Campanulaceae
Zvončekovité
Ambicióznosť
Majú pocit, že musia niečo dosiahnuť. Kvôli tomu, aby ich mali radi, aby si ich vážili, aby ich
vnímali. Vo všeobecnosti sú veľmi schopní a veľa dokážu urobiť. Ale kvôli svojim pocitom
neistoty neurobia veľa, len ak pre iných, lebo im to niekto prikázal. Robia veci pre svoju
rodinu, otca, matku, manžela. Sú veľmi schopní, šikovní a citliví. Sú schopní veľa dosiahnuť,
ale väčšinou nie sú za to veľmi ocenení.
Otec
Majú pocit, že ich otec ich nevidí. Cítia sa malí a slabí, aby mu odporovali alebo niečo od
neho žiadali. Ich riešením je urobiť všetko, o čo ich požiada, aby získali jeho lásku. Alebo
robia to, čo si myslia, že od nich očakáva. Ale ich otec je často veľmi zamestnaný, aby si ich
viac všímal a považuje ich triviálne starosti za bezvýznamné. Preto začnú mať pocit
menejcennosti. Pozerajú sa dohora na svojho otca a boja sa ho.
Matka
Majú často matku, ktorá ich veľmi neoceňuje. Zdá sa im, že sa o nich nestará. Majú pocit že
sú osamelí, sami na svete. Musia si poradiť sami. Ich mama môže byť tvrdá a bez lásky alebo
sa príliš zaoberá svojimi vlastnými problémami a nevníma svoje deti, nemá na ne čas. Preto sa
cítia nemilovaní.
Neistota
Často sú dosť neistí. Chýba im sila, aby sa vysporiadali s vonkajším svetom, ktorý je často
voči nim príliš tvrdý. Sú citliví a jemní. Môžu mať v sebe niečo anjelské, ako keby neboli
dobre inkarnovaní a uzemnení. Preto sa cítia neistí. Najmä preto, že necítia ochranu od
svojich rodičov. Pretože sú tak veľmi neistí, potrebujú ocenenie iných, aby mali pocit
hodnoty, aby boli niekým. Pri najmenšej kritike alebo zanedbaní majú pocit extrémneho
smútku, nepochopenia, zanedbania, prehliadania.
Osamelosť
Majú sklon cítiť sa osamelí. Sú prehliadaní a neoceňovaní za to všetko, čo robia pre iných. Sú
smutní a osamelí.
Citlivosť
Sú súcitní, najmä ak trpia zvieratá. Sú intuitívni a veľmi vnímaví voči iným ľuďom. Vidia do
iných.
Myseľ
Jemný, súcitný, so zvieratami.
Neuzemnený, ľahký, vznáša sa.
Chýba priestor.
Problémy s láskou, má pocit, že je nemilovaný otcom a matkou.
Schopný, duchovný, citlivý, intuitívny.
Túži po autonómii. Svojhlavý.
Slabý, neistý, pocit neistoty, nechránený, ako malé dieťa.
Pocit nedocenenia, nie je dosť dobrý alebo dosť mimoriadny.
Chce uniknúť.
Nedokáže sa udržať pohromade.

Pocit, že sa k nej správajú nespravodlivo, celý život, lebo je žena.
Cíti sa doberaný, vysmievaný.
Generálie
Počasie: zimomravý, <- prílišné teplo.
Chute: káva.
Averzia: mastné, mäso.
Jedlo: < syr.
Spánok: ľahký.
Telo
Bolesti uší, otitída, hrozné bolesti, utrápený, skľúčený, horúčava, < vlhko, < vietor.
Mumps.
Respiračné problémy, nedostatok vzduchu.
Žena: ťažký pôrod, problémy s dilatáciou. Ovariálne cysty.
DD
Lantanoidy, Borium, Sulfur
Štádiá
5 – Campanula rapunculus
8 – Campanula rotundifolia

Campanula rapunculus
Zvonček repkový
Astma < studený vzduch

Campanula rotundifolia
Zvonček okrúhlolistý
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