Apiaceae
= umbelliferae
= mrkvovité, okolíkaté
Kontrola
Musia sa kontrolovať, aby boli dokonalí. Na jej dosiahnutie využívajú najmä myseľ.
Perfekcionizmus sa týka aj telesných funkcií. Sú tichí, kultivovaní, civilizovaní. Tvária sa, že
stolica a močenie neexistujú a majú silnú averziu aj k takým prejavom ako je grganie, vetry,
halucinácie, táranie, bežanie a k všetkému, čo robíme z túžby po pôžitku.
Necíti
Ak sa kontrola preženie, stratia kkontakt so svojimi emóciami a telesnými pocitmi. Začnú
mať pocit necitlivosti častí tela, prestanú vnímať hlad, smäd, nutkanie na stolicu a močenie.
Môžu si dokonca „vymyslieť“ telesné pocity, začnú mať napríklad pocit, že majú v tele
cudzie teleso a nevedia rozlíšiť, či je to ich alebo niečo z vonku.
Mentálny
Majú veľmi vyvinutú myseľ. Pomocou nej kontrolujú emócie. Alebo môžu myslieť
a filozofovať tak veľa o veciach, že stratia prehľad o tom, kde začali. Intelektovo sú veľmi
zdatní. V škole väčšinou dosahujú veľmi dobré výsledky. Dobre sa im darí aj v tvorivých
zamestnaniach ako je umenie a veda, pokiaľ majú všetko pod kontrolou.
Spoločnosť
Sú samotári. Lepšie sa cítia sami, keď ich nikto nepozoruje. Vtedy sa dokážu trochu uvoľniť,
máličko popustiť kontrolu. V spoločnosti majú pocit, že musia byť dokonalí a dávať pozor na
to, čo chcú ostatní a čo si myslia. Môžu byť veľmi komunikatívni, rozprávať o rôznych
intelektuálnych, tvorivých, politických, duchovných témach, ale nerozprávajú o svojom
vnútri.
Tma
Majú radi tmu a vyhýbajú sa svetlu. Keď je tma, nikto ich nevidí, preto sa cítia voľní. Páči sa
im aj čierna farba. Čierna je tiež prejavom ich „temnej“, zmyselnej, žiadostivej stránky,
s ktorou stratili kontakt a chceli by ho obnoviť.
Zmysly
Majú veľmi citlivé zmysly. Vďaka nim dokážu veľmi pozorne vnímať svet. Vďaka nim vedia
ako veľmi sa majú kontrolovať. V neskorších štádiách choroby sa ich zmysly vyčerpú, začnú
vnímať skreslene, otupejú: zhorší sa zrak, sluch, chuť, čuch, hmat.
Sex
Môžu mať túžbu alebo averziu k sexu. Sex môže byť jednou z mála vecí, ktoré ich vracajú do
taktu s ich telom, s ich vitalitou. Preto môžu mať veľkú sexuálnu túžbu a byť až promiskuitní.
Ale môžu mať aj veľkú averziu k sexu, pretože je to niečo mimo ich kontroly.
Matka
Často majú zlý vzťah s matkou. Mama je vzdialená alebo chladná, alebo oni mali k nej veľký
odstup. Tento odpor k matke sa môže telesne prejaviť ako averzia a zhoršenie mliekom,
najmä materským mliekom. Následok toho je, že majú studený, klinický, materialistický

pohľad na svet. Chýba im láska a teplo normálnych ľudských vzťahov. Preto pochybujú
o sebe ako o rodičoch. Pretože mali zlé a studené detstvo, pochybujú, či dokážu vychovať
svoje deti a dať im teplé „hniezdo“. Nechcú mať deti a často sa nechcú ani vydať či oženiť.
Majú pocit, že je im lepšie, keď sú sami. Ale to opäť vedie k nedostatku tepla a sexu. Je to
často situácia mníchov a mníšiek v kláštoroch.
Myseľ
Silná myseľ, neustále premýšľajú, ponorení v myšlienkach.
Chyby: písanie, počítanie.
Fixné myšlienky, poverčiví, stále držia nejaké diéty.
Citliví, precitlivení: zvuky, svetlo, pachy, iní.
Spoločnosť: túžba, > utešovanie, > súcit, < sám.
Kŕčovitý smiech.
Sexuálna vzrušiteľnosť.
Hraví, chcú sa hrať.
Odmietajú všetko, čo im ponúknu.
Sny: sexuálne.
Páči sa im: tma, čierna.
Matka: narušené vzťahy, averzia k matke, materskému mlieku, averzia k deťom.
Samotári.
Nedostatok lásky, tepla.
Ťažkosti zo: straty partnera, finančnej straty.
Strach z choroby, AIDS.
Generálie
Vnemy: veľmi intenzívne, precitlivenosť, hrča, cudzie teleso, znecitlivenie, suchosť.
Výtoky: páchnuce.
Počasie: zimomriví, > teplo, < chlad, > tma, < svetlo.
Čas: < ráno.
Chute: zdravé jedlá, alkohol, jedlo.
Averzie: jedlo, mlieko, materské mlieko (3).
Potraviny: < alkohol, víno, pivo, mlieko.
Spánok: ospalosť, nespavosť.
Telesne: < pohyb, < aktívne cvičenie, > jemný pohyb, < po sedení, < stolica, < močenie, <
potenie, < jedenie.
Telesne
Zmysly: citlivé alebo znížená vnímavosť.
Epilepsia, chorea, kŕče, < spánok. Neuralgie. Paralýza.
Vertigo: padanie, < vstávanie, < pohyb, > ľah.
Hlava: bolesti hlavy, > vetry.
Oči: zášklby.
Zrak: farby, body, iskričky, hviezdičky, dvojité videnie, zhoršené, slepota.
Sluch: tinitus, hluchota.
Nos: špička nosa.
Čuch: veľmi citlivý, precitlivený, znížený, stratený.
Hrdlo: hrča, spazmus, neustále prehĺtanie.
Pľúca: astma, < koitus, suchý, dráždivý kašeľ, pneumónia.
Prsia: bolesti, zápal, príliš veľa alebo málo mlieka.
Brucho: nafúknuté.

Konečník: zápcha.
Močový mechúr: zápal, zadržiavanie moča.
Ženské pohlavné orgány: frigidita.
Mužské pohlavné orgány: bolesti v testes, semenovode, impotencia.
Chrbát: chlad, < ráno, kyfóza.
Končatiny: ťažké, znecitlivené, unavené.
DD: lantanoidy
Štádiá apiaceae:
1 - Cicuta virosa
2 – Daucus carota
3 – Apium graveolens
4 – Petroselinum
5 – Sumbulus moschatus
6 – Aegopodium podagria
8 – Phellandrium (Oenanthe aquatica)
9 – Coriandrum
10 – Heracleum sphondylium (Branca)
11- Angelica sinensis
11 – Angelica archangelica
12 – Conium maculatum
13 – Aethusa cynapium
14 – Eryngium aquaticum
14 – Eryngium maritimum
15 – Pastinaca sativa
16 – Asa foetida (Ferula asa foetida)
16 – Hydrocotyle asiatica
17 – Oenanthe crocata
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