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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Η ομοιοπαθητική τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται με γοργούς 

ρυθμούς. Ήδη άρχισε να διδάσκεται ως μάθημα σε κάποια 

πανεπιστήμια. Αρκετοί επιστήμονες έχουν αρχίσει να 

ασχολούνται με την έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητά 

της και τον τρόπο δράσης του ομοιοπαθητικού φαρμάκου. Μέσα 

από τις διάφορες επιστημονικές εργασίες που έχουν ήδη 

διεξαχθεί, καθίσταται σαφές ότι η δράση του ομοιοπαθητικού 

φαρμάκου δεν στηρίζεται στην αυθυποβολή. Πολλοί νέοι 

επιστήμονες επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην εφαρμογή της. O 

κόσμος που την προτιμά για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα 

υγείας του συνεχώς αυξάνεται.  

Με την ομοιοπαθητική ασχολούμαι από τα φοιτητικά μου χρόνια 

γιατί είχα πειστεί για την ορθότητα των απόψεών της και για την 

αποτελεσματικότητά της. Αρχικά μαθήτευσα κοντά στον 

Αρίσταρχο Τσαμασλίδη. Στην συνέχεια εμπλούτισα τις γνώσεις 

μου παρακολουθώντας  σεμινάρια του Βασίλη Γκέκα, Jawahar 

Shah και Rajan Sankaran.  Η επαφή με τον  Rajan Sankaran  ήταν 

καθοριστική, γιατί άλλαξε  πολύ τον τρόπο σκέψης μου και ήταν 

η αιτία για την ενασχόλησή μου με τη γνωστική  ομοιοπαθητική. 

Είναι προφανές ότι ο τρόπος εφαρμογής της ομοιοπαθητικής έχει 

εξελιχθεί και δεν έχει μείνει στατικός τα τελευταία χρόνια. Το 

βιβλίο αυτό γράφτηκε τα πρώτα χρόνια εφαρμογής της γνωστικής 

ομοιοπαθητικής. Τον καιρό που γραφόταν είχαν αρχίσει να 

παρασκευάζονται τα πρώτα τριπλά άλατα, τα οποία στη συνέχεια 

ξεπέρασαν τα διακόσια. Η εφαρμογή των τριπλών αλάτων 

παραμέρισε κάποιες από τις τεχνικές που εφαρμόζονταν μέχρι 

τότε. Σε αυτήν την έκδοση, σημειώνονται σε κάποια σημεία οι 

εξελίξεις της σκέψης που έχουν επιτελεστεί και πώς 

διαφοροποιήθηκε η πρακτική μας.  

Μέσα από την ενασχόληση μου με την ομοιοπαθητική 

συνεργάστηκα με ανθρώπους που μοιράζονταν τις ίδιες 
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ανησυχίες με εμένα. Οι γιατροί με τους οποίους συνεργάστηκα 

στενά  αυτά τα χρόνια είναι η Ελένη Σπυράντη, η Ουρανία 

Ξιμιτίδου και η Μαρία Μποζάκη.  Μέσα από αυτή τη συνεργασία 

μπορέσαμε να  αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε νέες τεχνικές,  

να ανακαλύψουμε πολλά νέα  στοιχεία και να εδραιώσουμε αυτό 

που σήμερα ονομάζουμε γνωστική ομοιοπαθητική.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που μας  έδειξαν 

εμπιστοσύνη και στήριξαν τις προσπάθειές μας: Τους 

φαρμακοποιούς Ιωάννη και Χριστιάνα Ευσταθίου, οι οποίοι με 

την παρασκευή νέων φαρμάκων βοήθησαν στην  ανάπτυξη και 

εδραίωση της γνωστικής ομοιοπαθητικής. Tην Αλεφτίνα 

Ζαβάντσκαγια, την Όλγα Κορβιάκοβα, την Αντωνία Λεμπέτεβα, 

τη Ναταλία Τιτίεβα και την Ευγενία Σόκολ  που βοήθησαν στην 

διάδοση του εκπαιδευτικού μας προγράμματος. Τον Ιωάννη 

Πατερόπουλο, τη Δήμητρα και Μαρίνα Πατεροπούλου  καθώς 

και τον Νίκο Νικολάου για την οργάνωση των προσπαθειών μας 

με την ανάπτυξη, σχεδιασμό και υλοποίηση προγράμματος 

ηλεκτρονικού υπολογιστή.  Την Μπεάτα Βασάκου, την Κλεονίκη 

Ζήση, την Εύη Αθανασιάδου, τον Ιωάννη Καφκά και την Ξένια 

Σινάνη για τη διάδοση των εφαρμογών των νέων φαρμάκων. Τον 

καθηγητή δερματολογίας Κωνσταντίνο Κουσκούκη και τον 

καθηγητή κοινωνιολογίας Δημήτριο Μόνο για τη συνεχή 

ενθάρρυνση και υποστήριξη των δραστηριοτήτων μας. Tέλος, 

τον Δημήτριο Τζιμογιάννη  για τα ωραία σκίτσα του. 

                                                      ΓεώργιοςΛουκάς 

Αθήνα, Οκτώβρης 2005 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ιστορία της ομοιοπαθητικής αρχίζει με τη φιλοσοφική αναζήτηση 

του τι είναι σύμπτωμα. Η παραδοχή ότι το σύμπτωμα είναι μέρος 

του αμυντικού μηχανισμού και προσπάθεια του οργανισμού να 

επανέλθει στην ισορροπία, είναι ο θεμέλιος λίθος του θεραπευτικού 

συστήματος της ομοιοπαθητικής. Με βάση αυτήν την αρχή άρχισαν 

να μελετούν τα συμπτώματα οι πρώτοι ομοιοπαθητικοί.  

Μια βασική διάκριση των συμπτωμάτων για την ομοιοπαθητική 

σκέψη είναι σε ψυχικά, γενικά και σωματικά. Έτσι αναπτύχθηκαν 

διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης των συμπτωμάτων του ατόμου. Η 

σχολή του Kent τα ιεραρχούσε κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής: 

ψυχικά - γενικά - σωματικά. Η σχολή του Boenhighauzen 

ιεραρχούσε γενικά - ψυχικά - σωματικά και η σχολή του Boger 

γενικά - σωματικά - ψυχικά. 

Με αυτή τη μεθοδολογία εφαρμοζόταν η ομοιοπαθητική για 

δεκαετίες, κυρίως στα πλαίσια της παθολογίας και της γενικής 

ιατρικής. Πολλά proving έγιναν όλα αυτά τα χρόνια και 

αποχτήθηκαν πολλές νέες γνώσεις για νέα φάρμακα, κυρίως όμως 

σε σωματικά και γενικά συμπτώματα. Παρά τις προσπάθειες των 

ομοιοπαθητικών, οι γνώσεις για τα περισσότερα φάρμακα είναι 

λιγοστές. Υπάρχει όμως ένας αριθμός φαρμάκων τα οποία 

καλούνται πολύχρηστα και για τα οποία υπάρχουν πολλές γνώσεις. 

Σε αυτά βασίστηκε κυρίως η πρακτική της ομοιοπαθητικής. 

Η επανάσταση στο χώρο της ομοιοπαθητικής άρχισε, όταν άρχισαν 

να ασχολούνται με αυτήν θεραπευτές που είχαν ασχοληθεί με 

ψυχανάλυση. Η θεώρηση ότι το όνειρο είναι απευθείας πρόσβαση 

προς το ασυνείδητο, έδωσε νέα διάσταση στις πειραματικές 

αποδείξεις, όπου τώρα η μελέτη των ονείρων κατά τη διάρκεια τους 

ήταν πρωταρχική διαδικασία. Με βάση αυτήν την αρχή, άρχισαν να 

συλλέγονται πολλές πληροφορίες για το ψυχισμό των φαρμάκων. 

Στη συνέχεια, διάφορες ομάδες απ’ όλο τον κόσμο άρχισαν να 

μελετούν με άλλο μάτι την ομοιοπαθητική. Μια από τις πιο γνωστές 



 5 

είναι η ομάδα του Rajan Sankaran. Αυτός εισάγει μια νέα 

καινοτομία μελετώντας το ψυχικό σύμπτωμα «ψευδαίσθηση» που 

βρίσκεται καταγραμμένο σε κάθε repertory. Θεώρησε ότι 

ψευδαισθήσεις δεν έχουν μόνο οι σχιζοφρενείς, αλλά ο καθένας μας 

έχει μια προσωπική ψευδαίσθηση της πραγματικότητας και βλέπει 

την πραγματικότητα με το δικό του τρόπο θεώρησης. Με βάση 

αυτήν την αρχή, άρχισε να αναζητά σε κάθε ασθενή τον προσωπικό 

τρόπο με τον οποίο βιώνει την πραγματικότητα. Κατά τη λήψη του 

ιστορικού ο θεραπευτής δεν καταγράφει μόνο τα συμπτώματα του 

ασθενούς, αλλά ερευνά πίσω από αυτά, τον προσωπικό τρόπο με 

τον οποίο βιώνει την πραγματικότητα. Ο τρόπος που διδάσκει ο 

Sankaran τη φαρμακολογία χαρακτηρίζεται επίσης από τις 

παραπάνω αρχές. Κάθε φάρμακο το περιγράφει ως ένα ξεχωριστό 

τρόπο θεώρησης της πραγματικότητας. 

Η μαθήτευσή μου δίπλα στο Sankaran αλλά και η ψυχιατρική μου 

ειδίκευση με βοήθησαν πολύ στην υιοθέτηση των παραπάνω 

απόψεων. Έτσι άρχισε να αλλάζει η λήψη του ιστορικού, κατά τη 

διάρκεια του οποίου δεν έμενα πια μόνο στην καταγραφή των 

συμπτωμάτων, αλλά προσπαθούσα να διερευνώ πίσω από αυτά τις 

σχέσεις του ατόμου με τον εαυτό του και το περιβάλλον.  

Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι κάθε άτομο έχει τις δικές του αρχές-

ιδέες που ιεραρχεί πάνω από κάθε τι στη ζωή. Για παράδειγμα, 

άλλος ιεραρχεί πάνω από όλα το χρήμα, άλλος την οικογένεια, 

άλλος την ερωτική σχέση, άλλος τη δόξα, άλλος τα οράματά του 

κ.λ.π. Ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος διαμορφώνονται 

οι διάφορες ψευδαισθήσεις- παραμορφώσεις ιδεών του ατόμου. Για 

παράδειγμα, άλλος νομίζει ότι δεν αγαπιέται στη σχέση, άλλος 

νομίζει ότι δεν εκτιμείται από τους φίλους του, άλλος ότι θα τον 

εγκαταλείψουν οι συγγενείς του κ.λ.π.  

Η παραπάνω θεώρηση άλλαξε ριζικά την πρακτική μου, γιατί 

πρωταρχικός μου σκοπός έγινε η κατανόηση του μοναδικού ασθενή 

που είχα μπροστά μου και όχι απλώς να τον ταξινομήσω στα 

πολύχρηστα φάρμακα που είχα υπ’ όψιν μου. Έτσι άρχισε να 

δημιουργείται η ανάγκη παρασκευής νέων φαρμάκων. Σε αυτή τη 

φάση ήμουν πολύ τυχερός γιατί βρέθηκε δίπλα μου ο Ιωάννης 
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Ευσταθίου, ένας άνθρωπος με περγαμηνές στο χώρο των 

συμπληρωματικών θεραπευτικών (ομοιοπαθητική, φυτοθεραπεία, 

κ.λ.π). Με τη συνεχή συμπαράστασή του άρχισαν να φτιάχνονται 

νέες σημαντικές ενώσεις και να εφαρμόζονται με επιτυχία. Οι 

ανακαλύψεις αυτές έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς σε συνέδρια και 

σεμινάρια που έχω δώσει. Πολλοί όμως συνάδελφοι με προέτρεπαν 

να γράψω κάτι για αυτά. Έτσι προέκυψε αυτός ο τόμος, που στο 

πρώτο μέρος του παρουσιάζει εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά 

καιρούς σε συνέδρια ομοιοπαθητικής και στο δεύτερο παρουσιάζει 

αποσπάσματα από τις απομαγνητοφωνήσεις των διαλέξεων που 

έδωσα στην Αθήνα τον τελευταίο χρόνο.    

Τελειώνοντας, θα ήθελα να αφιερώσω με απεριόριστη εκτίμηση και 

ευγνωμοσύνη τον παρόντα τόμο στους Rajan Sankaran και Ιωάννη 

Ευσταθίου. Εύχομαι ο Θεός να τους δίνει φώτιση, δύναμη και υγεία, 

ώστε να μπορούν ακούραστοι να δημιουργούν και να προσφέρουν. 

Γεώργιος Λουκάς 

Αθήνα, Αύγουστος 1998 
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Ευχαριστώ την Αναστασία Ψειρίδου και την Ευτέρπη Μαμπλέκου 

για τη βοήθειά τους στην επιμέλεια του κειμένου. 

Τον Ιωάννη Ελευθεριάδη, που ανέλαβε την οργάνωση των 

σεμιναρίων μου στην Αθήνα και που ένα μέρος τους 

παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος του βιβλίου.  

Τους Γιώργο Δημακέα, Ευτέρπη Μαμπλέκου, Ιωάννη Καφκά, Νίκο 
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που βοήθησαν στην απομαγνητοφώνηση των διαλέξεων. 

Τη Νόνη Μαντζιαφού και τη Χριστιάνα Ευσταθίου που τόσο πολύ 

κουράζονται για να μας παρασκευάζουν όλα τα νέα ομοιοπαθητικά 

φάρμακα. 
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Η ΟΜΑΣ ARGENTUM  

Θα σας παρουσιαστεί σήμερα η ομάδα του αργύρου, η οποία 

αποτελεί μια από τις πολύτιμες ομάδες της φαρμακολογίας μας. Θα 

αρχίσουμε την περιγραφή με το Argentum metallicum το οποίο 

εκφράζει τα κύρια χαρακτηριστικά της ομάδας. Στην συνέχεια θα 

περιγραφούν τα άλατά του, αρχίζοντας από αυτά που έχουν 

χρησιμοποιηθεί περισσότερο μέχρι τώρα. 

ARGENTUM METALLICUM 

Το κύριο χαρακτηριστικό στην ψυχοπαθολογία Argentum είναι η 

υπερβολή της συνέπειας. Το Argentum άτομο είναι ένα υπερβολικά 

συνεπές άτομο. Πολλά άλλα φάρμακα-προσωπικότητες της materia 

medica μπορεί να είναι συνεπή, αλλά η συνέπειά τους μπορεί να 

οφείλεται είτε στον φόβο τιμωρίας, είτε στην ανάγκη για αποδοχή 

κ.λ.π. Στο Argentum άτομο η έννοια της συνέπειας ιεραρχείται 

πάνω από κάθε άλλη έννοια και βρίσκεται στην πιο καθαρή της 

μορφή. Το άτομο νοιώθει την ανάγκη να εφαρμόζεται σωστά το 

πρόγραμμα, να είναι εντάξει στα ραντεβού του, να μην αθετήσει τον 

λόγο του. Η υπερβολή αυτού του χαρακτηριστικού ταλαιπωρεί το 

άτομο αλλά και τους άλλους, που ζουν μαζί του. 

Το Argentum άτομο είναι πολύ λογικό άτομο. Η λογική ελέγχει 

κάθε του συναίσθημα. Ο κόσμος των συναισθημάτων δεν 

χαρακτηρίζεται από την συνέπεια. Συνεπώς, στο Argentum άτομο 

τα συναισθήματα ελέγχονται, δεν υπάρχει αυθόρμητη έκφραση, 

κυριαρχεί ο έλεγχος της λογικής. Η καταπιεσμένη του έκφραση 

βρίσκει διέξοδο είτε στην ομιλία, είτε στο τραγούδι, είτε στο 

παίξιμο ρόλων, είτε στο γράψιμο. Η επιθυμία του για ομιλία και η 

ευθυμία του, τον κάνουν πολύ ευχάριστο στην παρέα. Αλλά ενώ ο 

λόγος του είναι πλούσιος, το μέρος της ζωής του που σχετίζεται με 

την έκφραση συναισθημάτων, είναι πτωχό. Επειδή είναι ψυχρός σε 

ό,τι αφορά στην έκφραση των συναισθημάτων, χαρακτηρίζεται από 

τους άλλους ως ψυχρός. Ένας τομέας που χρειάζεται έκφραση, είναι 
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η ερωτική ζωή. Το Argentum άτομο είναι ελεγχόμενο κατά την 

ερωτική πράξη, του λείπει το πάθος και ο αυθορμητισμός. 

Άλλο επίσης έντονο χαρακτηριστικό που απορρέει από την 

συνέπεια είναι η βιασύνη. Το άτομο είναι βιαστικό, τρέχει συνεχώς 

σαν να πρέπει να προφτάσει κάτι.  

Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα.: 

DELUSIONS of consequence  

ANGUISH clothes too tight when talking in open air, as if 

ANXIETY clothes, as if c. too tight, walking out of doors 

DELUSIONS, uncontrollable, itching of 

HURRY 

LOQUACITY 

changing quickly from one subject to another 

TALK desires to talk to someone 

SENSITIVE 

SERIOUS earnest 

JESTING 

LOSS of mental power, talkative, or disinclined to talk in society. 

(Phatac) 

VIVACITY (Phatac) 

DESIRE to talk to someone (Phatac) 

Περιγράψαμε παραπάνω την ψυχική κατάσταση Argentum,  πριν το 

άτομο εμφανίσει κλινική νόσο. Όσον αφορά στις κλινικές 

εκδηλώσεις, επικρατούν οι νευρωτικές εικόνες. Στο Argentum 

metallicum συχνά παρουσιάζονται συμπτώματα αγχώδους ή 

υποχονδριακής νευρώσεως. Σ’ αυτές τις καταστάσεις επικρατεί η 

απέχθεια για την ομιλία, απέχθεια ή φόβος για να εμφανιστεί και να 

μιλήσει μπροστά σε άλλους, δυσκολία ή απέχθεια για κάθε 

σκεπτική διαδικασία. Το βρίσκουμε να ενδείκνυται, επίσης, σε 

καταστάσεις όπου η υπερλειτουργία της σκέψης και ο αυξημένος 

έλεγχος, εμποδίζει την λειτουργία άλλων λειτουργιών, όπως, για 

παράδειγμα, στις ψυχοσεξουαλικές δυσλειτουργίες η σε 

προβλήματα σύλληψης. Έτσι βρίσκουμε το Argentum metallicum 

στα εξής συμπτώματα:  
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FEAR apoplexy, palpitation with 

DELUSION apoplexy, he will have 

ANXIETY 

health, about 

 walking, while 

AMBITION loss of, from disappointment 

CHEERFUL gay mirthful 

 alternating with sadness 

alternating with weeping 

CONCENTRATION difficult 

DISCOMFORT walking 

DISCOURAGED 

DULLNESS sluggishness 

EXCITEMENT excitable 

EXERTION agg. from mental 

FEAR speak to 

FEAR high places, building etc 

HYPOCHONDRIASIS 

IDEAS deficiency of 

IRRITABILITY 

trifles, from 

LAUGHING agg. 

LOQUACITY 

changing quickly from one subject to another 

MEMORY WEAKNESS OF 

said, for what has  

say, for what is about to  

MOOD changeable 

PROSTRATION of mind, mental exhaustion, brain-fag 

RESTLESSNESS 

bed, driving out of  

SADNESS despondency, dejection 

TALK indisposed to, desire to be silent, taciturn 

TALKING agg. all complaints 

THINKING of complaints agg. 

WEEPING alternating with cheerfulness 

easily 
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trifles, at 

WORK impossible 

Με τις μέχρι τώρα αποδείξεις του φαρμάκου δεν έχουμε επαρκή 

στοιχεία,  για το αν θα μπορούσε να ταιριάζει το Argentum 

metallicum σε ψυχωτικές καταστάσεις. Υπάρχουν πολύ λίγα 

συμπτώματα που θα ταίριαζαν. Θεωρούμε, ότι για τέτοιες 

καταστάσεις θα ταίριαζαν πάρα πολύ κάποια άλατά του, τα οποία 

μέχρι πρότινος ήταν άγνωστα Το ίδιο ισχύει και για εκφυλιστικές 

καταστάσεις όπως η άνοια. Παραθέτω τα σχετικά συμπτώματα:  

DEMENTIA senilis 

EXHILARATION 

MANIA 

alternating with depression 

STRIKING 

TRANQUILLITY serenity, calmness 

ARGENTUM NITRICUM 

Είναι το πιο πολύχρηστο άλας της ομάδας αυτής. Και σε αυτό 

βρίσκουμε όλα τα χαρακτηριστικά της ομάδας αργύρου, με 

επιπλέον χαρακτηριστικό την αίσθηση του κινδύνου. Έτσι όσον 

αφορά στη συνέπεια, φαντασιώνει ότι υπάρχει κίνδυνος να φανεί 

ασυνεπής. Αυτή η αίσθηση του κινδύνου κάνει το άτομο να είναι 

υπερβολικά συνεπές. Έτσι καταλαβαίνουμε, γιατί είναι τόσο εντάξει 

στις υποχρεώσεις του, γιατί βιάζεται να είναι στην ώρα του στα 

ραντεβού του. Βρίσκουμε στο Argentum nitricum τα εξής 

συμπτώματα : 

HURRY, time, to arrive for the appointed 

ANTICIPATION, stage-fright 

CONFIDENCE, want of self 

DELUSIONS, deserted, forsaken, is 

DELUSIONS, despised is 

DELUSIONS, fail, everything will  

DELUSIONS, neglected, he is 

DELUSIONS, repudiated by relatives, he is 
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DELUSIONS, succeed, he cannot; does everything wrong 

DELUSIONS, time, exaggeration of, passes too slowly 

EXCITEMENT,  

anticipating events, when 

FEAR  

alone, of being 

failure, of 

undertaking anything, of 

FORSAKEN FEELING 

FEIGNING sick. 

HURRY, haste 

eating, while 

everybody must hurry 

walking, while 

IRRESOLUTION, indecision 

Σε φοβικές καταστάσεις όπως κλειστοφοβία, αγοραφοβία ή 

υψοφοβία ενδείκνυται συχνά το Argentum nitricum. Στην 

αγοραφοβία έχει βρεθεί, ότι υπάρχει ο φόβος μήπως το άτομο 

εκτεθεί σε έναν σεξουαλικό πειρασμό, που υπάρχει η πιθανότητα να 

ενδώσει. Στην υψοφοβία υπάρχει ο φόβος της μη σωστής 

ανταπόκρισης σε “υψηλές” απαιτήσεις. Και οι δύο αυτές 

περιπτώσεις μπορούν εύλογα να σχετίζονται με συνέπεια. Πολύ 

συχνά σε τέτοιες καταστάσεις εμφανίζονται συμπτώματα κρίσεων 

πανικού, όταν αυτό το φάρμακο ενδείκνυται. Σε αυτήν την 

κατάσταση υπάρχει έντονο άγχος και φόβος, που συνοδεύονται από 

μια ποικιλία σωματικών συμπτωμάτων. Συχνά υπάρχει φόβος 

τρέλας, ή θανάτου, ή ότι θα κάνει κάτι το ανεξέλεγκτο. Το 

Argentum nitricum είναι το πιο συχνά ενδεικνυόμενο για τέτοιες 

καταστάσεις, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί πολύ περισσότερο απ’ ότι 

θα έπρεπε γιατί υπήρχε άγνοια για φάρμακα όπως τα Zincum 

nitricum, Platinum nitricum, Aurum nitricum, Plumbum nitricum 

Cuprum nitricum, Natrium nitricum, Kali nitricum, Baryta nitrica, 

κ.λ.π. Ενδείκνυται, επίσης, και στο τρακ σκηνής, σε άτομα στα 

οποία υπάρχει η αίσθηση του κινδύνου σε σχέση με το πώς θα 

εκφραστούν, δηλαδή,  με το  αν θα ανταποκριθούν σωστά στο ρόλο 
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που τους έχουν αναθέσει. Τα παραπάνω φαίνονται από τα 

συμπτώματα: 

DELUSIONS, corners of houses project so that he fears he will run 

against them, while walking in the street. 

house on each side would approach and crush him. 

FEAR apprehension, dread 

church or opera, when ready to go 

 corners, to walk past certain 

 crossing in bridge or place 

 fall upon him, high walls and buildings 

 high places, of 

 insanity, losing his reason, of 

 narrow place, in; claustrophobia 

DELUSIONS,  

die, he was about to. 

fail, everything will 

succeed, he cannot, does everything wrong. 

FEAR  

failure, of 

undertaking anything 

Ενδείκνυται, επίσης, και σε υποχονδριακή συμπτωματολογία. Το 

άτομο έχει την αίσθηση, ότι έχει κάποια αθεράπευτη αρρώστια. 

Επισκέπτεται συχνά τους γιατρούς. Καθησυχάζεται εύκολα, αλλά 

μόλις ακούσει ότι κάποιος έπαθε κάτι αρχίζει να πιστεύει,  ότι θα το 

πάθει και αυτός. Ζητάει συμπαράσταση από το οικογενειακό 

περιβάλλον για την κατάσταση του. Άλλες φορές, περιορίζει 

σημαντικά τις επαγγελματικές του δραστηριότητες γιατί πιστεύει ότι 

η δουλειά του κάνει κακό. Τα παραπάνω φαίνονται από τα 

συμπτώματα :  

ANXIETY,  

health, about. 

hypochondriacal. 

DELUSION,  

 brain has softening. 

die, he was about to 
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disease incurable, has 

 fit and walks faster, she will have a 

DESPAIR hypochondriasis in 

FEAR  

death, of, alone, when 

death, of, predicts the time 

disease, of impending 

disease incurable, of being 

epilepsy, of 

fainting, of 

falling, of 

fit, of having a 

HYPOCHONDRIASIS 

INDOLENCE, work will do him harm, he thinks the 

(hypochondriasis) 

LAMENTING sickness, about his 

TALKS, anxious wakes wife and child(in hypochondriasis) 

himself to, of his sufferings constantly 

Ψυχαναγκαστική συμπτωματολογία μπορεί να εμφανιστεί, επίσης, 

σε άτομο Argentum nitricum. Ιδέες παρορμητικές κατακλύζουν το 

άτομο, που φοβάται, ότι θα πραγματοποιηθούν. Για παράδειγμα, 

μπορεί το άτομο να κυριεύεται από την σκέψη να σπρώξει τον φίλο 

του από τον γκρεμό, ή ότι θα μπορούσε να βάλει το χέρι του στην 

πρίζα ή στον ανεμιστήρα. Τυχαίνει λοιπόν να βάζει το χέρι του 

κοντά στον κίνδυνο και να βασανίζεται από την ιδέα  «να το κάνω... 

να μην το κάνω...» Αλλά και καταθλιπτική συμπτωματολογία 

μπορεί να υπάρξει, με τάση για αυτοκτονία. Τα παραπάνω 

φαίνονται από τα συμπτώματα : 

STRANGE things, impulse to do 

SUICIDAL disposition, drowning by 

 Fear of an open window or a knife 

throwing himself from a high 

THOUGHTS  

persistent 

strange 

tormenting 
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PROSTRATION of mind  

trembling, with 

SADNESS 

Μπορεί να ενδείκνυται, επίσης, σε σεξουαλικές δυσλειτουργίες. Σε 

νεαρούς εφήβους, που έχουν πρόβλημα στο να κάνουν έρωτα για 

πρώτη φορά, που προβληματίζονται για την επίδοσή τους κατά την 

επερχόμενη σεξουαλική πράξη. Ενώ υπάρχει στύση, μόλις 

προσπαθεί να εισέλθει στον κόλπο την χάνει. Οι κοπέλες 

παρουσιάζουν ξηρότητα στον κόλπο. Φοβούνται ότι θα 

παραμεληθούν από τον σύντροφο, ή αισθάνονται ότι δεν θα 

μπορέσουν να τον ικανοποιήσουν, ή νοιώθουν ασυνεπείς προς τις 

αρχές τους, κάνοντας έρωτα μαζί του. Ενδείκνυται, επίσης, σε 

ενήλικες, που είναι πολύ απορροφημένοι στις επαγγελματικές τους 

υποχρεώσεις και δεν μπορούν να χαλαρώσουν, ακόμη και όταν 

βρίσκονται με τον ερωτικό τους σύντροφο, γιατί τους κατακλύζουν 

σκέψεις που έχουν σχέση με την δουλειά τους. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα να χάνουν τη στύση τους. Το Argentum nitricum, όταν 

ενδείκνυται, βοηθά το άτομο στο να αρχίσει να εκφράζεται 

σεξουαλικά, ελαττώνοντας τον υπερβολικό αυτοέλεγχο και την 

αίσθηση του κινδύνου. 

Τέλος μπορεί να εμφανιστεί εικόνα πλήρους κατάπτωσης του 

νευρικού συστήματος. Το άτομο έχει κουραστεί και δεν έχει 

διάθεση για εργασία. Χαρακτηρίζεται από πνευματική κόπωση και 

νωθρότητα. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στο διάβασμα. Τα 

παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα : 

CONCENTRATION difficult 

EXERTION agg., from mental 

FORGETFUL  

 words while speaking of; word hunting 

IDEAS abundant, clearness of mind 

deficiency of 

INDIFFERENCE 

business affairs, to 

pleasure 

INDOLENCE aversion to work 
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LOATHING  

work, at 

MEMORY weakness of 

ARGENTUM SULFURICUM 

Το Argentum sulfuricum έχουμε αρχίσει να το χρησιμοποιούμε 

πρόσφατα και έχει δώσει θεαματικά αποτελέσματα σε δύσκολες 

περιπτώσεις, που δύσκολα θα θεραπευόταν χωρίς αυτό. 

Χαρακτηρίζεται από την τάση για συνέπεια αλλά και την έντονη 

ανάγκη για εκτίμηση. Όμως, σε αυτό το φάρμακο, η τάση για 

συνέπεια παίρνει μια ακραία μορφή.  

 Το Argentum sulfuricum είναι το πιο συνεπές φάρμακο της 

φαρμακολογίας μας. Ενδείκνυται σε άτομα, που αποκαλούνται από 

τους άλλους “σπασίκλες” και σχολιάζονται αρνητικά από τους 

άλλους, για την στάση τους αυτή. Για παράδειγμα: οι φοιτητές, οι 

οποίοι δεν χάνουν ούτε μια ώρα παραδόσεως, προσέχουν και 

καταγράφουν και την παραμικρή λεπτομέρεια. Έχουν την τάση 

όμως, να αντιμετωπίζουν υπερβολικά λογικά το θέμα. Eστιάζονται 

συχνά στις λεπτομέρειες και αδυνατούν να συλλάβουν την ολότητα. 

Είναι υπερβολικά λογικοί με καταπιεσμένη την φαντασία. Συνεχώς 

διαβάζουν, είναι απορροφημένοι στην μελέτη, φροντίζουν να είναι 

πάντα στην ώρα τους στα ραντεβού τους και κάνουν τα πάντα, για 

να είναι νωρίτερα στο μάθημα. Μια μέρα μου έφεραν ένα παιδί, το 

οποίο είχε αϋπνία από το άγχος του μήπως δεν ξυπνήσει την άλλη 

μέρα το πρωί για το σχολείο. Κάθε βράδυ έβαζε δύο ξυπνητήρια και 

επιπλέον είχε άγχος μήπως δεν κτυπήσουν και δεν καταφέρει τελικά 

να ξυπνήσει και καθυστερήσει να πάει στο σχολείο. Είχε όμως και 

άλλο ένα χαρακτηριστικό, το οποίο έχω βρει και σε άλλες 

περιπτώσεις Argentum sulfuricum. Μιλούσε πολύ γρήγορα, τόσο 

γρήγορα που δύσκολα μπορούσε κανείς να το καταλάβει. Ένας 

ενήλικας με ψυχαναγκαστική νεύρωση, που βοηθήθηκε πολύ με 

αυτό το φάρμακο, προσπαθώντας να περιγράψει γιατί μιλάει τόσο 

γρήγορα, μου έλεγε, ότι μιλάει έτσι για να προλάβει να πει αυτά που 

ήθελε να πει,· σα να υπήρχε όριο χρόνου που θα τον εμπόδιζε να 
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ολοκληρώσει αυτά που ήθελε να πει. Βέβαια μετά το φάρμακο 

βελτιώθηκε η ομιλία του μαζί με την υπόλοιπη συμπτωματολογία. 

Το Argentum sulfuricum είναι φάρμακο, στο οποίο επικρατεί το 

συκωτικό μίασμα. Έχουμε παρατηρήσει, ότι οι ενώσεις του θείου 

είναι συκωτικές. Όταν ο Kent κατέτασσε το Natrium sulfuricum στα 

τρία βασικά φάρμακα για το ξερίζωμα του συκωτικού μιάσματος, 

είχε ελλειπή πληροφόρηση για αυτές τις ενώσεις. Όλες οι ενώσεις 

του θείου όπως Calcarea sulfurica, Kalium sulfuricum, Aurum 

sulfuricum, Cuprum sulfuricum, Zincum sulfuricum, Plumbum 

sulfuricum, Platinum sulfuricum, Baryta sulfurica, Magnesia 

sulfurica, και πολλές άλλες είναι σπουδαία αντισυκωτικά φάρμακα 

και έχουμε δει σπουδαίες θεραπείες σε συκωτικά συμπτώματα. Ένα 

από τα σημαντικά ψυχικά χαρακτηριστικά του συκωτικού 

μιάσματος είναι ο έλεγχος.
1
  Το Argentum sulfuricum αναδεικνύεται 

σε ένα σπουδαίο αντισυκωτικό φάρμακο, αφού και στον άργυρο 

επικρατεί το συκωτικό μίασμα. Δεν παραξενευόμαστε, λοιπόν, που 

είναι σπουδαίο φάρμακο για ψυχαναγκαστικές νευρώσεις, αφού από 

τη ψυχανάλυση ξέρουμε ότι παρουσιάζουν καθήλωση στο πρωκτικό 

στάδιο. Έχουμε παρατηρήσει, ότι υπάρχουν δύο ειδών 

ψυχαναγκαστικές νευρώσεις. Στην πρώτη κυριαρχεί το συκωτικό 

μίασμα στην επιφάνεια, αλλά υπάρχουν προσμίξεις συφιλιδικού, 

ψωρικού και φυματινικού ως υπέδαφος, με ελαφρά υπεροχή του 

συφιλιδικού. Στην δεύτερη κυριαρχεί το συκωτικό μίασμα και ως 

υπέδαφος βρίσκεται έντονο το συφιλιδικό με ελάχιστα ψωρικά και 

φυματινικά στοιχεία. Η πρώτη περίπτωση έχει πολύ καλή 

πρόγνωση, η δεύτερη θεραπεύεται πιο δύσκολα. Το Argentum 

sulfuricum ενδείκνυται για τον πρώτο από τους παραπάνω τύπους 

ενώ για τον δεύτερο, το άλας του αργύρου που θα ταίριαζε πιο πολύ 

θα ήταν το Argentum fluoricum. Αλλά και σε καταθλιπτικές 

καταστάσεις και οποιαδήποτε άλλη νευρωτική κατάσταση που 

επικρατεί το συκωτικό μίασμα θα μπορούσε να ενδείκνυται. Δεν 

έχουμε βέβαια μεγάλη εμπειρία με το φάρμακο αυτό, αλλά το 

                                                 
1
 Σύμφωνα με την ενοποιό θεωρία της ιδιοσυστασίας υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των 

μιασμάτων και των καθηλώσεων της ψυχαναλυτικής σχολής. Η αντιστοιχία είναι 
συκωτικό- πρωκτικό, φυματινικό- οιδιπόδειο, συφιλιδικό - στοματικό. Δες το βιβλίο μου 
«Ριζώματα, αρχές για μια ενοποίηση των επιστημών του ανθρώπου. 



 19 

θεωρώ λίγο απίθανο να ενδείκνυται σε ψυχωτικές καταστάσεις, 

όπου κάποια άλλα άλατα του αργύρου φαίνεται να έχουν 

περισσότερες ενδείξεις και θα αναπτυχθούν στην συνέχεια. Μέχρι 

τώρα πάντως έχουμε καταγράψει για το Argentum sulfuricum τα 

εξής συμπτώματα: 

ABSENT MINDED unobserving 

AILMENTS FROM  

anger, vexation 

fear 

fright 

mortification 

ANGER irascibility 

ANGUISH 

walking in open air 

ANXIETY 

night 

night, children, in 

bed, in 

fever, during 

future, about 

health, about 

waking, on 

CHEERFUL gay, mirthful 

CONCENTRATION difficult 

CONFIDENCE want of self 

CONFUSION of mind 

COWARDICE 

DELUSION consequence, of 

DULLNESS 

EXCITEMENT 

EXERTION agg. from mental 

FEAR apprehension, dread 

failure, of 

insanity, of 

FORGETFUL 

FRIGHTENED easily 
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HURRY haste 

HYPOCHONDRIASIS 

IMBECILITY 

IMPATIENCE 

INDIFFERENCE 

business affairs, to 

pleasure, to 

INDOLENCE 

IRRESOLUTION 

IRRITABILLITY 

trifles, from 

JESTING 

LOQUACITY 

LOQUACITY, changing quickly from one subject to another 

MEMORY WEAKNESS OF 

said, for what has said 

say, for what is about to 

words, of 

MISTAKES speaking in 

MOOD changeable, variable 

OBSTINATE 

PLANS, making many 

PROSTRATION of mind 

RESTLESSNESS 

night 

anxious 

SADNESS 

SENSITIVE 

noise slightest, to 

SIT inclination to 

SPEECH hasty 

STARTING 

TALK indisposed to, desire to be silent, taciturn 

TALKING agg. all complaints 

THINKING complaints agg., of 

THOUGHTS  

persistent 
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tormenting 

WEEPING tearful mood 

WORK impossible 

ARGENTUM MURIATICUM 

Έχει χρησιμοποιηθεί ελάχιστα, ενώ είναι σπουδαίο φάρμακο. 

Χαρακτηρίζεται από αισθήματα εύκολης απογοήτευσης και 

εσωτερική τάση να είναι συνεπής. Είναι άτομο που έχει 

απογοητευτεί από την ασυνέπεια των άλλων. Ταιριάζει περισσότερο 

σε άτομα Argentum που έχουν ένα καταθλιπτικό προφίλ, που 

διακρίνει κανείς στην έκφραση του προσώπου τους βαθιά 

απογοήτευση. Από περιπτώσεις μας έχουμε βρει τα παρακάτω 

συμπτώματα : 

ABSENT MINDED 

AILMENTS FROM  

anger 

 disappointment 

fear 

grief 

 mortification 

ANXIETY  

excitement, from 

health, about 

mental exertion, from 

COMPANY desire for, 

CONCENTRATION difficult 

CONFUSION of mind 

DELUSIONS consequence, of 

DISCONTENTED displeased dissatisfied 

DISCOURAGED 

EXCITEMENT excitable 

FEAR palpitation, with 

HEEDLESS 

HYPOCHONDRIASIS 

INDOLENCE aversion to work 
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IRRITABILITY 

MEMORY WEAKNESS OF 

MOOD changeable, variable 

RESTLESSNESS bed, driving out of 

SADNESS, during climaxis 

STARTING, sleep, during 

TALK, indisposed to, desire to be silent, taciturn 

WEEPING tearful mood 

WORK aversion to mental 

ARGENTUM MURIATICUM NATRONATUM 

Τα χαρακτηριστικά αυτού του φαρμάκου είναι, από την μια η τάση 

για συνέπεια και τα επακόλουθά της και από την άλλη,  η εύκολη 

απογοήτευση σε ό,τι αφορά στην ερωτική ζωή ή ο φόβος, ότι θα 

απογοητευτεί από τον ερωτικό σύντροφο. Έτσι το άτομο αυτό θα 

σας αναφέρει ότι δεν έχει κάποια ερωτική σχέση, γιατί φοβάται ότι 

θα απογοητευτεί επειδή δεν βρίσκει κάποιο άτομο συνεπές όσο 

θέλει. Ή θα σας αναφέρει πολλές περιπτώσεις όπου απογοητεύτηκε 

από την ασυνέπεια του ερωτικού συντρόφου. Πολλές περιπτώσεις 

που κατά το παρελθόν βρισκόμασταν σε διαφοροδιαγνωστικό 

δίλημμα μεταξύ Natrium muriaticum και Argentum nitricum ή 

Argentum metallicum χρειαζόταν Argentum muriaticum 

natronatum. 

Αυτό το φάρμακο ενδείκνυται κυρίως για καταθλιπτικές 

καταστάσεις. Κάποιες από αυτές θα μπορούσαν να έχουν και 

αυτοκτονικό ιδεασμό. Θα έχει, όμως, σπουδαία εφαρμογή και για 

την πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου της μήτρας. Πολλές φορές 

έχει χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν το Aurum muriaticum 

natronatum σε γυναίκες με γυναικολογικά προβλήματα όπως 

καρκίνοι μήτρας, ινομυώματα μήτρας κ.λ.π. επειδή ήταν το μόνο 

σχετικά καλά αποδεδειγμένο. Πιστεύω, όμως, ότι στο μέλλον 

φάρμακα όπως τα Argentum muriaticum natronatum, Zincum 

muriaticum natronatum, Plumbum muriaticum natronatum, Cuprum 

muriaticum natronatum, Platinum muriaticum natronatum, Baryta 

muriatica natronata κ.λ.π. θα χρησιμοποιηθούν για τους ίδιους 
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λόγους. Για το Argentum muriaticum natronatum έχουμε βρει τα 

παρακάτω συμπτώματα: 

ABSENT MINDED 

AILMENTS FROM  

 anger, vexation 

Disappointment 

disappointment, old 

mortification 

DELUSIONS consequence, of 

ANXIETY 

CONCENTRATION DIFFICULT 

DISCOURAGED 

SADNESS 

WEEPING 

ARGENTUM MURIATICUM KALINATUM 

Το φάρμακο αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου προς το παρόν. 

Η συνθετική μελέτη του περιοδικού πίνακα των στοιχείων μας δίνει 

κάποιες πληροφορίες για αυτό. Μοιάζει πολύ με το Argentum 

muriaticum natronatum, αλλά σε αυτό, δεν ιεραρχείται ψηλά η 

ερωτική σχέση αλλά η σχέση με την ομάδα, είτε ως οικογένεια είτε 

ως φιλία. Έτσι το άτομο θα σας αναφέρει απογοητεύσεις είτε από 

τους φίλους, είτε από τα άτομα της οικογένειας, επειδή δεν φάνηκαν 

τόσο συνεπείς, όσο θα ήθελε. Είτε πάλι θα σας αναφέρει, πόσο πολύ 

φοβάται, ότι θα απογοητευτεί από τους φίλους ή τα συγγενικά του 

άτομα εξαιτίας της ασυνέπειάς τους. Μοιάζει η κλινική εικόνα με 

Kali muriaticum και Argentum metallicum ή Argentum muriaticum. 

ARGENTUM CHROMICUM 

Το φάρμακο αυτό παρασκευάστηκε πρόσφατα. Χαρακτηρίζεται από 

την μεγάλη τάση να πληγώνεται εύκολα. Είναι άτομα πολύ συνεπή 

που πληγώνονται εύκολα από τις πράξεις και τα λόγια των άλλων. 

Μια φράση ή μια χειρονομία ασήμαντη για ένα μέσο άνθρωπο είναι 

ικανή, να πληγώσει τον ασθενή Argentum chromicum. Όταν 
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πληγώνεται, δεν εκφράζει συνήθως στους άλλους ότι πληγώθηκε, 

αλλά σιωπηλά απομακρύνεται. Επειδή πληγώνεται εύκολα, είναι 

πολύ προσεκτικό με τα άτομα που κάνει παρέα και προσέχει τη 

συμπεριφορά του απέναντι στους άλλους. Όταν πληγώνεται από το 

περιβάλλον, μπορεί να αναπτύξει κατάθλιψη ή υποχονδριακή 

συμπτωματολογία. Είναι  άτομα που έχουν τάση για υποχονδριακή 

συμπτωματολογία. Θα αποτελέσει επίσης σπουδαίο φάρμακο για 

πρόληψη και θεραπεία καρκινικών καταστάσεων. 

ARGENTUM PHOSPHORICUM 

Το Argentum phosphoricum άτομο είναι ένα άτομο, που προσπαθεί 

να κερδίσει την αγάπη των άλλων με την συνέπειά του και απαιτεί 

από τους άλλους να είναι συνεπείς, όταν εκδηλώνουν αγάπη προς 

αυτό. Είναι εύλογο ότι την ασυνέπεια των άλλων την βιώνει ως 

αδιαφορία. Το φάρμακο αυτό θα φανεί χρήσιμο σε φοβικές 

διαταραχές, επειδή σε αυτές τις καταστάσεις βρίσκουμε να υπερέχει 

το συκωτικό μίασμα και ως υπέδαφος να βρίσκονται φυματινικά 

χαρακτηριστικά. Κάτι τέτοιο ταιριάζει με την μιασματική φύση 

αυτού του φαρμάκου, αφού το συνθετικό του φωσφόρου δίνει στην 

ένωση εκτός από τα συκωτικά και φυματινικά στοιχεία.  

Με βάση τα παραπάνω, περιμένουμε από αυτό, να είναι πολύ 

εξωστρεφές άτομο, με πολλά ενδιαφέροντα, με πολλούς φίλους και 

συμπάθειες, με αγάπη για τα ταξίδια, με θερμά ερωτικά 

συναισθήματα. Όμως το στοιχείο του αργύρου, του οποίου η φύση 

είναι καθ’ υπεροχήν συκωτική και που εκφράζει την λογική και την 

συνέπεια, βάζει φρένο στις προηγούμενες τάσεις. Όταν οι 

φυματινικές τάσεις είναι έντονες, τότε θα επιστρατευτούν έντονα 

συμπτώματα για να ελεγχθούν αυτές οι τάσεις. Με αυτόν τον τρόπο, 

εμφανίζεται η αγοραφοβία. Σε αυτήν, το άτομο φοβάται να βγει έξω 

σε ανοιχτό χώρο ή σε δημόσιο χώρο με πολυκοσμία. Με το να μη  

βγαίνει έξω ελέγχεται  η φυματινική τάση για κίνηση και αλλαγή. 

Έτσι, σωστά κατά την άποψή μου, ο Ortega θεωρεί, ότι οι φοβίες 

εντάσσονται στα συκωτικά συμπτώματα, γιατί εξυπηρετούν τον 

έλεγχο του άγχους διαμέσου της εγκύστωσής του. Και τα δύο, ο 

έλεγχος και η εγκύστωση είναι συκωτικές διαδικασίες.  
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ARGENTUM ARSENICOSUM 

Σε αυτό το φάρμακο έχουμε συνδυασμό των χαρακτηριστικών του 

αργύρου, όπως ήδη έχουμε περιγράψει, και των χαρακτηριστικών 

του αρσενικού, που είναι μια κατάσταση ελλείψεως εμπιστοσύνης. 

Το άτομο Arsenicum έχει ως χαρακτηριστικό την έλλειψη 

εμπιστοσύνης προς τους άλλους, όπου βιώνει συνεχώς την 

ανασφάλεια, ότι οι άλλοι θα του φερθούν σκάρτα, θα του την 

φέρουν πισώπλατα και ότι θα τον κλέψουν. Το Argentum 

arsenicosum, λοιπόν, είναι ένα συνεπέστατο άτομο στο οποίο 

αναμειγνύονται δύο ειδών ποιότητες συνέπειας, η συνέπεια του 

νόμου  και η συνέπεια για την διαφάνεια και την αμοιβαία 

εμπιστοσύνη. Στην κλινική μας πράξη, πρέπει να το υποψιαζόμαστε, 

όταν σε ασθενή Argentum βρίσκουμε επιπλέον χαρακτηριστικά του 

Arsenicum, όπως την τάση για καχυποψία, την ευταξία, και γενικά - 

σωματικά συμπτώματα του Arsenicum. 

ARGENTUM IODATUM 

Σε αυτήν την ένωση συνυπάρχουν τα χαρακτηριστικά του αργύρου 

και τα χαρακτηριστικά του ιωδίου. Το κύριο χαρακτηριστικό στην 

ψυχοπαθολογία του ιωδίου είναι η ανασφάλεια, ότι θα 

εγκαταλειφθεί. Έτσι το Argentum iodatum άτομο είναι εκείνο που 

με την συνέπεια πετυχαίνει να μην εγκατάλειφθεί. Κάθε ασυνέπεια 

από μέρους των άλλων την βιώνει ως εγκατάλειψη. Επειδή το ιώδιο 

ανήκει κυρίως στο φυματινικό μίασμα, ισχύουν και για αυτό, όσα 

αναφέρθηκαν για το Argentum phosphoricum.  

ARGENTUM BROMATUM 

Το κύριο χαρακτηριστικό στο βρώμιο είναι ο φόβος της 

κακοποίησης, δηλαδή, ένα τέτοιο άτομο φαντασιώνει εύκολα σε 

καθημερινά συμβάντα κακοποιήσεις, ή φοβάται ότι θα κακοποιηθεί. 

Με τον όρο κακοποίηση δεν εννοούμε την τιμωρία, αν και πολλές 

φορές μια τιμωρία μπορεί να συνδυάζεται και με κακοποίηση. 

Κακοποίηση είναι η εξάσκηση βίας πάνω σε ένα άτομο. Πράξεις 

όπως βιασμός, κτύπημα στο κεφάλι, μαχαίρωμα, ξυλοδαρμός, 

κάψιμο του δέρματος με τσιγάρο κ.λ.π. σχετίζονται με κακοποίηση. 
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Το Argentum bromatum είναι ένα άτομο, που προσπαθεί με την 

συνέπεια να αποφύγει την φαντασιακή κακοποίηση. Είναι σπουδαίο 

φάρμακο για παραληρητική διαταραχή. Στην παραληρητική 

διαταραχή η εγκύστωση του παραληρήματος αποτελεί την 

συκωτική διεργασία ελέγχου της συφιλιδικής αποδιοργάνωσης. Οι 

ενώσεις του βρώμιου είναι σπουδαίες ενώσεις για τέτοιες 

καταστάσεις. Ενώσεις όπως Zincum bromatum, Aurum bromatum, 

Platinum bromatum, Baryta bromata, Cuprum bromatum, Plumbum 

bromatum κ.λ.π. θα αποδειχθούν σπουδαίες ενώσεις για 

παραληρητική διαταραχή αλλά και παρανοϊκή σχιζοφρένεια. Αλλά 

ας επανέλθουμε στο Argentum bromatum. Αυτό λόγω της 

συκωτικής φύσεως του αργύρου ταιριάζει περισσότερο σε 

παραληρητική διαταραχή. Δυο παραπλήσιες ενώσεις που θα φανούν 

πολύ χρήσιμες σε τέτοιες καταστάσεις είναι οι Argentum bromatum 

natronatum και Argentum bromatum kalinatum. Στην πρώτη, το 

άτομο φαντασιώνει, ότι κακοποιείται από τον ερωτικό του 

σύντροφο, ενώ στη δεύτερη από το στενό του οικογενειακό ή φιλικό 

περιβάλλον. 

ARGENTUM CARBONICUM 

Η ανθρακική ρίζα σχετίζεται με πεποιθήσεις ανεπάρκειας και ότι δε 

θα κατορθώσει να πετύχει  τους στόχους. Έτσι το Argentum 

carbonicum χαρακτηρίζεται από την συνύπαρξη έντονης τάσης για 

συνέπεια και λογική και από το συναίσθημα ανεπαρκείας, ότι δεν 

μπορεί να καταφέρει αυτό που θέλει. Με άλλα λόγια, συχνά νοιώθει 

ότι δεν θα τα καταφέρει να είναι τόσο συνεπής, όσο θα ήθελε. Η 

ψωρική φύση της ανθρακικής ρίζας κάνει αυτό το φάρμακο 

κατάλληλο για αγχώδη νεύρωση. 

ARGENTUM FLUORATUM 

Το στοιχείο του φθορίου σχετίζεται  με μια άπληστη φύση, με τάση 

για άμεση ικανοποίηση και πολλές ανάγκες, που δύσκολα μπορούν 

να ικανοποιηθούν. Παρουσιάζει, επίσης, έντονη επιθετικότητα, προς 

το άτομο που δεν παρέχει τις ανάγκες αυτές και επιθυμία διάλυσης 

κάθε σχέσης μαζί του. Συνεπώς, στο Argentum fluoratum υπάρχει 
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μια συνεχής σύγκρουση μεταξύ της παραπάνω συφιλιδικής φύσης 

του φθορίου και της συκωτικής φύσης του αργύρου, που σχετίζεται 

με λογική και συνέπεια. Το φάρμακο αυτό πρέπει, να το έχουμε υπ’ 

όψιν μας σε ψυχαναγκαστική νεύρωση και μάλιστα του τύπου, 

εκείνου, στον οποίο υπάρχει συκωτική επικράτηση και έντονο 

συφιλιδικό υπέδαφος και που θεωρείται δυσμενέστερης πρόγνωσης. 

ARGENTUM COLLOIDAL & ARGENTUM PROTEINATE 

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥ 

Είναι δυο ενώσεις οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί έως τώρα. Η 

πρώτη μοιάζει πολύ με το Argentum metallicum. Τη δεύτερη θα τη 

σκεφτούμε σε περιπτώσεις Argentum, όπου υπάρχει έντονη 

διαταραχή του μεταβολισμού των πρωτεϊνών. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να αναφέρω ότι μελετώντας την ομάδα του 

αργύρου θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για άλλες ενώσεις όπως 

για παράδειγμα: Argentum sulfuricum natronatum, Argentum 

sulfuricum kalinatum, Argentum phosphoricum natronatum, 

Argentum phosphoricum kalinatum, Argentum nitricum kalinatum, 

Argentum nitricum natronatum, Argentum chromicum kalinatum, 

Argentum chromicum natronatum, Argentum iodatum natronatum, 

Argentum iodatum kalinatum κ.λ.π. των οποίων τα χαρακτηριστικά 

μπορούμε εύκολα να τα συμπεράνουμε. Απαραίτητη προϋπόθεση 

για να εφαρμοστούν τα παραπάνω στην καθημερινή πρακτική, είναι 

ο ομοιοπαθητικός να έχει εκπαιδευτεί στην διερεύνηση των ιδεών 

κατά την λήψη του ιστορικού, γιατί διαφορετικά πολύ εύκολα θα 

καταλήξει σε λάθος συνταγογραφία.  

 



 28 

Η ΟΜΑΔΑ AURUM 

Η ομάδα του χρυσού, είναι μια ομάδα που έχει παραμεληθεί από 

τους ομοιοπαθητικούς, λόγω της ελλιπούς γνώσεως για αυτήν. Θα 

ξεκινήσουμε την περιγραφή με το Aurum metallicum, το οποίο 

εκφράζει τα βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας και στην συνέχεια 

θα περιγραφούν τα άλατα της ομάδας, αρχίζοντας πάντα από αυτά 

που έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερο. 

AURUM METALLICUM 

Στο Aurum metallicum βρίσκουμε σε υπερβολή την ιδιότητα του 

οραματισμού. Το να κάνει κάποιος οράματα και να δουλεύει για 

αυτά, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία. Όταν ένα 

άτομο έχει την τάση για ανιδιοτελή οραματισμό, κάνει οράματα 

δηλαδή για την κοινωνία χωρίς εγωιστικά κίνητρα, τότε πλησιάζει 

την κατάσταση του χρυσού της φιλοσοφικής λίθου των αλχημιστών. 

Η ψυχική κατάσταση του Aurum metallicum απέχει από αυτήν την 

κατάσταση, γιατί είναι η κατάσταση, που προέρχεται από την 

υπερβολή ενός οραματισμού με ιδιοτελή κίνητρα, ενός εγωιστικού 

οραματισμού. 

Σαν απόρροια αυτού, το άτομο επιθυμεί να είναι πρώτο. Θέλει να 

είναι ο καλύτερος και προσπαθεί πάρα πολύ για αυτό. Δουλεύει από 

το πρωί έως το βράδυ, για να το πετύχει. Το Aurum είναι πολύ 

εργατικό άτομο. Εργάζεται ακούραστα και μεθοδικά Έχει μέσα του 

μια εσωτερική δύναμη, που τον ωθεί προς την επίτευξη των 

οραμάτων του. Αν έλθει όμως δεύτερος, το θεωρεί μια μεγάλη 

αποτυχία. Το Aurum άτομο δεν μπορεί να ανεχθεί την ήττα. Όταν 

χάνει αρρωσταίνει, θέλει να είναι πάντα νικητής. 

Το Aurum είναι σοβαρό, λιγομίλητο, πολύ υπεύθυνο, και εύθικτο 

άτομο. Δεν ανέχεται να ειπωθεί κάτι για αυτόν, που θα μπορούσε να 

τον αμφισβητήσει και  με την συμπεριφορά του δεν δίνει σε κανένα 

το δικαίωμα για κάτι τέτοιο. Είναι συνεπές και βιαστικό επίσης. 

Θέλει να γίνεται η δουλειά του γρήγορα και καλά. Γι’ αυτόν τον 

λόγο θα μπορούσε, να μπερδευτεί με το Argentum. Αλλά εδώ 

χρειάζεται να γίνει μια διευκρίνηση: Όταν ομιλούμε για την έννοια 
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συνέπεια, θα πρέπει να γνωρίζουμε, ότι πολλές άλλες έννοιες 

σχετίζονται με αυτή. Κάποιος μπορεί να είναι συνεπής, για να μην 

χάσει την εκτίμηση, άλλος για να εκπληρωθεί το όραμα, άλλος γιατί 

φοβάται την τιμωρία, άλλος γιατί θέλει να είναι τέλειος, άλλος γιατί 

φοβάται την κακοποίηση, άλλος για να μην πληγωθεί, άλλος για να 

μην τον εγκαταλείψουν κ.λ.π. Κατά την διερεύνηση των 

εννοιών(ιδεών) λοιπόν, στη διάρκεια λήψης του ιστορικού, πρέπει 

να διαπιστώσουμε κατά πόσο μια έννοια που βρίσκουμε στο άτομο 

είναι πρωταρχική ή είναι δευτεροπαθής, ως αποτέλεσμα δηλαδή 

μιας άλλης έννοιας. Στο Aurum η συνέπεια απορρέει από το όραμα. 

Στο Argentum η συνέπεια οφείλεται στην επικράτηση της λογικής, 

το άτομο είναι συνεπές, γιατί απλά έτσι πρέπει και γιατί έτσι 

πιστεύει ότι οφείλει να είναι. Γι’ αυτό θεωρούμε, ότι το Argentum 

είναι το φάρμακο που εκφράζει πιο άμεσα την έννοια της συνέπειας. 

Στο Zincum η συνέπεια οφείλεται στον φόβο τιμωρίας, και όταν η 

συνέπεια είναι απόρροια της τιμωρίας, τότε είναι μια ψευδής 

συνέπεια. Και η ονομασία ψευδάργυρος ταιριάζει απόλυτα με αυτήν 

την ψυχική ιδιότητα του δυναμοποιημένου μετάλλου. 

Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στο Aurum. Έχει μια εσωτερική δύναμη η 

οποία φαίνεται και προς τα έξω. Έτσι εύκολα γίνεται ο αρχηγός σε 

μια παρέα, ή στην οικογένεια. Όλοι στηρίζονται επάνω του. Παρέχει 

στους άλλους την σταθερότητα ενός βράχου και είναι καταφύγιο για 

αυτούς σαν ένα λιμάνι. Προσφέρει συνέχεια για τους άλλους, 

δουλεύει για τους άλλους, αλλά όλα αυτά δεν γίνονται ανιδιοτελώς. 

Αυτός προσφέρει σε όλους, αλλά χρειάζεται να έχει τους άλλους 

δίπλα του. Έτσι εύκολα νοιώθει εγκατάλειψη, ότι παραμελείται, ότι 

χάνει την στοργή τους και θυμώνει πολύ για αυτό. 

Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα: 

ANGER irascibility 

absent persons while thinking of them, at 

contradiction, from  

trembling, with 

trifles, at 

 violent 

ANXIETY 
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 conscience, as if guilty of a crime 

future, about 

CARES worries, full of 

trifles, about 

CENSORIUS critical 

CONFIDENCE want of self 

CONSCIENTIUS about trifles 

CONTRADICT disposition to 

CONTRADICTION is intolerant, of 

agg. 

CONTRARY 

CONVERSATION agg. 

COWARDICE 

DECEPTION causes grief and mortification 

DELUSIONS 

affection of friends, has lost 

best, wants to be the 

confidence in him, his friends have lost all 

deserted, forsaken is 

neglected his duty, he has 

reproach, has neglected duty and deverses 

unfit for the world, he is 

vision, he is after a 

DISCONTENTED displeased, dissatisfied 

himself, with 

EGOTISM self-esteem 

EXCITEMENT excitable 

trembling, with 

FASTIDIOUS 

FORSAKEN FEELING 

HATRED 

persons who had offended him, of 

revenge, h. and 

HAUGHTY 

HURRY HASTE 

IMPATIENCE 

INDUSTRIOUS mania for work 
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INTROSPECTION 

IRRITABILITY 

absent persons, with 

OBSTINATE headstrong 

OCCUPATION diversion am. 

OFFENDED easily; takes everything in bad part 

PRAYING 

SENSITIVE oversensitive 

SERIOUS earnest 

Αυτό το άτομο παρά την εσωτερική δύναμη που διαθέτει και δείχνει 

προς τους άλλους, είναι πολύ ευαίσθητο. Εύκολα πληγώνεται ή 

απογοητεύεται, εύκολα μπορεί να νοιώσει ταπεινωμένο, 

παραμελημένο ή εύκολα μπορεί να θυμώσει. Ο θυμός του μπορεί να 

είναι βίαιος. Σε τέτοιες στιγμές δεν θυμίζει στους άλλους τον 

συνήθη χαρακτήρα που ξέρουν. Το πιο συχνό είναι πάντως, ο θυμός 

να μην εκδηλωθεί. Τότε αναπτύσσεται στο άτομο υποχονδριακή 

συμπτωματολογία. Εμφανίζει δηλαδή εικόνα κατά φαντασία 

ασθενή, όπου νομίζει πως έχει μια σοβαρή νόσο. Μπορεί να νομίζει, 

ότι έχει κάποιο πρόβλημα με την καρδιά του και “παθαίνει συχνά 

εμφράγματα”. Μέσα από τα υποχονδριακά συμπτώματα 

υποσυνείδητα τιμωρεί τους άλλους για την “αδιαφορία” τους. Αυτό 

γίνεται όμως με πόνο και άλλα ενοχλήματα, που του δίνουν την 

νοσηρή αυτοϊκανοποίηση, ότι κάποιος(ο εαυτός του) ασχολείται 

τουλάχιστον με αυτόν. Στην κατάσταση Aurum, υποχονδριακή 

συμπτωματολογία μπορεί να εμφανιστεί, μετά από αποτυχία του 

ατόμου να είναι ο πρώτος και έτσι απογοητεύεται από τον εαυτό 

του. Τα υποχονδριακά συμπτώματα, είναι αμυντικά συμπτώματα, 

που προφυλάσσουν από μία έντονη μελαγχολία ή και αυτοκτονία. 

Τα παραπάνω συμπεραίνονται από τα συμπτώματα : 

AILMENTS FROM anger, vexation 

anxiety, with 

fright, with 

indignation, with 

silent grief, with 

contradiction 
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disappointment 

 excitement, emotional 

fright 

 grief 

love disappointed 

 mortification 

 scorn, being scorned 

 violence 

ANGER irascibility 

absent persons while thinking of them, at 

contradiction, from 

trembling, with 

trifles, at 

 violent 

COMPLAINING 

DESPAIR 

others, about 

EXCITEMENT excitable 

trembling, with  

FEAR apprehension dread 

death, of 

heart arising from 

organic, of 

disease of 

stomach, arising from 

tremulous 

HYPOCHONDRIASIS 

IRRITABILITY 

absent persons, with 

REPROACHES others 

RUDNESS 

SADNESS friends, as if lost affection of 

THINKING complaints agg., of 

Και τώρα, αξίζει να μελετηθεί η κύρια δράση αυτού του φαρμάκου 

που περιγράφονταν στις φαρμακολογίες της εποχής μας, μέχρι πριν 

λίγα χρόνια. Αυτή είναι η μελαγχολία. Εδώ πρέπει όμως να 
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διευκρινιστεί ο όρος. Η λέξη “Μελαγχολία” προέρχεται από τις 

λέξεις “μέλας” και “χόλος”. Το επίθετο “μέλας” σημαίνει μελανός, 

μαύρος, σκοτεινός, ζοφερός, φοβερός, μαυρόψυχος, ασαφής, 

δυσμενής. Το ουσιαστικό “χόλος” σημαίνει χολή, οργή, θυμός, 

αγανάκτηση, σφοδρή οργή. Το μαύρο χρώμα επίσης θεωρείται 

χρώμα του πένθους, χρώμα του θανάτου και της καταστροφής. 

Σύμφωνα με παραπάνω, μελαγχολία είναι η ψυχική κατάσταση 

καταστροφικού θυμού. Με βάση την συγκριτική μελέτη της 

ιδιοσυστασίας
2
, η μέλαινα χολή αντιστοιχεί στο συφιλιδικό μίασμα. 

Στα σύγχρονα εγχειρίδια ψυχιατρικής χρησιμοποιείται ο όρος 

“μεγάλη κατάθλιψη”. Η λέξη “κατάθλιψη” προέρχεται από τις 

λέξεις “κατά” και “θλίψις”. Το “κατά” σημαίνει προς τα κάτω, 

ενάντια. Η “θλίψις” σημαίνει σύνθλιψη, πίεση. “Θλίβω” σημαίνει 

πιέζω, συμπιέζω, καταπιέζω, σπάζω. Έτσι στην κατάθλιψη κάτι 

σπάει από επίδραση έξωθεν. Περιέχεται δηλαδή σε αυτόν τον όρο ο 

εκλυτικός περιβαλλοντικός παράγοντας, σε αντίθεση με την 

μελαγχολία η οποία οφείλεται σε ενδογένεια. Η κατάθλιψη λοιπόν 

έχει να κάνει με την ψωρική θλίψη. Ο όρος μεγάλη κατάθλιψη είναι 

ασαφής, γιατί δεν περιγράφει την ποιοτική διαφορά μεταξύ των δύο 

αυτών καταστάσεων, θεωρώντας ότι διαφέρουν μόνο ποσοτικά. 

Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στο Aurum. Στην μελαγχολία ο ασθενής 

Aurum χάνει κάθε ενδιαφέρον για την ζωή. Όλα του φαίνονται 

μάταια, δίχως νόημα, μελαγχολικά. Θέλει να δώσει τέλος στην ζωή 

του. Έχει την αίσθηση ότι αυτός φταίει για όλα, ότι έχει κάνει 

λάθος, ότι έχει παραμελήσει το καθήκον του, ότι οι φίλοι του έχουν 

χάσει την εμπιστοσύνη τους σε αυτόν. Νοιώθει βαθιά απελπισία και 

επιθυμία να δώσει τέλος στην ζωή του. Αυτό μπορεί να γίνει είτε 

πέφτοντας από ύψος, είτε οδηγώντας στο αντίθετο ρεύμα, είτε 

ρίχνοντας το αμάξι σε ένα τοίχο, είτε με όπλο, είτε με πνιγμό, είτε 

με κρέμασμα. Βέβαια αυτή η επιθυμία κάποιες φορές 

πραγματοποιείται. Όταν γίνεται αυτό, κανείς από το συγγενικό 

περιβάλλον δεν καταλαβαίνει κάτι. Είναι ο τύπος εκείνος, που 

δουλεύει μέχρι το βράδυ και αφού αφήσει την δουλειά πηγαίνει και 

δίνει τέρμα στην ζωή του.  

                                                 
2
 Δες «Ριζώματα-Αρχές για μια ενοποίηση των επιστημών του ανθρώπου». 
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Βέβαια το Aurum μπορεί να ενδείκνυται και σε ελαφρύτερες 

καταθλίψεις, χωρίς αυτοκτονικό ιδεασμό. Σε τέτοιες καταστάσεις, 

είναι δυνατόν, μετά την χορήγηση του ομοιοπαθητικού φαρμάκου 

να σας πει το άτομο, ότι παρατήρησε να έχει αυτοκτονικό ιδεασμό, 

που δεν είναι επίμονος και που δεν διαρκεί τελικά πολύ.  Αυτό δεν 

οφείλεται σε proving του φαρμάκου, αλλά είναι η συνειδητοποίηση 

από το άτομο των απωθημένων του αυτοκτονικών τάσεων. Αυτό 

όταν γίνεται, σημαίνει καλή πορεία για τον ασθενή, γιατί μετά από 

την αύξηση της συνειδητοποίησης βελτιώνεται η γενική του 

κατάσταση. Τέτοιες περιπτώσεις χρειάζονται κατάλληλο χειρισμό 

και ετοιμότητα εκ μέρους του θεραπευτή. Άλλες φορές η κατάθλιψη 

έχει την μορφή της συγκαλυμμένης κατάθλιψης και το άτομο έχει 

απόγνωση, απελπισία και αισθάνεται κουρασμένος από την ζωή ως 

απόρροια της σωματικής νόσου. Άλλες φορές μπορεί το φάρμακο, 

να ενδείκνυται σε διπολική διαταραχή, όπου έχουμε εναλλαγές 

καταθλιπτικών και μανιακών συμπτωμάτων. Βέβαια όταν έχουμε 

μανιακά επεισόδια μεγάλης διάρκειας, πρέπει να απομακρυνόμαστε 

από την επιλογή του Aurum metallicum. 

Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα : 

ANXIETY  

salvation, about 

suicidal disposition, with 

weary of life, with 

BROODING 

corner or moping, b. in a 

CHEERFUL gay, mirthful 

alternating with anger 

sadness 

violence 

CONTEMPTOUS self, of 

DEATH desires 

evening 

convalescence, during 

thoughts of 

DELUSIONS 

confidence in him, his friends have lost all 
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doomed 

fail, everything will 

melancholy 

mortification, after 

neglected his duty, he has 

religious 

right does nothing 

succeed, he cannot, does everything wrong 

wrong, he has done 

DESPAIR 

lost, thinks everything is 

pains, with the 

periodical 

religious d. of salvation 

DISGUST 

everything, with 

INDIFFERENCE  

IRRITABILITY 

sadness, with 

LOATHING 

life, at 

life, evening  

LOQUACITY rapid questioning 

MANIA 

MELANCHOLY brooding 

MOOD alternating 

changeable, variable 

PRAYING 

PROSTRATION of mind 

RELIGIOUS affections 

melancholia 

remorse, from  

REPROACHES himself 

SADNESS 

suicidal disposition, with 

SELF criticism 
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SUICIDAL disposition 

drowning, by 

hanging, by 

hypochondriasis, by 

pains, from 

sadness, from 

shooting, by 

thoughts 

throwing himself from a height 

throwing himself windows from 

TALK indisposed to, desire to be silent, taciturn 

others agg., t. of 

WEARY OF LIFE
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Aurum metallicum 
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AURUM SULFURATUM 

Έχει τα χαρακτηριστικά του Aurum αλλά υπάρχει σαφής η 

επίδραση του θείου. Το άτομο έχει την αίσθηση, πως δεν εκτιμάται 

από τους άλλους ή κάνει μεγάλες προσπάθειες για να εκτιμηθεί, για 

να αποσπάσει τα εύγε και τον θαυμασμό. Είναι σπουδαίο 

αντισυκωτικό φάρμακο. Όπως έχει διατυπωθεί στην ενοποιό θεωρία 

της ιδιοσυστασίας, το συκωτικό μίασμα αντιστοιχεί στην καθήλωση 

στο πρωκτικό στάδιο ανάπτυξης των ψυχαναλυτών. Άτομα με 

συκωτικό μίασμα έχουν αυξημένο αυτοέλεγχο, ελέγχουν κάθε τους 

συναίσθημα, δεν είναι αυθόρμητοι. Έχουν την τάση επίσης να 

κρατούν, να μαζεύουν να συλλέγουν, να ταξινομούν, να 

τακτοποιούν. Περηφανεύονται για κάθε τους “έκκριση” και 

συνεχώς επιζητούν το “εύγε”. Η όλη συμπεριφορά που υιοθετούν, 

τους κάνει να είναι το επίκεντρο της παρατήρησης των άλλων. 

Έχουν γενικά μια αμφιθυμική τοποθέτηση προς την ζωή, παίρνουν 

δύσκολα αποφάσεις, είναι σχετικά δύσκαμπτοι, πεισματάρηδες, 

δυσκολεύονται να υιοθετήσουν νέες καταστάσεις. Είναι αρκετά 

λογικοί, ασχολούνται με τις λεπτομέρειες, είναι ρεαλιστές. Όλα 

αυτά δείχνουν μια γενική τάση για στάση, για ακινησία. Τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά μας βοηθούν να κατευθυνθούμε σε μια 

ομάδα φαρμάκων, μπορεί να μας βοηθήσουν πολύ στην 

διαφοροδιάγνωση, αλλά δεν επαρκούν για να δώσουμε το απολύτως 

όμοιο φάρμακο.  

Όταν ο Kent διατύπωνε ότι υπάρχουν τρία κύρια φάρμακα για το 

συκωτικό μίασμα, τα Thuja, Natrium sulfuricum και Meddhorinum, 

δεν ήξερε τόσα σπουδαία φάρμακα που εμείς τώρα γνωρίζουμε, 

όπως τις ενώσεις του θείου. Όταν κάποιος ομοιοπαθητικός 

διαπιστώνει υπεροχή της σύκωσης στον ασθενή του και δίνει 

κάποιο από τα βασικά αντιμιασματικά φάρμακα π.χ το Natrium 

sulfuricum, για να “ξεκαθαρίσει” η εικόνα, τότε δουλεύει με την 

χρήση του μερικώς ομοίου φαρμάκου. Σε αυτήν την περίπτωση 

συνταγογραφεί στην επιφανειακή “φλούδα” συμπτωμάτων, μετά 

αφού υποχωρήσει αυτή θα συνταγογραφήσει στην επόμενη και 

ούτω καθ’ εξής. Αυτήν την μέθοδο την χρησιμοποιούσε πολύ ο 

Χάνεμαν, γιατί είχε πολύ λίγα φάρμακα στην διάθεσή του. Όσο 

όμως περισσότερα φάρμακα γνωρίζουμε σε βάθος, τόσο λιγότερο τη 
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χρησιμοποιούμε γιατί είναι δυνατή η προσέγγιση του ομοίου 

φαρμάκου. Το Aurum sulfur. είναι από αυτά τα φάρμακα, που δεν 

έχουν χρησιμοποιηθεί όσο πρέπει, γιατί γινόταν κατάχρηση του 

πρώτου τρόπου σκέψης. Έτσι είχε τύχει σε κάποια περίπτωση, να 

έχει πάρει κατά τη διάρκεια της θεραπείας σε διάστημα οχτώ 

χρόνων Sulfur, Nitric acid, Aurum και να είναι καλύτερα, αλλά 

μόλις του εδόθη το Aurum sulfur. ένοιωσε πολύ καλύτερα, βρήκε 

μεγάλη αλλαγή στην ζωή του και πληρέστερη και μονιμότερη 

βελτίωση στα συμπτώματα. Γι’ αυτό νομίζω, η κατανόηση αυτής 

της μελέτης του περιοδικού πίνακα, θα βοηθήσει πολύ στην εξέλιξη 

της θεραπευτικής μας τέχνης. 

Αλλά ας επανέλθουμε στην μελέτη του Aurum sulfuratum. Eίναι 

άτομα που μπορεί να είναι οραματιστές και να έχουν την τάση να 

είναι πρώτοι, αλλά συχνά νοιώθουν ότι δεν εκτιμούνται παρ’ όλες 

τις προσπάθειές τους.  Mπορεί, επίσης, να είναι τα δυνατά άτομα, 

πάνω στα οποία στηρίζονται τα κοντινά τους πρόσωπα, από τα 

οποία νοιώθουν, ότι κατά βάθος δεν εκτιμώνται όσο πρέπει. Για να 

κερδίσουν την εκτίμηση, προσπαθούν συνέχεια. Όταν παρ’ όλη την 

προσπάθεια δεν τα καταφέρνουν, γίνονται ευέξαπτοι και πολύ 

κριτικοί για τους άλλους. Στην προσωπικότητά τους βρίσκουμε 

αρκετά συκωτικά χαρακτηριστικά, αλλά και τα σωματικά τους 

χαρακτηριστικά μοιάζουν πολύ με του Natrium sulfuricum.  

 Καταθλιπτικές καταστάσεις μπορεί να εμφανιστούν στο άτομο, 

όταν η προσπάθεια του για να επιτύχει τα οράματά του ή να 

κερδίσει την εκτίμηση των άλλων δεν φέρει αποτέλεσμα. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις υπάρχει διαφορά από τις Aurum metallicum 

καταθλίψεις, στο ότι υπάρχει ανεπτυγμένο το στοιχείο του ελέγχου 

και επομένως ο αυτοκτονικός ιδεασμός δύσκολα επιτελείται. Τα 

συκωτικά χαρακτηριστικά, όταν αυτά υπάρχουν σε μια κατάθλιψη, 

είναι από τα θετικά σημεία που κάνουν την αυτοκτονική πράξη 

λιγότερο πιθανή, αλλά αποτελούν εμπόδιο κατά την 

ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, γιατί προσδίδουν μια ακαμψία στο 

άτομο. Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα:  

AILMENTS FROM grief 

ANXIETY 
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conscience, as if guilty of a crime 

fear, with 

salvation, about 

CENSORIOUS critical 

dearest friends, with 

CONFIDENCE want of self 

COWARDICE 

DEATH desires 

DELUSIONS, best, wants to be the 

 vision, he is after a 

EXCITEMENT excitable 

HURRY, haste 

OFFENDED easily, takes everything in bad part 

PROSTRATION of mind 

RUDENESS 

SADNESS 

SUICIDAL thoughts 
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AURUM IODATUM 

Αυτό το άλας παρουσιάζει εκτός από τα χαρακτηριστικά του 

χρυσού και τα χαρακτηριστικά του ιωδίου, από τα οποία το 

κυριότερο είναι η ανασφάλεια που έχει το άτομο, ότι θα 

εγκαταλειφθεί. Πρόκειται λοιπόν για άτομο με τον δυναμικό 

χαρακτήρα και τα οράματα του Aurum, αλλά που φοβάται, ότι θα 

τον εγκαταλείψουν τα άτομα που τον στηρίζουν. Επειδή το άτομο 

φοβάται την εγκατάλειψη, δένεται υπερβολικά με τους άλλους και 

προσπαθεί με κάθε τρόπο να τους κρατήσει μαζί του. 

Στο Aurum iodatum επικρατεί το φυματινικό μίασμα. Έτσι 

βλέπουμε το άτομο να έχει την τάση για αλλαγή καταστάσεων, γιατί 

πλήττει εύκολα. Για παράδειγμα, του αρέσει πολύ να ταξιδεύει. 

Είναι αρκετά ερωτικό άτομο, αλλά νοιώθει ότι ο σύντροφος μπορεί 

να τον εγκαταλείψει. Όταν σε ένα άτομο που είναι πολύ 

συναισθηματικό, και για το οποίο τον πιο σημαντικό ρόλο στην ζωή 

του παίζει η σχέση με τον ερωτικό σύντροφο, υπάρχει η ανασφάλεια 

ότι ο ερωτικός σύντροφος θα το εγκαταλείψει, τότε το φάρμακο που 

χρειάζεται είναι το Natrium iodatum. Όταν το άτομο δένεται πολύ 

με την ομάδα, την οικογένεια ή τους φίλους και έχει την 

ανασφάλεια ότι αυτοί θα τον εγκαταλείψουν, τότε το φάρμακο είναι 

το Kali iodatum. Αν σε ένα άτομο κυριαρχεί η λογική και η 

συνέπεια και όλη η ψυχοπαθολογία του περιστρέφεται γύρω από 

αυτές τις έννοιες, αλλά ταυτόχρονα φοβάται την εγκατάλειψη από 

τους άλλους, τότε το φάρμακο είναι το Argentum iodatum. Αν 

έχουμε ένα άτομο που νομίζουμε ότι είναι Aurum iodatum, αλλά η 

εγκατάλειψη εστιάζεται πιο πολύ στον τομέα της σχέσης, τότε το 

φάρμακο που πρέπει να δοθεί είναι το Aurum iodatum natronatum. 

Αν πάλι, έχουμε ένα άτομο που του ταιριάζει πολύ το Aurum 

iodatum, αλλά φοβάται ότι θα εγκαταλειφθεί πολύ από τους φίλους 

ή την οικογένειά του, τότε το φάρμακο είναι Aurum iodatum 

kalinatum. Βλέπουμε, λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντική, για να 

εκλέξουμε το όμοιο φάρμακο, η σωστή διερεύνηση των ιδεών του 

ατόμου. Ο καθένας μας έχει κάποιες αρχές για την ζωή, κάποιες 

ιδέες για το ποιος είναι, ποιοι είναι οι άλλοι, ποια είναι η σχέση του 

με τους άλλους. Ο καθένας μας ιεραρχεί τους διάφορους τομείς της 
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καθημερινής μας ζωής διαφορετικά. Αυτή η ιεράρχηση εκφράζει 

την φαντασιακή μας βίωση της πραγματικότητας. Έτσι για να 

κατανοήσουμε σε βάθος ένα φάρμακο, πρέπει να κατανοήσουμε τις 

αρχές που εκφράζει, δηλαδή να κατανοήσουμε με ποιες ιδέες 

σχετίζεται. Αυτό είναι το πραγματικό essence του φαρμάκου και η 

κατανόησή του είναι πολύ σημαντική. Αν έχουμε καταλάβει το 

φάρμακο σε βάθος, τότε εύκολα θα το συνταγογραφήσουμε όταν 

πρέπει. Όταν γνωρίζουμε όμως τα φάρμακα επιφανειακά και αυτό 

συμβαίνει όταν βασίζουμε την γνώση μας στις συμπεριφορές, τότε 

εύκολα μπορούμε, να μπερδέψουμε κάποια φάρμακα μεταξύ τους.  

Αλλά ας επανέλθουμε στο Aurum iodatum. Η ανασφάλεια ότι θα 

εγκαταλειφθεί κάνει αυτό το άτομο να δίνεται στους άλλους, αλλά 

το κάνει αυτό με έναν φορτικό τρόπο. Επειδή πολλές φορές, 

λαμβάνονται οι συμπεριφορές των άλλων ως εγκατάλειψη, το άτομο 

γίνεται ευέξαπτο. Υποχονδρίαση ή κατάθλιψη μπορεί να εμφανιστεί 

ως συνέπεια των παραπάνω. 

Έχουμε βρει για το Aurum iodatum τα εξής συμπτώματα : 

ANXIETY daytime 

night 

CHEERFUL gay, mirthful  

causeless 

paroxysms, in 

COMPANY aversion to 

CONFIDENCE want of self 

CONFUSION morning 

CONSCIENTIOUS about trifles 

DELUSIONS, 

deserted, he will be 

first, wants to be the 

he is vision after a 

DEMENTIA senilis 

syphilitics, of 

DESPAIR, recovery, of 

religious d. of salvation 

EXCITEMENT excitable 
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EXERTION agg. from mental 

FEAR crowd, in a 

evil, of 

people, of; anthropophobia 

work, dread of 

HURRY haste 

HYSTERIA 

IMPATIENCE 

INDOLENCE aversion to work 

INSANITY madness 

face red, with 

old people, in 

IRRESOLUTION indecision 

IRRITABILITY 

MANIA 

MOOD changeable, variable 

alternating 

PROSTRATION OF MIND 

RESTLESSNESS 

SADNESS 

TIMIDITY 

WEEPING tearful mood 

AURUM MURIATICUM 

Σε αυτό το άλας του χρυσού επικρατεί μια διάχυτη απογοήτευση. 

Είναι η απογοήτευση του ατόμου, του οποίου δεν εκπληρώθηκαν τα 

οράματα, επειδή έτυχαν αναποδιές στην ζωή, είτε επειδή οι άλλοι 

δεν ανταποκρίθηκαν στο καθήκον τους. Μπορεί η απογοήτευση 

ενός ατόμου με χαρακτηριστικά Aurum να έχει σχέση με τα άτομα, 

τα οποία στήριξε και βοήθησε. Βέβαια είναι πιθανόν, να μην έχουν 

συμβεί κάποια πραγματικά γεγονότα, αλλά απλώς αυτός ο 

“οραματιστής” να σας αναφέρει, ότι απογοητεύεται εύκολα. Είτε 

μπορεί να σας πει, ότι φοβάται μήπως απογοητευτεί από αυτούς που 

στηρίζει, στους οποίους συνέχεια προσφέρει και για τους οποίους 

δουλεύει πάρα πολύ. 
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Είναι άτομο εσωστρεφές και δεν εκφράζει τα παράπονά του στους 

άλλους. Δεν ανέχεται να του αντιμιλούν και επιθυμεί οι άλλοι, να 

υπακούν σε αυτά που τους λέει. Όταν αυτό δεν γίνεται θυμώνει μαζί 

τους. Η μη έκφραση του θυμού έχει σαν αποτέλεσμα την 

δημιουργία υποχονδριακής καταστάσεως. Το άτομο νομίζει, ότι έχει 

κάποια σοβαρή ασθένεια και περιφέρεται από γιατρό σε γιατρό. Για 

καταθλιπτικές καταστάσεις με αυτοκτονική τάση μπορεί να 

ενδείκνυται το φάρμακο αυτό επίσης. 

Σίγουρα στο μέλλον θα αποκτήσουμε περισσότερη εμπειρία από το 

Aurum muriaticum. Μέχρι στιγμής αναγνωρίζουμε σ’ αυτό τα 

παρακάτω συμπτώματα : 

ANGER thinking of his ailments, when 

 ABSENT MINDED starts when spoken to 

AILMENTS FROM anger, vexation 

disappointment 

excitement, emotional 

fright 

grief 

mortification 

ANXIETY excitement, from 

mental exertion, from 

BUSINESS averse to 

CAPRICIOUSNESS 

CHEERFUL gay, mirthful 

afternoon 

COMPANY DESIRE for, aversion to solitude, company am. 

CONFUSION of mind 

CONTRADICT disposition to 

DEATH desires 

DELIRIUM 

congestion, with 

headache, from h., delirium 

DELUSIONS  

best, wants to be the 

disease, he has every 

vision, he is after a 
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DISCONTENTED, displeased, dissatisfied 

EXCITEMENT excitable 

EXERTION agg. from mental 

FEAR evil, of 

palpitation, with 

suffocation night 

HEEDLESS 

HORRIBLE things, sad stories, affect her profoundly 

HYPOCHONDRIASIS 

INDOLENCE aversion to work 

IRRITABILITY 

LOATHING life at 

MEMORY WEAKNESS OF 

MOOD changeable, variable  

MOROSE thinking of his ailments when alone, on 

MUSIC am. 

RELIGIOUS melancholia 

RESTLESSNESS 

air am., in open  

angina pectoris, in 

walking air, in open 

SADNESS 

climaxis, during 

mercury, after abuse of 

SHRIEKING screaming, shouting 

STARTING startled 

sleep, during 

sleep, from 

spoken to, when 

waking suffocated, as if 

SUICIDAL disposition 

THINKING complaints agg., of 

WEARY OF LIFE 

WEEPING tearful mood 

WORK aversion to mental 



 47 

 AURUM MURIATICUM NATRONATUM 

Αυτό το άλας του χρυσού είναι σπουδαίο φάρμακο και έχει 

χρησιμοποιηθεί πολύ λιγότερο απ’ ότι χρειάζεται, επειδή δεν ήταν 

γνωστή η ψυχοπαθολογία του. Όταν σε ένα άτομο υπάρχουν τα 

βασικά χαρακτηριστικά του Aurum και ταυτόχρονα υπάρχουν 

συχνές απογοητεύσεις σε ό,τι αφορά στην ερωτική ζωή, ή η 

ανασφάλεια πως θα απογοητευτεί από την σχέση, τότε το φάρμακο 

που ενδείκνυται είναι το Aurum muriaticum natronatum. 

Επειδή φοβάται, ότι θα απογοητευτεί από την ερωτική σχέση, το 

άτομο γίνεται πολύ επιλεκτικό στην ερωτική του ζωή. Άλλοτε κάνει 

μόνο επιφανειακές σχέσεις και αποφεύγει την εμπλοκή σε μια 

σοβαρότερη σχέση. Είναι σπουδαίο φάρμακο για άτομα που δεν 

αποφασίζουν να παντρευτούν. Βέβαια υπάρχει και η τάση για 

οράματα και η σχετική με αυτό ψυχοπαθολογία που περιγράψαμε 

στο Aurum. Πολλές φορές το άτομο νοιώθει, ότι πρέπει να είναι ο 

πρώτος για να μην απογοητευτεί από την σχέση. Αυτό συναντάται 

συχνά στην εφηβεία, η οποία είναι μια πολύ ταραγμένη περίοδος για 

το άτομο και το θέμα της σχέσης είναι πολύ επίκαιρο. Το Aurum 

muriaticum natronatum είναι πολύ χρήσιμο φάρμακο για 

καταθλίψεις που οφείλονται σε απογοητεύσεις αυτής της ηλικίας. 

Μπορεί να υπάρχει αυτοκτονικός ιδεασμός ή ακόμη και απόπειρα 

αυτοκτονίας. Είναι από τα σπουδαιότερα φάρμακα για αυτοκτονική 

τάση μετά από ερωτική απογοήτευση. Αλλά δεν είναι απαραίτητο 

να υπάρχει ερωτική απογοήτευση, ως εκλυτικό αίτιο, για να δοθεί 

αυτό το φάρμακο. Μπορεί να ενδείκνυται σε αυτοκτονικό ιδεασμό 

σε οποιαδήποτε ηλικία και από οποιοδήποτε εκλυτικό αίτιο. 

Υπάρχει όμως τότε μια χρόνια απογοήτευση στην ερωτική ζωή του 

ατόμου. 

Η ενέλιξη είναι μια άλλη φάση που τα θέματα σχέσης έρχονται ξανά 

στην επιφάνεια. Οι γυναίκες με χρόνια απογοήτευση στην ερωτική 

τους ζωή κινδυνεύουν να πάθουν κάποια πάθηση από την μήτρα, 

όπως ινομύωμα ή και καρκίνο. Γι’ αυτό το λόγο, το συγκεκριμένο 

φάρμακο έχει χρησιμοποιηθεί πολύ για παθήσεις της μήτρας. Για 

τους άντρες με αντίστοιχη ψυχοπαθολογία υπάρχει προδιάθεση για 
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διόγκωση ή και καρκίνο του προστάτη. Βέβαια εδώ πρέπει να 

πούμε, ότι υπάρχουν και άλλες σπουδαίες ενώσεις που θα 

μπορούσαν να φανούν χρήσιμες σε προβλήματα τέτοιας φύσεως, 

όπως τα Argentum muriaticum natronatum, Cuprum muriaticum 

natronatum, Zincum muriaticum natronatum, Plumbum muriaticum 

natronatum, Platinum muriaticum natronatum των οποίων τα 

βασικά χαρακτηριστικά περιγράφονται αλλού. 

Έχουμε βρει ότι καλύπτονται από αυτό το φάρμακο τα παρακάτω 

συμπτώματα : 

AILMENTS FROM  

anger, vexation 

disappointment 

grief 

love disappointed 

mortification 

rudeness of others 

scorn, being scorned 

ANXIETY 

AVERSION 

husband, to 

sex, to opposite 

COMPANY AVERSION TO 

CONFIDENCE want of self 

DELUSIONS 

best, wants to be the 

doomed, being 

vision, he is after a 

DISCONTENTED 

DISCOURAGED 

DWELLS on past disagreeable occurrences 

recalls disagreeable memories 

EXCITEMENT 

EXERTION agg. from mental 

GRIEF 

cry, cannot 



 49 

silent 

HATRED 

revenge, h. and 

INDIFFERENCE 

everything, to 

recovery, about his 

INDUSTRIOUS 

IRRESOLUTION 

marry, to 

IRRITABILITY 

JEALOUSY 

LAUGHING 

convulsions before, during or after 

LOATHING life, at 

LOVE 

sadness from 

silent grief, with 

OFFENDED easily 

PROSTRATION of mind 

PUBERTY mental affections in 

READING unable, to read 

REMORSE 

REPROACHES himself 

SADNESS 

grief, after 

love from disappointed 

puberty, in 

suicidal disposition, with 

weep, cannot 

SENSITIVE 

SIGHING 

SUICIDAL DISPOSITION 

sadness, from 
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AURUM ARSENICOSUM 

Στο άτομο Aurum arsenicosum υπάρχουν εκτός από τα 

χαρακτηριστικά του Aurum και τα χαρακτηριστικά του Arsenicum, 

δηλαδή υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης, μια έντονη καχυποψία ότι 

θα του την φέρουν πισώπλατα και θα τον κλέψουν. Έτσι υπάρχει 

μέσα του μια αμφιθυμία, από την μια να είναι το στήριγμα και ο 

αρχηγός και από την άλλη δεν μπορεί να εμπιστευτεί τα άτομα τα 

οποία στηρίζει και καθοδηγεί. Αυτό τον κάνει να είναι πολύ 

ελεγκτικό άτομο. Θέλει να ελέγχει τους πάντες και τα πάντα. 

Χαρακτηρίζεται ακόμη από τάση για ευταξία και σχολαστικότητα. 

Θέλει να κάνει πολύ καλά ότι κάνει και έχει αρκετές ενοχές, για το 

αν έχει κάνει αυτό που πρέπει, αν ότι έκανε είναι σωστό και δεν 

είναι λάθος. Βέβαια μπορεί να χρειάζεται αυτό το φάρμακο και σε 

άτομα τα οποία δεν μπορούν την τάξη και θέλουν την ακαταστασία. 

Αυτό συμβαίνει πολλές φορές, σε ένα φάρμακο, δηλαδή να 

υπάρχουν αντίθετες συμπεριφορές. Η συμπεριφορά είναι ένα πιο 

επιφανειακό τμήμα της προσωπικότητας. Μπορείς, εύκολα ή και 

δύσκολα, να την αλλάξεις. Πίσω από μια συμπεριφορά μπορεί να 

κρύβονται διαφορετικές έννοιες-ιδέες. Έτσι όταν συνταγογράφουμε 

στηριζόμενοι στην συμπεριφορά η συνταγογραφία μας δεν είναι 

αξιόπιστη. Η συνταγογράφησή μας πρέπει να βασίζεται πάνω στις 

ιδέες. Κάποιοι περιγράφουν ως essence του φαρμάκου ένα 

συνοθύλευμα συμπεριφορών, γενικών ή σωματικών 

χαρακτηριστικών. Αυτό οφείλεται στην ελλιπή κατανόηση του 

ψυχισμού. Ευτυχώς, όμως, επιστήμονες όπως ο Rajan Sankaran 

ασχολήθηκαν συστηματικά με θέματα ψυχισμού. Σε τέτοιες 

εργασίες και στην γενικότερη μελέτη της ψυχιατρικής στηρίζεται η 

μελέτη μας. 

Επειδή αυτό το φάρμακο έχει παραμεληθεί από τους 

ομοιοπαθητικούς κατά την συνταγογράφησή τους, δεν έχουμε 

αρκετή εμπειρία με αυτό. Ξέροντας, όμως, ότι μιασματικά 

συναντάμε σύκωση και σύφιλη σε αυτό το φάρμακο, και με όσα 

συμπτώματα γνωρίζουμε για αυτό, καταλήγουμε στο συμπέρασμα 

ότι ψυχαναγκαστική νεύρωση και καταθλιπτική νεύρωση εμπίπτουν 

στην ψυχοπαθολογία αυτού του φαρμάκου. Έχει ένδειξη, επίσης, 
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και για ψυχωτικές διαταραχές του συναισθήματος. Έχουμε βρει για 

αυτό το φάρμακο τα παρακάτω συμπτώματα : 

ABSENT MINDED unobserving 

ACTIVITY 

AILMENTS FROM anger, vexation 

silent grief, with 

contradiction 

grief 

sexual excesses 

ANGER irascibility 

ANGUISH 

ANXIETY daytime 

night 

conscience, as if guilty of a crime 

fear, with 

salvation, about 

CENSORIOUS critical 

CONFUSION morning 

CONSCIENTIOUS about trifles 

CONTRARY 

DEATH desires 

DELIRIUM night 

DELUSIONS animals of 

best, wants to be the 

fancy, illusions of 

vision, he is after a 

wrong, he has done 

DESPAIR chill, during 

pains, with the 

periodical 

recovery 

religious d. of salvation 

DISCONTENTED displeased, dissatisfied 

EXCITEMENT excitable 

chill, during 

EXERTION agg. from mental 
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FANCIES exaltation of 

FEAR apprehension dread 

evening 

night 

alone, of being 

crowd, in a 

death, of 

evil, of 

people, of, anthropophobia 

FORGETFUL 

FRIGHTENED easily 

GRIEF 

HURRY haste 

HYSTERIA 

IDEAS abundant, clearness of mind 

IMBECILITY 

IMPATIENCE 

INDIFFERENCE children, to her 

duties domestic, to 

INDOLENCE aversion to work 

INDUSTRIOUS mania to work 

INSANITY madness  

fanatics, of 

drunkards, in 

religious 

IRRESOLUTION indecision 

IRRITABILITY 

alternating with cheerfulness 

chill, during 

spoken to, when 

LAMENTING, bemoaning, wailing 

LAUGHING 

LOATHING life, at 

LOQUACITY 

MALICIOUS, spiteful, vindictine 

MANIA 

MEMORY ACTIVE 
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MEMORY WEAKNESS OF 

NEGLECTS children, her 

household, the 

OBSTINATE headstrong 

OFFENDED easily, takes everything in bad part 

PROSTRATION OF MIND 

QUARRELSOME scolding 

REMORSE 

REPROACHES himself  

imaginary insult, for 

RESERVED 

RESTLESSNESS night 

anxious 

lying, while 

SADNESS evening 

menses, suppressed 

perspiration, during 

SENSITIVE oversensitive 

noise voices, to 

SHRIEKING screaming, shouting 

SPEECH wandering 

SPOKEN TO averse to being 

SUICIDAL disposition 

perspiration, during 

throwing himself windows from 

TALK indisposed to, desire to be silent, taciturn  

alternating with violent 

THINKING complaints agg. of 

TIMIDITY 

UNTIDY 

VIOLENT alternating with tranquillity 

WEARY OF LIFE 

WEEPING tearful mood 

chill, during 

hysterical 

sleep, in 
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AURUM BROMATUM 

Ανήκει και αυτό στις ενώσεις του χρυσού, που πρόσφατα αρχίσαμε 

να χρησιμοποιούμε. Κυριαρχούν μαζί με τα χαρακτηριστικά του 

χρυσού και τα στοιχεία του βρώμιου. Έτσι βρίσκουμε το άτομο 

Aurum bromatum να είναι το Aurum, που πιστεύει ότι θα 

κακοποιηθεί, είτε επειδή είναι ο πρώτος, είτε για τα οράματά του 

και για ό,τι γενικά έχει επιτύχει. Η αίσθηση ότι θα κακοποιηθεί αν 

δεν είναι ο πρώτος, ανήκει στην ψυχοπαθολογία του φαρμάκου 

επίσης. Θα αποδειχθεί σπουδαίο φάρμακο για παραληρητική 

διαταραχή και γενικά για ψυχωτικές παρανοϊκές καταστάσεις.  

Δυο παρεμφερείς ενώσεις είναι τα Aurum bromatum kalinatum και 

Aurum bromatum natronatum. Στο Aurum bromatum kalinatum η 

κακοποίηση σχετίζεται με τους φίλους ή τα άτομα της οικογένειας, 

ενώ στο Aurum bromatum natronatum η κακοποίηση βιώνεται στη 

σχέση. 

AURUM CHROMICUM 

Πρόκειται για πολύ ευαίσθητα Aurum, τα οποία πληγώνονται πολύ 

εύκολα. Εξ’ αιτίας αυτού είναι πολύ εσωστρεφή, προσέχουν πολύ 

με ποιους θα κάνουν παρέα, για να μην πληγωθούν, και αυτοί με την 

σειρά τους προσπαθούν να μην πληγώνουν τους άλλους. Όταν 

πληγώνονται πέφτουν σε κατάθλιψη ή εμφανίζουν υποχονδριακή 

συμπτωματολογία. 

 AURUM FLUORICUM  

Το στοιχείο του φθορίου σχετίζεται αφ’ ενός με μια άπληστη φύση, 

με τάση για άμεση ικανοποίηση και πολλές ανάγκες που δύσκολα 

μπορούν να ικανοποιηθούν, και αφ’ ετέρου με έντονη επιθετικότητα 

προς το άτομο που δεν παρέχει τις ανάγκες αυτές και επιθυμία 

διάλυσης κάθε σχέσης μαζί του. Το Aurum fluoricum άτομο είναι 

ένας άπληστος οραματιστής. Έχει την τάση να διαλύει τους δεσμούς 

με τους ανθρώπους τους οποίους προστατεύει. Άλλοτε νοιώθει, ότι 

δεν παίρνει συναισθηματικά αυτά τα οποία πρέπει, από τους 

ανθρώπους τους οποίους στηρίζει. Άλλο μεγάλο χαρακτηριστικό 
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που οφείλεται στην επίδραση του φθορίου είναι η μεγάλη 

κινητικότητα. Τα άκρα είναι όργανα του σώματος μέσα από τα 

οποία διοχετεύεται η επιθετικότητα. 

AURUM CARBONICUM  

Η ανθρακική ρίζα σχετίζεται με αισθήματα ανεπαρκείας και ότι δε 

θα κατορθώσει να επιτύχει τους στόχους. Συνεπώς, το Aurum 

carbonicum χαρακτηρίζεται από την συνύπαρξη αφ’ ενός έντονης 

τάσης για πρωτιά και για οράματα και αφ’ ετέρου από το  αίσθημα  

ανεπαρκείας ότι δεν θα μπορέσει να τα καταφέρει. Η ψωρική φύση 

της ανθρακικής ρίζας κάνει αυτό το φάρμακο χρήσιμο σε αγχώδη 

νεύρωση. 

AURUM NITRICO MURIATICUM 

Αυτό το φάρμακο ταιριάζει σε ασθενείς, που ενώ φαίνεται να 

ανήκουν τυπολογικά στο Aurum muriaticum, παρουσιάζουν επίσης 

και το αίσθημα απροσδιόριστου κινδύνου του Nitric acid. 
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Η ΟΜΑΔΑ PLATINUM 

Παρουσιάζονται παρακάτω, τα λόγια μιας γυναίκας, τα οποία 

βοήθησαν πάρα πολύ να κατανοηθεί ο ψυχισμός μιας ομάδας 

φαρμάκων, που ελάχιστα είχαν κατανοηθεί μέχρι τότε. Πρόκειται 

για την ομάδα του λευκόχρυσου. 

“..Η έκφραση του αγχώδους ατόμου με χαρακτηρίζει στο έπακρο, 

δεν υπάρχει τίποτε, που να το κάνω χωρίς άγχος. Από τις δουλειές 

του σπιτιού, το ραντεβού με τη φίλη -να μην αργήσω-, το 

λογαριασμό που λήγει, αν πληρώθηκε από τον άντρα μου, μήπως η 

κόρη μου ξεχάσει το τετράδιό της. Και βέβαια, στα πράγματα που 

αγχώνεται όλος ο κόσμος εγώ δεν αποτελώ εξαίρεση, εξετάσεις, 

ταξίδια, επισκέψεις στο σπίτι, ίσως διαφέρει ο τρόπος, που 

σκέφτομαι κάτω από τέτοιες συνθήκες, το μυαλό μου δουλεύει 

πυρετωδώς κάθε στιγμή τι πρέπει να γίνει και τι ακολουθεί μετά, 

πρέπει όλα να γίνουν ακριβώς. Δε λείπει βέβαια η ένταση, το 

σφίξιμο, ο ιδρώτας στα χέρια, λίγο ταχυκαρδία και είμαι λίγο 

περισσότερο ευερέθιστη από ότι συνήθως. Το καλό βέβαια είναι ότι, 

όσο χάλια και να αισθάνομαι μέσα μου, αυτό δεν επηρεάζει ότι  

θέλω να κάνω, δηλαδή και τις εξετάσεις μου θα γράψω καλά, και 

στο ραντεβού μου θα είμαι εντάξει και στο ταξίδι θα έχω θυμηθεί να 

τα πάρω όλα μαζί μου κτλ. Αυτό το υπερβολικό άγχος ίσως 

προέρχεται από τη μεγάλη προσπάθεια, που κάνω να τα καταφέρνω 

πάντα και σε όλους τους τομείς. Δε θέλω με τίποτα να κάνω λάθος, 

να αποτύχω κάπου. Υπάρχουν πράγματα, που μ’ αρέσουν πολύ, αλλά 

επειδή δε γίνεται ξαφνικά να ξέρω να τα κάνω, αποφεύγω ν’ 

ασχοληθώ. Για παράδειγμα, από μικρή μου άρεσε το πιάνο, δεν 

υπήρχε η δυνατότητα να ασχοληθώ τότε. Παντρεμένη πια, 

αποφάσισα να πάω στο ωδείο για να μάθω. Έκανα δύο χρόνια, όχι 

ότι δε μάθαινα, αλλά με άγχωνε τόσο πολύ το να παίζω χωρίς 

λάθος, που μου έκανε κακό, δεν μπορούσα να το δω σα χόμπι, έτσι 

το σταμάτησα. Μετά αρχίσαμε με τον άντρα μου ζωγραφική. 

Οργανωθήκαμε καλά, μπογιές, πινέλα, μπλοκ, αλλά αυτά που 

ζωγράφιζα δε μου άρεσαν, αυτά που έκανε ο Λ. ήταν πολύ πιο 

ωραία, σιγά-σιγά δεν ήθελα να ζωγραφίσω, ήμουν σίγουρη, ότι αυτό 

που θα έκανα, θα ήταν αποτυχία. Ευτυχώς υπάρχουν κάποια 
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πράγματα, που έχω μάθει να κάνω καλά από μικρή και τα 

απολαμβάνω και σήμερα, όπως το κολύμπι, το πλέξιμο, οι 

κατασκευές με λουλούδια. Βέβαια, η λογική λέει ότι το να κάνω 

λάθη είναι ανθρώπινο, γιατί εγώ να διαφέρω, αφού όλοι γύρω μου 

είναι έτσι, από την άλλη ζηλεύω τους ανθρώπους, που είναι 

ανοιχτοί σε όλα, θέλουν να τα δοκιμάσουν όλα, όμως πάντα υπάρχει 

ένα αλλά, κάτι μέσα μου με κρατάει και συνεχίζω να είμαι έτσι. 

Βέβαια, αυτό είναι από τα πολύ λίγα πράγματα που ζηλεύω. Βασικά 

ποτέ δε ζήλεψα υλικά πράγματα. Δε με συγκινούν, δε ζηλεύω στην 

αγάπη, εμπιστεύομαι όταν αγαπώ και με αγαπούν, εκεί δε χωράει 

ζήλια. Αυτό που ζηλεύω, με την καλή έννοια, είναι η επιτυχία στον 

τρόπο συμπεριφοράς, το να βλέπεις έναν άνθρωπο να ξεχειλίζει 

ζωντάνια και χαρά και να το δίνει αυτό στους γύρω του, το να είναι 

κάποιος ήρεμος και να απολαμβάνει τη ζωή και να φαίνεται σε ότι 

κάνει. 

Κάποτε ζήλευα πολύ την εμφάνιση ωραίων γυναικών, κυρίως για το 

σώμα τους, γιατί ανέκαθεν ήμουν στρουμπουλή, τώρα όμως, όλο 

και πιο πολύ δέχομαι τον εαυτό μου, ακριβώς όπως είμαι. Το πώς 

αισθάνονται οι άλλοι για μένα δεν το ψάχνω, αν ζηλεύουν ή όχι και 

για πιο πράγμα. Δεν είμαι καχύποπτη. Δεν ψάχνω να βρω τα 

κίνητρα πίσω από αυτά που μου λένε και μου κάνουν, αν και δεν 

ψυχολογώ εύκολα τους ανθρώπους, έχω εμπιστοσύνη στο ένστικτό 

μου, που δεν πέφτει συχνά έξω. 

Ένα άλλο στοιχείο του χαρακτήρα μου είναι, ότι είμαι υπερβολικά 

ευαίσθητη και σε σχέση με μένα και σε σχέση με τους άλλους. Δεν 

είμαι ευαίσθητη, αντίθετα αντέχω τον πόνο, τα δύσκολα γενικά και 

δεν προσπαθώ να τα κάνω ρόδινα για τον εαυτό μου. Είμαι όμως 

“εύθικτη”. Προσβάλλομαι εύκολα από αυτά, που λένε ή κάνουν οι 

άλλοι για μένα. Δεν αντιδρώ, σχεδόν ποτέ, όταν με πειράζει κάτι, το 

κλείνω απλώς μέσα μου και εγώ μόνο ξέρω πόσο με έχει πληγώσει. 

Μπαίνω επίσης πολύ στη θέση των άλλων, είμαι ευαίσθητη στον 

πόνο των άλλων και δεν κάθομαι μόνο να παρατηρώ, θα γυρίσω τα 

πάντα, ώστε να τα καταφέρω και να βοηθήσω. Ο τρόπος 

αντίδρασης, που ανέφερα παραπάνω, δεν περιορίζεται μόνο όταν με 

πειράζει κάτι, αλλά είναι ο ίδιος σχεδόν και όταν νευριάζω. Είναι 
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πολύ σπάνιο να φωνάξω όταν είμαι νευριασμένη, συνήθως 

αγανακτώ κυρίως με τον εαυτό μου, που έφτασε σ’ αυτό το σημείο 

ή ίσως από την κατάσταση, που το προκάλεσε, μου έρχονται 

δάκρυα στα μάτια και έχω έντονη την επιθυμία να χτυπήσω κάτι 

έντονα, μια γροθιά στο τραπέζι, μια κλωτσιά, κάτι τέτοιο. Θυμάμαι 

ότι κάτι τέτοιο δεν είναι καινούργια μου αντίδραση, όταν ήμουν 

μικρή, έτσι αντιδρούσα όταν με μάλωνε ο μπαμπάς μου, όσο και να 

προσπαθούσα να τα κάνω όλα εντάξει για να μη βρει κάποιο σημείο 

να με μαλώσει, όλο και κάτι έβρισκε. Τότε, λοιπόν, επειδή δεν 

μπορούσα να του αντιμιλήσω έσφιγγα όλη την οργή μέσα μου, 

βούρκωναν τα μάτια μου και το μόνο που έκανα ήταν να χτυπάω το 

πόδι μου καθώς έφευγα. Πάντως, δε νευριάζω συχνά, πολλές φορές 

περνούν και μήνες, που δεν ανταλλάσσουμε έντονες κουβέντες με 

τον άντρα μου, είμαστε και εννιά χρόνια μαζί, έχουμε μάθει πια 

αρκετά καλά ο ένας τον άλλον. Για εκδίκηση, ούτε καν το συζητάω, 

δεν το έχω κάνει ποτέ, μετά από μια αψιμαχία προσπαθώ να ξεχάσω 

ότι έγινε. Πάνω στα νεύρα μου, έχω φερθεί βίαια μόνο στην κόρη 

μου, αν το να της δώσω δυο χαστούκια μπορεί να χαρακτηριστεί 

βία. Απεχθάνομαι τη βία σε όλες της τις μορφές, δε θυμάμαι μικρή 

να έτρωγα ξύλο. Ήμουν πάντα το υπάκουο παιδί της οικογένειας, 

αυτά που ήθελαν οι γονείς μου, τα είχαν τις περισσότερες φορές. Τις 

υπόλοιπες περιορίζονταν μόνο στο να με μαλώσουν, αν και αυτό 

μου ήταν πολύ οδυνηρό. Δε θα φύγουν όμως σκηνές από το μυαλό 

μου, που ο μπαμπάς μου έδερνε τις άλλες δύο αδελφές μου. Αυτές 

δεν τις ενδιέφερε τι έλεγε ο μπαμπάς, σκοπίμως έκαναν τα αντίθετα 

και κάθε μέρα σχεδόν έτρωγαν ξύλο. Έχω μια σκηνή στο νου μου 

πάρα πολύ έντονα, πρέπει να ήμουν γύρω στα δέκα, η μεγαλύτερη 

αδελφή μου ήρθε πολύ αργότερα από την ώρα, που της είπε ο 

μπαμπάς να γυρίσει στο σπίτι και εκείνος τη χτύπησε πολύ. Της 

έσκισε το πουκάμισο και της έσπασε τα γυαλιά μυωπίας, που 

φορούσε. Στο τέλος, η αδελφή μου δεν έκλαιγε, γελούσε, γελούσε 

συνέχεια και ο μπαμπάς μου την αγκάλιαζε και έκλαιγε. 

Άλλα επίθετα, που θα μου ταίριαζαν, είναι σκεφτική, λιγομίλητη και 

ίσως κατηφής, με την έννοια ότι δε φαίνεται η διάθεσή μου στο 

πρόσωπο και συνήθως είμαι σοβαρή. Δεν πιστεύω ότι με 

επηρεάζουν καταστάσεις και είμαι έτσι. Έχω δεχτεί ότι υπάρχουν 
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άνθρωποι ιδιαίτερα χαρούμενοι, γελαστοί, που φαίνεται ό,τι και να 

κάνουν και από την άλλη κάποιοι άλλοι, που δεν είναι τόσο 

εκδηλωτικοί, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν απολαμβάνουν τη ζωή 

τους ή ότι είναι δυστυχισμένοι, σ’ αυτούς τους δεύτερους ανήκω 

εγώ. Δε θα είμαι η ομιλητική της παρέας, προτιμώ να ακούω, αλλά 

μπορώ να πω ότι και οι άλλοι απολαμβάνουν τις συζητήσεις μαζί 

μου. Υπάρχουν βέβαια και φορές, που μια άλλη Ν. εμφανίζεται, 

πολύ ομιλητική, αστειευόμενη, με ιδιαίτερη διάθεση, αλλά αυτό 

συμβαίνει στον καθένα. Βέβαια τα πράγματα έγιναν πολύ 

διαφορετικά, από τότε που άρχισα να μην είμαι καλά, δεν είχα 

διάθεση από μέσα μου, άσχετα από τους ανθρώπους, που είχα γύρω 

μου ή από τα πράγματα που έκανα, που μπορεί πριν να μου άρεσαν 

πολύ. Αυτό το διάστημα απελπίστηκα, ίσως για πρώτη φορά στη 

ζωή μου, κουράστηκα να ελπίζω ότι μπορεί να ξεπεραστεί το 

πρόβλημά μου, αλλά κυρίως είχα κουραστεί να ζω έτσι. Δεν μπορώ 

να πω ότι σκέφτηκα να αυτοκτονήσω, γιατί θεωρώ τη ζωή πολύτιμο 

δώρο από το Θεό, αλλά υπήρξαν φορές, που προσευχήθηκα να 

πεθάνω, να κλείσω να μάτια μου και να μην αισθάνομαι τίποτα 

μετά. Γιατί πραγματικά δε φοβάμαι το θάνατο, είμαι σίγουρη ότι 

μετά που πεθαίνει κάποιος δεν αισθάνεται τίποτε, είναι σα να 

κοιμάται βαθιά. Γι’ αυτό κι εγώ ήθελα να πεθάνω για να 

ξεκουραστώ, να τελειώσει αυτό το μαρτύριο που περνούσα.  

Αισθάνομαι ότι υπάρχουν τρία ξεχωριστά στάδια στη ζωή μου, αυτό 

που υπήρχε πριν, για αρκετά χρόνια, το διάστημα που είχα μεγάλη 

μελαγχολία και τώρα, που προσπαθώ να φτιάξω ξανά τη ζωή μου 

για μένα. Αυτά που αναφέρω, είναι κυρίως στοιχεία της Ν. που 

ήμουν πριν, το τώρα ακόμη δεν το ξέρω, το ψάχνω. Δε μου είναι 

ξεκάθαρο με τι πράγματα θα ήθελα να ασχοληθώ για να είμαι 

ικανοποιημένη. Υπάρχουν φορές, που σκέφτομαι ότι μια 

ενδιαφέρουσα δουλειά γραφείου, “λεπτή” απασχόληση, ίσως με 

λουλούδια με εικαστικά. Η ζωή στο σπίτι μου αρέσει, δεν είμαι η 

γεννημένη νοικοκυρά, αλλά απολαμβάνω να το φροντίζω, να 

μαγειρεύω, να καλώ φίλους. Βέβαια, κάποιες μέρες θέλω πάρα πολύ 

παρέα, σπάω τα τηλέφωνα για να κανονίσω να πάω κάπου και άλλες 

μέρες δε θέλω να δω ανθρώπους. 
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Η μνήμη μου γενικά είναι καλή, θυμάμαι ευχάριστα και δυσάρεστα 

πράγματα. Δεν ξέρω πόσα πράγματα θυμούνται συνήθως οι 

άνθρωποι από τα παιδικά τους χρόνια, εγώ πάντως πιστεύω ότι έχω 

αρκετές μνήμες, θα περιγράψω μερικές όσο καλύτερα μπορώ γιατί 

οι περισσότερες σκηνές συνοδεύονται και από συναισθήματα, τα 

οποία δεν τυπώνονται εύκολα στο χαρτί. 

Σαν οικογένεια ήμασταν πάρα πολύ δεμένη, έχω δύο αδελφές, η μια 

μεγαλύτερή μου επτά χρόνια και η άλλη μικρότερή μου δύο χρόνια. 

Ήμουν πολύ μικρή, αλλά θυμάμαι πολύ έντονα ότι μαζευόμασταν 

όλες μαζί στο κρεβάτι του μπαμπά μου τα πρωινά και αυτός μας 

έλεγε παραμύθια, τραγούδια, ποιήματα. Τα λόγια του τα θυμάμαι 

και τα μαθαίνω στην κόρη μου. Η μαμά ετοίμαζε το πρωινό, 

φρυγανιές στη σόμπα, βούτυρο, μέλι και γάλα και φυσικά ήταν 

νόμος στο σπίτι να μη σηκωθεί κανείς από το τραπέζι, αν δεν έχει 

τελειώσει το φαγητό του. Τις Κυριακές, όταν πια είχαμε σχολείο τις 

καθημερινές, μας πήγαινε βόλτα ο μπαμπάς, μάλιστα το μέρος το 

διαλέγαμε εμείς. Περνούσαμε υπέροχα, βόλτες στη θάλασσα, στο 

δάσος, ακόμη θυμάμαι τα παιχνίδια και τα γέλια που κάναμε. Η 

μαμά στο σπίτι έκανε το φαγητό και όταν γυρίζαμε, τρώγαμε όλοι 

μαζί πολύ χαρούμενοι. Τα καλοκαίρια οι γονείς μου είχαν 

εστιατόριο. Όλοι, ακόμη και εμείς τα παιδιά, είχαμε το δικό μας 

μερίδιο στη δουλειά. Έπρεπε να καθαρίσουμε η καθεμιά μας από 

δύο κουβάδες πατάτες και μετά μπορούσαμε να πάμε στη θάλασσα. 

Ακόμη, πολλά βράδια έμπαινα στη λάντζα και έπλενα τα 

μαχαιροπήρουνα και επειδή δεν έφτανα με έβαζαν και πατούσα 

πάνω σε μια κάσα. Αλλά το απολάμβανα, καμάρωνα, που έκανα και 

εγώ κάτι, που όλοι με επαινούσαν. Και, ενώ όλη μέρα ήμασταν 

γύρω τους, το βράδυ έπρεπε να κοιμηθούμε νωρίς, μας έστελναν 

λοιπόν για ύπνο. Οι αδελφές μου κοιμόντουσαν χωρίς πρόβλημα, 

εγώ, δεν ξέρω γιατί, κατέβαινα τις σκάλες του σπιτιού και καθόμουν 

στη γωνιά και κοιτούσα στο μαγαζί, που ήταν δίπλα, κάνοντας 

νόημα στη μαμά μου να έρθει, αλλά αυτό ήταν αδύνατον, αφού είχε 

δουλειά. Μετά από κάποια ώρα κουραζόμουν να περιμένω και 

πήγαινα και ξάπλωνα στα σκαλοπάτια και με έπαιρνε εκεί ο ύπνος. 

Ακόμη και αν με έβαζαν μέσα, εγώ πάλι κατέβαινα και όταν 

σκέφτηκαν να κλειδώσουν την πόρτα, εγώ προσπάθησα να πηδήξω 
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από το μπαλκόνι. Μεγαλώνοντας, συνέχισα να ξυπνάω τα βράδια, 

χωρίς όμως να έχω συναίσθηση το τι γινόταν ακριβώς. Υπήρχαν 

φορές, που την επομένη το πρωί θυμόμουν ότι σηκώθηκα, άλλες 

όμως δε θυμόμουν τίποτα και ρωτούσα όλο αγωνία τη μαμά για το 

τι συνέβη το βράδυ. Συνήθως “ξυπνούσα” βαθιά μέσα στη νύχτα 

και ξεκλείδωνα τις πόρτες και έφευγα, επειδή όμως οι γονείς μου 

είχαν το νου τους ότι θα σηκωθώ με προλάβαιναν. Μια-δυο φορές 

βγήκα και από την εξώπορτα και με πρόφτασαν στο δρόμο. Με 

έπαιρναν με το καλό και με γύριζαν στο σπίτι. Μιλούσα, όπως λέει 

η μαμά μου, αλλά λες και δεν ήμουν εγώ, απαντούσα με κοφτές 

εκφράσεις, λέγοντας ασυνάρτητα πράγματα. Ο μεγάλος φόβος τους 

ήταν να μη δω σε καθρέφτη ή στο τζάμι, που το βράδυ 

καθρεφτίζεσαι. Τότε τρανταζόμουν ολόκληρη, τσίριζα πάρα πολύ 

και έκλαιγα. Οι γονείς μου προσπαθώντας να με βοηθήσουν, έκαναν 

ό,τι άκουγαν ότι θα βοηθούσε. Μου έκαναν γιατροσόφια, πρακτικά, 

γιαγιάδες που με διάβαζαν και άλλα διάφορα, αλλά δεν άλλαζε 

τίποτα. Το μεγάλο σοκ το πέρασαν, όταν με πήγαν σε ένα 

νευρολόγο, που με εξέτασε και μου έκανε εγκεφαλογράφημα. Από 

ότι θυμούνται οι γονείς μου ούτε λίγο ούτε πολύ τους είπε ότι 

υπήρχε δυσλειτουργία του εγκεφάλου και αυτά που έκανα ήταν 

μόνο η αρχή, τα πράγματα θα χειροτέρευαν, χωρίς όμως να μπορεί 

να προβλέψει κανείς, μέχρι πού θα έφτανα. Τώρα που το σκέφτομαι, 

είναι πραγματικά φοβερό ν’ ακούς για το παιδί σου τέτοια 

πράγματα, ήταν πολύ δύσκολο γι’ αυτούς. Ευτυχώς όμως, έκαναν 

υπομονή, χωρίς να με υποβάλουν σε κάποια θεραπεία με 

ψυχοφάρμακα και όλα σταμάτησαν γύρω στα δώδεκά μου χρόνια. Η 

μαμά μου το συνδύασε με την εφηβεία, την αλλαγή στο σώμα μου, 

τα έμμηνα. Σίγουρα κάποια από αυτά τα ξυπνήματα θα οφείλονταν 

σε όνειρα-εφιάλτες, δεν ξέρω αν έβλεπα πολλά, θυμάμαι όμως ένα, 

που το είχα δει πολλές φορές: “Κοιμόμασταν όλοι στο σπίτι και 

έμπαιναν κλέφτες στο δωμάτιο, που ήταν ο μπαμπάς μου και 

άρχισαν να τον χτυπάνε. Εγώ ήμουν μπροστά και δεν μπορούσα να 

κάνω τίποτε. Τους φώναζα, τους παρακαλούσα να τον αφήσουν, 

αλλά αυτοί συνέχιζαν. Αυτές οι σκηνές ήταν συνεχώς μπροστά μου, 

πολλές φορές ξυπνούσα τρέμοντας, έχοντας αυτή τη σκηνή στο νου 

μου, παρακαλούσα να μην το ξαναδώ ακόμη και τώρα που το 

σκέφτομαι αναστατώνομαι. Τώρα που τα σκέφτομαι όλα αυτά, 
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συνειδητοποιώ ότι τα περισσότερα πράγματα, που θυμάμαι έχουν να 

κάνουν με το μπαμπά μου, ενώ τα πήγαινα πραγματικά πολύ καλά 

με τη μαμά. Μαζί της ήμασταν φίλες, της έλεγα τα πάντα και αυτή 

με στήριζε. Μου κάνει εντύπωση όμως, που δεν έχω συγκεκριμένες 

σκηνές να θυμάμαι μαζί της. 

Περνώντας τα χρόνια γινόμουν πολύ μοναχικό παιδί, λιγομίλητο, 

χωρίς σχεδόν καθόλου παρέες. Σπάνια έπαιζα. Στη γειτονιά 

μαζεύονταν παιδιά διάφορων ηλικιών, παίζοντας πολλά παιχνίδια, 

εγώ μόνο τα κοιτούσα από το μπαλκόνι. Αισθανόμουν και 

μειονεκτικά γιατί είχα αρκετά κιλά παραπάνω και δεν ήθελα να με 

πειράζουν γι’ αυτό. Στο σπίτι, όταν έπαιζαν οι αδελφές μου, εγώ 

καθόμουν και τις κοιτούσα, χόρευαν έκαναν διάφορα, εγώ ήμουν 

μονίμως παρατηρητής. Στο δωμάτιό μου καθόμουν πάρα πολλές 

ώρες μόνη μου, μετά τα διαβάσματα του σχολείου, ήμουν πάρα 

πολύ καλή μαθήτρια, διάβαζα εξωσχολικά βιβλία, άκουγα μουσική, 

χόρευα μόνη μου και έγραφα πάρα πολύ, έχω διηγήματα, ποιήματα 

και πολλά ημερολόγια από όλα μου τα χρόνια. Στα χρόνια του 

γυμνασίου άρχισα να αλλάζω, όχι ότι έγινα η κοινωνική, αλλά είχα 

τις φίλες μου, περνούσα ωραία μαζί τους, πήγαινα σπίτι τους, 

κάποιες εκδρομές και πάρτι. Ήμουν πια αρκετά αδύνατη και 

αισθανόμουν όμορφα, είχα την προσοχή των αγοριών και αυτό μου 

άρεσε. Ποτέ δεν είχα σχέσεις με κάποιο παιδί, με τρόμαζε φοβερά 

αυτό. Όχι για να μην το μάθουν οι γονείς μου, θα μπορούσα να το 

κρατήσω κρυφό, εγώ δεν αισθανόμουν εντάξει. Κάποτε γύρω στα 

δέκα πέντε, κάποιο παιδί, που ήμασταν καλοί φίλοι και μου άρεσε 

πολύ, μου ζήτησε “να τα φτιάξουμε”, όπως λέγαμε τότε, του είπα 

“ναι”, βγήκαμε, περάσαμε πολύ όμορφα, αλλά από την αγωνία δεν 

κοιμήθηκα όλη τη νύχτα. Την άλλη μέρα, του ζήτησα να είμαστε 

όπως πριν και να μην αλλάξει τίποτα˙ έτσι έληξε η πρώτη και 

τελευταία εφηβική μου σχέση.  

Μέσα στον επόμενο χρόνο γνώρισα μια κοπέλα, η οποία ερευνούσε 

την Αγία Γραφή. Αυτό μου προσέλκυσε το ενδιαφέρον και άρχισα 

να κάνω το ίδιο. Αυτά που διάβαζα, με κάλυπταν και έβλεπα ένα 

νέο τρόπο ζωής, τον οποίο ήθελα να ακολουθήσω, έτσι και έκανα. 

Το ίδιο διάστημα γνώρισα τον άντρα μου. Βρισκόταν κι αυτός στην 

ίδια φάση έρευνας, είχαμε λοιπόν πολλά κοινά και έτσι κάναμε πολύ 
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παρέα. Μετά από οκτώ μήνες παντρευτήκαμε, δέκα χρόνια μετά, 

χαίρομαι που η απόφαση του γάμου μου δεν ήταν επιπόλαιη, δε 

βασιζόταν μόνο στην εμφάνιση ή μόνο στα ερωτικά αισθήματα, που 

υπήρχαν βέβαια. Θυμάμαι ακόμη τον εαυτό μου να μετράει τα 

θετικά και τα αρνητικά μιας τέτοιας απόφασης, από τη μια άφηνα 

τις σπουδές μου και κάποια χρόνια ελευθερίας, αλλά ποιος μου 

εγγυούταν ότι αυτά θα με έκαναν ευτυχισμένη; Από την άλλη ο Λ. 

ενδιαφέρονταν βαθιά για μένα, ένοιωθα ευτυχισμένη κοντά του, 

κάναμε σχέδια, είχαμε κοινούς στόχους για τη ζωή, που ήταν 

μπροστά μας. Παντρευτήκαμε. Ήμασταν έτοιμοι και οι δυο μας να 

προσπαθήσουμε για να πετύχει ο γάμος μας. Δεν τα εξιδανικεύω, 

αλλά είχαμε και έχουμε πολλά πράγματα, που άλλα ζευγάρια δεν τα 

έχουν καν φανταστεί. Υπάρχει βαθιά αγάπη και σεβασμός μεταξύ 

μας. Λέξεις όπως, “συγνώμη”, “ευχαριστώ”, “παρακαλώ”, “σ’ 

αγαπώ”, “σε χρειάζομαι” είναι στο καθημερινό μας λεξιλόγιο και τις 

εννοούμε. Σίγουρα υπάρχουν αστοχίες, αλλά είναι ωραίο να έχεις 

μια σχέση, για την οποία αγωνίζεσαι συνεχώς να βελτιωθεί.  

Το πρώτο δύσκολο διάστημα, το πέρασα όταν έμεινα έγκυος μετά 

από ένα χρόνο περίπου. Δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμά μας, 

αντίθετα κατάστρεφε πολλά από αυτά. Οι πρώτοι μήνες ήταν 

φοβερά δύσκολοι, έκλαιγα που ήμουν έγκυος και ξανά έκλαιγα, 

επειδή ένοιωθα ένοχη που αισθανόμουν έτσι. Περνώντας οι μήνες το 

αποδέχτηκα και μπήκε σε ενέργεια η “τέλεια Ν”. Θα ήμουν εντάξει 

απέναντί του σε όλα. Έτσι έγινα πολύ προσεκτική στην εγκυμοσύνη, 

πάρα πολύ προετοιμασμένη στη γέννα, έξι μήνες τη θήλασα και δεν 

την άφησα ούτε μια μέρα σε γιαγιάδες. Τώρα που τα σκέφτομαι, 

ήταν σα να αισθανόμουν ότι έπρεπε να ξεπληρώσω κάτι. Αυτό που 

μετράει βέβαια τώρα είναι ότι έχω ένα πάρα πολύ γλυκό κοριτσάκι, 

που τα πάμε πολύ καλά. Αλλά είμαι σίγουρη ότι στο μωράκι, που θα 

κάνω σύντομα, δε θα είμαι τόσο απόλυτη και αυστηρή, ούτε με τον 

εαυτό μου, ούτε με το ίδιο. Στη συνέχεια, πέρασα τα επόμενα 

τέσσερα χρόνια πολύ όμορφα, ήσυχα και οικογενειακά, βέβαια 

μικροπροβλήματα πάντα υπάρχουν στα ζευγάρια, αλλά δεν ήταν 

τέτοια, ώστε να μας δημιουργήσουν πραγματικό πρόβλημα. Το 

παιδάκι μας ήταν και είναι πολύ συνεργάσιμο και υπάκουο, ήταν 

πράγματι μεγάλη χαρά για μας να τη μεγαλώνουμε. Εγώ, όπως 
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πάντα προσπαθούσα να τους ευχαριστήσω όλους, δεχόμουν κόσμο 

στο σπίτι, φιλοξενούμενους, ασχολούμουν με τις υποχρεώσεις έξω 

από το σπίτι, το παιδί και έβαζα συνεχώς και ψηλότερους στόχους. 

Δεν είναι, όμως, ότι μόνο εγώ ήθελα να γίνεται έτσι, διέκρινα ότι και 

οι άλλοι περίμεναν από μένα πολλά. Από τους άλλους δεν περίμεναν 

τόσα πολλά, αλλά από μένα ναι. Όταν δεν έκανα κάποια πράγματα 

ακούγονταν σχόλια, όπως “πώς εσύ έτσι, πάντα τα προλάβαινες, 

τώρα γιατί;” 

Τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν γύρω στο χειμώνα του 1991, 

όταν μετακόμισαν στη γειτονιά μας ένα ζευγάρι για μόνιμη 

εγκατάσταση. Να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι δεν είμαι ο τύπος 

της γυναίκας, που φλερτάρει δεξιά κι αριστερά, μου αρέσει το 

ωραίο και θα το πω και μπροστά στον άντρα μου, αλλά τίποτε 

περισσότερο. Αυτό που αισθάνθηκα από την πρώτη στιγμή, που 

συνάντησα τον άντρα αυτού του ζευγαριού δε μου έχει ξανασυμβεί. 

Συνεχώς ένοιωθα μια γλυκιά τρεμούλα, υπήρχε η αίσθηση ότι σε 

προσέχουν και θέλεις να αρέσεις στο πώς φαίνεσαι και σε ότι λες. 

Και αυτό συνεχιζόταν, κάθε φορά που συναντιόμασταν και ήταν 

φανερό ότι υπήρχε ανταπόκριση κι από τη δική του πλευρά. 

Καθόμασταν ώρες απομονωμένοι από τους άλλους, ακόμη κι αν 

ήταν δίπλα μας, εμείς μιλούσαμε οι δυο μας. Άρχισα να γίνομαι μια 

άλλη Ν. πολύ ευδιάθετη, διασκεδαστική, λέγοντας και κάνοντας 

αστεία, που δεν τα έκανα ποτέ πριν και βέβαια τίποτε από όλα αυτά 

δε γινόταν κρυφά από τον άντρα μου. Είναι σίγουρο ότι 

καταλάβαινε, πως κάτι συμβαίνει, αλλά δε μου έδειχνε τίποτα, σε 

λιγότερο από μήνα, του εξήγησα το πώς αισθανόμουν. Αγαπούσα 

τον άντρα μου πάρα πολύ, δεν είχε αλλάξει αυτό, ούτε ήθελα να 

χαλάσω τη ζωή μας, μου άρεσε όπως ήμασταν, αλλά αυτό, που 

ένοιωθα ήταν κάτι πέρα από μένα, δεν μπορούσα να το ελέγξω. Οι 

σκέψεις μου ήταν συνεχώς σ’ αυτόν, το πολεμούσα πολύ σκληρά, 

αλλά δεν μπορώ να πω ότι πάντα το υπερνικούσα. Ο άντρας μου 

είναι συγκινητικό το πόσο προσπαθούσε να με κάνει να νοιώθω 

άνετα, ήξερα ότι τον πλήγωνα, αλλά αυτός έλεγε και ξανάλεγε, ότι 

γι’ αυτόν είχε μεγάλη σημασία που ήμουν ειλικρινής και ήθελα να 

προσπαθήσω για μας. Τα πράγματα δεν εξελίχτηκαν περισσότερο, 

αλλά τότε ήταν, που πρώτη φορά αισθάνθηκα άσχημα. Άρχισα τα 
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βράδια να μην κοιμάμαι, να έχω πόνο στο στήθος, μουδιάσματα σε 

όλο το σώμα, τάση για κλάμα. Αισθανόμουν πολύ ένοχη, είχα 

πληγώσει τον άντρα μου τόσο πολύ και αυτός μου φερόταν τόσο 

καλά, προσπαθούσε να με βοηθήσει με κάθε τρόπο. Δεν άντεχα να 

τον κοιτάξω στα μάτια, μακάρι να μην είχε συμβεί τίποτα από όλα 

αυτά και μαζί με αυτά, είχα να αντιμετωπίσω την κατάσταση της 

υγείας μου, η οποία χειροτέρευε συνεχώς. Από τότε έχουν περάσει 

τρία χρόνια αν αφαιρέσουμε το τελευταίο εξάμηνο, τα πράγματα 

είχαν φτάσει στο χειρότερο σημείο, που μπορούσαν να φτάσουνε. 

Είχα κουραστεί πολύ, αλλά και οι γύρω μου είχαν κουραστεί πολύ. 

Πρέπει να ομολογήσω ότι ήμουν πάρα πολύ δύσκολη, έκλαιγα 

συνεχώς, παρεξηγούσα ό,τι μου έλεγαν, όλη μέρα καθόμουν σε μια 

πολυθρόνα χωρίς να κάνω τίποτα. Όσες προσπάθειες κι αν έκανε ο 

Λ. να με βγάλει έξω να παίξουμε κάτι μαζί, έπεφταν στο κενό, δεν 

ήθελα τίποτα, ήθελα μόνο να είμαι μόνη μου. Δεν είχα την αίσθηση 

του θέλω, δε με ενδιέφερε τίποτα, δεν ήθελα να κάνω τίποτα. Kαι 

που έτρωγα, έτρωγα ασυναίσθητα, όχι ότι πεινούσα. Αισθανόμουν 

φοβερά άσχημα μπροστά στην κόρη μου, αλλά δεν μπορούσα να 

κάνω αλλιώς, της εξήγησα, όσο πιο απλά μπορούσα, ότι ήμουν 

ψυχικά άρρωστη. Αυτό δε φαινόταν, αλλά εγώ πονούσα και γι’ αυτό 

έκλαιγα, αλλά σιγά-σιγά θα γινόμουν καλά. Κάθε φορά, που θα 

πήγαινε κάπου, με κοιτούσε στα μάτια και μου έλεγε “δε θα 

κλάψεις, μου το υπόσχεσαι;” Είναι λόγια και αισθήματα, που δεν 

πρόκειται ποτέ να τα ξεχάσω. Ατέλειωτα βράδια καθόμουν χωρίς να 

σκέφτομαι τίποτε, είχα ένα κενό, στο μυαλό μου, άλλοτε έκλαιγα 

άλλοτε όχι, σχεδόν ποτέ δεν υπήρχε λόγος, αλλά δε με ενδιέφερε 

πια, έκανα ακριβώς ό,τι αισθανόμουν. Ξυπνούσα κατά τις μία το 

μεσημέρι, αφού είχα κοιμηθεί ξημερώματα, έπινα ένα κακάο και 

καθόμουν στην πολυθρόνα μου. Το μόνο που έκανα, κάποιες φορές 

ήταν να διαβάζω. Βέβαια, υπήρχαν μέρες, που δεν μπορούσα να 

διαβάσω, σα να χόρευαν τα γράμματα, να μη μπορούσαν να μπουν 

σε μια τάξη, αλλά, τις περισσότερες φορές, με βοηθούσε να 

ξεφεύγει το μυαλό μου. Δεν έκανα καμιά δουλειά, όλες τις δουλειές 

τις έκανε ο Λ., εγώ ήμουν σα ρομπότ, κάποιος άλλος περπατούσε, 

μιλούσε, καθόταν, εγώ ήμουν πολύ μακριά. Και συνεχιζόταν, όχι 

πέντε-δέκα μέρες, αλλά μήνες. Πήγαινα στο γιατρό, συζητούσα 

συνεχώς, άρχισα να καταλαβαίνω πολλά πράγματα για μένα, αλλά 



 66 

δεν ήταν εύκολο να αλλάξουν και ούτε ήμουν έτοιμη, χρειαζόμουν 

και άλλο χρόνο”. 

Σε αυτήν την περίπτωση συνταγογραφήθηκε Platinum metallicum 

και εβελτιώθη θεαματικά. Όμως η περίπτωση αυτή υπήρξε 

σημαντική γιατί βοήθησε να γίνει κατανοητή μια σημαντική ομάδα. 

Έτσι η ομάδα αυτή άρχισε να συνταγογράφεται με βάση τις έννοιες-

ιδέες του φαρμάκου και όχι με βάση τις συμπεριφορές όπως γινόταν 

παλαιότερα. Η εμπειρία αυτή σας περιγράφεται παρακάτω. 

PLATINUM METALLICUM 

Αυτό που χαρακτηρίζει το άτομο Platinum είναι μια ανάγκη για 

τελειότητα. Αισθάνεται την ανάγκη να είναι τέλειο σε κάθε του 

εκδήλωση, στο πώς θα μιλήσει στους άλλους, πώς θα ντυθεί, πώς θα 

καθίσει να φάει στο τραπέζι. Υπολογίζει κάθε του κίνηση, φροντίζει 

πολύ την κάθε λεπτομέρεια επάνω του. Τέτοια συμπεριφορά είχαν 

τους παλιότερους καιρούς οι πρίγκιπες και οι αριστοκράτες. Για 

αυτό, το Platinum άτομο νοιώθει συχνά, ότι έχει αυξημένες 

υποχρεώσεις, για να μπορέσει να είναι τόσο τέλειο όσο οι συνθήκες 

απαιτούν.  

Η έννοια της τελειότητας προϋποθέτει και συνέπεια. Έτσι εύκολα 

μπορεί ένας αρχάριος να μπερδέψει μια περίπτωση Platinum με μια 

περίπτωση Argentum. Όμως η τελειότητα είναι κάτι παραπάνω από 

συνέπεια. Η τελειότητα προϋποθέτει την συνέπεια, το αντίστροφο 

δεν είναι απαραίτητο. Το ίδιο ισχύει και με τον οραματισμό. Η 

τελειότητα προϋποθέτει και οραματισμό. Αλλά η έννοια της 

τελειότητας είναι ισχυρότερη από τον οραματισμό. Έχουμε 

συνδέσει την έννοια του οράματος με τον χρυσό. Λευκόχρυσος 

είναι ο λευκός χρυσός, το τέλειο όραμα. Έτσι αν ένας ασθενής 

παρουσιάζει τάση για συνέπεια, κάνει οράματα και προσπαθεί να τα 

υλοποιήσει και επιθυμεί επίσης την τελειότητα, τότε θα του δοθεί 

Platinum, γιατί θεωρείται ότι αυτή η έννοια περικλείει μέσα της και 

τις άλλες. 

Η ανάγκη αυτή για τελειότητα κάνει αυτό το άτομο να φαίνεται 

απόμακρο προς τους άλλους, έτσι πολλές φορές παρεξηγείται από 
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τους άλλους, όταν δεν τον ξέρουν καλά και χαρακτηρίζεται ως 

ξιπασμένος ή ψηλομύτης. Κάποιες φορές μπορεί να είναι 

υπεροπτικός και να έχει την αίσθηση, ότι είναι από ανώτερη 

καταγωγή ή ότι είναι ανώτερος διανοητικά ή σωματικά από τους 

άλλους, αλλά αυτός δεν είναι ο κανόνας. Τις περισσότερες φορές 

έχουμε μπροστά μας ένα σοβαρό, μετρημένο άτομο, ευαίσθητο, 

συναισθηματικό που προσπαθεί να είναι τέλειο σε όλες του τις 

εκδηλώσεις. Και τις περισσότερες φορές το άτομο Platina, αν και 

απόμακρο, κερδίζει τον σεβασμό των άλλων λόγω της σοβαρότητάς 

του και την συμπάθεια λόγω της ευαισθησίας του, γιατί προσπαθεί 

να βρίσκεται δίπλα στους άλλους στις δυσκολίες τους. Αυτό 

προστάζει η ανάγκη για τελειότητα στην συμπεριφορά. Κάποιες 

φορές μπορεί να γίνεται κουραστικός με την βιασύνη του και την 

ανυπομονησία του. Κάποιες άλλες φορές μπορεί να είναι σκληρός 

προς τους ανθρώπους που είναι πιο αδύναμοι από αυτόν και 

κόλακας προς τους ανωτέρους του. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι το 

πιο σύνηθες. 

Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα : 

ANXIETY  

company, when in 

conscience, as if guilty of a crime 

conversation, from 

crowd, in a 

speaking, when 

speaking, company in 

CENSORIOUS critical 

CONSCIENTIOUS about trifles 

CONTEMPTUOUS 

everything, to 

hard for subordinates and agreeable, pleasant to superiors or people 

he has to fear 

CONTRADICTION is intolerant of 

COWARDICE 

DELUSIONS 

alone, world, she is alone in the 

appreciated, she is not 
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belong to her own family, does not 

body greatness of, as to 

deserted, forsaken 

diminished, everything in room is, while she is tall and elevated 

great person, is a 

inferior, people seem mentally and physically 

perfect, wants to be 

places, none in the world, she has 

small, things appear 

superiority, of 

tall she is very 

DICTATORIAL 

DISCONTENTED displeased, dissatisfied 

everything, with 

surrooundings, with 

EGOTISM self-esteem 

FASTIDIOUS 

FLATTERER 

HAUGHTY 

HURRY haste 

IMPATIENCE 

IRRESOLUTION indecision 

MISANTHROPY 

OBSTINATE headstrong 

SELFISHNESS egoism 

SERIOUS 

UNFEELING 

Στις ομοιοπαθητικές φαρμακολογίες συνήθως περιγράφεται, ότι η 

Platina είναι γυναικείο φάρμακο και ότι ταιριάζει σε υστερικές 

μελαχρινές γυναίκες. Βέβαια, αυτή η περιγραφή οφείλεται στο ότι 

δεν είχε κατανοηθεί σε βάθος το φάρμακο. Είναι αλήθεια ότι η 

υστερία περιλαμβάνεται στην ψυχοπαθολογία αυτού του φαρμάκου. 

Στην υστερία, κατά κανόνα ο γονέας του αντίθετου φύλου για δικές 

του ανάγκες κρατάει το παιδί εξαρτημένο, ενώ ο γονέας του ιδίου 

φύλου είναι απορριπτικός. Έτσι το κορίτσι εξιδανικεύει τον πατέρα, 

αλλά παραμένει ανώριμο. Αυτή η κατάσταση ταιριάζει απόλυτα με 
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την ψυχοπαθολογία αυτού του φαρμάκου. Το κορίτσι Platina έχει 

εξιδανικεύσει τον πατέρα της. Ο πατέρας της ήταν ο “τέλειος”, 

όμοιός του δεν υπήρχε σε όλο τον κόσμο. Αυτή την τελειότητα 

αναζητεί και από τον σύντροφο. Έχοντας όμως τόσο αυστηρά 

κριτήρια επιλογής είναι δύσκολο να ικανοποιηθεί. Έτσι φαντασιακά 

περιπλανάται προς ανεύρεση του τέλειου άντρα, ο οποίος θα 

υποκαταστήσει τον πατέρα της. Η λέξη υστερία προέρχεται από το 

«υστέρα» και είναι ένας όρος που χρησιμοποίησε ο Ιπποκράτης για 

να περιγράψει αυτήν την κατάσταση, την συμβολική περιπλάνηση 

της μήτρας. Και ομιλώ περί συμβολικού, γιατί οι γνώσεις της 

ανατομίας του Ιπποκράτη ήταν αρκετές, ώστε να ξέρει ότι η μήτρα 

δεν περιπλανιέται. Είναι γνωστός επίσης ο όρος “μητρομανία” που 

χρησιμοποιείται για την ακόρεστη ερωτική επιθυμία των γυναικών. 

Και για αυτήν την κατάσταση η Platina είναι σπουδαίο φάρμακο. 

Αν διαβάσουμε τα καταγεγραμμένα συμπτώματα του φαρμάκου θα 

βρούμε πολλά συμπτώματα που καλύπτουν την νοσολογική 

οντότητα της υστερίας. Θα βρούμε, επίσης, και πολλά συμπτώματα 

από την μήτρα. Όμως δεν είναι ανάγκη μια γυναίκα να είναι 

υστερική ή μητρομανής για να δοθεί αυτό το φάρμακο.  

Νευρωτικές καταστάσεις όπως αγχώδης νεύρωση, υποχονδριακή 

νεύρωση, καταθλιπτική νεύρωση, ψυχαναγκαστική νεύρωση θα 

μπορούσαν να ήταν ένδειξη για αυτό το φάρμακο, φτάνει να υπήρχε 

το χαρακτηριστικό της τάσης για τελειότητα. Συναισθηματικές 

ψυχωτικές καταστάσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με αυτό 

το φάρμακο. Τότε μπορεί να υπάρχουν πραγματικές ιδέες μεγαλείου 

για μια ανώτερη καταγωγή, για μια ανωτερότητα στον τρόπο 

σκέψης, που κάνουν το άτομο υπερόπτη και απόμακρο. Νομίζω, 

επίσης, ότι οι ενώσεις αυτού του μετάλλου θα αποδειχθούν πιο 

χρήσιμες και θα συνταγογραφηθούν πιο συχνά απ’ ότι το ίδιο το 

μέταλλο.  

Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα: 

 DELUSIONS,people seem mentally and physically inferior 

DELUSIONS, of superiority 

ANXIETY of conscience,as if guilty of a crime 

DELUSIONS, she is not appreciated 
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DELUSIONS,is a great person 

DELUSIONS,proud 

DELUSIONS, being doomed 

DELUSIONS, does not belong to her own family 

CONTEMPTOUS to everything 

EGOTISM self-esteem 

PLATINUM MURIATICUM 

Στο Platinum muriaticum υπάρχει έντονη απογοήτευση, γιατί ο 

κόσμος δεν είναι τόσο τέλειος όσο θα έπρεπε να είναι. Αυτά τα 

άτομα μοιάζουν πολύ με τα άτομα Natrium muriaticum, αλλά τα 

χαρακτηρίζει μια τάση για τελειότητα. Είναι εύλογο λοιπόν, ένα 

τέτοιο άτομο να είναι απομονωμένο από τον περίγυρο, γιατί είναι 

πολύ κουραστικό για τους άλλους με την τελειομανία του, αλλά και 

γιατί το ίδιο προτιμάει να μένει μόνο φοβούμενο την απογοήτευση. 

Νευρωτικές καταθλιπτικές και υποχονδριακές καταστάσεις ανήκουν 

στην ψυχική σφαίρα του φαρμάκου. Μοιάζει πολύ, επίσης, με τα 

Aurum muriaticum και Argentum muriaticum.  

PLATINUM MURIATICUM NATRONATUM 

Σε ό,τι αφορά στο Platinum muriaticum natronatum μοιάζει με το 

Platinum muriaticum. Σε αυτό το φάρμακο υπάρχει η ανασφάλεια 

ότι θα απογοητευτεί στην σχέση ή υπάρχουν συνεχείς 

απογοητεύσεις σχετικά με την σχέση, όπως στο Natrium 

muriaticum. Αλλά υπάρχει και το στοιχείο της τελειότητας. Έτσι το 

άτομο Platinum muriaticum natronatum απογοητεύεται στην 

ερωτική του ζωή γιατί δεν βρίσκει τον τέλειο ερωτικό σύντροφο. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι είτε οι συχνές αλλαγές ερωτικού 

συντρόφου είτε η αποφυγή ερωτικής σχέσεως. Καταθλιπτικές 

καταστάσεις παρατηρούνται συχνά στα άτομα Platinum muriaticum 

natronatum. Είναι επίσης σπουδαίο φάρμακο για την πρόληψη και 

θεραπεία καρκινικών καταστάσεων ή παθήσεων των γεννητικών 

οργάνων.  
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PLATINUM MURIATICUM KALINATUM 

Πολύ μοιάζει επίσης και το Platinum muriaticum kalinatum, στο 

οποίο η απογοήτευση εστιάζεται στην οικογένεια ή στους φίλους. 

Απογοητεύεται γιατί η οικογένειά του ή οι φίλοι του δεν είναι τόσο 

τέλειοι όσο θέλει. Άλλες φορές είναι επιφυλακτικοί για να 

αποκτήσουν φίλους, γιατί φοβούνται ότι θα απογοητευτούν. Έτσι 

αναζητούν τις φιλίες τους σε παιδιά ανωτέρων οικογενειών.  

PLATINUM SULFURATUM  

Σε αυτό το φάρμακο υπάρχει ως προέχον χαρακτηριστικό, εκτός 

από την ιδέα της τελειότητας και η ιδέα της εκτίμησης. Το άτομο 

πιστεύει ότι πρέπει να είναι τέλειο για να κερδίσει την εκτίμηση των 

άλλων. Έτσι συνεχώς προσπαθεί να είναι τέλειο, για να κερδίσει τα 

εύγε των άλλων. Οι ενώσεις του θείου είναι κατ’ εξοχήν συκωτικές. 

Επειδή οι ενώσεις αυτές, όπως τα Aurum sulf., Argentum sulf., 

Zincum sulf., Baryta sulf., κ.λ.π. δεν ήταν μέχρι τώρα γνωστά 

φάρμακα, χρησιμοποιούνταν περισσότερο από ότι έπρεπε το 

Natrium sulfuricum.  

Παραπλήσιες ενώσεις που θα φανούν χρήσιμες είναι οι Platina 

sulfurica natronata και Platina sulfurica kalinata. Στη Platina 

sulfurica natronata το άτομο έχει την αίσθηση ότι δεν εκτιμείται στη 

σχέση. Στη Platina sulfurica kalinata το άτομο έχει έντονη την 

ανάγκη να το εκτιμούν τα δικά του άτομα όπως η οικογένεια και οι 

στενοί του φίλοι και από τους οποίους νοιώθει συχνά ότι δεν 

εκτιμείται. 

Η σωστή εφαρμογή όλων των παραπάνω φαρμάκων ανοίγει νέους 

ορίζοντες στην εφαρμογή της ομοιοπαθητικής. 

PLATINUM IODATUM 

Σε αυτό το φάρμακο υπάρχει εκτός από την τάση για τελειότητα και 

η ανασφάλεια της εγκατάλειψης. Το άτομο φοβάται ότι θα 

εγκαταλειφθεί αν δεν είναι τέλειο. Άλλοτε μπορεί αυτό να είναι μια 
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πραγματικότητα, δηλαδή το άτομο να αναφέρει περιπτώσεις που 

εγκαταλείφθηκε. 

Αυτό το φάρμακο έχει πολλά φυματινικά χαρακτηριστικά. Ξέροντας 

ότι η υστερία σχετίζεται με το φυματινικό μίασμα καταλαβαίνουμε 

τη χρησιμότητα που θα έχει το συγκεκριμένο φάρμακο για τη 

θεραπευτική αντιμετώπισή της. Αλλά σε οποιαδήποτε πάθηση, όταν 

το φάρμακο νομίζουμε ότι είναι Platinum και υπάρχουν έντονα 

φυματινικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να σκεφτούμε Platinum 

iodatum.  

Παραπλήσιες ενώσεις είναι οι Platinum iodatum natronatum και 

Platinum iodatum kalinatum. Το Platinum iodatum natronatum 

άτομο νομίζει ότι θα εγκαταλειφθεί στη σχέση και συνεχώς 

προσπαθεί να το αποφύγει. Το Platinum iodatum kalinatum άτομο 

πιστεύει ότι θα εγκαταλειφθεί από τους φίλους ή τα δικά του άτομα. 

PLATINUM PHOSPHORICUM 

Και αυτή η ένωση έχει αρκετά φυματινικά χαρακτηριστικά. 

Βρίσκουμε σε αυτήν,την ανάγκη για αγάπη και ενδιαφέρον από τους 

άλλους(Phosphorus). Το άτομο νομίζει ότι θα αποχτήσει αυτά, μόνο 

αν είναι τέλειο(Platina). Σίγουρα στο μέλλον θα χρησιμοποιήσουμε 

αυτή την ένωση στην πρακτική μας.  

PLATINUM ARSENICOSUM 

Σε αυτό το φάρμακο βρίσκουμε να υπάρχει η ανάγκη για τελειότητα 

της Platina και η έντονη καχυποψία προς τους άλλους του 

Arsenicum.  

PLATINUM BROMATUM 

Σε αυτήν την ένωση βρίσκουμε την ανάγκη για τελειότητα της 

Platina και το φόβο κακοποίησης του Bromium. Το άτομο 

φαντασιώνει ότι θα κακοποιηθεί αν δεν είναι τέλειο. 
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ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ 

AURUM MURIATICUM NATRONATUM 

Τα στοιχεία που αποτελούν αυτήν την ένωση είναι ο χρυσός, το 

νάτριο και το χλώριο. Ο Burnett το θεωρούσε το φάρμακο που είχε 

τη μεγαλύτερη ισχύ από οποιοδήποτε άλας του Aurum σε καρκίνο 

της μήτρας. Και είναι αλήθεια ότι έχει χρησιμοποιηθεί πολύ στην 

αντιμετώπιση καρκίνων της μήτρας αλλά και ινομυωμάτων. 

Μερικές πληροφορίες θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τον 

ψυχισμό του. 

1. Το στοιχείο Natrium σχετίζεται με έννοιες που έχουν να 

κάνουν με την ερωτική σχέση. Όλη η ομάδα νατρίου δίνει μεγάλη 

έμφαση στην ερωτική σχέση και οι πρωταρχικές συγκρούσεις της 

έχουν να κάνουν με την ερωτική σχέση. 

2. Το στοιχείο Muriaticum σχετίζεται με αισθήματα 

απογοήτευσης. 

3. Το στοιχείο Aurum σχετίζεται με την μεγάλη φροντίδα και 

υπευθυνότητα απέναντι στα δικά του άτομα, την ανάγκη για πρωτιά 

και τη μεγάλη ευθιξία. 

4. Ο Χάμερ στο βιβλίο του “ Καρκίνος - ασθένεια της ψυχής” 

θεωρεί τον καρκίνο της μήτρας ως έκφραση έντονης ψυχικής 

σύγκρουσης με χαρακτήρες αυτοκαταστροφικούς, που σχετίζεται με 

την ερωτική ζωή της γυναίκας. Επίσης θεωρεί τον προστάτη να 

σχετίζεται με την ερωτική ζωή του άνδρα. 

Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής για τον 

ψυχισμό του Aurum muriaticum natronatum: Είναι άτομα τα οποία 

έχουν πολλά χαρακτηριστικά Aurum, αλλά που έχουν απογοητευτεί 

πάρα πολύ στην ερωτική τους σχέση. Αυτό θα μπορούσε να γίνει, 

είτε γιατί ο σύντροφός τους δεν πληρούσε τις απαιτήσεις που είχαν 

από αυτόν ή γιατί ένοιωσαν έντονη συναισθηματική απόρριψη. Το 

κενό της απογοήτευσης της ερωτικής σχέσης βρίσκει διέξοδο στην 

επαγγελματική εργατικότητα και στους συνεχείς επαγγελματικούς 

στόχους. Ο οραματισμός, δηλαδή ο καθορισμός στόχων και η 

προσπάθεια για υλοποίησή τους, είναι από τα βασικά ψυχικά 

χαρακτηριστικά της Aurum κατάστασης. Αλλά όμως είναι 

εστιασμένος σε εγωιστικά κίνητρα, δεν είναι ο κοινωνικά 
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εστιασμένος οραματισμός, της ψυχικής καταστάσεως της 

αλχημιστικής φιλοσοφικής λίθου. 

Τα συναισθήματα απογοήτευσης από την ερωτική σχέση είναι 

συχνά στην πέμπτη δεκαετία της ζωής της γυναίκας, γι’ αυτό το 

Aurum muriaticum natronatum έχει συνταγογραφηθεί συχνά για 

προβλήματα των γυναικών που έχουν σχέση με τη μήτρα. 

Υποθέτουμε ότι θα έχει ανάλογη ένδειξη και σε άνδρες με παθήσεις 

του προστάτη.  

Όμως, δεν είναι απαραίτητο να ισχύει αυτό για να δοθεί Aurum 

muriaticum natronatum. Μπορεί να δοθεί σε οποιαδήποτε ηλικία. 

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία, που πρέπει να υπάρχουν στην 

προσωπικότητα είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

Aurum, που αναφέραμε ήδη και η έντονη ανασφάλεια ότι θα 

απογοητευτεί στη σχέση. Άλλοτε μπορεί το άτομο να αναφέρει 

εύκολες απογοητεύσεις από την ερωτική του ζωή. Έτσι τα άτομα 

Aurum muriaticum natronatum είναι άτομα που θα πάρουν 

απόφαση να παντρευτούν μετά από πολύ σκέψη. Είναι πολύ 

επιφυλαχτικοί με το γάμο. 

Εδώ όμως θα πρέπει να κάνουμε μερικές συγκρίσεις του Aurum 

muriaticum natronatum με μερικές άλλες ενώσεις, οι οποίες δεν 

έχουν αποδειχθεί και οι οποίες πιστεύουμε ότι θα φανούν πολύ 

χρήσιμες στην πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου και των 

ινομυωμάτων της μήτρας, αλλά και της διόγκωσης ή καρκίνου του 

προστάτη. Η προσέγγιση του ψυχισμού τους θα γίνει με βάση την 

κατανόηση του ψυχισμού των βασικών συστατικών τους στοιχείων, 

όπως έχει κατορθωθεί μέσα από τις περιπτώσεις μας. 

ARGENTUM MURIATICUM NATRONATUM 

Το στοιχείο Argentum χαρακτηρίζεται από υπερβολική συνέπεια, 

επικράτηση της λογικής και βιασύνη. Δεν παρουσιάζει την 

ενεργητική στάση ενός οραματιστή, αλλά μια παθητική στάση 

συνέπειας. Ο ήλιος σχετίζεται με τον χρυσό και δίνει το φως, δίνει 

τη ζωή, όλη η ζωή περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο. Η σελήνη 

σχετίζεται με τον άργυρο, δέχεται το φως από τον ήλιο και το 
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μεταδίδει στη γη. Αυτό σημαίνει ότι το Argentum άτομο δε θα 

χαρακτηρίζεται από την τάση του για πρωτοβουλίες, αλλά από μια 

τάση για συνέπεια. Συνεπώς, η εργατικότητά του οφείλεται στην 

υπερβολική του τάση για συνέπεια. 

Με βάση τα παραπάνω, το άτομο Argentum muriaticum natronatum 

θα είναι ένα άτομο πολύ συνεπές και λογικό, που ταυτόχρονα βιώνει 

εύκολα απογοήτευση μέσα στην ερωτική σχέση. Πιστεύουμε ότι θα 

φανεί εξίσου χρήσιμο για παθήσεις της μήτρας για τις γυναίκες. Θα 

είναι οι γυναίκες που βιώνουν την απογοήτευση μέσα στη σχέση. 

Χαρακτηρίζονται από υπερβολική συνέπεια για τις δουλειές τους 

και για το άγχος τους να τηρηθεί το πρόγραμμα, είναι πολύ 

βιαστικές και θέλουν να γίνονται όλα στην ώρα τους. Σε αυτές τις 

γυναίκες επικρατεί πάνω από όλα η λογική.  

ZINCUM MURIATICUM NATRONATUM 

Το στοιχείο Zincum στα ελληνικά καλείται ψευδάργυρος, που 

προέρχεται από το ψευδής και άργυρος. Έτσι, ενώ ο άργυρος 

χαρακτηρίζεται από υπερβολική ανάγκη για συνέπεια, που είναι 

αποτέλεσμα μιας εσωτερικής του ανάγκης, ο ψευδάργυρος 

χαρακτηρίζεται από μια συνέπεια αποτέλεσμα του φόβου τιμωρίας.  

Έτσι το άτομο Zincum muriaticum natronatum είναι ένα άτομο, που 

οι έννοιες του Νόμου, της τιμωρίας και των κοινωνικών κανόνων, 

χαρακτηρίζουν την ύπαρξή του. Από την άλλη, υπάρχει η 

απογοήτευση στη σχέση, ή η ανασφάλεια μήπως απογοητευτεί στη 

σχέση ή αναφορά για συχνές απογοητεύσεις στη σχέση. Είναι οι 

γυναίκες που όλη τους τη ζωή φοβόταν την τιμωρία. Καταπίεσαν 

κάθε πιθανή επιθυμία τους φοβούμενες μια πιθανή τιμωρία. Ή είναι 

νέα άτομα, που είναι πολύ συνεπή στα κοινωνικά ήθη και έθιμα, 

σαν αποτέλεσμα του φόβου τιμωρίας και που έχουν αναστολές στο 

να παντρευτούν γιατί σκέφτονται ότι θα απογοητευτούν στο γάμο 

τους. 
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PLATINUM MURIATICUM NATRONATUM 

Το στοιχείο Platina έχει ως βασικό του χαρακτηριστικό την ανάγκη 

για τελειότητα. Η τελειότητα αυτή ερωτικά εκφράζεται στην 

εξιδανικευμένη τέλεια φιγούρα του πατέρα, την οποία ψάχνει σε 

κάθε άνδρα. Εξιδανικεύει στην αρχή της σχέσης, είναι πολύ κριτική 

και απαιτητική στη συνέχεια. Και το Natrium Muriaticum 

εξιδανικεύει τη σχέση, αλλά στην Platina η εξιδανίκευση αυτή 

φθάνει μέχρι την τελειότητα, την οποία η Platina αναζητάει 

συνέχεια. 

Το Platinum muriaticum natronatum έχει ως χαρακτηριστικό την 

ανάγκη για τελειότητα και την απογοήτευση στην ερωτική ζωή. 

Είναι γυναίκες, που εξιδανικεύουν πάρα πολύ τη σχέση και μετά 

απογοητεύονται έντονα. Στο Platinum muriaticum natronatum ίσως 

βρίσκουμε τη μεγαλύτερη εξιδανίκευση και απογοήτευση από όλη 

την ομάδα αυτών των ενώσεων. Και εδώ βέβαια πρόκειται για 

άτομα που έχουν αναστολές για να παντρευτούν, επειδή νομίζουν 

ότι θα απογοητευτούν στη σχέση. Πρόκειται για άτομα που 

κυνηγούν την τελειότητα.  

PLUMBUM MURIATICUM NATRONATUM 

Στο Plumbum muriaticum natronatum το στοιχείο Plumbum δίνει τα 

ιδιαίτερά του χαρακτηριστικά. Αυτά είναι η τάση για κατάκτηση 

του χρήματος και της υλικής ισχύος. Στην ερωτική του ζωή το 

Plumbum διακρίνεται από την τάση του να κάνει επιπόλαιες 

σχέσεις, μόνο για το sex. 

Έτσι στο Plumbum muriaticum natronatum η απογοήτευση στη 

σχέση μεταφράζεται σε απογοήτευση για τα υλικά αγαθά που έχει 

το ζευγάρι. Είναι οι γυναίκες που απογοητεύτηκαν από τους άντρες 

τους, γιατί δεν έκαναν ποτέ πολλά λεφτά. Είναι επίσης, τα άτομα, 

που ερωτεύονται πλούσιες γυναίκες και που βιώνουν εύκολα 

συναισθήματα απογοήτευσης ή φοβούνται, ότι θα απογοητευτούν 

στη σχέση. Μπορεί να είναι τα άτομα που έζησαν πλούσια 



 77 

σεξουαλική ζωή, αλλά έχουν νοιώσει απογοήτευση μέσα στη σχέση, 

έχοντας βέβαια και τα άλλα χαρακτηριστικά, που ήδη αναφέραμε. 

CUPRUM MURIATICUM NATRONATUM 

Το Cuprum άτομο χαρακτηρίζεται από την έντονη τάση για δόξα 

και για κοινωνική επιφάνεια. Η ερωτική του ζωή είναι γεμάτη πόθο, 

επιζητά τον έρωτα και ζει για το ερωτικό παιγνίδι, όχι απαραίτητα 

για το sex. Όταν σταματάει το ερωτικό παιγνίδι αισθάνεται 

εγκλωβισμένο. Τότε νοιώθει έντονη καταπίεση. Αυτό συμβαίνει 

κυρίως στο γάμο. Ερωτική ζήλια και πόθος, πληγωμένος εγωισμός 

από ματαιωμένο έρωτα, μπορεί να είναι αφορμή για να γεννηθεί 

σωματική συμπτωματολογία Cuprum. Μια μεγάλη ανασφάλεια 

επίσης, είναι ο φόβος ότι θα κατηγορηθεί ως “πόρνη”. Αυτό κάνει 

τη συμπεριφορά της πολύ προσεκτική, κυρίως σε ό,τι έχει σχέση με 

τα ερωτικά θέματα. Η Αφροδίτη αντιστοιχεί στο χαλκό, ήταν η Θεά 

που γεννούσε τον πόθο σε Θεούς και ανθρώπους. Ήταν αυτή που 

κατηγόρησε ο Ήφαιστος για ανήθικη όταν την έπιασε να κάνει 

έρωτα με τον Άρη. 

Το Cuprum muriaticum natronatum είναι ένας συνδυασμός Cuprum 

και Natrium muriaticum Υπάρχουν, δηλαδή, συχνές ερωτικές 

απογοητεύσεις ή ανασφάλεια ότι θα συμβούν αυτές. Επίσης μπορεί 

να είναι τα Cuprum άτομα που έχουν εγκλωβιστεί σε έναν 

ασφυκτικό γάμο, με ζηλιάρη σύζυγο και που νοιώθουν έντονη 

απογοήτευση για μια ζωή χωρίς ερωτικό παιγνίδι. 

BARYTA MURIATICA NATRONATA  

Το στοιχείο Βάριο έχει τη βασική ανασφάλεια ότι δεν “μπορεί να 

σταθεί” στα πόδια του και έχει συνεχώς την αίσθηση ότι οι άλλοι 

γελούν μαζί του. Εξαιτίας αυτού, το άτομο γίνεται δειλό και 

συνεσταλμένο. Στα άτομα Baryta muriatica natronata κυριαρχεί η 

ανασφάλεια ότι τα άτομα του άλλου φύλου θα γελάσουν μαζί τους 

και νοιώθουν έντονη απογοήτευση γι’ αυτό. Ή πρόκειται για άτομα 

που, ενώ ήταν δειλά και συνεσταλμένα, ένοιωσαν για χρόνια 

απογοήτευση με ένα αυταρχικό ή ειρωνικό σύζυγο. 
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LITHIUM METALLICUM 

Αναφέρονται παρακάτω οι εμπειρίες των πειραματανθρώπων που 

συμμετείχαν στην πειραματική απόδειξη. Όλοι οι 

πειραματάνθρωποι έλαβαν μια δόση Lithium metallicum 30. 

Πειραματάνθρωπος 1: “Κοιμήθηκα καλά με ύπνο βαθύ. Είδα το 

παρακάτω όνειρο. Είδα τον εαυτό μου σε βαγόνι τραίνου. Εγώ 

ήμουν στον διάδρομο. Μπροστά μου υπήρχε μια ανοιχτή πόρτα. 

Άκουσα πυροβολισμό με σιγαστήρα. Μετά είδα ένα άντρα που 

ερχόταν από το μέρος που ανεβαίνουμε στο τραίνο. Ήταν ντυμένος 

με πιτζάμες με έντονη πράσινη και άσπρη ρίγα. Μου ήλθε μια 

σκέψη, ότι αυτός ο άντρας πυροβολούσε και ότι μπορούσε να είναι 

μαζί μου στο ίδιο δωμάτιο στο βαγόνι. Ήμουν φοβισμένη και ήθελα 

να αλλάξω κρεβάτι. Ξύπνησα βαριά με την αίσθηση ότι έπρεπε να 

καταγράψω το όνειρο. Το πρωί αισθάνθηκα πολύ καλά. Τις 

επόμενες μέρες παρατήρησα ότι άρχισα να εκφράζω τον θυμό μου”. 

Πειραματάνθρωπος 2: “ Μόλις πήρα το φάρμακο και έκλεισα τα 

μάτια είδα φωτεινές γεωμετρικές φιγούρες. Την επομένη μέρα είχα 

πονοκέφαλο, πόνο στο λαιμό και πόνο στο στομάχι. Μετά όλα τα 

συμπτώματα αυτά υποχώρησαν. Την δεύτερη νύχτα είδα ότι 

κάποιος περπατούσε στα καλώδια της ΔΕΗ. Είδα επίσης κάποιο 

άντρα που του είχαν ανοίξει την κοιλιά και τρόμαξα. Νοιώθω αυτές 

τις μέρες καλύτερα ψυχολογικά, νοιώθω να έχω περισσότερη 

ενέργεια”. 

Πειραματάνθρωπος 3: “ Κοιμήθηκα καλά. Δεν υπήρχε κάποιο 

πρόβλημα. Δεν θυμήθηκα όνειρα. Χτες ξύπνησα με την αίσθηση, 

ότι είμαι πιο ήρεμη και ότι μπορώ να αποδώσω πιο πολύ στην 

δουλειά. Είχα μια σιγουριά ότι όλα τα προβλήματα θα λυθούν μόνα 

τους. Σήμερα επίσης ξύπνησα καλά και χωρίς να αισθάνομαι 

κούραση όπως συνήθως. Καθώς ήμουνα μεταξύ ύπνου και 

εγρήγορσης παρουσιάστηκε μπροστά μου μια εικόνα. Είδα κάποιο 

τοπίο. Το είδα να έχει ένα κεντρικό σημείο σαν σταθμό. Σε αυτό το 

κεντρικό σημείο πήγαινε ένας ευθύς δρόμος. Σε αυτό το κέντρο είχα 
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την αίσθηση ότι οδηγούν πολλοί δρόμοι. Είχα την σιγουριά ότι όλα 

τα προβλήματα θα λυθούν”. 

Πειραματάνθρωπος 4 : “ Μετά την λήψη του φαρμάκου είδα 

αγχώδη όνειρα που όμως όταν ξύπνησα δεν τα θυμήθηκα. Όταν 

ξύπνησα ένοιωσα μαλλί στην ρίζα της γλώσσας. Αυτό το 

αισθάνθηκα έντονα για δυο μέρες και υποχώρησε την τρίτη μέρα. 

Δεν είδα κάποια ιδιαίτερη αλλαγή”. 

Πειραματάνθρωπος 5 : “ Είδα στο όνειρό μου ότι ήμουν μαζί με τον 

φίλο μου. Ήμουν πάνω από αυτόν και ήμουν πιο καλή από αυτόν. 

Ένοιωθα ότι ήμουν πιο ψηλά από αυτόν ότι ήμουν ανώτερή του και 

ότι με υπάκουε”. 

Πειραματάνθρωπος 6: “ Συνήθως κοιμάμαι γρήγορα. Χθες 

κοιμήθηκα με δυσκολία. Ξύπνησα τις 2 η ώρα την νύχτα με πόνο 

οπισθοστερνικό. Δεν θυμάμαι τα όνειρα που έχω δει. 

Ξανακοιμήθηκα βαθιά. Όταν ξύπνησα δεν θυμόμουν τίποτε”. 

Πειραματάνθρωπος 7: “Είδα το εξής όνειρο μετά την λήψη του 

φαρμάκου. Είδα ότι βρισκόμουν σε ένα άγνωστο μέρος. Υπήρχε 

θάλασσα, ένα ύψωμα και άμμος. Δεν υπήρχαν χρώματα, ήταν όλα 

γκρίζα. Ένοιωθα ότι ήλθαμε για ξεκούραση. Απλώσαμε τα 

πράγματά μας. Ήμουν μαζί με τα παιδιά αλλά δεν τα έβλεπα. Είχα 

την αίσθηση του ανικανοποίητου, επειδή τα παιδιά δεν μου έδιναν 

σημασία και ασχολούνταν με τα δικά τους θέματα”. 

Πειραματάνθρωπος 8: “Κοιμήθηκα καλά χωρίς προβλήματα. 

Μεταξύ 3 και 4 το πρωί ξύπνησα απότομα. Συνήθως τα όνειρά μου 

τα θυμάμαι. Ένοιωθα ακαθόριστο κουδούνισμα σε όλο το σώμα. 

Είχα την αίσθηση του ασημένιου μεταλλικού. Είχα φόβο για τον 

οποίο δεν μπόρεσα να δω το ρολόι. Φοβόμουν να ανοίξω τα μάτια. 

Ένοιωθα σαν κάτι να με τραβάει όπως η ηλεκτρική σκούπα. Υπήρχε 

κάτι που με κολλούσε στο κρεβάτι. Μετά κοιμήθηκα γρήγορα. Είδα 

ένα όνειρο που δεν το θυμάμαι. Ξύπνησα χωρίς να θυμάμαι το 

όνειρο, κάτι τέτοιο μου συμβαίνει για πρώτη φορά. Το πρωί είχα 

πονοκέφαλο που κράτησε για δέκα λεπτά. Ήταν καλύτερα με την 

πίεση. Αφού πέρασε ο πονοκέφαλος νοιώθω καλά. Την επομένη 
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μέρα είδα ένα όνειρο. Είδα ότι μάκρυναν τα μαλλιά μου μέχρι το 

γόνατο. Ήταν μακριά μαλλιά. Παραξενεύτηκα που ήταν τόσο 

όμορφα και ποιοτικά μαλλιά. Είχα διάθεση καλή. Σκεπτόμουν 

όμορφα. Κάποτε είχα δει στον ύπνο μου ότι είχα κοντά μαλλιά. 

Κατά την διάρκεια αυτού του ονείρου είχα άσχημα συναισθήματα. 

Τις επόμενες μέρες ένοιωθα καλύτερα”. 

Πειραματάνθρωπος 9: “ Έχω πάρει το φάρμακο δυο φορές και δεν 

έχω δει κάποιο όνειρο. Μετά την λήψη του φαρμάκου 

επιδεινώθηκαν πολύ οι πόνοι στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής 

στήλης τους οποίους έχω αρκετό καιρό. Ο πόνος ήταν έντονος για 

πέντε λεπτά. Ήταν σαν να μου έσπαζαν την σπονδυλική στήλη. 

Ήθελα να αλλάξω την θέση μου, να σηκωθώ να περπατήσω. Τις 

επόμενες μέρες μετά την λήψη του φαρμάκου ένοιωθα πολύ 

καλύτερα. ‘Ένοιωθα την ζωτική μου ενέργεια ανεβασμένη. Οι πόνοι 

στην σπονδυλική στήλη υποχώρησαν εντελώς. Παλιά για να 

σηκωθώ από ένα κάθισμα έπρεπε να βρω θέση να στηριχτώ, τώρα 

σηκώνομαι και φεύγω χωρίς κανένα πρόβλημα. Μπορώ να 

περπατάω άνετα. Μετά την λήψη του φαρμάκου νοιώθω μια 

εσωτερική αλλαγή. Έχει ελαττωθεί η αίσθηση του καθήκοντος. 

Σκέφτομαι ότι δεν χρωστάω σε κανένα τίποτε, δίνω περισσότερα 

στον εαυτό μου. Συνήθως όταν θυμώνω καταπιέζω τον θυμό μου. 

Τώρα νοιώθω ότι μπορώ να τον εκφράσω πιο άνετα”. 

Πειραματάνθρωπος 10: “Μετά την λήψη του φαρμάκου είδα ένα 

όνειρο. Ο τόπος που συνέβαιναν οι σκηνές του ονείρου ήταν ένα 

διαμέρισμα που έζησα από δέκα μέχρι δεκαέξι χρονών. Θυμάμαι 

κομμάτια του ονείρου. Βλέπω ένα δωμάτιο σε γκρι χρώμα. Νοιώθω 

ότι είμαι στο διπλανό δωμάτιο και κάνω κάτι. Ακούω μια φωνή και 

μπαίνω στο γκρι δωμάτιο για να δω τι γίνεται. Μόλις μπαίνω βλέπω 

έναν άντρα αρκετά ψηλό, αδύνατο που φοράει ρούχα σε δυο 

χρώματα, το μπουφάν ήταν πράσινο, το πουλόβερ και το καπέλο 

μαύρο. Βλέπω ότι αυτός πνίγει την φίλη μου σε σχοινί. Σκέφτομαι 

ότι πρέπει να είναι κάποιος εγκληματίας για τον οποίο λένε ότι 

διαπράττει φόνους. Τρέχω να βοηθήσω την φίλη μου και προσπαθώ 

να της βγάλω το σχοινί χωρίς να νοιώθω καθόλου φόβο. Μετά 

βλέπω ξανά το ίδιο σκηνικό αλλά στην θέση της φίλης μου 

βρίσκεται η μητέρα μου. Πάλι την βοηθάω να απελευθερωθεί. 
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Καθώς βοηθούσα την μητέρα μου ένοιωσα να έχει πετάξει πάνω 

μου το σχοινί αυτός. Τελικά απελευθερώθηκα. Λέω σε κάποιον ότι 

τα έβαλα με ένα τέτοιο εγκληματία και έσωσα τρεις ζωές. Ξύπνησα 

εύκολα. Πριν πάρω το φάρμακο είχα πόνο στην οσφυϊκή μοίρα της 

σπονδυλικής στήλης και βάρος στο κεφάλι. Μετά το φάρμακο αυτά 

έχουν καλυτερέψει. Ο πονοκέφαλος είχε τα εξής χαρακτηριστικά: 

αμβλύς πόνος, πιεστικός που καλυτερεύει με την πίεση. Μετά την 

λήψη του φαρμάκου νοιώθω πολύ καλύτερα ψυχολογικά. 

Ελαττώθηκε επίσης η νοσταλγία που είχα για φίλους που μένουν 

μακριά από την πόλη μου. Νοιώθω επίσης, ότι έχει ελαττωθεί η 

αίσθηση του καθήκοντος. Επίσης νοιώθω ότι θυμώνω πιο δύσκολα 

από πρώτα. Συνήθως καταπιέζω τον θυμό μου, τον δείχνω μόνο σε 

ανθρώπους που με καταλαβαίνουν”. 

Πειραματάνθρωπος 11 : “ Μετά τη λήψη του φαρμάκου κοιμήθηκα 

αμέσως. Είδα πολλά όνειρα. Πρώτα είδα το πατρικό μου στο χωριό. 

Περπατούσα στο δρόμο εκεί, μαζί με το γιο μου. Τον συγκρατούσα 

επειδή ήταν μεθυσμένος. Αυτός σκόνταφτε και έπεφτε. Τον 

κρατούσα για να μην πέφτει και να μην βλέπουν οι γύρω ότι ήταν 

μεθυσμένος. Ήθελα να τον κρύψω πίσω από τους θάμνους. 

Φοβόμουν μήπως, πουν ότι ο γιος μου πίνει όπως ο αδελφός και ο 

άντρας μου, που είναι αλκοολικοί. Ο γιος μου είναι δόκιμος 

στρατιωτικός και πολύ καλός, φοβάμαι συχνά μήπως μοιάσει στον 

πατέρα. Μετά είδα ένα δεύτερο όνειρο. Ήμουν σε ένα αγρό. Έβλεπα 

ότι φύτρωνε χόρτο πράσινο πολύ ωραίο. Φύτρωνε μέσα από το νερό 

καθαρό και ανοιχτόχρωμο. Ήθελα πολύ να πατήσω. Φοβόμουν 

πολύ να πατήσω, γιατί δεν ήξερα το βάθος και μπορούσα να πνιγώ. 

Μετά είδα ένα τρίτο όνειρο. Είδα μια φίλη μου, που όποτε με 

επισκέπτεται στη πραγματικότητα νοιώθω άσχημα και αρρωσταίνω. 

Ήλθε και έφερε σε πακέτα πιροσκί και μήλα. Δεν μου πρόσφερε. 

Σκέφτηκα ότι εγώ της προσφέρω και αυτή δεν μου προσφέρει. Μετά 

είδα ένα τέταρτο όνειρο. Είδα έναν άντρα που αγαπώ πολύ. Είναι 

πρώτη φορά που τον είδα στον ύπνο μου, αν και το ήθελα πολύ. 

Έχουμε σχέση μαζί αλλά επειδή και οι δυο έχουμε οικογένεια 

βλεπόμαστε σπάνια, αν και εγώ θα ήθελα να τον βλέπω πιο συχνά. 

Αυτός χτύπησε την πόρτα και με ρώτησε αν είμαι μόνη μου. Εγώ 

του απάντησα όχι, γιατί βρισκόταν στο σπίτι η κόρη μου, ο γιος μου 
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και μια φιλοξενούμενη. Ήμασταν στο διάδρομο, φιλιόμασταν μαζί 

και κανονίζαμε πότε θα συναντηθούμε. Ξύπνησα πάρα πολύ 

ανεβασμένη. Και οι άλλοι στη δουλειά μου είπαν ότι ήμουνα 

διαφορετική. Πριν κλείσει το μαγαζί συνέβη κάτι για πρώτη φορά. 

Μπήκε αυτός στο μαγαζί και μου είπε πως είμαι πολύ ανεβασμένη 

και με ρώτησε πότε θα βρεθούμε. Αυτές τις μέρες νοιώθω 

υπέροχα.”  

Το παραπάνω άτομο ανέφερε τα εξής χαρακτηριστικά:  

1. Είναι άτομο πολύ εσωστρεφές που δεν εκφράζει τα 

συναισθήματά της. 

2. Φοβάται το σκοτάδι, τη νύχτα, να βρίσκεται μόνη(στο μαγαζί 

παίρνει μαζί της και την κόρη της), μήπως πάθουν κάτι τα δικά της 

άτομα, μήπως της επιτεθεί κάποιος και την σκοτώσει. 

3. Όταν ήταν έγκυος είχε αϋπνίες και φόβο κατά την διάρκεια της 

νύχτας. Φοβόταν ότι κάποιος θα την μαχαίρωνε. 

4. Πέρασε φρικτή ζωή με τον άντρα της. Έχει προσπαθήσει να την 

πνίξει, να την πυροβολήσει, να την πατήσει με αυτοκίνητο. Ένα 

βράδυ της έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό. Η κόρη της που το είδε 

τρόμαξε και είχε για τρεις μήνες αλαλία. Αυτή δεν αντιδρούσε 

καθόλου σε ότι της έκανε. 

5. Τον φίλο της τον είχε δει παλιά στο εξής όνειρο: Υπήρχε ένα 

ξέφωτο. Υπήρχαν δυο κάσες πόρτας δίπλα- δίπλα. Αυτός έμπαινε σε 

μια από τις κάσες. Αυτή έμπαινε στην άλλη κάσα. Υπήρχε πολύς 

κόσμος και δεν μπορούσε να τον βρει. Είχε πολύ άγχος κατά τη 

διάρκεια του ονείρου. 

Άλλα θέματα ονείρων που έβλεπε επανειλημμένως ήταν τα εξής:  

 Έβλεπε συχνά σκυλιά μεγάλα μαύρα με μαλλί μεγάλο. 

Προσπαθούσαν να την αρπάξουν και τότε φαινόταν η ωραία 

τους τρίχα. Τελικά τη δάγκωναν στο χέρι. 
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 Έβλεπε ότι βρισκόταν στο σχολείο, ότι θα την εξετάσουν 

και ότι δεν ξέρει το μάθημά της. Φοβόταν πολύ ότι δεν θα 

απαντήσει. 

 Έβλεπε να βρίσκεται με τα πόδια στη λάσπη και είχε την 

αίσθηση ότι δεν μπορεί να φύγει από τη λάσπη. Ξυπνούσε 

με πόνο στα πόδια και αδυναμία. 

 Έβλεπε μια μεγάλη πόλη την οποία δεν ξέρει. Υπήρχαν 

έντονα νυχτερινά φώτα. Πάνω από την πόλη υπήρχε 

τεντωμένο ένα μεταλλικό δίχτυο. Αυτή σκαρφάλωνε πάνω 

από αυτό και έβλεπε από κάτω τα φώτα της πόλης. Φοβόταν 

μην πέσει από κάτω. 

 Έχει δει να μπαίνουν κλέφτες στο σπίτι. Αυτή ήθελε να 

κλείσει καλά την πόρτα. Αλλά η πόρτα ήταν πιο μικρή. 

Επειδή ήταν στο κενό η πόρτα έπεφτε. Προσπαθούσε να 

φαρδύνει την πόρτα και ξυπνούσε με φόβο.(Αυτό το όνειρο 

το είχε δει δυο φορές στην εφηβεία και σε μια περίοδο που 

επρόκειτο να χωρίσει με τον άντρα της). 

6. Είχε έμμηνα κάθε 14 μέρες. Ευρέθη ινομύωμα. Μετά το φάρμακο 

ένοιωσε αίσθημα βάρους και πληρότητας στη μήτρα. Επίσης είχε 

εκκρίσεις με σκούρο αίμα. Τις επόμενες μέρες υποχώρησαν πλήρως 

τα συμπτώματα. 

Πειραματάνθρωπος 12 : “Μόλις κοιμόμουν, είχα την αίσθηση ότι 

βρίσκομαι σε μαλακό κρεβάτι. Είχα την αίσθηση ότι κοιμόμουν σε 

πούπουλα. Είδα πολλά όνειρα αλλά θυμάμαι δυο φάσεις. Στην 

πρώτη φάση είδα εμένα και σας. Εσείς λέγατε αλλά η αίθουσα ήταν 

άγνωστη. Στην δεύτερη φάση είδα, ότι ταξίδευα με μηχανάκι 

ντυμένη rocker φορώντας μια μεταλλική κάσκα. Δεν έβλεπα το 

πρόσωπό μου. Έβλεπα τον εαυτό μου από πλάγια. Από την πίσω 

ρόδα έβγαινε γαλάζιο σύννεφο. Μετά ξύπνησα. Το πρωί ένοιωθα 

καλά. Είχα ενεργητικότητα. Όταν ήμουν ξύπνια ένοιωθα ναυτία. 

Επίσης την άλλη μέρα είχα την αίσθηση ότι το αριστερό μου μάτι 

ήταν πιο μικρό από το δεξί”.  
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Την επόμενη μέρα ανέφερε ότι έφυγαν τα συμπτώματα και ένοιωθε 

πολύ καλά. Ένοιωθε να έχει αυξημένη ενεργητικότητα. Τις 

επόμενες μέρες παρατήρησε τα εξής: 

 Από μήνα είχε πόνο στη δεξιά στερνοκλειδική άρθρωση. 

Μετά τη λήψη του φαρμάκου έχει θεραπευτεί. 

 Παρατηρεί, ότι άρχισε να είναι λιγότερο δεμένη με την 

οικογένεια. 

 Αναφέρει ότι μετά την λήψη του φαρμάκου βελτιώθηκαν οι 

σχέσεις στην οικογένεια. Ο άντρας της και τα παιδιά της την 

προσέχουν περισσότερο. 

Πειραματάνθρωπος 13 : “ Όταν πήρα το φάρμακο είχα ευχάριστη 

υπνηλία η οποία κράτησε μισή ώρα. Μετά δεν μπόρεσα να κοιμηθώ. 

Χειροτέρεψε ο πόνος στην σπονδυλική στήλη, τον οποίο είχα 

συνέχεια τον τελευταίο μήνα και ο οποίος είναι χειρότερα όταν 

κάθομαι. Κοιμήθηκα μετά τις 3.30. Στον ύπνο μου έβλεπα κάτι καλό 

το οποίο δεν θυμάμαι. Την επόμενη μέρα ένοιωθα καλά. Ο πόνος 

στην σπονδυλική στήλη ήταν ελαττωμένος επίσης. Τις επόμενες 

μέρες ένοιωθα γενικά καλύτερα, αλλά και ο πόνος στην σπονδυλική 

στήλη ήταν κατά πολύ βελτιωμένος”. 

Από τα παραπάνω παίρνουμε μερικές πολύ βασικές πληροφορίες 

για το Lithium. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό, που καλύπτεται 

από αυτό το φάρμακο είναι η αδυναμία έκφρασης των 

συναισθημάτων. Για παράδειγμα το άτομο Lithium είναι ένα άτομο 

που δεν μπορεί να εκφράσει τον θυμό του. Δέχεται αδιαμαρτύρητα 

οτιδήποτε του συμβαίνει. Μπορεί να το κακομεταχειρίζονται και 

δεν αντιδρά. Μπορεί να το εκμεταλλεύονται και αυτό να υπομένει. 

Δεν μπορεί να εκφράσει το δίκιο του. Μοιάζει σε αυτό με τη 

Staphisagria. Όμως η τελευταία επειδή είναι φυτό ταιριάζει πιο 

πολύ σε οξείες καταστάσεις, ή σε άτομα που έχουν αρκετά ψωρικά 

στοιχεία στην προσωπικότητα. Το Lithium ενδείκνυται πιο πολύ σε 

χρόνιες καταστάσεις ή σε καταστάσεις που η μη έκφραση είναι ένα 

βαθύ χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, υπερτερεί δηλαδή το 

συκωτικό μίασμα. Είναι λοιπόν άτομα με ανεπτυγμένη την αίσθηση 
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του καθήκοντος, με πολύ έλεγχο, που δεν εκφράζουν τις 

συγκινήσεις τους. Είναι πολύ ευαίσθητα, στενοχωριούνται με το 

παραμικρό. 

Με βάση τα παραπάνω γίνεται εύκολα κατανοητό γιατί 

χρησιμοποιούνται τα άλατα του λιθίου στην ψυχιατρική. 

Χρησιμοποιούνται για να γίνει καταστολή της έκφρασης σε όλα τα 

επίπεδα. Έτσι εμποδίζεται η έκφραση των συναισθημάτων και των 

συμπεριφορών, που σχετίζονται με αυτά. Χρησιμοποιείται δηλαδή 

για αντίθετες ενδείξεις απ’ ότι στην ομοιοπαθητική. Στην 

ομοιοπαθητική θα χρησιμοποιηθεί για να αυξήσει την έκφραση, 

στην εναντιοπαθητική για να την καταστείλει. Με την 

ομοιοπαθητική τα αποτελέσματα θα είναι μονιμότερα και θα 

χρειαστούν πολύ λίγες χορηγήσεις του ομοιοπαθητικού φαρμάκου, 

γιατί εφαρμόζονται δύο βασικοί νόμοι της θεραπευτικής, ο νόμος 

της κυκλικής εξέλιξης των φαινομένων και ο νόμος της μετατροπής 

της ποσότητας σε ποιότητα. Στην εναντιοπαθητική χρειάζονται 

συνεχείς δόσεις και το σταμάτημα του φαρμάκου συμβαδίζει με 

επανεμφάνιση των συμπτωμάτων γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος της 

κυκλικής εξέλιξης των φαινομένων κατά την εκλογή του φαρμάκου. 

Επίσης εμφανίζονται ανεπιθύμητες ενέργειες ως απόρροια του 

νόμου της δράσης και της αντίδρασης.
3
 

Το Lithium θα φανεί σπουδαίο φάρμακο για κατάθλιψη και για 

διάφορα επώδυνα σύνδρομα που σχετίζονται με αυτήν. Θα 

αποτελέσει επίσης σπουδαίο φάρμακο για την πρόληψη του 

καρκίνου. Ο καρκίνος, όπως οι περισσότερες νόσοι, δεν είναι μόνο 

σωματική νόσος, αλλά έχει και ψυχική συμμετοχή. Ένα από τα 

βασικά χαρακτηριστικά του καρκινικού ασθενούς είναι η αδυναμία 

έκφρασης των συναισθημάτων. Παρατηρούμε, επίσης, συχνά στο 

ιστορικό τους συμβάντα κατά τα οποία στενοχωρήθηκαν πολύ και 

κατά τα οποία δεν εξέφρασαν τον έντονο θυμό τους. Αποτέλεσμα 

της μη έκφρασης του θυμού παρουσιάζεται μια απέχθεια προς τη 

ζωή η οποία εκδηλώνεται ως παραίτηση. Το Lithium και τα άλατά 

του θα αποτελέσουν σπουδαία φάρμακα που θα βοηθήσουν τέτοιους 

                                                 
3
 Δες «Ριζώματα, αρχές για μια ενοποίηση των επιστημών του 

ανθρώπου», Εκδόσεις Medicum, σελ 166-186. 
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ασθενείς να αρχίζουν να εκφράζουν το θυμό τους αλλά και να είναι 

λιγότερο ευαίσθητοι. 

Υπάρχουν αρκετά άλατα του λιθίου τα οποία έχουμε παρασκευάσει. 

Αναφέρω ενδεικτικά τα εξής: 

Lithium bromatum  

Lithium carbonicum 

Lithium iodatum 

Lithium muriaticum 

Lithium phosphoricum 

Lithium sulfuricum 

Είναι αλήθεια ότι οι ενώσεις αυτές δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι 

τώρα επαρκώς. Μετά τις παραπάνω πληροφορίες για το λίθιο και 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις πληροφορίες που έχουμε για τα υπόλοιπα 

στοιχεία, μπορούμε πλέον να τις χρησιμοποιούμε όποτε 

χρειάζονται.  
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PALLADIUM 

 

Οι άνθρωποι που συμμετείχαν στη απόδειξη έλαβαν μια δόση 

Palladium 30. Οι αναφορές των πειραματανθρώπων ήταν οι εξής: 

Πειραματάνθρωπος 1: “Μετά το φάρμακο ξύπνησα το πρωί ελαφριά 

και με μια αίσθηση ότι δεν έχω προβλήματα. Τέτοια αίσθηση είχα 

όλη τη μέρα. Κοιμήθηκα γρήγορα και είδα δύο όνειρα. Στο 

παρελθόν έβλεπα όνειρα με σκοτωμούς, βιασμούς, ότι σκότωνα 

συγγενείς μου. Είχα την αίσθηση του αδιεξόδου και ξυπνούσα με 

φρίκη. Σε αυτό το όνειρο είδα πάλι ότι σκοτώνουν τους δικούς μου 

και υπήρχε φρίκη αλλά στο τέλος του ονείρου όλοι αναστήθηκαν. 

Ξύπνησα ανακουφισμένη”. 

Πειραματάνθρωπος 2: “Ήταν επανάληψη ενός ονείρου που είχα δει 

πριν μια εβδομάδα. Στεκόμουν σε μια όχθη ενός παγωμένου 

ποταμού. Δεν υπήρχε ούτε μέρα ούτε νύχτα. Βλέπω να σχίζεται ο 

πάγος. Βγαίνει νερό και αυτό παγώνει. Διακόπηκε το όνειρο. Μετά 

βρέθηκα σε κλειστό χώρο. Ένοιωθα ότι ήμουν και νοικοκυρά και 

επισκέπτης. Υπάρχουν και άλλα άτομα. Κάθονται σε μακρύ τραπέζι. 

Κάποιος βάζει πιπέρι. Ξύπνησα με την αίσθηση ότι χρειάζομαι 

ύπνο. Είχα έντονη υπνηλία”. 

Πειραματάνθρωπος 3: “ Είδα ένα μακρύ όνειρο από το οποίο 

θυμάμαι δύο κομμάτια. Στο πρώτο βρισκόμουν σε ένα καράβι ή 

σχεδία. Η θάλασσα ήταν κρύα. Το χρώμα του ουρανού ήταν σκούρο 

μπλε προς το γκρίζο. Στο πλοίο καθόταν ένας ναύτης. Του είπα ότι 

έχει καλή δουλειά στο πλοίο, καταλάβαινα ότι δεν ήμουν ειλικρινής. 

Μετά άλλαξε το σκηνικό. Υπήρχε ένα μεγάλο τραπέζι στρογγυλό. 

Εγώ κρατούσα στα χέρια μου ένα μικρό παιδί. Ήταν πολύ ωραίο. 

Έδωσα το παιδί σε μια γυναίκα που καθόταν απέναντι. Εκείνη την 

στιγμή ξύπνησα με φόβο. Την άλλη μέρα είδα ένα όνειρο όπου 

ήμουν σε ένα κοσμηματοπωλείο. Ο κοσμηματοπώλης μου έδειχνε 

μια συλλογή από ασημένια κοσμήματα. Ήταν όλα περίεργα. Ο 

κοσμηματοπώλης μου φαινόταν πολύ συμπαθητικός και τον 
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αγκαλιάζω. Είχα την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν από την 

παιδική μου ηλικία”. 

Πειραματάνθρωπος 4: “Την πρώτη νύχτα είδα δυο όνειρα που δεν 

τα θυμάμαι. Ξύπνησα πολύ καλά. Η απόδοση και η εργατικότητα 

ήταν καλή. Την δεύτερη νύχτα δεν κοιμήθηκα ούτε ένα λεπτό( από 

14 χρονών έχω ρευματισμούς και έχω τέτοιες καταστάσεις). Έχω 

αμβλύ πόνο στον αυχένα και τους κροτάφους. Επίσης πόνους στο 

βρέγμα. Δεν νοιώθω καλύτερα”.  

Πειραματάνθρωπος 5: “Στα νιάτα μου είχα περάσει έκθεση σε 

ραδιενέργεια. Πριν από αυτή την κατάσταση δεν αρρώσταινα με 

τίποτε. Μετά από την έκθεση αρρώσταινα πολύ. Σε ένα χειμώνα 

μόνο πέρασα τρεις φορές πνευμονία βαριάς μορφής. Παντρεύτηκα, 

γεννήθηκε το παιδί νεκρό. Έπαθα ηπατίτιδα Β από μετάγγιση 

αίματος. Μετά μου παρουσιάστηκε χρόνια σηπτική κατάσταση. 

Ασχολήθηκα με τη θεραπεία μου και αλλοπαθητικά και 

παραδοσιακά. Εξαντλούμαι εύκολα, πρέπει κάθε μεσημέρι να 

κοιμάμαι για να μπορώ να δουλεύω το απόγευμα. Την πρώτη μέρα 

των μαθημάτων κουράστηκα πάρα πολύ. Το βράδυ σκέφτηκα να 

μην πάρω το φάρμακο, επειδή είμαι πάρα πολύ άρρωστο άτομο. Το 

πρωί που ξύπνησα έβαλα την κάψουλα στο χέρι και επειδή ένοιωσα 

καλά την πήρα. Όταν ήλθα στο μάθημα, ένοιωσα αμβλύ πόνο στον 

αριστερό λαγόνιο βόθρο ο οποίος μου πέρασε. Μπήκα σε μια 

κατάσταση ευφορίας. Κάτι έβγαινε από μένα, κάτι ξεπηδούσε. 

Συνήθως είμαι συγκρατημένη, τώρα μου ερχόταν να εκφραστώ, 

όπως όταν είσαι μικρό παιδί. Όταν ήμουν μικρό παιδί και μου 

έλεγαν κάτι που δεν έπρεπε να το πω, είχα την ανάγκη να το πω 

κάπου. Το βράδυ είχα σουβλιές στον αυχένα. Μετά τα μαθήματα 

όταν πήγαινα σπίτι, άρχισα να ζαλίζομαι και είχα την αίσθηση πως 

αν δεν συμμαζευτώ θα χάσω τις αισθήσεις μου. Όλα αυτά τα 

συμπτώματα τα είχα και παλιά. Πήρα ξανά το φάρμακο. Συνήθως 

κοιμάμαι με δυσκολία και με δυσκολία ξυπνάω. Το βράδυ 

κοιμήθηκα πολύ εύκολα και ξύπνησα πιο νωρίς και πιο καλά. Είδα 

δυο όνειρα. Στο πρώτο όνειρο είδα στο πάτωμα ένα πτώμα και πάνω 

του υπήρχε ένα μεγάλο πράσινο φίδι. Σηκώνω τα μάτια μου. Είμαι 

ξαπλωμένη. Αριστερά από μένα βλέπω ένα μικρό φίδι που έχει γκρι 

και κίτρινο χρώμα σαν της άμμου. Αυτό το φίδι είναι έτοιμο να 



 89 

ορμήσει. Έχω δυο σκέψεις ή να το πιάσω και να το σκοτώσω ή ότι 

δεν θα μπορέσω να το κάνω αυτό.... Στο δεύτερο όνειρο βρισκόμουν 

σε μια οικογένεια που έχει πάρει πολλά ορφανά. Τους γνωρίζω αλλά 

δεν τους βλέπω, ούτε τα παιδιά ούτε τους γονείς. Βρίσκονται σε 

σανατόριο. Δεν βλέπω ούτε τους τοίχους, ούτε τίποτε. Βλέπω ένα 

μεγάλο σκαμνί και ένα μακρύ τραπέζι. Νοιώθω, ότι σε αυτή την 

ατμόσφαιρα υπάρχει μια υποκρισία. Όλοι υποκρίνονται και εγώ 

υποκρίνομαι. Δεν μου αρέσει ότι πρέπει να δείχνω καλύτερη από 

ό,τι είμαι και να κρύβομαι. Με εκνεύριζε, ότι το σανατόριο 

βρισκόταν πάνω στα βουνά αν και προς τα αριστερά υπήρχε 

θάλασσα. Ήξερα, ότι σε αυτό το σανατόριο δούλευα γιατρός και 

φορούσα παλιά ρούχα. Δεν έδειχνα ότι το φόρεμα με κάνει να 

νοιώθω άσχημα. Ένοιωθα ότι πρέπει να το βγάλω. Ήμουν στα 

βουνά και προσπαθούσα να πάω σε κάμπο. Υπήρχε μια γυναίκα και 

ένα παιδί. Αυτή η γυναίκα δεν ασχολείται με το παιδί και αυτό με 

εκνευρίζει. Κάθομαι στο τραπέζι. Μπροστά μου υπάρχουν άσπρα 

φλιτζάνια. Αυτό το παιδί έρχεται κοντά μου και βάζει το χέρι στο 

γάλα μου. Φωνάζω αυτή τη γυναίκα και της λέω να συγκρατήσει το 

παιδί. Δεν μου δίνει σημασία. Από τον θυμό μου πετάω το φλιτζάνι 

κάτω και το γάλα χύθηκε. Νοιώθω καλά που αντέδρασα έτσι. Μετά 

είδα κάποιους από εκεί να ψάχνουν να βρουν αυτοκίνητο να με 

στείλουν κάτω αλλά δεν έβρισκαν αυτοκίνητο. Φοβόμουν ότι θα 

έμενα εκεί. Μετά έβλεπα τον αδελφό μου και τη γυναίκα του και 

ένα αυτοκίνητο με ανοιχτές πόρτες. Ένοιωθα ότι θα φύγω”. 

Αναφέρει ότι συνήθως έχει πολύ άγχος για την δουλειά. Της αρέσει 

να λέει με λεπτομέρειες στους άλλους τι πρέπει να κάνουν. Το ίδιο 

κάνει και με τους δικούς της ανθρώπους, τους εξηγεί συνέχεια τι 

πρέπει να κάνουν ώστε τελικά να γίνεται κουραστική. Μετά το 

φάρμακο ένοιωσε πολύ καλύτερα. Τα άγχη της ελαττώθηκαν κατά 

πολύ, σταμάτησε να γίνεται κουραστική στους άλλους, έγινε πιο 

αυθόρμητη. 

Πειραματάνθρωπος 6: “ Το πήρα τρεις φορές. Την πρώτη νύχτα είδα 

δυο όνειρα. Στο πρώτο είδα ότι βρισκόμουν σε τρόλεϊ. Μου 

φέρνουν εισιτήριο που το έχουν ελέγξει. Μου λένε ότι πρέπει να 

φύγω. Στο δεύτερο όνειρο βρισκόμουν σε καράβι πολεμικό. Ήμουν 

στρατιωτικός. Οι φαντάροι μου έφερναν τα υπηρεσιακά έγγραφα. 
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Ήμουν παραξενεμένος γιατί φορούσαν ξένη στολή. Ξύπνησα με 

δυσκολία και με βάρος το πρωί. Την δεύτερη νύχτα είδα πολλά 

όνειρα. Έβλεπα βουνά και ότι υπήρχε ένα ξέφωτο στο οποίο 

βρισκόμασταν. Οι συνάδελφοι μου έδιναν κάτι χαρτιά και εγώ 

έπρεπε να ξυπνήσω”. 

Πειραματάνθρωπος 7: “ Μετά από 30΄ ένοιωσα βάρος. Δεν 

προλαβαίνω να κάνω αυτά που έπρεπε να κάνω. Κοιμόμουν με 

δυσκολία. Την πρώτη νύχτα είχα ένα παράξενο πόνο στον αυχένα, 

σαν ένα καυτερό κουβάρι από καλώδιο. Ήταν καλύτερα στον 

καθαρό αέρα και καλύτερα μετά από ένα μπάνιο. Είχα αίσθημα 

υπεραιμίας στο πρόσωπο. Είχα παλμούς στις φλέβες. Ένοιωθα 

παλμούς στα αγγεία του αυχένα και του λαιμού. Ένοιωθα πολύ 

κουρασμένη. Την άλλη μέρα ένοιωθα ένα φλεγόμενο κουβάρι στο 

λαιμό. Σταμάτησα να ασχολούμαι με την οικογένειά μου. Δεν 

μπόρεσα να καθαρογράψω τις διαλέξεις. Χανόταν ο ειρμός των 

σκέψεών μου”. 

Πειραματάνθρωπος 8 : “ Την πρώτη νύχτα κοιμήθηκα καλά. Είδα 

τρία όνειρα αλλά τα ξέχασα. Το βράδυ ήταν χειρότερα ο πόνος στην 

αυχενική μοίρα τον οποίο συνήθως έχω. Είχα επίσης κουδούνισμα 

στα αυτιά. Παρ΄ όλα αυτά κοιμήθηκα πολύ καλά και ξύπνησα πολύ 

καλά, νοιώθοντας ξεκούραστη. Το πρωί είδα όνειρο. Είδα ότι 

βρισκόμουνα σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο. Δουλεύαμε με δυο 

γυναίκες τις οποίες ξέρω πολύ καλά. Υπήρχαν φαντάροι εκεί. 

Υπήρχε πόλεμος αλλά δεν έβλεπα τραυματίες. Τους φτιάχναμε 

φαγητό και τους περιποιούμασταν. Κάποια στιγμή η εφημερία μας 

τελείωσε. Μαζί με τις άλλες γυναίκες φύγαμε. Μπήκαμε σε ένα 

φορτηγό. Μια από εμάς μπήκε στη θέση του οδηγού και 

ξεκινήσαμε. Είχαμε πληροφορίες, ότι ο δρόμος ήταν χαλασμένος 

και έπρεπε να οδηγούμε προσεχτικά. Αυτή που ήταν στη θέση του 

οδηγού δεν ήξερε να οδηγεί. Κάποια στιγμή μας είπε ότι θα κάνει 

τούμπα. Εμείς γελάσαμε αλλά εκείνη έκανε. Μόλις το φορτηγό πήγε 

να πέσει, πηδήξαμε και βρεθήκαμε πιο ψηλά. Εκεί που βρεθήκαμε 

δεν υπήρχε δρόμος. Υπήρχε πρόβλημα να κατεβάσουμε το φορτηγό. 

Το πρωί που ξύπνησα ένοιωθα καλύτερα”. 
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Για τον εαυτό της μας ανέφερε τα εξής: “Είμαι αγχώδης στην 

δουλειά. Αν έχω πει στους υφισταμένους μου ότι πρέπει να γίνει 

κάτι, εξηγώ πώς πρέπει να το κάνουν και αν δεν το κάνουν τους 

τιμωρώ. Έχω την τάση να εξηγώ στους άλλους με λεπτομέρειες τι 

πρέπει να κάνουν. Έχω την τάση να μαζεύω όλες τις ευθύνες πάνω 

μου στην δουλειά”. 

Πειραματάνθρωπος 9 : “ Μόλις έκλεισα τα μάτια μου για να 

κοιμηθώ είδα το εξής όραμα. Βρισκόμουν σε κάποιο περιβάλλον 

που δεν ήταν ούτε νερό, ούτε αέρας αλλά ήταν ένα ζελέ διαυγές σαν 

γλυκερίνη. Ένοιωθα τον εαυτό μου, ότι ήμουν σε πλάγια θέση. 

Ένοιωθα πολύ ελαφριά σα να μην είχα καθόλου βάρος. Μετά 

έβλεπα γύρω μου γεωγραφικές φιγούρες, τρίγωνα, πυραμίδες, 

σφαίρες. Ερχόταν φως από αυτά. Καθώς διαλύονταν έβγαιναν 

έντονα χρώματα όπως κίτρινο ή πράσινο. Προσπάθησα να ανοίξω 

τα μάτια, αλλά δεν μπορούσα. Ξύπνησα το πρωί με πόνο στην 

αυχενική μοίρα που αντανακλούσε στο χέρι. Είχα το κεφάλι μου 

καθαρό και διαυγές. Ένοιωθα πολύ καλύτερα. Την επομένη μέρα 

είχα πόνο αλλά δεν με ενοχλούσε. Το επόμενο βράδυ μετά το 

μάθημα ένοιωθα ότι γινόμουνα καλύτερα. Έπεσα για ύπνο και 

κοιμήθηκα ελάχιστα. Ξύπνησα χωρίς πόνο στο χέρι. Αλλά εκείνη 

την μέρα μου εμφανίστηκε πόνος στην χοληδόχο κύστη που είχα 

παλιά. Όταν ανέπνεα υπήρχε πόνος στην προβολή της χοληδόχου 

κύστεως. Στην σπονδυλική στήλη πονούσα μόνο στιγμιαία κατά την 

διάρκεια της ημέρας. Όμως παρ’ όλα αυτά ήθελα να τρέχω να 

γελάω, ένοιωθα καλά. Στην συνέχεια υποχώρησε κάθε σωματική 

ενόχληση”. 

Τον χαρακτήρα της τον περιγράφει ως εξής: “Είμαι εργασιομανής. 

Δεν πάω για διακοπές. Σκέφτομαι την δουλειά μου. Αγχώνομαι 

πολύ για την δουλειά. Δεν μπορώ να αφήσω την δουλειά μου να την 

κάνει άλλος. Έχω την αίσθηση, ότι θα γίνει κάτι άσχημο. Γι’ αυτό 

δεν αφήνω άλλο γιατρό στην θέση μου. Επίσης στην δουλειά 

παίρνω όλες τις ευθύνες επάνω μου. Στους ασθενείς μου μιλάω 

πάντοτε με λεπτομέρειες. Το ίδιο και στα παιδιά και στην μητέρα 

μου. Προσπαθώ να τους εξηγήσω τι πρέπει να κάνουν. Όταν μου 

αντιμιλούν στενοχωριέμαι. Λυπάμαι όταν λέω κάτι και δεν μπορούν 

να με καταλάβουν. Αν δεν θέλουν, φεύγω από την συζήτηση και 
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στενοχωριέμαι. Αγχώνομαι συνέχεια, αγχώνομαι αν δεν έλθει στην 

ώρα του ο άντρας μου. Επίσης ανησυχώ για τα παιδιά που παίζουν 

στο διπλανό πάρκο”.  

Όνειρα που βλέπει συχνά είναι τα εξής: 

1.  Ότι δεν έχει κάνει σωστά την δουλειά της. 

2. Ότι δεν έχει γράψει την καρτέλα κάποιου παιδιού που 

παρακολουθεί.  

Όταν βλέπει τα παραπάνω όνειρα ξυπνάει με άγχος.  

Πειραματάνθρωπος 10 : Για να γίνουν κατανοητές οι εμπειρίες του 

πειραματανθρώπου, μετά την λήψη του φαρμάκου, κατά την 

πειραματική απόδειξη, πρέπει να αναφέρουμε ένα όνειρο που 

έβλεπε για ένα χρόνο επαναλαμβανόμενα, όταν ήταν 10-11 χρονών. 

Σε αυτό το όνειρο έβλεπε ότι βρισκόταν σε ένα τοπίο εκεί που 

πέρασε την παιδική της ηλικία. Υπήρχε ένας δρόμος που κατά την 

διαδρομή του πέρναγε από μια γέφυρα και στην συνέχεια υπήρχε 

μια σιδηροδρομική διάβαση. Σε αυτόν τον δρόμο έβλεπε να τρέχει 

και να την κυνηγά από πίσω ένας μαύρος άντρας που φορούσε 

καμπαρτίνα. Όταν έφθανε στην σιδηροδρομική διάβαση έβλεπε 

πάνω στα δένδρα, στις κολώνες του ηλεκτρικού ρεύματος και στα 

καλώδια κρεμασμένα πτώματα. Με δυσκολία περνούσε την 

σιδηροδρομική διάβαση. Ξυπνούσε με άγχος. Τα όνειρα αυτά 

σταμάτησαν ως εξής: Την τελευταία νύχτα είδε, ότι την κυνηγούσε 

αυτός ο άντρας με την καμπαρτίνα. Την ώρα που περνούσε την 

σιδηροδρομική διάβαση και ενώ αυτός την πλησίαζε, έβαλε τα 

χέρια σε οριζόντια θέση και άρχισε να απογειώνεται και να πετάει 

σαν πουλί. Είχε την αίσθηση ότι ήταν πολύ απλό. Γελούσε με τον 

άλλο που δεν μπορούσε να πετάξει για να την πιάσει.  

Αναφέρει τα εξής, μετά την λήψη του φαρμάκου: 

“Πήρα το φάρμακο δυο φορές. Την πρώτη νύχτα είδα το εξής 

όνειρο. Είδα ότι βρισκόμουν σε ένα τοπίο, εκεί που πέρασα την 

παιδική μου ηλικία και το σχολείο. Έβλεπα να έρχομαι από το 
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σχολείο στο σπίτι από το πεζοδρόμιο που πήγαινα συνήθως. Στο 

αριστερό μου χέρι υπήρχε μια τσάντα με βιβλία σχολικά, στο δεξιό 

μου χέρι είχα μια τσάντα με ανταλλακτικά καρμπυρατέρ. Ήταν 

ανοιξιάτικη μέρα, μόλις είχε βρέξει αλλά το πεζοδρόμιο ήταν 

στεγνό. Υπήρχαν σταγόνες αλλά γυάλιζαν. Ο ουρανός ήταν έντονα 

γαλάζιος αλλά υπήρχαν άσπρα σύννεφα. Ο αέρας ήταν καθαρός από 

την φρεσκάδα των χόρτων. Τα σπίτια ήταν καθαρά. Περπατούσαν 

άνθρωποι οι περισσότεροι άντρες. Αν και με το βάρος μου ήταν 

δύσκολο να περπατήσω, το έκανα άνετα. Ένας άντρας προσφέρθηκε 

να με βοηθήσει. Πρώτα αντιστάθηκα, αλλά όταν το έκανε δόξασα 

τον Θεό που έγινε έτσι. Περάσαμε μια γέφυρα, ένα ποταμάκι και 

ήλθαμε σε μια σιδηροδρομική διάβαση που έπρεπε να περάσουμε. 

Όταν πλησίασα τον σιδηρόδρομο ανακάλυψα ότι δεν υπήρχαν 

κρεμασμένα πτώματα όπως υπήρχαν παλιά. Στα δέντρα δεν είχαν 

φύλλα τα κλαδιά τους, ήταν σπασμένα όπως μετά από 

βομβαρδισμό. Τώρα, περάσαμε τον σιδηρόδρομο πιο εύκολα. Μετά 

τον σιδηρόδρομο έβλεπα ασβεστωμένα σπίτια και λουλούδια στις 

άκρες των δρόμων. Στους κήπους άνθιζαν τα μήλα, φυσούσε 

ελαφρύς αέρας, ένοιωθα την μυρωδιά των λουλουδιών και των 

ανθέων των μήλων ξεχωριστά. Ένοιωθα ότι αυτός ο άντρας είναι 

δίπλα μου και κουβαλάει αυτό το πακέτο. Ξυπνώντας είχα μια 

εσωτερική ένταση αλλά δεν ήταν τόσο δυνατή, όσο όταν έβλεπα το 

όνειρο στην παιδική μου ηλικία”.  

Από τα παραπάνω συμπεράναμε τα εξής για τον ψυχισμό του 

Palladium: Πρόκειται για άτομα πολύ δυναμικά στα οποία 

κυριαρχούν πολύ οι έννοιες του δασκάλου και του μαθητή. 

Παρατηρείται, λοιπόν, σε άλλους τομείς της ζωής τους να είναι οι 

δάσκαλοι και σε άλλους οι μαθητές. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι 

κάποιος είναι δάσκαλος; Εννοούμε ότι έχει την τάση να δασκαλεύει 

τους άλλους, να τους συμπεριφέρεται σαν να είναι μικρά παιδάκια 

και τους εξηγεί, τι πρέπει να κάνουν μέχρι την παραμικρή 

λεπτομέρεια. Ένα τέτοιο άτομο γίνεται εύκολα αρχηγός σε μια 

ομάδα και οι άλλοι μπορεί να τον ακολουθούν. Απαιτεί από τους 

άλλους να τον ακούνε πιστά, να εφαρμόζουν με λεπτομέρεια τις 

οδηγίες του, δεν μπορεί να ανεχθεί προχειρότητες. Είναι αυστηρό 

και θυμώνει όταν του αντιμιλούν. Θέλει να ελέγχει τα πάντα για να 
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είναι σωστά. Δίνουν μεγάλη σημασία στην επιμέλεια και στην 

υπακοή. Προσβάλλονται πολύ εύκολα και εύκολα ακόμη μπορεί και 

να προσβληθούν από την αυθόρμητη συμπεριφορά κάποιου 

συνεργάτη. Στην οικογένειά του, επίσης, του αρέσει να δίνει 

οδηγίες. Συμπεριφέρεται σε όλους σαν να είναι μικρά παιδιά και 

αφήνει ελάχιστα περιθώρια για ατομική πρωτοβουλία. 
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INDIUM METALLICUM 

Οι άνθρωποι που συμμετείχαν στη απόδειξη έλαβαν μια δόση 

Indium 30. Κατά τη διάρκεια του πειράματος μερικοί από τους 

πειραματανθρώπους ανέφεραν τα εξής: 

Πειραματάνθρωπος 1. Το πρώτο βράδυ είδε το παρακάτω όνειρο: 

“Είδα μια συνάδελφό μου που είχε φύγει από τη δουλειά πρόσφατα. 

Έρχεται χαρούμενη στο γραφείο. Εγώ νοιώθω αμήχανα. Με ρώτησε 

για ποιο λόγο δεν πήγα στη δεξίωση που έδωσε, επειδή έφυγε από 

τη δουλειά. Της είπα, ότι δε με κάλεσε κανείς. Αυτή είπε πως δεν 

ήταν έτσι. Βγήκα πρώτη από το γραφείο, είδα δυο φτερά πολύ 

μεγάλα, πολύ ψηλά πολύ όμορφα. Είχαν πράσινο και ωραίο χρώμα. 

Η συνάδελφος βγήκε και έφυγε”. Την επόμενη μέρα ξύπνησε με 

βαρύ κεφάλι. Τη νύχτα που ξύπνησε σκέφτηκε, ότι δε θα ήθελε να 

πάει στη δουλεία την επομένη. Μετά το όνειρο σηκώθηκε και 

περπάτησε. Όλη τη μέρα είχε χασμουρητά. 

Το επόμενο βράδυ δεν πήρε φάρμακο. Το βράδυ όμως είδε το εξής 

όνειρο: “Έβλεπα ένα μεγάλο χώρο σα να είναι εργοστάσιο. Έβλεπα 

τα εργαλεία και νόμιζα ότι ήταν του εργοστασίου. Αριστερά υπήρχε 

ένας τοίχος. Στον τοίχο υπήρχαν καλώδια. Ένοιωσα άγχος γιατί 

έβλεπα στον τοίχο σπίθες. Σκεφτόμουν τι μπορώ να κάνω γι’ αυτό. 

Είδα μια γυναίκα που έπαιξε σπουδαίο ρόλο στη ζωή μου σε σχέση 

με τη δουλειά, η οποία με είχε βοηθήσει σε δύσκολες στιγμές. Τη 

βλέπω να ανεβαίνει εκεί πάνω, να ξετυλίγει τα καλώδια και το 

πρόβλημα να φεύγει. Αυτή μετά φόρεσε άσπρη κυλόττα. Την 

έβλεπα και απορούσα για τον τρόπο που ήταν ντυμένη έτσι. 

Ξύπνησα έχοντας το κεφάλι βαρύ. Αυτή τη γυναίκα δεν την είχα δει 

ποτέ στον ύπνο μου”.  

Πειραματάνθρωπος 2. Είδε πολλά όνειρα το βράδυ που είχαν σχέση 

με τους προϊσταμένους. Έβλεπε γυναίκες που είχαν μεγαλύτερη 

θέση από αυτήν. Στο όνειρο είχε αίσθημα ενοχής ότι δεν κάνει καλά 

τη δουλειά της. Το ίδιο βράδυ είδε το εξής όνειρο: “Είδα ότι έκαναν 

ένα σπουδαίο πείραμα επιστημονικό. Ένας άνθρωπος έπρεπε να 

μπει σε ένα υποβρύχιο και να μείνει μόνος του για ένα χρόνο. Μια 

φίλη μου είπε ότι θα πήγαινε να το κάνει. Σκεφτόμουν πώς μπορεί 
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να είναι κανείς μόνος του και να έχει μόνο βιβλία. Ξύπνησα 

κουρασμένη”. 

Πειραματάνθρωπος 3. Αναφέρει τα εξής: “Την πρώτη μέρα που 

πήρα το φάρμακο είδα ένα όνειρο. Δεν θυμάμαι πολλές 

λεπτομέρειες, θυμάμαι μόνο μια σκηνή. Έβλεπα ένα πολύ ωραίο 

ελάφι. Συνειδητοποίησα ότι αυτό το ελάφι ήταν ο άντρας μου... 

Πρώτη φορά μετά από χρόνια ξύπνησα το πρωί με χαμόγελο. Κάθε 

πρωί ξυπνούσα κουρασμένη. Δεν ήθελα να πάω στη δουλειά. Ειδικά 

τον τελευταίο καιρό όλα αυτά ήταν πιο έντονα. Δεν έχω κανένα 

ενδιαφέρον στη δουλειά, ενώ κατά βάθος έχω την αίσθηση ότι 

μπορεί να κάνω πολλά πράγματα. Έχω προβλήματα στη σχέση μου. 

Δε μπορώ να κάνω παιδιά. Πάντα νόμιζα ότι εγώ φταίω για αυτό. 

Παντρεύτηκα χωρίς έρωτα, τον άνδρα μου ποτέ δεν τον αγαπούσα. 

Πριν ένα χρόνο γνώρισα κάποιον άλλον και έφυγα από το σπίτι. 

Ήθελα πολύ να κάνω ένα παιδί. Σκεφτόμουν ότι αν έκανα παιδί με 

αυτόν θα έμενα μαζί του. Μετά από καιρό κατάλαβα ότι δε με 

κάλυπτε. Με κούραζε. Με τον άνδρα μου ένοιωθα πιο σιγουριά. Δεν 

πήγε καλά η σχέση. Βέβαια παίζει ρόλο ότι δεν έμεινα έγκυος. 

Νοιώθω αίσθηση κινδύνου στο σκοτάδι. Δεν μπορώ να μάθω 

ποδήλατο, φοβάμαι κάτι, δεν ξέρω τι. Όταν πηγαίνω σε μια νέα 

παρέα, νοιώθω ότι τρέμω επίσης. Νοιώθω επίσης ακαθόριστο φόβο 

όταν βγαίνω στο μπαλκόνι μου που βρίσκεται στον έβδομο όροφο. 

Από μικρή μου άρεσε να ταξιδεύω. Μου άρεσε να πηγαίνω από το 

σπίτι μου στη γιαγιά μου, αλλά φοβόμουν. Ήθελα να ξεπεράσω 

αυτό που μου απαγόρευαν. Δεν μου έλεγαν βέβαια τίποτε οι γονείς 

μου όταν ήμουν μικρή. Απλά έφευγα για να έλθουν να με πιάσουν 

και να νοιώσω την αγάπη τους. Αυτό συνέβαινε επειδή η αδελφή 

μου ήταν άρρωστη και η μητέρα μου ασχολούνταν μαζί της. Δεν 

μπορώ τις στάσιμες καταστάσεις, νοιώθω ότι πρέπει να προχωρήσω 

παραπέρα. Είμαι σε μια κατάσταση στην οποία πρέπει να είμαι και 

δεν μου αρέσει. Είχα αρχίσει να σκέφτομαι ότι αν δεν αλλάξει τίποτε 

ή θα πεθάνω ή θα αρρωστήσω. Πολλές φορές λέω στον άντρα μου 

ότι θα πεθάνω αν δε μου επιτρέψει να κάνω κάτι που θέλω. Μετά το 

φάρμακο νοιώθω μεγάλη αλλαγή προς το καλύτερο. Έχω αρχίσει να 

νοιώθω καλύτερα, βλέπω πιο ωραία τη ζωή. Έχουν ελαττωθεί το 

άγχος μου και οι φόβοι μου”. 
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Πειραματάνθρωπος 4. Αναφέρει τα εξής: “Μετά τη λήψη του 

φαρμάκου ένοιωσα μεγάλη ζάλη. Επίσης ένοιωθα τραβήγματα στα 

δάκτυλα και επιπλέον ένοιωθα μεγάλη έξαψη”. Είδε το εξής όνειρο: 

“ Ήταν νύχτα. Έβλεπα στον ύπνο μου να πηγαίνω σε μια άλλη 

πόλη. Αυτό είναι κάτι που μου αρέσει να το κάνω με τους φίλους 

μου το καλοκαίρι. Όμως αυτή τη φορά βλέπω ότι πηγαίνω με τα 

πόδια και υπάρχουν βόθροι. Έβλεπα στον ύπνο μου πρόσωπα 

ακαθόριστα χωρίς να δω τα χαρακτηριστικά. Είχα την αίσθηση ότι 

δε με άφηνε κάποιος να κάνω κάτι που ήθελα”.  

Πειραματάνθρωπος 5. Αναφέρει τα εξής: “Πριν παντρευτώ είχα μια 

σχέση με ένα νέο για επτά χρόνια. Από το σχολείο ήμασταν ζευγάρι. 

Μετά αυτός πήγε στρατό. Του είχα γράψει γράμμα ότι ήθελα να 

δώσω στο πανεπιστήμιο. Δεν ήθελε να το κάνω, γιατί φοβόταν 

μήπως με χάσει. Πέρασα στο πανεπιστήμιο και ήμουν αναγκασμένη 

να χωρίσω. Με αγαπούσε πολύ και μου συμπεριφερόταν καλά αλλά 

είχε χαμηλότερο πνευματικό επίπεδο. Ο άντρας μου έχει υψηλότερο 

πνευματικό επίπεδο αλλά μου συμπεριφέρεται χειρότερα από αυτόν. 

Μόλις καυγαδίζαμε με τον άντρα μου έβλεπα τον προηγούμενο φίλο 

στο όνειρό μου. Ήθελα πολύ να τον δω αλλά δε μπορούσα να τον 

φθάσω. Ξυπνούσα με ένα αίσθημα, ότι κάτι μου λείπει. 

Αισθανόμουν ότι τον έχασα και αναρωτιόμουν γιατί δεν τον 

παντρεύτηκα. Αυτό το όνειρο επαναλαμβάνεται για δώδεκα χρόνια. 

Την πρώτη νύχτα μετά τη λήψη του φαρμάκου είδα ότι εμείς 

συναντηθήκαμε. Άρχισε να με γδύνει. Άρχισε να με χαϊδεύει στο 

στήθος και μετά μου είπε να πάω να ζήσω μαζί του. Εγώ του 

απάντησα ότι έχουμε και οι δυο παιδιά από τους γάμους μας. Αυτός 

μου απάντησε ότι δεν έχει σημασία. Ξύπνησα αμέσως, ένοιωθα 

πολύ καλά, σα να είχα καταφέρει κάτι που ήθελα πολύ καιρό και 

δεν μπορούσα. Όταν σηκώθηκα το πρωί, ο άντρας μου είπε ότι είχε 

δει πολλά όνειρα με ζωντανά χρώματα. Ποτέ στη ζωή του δεν είχε 

δει τόσα όνειρα. Ήταν σα να του είχα μεταδώσει τηλεπαθητικά 

κάποιο μήνυμα. Το επόμενο βράδυ έβλεπα όνειρο ότι αυνανιζόμουν. 

Ήταν ένα πολύ ζωντανό όνειρο και αισθανόμουν καλά. Ένοιωσα 

οργασμούς στο τέλος του ονείρου. Κάτι τέτοιο δεν έχω ξανανιώσει 

στο παρελθόν. Την επόμενη μέρα ένοιωθα χαλαρωμένη. Ένοιωσα 

το κεφάλι μου να μεγαλώνει και να γίνεται πιο ελαφρύ. Σε όλο το 
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σώμα ένοιωσα σα να μην έχω βάρος. Εκείνο το απόγευμα ένοιωσα 

σα μια ζαλάδα και δεν ξαναπήρα το φάρμακο. Μετά τη λήψη του 

φαρμάκου άρχισα να θέλω άντρες υψηλότερους από 1,80 με σγουρά 

μαλλιά που έμοιαζαν με τον πρώτο εραστή. Στο λεωφορείο και στο 

μετρό συναντούσα συνέχεια τέτοιους άντρες. Ένοιωθα να 

μαγνητίζομαι. Ένοιωθα να βγαίνουν σαν ακτίνες από μένα προς 

αυτούς. Ήθελα να με αγκαλιάσουν και να με φιλήσουν άσχετα αν 

υπήρχε κόσμος μπροστά. Αυτό είναι πολύ αντίθετο με τη 

συμπεριφορά μου. Ποτέ δε θα επέτρεπα κάτι τέτοιο. Αυτό με 

παραξένεψε πολύ γιατί τα τελευταία δυο χρόνια είχα αδιαφορία για 

τον άντρα. Την ίδια συγκίνηση μου προκαλούσε ο άντρας με ένα 

τραπέζι ή μια καρέκλα. Ο μόνος άντρας που αγαπούσα ήταν ο γιος 

μου. Θεωρούσα ότι οι άντρες ήταν τραχείς και χοντροκομμένοι. 

Προτιμούσα να μιλάω με άντρες μεγαλύτερους από μένα οι οποίοι 

ήταν πνευματώδεις, αλλά δε μου περνούσε από το μυαλό η 

σεξουαλική σχέση. Όταν παντρεύτηκα ήμουν σεξουαλικά 

αδιάφορη. Μετά το πρώτο παιδί άρχισα να έχω λίγο όρεξη για sex. 

Μετά το δεύτερο παιδί αυξήθηκε. Ο άντρας μου όμως δεν ένοιωθε 

όρεξη. Όποτε ήθελε να με εκδικηθεί δεν έκανε έρωτα μαζί μου για 

μέρες. Όταν πήγαινα στον άντρα μου δε μου επέτρεπε να τον φιλάω. 

Ήταν τραγωδία για μένα αυτή η κατάσταση. Τα τελευταία δυο 

χρόνια καταπίεζα την ανάγκη μου για έρωτα. Τώρα νοιώθω 

φανταστικά. Πρώτη φορά στη ζωή μου νοιώθω τόσο ωραία”. 

Πειραματάνθρωπος 6. Αναφέρει τα εξής: “Ένοιωθα άγχος τα 

τελευταία οχτώ χρόνια επειδή είχα πολλά προβλήματα. Ένοιωθα 

μέσα μου συσσωρευμένη ένταση. Αρχικά έκανα το διδακτορικό μου 

σχετικά με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα στη Μόσχα. Επειδή η 

Ακαδημία ήταν σοβαρή έπρεπε να κάνω πολύ καλά την εργασία. 

Δούλευα για ώρες κάθε μέρα. Τα τελευταία πέντε χρόνια δεν έχω 

πάρει άδεια. Η ειδικότητά μου είναι καρδιορευματολόγος και είμαι 

μοναδική στην πόλη. Έτσι σκέφτομαι ότι αν φύγω μπορεί να πάθει 

κάποιος κάτι. Το βράδυ όταν πηγαίνω να κοιμηθώ έχω την αίσθηση, 

ότι θα τύχει κάποιο περιστατικό. Στο σπίτι σκέφτομαι αυτά που μου 

έχουν συμβεί στη δουλειά. Υπάρχει συνεχώς η αίσθηση ότι κάτι το 

ακαθόριστο θα συμβεί που με φοβίζει. Μου αρέσει η ποίηση, να 

διαβάζω αναλύσεις των έργων του Ντοστογιέφσκι και να 
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σκηνοθετώ. Όμως δεν έχω καθόλου χρόνο για κάτι τέτοιο. Νοιώθω 

ότι βρίσκομαι σε μια δυσάρεστη κατάσταση την οποία πρέπει να 

αντέξω. Είμαι χαρούμενο άτομο. Πληγώνομαι εύκολα, μπορώ όμως 

να συγχωρώ. Εύκολα νοιώθω τη δυσάρεστη κατάσταση που είναι ο 

άλλος. Έχω όμως πληγωθεί πολύ από μια φίλη μου γιατρό η οποία 

μου έχει φορτώσει μεγάλο μέρος από την εργασία της. Εγώ δεν 

αντέδρασα, οι σχέσεις μας εξωτερικά είναι καλές, αλλά εσωτερικά 

με ενοχλούσε. Συνήθως κοιμόμουν ανήσυχη και ξυπνούσα χωρίς να 

έχω ξεκουραστεί καθόλου. .Μετά το φάρμακο, την πρώτη μέρα 

κοιμήθηκα καλά και ξύπνησα ξεκούραστη μετά από πολλά χρόνια. 

Είχα την αίσθηση στο τέλος της ημέρας ότι μπορώ να δουλέψω και 

άλλο. Τη δεύτερη μέρα κοιμήθηκα καλά. Άρχισα να σκέφτομαι 

μήπως ήταν αποτέλεσμα placebo. Την τρίτη μέρα συνέβη ένα 

ατύχημα στη δουλειά που με στενοχώρησε πολύ. Σας είδα και εσάς 

κουρασμένο το απόγευμα και επηρεάστηκα. Η αμφιβολία ότι το 

φάρμακο ήταν placebo μεγάλωσε. Το βράδυ κοιμήθηκα μόνο για 

μιάμιση ώρα, αλλά ξύπνησα. ξεκούραστη και ευδιάθετη. Κατάλαβα 

τότε ότι δεν ήταν placebo. Απ’ όταν πήρα το φάρμακο νοιώθω 

υπέροχα, νοιώθω άλλος άνθρωπος. Σταμάτησα να δουλεύω πολύ. 

Άρχισα να βρίσκω χρόνο για τα ενδιαφέροντά μου. Δεν έχω την 

αίσθηση ότι θα συμβεί κάτι το ακαθόριστο που με φοβίζει. Έχει 

ελαττωθεί το άγχος μου”.  

Από τα παραπάνω μπορέσαμε να κατανοήσουμε τη ψυχική 

κατάσταση Indium. Το φάρμακο αυτό ενδείκνυται σε άτομα, που 

νοιώθουν ότι είναι σε μια δυσάρεστη κατάσταση από την οποία δεν 

μπορούν να ξεφύγουν. Είναι μια κατάσταση πλήρους παραίτησης, 

το άτομο βιώνει πολύ άσχημα αλλά είναι ταυτόχρονα πεπεισμένο 

ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι, να υπάρξει μια διέξοδος. Κάπως έτσι 

νοιώθουν συχνά άτομα τα οποία βρίσκονται σε ένα απολυταρχικό 

καθεστώς, όπου από τη μια βρίσκονται σε μια πολύ δυσάρεστη και 

καταπιεστική κατάσταση και από την άλλη δεν μπορούν να 

ξεφύγουν επειδή είναι πολύ αυστηρές οι συνθήκες. Γι’ αυτό είναι 

ένα φάρμακο που θα χρησιμοποιηθεί πολύ στις ανατολικές χώρες 

και θεωρώ ότι το proving ήταν πετυχημένο επειδή έγινε στη Ρωσία.  

Είναι επίσης χρήσιμο φάρμακο για άτομα τα οποία έχουν 

καταπιεστεί πολύ για να σπουδάσουν κάτι που δεν τους άρεσε. Έτσι 
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αφού καταπιέστηκαν για χρόνια καταλήγουν μόλις τελειώσουν τις 

σπουδές τους να τα παρατούν και να μην ασχολούνται ποτέ ξανά με 

κάτι σχετικό με αυτές. Θα φανεί επίσης χρήσιμο για γυναίκες που 

έχουν καταπιεστεί μένοντας παντρεμένες για χρόνια ενώ θα ήθελαν 

να χωρίσουν.  

Αλλά δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει πάντα κάποια εξωτερική 

συνθήκη για να ενδείκνυται. Ενδείκνυται και σε άτομα δύστροπα, 

δυσικανοποίητα που δεν έχουν όρεξη να ασχολούνται με τίποτε. 

Πρόκειται για άτομα που λείπει παντελώς ο έρωτας από τη ζωή 

τους. Συνεχώς βιώνουν δηλαδή την αίσθηση ότι βρίσκονται σε μια 

δυσάρεστη κατάσταση από την οποία δεν μπορούν να ξεφύγουν. Τα 

άτομα αυτά βρίσκονται σε μια συνεχή κατάθλιψη. Έχουν την τάση 

να παραιτούνται από τη ζωή. Είναι γνωστό ότι τέτοια ψυχική 

κατάσταση εμφανίζεται συχνά σε καρκινοπαθείς. Αυτό το φάρμακο 

θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμο σε περιπτώσεις καρκινοπαθών.  

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι το φάρμακο αυτό είναι 

πολύ χρήσιμο και ήδη μας έχει βοηθήσει σε περιπτώσεις που το 

έχουμε χρησιμοποιήσει. 
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BORAX 

Στην ομοιοπαθητική πιστεύεται ότι κάθε ένωση παρουσιάζει τη δική 

της προσωπικότητα η οποία μελετάται με τις πειραματικές 

αποδείξεις των ουσιών πάνω σε ανθρώπους. Με παρόμοιο τρόπο 

πιστεύεται ότι και οι ήχοι έχουν τη δική τους προσωπικότητα. Για 

αυτό τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει αρκετές ηχητικές αποδείξεις 

και έχουμε καταλήξει σε αρκετά ενδιαφέροντα συμπεράσματα τα 

οποία κάποτε θα ανακοινωθούν.  

Ο πειραματισμός με τον ήχο ντο δίεση τρίτη οκτάβα πριν από το 

μέσο ντο, μας επιφύλαξε μια ευχάριστη έκπληξη. Το proving του 

ήχου μας έδωσε τις παρακάτω εντυπώσεις, από τους 

πειραματανθρώπους. 

Πειραματάνθρωπος 1: “Είδα ένα ελικόπτερο, αλλά αμέσως μετά 

είδα κρατήρα ηφαιστείου, που έβραζε με κόκκινες φωτιές και λάβα 

και το ηφαιστειακό υγρό να κοχλάζει. Μετά άρχισα να βλέπω 

κατσαρόλες να βράζουν. Ένοιωσα τάση για εμετό και προσπαθούσα 

να συγκεντρωθώ για να μην κάνω εμετό. Επίσης ένοιωσα ένα 

δυνατό χτύπημα στο κεφάλι”. 

Πειραματάνθρωπος 2: “Εγώ από την αρχή είχα την εντύπωση της 

ροής, του κύκλου δηλαδή. Σαν κατολίσθηση μετά από ένα σημείο 

και ύστερα σα να γυρίζουν κάποια πράγματα. Δεν ένοιωθα άσχημα, 

απλώς ένοιωθα μια κίνηση κυκλική όλα ξαναγύρναγαν από εκεί που 

ήλθαν. Έβλεπα κάποια άτομα και αισθανόμουνα σα να έχουν 

κάποιο σκοπό. Έβλεπα μια μεγάλη ομάδα, αλλά εγώ δεν ήμουνα 

μέσα στην ομάδα. Εγώ ένοιωθα να είχα περισσότερες ευθύνες, 

περισσότερη εξουσία, που από τη μια με έκανε να αισθάνομαι 

ωραία, από την άλλη σιγά-σιγά άρχισε να με αγχώνει. Δε με 

ενδιέφερε η γνώμη των άλλων. Ενώ ήθελα να ξεφύγω από αυτήν 

την κατάσταση, υπήρχε κάτι που με κρατούσε. Δεν ήταν άσχημο 

αυτό που με κρατούσε, ήταν αίσθημα ευθύνης”. 

 Πειραματάνθρωπος 3: “Και εγώ είχα την αίσθηση της κυκλικής 

πορείας. Είδα κάτι σαν ελικόπτερο στην αρχή, το οποίο 
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απογειωνότανε, ανέβαινε, αλλά δεν μπορούσε να ανέβει πάρα πολύ 

ψηλά γιατί είχε μια διαρκώς κυκλική τροχιά. Τα χρώματα ήτανε 

γκρίζα, μετά χάθηκε η εικόνα αλλά έμεινε η αίσθηση ενός 

ελικοπτέρου, που δεν μπορεί να πετάξει. Έκανε διαρκώς κύκλους. 

Μετά άρχισα να βλέπω μια αμμουδιά και μια παραλία με όχι πολύ 

έντονα τα χρώματα και έναν άνθρωπο, ο οποίος ακολουθούσε 

αντίθετη φορά από αυτή του ελικοπτέρου, δηλαδή, ενώ το 

ελικόπτερο πήγαινε με φορά από τα αριστερά προς τα δεξιά, αυτός 

πήγαινε από τα δεξιά προς τα αριστερά, σαν για να αντισταθεί σε 

όλο το ρεύμα. Και περπατούσε μόνος του αφήνοντάς τα όλα πίσω 

του, δηλαδή δε σκεφτόταν τίποτε, δεν αισθανόταν τίποτε ιδιαίτερο 

να τον αγγίζει. Άκουγα έναν ήχο σαν καμπάνα. Αισθάνθηκα μετά, 

ότι ο άνθρωπος, που περπατούσε έτσι στα άσπρα ντυμένος, 

συνάντησε μια μικρή εκκλησία και μπήκε μέσα. Υπήρχε η αίσθηση 

ότι μόνος του έφευγε με αισιοδοξία. Κοίταζε μπροστά του, ενάντια 

στην όλη κατάσταση, που είχε αφήσει πίσω του και αυτός τράβαγε 

το δρόμο του. Υπήρχε το αίσθημα ότι τίποτε δεν έχει σημασία. 

Τραβάς το δρόμο σου και πηγαίνεις και άσε τους άλλους να κόψουν 

το λαιμό τους”. 

Πειραματάνθρωπος 4: “Εγώ είδα μια ντακότα. Είχε δύο κινητήρες. 

Λοιπόν, πήγαινε πάνω-κάτω, δεν έκανε κύκλους, σηκωνότανε, 

ξανάπεφτε. Μετά είδα μπουλντόζες. Έβλεπα κατεδαφίσεις, 

τρύπαγαν τα πεζοδρόμια, ό,τι είχε σχέση με άσφαλτο, πλαστικό και 

τα διέλυαν όλα ”. 

Πειραματάνθρωπος 5: “Εγώ αισθανόμουνα ότι κουβαλούσα ένα 

βάρος, το οποίο μεν με στενοχωρούσε και το είχα στο στήθος αλλά 

δε με άγχωνε. Το είχα, το κουβαλούσα και βρέθηκα ξαφνικά σε ένα 

χώρο μεγάλο και καταπράσινο με πολλά λουλούδια και πουλιά και, 

αν και ήταν μέρα, είχε άστρα. Εγώ περπατούσα και κάποια στιγμή 

έγινε κάποιος σεισμός, ο οποίος δε με τάραξε πολύ, απλώς 

αισθάνθηκα ότι γίνεται σεισμός, στάθηκα σε ένα σημείο και μετά 

συνέχισα τη βόλτα μου”. 

Πειραματάνθρωπος 6: “Ένοιωσα κάτι διαπεραστικό στον εγκέφαλο, 

δηλαδή κάτι, που ξεκινούσε και έφερνε μια αίσθηση ότι κάτι 

απογειωνόταν, κάποια στιγμή και ξανακατέβαινε. Ήτανε, δηλαδή, 
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σαν ένα μαύρο πράγμα, που ξαφνικά έβγαινε ένας κόκκινος 

φωτισμός σα φωτοβολίδα και μετά ξανάβγαινε κάτι μαύρο. Είχα 

έντονη διάθεση εμετού”. 

Από τα παραπάνω εστιάστηκε η προσοχή μας στα παρακάτω 

σημεία: 

 Αίσθηση ότι κάποιος είναι διαφορετικός από τους άλλους. 

 Η εναγώνια προσπάθεια για πέταγμα, ενώ το αεροπλάνο πέφτει, 

ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια για να καταφέρει κάποιος κάτι, που 

όμως αισθάνεται αμφιβολία για το αν μπορεί. 

Ποιος όμως μπορεί να αισθάνεται διαφορετικός από τους άλλους 

και ταυτόχρονα να αισθάνεται μειονεκτικά και με αμφιβολία αν θα 

τα καταφέρει; Ένας που μεγαλώνει με μια σωματική αναπηρία, ήταν 

η πρώτη υπόθεσή μας. Για αυτό θεωρήσαμε ότι η πρώτη 

θεραπευτική ένδειξη θα ήταν οι άνθρωποι που έχουν ψυχολογικά 

προβλήματα οφειλόμενα σε μια αναπηρία. 

Ποιο στοιχείο όμως του περιοδικού πίνακα μπορούσε να αντιστοιχεί 

στον ήχο μας; Ένα φάρμακο, που θεωρήθηκε πιθανό από τα 

παραπάνω, ήταν το Borax και αυτό γιατί το Borax έχει τα παρακάτω 

συμπτώματα: 

Anxiety of aeroplane motion. 

Anxiety, motion downward. 

Anxiety, riding, down hill. 

Fear, of downward motion. 

Starting anxious form downward motion. 

Έτσι θεωρήσαμε ότι το στοιχείο του περιοδικού πίνακα, που 

αντιστοιχεί στον παραπάνω ήχο, μπορούσε να ήταν το Βόριο.  
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Λίγες μέρες μετά ήλθε σε μας μια ενδιαφέρουσα περίπτωση: 

Άντρας 38 ετών, δημόσιος υπάλληλος, παντρεμένος με δύο παιδιά, 

πέντε και ενός έτους, προσέρχεται παραπονούμενος για αίσθημα 

πνιγμονής στο λαιμό. Λέει: “Νιώθω να με πνίγουν, σα να με σφίγγει 

κάτι ή σα να έχω μια διόγκωση”. Το ενόχλημα εμφανίστηκε για 

πρώτη φορά πριν δέκα τρία χρόνια, μετά από έντονο stress. Από 

τότε εμφανίστηκε πριν δυόμισι χρόνια και παραμένει συνεχές σε 

περιόδους έντονης ψυχολογικής πίεσης. 

Είναι χειρότερα με άγχος αναμονής. 

Είναι καλύτερα με βήχα, κάπνισμα, δροσερό νερό, ξερή ή υγρή 

τροφή. 

Ατομικό αναμνηστικό 

Πολιομυελίτιδα σε ηλικία δυόμισι ετών και επιπλοκές στο δεξί πόδι 

(ατροφία δεξιού άκρου). 

Το 1982 παρουσίασε έλκος στομάχου. Ακολούθησε αλλοπαθητική 

θεραπεία. 

Το 1985 παρουσίασε “ψύξη” στο μέτωπο με αιμωδίες, που 

συνεχίζονται έως τώρα. 

Κατά καιρούς παραπονιέται για ελαφρά ενοχλήματα στο στομάχι 

(τσιμπήματα), που χειροτερεύουν με την αλλαγή του καιρού.  

Δεν του αρέσει να τρώει, τρώει για να ζήσει. 

Διατροφικές προτιμήσεις: Επιθυμεί χορταρικά, όσπρια, φρούτα, 

αλμυρά. Απεχθάνεται το κρέας, το αλάτι (αν και του αρέσουν τα 

αλμυρά) και τα λίπη. 

Ζεσταίνεται. Προτιμά το μπάνιο  κρύο. Είναι χειρότερα στα 

ρεύματα αέρα. Είναι γρήγορος στη δουλειά του και τελειομανής. 

Στο σπίτι, είναι μάλλον αδιάφορος. 



 105 

Ύπνος: Κοιμάται μόνο με ηρεμιστικά, ο ύπνος είναι ελαφρύς, 

στριφογυρνά, τον πιάνει άγχος. Ροχαλίζει.  

Όνειρα: “Ονειρεύομαι το επιθυμητό, αυτά που θα ήθελα να κάνω, 

ακόμη και τα αδύνατα”. 

Αναφερόμενος στο πρόβλημα με το πόδι του, παραδέχεται ότι αυτό 

του δημιούργησε πολλά ψυχολογικά προβλήματα, που συνεχίζονται 

ως τώρα. Λέει: “Ένοιωθα να υστερώ απέναντι στους άλλους, 

ένοιωθα μειονεκτικά για την αναπηρία μου. Το ξεπέρασα κάπως 

μετά το γάμο μου”. 

Λέει: “Είμαι αντιφατικός στη συμπεριφορά μου. Μου αρέσει για 

παράδειγμα η μοναξιά, αλλά και η παρέα. Είμαι κοινωνικός, αλλά 

απομονώνομαι. Ενώ με ενδιαφέρει η στιγμή  μετρώ πολύ τις πράξεις 

μου. Άλλοτε είμαι ψυχρός, άλλοτε ευαίσθητος. Είμαι άνθρωπος της 

λογικής κι αυτό μου έκανε ζημιά. Ενώ έτσι προσπαθώ να διώξω το 

άγχος μου, αγχώνομαι περισσότερο”. 

Είναι καλύτερα όταν λέει τα προβλήματά του. Είναι χειρότερα με 

την παρηγοριά. 

Έχει φοβίες για αρρώστιες και το θάνατο. Έχουν χειροτερέψει μετά 

τη γέννηση των παιδιών. 

Ο γάμος του ήταν “συμβιβαστική λύση”. Έχει καλή οικογενειακή 

σχέση. Λέει: “Είμαι άνθρωπος που τα καταπίνω μέχρι που τελικά 

φτάνω σε ένα σημείο και γίνεται η έκρηξη”. 

Οικογενειακό αναμνηστικό 

Είναι συχνές οι καρδιοπάθειες από την πλευρά του πατέρα του. Ο 

πατέρας πέθανε από έμφραγμα, η μητέρα ζει και έχει υποστεί ολική 

υστερεκτομή, (Ca μήτρας). 

Δόθηκε Borax 1M. Υπήρξε σαφής βελτίωση των συμπτωμάτων 

μετά από ένα μήνα. Ψυχικά ένοιωσε επίσης πολύ καλύτερα. Η 

κατάστασή του είναι σταθερά βελτιωμένη από τότε. 
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Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής για τον 

ψυχισμό του Borax: Είναι άτομα τα οποία έχουν την αίσθηση ότι 

είναι διαφορετικά από τους άλλους και συνεχώς προσπαθούν για να 

πετύχουν στη ζωή. Ταυτόχρονα, όμως, παρουσιάζουν και πολλές 

ανασφάλειες σχετικά με την ερωτική τους ζωή. Έχουν την αίσθηση 

“Αφού υπολείπομαι από τους άλλους δεν είναι εύκολη μια ερωτική 

σχέση”. Τυπικό παράδειγμα ένδειξης για Borax είναι οι άνθρωποι, 

που έχουν γεννηθεί με μια συγγενή ανωμαλία ή με κάποιο 

πρόβλημα, που οφειλόταν σε κάκωση κατά τον τοκετό. Αυτά τα 

άτομα νοιώθουν διαφορετικοί από τους άλλους, αισθάνονται 

μειονεκτικά σε σχέση με τους άλλους, έχουν συνεχώς την αίσθηση 

ότι δεν θα τα καταφέρουν να έχουν μια ερωτική σχέση, γιατί δεν 

είναι δυνατόν να υπάρχει κάποιο άτομο, που θα ανταποκρινόταν σε 

ένα ερωτικό τους κάλεσμα. Είναι πολύ ευαίσθητοι, δεν 

εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους. Λειτουργούν πολύ με τη 

λογική. Επίσης είναι άτομα του καθήκοντος, που υπολογίζουν πολύ 

τη γνώμη των άλλων. 

Στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν την αίσθηση απομόνωσης, 

στην οποία βρίσκονται, μπορεί να αρχίζουν να ασχολούνται με 

διάφορες δραστηριότητες. Έτσι μπορεί να ασχοληθούν με την 

επιστήμη, την πολιτική ή να ρίξουν όλο το βάρος στο επάγγελμά 

τους. Η εργατικότητα τους βοηθάει να πετύχουν. Όμως, παρά την 

επιτυχία, έχουν την αίσθηση ότι μπορεί εύκολα να αποτύχουν. Αυτή 

είναι και η σημασία των συμπτωμάτων, που έχουν σχέση με την 

προς τα κάτω κίνηση και με τα αεροπλάνα. “Φθάνω ψηλά” σημαίνει 

πετυχαίνω, ο “κατήφορος” σημαίνει αποτυχία. 

Άλλες φορές το άτομο απομονώνεται. Πολλές φορές λέει ψέματα 

στους άλλους για να καλύψει τα κενά που νοιώθει. Έτσι, για 

παράδειγμα, μπορεί να λέει ότι έχει κάποια σχέση ενώ δεν έχει. Ζει 

μοναχικά και σιγά-σιγά “παραξενεύει”. Αρχίζει να γίνεται κριτικός 

προς τους άλλους. Γίνεται αυστηρός και ηθικολόγος. Υιοθετεί 

αρνητική στάση για τη ζωή. Έτσι συχνά μπορεί να εμφανίσει 

κατάθλιψη. 
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NATRIUM BROMATUM  

Στο Natrium bromatum υπάρχει έντονη η ανασφάλεια, ότι θα 

κακοποιηθεί κατά την ερωτική σχέση. Το άτομο Natrium bromatum 

έχει έναν έντονο φόβο για το άλλο φύλο. Φοβάται πάρα πολύ να 

κάνει ερωτική σχέση. Βιώνει κάθε κίνηση του άλλου ως βιασμό.  

Είναι σπουδαίο φάρμακο για καταστάσεις που εμφανίζονται σε 

γυναίκες που έχουν βιαστεί. Μετά το βιασμό η γυναίκα μπορεί να 

νοιώσει φόβο για το αντίθετο φύλο. Απομακρύνεται σε κάθε 

άγγιγμα αρσενικού. Κάθε φορά που κάνει έρωτα, αναβιώνεται ξανά 

ο βιασμός. 

Δεν είναι όμως απαραίτητο μια γυναίκα να βιαστεί για να δοθεί 

Natrium bromatum. Νεαρά κορίτσια πολλές φορές φοβούνται στην 

πρώτη σχέση. Αυτό μπορεί να συμβεί αν μεγάλωσαν σε περιβάλλον 

που υπήρχαν καυγάδες μεταξύ πατέρα και μητέρας και η μητέρα 

έπαιρνε το ρόλο του θύματος ή ο πατέρας είχε έντονη εξωσυζυγική 

ζωή και η μητέρα τον κατηγορούσε στα παιδιά της.  

Έτσι αυτά τα κορίτσια έχουν την τάση να κάνουν πλατωνικές 

σχέσεις, δεν επιτρέπουν στον εραστή τους να τις πλησιάσει πολύ 

σεξουαλικά για να κάνουν έρωτα. Άλλες φορές μπορεί να 

εμφανίζουν δυσπαρευνία. Το Natrium bromatum θα αποδειχθεί 

σπουδαίο φάρμακο για τέτοιες καταστάσεις. 

Άλλες φορές μπορεί η επιλογή των ανδρών (ή γυναικών αντίστοιχα) 

να είναι τέτοια, ώστε να μην κινητοποιείται ο φόβος του βιασμού 

στη σχέση. Η διαπίστωση από μια κοπέλα ότι οι σχέσεις που είχε 

μέχρι τώρα ήταν ομοφυλόφιλοι, πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε 

το Natrium bromatum. Το αρσενικό φοβίζει μια γυναίκα Natrium 

bromatum. Έτσι η επιλογή της έχει να κάνει με παθητικούς, ήπιους 

άντρες ή ομοφυλόφιλους. Μέσα στη σχέση όμως εύκολα βαριέται. 

Επιθυμεί κάποιον “άπιαστο” άνδρα που μόλις όμως τον γνωρίσει 

τον φοβάται. 
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Το Natrium bromatum θα φανεί πολύ χρήσιμο σε περιπτώσεις 

ομοφυλοφιλίας, όπου οφείλονται στο φόβο του άντρα για το άλλο 

φύλο. Η φοβία για τη γυναίκα οδηγεί τον άνδρα στην αναζήτηση 

ομοφυλοφιλικών σχέσεων. (Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τις 

γυναίκες). 

Παραθέτουμε την πρώτη περίπτωση που χορηγήσαμε Natrium 

bromatum, μέσα από την οποία θα παρατηρήσετε αυτά που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και άλλες λεπτομέρειες που έχουν 

σχέση με τo φάρμακο αυτό. 

Γυναίκα 43 ετών, έμπορος, παντρεμένη έχει ένα υιό και μία κόρη 

στην εφηβεία, προσέρχεται παραπονούμενη για τα εξής: 

1. Άγχος που εκδηλώνεται με ιδρώτα, αίσθημα καύσου. 

2. Εξανθήματα με κνησμό και ερυθρότητα. 

3. Καταθλιπτική διάθεση. 

Επιθυμεί τα παγωμένα, τα ξινά, τα αυγά και τα λίπη. 

Καλυτερεύει στη θάλασσα. 

Χειροτερεύει στη ζέστη. 

Κατά τη συνέντευξη ήταν αρκετά επιφυλακτική, πρόσεχε ιδιαίτερα 

στο τι θα πει και πώς θα το πει. Ανέφερε για τον εαυτό της ότι ήταν 

κλειστή, πάντα επιφυλακτική με τους άλλους, ότι δεν έλεγε εύκολα 

τα προβλήματά της στους άλλους. Ανέφερε επίσης για συχνούς 

αναστεναγμούς και θλίψη. Όταν κάποια στιγμή τη ρώτησα, αν 

κάποια γεγονότα επηρέασαν τη ζωή της, ξέσπασε σε λυγμούς και 

μου αποκάλυψε μια πολύ τραυματική εμπειρία, κατά την οποία ο 

πατέρας της τη βίασε σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών. 

Από τότε είχε τρομάξει πολύ. Προσπαθούσε συνεχώς να τον 

αποφεύγει. Κατά την εφηβεία, ενώ είχε κάποιες προτάσεις για 

ερωτική σχέση, δεν έκανε κάποια σχέση γιατί φοβόταν. Είχε έναν 

μεγαλύτερο αδελφό, ο οποίος ήταν πολύ αυστηρός και τον φοβόταν 

πολύ. Είχε και μια αδελφή μεγαλύτερη, για την οποία είχε υποψία, 

ότι την είχε βιάσει επίσης ο πατέρας της. 
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Όταν ήταν στο πανεπιστήμιο γνώρισε ένα φίλο του αδελφού της, 

τον οποίο συμπαθούσε πολύ, αλλά ποτέ δεν είχαν ερωτική σχέση 

γιατί φοβόταν μήπως το μάθει ο αδελφός της. Στη συνέχεια γνώρισε 

τον άνδρα της με τον οποίο είχαν πολύ καιρό πλατωνική σχέση πριν 

κάνουν έρωτα, γιατί η ίδια φοβόταν να κάνει έρωτα. 

Αν και ο άντρας της φέρονταν καλά, ποτέ δεν του είπε για την 

τραυματική της εμπειρία. Η σχέση με τον άντρα της με το πέρασμα 

του χρόνου παρουσίαζε αρκετά κενά.  

Μας έδωσε κατά τη συνέντευξη τις παρακάτω απαντήσεις: 

“ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς είναι η μνήμη σου; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θυμάμαι έντονα σχεδόν κάθε τι παλιό. Γεγονότα και 

συναισθήματα είναι ζωντανά. Θυμάμαι πιο πολύ οποιαδήποτε 

συναισθηματική φόρτιση. Ξεχνώ πιο εύκολα αρκετά 

μικροπράγματα. Πρέπει να σκεφτώ έντονα, να συζητήσω με τον 

εαυτό μου ό,τι θέλω να μην ξεχάσω: ραντεβού, τηλεφωνήματα, 

ψώνια. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μήπως έχεις άγχος ή φοβάσαι; Για ποια πράγματα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχω πολύ άγχος. Μερικές φορές είναι αφόρητο. 

Πνίγομαι σε μια κουταλιά νερό. Ο χρόνος μου φαίνεται ελάχιστος. 

Έχω την αίσθηση πως δεν θα προλάβω. Έτσι παραιτούμαι και δεν 

εκμεταλλεύομαι σωστά τον ελεύθερο χρόνο μου. Στη δουλειά δεν 

αφήνω λεπτό χαμένο. Σχολάω και δεν το καταλαβαίνω. Όταν πάω 

κάπου, φοβάμαι πως θ’ αργήσω. Έτσι αρχίζω να ζεσταίνομαι και να 

ιδρώνω. Νιώθω παράξενα να χτυπά η καρδιά μου και θέλω να 

γυρίσω σπίτι. Η καθημερινή ζωή του σπιτιού και οποιαδήποτε 

προετοιμασία για ταξίδι, για γιορτή κτλ. μου δημιουργούν άγχος. 

Ίσως επειδή φορτώνομαι όλες τις ευθύνες. Κάθε βράδυ το άγχος 

γίνεται περισσότερο, ειδικά την ώρα του φαγητού και μεγαλώνει 

περισσότερο όταν προετοιμάζομαι για ύπνο. Το να πλυθώ κτλ. 

γίνεται τρέχοντας λες και θα χάσω το τρένο ή θα μου πάρουν τη 

θέση. Έτσι αυτές τις ώρες φουντώνω, με πιάνει φαγούρα, πετάω 

κοκκινίλες και βαριανασαίνω. Τρέχω στο κρεβάτι σαν κυνηγημένη 
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και περνάει κάμποση ώρα για να ηρεμήσω. Το βράδυ μου είναι 

δύσκολο. Φοβάμαι πολύ. Φοβάμαι το θάνατο. Ίσως όχι για τον 

εαυτό μου τόσο, όσο γενικά το θάνατο. Κάποιες παιδικές εμπειρίες 

και ακούσματα στο χωριό, διογκώθηκαν μέσα μου και φοβάμαι 

παράλογα πράγματα. Από μικρή φοβόμουν τους πεθαμένους. Ακόμα 

κι αυτούς που με αγαπούσαν πολύ. Φοβόμουν και φοβάμαι να πάω 

στο σπίτι της γιαγιάς μου μόνη. Για βράδυ μου είναι αδιανόητο. Σ΄ 

όποιο σπίτι έχει πεθάνει κάποιος, τρέμω, όταν περνώ. Ονειρεύομαι 

συχνά πεθαμένους και ξυπνώ άρρωστη. Στο χωριό τρέμω, ώσπου να 

ανάψω το φως και να δω τι γίνεται μέσα στο δωμάτιο. Εκεί 

κοιμάμαι πάντα με φως, στο σπίτι μου όχι.  

Μικρή φοβόμουν τον πατέρα μου, όχι πολύ όμως. Μετά τον αδελφό 

μου. Φοβόμουν για κάθε τι που δεν ενέκρινε. Με έτρωγε το άγχος 

και ο φόβος, μήπως αργήσω να γυρίσω. Μη με δει να μιλάω με 

κάποιον άντρα, ούτε σε ένα φίλο δεν μπορούσα να μιλάω. 

Φοβόμουν και τους άντρες. Ειδικά τους πιο μεγάλους. Κι ακόμα 

τους φοβάμαι. Κρύβουν μέσα τους, όχι όλοι βέβαια, την άγρια πείρα 

της ζωής, τον ατομισμό, τα ένστικτα. Τώρα φοβάμαι τον άντρα μου, 

τις αντιδράσεις του. Φοβάμαι το αύριο. Θέλω κάτι και φοβάμαι να 

του το ζητήσω. Θέλω κάπου να πάμε και καταβάλλω προσπάθεια 

για να το ξεστομίσω. Πριν δεν ένοιωθα έτσι. Τώρα όμως φοβάμαι 

το κάθε τι κι ας μην το παραδέχομαι άλλες. Γράφω και κλαίω και 

φοβάμαι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Όταν έχεις άγχος, τι σωματικά συμπτώματα εμφανίζεις; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όταν έχω άγχος, η καρδιά μου χτυπάει γρήγορα. 

Μερικές φορές φουντώνω και νοιώθω ζέστη. Άλλοτε ένας κόμπος 

σα μανταρίνι μου κλείνει το λαιμό. Πιο συχνά βγαίνουν κοκκινίλες 

στο σώμα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς τα πας με την καχυποψία; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι δυσκολίες που πέρασα, τα πολλά παθήματά μου 

από τους ανθρώπους με έκαναν καχύποπτη. Γίνεται και να μην 
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είμαι; Οι περισσότεροι άνθρωποι κρύβουν ένα μέρος τους. Πώς να 

ξέρω πως είναι ειλικρινείς και αντικειμενικοί; 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς τα πας με τη ζήλια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σπάνια νιώθω ζήλια. Δε ζηλεύω την επιτυχία, τα 

αγαθά και οτιδήποτε άλλο έχουν οι φίλοι, οι γνωστοί, οι συγγενείς. 

Αντίθετα χαίρομαι. Ζήλια ένοιωσα, αν ήταν ζήλια, με τον άνδρα 

μου, την τελευταία χρονιά. Ίσως ήταν φόβος, ανασφάλεια, πίκρα, 

απογοήτευση, πόνος. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε γίνεσαι ανυπόμονη; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είμαι ανυπόμονη. Δεν μπορώ να περιμένω στις 

ουρές, στα γραφεία, στα ραντεβού, στα τηλεφωνήματα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Για ποιο θέμα είσαι ευαίσθητη; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είμαι πολύ ευαίσθητη στον πόνο, την αδικία, το 

περιβάλλον. Συγκινούμαι εύκολα. Κι ένα κομμένο κλαράκι με 

πονάει. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσο εκδικητική είσαι; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν είμαι καθόλου εκδικητική. Και να πω καμιά 

κουβέντα πάνω στα νεύρα μου το μετανιώνω. Τίποτα δεν αλλάζει. 

Ότι έγινε, έγινε. Το κακό φέρνει κακό. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε νευριάζεις;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Και πότε δε νευριάζω. Όχι λάθος. Δε νευριάζω 

πάντα. Όταν κουράζομαι πολύ, τα νεύρα μου αδυνατίζουν και δεν 

τα ελέγχω. Ιδίως όταν είμαι ψυχικά κουρασμένη ή έχω προβλήματα 

και δυστυχώς έχω αρκετά. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε γίνεσαι βίαιη; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όταν εκνευριστώ πολύ και χάσω τον έλεγχο. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι συμπτώματα εμφανίζεις, όταν οργίζεσαι; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τότε μπερδεύω τα λόγια μου. Χτυπάω πόρτες. 

Κλαίω, φωνάζω. Παλιότερα χτύπαγα και τα παιδιά. Ακόμη αν είμαι 

σε πολύ άσχημη κατάσταση με πιάνει απελπισία και μου έρχεται να 

σκοτωθώ. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί πράγμα απελπίζεσαι; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Απελπίζομαι από τη συμπεριφορά μη κατανόησης 

από την οικογένεια. Απελπίζομαι από τα άλυτα για μένα 

προβλήματα, από το χρόνο, από την αδικία. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είσαι ποτέ θλιμμένη, κατηφής, σκεφτική κτλ; Από τι; 

Αναίτια; Πότε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σχεδόν πάντα είμαι θλιμμένη και ιδιαίτερα όταν 

είμαι μόνη. Είμαι κατηφής, αμίλητη και πάντα σκέφτομαι, 

σκέφτομαι πολύ. Όχι αναίτια. Πάντα υπάρχει αιτία. Σε μένα οι 

καταστάσεις αυτές είναι μόνιμες, γιατί τα συναισθήματα και οι 

αιτίες είναι μόνιμες. Από χαρακτήρα ήμουν χαρούμενη, ομιλητική, 

ευχάριστη. Οι άσχημες καταστάσεις με άλλαξαν. Ήταν δυνατόν να 

μην αλλάξω; Και άλλαξα απότομα μετά το συμβάν που στιγμάτισε 

τη ζωή μου. Βοηθάει σε αυτό η καταπίεση, η μοναξιά και οι ατυχείς 

συγκυρίες. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σκέφτηκες ποτέ την αυτοκτονία; Πότε; Με ποιο τρόπο 

σκέφτηκες να τερματίσεις τη ζωή σου; Μήπως έχεις φόβο για το 

θάνατο;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τη σκέφτηκα την αυτοκτονία πολλές φορές. Από τα 

δεκατέσσερα, δεκαπέντε και μετά και τώρα. Δεν προγραμμάτισα, δε 

σκέφτηκα τρόπους, γιατί παλιά σκεφτόμουν τη μάνα μου, τους 

δικούς μου, τις επιπτώσεις που θα είχε σε αυτούς, την κοινωνία, τα 

γιατί του κόσμου. Σκεφτόμουν τι θα έλεγαν για μένα. Δεν άντεχα να 

με κατηγορήσουν. Όταν ήμουν δέκα χρονών, πνίγηκε σε μια 

δεξαμενή μια συμμαθήτριά μου, η Ελένη, δώδεκα χρονών. Από 

μισόλογα των μεγάλων άκουσα πως της έκαναν νεκροψία και την 
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έκοψαν από πάνω μέχρι κάτω, για να δουν αν την πείραξε κάποιος 

άντρας. Αυτό μου έμεινε στο μυαλό και με φόβιζε πολύ. 

Όταν ήμουν δεκαεπτά χρονών, ένα βράδυ σε στιγμή απελπισίας 

πετάχτηκα να πέσω από την ταράτσα, αλλά με κράτησε το στηθαίο. 

Ήταν ενέργεια της στιγμής. Στα εικοσιένα, πάλι, σε στιγμή 

απόγνωσης, σκέφτηκα να ανοίξω την πόρτα τροχοφόρου 

αυτοκινήτου, να πεταχτώ έξω. Ευτυχώς ή δυστυχώς σκέφτηκα: 

“Πώς θα με δει η μάνα μου κομμάτια;” Έμπηξα τα νύχια στους 

μηρούς, τους μάτωσα και ξεπέρασα τη δύσκολη ώρα. Τώρα με 

πιάνει σε στιγμές απόγνωσης να τελειώνω και μπαίνουν μπροστά τα 

παιδιά, ο άντρας μου, η μάνα μου.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μήπως είσαι ντροπαλή, δειλή, συνεσταλμένη ή 

ορμητική και γεμάτη αυτοπεποίθηση; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πάντα ήμουν ντροπαλή μα είχα και θάρρος, όταν 

έπρεπε. Είμαι δειλή, όταν πρόκειται να ζητήσω κάτι για μένα. Και 

συνεσταλμένη είμαι. Είδα κι έπαθα να εξωτερικεύσω κάτι από μέσα 

μου. Όταν πρόκειται για αισθήματα, ιδέες, είμαι ορμητική, καθώς 

και όταν πρόκειται να βοηθήσω κάποιους.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι συμβαίνει, όταν μένεις μόνη; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μόνη μένω πολύ συχνά. Σκέφτομαι, μονολογώ, 

συζητώ με τα πρόσωπα που θέλω. Τις πιο πολλές φορές κλαίω. 

Διαβάζω ακόμα πολύ. Κάποτε κεντούσα για να βλέπω πως κάνω 

κάτι δημιουργικό. Τώρα το άφησα. Συλλογίζομαι και στοχάζομαι τα 

πάντα και ονειρεύομαι.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι συμβαίνει όταν βρίσκεσαι μέσα σε κόσμο, σε 

συνωστισμό; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο συνωστισμός με ενοχλεί, νομίζω πως θα σκάσω. 

Ασφυκτιώ. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σ' αρέσει η συντροφιά ή η μοναξιά; 



 117 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μου αρέσει η μοναξιά και η αυτοσυγκέντρωση. Εκεί 

ζω στον δικό μου κόσμο. Μιλάω μόνη μου. Μα και η καλή 

συντροφιά μ' αρέσει. Με κάνει να ξεχνιέμαι. Είναι σπάνια όμως. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι σε κάνει να κλαις; Πώς νοιώθεις, μετά που θα 

κλάψεις; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με κάνει να κλαίω ο πόνος, η αδικία, η σκληράδα 

των ανθρώπων και της ζωής. Μετά το κλάμα περνάει κάπως η 

συναισθηματική φόρτιση. Ας πούμε πως ανακουφίζομαι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς αντιδράς στην παρηγοριά, συμπόνια κτλ; (όχι στον 

οίκτο). 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όταν με παρηγορούν ή με συμπονούν με 

ανακουφίζει. Νοιώθω λιγότερο μόνη. Κάποιος με νοιάζεται, με 

σκέφτεται. Μου φεύγει λίγο ο πόνος μου και είναι πολύς. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς αντιδράς στην αντιλογία; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η αντιλογία με θυμώνει. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι συμβαίνει όταν πνίγεις την οργή σου; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όταν πνίγω την οργή μου και καταπιέζομαι, 

αγανακτώ με τον εαυτό μου και μετανιώνω, που δεν αντέδρασα, που 

δε μίλησα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχεις κάποιες φαντασιώσεις ή φόβους; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Φαντασιώσεις. Κλείνω τα μάτια και φαντάζομαι πως 

μιλώ σε δικά μου πρόσωπα. Τους λέω όσα δεν τολμώ ή δε μου 

δίνεται η ευκαιρία ή φοβάμαι ή διστάζω να πω. Ακόμα φαντάζομαι 

στιγμές που θα ήθελα να ζήσω. Φόβους έχω πολλούς. Τους έχω 

αναφέρει παραπάνω. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχεις μετανιώσει για τίποτε; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχω μετανιώσει για πάρα πολλά πράγματα. Για όσα 

έκαμα και δεν έκαμα. Για όσα δεν είπα. Για την καλοσύνη μου, ίσως 

και για αυτή. Γέμισα πληγές και μετανιώνω γιατί από τις ενέργειες 

αυτές άλλαξε η ροή της ζωής μου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες είναι οι στεναχώριες ή οι ατυχίες σου για κάθε 

προσωπικό, οικογενειακό, οικονομικό ή κάθε άλλο πρόβλημα; Να το 

περιγράψεις λεπτομερώς. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι στενοχώριες είναι πολλές, είναι δύσκολο για να 

τις περιγράψω. Από μικρή τις ένοιωσα έντονα. Και από ατυχίες 

βουνό! Υπήρχαν όμως και ευτυχίες. Και όταν πήγαιναν μαζί 

εξουδετέρωναν η μια την άλλη. Και ούτε γέλιο, ούτε κλάμα. Το 

προσωπικό μου πρόβλημα είναι γνωστό. Μου έχει δημιουργήσει ένα 

κενό, κάποια μειονεκτικότητα, καχυποψία, φόβο, θλίψη. 

Οι σχέσεις μου με τον άντρα μου με στενοχωρούν. Θα ήθελα να του 

μιλάω και να μου μιλάει. Φοβάμαι όμως. Αισθάνομαι φόβο επίσης 

όταν κάνουμε έρωτα. Αυτόν τον καιρό υποφέρω, σκέφτομαι ένα 

σωρό πράγματα που με πονάνε και δεν τα λέω. Κλαίω κρυφά, 

φοβάμαι για την υγεία μου. Κι εκείνος δε μου δίνει θάρρος για να 

μιλήσω, να ανασάνω. Παλεύω με τις υποψίες μου μόνη. Μιλάω σε 

καμιά φίλη, μα παρηγοριά δεν έρχεται. Ίσως φταίει η 

υπερευαισθησία”. 

Παρουσιάζει πολλά όνειρα. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό όνειρο, 

που επαναλαμβάνεται πολύ συχνά. Βλέπει συχνά πως βρίσκεται 

στην τουαλέτα και η πόρτα είναι μισάνοιχτη. Έξω από την πόρτα 

υπάρχουν άντρες που τη βλέπουν. Νοιώθει αγωνία. Επίσης βλέπει 

συχνά ανδρικές φιγούρες ή να την πλησιάζουν ή να είναι δίπλα της 

και να φοβάται. Κάποιες άλλες φορές βλέπει άνδρες να την 

κυνηγούν. Μερικές φορές έχει δει ως αντρική φιγούρα τον πατέρα 

της. 

Η ίδια λέει επίσης για τα όνειρά της: “Χαρακτηριστικά στοιχεία των 

ονείρων μου είναι: 
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α) Η αγωνία, το άγχος, ο πόνος, η στέρηση και κάποιες 

ανικανοποίητες επιθυμίες. Ίσως γεγονότα που θα ήθελα να ζήσω και 

δεν έζησα. 

β) Βρίσκομαι συχνά στο χωριό μου (εκεί που είναι το πατρικό μου 

σπίτι). Νοιώθω στέρηση. Δεν ήθελα ίσως ποτέ να φύγω ή θέλω ίσως 

να πηγαίνω. 

γ) Ταξιδεύω ή ετοιμάζομαι για ταξίδι. Φοβάμαι μήπως ξεχάσω κάτι. 

δ) Βλέπω νερό, θάλασσα και να κυριαρχεί το θαλασσί χρώμα στα 

αντικείμενα και το πράσινο στη φύση. 

ε) Βλέπω τους πεθαμένους συγγενείς. Φοβάμαι πολύ. Τελευταία 

βλέπω τάφους και φέρετρα. 

στ) Βλέπω ότι βρίσκομαι στο σχολείο και έχω άγχος. 

ζ) Βλέπω υποσυνείδητες επιθυμίες καταχωνιασμένες και 

απωθημένες. Αλλά και στο όνειρο μένουν ανικανοποίητες”. 

Τη γυναίκα αυτή την παρακολουθούσα για τέσσερα χρόνια. Της 

είχα δώσει αρκετά φάρμακα, όπως Staphisagria, Natrium 

muriaticum, Ignatia, Lac caninum, Ambra grisea, Cyclamen και 

άλλα, χωρίς να μπορέσει να βοηθηθεί ριζικά. 

Όλο αυτό το διάστημα ανακουφιζόταν κάπως, αλλά ποτέ δεν 

ένοιωσε βελτίωση. Σκέφτηκα την άνοιξη του 1994 να δώσω 

Natrium bromatum. Έδωσα Natrium bromatum 1Μ. Αξιοσημείωτο 

είναι ότι τρεις μέρες μετά μου ήλθε κάποιος άλλος πελάτης 

συστημένος από αυτήν. Κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει ποτέ στο 

παρελθόν! Είχα αρχίσει να πιστεύω ότι κάποια σοβαρή αλλαγή είχε 

γίνει μέσα της.  

Δύο μήνες μετά τη λήψη του Natrium bromatum μας ανέφερε 

μεγάλη βελτίωση. Ένοιωθε για πρώτη φορά, μετά από πολλά 

χρόνια, ότι ήταν καλά. Δεν είχε καταθλιπτική διάθεση. Το άγχος της 

είχε βελτιωθεί κατά πολύ, επίσης. Οι ενοχές της επίσης. Σταμάτησε 

να βλέπει τα όνειρα με τις τουαλέτες, τους πεθαμένους συγγενείς, τα 

φέρετρα, ότι κάποιοι άνδρες βρίσκονταν δίπλα της και ήταν 

τρομαγμένη ή ότι την κυνηγούσαν. Οι σωματικές ενοχλήσεις έχουν 

εξαφανιστεί επίσης. Βελτιώθηκαν οι σχέσεις με τον άνδρα της. 

Σταμάτησε να τον φοβάται κατά τη σεξουαλική επαφή. Η ίδια είναι 

ενθουσιασμένη γιατί έχει νοιώσει μια μεγάλη αλλαγή μέσα της. 
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Ξαναδόθηκε Natrium bromatum 1Μ μερικές φορές μέχρι τώρα. 

Σήμερα εξακολουθεί να παραμένει βελτιωμένη. 
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BARYTA SULFURICA  

Η Baryta sulfurica παρουσιάζει ως προς τον ψυχισμό της 

χαρακτηριστικά της ομάδος βαρίου και της ομάδας του θείου. Έτσι 

βρίσκουμε να παρουσιάζει δύο βασικά delusions που έχουν 

καταγραφεί για την Baryta carbonica : 

1.Delusion,he walks on knees. 

2.Delusion,laughed at, mocked being. 

Η σημασία των παραπάνω delusions είναι η εξής: Τα πόδια 

συμβολίζουν το στήριγμα. Λέμε στην καθομιλουμένη ότι 

στεκόμαστε στα πόδια μας και εννοούμε ότι στηριζόμαστε στις 

δικές μας δυνάμεις. Τα κομμένα πόδια συμβολίζουν το να μην 

στηρίζεται κανείς στις δικές του δυνάμεις. H ανασφάλεια ότι δεν 

στηρίζεται κάποιος στις δυνάμεις του και ότι οι άλλοι γελούν μαζί 

του, κυρίως όταν το άτομο προσπαθεί να πετύχει κάτι, είναι ένα 

βασικό στοιχείο της Baryta sulfurica, που σχετίζεται με το στοιχείο 

βάριο του περιοδικού πίνακα. Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της 

ψυχοπαθολογίας είναι η αίσθηση ότι οι άλλοι δεν εκτιμούν το άτομό 

του, η οποία οφείλεται στο θείο. 

Έτσι το άτομο Baryta sulfurica είναι ένα δειλό άτομο, πολύ 

ανασφαλές που πιστεύει ότι δεν μπορεί να σταθεί στις απαιτήσεις 

των καταστάσεων και ότι οι άλλοι δεν τον εκτιμούν και  γελούν 

μαζί του. Έτσι υπάρχουν δύο διέξοδοι ή να κλειστεί πιο πολύ στον 

εαυτό του ή να αποδείξει στους άλλους ότι αξίζει. Η δεύτερη 

πιθανότητα είναι η πιο συχνή, γιατί το στοιχείο του θείου στις 

ενώσεις του προσδίδει στο άτομο το χαρακτηριστικό της συνεχούς 

προσπάθειας. Έτσι το άτομο Baryta sulfurica προσπαθεί συνέχεια 

για να κερδίσει την εκτίμηση των άλλων. Όμως, στην προσπάθειά 

του αυτή, πολύ συχνά τα θαλασσώνει στην τελική προσπάθεια και 

αποτυχαίνει, παρά την συνέπειά του. Άλλες φορές, παρά τις 
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συνεχείς επιτυχίες του εξακολουθεί να έχει συνεχώς την αίσθηση 

ότι οι άλλοι θα γελάσουν μαζί του και ότι δεν τον εκτιμούν. 

Στο Baryta sulfurica άτομο, όπως συμβαίνει σε όλα τα άλατα του 

θείου, επικρατεί το συκωτικό μίασμα. Έτσι μπορούμε και εδώ να 

βρούμε μερικά χαρακτηριστικά όπως την ευταξία, την 

σχολαστικότητα, την ανάγκη για έλεγχο και την μη έκφραση των 

συναισθημάτων. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, επίσης, είναι οι έντονες 

αντιπαραθέσεις στο οικογενειακό περιβάλλον και οι κακές σχέσεις 

με τους γονείς κυρίως στην περίοδο της εφηβείας. Η δειλία του 

Βαρίου δεν επιτρέπει να εκδηλωθούν οι φιλοσοφικές τάσεις του 

θείου. Έτσι ο σπουδαστής Baryta sulfurica χαρακτηρίζεται 

περισσότερο από την σχολαστικότητά του, την επιμέλειά του και 

την υπερπροσπάθεια που καταβάλλει στο να αποτυπώσει και τη 

παραμικρή λεπτομέρεια. 

Στην εφηβεία το Baryta sulfurica άτομο μπορεί να είναι ή πολύ 

δειλό και συνεσταλμένο, που παρ’ όλη την επιμέλειά του 

παρουσιάζει μια φοβερή ατολμία στο να εκφράσει την άποψή του, ή 

να είναι πολύ επιδειξίας. Στην πραγματικότητα όμως πίσω από την 

συνεχή προσπάθεια για επίδειξη βρίσκεται μια βαθιά εδραιωμένη 

ανασφάλεια και έλλειψη αυτοεκτίμησης. 

Η Baryta sulfurica, όπως και όλη η ομάδα βαρίου ενδείκνυται σε 

ψυχώσεις. Στη Baryta sulfurica υπάρχει το χαρακτηριστικό ότι είναι 

σχετικά καλής πρόγνωσης. Τα ψυχωτικά επεισόδια είναι σχετικά 

ήπια και η λειτουργικότητα του ατόμου μετά από αυτά είναι καλή. 

Συνήθως το άτομο είναι καλά ενταγμένο στην κοινωνία. Αυτό 

οφείλεται στο ότι υπάρχει το θείο στην σύσταση της ένωσης με 

αποτέλεσμα να  επικρατεί το συκωτικό μίασμα  και να 

περιορίζονται κατά πολύ οι συφιλιδικές εκδηλώσεις. Το ίδιο 

συμβαίνει με τις διανοητικές καθυστερήσεις. Συνήθως η διανοητική 

καθυστέρηση που χρειάζεται Baryta sulfurica παρουσιάζει οριακή 

νοημοσύνη. Για τον ίδιο λόγο η κατάθλιψη συνήθως δεν παίρνει την 

μορφή της μείζονος κατάθλιψης. 
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 Όσον αφορά στον ψυχισμό του φαρμάκου έχουμε καταγράψει τα 

εξής συμπτώματα: 

AIR mental symptoms am. in open 

ANGER 

ANXIETY twilight, bed in 

night 

midnight, before 

fear, with 

fever, during 

future, about 

CAPRICIOUSNESS 

CENSORIUS critical 

COMPANY aversion to, presence of other people agg. 

CONCENTRATION difficult 

CONFUSION morning 

evening 

COWARDICE 

DELUSION criticised, she is 

knees, he walks on 

laughed at, mocked being 

legs cut off, are 

people looking at him 

walks knees, he w. on his 

DESIRES full of 

more than she needs 

FEAR evening  

conversation, of 

crowd, in a 

death, of 

evil, of 

people, of; anthropophobia 

FORGETFUL words while speaking, of; word hunting 

FRIGHTENED easily 

noon nap, after 

HURRY haste 

HYSTERIA grief, from 
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IMBECILITY 

IMPATIENCE 

INDIFFERENCE apathy 

INDOLENCE aversion to work 

IRRESOLUTION triffles, about 

IRRITABILITY 

evening 

LAMENTING bemoaning, wailing 

LOQUACITY 

MEMORY WEAKNESS OF 

MOANING groaning, whining 

OBSTINATE 

SUSPICIOUS mistrustful 

TALKING sleep, in 

TIMIDITY bashful 

WORK aversion to mental 

Στη συνέχεια περιγράφονται μερικές ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α΄ 

Ασθενής σαράντα ετών, άνδρας, παντρεμένος, ξενοδοχοϋπάλληλος, 

έρχεται παραπονούμενος για πονοκεφάλους, που προκαλούνται από 

αυχενικό σύνδρομο. Επίσης για “αίσθηση θολούρας”, που του 

προκαλεί ζάλη. Είναι πολύ αγχώδης, “Αγχώνομαι σε σχέση με το 

χρόνο, αν θα προλάβω…” λέει. 

Ζεσταίνεται. Τα πόδια του είναι ζεστά και τα ξεσκεπάζει στον ύπνο. 

Ιδρώνει στο πρόσωπο και στα πόδια, ο ιδρώτας είναι δύσοσμος. 

Επιθυμίες: Αυγό, Θαλασσινά, ξινά. Αποστροφή στο γάλα. 

Ύπνος: καλός, συνήθως στη δεξιά πλευρά. Όνειρα λίγα και δεν τα 

θυμάται. 

Από το οικογενειακό ιστορικό δεν αναφέρει τίποτε το ιδιαίτερο. 

Ατομικό ιστορικό: Δύο ψυχωτικά επεισόδια το 1979 και το 1981, 

αντίστοιχα. 

Λέει “Είμαι μηδενιστής. Δεν πιστεύω στη συγγένεια, στη θρησκεία. 

Είναι όλα υποκριτικά. Συναισθηματικά δεν προσαρμόζομαι εύκολα. 

Οι άνθρωποι που εκτιμώ συνήθως με εκτιμούν. Δεν εκτιμώ, όμως, 
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εύκολα τους ανθρώπους”. Είναι ομιλητικός. Αναφέρει:“ Οι άλλοι 

γελούν μαζί μου. ”Στην εφηβεία ήταν πολύ ντροπαλός, “Ζωήρευα, 

μόνο αφού γνώριζα το περιβάλλον”, λέει. 

Στις 7-2-1994, του δόθηκε Baryta sulfurica 1M. 

Στις 10-4-1994 ανέφερε ότι ήταν πολύ καλύτερα ψυχολογικά. Οι 

πονοκέφαλοι, μετά από επιδείνωση τριών ημερών, καλυτέρεψαν. 

Έκτοτε, έχει επαναληφθεί το φάρμακο μερικές φορές και παραμένει 

σταθερά βελτιωμένος. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ B΄ 

Γυναίκα τριαντατριών ετών, ιδιωτική υπάλληλος, προσέρχεται στο 

ιατρείο παραπονούμενη για τα εξής: Αμηνόρροια από διετίας, 

βρογχοκήλη (υποθυρεοειδική). Σακχαρώδης Διαβήτης από έτους. 

Οιδήματα στα πόδια. Τραχηλικοί λεμφαδένες, διογκωμένοι. 

Οικογενειακό ιστορικό: Πατέρας: Καρκίνο στομάχου. Μητέρα: 

Υπέρταση. Παππούς από πατέρα: Σακχαρώδη Διαβήτη. 

Ζεσταίνεται. Είναι χειρότερα με τις αλλαγές του καιρού. 

Επιθυμίες: Κρέας, αλμυρά. Αποστροφές: Ψάρι, αυγό, λίπος, γλυκά. 

Έμμηνος ρύση: Λίγο αίμα, διαρκεί 15 ημέρες, πάντα με 

καθυστέρηση. Οίδημα και πόνος μαστών πριν την έμμηνο ρύση. 

Ευαίσθητη, πληγώνεται εύκολα. Η παρηγοριά την χειροτερεύει. 

Αναστενάζει συχνά. Παρουσιάζει κλειστοφοβία. Αναφέρει: 

“Νοιώθω γελοία πολλές φορές. Θέλω να με εκτιμούν. Οι αδελφές 

μου με καταπίεζαν, όταν ήμουν μικρή και μου δημιουργούσαν 

αίσθημα κατωτερότητας, έτσι είμαι ντροπαλή από μικρή. Δεν με 

έπαιζαν τα άλλα παιδιά”. 

Χρονορόσημα: Άργησε να μιλήσει. 

Στις 27-8-1993 της δόθηκε Baryta sulfurica 1M. Στις 15-2-1994 

λέει: “Είμαι πολύ καλά. Γελάω πολύ, νοιώθω ευτυχισμένη, πιο 

αισιόδοξη”. Επανήλθε η έμμηνος ρύση. Ο σακχαρώδης διαβήτης 

είναι καλύτερα, η βρογχοκήλη μειώθηκε. Η κλειστοφοβία είναι 
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πολύ καλύτερα. Έκτοτε, έχει επαναληφθεί το φάρμακο μερικές 

φορές και παραμένει βελτιωμένη . 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ΄ 

Άνδρας τριανταεννέα ετών, ιδιωτικός υπάλληλος, παντρεμένος με 

ένα παιδί, έρχεται για αδυναμία νοητική και σωματική και 

ευερεθιστότητα “Τρομάζω και μόνο που σκέφτομαι, ότι πρέπει να 

δουλέψω” λέει. 

Το 1985 θάνατος παιδιού του σε τροχαίο. Το 1987 θάνατος πατέρα 

του με τον οποίο είχαν ισχυρούς δεσμούς, κυρίως οικονομικούς. Το 

ίδιο έτος η γυναίκα του νοσηλεύεται για ψυχωτικό επεισόδιο. Τα 

προβλήματα υγείας αρχίζουν από τετραετίας. 

Ομοιοπαθητικό ιστορικό: 

Ζεσταίνεται, ξεσκεπάζει τα πόδια του. 

Όρεξη για φαγητό μειωμένη. Προτιμά κρέας, ζυμαρικά, γλυκά, 

λαχανικά. 

Ύπνος ανήσυχος, δεν τον ξεκουράζει, συνήθως δεξιά. Όνειρα 

πολλά, αλλά δεν τα θυμάται. Δυσκοιλιότητα με κόπρανα σκληρά. 

Φόβοι: “Ότι κάποιο ατύχημα θα συμβεί, μήπως βάλω τα χέρια μου 

σε ανεμιστήρα ή στη πρίζα, τα κλειστά μέρη, τα σκυλιά ”. 

Λέει: “Αποφασίζω πολύ δύσκολα, μιλάω ανοιχτά, δε θα κάθομαι 

στη συζήτηση να κοροϊδεύω τους άλλους. Λέω πάντα την αλήθεια, 

αλλά δεν πιστεύω αυτά που τους λέω ότι είναι αληθινά. Δεν με 

εκτιμούν οι άλλοι γιατί νομίζω ότι μερικοί με κοροϊδεύουν κιόλας. 

Γίνομαι θυσία για όλους. Αν κάποιος μου κάνει κακό, θέλω να τον 

εκδικηθώ, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Θίγομαι με το παραμικρό. 

Θέλω να είμαι σωστός και καλός, να μπορώ να απαντήσω σωστά σε 

όσους και όσα με ρωτούν γιατί έτσι θα γίνω αποδεκτός”. 

Μειωμένη επιθυμία για σεξουαλική πράξη. Από μικρός αυνανιζόταν 

πολύ τακτικά. “Οι γυναίκες δε με ήθελαν” λέει. 

Στις 25-10-1993 του δόθηκε Baryta sulfurica 1Μ. 
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Στις 18-12-1993 λέει: “Είμαι πολύ καλύτερα. Έχω περισσότερη 

δύναμη, η μνήμη μου βελτιώνεται. Στη δουλειά μου πάω πιο 

ευχάριστα. Δε νευριάζω τόσο εύκολα”. Έκτοτε, έχει επαναληφθεί το 

φάρμακο μερικές φορές και παραμένει εμφανώς βελτιωμένος. 

 



 128 

KALIUM IODATUM 

Τα άτομα kali iod. παρουσιάζουν μια πολύ βασική ανασφάλεια: 

έχουν συνεχώς την αίσθηση ότι η οικογένεια ή οι πολλοί στενοί 

τους φίλοι θα τους παρατήσουν και θα μείνουν μόνοι. Τα στοιχεία 

που συνθέτουν το kali iod. είναι το κάλιο και το ιώδιο. Το κάλιο 

έχει ως πολύ μεγάλο χαρακτηριστικό την προσήλωση στην 

οικογένεια. Οι οικογενειακές αρχές ιεραρχούνται πάνω από όλα 

στην ομάδα του καλίου. Το ιώδιο έχει μια μεγάλη ανασφάλεια, ότι 

το παρατούν. 

Αυτή η βασική αίσθηση που κατέχει τα άτομα kali iod. τα ωθεί να 

είναι πολύ γενναιόδωρα προς τους άλλους. Δίνουν συνεχώς, 

γίνονται θύματα για τους άλλους. Είναι σε όλους αγαπητά και 

εύκολα μπορεί να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης. Στην παρέα είναι 

πολύ ευχάριστα και ομιλητικά. Προσπαθούν να είναι οι άλλοι 

ευτυχισμένοι και κάνουν τα πάντα για να είναι οι άλλοι 

ευχαριστημένοι. 

Τα άτομα kali iod. εύκολα βιώνουν ότι τους εγκαταλείπουν οι 

άλλοι. Είναι περισσότερο μια φαντασιακή τοποθέτηση για την ζωή, 

επειδή έχουν την απαίτηση και οι άλλοι να συμπεριφέρονται όπως 

αυτοί. Όταν νοιώσουν ότι οι άλλοι πολύ εύκολα θα τους 

εγκαταλείψουν, τότε γίνονται ευερέθιστοι και αγενείς προς τους 

άλλους. Μπορεί να εμφανίσουν μέχρι και έντονο μίσος ή και 

μεγάλη αδιαφορία για την οικογένειά τους. Τότε μπορεί να 

αρχίσουν έντονη εξωσυζυγική ζωή, κάτι που είναι ασύμβατο με τις 

αρχές του. 

Άλλες φορές μπορεί να εμφανιστεί κατάθλιψη. Τότε υπάρχει 

μεγάλη απογοήτευση από την συμπεριφορά των άλλων, το άτομο 

παρουσιάζει αδιαφορία για τους άλλους ή αδιαφορία για την ζωή, 

παρατάει τις συνήθεις ασχολίες του, απεχθάνεται κάθε ανθρώπινη 

επαφή. 

Τα παιδιά kali iod. είναι πολύ ζωντανά και αεικίνητα. Μπορεί να 

είναι πολύ ευχάριστα στην παρέα με πολλά ενδιαφέροντα, έτσι ώστε 
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να είναι το επίκεντρο της παρέας. Άλλες φορές όμως είναι μοναχικά 

και έχουν την αίσθηση ότι δεν έχουν φίλους. Στο σπίτι είναι πολύ 

ευαίσθητα στους συζυγικούς καυγάδες. Σε κάθε συζυγικό καυγά 

έχουν την αίσθηση ότι οι γονείς τους θα φύγουν και θα τα 

παρατήσουν. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ KALIUM IODATUM 

Πρόκειται για μια κυρία 43 ετών, Βουλγαρικής καταγωγής, που 

ζούσε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Είναι δικηγόρος και μιλάει 

έξι γλώσσες. Παντρεύτηκε πρώτη φορά μ’ έναν Έλληνα στη 

Βουλγαρία και απόκτησε μαζί του μια κόρη. Χώρισε λίγα χρόνια 

μετά. Ήλθε στη συνέχεια στην Ελλάδα, όπου ξαναπαντρεύεται.  

Όταν έρχεται σε μας παραπονιέται για τα εξής: “Νοιώθω άρρωστη 

χωρίς να με πονά συγκεκριμένο όργανο. Νοιώθω καθημερινά πως 

δεν είμαι καλά. Έχω ατονία. Δεν έχω δύναμη για τίποτα. Τα πάντα 

είναι αγγαρεία. Τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται τον τελευταίο 

χρόνο. Νοιώθω πως είμαι υποχρεωμένη να λύνω τα πάντα εγώ. Αν 

δεν το κάνω νιώθω ενοχές. Αλλά κι όταν το κάνω, αντί για 

ευχαριστώ με εκμεταλλεύονται. Εγώ έκανα το παν για τους άλλους. 

Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για μένα όταν χρειάστηκα τη βοήθειά 

τους. Κρατιέμαι να μην το δείξω στην κόρη μου. Συνεχώς λέω γιατί 

παραμέλησα τον εαυτό μου; Ήμουν δεμένη με τη μαμά μου. Ο 

πατέρας πέθανε πριν δέκα τέσσερα χρόνια. Μετά πήρα το βάρος 

επάνω μου. Οι άλλοι περνούσαν καλά. Με έκαναν ότι ήθελαν. 

Νοιώθω προδομένη από την οικογένειά μου. Όταν ανακαλύφθηκε 

ότι έχω επιληψία ήρθαν στο νοσοκομείο και μου είπαν ότι δεν είχα 

τίποτε και να μην ακούω τους γιατρούς”. 

Αν και το κύριο πρόβλημά της είναι η επιληψία, τα παραπάνω ήταν 

οι πρώτες πληροφορίες κατά τη λήψη του ιστορικού. Είχε 

επισκεφθεί παλιά ομοιοπαθητικό και πήρε Lachesis, με την οποία 

βελτιώθηκαν τα σωματικά της ενοχλήματα. 
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Ζεσταίνεται, νοιώθει καλύτερα στο βουνό. Επιθυμεί πολύ πατάτες, 

σαλάτες. Εδώ και ένα χρόνο παίρνει Tegretol και έχει υπνηλία 

(κοιμάται πολλές ώρες). 

Άλλα προβλήματα: 

Δεν ακούει καλά τις υψηλές συχνότητες, όταν στεναχωριέται. Έχει 

βουητό στα αυτιά. Δεν μπορεί να βρει την κατάλληλη λέξη για να 

περιγράψει ένα αντικείμενο. 

Έκανε αμυγδαλεκτομή σε ηλικία τεσσάρων ετών. 

Μικρή είχε λειτουργικό φύσημα στην καρδιά. 

Από δεκαπενταετίας έχει πόνο στην ΟΜΣΣ. 

Έλκος δωδεκαδακτύλου πριν είκοσι τρία χρόνια. 

Συχνά παρουσιάζει φοβερό πόνο στη δεξιά ωμοπλάτη. Δεν μπορεί 

να κουνήσει την πλάτη της. 

Δεν μπορεί να ακούσει μουσική, ενώ την καλυτερεύει το διάβασμα. 

Από τον περασμένο χρόνο παρουσιάζει πολλές κρεατοελιές στο 

πρόσωπο και στο σώμα. 

Η μνήμη της είναι σε άσχημη κατάσταση. “Δε θυμάμαι τίποτε μόνο 

τα δυσάρεστα συμβάντα της ζωής”, λέει. 

Υπάρχει ιστορικό εκζέματος στο μέτωπο από δεκαετίας.  

Περιγράφει όνειρα που έχει δει τα τελευταία είκοσι χρόνια. Βλέπει 

συχνά μια παιδική της φίλη, με την οποία σταμάτησαν να 

βλέπονται, λόγω κάποιας παρεξήγησης μεταξύ των οικογενειών 

τους. Στο όνειρό της βλέπει πως είναι μαζί με τη φίλη της και 

περνούν καλά. 

Επίσης: “Δεν έχω τελειώσει το Πανεπιστήμιο και μου μένουν οι 

τελευταίες εξετάσεις. Σκέφτομαι με αγωνία πώς θα πάω στην 

Τσεχοσλoβακία για τις εξετάσεις. Αναρωτιέμαι πώς θα δώσω 

εξετάσεις, αφού έχουν περάσει πολλά χρόνια και δεν μπορώ να βρω 

βιβλία”. 

Επίσης: “Βλέπω πως είμαι παντρεμένη για δεύτερη φορά. Χωρίζω 

και πρέπει να γυρίσω στη Βουλγαρία, όπου δε βρίσκω δουλειά. Πώς 

θα ζω”; 
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Τη ρωτώ: “Μα καλά, στη Βουλγαρία είναι οι γονείς σου, οι φίλοι 

σου. Θα σε βοηθήσουν”.  

Απαντά: “Στα όνειρά μου δεν υπάρχουν φίλοι, είναι όλοι τους 

φευγάτοι”. 

Τη ρωτώ: “Μήπως αυτή είναι μια γενικότερη αίσθηση που έχετε 

στη ζωή σας”; 

Απαντά: “Από πολλά χρόνια έχω την ανασφάλεια ότι οι φίλοι μου 

θα με παρατήσουν”. 

Από φόβους αναφέρει ότι φοβάται το θάνατο και τη δυστυχία. Τα 

χέρια της είναι συνεχώς σφιγμένα. Αναφέρει ότι καλυτερεύει με το 

περπάτημα. 

Εδόθη Kalium iodatum 1M. 

Στη δεύτερη συνάντηση η ασθενής λέει: “Τώρα είμαι καλύτερα. Δεν 

έχω αδυναμία ούτε ατονία. Δεν είμαι τέλεια, όμως σπάνια με πιάνει 

αδυναμία. 

Τη ρωτώ: “Την αίσθηση της προδοσίας νιώθεις να την ξεπέρασες”; 

Απαντά: “Το πρόβλημα δε σταμάτησε να με βασανίζει. Δεν υπάρχει 

μέρα που το μυαλό μου να μην το σκεφτεί. Μπορώ να πω όμως ότι 

τώρα μπορώ και ξεφεύγω πιο εύκολα από τις σκέψεις, κάνοντας 

κάτι άλλο. Κάτι άλλο όμως που παρουσιάστηκε είναι συσπάσεις 

στην περιοχή μύτη-στόμα, που δεν τις ελέγχω. Ειδικά αν υπάρχει 

εκεί κοντά καθρέφτης. Αναγκάστηκα να πάρω και ηρεμιστικά. Το 

είχα και πριν πάρω το φάρμακο αλλά η λήψη του φαρμάκου το 

επιδείνωσε. Μετά από μερικές μέρες υποχώρησε”.  

Μετά το φάρμακο είδε το εξής όνειρο: “Είδα πως ψάχνω για 

δουλειά. Μόνο που τώρα είναι διαφορετικό. Πάλι δεν έχω δουλειά. 

Μόνο που τώρα είμαι πιο νέα και δεν υπάρχει το παιδί. Βλέπω μια 

φίλη που είναι κι αυτή δικηγόρος και πως θα ανοίξουμε μαζί 

γραφείο. Υπάρχει στο όνειρό μου για πρώτη φορά ένας φίλος!!!” 

Μετά τη χορήγηση του Kali iodatum έχει βελτιωθεί κατά πολύ. 

Έκτοτε, έχει επαναληφθεί το φάρμακο μερικές φορές και παραμένει 

βελτιωμένη . 
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LAC FELINUM  

Είναι πολύ ενδιαφέρον να περιγράψουμε με λεπτομέρεια, πώς 

γεννιέται μια αρχική υπόθεση για τον ψυχισμό ενός φαρμάκου και 

πώς τελικά μέσα από κάποια περιστατικά, των οποίων η 

συνταγογράφηση βασίστηκε σε αυτήν την αρχική υπόθεση, 

καταλήγουμε σε χρήσιμα τελικά συμπεράσματα για τον ψυχισμό 

αυτού του φαρμάκου. 

To Lac Felinum προέρχεται από το γάλα της γάτας και δεν είναι 

καλά αποδεδειγμένο φάρμακο. Η συγκριτική μελέτη του με τα Lac 

caninum και Lac defloratum, των οποίων ο ψυχισμός έχει 

κατανοηθεί σε μεγάλο βαθμό, θα βοηθήσει στο να κάνουμε 

υποθέσεις για τον ψυχισμό αυτού του φαρμάκου.  Η άποψη ότι τα 

φάρμακα παρουσιάζουν ιδιότητες σε σχέση με τις ιδιότητες της 

ουσίας, από την οποία προέρχονται, θα μας βοηθήσει να κάνουμε 

κάποιες υποθέσεις. 

Το Lac caninum προέρχεται από το γάλα σκύλου. Το μεγάλο 

χαρακτηριστικό του ατόμου Lac caninum είναι το μεγάλο αίσθημα 

κατωτερότητας. Νομίζει ότι οι άλλοι τα καταφέρνουν καλύτερα από 

αυτόν. Συνεχώς προσπαθεί για να κερδίσει την εκτίμηση, την 

αποδοχή και την αγάπη των άλλων. Ο ψυχικός κόσμος του Lac 

caninum μοιάζει με τον ψυχικό κόσμο του σκύλου. Ο σκύλος είναι 

πιστός και καλός σύντροφος. Τον εκπαιδεύει ο άνθρωπος για να 

κάνει κάποια κατορθώματα. Κερδίζει τη συμπάθεια του αφεντικού 

του όταν τα καταφέρνει καλά σε αυτά που έχει διδαχθεί. Ο σκύλος, 

επίσης, νοιώθει συνεχώς κατώτερος σε σχέση με το αφεντικό του. 

Θέλει να του μοιάσει, θέλει μια αναγνώριση και καλή μεταχείριση 

από αυτόν. Γίνεται ανταγωνιστικός ως προς το ποιο κατόρθωμα θα 

πετύχει. 

Το Lac defloratum προέρχεται από το γάλα αγελάδας. Στον ψυχισμό 

του βασικό σύμπτωμα είναι η αίσθηση μοναξιάς που νοιώθει συχνά, 

ακόμη και όταν βρίσκεται σε παρέα. Η αγελάδα είναι σύμβολο της 

μητέρας, της μητρικής στοργής και φροντίδας. Είναι γνωστό σε μας 

από το σχολείο το: “Η καλή μας αγελάδα, βόσκει κάτω στη 

λιακάδα, μικρά χόρτα και μεγάλα, για να κατεβάσει γάλα ...” Συχνά 
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παρομοιάζονται στην καθομιλουμένη οι πολύ αφοσιωμένες και 

προστατευτικές μητέρες ως αγελάδες. 

Οι υπερπροστατευτικές μητέρες έχουν μεγάλες ανασφάλειες την 

περίοδο της εφηβείας των παιδιών τους. Τότε είναι που νοιώθουν 

έντονη μοναξιά, άδειο το σπίτι. Ξέρουμε ότι τα Lac defloratum 

νοιώθουν έτσι συνέχεια. Με το παραμικρό αισθάνονται μόνοι σα να 

είναι σε μοναστήρι. 

Το αίσθημα κατωτερότητας και η ανταγωνιστικότητα στο Lac 

defloratum εστιάζονται στην έννοια “μητρική φροντίδα”. Υπάρχει η 

ανασφάλεια ότι δεν θα μπορέσουν να είναι καλές μητέρες και 

κάνουν έντονη προσπάθεια για να είναι καλές μητέρες. Εδώ αξίζει 

να κάνουμε μια συσχέτιση με το γεγονός ότι δίνεται το Lac 

defloratum για να κατεβάσει περισσότερο γάλα μια γυναίκα που 

θηλάζει. Το ιδεώδες πάντως είναι, αντί να χρησιμοποιηθεί αυτή η 

πρακτική, να κατανοηθεί το τι νοιώθει η γυναίκα με βάση τις 

βασικές της ανασφάλειες, και εκεί  να βασιστεί η συνταγογράφηση. 

Αυτό που έχουμε δει όμως είναι, ότι πολλές φορές οι γυναίκες στο 

πρώτο τους παιδί (και όχι απαραίτητα μόνο στο πρώτο), 

παρουσιάζουν μια ανασφάλεια στο αν θα μπορέσουν να 

αντεπεξέλθουν ως μητέρες. Μερικές φορές μπορεί να είναι τόσο 

έντονο, που μπορεί να παρουσιαστεί και κατάθλιψη. Αυτό το 

“σύνδρομο” ταιριάζει στην ψυχολογία Lac defloratum. 

Όσον αφορά στη γάτα τώρα. Η γάτα είναι χαδιάρα. Είναι ζηλιάρα 

επίσης. Όταν θέλουμε να παινέσουμε μια ναζιάρα γυναίκα τη λέμε 

ότι μοιάζει με γάτα. 

Διαβάζουμε στη φαρμακολογία του Clarke ότι το Lac felinum έχει 

πλούσια συμπτωματολογία από τους οφθαλμούς. Είναι γνωστή η 

έκφραση που λένε οι γυναίκες στους άνδρες για το τι θα τους 

κάνουν αν καταλάβουν ότι τις έχουν απατήσει: “Θα σου βγάλω τα 

μάτια”. Το μάτι επίσης ως όργανο σχετίζεται με τον πόθο, τη 

λαχτάρα, την επιθυμία. Διαβάζουμε επίσης στη φαρμακολογία του 

Clarke το εξής σύμπτωμα: “Mental illusion that the corners of 

furniture, or any pointed object near her, were about to run into 

eyes, the symptom is purely mental ...” (Μετάφραση: “Ψευδαίσθηση 
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ότι η γωνία των επίπλων ή οποιοδήποτε μυτερό αντικείμενο, που 

είναι κοντά της, θα μπει στα μάτια της, το σύμπτωμα είναι κατ’ 

εξοχήν διανοητικό ...”). Βλέπουμε λοιπόν ότι το άτομο Lac felinum 

φοβάται μην του βγουν τα μάτια. 

Από τα παραπάνω μπορούμε να κάνουμε κάποιες υποθέσεις για τον 

ψυχισμό Lac felinum. 

Υπάρχει το αίσθημα κατωτερότητας και η ανταγωνιστικότητα στο 

θέμα της ερωτικής ζωής. Θεωρώ ότι το Lac felinum είναι πιθανό να 

ενδείκνυται σε γυναίκες που τις απασχολούν πολύ θέματα που 

έχουν σχέση με τη θηλυκότητα και τις ερωτικές κατακτήσεις τους 

σε σχέση με τις άλλες γυναίκες. Γυναίκες ανταγωνιστικές. Όταν 

ακούμε για γυναίκες, που έχουν την τάση να ερωτεύονται ή να τα 

φτιάχνουν με άνδρα φιλενάδας τους, πρόκειται για γυναίκες 

ζηλιάρες, ελκυστικές, ναζιάρες, που φτιάχνουν σχέσεις με πάθος. 

Άλλες φορές όμως μπορεί να μην εκδηλώνεται αυτή η τάση, επειδή 

το άτομο έχει μεγαλώσει με αυστηρές ηθικές αρχές. Τότε 

κυριαρχούν τα συμπτώματα ζήλιας και καχυποψίας όσον αφορά τον 

ερωτικό τους σύντροφο. Ζηλεύουν υπερβολικά. Δημιουργούν 

καυγάδες για ασήμαντες αφορμές. 

Το Lac felinum πρέπει να έχει ομοιότητες με το Cuprum. Το 

Cuprum έχει την τάση να δημιουργεί τον πόθο στους άλλους. Είναι 

οι γυναίκες που έχουν φοβερή θηλυκότητα. Ταυτόχρονα υπάρχει 

και η ανασφάλεια ότι θα κατηγορηθούν. Η Cuprum γυναίκα έχει την 

ανασφάλεια ότι μπορεί να την κατηγορήσουν ότι είναι “πόρνη”. 

Αυτή η ψυχική κατάσταση αναλογεί στην Αφροδίτη της ελληνικής 

μυθολογίας. Η Αφροδίτη ως Θεά της ομορφιάς σκορπούσε τον πόθο 

σε Θεούς και ανθρώπους. Όταν ερωτεύτηκε τον Άρη, ο Ήφαιστος 

έφτιαξε ένα αόρατο δίχτυ και τους αιχμαλώτισε στο κρεβάτι. Τότε 

φώναξε όλους τους Θεούς να τους δουν και να μάθουν τα 

καμώματά τους. 

Τα παραπάνω αποτέλεσαν την αρχική υπόθεση για το Lac felinum, 

γράφτηκαν και δόθηκαν στους στενούς συνεργάτες τον Φεβρουάριο 

του 1995. Όπως είδατε, δεν βασίστηκαν σε κάποιο proving, αλλά 
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στην μελέτη των χαρακτηριστικών της πηγής της αρχικής ουσίας. 

Αυτή η μέθοδος συνήθως καλείται doctrine of signatures και συχνά 

αποδίδεται στον Παράκελσο, αλλά στην ουσία είναι προέκταση της 

φιλοσοφίας των ιδεών του Πλάτωνα. 

Λίγες μέρες μετά ήλθε για follow up μία κυρία την οποία 

παρακολουθούσα τα τελευταία πέντε χρόνια. Την πρώτη φορά που 

ήλθε ανέφερε ζαλάδες, δύσπνοιες, αίσθημα πίεσης στο κεφάλι, 

πολλούς φόβους: το ύψος, να οδηγήσει, τα κλειστά μέρη, μήπως την 

πατήσει αμάξι και το κυριότερο φόβος να ταξιδέψει με αμάξι με 

αποτέλεσμα αν και έχει δίπλωμα να μην οδηγεί. Όλα τα 

συμπτώματα άρχισαν πριν από ένα χρόνο μετά από μια ερωτική 

απογοήτευση.  

Από το υπόλοιπο ιστορικό αναφέρει τις εξής πληροφορίες : 

Επιθυμία για κρέας, ψάρι, γλυκά, αλμυρά, τυρί. 

Χειροτερεύει με την ζέστη. 

Εξωστρεφές άτομο, επιθυμεί τις παρέες, εκφράζει τα προβλήματά 

της. 

Είναι γρήγορη στις κινήσεις και είναι πολύ συνεπής στα ραντεβού 

της. 

Είναι συναισθηματικά ευμετάβλητη, κλαίει εύκολα και επιθυμεί την 

παρηγοριά. Είναι δεμένη με την οικογένειά της. Φοβάται τον πατέρα 

της τον οποίο σέβεται και υπεραγαπά. 

Σε ειδικό ερωτηματολόγιο που της δώσαμε, να απαντήσει μας 

απήντησε τα εξής: “Πολλές φορές όταν βιάζομαι να πω όλα αυτά 

που έχω μέσα στο μυαλό μου χρησιμοποιώ λάθος λέξεις, για 

παράδειγμα ονόματα. Άγχος έχω πολύ. Ακόμα και για τα πιο 

ασήμαντα πράγματα που μπορεί να μας συμβούν στην καθημερινή 

μας ζωή. Από το πρωί που σηκώνομαι, αγχώνομαι για το αν θα είμαι 

στην ώρα μου στην δουλειά, χωρίς να έχω ιδιαίτερο λόγο γιατί 

ξυπνώ πρωί και έχω άφθονο χρόνο για να ετοιμαστώ. Έχω επίσης 

άγχος στην δουλειά μου και αρκετές φορές χωρίς αιτία. Έχω άγχος 

μην αργήσω στα οποιαδήποτε ραντεβού, άγχος αν θα βρω γρήγορα 

ταξί για να γυρίσω σπίτι, άγχος όταν περιμένω τηλέφωνο από 

διάφορα πρόσωπα και δεν το έχω την ώρα ακριβώς που το 

περιμένω, αλλά κυρίως άγχος για το ποια θα είναι η στιγμή που θα 

εμφανιστούν τα συμπτώματα, δηλαδή σφίξιμο στο κεφάλι, ζαλάδα, 
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δύσπνοια κ.λ.π. Όλη την ημέρα έχω άγχος. Υπάρχουν επίσης 

πράγματα που με φοβίζουν όπως το ύψος, οι μακρινές αποστάσεις, 

το αυτοκίνητο, η κίνηση στους δρόμους, το ασανσέρ και γενικά η 

απομάκρυνση από εκεί που νοιώθω ασφάλεια. Ακόμα με φοβίζει 

πολύ η μοναξιά και η απόρριψη. Όταν έχω άγχος εμφανίζονται 

διάφορα συμπτώματα τα οποία πολλές φορές δεν είναι τα ίδια. 

Ξεκινάει από κάποια πίεση ψυχολογική που νοιώθω, ακολουθεί 

κάποια ταχυκαρδία αίσθηση πίεσης στο κεφάλι και στα μάτια, 

ένταση στην όραση, δυσκολία στην αναπνοή(κοφτή αναπνοή), 

πνίξιμο στο λαιμό και ίδρωμα. Μετά από όλα αυτά έχω τέτοιο φόβο 

που κόβονται και τα χέρια και τα πόδια, σε σημείο που πολλές 

φορές δεν μπορώ να περπατήσω. Ζηλεύω όταν έχω κάποια αφορμή 

από τον ερωτικό μου σύντροφο για να ζηλέψω. Ποτέ δεν ζήλεψα 

τον ερωτικό μου σύντροφο χωρίς σοβαρή αιτία. Γενικά δεν είμαι 

ζηλιάρα έξω από τα φυσιολογικά όρια ενός ανθρώπου που αγαπάει. 

Σε άλλους τομείς της ζωής μου δεν ζηλεύω ποτέ. Μπορεί να 

επιθυμώ αλλά δεν νοιώθω να ζηλεύω για πράγματα που έχουν οι 

άλλοι. Γίνομαι ανυπόμονη όταν δεν έχω κάτι που θέλω πολύ, την 

στιγμή που το περιμένω. Γενικά δεν έχω υπομονή όπως είχα 

παλιότερα, για παράδειγμα να περιμένω σε στάση λεωφορείου ή σε 

τράπεζα κ.λ.π. Είμαι ένα ευαίσθητο άτομο. Μπορώ να πληγωθώ 

εύκολα. Εκεί όμως που είμαι περισσότερο ευαίσθητη είναι η 

συναισθηματική μου σχέση και η σχέση μου με τους γονείς μου. 

Νευριάζω εύκολα αλλά σχεδόν ποτέ δεν το δείχνω, παρά μόνο 

στους γονείς μου, γιατί ξέρω ότι εκεί δεν θα παρεξηγηθώ και κάποια 

στιγμή θα ξεπεραστεί οποιοδήποτε μάλωμα. Αντιθέτως με τους 

τρίτους φοβάμαι την αντίδρασή τους και φοβάμαι μήπως τους χάσω 

από φίλους ή γνωστούς. Για μένα δεν είναι καθόλου ευχάριστη όλη 

αυτή η κατάσταση γιατί πιέζω τον εαυτό μου. Νευριάζω όταν οι 

άλλοι δεν καταλαβαίνουν αυτό που έχω να τους πω, όταν δηλαδή 

δεν γίνομαι αντιληπτή ή όταν οι γονείς μου με αντιμετωπίζουν σαν 

να είμαι ακόμη πολύ μικρή δίνοντάς μου τις πιο απλές συμβουλές. 

Όταν ήμουν μικρή ήμουν βίαιη κάποιες φορές με τους γονείς μου, 

δηλαδή προσπαθούσα να τους επιβληθώ μερικές φορές και ύψωνα 

πολύ την φωνή μου ή τους σήκωνα χέρι. Από τότε δεν θυμάμαι 

κάποιες φορές που να έγινα βίαιη. Η μοναδική φορά που έκανα μια 

βίαιη κίνηση και αυτό γιατί έχω πολύ υπομονή και ψυχραιμία, ήταν 
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όταν χαστούκισα τον ερωτικό μου σύντροφο επειδή με ταπείνωσε 

και με ξευτέλισε. Το γεγονός αυτό ήταν η εξαίρεση στο 

συγκρατημένο χαρακτήρα μου. Είμαι γενικά αισιόδοξο άτομο. Αλλά 

για δύο πράγματα φοβάμαι και πολλές φορές απελπίζομαι. Πρώτα, 

για το αν θα μπορέσω ποτέ να απαλλαγώ τελείως από όλα αυτά τα 

συμπτώματα που με βασανίζουν. Και δεύτερον, αν θα αγαπήσω 

ξανά τόσο πολύ και αν θα γίνω πάλι ευτυχισμένη όσο ήμουν, γιατί 

όλα όσα ζω τώρα μου φαίνονται λίγα σε σχέση με πριν. Είχα 

εξιδανικεύσει τόσα πράγματα σε εκείνον που τίποτε δεν με 

ικανοποιεί. Γίνομαι θλιμμένη και σκεπτική τις περισσότερες στιγμές 

τον τελευταίο καιρό, δηλαδή τον τελευταίο χρόνο. Μελαγχολώ όταν 

σκέπτομαι το μέλλον μου χωρίς εκείνον, μελαγχολώ όταν 

σκέπτομαι ότι όλα τα όνειρα που έκανα καταστράφηκαν, ότι όλο 

μου το είναι το έδωσα σε κάτι που αναρωτιέμαι αν άξιζε τον κόπο. 

Παλιά ήμουν χαρούμενος άνθρωπος, είχα σχεδόν πάντα το 

χαμόγελο στα χείλη. Τώρα έχω ακόμη αυτήν την φλόγα του 

χαμόγελου μέσα μου, με την διαφορά ότι η ερωτική απογοήτευση 

δεν με αφήνει να γίνω ξανά το χαρούμενο και ελεύθερο άτομο που 

ήμουν. Παλιότερα υπήρχαν πολλά πράγματα που μου έδιναν χαρά. 

Μια καλή παρέα, μια όμορφη αγορά, μια καλή κουβέντα, μια καλή 

εξέλιξη στην δουλειά μου. Τώρα όλα αυτά δεν είναι ικανά να με 

κάνουν χαρούμενη, παρά μόνο μια προοπτική επανασύνδεσης ή 

ακόμη και συνάντησης με το άτομο για το οποίο ενδιαφέρομαι. Η 

μοναξιά είναι κάτι που συνήθως μισώ. Όταν μένω μόνη μου 

συνήθως μελαγχολώ γιατί νοιώθω, ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται 

πραγματικά για μένα, έτσι ώστε να κάνει παρέα μαζί μου. Η επαφή 

με τους ανθρώπους με γεμίζει ζωντάνια, γιατί πραγματικά νοιάζομαι 

για αυτούς και λατρεύω να δίνω και να παίρνω. Κλαίω όταν 

πικραίνομαι, όταν θυμώνουν μαζί μου χωρίς να έχω κάνει κάτι το 

σημαντικά άσχημο. Κλαίω όταν δίνω τα πάντα και όχι μόνο δεν 

παίρνω τίποτε αλλά βλέπω πως δεν άξιζε ούτε το 1/100 από αυτά 

που έδωσα. Είναι όμορφο να βλέπεις τότε ότι ο γνωστός σου, ο 

φίλος σου, νοιάζεται για σένα και σε συμπονά. Ασχολείται μαζί σου 

και σε παρηγορεί. Η παρηγοριά είναι εκδήλωση αγάπης και την 

δέχομαι ευχάριστα. Για τα περισσότερα πράγματα που έχω κάνει 

δεν έχω μετανιώσει, σίγουρα όμως υπάρχουν κάποια μικρά ή 

μεγάλα για τα οποία έχω μετανιώσει. Όπως για το ότι δεν έπρεπε σε 
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κανένα να δώσω όλον μου τον εαυτό, όπως έχω κάνει 

επανειλημμένως.  Πρέπει πάντα να φυλάσσουμε τον εαυτό μας και 

να τον προστατεύουμε και να μην δίνουμε τα πάντα σε 

οποιονδήποτε τρίτο, πράγμα που δεν το έχω καταφέρει ακόμα. 

Αγαπάω την επικοινωνία με τους ανθρώπους, την συντροφιά τους, 

το χορό, το κολύμπι, την ζωγραφική, τον έρωτα. Απεχθάνομαι την 

υποκρισία και σιχαίνομαι το ψέμα και την ανειλικρίνεια. Σιχαίνομαι 

την αδράνεια, την πλήξη. Το να αγαπάω και να με αγαπάνε δίνει 

στην ζωή μου πραγματικά ενεργητικότητα. Είναι το πιο σημαντικό 

για μια υγιεινή ζωή. Κάποιες φορές γίνομαι μυγιάγγιχτη. Κάποιες 

άλλες φορές νευριάζω με τον εαυτό μου γιατί αφήνω καταστάσεις 

και ανθρώπους να με επηρεάζουν τόσο πολύ που να έχουν 

επιδράσεις στην υγεία μου. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω κάποτε να 

καταπολεμήσω την ευαισθησία μου και να μην αφήσω τρίτους να 

επιδρούν κατασταλτικά πάνω μου. Το μοναδικό μου πρόβλημα είναι 

η ερωτική μου ζωή. Στενοχωριέμαι για τι είδους εξέλιξη θα έχω 

μαζί με το πρόσωπο που με ενδιαφέρει, ή τι θα γίνει στην ζωή μου, 

αν θα μείνω στο τέλος μόνη μου, χωρίς αυτόν. Θεωρώ ότι στάθηκα 

άτυχη, γιατί όλη αυτή την κατάσταση που περνάω πιστεύω ότι δεν 

την άξιζα. Άξιζα σίγουρα μια πιο ήρεμη και χαρούμενη ζωή. Δεν 

έκανα αλήθεια, τίποτε το άσχημο. Το μόνο μου λάθος ήταν ότι 

αγάπησα πολύ, πάρα πολύ και αυτό με πήρε από κάτω που λένε.” 

Είχαν δοθεί φάρμακα όπως η Pulsatilla, και το Argentum nitricum, 

αλλά βελτιώθηκαν τα συμπτώματα, κυρίως οι φοβίες με το 

Phosphorus. Όμως η ίδια θεωρούσε ότι υπήρχε πρόβλημα στην ζωή 

της αν και αναγνώριζε ότι τα συμπτώματα είχαν υφεθεί και 

μπορούσε να χρησιμοποιεί το αμάξι της. Ο κύριος τομέας της ζωής 

της ο οποίος είχε πρόβλημα ήταν η ερωτική της ζωή, όπου 

συνέβαινε το εξής: Η ίδια ένοιωθε ότι έδινε πολλά στην κάθε σχέση 

της αλλά κάθε φορά ένοιωθε προδομένη γιατί υπήρχε πάντα κάποια 

αντίζηλος. Θεωρούσε τον εαυτό της άτυχο γιατί κάθε φορά που 

έφτιαχνε μια σχέση ανακάλυπτε ότι υπήρχε πάντα κάποια 

παράλληλη σχέση. Έκανε τα πάντα για να κρατήσει μαζί της τον 

ερωτικό σύντροφο αλλά δεν το κατάφερνε. Όταν ρωτήθηκε με ποιο 

ζώο νομίζει ότι μοιάζει η συμπεριφορά της, απάντησε ότι όλοι της 

λένε ότι μοιάζει με γάτα. 
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Εδόθη Lac felinum 1M. Μετά το φάρμακο αναφέρει θεαματική 

βελτίωση. Ένοιωσε τεράστια αλλαγή προς το καλύτερο. Ένοιωσε 

ξανά δυνατή, αισιόδοξη, βρήκε τον παλιό της εαυτό. Άρχισε να 

νοιώθει δυνατή και ανεξάρτητη στην ερωτική της ζωή. Αναφέρει 

πλήρη βελτίωση και σωματική και ψυχική. Αναφέρει επίσης ότι 

ζηλεύει πολύ( άρχισε να αναγνωρίζει την ζήλια της), αλλά τώρα 

νοιώθει αρκετά δυνατή για να αδιαφορήσει για ερωτικές αντιζηλίες. 

Βλέπουμε λοιπόν ότι η αρχική μας υπόθεση επιβεβαιώθηκε. Η 

παραπάνω ασθενής είχε πολλά στοιχεία από αυτά που περιελάμβανε 

η αρχική μας υπόθεση. Υπήρξαν όμως και μερικά νέα στοιχεία. Σε 

αυτή την περίπτωση η ασθενής νόμιζε ότι είχε δοθεί σε λάθος 

άτομο, ότι είχε δώσει όλο τον εαυτό της και δεν πήρε τίποτε. Τα 

παραπάνω βελτιώθηκαν μετά την λήψη του φαρμάκου. 

Μετά μερικές εβδομάδες μας απασχόλησε μια άλλη περίπτωση. 

Επρόκειτο για μια κυρία 35 χρονών, παντρεμένη με τρία παιδιά, η 

οποία έπασχε από λεύκη και έκανε ήδη ομοιοπαθητική θεραπεία για 

πέντε χρόνια σε διάφορους ομοιοπαθητικούς ιατρούς και είχε πάρει 

τα παρακάτω φάρμακα : Arsenicum, Thuja, Arsenicum iodatum, 

Calcarea carbonica, Arnica montana, και Natrium muriaticum. Είχε 

βρει κάποιες βελτιώσεις σε διάφορα σωματικά προβλήματα, αλλά η 

λεύκη δεν είχε καθόλου βελτιωθεί ούτε η στάση της προς την ζωή 

είχε αλλάξει. 

Κατά την συνέντευξη μας ανέφερε τα εξής:  Παρουσιάζει λεύκη από 

την ηλικία των επτά χρονών. Το δερματικό εξάνθημα άρχισε μετά 

από χτυπήματα και σε μέρη του σώματος όπου δέχονταν πίεση όπως 

στους αγκώνες, στα γόνατα, στους αστραγάλους και στην πλάγια 

κοιλιακή χώρα. Μετά από αλλοπαθητική θεραπεία την οποία άρχισε 

όταν ήταν δεκατεσσάρων χρονών, το εξάνθημα υποχώρησε στα 

περισσότερα σημεία . Επιδεινώθηκε ξανά το 1991, η ίδια το 

αποδίδει σε οικογενειακά προβλήματα που είχε εκείνο τον καιρό. 

 Από το αναμνηστικό ιστορικό ανέφερε τα εξής : 

Είναι διωογενής δίδυμη, γεννήθηκε 1.200 gr. 

Δεν θήλασε γιατί δεν δεχόταν το στήθος. 

Περπάτησε δυόμισι χρονών. 
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Μέχρι 13 χρονών είχε συχνές βρογχίτιδες και αμυγδαλίτιδες. Ρήξη 

τύμπανου δεξιά. Σε αυτή την ηλικία κάνει αμυγδαλεκτομή. 

Σε ηλικία 16 χρονών υπεβλήθη σε σκωληκοειδεκτομή. 

Δεξιά σαλπιγγίτιδα, δεξιά κύστη ωοθήκης το 1987. 

Από το οικογενειακό ιστορικό αναφέρονται τα εξής : Η μητέρα της 

είναι 61 ετών, έχει οστεοπόρωση, υπέρταση, έκζεμα, αρθρίτιδα. 

Από τους γονείς της μητέρας, η γιαγιά είναι 85 ετών και έχει 

γλαύκωμα. Ο παππούς πέθανε 72 ετών, έπασχε από υπέρταση. Ο 

πατέρας της είναι 69 ετών, έχει νοσήσει από ηπατίτιδα Β, έχει έλκος 

δωδεκαδακτύλου, έχει νοσήσει από πλευρίτιδα. Από τους γονείς του 

πατέρα, η γιαγιά πέθανε 67 ετών από πνευμονικό οίδημα. Έπασχε 

από βρογχικό άσθμα. Ο παππούς πέθανε από ελονοσία σε ηλικία 32 

ετών  Η αδελφή του πατέρα έχει λεύκη. Ο αδελφός του έχει 

σακχαρώδη διαβήτη και λεύκη. Μια άλλη αδελφή του πατέρα 

πάσχει από ψυχωτική διαταραχή. Η κόρη της πάσχει από λεύκη 

επίσης. Από τα αδέλφια της, η δίδυμη αδελφή της έχει 

χρωστικοφόρο γλαύκωμα. Ο αδελφός της έχει στίγμα μεσογειακής 

αναιμίας. 

Κατά την παιδική ηλικία ήταν πολύ ντροπαλή, δειλή, εύθικτη. Ήταν 

πολύ δεμένη με την μητέρα, τον πατέρα της τον φοβόταν, αν και 

ποτέ δεν την έδειρε. Δεν της άρεσε να σπουδάσει, αλλά της άρεσε 

πολύ ο αθλητισμός. Με τα αδέλφια της είναι πολύ δεμένη, έχει ένα 

αδελφό και δύο αδελφές. Στην εφηβεία ντρεπόταν πάρα πολύ, 

επειδή είχε λεύκη και φοβόταν ότι δεν θα παντρευτεί. Ντρεπόταν 

επίσης εκείνη την περίοδο, επειδή ένοιωθε ότι το στήθος της άρχισε 

να μεγαλώνει, ήθελε πολύ να το κόψει. Όταν ήταν 19 χρονών, αφού 

γύρισε από ένα φιλικό σπίτι, μόλις ξάπλωσε στο κρεβάτι, της 

δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι θα πεθάνει. Ένοιωσε αίσθηση 

πνιξίματος στο στήθος, ταχυπαλμία, άγχος, ήθελε να σηκωθεί και 

δεν μπορούσε από την ταραχή. Από τότε άρχισε να φοβάται το 

θάνατο και τον καρκίνο. 

 Φοβόταν ότι δεν θα παντρευτεί γιατί είχε λεύκη. Είχε τέσσερις 

δεσμούς. Από τον πρώτο είχε πληγωθεί πολύ. Παντρεύτηκε από 

έρωτα. Τα πρώτα χρόνια της συζυγικής της ζωής ήταν πολύ 

δύσκολα, γιατί ενώ ήταν πολύ δεμένη με την οικογένειά της, ο 
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άντρας της δεν είχε καλές σχέσεις με τους δικούς της. Η κατάσταση 

βελτιώθηκε όταν γεννήθηκε το δεύτερο παιδί. Ο άντρας της την 

ζηλεύει πολύ. Φοβάται τις εξωσυζυγικές σχέσεις γιατί πιστεύει ότι ο 

άντρας της θα διαπράξει έγκλημα, αλλά φοβάται ότι θα μπορούσε 

να εμπλακεί σε μια σχέση. Αναφέρει ότι ένας γείτονας την 

φλερτάρει έντονα και φοβάται μήπως το μάθει ο άντρας της.  

 Είναι δεμένη με την οικογένειά της. Είναι εξωτερικά πολύ ήρεμη. 

Αποφεύγει τις φασαρίες. Εύκολα αλλάζει γνώμη. Αγχώνεται για τα 

οικονομικά. Φοβάται τον θάνατο, φοβάται να κοιμηθεί μόνη, 

φοβάται μήπως πάθει καρκίνο, φοβάται τα φίδια. Φοβάται τις 

ενέσεις και τα νοσοκομεία. Δεν μπορεί να δει καθόλου θρίλερ ή 

σκηνές τρόμου. Φοβάται μήπως πάθει κάτι ο άντρας της, γιατί αν 

συμβεί αυτό δεν ξέρει τι θα απογίνει, νομίζει ότι δεν μπορεί να τα 

καταφέρει.  

 Νομίζει ότι τραβάει τα βλέμματα των άλλων επάνω της. Για τον 

ίδιο λόγο δε μπορεί να φορέσει κοντά ρούχα γιατί νομίζει ότι 

τραβάει τα βλέμματα των άλλων πάνω της. Νοιώθει πολύ 

μειονεκτικά γι’ αυτό. Φροντίζει να είναι πάντα αγαπητή στους 

άλλους, για να την εκτιμούν σαν άτομο. Νοιώθει πολύ έντονα ότι 

είναι κατώτερη από τους άλλους. Νομίζει ότι οι άλλοι σκέπτονται 

πώς την παντρεύτηκε ο άντρας της, επειδή έχει λεύκη. Οποιοδήποτε 

άλλο ελάττωμα βρίσκει στον σώμα της την στενοχωρεί πολύ. 

Επίσης νομίζει ότι δεν είναι τόσο έξυπνη όσο οι άλλοι. 

 Δεν λέει τα προβλήματα της στους άλλους. Είναι ευαίσθητη και 

ρομαντική αλλά έχει παράπονα από τον άντρα της ότι δεν είναι τόσο 

ευαίσθητος. Θέλει παρηγοριά από τον άντρα της. Τώρα τελευταία 

δεν μπορεί να κλάψει. 

Της αρέσουν πολύ τα ταξίδια. Έχει τάσεις φυγής. Την δυσαρεστεί η 

σκέψη ότι θα περάσει όλη της την ζωή στο ίδιο μέρος. 

Δεν έχει ιδιαίτερη συμπάθεια στα ζώα. Απεχθάνεται έντονα τις 

γάτες.  
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 Όταν κοιμάται, κοιμάται με ανοιχτό το στόμα και τρέχει σάλιο που 

μυρίζει άσχημα. Έχει αυξημένο σάλιο και κατά την διάρκεια της 

ημέρας. 

Περίοδος κάθε 28 μέρες, κρατάει 3-5 μέρες, δεν είναι σταθερή σε 

διάρκεια και υφή. Παρουσιάζει οίδημα και πόνο στο στήθος δέκα 

μέρες πριν από την περίοδο. Ευερεθιστότητα, επίσης, και αίσθηση 

πρηξίματος στην κοιλιακή χώρα.  

Έχει μειωμένη γενετήσια επιθυμία. Είναι πολύ συγκρατημένη. Αν 

και θέλει δεν θα το πει ποτέ στον άνδρα της. Παρουσιάζει πόνο 

στην μήτρα κατά την σεξουαλική επαφή.  

Βλέπει όνειρα και δεν τα θυμάται. Ύπνος φυσιολογικός. Της αρέσει 

να κοιμάται μπρούμυτα. 

Παλιά κρύωνε πάρα πολύ, είχε συνέχεια παγωμένα χέρια και πόδια. 

Αυτό έχει βελτιωθεί με την ομοιοπαθητική αγωγή που έχει κάνει 

μέχρι τώρα. 

Η πλάτη της είναι το πιο ευαίσθητο μέρος του σώματος της στο 

κρύο, ειδικά στο νερό της θάλασσας. Παλιά της άρεσε η θάλασσα, 

αλλά τώρα της αρέσει πιο πολύ το βουνό. Παλιά ήταν επίσης πολύ 

γρήγορη, αλλά τώρα έχει αλλάξει με την ομοιοπαθητική θεραπεία 

που έχει κάνει μέχρι τώρα. 

Επιθυμεί πολύ τα λαχανικά τα τυριά και τα ξινά. Απέχθεια για τα 

φρούτα, το κρέας, το γιαούρτι και το λίπος.  

Αρχικά χορηγήθηκαν Lac caninum 1M και Tuberculinum 1M. Δεν 

παρουσίασε κάποια ιδιαίτερη βελτίωση. Σε μια επίσκεψή της για 

follow up συνέβη το εξής περιστατικό. Κάποιος από τους 

συνεργάτες που ήταν άντρας, της άνοιξε την πόρτα. Συζητώντας 

πριν μπει μέσα για εξέταση, είπε ότι τον παραξένεψε η κυρία που 

περίμενε έξω. Μόλις την είδε, ένοιωσε ότι τον κοιτούσε με ένα 

γλυκό ύφος και αμέσως ένοιωσε επιθυμία να την χαϊδέψει. Η 

παρατήρηση αυτή ελήφθη πολύ σημαντικά υπ’ όψιν. Θεωρήθηκε 

δηλαδή ότι η συμπεριφορά και τα εξωλεκτικά μηνύματα που 
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μετάδωσε στον συνεργάτη μας, συνέβαινε και με άλλους άντρες και 

αμέσως ήλθε στο μυαλό μας το περιστατικό με τον γείτονα. Επειδή 

είχε πολλά στοιχεία από το Lac caninum και από την Pulsatilla και 

ταίριαζε και η υπόθεση που είχαμε κάνει για το Lac felinum εδόθη 

αυτό το φάρμακο στην 1Μ δυναμοποίηση. 

Σε διάστημα μικρότερο από ένα μήνα παρουσίασε επιδείνωση και 

ήθελε να επικοινωνήσει μαζί μας. Παραπονιόταν για τα εξής: 

Έντονο ρίγος στην πλάτη, σαν να της ρίξανε κρύο νερό. Σκεπάζεται 

πολύ και ξυπνάει ιδρωμένη, νοιώθει πολύ καλά μετά από αυτό. 

Παρουσιάζει έντονο πιεστικό πόνο στο στέρνο. Έχει αυξημένη 

σιελόρροια και έντονη κακοσμία από το στόμα. Νοιώθει έντονη την 

επιθυμία να εκδικηθεί ανθρώπους που την έχουν κάνει κακό. 

Παρουσιάζει έντονες ζαλάδες. Αναφέρει αίσθηση γδαρσίματος στο 

λαιμό και αίσθημα πνιγμονής, σαν να έχει ένα όγκο στον λάρυγγα. 

Νοιώθει ότι πνίγεται στα σάλια της. Υπάρχει πόνος στο λαιμό μετά 

από κάπνισμα και μπύρα. Συμβαίνει κυρίως στον ύπνο και τις 

πρωινές ώρες. Δεν εδόθη φάρμακο και της συνεστήθη να περιμένει.  

 Μετά από έξι μήνες παρουσιάζει τα εξής :Έχει αλλάξει πολύ ο 

ψυχισμός της. Δεν την νοιάζει τι θα πει ο κόσμος για την εμφάνισή 

της. Δεν νοιώθει κατώτερη, δεν την απασχολεί η λεύκη της. Έχει 

βελτιωθεί η διάθεσή της για έρωτα και ζητάει από τον άντρα της. 

Δεν πονάει κατά την συνουσία. 

Ελαττώθηκαν, επίσης, οι φόβοι της για καρκίνο, για φίδια, ότι θα 

συμβεί κάτι κακό, τις ενέσεις και τα νοσοκομεία, να μείνει μόνη στο 

σκοτάδι, τον θάνατο. Ελαττώθηκε η σιελόρροια και η κακοσμία. Η 

ευαισθησία για το κρύο που ένοιωθε στην πλάτη βελτιώθηκε. 

Γενικά άρχισε να ζεσταίνεται. Επιθυμεί πολύ το κρέας και το 

σαλάμι, ενώ έχει μετριαστεί η έντονη επιθυμία για ξινά. 

Όλα τα παραπάνω συμπτώματα που είχαν επιδεινωθεί υποχώρησαν. 

Σταμάτησε η εξέλιξη της λεύκης. 

Εδόθη επανάληψη του φαρμάκου στην ίδια δυναμοποίηση. Μετά 

από ένα μήνα μας τηλεφώνησε και ανέφερε, ότι άρχισε να παίρνουν 
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οι πλάκες της λεύκης το φυσιολογικό χρώμα του δέρματος σε 

κάποια σημεία. Τον τελευταίο μήνα εμφάνισε έρπητα χειλέων ο 

οποίος υποχώρησε χωρίς ιδιαίτερη θεραπεία. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΥΧΙΣΜΟ ΤΟΥ LAC FELINUM ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ LAC FELINUM ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΑΤΑΣ 

 Δεμένη με την οικογένεια. Φόβος τιμωρίας από 

τον πατέρα 

Ο αρσενικός γάτος σκοτώνει τα μωρά.  

Τα γατάκια δένονται με την μητέρα και μεταξύ τους 

Συμπτώματα από ζήλια Η γάτα όταν δένεται με τον νοικοκύρη της  

δεν τον αφήνει να τον πλησιάζουν 

Καλύτερα με την παρηγοριά. Επιζητεί τα χάδια 

από τον ερωτικό σύντροφο 

Αρέσκεται τα χάδια 

 

Συμπτώματα από καταπίεση της ανεξάρτητης 

φύσης της. Επιζητεί ένα στήριγμα στον ερωτικό 

της σύντροφο 

 

Είναι ανεξάρτητη 
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Lac felinum 
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Lac felinum 
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STRAMONIUM 

Το Stramonium είναι από τα φάρμακα τα οποία έχουν 

χρησιμοποιηθεί πολύ πιο λίγο από ό,τι πρέπει από τους 

ομοιοπαθητικούς, γιατί περιγραφόταν πολύ περιορισμένα στις 

φαρμακολογίες. Τα παρακάτω συμπτώματα μας βοηθούν να 

κατανοήσουμε τον ψυχισμό αυτού του φαρμάκου: 

DELUSION alone, she is always 

DELUSION alone wilderness, being a. in a 

DELUSION animals persons are 

DELUSION cut through, he is 

DELUSION devoured by animals, of being 

DELUSION dogs others are, barks at them to be understood 

DELUSION dogs attack him 

DELUSION dogs, biting his chest 

DELUSION executioner, visions of an 

DELUSION house surrounded, is 

DELUSION murdered, roasted and eaten, he was 

DELUSION wolves, of 

FEAR delusions, f. from 

FEAR devoured by animals, of being 

FEAR tunnel, of 

Το Stramonium είναι ένα άτομο, το οποίο χρειάζεται συνεχή 

στήριξη από το περιβάλλον. Είναι άτομα τα οποία έχουν μεγαλώσει 

εξαρτημένα δίπλα σε μια υπερπροστατευτική μητέρα, που πολλές 

φορές έχει αμφιθυμία για το γονεϊκό της ρόλο. Έτσι ένα τέτοιο 

άτομο δεν έχει καταφέρει, να αναπτύξει τους κατάλληλους 

προσαρμοστικούς μηχανισμούς για να αντιμετωπίζει τα 

περιβαλλοντικά stress. Για κάθε εξωτερική αλλαγή χρειάζεται 

στήριξη. Αν και θα έπρεπε να έχει μεγαλώσει, η όλη συμπεριφορά 

του θυμίζει την συμπεριφορά ενός βρέφους. Το βρέφος είναι 

προσκολλημένο πάνω στην μητέρα του και αν αφεθεί αισθάνεται 

μονάχο στον κόσμο και ανήμπορο. Για κάθε του ανάγκη χρειάζεται 
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την μητέρα του για να την ικανοποιήσει. Αυτή είναι η ψυχική 

κατάσταση που αντιστοιχεί σε αυτό το φάρμακο. 

Βέβαια, το να είσαι ενήλικος και να έχεις τις συναισθηματικές 

ανάγκες ενός βρέφους, δημιουργεί προβλήματα. Είναι δύσκολο να 

παρέχεται συνεχή υποστήριξη σε ένα άτομο, που με βάση τις 

βιολογικές και τις κοινωνικές παραμέτρους θα έπρεπε να είναι 

ανεξάρτητο. Το άτομο βιώνει συνεχώς ματαιώσεις οι οποίες 

δημιουργούν έντονη επιθετικότητα. Είναι η επιθετικότητα που 

νοιώθει το βρέφος προς τον κακό μαστό, που δεν ικανοποιεί τις 

ανάγκες του. Αλλά η έκφραση της επιθετικότητας δεν είναι ο 

κανόνας σε αυτό το φάρμακο. Το άτομο προβάλλει την κακή 

επιθετικότητα προς τα έξω και το περιβάλλον αρχίζει και γίνεται 

απειλητικό. Έτσι το άτομο, εκτός από εγκαταλελειμμένο, νοιώθει 

και απειλημένο. Νοιώθει όπως θα ένοιωθε ένας άνθρωπος της πόλης 

στη ζούγκλα. Πίσω από κάθε κίνηση φυλλωσιάς μπορεί να 

βρίσκεται ένα άγριο θηρίο έτοιμο να τον κατασπαράξει. 

(Ψευδαίσθηση ότι είναι μονάχος σε αγριότοπο). Έτσι το άτομο 

αποχτάει μια τρομαγμένη στάση. Συνεπώς, οι ψευδαισθήσεις που 

αναφέραμε παραπάνω για  αυτό το φάρμακο, που σχετίζονται με 

σκυλιά και τον φόβο μήπως δαγκωθεί και κατασπαραχτεί, 

σχετίζονται με την προβολή της δικής του επιθετικότητας προς τους 

άλλους, οι οποίοι αρνούνται να τον στηρίξουν. Οι διάφοροι φόβοι 

που παρουσιάζει το Stramonium όπως του σκοταδιού, των τούνελ, 

του νερού, των γυαλιστερών αντικειμένων κ.λ.π. σχετίζονται με τις 

επιθετικές του ενορμήσεις, επίσης. 

Από όσα αναφέραμε μέχρι τώρα, γίνεται κατανοητό ότι στο 

φάρμακο αυτό το προεξάρχον μίασμα είναι το συφιλιδικό. Το 

συφιλιδικό μίασμα αντιστοιχεί στην στοματική καθήλωση των 

ψυχαναλυτών. Εκτός από τα παραπάνω βασικά χαρακτηριστικά, 

δηλαδή της εξάρτησης και της αυξημένης επιθετικότητας, ένα άλλο 

χαρακτηριστικό του συφιλιδικού μιάσματος που παρατηρούμε σε 

αυτό το φάρμακο, είναι η ελλιπής απαρτίωση του Εγώ. Ένα μη 

απαρτιωμένο εγώ, διατηρεί κάποια σύγχυση σε σχέση με το 

διαχωρισμό του από το περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει 

ρευστότητα των ορίων του Εγώ (καταστροφή της δομής), που 

επιτρέπει στο συφιλιδικό άτομο να αποδίδει ορισμένες δικές του 
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σκέψεις, προθέσεις, ιδιότητες σε άλλα άτομα και τανάπαλιν, μέσα 

από συνεχείς και αρχέγονες συνταυτίσεις. Οι συνταυτίσεις χωρίς 

την οριοθέτηση με την πραγματικότητα διευκολύνουν την 

τμηματική προβολή και ενδοβολή διαφόρων στοιχείων, ώστε σε μια 

δεδομένη στιγμή η συφιλιδική προσωπικότητα να περιέχει αντίθετες 

ιδιότητες. Τα αντιτιθέμενα στοιχεία κάνουν το άτομο να 

τοποθετείται με αμφιτιμία απέναντι σε διάφορα θέματα. Υπάρχει 

μια ρευστότητα των ορίων του Εγώ, δεν υπάρχει το βασικό πλαίσιο, 

πάνω στο οποίο θα δομηθούν και θα επεξεργαστούν οι βασικές 

πληροφορίες. Ένα τέτοιο άτομο αμφιβάλει για την ίδια την ύπαρξή 

του, αμφισβητεί την ταυτότητά του.  

Εύκολα με βάση τα παραπάνω μπορεί να κατανοήσει κανείς τα 

παρακάτω συμπτώματα: 

CONFUSION identity, as to his 

CONFUSION identity, duality, sense of 

DELUSION body alive on one side, buried on the other 

DELUSION body is divided 

DELUSION body scattered about bed, tossed about to get the pieces 

together 

DELUSION cut through, in two 

DELUSION divided into two parts 

DELUSION divided, cut in two parts, or 

DELUSION identity, errors of personal 

DELUSION light incorporeal, he is 

DELUSION side, he is alive on one and buried on the other 

DELUSION feet separated from body, are 

DELUSION hand separated from body, is  

DELUSION hat is a pair of trousers which he tries to put on 

Το Stramonium άτομο παρουσιάζει έντονο ναρκισσισμό επίσης. 

Παρουσιάζει δυσχέρεια στο να επενδύσει αγάπη σε άλλα πρόσωπα, 

εκτός του εαυτού του. Δεν έχει ανεπτυγμένο το κοινωνικό 

συναίσθημα, δεν προσφέρει τίποτε από τον εαυτό του στην 

κοινωνία και τους νόμους της. Για παράδειγμα, δεν δέχεται να 

υπηρετήσει την θητεία του ή αρνείται να δημιουργήσει οικογένεια ή 

να προσφέρει σε μια συναισθηματική σχέση. Όταν κάνει κάποια 



 150 

ερωτική σχέση υπάρχει δυσχέρεια στο να έχει ολοκληρωμένη ώριμη 

επαφή. Πολλές φορές έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Πίσω 

όμως από αυτήν την αίσθηση βρίσκεται μια βαθιά αίσθηση 

ανικανότητας. Συχνά το άτομο απαιτεί από τους άλλους χρήματα, 

εργασία, αγάπη κ.λ.π. Προσκολλάται σε άτομα που φαίνονται 

δυνατά και συνεχώς απαιτεί να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. 

Παρατηρούμε ξανά την στάση ενός βρέφους, το οποίο χρειάζεται 

συνεχώς να του παρέχουν, αλλά το ίδιο είναι ανίκανο να δώσει. 

Επίσης έχει την παντοδυναμία του βρέφους, που μπορεί να 

κουμαντάρει τους άλλους. Τα παραπάνω φαίνονται από τα 

συμπτώματα: 

CHILDISH behavior 

DELUSION beautiful, she is b. and wants to be 

DELUSIONS statue, poses as, to be admired 

DELUSION enlarged,  

body, parts of 

DELUSION enlarged 

tall, is very 

DELUSION large himself seems too 

DELUSION large parts of  body seem too 

DELUSION mice, sees 

DELUSION tall he is 

DELUSION tall she is very 

DELUSION small, things appear 

Το Stramonium εκτός από έντονο ναρκισσισμό, παρουσιάζει μαγική 

σκέψη και τάσεις παντοδυναμίας. Έχει τάση να ασχοληθεί με 

μυστικισμό. Του αρέσουν καταστάσεις όπου υπάρχει μυστήριο 

αλλά ταυτόχρονα τις φοβάται. Άλλοτε έχει την τάση να ασχοληθεί 

δογματικά με θρησκευτικά θέματα. Μπορεί να φτάσει σε ακραίες 

καταστάσεις δογματισμού, όπου το άτομο διαβάζει την βίβλο όλη 

την μέρα. Βλέπει παντού το κακό. Ασχολείται με την προσωπική 

ζωή των άλλων. Τα παραπάνω φαίνονται από τα συμπτώματα: 

DELUSION divine, being 

DELUSION devils, he is a d. 

DELUSIONS devils, possesed of ad. is 
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DELUSION devils, sees 

DELUSION God communication with, he is in 

DELUSION influence, is under a powerful 

DELUSION power over all disease, has 

DELUSION talking dead people, with 

DELUSION talking with spirits 

EXALTATION religious 

GOSSIPING 

Ένα τέτοιο άτομο θίγεται και τραυματίζεται εύκολα με την πρώτη 

ματαίωση των επιθυμιών του και έτσι από άμυνα αποσύρεται 

γρήγορα από τα ερεθίσματα, που το δυσαρεστούν. Τότε φτιάχνει 

ένα φανταστικό κόσμο και ζει μέσα σε αυτόν. Δημιουργεί 

φαντασιακά ερωτικές σχέσεις, φίλους, οικογένεια, σύζυγο. 

Φαντασιώνει ανθρώπους να τον υποστηρίζουν. Ασχολείται για ώρες 

με φανταστικές ιστορίες και μονόλογους. Τα παρακάτω φαίνονται 

από τα συμπτώματα: 

CHASES imaginary objects 

DELUSION talking inanimate objects with names, t. to; but 

observes no one standing by him 

DELUSION people sees 

converses with absent 

FANCIES strange 

FANCIES exaltation of 

FANCIES exaltation frightful 

FANCIES lascivious 

FANCIES pleasant 

FANCIES vivid, lively 

TALKS with absent persons 

Το Stramonium άτομο αποδιοργανώνεται εύκολα ακόμη και με 

ερεθίσματα χαμηλής έντασης. Όταν υπερφορτωθεί από ερεθίσματα 

του περιβάλλοντος, τότε μπορεί να εμφανιστεί συμπτωματολογία 

νόσου. Με τα όσα αναφέραμε παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι είναι 

το πρώτο φάρμακο που σκεφτόμαστε σε προψυχωτικές 

προσωπικότητες.  



 152 

Ενδείκνυται επίσης σε μια ποικιλία άλλων νοσηρών καταστάσεων 

από τις οποίες θα αναφέρουμε τις κυριότερες. 

Μια από τις κύριες ενδείξεις του Stramonium είναι τα οξέα 

ψυχωτικά επεισόδια. Σε αυτά η κλινική εικόνα μπορεί να ποικίλλει. 

Κάποιες φορές ο ασθενής είναι πολύ βίαιος, τόσο που να φοβίζει το 

περίγυρο. Έτσι για χρόνια περιγραφόταν στα βιβλία αυτή η κλινική 

εικόνα του Stramonium. Βέβαια στην πραγματικότητα η βιαιότητά 

του οφείλεται στον φόβο του για το περιβάλλον. Υπάρχει πάλι αυτή 

η αίσθηση, ότι είναι μόνος και απροστάτευτος σε ένα απειλητικό 

κόσμο. Όταν είσαι μόνος στη ζούγκλα σίγουρα οι αισθήσεις σου 

είναι τεταμένες. Νοιώθεις ότι πίσω από την παραμικρή κίνηση 

υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Είσαι έτοιμος να επιτεθείς για 

ασήμαντη αφορμή. Έτσι νοιώθει το άτομο που βρίσκεται σε 

ψυχωτικό επεισόδιο. Έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. 

Το περιβάλλον έχει χάσει τις πραγματικές του διαστάσεις. Τα άτομα 

του περιβάλλοντος γίνονται απειλητικοί εχθροί. Μια επιλογή είναι 

να αμυνθεί. Τότε το άτομο γίνεται επιθετικό. Σε αυτή την 

κατάσταση μεταδίδει γύρω του τον τρόμο. Όλοι τον φοβούνται και 

κανείς δεν θέλει να τον πλησιάσει. Όμως δεν είναι απαραίτητο να 

είναι το άτομο επιθετικό. Τις περισσότερες φορές είναι 

τρομοκρατημένο από τις μεταβολές που νοιώθει στο σώμα του ή 

στο περιβάλλον ή από τις ψευδαισθήσεις, ακουστικές είτε οπτικές. 

Το άτομο είναι τότε σαν να ζει σε ένα εφιάλτη. Παραλύει από τους 

φόβους του. Συνήθως φοβάται το σκοτάδι, βλέπει τις σκιές των 

αντικειμένων στον τοίχο να είναι απειλητικές. Μπορεί επίσης να 

φοβάται το νερό, τα γυαλιστερά αντικείμενα όπως τους καθρέπτες, 

τα κλειστά μέρη. Μπορεί επίσης να υπάρχουν παραληρητικές ιδέες 

μεγαλείου, κατά τις οποίες πιστεύει ότι είναι Θεός. Άλλοτε μπορεί 

να πιστεύει ότι είναι ο διάβολος, ή ότι είναι υπό την κατοχή του. 

Άλλες φορές το άτομο παρουσιάζει μια ηπιότερη κλινική εικόνα 

όπου παρατηρείται μεγάλη παλινδρόμηση, κατά την οποία το άτομο 

προσκολλάται στην μητέρα του σαν να είναι βρέφος και 

τρομοκρατείται στην ιδέα ότι θα απομακρυνθεί από κοντά της. Όταν 

αυτή απομακρυνθεί το άτομο γίνεται επιθετικό. Αλλά εκτός από τα 

οξέα ψυχωτικά επεισόδια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

θεραπεία της σχιζοφρένειας. Μπορεί να ενδείκνυται σε παρανοϊκό 
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τύπο ή σε υπολειμματικό ή σε αδιαφοροποίητο ή σε κατατονικό. 

Δεν ταιριάζει για τον αποδιοργανωμένο τύπο ή την απλή 

σχιζοφρένεια. Αλλά και σε σχιζοσυναισθηματική διαταραχή μπορεί 

να ενδείκνυται  το Stramonium. Σε αυτήν συνυπάρχουν εκτός από 

σχιζοφρενικά συμπτώματα και συναισθηματικό ή μανιακό ή και 

μικτό σύνδρομο. Όταν υπάρχει καταθλιπτικό σύνδρομο μπορεί να 

υπάρχει έντονος αυτοκτονικός ιδεασμός. Κάτι τέτοιο ανήκει επίσης, 

στην ψυχοπαθολογία του φαρμάκου αυτού. Σχετικά με αυτά 

βρίσκουμε  τα παρακάτω συμπτώματα: 

BROODING 

BUSY 

DELUSION, cut through, he is 

devoured by animals, of being 

devils, he is a d. 

devils, possesed of a d. is 

devils, sees 

divided into two parts 

divine, being 

dogs attack him 

doomed, being 

feet separated from body, are 

God communication with, he is in 

God, he is, then he is a devil 

hand separated from body, is 

influence, is under a powerful  

jealousy, with 

 jealousy lovers concealed behind stove, wife has 

 loquacity, with 

 murdered, he will be 

 power over all disease, has 

pursued he was 

by enemies 

 side, he is alive on one and buried on the other 

 religious 

 scream, with 

 talking dead people, with 
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talking spirits, with 

wife is faithless 

DESTRUCTIVENESS  

clothes, of 

INSANITY madness 

anxiety, with 

behaves like a crazy person 

erotic 

laughing, with 

loquacious 

megalomania 

religious 

strength increased, with 

travel, with desire to 

weeping, with 

JESTING 

ridiculous or foolish 

KICKS 

KILL desire to 

knife, with a 

KILLED desire to be 

KISSES everyone 

LAUGHING 

alternating with sadness 

alternating with vexation, ill humor 

alternating with violence 

loudly 

LOQUACITY 

insane 

MANIA 

erotic 

rage, with 

tears hair, own 

violence, with deeds of 

MISANTHROPY 

MISCHIEVIOUS 

MOOD alternating 
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MUTILATING his body 

NAKED wants to be 

OBSCENCE lewd 

 talk 

songs 

PRAYING 

kneeling and 

PROSTRATION of mind 

RAGE fury 

kill people, tries to 

suicidal disposition, with 

violent 

RELIGIOUS affections 

melancholia 

REMORSE 

REPROACHES himself 

SITS erect 

stiff, quite 

STRIKING 

STRIKING HIMSELF head, his 

STRIKING about him at imaginary objects 

SUICIDAL disposition 

knife, with 

knife, razor, with a 

throwing himself from a height 

TEARS things 

himself 

VERSES makes 

VIOLENT vehement 

deeds of violence, rage leading to 

WALK circle w. in a 

WEARY OF LIFE 

WEEPING tearful mood 

alternating with cheerfulness 

 alternating with laughter 
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Stramonium 
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Stramonium 

 

 

 



 158 

Stramonium 

 

 

 

 



 159 

Stramonium 

 

 

 



 160 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β



 161 

 

ΟΜΑΔΑ NATRIUM 

NATRIUM MURIATICUM 

Ας προβληματιστούμε με την παρακάτω περίπτωση: Προσέρχεται 

γυναίκα 30 χρονών, ανύπαντρη, η οποία χώρισε από το φίλο της 

γιατί τα έφτιαξε με την καλύτερη φίλη της. Νοιώθει ταπεινωμένη, 

έχει θλίψη, έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ, συνεχώς σκέφτεται το 

συμβάν. Κλαίει μόνη της, δεν θέλει κανέναν να την παρηγορήσει 

και συνεχώς αναστενάζει. Θεωρεί τον εαυτό της πολύ άτυχο στη 

σχέση. Έχει απογοητευτεί πάρα πολλές φορές στη σχέση. 

ΑΚΡ. Το κύριο πρόβλημα που παρουσιάζει η συγκεκριμένη κοπέλα 

είναι στη σχέση, γιατί υπάρχει  το πρόσφατο συμβάν αλλά και οι 

παλιότερες αποτυχίες στη σχέση. Απογοητεύεται συνέχεια και αυτό 

την μπλοκάρει. Νοιώθει επίσης ότι θα απογοητευτεί σε κάθε νέα 

πιθανή σχέση. 

ΟΜΙΛ. Έχει απογοητευτεί στη σχέση. Αυτό είναι το κύριο θέμα της 

υπόθεσης. Και το φάρμακο είναι το Natrium Muriaticum. Θα δείτε 

λοιπόν ότι γίνεται κατάχρηση αυτού του φαρμάκου. Η ένδειξη του 

είναι αυτή, και υπάρχουν πολλοί που μπορεί να νοιώθουν 

απογοητευμένοι στη σχέση. Δεν είναι το χαρακτηριστικό η 

εσωστρέφεια. Εσωστρεφείς υπάρχουν πολλοί άλλοι τύποι της 

ομοιοπαθητικής μας φαρμακολογίας. Το κύριο χαρακτηριστικό του 

είναι “έχω απογοητευτεί στη σχέση” ή “φόβος μήπως απογοητευτώ 

στη σχέση”. Γι' αυτό έλεγαν, ότι ενδεικνυόταν το Natrium 

Muriaticum σε άτομα που αργούν να παντρευτούν. Γιατί; Γιατί 

φοβούνται ότι θα απογοητευτούν. Ένα άλλο σενάριο είναι τα άτομα 

Natrium muriaticum να φτιάχνουν σχέσεις εκεί που δεν επιτρέπεται, 

όπως η κοπέλα που ερωτεύεται το δάσκαλο και τον παντρεμένο 

γείτονα και απογοητεύεται. Όπου έχουμε άτομα που βρίσκονται σε 

ιστορίες απογοήτευσης, σε σχέση με την ερωτική σχέση, θα 

σκεφτούμε το Natrium Muriaticum. Αυτό πάλι δεν σημαίνει ότι 

οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση είναι Natrium Muriaticum. Όμως σε 
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αυτή την οξεία φάση που βρίσκεται τώρα η κοπέλα, τι φάρμακο θα 

δώσουμε; 

ΑΚΡ. Ignatia. 

ΟΜΙΛ. Ναι, θα δώσουμε Ιgnatia. Γιατί καλύπτει τους 

αναστεναγμούς, το ότι σκέφτεται συνεχώς το συμβάν, ότι όλα της 

τα συμπτώματα προέρχονται από θλίψη και ταπείνωση, ότι κλαίει 

και ότι είναι χειρότερα με την παρηγοριά. Μια έντονη, οξεία 

κατάσταση που έχει προέλθει από απογοήτευση στη σχέση. Η 

Ignatia θα τη βοηθήσει να το ξεπεράσει αλλά θα απογοητευθεί ξανά 

αν δεν πάρει το Natrium muriaticum. 

ΑΚΡ. Στο repertory στη ρουμπρίκα Ailment from disappointment με 

capital έχει Hyos, Ph-ac, Ign & Nat-m. 

ΟΜΙΛ. Κάτι άλλο που πρέπει να πούμε, είναι ότι η απογοήτευση 

του Natrium muriaticum είναι μια χρόνια απογοήτευση και πρέπει 

να ξεκαθαρίσουμε και κάτι, ότι  το σύμπτωμα Ailment from 

disappointment που έχει το repertory, είναι κάτι διαφορετικό από 

αυτό που εμείς εννοούμε ως ιδέα-απογοήτευση. Αν κάποιος δηλαδή 

έχει απογοητευτεί γιατί προσπάθησε πολύ να αγαπηθεί και δεν 

βρήκε ανταπόκριση, τότε η κύρια ιδέα δεν είναι η απογοήτευση, 

αλλά η αγάπη και η μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλλε το άτομο 

για να την αποχτήσει. Δηλαδή μπορούμε να δούμε στην ρούμπρικα, 

συμπτώματα από απογοήτευση, να υπάρχουν περισσότερα 

φάρμακα. Διαφέρουν λοιπόν τα συμπτώματα από τις ιδέες και τις 

παραμορφώσεις ιδεών. Πιο κεντρικά βρίσκονται οι ιδέες μας, πάνω 

στις οποίες βασίζονται οι παραμορφώσεις ιδεών και από τις οποίες 

δημιουργούνται τα υπόλοιπα συμπτώματα ψυχικά και σωματικά. 

Αλλά όταν η κύρια ιδέα που επικρατεί είναι η απογοήτευση, τότε 

ενδείκνυται το στοιχείο Muriaticum και θα ψάξετε μια ένωση του. 

Μπορεί και οποιοδήποτε άλλο φάρμακο κάποια στιγμή να 

παρουσιάσει σύμπτωμα από απογοήτευση. Εξάλλου όταν γραφόταν 

αυτά στο repertory, δεν υπήρχε ένα σαφές δομημένο ψυχικό 

μοντέλο, όπως έχει δομηθεί  τα τελευταία χρόνια. Άρα πολλές 
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ρούμπρικες χάνουν την αξία τους πλέον. Γι’ αυτό πρέπει να τις 

δούμε με άλλη οπτική γωνία. 

NATRIUM PHOSPHORICUM 

Γυναίκα 35 ετών, ανύπαντρη, προσέρχεται γιατί παρουσιάζει τα 

εξής: καθυστέρηση στην περίοδο (κύκλο κάθε 45 ημέρες) και πόνο 

στη ΟΜΣΣ που χειροτερεύει με την υγρασία. Αναφέρει επιθυμία για 

ψάρι, σοκολατούχα, γλυκά, ξινά. Μάλλον κρυώνει. Είναι 

εσωστρεφές άτομο. Η μαμά της πέθανε στη γέννα. Μεγάλωσε με 

τους γονείς της μητέρας της. Ο παππούς και η γιαγιά πέθαναν όταν 

ήταν εικοσιενός ετών. Σε αυτήν την ηλικία έκανε την πρώτη της 

σχέση. Μετά από ένα χρόνο χώρισε και από τότε έχει πολλές 

γνωριμίες. Νοιώθει απογοήτευση και πίκρα γιατί ξεγελάστηκε από 

κάποιο συνάδελφο το καλοκαίρι, ο οποίος της είχε πει ψέματα για 

να δημιουργήσει σχέση μαζί της. Της είχε αποκρύψει ότι είχε μια 

άλλη σχέση. Λέει: " Σε όλες τις σχέσεις νοιώθω ότι δίνω και δεν 

παίρνω τίποτα. Νοιώθω ότι αδιαφορούν για εμένα". Για τον πατέρα 

της λέει: "Ο πατέρας μου μετά το θάνατο της μητέρας μου 

παντρεύτηκε. Ποτέ δεν είχαμε καλές σχέσεις. Ο παππούς με πήρε 

για να μη μεγαλώσω με τον πατέρα. Δεν με αγαπάει ο πατέρας μου, 

αδιαφορεί για μένα. Νοιώθω μίσος γι' αυτόν. Θα ευχαριστιόμουν αν 

πέθαινε". 

Πριν μερικά χρόνια είχε ένα επαναλαμβανόμενο όνειρο, ότι έπεφτε 

με αυτοκίνητο από αποβάθρα και ένοιωθε να πνίγεται η φωνή της. 

Παιδική σκηνή που θυμάται: “Θυμάμαι να με παίρνει αγκαλιά ο 

παππούς μου και να μου δίνει γάλα με το μπιμπερό”. 

ΑΚΡ. Μια χαρακτηριστική ιδέα είναι η απογοήτευση που νοιώθει 

όσον αφορά τις σχέσεις της και τις ερωτικές, αλλά και με τον 

πατέρα της. 

ΟΜΙΛ. Η απογοήτευση που νοιώθει αφορά την πρόσφατη σχέση 

της που ξεγελάστηκε. 
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ΑΚΡ. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται από τη φράση της: “Νοιώθω ότι 

δίνω και δεν παίρνω τίποτε”. 

ΟΜΙΛ. Ποια ιδέα νομίζεις ότι κρύβεται πίσω από αυτή τη φράση; 

ΑΚΡ. Ότι δεν αγαπιέται, το ίδιο και από τον πατέρα της. Υπάρχει 

και η ιδέα της σχέσης. 

ΟΜΙΛ. Ναι, η ιδέα ότι δεν αγαπιέται στη σχέση. Ο πατέρας της 

ήταν η πρώτη της σχέση, η οποία επαναλαμβάνεται. Δεν αναφέρει 

πουθενά για την ορφάνια της, ένοιωσε ότι καλύφθηκε σε αυτό το 

επίπεδο. Αυτό που δεν συγχωρεί είναι ότι ο πατέρας της δεν έδειξε 

ενδιαφέρον για αυτήν. Και ο κάθε πατέρας που συναντά στη ζωή σε 

επίπεδο σχέσης, αδιαφορεί γι' αυτήν. Αυτή την αίσθηση έχει 

συνέχεια, δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα. Το αποτέλεσμα είναι να 

γίνεται υπεραπαιτητική στο θέμα της αγάπης, να νοιώθει ότι δεν 

παίρνει αρκετά. Το φάρμακο που τη βοήθησε ήταν το Natrium 

phosphoricum. 

ΑΚΡ. Αν ήταν Calcarea phoshorica; 

ΟΜΙΛ. Θα είχε τα στοιχεία της Calcarea. Θα ζητούσε ασφάλεια, 

προστασία, θα έλεγε για παράδειγμα, γιατί ο πατέρας μου δε με 

αγαπούσε ποτέ, δε μου πρόσφερε αυτά που έπρεπε σαν πατέρας. 

Δεν μου έδωσε το στήριγμα που έπρεπε. Έτσι λοιπόν αυτή είναι μια 

περίπτωση Natrium phosphoricum. 

NATRIUM FLUORATUM 

ΟΜΙΛ. Θα ασχοληθούμε με μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. 

Πρόκειται για μια γυναίκα τριανταπέντε ετών, την οποία είχα 

παρακολουθήσει κατά καιρούς, χωρίς όμως να μπορέσω να τη 

βοηθήσω ουσιαστικά στα προβλήματά της. Εκτός από μένα είχε 

εξεταστεί και από άλλους ομοιοπαθητικούς, χωρίς να βρεθεί όμως 

κάτι που θα μπορούσε να τη βοηθήσει. Κάποια στιγμή με 

επισκέπτεται σε κατάσταση απόγνωσης και αναφέρει τα εξής: 

“Νοιώθω χάλια, νομίζω ότι έχω φθάσει στα όριά μου. Δεν έχω 

διάθεση, δεν έχω κέφι, δε με ευχαριστεί τίποτε, έχω παρατήσει κάθε 
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ασχολία μου. Στη δουλειά μου με δυσκολία προσπαθώ να 

ανταποκριθώ. Κάνω μεγάλη προσπάθεια για να είμαι όπως πρέπει 

απέναντι στα παιδιά τα οποία διδάσκω, έτσι ώστε να μη καταλάβουν 

ότι η δασκάλα τους έχει πρόβλημα. Προσπαθώ γενικά να μη δείχνω 

πόσο χάλια νοιώθω, όχι μόνο στη δουλειά, αλλά και στον 

αρραβωνιαστικό μου. Έχουμε κλείσει δυο χρόνια μαζί. Ενώ μου 

φέρεται καλά και είναι ευγενικός μαζί μου και δείχνει κατανόηση, 

εγώ έχω την αίσθηση ότι μου είναι λίγος, ότι κάποιος άλλος θα μου 

πρόσφερε περισσότερα. Έτσι θέλω να διακόψω τη σχέση. Όμως, 

αυτός κατανοεί και μου συμπαραστέκεται και έτσι δε μπορώ να 

διακόψω τη σχέση. Κατά βάθος είμαι πολύ τυχερή που γνώρισα 

αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει άλλος 

άντρας με τέτοια υπομονή. Πριν γνωρίσω αυτόν οι σχέσεις μου ήταν 

πάντα σύντομες, γιατί είχα πάντα ένα δυσικανοποίητο εαυτό, πάντα 

ένοιωθα ότι δεν παίρνω αυτά που θέλω στη σχέση και έτσι ήθελα να 

χωρίσω. Κατανοώ ότι είναι πρόβλημά μου αυτό και κατανοώ ότι 

έχει σχέση με το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκομαι. Έχω επίσης 

κατανοήσει μέσα από την ενασχόλησή μου με τη ψυχανάλυση, ότι 

για όλα αυτά φταίει η σχέση μου με τη μητέρα μου, η οποία είναι 

ένας ψυχρός άνθρωπος χωρίς συναίσθημα. Αυτή η παρουσία έχει 

σημαδέψει τη ζωή μου αλλά τίποτε δε μπορεί να με βοηθήσει. Τόσα 

χρόνια κάνω ομοιοπαθητική και δε με έχει βοηθήσει σε κάτι. Έχω 

απελπιστεί. Πιστεύω πως ποτέ δε θα μπορέσω να γίνω καλά, να 

νοιώσω ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, θα ζήσω όλη μου τη ζωή 

δυστυχισμένη. Δε ξέρω αν θα βρω κάποια στιγμή το κουράγιο να 

δώσω τέρμα στη ζωή μου”.  

Τι σας κάνει εντύπωση σε αυτά που λέει; Αν κάποιος έχει εμπειρία 

από αυτό το φάρμακο, τα παραπάνω μας δίνουν αρκετές 

πληροφορίες για τη συνταγογράφησή του. 

ΑΚΡ. Έχει πρόβλημα στη σχέση, αυτό είναι σίγουρο. Δεν ξέρω 

όμως αν νοιώθει απογοήτευση ή κάτι άλλο. 

ΟΜΙΛ. Μάλλον δεν είναι απογοήτευση, γιατί αναγνωρίζει ότι αυτή 

έχει το πρόβλημα. Δε λέει ότι έχει απογοητευτεί στη σχέση. Η ίδια 

έχει κάτι μέσα της που δεν ικανοποιείται εύκολα. Θέλει στη σχέση 
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να παίρνει, αλλά ποτέ δεν είναι ευχαριστημένη. Πώς τη φαντάζεστε; 

ολιγαρκή ή άπληστη; 

ΑΚΡ. Μάλλον άπληστη, το λέει κιόλας. Δεν ικανοποιείται με 

τίποτε. Θέλει συνεχώς να αρπάζει. 

ΟΜΙΛ. Τι μίασμα σας φαίνεται αυτό; 

ΑΚΡ. Συφιλιδικό. Είναι ανικανοποίητη. 

ΟΜΙΛ. Ναι, είναι συφιλιδικό άτομο. Και σύμφωνα με τις 

ψυχαναλυτικές θεωρίες, σε αυτό το άτομο προέχει η στοματική 

καθήλωση. Είναι ένα άτομο που θήλασε από ένα ψυχρό μαστό και 

έτσι ψυχρά βλέπει όλη του τη ζωή. Προσπαθεί συνεχώς να 

ρουφήξει ζεστασιά αλλά δεν τα καταφέρνει. Γι’ αυτό θέλει να 

διακόπτει τις σχέσεις. Αλλά σε κάθε νέα εμπειρία την οποία βιώνει, 

ξανασυναντάει την εμπειρία του ψυχρού μαστού, αυτό είναι το 

αδιέξοδό της. Υπάρχουν τα εξής συμπτώματα στο repertory: 

 Delution, betrothal must be broken 

 Delution, marriage must dissolve 

 Delution, servants he must get rid of 

Το φάρμακο που τα καλύπτει είναι το Fluoric acid. Με βάση αυτά 

τα συμπτώματα, είναι γνωστό σε μας, ότι η ομάδα φθορίου νοιώθει 

την ανάγκη για να διαλύει τις σχέσεις. Όμως, μέσα από την 

εμπειρία, βρήκαμε γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό συμβαίνει γιατί το 

άτομο νοιώθει ότι δεν παίρνει αρκετά για να καλύψει τις ανάγκες 

του, οι οποίες είναι αυξημένες. Έτσι, όσα και να πάρει, νοιώθει σα 

να μην έχει πάρει τίποτε. Είναι πολύ δύσκολο να καλύψεις τις 

ανάγκες σε ένα τέτοιο άτομο. 

Το φάρμακο, που βοήθησε θεαματικά την παραπάνω περίπτωση, 

είναι το Natrium fluoratum. Το φάρμακο αυτό είναι συχνό στην 

εποχή μας και ενδείκνυται σε άτομα που νοιώθουν ότι δεν 

καλύπτονται οι ανάγκες τους στη σχέση. Επειδή δεν καλύπτονται 
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θέλουν να χωρίζουν. Έτσι θα σας αναφέρουν πολλές σχέσεις 

σύντομης διάρκειας, αλλά θα σας πουν ότι έχουν δυσκολία στο να 

συνάψουν μόνιμη σχέση. Σε μια μόνιμη σχέση νοιώθουν 

παγιδευμένοι. Νοιώθουν αδιέξοδο. Έτσι χωρίζουν. ‘Η εμφανίζουν 

κατάθλιψη. Είναι λοιπόν σπουδαίο φάρμακο για φανατικούς 

θαμώνες των μπαρ, κυνηγούς περιστασιακών σχέσεων. Πίσω από τη 

μάσκα μιας ανέμελης και όμορφης ζωής, κρύβεται η δυστυχία του 

να βιώνεις τον κόσμο ψυχρά, του να επαναλαμβάνεται συνεχώς η 

εμπειρία ενός ψυχρού μαστού. Με βάση τα παραπάνω και με βάση 

τη γνώση που έχουμε για το συφιλιδικό μίασμα νομίζω ότι 

καταλαβαίνουμε πλήρως την εικόνα του φαρμάκου αυτού. 
4
 

NATRIUM CARBONICUM 

ΟΜΙΛ. Ας ασχοληθούμε με την παρακάτω περίπτωση. Νεαρά κυρία 

εικοσιεπτά ετών, προσέρχεται γιατί παρουσιάζει τα εξής:  

1. Από πέρυσι  κολπίτιδα και αρχόμενη τραχηλίτιδα. Τα υγρά έχουν 

όξινη οσμή, συνήθως είναι κιτρινωπά και παχύρρευστα. 

Παρουσιάζει επίσης, έπειξη για ούρηση και αίσθημα καύσου κατά 

την ούρηση. Είναι χειρότερα κατά και μετά την περίοδο. 

2. Συχνά κρυώματα κατά τον τελευταίο χειμώνα. 

3. Υπόταση, κυρίως κατά τις μεσημεριανές ώρες. 

4. Αίσθημα κόπωσης και δυσκολία να ξυπνήσει τις πρωινές ώρες. 

5. Αναφέρει επίσης συχνά, πόνους στη σπονδυλική στήλη, που είναι 

χειρότερα το πρωί. 

Περιγράφει τον εαυτό της πολύ αγχώδη, εύθικτο, με έντονο αίσθημα 

ανεπαρκείας. Συνεχώς έχει την αίσθηση ότι δε θα τα καταφέρει και 

                                                 
4
 Η παραπάνω περίπτωση βοηθήθηκε θεαματικά με το Natrium 

fluoratum. Στη συνέχεια μετά από τρία χρόνια συνταγογραφήθηκε 
Platinum metallicum επειδή είχε παραμείνει σε αυτήν μια ανάγκη για 
τελειότητα. Αργότερα παρασκευάστηκε το ομοιοπαθητικό φάρμακο 
Platinum fluoratum natronatum 
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προσπαθεί για αυτό. Από μικρή θυμάται τον εαυτό της να 

προσπαθεί να τα καταφέρει. 

Έχει προβλήματα στην ερωτική της ζωή. Πέρυσι χώρισε και από 

τότε έχει κατάθλιψη. Προσπάθησε πρόσφατα να κάνει μια άλλη 

σχέση, αλλά δε μπόρεσε να πετύχει. Την απασχολεί συνέχεια το 

θέμα της σχέσης. Πιστεύει, ότι δε θα τα καταφέρει ποτέ να έχει μια 

σωστή σχέση, στην οποία να μπορεί να στηριχθεί. Έτσι όλα της 

φαίνονται μάταια, δε νοιώθει όρεξη για να βγει έξω από το σπίτι, 

κλείνεται στο δωμάτιό της μόνη της και σκέπτεται αυτά που την 

απασχολούν. Μας λέει ότι αν θα μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα 

της σχέσης, θα λυθούν πολλά από τα προβλήματά της. Τι 

σκέφτεστε; 

ΑΚΡ. Ο πιο σημαντικός τομέας της ζωής της είναι η σχέση. Νομίζει 

συνεχώς ότι δε θα τα καταφέρει στη σχέση. Έτσι νομίζω ότι το 

φάρμακό της είναι το Natrium carbonicum. 

ΟΜΙΛ. Ναι, σωστά. Και λίγο καιρό μετά το φάρμακο, έφτιαξε μια 

σχέση όπως την ήθελε. Και μετά παντρεύτηκε. Κάτι τέτοιο έχουμε 

δει σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί η επιλογή του 

συντρόφου δεν είναι άσχετη με τη ψυχολογική μας κατάσταση. 

Επιλέγουμε αυτό που συμπληρώνει τη ψυχοπαθολογία μας. Όταν 

κάποιες υπερβολές της ψυχοπαθολογίας μας μειωθούν, τότε αμέσως 

αλλάζει και το συμπλήρωμα που αναζητούμε. Όσο λιγότερες 

υπερβολές έχουμε μέσα μας, τόσο λιγότερες υπερβολές θα βρούμε 

μπροστά μας. 

NATRIUM SULFURICUM 

Ας εξετάσουμε την παρακάτω περίπτωση: Προσέρχεται μια γυναίκα 

36 ετών, η οποία νοσηλεύτηκε σε νευρολογική κλινική λόγω 

κεφαλαλγίας και ανφοτερόπλευρου οιδήματος των οπτικών θηλών, 

χωρίς έκπτωση της οπτικής οξύτητας. Τα πρώτα ενοχλήματα 

άρχισαν προ 8 μηνών οπότε είχε διαγνωστεί αμφοτερόπλευρο 

οίδημα θηλών. Η νευρολογική εξέταση και η CT εγκεφάλου ήταν 

φυσιολογική. Η οφθαλμολογική εξέταση έδειξε ασάφεια των ορίων 

των θηλών και στις δυο πλευρές με κατάργηση του σφυγμού. Η 
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οπτική οξύτητα ήταν 10/10 αμφοτερόπλευρα. Το ΗΕΓ έδειξε 

διάγραμμα χωρίς εστιακές ή παροξυντικές ανωμαλίες. Τα προκλητά 

δυναμικά (οπτικά, ακουστικά, σωματοαισθητικά) ήταν χωρίς 

ευρήματα. Η MRI εγκεφάλου έδειξε εικόνα κενού τουρκικού 

εφιπίου χωρίς παθολογικά ευρήματα. Ο λοιπός παρακλινικός 

έλεγχος (ΗΚΓφημα, Α/Α θώρακος, ECHO, βιοχημικός, 

ανοσολογικός, αιματολογικός, ενδοκρινολογικός έλεγχος) ήταν 

φυσιολογικός. Έγινε οσφυονωτιαία παρακέντηση και η πίεση του 

εγκεφαλονωτιαίου υγρού ήταν 28 cm Η2Ο και η κυτταρολογική 

ήταν φυσιολογική. 

Από το ιστορικό υπάρχει παχυσαρκία και λήψη τετρακυκλινών στο 

παρελθόν λόγω χρόνιας παραρρινοκολπίτιδας. Η διάγνωση που 

ετέθη ήταν: ιδιοπαθής ενδοκράνια υπέρταση. Η ασθενής μας λέει τα 

εξής χαρακτηριστικά της: Επιθυμεί γλυκά, αλμυρά, κρέας, 

λαχανικά, ζυμαρικά, ψάρι, φρούτα. Σπανίως πίνει νερό. Ιδρώνει 

δύσκολα. Γενικά ζεσταίνεται. Την πειράζει ο ήλιος το καλοκαίρι 

πολύ. Είναι επίσης πολύ ευαίσθητη στο φως του ήλιου. 

Χειροτερεύει με την υγρασία και τις αλλαγές του καιρού. Νοιώθει 

καλύτερα στο βουνό. Αναφέρει ότι είναι εξωστρεφές άτομο. Είναι 

πολύ υπεύθυνη στη δουλειά της. Κλαίει εύκολα, φοβάται τη 

μοναξιά, συγκινείται από τα προβλήματα των άλλων. Θέλει τη 

συμπαράσταση των άλλων, αλλά στις δύσκολες στιγμές θέλει να 

αντιμετωπίζει μόνη της τα προβλήματα. Υπάρχει φόβος για 

επικείμενη καρδιακή νόσο ή εγκεφαλικό. Ξυπνά κουρασμένη. 

Περίοδος κάθε 30 μέρες που διαρκεί 5 μέρες με αρκετό αίμα. Έχει 

οιδήματα στα πόδια που είναι χειρότερα πριν την περίοδο. Δεν έχει 

μόνιμη σχέση. Στη σχέση της έχει συνεχώς την εντύπωση ότι δεν 

εκτιμάται από τον άλλον και ότι την υποτιμούν. 

ΑΚΡ. Είναι σημαντικό το τελευταίο που αναφέρθηκε ότι δεν έχει 

μόνιμη σχέση ερωτική και ότι την υποτιμούν και δεν την εκτιμούν 

στη σχέση. Παρά το γεγονός ότι η ίδια είναι εξωστρεφής, τις 

σχέσεις τις φοβάται. 

ΟΜΙΛ. Δηλαδή είναι μια παραμόρφωση ιδέας, “δεν εκτιμούμαι στη 

σχέση μου” και αυτό τη δυσκολεύει. 
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ΑΚΡ. Και πως το εκδηλώνει; Με υπευθυνότητα στη δουλειά της. 

Είναι πολύ υπεύθυνη στη δουλειά της. 

 ΟΜΙΛ. Τι κερδίζεις όταν είσαι υπεύθυνος στη δουλειά σου; 

ΑΚΡ. Την αναγνώριση. Έτσι αντισταθμίζει αυτό που νοιώθει. 

Φόβος για επικείμενη νόσο έχει να κάνει με κάποια άλλα 

προβλήματα; 

ΟΜΙΛ. Πως το αξιολογείς; Σαν σύμπτωμα, παραμόρφωση ιδέας ή 

ιδέα; 

ΑΚΡ. Ο φόβος είναι ένα σύμπτωμα.  

ΟΜΙΛ. Αν το δούμε ψυχαναλυτικά αυτός ο φόβος για επικείμενη 

νόσο μπορεί να είναι και ευχή για νόσο. Μπορεί να είναι η 

επιθετικότητα που ενδοβάλλει και δεν εκδηλώνει απέναντι στο 

σύζυγο ή στο φίλο που δεν την εκτιμά. Είναι μια ψυχαναλυτική 

υπόθεση. Αν θέλαμε να το δούμε και μιασματικά όταν ελέγχω την 

επιθετικότητα μου τι μίασμα επικρατεί; 

ΑΚΡ. Δεν μου δίνει την εικόνα ψωρικού ατόμου. Μάλλον 

συκωτικού. 

ΟΜΙΛ. Είναι κατεξοχήν συκωτικό άτομο. Οίδημα θηλών, οιδήματα 

και κατακράτηση υγρών είναι συκωτικό μίασμα. Και βέβαια 

υπάρχει ένας έλεγχος της επιθετικότητας της προς τον άλλον. Και 

κάποιος άλλος θα έλεγε, ότι μέσω της αρρώστιας, κάτι που το λέει 

και η ίδια άλλωστε, θέλει και κερδίζει τη συμπαράσταση των 

άλλων. Αυτό το οποίο σίγουρα ισχύει είναι πως με βάση τα 

σωματικά επικρατεί το συκωτικό μίασμα. Και θα περιμένουμε να 

δούμε σε αυτήν την ασθενή ότι ισχύει για το συκωτικό μίασμα, 

άσχετα αν αναφέρεται ή όχι κατά τη λήψη του ιστορικού. Και αυτή 

είναι μία από τη χρησιμότητα της θεωρίας των μιασμάτων. Αν 

θέλουμε να το δούμε με βάση τα μιάσματα ξέρουμε ότι αυτή η 

ασθενής επιζητά, με βάση το πρόβλημα της να είναι το επίκεντρο 

των άλλων. Ίσως με όλη τη συμπτωματολογία να καλεί κάποιον να 

την προσέξει, το φίλο που δεν την εκτιμά. Αλλά δεν το πετυχαίνει. 
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Βέβαια όλα αυτά, σε ότι αφορά το ιστορικό, είναι υποθέσεις που 

πρέπει να διερευνούμε. Οποιαδήποτε υπόθεση έρχεται από την 

ανάλυση των συμπτωμάτων και τη μιασματική θεώρηση πρέπει να 

μπαίνει σε διαδικασία διερεύνησης. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και με 

το repertorisation. Οτιδήποτε έχει σχέση με την ανάλυση των 

συμπτωμάτων μας δημιουργεί υποθέσεις, που πρέπει να τις 

διερευνούμε. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα σε αυτή την περίπτωση 

είναι ότι κυριαρχούν η ιδέα της σχέσης και η ιδέα της εκτίμησης. 

Και έχει την παραμόρφωση ιδέας ότι "δεν εκτιμούμαι στη σχέση 

μου. Το φάρμακο της είναι Natrium sulphuricum.
5
 

Σε αυτήν την περίπτωση είχαμε σημαντική βελτίωση και στα 

οιδήματα και ξέρουμε ότι το Natrium sulphuricum έχει να κάνει με 

κακώσεις, οιδήματα στο κεφάλι και στον εγκέφαλο. Είναι η 

κορτιζόνη της ομοιοπαθητικής. Όποτε έχουμε εγκεφαλικό οίδημα 

μπορούμε να το χρησιμοποιούμε μαζί με Arnica. Αλλά όταν 

γράφτηκαν αυτά για το Natrium sulphuricum δεν ήταν γνωστές 

άλλες ενώσεις π.χ Kalium sulphuricum, Argentum sulphuricum 

κ.λ.π. οι οποίες είναι αντισυκωτικές. 

ΑΚΡ. Η εξήγηση μεγάλου αριθμού συμπτωμάτων ενός ασθενούς, 

σύμφωνα με τη μιασματική θεωρία, θα πρέπει να ανταποκρίνεται 

και στο αντίστοιχο φάρμακο, δηλ. το Natrium sulphuricum είναι 

συκωτικό φάρμακο; Και η Calcarea sulphurica; 

ΟΜΙΛ. Ναι. Οι ενώσεις του θείου είναι συκωτικές, να το θυμάστε. 

AKΡ. Ανεξάρτητα από το αν και τα δύο συστατικά είναι ψωρικά 

φάρμακα; 

ΟΜΙΛ. Δεν έχει σημασία. Η Calcarea είναι κατεξοχήν ψωρική αλλά 

το Sulphur έχει πολλά συκωτικά χαρακτηριστικά. Έτσι και η ένωση 

τους έχει αρκετά συκωτικά. Βέβαια η αλήθεια είναι, ότι κάποιοι 

                                                 
5
 Η ασθενής είχε θεαματική βελτίωση με το Natrium sulfuricum. Όμως 

την εποχή που την εξέταζα, (1994-1996) δεν υπήρχε εμπειρία με τα 
άλατα του νικελίου και δεν είχαν παρασκευαστεί τα τριπλά άλατα. Λίγα 
χρόνια μετά, σε  αυτήν την περίπτωση θα έδινα Niccolum sulfuricum 
natronatum το οποίο καλύπτει και την ιδέα της υποτίμησης. 
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συνταγογραφούν με βάση τα συμπτώματα που έχει ένα φάρμακο και 

τη μιασματική ανάλυση του. Είναι μια μέθοδος δύσκολη και  έχει 

ελάχιστη σημασία μετά την εισαγωγή στην πρακτική μας άλλων 

εφαρμογών, όπως της θεωρίας των ιδεών. Είναι δύσκολο να οριστεί 

επακριβώς η μιασματική ανάλυση ενός φαρμάκου.  Ακόμα και 

αυτοί που εφαρμόζουν πολύ αυτή την μέθοδο δεν μπορούν να το 

κάνουν για όλα τα φάρμακα. Μας χρειάζεται όμως κάθε φορά να 

αξιολογούμε ποιες άμυνες υπερτερούν στον ασθενή μας. Κι αυτό 

μας βοηθάει. Μας βοηθάει να ξέρουμε αν είναι επικρατέστερα 

συκωτικός και παίζει πολύ μεγάλη σημασία στις υποθέσεις μας για 

τον ασθενή. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε, ότι το στοιχείο του νατρίου 

σχετίζεται με τη σχέση ανδρός- γυναικός. Το  Νatrium muriaticum 

σχετίζεται με απογοήτευση στη σχέση. Το άτομο, δηλαδή, φοβάται 

ότι θα απογοητευτεί στη σχέση ή έχει απογοητευτεί πολύ στην 

ερωτική του ζωή.  

Αν όμως το άτομο νομίζει ότι δεν αγαπιέται στη σχέση τότε το 

φάρμακο είναι Νatrium phosphoricum. Στο Νatrium sulfuricum το 

άτομο πιστεύει ότι δεν εκτιμείται στη σχέση.  

Στο Natrium iodatum το άτομο θεωρεί ότι θα εγκαταλειφθεί από το 

σύντροφο και κάνει τα πάντα για να αποφευχθεί η εγκατάλειψη 

αυτή.  

Το άτομο Natrium bromatum νοιώθει ότι κακοποιείται στη σχέση, 

ενώ το Natrium bichromicum πληγώνεται εύκολα στη σχέση.  

Το Natrium carbonicum νοιώθει ότι δεν θα τα καταφέρει στη σχέση.  

Το Natrium arsenicosum νοιώθει έντονη καχυποψία στη σχέση, δε 

μπορεί να εμπιστευθεί, νομίζει ότι ο σύντροφος τον βλέπει σα 

χρήμα και θα τον κλέψει. 

Το Natrium nitricum έχει συνεχώς την αίσθηση απροσδιόριστου 

κινδύνου στη σχέση, νομίζει ότι θα συμβεί κάτι το μοιραίο στον 

ερωτικό του σύντροφο. Μπορεί να νομίζει επίσης ότι κάτι τέτοιο 
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μπορεί να συμβαίνει στη ζωή του συνέχεια και ότι είναι 

καταδικασμένος ότι αγαπάει να πεθαίνει. Μια τέτοια κατάσταση 

μπορεί να συναντηθεί σε περιοχές όπου έχουν γνωρίσει πόλεμο.  
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ΟΜΑΔΑ KALIUM 

KALIUM IODATUM 

Ας ασχοληθούμε με την παρακάτω περίπτωση. Προσέρχεται κορίτσι 

8 ετών, το οποίο παρουσιάζει τρίξιμο δοντιών στον ύπνο. Μέχρι 

πέντε ετών παρουσίαζε συχνές αμυγδαλίτιδες που αποδιδόταν στην 

ύπαρξη αδενοειδών εκβλαστήσεων. Επτά μηνών έπαθε κάταγμα 

κνήμης (έπεσε από το κρεβάτι).  

Ζεσταίνεται, κάνει ανήσυχο ύπνο, ξεσκεπάζεται στον ύπνο. Ιδρώνει 

πολύ στον ύπνο. Επιθυμεί μακαρόνια, γλυκά, γιαούρτι και το γάλα.  

Είναι πεισματάρα. Από μικρή ήταν πολύ κολλημένη στη μητέρα 

της, θέλει συνέχεια τη μαμά κοντά της. Από μικρή ήταν γκρινιάρα 

και απαιτητική. Είναι πολύ κλειστό άτομο. Ζηλεύει πολύ το μικρό 

της αδερφάκι, το οποίο είναι τριών χρονών και είναι επιθετική προς 

αυτό καμιά φορά. Λυπάται πολύ τα άλλα παιδιά. Όταν ένας 

δάσκαλος του μπαλέτου μάλωσε ένα παιδάκι, είχε ζητήσει να 

φύγουν από το σχολείο. Στο νηπιαγωγείο είχε στενοχωρηθεί πολύ, 

επειδή θεώρησε ότι μια φίλη της την πρόδωσε επειδή έκανε με ένα 

άλλο παιδί παρέα. 

ΑΚΡ. Είναι ένα κοριτσάκι που ζητάει την προστασία της μαμάς της, 

είναι κολλημένη επάνω της. Με ένα στοιχείο απογοήτευσης από μια 

φίλη της, που νομίζει ότι την πρόδωσε επειδή έκανε παρέα με ένα 

άλλο παιδί. 

ΟΜΙΛ. Δηλαδή θεωρείς ότι η έννοια της ασφάλειας έρχεται πρώτη; 

ΑΚΡ. Δεν ξέρω αν είναι πρώτη, καταλαβαίνω όμως ότι υπάρχει. 

ΑΚΡ. Βλέπω ότι είναι ένα πολύ κλειστό άτομο, ταυτόχρονα 

γκρινιάρικο και απαιτητικό. 

ΟΜΙΛ. Τα σωματικά σας βοηθούν να κάνετε κάποια υπόθεση; Όταν 

βλέπετε ένα παιδί να είναι κολλημένο στη μαμά του και κάθε φορά 
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που αυτή βγαίνει από το σπίτι για κάποια δουλειά αυτό να της λέει 

"μαμά που πας, θα έρθω και εγώ", τι υπόθεση κάνετε;  

ΑΚΡ. Μου φαίνεται κακότροπο παιδί. 

ΟΜΙΛ. Κακότροπο; Μα λέει μόνο “μαμά που πας, θα έρθω και 

εγώ”. Γιατί αυτό το παιδί θέλει συνέχεια να είναι μαζί με τη μαμά 

του; 

ΑΚΡ. Για να μάθει από περιέργεια. Θέλει να είναι προσκολλημένο 

πάνω της. 

ΟΜΙΛ. “Που πας μαμά;” Η απάντηση στο “που πας” ποια είναι; 

“Φεύγω”. Είναι φόβος εγκατάλειψης. Φοβάται μήπως το 

εγκαταλείψουν. Είναι ένα γρήγορο δραστήριο παιδί. Τόσο 

δραστήριο που από την πολλή κίνηση έσπασε επτά μηνών την 

κνήμη του. Είναι φυματινικό αυτό το φάρμακο. Και είναι το Ιodum 

στο οποίο βρίσκουμε να υπάρχει έντονος ο φόβος εγκατάλειψης. 

Μία φίλη που είχε, πήγε με μια άλλη φίλη της. Πως το βίωσε αυτό; 

Σαν εγκατάλειψη, σα προδοσία. Ένοιωσε ότι την εγκατέλειψε. Και 

όταν νοιώθει κάποιος ότι τον εγκατέλειψαν οι φίλοι του ή φοβάται 

ότι θα τον εγκαταλείψουν οι φίλοι του τότε το φάρμακο είναι το 

Kalium iodatum. Εδώ είναι δύσκολη η διαφορική διάγνωση με την 

Calcarea iodata. 

ΑΚΡ. Αυτό το άγχος εγκατάλειψης δεν σχετίζεται με την ασφάλεια 

που νοιώθει το παιδί κοντά στη μητέρα του; 

ΟΜΙΛ. Ναι, σε αυτήν την περίπτωση έχουμε να σκεφτούμε μεταξύ 

Kalium iodatum ή Calcarea iodata. Η διαφορική διάγνωση έχει αυτή 

τη δυσκολία. Σε αυτήν την περίπτωση, όμως, αναφέρει πολύ για 

τους φίλους του. Σημειώστε ότι ένα παιδί Calcarea δεν θα 

στεναχωριόνταν τόσο πολύ που μάλωσε ο δάσκαλος ένα φίλο του. 

Θα έβγαινε πιο έντονα η ανάγκη για ασφάλεια και προστασία, ενώ 
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εδώ βγαίνει πιο έντονα η ιδέα της φιλίας που αντιστοιχεί στο 

στοιχείο κάλιο. Για αυτό και δόθηκε Kalium iodatum. 
6
 

KALIUM  BICHROMICUM 

ΟΜΙΛ. Ας προβληματιστούμε με την παρακάτω περίπτωση. Κυρία 

34 ετών παρουσιάζει αλλεργικό άσθμα που άρχισε το 1977. 

Παρουσιάζει έντονη δύσπνοια που χειροτερεύει με το καπνό του 

τσιγάρου, το τσάι, όταν τρώει σύκα, 4-6 το πρωί και με τη γύρη του 

πεύκου. Πριν την πιάσει δύσπνοια αισθάνεται πόνο και φαγούρα 

κάτω από τη δεξιά ωμοπλάτη και φαγούρα στο λαιμό. Κατά την 

ώρα της δύσπνοιας ζεσταίνεται, νοιώθει ανησυχία και θέλει να 

κινείται πάνω κάτω. Υπάρχει αίσθηση ότι τα πνευμόνια της είναι 

άδεια. Η αλλεργία της παρουσιάστηκε όταν ήρθε στη 

Αλεξανδρούπολη από ένα κοντινό χωριό. Λέει: “Μου έλειπε πολύ 

το σπίτι μου, ήμασταν μεγάλη οικογένεια και τώρα έμεινα μόνη, δεν 

με άφηναν ποτέ μόνη, μέχρι επτά ετών κοιμόμουν μαζί με τους 

γονείς μου. Δεν τους άφηνα να πάνε μόνοι πουθενά. Ήθελα 

συνέχεια να είμαι μαζί τους”.  

Έχει παρουσιάσει τρεις αποβολές στον τρίτο μήνα και στον όγδοο 

μήνα. Έχει φλεβική ανεπάρκεια (κιρσούς). Παρουσιάζει συχνές 

κρίσεις ιγμορίτιδας και πονοκεφάλους στην κορυφή του κρανίου, 

εδώ και αρκετό καιρό. Μετά την τελευταία αποβολή ζεσταίνεται 

ενώ πριν κρύωνε πολύ και ήθελε να κοιμάται με κάλτσες.  

Έχει πολύ καλές σχέσεις με την οικογένεια. Λέει: “Η μεγάλη μου 

αδερφή με έχει μεγαλώσει σαν μητέρα”. Ανησυχεί πολύ για τους 

γονείς της μήπως πάθουν κάτι, φοβάται πολύ αν θα πεθάνουν. Την 

φοβίζει πολύ ο θάνατος των άλλων, εκτός από το δικό της. Είναι 

πολύ προσεκτική με τους άλλους ανθρώπους, δεν ανοίγεται εύκολα. 

                                                 
6
 Σε αυτήν την περίπτωση το άτομο σε πιο μικρή ηλικία είχε 

χαρακτηριστικά Calcarea iodata και στη συνέχεια ανέπτυξε 
χαρακτηριστικά kalium iodatum. Μετά από λίγα χρόνια 
παρασκευάστηκε το φάρμακο Calcarea iodata kalinata. Οι 
παρατηρήσεις που έκανε το ακροατήριο ήταν πολύ εύστοχες. Τέτοιες 
παρατηρήσεις και προβληματισμός οδήγησαν στην παρασκευή των 
τριπλών αλάτων και στην εξέλιξη της ομοιοπαθητικής σκέψης. 
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Πληγώνεται εύκολα, είναι πολύ ευαίσθητη, πληγώνεται με το 

παραμικρό από τα δικά της άτομα και για αυτό είναι επιφυλακτική 

να κάνει φίλους για να μην πληγωθεί. 

ΑΚΡ. Είναι πολύ δεμένη με την οικογένειά της. Αυτό είναι ένα πολύ 

έντονο χαρακτηριστικό της. Οι κρίσεις αρχίζουν όταν 

απομακρύνθηκε από την οικογένεια.  

ΑΚΡ. Πληγώνεται επίσης πολύ εύκολα. Το φάρμακο είναι Κalium 

bichromicum.  

ΟΜΙΛ. Ναι, είναι το Κalium bichromicum. Σε αυτό το φάρμακο το 

άτομο έχει την ανασφάλεια ότι θα πληγωθεί ή έχει πολλές φορές 

πληγωθεί από τα άτομα του στενού του περιβάλλοντος, που τόσο 

πολύ έχει την ανάγκη της υποστήριξής τους. 

KALIUM  BROMATUM 

ΟΜΙΛ. Ας ασχοληθούμε με την παρακάτω περίπτωση. Μια μητέρα 

φέρνει ένα νεαρό κορίτσι δεκατεσσάρων ετών στο ιατρείο γιατί 

παρουσιάζει τα εξής: 

1. Δυσμηνόρροια. Παρουσιάζει έντονο πόνο κατά τη διάρκεια της 

περιόδου. Ο πόνος περιγράφεται νήσσων στην κάτω κοιλιακή 

χώρα. Επεκτείνεται στα γεννητικά όργανα και σε όλη τη λεκάνη. 

2. Πολλά κρυολογήματα το χειμώνα. 

3. Παρουσιάζει προβλήματα στον ύπνο. Αργεί να την πάρει ο 

ύπνος, έχει άγχος δε μπορεί να κοιμηθεί. Αυτό συμβαίνει τους 

τελευταίους μήνες, μετά από ένα επεισόδιο όπου την έδειραν δυο 

συμμαθητές της στο σχολείο. Μετά το συμβάν δεν ήθελε να 

ξαναπάει στο σχολείο. 

Είναι άτομο εσωστρεφές. Δε λέει τα προβλήματά της, τα οποία 

προσπαθεί να τα αντιμετωπίζει μόνη της. Έχει δυο-τρεις φίλες με τις 

οποίες έχει στενή σχέση. Την απασχολεί πολύ η σχέση με τις φίλες 

της. Με την οικογένειά της έχει πολύ καλές σχέσεις. Πολλές φορές 
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λέει ότι θα ήθελε να έχει αδελφό και πολλές φορές ζητούσε από τη 

μητέρα της να της κάνει αδελφάκι. 

Είναι μέτρια μαθήτρια, δεν της αρέσει το διάβασμα.  

Υπάρχει φόβος για το σκοτάδι, για τις σκιές, για τους κλέπτες οι 

οποίοι ήταν πιο έντονοι σε πιο μικρή ηλικία. Από το νηπιαγωγείο 

θυμάται τον εαυτό της να φοβάται ότι κάποια παιδιά στο σχολείο θα 

τη δείρουν. 

Περιγράφει ένα όνειρο που έχει δει επανειλημμένα κατά το 

παρελθόν. Έβλεπε ότι υπήρχε μια συμμορία παιδιών και σκότωναν 

όλα τα κορίτσια τα οποία είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν. 

Περιγράφει ένα όνειρο επίσης που είδε όταν ήταν οχτώ χρονών και 

το οποίο την έχει επηρεάσει πολύ. Λέει: “Είδα  να πηγαίνω μόνη  

στην κουζίνα. Μόλις άνοιξα το φως είδα από το σκοτάδι του 

διπλανού σαλονιού να πετάγονται δυο κακοποιοί, οι οποίοι ήθελαν 

να με σκοτώσουν. Με άρπαξαν βίαια και με έσυραν σε όλο το 

μήκος του διαδρόμου ενώ εγώ αντιστεκόμουν με όλες μου τις 

δυνάμεις. Ενώ με είχαν φθάσει στην άκρη του μπαλκονιού και 

ετοιμαζόταν να ρίξουν από κάτω, τους είδε η μαμά μου και έτρεξε 

προς το μέρος μου. Αυτοί, μόλις την είδαν, εξαφανίστηκαν και με 

άφησαν. Ξύπνησα τρομαγμένη. Από τότε φοβάμαι να σηκωθώ μόνη 

μου για να πάω στη κουζίνα να πιω νερό το βράδυ. Βέβαια και πριν 

το όνειρο φοβόμουν, αλλά σηκωνόμουνα”. Τι σας κάνει εντύπωση 

σε αυτήν την περίπτωση; 

ΑΚΡ. Νομίζει ότι θα κακοποιηθεί. Φοβάται ότι θα τη δείρουν, ότι 

θα την κακοποιήσουν. 

ΑΚΡ. Η οικογένεια και η φιλία είναι πολύ σημαντικά για αυτήν. 

ΟΜΙΛ. Σωστά, γι’ αυτό το φάρμακο σ’ αυτήν την περίπτωση είναι 

το Κalium bromatum. Σ’ αυτό το φάρμακο μπορεί να βρούμε το 

άτομο να φοβάται ότι θα κακοποιηθεί από τα άτομα των οποίων έχει 

ανάγκη τη στήριξη, δηλαδή από τους φίλους ή την οικογένεια. 

Άλλοτε αυτό δεν είναι φανερό, αλλά το άτομο μπορεί να αναφέρει 
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ότι φοβάται την κακοποίηση από ξένους και για να την 

αντιμετωπίσει χρειάζεται τη συνεχή στήριξη της οικογενείας ή των 

φίλων. Όπως και να έχει όμως, όταν οι κύριες ιδέες οι οποίες 

έρχονται στο προσκήνιο κατά τη λήψη ενός ιστορικού είναι της 

ομάδας και της κακοποίησης, τότε θα χρειαστεί να δώσετε Kalium 

bromatum. 

 

KALIUM  MURIATICUM 

ΟΜΙΛ. Νέος γύρω στα τριανταπέντε, προσέρχεται γιατί νοιώθει 

αδυναμία, χειρότερα με τη σωματική άσκηση. Ματώνουν τα ούλα 

του, έχει εξανθήματα στο δέρμα μετά από στενοχώρια, που είναι 

χειρότερα με το μπάνιο και καλύτερα με τα κρύα επιθέματα.  

Είναι γενικά χειρότερα με τα λιπαρά, καλύτερα με τον ήλιο, 

χειρότερα με τη ζέστη και με την υγρασία. Του αρέσει πολύ το 

νερό, το οποίο του προκαλεί ξεκούραση και ηρεμία. Ιδρώνει μόνο 

στο κεφάλι του. Επιθυμεί τα ψάρια, ξινά, αλκοόλ, τσιγάρο. 

Έχει άγχος για ασήμαντα πράγματα. Έχει συχνά ένα αίσθημα 

δυσαρέσκειας. Είναι ευέξαπτος, πεισματάρης, μιλάει στον ύπνο του. 

Βλέπει όνειρα τρομακτικά και όνειρα από προηγούμενα συμβάντα. 

Είναι συντηρητικό άτομο, μονογαμικός, δεμένος με την οικογένεια 

του. Λέει: "..Έχω νοιώσει μεγάλη απογοήτευση από τους φίλους. 

Όταν κάνεις κάτι και θέλεις υποστήριξη από τους φίλους σε 

επαγγελματικό επίπεδο, και βλέπεις ότι η ανευθυνότητα τους είναι 

πολύ μεγάλη, τότε απογοητεύεσαι. Άρχισα να βλέπω τα πράγματα 

διαφορετικά σε επαγγελματική βάση. Και παλαιότερα είχα νοιώσει 

απογοήτευση από τους φίλους. Είτε από παρεξήγηση, είτε γιατί 

πολλά πράγματα που ένοιωθα εγώ αυτοί δεν μπορούσαν να τα 

καταλάβουν. Σταματούσα τότε την φιλία μου, όταν έβλεπα ότι δεν 

προχωρούσε. Απεχθάνομαι την υποκρισία και την ανευθυνότητα. 

Φοβάμαι μήπως πάθουν κακό οι άνθρωποι που έχω μαζί μου. Για 

παράδειγμα η οικογένεια μου". 
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ΑΚΡ. Είναι διάχυτη η ιδέα της απογοήτευσης, αλλά σε συνδυασμό 

με τους φίλους του. Πρόκειται για ένα άτομο συντηρητικό, ήρεμο, 

μονογαμικό, όπως λέει, δεμένος με την οικογένεια. Φοβάται μην 

πάθει κακό η οικογένεια του. Δηλαδή η απογοήτευση δεν έχει να 

κάνει με το άλλο φύλο, αλλά με τους φίλους του. Έχει απογοητευτεί 

από τους φίλους του.  

ΟΜΙΛ. Ναι και το φάρμακο είναι Κalium muriaticum,  το οποίο τον 

βοήθησε πάρα πολύ, περισσότερο από όλα ψυχολογικά. Τον 

βοήθησε να μην χρειάζεται να έχει τόσο έντονα την ανάγκη από την 

υποστήριξη της ομάδας και να μην απογοητεύεται από τη 

συμπεριφορά τους. Το κάλιο και το νάτριο μοιάζουν πολύ. Στην 

πράξη έχει χρησιμοποιηθεί πολύ το Natrium muriaticum. Πολλοί 

που έχουν πάρει Natrium muriaticum πραγματικά χρειάζονταν 

Kalium muriaticum.
7
 

Συμπερασματικά βλέπουμε, ότι η ομάδα του καλίου σχετίζεται με 

την έννοια της ομάδας. Το άτομο Kalium χρειάζεται να έχει την 

υποστήριξη της ομάδας στην οποία ανήκει. Οι έννοιες της 

οικογένειας και της φιλίας σχετίζονται πολύ με την ομάδα καλίου. 

Στο Kalium phosphoricum το άτομο βιώνει ότι αδιαφορούν για αυτό 

τα δικά του άτομα. Ο ασθενής πιστεύει ότι δεν τον αγαπούν οι 

συγγενείς ή οι φίλοι του. Για αυτό προσπαθεί συνέχεια να κερδίζει 

την αγάπη και το ενδιαφέρον τους. Είναι πολύ συχνό φάρμακο αλλά 

έχει παραμεληθεί γιατί δεν ήταν γνωστό. Τώρα αναγνωρίζουμε ότι 

σε πολλές περιπτώσεις που είχε δοθεί Phosphorus έπρεπε να είχε 

δοθεί Kalium phosphoricum.  

Στο Kalium sulfuricum το άτομο έχει έντονα την ανάγκη της 

εκτίμησης από τα δικά του άτομα. Προσπαθεί έτσι με τον τρόπο του 

να κερδίζει συνέχεια τα “εύγε” τους. Άλλοτε μπορεί να βιώνει ότι 

δεν εκτιμείται από τα δικά του άτομα.  

                                                 
7
  Στο συγκεκριμένο ασθενή μετά από χρόνια έδωσα Argentum 

muriaticum kalinatum, γιατί ήταν εξαιρετικά συνεπής. Το χαρακτηριστικό 
αυτό εξακολουθούσε να παραμένει αμετάβλητο μετά το Kalium 
muriaticum. Τέτοιες παρατηρήσεις είναι αυτές που οδήγησαν στην 
ανάπτυξη των τριπλών αλάτων. 
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Στο Kalium bromatum το άτομο βιώνει έντονα την κακοποίηση από 

τους φίλους ή την οικογένεια.  

Tο Kalium arsenicum δε μπορεί να εμπιστευτεί τους φίλους των 

οποίων έχει ανάγκη τη στήριξη. Έχει συνεχώς την αίσθηση ότι οι 

φίλοι του θα τον ρίξουν και θα τον εκμεταλλευτούν. 

 Στο Kalium fluoricum το άτομο έχει συνεχώς την αίσθηση ότι τα 

άτομα της ομάδας από τα οποία χρειάζεται τη στήριξη δεν 

ικανοποιούν τις ανάγκες του, οι οποίες βέβαια είναι ακόρεστες.  

Στο Kalium nitricum το άτομο έχει συνεχώς την αίσθηση ότι τα 

άτομα της ομάδας στα οποία στηρίζεται ότι βρίσκονται σε κίνδυνο 

και ότι κάτι κακό θα τους συμβεί.  
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ΟΜΑΔΑ CALCAREA 

CALCAREA IODATA 

ΟΜΙΛ. Θα σας παρουσιάσω το ιστορικό μιας γυναίκας 45 ετών που 

παρουσιάζει έντονο κνησμό. Την πιάνει ακόμα και στον ύπνο. 

Παρουσιάζει, επίσης, προβλήματα με το θυρεοειδή. Πριν τρία 

χρόνια εμφάνισε υπερθυρεοειδισμό. Έκανε θεραπεία με ραδιενεργό 

ιώδιο πριν από δυο χρόνια. Έχει πόνους στην οσφυϊκή μοίρα της 

σπονδυλικής στήλης λόγω κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου, 

διαγνωσμένης με αξονική τομογραφία. Έχει πόνο στην αυχενική 

μοίρα της σπονδυλικής στήλης οφειλόμενο σε οπισθιοπλάγια 

προβολή δίσκου. Έχει δυσκοιλιότητα και τυμπανισμούς. 

 Κάποτε ζεσταινόταν πολύ, τώρα λιγότερο. Είναι χειρότερα με τον 

ήλιο, την υγρασία και την ορθοστασία. Είναι πολύ γρήγορη στις 

κινήσεις, οξύθυμη, νευρική. Επιθυμεί τα ταξίδια και τις αλλαγές. 

Έχει άγχος, μήπως δεν προσφέρει στα παιδιά της αυτά που θέλει. 

Έχει δυο παιδιά ηλικίας δεκαεπτά και δώδεκα ετών. Εάν ένα παιδί 

της δεν την πάρει τηλέφωνο του λέει: “με ξέχασες δε θα έρθεις”. 

Όταν απομακρυνθεί λίγο το παιδί έχει άγχος. Έχει άγχος ακόμα και 

για το καλοκαίρι, που θα πάει διακοπές. Κάθε χωρισμό τον βιώνει 

σαν εγκατάλειψη. Ο πατέρας της πέθανε πριν τρία χρόνια. Ο 

υπερθυρεοειδισμός άρχισε ταυτόχρονα με το θάνατο του πατέρα 

της. Λέει: "ένοιωσα χαμένη. Ένοιωσα να χάνω τα πάντα. Ένοιωσα 

πως δεν έχω καμία προστασία, καμιά ασφάλεια πια". Με το σύζυγο 

της έχει άσχημη σχέση. Λέει ότι θα είχε χωρίσει αν δεν ήταν από 

συντηρητική οικογένεια και αν δεν είχε τα παιδιά. Λέει: "Με 

υποτιμά συνέχεια. Δε μου προσέφερε ποτέ την ασφάλεια που θα 

ήθελα. Δε μου συμπεριφέρεται καλά." 

ΑΚΡ. Μόλις ακούω πρόβλημα  θυρεοειδή ή ότι ζεσταίνεται ή τον 

έντονο κνησμό, έκανα την υπόθεση Natrium. Από εκεί και μετά, 

μελετώντας σε βάθος το άγχος για τα παιδιά και το πώς βιώνει αυτό 

το άγχος, βλέπουμε να λέει ότι: "με ξεχνάει, με εγκαταλείπει". Έχει 

άγχος γιατί το παιδί θα φύγει το καλοκαίρι. Όταν χάνει κάτι 

κεκτημένο την πειράζει πολύ, την πονάει, της λείπει. Κάθε 
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αποχωρισμό τον βιώνει ως εγκατάλειψη. Τα συμπτώματα δεν είναι 

τυχαίο ότι άρχισαν από τη στιγμή που πέθανε ο πατέρας της, 

δηλαδή έκανε υπερθυρεοειδισμό. Χάνει κάτι και μετά πονάει. Έχει 

βαθιά ανασφάλεια, ένα κενό μέσα της, όταν χάνει κάτι που της είναι 

γνώριμο. Με τον άντρα της δεν τα πάει καλά, τον οποίο θα χώριζε 

αν δεν είχε τα παιδιά. Αν όμως τον έχανε, πάλι θα της στοίχιζε. Δεν 

ξέρει αν αυτό θα το άντεχε. 

ΑΚΡ. Εγώ δεν ξέρω αν έβγαζε όλες αυτές τις ανασφάλειες πριν 

παντρευτεί, αλλά νομίζω ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη της ή είναι 

απογοητευμένη από τη σχέση που έχει με τον άντρα της. Κρατάει 

κάποια αντισταθμίσματα σε όλη αυτή τη διάρκεια και προσπαθεί να 

αγαπήσει τα παιδιά της ή τον πατέρα της. Η  απώλεια όλων αυτών 

των αντισταθμισμάτων, συνεχώς ένα-ένα με τη σειρά, τη ρίχνει 

ακόμα πιο κάτω συναισθηματικά. Έτσι αναπτύσσει τα προβλήματα 

με το θυρεοειδή όταν πέθανε ο πατέρας της. 

ΟΜΙΛ: Πράγματι το ένα σκέλος το αναφέρει κιόλας. Επισημαίνεται 

δε ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης παίζει μεγάλο ρόλο τα 

λόγια τα οποία χρησιμοποιεί ο ίδιος ο ασθενής, διότι όπως λέει ο 

Lakan "ο λόγος είναι δομημένος όπως το ασυνείδητο". Οι λέξεις τις 

οποίες χρησιμοποιεί ο ασθενής δεν είναι τυχαίες.  

Η γυναίκα αυτή αναφέρει εγκατάλειψη. Γι' αυτό το λόγο, οι φράσεις 

που λέει πολλές φορές κατά τη λήψη του ιστορικού ο ασθενής, 

καταγράφονται με τις ακριβείς λέξεις και χρησιμοποιούνται μέσα σε 

εισαγωγικά. Άρα, μια παραμόρφωση ιδέας για αυτήν είναι το "με 

εγκαταλείπουν". Απογοήτευση δεν αναφέρει πουθενά. Η ίδια δεν 

δείχνει τέτοια στοιχεία. Ένα άλλο στοιχείο που αναφέρει και που 

πρέπει να του δώσουμε προσοχή, είναι ότι βλέπετε μια γυναίκα στα 

σαρανταπέντε της, που να απαιτεί μια ασφάλεια από το σύζυγο της. 

Όταν χάθηκε ο πατέρας της λέει ότι δεν ένοιωθε καμιά προστασία, 

καμιά ασφάλεια. Ήταν σαρανταδύο ετών. Χρειαζόταν τον πατέρα 

της να τη προστατεύει. Σε ποια φάση χρειάζεται ο άνθρωπος ένα 

μπαμπά να τον προστατεύει; Όταν είναι παιδί. Όταν γεννιέται ένα 

βρέφος πρέπει να νοιώθει ασφάλεια. Βλέπουμε τα πουλιά να χτίζουν 

μια φωλιά που ασφαλίζει τα μικρά πουλάκια όταν γεννιούνται και η 

μάνα στέκεται από πάνω φύλακας να τα προστατεύει. Το βρέφος, σε 
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οποιοδήποτε είδος, μέχρι να περπατήσει, να φύγει, να πετάξει, 

χρειάζεται ασφάλεια και προστασία. Ποιο στοιχείο στη φύση έχει 

να κάνει με ασφάλεια και προστασία; Ποια όργανα του ανθρώπου 

προστατεύουν τα πολύτιμα μέρη του; Τα οστά. Τα οστά τι έχουν; 

Ασβέστιο. 

Το στρείδι είναι καλυμμένο με κέλυφος από ασβέστιο, όπως το 

κέλυφος του αυγού, από τα σαλιγκάρια κοκ. Αυτή είναι και η έννοια 

της ασφάλειας και της προστασίας και η φυσική παιδικότητα που 

έχουν τα άτομα Calcarea, για αυτό και η ομάδα του ασβεστίου είναι 

συχνή στα παιδιά, στα βρέφη που γεννιούνται, γιατί είναι σε μια 

φάση που χρειάζονται ασφάλεια και προστασία. 

Έτσι και αυτή η γυναίκα χρειάζεται ασφάλεια και προστασία και 

έχει μια παιδικότητα που δεν έχει σχέση με παλινδρόμηση όπως 

παρατηρούμε σε ψυχωτικές διαδικασίες κτλ, που μας κατευθύνει σε 

άλλα φάρμακα. Είναι μια φυσιολογική παιδικότητα θα λέγαμε, στην 

οποία προέχει η έννοια της προστασίας και της ασφάλειας. Αλλά 

αυτή η γυναίκα έχει και ένα άλλο μεγάλο χαρακτηριστικό: το φόβο 

εγκατάλειψης. Χρειάζεται από μια την προστασία και από την άλλη 

να έχει τα άτομα που την προστατεύουν μαζί και να νοιώθει ότι δεν 

την εγκαταλείπουν. 

Ένα στοιχείο σχετίζεται με την ασφάλεια. Αυτό είναι η Calcarea και 

είναι το ένα στοιχείο αυτής της γυναίκας. 

Ένα στοιχείο έχει σχέση με την εγκατάλειψη. Το Ιodum, το οποίο 

ταιριάζει με τα προβλήματα θυρεοειδή. 

Είναι ενδιαφέρον να μελετήσουμε την ψυχολογία των ανθρώπων 

που παθαίνουν υπερθυρεοειδισμό. Το κυριότερο συναίσθημα που 

περιγράφουν πιο συχνά είναι η εγκατάλειψη. Για αυτό και το ιώδιο 

είναι το πιο συχνό φάρμακο που συνταγογραφείται σε 

υπερθυρεοειδισμό. 

Η ασθενής αυτή χρειάζεται Calcarea iodata και όταν το φάρμακο 

χορηγήθηκε, βοηθήθηκε πάρα πολύ και ψυχολογικά και σωματικά. 
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Βέβαια ένας έμπειρος γιατρός της σχολής του Boennighausen θα 

έλεγε: “Η ασθενής έχει προβλήματα στα οστά και  προβλήματα στο 

θυρεοειδή, η Calcarea καλύπτει τα προβλήματα στα οστά, το Iodum 

τα προβλήματα στο θυρεοειδή”. Θα έφτανε με αυτό τον τρόπο 

σκέψης στην Calcarea iodata. Αλλά αν η ιδέα δεν ήταν η 

εγκατάλειψη και ήταν κάποια άλλη που σχετιζόταν με το θυρεοειδή, 

δε θα κατέληγε στο σωστό φάρμακο, ενώ με τη μελέτη και τη 

διερεύνηση σε βάθος έχουμε το εργαλείο και τον τρόπο με τον 

οποίο μπορούμε να φτάσουμε στην πηγή, στις αρχές και τις ιδέες 

του ατόμου. 

CALCAREA SULFURICA 

Οι γονείς φέρνουν την οχτάχρονη Χριστίνα στο ιατρείο, γιατί 

παρουσίασε έκζεμα στα κάτω άκρα. Παραπονιέται ότι παρουσιάζει 

ξηρότητα, κνησμό και κάψιμο, που είναι χειρότερα με τη ζέστη του 

κρεβατιού. Θέλει να ξεσκεπάζει τα πέλματα. Αναφέρεται από τους 

γονείς, ότι γεννήθηκε χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Η 

εγκυμοσύνη της μητέρας ήταν καλή. Όταν ήταν δυο ετών γεννήθηκε 

ο μικρότερος της αδερφός. Από τη γέννηση του και μετά η 

συμπεριφορά της άλλαξε, ενώ ήταν ένα ήσυχο παιδί, έγινε 

ευερέθιστο. Άρχισε να κλαίει τσιρίζοντας για ασήμαντες αφορμές. 

Ήταν προφανές, ότι ήταν συμπτωματολογία οφειλόμενη στη ζήλια. 

Με την πάροδο των μηνών, παρά τις προσπάθειες των γονιών, δεν 

υπήρξε κάποια βελτίωση. Εξακολουθούσε να ζηλεύει και πολλές 

φορές έδερνε το αδερφάκι της. Δύο φορές προσπάθησε με το 

μαχαίρι της κουζίνας να το χτυπήσει. Οι γονείς της στην αρχή τη 

νουθετούσαν χωρίς τη χρήση βίας, αλλά μετά άρχισαν να τη 

δέρνουν. Σε ηλικία τριών ετών άρχισε να παρουσιάζει πυώδεις 

αμυγδαλίτιδες. Από ηλικία τριών ως πέντε ετών έπαιρνε κάθε μήνα 

μία-δύο φορές αντιβίωση. Όταν άρχισε να πηγαίνει σχολείο η 

κατάσταση της υγείας της άρχισε να βελτιώνεται. Οι γονείς το 

απέδωσαν σε μια θεραπεία που έκανε βασισμένη στο διαιτολόγιο 

και στη χορήγηση βιταμινών και ιχνοστοιχείων. Μετά την πρώτη 

επίσκεψη σε αυτό το γιατρό σταμάτησε να παίρνει αντιβιοτικά. 
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Σε ηλικία επτά ετών εμφανίστηκε το έκζεμα, του οποίου η 

κατάσταση παραμένει σταθερή μέχρι τώρα. Οι γονείς δεν δέχτηκαν 

να εφαρμόσουν κάποια τοπική θεραπεία. Η όρεξη της ήταν καλή. 

Τρώει μεγάλες ποσότητες και γι' αυτό παρουσιάζει αύξηση βάρους. 

Επιθυμεί πολύ τα γλυκά, τα αλμυρά, τα κρύα ποτά, τα φρούτα. 

Απεχθάνεται το γάλα. 

Ζεσταίνεται πολύ. Στον ύπνο ιδρώνει πάρα πολύ. Ξεσκεπάζει τα 

πέλματα της όταν κοιμάται γιατί τα νοιώθει ζεστά. Είναι γενικά 

καλύτερα στην ύπαιθρο. Είναι αρκετά επιμελής. Προσπαθεί 

συνεχώς να είναι καλή στο σχολείο. Οι δάσκαλοι της την εκτιμούν 

πάρα πολύ. Στο σπίτι δεν υπάρχει ιδιαίτερη ένταση. Μαλώνει όμως 

συχνά με το μικρότερο αδερφάκι της. Παραπονιέται ότι παίρνει 

συχνά τα πράγματα της. Κάποιες φορές ξεσπάει σε λυγμούς και 

κλαίει γοερά, φωνάζοντας τη μητέρα της και λέγοντας της ότι δεν 

την καταλαβαίνει. Είναι πεισματάρα και θέλει να γίνεται αυτό που 

θέλει αυτή. Είναι ανυπόμονη. Φοβάται πολύ το σκοτάδι και όταν 

αστράφτει. 

ΑΚΡ. Tο χαρακτηριστικό της είναι ότι ενώ ήταν ήσυχο παιδί, με το 

που γεννιέται το αδερφάκι της αρχίζει να αλλάζει συμπεριφορά. Απ’ 

ότι φαίνεται ζηλεύει το αδερφάκι της. 

ΟΜΙΛ. Η ζήλια πως αξιολογείται ως ιδέα, παραμόρφωση ιδέας ή 

σύμπτωμα; 

ΑΚΡ. Σύμπτωμα. Γι' αυτό και πάμε βαθύτερα να δούμε γιατί αρχίζει 

να ζηλεύει. Εδώ βλέπουμε ότι το κοριτσάκι ενώ στο σπίτι είχε 

ταραχώδη συμπεριφορά, στο σχολείο συμπεριφέρεται καλά, γιατί οι 

δάσκαλοι το εκτιμούν. Το κοριτσάκι αυτό ζητούσε την εκτίμηση και 

επειδή οι γονείς του εστίαζαν όλη την προσοχή τους στο μωρό, 

ένοιωθε ότι το παραμέλησαν απ’ ότι μπορώ να φανταστώ. Δηλαδή 

έρχεται στην επιφάνεια η ιδέα της εκτίμησης, η έλλειψη της 

εκτίμησης στην οικογένεια. 

ΟΜΙΛ. Στο σχολείο έχει την εκτίμηση αλλά στο σπίτι όχι. Λέει στη 

μαμά: "..Δε με καταλαβαίνεις". Ποια υπόθεση έρχεται στο μυαλό 

μας; Εδώ το οκτάχρονο κοριτσάκι δεν μας λέει ξεκάθαρα τις αρχές 
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του, αλλά μπορούμε να τις συμπεράνουμε. Βλέπουμε ότι ιεραρχεί 

ψηλά την εκτίμηση ως βασική ιδέα. 

Η μικρή αν δεν έτρωγε ξύλο και δεν της γινόταν μια θεραπεία 

καταστολής θα ήταν η ίδια συμπεριφορά ή διαφορετική; 

Θα ήταν διαφορετική η συμπεριφορά της. Η συμπεριφορά αλλάζει 

ανάλογα με τις συνθήκες. Για παράδειγμα, σε βάζω σε μια 

στρατιωτική σχολή και πολλά στοιχεία της συμπεριφοράς στα 

αλλάζω. 

Αναρωτιέμαι λοιπόν, αυτό το κορίτσι με βάση ότι έχουμε συζητήσει 

μέχρι τώρα, όταν γεννήθηκε το άλλο παιδί τι να ένοιωσε; 

ΑΚΡ. Απόρριψη, εγκατάλειψη. Απώλεια, ότι κάτι χάθηκε. 

ΟΜΙΛ. Τι χάθηκε; 

ΑΚΡ. Το ενδιαφέρον των γονιών. 

ΟΜΙΛ. Το ενδιαφέρον των γονιών τι παρέχει στα παιδιά; 

 ΑΚΡ.Ασφάλεια.   

ΟΜΙΛ. Άρα λοιπόν ένοιωσε να χάνει την ασφάλεια του. Έπρεπε να 

μοιραστεί κάποια πράγματα. Η ασφάλεια θα μπορούσε να είναι μια 

ιδέα. Τι άλλο θα μπορούσε να νοιώθει σε σχέση με τους γονείς και 

τον αδερφό της; 

ΑΚΡ. Μίσος σαφώς προς τον αδελφό της. 

ΟΜΙΛ. Αλλά ποια βασική παραμόρφωση ιδέας, σε σχέση με αυτό 

το άτομο, περιμένουμε να έχει αναπτυχθεί; Σαν υπόθεση ξέρουμε 

και την ιστορία και πως εξελίχτηκε. 

ΑΚΡ. Ότι κάτι μπήκε στο ζωτικό της χώρο. Ότι έχασε την πρωτιά 

τα κεκτημένα. 
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ΟΜΙΛ. Ναι, έχασε την ασφάλεια της. Βασική υπόθεση αυτή. Αλλά 

οι γονείς τι κάνουν; 

ΑΚΡ. Δεν την καταλαβαίνουν. Και για τα συναισθήματα της την 

τιμωρούν με ξύλο. 

ΟΜΙΛ. Άρα την εκτιμούν ή δεν την εκτιμούν; 

ΑΚΡ. Δεν την εκτιμούν. 

Με βάση λοιπόν το όλο ιστορικό που είπαμε, είδαμε πως αυτό το 

άτομο αναζητούσε την εκτίμηση στο σχολείο από τους δασκάλους, 

γιατί και οι δάσκαλοι είναι οι επόμενοι γονείς των παιδιών. Η 

βασική υπόθεση που βλέπουμε να δημιουργείται σε όλο αυτό το 

ιστορικό, είναι ότι αυτό το κοριτσάκι ένοιωσε ότι οι γονείς της δεν 

την εκτιμούν σε σχέση με πρώτα. 

Βέβαια είναι υπόθεση. Είπαμε, ότι ένα φάρμακο μπορούμε να το 

βρούμε  από μια γνωστική παραμόρφωση που μας λέει το άτομο, 

δηλαδή μια παραμόρφωση ιδεών. Για παράδειγμα, λέει “Δεν με 

εκτιμούν οι γονείς μου”. Άλλος τρόπος είναι  να το 

στοιχειοθετήσουμε με βάση τις αρχές του. Εδώ δηλαδή για 

παράδειγμα έχουμε έντονη την ιδέα της εκτίμησης και το στοιχείο 

της ζήλιας από το ένα παιδί στο άλλο. Όταν ένα άτομο ζηλεύει τον 

αδερφό του αμέσως μας έρχεται στο μυαλό η ομάδα Calcarea. 

Πρέπει να διερευνήσουμε την ομάδα Calcarea. Διότι ζηλεύει τον 

αδελφό του επειδή φοβάται ότι θα χάσει την ασφάλεια και 

προστασία. Σκέπτεται λοιπόν: “Μου παίρνουν την ασφάλεια μου 

και αγαπούν περισσότερο το άλλο παιδί”. Αυτή η σκέψη είναι 

Calcarea phosphorica. Ή μπορεί να σκέφτεται: “Χάνω την εκτίμηση 

και το ενδιαφέρον που έχω και εκτιμούν πιο πολύ το άλλο παιδί”. 

Αυτή η σκέψη είναι Calcarea sulphurica. Και αυτό εδώ είναι ένα 

τυπικό ιστορικό Calcarea sulphurica. Και είναι ένα από τα πιο 

συχνά φάρμακα στην παιδική ζήλια. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό 

χαρακτηριστικό, την έννοια της εκτίμησης, που αντιστοιχεί στο 

Sulphur. Και τα άτομα Sulphur κερδίζουν την εκτίμηση με τη 
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συμπεριφορά τους ή τη μη εκτίμηση μένοντας άπλυτοι για 

παράδειγμα. 

ΑΚΡ. Που βλέπουμε στην εποχή μας άπλυτους και βρωμερούς 

Sulphur ; 

ΟΜΙΛ. Τους βλέπουμε περισσότερο ατημέλητους ως προς την 

εμφάνιση. Δείτε λοιπόν πώς οι συμπεριφορές μπορούν να αλλάζουν. 

Οι συμπεριφορές μπορούν να ποικίλλουν. Δεν μπορούμε να 

βασίζουμε τη γνώση μας, αν θέλουμε να είναι στερεή, πάνω σε 

συμπεριφορές. Δυστυχώς, οι περισσότεροι ομοιοπαθητικοί μετά από 

χρόνια μελέτης της materia medica έχουν μια θολωμένη εικόνα 

μέσα στο μυαλό τους. Και δεν θα ξεκολλήσουν από αυτήν, αν δεν 

δουν και μελετήσουν αυτήν τη θεώρηση του ανθρώπου που σας 

περιγράφω.  

Ξαναγυρνάμε λοιπόν στο ιστορικό μας και στην ιδέα της Calcarea 

sulphurica. Το άτομο Calcarea sulfurica πιστεύει: “Δεν με εκτιμούν 

οι γονείς μου. Έχω την ανάγκη για εκτίμηση των γονιών μου. 

Προσπαθώ να κερδίσω την εκτίμηση των γονιών μου”. Γονείς 

μπορεί να είναι και ο δάσκαλος και ο εργοδότης και γενικά κάθε 

μορφή που μας παρέχει ασφάλεια. 

 Η Calcarea sulphurica προσπαθεί συνεχώς να κερδίσει την 

εκτίμηση ενός (φαντασιακού) πατέρα. Και είναι το άτομο που θα 

σου πει ότι έχει ανάγκη ασφάλειας και προστασίας. Αυτά 

χαρακτηρίζουν πολλά στοιχεία της συμπεριφοράς της. 

CALCAREA CARBONICA 

Άλλη περίπτωση: Πρόκειται για παιδί οχτώ χρονών που το φέρνει η 

μητέρα του. Έχει αδενοειδείς εκβλαστήσεις, ύψος και βάρος 

κανονικά, το πρόσωπο είναι παραμορφωμένο από τις αδενοειδείς 

εκβλαστήσεις, ροχαλίζει το βράδυ και ξηραίνεται το στόμα. Έχει 

συχνές λοιμώξεις, κρυολογεί με το παραμικρό όπως λέει η μητέρα 

του και  έχει απέχθεια προς την ύπαιθρο. Είναι χειρότερα με τα 

ρεύματα, τις αλλαγές του καιρού, το κρύο, τη σωματική άσκηση και 

καλύτερα όταν ξαπλώνει. Δεν θέλει να κάνει μπάνιο, ρωτάει 
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συνεχώς τη μητέρα του για τα οικονομικά. Φοβάται το σκοτάδι, τα 

σκυλιά. Έχει ευερεθιστότητα που καλυτερεύει με το φαγητό. Όταν 

είναι στεναχωρημένος ξεσπάει στο φαγητό. Έχει άγχος όταν ακούει 

ιστορίες με εγκλήματα. Δεν μπορεί να δει έργα θρίλερ. Έχει πείσμα 

και έχει άγχος πώς θα τα καταφέρει στο σχολείο. Είναι πολύ καλός 

μαθητής. 

ΑΚΡ. Τι εννοούμε όταν λέμε ρωτάει συνεχώς για τα οικονομικά; 

ΟΜΙΛ. Ότι έχει άγχος για το αν υπάρχουν λεφτά στο σπίτι. Ρωτάει 

τη μαμά του τι χρήματα έχουνε, αν έχει δουλειά για να μη 

πεινάσουν όπως στην Αλβανία, να μπορεί να υπάρχει άνεση στο 

σπίτι για να αγοράσουνε πράγματα. 

ΑΚΡ. Η σχέση του με τους γονείς πως είναι; Άλλα αδέλφια 

υπάρχουν; 

ΟΜΙΛ. Πολύ καλή. Υπάρχει ένα αδελφάκι, αλλά δεν υπάρχει 

πρόβλημα στις σχέσεις τους. 

ΑΚΡ. Μια σκέψη που γίνεται είναι ότι αυτό το παιδί είναι 

προσκολλημένο και εστιάζει την προσοχή του. Προσπαθεί να 

αποσπάσει στηρίγματα από υλικά πράγματα, δηλαδή έχει μια 

υλιστική τάση. Ρωτάει για τα οικονομικά επειδή ίσως έχει κάποιο 

άγχος ή ανασφάλεια και πιστεύει ότι έτσι θα τη λύσει. Ακόμη και 

όταν έχει κάποιο πρόβλημα, όταν  είναι για παράδειγμα, λυπημένος 

καταφεύγει στο φαγητό, πάλι κάτι το υλικό. Η σκέψη που κάνω 

είναι ότι πρόκειται για ένα παιδί πολύ πρακτικό, που λειτουργεί 

περισσότερο με τη λογική παρά με το συναίσθημα. 

ΟΜΙΛ. Αλλά βέβαια ύλη είναι και το φαγητό που τρως, ύλη είναι 

και ο χρυσός, τα κτίσματα, τα παλάτια. Εσύ που κατατάσσεις τον 

υλισμό αυτού του παιδιού; 

ΑΚΡ. Σε κάτι που του προκαλεί ευχαρίστηση και άνεση. 

ΟΜΙΛ. Η τροφή δηλαδή είναι μόνο θέμα ευχαρίστησης; Η τροφή 

μπορεί να είναι και θέμα βασικής ανάγκης. 
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ΑΚΡ. Το παιδί όμως αυτό, όταν υπάρχει φαγητό καταφεύγει σε 

αυτό. Εισπράττει ανακούφιση από αυτό, ξεχνιέται. 

ΟΜΙΛ. Βέβαια αυτό είναι κάτι πολύ γενικό. Θα μπορούσαμε να το 

δούμε έτσι αλλά δεν βοηθά στη διερεύνηση μας. Το παιδί ρωτά την 

μητέρα αν έχουνε λεφτά. Γιατί αν έχουνε λεφτά; Για να μην είναι 

φτωχοί. 

ΑΚΡ. Άρα η οικονομική κατάσταση του σπιτιού είναι καλή. 

ΟΜΙΛ. Ναι είναι καλή.  

ΑΚΡ. Άρα έχει μάθει να ζει με οικονομική άνεση. Κατ' επέκταση 

φοβάται για το μέλλον. 

ΟΜΙΛ. Στην Αλβανία τι υπάρχει;. 

ΠΑΡ. Φτώχεια. 

ΟΜΙΛ. Όταν ένας γονέας είναι φτωχός τι δεν μπορεί να προσφέρει 

στα παιδιά του; 

ΑΚΡ. Τροφή, τις βασικές ανάγκες. 

ΟΜΙΛ. Το παιδί δηλαδή ουσιαστικά τι φοβάται; 

ΑΚΡ. Μήπως στερηθεί τις βασικές ανάγκες του. 

ΟΜΙΛ. Και τι έχει ανάγκη; Τη μαμά του που θα του τις καλύψει. 

Είναι ένα φυσιολογικότατο παιδί. Άρα λοιπόν ποια ιδέα έρχεται στο 

προσκήνιο; 

ΑΚΡ. Της αυτοσυντήρησης. 

ΟΜΙΛ. Με τι σχετίζεται η αυτοσυντήρηση; Όταν ένα παιδί 

χρειάζεται τη μητέρα του ποια ιδέα αναδύεται; 

ΑΚΡ. Ασφάλεια και προστασία. 
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ΟΜΙΛ. Γιατί έχει άγχος και ρωτάει για τα οικονομικά; Γιατί 

φοβάται μήπως χάσει τα βασικά του αγαθά, την ασφάλεια του. Άρα 

αυτό το άγχος έχει σχέση και με την ασφάλεια και με την 

προστασία. Έχει να κάνει όμως και με μια άλλη ιδέα, η οποία 

φαίνεται από ένα άλλο σημείο του ιστορικού. 

ΑΚΡ. Φαίνεται να έχει άγχος για το πώς θα τα καταφέρει στο 

σχολείο. Είναι πολύ καλός μαθητής. Έχει άγχος για αυτό το οποίο 

κάνει. Θέλει να είναι καλός. 

ΟΜΙΛ. Ναι, έχει άγχος πως θα τα καταφέρει. “Θα τα καταφέρω στο 

σχολείο; Θα καταφέρω να έχω καλυμμένες τις βασικές μου 

ανάγκες;” Σε ποιο μίασμα θα τοποθετούσατε αυτή τη διαδικασία; 

Μια συνεχή πεποίθηση ανεπάρκειας και κατωτερότητας. 

ΑΚΡ. Στο ψωρικό. 

ΟΜΙΛ. Έλλειψη και ανεπάρκεια. Έχουμε δηλαδή το στοιχείο της 

ασφάλειας και προστασίας και μια χαρακτηριστική πεποίθηση 

κατωτερότητας για το αν θα τα καταφέρει ή όχι. Είναι ένα ψωρικό 

χαρακτηριστικό και έννοια κλειδί για το στοιχείο Carbonicum. Και 

αυτή η περίπτωση είναι ένα παιδί τυπικό Calcarea carbonica. Το 

στοιχείο ασφάλειας και προστασίας υπάρχει μαζί με το στοιχείο 

“Θα τα καταφέρω ή όχι”. Η Calcarea carbonica θεωρείται ίσως το 

πιο ψωρικό φάρμακο της materia medica. Η πλειονότητα των 

παιδιών κατά τη γέννηση τους είναι Calcarea carbonica, δηλαδή 

θέλουν γαλατάκι και ζεστή αγκαλιά. Το παιδί αυτό είναι ένα 

φυσιολογικότατο παιδί οχτώ ετών που νοιώθει ότι χρειάζεται τους 

γονείς του να το προστατεύουν και να του παρέχουν τις βασικές του 

ανάγκες. 

ΑΚΡ. Το παιδί αυτό ρωτάει τους γονείς του για τα οικονομικά. Ποια 

η διαφορά του να ρωτάς για τα οικονομικά από το να έχεις άγχος για 

τα οικονομικά; 

ΟΜΙΛ. Το άγχος για τα οικονομικά είναι ένα σύμπτωμα. Στο 

repertory υπάρχουν διάφορα άγχη και διάφοροι φόβοι. Αν θέλουμε 

να διερευνήσουμε το σύμπτωμα που υπάρχει, πρέπει να δούμε τι 
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συμβαίνει πίσω από το σύμπτωμα. Γιατί ένας άνθρωπος έχει άγχος 

για τα οικονομικά; Άλλος έχει γιατί δεν θέλει να χάσει την αγάπη 

της φιλενάδας του που μένει μαζί του για την οικονομική του άνεση. 

Άλλος για να μην τον εγκαταλείψουν τα παιδιά του. Άλλος γιατί με 

τα χρήματα κερδίζει την εκτίμηση ενός φίλου.  

Αμέσως λοιπόν διερευνάται το γιατί υπάρχει αυτό το άγχος. Σε αυτή 

την περίπτωση βλέπουμε ότι αυτό το άτομο έχει άγχος για τα 

οικονομικά, γιατί φοβάται μήπως οι γονείς του δεν καταφέρουν να 

καλύψουν τις βασικές του ανάγκες. Και αυτό το “δεν θα τα 

καταφέρω να έχω καλυμμένες τις βασικές μου ανάγκες” είναι 

βασική παραμόρφωση ιδέας στην Calcarea carbonica. “Δεν θα 

καταφέρω να έχω την ασφάλεια και την προστασία που 

χρειάζομαι”. Αυτό το “Δεν θα τα καταφέρω” είναι έντονο στην 

Calcarea carbonica και στα σωματικά της συμπτώματα. Γίνεται 

πολύ σαφές. Εάν ήταν ένα άτομο, που θα ένοιωθε ασφαλές με το να 

έχει ένα χρηματοκιβώτιο και να κάνει μπάνιο σε αυτό, θα άλλαζε το 

θέμα. Γι’ αυτό διερευνούμε το σύμπτωμα. Γι’ αυτό δε μένουμε ποτέ 

στο σύμπτωμα. Αναρωτιόμαστε πάντα τι υπάρχει πίσω από αυτό.  

CALCAREA PHOSPHORICA 

Περίπτωση πρώτη 

ΟΜΙΛ. Μια άλλη περίπτωση: Kυρία τριανταδύο ετών, παντρεμένη 

με δυο παιδιά. Είναι έμπορος και προσέρχεται παραπονούμενη για 

τα ότι από πενταετίας παρουσιάζει έντονες κεφαλαλγίες. Ο πόνος 

είναι παλμικός, χειροτερεύει με το κρύο και με την κίνηση. Έχει 

συχνές αιμορραγίες από τη μύτη, καυστικό πόνο στο στομάχι, που 

καλυτερεύει με τα κρύα ποτά. Παρουσιάζει άφθονες αιμορραγίες 

από τη μήτρα με ανοιχτό κόκκινο αίμα. Νοιώθει καλύτερα όταν 

τρώει. Επιθυμεί τα αλμυρά που της επιδεινώνουν τη γενική 

κατάσταση. Επιθυμεί πολύ τα παγωτά. Χειροτερεύει όταν τρώει 

ζεστή τροφή. Κρυώνει πολύ. Είναι χειρότερα με τη σωματική 

άσκηση και πριν την έμμηνο ρύση και με τον κρύο αέρα. 

Παρουσιάζει έντονο άγχος υγείας, κουράζεται εύκολα διανοητικά. 

Φοβάται συχνά ότι κάτι κακό θα της συμβεί. Ανησυχεί πολύ για τον 

άντρα της μήπως πάθει κάτι πολύ κακό. Όταν τη ρωτάμε τι θα 
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συνέβαινε αν έχανε τον άντρα της, απαντά: “ Θα έχανα τη στήριξη 

και την προστασία μου”.  

Φοβάται πολύ το σκοτάδι. Νομίζει ότι ξετρυπώνουν αντικείμενα 

μέσα από τις γωνίες. Είναι εξωστρεφές άτομο. Όταν είναι καλά 

θέλει να έχει παρέα. Της αρέσει να βρίσκεται με κόσμο. Είναι 

διαισθητικό άτομο και τα όνειρα της επαληθεύονται. Αισθάνεται 

συχνά την ανασφάλεια ότι δεν την αγαπούν. Αναφέρει ότι συχνά 

νοιώθει ότι οι άλλοι αδιαφορούν γι’ αυτήν, παρόλο που αυτή 

προσφέρει και θυσιάζεται για όλους. 

ΑΚΡ. Σημαντική είναι η ανασφάλεια της ότι δεν την αγαπούν αλλά 

και η αίσθηση ότι αυτή γίνεται θυσία για όλους. Προς το παρόν έχει 

προσφορά και αναγνώριση μέσω της στήριξης που τώρα έχει και 

την οποία φοβάται μήπως χάσει. Γι' αυτό ανησυχεί και για τον 

άντρα της. Δηλαδή ως ιδέα βλέπω, ότι έχει την  ανάγκη στήριξης 

και προστασίας από κάποιον. Επίσης ότι η ίδια πιστεύει ότι 

προσφέρει και θυσιάζεται. 

ΑΚΡ. Η ανασφάλεια αυτή εκφράζεται με πικρία ότι “Εγώ 

θυσιάζομαι για τους άλλους και δεν το εκτιμούν”. Εκφράζει ένα 

παράπονο, μια απογοήτευση. 

ΟΜΙΛ. Δεν λέει πουθενά για απογοήτευση. Πρέπει να 

ακριβολογούμε με τα λόγια του ασθενή και να μην κάνουμε 

ελεύθερους συνειρμούς σύμφωνα με τους δικούς μας κώδικες ή με 

τη δική μας άποψη. Αυτή μιλάει για αδιαφορία. Δε μιλάει για 

εκτίμηση. Ούτε απογοήτευση εκφράζει η ίδια. 

ΑΚΡ. Η ασθενής έχει επίσης άγχος ότι κάτι θα συμβεί. 

ΟΜΙΛ. Σύμφωνα με όσα ήδη έχω πει πως θα χαρακτηρίζατε αυτό το 

άγχος: σαν ιδέα, σαν παραμόρφωση ιδέας ή σαν σύμπτωμα; Και αν 

είναι σύμπτωμα, τι είδους σύμπτωμα είναι; Αυτή ανησυχεί μήπως ο 

άντρας της πάθει κάτι κακό. Γιατί ανησυχεί για τον άντρα της; 

ΑΚΡ. Γιατί θα έχανε τη στήριξη της. 
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ΟΜΙΛ. Άρα με βάση τη διαδικασία διερεύνησης που είπαμε, το 

άγχος ότι κάτι κακό θα συμβεί, έχει πιο πολύ το χαρακτήρα 

συμπτώματος ψυχικού. Αν προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι 

κρύβεται από πίσω, ανακαλύπτουμε μία πιο δυνατή πληροφορία: 

την ανάγκη για ασφάλεια και προστασία. 

ΑΚΡ. Ένα άλλο σημείο είναι ότι αυτή εισπράττει αδιαφορία ενώ η 

ίδια θυσιάζεται. 

ΟΜΙΛ. Άρα η μια ιδέα είναι η ανάγκη για ασφάλεια και προστασία 

η οποία μας παραπέμπει κατευθείαν στην ομάδα Calcarea. Η άλλη 

ιδέα έχει σχέση με την αδιαφορία, έχει την ανασφάλεια ότι δεν την 

αγαπούν. Αγάπη και αδιαφορία πάνε μαζί σαν έννοιες. Όταν 

αγαπάω κάποιον δείχνω ενδιαφέρον, θέλω να τον χαϊδέψω. Όποιος 

είναι εξωστρεφής και χαϊδεύει, εκφράζει με τη συμπεριφορά του 

αυτή την αγάπη. Όταν κάποιος κρεμάει διπλώματα στους τοίχους ή 

γράφει βιβλία κλπ, η συμπεριφορά αυτή δεν έχει σχέση με την 

αγάπη, σχετίζεται με την εκτίμηση. Όταν ο άλλος με τη 

συμπεριφορά του κερδίζει τα μπράβο, δεν κερδίζει την αγάπη, 

κερδίζει την εκτίμηση. Η αγάπη είναι χάδι. Αυτά τα λέμε βέβαια, 

για να τα έχουμε στο μυαλό μας, για να μπορούμε να κάνουμε τις 

υποθέσεις μας. Είμαστε σίγουροι όμως,  όταν τα ακούσουμε να το 

λέει ο ασθενής. 

Η έννοια της αγάπης είναι πολύ σημαντική στο Phosphorus. Έτσι, 

καταλαβαίνουμε γιατί ο Phosphorus είναι εξωστρεφής. Αγαπάει τα 

χάδια, αγγίζει τους άλλους, χαϊδεύει τους άλλους, γιατί έχει ψηλά σε 

ιεράρχηση την ιδέα της αγάπης και προσφέρει στους άλλους, αλλά 

νοιώθει αδιαφορία όταν οι άλλοι δεν προσφέρουν τα ίδια σε αυτόν. 

Άρα όταν μιλάμε για Phosphorus, θα πρέπει να αναφέρουμε την 

αγάπη και την αδιαφορία και την πεποίθηση ότι "Δεν με αγαπούν". 

Κανένα άλλο φάρμακο της materia medica που είναι στον περιοδικό 

πίνακα του Mendeleyef δεν έχει τον όρο αγάπη στα βασικά στοιχεία 

της δομής του. 

ΑΚΡ. Πως συνδέεται η κλασική εικόνα της Calcarea phosphorica, 

που περιγράφουν τα βιβλία, να έχει σχέση με την αίσθηση του 
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ανικανοποίητου με όσα είπαμε ως τώρα; Και βέβαια δεν 

αναφέρομαι στα σωματικά: κεφαλαλγίες, αυχεναλγίες κτλ. 

ΟΜΙΛ. Το Calcarea phοsphorica παιδί έχει την αίσθηση ότι δεν 

αγαπιέται όσο τα άλλα αδέρφια του. Σκέπτεται  “Οι γονείς μου 

αγαπάνε πιο πολύ τα άλλα αδέρφια μου”. Από την άλλη μεριά οι 

ενώσεις του Phosphorus ανήκουν στα κατεξοχήν φυματινικά 

φάρμακα. Χαρακτηριστικό του φυματινικού μιάσματος είναι μια 

αίσθηση ανικανοποίητου (όπως συμβαίνει στο Tuberculinum). Στην 

κατάσταση αυτή, το άτομο έχει κάτι φαντασιακά έντονο στο μυαλό 

του και μόλις το πετύχει αυτό σταματά να το ικανοποιεί. Αυτό το 

ανικανοποίητο συνδυάζεται με την αναζήτηση, τη φυγή κτλ. 

Πολλά από τα συμπτώματα που μπορεί να έχει ένα φάρμακο στη 

materia medica, μπορούμε να τα καταλάβουμε από τη μιασματική 

ανάλυση. Πολλά άλλα συμπτώματα και συμπεριφορές μπορούμε να 

καταλάβουμε από τις βασικές ιδέες του φαρμάκου. Δεν πρέπει όμως 

να είμαστε δύσκαμπτοι. Ο ένας τρόπος δεν απορρίπτει τον άλλον. 

Δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε μόνο αυτή τη σχολή ή μόνο την 

άλλη. Η προσέγγιση πρέπει να είναι συνολική και πολλαπλή. 

Αν δεν καταλάβουμε σωστά τα μιάσματα, δεν μπορούμε πολλές 

φορές να δώσουμε στίξη σε ένα φάρμακο. Τα μιάσματα είναι 

άμυνες. Όταν μιλάμε για μιασματική θεώρηση, μιλάμε για 

περιγραφή αμυνών του ανθρώπου: πώς αμύνεται, πώς 

προσαρμόζεται δηλαδή. 

Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, πως ως τώρα, μέσα από τα μιάσματα 

περιγράφουμε τα συμπτώματα. Δεν έχει γίνει ανάλυση των 

μιασμάτων μέσα από τις αρχές. Λέμε για παράδειγμα ότι η 

αιμορραγία είναι φυματινικό μίασμα. Λέμε επίσης ότι ο 

ακροχορδώνας είναι συκωτικό. Αλλά αν δούμε τα περισσότερα 

ψυχικά συμπτώματα που περιγράφονται στα μιάσματα, 

περιγράφουν μια γενική αρχή για κάθε μίασμα, που αφορά το 

μίασμα μόνο. Τα επιμέρους φάρμακα έχουν στοιχεία από 

διαφορετικά μιάσματα, ταυτόχρονα σε άλλοτε άλλο βαθμό. Δεν 

μπορούμε σε καμιά περίπτωση να περιγράψουμε ένα φάρμακο σα 

μοναδική προσωπικότητα, με βάση τη μιασματική θεώρηση. Με 
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βάση τη μιασματική θεώρηση μπορούμε να περιγράψουμε τις αρχές 

του μιάσματος.  

Υπάρχει σύγχυση για το τι είναι essence. Όταν μιλάμε για essence 

εννοούμε τις ιδέες των φαρμάκων. Αυτό είναι essence και όχι μια 

συμπεριφορά. Εσωστρέφεια δεν σημαίνει τίποτα. Τα μισά φάρμακα 

σε αυτόν τον κόσμο είναι εσωστρεφή, υπάρχουν χιλιάδες 

εσωστρεφή φάρμακα. Τα άλλα μισά είναι εξωστρεφή. Ή 

ακριβέστερα το 1/4 είναι έτσι και το άλλο 1/4 αλλιώς και τα άλλα 

κάπου στη μέση. Δεν περιγράφουμε κάτι ιδιαίτερο με την 

εσωστρέφεια. Όταν όμως λέμε “Αγάπη” ή “Δε με αγαπάς”, είναι 

κάτι διαφορετικό.  

Περίπτωση δεύτερη 

ΟΜΙΛ. Ας προβληματιστούμε για την παρακάτω περίπτωση. 

Κορίτσι δεκατεσσάρων ετών προσέρχεται γιατί έχει πονοκεφάλους 

που χειροτερεύουν με τις αλλαγές του καιρού, το κρύο, την κίνηση, 

τη σωματική άσκηση. Έχουν αρχίσει προ διετίας. Παρουσιάζει 

επίσης συχνά πυώδεις αμυγδαλίτιδες από την παιδική ηλικία. 

Παραπονιέται επίσης για πόνους στις αρθρώσεις τα τελευταία δυο 

χρόνια που χειροτερεύουν με τον κρύο καιρό. Τα τελευταία δυο 

χρόνια έχει ψηλώσει απότομα και νοιώθει συχνά κουρασμένη. Δεν 

έχει όρεξη, είναι δύσκολη στο φαγητό, λαχταράει το μπέικον και τα 

καπνιστά κρέατα. Έχει ωχρό πρόσωπο, ιδρώνει με κρύο ιδρώτα στο 

πρόσωπο. Παρουσιάζει επίσης νυχτερινούς ιδρώτες.  

Είναι άτομο δυσικανοποίητο. Δεν ευχαριστιέται με τίποτα, ούτε με 

τον εαυτό της. Της αρέσουν πολύ τα ταξίδια. Είναι πολύ 

πεισματάρα, θυμώνει όταν τις αντιμιλούν στο σπίτι. Πολλές φορές 

είναι ευέξαπτη. Βλέπει όνειρα εφιαλτικά. Συχνά θέματα που βλέπει 

στα όνειρά της είναι φωτιά, καβγάδες, ότι ταξιδεύει. Πριν τα έμμηνα 

βλέπει περισσότερα όνειρα. Η μητέρα της είχε πολλούς εμετούς 

στην εγκυμοσύνη. Όταν έμεινε έγκυος ήταν δεκαοχτώ ετών και οι 

γονείς της δεν ήθελαν να παντρευτεί. Τρία χρόνια μετά, γέννησε τον 

αδερφό της ασθενούς. Αρχικά υπήρχαν προβλήματα στο σπίτι, 

επειδή ζήλευε τον αδερφό της. Μέχρι τις πρώτες τάξεις του 

σχολείου λέει πως είχε την αίσθηση ότι οι γονείς της δεν την 
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αγαπούσαν όσο τον αδερφό της. Τώρα είναι δυο πολύ αγαπημένα 

αδέρφια. 

ΑΚΡ. Και αν πράγματι οι γονείς αγαπούσαν περισσότερο τον 

αδελφό της; 

ΟΜΙΛ. Ακόμα και αν ήταν πραγματικότητα ότι οι γονείς της 

αγαπούσαν περισσότερο τον αδερφό της, πρέπει να έχουμε υπ’όψιν 

μας ότι η πραγματικότητα είναι φαντασιακή και ότι αυτό που 

φαντασιώνουμε, το προκαλούμε ασυνείδητα να μας το κάνουν οι 

άλλοι. Αν εγώ για παράδειγμα αισθάνομαι ότι δεν αγαπιέμαι από 

τους γονείς μου, λογικό είναι ότι με τη συμπεριφορά μου γίνομαι 

μίζερος, κλαίω, γκρινιάζω και έτσι προκαλώ δυσαρέσκεια. Έτσι 

δημιουργείται μια συγκεκριμένη εικόνα φαρμάκου. Θα ήταν 

διαφορετικά αν ένοιωθα ότι δεν εκτιμούμαι ή ότι πρέπει να 

προσπαθήσω να κερδίσω την εκτίμηση, παίρνοντας μπράβο από το 

σχολείο κτλ. Σε αυτήν την περίπτωση κάνω ένα μηχανισμό 

υπεραναπλήρωσης για να καλύψω το κενό. Με αυτόν τον τρόπο θα 

το καλύψω το κενό, αλλά θα πληρώσω κάπου αλλού το τίμημα. 

Μπορεί όμως να είμαι σε μια συνεχή κόντρα με αυτούς που δε με 

εκτιμούν, να μην κάνω τίποτα και να προκαλώ τη μη εκτίμηση. 

Αλλά ας επανέλθουμε στην περίπτωσή μας. Το κορίτσι ένοιωθε τότε 

ότι δεν αγαπιέται από τους γονείς. Τώρα είναι ένα αξιαγάπητο 

πλάσμα, δε νοιώθει ότι δεν την αγαπούν, έχει όμως σωματικά 

προβλήματα. Το φάρμακο που την βοήθησε είναι το Calcarea 

phosphorica. 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης, ότι η μητέρα κατά την 

εγκυμοσύνη είχε πολλούς εμετούς. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να 

μην τρέφεται σωστά το έμβρυο. Είναι λογικό λοιπόν να προκαλείται 

μια δυσλειτουργία σε βιοχημικό επίπεδο. Αλλά ξέρουμε επίσης ότι 

τα συναισθήματα της μητέρας επηρεάζουν το έμβρυο. 

Παραδεχόμαστε επίσης ότι το άτομο κουβαλάει μνήμες που 

σχετίζονται με τη φάση της εγκυμοσύνης, αυτό το έχουμε δει 

άλλωστε και σε αρκετές περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση πάντως, 
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το βιοχημικό και το ψυχολογικό πηγαίνουν μαζί και δε μπορούμε να 

απομονώσουμε το ένα από το άλλο.  

Ας επανέλθουμε όμως στη Calcarea phosphorica. Το στοιχείο του 

ασβεστίου, έχει ανάγκη για ασφάλεια και προστασία. Το ασβέστιο 

στη φύση υπάρχει σε όργανα τα οποία προστατεύουν όπως το 

στρείδι, το τσόφλι του αυγού και τα οστά. Τα άτομα Calcarea 

χρειάζονται συνεχώς προστασία, έναν πατέρα, ένα άτομο που να 

τους παρέχει προστασία. 

Το στοιχείο του φωσφόρου έχει να κάνει με την αγάπη και την 

ανάγκη για επικοινωνία μέσα από την αγάπη. Και Calcarea 

phosphorica, είναι το άτομο που νοιώθει ότι δεν αγαπιέται από τους 

γονείς ή από κάθε γονική φιγούρα όπως ο προϊστάμενος, ο 

δάσκαλος κ.λ.π. 

Αλλά η Calcarea iodata έχει την αίσθηση ότι θα εγκαταλειφθεί από 

αυτόν ο οποίος είναι ο συμβολικός γονιός, δηλαδή από αυτόν από 

τον οποίο έχει ανάγκη την προστασία του. Και μόλις την 

εγκαταλείψει ο γονιός της, για παράδειγμα, όταν πεθάνει ο πατέρας 

της,, παραλύει γιατί έχασε την προστασία της και αυτό την κάνει να 

ψάξει να βρει ασφάλεια και προστασία κάπου αλλού. 

Στην Calcarea Sulphurica υπάρχει μια ανασφάλεια ότι δεν την 

εκτιμούν οι γονείς της, ότι δεν την εκτιμούν όσο το άλλο παιδί ή 

έχει την ανάγκη πάντα της εκτίμησης από τον συμβολικό γονέα 

(δάσκαλο, προϊστάμενο). Έτσι πληρώνει το τίμημα της υπερβολικής 

της προσπάθειας να κερδίσει την εκτίμηση από τους γονείς. 

Στην Calcarea arsenicosa υπάρχει έντονη τάση να έχει ασφάλεια και 

προστασία, αλλά έχει δυσπιστία σε αυτούς των οποίων χρειάζεται 

την υποστήριξη. Το άτομο σκέπτεται: “Ακόμα και ο πατέρας θα σου 

τη φέρει. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς ούτε τον πατέρα σου”. 

Στην Calcarea fluorica το άτομο έχει πάρα πολλές ανάγκες, οι 

οποίες θα πρέπει να καλυφθούν από τον μπαμπά που προστατεύει. 

Και παρόλο που όλο παίρνει, ποτέ δεν ικανοποιείται. Έτσι 

παρουσιάζουν έντονο θυμό προς τους γονείς. Μπορεί να εκδηλωθεί 
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και ως έντονη επιθετικότητα προς το σύστημα. Έτσι ενδείκνυται 

συχνά σε αντικοινωνικούς και αναρχικούς, που έχουν παράλογες 

απαιτήσεις από το σύστημα και ένα αίσθημα ακόρεστου και 

ανικανοποίητου με έντονη επιθετικότητα προς το σύστημα. 

Παρατηρείται και στους γέρους, γιατί όσο γερνάμε γινόμαστε παιδιά 

και ζητάμε προστασία από τα παιδιά μας. Και όταν νοιώθουμε ότι 

δεν μας παρέχουν αυτά που πρέπει τα παιδιά μας, αρχίζουν να 

εκφυλίζονται τα οστά μας. Γι’ αυτό η Calcarea fluorica, είναι από τα 

κύρια φάρμακα για οστεοπόρωση. Ένας τέτοιος ασθενής μπορεί να 

παραπονείται συχνά ότι ο γιατρός δεν τον προσέχει ικανοποιητικά. 

Είναι πολύ σημαντικά τα συναισθήματα που νοιώθει ο ασθενής 

προς το γιατρό, διότι με βάση τη μεταβίβαση, βιώνει καταστάσεις 

που ένοιωθε προς τους γονείς του. 

Στην Calcarea muriatica ο ασθενής εκφράζει: “Έχω απογοητευτεί 

με τους γονείς μου” ή “Φοβάμαι μην απογοητευτώ από τους γονείς 

μου”. Άλλες φορές θα σκεφτείτε το φάρμακο σε ένα ασθενή 

Calcarea, που απογοητεύεται πολύ εύκολα. 

Σπουδαίο φάρμακο είναι η Calcarea bromata, σε περιπτώσεις όπου 

υπάρχει ιστορικό κακοποίησης παιδιού, ή όταν φαντασιώνει ότι θα 

κακοποιηθεί από τον φαντασιακό γονέα, από τον οποίο ζητάει 

προστασία. 

Τη Calcarea chromica θα τη σκεφτούμε όταν το άτομο πληγώνεται 

πάρα πολύ σε σχέση με τον φαντασιακό γονέα, που έχει ανάγκη για 

να του δίνει ασφάλεια και προστασία. 

Τη Calcarea nitrica θα τη σκεφτούμε όταν ένα άτομο έχει την 

αίσθηση ότι θα χάσει τους γονείς του, τους οποίους έχει ανάγκη για 

να του δίνουν την ασφάλεια και προστασία που χρειάζεται. Αυτή η 

κατάσταση δε συναντάται συχνά στις μέρες μας, αλλά είναι πολύ 

συχνή σε άτομα που έχουν ζήσει πόλεμο. 



 201 

ΟΜΑΔΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ 

MAGNESIA IODATA 

ΟΜΙΛ. Θα σας αναφέρω το περιστατικό ενός ιατρού εικοσιέξι ετών, 

ο οποίος υπηρετεί στο στρατό. Έχει αϋπνία τους τελευταίους δυο- 

τρεις μήνες, άγχος, ανησυχία, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του, έχει έλλειψη ενδιαφέροντος για κάθε τι, φοβάται 

μήπως κάνει λάθος στη δουλειά του γιατί δεν νοιώθει καλά. Έχει 

προβλήματα με τη σχέση του που είναι μακριά, υπάρχουν κάποιοι 

καβγάδες, φοβάται πως θα χωρίσουν. Υπάρχουν προβλήματα στη 

σχέση, που αυτός όμως δεν τα θεωρεί πως είναι πραγματικά, όπως η 

απόσταση. Τον φοβίζει η εγκατάλειψη, ειδικά όταν έχει επενδύσει 

σε αυτή τη σχέση. Τη ζωή τη βλέπει δύσκολη. Τώρα στο στρατό 

νοιώθει άσχημα, επειδή έχει πολύ κόσμο γύρω του, κάνει πολύ 

μεγάλη προσπάθεια για να αντέξει. Νοιώθει πως δεν θα αντέξει 

άλλο. Αλλά και οι άλλοι έχουν προβλήματα μαζί του, η 

συμπεριφορά του δεν είναι αυτή που θα ήθελαν οι άλλοι από αυτόν. 

Αναφέρει ότι οι γονείς του τον έστειλαν σε ένα οικοτροφείο να 

σπουδάσει και εκεί ένοιωθε μόνος του, ότι δεν είχε κανένα και 

ένοιωθε άσχημα. Ζήλευε τα αδέρφια του που ήταν με τους γονείς 

του, ένοιωθε ότι τον εγκατέλειψαν. Αυτό ήταν το τίμημα που έγινε 

γιατρός. Ο στρατός του θυμίζει αυτή την περίοδο της ζωής του στο 

οικοτροφείο και η φαντασιακή εγκατάλειψη της φιλενάδας του, που 

θέλει να χωρίσουν, αναβιώνει την εγκατάλειψη των γονιών του, που 

τον άφησαν στο ορφανοτροφείο. 

ΑΚΡ. Ένοιωσε την ιδέα της εγκατάλειψης.  

Βλέπουμε λοιπόν, πως η εγκατάλειψη ισχύει εδώ, η οποία τον 

τρελαίνει σαν ιδέα. Αλλά δεν αρκεί αυτό, πρέπει να βρω και ποιο 

άλλο στοιχείο ισχύει εκτός από τη εγκατάλειψη. Διότι αν του δώσω 

Iodum το οποίο έχει σχέση με την εγκατάλειψη δεν θα βελτιώσουμε 

πολύ την περίπτωση. Θα είχαμε κάποια προσωρινή βελτίωση. Αν 

εμφάνιζε κάποια προβλήματα με το θυρεοειδή του μπορεί να 

βελτιωνόταν προσωρινά ο θυρεοειδής του, αλλά μόλις αναβίωναν 

ξανά αυτά τα συναισθήματα θα υποτροπίαζαν πάλι τα προβλήματα. 
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Πρέπει να βρούμε κάποια άλλη ουσία. Σε αυτήν την περίπτωση 

υπάρχει κάτι άλλο πέρα από τη σχέση, πέρα από τους γονείς, κάτι 

πιο δυνατό: η έννοια της ορφάνιας. Αυτό το άτομο δεν ήταν ορφανό 

αλλά μόλις μπήκε στο οικοτροφείο ένοιωσε μόνος, χωρίς κανένα 

δικό του άτομο.  Έχασε την οικογένεια του, πέθαναν κατά κάποιο 

τρόπο. Λέει ότι ένοιωθε μόνος, χωρίς οικογένεια, σα να ήταν 

ορφανός. Και ο στρατός τον ενοχλεί γιατί του θυμίζει αυτές τις 

καταστάσεις. Και όταν σας έρχονται στο προσκήνιο καταστάσεις 

διαμονής σε οικοτροφείο, απομάκρυνσης από την οικογένεια, 

ορφάνια, το στοιχείο που πρέπει να σκέφτεστε είναι το μαγνήσιο.  

Άλλες φορές το άτομο εμφανίζεται να μεγαλώνει σε μια οικογένεια 

στην οποία είναι παραμελημένο και το κακομεταχειρίζονται, δεν 

του συμπεριφέρονται σωστά κ.λ.π. Μπορεί να έχει γονείς αλλά πάλι 

νοιώθει ορφανός γιατί κατά κάποιο τρόπο ο ορφανός δεν έχει στον 

ήλιο μοίρα, είναι μόνος.  

Αν ανήκε στην ομάδα καλίου θα μας έλεγε ότι είχε στο στρατό ένα-

δύο καλούς φίλους. Τα άτομα καλίου φτιάχνουν ένα- δύο πολύ 

καλούς φίλους. Ξέρετε πότε έρχονται στο ψυχίατρο; Όταν για 

κάποιο λόγο οι φίλοι τους πάρουν μετάθεση και αυτοί μένουν μόνοι 

στην μονάδα χωρίς αυτούς. Τότε παραλύουν. Στην παραπάνω 

περίπτωση έχουμε ένα άτομο που δεν έχει φίλους, είναι ένας 

ορφανός. Οι άλλοι δεν έχουν διάθεση να τον πλησιάσουν, κρατούν 

μια απόσταση. Η συμπεριφορά του στην μονάδα και ο τρόπος που 

προκαλούσε τους άλλους ήταν τέτοιος, ώστε να τον διαγράφουν από 

τις σχέσεις τους. Προκάλεσε ας πούμε ο ίδιος την ορφάνια. Ήταν 

κάτι το οποίο συνέβηκε από την περίοδο στο οικοτροφείο. Βέβαια, 

αν ψάξουμε στο γενεαλογικό δένδρο, ίσως να υπήρχαν και άλλα 

στοιχεία, μια ορφάνια που να μεταδιδόταν μέσω των γενεών.  

Σε αυτό το περιστατικό εδόθη Magnesia iodata, το οποίο τον 

βοήθησε πάρα πολύ. Τον βοήθησε όχι μόνο στην κατάθλιψη του 

αλλά άρχισε να βλέπει και διαφορετικά το περιβάλλον. 

Άλλη περίπτωση: Έρχεται μια κυρία επειδή έχει αϋπνία, πόνους στη 

σπονδυλική στήλη και τις αρθρώσεις, κιρσούς, ταχυκαρδίες. Πριν 

έξι χρόνια παρουσίασε υπερθυρεοειδισμό. Είχε τότε ταχυκαρδία, 
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ιδρώτες, νευρικότητα, τρόμο. Ήταν χειρότερα με τη ζέστη, την 

κίνηση, τη σωματική άσκηση, τις αλλαγές καιρού. Καλύτερα στην 

ύπαιθρο, με το κρύο μπάνιο και το φαγητό. Βλέπει όνειρα πολλά και 

επαναλαμβανόμενα. Συχνά βλέπει θάλασσα στα όνειρά της. Έχει 

συχνά άγχος τη νύχτα, πριν τον ύπνο. Είναι δεμένη με την 

οικογένεια, ευερέθιστη, δεν εκφράζει θυμό, δεν ανέχεται να γίνονται 

καυγάδες. Λέει: “Η μάνα μου πέθανε στη γέννα. Ντρεπόμουν. Δεν 

ήθελα να βγαίνω με τη θεία έξω, γιατί θα κοίταζαν εμένα το 

ορφανό. Στο σχολείο δεν μίλαγα, γιατί φοβόμουν ότι θα 

δυσαρεστούνταν και δε θα μου μίλαγαν. Πίστευα πως πρέπει πάντα 

να υποχωρώ, επειδή είμαι ορφανή. Με πειράζει όταν φεύγουν τα 

παιδιά και δεν μου λένε που πάνε. Θέλω τα παιδιά κοντά μου. 

Παρόλο που είναι μεγάλα δεν πηγαίνουν μόνα τους διακοπές, αλλά 

πάμε όλοι μαζί σαν οικογένεια”. Ο γιος σπούδασε στην ίδια πόλη 

που ήταν το σπίτι. Όταν πήγε φαντάρος ήθελε να την παίρνει πολύ 

συχνά τηλέφωνο. 

ΑΚΡ. Ένα στοιχείο είναι η εγκατάλειψη. Δεν θέλει να την 

εγκαταλείψουν. Θέλει την παρουσία των άλλων. Φοβάται να μην 

πάθει πάλι το ίδιο. Ένα άλλο είναι η ορφάνια. Την προβάλει έντονα. 

ΟΜΙΛ. Εδόθη Magnesia iodata. Πήγε πάρα πολύ καλά. Και 

ψυχολογικά βελτιώθηκε πάρα πολύ. 

MAGNESIA SULFURICA 

Άλλη περίπτωση: Κυρία παρουσιάζει πονοκεφάλους από δεκαετίας 

με τάση για εμετό. Είναι χειρότερα όταν νευριάζει και στο κρύο. 

Ξεκινάει από τον αυχένα και πιάνει τη δεξιά πλευρά με οίδημα στο 

δεξί μάτι. Χειροτερεύει με τη ζέστη, την υγρασία, τις αλλαγές 

καιρού και την ορθοστασία. 

Επιθυμεί ψάρι, κρέας, τυρί, ξινά, αλμυρά. Απεχθάνεται γλυκά, 

λαχανικά. 

Νοιώθει ότι δεν την εκτιμούν οι άλλοι.  
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Λέει:“Από τότε που γεννήθηκα έφταιγα εγώ, επειδή έμοιαζα στο σόι 

του πατέρα μου. Η ζωή μου ξεκινάει το 1967 στη Δ. Γερμανία που 

γεννήθηκα. Ήμουνα εικοσιένα ημερών όταν η μητέρα μου με πήγε 

στο χωριό Άλσος του Τριγώνου. Μέχρι την ηλικία των έξι, θυμάμαι 

λίγα πράγματα, μεγάλωσα σαν αλητάκι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν με 

φρόντισαν. Με αγάπησαν σαν δικό τους παιδί ο θείος και η θεία μου 

και η μητέρα της θείας μου. Τους έλεγα μπαμπά και μαμά. Θυμάμαι 

τη μητέρα και τον πατέρα μου να μου φέρνουν δώρα, κούκλες κτλ, 

να κάθονται για λίγο στο χωριό και μετά να φεύγουν για τις 

διακοπές τους χωρίς εμένα. Στα εξήμισι η θεία μου με πήγε στη 

Γερμανία και έμεινε μαζί μας τρεις μήνες για να προσαρμοστώ. 

Όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο μας περίμενε ο μπαμπάς γιατί η 

μαμά μου δούλευε. Στη συνέχεια όταν φτάσαμε σπίτι θυμάμαι ότι 

μπήκα στην κρεβατοκάμαρα και είδα το κρεβάτι και δοκίμασα αν 

είναι μαλακό. Σαν παιδί άνοιξα το συρτάρι δίπλα από το κρεβάτι, 

άρχισα να ανακατώνω το συρτάρι και κάθισα πάνω στο καπάκι. 

Εκείνη την ώρα μπήκε μέσα η μαμά μου, που αντί να με φιλήσει 

άρχισε να φωνάζει, να με λέει θηρίο και ένα σωρό άλλες λέξεις τις 

οποίες μέχρι τότε δεν ήξερα. Η θεία μου με παρηγορούσε κάθε φορά 

που έκλαιγα και ζητούσα να γυρίσω στο χωριό. Ο καιρός όμως 

πέρασε, η θεία μου έφυγε και έμεινα με τους γονείς. Από εκεί και 

πέρα άρχισαν οι δυσκολίες. Οι γονείς μου έφευγαν Παρασκευή 

βράδυ και γύριζαν Δευτέρα πρωί. Εγώ έπρεπε να περάσω το 

Σαββατοκύριακο μέσα στο διαμέρισμα γιατί η πόρτα ήταν 

κλειδωμένη. Τα παιδιά της πολυκατοικίας το Σαββατοκύριακο 

έπαιζαν στην πυλωτή. Στην αρχή τα έβλεπα και έκλαιγα, μετά όμως 

άνοιγα το παράθυρο του χολ, πήδαγα στο παράθυρο του διαδρόμου 

και πήγαινα κάτω. Μου έλειπε η ελευθερία και το χωριό. Όταν 

ήμουν εξήμισι η μητέρα μου έκαψε το δεξί χέρι για να μάθω να 

σιδερώνω. Ίσως αν ήμουν δεξιόχειρας να μην το έκανε. Ήμουν οχτώ 

όταν με κρέμασε από την πόρτα και με χτυπούσε με τη ζώνη του 

μπαμπά. Έβαλε και τον πατέρα μου να το κάνει αλλά εκείνος δεν το 

έκανε. Όλα αυτά γιατί είχα κόψει ένα φύλλο από το τετράδιο της 

αντιγραφής. Μετά με πήρε και με πήγε στην αποθήκη του σπιτιού 

όπου με άφησε νηστική και χωρίς φως. Η αποθήκη ήταν 1Χ1,5. 

Μου είπε να γράψω σωστά την αντιγραφή, με το λιγοστό φως του 
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διαδρόμου της οικοδομής. Την άλλη μέρα το πρωί μου έδωσε την 

τσάντα του σχολείου και με έστειλε κατευθείαν εκεί.  

Όταν έκλεισα οχτώ ετών επιστρέψαμε στην Ελλάδα. Δέκα ετών με 

αποκαλούσαν κούτσουρο για ασήμαντο λόγο. Στα έντεκα με 

έστελναν στα χωράφια για να κουβαλάω τενεκέδες πατάτες. Όταν η 

αδερφή μου ήταν έντεκα εγώ ήμουν δεκαοχτώ. Στα γενέθλια της η 

μητέρα μου με έστειλε να της πάρω τούρτα. Πήγα στις έντεκα, πήγα 

στις μία, αλλά ο ζαχαροπλάστης μου είπε να πάω στις τρεις που θα 

είναι έτοιμη. Όταν γύρισα και το είπα στη μητέρα μου, εκείνη έγινε 

έξαλλη και αντέδρασε φοβερά. Πήρε ένα μαχαίρι με άρπαξε από τα 

μαλλιά και με έβαλε κάτω. Με τραυμάτισε στο λαιμό και μου είπε 

ότι είμαι ζηλιάρα και θέλω να έχω ότι έχει η αδερφή μου. Αυτή που 

αποκαλώ μητέρα ήταν μια θεότρελη. Ο Θεός να φυλάει από τέτοιες 

μητέρες. Στα δεκαοχτώ βγήκα στο πανηγύρι του χωριού. Πρέπει να 

σημειώσω, ότι δεν έβγαινα από το σπίτι και δεν έβλεπα ανθρώπους 

έξω, παρά μόνο στα πανηγύρια. Τότε λοιπόν βγήκα βόλτα με τις 

φίλες μου και χωρίς να το καταλάβω άργησα δέκα λεπτά. Όταν 

γύρισα με ρώτησε ο πατέρας μου πού ήμουν. Του είπα ότι ήμουνα 

με τις φίλες μου στην πλατεία, ενώ είχαμε κατέβει μέχρι το δρόμο. 

Τότε ήταν που με χαστούκισε ο πατέρας μου. 

Όταν τελείωσα το λύκειο δούλεψα σε μια βιοτεχνία για ένα χρόνο. 

Κάθε μήνα που πληρωνόμουνα έδινα τα λεφτά στη μάνα μου. 

Εκείνη κράταγε 25000 για τα έξοδα της αδερφής μου, 15000 για τα 

έξοδα τα δικά μου(ψωμί, φαγητό κτλ) και τα άλλα τα έβαζε στην 

τράπεζα. Την ημέρα που συμπλήρωσα ένα χρόνο στη δουλειά η 

μάνα μου έπαθε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Εγώ την φρόντισα 

για σαράντα ημέρες στο νοσοκομείο. Τότε ο πατέρας μου είπε να 

πάρω από την τράπεζα τα χρήματα που είχα για να μην ξοδέψει 

εκείνος από τα δικά του. Τον άκουσα, πήγα και πήρα τα χρήματα, 

γύρισα και του τα έδωσα. Από τότε έχουν περάσει τέσσερα χρόνια, 

εγώ έχω παντρευτεί και έχω μια κόρη. Του ζήτησα τα χρήματα, 

εκείνος μου είπε ότι ήμουν τρελή και ότι ποτέ δεν μου πήρε 

χρήματα. Ήταν όμως εκεί η γιαγιά η οποία είπε ότι μου πήρε τα 

χρήματα. Βέβαια δεν μου τα έχει επιστρέψει ακόμη. 
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 Από τα δώδεκα έως τα δεκαοχτώ μου δεν μου έπαιρναν παπούτσια. 

Φόραγα συνέχεια τα ίδια. Δεν με άφηναν να τρώω αυτά που έτρωγε 

η αδερφή μου γαριδάκια, μερέντα κτλ γιατί ήμουν λέει μεγάλη. Σε 

εμένα έδιναν φαγητά τεσσάρων - πέντε ημερών. Δεν με άφηναν να 

μιλάω. Πάντα έπρεπε να λέω δεν είδα, δεν ξέρω, δεν άκουσα. Δεν 

με άφηναν να μιλάω σε γνωστούς για αυτά που γίνονταν στο σπίτι. 

Γενικά στο σπίτι η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη. Ο μπαμπάς μάλωνε 

πάντα με τη μαμά μου γιατί με υποστήριζε. Στο τέλος σταμάτησε να 

το κάνει για να μην μαλώνει μαζί της. Τους πρώτους έξι μήνες που 

έπαθε η μάνα μου το εγκεφαλικό την προσέχαμε όλοι. Είχε πάρει ο 

πατέρας μου δάνειο από την τράπεζα και έφερε στο σπίτι 850000. 

Έδωσε στη μάνα μου 60000 και της είπε να δώσει από 30000 στις 

δυο μας. Εκείνη έδωσε 60000 στην αδερφή μου και σε εμένα 

τίποτα. Ήταν από τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής μου. Εγώ 

παρακολουθούσα τι γινότανε και περίμενα να με φωνάξει. Ο 

πατέρας μου αφού δεν με κάλεσε μπήκε στο δωμάτιο και της πήρε 

τα χρήματα λέγοντας της ότι αν δεν μου δώσει τα μισά θα τα κάψει 

όλα. Τότε εκείνη μου πέταξε τα μισά χρήματα στο πρόσωπο σαν να 

ήμουν ζητιάνος. Αναρωτιέμαι, αφού είναι γονείς μου γιατί δεν με 

αγαπάνε; Δεν θα έπρεπε κανονικά; Αφού δεν με ήθελε η μάνα μου 

γιατί δεν με έπνιγε όταν με γέννησε;” 

ΑΚΡ. Εμένα μου θύμισε τη Σταχτοπούτα, για αυτό ξέρω σε ποια 

ομάδα φαρμάκων ανήκει.  

ΟΜΙΛ. Εκείνη όταν την έβαλα να μου πει, μου είπε ότι είναι 

ορφανή. Μου είπε:“Δεν έχω γονείς. Οι θείες μου, οι θείοι μου με 

μεγάλωσαν σαν παιδί τους”. Η Σταχτοπούτα είχε γονείς; Ήταν 

ορφανή. 

Αυτό είναι το πιο έντονο στοιχείο σε αυτήν την περίπτωση, η 

ορφάνια. Και τον ορφανό τον κακομεταχειρίζονται, τον παραμελούν 

δεν έχει στηρίγματα. Είναι συμμαζεμένος, δεν θέλει να δίνει 

δικαιώματα γιατί δεν μπορεί να τον προστατέψει κανένας. Άτομα 

που ανήκουν σε αυτό το φάρμακο είναι φιλειρηνιστές. Όχι γιατί 

είναι φιλειρηνικοί, αλλά γιατί δεν έχουν κάποιον να τους 

προστατέψει. Το Μαγνήσιο έχει το στοιχείο της ορφάνιας. Για αυτό 
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είναι η πιο κατάλληλη ομάδα φαρμάκων για τα 

ιδρύματα(ορφανοτροφεία κτλ).  

ΑΚΡ. Όταν αυτά τα άτομα γίνουν γονείς, δίνουν τα πάντα στα 

παιδιά τους κυριαρχώντας κιόλας επάνω τους και δίνοντας ότι αυτοί 

έχουν στερηθεί, γίνονται όμως υπερπροστατευτικοί; 

ΟΜΙΛ. Όταν ένα άτομο της ομάδας μαγνησίου κάνει οικογένεια 

μπορεί να αναπτυχθεί εικόνα καλίου. Προσπαθεί να οργανώσει την 

οικογένεια επειδή δεν γνώρισε οικογένεια. Τα παιδιά συχνά 

ανήκουν στην ομάδα καλίου ή κουβαλάνε την ορφάνια του γονιού. 

ΑΚΡ. Το ίδιο όμως το άτομο κουβαλάει τα στοιχεία μαγνησίου; 

ΟΜΙΛ. Ναι, βέβαια παραμένει το θύμα. Κάνει τα πάντα για να 

ευχαριστεί τους άλλους, γιατί δεν έχει δικιά της ασπίδα προστασίας. 

Σαν τη Σταχτοπούτα, ορφάνια δηλαδή. 

ΑΚΡ. Θα μπορούσε όμως να προσφέρει τα πάντα αλλά να είναι 

κυριαρχικοί επάνω τους; 

ΟΜΙΛ. Όταν γίνεται αυτό σε άτομο μαγνησίου θα είναι στοιχείο για 

να επιλέξουμε το δεύτερο συνθετικό της ένωσης. Το άτομο της 

ομάδας μαγνησίου είναι το θύμα. Γενικά δεν το χαρακτηρίζει η 

κυριαρχικότητα. Αλλά βγάζει ορφάνια: “ Α, ρε μάνα να σε είχα” ή 

“Αν δεν ήμουν ορφανή θα σπούδαζα” ή “Οι γονείς με πέταξαν, είμαι 

σαν να μην είχα γονείς”, δηλαδή πάντα κυριαρχεί η ορφάνια. 
8
 

ΑΚΡ. Αν το άτομο ομάδας μαγνησίου μεγαλώνοντας εκτεθεί σε 

κάποιον εξωτερικό στρεσσογόνο παράγοντα όπως οικογένεια ή 

οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να καθορίσουμε την 

μετέπειτα πορεία του. 

                                                 
8
  Σχετικά με αυτό το σημείο, τα επόμενα χρόνια ανακαλύφθηκαν νέα 

ενδιαφέροντα στοιχεία για το μαγνήσιο. Ανακαλύφθηκε, μέσα από τη 
συστηματική μελέτη του περιοδικού πίνακα, ότι μια χαρακτηριστική 
αίσθηση που χαρακτηρίζει τα άτομα της ομάδας μαγνησίου είναι η 
αίσθηση καταπίεσης στη σχέση. Η θεώρηση αυτή διεύρυνε ακόμη 
περισσότερο τις εφαρμογές των ενώσεων του.  
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ΟΜΙΛ. Για κανέναν δεν μπορείς να προκαθορίσεις. Αλλά αν έχεις 

ένα άτομο Σταχτοπούτα, τότε το άτομο ανήκει στην ομάδα 

μαγνησίου. 

Ο ορφανός είναι ορφανός, χωρίς στήριγμα. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση είχα να διαφοροδιαγνώσω μεταξύ Magnesia bromata και 

Magnesia Sulphurica. Αλλά θεώρησα πιο σημαντικό ότι ήταν η 

εκτίμηση επειδή έλεγε ότι ήθελε οι φίλοι του μπαμπά της να την 

εκτιμούν και ήθελε να της λένε μπράβο, εύγε κ.λ.π Έτσι πήρε 

Μagnesia Sulphurica. Μετά από αυτό βελτιώθηκαν οι πονοκέφαλοι 

και επίσης άλλαξε η σχέση με τους γονείς της. Είδε την μητέρα της 

πιο συμφιλιωτικά χωρίς να κολλάει στο παρελθόν τόσο πολύ. 
9
 

 

MAGNESIA MURIATICA 

ΟΜΙΛ. Ας προβληματιστούμε με μια άλλη περίπτωση: Γυναίκα 

εικοσιεπτά ετών, παντρεμένη με ένα παιδί έρχεται παραπονούμενη 

για τα εξής: 

1. Παραπονιέται πως φοβάται, ότι θα κάνει κακό στο παιδί της. Της 

έρχεται μια παρόρμηση να το ρίξει στο τζάκι ή να το πετάξει από 

το παράθυρο. Πέρυσι τον Αύγουστο ήταν πολύ έντονη η έμμονη 

ιδέα να σκοτώσει το παιδί της. Έχει τρομερές ενοχές για αυτά 

που νοιώθει. 

2. Στομαχικές διαταραχές(ναυτία, πόνο, εμετοί). Έχουν επιδεινωθεί 

μετά τη γέννα και είναι χειρότερα όταν στενοχωριέται. Πολλές 

φορές νοιώθει ένα αίσθημα ασφυξίας και προκαλεί η ίδια εμετό 

για να ανακουφιστεί. 

                                                 
9
 Την περίοδο που εξέταζα την ασθενή (1996) δεν είχα αναπτύξει ακόμη 

τα νέα τριπλά άλατα. Τότε προσπαθούσα να διαφοροδιαγνώσω ποιο 
στοιχείο ήταν πιο έντονο και έδινα αυτό. Τα επόμενα χρόνια άλλαξε η 
πρακτική. Τώρα, στην περίπτωση αυτή, θα προσπαθούσα να δώσω μια 
ένωση που θα είχε και τα τρία στοιχεία και αν αυτό δεν ήταν εφικτό θα 
δινόταν σε δυο δόσεις με διαφορά ολίγων ημερών. Για παράδειγμα θα 
έδινα Magnesia sulfurica και μετά μια εβδομάδα Bromium. 
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3. Παρουσιάζει διάρροιες όταν θυμώσει έντονα. 

4. Παραπονιέται για φλεβίτιδα στο δεξί πόδι.  

5. Αιμορροΐδες μετά τη γέννα, που εμφανίζονται κατά καιρούς.  

6. Έμμηνος ροή κάθε 40-45 μέρες. Διάρκεια δύο-τρεις μέρες με 

λιγοστό αίμα. Δύσοσμα κολπικά υγρά. 

Συσχετίζει αυτές τις σκέψεις της με τις δυσκολίες που παρουσιάζει 

η σχέση της με τον άντρα της. Τον περιγράφει άκαμπτο, 

θωρακισμένο, προσκολλημένο στη μάνα του, χωρίς πρωτοβουλίες. 

Θεωρεί ότι ήταν λάθος κίνηση που τον παντρεύτηκε. Τον 

παντρεύτηκε ως φοιτήτρια και θεωρεί ότι την οδήγησαν στην 

απόφασή της αυτή οι ενοχές της για την προηγούμενη σεξουαλική 

της ζωή. Αυτός τη ζηλεύει πολύ και υπάρχουν συνεχώς προστριβές 

μεταξύ τους. 

Φοβάται μήπως νοιώσει ερωτική ομοφυλοφιλική σχέση. Σχετικά με 

αυτό, έχει δει κάποιες φορές ένα όνειρο ότι την κυνηγούσαν 

γυναίκες. 

Από μικρή είχε ανεπτυγμένο έντονα το αίσθημα του καθήκοντος. 

Λέει ότι καταπιέζει συνεχώς τις επιθυμίες για χάρη των νόμων και 

της ηθικής. Ήταν πολύ εργατική, στο σχολείο ήταν από τις 

καλύτερες μαθήτριες. Τελικά πέρασε στο πανεπιστήμιο. Περιγράφει 

ότι είναι πολύ βιαστική. Κάνει τρεις και τέσσερις δουλειές 

ταυτόχρονα και απαιτεί από τους άλλους να είναι το ίδιο εργατικοί. 

Η εργασία είναι κάτι πολύ σημαντικό για αυτήν. Είναι πολύ κριτική 

προς τους άλλους. Λέει ότι αισθάνεται έντονα τα μειονεκτήματα 

των ανθρώπων που έχει δίπλα της. Προσβάλλεται εύκολα και 

θυμώνει εύκολα. 
10

 

                                                 
10

 Στην περίπτωση αυτή η ασθενής νοιώθει και έντονη καταπίεση στη 
σχέση, που τώρα πια ξέρουμε ότι είναι κύριο χαρακτηριστικό του 
μαγνησίου. Την περίοδο που την εξέταζα(1994-1997) δεν είχαν ακόμη 
ανακαλυφθεί τα τριπλά άλατα. Αν εξεταζόταν τώρα, θα έπαιρνε Aurum 
muriaticum magnesiatum. 
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Όταν γεννήθηκε το παιδί προσπάθησε να υπερβεί τα όριά της. Αυτό 

της προξένησε μεγάλη πίεση. 

Είναι η τέταρτη κόρη ενός ζευγαριού που περίμενε αγόρι. Όταν 

γεννήθηκε δεν ήταν επιθυμητή από τους γονείς της. Βίωσε έντονα 

απόρριψη. Λέει ότι ήταν η μεγάλη απογοήτευση των γονιών της και 

ότι δεν της έδωσαν τη σημασία που έδωσαν στις άλλες κόρες. 

Ήθελαν να την ανταλλάξουν με ένα ξάδελφο. Από δευτέρα 

γυμνασίου μέχρι και το τέλος του λυκείου έζησε σε οικοτροφείο. 

Εκεί έζησε σε συνθήκες σκληρές και με μεγάλη αυστηρότητα. 

Πάντα μετά από τις διακοπές ένοιωθε ορφάνια. Αισθάνεται ότι ποτέ 

δεν είχε μάνα. 

Υποφέρει όταν βλέπει ένα παιδί να το βιάζουν, να το σκοτώνουν ή 

να το παρατούν. Είναι ευαίσθητη και ευάλωτη. Δεν αντέχει να 

βλέπει έργα βίας. Παρουσιάζει συχνά καταναγκαστικά συμπτώματα 

όπως ελέγχει συνέχεια αν έσβησε το φως ή αν έσβησε το πλυντήριο. 

Θεωρεί ότι δεν έχει καμιά φίλη. Δεν συγχωρεί εύκολα. Δεν την έχει 

αποδεχθεί η οικογένεια του άνδρα της. Έχουν πολύ εχθρική στάση 

απέναντί της. Καυγαδίζουν συνέχεια. Έχει μεγάλη ευαισθησία στο 

θόρυβο. Απογοητεύεται εύκολα από τις πράξεις των άλλων 

ανθρώπων. Υπάρχουν πολλά πράγματα στη ζωή της, που πιστεύει 

ότι δεν μπορεί να τα καταπιεί. Η αηδία της προκαλεί συναισθήματα 

καταστροφικότητας. 

Κρυώνει πολύ. Καλυτερεύει με την κίνηση. 

ΑΚΡ. Είναι ξεκάθαρο και σε αυτήν την περίπτωση το στοιχείο της 

ορφάνιας. Επίσης απογοητεύεται εύκολα. Θα σκεφτούμε λοιπόν τη 

Magnesia muriatica. 

ΟΜΙΛ. Ναι, είναι Magnesia muriatica. Όμως, για να ξεπεράσει την 

ορφάνια της στρώθηκε στη δουλειά, προσπάθησε με τη δουλειά να 

ξεπεράσει τα προβλήματά της. Έτσι δούλεψε πολύ πάρα πολύ. Τι 

κάνουμε για να αντέχουμε περισσότερο στη δουλειά;  

ΑΚΡ. Πίνουμε διεγερτικές ουσίες. 
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ΟΜΙΛ. Ποια ομοιοπαθητικά φάρμακα ταιριάζουν σε αυτή την 

κατάσταση; 

ΑΚΡ. Coffea, Nux vomica κ.λ.π. Στην περίπτωσή μας ταιριάζει η 

Nux γιατί είναι σχολαστική με θέματα εργασίας, κριτική προς τους 

άλλους, ευερέθιστη και καλύπτει όλα τα σωματικά της 

συμπτώματα. 

ΟΜΙΛ. Σωστά. Έτσι αρχικά δόθηκε Nux vomica που την 

ανακούφισε απ’ όλα τα συμπτώματά της και στη συνέχεια μετά από 

κάποιους μήνες δόθηκε η Magnesia muriatica, η οποία έδρασε 

βαθιά και τη βοήθησε να αλλάξει τον τρόπο θεώρησης των 

δεδομένων της πραγματικότητας.  

Οι ενώσεις του μαγνησίου, είναι λοιπόν, οι πιο σπουδαίες ενώσεις 

για παιδιά ιδρυμάτων, ορφανοτροφείων και για καταστάσεις 

ορφάνιας. Έτσι μπορούμε να δούμε κάποιες από τις ενώσεις με τα 

βασικά τους χαρακτηριστικά. 

 Στη Magnesia phosphorica υπάρχει μεγάλη έλλειψη αγάπης σε 

συνδυασμό με ορφάνια. Ένα τέτοιο άτομο έχει ανάγκη να παίρνει 

συνέχεια αγάπη από το περιβάλλον και νοιώθει εύκολα ότι οι άλλοι 

αδιαφορούν για αυτό. Όταν βλέπουμε ένα άτομο, που ανήκει στην 

ομάδα μαγνησίου, να “ζητιανεύει” για χάδια, γιατί έχει έντονα τα 

στοιχεία του να θέλει να αγαπιέται και μέσα από την αγάπη να 

ξεπερνάει την ορφάνια του, θα σκεφτούμε τη Magnesia 

phosphorica. Άλλες φορές μπορεί να έχει κατάθλιψη γιατί κανείς 

δεν το αγάπησε.  

Στη Magnesia sulfurica, το άτομο θα ξεπεράσει την ορφάνια του 

μέσα από την εκτίμηση. Δηλαδή προσπαθεί κερδίζοντας την 

εκτίμηση των άλλων να ξεπεράσει την ορφάνια του. Έτσι το άτομο 

προσπαθεί να είναι το επίκεντρο και να αποσπά το θαυμασμό και τα 

εύγε των άλλων. 

Στη Magnesia arsenicosa, το άτομο υιοθετεί μια πάρα πολύ 

καχύποπτη αντιμετώπιση για τον κόσμο. Σκέπτεται ότι τον ορφανό 
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προσπαθούν όλοι να τον κλέψουν. Έτσι προσπαθεί να ελέγχει το 

κάθε τι, για να μην πέσει θύμα κλοπής και εξαπάτησης. 

H Magnesia carbonica, είναι ίσως η πιο ψωρική ένωση του 

μαγνησίου. Έχει έντονα τα στοιχεία της ανεπάρκειας. Έτσι το άτομο 

έχει πολλές ανεπάρκειες και αναρωτιέται συνέχεια για το πώς θα τα 

καταφέρει, αν θα μπορέσει κ.λ.π. Το φάρμακο αυτό καλύπτει όλη 

την προσπάθεια που κάνει ένας ορφανός για να καταφέρει να 

ορθοποδήσει και όλες τις συνέπειες που προέρχονται από αυτήν την 

προσπάθεια.  

Αν τώρα έχετε ένα άτομο το οποίο έχει έντονη επιθετικότητα προς 

το σύστημα, και το οποίο έχει ζήσει στην ορφάνια, και δεν είναι 

ικανοποιημένο από τίποτα, θα σκεφτείτε τη Magnesia fluorica. 

Και η Magnesia muriatica μπορεί να έχει επιθετικότητα αλλά στο 

fluoric στοιχείο είναι πολύ πιο έντονη. Το φθόριο έχει πολύ 

καταστροφικά στοιχεία, έχει ανάγκη να διαλύει σχέσεις, 

καταστάσεις. Οι ενώσεις φθορίου παρουσιάζουν έντονη 

καταστροφικότητα. Στη  Magnesia muriatica κυριαρχεί η 

απογοήτευση στον ψυχισμό του ατόμου, ενώ στο φθόριο κυριαρχεί 

η απληστία και η τάση να καταστρέφει. 

Στην Magnesia muriatica καταγράφεται το σύμπτωμα 

“Ψευδαίσθηση, δεν έχει φίλους”. Αυτό το σύμπτωμα παρατηρείται 

σε όλες τις ενώσεις της ομάδας μαγνησίου, απλώς έχει καταγραφεί 

μόνο στη Magnesia muriatica. Αναφέραμε ότι μπορεί να έχει 

επιθετικές τάσεις αλλά πιο σύνηθες είναι να έχει το φόβο μήπως 

κάνει επιθετική πράξη, διότι έχει αρκετά συκωτικά στοιχεία, δηλαδή 

επικρατεί ο έλεγχος. Σε αντίθεση με το φθόριο που είναι 

παρορμητικό και πιο έντονα συφιλιδικό. Στη Magnesia muriatica θα 

βρείτε  το φόβο μήπως σκοτώσει τα παιδιά του, πιο πολύ σαν 

ψυχαναγκαστική ιδέα, που ταλαιπωρεί το άτομο. Έτσι του έρχεται 

αυτή η ιδέα, όταν βλέπει το μαχαίρι και αισθάνεται πως θέλει να 

σκοτώσει το παιδί του. Όλοι έχουμε επιθετικότητα, όλοι θέλουμε να 

σκοτώσουμε τα άτομα που ζούμε μαζί, τους γονείς μας, τη γυναίκα 
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μας, τα παιδιά μας. Μας βάζουν κάποιο όριο στον ναρκισσισμό μας 

και γι’ αυτό θέλουμε να τους σκοτώσουμε.   

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι αντίδρασης στην επιθετικότητά μας. 

Ο ψωρικός το συνηδειτοποιεί και το επεξεργάζεται. Ο συκωτικός 

προσπαθεί να το ελέγξει και κινητοποιεί μηχανισμούς ελέγχου. Και 

υπάρχουν πολλοί τρόποι ελέγχου ή νίβει τα χέρια του ή σκουπίζει 

όλη τη μέρα το σπίτι ή κάνει συνέχεια μια διορθωτική κίνηση. Για 

παράδειγμα ελέγχει συνέχεια κάτι που έχει κάνει μήπως το έχει 

κάνει λάθος. Ένας άλλος μηχανισμός ελέγχου, είναι να βγάζουμε 

κάθε τι ανεπιθύμητο έξω από εμάς και να το προβάλλουμε σε 

άλλους. Αυτός είναι ένας συκωτικός μηχανισμός, ελέγχου επίσης. 

Άλλος άνθρωπος, αναγνωρίζοντας αυτή την επιθετικότητα θέλει να 

διαφύγει. Έτσι κάνει πολλά ταξίδια. Αυτό είναι φυματικό 

χαρακτηριστικό. Άλλο άτομο δεν μπορεί να οργανώσει κάποια 

άμυνα και σκοτώνει. Αυτό είναι συφιλιδικό χαρακτηριστικό. 

Στη Magnesia chromica έχουμε ένα άτομο ορφανό που πληγώνεται 

πάρα πολύ εύκολα. Με την παραμικρή κουβέντα που θα του πουν οι 

άλλοι νοιώθει έντονο πλήγωμα. 

Στη Magnesia nitrica το άτομο έχει συνεχώς την αίσθηση ότι θα του 

συμβεί κάτι κακό, ότι θα μένει πάντα ορφανό, ότι όποιο άτομο 

έρχεται σε επαφή μαζί του θα παθαίνει κάτι κακό, θα αρρωσταίνει 

και θα πεθαίνει. Σκέπτεται:“Όπως πέθαναν οι γονείς μου, έτσι θα 

πεθάνει και η οικογένεια που φτιάχνω τώρα”. Αν το άτομο το 

νοιώθει αυτό μόνο στη σχέση, τότε το ενδεικνυόμενο φάρμακο είναι 

το Natrium nitricum. 

Και στη Magnesia bromata έχουμε ένα άτομο ορφανό με έντονη την 

ιδέα της κακοποίησης. Όπου βλέπουμε την ιδέα της ορφάνιας και 

της κακοποίησης να πηγαίνουν μαζί σε ένα ορφανό, είναι πιθανόν 

να κακοποιήθηκε και κακομεταχειρίστηκε σε κάποιο ίδρυμα και 

φοβάται την κακοποίηση. Μπορεί όμως να μην έχει κακοποιηθεί 

αλλά έτσι να φαντασιώνει. Όπως και να έχει πάντως θα δώσουμε 

Magnesia bromata. 
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ΟΜΑΔΑ BARYTA 

BARYTA CARBONICA 

ΟΜΙΛ. Ας μελετήσουμε την παρακάτω περίπτωση: Πρόκειται για 

άντρα εικοσιέξι ετών. Από ενός έτους έχει άσθμα. Μέχρι δεκατριών 

ετών είχε κρίσεις και μετά υποχώρησε. Μερικές φορές πάει να 

ξαναεμφανιστεί, αλλά δεν ξαναεμφανίζεται. Μεταξύ 1985-1988 

εμφάνιζε έλκη στα γεννητικά όργανα κατά καιρούς. Το έλκος ήταν 

κόκκινο σαν γδάρσιμο με φαγούρα και τσούξιμο, κολλούσε στο 

εσώρουχο και το λέρωνε. Έκανε πλύσεις με αντισηπτικό και 

ποτάσα. Επίσης έχει παρουσιάσει ροδόχρου πιτυρίαση. Πήρε 

αντιμυκητιασική αλοιφή και χάπια. Τον τελευταίο καιρό έχει 

κνησμό ανάμεσα στα δυο δάχτυλα του αριστερού ποδιού. Μερικές 

φορές εμφανίζεται ένα δερματικό εξάνθημα στη βάση του 

αριστερού αυτιού. 

Ας κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Όταν κάποιος μας αναφέρει 

έλκος σε κάποια περιοχή του σώματος, ξέρουμε από τη μιασματική 

θεραπεία ότι επικρατεί το συφιλιδικό μίασμα. Δεν είναι απαραίτητο 

όμως να είναι αμιγώς συφιλιδικό. Το έλκος που περιγράφει, ότι του 

προκαλεί γδάρσιμο και είναι κοκκινωπό, έχει συφιλιδικά 

χαρακτηριστικά. Η φαγούρα που περιγράφει, είναι ψωρικό 

χαρακτηριστικό. Το έκζεμα στο αυτί και η φαγούρα στα δάχτυλα 

του ποδιού είναι ψωρικά χαρακτηριστικά. Έτσι παίρνουμε 

πληροφορίες και για τη ψυχική του κατάσταση.  

Αναφέρει επίσης ραχιαλγία στην αριστερή ωμοπλάτη κάποιες 

φορές. Από τα δεκαεννέα και μετά παρουσιάζει συχνά δυσκαμψία 

στον αυχένα. Ο πόνος είναι πολύ έντονος και δεν τον αντέχει. Το 

1987 μετά από μια εκδρομή στη Φλώρινα είχε έντονες αϋπνίες και 

άγχος. Λέει: “Νόμιζα πως κάτι έχω, πως κάτι θα πάθω. Άφηνα το 

φως στη κρεβατοκάμαρα ανοιχτό, έβαζα τον αδερφό μου να 

διαβάζει στο δωμάτιο μου μέχρι να με πάρει ο ύπνος. Μετά άρχισε 

να με αγχώνει το γεγονός ότι δεν θα με πάρει ο ύπνος. Στη συνέχεια 

είχα έντονους ψυχαναγκασμούς και υποχονδριακούς φόβους. 

Κοιτούσα τα χέρια μου συνέχεια να δω αν έχουν κοκκινίσει, 

φοβόμουν ότι έχω υπέρταση, AIDS, ότι έχω καρκίνο και φοβόμουν 
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μήπως μου ανακοίνωναν τη διάγνωση. Τι θα έκανα μετά; Άκουσα 

για μια κυρία, που είχε νευροπίεση και όταν βγήκε στον ήλιο έπαθε 

εγκεφαλικό.  Τότε μου κόλλησε αυτή η ιδέα και δε μπορούσα να 

ξεκολλήσω. Ταλαιπωριόμουν αφάνταστα. Κάποια φορά που 

επέστρεφα με το αστικό κοκκίνισα. Με έπιασε ταχυκαρδία, ένοιωθα 

ότι οι άλλοι με βλέπουν, ένοιωθα άβολα, φοβισμένα, άντεξα όμως 

μέχρι το τέρμα. Στο σπίτι ζήτησα από τον αδερφό μου να μου πάρει 

την πίεση. Την επόμενη στο αστικό μου ήρθε η ανάμνηση του 

συμβάντος και ένοιωσα άβολα. Σταδιακά κατάργησα το αστικό και 

έπαιρνα ταξί. Έτρεμα τον ήλιο γιατί φοβόμουν μήπως πάθω 

εγκεφαλικό, ένοιωθα άβολα στις παρέες, ήθελα να είμαι μόνος. Στο 

διάστημα αυτό σχετίστηκα με μια κοπέλα και εξαρτήθηκα από 

αυτήν, ήθελα να είναι συνέχεια παρούσα. Ήξερε το πρόβλημα, με 

διευκόλυνε και ένοιωθα κάποια ασφάλεια. Χρειαζόμουν βοήθεια 

και άρχισα οργονοθεραπεία.
11

 Ήμουν πολύ μπερδεμένος. Το ίδιο 

και οι σκέψεις μου ήταν μπερδεμένες, χαοτικές. Έφτασα στο σημείο 

να με απασχολεί το αν υπάρχουμε πραγματικά. Όλη μου η ζωή ήταν 

μια βελτίωση και μια υποτροπή. Όταν δεν είχα πανικό με έπιανε 

κατάθλιψη και το αντίθετο. Δυο φορές το χρόνο, την Άνοιξη και το 

Φθινόπωρο, με έπιανε έντονη κατάθλιψη, δεν είχα καμιά όρεξη, 

ένοιωθα πολύ άσχημα. Κάποια τέτοια στιγμή με έπιασε ένα νοητικό 

μπέρδεμα, μια ακραία κατάσταση του νου. Είχα την αίσθηση ότι 

άδειασε το μυαλό μου, τότε φοβήθηκα την τρέλα. Από το πτυχίο και 

μετά άρχισα να βελτιώνομαι, να κυκλοφορώ μόνος, να ζω σχεδόν 

φυσιολογικά. Δεν έχω ταξιδέψει ακόμα μόνος με μέσο μαζικής 

μεταφοράς. Το πρόβλημα που βιώνω σήμερα είναι το εξής: είμαι 

δικηγόρος και έχω το άγχος του ακροατηρίου. Την πρώτη φορά που 

εμφανίστηκε έντονα, ήμουν σε καλή κατάσταση και τα πήγα καλά. 

Σε μια υπογραφή συμβολαίου πάλι είχα πολύ άγχος, αλλά πήγα 

καλά. Άφησε όμως τα σημάδια του. Αγωνιώ για τις επόμενες φορές. 

Το ίδιο συμβαίνει και σε διάφορες συζητήσεις. Έχω παθητική 

συμπεριφορά. Έχω την τάση να συμφωνώ με τους μη οικείους, να 

συμφωνώ όταν μιλούν αν και βαριέμαι. Νοιώθω άβολα όταν είμαι 

μπροστά σε άλλους και πρέπει να μιλήσω. Νοιώθω ότι αυτό που θα 

                                                 
11

  Μορφή ψυχοθεραπείας που δημιούργησε ο W. Reich. 
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πω θα τους κάνει να γελάσουν μαζί μου. Πολλές φορές έχω την 

αίσθηση ότι οι άλλοι γελάνε μαζί μου”.  

Από μικρός ήταν δειλός και συνεσταλμένος. Λέει ότι ανέκαθεν 

δυσκολευόταν να κάνει νέες παρέες. Θεωρεί τον εαυτό του αρκετά 

προσκολλημένο στην οικογένειά του. Λέει: “Δε μπορώ να 

καταφέρω να είμαι ανεξάρτητος. Δεν είμαι ικανός να βρω ένα πιο 

φυσιολογικό αντικαταστάτη του γονεϊκού περιβάλλοντος. Νοιώθω 

ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω μόνος μου παρόλη την προσπάθεια 

που καταβάλλω”. 

Τι σκέφτεστε για αυτήν την περίπτωση; 

ΑΚΡ. Νομίζει ότι δε μπορεί να τα καταφέρει.  

ΑΚΡ. Έχει την τάση να προσκολλάται στα δικά του άτομα. Είναι 

και συνεσταλμένος με τους ξένους. Έχει και την αίσθηση ότι θα 

γελάσουν οι άλλοι μαζί του. Πρόκειται λοιπόν για μια περίπτωση 

Baryta carbonica.  

ΟΜΙΛ. Στο repertory βρίσκουμε τη Baryta carbonica να 

παρουσιάζει δύο βασικά delusions: 

1.Delusion, he walks on knees. 

2.Delusion, laughed at, mocked being. 

Η σημασία των παραπάνω delusions είναι η εξής: Τα πόδια 

συμβολίζουν το στήριγμα. Λέμε στην καθομιλουμένη ότι 

στεκόμαστε στα πόδια μας και εννοούμε ότι στηριζόμαστε στις 

δικές μας δυνάμεις. Τα κομμένα πόδια συμβολίζουν το να μην 

στηρίζεται κανείς στις δικές του δυνάμεις. Έτσι η ανασφάλεια ότι 

δεν στηρίζεται κάποιος στις δυνάμεις του και ότι οι άλλοι γελούν 

μαζί του, κυρίως όταν το άτομο προσπαθεί να πετύχει κάτι είναι ένα 

βασικό στοιχείο της Baryta carbonica και σχετίζεται με το στοιχείο 

βάριο του περιοδικού πίνακα. 
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To άτομο της ομάδας βαρίου νοιώθει συνέχεια όπως το τελευταίο 

πρόβατο στο κοπάδι. Έχει την αίσθηση ότι υστερεί σε ικανότητες σε 

σχέση με τα άλλα πρόβατα και νοιώθει πως με ότι να ασχοληθεί θα 

είναι ο χειρότερος. Γι’ αυτό νοιώθει ότι οι άλλοι γελούνε συνέχεια 

μαζί του. Έτσι το άτομο αυτό είναι δειλό και συνεσταλμένο 

απέναντι στους άλλους. Δύσκολα κάνει νέες παρέες και 

προσκολλάται στα δικά του άτομα.  

Είναι γνωστό, ότι η ομάδα του βαρίου ενδείκνυται σε περιπτώσεις 

όπου καθυστερεί κάποιο από τα χρονορόσημα. Έχουμε δει αυτήν 

την ομάδα να έχει φανεί χρήσιμη σε διαταραχές της ανάπτυξης, σε 

παιδιά με διανοητική υστέρηση, κ.λ.π. Μια άλλη κατάσταση που 

έχει ένδειξη είναι οι ψυχώσεις. Πολλοί θεωρούν ότι μια ελλιπής 

ανάπτυξη του εγκεφάλου ευθύνεται για τη δημιουργία της 

σχιζοφρένειας. Αυτό ταιριάζει με τις ενδείξεις της ομάδας βαρίου. 

Αλλά και το να αισθάνεται κανείς ως τελευταίο πρόβατο στο κοπάδι 

είναι μια ψυχική κατάσταση που μπορεί να εμφανιστεί σε 

ψυχωτικές καταστάσεις. Βέβαια έχουμε δει και στην πρακτική μας 

άτομα τα οποία είχαν εμφανίσει ψυχωτικά επεισόδια να 

βελτιώνονται, κυρίως στα αρνητικά τους συμπτώματα, από 

φάρμακα της ομάδας βαρίου.  

BARYTA IODATA 

ΟΜΙΛ. Φέρνουν ένα κορίτσι επτά χρονών οι γονείς του 

παραπονούμενοι ότι παρουσιάζει διαταραχές στη συμπεριφορά. 

Έχει προβλήματα στο σχολείο γιατί δε μπορεί να συγκεντρωθεί στις 

εργασίες του σχολείου. Παρουσιάζει δυσχέρεια στο γράψιμο και 

στο διάβασμα. Πεισμώνει έντονα στις υποδείξεις του δασκάλου και 

αρνείται να ακολουθήσει τις οδηγίες του. Δε μπορεί να προφέρει το 

“ψ”. Γενικά καθυστερεί σε σχέση με τα άλλα παιδιά και ο δάσκαλος 

επιμένει ότι το παιδί χρειάζεται ειδικό σχολείο, κάτι βέβαια που οι 

γονείς αρνούνται. Επιζητεί τη φιλία των άλλων παιδιών, αλλά 

παραπονιέται ότι δεν την παίζουν και ότι την κοροϊδεύουν. 

Παραπονιέται επίσης συχνά ότι τα παιδιά φεύγουν και την αφήνουν 

μόνη της. 
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Το κορίτσι παρουσίαζε διαταραχές στην ανάπτυξη. Όταν ήταν 

δεκαεννέα μηνών έγινε μαγνητική τομογραφία η οποία έδειξε τα 

εξής:  

“ Ελήφθησαν τομαί κατά τον εγκάρσιο, τον οβελιαίο και το 

στεφανιαίο άξονα. Ο προσανατολισμός των εικόνων είναι Τ1 / Τ2. 

Απεικονίζεται ασυμμετρία των εγκεφαλικών ημισφαιρίων με μετρίου 

βαθμού υποπλασία του δεξιού βρεγματικού και ινιακού λοβού. Τα 

ευρήματα αυτά συνοδεύονται από διεύρυνση του υπαραχνοειδούς 

χώρου και ελαφρά διάταση του τριγώνου της δεξιάς πλάγιας κοιλίας. 

Ο βαθμός μυελινώσεως της κεντρικής λευκής εν λόγω περιοχής είναι 

μικρότερος της αντιστοίχου περιοχής του αριστερού εγκεφαλικού 

ημισφαιρίου και εκδηλώνεται με αύξηση της εντάσεως στις εικόνες 

πυκνότητας πρωτονίων και Τ2, μείωση δε αυτής στις εικόνες Τ1. Το 

αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο απεικονίζεται φυσιολογικά. 

Παρατηρείται επίσης λέπτυνση του οπισθίου τμήματος του σώματος 

και του σπληνίου του μεσολοβίου. Η περιοχή των βασικών γαγγλίων 

και το στέλεχος απεικονίζονται φυσιολογικά. Η αριστερά πλάγια, η 

τρίτη και η τέταρτη κοιλία είναι φυσιολογικές ως προς τη θέση, το 

σχήμα και τις διαστάσεις. Ο  υδραγωγός του sylvius έχει κανονικό 

εύρος. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Υποπλασία του δεξιού βρεγματικού και ινιακού λοβού με ελαφρού 

βαθμού καθυστέρηση της μυελινώσεως της κεντρικής λευκής ουσίας 

της εν λόγω περιοχής”. 

 

Η περίμετρος της κεφαλής κατά την εξέταση είναι 47 εκατοστά. 

Οι γονείς παραπονιούνται ότι δεν τρώει το παιδί και ασχολούνται 

μαζί της με τις ώρες για να φάει. Ζητούν να της δώσουμε κάποιο 

ορεκτικό για να αρχίσει να τρώει με όρεξη. Αναφέρουν επίσης ότι 

το παιδί κινείται συνέχεια και δε μπορεί να καθίσει για λίγο σε ένα 

κάθισμα. Δεν της αρέσει μέσα στο σπίτι αλλά θέλει να τη βγάζουν 

έξω. Τους παραπονιέται συνέχεια, ότι θέλει παιδιά για παρέα και 

τους ζητά να την πηγαίνουν σε μέρη που υπάρχουν παιδιά. Οι γονείς 

έχουν και οι δυο μεγάλη ηλικία, ο πατέρας είναι εξήντα πέντε και η 
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μητέρα πενήντα πέντε. Έτσι τους χωρίζει κάποια απόσταση από 

τους άλλους γονείς των παιδιών στο σχολείο. 

Όταν ο μπαμπάς λείπει από το σπίτι για δουλειές ρωτάει συνέχεια 

πού είναι. Φοβάται ότι θα φύγει ο μπαμπάς και θα τους 

εγκαταλείψει. Οι γονείς πολλές φορές για να την αναγκάσουν να 

φάει της λένε ότι θα φύγουν και θα την αφήσουν μόνη. Κάποιες 

φορές την πιάνει το παράπονο και κλαίει. Τους ρωτάει συνέχεια αν 

θα φύγουν. Πολλές φορές ξυπνάει τη νύχτα και ψάχνει κάποιον να 

είναι δίπλα της. Τι σχόλια έχετε να κάνετε για την περίπτωση; 

ΑΚΡ. Φοβάται ότι θα την εγκαταλείψουν, αυτό είναι ένα 

χαρακτηριστικό της. 

ΑΚΡ. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η υποπλασία του δεξιού 

ημισφαιρίου. Άρα το φάρμακο είναι Baryta iodata. 

ΟΜΙΛ. Ναι, αυτό το φάρμακο εδόθη και παρουσίασε μια θεαματική 

βελτίωση. Ο δάσκαλος στο σχολείο δεν πίστευε στα μάτια του. 

Βελτιώθηκαν πολύ οι επιδόσεις της στο προφορικό και γραπτό 

λόγο, βελτιώθηκαν οι σχέσεις της με τα άλλα παιδιά, δεν 

φαντασιώνει πια ότι την εγκαταλείπουν.  

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να κατανοήσουμε και μερικές 

άλλες από τις ενώσεις της ομάδας του βαρίου. Στη Baryta muriatica 

υπάρχουν πολλές απογοητεύσεις, το άτομο απογοητεύεται εύκολα. 

Όταν η απογοήτευση εστιάζεται στη σχέση ανδρός-γυναικός το 

φάρμακο είναι η Baryta muriatica natronata.  

Όταν σε άτομο της ομάδας βαρίου υπάρχει έντονος ο φόβος 

κακοποίησης το φάρμακο είναι Baryta bromata. Θα φανεί πολύ 

χρήσιμο σε σχιζοφρένειες παρανοϊκής μορφής. 

 Όταν το άτομο έχει συνέχεια απαιτήσεις από τα άτομα τα οποία 

εξαρτάται και πάντα βιώνει ότι δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 

του αυτές, τότε το φάρμακο είναι Baryta fluorica. Υπάρχει μια 

αμφιθυμία,· από τη μια υπάρχει μια προσκόλληση στα δικά του 

άτομα και από την άλλη θέλει να διαλύσει τις σχέσεις μαζί τους, 
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παρουσιάζοντας πολλές φορές βίαιη συμπεριφορά προς αυτούς. 

Αυτό το φάρμακο θα φανεί πολύ χρήσιμο σε σχιζοφρενείς με βίαιη 

συμπεριφορά.  

 Όταν το άτομο Baryta πληγώνεται εύκολα το φάρμακο είναι Baryta 

chromica. Όταν θέλει πολύ την αγάπη των άλλων ή νοιώθει ότι οι 

άλλοι αδιαφορούν γι’ αυτό τότε το φάρμακο είναι το Baryta 

phosphorica. Πιστεύω ότι στο μέλλον θα παρασκευαστούν και 

άλλες ενώσεις της ομάδας βαρίου και ότι οι ομοιοπαθητικοί θα τις 

κατανοήσουν σε βάθος. Έτσι, η ομάδα αυτή θα καταλάβει τη θέση 

που πρέπει να έχει στην ομοιοθεραπευτική πρακτική.  
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ΟΜΑΔΑ FERRUM 

FERRUM MURIATICUM 

Θα σας αναφέρω την εξής περίπτωση: Κυρία τριανταεννιά ετών η 

οποία ασχολείται με τα οικιακά. Δούλευε παλιά στη Γερμανία. 

Είχαν δικό τους εργοστάσιο και ήταν παντρεμένη με δυο παιδιά. 

Έχει δεκατική πυρετική κίνηση από πέρυσι, σταματάει τρεις-

τέσσερις ημέρες και μετά εμφανίζεται ξανά·  μερικές φορές 

συνυπάρχει και ρίγος. Έχει συνεχή διάρκεια, σχεδόν από 

δεκαπενταετίας. Παρουσιάζει μεγάλη κόπωση σε χέρια και πόδια. 

Παρουσιάζει πόνο που ξεσκίζει το δεξιό ώμο και επεκτείνεται σε 

όλο το δεξί χέρι. Όταν είναι έντονος δεν μπορεί να σηκώσει το χέρι. 

Παρουσιάζει σιδηροπενική αναιμία. Αναφέρει εξάψεις στο 

πρόσωπο, που είναι χειρότερα πριν την έμμηνο ρύση. Άλλοτε είναι 

χλωμή. Επίσης αναφέρει ότι παρουσιάζει συχνά κεφαλαλγίες. 

Επιθυμεί πολύ τα κρέας, ξινά, αλμυρά. Απεχθάνεται τα φρούτα. 

Είναι χειρότερα με τα λιπαρά, ανεβαίνοντας σκαλιά, με το κρύο. 

Είναι καλύτερα με τη ζέστη, μετά το φαγητό, ξαπλώνοντας, με την 

κίνηση. 

Απογοητεύεται πολύ εύκολα. Παλιά είχε απέχθεια στην παρέα, 

τώρα είναι κάπως καλύτερα. Έχει άγχος για ασήμαντα πράγματα, 

σαν να έχει κάνει έγκλημα. Αναφέρει ότι παρουσιάζει ανησυχία και 

ότι στριφογυρνάει στο κρεβάτι. Είναι ευαίσθητη στο θόρυβο, της 

αρέσει η δουλειά. Έχει καλές σχέσεις με τη οικογένεια και τα 

πεθερικά. Δεν έχει με κανέναν πρόβλημα, γιατί δεν τους χαλάει 

χατίρια. 

Αναφέρει μια παιδική σκηνή από τεσσάρων ετών: θυμάται τον 

παππού της και τη μαμά της να καβγαδίζουν έντονα.  
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Αναφέρει ότι βλέπει συχνά όνειρα πολεμικά. Λέει: “Φοβάμαι πολύ 

τα μαλώματα και τις παρεξηγήσεις. Στην παρέα φοβάμαι μήπως πω 

κάτι που θα δημιουργήσει καβγά”. 

ΑΚΡ. Φοβάται τις παρεξηγήσεις, τα μαλώματα και τους καβγάδες. 

Προσπαθεί να έχει πάντα καλές σχέσεις με τους άλλους και 

επέκταση αυτού είναι ότι αποφεύγει τις παρεξηγήσεις με τους 

άλλους. θυμάται καυγάδες από την παιδική ηλικία που γινόταν με τη 

μαμά και τον παππού. Επιπλέον αναφέρει ότι απογοητεύεται. 

ΟΜΙΛ. Το φάρμακο είναι το Ferrum Muriaticum. 

ΑΚΡ. Αυτό συνδυάζεται και με την αναιμία, τη χλωμάδα. 

ΟΜΙΛ. Το Ferrum σχετίζεται με τον Άρη, το θεό του πολέμου, της 

βίας και της καταστροφής. Αυτός  αντιπροσωπεύει την τυφλή, 

παράλογη πολεμική μανία που τυφλώνει το μαχητή και τον 

μεταμορφώνει σε θηρίο και χαίρεται με σφαγές κτλ. Ο Άρης 

νικήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις που ήρθε αντιμέτωπος με τη θεά 

Αθηνά, γιατί εκείνη εκτός από ορμή είχε και φρόνηση (είναι άλλο 

το φάρμακο για αυτή την περίπτωση). Το Ferrum, λοιπόν,  

αντιστοιχεί σε μια κατάσταση έντονου θυμού και αν και δεν το 

έχουμε δει στην πράξη, πρέπει να ενδείκνυται σε καταστάσεις που 

δημιουργείται έντονη επιθυμία για εκδίκηση με ιδέες, όπως π.χ “αν 

δεν τον σκοτώσω δε θα ησυχάσω” κτλ. Εκεί που το έχουμε δει στην 

πράξη είναι σε συμπτώματα από καβγάδες. Μπορεί, για παράδειγμα, 

οι γονείς να θέλουν να παντρέψουν την κόρη τους με κάποιον που 

εκείνη δεν θέλει. Καυγαδίζει μαζί τους γιατί πιστεύει ότι έχουν 

άδικο και είναι πολύ θυμωμένη μαζί τους. Υπάρχει ένα delusion 

καταγραμμένο στο Ferrum, ότι κάποιος βρίσκεται δηλαδή στη 

σωστή θέση, ότι έχει δίκιο για κάτι (on the right side). Δηλαδή το 

άτομο αισθάνεται ότι μάχεται για κάτι που είναι δίκαιο. 

Όταν έχουμε αναιμία μας προκαλεί αδυναμία. Αντιθέτως στην 

κατάσταση έντονου θυμού, που περιγράψαμε προηγουμένως έχουμε 

έντονη δύναμη. Στην πράξη, αυτό που βλέπουμε στην κατάσταση 

Ferrum είναι αδυναμία. Ουσιαστικά, είναι σα να προφυλάσσει το 

σώμα το ίδιο το άτομο, στο να εκφράσει το θυμό του και να 
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καβγαδίσει. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ομάδας Ferrum λοιπόν, 

είναι ο φόβος να μη συμβεί καβγάς ή σύγκρουση με άλλα άτομα του 

περιβάλλοντος. 

Υπάρχει μια σχετική φράση που υπάρχει “δια πυρός και σιδήρου” 

και εκφράζει την έννοια του πολέμου και της μάχης, που σχετίζεται 

με την κατάσταση Ferrum. 



 224 

ΟΜΑΔΑ MERCURY 

MERCURIUS SULFATUS 

Ας μελετήσουμε την παρακάτω περίπτωση. Άνδρας 38 ετών 

αναφέρει ότι παρουσιάζει πόνο στο δεξιό καρπό, που χειροτερεύει 

με τις αλλαγές του καιρού και το πρωί και που καλυτερεύει με τη 

ζέστη. Παρουσιάζει επίσης ηπατική δυσλειτουργία και συχνά οι 

τρανσαμινάσες του είναι αυξημένες. Επίσης αναφέρει προβλήματα 

με τις αιμορροΐδες και ραγάδα με έντονο καυστικό πόνο. 

Παρουσιάζει επίσης κοκκινωπό εξάνθημα στη μύτη.  

Το 1986 πέρασε σύφιλη. Υπεβλήθη σε εγχείρηση κρυψορχίας, όταν 

ήταν πέντε ετών και αμυγδαλεκτομής όταν ήταν δέκα ετών. 

Αναφέρει επίσης έντονη δυσοσμία ιδρώτα, ιδρώνει κυρίως στα 

πόδια. Κρυώνει και χειροτερεύει πολύ με την υγρασία. Επιθυμεί 

πολύ τα αυγά, τα αλμυρά, το λίπος, το τυρί. 

Λέει: “Είμαι κρύος τύπος, δεν εκδηλώνομαι εύκολα. Eίμαι δειλός 

αλλά συγχρόνως και παράτολμος. Είμαι νευρικός αλλά δεν το 

δείχνω. Πολλές φορές θέλω να φωνάξω και να ξεσπάσω, αλλά δεν 

το κάνω. Μου λείπουν οι άμεσες αντιδράσεις. Είμαι φοβερά 

αναποφάσιστος. Αλλάζω εύκολα απόψεις και επηρεάζομαι εύκολα 

από τους άλλους. Πήγα στη Βουλγαρία να σπουδάσω γιατρός και 

άλλαξα γνώμη και σπούδασα ψυχολογία. Μπαίνω εύκολα στην 

ψυχολογία των άλλων. Είμαι απρόβλεπτος στις αντιδράσεις. Δεν 

φανατίζομαι εύκολα, αλλά κάποιες φορές μπορεί να κολλάω σε μια 

άποψη και να κάνω κατήχηση στους άλλους. Μερικές φορές βγάζω 

έναν πολύ κακό εαυτό. Άλλες φορές με πιάνει μαύρη απελπισία 

χωρίς να υπάρχει λόγος. Νοιώθω συνέχεια ότι η γυναίκα μου δεν με 

εκτιμάει και θα με αφήσει. Πολλές φορές δεν λέω τη γνώμη μου για 

να μη χάσω την εκτίμηση των άλλων. Οι γονείς μου ήταν 

αυταρχικοί. Ήμουν πιο πολύ συνδεδεμένος με τον πατέρα μου”. 

ΑΚΡ. Μια ιδέα είναι η εκτίμηση. Έχει την ανάγκη για την εκτίμηση 

των άλλων. 
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ΑΚΡ. Πρέπει να είναι παράξενο άτομο. Έχει κάποια κυκλοθυμικά 

στοιχεία. Περιγράφει τον εαυτό του με πολύ διαφορετικές ιδιότητες. 

ΟΜΙΛ. Σωστά. Θα λέγαμε ότι ο ασθενής αυτός παρουσιάζει μια 

έντονη αστάθεια, και ρευστότητα. Φαίνεται να έχει ένα 

κατακερματισμένο εγώ σε σκόρπια μέρη, χωρίς να έχει κάποια 

ενιαία μορφή - κορμό. Το φάρμακο που καλύπτει αυτήν την 

κατάσταση είναι το Mercury. Η ιδέα της εκτίμησης σχετίζεται με το 

Suphur. Άρα το φάρμακο του είναι το Mercurius sulphatus. 

Ο υδράργυρος είναι υδάτινος άργυρος. Όταν σπάσει το θερμόμετρο 

παρατηρούμε, ότι δεν πιάνεται και γίνεται μπαλάκια, γιατί του 

λείπει η σταθερότητα. Έτσι είναι και η ψυχική κατάσταση του 

ατόμου Mercury. Του λείπει η απαραίτητη σταθερότητα που 

χρειάζεται στη δομή του. Το φάρμακο αυτό, θα φανεί πολύ χρήσιμο 

σε διαταραχές προσωπικότητας αλλά και σε ψυχωτικές 

καταστάσεις. Η ψυχιατρική διάγνωση “Μεταιχμιακή διαταραχή 

προσωπικότητας” αντιστοιχεί στην ομάδα υδραργύρου. Θυμίζει μια 

τέτοια ψυχική κατάσταση ένα πίνακα του Picasso, δηλαδή ασύνδετα 

και σκόρπια κομμάτια εδώ και εκεί.  

Τα παραπάνω ανήκουν στη σφαίρα του συφιλιδικού μιάσματος και 

ξέρουμε ότι ο υδράργυρος είναι ο βασιλιάς των συφιλιδικών 

φαρμάκων για τον Χάνεμαν. Βέβαια δεν είναι απαραίτητο να 

υπάρχει η έντονη αστάθεια που περιγράψαμε για να δοθεί Mercury. 

Μπορούμε να δούμε μια έντονη τάση για κατάκτηση του οτιδήποτε 

πέφτει στη σφαίρα της αντιλήψεώς του. Έτσι το άτομο εμφανίζεται 

να είναι πολυπράγμων, αλλά πάλι αυτό είναι μια έλλειψη 

σταθερότητας, η οποία αν μείνει χωρίς θεραπεία θα εξελιχθεί στις 

καταστάσεις που περιγράψαμε παραπάνω. 

Το Mercurius sulfatus έχει πολλά στοιχεία από την ομάδα 

υδραργύρου αλλά έχει και αρκετά συκωτικά χαρακτηριστικά από 

την ομάδα του θείου. Είναι ένα αρκετά συγκροτημένο Mercury που 

επιθυμεί πολύ και κερδίζει την εκτίμηση από το περιβάλλον του. 

Τα Mercurius iodatus ruber και Mercurius iodatus flavus έχουν 

έντονη την ανασφάλεια ότι θα εγκαταλειφθούν. Κάτι τέτοιο 
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βιώνουν συχνά τα παιδιά σε ματαιώσεις που διαδραματίζονται κατά 

τη διάρκεια του φαλλικού σταδίου. Γι’ αυτό χρησιμοποιούνται 

συχνά σε ωτίτιδες, αμυγδαλίτιδες σε παιδιά. Βέβαια είναι ευνόητο 

ότι δε είναι χρήσιμα μόνο για τέτοιες περιπτώσεις. Έχουν και 

ένδειξη ιδιοσυγκρασιακού φαρμάκου, αν και δεν έχουν 

χρησιμοποιηθεί έτσι μέχρι τώρα από τους ομοιοπαθητικούς. 

Αν σε άτομο της ομάδας υδραργύρου υπάρχει έντονος ο φόβος 

κακοποίησης ή το άτομο νοιώθει συχνά ότι κακοποιείται, τότε το 

φάρμακο είναι Mercurius bromatus. Αν ένα άτομο Mercury έχει 

ταυτόχρονα έντονα μια αίσθηση απροσδιόριστου κινδύνου τότε το 

φάρμακο είναι Mercurius nitrosus. 

Αν ένα άτομο Mercury είναι εξαιρετικά καχύποπτο προς τους 

άλλους και έχει εδραιωμένη την πεποίθηση ότι οι άλλοι θα τον 

εκμεταλευτούν, τότε το φάρμακο είναι Mercurius Arsenicosus. 
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ΟΜΑΔΑ ZINCUM 

ZINCUM PHOSPHORICUM 

Ας προβληματιστούμε για την παρακάτω περίπτωση: Κοπέλα 24 

ετών προσέρχεται για πονοκεφάλους σαν σουβλιές, που 

χειροτερεύουν με το φως, τον ήχο, το κρασί και καλυτερεύουν με το 

κρύο και τον αέρα. Αναφέρει επίσης πόνους στην έμμηνο ρήση, που 

είναι εντονότεροι την πρώτη μέρα και καλυτερεύουν με τη ζέστη 

και τη ξεκούραση και χειροτερεύουν με το κρύο μπάνιο. Γενικά 

κρυώνει, είναι χειρότερα με την υγρασία, τις αλλαγές καιρού, την 

ορθοστασία και είναι καλύτερα μετά το φαγητό.  

Είναι γρήγορη στις κινήσεις. Χειροτερεύει με τα αλμυρά. Επιθυμεί 

τα γλυκά, τη σοκολάτα, το κοτόπουλο, το αυγό. Απεχθάνεται το 

γάλα και το γιαούρτι.  

Βλέπει όνειρα ότι πεινάει, ότι είναι σε θάλασσα, ότι την κυνηγούν 

και τρέχει, ότι ανεβοκατεβαίνει βουνά, ότι ανεβαίνει σκάλα, ότι 

είναι ψηλά και πέφτει από γκρεμό. Ένα χαρακτηριστικό όνειρο, που 

το βλέπει επανειλημμένα είναι το εξής: Βλέπει ότι είναι με τον 

Μητσοτάκη, τον Παπανδρέου, τον Έβερτ. Όταν είναι με τον 

Μητσοτάκη είναι καλά, όταν είναι με τον Παπανδρέου νοιώθει 

άσχημα. Θέλει να λύνει τα προβλήματα της μέχρι την παραμικρή 

λεπτομέρεια. Φοβάται συχνά ότι θα πάθει κάτι, τις αρρώστιες, το 

σκοτάδι, το ύψος, τους κλειστούς χώρους, την αστυνομία. Έχει 

άγχος για τα πάντα. Είναι πολύ νομοταγής, δεν πέφτει ποτέ σε 

παράπτωμα. Φοβάται την τιμωρία και μη γίνει ρεζίλι μπροστά στους 

άλλους. Έχει συχνά την αίσθηση ότι δεν την αγαπούν.  

ΑΚΡ. Η κυριότερη ιδέα είναι ότι είναι νομοταγής, επειδή φοβάται 

μην τιμωρηθεί. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να είσαι νομοταγής. Ο 

συνεπής είναι νομοταγής, είτε υπάρχει αστυνομία, είτε όχι, όχι λόγω 

φόβου τιμωρίας. Η άλλη ιδέα σχετίζεται με την αγάπη, έχει την 

αίσθηση ότι δεν την αγαπούν. 
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ΟΜΙΛ. Πως βλέπετε το όνειρο με τους πολιτικούς; Πρέπει να 

ξέρετε ότι η ιδέα για την πολιτική που έχει ένα άτομο, μπορεί να μη 

σχετίζεται άμεσα με την πολιτική. Έχει σημασία να το δούμε σε 

σύγκριση με το τι πιστεύουν οι γονείς του. Αν το άτομο έχει την ίδια 

άποψη πολιτικής με τους γονείς του, σημαίνει ότι ταυτίζεται με τους 

γονείς του και έχει ξεπεράσει ομαλά το οιδιπόδειο. Αν το άτομο έχει 

αντίθετη άποψη με τους γονείς του, σημαίνει ότι υπάρχει άλυτη 

σύγκρουση που πρέπει να λυθεί θεραπευτικά. Το ίδιο με τις ομάδες 

ποδοσφαίρου. Δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να είμαστε ίδιοι με 

τους γονείς μας. Αν υπάρχει ιδεολογική αντίθεση με 

συναισθηματική φόρτιση σημαίνει καθήλωση. Την κοπέλα τη 

ρωτήσαμε για τις πολιτικές πεποιθήσεις του πατέρα της και αυτός 

ήταν δεξιός και έτσι το όνειρο της αποκτά  σημασία. Η επόμενη 

ερώτηση μας προς αυτήν ήταν με τι συνθήκες μεγάλωσε. Μας είπε 

ότι ο πατέρας της ήταν αυστηρός και τιμωρητικός και έτσι προήλθε 

ο φόβος της για τιμωρία.  

Το φάρμακο εδώ είναι το Zincum phosphoricum. Το Zincum έχει 

άμεση σχέση με την έννοια της τιμωρίας. Ο φόβος της τιμωρίας του 

νόμου. 

Δείτε μια ετυμολογική συσχέτιση: Η λέξη “ψευδάργυρος” 

προέρχεται από τις λέξεις “ψευδής” και “άργυρος”, δηλαδή ψευδής 

συνέπεια. Είναι άτομο συνεπές, που αυτό οφείλεται στο φόβο 

τιμωρίας. 

 Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στη διαφοροδιάγνωση μεταξύ 

Αrgentum, και Zincum και θα πρέπει να το διερευνούμε με πολλές 

ερωτήσεις για το κατά πόσο συμμετέχει ο φόβος σε αυτήν την 

ιστορία. Το Αrgentum, έχει για βασική του ιδέα τη συνέπεια χωρίς 

τόσο το φόβο τιμωρίας, σε αντίθεση με το Zincum.  

Στο Zincum βλέπουμε και άλλα συμπτώματα, τα οποία έχουν 

περιγραφεί στον πρώτο τόμο μελέτης ψυχισμού ομοιοπαθητικών 

φαρμάκων: Mπορεί να είναι πολύ ανοιχτός στις παρέες, πολύ 

προληπτικός, μπορεί να είναι κολλιτσίδας στους άλλους όταν έχει 

κάποιο πρόβλημα, λέει συνέχεια τα δικά του προβλήματα, 

ταλαιπωρώντας τους άλλους. Ο τσίγκος είναι αρκετά θορυβώδης, 
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όταν πέφτει η βροχή ακούγεται έντονα. Ταλαιπωρεί τους πάντες με 

την υποχονδρίαση του.  

Τώρα μπορούμε να ξέρουμε περισσότερα και για άλλες ενώσεις του 

Zincum. Έτσι αν έχουμε ένα άτομο το οποίο φοβάται την τιμωρία 

και κατά κάποιο τρόπο απογοητεύεται εύκολα τότε το φάρμακό του 

είναι Zincum muriaticum. Αν μια κοπέλα έχει απογοητευθεί από τη 

σχέση της και διστάζει να χωρίσει έχοντας φόβο τιμωρίας, τότε το 

φάρμακο είναι Zincum muriaticum natronatum. Στο Zincum 

muriaticum kalinatum βρίσκουμε την κατάσταση Zincum 

muriaticum με έντονη την απογοήτευση ή την τάση να 

απογοητεύεται εύκολα από τους φίλους ή την οικογένεια. 

Αν ένα άτομο Zincum φαντασιώνει συχνά ότι το εγκαταλείπουν ή 

ότι θα τον εγκαταλείψουν, τότε το φάρμακο είναι Zincum iodatum. 

Στο Zincum iodatum kalinatum η εγκατάλειψη αφορά στην 

οικογένεια, ενώ στο Zincum iodatum natronatum αφορά στο 

σύντροφο.  

Αν το άτομο της ομάδας ψευδαργύρου έχει έντονη την ανασφάλεια 

ότι δεν θα τα καταφέρει και συνεχώς προσπαθεί για να τα 

καταφέρει, τότε το φάρμακο είναι Zincum carbonicum.   

Στο Zincum sulfuricum συναντάμε στο άτομο την κατάσταση 

Zincum με έντονη την ανάγκη για εκτίμηση. Στο Zincum sulfuricum 

kalinatum η ανάγκη για εκτίμηση εστιάζεται στην ομάδα, ενώ στο 

Zincum sulfuricum natronatum εστιάζεται στη σχέση.  

 Στο Zincum phosphoricum είδαμε ότι υπάρχει η κατάσταση 

Zincum με έντονη την ανάγκη για αγάπη. Στο Zincum 

phosphoricum kalinatum ή ανάγκη για αγάπη εστιάζεται στην 

οικογένεια, ενώ στο Zincum phosphoricum natronatum στη σχέση 

Ίσως να έχει ενδιαφέρον στην ψυχιατρική το Zincum bromatum σε 

διωκτικά παραληρήματα με φόβο κακοποίησης. Επίσης θα 

ενδείκνυται πολύ συχνά σε φανατικούς θρησκευόμενους που πίσω 

από τη θρησκευτικότητά τους βρίσκεται ο φόβος τιμωρίας ή σε 

άτομα που βλέπουν τη θρησκεία με την άποψη του μωσαϊκού 
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νόμου. Στο Zincum bromatum kalinatum το άτομο βιώνει την 

κακοποίηση από τους φίλους ή την οικογένεια, ενώ στο Zincum 

bromatum natronatum η κακοποίηση βιώνεται στη σχέση.  
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ΟΜΑΔΑ PLUMBUM 

ΟΜΙΛ.  Ας μελετήσουμε την παρακάτω περίπτωση. Έρχεται ένας 

ταγματάρχης τριανταεννέα ετών γιατί έχει έντονη ταχυκαρδία, 

δύσπνοια (περιγράφει ότι κλείνεται η αναπνοή στο λαιμό), πλάκωμα 

στο στήθος. Είναι χειρότερα όταν ξαπλώνει στο κρεβάτι. Έχει 

επίσης αυξημένη διαστολική πίεση, αϋπνίες, μουδιάσματα στα χέρια 

και στα πόδια. Είναι χειρότερα με τη σωματική άσκηση, το κρύο, το 

βράδυ. Παραπονιέται ότι θέλει να φύγει από το στρατό γιατί δεν τον 

εκφράζει. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να κάνει κάποια εργασία στη 

μονάδα. Έχει επίσης προβλήματα με τον πατέρα του, γιατί όπως 

αναφέρει: “του ζητάω χρήματα και δεν μου δίνει”. Όταν τον ρωτάω 

γιατί θέλει τα χρήματα μου λέει : “Εμένα δεν με ενδιαφέρει να κάνω 

κάτι, με ενδιαφέρει να περνάω καλά, μου αρέσει να ξοδεύω 

χρήματα”. Τον τελευταίο καιρό είχε χάσει στα “φρουτάκια” 

4000000 δρχ. Είναι τύπος που του αρέσει ο τζόγος, ο κίνδυνος του 

παιχνιδιού, χωρίς άλλα ενδιαφέροντα στη ζωή του. Ο πατέρας του 

είναι γεωργός με πολλά χρήματα και του έκανε το χατίρι να πάει 

Ευελπίδων, γιατί θα του έπαιρνε αυτοκίνητο. Δεν θέλει να 

παντρευτεί, ούτε έχει μόνιμη σχέση. Λέει: “είμαι καλοπερασάκιας 

με ενδιαφέρει να περνάω καλά, να γυρνάω με γυναίκες στα 

μπουζούκια. Είμαι υλιστής, δεν πιστεύω σε ρομαντισμούς και στις 

μακροχρόνιες σχέσεις. Αυτά για μένα είναι χαζομάρες”. 

ΑΚΡ. Η υπέρτατη αξία για αυτόν τον άνθρωπο είναι το χρήμα.  

ΟΜΙΛ. Ναι, η κύρια ιδέα εδώ είναι ο υλισμός και το φάρμακο είναι 

το plumbum. Η ομάδα του μολύβδου είναι πολύ σημαντική και θα 

μπορούσε να συνταγογράφεται συχνά αν ήταν γνωστή από τους 

ομοιοπαθητικούς. Είναι καταγραμμένα για το μόλυβδο τα παρακάτω 

συμπτώματα: 

Delusions, sees castles and palaces. 

Delusions, thinks he is working a mashine. 

Delusions, people appeared like dolls. 
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Είναι γνωστή η ερμηνεία τους: Τα κάστρα και τα παλάτια είναι 

σύμβολα της υλικής ισχύος και του χρήματος. Η μηχανή είναι 

σύμβολο της παραγωγικότητας. Η βιομηχανική επανάσταση 

βασίστηκε στις μηχανές. Δουλεύοντας μια μηχανή παράγεται 

αρκετό έργο με λίγο κόστος. Η κούκλα είναι ένα άψυχο αντικείμενο, 

ένα πράγμα. 

Και τα τρία σχετίζονται με την ιδέα του υλισμού. (δες μελέτη 

ψυχισμού ομοιοπαθητικών φαρμάκων, πρώτος τόμος). 

Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι το φάρμακο αυτό ενδείκνυται μόνο 

σε άτομα που έχουν παραδοθεί στο κυνήγι του χρήματος. Μπορεί 

να ενδείκνυται και σε άτομα φτωχά, αρκεί να σκέφτονται συνέχεια 

το χρήμα. Θυμάμαι την περίπτωση ενός βοσκού ο οποίος είχε έλθει 

γιατί παρουσίαζε ένα δερματικό εξάνθημα. Είχε αρκετά στοιχεία 

Sulfur και έτσι του το έδωσα και βοηθήθηκε. Τρία χρόνια μετά με 

πήρε ο αδελφός του να με ρωτήσει αν μπορούσα να κάνω κάτι για 

τον αδελφό του, που είχε πάθει αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. 

Ρωτώντας τον για να μάθω περισσότερα για τον ασθενή, έμαθα ότι 

όπου σταθεί και όπου βρεθεί μιλάει για αυτούς που έχουν τις 

κουρσάρες και τα παλάτια. Κατάλαβα ότι η συνταγογράφησή μου 

πριν τρία χρόνια ήταν ελλιπής και ότι το φάρμακο που έπρεπε να 

είχα δώσει ήταν το Plumbum sulfuricum. Όμως τότε είχα ελλειπή 

κατανόηση την ομάδα του μολύβδου. Δεν είναι απαραίτητο να είστε 

μεγάλης ηλικίας και παράλυτος για να χρειάζεστε αυτό το φάρμακο. 

Μπορεί να είστε νέος και να χρειάζεστε ένα άλας της ομάδας 

μολύβδου. 

Το Plumbum sulfuricum θα φανεί πολύ χρήσιμο φάρμακο στην 

εποχή μας. Η παρουσία του θείου στην ένωση αμβλύνει τις 

ιδιότητες του μολύβδου και δεν εμφανίζεται η συμπτωματολογία 

του. Θα το δώσουμε σε επιχειρηματίες, σε χρηματιστές, σε άτομα 

που ιεραρχούν υψηλά την ύλη, αλλά και που τους ενδιαφέρει επίσης 

η εκτίμηση των άλλων. 

Στο Plumbum iodatum το άτομο έχει στοιχεία Plumbum, αλλά 

ταυτόχρονα το φοβίζει η εγκατάλειψη από τους άλλους. Στο 

Plumbum iodatum kalinatum το άτομο έχει στοιχεία Plumbum και 
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είναι πολύ δεμένο με την οικογένεια από την οποία φοβάται ότι θα 

εγκαταλειφθεί. Πρόκειται για άτομα που με τα λεφτά προσπαθούν 

να μη τους εγκαταλείψουν τα παιδιά τους. Αλλά μπορεί να 

ενδείκνυται και σε  άτομα, που επειδή δεν έχουν κάνει πολλά λεφτά, 

κάθε απομάκρυνση των παιδιών την βιώνουν ως εγκατάλειψη.  

Στο Plumbum muriaticum μαζί με τα χαρακτηριστικά του Plumbum 

υπάρχει έντονα το στοιχείο της απογοήτευσης. Στο Plumbum 

muriaticum natronatum η απογοήτευση εντοπίζεται περισσότερο 

στη σχέση, ενώ στο Plumbum muriaticum kalinatum εντοπίζεται 

στην οικογένεια ή στους φίλους. 
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 ΟΜΑΔΑ AURUM 

AURUM SULFURICUM 

Γεωργός 30 ετών προσέρχεται γιατί παρουσιάζει δυσκαμψία στον 

αυχένα και αδυναμία. Καλυτερεύει με την κίνηση και χειροτερεύει 

το πρωί όταν ξυπνάει. Επίσης παρουσιάζει πόνο στην κατάποση, 

πόνο στο στομάχι, ρεψίματα και ξινίλες.  

Είναι χειρότερα με την υγρασία. Ζεσταίνεται. Είναι χειρότερα στα 

ρεύματα αέρα και είναι γρήγορος στις κινήσεις. Παραμιλά στον 

ύπνο του. 

Λέει: “Είμαι νευρικό άτομο, δεν ανέχομαι την αντιλογία, είμαι πολύ 

εύθικτος, δεν μαλώνω με τους άλλους και δεν τους χαλάω χατίρι, με 

ενδιαφέρει πολύ η οικογένεια μου και η δουλειά μου. Είμαι 

επιτυχημένος στη δουλειά μου και πολύ εργατικός. Κάνω 

πρωτοποριακά πράγματα και συνεχώς ψάχνομαι. Στο χωριό είμαι ο 

πρώτος και με έχουν σε μεγάλη εκτίμηση. Είναι πολύ σημαντικό για 

μένα η εκτίμηση από τους άλλους. Είμαι πολύ δημιουργικός. 

Τελευταία έκανα μια επέκταση στη δουλειά μου και πήρα ένα 

δάνειο και έτσι τώρα αγχώθηκα, γιατί τρέχω να προλάβω να το 

ξεχρεώσω”. 

ΑΚΡ. Η κύρια ιδέα είναι η εκτίμηση. 

ΑΚΡ. Η εκτίμηση από τη μια μεριά, αλλά και η ανάγκη για πρωτιά 

από την άλλη. Είναι δημιουργικό άτομο, πολύ εργατικό και βάζει 

συνεχώς στόχους. Άρα το φάρμακο είναι το Aurum Sulphuricum. 

ΟΜΙΛ. Σωστά, οι κύριες ιδέες είναι δημιουργία - όραμα, άρα 

Αurum και εκτίμηση από τους άλλους άρα Sulphur. Συνεπώς το 

φάρμακο του είναι το Aurum sulphuricum. 

Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση θα μπορούσαμε να 

ξεκινήσουμε με Rhus toxicodendron ως το οξύ φάρμακο, γιατί λέει 

ότι τα προβλήματα εντάθηκαν τώρα, που αγχώθηκε με το δάνειο και 



 235 

τρέχει να προλάβει. Αργότερα μπορούμε να δώσουμε το Aurum 

sulphuricum που είναι το ιδιοσυγκρασιακό του. 

AURUM MURIATICUM 

Άντρας 35 ετών, ο οποίος είναι παντρεμένος χωρίς παιδιά. Έχει 

πόνους στο στομάχι, χειρότερα όταν σκύβει, που τους νοιώθει ως 

μια αίσθηση κράμπας. Επίσης παραπονιέται για διάταση του 

στομάχου μετά το φαγητό, έχει αίσθημα πληρότητας. Οποιοδήποτε 

άγχος το βιώνει στην περιοχή του στομάχου. Επίσης έχει πόνο στην 

ΟΜΣΣ που συνδυάζεται με αίσθηση αδυναμίας.  

Έχει επιθυμία για ανοιχτό αέρα, καλυτερεύει με το κρύο μπάνιο. 

Είναι καλύτερα με την κίνηση - περπατώντας αργά και χειρότερα με 

ζέστη και πίνοντας κρασί. Επιθυμεί ψάρια, ξινά, αλμυρά, λαδερά.  

Είναι κλειστός τύπος, ευέξαπτος, εύθικτος, πολύ εργατικός, δεν 

αντέχει την αντιλογία, έχει συχνά ανησυχία που καλυτερεύει με τον 

ανοιχτό αέρα. Μου λέει ότι είναι άτομο με δυνατή προσωπικότητα, 

ανέκαθεν ήταν το στήριγμα του σπιτιού, είναι ανυπόμονος, έχει 

συχνά αίσθημα δυσαρέσκειας. Από μικρός έκανε πολλά οράματα, 

παλαιότερα πολιτικά και ιδεολογικά στο χώρο της αριστεράς, τώρα 

όμως έχει μόνο επαγγελματικά οράματα. Τον ρωτάω «γιατί αυτή η 

αλλαγή»; Μου λέει γιατί όλη του η πορεία στο χώρο ήταν μια 

απογοήτευση. «Οι άλλοι δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες που 

είχα εγώ για αυτούς». Και λέει ότι αυτό το νοιώθει συχνά, δηλαδή 

ότι οι άλλοι δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του, με 

αποτέλεσμα να απογοητεύεται. Από μικρό παιδί ήταν πολύ καλός 

μαθητής και σημαιοφόρος στο σχολείο. 

ΑΚΡ. Είναι ο ηγέτης, το φωτεινό παράδειγμα, αυτός που θέλει να 

είναι ο πρώτος. Πολύ δυνατή προσωπικότητα, πολύ εργατικός. 

Βέβαια υπάρχει βαθύς εγωισμός πίσω από όλα αυτά. Δεν αντέχει 

την αντιλογία, ευέξαπτος, δυσαρέσκεια, δεν πλησιάζεται και δεν 

πλησιάζει τους γύρω. Έχει ιδέες και οράματα, αλλά πίσω από όλα 

είναι εγωιστής. Ο ίδιος είναι σωστός, εργατικός, αλλά πιστεύει ότι 

έχει όλο το δίκιο με το μέρος του. Είναι απόλυτος. Η όλη ιδέα που 

βγαίνει είναι ότι απογοητεύεται εύκολα από τους άλλους. Αυτά που 
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λέει δεν γίνονται από τους άλλους, δεν τα εφαρμόζουν. Αυτός 

απογοητεύεται από αυτό. 

ΑΚΡ. Είναι ένα άτομο που έχει στόχους και οράματα στη ζωή του 

και στη δουλειά του. Είναι απόλυτος, πιστεύει απόλυτα ότι αυτά 

που πιστεύει είναι τα σωστά και θέλει να βοηθήσει τόσο τον εαυτό 

του όσο και τους άλλους. Βάζει προγράμματα και τα ακολουθεί, 

θέλει να τον ακολουθούν όμως και οι άλλοι. 

ΑΚΡ. Θέλω να επιμείνω και στην ιδέα της απογοήτευσης, που 

χαρακτηρίζει την ψυχική του κατάσταση. 

ΟΜΙΛ. Αυτός εξακολουθεί και πιστεύει στις αρχές του(είναι ακόμα 

αριστερός). Έχει απογοητευθεί από τους άλλους και από τις σχέσεις 

του με τους άλλους. Εξακολουθεί να είναι το στήριγμα της 

οικογένειας. Όποιος έχει πρόβλημα απευθύνεται σε αυτόν. Είναι 

από τους ανθρώπους που είναι πραγματικά δυναμικός. Εμπνέει 

εμπιστοσύνη στους άλλους να ακουμπήσουν πάνω του. Γι’ αυτό 

πολλοί τεμπέληδες τον περιτριγυρίζουν και έτσι αυτός 

απογοητεύεται. Τι φάρμακο θα σκεφτόμασταν; 

ΑΚΡ. Aurum muriaticum. Η βασική ιδέα του χλωρίου είναι η 

απογοήτευση.  

ΟΜΙΛ. Να πούμε και λίγα λόγια για το Αurum. Είπες μια λέξη πριν 

“το φωτεινό”. Όταν σκεφτόμαστε τη λέξη “φωτεινό” μας έρχεται 

συνειρμικά η έννοια του φωτός. Και ποιος δίνει το φως; Ο ήλιος. 

Είναι άμεσα συνδεμένες οι έννοιες του ήλιου και του χρυσού στην 

παράδοση. Ο χρυσός είναι ένα ευγενές μέταλλο. Ο ήλιος είναι το 

κέντρο, αυτός που δίνει ζωή σε όλους. Χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε 

τίποτα. Είναι κατά κάποιον τρόπο η πηγή της δημιουργίας. Όταν 

μιλάμε για το χρυσό μιλάμε για μια άλλη ιδέα πέραν του ήλιου, για 

την ιδέα του χρυσού λίθου της αλχημείας. Η ιδανική κατάσταση 

που επεδίωκαν οι αλχημιστές (που ήταν θεραπευτές), ήταν να 

πάρουν τον άνθρωπο από την κατάσταση ακατέργαστου μολύβδου 

και να τον φτάσουν στην κατάσταση της χρυσής λίθου. Η χρυσή 

λίθος αντιπροσωπεύει τη κατάσταση ανιδιοτελούς οραματισμού, 

δηλαδή οραματισμός για το κοινωνικό καλό. Στην κατάσταση 
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Aurum δεν έχουμε ανιδιοτελή οραματισμό, έχουμε κατά κάποιο 

τρόπο μια κατάσταση ψευδούς χρυσού. Το άτομο έχει οράματα με 

ιδιοτελή χαρακτήρα. Έτσι έχει την ανάγκη να είναι ο πρώτος, 

δηλαδή οραματισμός με εγωιστική χροιά, όπως φάνηκε και στο 

ιστορικό. 

Το Aurum σχετίζεται με το όραμα, τη δημιουργία, αλλά και δύναμη. 

Γράφει ο Θανάσης Τζούλης στο βιβλίο του “Το ασυνείδητο και η 

συμβολική τάξη- από το Freud στο Lacan”: “Η μορφολογική 

υλικότητα του σημαίνοντος or(χρυσός), αίφνης, αν ακουστεί 

ψυχαναλυτικά, θα οδηγήσει πολύ πιο πέρα από το σημαινόμενό της 

πολύτιμο μέταλλο και θα ανοιχθεί στη μορφολογική σειρά των 

corps(σώμα), port(λιμάνι), licorne(μονόκερως), roc(βράχος), 

force(δύναμη) και mort(θάνατος),οι σημασίες των οποίων μας 

ενδιαφέρουν λιγότερο απ’ τις μεταφορικές αξίες τους(λιμάνι:τόπος 

υποδοχής και καταφύγιο) ή τις μετωνυμικές αξίες τους(βράχος για 

“ορεινή κορυφή”)…”  

Με βάση τα παραπάνω, βλέπουμε το Aurum άτομο να είναι ορεινή 

κορυφή για τους άλλους ή λιμάνι που νοιώθουν ασφαλείς. Επίσης 

βλέπουμε να συνδέεται το Aurum και με τη λέξη mort, που σημαίνει 

θάνατος και όλοι ξέρουμε ότι το Aurum έχει έντονo αυτοκτονικό 

ιδεασμό όταν έχει αποδιοργανωθεί. Ο ασθενής βρίσκεται σε 

κατάσταση πλήρους έλλειψης φωτός, όλα του φαίνονται μαύρα. 

Αυτή είναι η κατάσταση που περιγραφόνταν στις ομοιοπαθητικές 

φαρμακολογίες. Παλιότερα έπρεπε, δηλαδή, να βρούμε έναν με 

αυτοκτονικό ιδεασμό για να σκεφτούμε το Aurum.  

Με βάση τα παραπάνω είναι πλέον σαφής η ψυχική κατάσταση του 

Aurum. Οι ενώσεις του Aurum είναι πάρα πολύ συχνές. Στο 

στοιχείο muriaticum αντιστοιχεί η ιδέα της απογοήτευσης. 

 AURUM IODATUM- AURUM IODATUM KALINATUM 

Ας ασχοληθούμε με την παρακάτω περίπτωση: Προσέρχεται άνδρας 

45 ετών με εικόνα κατάθλιψης. Αναφέρει καταθλιπτικό 

συναίσθημα, απώλεια ενδιαφέροντος για καθετί. Παρουσιάζει 

συνοδά συμπτώματα: ζαλάδες, αίσθημα αδιαθεσίας, σύσφιξη στο 
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στήθος, αδυναμία, κόπωση, φουσκώματα που χειροτερεύουν με το 

φαγητό, τινάγματα στον ύπνο. Νοιώθει καλύτερα στην ύπαιθρο. 

Έχει υπεραιμία στο κεφάλι με αίσθηση ζέστης, είναι χειρότερα όταν 

είναι ξαπλωμένος, χειρότερα με τη ζέστη και καλύτερα με την 

κίνηση.  

Είναι ευέξαπτος, ανυπόμονος, βιαστικός, ευαίσθητος στο θόρυβο, 

αφοσιωμένος στην οικογένεια, εργατικός, ευσυνείδητος ακόμα και 

για ασήμαντα θέματα και έχει έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό 

του. Λέει για τον εαυτό του: “Δίνομαι στους φίλους και στους 

γνωστούς. Έχω πολύ καλό όνομα. Δεν έρχομαι αντιμέτωπος με τους 

άλλους, δεν μπορώ να πειράξω τους άλλους ανθρώπους. Έχω 

ανασφάλεια μη με αφήσουν οι φίλοι μου. Δεν έχω εμπιστοσύνη στη 

γυναίκα μου. Θα μπορούσε να πάρει τα παιδιά και να φύγει. Μου 

περνάει από το μυαλό ότι θα μπορούσε να μου πει μια μέρα να τα 

μαζέψω και να φύγω”. Μέχρι εικοσιενός ετών ήταν άνετος, 

ευδιάθετος, αθλητής. Όταν τελείωσε το σχολείο του είπαν ότι 

πρέπει να γίνει δημόσιος υπάλληλος για να ζήσει. Έγινε υπάλληλος 

στα ΕΛΤΑ και έχει μετανιώσει για αυτό. Τον ελεύθερο χρόνο του 

έφτιαξε ένα ξενοδοχείο και μετά το μεσημέρι ασχολείται με αυτό. 

ΑΚΡ. Είναι άτομο ανασφαλές, χαμηλών τόνων, που δεν έχει 

εμπιστοσύνη στον εαυτό του και για αυτό δεν έρχεται αντιμέτωπος 

και δεν τσακώνεται. Θέλει να έχει καλό όνομα και φοβάται ότι θα 

τον αφήσουν οι φίλοι του. 

ΟΜΙΛ. Ίσως κι αυτός είναι ένας λόγος που δεν τσακώνεται. 

ΑΚΡ. Για να μην τους χάσει. Πιστεύει ότι η γυναίκα του θα τον 

αφήσει. Δεν πιστεύει ότι είναι ικανός να την κρατήσει. Δεν δείχνει 

άτομο δυνατό. Του επέλεξαν το επάγγελμα και αυτός το έκανε, 

άσχετα αν το έχει μετανιώσει και αν έχει άλλες ασχολίες. 

ΟΜΙΛ. Ποιοι του το είπαν; 

ΑΚΡ. Οι γονείς του, η οικογένεια του. Αυτός το έχει μετανιώσει. 

Είναι άτομο που δεν έχει προβάλλει ένα εγώ, άτομο που εκτελεί 

αυτά που του υπαγορεύουν. 
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ΟΜΙΛ. Υπάρχει ένας αντίλογος όμως. Από τη μια έχουμε ένα άτομο 

που ακούει τους δικούς του και από την άλλη δραστηριοποιείται και 

φτιάχνει ένα ξενοδοχείο στον ελεύθερο χρόνο του. 

ΑΚΡ. Έχει έντονες ανασφάλειες. Ανασφάλεια να μη χάσει τους 

δικούς του. 

ΟΜΙΛ. Γιατί να τους χάσει; Γιατί θα φύγουν. Είναι διαφορετικό από 

το να νομίζει ότι θα τους χάσει σε τροχαίο. Έτσι έρχεται στο 

προσκήνιο η ιδέα της εγκατάλειψης. 

ΑΚΡ. Βγαίνει το στοιχείο της ανεπάρκειας. 

ΟΜΙΛ. Και για αυτό χρειάζεται ένας περίγυρος. Για να μη χάσει 

αυτόν τον περίγυρο συνεχώς υποχωρεί και καταπίνει το θυμό του. 

Για αυτό το λόγο έχει κατάθλιψη. Έρχονται στο προσκήνιο κάποιες 

ιδέες εδώ. Σημαντική είναι  η ιδέα της εγκατάλειψης. Επίσης, η ιδέα 

του να έχω υποστήριξη από μια ομάδα, την οικογένεια. Τέλος 

έρχεται η ιδέα του οράματος και της δημιουργίας. Βλέπουμε πώς 

συνθέτονται διαφορετικές ιδέες. Σε αυτό το ιστορικό μου γεννήθηκε 

έντονα η ιδέα να δώσω Αurum iodatum kalinatum που αυτό είναι 

και το φάρμακο του. Αλλά επειδή δεν υπήρχε, έδωσα βαρύτητα 

στην ιδέα των οραμάτων και της εγκατάλειψης. Φρόντισα να δώσω 

Aurum iodatum. Βέβαια αν υπήρχε το Aurum iodatum kalinatum θα 

τον βοηθούσε περισσότερο να απεμπλακεί από την ανάγκη 

υποστήριξης των φίλων του. Πήγε καλά η κατάθλιψη του και τα 

τελευταία τέσσερα χρόνια είναι καλά.  

AURUM MURIATICUM KALINATUM 

ΟΜΙΛ. Κύριος 45 ετών έρχεται γιατί έχει στένωση σπονδύλων Α5-

Α6 και λέει: “Ζαλίζομαι, χάνομαι, έχω ιδρώτες σε όλο μου το σώμα 

μέχρι τα νύχια του ποδιού μου με τάση για εμετό. Νοιώθω γροθιά 

στο στομάχι, θέλω να κάνω εμετό, βάζω δάχτυλο και κάνω”. Είναι 

χειρότερα με το θόρυβο και την κίνηση. Έχει έντονα βουητά στα 

αυτιά και προβλήματα με κολικούς νεφρού πριν δυο χρόνια. 
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Λέει: “Ήμουνα σαν το σίδερο, κουβαλούσα σαν μουλάρι πράγματα. 

Δούλευα 20 ώρες την ημέρα. Φορτωνόμουν σαν το γαϊδούρι. Με 

νύχια και με δόντια πολέμησα για να δημιουργηθώ. Είμαι 

αυτοδημιούργητος. Δεν είχα καθόλου βοήθεια. Είμαι πάρα πολύ 

εργατικός. Μέχρι 28 ετών δούλευα σαν σκυλί και τα κερνούσα. 

Μετά παντρεύτηκα και σταμάτησα κάπως. Λυπάμαι πολύ τους 

άλλους. Μου αρέσει να ανεβαίνω, να δημιουργώ, να βοηθώ. Όταν 

βοηθώ το ευχαριστιέμαι. Πολλές φορές όταν ξυπνάω νοιώθω 

απογοήτευση. Ίσως γιατί δεν προχωράω με τον ρυθμό που εγώ θέλω 

προς τα πάνω. Σκέφτομαι πολύ για το μέλλον των παιδιών μου. 

Είμαι πολύ εύθικτος, πολύ περήφανος. Έχω αξιοπρέπεια. Δίνω 

μεγάλη σημασία στη λέξη φίλος. Είχα ένα φίλο που τον βοήθησα να 

αγοράσει αυτοκίνητο. Τον κερνούσα συνέχεια. Τον βοήθησα 

χρηματικά όταν υπήρχε πρόβλημα υγείας και τώρα δεν μιλάμε…”. 

 Και καθώς λέει αυτό, σηκώνεται από την καρέκλα, βάζει τα 

κλάματα, μέχρι που χτύπησε το κεφάλι του στον τοίχο. 

Συνέχισε: “ Άνοιξα καφετέρια χωρίς να έχω πέντε φίλους να με 

υποστηρίξουν. Όταν φτιάχτηκα δεν καβάλησα το καλάμι. Τους 

φίλους μου δεν τους ξέχασα”. 

Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια που χρησιμοποιεί ο ασθενής στην 

συνέντευξη. Ο λόγος, που οργανώνεται με βάση το ασυνείδητο, δεν 

είναι τυχαίος. Η λέξη έχει τη σημασία της και πολλές φορές κατά τη 

διάρκεια του ιστορικού διερευνούμε τι εννοεί με τη λέξη. Η λέξη 

συνοδεύεται από την έκφραση. Μπορεί π.χ κάποιος να αισθάνεται 

πληγωμένος και να μας πει τσαντισμένος. Πρέπει να εκμαιεύσουμε 

τι εννοεί, γιατί ξέρουμε πολύ καλά, βλέποντας τον, ότι αποκαλύπτει 

πλήγωμα. Πρέπει να διερευνήσω αν συμβαδίζει ο λόγος του με την 

έκφραση του. 

Ενώ λοιπόν μιλάει, δεν αναφέρει πουθενά τη λέξη πλήγωμα. Λέει 

όμως, πως το πρωί όταν ξυπνάει, νοιώθει συχνά απογοήτευση. Εδώ 

ξεπροβάλλει η κεντρική ιδέα που χρειαζόμαστε για να καταλήξουμε 

στην κατάλληλη ένωση. 
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Πράγματι, έχει απογοητευτεί και πράγματι επιβεβαιώθηκε όταν 

διερευνήθηκε ως έννοια. Θα του έδινα Αurum muriaticum 

kalinatum, αν είχα. Του έδωσα Αurum muriaticum 30CH και μετά 

δυο μήνες ήταν λίγο καλύτερα. Βρήκε το φίλο του και τα 

ξανάφτιαξε, τον συγχώρεσε. Η απογοήτευση σταμάτησε να υπάρχει, 

η ανάγκη για εργατικότητα επίσης.  

Μετά έδωσα Aurum muriaticum 200CH και μετά πέντε μήνες, ενώ 

ήταν καλύτερα, είχε μια υποτροπή. Γιατί; Είχε μαλώσει πριν 

δεκαπέντε μέρες με το συνέταιρο του. Βλέπω λοιπόν ότι καλύψαμε 

μια εικόνα, αλλά μη έχοντας δώσει το στοιχείο που να καλύπτει και 

το κάλιο, μένει μια ευαίσθητη πτυχή στην όλη ιστορία της ζωής του, 

η οποία θα του δημιουργεί τάση για υποτροπές. Και αυτή την πτυχή 

μπορώ να την καλύψω με κάποιο φάρμακο ή με ψυχοθεραπεία, 

αλλά αν την αφήσω να υπάρχει θα έχω υποτροπές. Του ξαναδόθηκε 

Aurum mur. 1Μ. Μόλις παρασκευάστηκε το Aurum muriaticum 

kalinatum του εδόθη και με αυτό παρατηρήθηκαν τα καλύτερα 

αποτελέσματα. 
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ΟΜΑΔΑ ARGENTUM 

ARGENTUM NITRICUM 

Ας ασχοληθούμε με την παρακάτω ενδιαφέρουσα περίπτωση. 

Πρόκειται για τραγουδιστή 38 ετών. Έχει τρακ πριν βγει να 

τραγουδήσει. Φοβάται ότι θα πέσει στη σκηνή, έχει ταχυκαρδία, 

φοβάται ότι θα σπάσει η καρδιά του. Έχει άγχος συνέπειας στα 

ραντεβού του. Αν ακούσει ότι κάποιος έπαθε κάτι φοβάται μήπως 

το πάθει και αυτός. Ταλαιπωρείται από συνεχείς σκέψεις. Είναι 

γρήγορος στις κινήσεις του, βιαστικός. Δεν εκφράζεται για 

καταστάσεις που αφορούν την προσωπική του ζωή. Είναι 

προληπτικός. Βλέπει επαναλαμβανόμενα όνειρα πως τον κυνηγούν 

και σκοντάφτει και πέφτει. Επίσης ότι κάτι θα γίνει και θα πέσει.  

ΑΚΡ. Έχει άγχος. Στα όνειρα του βλέπει ότι θα πέσει. Βάζει το 

κακό στο μυαλό του. 

ΑΚΡ. Είναι πολύ συνεπής.  

ΟΜΙΛ. Η ιδέα της συνέπειας είναι ξεκάθαρη. Έχει άγχος να είναι 

συνεπής στα ραντεβού του. Αυτός είχε πολύ ιδανική εικόνα για τη 

ζωή της νύχτας και ήταν πολύ ενάντια σε αυτούς που χαλάνε τη 

νύχτα. Παρότι κινείται στο χώρο της νύχτας, που τόσο δυσφημείται, 

αυτός είναι πολύ καλός και συνεπής. Έχει μια ηθική που βασίζεται 

σε μια έντονη συνέπεια. 

ΑΚΡ. Το ότι βάζει συνέχεια στο κακό το μυαλό του και το ότι 

βλέπει όνειρα πως πέφτει είναι σημαντικό, επίσης. Τα θεωρούμε ως 

αίσθηση απροσδιόριστου κινδύνου.  

ΑΚΡ. Το φάρμακο είναι Argentum nitricum. 

ΟΜΙΛ. Ναι και τον βοήθησε πολύ. Αμέσως μετά το φάρμακο είδε 

το εξής όνειρο: Είδε ένα βουνό σαν κώνο, το οποίο είχε προεξοχές 

και τους ανθρώπους μικρούς μπροστά στο βουνό. Στην πιο ψηλή 

προεξοχή υπήρχε ένας άνθρωπος, που έκανε κούνια. Μετά είδε τον 
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εαυτό του να σκαρφαλώνει. Κοίταξε ψηλά και δεν φοβήθηκε. Είπε: 

“Θα προσπαθήσω να φτάσω ψηλά, δεν θα σταθεί εμπόδιο το ύψος, 

θα τα καταφέρω”.  

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε, ότι αυτό το άτομο είχε 

προβλήματα να φτάσει στην κορυφή και στην επιτυχία. 

Προσπαθούσε με πολύ συνέπεια και έχοντας συνεχώς την αίσθηση 

του απροσδιόριστου κινδύνου. Με το φάρμακο άλλαξε η 

ψυχοσύνθεση του και έγινε πιο άνετος. Τραγούδησε στο φεστιβάλ 

της Θεσσαλονίκης χωρίς άγχος και τα πήγε πολύ καλά. Είμαι 

σίγουρος ότι το φάρμακο θα τον βοηθήσει και στην βελτίωση της 

έκφρασης του, να γίνει πιο showman. Ξέρουμε ότι στην ομάδα 

Argentum εμποδίζεται η αυθόρμητη έκφραση, γιατί βρίσκεται σε 

υπερβολή η λογική στο άτομο. 

ARGENTUM SULFURICUM- ARGENTUM SULFURICUM 

KALINATUM 

ΟΜΙΛ. Ας μελετήσουμε την παρακάτω περίπτωση. Άνδρας 

τριανταενός ετών προσέρχεται γιατί παρουσιάζει τα εξής: 

1. Έχει υπερβολικό άγχος. Αγχώνεται με το παραμικρό. 

Παρουσιάζει επίσης συχνουρία όταν έχει άγχος. Παρουσιάζει 

έντονο άγχος υγείας. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας 

νομίζει ότι θα πάθει κάτι και θα σωριαστεί στο έδαφος. Άλλες φορές 

νομίζει ότι έχει σοβαρή ασθένεια στους νεφρούς. 

2. Αυχενικό σύνδρομο. Παρουσιάζει αυχενικό ευθειασμό. Επίσης 

αίσθημα σύσφιξης και σύσπαση στον αυχένα. 

3. Ο ύπνος του είναι ανήσυχος. Ξυπνάει με ταχυκαρδία. 

4. Παρουσιάζει οίδημα στο δεξιό όρχι που χειροτερεύει με το άγχος 

και το κρύο. 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης είναι πολύ ομιλητικός και μιλάει 

γρήγορα. Όταν το ρώτησα αν έτσι του συμβαίνει πάντα, μου 

απάντησε ότι μιλάει γρήγορα, γιατί έχει την αίσθηση ότι δε θα 
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προλάβει να πει αυτά που θέλει να πει. Σε όλες του τις δουλειές 

είναι επίσης πολύ γρήγορος. Βιάζεται συνέχεια να τελειώσει αυτό 

που έχει αρχίσει. Στο δρόμο επίσης περπατά γρήγορα, σχεδόν 

τρέχει. 

Είναι πολύ συνεπής στις υποχρεώσεις του. Αν δώσει το λόγο του 

δεν υπάρχει περίπτωση να τον αθετήσει. Έχει πολύ καλό όνομα 

στον κύκλο του. Όλοι τον εκτιμούν και υπολογίζουν την άποψή του. 

Θεωρεί ότι την εκτίμηση την έχει κερδίσει με τη συνέπειά του. 

Θεωρεί τον εαυτό του πολύ λογικό. Κάποιες φορές τον φοβίζει η 

ιδέα μήπως τρελαθεί. 

Τι σκέφτεστε για αυτήν την περίπτωση; 

ΑΚΡ. Είναι πολύ συνεπής. Τον ενδιαφέρει πολύ η εκτίμηση των 

άλλων επίσης. Άρα πρέπει να είναι το Αrgentum sulfuricum. 

ΟΜΙΛ. Σωστά. Είδε θεαματική βελτίωση μετά τη χορήγησή του και 

στα ψυχικά αλλά και στα σωματικά συμπτώματα. Αυτό το φάρμακο 

είναι σπουδαίο φάρμακο. Έχω δει πολύ ωραίες θεραπείες με αυτό. 

Είναι το πιο συνεπές φάρμακο της φαρμακολογίας μας. Είναι τόσο 

συνεπές άτομο που καταντάει “σπασίκλας”. Θυμάμαι την 

περίπτωση ενός παιδιού, που είχε άγχος να κοιμηθεί γιατί φοβόταν 

πως δε θα ξυπνούσε στην ώρα του, παρόλο που χρησιμοποιούσε 

τρία ξυπνητήρια για να είναι σίγουρος πως θα ξυπνήσει. Αυτό το 

παιδί είχε ένα άλλο μεγάλο χαρακτηριστικό. Μιλούσε πολύ 

γρήγορα, τόσο γρήγορα που δε μπορούσες να το παρακολουθήσεις. 

Βοηθήθηκε θεαματικά με αυτό το φάρμακο. Πολλές φορές παρόλο 

που είναι συνεπείς, επειδή έχουν έντονο τρακ, δεν τα πάνε καλά στις 

σπουδές τους. Θυμάμαι την περίπτωση ενός φοιτητή ο οποίος είχε 

φθάσει στο τέλος των σπουδών και χρωστούσε τα περισσότερα 

μαθήματα της σχολής. Ενώ τα διάβαζε δεν πήγαινε να τα δώσει. Οι 

δικοί του αμφέβαλλαν κατά πόσο μπορούσε να τελειώσει. Με το 

Αrgentum sulfuricum βελτιώθηκε θεαματικά και τελείωσε τη σχολή 

σε λίγους μήνες. 
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Πριν λίγους μήνες ήλθε ένας κύριος εξήντα ετών με 

συμπτωματολογία κατάθλιψης. Πρόκειται για άτομο που ξεκίνησε 

από το μηδέν και έχει κάνει δυο μαγαζιά. Ο ίδιος λέει ότι έχει 

θυσιαστεί για την οικογένεια, αλλά η οικογένειά του δεν έχει 

εκτιμήσει καθόλου την προσφορά του. Ένα άλλο πολύ έντονο 

χαρακτηριστικό του, είναι η συνέπειά του με την οποία πιστεύει ότι 

κέρδισε την εκτίμηση στην αγορά. Δε μπορεί να κοιτάξει τον εαυτό 

του, νοιώθει συνεχώς την υποχρέωση να προσφέρει στην οικογένειά 

του και αυτή δεν εκτιμά την προσφορά του που αυτός με τόση 

συνέπεια προσφέρει. Έρχεται στο μυαλό σας κάποιο φάρμακο; 

ΑΚΡ. Κάτι που να περιέχει άργυρο, θείο και κάλιο, γιατί οι πιο 

σημαντικές ιδέες για αυτόν είναι συνέπεια, εκτίμηση και οικογένεια. 

ΟΜΙΛ. Σωστά, γι’ αυτό του έδωσα Αrgentum sulfuricum kalinatum. 

Και είδε μια θεαματική βελτίωση. Όχι μόνο βελτιώθηκαν τα 

συμπτώματα της κατάθλιψης, αλλά για πρώτη φορά πήρε αποφάσεις 

με τις οποίες πρόσεχε τον εαυτό του. Πήρε την απόφαση να 

σταματήσει να δουλεύει και να βγει στη σύνταξη. Πούλησε το ένα 

μαγαζί, αποφάσισε να πάει να ζήσει στο χωριό του και να 

ασχοληθεί με το ψάρεμα, που του αρέσει πολύ και είπε στα παιδιά 

του να πάρει ο καθένας το δρόμο του, με τα εφόδια που τους είχε 

δώσει. Σταμάτησε να νοιώθει την ανάγκη να είναι συνέχεια με τα 

παιδιά και σταμάτησε να τα καταπιέζει. Σταμάτησε να 

αυτοκαταπιέζεται από τη συνέπειά του επίσης. Ένοιωσε θεαματικά 

καλύτερα και σωματικά και ψυχικά.  
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ΟΜΑΔΑ ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΩΝ 

Θα ασχοληθούμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση ενός 

εφήβου. Τον έστειλε για θεραπεία ένας φίλος δερματολόγος. Ο 

κύριος λόγος, που τον έστειλε για θεραπεία, είναι γιατί έχει 

προβλήματα με τους γονείς του. Υπάρχουν καβγάδες έντονοι και οι 

γονείς του προβληματίζονται πολύ με τη συμπεριφορά του. Ο ίδιος 

ήξερε ότι ερχόταν για την ακμή του. 

Για την ακμή του λέει ότι χειροτερεύει με τη σοκολάτα και τα 

γλυκά. Αναφέρει επίσης ότι έχει μια αναγούλα που χειροτερεύει με 

το φαγητό τον τελευταίο μήνα. Δεν αναφέρει άλλα συμπτώματα.  

Κρυώνει και τον ενοχλεί η υγρασία. Επιθυμεί έντονα τα γλυκά και 

τα κρέατα.  

Είναι πολύ κλειστός τύπος. Έχει πολύ εκνευρισμό, νευριάζει με το 

παραμικρό. Λέει: “Νευριάζω με τα πιο γελοία πράγματα. Νευριάζω 

με τους γονείς μου, δεν αντέχω να μου λένε κουβέντα”. Αναφέρει 

επίσης ότι ξυπνάει το βράδυ από εφιάλτες, φοβισμένος. Ξυπνάει με 

την αίσθηση ότι ο εφιάλτης είναι πραγματικός.  

Παρουσιάζει φόβο για νερό και για τα ύψη. Έχει συχνά 

καταθλιπτική διάθεση. Δεν έχει όρεξη να γελάσει. Απογοητεύεται 

εύκολα. Λέει: “Απογοητεύομαι εύκολα και το πιο μικρό μου λάθος 

το βλέπω μεγάλο. Αισθάνομαι ότι δεν είμαι τίποτα. Αισθάνομαι 

κατώτερος. Αισθάνομαι ότι οι άλλοι είναι ανώτεροι από μένα”. Όλα 

αυτά τα αισθήματα κατωτερότητας βγαίνουν στην επιφάνεια με το 

παραμικρό λάθος που θα κάνει . 

 Έχει φόβο για την αστυνομία. Παίρνει χάπια. Λέει για αυτό: “Το 

κάνω για να ξεχωρίζω από τους άλλους. Για να λένε ότι είμαι 

σπουδαίος. Νευριάζω πάρα πολύ με τους άλλους όταν με κοιτάζουν. 

Νευριάζω και θέλω να τους κάνω κακό”.  

Σκέφτεται να ασχοληθεί με τη μαγεία. Θέλει να αγοράσει βιβλία και 

να ασχοληθεί. Ζηλεύει αλλά δεν το δείχνει. Η ζήλια του εστιάζεται 
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συχνά στο ποιος θα τα καταφέρει καλύτερα. Στο σχολείο ζήλευε τα 

άλλα παιδιά που πήγαιναν καλά στα μαθήματα. Νευριάζει όταν 

ακούει κάποιον να περηφανεύεται ότι τα καταφέρνει καλά. 

Λέει: “Αισθάνομαι άνετα με τους ρεϊβερς, με άτομα με το ίδιο 

ντύσιμο και μουσική. Όταν βρίσκομαι μαζί τους νοιώθω 

πραγματικά άνετα”. Τι σας κάνει εντύπωση σε αυτήν την 

περίπτωση; 

ΑΚΡ. Έχει έντονο αίσθημα κατωτερότητας και συνέχεια 

συγκρίνεται με τους άλλους. Έχει μεγάλες απαιτήσεις από τον 

εαυτό του και νοιώθει πως δεν φτάνει τα κριτήρια που βάζει για τον 

εαυτό του. Αυτό ταυτόχρονα συμβαδίζει με έναν έντονο 

ανταγωνισμό με τους άλλους και ένα αίσθημα κατωτερότητας που 

είναι απόρροια των υπερβολικών απαιτήσεων που έχει για τον 

εαυτό του. Δεν κάνει κάτι για να ξεπεράσει το πρόβλημα αυτό, αλλά 

διαφεύγει παίρνοντας χάπια, ασχολούμενος με ρεϊβ μουσική κ.λ.π. 

Παρουσιάζει μια έντονη αρνητικότητα. Δεν είναι ο τύπος που 

αντιδρά συγκροτημένα. Παραλύει και ασχολείται με άλλα 

πράγματα. 

ΟΜΙΛ. Πιθανόν να μεγάλωσε με γονείς που είχαν πολλές 

απαιτήσεις από αυτόν ή να τον απέρριπταν. Ή να μεγάλωσε σε 

περιβάλλον που να ένοιωθε αδιαφορία και να υπήρχε έλλειψη 

επιβραβεύσεως. Σημασία όμως έχει η έντονη ανάγκη να είναι 

τέλειος, με έντονο ανταγωνισμό απέναντι στους άλλους.· Θέλει να 

είναι ο πιο τέλειος από όλους. Όταν υπάρχει ένας έντονος 

ανταγωνισμός, περιμένω το φάρμακο να ανήκει στο ζωικό βασίλειο. 

Ο ανταγωνισμός κυριαρχεί στο ζωικό βασίλειο. Ένα άτομο που 

είναι έντονα ανταγωνιστικό μας κατευθύνει στο ζωικό βασίλειο. 

Ανάλογα με την ιδέα του ανταγωνισμού, δηλαδή σε ποιο πεδίο 

εστιάζεται ο ανταγωνισμός, μπορούμε να ξέρουμε το ζωικό 

φάρμακο για τον άνθρωπο αυτό. Δεν είναι απαραίτητο να έχει γίνει 

proving για το φάρμακο αυτό, πολλές φορές έχουμε 

συνταγογραφήσει επιτυχώς ένα φάρμακο χωρίς να έχει γίνει proving 

για αυτό. Πρέπει όμως να έχουμε δουλέψει αυτό τον τρόπο σκέψης 

ο οποίος ονομάζεται doctrines of signatures.  
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Υπάρχει μια ιστορία από τη μυθολογία που θυμίζει αυτό το παιδί. Η 

ιστορία της αράχνης. Μια κοπέλα η οποία ισχυριζόταν πως 

μπορούσε να υφαίνει καλύτερα από τη θεά Αθηνά. Διαγωνίστηκε 

μαζί της και πράγματι δυσκόλεψε πολύ την Αθηνά. Τότε η Αθηνά 

θύμωσε μαζί της και τη μετέτρεψε σε αράχνη. Σε αυτό το κομμάτι 

της μυθολογίας χτίζεται ο ψυχισμός μιας ομάδας φαρμάκων, των 

αραχνοειδών. Ξέρουμε ότι η αράχνη είναι ένα έντομο το οποίο 

φτιάχνει γρήγορα και τέλεια τον ιστό της και μέσα σε αυτόν 

παγιδεύει τα έντομα. Όταν φτιάχνει τον ιστό της είναι σαν να 

πετάει. Είναι πάρα πολύ γρήγορη. Η λέξη κλειδί, η κύρια ιδέα που 

χαρακτηρίζει όλα τα αραχνοειδή είναι ο ανταγωνισμός στο να είναι 

τέλειος. Όπως η αράχνη καταφέρνει να υφαίνει γρήγορα και καλά. 

Ένας τύπος αράχνης είναι η Τarentula hispanica η οποία έχει 

αποδειχτεί πιο καλά. Αυτός ο τύπος αράχνης κάλυψε αυτή την 

περίπτωση.  

Συνήθως έχει περιγραφεί καλά ο ένας τύπος ανθρώπου Tarentula 

hispanica ο οποίος έχει την τάση να θέλει να κινούνται όλα γρήγορα 

γύρω του και να γίνονται καλά. Είναι άτομα τα οποία θέλουν να 

κινούνται όλα γρήγορα, για παράδειγμα φίλαθλος που πετάει τα 

παπούτσια στην τηλεόραση γιατί οι παίκτες της ομάδας του 

σέρνονται, ή διευθυντής εταιρίας να θέλει όλα να κινούνται 

γρήγορα και να αγχώνεται γιατί όλοι κινούνται αργά. Αλλά και 

μανιοκαταθλιπτικός σε μανιακή φάση θέλει όλα να κινούνται 

γρήγορα. Αυτό είναι μια εικόνα της Tarentula. Άτομο που είναι σαν 

ελατήριο πιεσμένο και πρέπει όλοι οι άλλοι να τους μοιάζουν.  

Η άλλη εικόνα Τarentula που θα δούμε συχνά, είναι η εικόνα αυτού 

εδώ του περιστατικού, η οποία δεν είναι πολύ γνωστή. Είναι μια 

εικόνα παραίτησης. Το άτομο γίνεται αντικοινωνικό. Μπλέκει με 

ναρκωτικά, κλοπές κλπ. Αν πάμε σε ένα πάρτι από ρέιβερς και 

ρίξουμε Τarentula στο ποτό τους, όλοι αυτοί θα αρχίσουν να 

θεραπεύονται. Παίρνουν χάπια διεγερτικά για να αντέχουν να 

χορεύουν όσο γίνεται περισσότερο. Δεν χορεύουν για να 

διασκεδάσουν, χορεύουν από ανταγωνισμό. Ποιος θα κρατήσει στην 

πίστα περισσότερο. Είναι ο ανταγωνισμός της αράχνης. Αυτή η 

κατάσταση των ρέιβ πάρτι είναι Τarentula hispanica. 
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Παιδιά που οι γονείς τα στέλνουν στα φροντιστήρια έχοντας πολλές 

απαιτήσεις από αυτά. Παιδιά που οι γονείς ήταν πολύ κριτικοί 

απέναντι τους. Είχαν απαιτήσεις να είναι πρώτοι στο σχολείο. 

Παιδιά που τα ζορίσανε οι γονείς για να είναι τέλεια. Δεν μπορεί ένα 

τέτοιο παιδί να ανεχτεί το λάθος. Ένα παιδί που μεγάλωσε έτσι 

μπορεί εύκολα στην εφηβεία να καταρρεύσει και αυτό το παιδί που 

ήταν άριστος, από το μεγάλο άγχος που του προκαλεί η ανάγκη να 

είναι άριστος, εμφανίζει κατάσταση Tarentula. Η Tarentula είναι 

συχνό φάρμακο στην εποχή μας σε τέτοιες καταστάσεις. Σε παιδιά 

που εμφανίζουν στοιχεία αντικοινωνικής και μεταιχμιακής 

διαταραχής προσωπικότητας. Ποιο μίασμα κυριαρχεί στην 

Tarentula; 

ΑΚΡ. Συκωτικό 

ΟΜΙΛ. Είναι ο τύπος του ελέγχου, που ελέγχει; Πρωκτικός κατά τη 

ψυχαναλυτική ορολογία; Νομίζω πως όχι. Η εξάρτηση, όταν ένα 

άτομο έχει την ανάγκη να παίρνει χάπια, κατά τη ψυχαναλυτική 

θεώρηση είναι στοματική καθήλωση.· Άρα, αυτός εδώ είναι 

συφιλιδικός. Έχει τάση για εξάρτηση, για καταστροφή, φθονεί, 

θέλει να ασχοληθεί με τη μαγεία. Αυτά είναι συφιλιδικά 

χαρακτηριστικά. 

Μια άλλη εικόνα που βλέπουμε σε Tarentula άτομο, είναι να πέφτει 

στα πόδια μιας γυναίκας, μόλις η γυναίκα τους πει ότι θέλει να 

χωρίσουν. Ήδη, βέβαια, από νωρίτερα ένα τέτοιο άτομο 

προσκολλάται έντονα πάνω στη γυναίκα με την οποία σχετίζεται 

ερωτικά. Μια γυναίκα στην ερωτική σχέση δεν θέλει ένα παιδάκι να 

ρουφά από το μαστό της, θέλει έναν άντρα. Η προσκόλληση του 

άλλου σα βρέφος της προκαλεί δυσφορία. Μόλις λοιπόν τον 

βαριέται και του λέει “φύγε”, αυτός θα πάει να κόψει τις φλέβες 

του. Αυτό παρατηρείται συχνά σε Tarentula άτομα.  

Αν τώρα έχουμε ένα άτομο που του ταιριάζει η Tarentula, αλλά δεν 

χορεύει, είναι αργός, νωθρός, ροκάς, δεν του αρέσει η κίνηση τότε 

το φάρμακο που πρέπει να σκεφτούμε είναι η Tarentula cubensis.  
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Αν τώρα έχουμε ένα άτομο με ψυχολογία αράχνης και συμπτώματα 

τικ, χορειακές καταστάσεις, νευρολογικά συμπτώματα θα σκεφτείτε 

το Mygale. 

Αν έχετε ένα άτομο με ψυχολογία αράχνης και τάση πιο πολύ για 

οιδήματα και μας θυμίζει το Natrium sulfuricum σωματικά, 

σκεφτόμαστε την αράχνη Aranea. 

Και αν κάποιος έχει ψυχολογία αράχνης και μεγάλη ευαισθησία 

στον θόρυβο θα σκεφτώ το Theridion. 

Βλέπετε πως μελετούμε την ομάδα των ζώων. Κάθε ομάδα ζώων 

περικλείει μια βασική ιδέα ή δυο -τρεις βασικές ιδέες, καλύπτει ένα 

πεδίο και μετά ανάλογα με τα συμπτώματα κλειδιά των provings 

που έχουν γίνει, μπορούμε να συνταγογραφήσουμε το φάρμακο. Το 

ιδανικό θα ήταν σε κάθε μια ομάδα να έχουμε την ακριβή ψυχική 

σφαίρα, όπως έχει γίνει μέσα από proving. Για κάποια ζώα έχουμε 

τέτοιες πληροφορίες. Για τις αράχνες έχουμε λίγες πληροφορίες.  

Μια άλλη αράχνη είναι το Latrodectus mactans, και ξέρουμε από τη 

συμπεριφορά του ζώου, ότι μετά από τη σύζευξη, το θηλυκό τρώει 

το αρσενικό. Το αρσενικό είναι πολυγαμικό μεν, εξασθενεί όμως με 

τα αλλεπάλληλα ζευγαρώματα και το θηλυκό όταν το βρίσκει 

εξασθενημένο το τρώει. Αν λοιπόν κάποιο άτομο που είχε ψυχισμό 

αράχνης και ήταν μια ζωή εξαιρετικά πολυγαμικό και  κάποια 

στιγμή κουραστεί καταλήξει άβουλο ον σε μια γυναίκα δυναμική, 

θα σκεφτούμε το Latrodectus. Ξέρουμε ότι ενδείκνυται σε άτομα με 

στηθαγχικά ενοχλήματα. Θα πρέπει να έχουμε σε έμφραγμα κατά 

νου το Latrodectus. 

Ο νέος, λοιπόν, με την ακμή πήρε Tarentula hispanica 1M. Δεν τον 

ξαναείδα, αλλά ο δερματολόγος λέει πως έχει γίνει ένα θαύμα. Δεν 

ξαναμαλώνει με τη μητέρα του, έχει πολύ καλές σχέσεις μαζί της, 

έχει μια κοπέλα, κουρεύτηκε, είναι πολύ συνεργάσιμος.  

Η ακμή πάει καλά, αλλά αν πάρει αντιβίωση μπορεί και να  

αντιδοτηθεί η δράση του ομοιοπαθητικού φαρμάκου. Πάντως, 

ισχυρότερη αντιδότηση γίνεται από την οικογένεια του αρρώστου. 
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Όταν υπάρχει άσχημο οικογενειακό περιβάλλον δίνουμε πιο συχνά 

το ενδεικνυόμενο φάρμακο γιατί εξαντλείται πιο γρήγορα η δράση 

του. Έτσι δίνω 1Μ κάθε εβδομάδα, ίσως και κάθε μέρα αν είναι 

πολύ άσχημη η κατάσταση στην οικογένεια. Εξαρτάται από την 

περίπτωση. Το καλύτερο είναι να κάνουμε ομοιοπαθητική σε όλη 

την οικογένεια. Αν, όμως, δεν είναι εφικτή μια τέτοια συνεργασία 

και η οικογένεια αντιδοτεί τη θεραπεία που κάνουμε στο άτομο, θα 

πρέπει να δεχτούμε κάποια στιγμή, ότι το σύστημα είναι πιο δυνατό 

από εμάς και δεν μπορούμε να επέμβουμε παραπάνω. 
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ORGANON 2001 

Το Organon 2001 είναι ένα πρόγραμμα ομοιοπαθητικής που 

απευθύνεται σε επαγγελματίες και εκπαιδευόμενους 

ομοιοπαθητικούς. Κυκλοφορεί η αγγλική και ελληνική 

έκδοση. 

Περιέχει το repertory Organon 2001 που είναι το μεγαλύτερο 

repertory στην ιστορία της ομοιοπαθητικής. Η ελληνική 

έκδοση περιέχει 220.000 σελίδες υλικό ομοιοπαθητικής 

δομημένο ταυτόχρονα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

Περιέχει επίσης, πολλές νέες προσθήκες για τον ψυχισμό 

ομοιοπαθητικών φαρμάκων. 

Ο χρήστης έχει εξαιρετική ευκολία στην αξιοποίηση αυτού 

του υλικού γιατί το πρόγραμμα του δίνει τη δυνατότητα 

γρήγορης εύρεσης οποιουδήποτε λήμματος στην ελληνική και 

αγγλική γλώσσα ταυτόχρονα με την χρήση ειδικών εργαλείων 

αναζήτησης. 

Βοηθάει στην ανάλυση της περίπτωσης και στην ανεύρεση 

του  κατάλληλου ομοιοπαθητικού φαρμάκου. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  www.organon2001.com 

2108105455, loukas@medicinbio.com 

 

http://www.organon2001.com/
mailto:loukas@medicinbio.com
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

ΜΑΘΕ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΣΕ 

www.cheiron.gr 
 

www.medicinbio.com 
Η ιστοσελίδα της Παγκοσμίου Ιπποκρατικής 

Επιστημονικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ 

Πληροφορίες  

Tηλ. 2108105455 .6977221110 

Email: loukas@medicinbio.com 

 

http://www.cheiron.gr/
http://www.medicinbio.com/
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ΝΕΑ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ(ΤΡΙΠΛΑ ΑΛΑΤΑ) ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 

ARGENTUM CARBONICUM CALCAREATUM 

ARGENTUM CARBONICUM KALINATUM 

ARGENTUM CARBONICUM NATRONATUM 

ARGENTUM CHROMICUM CALCAREATUM 

ARGENTUM CHROMICUM KALINATUM 

ARGENTUM CHROMICUM MAGNESIATUM 

ARGENTUM CHROMICUM NATRONATUM 

ARGENTUM CHROMICUM SULFURICUM 

ARGENTUM IODATUM KALINATUM 

ARGENTUM IODATUM NATRONATUM 

ARGENTUM MURIATICUM CALCAREATUM 

ARGENTUM MURIATICUM KALINATUM 

ARGENTUM MURIATICUM NATRONATUM 

ARGENTUM NITRICUM CALCAREATUM 

ARGENTUM NITRICUM KALINATUM 

ARGENTUM NITRICUM NATRONATUM 

ARGENTUM PHOSPHORICUM CALCAREATUM 

ARGENTUM PHOSPHORICUM KALINATUM 

ARGENTUM PHOSPHORICUM MAGNESIATUM 
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ARGENTUM PHOSPHORICUM NATRONATUM 

ARGENTUM SULFURICUM CALCAREATUM 

ARGENTUM SULFURICUM KALINATUM 

ARGENTUM SULFURICUM MAGNESIATUM 

ARGENTUM SULFURICUM NATRONATUM 

ARSENICUM CHROMICUM KALINATUM 

ARSENICUM IODATUM CALCAREATUM 

ARSENICUM IODATUM KALINATUM 

ARSENICUM MURIATICUM NATRONATUM 

ARSENICUM SULFURICUM CALCAREATUM 

ARSENICUM SULFURICUM KALINATUM 

AURUM ACETICUM NATRONATUM 

AURUM ARSENICOSUM CALCAREATUM 

AURUM ARSENICOSUM KALINATUM 

AURUM ARSENICOSUM NATRONATUM 

AURUM BROMATUM CALCAREATUM 

AURUM BROMATUM KALINATUM 

AURUM BROMATUM NATRONATUM 

AURUM BROMATUM NITRICUM 

AURUM CARBONICUM CALCAREATUM 

AURUM CARBONICUM KALINATUM 
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AURUM CARBONICUM MAGNESIATUM 

AURUM CHROMICUM CALCAREATUM 

AURUM CHROMICUM KALINATUM 

AURUM CHROMICUM MAGNESIATUM 

AURUM CHROMICUM NATRONATUM 

AURUM FLUORATUM CALCAREATUM 

AURUM FLUORATUM KALINATUM 

AURUM FLUORATUM NATRONATUM 

AURUM IODATUM CALCAREATUM 

AURUM IODATUM KALINATUM 

AURUM IODATUM MAGNESIATUM 

AURUM IODATUM NATRONATUM 

AURUM MURIATICUM CALCAREATUM 

AURUM MURIATICUM MAGNESIATUM 

AURUM NITRICUM CALCAREATUM 

AURUM NITRICUM MURIATICUM 

AURUM PHOSPHORICUM CALCAREATUM 

AURUM PHOSPHORICUM KALINATUM 

AURUM PHOSPHORICUM NATRONATUM 

AURUM SULFURATUM CALCAREATUM 

AURUM SULFURATUM FERRICUM 
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AURUM SULFURATUM KALINATUM 

AURUM SULFURATUM MAGNESIATUM 

AURUM SULFURATUM NATRONATUM 

BARYTA BROMATA CARBONICA 

BARYTA BROMATA NATRONATA 

BARYTA CARBONICA ARSENICOSA 

BARYTA CARBONICA AUREATA 

BARYTA CARBONICA CALCAREATA 

BARYTA CARBONICA KALINATA 

BARYTA CARBONICA NATRONATA 

BARYTA CHROMICA  NATRONATA 

BARYTA CHROMICA CALCAREATA 

BARYTA CHROMICA KALINATA 

BARYTA IODATA CALCAREATA 

BARYTA IODATA KALINATA 

BARYTA MURIATICA CALCAREATA 

BARYTA MURIATICA KALINATA 

BARYTA MURIATICA NATRONATA 

BARYTA PHOSPHORICA CALCAREATA 

BARYTA PHOSPHORICA NATRONATA 

BARYTA SULFURICA CALCAREATA 
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BARYTA SULFURICA KALINATA 

BARYTA SULFURICA MAGNESIATA 

BARYTA SULFURICA NATRONATA 

BORIUM MURIATICUM CALCAREATUM  

BORIUM ARSENICOSUM KALINATUM 

  BORIUM SULFURICUM KALINATUM 

  BORIUM SULFURICUM NATRONATUM 

  BORIUM MURIATICUM CALCAREATUM 
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CALCAREA BROMATA NATRONATA 

CALCAREA CHROMICA KALINATA 

CALCAREA IODATA KALINATA 

CALCAREA IODATA NATRONATA 

CALCAREA MURIATICA KALINATA 

CALCAREA MURIATICA NATRONATA 

CALCAREA PHOSPHORICA KALINATA 

CALCAREA PHOSPHORICA NATRONATA 

CALCAREA SULFURICA KALINATA  

CALCAREA SULFURICA NATRONATA 

CUPRUM  PHOSPHORICUM MAGNESIATUM 

CUPRUM FLUORATUM CALCAREATUM 

CUPRUM MURIATICUM KALINATUM 

CUPRUM MURIATICUM NATRONATUM 

CUPRUM PHOSPHORICUM KALINATUM 

CUPRUM SULFURICUM KALINATUM 

CUPRUM SULFURICUM NATRONATUM 

CURPUM PHOSPHORICUM NATRONATUM 

FERRUM ARSENICOSUM KALINATUM 

FERRUM BROMATUM CALCAREATUM 

FERRUM CHROMICUM CALCAREATUM 

FERRUM CHROMICUM KALINATUM 
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FERRUM CHROMICUM MAGNESIATUM 

FERRUM MURIATICUM KALINATUM 

FERRUM PHOSPHORICUM KALINATUM 

FERRUM PHOSPHORICUM MAGNESIATUM 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

 

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα τις 4/7/1963 

1981-1988 
Φοίτησε στην Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, 

τμήμα ιατρικής 

1988-1989 Φοίτησε στη Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού 

1989-1990 Υπηρέτησε ως διοικητής ΣΤΕΠ Ορεστιάδος 

1990-1994 

Ειδικεύτηκε στην ψυχιατρική (Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική,  

Ψυχιατρική Κλινική ΑΧΕΠΑ, Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής 

Δυτικού Τομέα). 

1995-1997 Υπηρέτησε ως διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής 492 ΓΣΝ 

1997-1998  Υπηρέτησε ως σύμβουλος ψυχίατρος 401 ΓΣΝΑ 

1998- 

σήμερα 
Υπηρετεί ως επιμελητής ψυχίατρος στο 414 ΣΝΕΝ 
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Εκπόνησε διατριβή με τίτλο «Συμβολή εις την μελέτη των 

μηχανισμών δράσεως των ιαματικών πηγών στη μεταβολή της 

ψυχικής διάθεσης του ανθρώπου κατά τη λουτροθεραπευτική 

αγωγή», που κατέθεσε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και 

έλαβε το διδακτορικό πτυχείο. 

Με την ομοιοπαθητική ασχολείται από το 1982. Αρχικά μαθήτευσε δίπλα στον 

ιατρό Αρίσταρχο Τσαμασλίδη. Στη συνέχεια παρακολούθησε μετεκπαιδευτικά  

σεμινάρια στη Βομβάη από το Rajan Sankaran. Από το 1993 έως το 1997 

οργάνωσε σειρά μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων του Jawahar Shah στη 

Θεσσαλονίκη. 

Έχει παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  βελονισμού του 

Ιπποκράτειου Κέντρου Βελονισμού και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

φυτοθεραπείας του Διεθνούς Ινστιτούτου Φυτοθεραπείας. 

Σε συνεργασία με τους Φαρμακοποιούς Ιωάννη Ευσταθίου και Χριστιάνα 

Ευσταθίου έχει παρασκευάσει δεκάδες νέα ομοιοπαθητικά φάρμακα, από τα 

οποία πολλά έχουν μελετηθεί  και έχουν καταγραφεί τα χαρακτηριστικά τους. 

Εισήγαγε την ενοποιητική θεωρία της ιδιοσυστασίας όπου με βάση τη 

συγκριτική μελέτη της θεωρίας των χρόνιων νόσων της ομοιοπαθητικής, των 

καθηλώσεων της ψυχανάλυσης, της τυπολογίας του Pavlov, της θεωρίας των 

χυμών του Ιπποκράτη, των τεσσάρων στοιχείων του Πλάτωνα και του 

Εμπεδοκλή παρουσιάζεται ένα κοινό θεωρητικό ιατρικό μοντέλο για την 

ιδιοσυστασία 

Από το 1995 άρχισε να διδάσκει την ομοιοπαθητική στο Νοβοσιμπίρσκ 

Σιβηρίας, στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας και στην Ουκρανία. Από το 1997 

συνεργάζεται σε κοινά ερευνητικά προγράμματα με την Ιατρική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Νοβοσιμπίρσκ. 

Από το 1999 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Φιλίας των Λαών στη Μόσχα στα 

μετεκπαιδευτικά σεμινάρια στην έδρα της Ομοιοπαθητικής και μετέχει σε 

ερευνητικά προγράμματα αυτού του πανεπιστημίου. Διδάσκει επίσης στην 

Έδρα Παραδοσιακής Ιατρικής και μετέχει σε ερευνητικά προγράμματα  στο 

Πανεπιστήμιο της Κριμαίας. 

Το Νοέμβριο 2000 εκλέχθηκε μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Συγγραφέων 

Επιστημονικών Ανακαλύψεων και Εφευρέσεων   και βραβεύτηκε  από τη 

Ρωσική Ακαδημία Φυσικών Επιστημών με το βραβείο Pavlov  για το 

σχεδιασμό  και τις κλινικές εφαρμογές των νέων ομοιοπαθητικών φαρμάκων. 
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Έχει συγγράψει τα παρακάτω βιβλία: 

"Ριζώματα, αρχές για μια ενοποίηση των επιστημών του ανθρώπου" 

"Μελέτη ψυχισμού ομοιοπαθητικών φαρμάκων, τόμος 1ος και 2ος ". 

"Η 2η συνταγογραφία" 

Ομοιοπαθητική- μια άλλη θεραπευτική μέθοδος 

Ναρκωτικά- μάθε και πρόλαβε (Σε συνεργασία με τη Φ. Τσομπανίδου) 

REPERTORY “ ORGANON 2001” Κυκλοφορεί στην Αγγλική και Ελληνική 

γλώσσα  σε πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή (Ηλεκτρονική επιμέλεια  Γ. 

Πατεροπούλου, Ι. Πατερόπουλος, Δ. Πατεροπούλου)   


