Araliaceae
Moc
Hlavná téma spočíva v zmene pozície moci. Mladí sa snažia zosilnieť a získať moc, aby
prevzali pozíciu, ktorú mal doteraz starý vodca. Chcú sa učiť veľa a rýchlo, aby mohli súťažiť
s inými, ktorí ich chcú predbehnúť a stať sa tak mocnými a schopnými, aby oni mohli
prevziať moc od starého vodcu. Ale na druhej strane si chce starý vodca udržať svoju pozíciu,
chce si udržať silu a schopnosti, aby nemohli na neho útočiť. Chce si udržať svoju pozíciu so
všetkými výhodami, ktoré mu poskytuje – najlepšie veci, najkrajšie ženy a sex s nimi.
Sila
Chcú byť veľkí, schopní, dobrí, silní, dospelí. Chcú byť ako dospelí, ako starší bratia, ako
rodičia. Často sú neposlušní, chcú ísť svojou vlastnou cestou. Môžu sa veľmi nahnevať, keď
majú pocit, že niekto ich do niečoho núti alebo chce ich ovládnuť.
Pozornosť
Môžu mať aj potrebu, aby ich ľudia vnímali ako dobrých. Neznášajú ak si ich niekto neváži.
Chcú, aby si ich ľudia všimli a brali do úvahy. Chcú byť v centre pozornosti, ako niekto, kto
niečo významné dosiahol. Alebo môžu mať odpor k tomu, aby boli v centre pozornosti, keď
majú pocit, že nedosiahli nič mimoriadne.
Kontrola
Chcú mať veci pod kontrolou. Môžu byť veľmi perfekcionistickí.
Autonómia
Chcú byť veľmi autonómni. Neznášajú, ak im niekto dáva úlohy a chce ich riadiť. Ako deti sú
často neposlušné a hnevajú sa, keď im niekto povie, čo majú robiť.
Vitalita
Majú veľkú vitalitu. Sú veľmi činorodí, stále majú čo robiť. Ako deti môžu byť hyperaktívni,
dokonca môžu mať ADHD. Behajú, športujú a stále niečo robia. Môžu byť impulzívni.
Príčinou je to, že chcú sa stále učiť a veľa zažívať, aby čím skôr boli dospelí a veľmi schopní.
Myseľ
Odvážny.
Neopatrný.
Netrpezlivý, uponáhľaný.
Násilný.
Strach: choroba, smrť, slabosť, impotencia.
Strach: že by ho nebrali vážne, podceňovaný, zaznávaný, zosmiešňovaný.
Zvýšená sexuálna túžba.
Generálie
Pocity: konstrikcia, ostré, vystreľujúce bolesti.
Počasie: zimomrivosť.
Čas: < 23.00.
Chute: kyslé.
Averzie: mlieko, kyslé, kyslá kapusta.
Telesne: > predklon, > < sedenie, < chôdza.

Telo
Bolesti hlavy, migréna, čelo, za očami, sluchy studené, plnosť, stuhnutosť, tlak, > tlak, >
predklon, < námaha.
Oči: čierne škvrny.
Hrudník, zvieranie.
Astma, bronchitída, emfyzém, < námaha, < beh.
Kašeľ < 23.00, < námaha, > predklon, > < sedenie, < chôdza.
Srdcové problémy, arterioskleróza.
Muž: zvýšená sexuálna túžba.
DD
Lantanoidy
Štádiá:
2 – Hedera helix
6 – Aralia racemosa
11 – Ginseng, Panax ginseng
12 – Scheflera hetrophylla

Heder helix (hed.)
Brečtan popínavý

NOSE - CORYZA - cold - bathing - amel.
VERTIGO - BENDING head; on
HEAD - HYDROCEPHALUS - chronic
HEAD - PAIN - cold - bathing - amel.
EYE - GLAUCOMA - glimmering; with sensation of
HEAD - TUMORS - Brain - accompanied by - tension in head
EXTERNAL THROAT - INFLAMMATION - Thyroid gland - Riedel's thyroiditis
MOUTH - ERUPTIONS
ABDOMEN - CIRRHOSIS of liver - chronic

STOMACH - PAIN - eating - after - amel. - cramping
SKIN - ERUPTIONS - herpetic - recurrent
GENERALS - WEARINESS - menses - during - amel.
GENERALS - WEARINESS - air; in open - amel.
GENERALS - INFLAMMATION - Sinuses; of – chronic

Aralia racemosa (aral.)
American spikenard

Astma s kašľom < v ľahu, v noci.
Suchý, spastický kašeľ, < pri prvom
spánku, uprostred noci, so šteklením
v hrdle.
Senná nádcha, upchaný nos, nádcha,
časté kýchanie, < jar.
Veľká citlivosť na prievan, hneď
kýcha, hojný vodnatý, pálivý sekrét.
Slaná chuť v ústach.
Pocit cudzieho telesa v hrdle, akoby
ohryzok z jablka.
Zvieranie hrudníka.
Pálenie za sternom.
Hojné potenie počas spánku
Extrémna citlivosť na prievan.
Hnačka, prolaps konečníka.
Bolesti v konečníku sa šíria smerom nahor.
Potlačená menštruácia.
Leukorea odporne zapácha, pálivá.
Modality: < 23.00 - kašeľ
DD: Ars-iod., Naphthaline, All-c., Rosa, Sabad., Sinapis.

Ginseng quinquefolium (gins.) = Aralia quinquefolia, (Wild Ginseng - Panax)

Stimuluje sekréciu žliaz, najmä slinných.
Pôsobí na dolnú časť miechy. Lumbago, ischias, reumatizmus.
Paralytická slabosť. Čkavka.
Kožné príznaky, svrbivé vyrážky, na šiji a krku.
Vertigo, so škvrnami pred očami.
Bolesti polovice hlavy, záhlavie, ťažko otvára viečka, dvojité predmety.
Tonzilitída ako u Belladonny., ale skôr u ľudí s tmavou pokožkou.
Brucho – napätie, bolesti, prelievanie. Bolesti na pravej strane.
Hlasné zvuky v ileocekálnej oblasti, perityflitída (zápal spojivového tkaniva blízko slepého
čreva).
Muž: reumatické bolesti po častých výronoch semena. Slabosť pohlavných orgánov.
Zmyselné šteklenie na konci močovej rúry. Tlak v semenníkoch. Sexuálne vzrušenie, erekcie,
priapizmus.
Končatiny – pocit opuchnutia rúk. Napätá koža. Kontrakcia..
Chlad – chrbát a chrbtica. Pocit pohmoždenia v malej panve a v stehnách. V noci rýpanie
v pravej dolnej končatine až do prstov nohy. Pálivé teplo na špičkách prstov. Vyrážky na
hornej a vnútornej časti stehien..
Stuhnuté, stiahnuté kĺby. Ťažoba dolných končatín. Praskanie v kĺboch. Stuhnutosť chrbta.
DD: Aral., Coca., Hedera.
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