Primulaceae
Ohrozený otcom, nechránený matkou
Odmietnutý otcom
Môžu mať pocit, že sú odvrhnutí svojou rodinou, často otcom. A iný člen rodiny ich nechráni.
Cítia sa opoustení rodinou. Otec je neprítomný alebo ich odmieta. Matka ich nebráni pred
otcom. Preto sa môžu cítiť veľmi opustení a osamelí, akoby boli sami na svete.
Sebahodnota
Majú pocit, že nie sú dosť dobrí. Nedokážu naplniť očakávania, ktoré sa na nich kladú. Preto
majú sklon vzdať sa. Majú pocit ako keby sa s tým nedalo nič urobiť.
Vina
Ale keď nič nerobia, majú pocit viny. Majú pocit ako keby urobili niečo zlé, akoby spáchali
nejaký zločin.
Deti
Majú pocit, že sa musia postarať o svoje deti, ale toto bremeno je často pre nich príliš ťažké.
Ich deti môžu byť zaostalé, chýba im sila alebo sú dokonca postihnuté. Preto majú pocit, že
musia robiť viac než iní ľudia, že záťaž zo strany detí je na nich už príliš veľká. Ale ani
opustiť ich nie je dobré riešenie. Je to proti prírode a vyvoláva to v nich pocity viny.
Pocit zastavenia
Majú pocit konstrikcie. Zdá sa im, že ich niečo obmedzuje, akoby už nič nemohli robiť alebo
nemohli sa už pohnúť. Cítia sa zastavení, zadržaní alebo paralyzovaní. Nič nemôžu robiť.
Sankaran: samotka, väzenie, neschopný hýbať sa, zvnútra.
Myseľ
Bludy, urobil niečo zlé svojim deťom.
Ochorenia zo zanedbávania, prehliadania, nerešpektovania.
Bludy, sám, opustený, ignorovaný, odcudzenie, nedostatok kontaktu.
Bludy, uväznený, paralyzovaný.
Túžna po spoločnosti alebo averzia k spoločnosti, túžba byť sám, nevidený. Sklon stáť
osamote v úzadí.
Bludy: zlodeji, cestovanie, prenasledovaný, zanedbáva svoju povinnosť.
Neaktívny, nehodí sa pre tento svet.
Cestovanie.
Strach zo slodejov.
Mierny, smutný, plachý.
Nedostatok sebavedomia.
Nepokojný, citlivý.
Citlivý, < hluk.
„Kto som, že sa mi to deje?“
Šialenstvo.
Generálie
Počasie: < chlad, < búrka, < vietor, > na čerstvom vzduchu.
Telesne: < ležanie, > pohyb, > chôdza, > masáž, > trenie.

Telesne
Bolesti, sťahujúce, konstriktívne, ako pás, putujúce, pálivé, ťahavé, tlakové, pocit tesného,
pocit, že niečo lezie.
Lámka, paralýza, kŕč, epilepsia, kŕče, zášklby.
Muž: prostatitída.
Žena: dysmenorea, amenorea.
Končatiny: artritída rúk, prstov, reumatická. Bolesti horného ramena < písanie, bolesti tibie <
chôdza.
Koža: dermatitída, svrbenie, vezikuly, praskliny, červené pľuzgieriky. Ekzém – prsty, ruky,
chodidlá, dlane, vezikuly, svrbenie, pálenie.
DD
Onagraceae, oenothera
Anacardiaceae
Perióda striebra
Štádiá
3 Trientalis europaea
5 Lysimachia nummularia
13 Hottonia
16 Anagallis arvensis
17 Cyclamen

CYCLAMEN EUROPAEUM (cycl.)
Výčitky svedomia. Blud, že zanedbal svoju povinnosť. Spáchal zločin. Urobil niečo zlé.
Sám, opustený. Averzia k spoločnosti.
Brooding (dume).
Súvisí veľmi s menštruáciou, potratmi – veľa.
Primulaceae súvisia s muriaticum. Majú strach, že budú vylúčení, vyhnaní z rodiny.
Koža a genitálie, svrbenie, akné.
Generálie
< CHLAD, čerstvý vzduch.
< POTLAČENIE MENZES
> SILNÉ MENŠTR. KRVÁCANIE (Lach.).
< sedenie, státie.
> pohyb.
> jemné trenie, dotyk.
Slabosť.
Chute: limonáda, sardinky.
Averzia: MASTNÉ, bravčové, maslo, mäso.
Zhoršenie: MASTNÉ, BRAVČOV0.
Vertigo
- z potlačenia menzes.
- veci sa točia v kruhu.
Bolesti hlavy ráno pri vstávaní, tlakové ako helma.
ZRAKOVÉ PORUCHY PRED ALEBO POČAS BOLESTÍ HLAVY.
Pri zobudení.
S vertigom.

Škvrny pred očami, < pri zobudení.
Konvergentný strabizmus. Diplopia (dvojité videnie).
Opuch horných viečok.
Sliny a jedlo chutia slano.
Smäd, < večer.
Čkavka počas tehotenstva, menzes.
Zlé trávenie po mastnom, bravčovom (Puls).
Nauzea v hrdle, kinetóza.
V bruchu cíti pohyby, niečo živé (Croc, Thuj).
Prostata – bolesti , < nutkanie na stolicu alebo močenie, sedenie, chôdza.
Polúcie v spánku.
MENŠTRUAČNÉ NEPRAVIDELNOSTI.
Menzes: príliš často, silné, tmavé, zrazeniny.
Ľahko dôjde k potlačeniu menzes, < zmoknutie, námaha, prehriatie.
Menštruácia prestane počas bolesti, aj keď sa hýbe.
DYSMENOREA s bolesťami ako pri pôrode, šíria sa do chrbta, strašidelné sny.
Opuch prsníkov s výtokom mlieka aj u netehotných.
Bolesti chrbta > zíklonom hlavy a ohnutím pliec dozadu.
Končatiny v prstoch a palci, pri písaní.
Artritída: najmä na nohách a pätách. < státie, > chôdza.
Ťažoba nôh, > počas menzes.
DD:
Chin, Ign, Iris, Nat-m, Puls, Sep, Sulph.
Primula obconica – Prim-o.
Vyrážky medzi prstami, veľké svrbenie.
Obsahuje v žliazkatých chĺpkoch primín, ktorý spôsobuje u detí a citlivých dospelých
podráždenie, zápal pokožky a pľuzgieriky. Záhradné prvosienky, odolné proti chladu
neobsahujú primín spôsobujúci alergiu,

PRIMULA VERIS
Prvosienka bezbyľová.
Angl: Cowslip

Mozgové prekrvenie, hrozí porážka, s neuralgiou.
Migréna. Reumatické a dnavé bolesti.
Hlava – pocit pásu okolo hlavy, stiahnutia
Napätá koža na čele.
Strach, že spadne, keď stojí.
Silné vertigo, všetko sa točí okolo neho.
Hučanie v ušiach, > čerstvý vzduch.
Kašeľ s pálením a bodaním v respir. trakte. Slabý hlas.
Moč silne páchne za fialkami (Terebentina).
Ekzém.
Slabosť a stuhnutosť v ramenných kĺboch.
DD: Cyclamen; Ranunculus, Oenothera.
Lysimachia – 5 št. , malária, pocit, že je držaný, obmedzený, vo veľkom výbehu pre kone.
Pocit nchránenosti – korunné lístky idú dozadu, nechránia kvet. Zamknutý a bez kľúča.
Otec zneužíva dievča a matka sa tvári, že o ničom nevie.
Alebo deti, kt. prídu domov a tam nie je nikto, kto by sa o nich ppostaral.
Prípad – homeopatka, lesbička, nemala odvahu odísť z manželstva. Obava, strach, že nebude
mať dosť peňazí, slabosť. Dostala Lysimachiu.

Dodecatheon hendersonii
Odcudzenie, nie je doma na Zemi, nie je súčasťou rodiny.

HOTTONIA PALUSTRIS
Slov.: Perutník močiarny
Izolovaný, bokom, mimo ľudí, pocit osamelosti, pyšný.

ANAGALLIS ARVENSIS (anag.)

Slov.: Drchnička rolná
Angl. - Scarlet Pimpernel
Veľký vzťah ku koži, intenzívne svrbenie a štípanie všade.

Napomáha vylúčeniu triesok.
Starý liek na hydrofóbiu a opuchy.
Má schopnosť zmäkčovania tkanív a odstraňuje bradavice.
Veľká rozjarenosť.
Bolesti hlavy s grganím a prelievaním v črevách, > káva.
Bolesti tvárových svalov.
Reumatické a dnavé bolesti. V ramene a pleci.
Kŕ v tenare a prstoch.
Pálivá bolesť pri močení. V niekoľkých prúdoch, musí tlačiť, aby močil.
Koža – svrbenie, suchá, šupinaté vyrážky, najmä ruky a prsty, dlane. Vezikuly v skupinách.
Vredy a opuch kĺbov.
DD: Cyclamen, Primula obconica.
______

Primulaceae patria do radu Ericales, ktorý zas patrí do Asterids.
Vrchol evolučného stromu rastlín má lantanoidný charakter (Asterales, Apiales.)
______
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