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MEΛETHΨYXΙΣMOY
oMoΙoΙΙAΘΙΙTΙΚΩN ΦAPMAKΩN

ToMoΣΠPΩToΣ

Η }ζαταν6ηση τoυ Ψυxισμot των φαρμακων θxει μεγα.ι.η oημαoiα
Yια
- την ανειiρεoη τoυ oμoioυ φαρμακoυ. τηt oμoιoπαΘητικdE
eπδ τα πριbτα μoυ βηματα στην μελθτη
να
μoυ αρεoε πo.lιt να μελετιb τoν ψυxιoμ6 καΘε φαρμακoυ καιπαρα
κρατcil-oημειδoειg γιL καΘε θνα απ6 αυτ6. xρησιμoπoιotoα
πδr'ιi τo βιβλto-τoιj Agrawal ,' Materia Medica of lΙuman Mindιt.
Eτσι μεταξυ Lg87 και1990 ε{xα φτεια6ει oημει<boειζ για τoν
σε
ψυ*ιoμ6 δρκετ<bν φαρμακων, καπoια απ6 αυτα περιγραφoνται
iυτ6ν- τoν τ6μo κα{ α.ι.a.α Θα περιγραφoι}ν στoυζ υπ6λoιπoυE
τ6μoυE πoυ Θa ακoλoυΘησoυv.ll Mετα ακoλotΘηoε η θκδooη τoιi
of IΙomeopathyr τo
βιb.ιtδυ τoυ Rajan Sankaran The spirit αφoρα
τoν ψυxιoμ6 τιirν
δ',διo διειiρυνε τηv κατανδηση μoυ 6ooν
φαρμακων. οiωρ<il τδ παραπανδ βιβλio oταΘμ6 στηv oκθuη τηg
δμλio',αΘητικηξ ,ζαι 6τι η μεταφραoη τoυ στα Eλληνικα απ6 τoν
eρtoταρxo Tσαμασλιoη Θα πρooφθρει πoλλα στoυE EλληνεE
oμoιoπLοητικoυξ. πoμiζω επtoηE 6τι εtναι απαραtτητo για να
κλτανoηoε-ι *α.,ΞtE κλxδ τoν τρ6πo πoυ αναΞIτtoooνται τα φαρμακα
σε αυi6, τoν i6μo .,α θxει διαβαoει τo παραπανω βιβ.ι.to. To
πρ6γραμμα ΙΙ9MPATI1 επtoηE με βoηΘηoε να θxω πρ6oβαοη σε
repert,ories με πoλυ γρηγoρo τρδπo. EπtoηE για
',iρi}oδiερα
καλoια απδ τα φαρμακα ανΞτρεξα και στην τρtτoμη φαρμακoλoγfα
τoιj clark. o τ<iμδiιαννηE Δr}μητρηE με τα oκiτoα τoυ βodΘηoε
τoιi κειμtνoυ.
στην κα.ι,ιiτερη παρoυσtαoη-oυνηΘωg
Eναζ oμoιoπαΘητικ6g
ξθρε} καλα τoν ψυxιoμo των
πo.r.ιixρ{oτλ., φαρμd*ων iαι oυνταγoγραφεt .καπoια d.ι..ια φαρμακα με
αυτ6,
βαoη io',o.o io.λι.ερα γενι}ζα η oωματικα oυμπτ<ilματα. Για
oυxνα πoυ
σε αυτ6ν τov τ6μo πρoτιμηΘηκαν φαρμακα oπανια η Kαπoια
απ6
6μωE συνταγoγρα.φoυ.,τλι riγ6iερo απ6 6τι Θα θπρεπε.
.λ .iaρμo*α.τo,j i6μoυ αυτoυ 6πωE τα Lac caninum, Cyclamen,
;;"i;il,ρoυoιαoτη*L.,, απ6 τoν Rajan Sankaran. Eπειδη εtxαμε
*&,,oια περιoτατiκα πoυ επιβεβαtωσαν την εικ6να }<,αι επειδη
ρρtoκoντα-ι oυxνα στηv κ.ι,ινικη μαE πραξη για αυτ6 τα
σε αυτ6ν τov τ6μo.
περιγραφω
Ta- .}dρμα*α ,,oυ Θα περιγραφoιiv σε oυτ6ν τoν τ6μo εiναι τα
παρακατω:

L.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Agaricus muscarius.
Agnus castus.
Arrantherum πuricatuπ.
Anhalonium lewinii.
Ammonium muriaticum.

Argent.um nit,ricuπ.
Cenctιris contorErix.
Cereus bonblandi.

9.
L0.
1L.
12.
13 .
l.4.
15.
16.
l7 l-8 .
19.
20.
21.
22.
23.

Conium maculatum.
Crocus sativus.
cuprum metallicum.
Cyc1amen europeιrm.
lΙyoscyamus niger.
Lac caninum.
Lac defloratum.
Mancinella.
Melilotus
alba.
Nitric
acid.
Plumbum met,allicιΙm.
Pyrus americanus.
Rheum.

Sepia sucus.
Ζincum ΙnetalIicum.

Θα ηΘελα να ευxαριoτηoιι τoν Rajan Sankaran για την μεγα.ι,η
βoηΘεια πoυ μot θxει πρooφθρει. Mε δθxΘηκε στo ιατρεio τoυ
και μot σtσαξε τoν τρ6πo oκiψηE τoυ. Etxα τηv τtxη vα με
σιrαξει θναE oπoυδαioE δαoκαλoE.
Eπt.oηg τoν .faτρahar Shah και τo IΙompat,h για την βoηΘεια
στην γρηγoρη oυ.r..ι.oγη τcilν ψυxικδν oυμπτωμdτωv απ6 τα σιαφoρα
repertories.
TθλoE eα ηeε.r.α να ευxαριστηoω τoν Aρtoταρxo Tσαμασλtοη.
Etναι o ανΘρωπoE πoυ μoιi θxει συμπαρασταΘεt απ6 τα πριilτα μδυ
βdμαια ωE vε6φυτoE τηE oμoιoπαΘητικηE. ιιoιi οtοαEε 6τι ηεεbε .
Δ,εν μoιi πεpι6ριoε την αναYκη μoυ για μαΘηoη. }Ι παρoυoi,α
ioυ
ηταν καΘoριoτικη για την εξ.λιξη 6xι μ6νo την δικια μoυ αλλα
}ζαι για την γενικη ε6θ.ι.ι6η τηE oμoιoπαΘητικdg στην Eλλdrα.
Σε αυτ6ν τoν αΘ6ρυβo ,ζαι oυνεπη εργατη τηg oμoιoπαΘητικηE
πoυ τ6oα πoλλα 6xει πρooφθρει με τo μεταφραoτικδ καi
διδακτικ6 τoυ θργo αφιερδνω αυτ6ν τoν τ6μo.

AGAR|oUS MυSGARIUS

Conclusion of mind, when carrying heaψ loads.
Delusion, a small hole appears like a frightful hasm'
a |ake.
Conc|usion, a spoon ful| of water appΘars |ike

τoυ Agaricus.
Τα παραπαvω oυμrπΦμαrα εivαl απδ τα πto xαρακΤηρ|oτlκδ
Περιγραφouvμ|απoλυγαρακrηριoτικηκαταoταoηκατδτηvoπoiατoσroμo

αργiζεrκαl"rιviγεταισεμlακoυταλιαvερδ..oιπαραμlκρδgδυoκoλiεqπoυ
υπαργoυvoτovξωτερικδxι,lρoφαivowαlπoλ0μεγδλεqψατoδτoμo.Mε
vα αvrιπεξδλθει κα| oτo παραμlκρδ
αrιoτδ}εομα vα τα xαvεl. Δεv μπoρεi πlα

εμπδδlo.Auτηηκαταoταoηπαρατnρεiταlπoλ0oυμrασεδτoμαπoυ
παρoυolδζoυvαrρoφiαoτovoκΦΜKατηqπαρεγγεφαλiδαq.Θαλδγαμε,με
εIδlκδ
δτl εivαl πoλ0 πιΘαvo τo Agaricus vα απoδεlμεi
κδπoια μlκρη επlφυλαξη,

εlδικδφαρμακo,
καταoτδoεlq. AΜα ακoμη και vα μηv εivαl
φαρμακo γιατδτolεq
,Av
Aυτδ δyεl μεγδλη πρακτlκη oημαoiα.
Θα εivαl τo πlo oυyyα εvδεlιαυδμεvo.

iyετε θvcv αoΘεvη oε ηλικiα μεγαλ0τερη

τωv 50 πou 6yεl βελτιωΘεi κατα πoλ0

μεAgaricus,αΜαυπαρyouvκαπoιαελαφρδυπo)Jεiμαrσ,βΠVβlαατεiτεvα

πlo πtΘαvδ πou Θα oυμβεi εivol vα
oυμπλημilσεTε με α},λo φαρμακo, γlατi To
αρyioετε vα δivετε τo δvα φαρμακo μετα τo α}.λo

pρiq καπolo απoτδλεoμα.

,Av

εγκεφαλoυ, Θα βρεΘεiτε εogiq
κΦετε σTov ασθεvη oαq μlα αξovlκητoμoγραφiα
Kαl αυτδ ψαri Θα δεiτε μlα
αλλδ και oι αΜoπαθητlκoi γlαrρoi θκπληκrol.

εκτεταμ6vηατρoφiαoτovoκΦληKα,μεελδμoταoυμπτΦματα.AvouμEεiαυτδ

vαεioτεoiγouρoIδτιooργcvtσμoqδ1ρεξαrrληoεtταδρlατoυ.Eivαrπoλ0
δ0oκoλo vα πετ01ρτε παραπ6ρα βελτiωoη.

Aλλααqεπαv6)ιθoυμεστovψυyιoμδτoυAgaricus.Πolθqκαταoταoεlq
εικδvα Agaricus;
μπoρoΦv vα μαq δΦooυv

4

1)

,Aτoμα πoλ0 εργατlκα πoυ iyoυv ξαvτληoεt To vευρlι(δ τoυq o0oτημα με

πoλ0ωρo δlαβαoμα γlα μεγαλo γ1rovlκδ δlδoτημα.
2) Aλκooλlκoi.

3)

,Aτoμα πoυ δγoυv κδvει πoΜδq γεvετηoιεq καταγρηoεlg.

4)

,Aτoμα πoU παρouolδζoυv δπoλlκη δlαταραμ1 (μcvloκαrαΘλιrπlκη ψ0μυon)'

μετα απδ δvrovo Θυμδ

η μετα απδ

επιπληξεlq oτov εργαolακδ xΦρo, η

owαloΘημαrlκη δlδγερoη, τρoμαγμα κ.τ.λ.

5),oπωqαrαφδραμεκαlπαραττδvω,δτoμαπoυδγoυvατρoφiαoτovoκΦληκα
τηqπαρεγγεφαλiδαg,εiτεμετααπδκαπoloαψεlακδπρδBλnμαεiτεlατρoγεvΦq
ραδlεvεργo lΦδto κ.λ.π. Eπioηζ
μετδ απo Θεραπεiα για υπερΘυρεoειδloμδ με
καπolα δΜη iιvolα.
ατoμα πoυ nδoyoυv απδ vδoo τoυ Alcheimer η
vευρικoο
To Agaricus εivαι απδ τα oπoυδαiα μαq φδρμακα γtαπαΘηoεlqτoυ

oυαrηματoq.HδιωroητlκηκδπωoηεivαlπoλυxαραlσηρloτrκηατoAgaricus
τα παραπαvω
πoυ πρoθρxεταl. Auτδ γivεταl cnrτιληπτδ αrτδ
αvεξαρτητα απδ
oυμrπΦματα:

Business, averse toChaotic, confused behaνiour.
Concentration ditftcutt, whi|e studying,

reading

Confusion of mind, while reading'
Dullness, from mental exertion'
Exertion agg, ftom mental'
Forgetful, of words while speaking, word hunting'
tnditference, to business affairs'
tndifference, with aversion to work'
Memory, weakness of.

Mistakes in speaking, agg' after exertion'

etc.

b

Sadness after exertion.
Sensitive to noise of talking.
Work, aversion to mentalwork.

EivαιoπoυδαΙoφαρμακoγ!ατoτρoμΦδεqπαραληρηματωvαλκooλικΦv,
πoυ πivouv.
αλλα καl γrα α}λα πρoβλnματα πoU μπoρεi vα παρouσιαooυvατoμα

EπioηqπlΘαvδvvαφαvεixρηoιμooεατoμαπoυδyoυvξαvτληΘεiτovευρlκδ
oυolΦv. Aυτδ
τoυq oυoτημα απδ καrαxρηoη vαρκωτlκΦv η δλλιυv τoξικΦv
φαivεταl απδ τα παρακατω oυμrπΦματα:

Confusion of mind, as if intoxicated'
Confusion of mind, as after being intoxicated'
Confusion while working.
Delirium, bed esοapes, springs up sudden|y from.
Detirium, with exattation of strengith'
Delirium, foolish, sillY.
Delirium, with crying.
Delirium, with exhaustion'
Delirium, as if intoxicated'
Delirium, does not know his relatives, throws
Delirium, loquatious.
Delirium, rombing with children'
Delirium.
Delirium, violent.
Delirium, tremens, mania'a-Potu'

Distances, inaccurate iudge of'
MorPhinism.
Rage, during drunkenness'
Recognize, does not his relatives'

wine

and medicine at

nuse'

6
Size, incorrect iudge of.
Stupefaction, as if intoxicated.
To Agaricus εivαι επioηq 6vα απδ τα oπoυδαiα μαg φδρμακα γ!α τηv μαviα.

Yπαργoυv πoM6 ψυγoδloloητlκα oυμπτΦματα στo synthetic repertory, πoυ
oγετiζovταl με αυτηv τηv καrαoταoη.
Answers, aversion to sings, talks but will

not

ansner questions.

Audacity.
Battles, talks of war.

Cheerful, and foolish.
Childish behaviour.
Dancing grotesque.
Detusions, hole body is everything.
Delusions, is a great Person.
Delusions, he is an officer.
Delusions, converses with absent people.
Delusions, things grow smaller.
Dοlusions, is under superhuman control.
Delusions, vindictine.
Despair, on bordering ragΘ.
Destructiveness.
Egotism, reοiting their exploits.
Embrances, his comPagnions.
Escapes, attemPts to.
b<hilaration.

Fancies, exaltation of, night in bed with sleepleness.
Frivolous.
Hatred, and revenge.

(

Haughty.
lnquisitive.
|nsanity, with inοreased strength.

Jesting, trifles with everYthing.
Jumping.
Kill, desire to.

Κsses, his compagnions hands.
Lascivious.
Loquacity, but answers no question'
Loquacity, changing quickly from one subject
Mania, with rage.
Memory, active.
Mood, οhangeable.
Mutilating, his bodY.

Plans, bold.
Prophesging.
Rage, alternating with religious excitement'
Rage, with increased strength'

Recοgnlze, does not recognize his re|atives.
Reveals secrets.
Runs about in the most dangerous places'
Shrieking.
Singing, alternating with vexation'
Tear things.
TerneritY.

Throws things at Persons.

Verses, makes.

to

another'

8
Molent, rage |eading to deed of vΙo|ence.

Σε

μiα

μαviα πoυ εvδεiκ\,UTα| τo Agaricus, επ|κρctTεi τo αrol1εio τoυ

ημlibμoO. To ατoμo Θεωρεi τov εαυτδ τoυ oπoυδαio,

Θ6λεl

vα μlλδεl llα

Tα

κατoβΦματδ τoυ, μilαεl oυvεβq μα μα1εq, voμiζεl δτl αυτδq εivαl δλoq o
κδoμoq, τo βραδυ δεv κolματαl ξαlτiαg Tωv φcιWαolΦoεΦv ToU πoU δγoυv

oβon

με τα κατoβilματδ τou. Πo)λδq φoρδq μπoρεi vα καvεl καl επlκivδυvεg

πραξαq, απδρρolα τωv φαvrασlΦoεΦv τoυ αυτΦv. H oυμπερlφoρδ τou μπoρεi vα
πolκi).λεl, απδ ασTεiα, παlδαρlΦδηq, ε0θυμη, δlαxιlτlκη, μεxρ| κctTασTασεtq

μεγαΜq βlαlδτηταξ κυρiωq δταv ol αλλol δεv τov orαψωρiζouv, δπωq αυτδq
6γεl φαvrαolιiroεl τov εαυτδ τoυ. Σε τδτolεq καταoτσoεlq μπoρεi vα δ1ρl πδρα
πoλ0 δΦvαFΠ, Fε Tασε]q vα oκoτΦoειl vα εκδικηΘεi τouq α}λoυξ η καl vα καvεl

,A)ιλεq
φoρiq
κακδ oτov εαυTδ Τou, ακμ'τηρlδζovταq κδπolo μδλoq τoU.
κατ61ρταlαπδ Θρηoκευτlκ6q lδδεq, δyεl τηv αioΘηoη δτl βρioκεταlκατω απδ τηv
καΘoδηγηoη μtαq αvΦτερηq δ!vαμηq, δyεl τηv ταoη vα πρoφητε0εl. Av καl

παρoυolαζεlμεγσλη πoλυλoγiα, ξεφεΦγovrαg απδ 6vα Θiμo oτo α)ιλo, oυvηΘωq

εivαl olωπηλδq ατo γrατρδ. Γεvlκδτερα δμωq, σε πoλλεξ καταoταoεlq πoU
εvδεiκvuTαl Agaricus, o αoΘεvηq δ0oκoλα λiεl γtα τov εαυτδ τoυ σTo γlατρδ.
Τηv απαvτηoη δivoυv τα παρακατω oυμπτΦματα:

Delusions, he is in the gate of hell, obliged

to

confess at his sins.

Delusions, he is commanded to fall on his knees and

οontsss

rb

*E

and rip up his bowels by mushroom.
Aπδ τα παραπδιrιl μπoρεivα εξηγηΘεi η απρoΘUμiα vα μlληoεloτo γlατρδ για
τov εσωTερlκδ τηq κδoμo.

,Evα ατoμo πoU δεv Θδλεl vα
μilηoεl γlα

τξ αμαρτiεq

τoυ ακδμη καl μπρoστα oτηv πΦλη τηq κoλδoεωq, δ0oκoλα Θα μιΜoε| γ|α τov
εαυτδ τoυ.

To Agariοus εvδεiιαυταl επioηq καl γlα KctTαΘλπτlκθq κcrταστασε|q' πoU
πoλ\θq φoρδq εvΦιλδoovrαl με μαviα. Tα oυμπτΦματα εivαl:

I
Cheerfu!, alternating with sadness'

Discouraged.
Grief.

Mood changeable.
Pities, herself.
Resignation.

Sadness aboυt triffles.
SulkY.

Delusions, of being smaller.
δyoυv oγδoη με
Πoλ0 xαραlσηρlατlκα εivαl oυμrπιilματα τoυ Agaricus ΠoU
τηv uγεiα:
AnxietY, about heatth.

Fear, of imPending disease.
Fear, of having a fit.
Fear, of insanitY.
περtπτΦoεlq δlαroητlκα
Tδλoζ τo Agaricus εivαι πoλ0 xρηoIμo φαρμακo γlα
τηv αioΘnoη τoυ κιvδυvoυ.
καΘυoτερημδvωv παιδlΦv. Aυτα τα παlδlα δεv δγoυv

κατα τηv διαρκεlα τoυ
Γl, αυτδ μπoρεi vα τouq oυμBoυv δlαφoρα ατυfiματα

,Evα αλλo
oταv μπouv στo
xαρσισηρtoτtκ6 τoυq εivαl δτι
παlψιδto0 τouq.
καl ol γovεig Θα
lctτρεlo, δεv μιλo0v σTov γlctTρδ, δγoυv τηv ταoη vα φεoγoυv
τoυ παiζovrαq, αλλα
πouv δτl Kαl στo oπiτl μπoρεi vα μilαε| με τlq Φρεq μδvo
Tα oυμrπΦματα εivαl:
μilαεl πoλυ λlγδτερo σε αυτo0q.
Capriciousness
Concentration difficult, learns with dfficutty'
Development of children arrested'

Dullness in children.
Heedless.

10
Idiocy.

Talk, learning slow to.

11
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AGNι,S cAsrι,s

, alεernating with eccentricity.
Deatsh, presentiπent of, εoon believeε EhaE she will die
cont,emptuous of, se1f

and

that Ehe cannot be helped
Delusion, doubt if anything had an existeΙιce.
Discorrra9Θd, a1tsernatsing wiιh haught,imess.
Rage, amorοus when riεing morning.
Confidence, rπant of self confidence.
iraded rakes. (απ6 τo repertory τoυ Phatak)

patient,s, neweg et,c,
ProstraEion, ηeuras|henia, of unπarried persorts. (Phatak

Newous

lΙysteria, Iascivl,ous.
Discontended, ι,,iEtι himself

.

Tα παραπαvω oυμπτιilματα μαE βoηΘoι3ν vα lζαταvortοoυuε αρxετ6
απδ τηv πρoσωΙτιΙt-6τητL egnus caβtus, σ€ oυνδιαoμδ με lo
ναρκωτιreilν
.
γiγoνοg. δτι. θxει xρησιμoπoiηοεt . ευρ€ωg για xρf1στεg
θxoυν ζηoει
μ'.o.εδ"αλικα πρoβλt'tμαiα. ταιριdζει σε dτoμα πoυ
Aτoμα με θντoνη γεννετrtoια επιΘυμtα. Aτoμα
i,s υiερβoιθE.
-εκ*ε.,iρικ&.
eτoμα με φoβεpt'l . 6.ι.rειι1η αυτoπεπgtοηλiρ"e,ρiλκd,
οηξ πoυ 6xoυν βρεt οιθEoοo στιE αoωτεtεE. Aτoμα πoυ *xoυv
eτiδει oε πoλι) Ξ'o:αtμεE oiκoγεvειακθq oυνΘdκεg. Av και καπoιεE
iov εαυτ6 τoυg, κdπoιεg αλ.ι.εE oτιγ1ιθg
δdρ.ξq περιφρoνoιiνδελρδ'iν 6iι εtvαι κ6tι σιαφoρετικ6 απΦ τoυζ αλλoυg.
oι ναpκoμαvεig π.x θxoυν oυxνd iην αtοeηoη 6τι txoυν σεxτεi.
με toυg α.ι..ι.oυE αvΘριlrπoυ€. oταν
μια ιbιαiτεpη-μtηoη
.δμ,q
-xLι - oε σx.ση
υo κ6μπoE
στo xtθvιn, oταν αρxtζoυν
αρxiEεi
φeαvει
-.,oi.l,Θδυv
κLι
τηv γiνικη εξαoΘθνηoη τoυ oργαvισμaι3 τουE, 6τι o
6ταν βλθπoυν φtιoυE τoυE να xαvoνται,
Θ6νατo9 π.ι.ηoιdζει,
-rqταλαβαtνoυν
πωg τtπotε δεv μπopεf να τoυE
αρxtEoiν να
oδoεi.Aρxiζoυν ttαι- νoιδΘoυv αμφιοβηιηoη. για δ.lιo. ArΙoΘαρριi.
νoνται.iιλλδ καπoιεg φoρdE
ξαναγυρνoιiv otην ε}tκεντρικ6τητα και
στην υπερoψtα. Etναι oιioκorιo vcι ξεφ$γoυν απ6 αυτ6v τoν τρoπο
εtναι ανdγκη να ειναι κ6πoιo9 πoλι3 κovτd oτ6ν
ζ",iE. aλl& οεv
6α"6τo για νcι εμφανtοει εικδνq Agnus Caslus. ΙIo,ιλθE φΘρtξ
^

20

εμφανtζoνται ποJ\λθ υπoxoνδριακ6. συμπτ6ματα σε τθτoια 6τoμα,
πολιi κovτd.
κλi νoιitζoυν δτι o Θανατo9 βPtoκεται
εμφαvιστoι}ν τα
Mια α.lι.ι,rt oμ6οα ατδμλ', πoυ lΙπoρoυν να
παραfiα;δ εtναi oι oμoφυ.ι.δφi,ιoι, tζυρtΦζ με!α τξιν εξ6rrλωοη τoυ
AIDS. IΙ oμoφυ.lιoφι:ιi.λ για io.l.xoιig απ6 αυιor3g βιιivεται ωg εtrog
;;Ξρ"i."{E-μudoεΦEn
νcι ξεxιlρtζoυν απδ τoυE
τoυg
.εi,ναι
-.i"δρ.i'δ"i. πoυ
.κdνει,ζαι
τα dτoμα πoυ txoυν
Aυτot
dλi;;;
πιΘανδτητεE να αναπιτ3qoυν εικ6να Agnus casEus.
εε dxθ6η με τα παiαπ6.νο υπdρxoυν rζαι τα εξηE συμπτ6μcιτα:

Ai1πent, froπ anεicipation.
Ailπents, froπ sexual excesses.
.AΙΙιat,ivenegg

.

Amorous.

Coιιrardice.

Death, sensaιion of.

EccenEricitY.
Fear t,haE she τρiIl die soon.
obscene, lewd.

Doubt,fful, of regovery.
}Ιypochondriasis

.

Rrroτi.lιεoμα διων των rΙαραπανω εtναι τo ατoμo νcι cιvαΓΙttξeι
rατcιΘλιπτικf bυμπτωματoλoγiL. aρx{,qει ,ζαι xdvει τo εvσιαφeρov
τoυ για τι9 tυν{-eειg ασxολtεg. Δ.εν μπoρεt vα qσxoληΘεt
οιανoητικd μi τtπo{ε. Ξεxναει τα ψιbνια στο μαγαζi: }fττoρεt να
εμφα,io.oιiν. μθxρι }ζαι αυloκτoνικθE oxθψειE. Kαπqιεg φop6g
εμφανtEει εναλλαγ{ σιαΘ*oεωv,
τo_παραπανω φgtνoνται απ6τo οuμπτιilματα:
ebεent, minded, while reading.
concentration diff icalE, ιrhiIe sEudying.

DesPair.

Exertion agg, from mental.
Exhilaration alt,ernating with sadness.
Heedlegs.

Ιdeas, deficiency of.
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Ι,oathing at life.
Meπory, τreaknegg Qf

,

lteπory, weakness of

,

for business.
f or ιτhat ιras abouE ιo do.

Mood a1t,ernaE,ing.
Mood changeable.

grostration of, mind.
Sadness.

Suicical thoughts.
Weary of life.
vιork, aversion tο mentsal.
Work, impossible.

Looking at one point, aπel. (PhaEak).
To Agnuε castus μπoρεt να φανεt xρdoιμo σε γερovτικη
dvoιo 6noυ-o αοΘενηg θxει θντoνη την αioΘηση τoυ επικεtμενoυ
θανατου. Ι{rropεt επtοηE vα φανε'(. xρdoιμo οε πρoβλt'lματα των
λεπιilνωv πou εtτε εμφανtEoυν επιλ6xεια μαvtα f1 κατ6ολιΨη με
oυμπτδματα 6πωE παρoυοιαoτηIζαv παραπ6νω.
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Delusions,

is under ιhe bed.
Delusions, head is surrouded by fire.
eΞremy

Delus{.ons, sword hanging over head.

Delusions, he will be murdered.
Tα rΙαραπd'νω ψυxικα oυμπτ<iιματα εtναι αυτα πoυ μαs βοηΘoιiv
να καταvodσoυμε τδv ψυxιoμδ τo$ Alιπnonium muriaticum.
Πρδκειται για dτoμα που θxoυν θντoνη την αtoΘηoη δτι
επικpθμαιαι μεγα:ιoE κtνδυνoζ για αυτolig. NoιδΘoυv την καυτt'1
αν6oα τoιi εxΘρoι3 οtπλα τoυg, ( ψευσαioΘηση δτι o εxΘρ6g
ρρiorεtoι κdτω αrrδ τo κρεβατι ) . Exoυν oυvεxιbE την αtoΘηoη
oτι Θα γtνει απδπειρα σoλoφoviαE εvcινtioν τoυE (θνα oπαΘt
κρθμεται πdνω απδ τo κεφdλι τoυg). Etvαι ευν6ηto 6τι αυτd
τα oυμπτcitματα κανoυν τo Ammοnium muriaξicum θνα oπoυοαto
φdρμακo για ΙrαταoταoειE πoυ επικρατoιiν oι παραληρητικθG ιδθεg
σiωξηE' Eνα ατoμo μπoρεt να φτdoει σε μια τθτοια κατdoταoη
αφot βιδoει Θλtμη για κθ.πoιo διdoτημα, to πt6 πιΘαν6 oιωrηλd,
πoυ ταυτ6xρoνα μπoρεt να ουνυπdρxει και eυμδζ fΙoυ lεv €xει
εκφραoτεi, dτoμα με θJι.ι,ει1η αυτoπεπot.οηoηg,ooβαρd, εoωoτρεφη
πoυ κρtνoυν oυνεxιilg τι9 πρd6ειE.
Tα παραπανω φαtvoνται απ6 τα oυμπτcilματα:
AilmentE froπ, anger, with si].enι grief .

Grief, cannot cry.
Laughingl Πθvθf.
Prostration of mind.
Weeping.
Conf

idence,

τιlaπΕ of

.

Serious.
ΙntrospecEiοn.

Timidiry.
To ατoμo εrηρεαoμθvo απδ αυτθE τιE oκθψειE παtρνει
εxΘρικη oτd'oη πρδζ τoυE d.ι.λoυE ανΘρδπoυE. Kλεt,νειαι στoν
εαυτ6 τoυ. AντιπαΘεt κdπoιoυE ανΘμiπoυg πoυ πιΘανδv τoυξ
φανtdEεται Φt επiδo6oυg δoλoφ6νoυg τoυ, 6τι Θα μπoρoτ3oαν

t
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να τoli lζαvoυν κα,ξ6. παραφeρεται καπoιεg φoρθE. Δεν μπoρεf
να απolδσει στην δoυλει6 τoυ. 2\εν θxει δpεξη για louλεια.

Tα παραπdνω φαtνoνται απδ τα εξdE

oυμπτδματα:

Abusive, insulting.
AΙrιbit,iοn, 1oss of .
Angwers, aversion t,o.

Aversion, t,o cΘrtain persons.
Blaspherny, and cursing.
Envy and hatse.
Ηatred.
MisanEhropy.

Reserved, evening.

wil1, 1ogθ of.
τ{i11, τπeak of

.

To iιΙΙιΙΙιonium muriaξicum dxει xρησιμoπoιηΘεi για ,ζαταoτd.
σειE πλriρηg διανoητικηg εξαντλησηE σε &τoμα Toυ θxουν
εργαoiαE απδ αργd 6κΘεoη σε
οηrrtιηριαbiiι σε xτilρoυg
_
αμμδνioιixεg εvciloειE τ| oε 6τoμα rroΨ κανoυv xρδνια κατd.
xbηoη oι..,δπνευματωδδν. To dτoμo νoιι}Qει εξαντλημθνo διανoητiκα. Διioκολα μπopεt να συ\ntεvτρωΘεt oε θνα Θθμα. ΞΙ μνημ{ι
toιj εtvαι εξoνΘενημe"η. .Δεν ενδιαφcρεται για τιg oυνηΘειg
αoxoλtεg.

Aversion, to everyt,hing.
concenEration, diff, icult, Confusion of mind, θ9 after being intoxicaEed.
rndifference, apaEhy, wiEh sleepinesε.
ΙndoIence, aversion Eo work.
Slowness.

Stupefact.ion, ΞS if intoxicaεed.
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Tο Aππoniuπ muriat,icum μπoρεt να ενδεtκνυται σε
παιlια ΙΙoυ ζoυν σε dοxηrεE oιx,oγενειox€g oυνΘηκεg, με
γoνεt6 αυoτηρoτ5s, η πoυ μαλδvoυν μεταξt τoυt, η σε παιδια
xωριoμθvον γoνθων. YιoΘετoι1ν oτ6qη υβριoτικd, rrρoσβλrιτικd
ενd,vτια σtoυg γoνεtE τoυE. Aυτ6 φαtνεται απ6 τα oυμπτδματα:
Abusive, children insulEing pareπts.
Disοbedience.

ei}πent,s frotι grief

.
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ANANτ|-{ΕRUM MURιοAlUM

To Anantherum εivol ctπo τct φαρμακα πou δεv χρησ|μoπoιouμε, αv κα| στηv επoχη

μαg Θα μrτoρouσαμε vct τo δivoμε καnoιεq φoρδq. Τα oυμπτΦμoτo πoU μαq δivoυv μ|α
περιγραφη τηq ψUχ|κηq oφαiραg τoυ φαρμακoυ εivoι τα εξηξ:

Monomania, to appear in a public place in a grotesque manner.
Confidence, want of self.
Jealousy.
Suspicious.
Insanity, madness, from masturbation.
Egotism.
Contrary.

Foolish behavior.
Quarrelsome.

Πρδκειταtγlcl clToμo αvαoφαλη, με δΜειψη αυτoπεnoiΘησηq. Aτoμo με πρoβλημoτo
στηV ερωτικη ζωη, πoυ βρiσκoυv δ16ξoδo στo vα vτ0vovταl παρδξεvcl Kctι vα εμφαvΙζovτcl|
ετσt, oτov κoσμo. Πρδπει vo εivαl πoλυ yρηo|μo φoρμακo κυρiωq γ|ct τηV εΨΠβεiα

αΜα καt

για TηV κλlμακτηριo. Nεαρoi δφηβoι με δλλεlψη oυτoπεπoiΘηoηq πoυ βρioκovτo| σε σUVεΧη

αvτlnαρoΘεoη yωρig λδγo, με τoUζ γovεiq τoUζ. YloΘετoυv μlo επιπoλα|o συμtτερtφoρα.
Nτuvoyrαl με πoραξεvo ρo0yα, κoυρεΟoυv παρδξεvo τo μαλλlα τoUζ. oπotoιτoυg βλεπoυv
πδφτει πovω τoυq η μoτlα τouq. Eivαι oυτo πoU τouq βoηΘαεtVα μηv oloΘαvovταlαvαoφαλεiq
κα| τoυζ τovΦvεl τηv αUτotτεπoiΘηoη. Γελoυv καl yαiρovταl επlδεlκτlκo,

καυγαδiζoυv Χωρiζ

λoγo, nαρoυoιαζoUV κoTαστρεΠτlκεq Tασε|q.

oμωξ, πoλ0 oυxyα, εμφαviζoυv καταΘλtπτlκεg τooεIq, πoU μΠoρεi vα φταvoυv μ6γρl
τηV αUToκτovlκη δlαΘεoη.
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AwaΞeness, of body heightened,

depersonalization
Confusion of mind, Ξ€i Eo his identity,
loss of selfknoιγledge and seIf .contrrol, diεsocat,ion from
or self idenεificatiδn wit,h environment,persoΙιal diεurption.
Confusion of .mind , of situaξ.ioπs.
Decomposition, of shaPe.
Decomposition, of space.
Deformation, of all objects.
Delusions, body is irnmaterial.
Deluslons, object€---ΞΞg--enlarged and diτninished.
Delusiong, Let,tser are enlarged Delusions, everything is transparent,Delusions, hag visions colourful.
Del.usions, beautiful.
Dream,,escape in a world of dreams'
Light, sees ful-l of .
Merging of self wit.h one t s envirοnment.
Miεtakes in time,presenι merged wit'h eεernit,y.
ιtusic, sensation of being carried by.
Delusions, of being double.
De1usiong, he hiπself ιαas dead.
DeJ.usions, sees faces πask-like.
Delusionε, floating in air.
Delugions, of, irnmorEalltY.
Delusiοns, he hears πusic.
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De1usions, frοπ brighε objects.

Delusiοns. everyt,hing is strange.
De].ugionε, exaggeΞation of

, passes too slowly.

Delusions, eveΞyEhing sθeπs unreal.
Del.usians, has visions colourful.

Tα παραπdvιo oυμπιtiματα μdg βoηΘoιiv ν6, κατανot'1ooυμε τdv
ψυxιxrt κατ6oταση Anhaloιιium. Eκεtνo τo στoιxεto πoυ υπερτερεt
εtναι η αoαφoπoiηοη τG}ν oρtωv τoυ εγδ, Kαι ια θντovα
ψευδαιoΘηιικd βιdlματα. To dιoμo θxει xαoει τηv 6ριoΘθτησrι τoυ
στο\, xιilρo ltαι στdν xρθνo. NoιδΘει 6τι γt,νεται €να με τo
περιρdr.ι.oν. Nομt6ει 6τι εtvoι o6ραtog, 6τι εtναι οαν πvει5μα,
xωbii υλι,ζΞ1 υπ6oταoη' Exει xdοει τo σx{μα τoυ. To διdοτΙιμα
τoυ xιipoυ xdvει την πραγματικt'1 τoυ υπ6oταση.0 xρ6νog x6vει
τηv υπδoταoη του επtoηg. fo παρ6ν αvcιμιγνιiεται με τo
πapελΘδν, λtγα δεuτερ6λεπτα μπρρεt vα φαtvoιlται αιι}vεE d
πoλλtE δρεE vα φαtνoνται δευιερδλεπτCι.Tα αντικεtμεvα αλ.ι,d6oυν
lιαι αυι6 ox{μα και μθγεΘo€. oλα εtναι εξωπραμrατικα, ttαΘε τι
υπθρxει σε μια dλλrΙ σι6oταoη. Bλ€πει ια αντικεfμενα λαμπερα
t'l vα λoιiζovται oπΦ &9θoνo φ6E. Mαγευτικoi ηxoι κατακλtζoυν
τo 6ωματιο.Bλθπει τoυg lrxoη*g-Ξατ-]ξ{ματα lημιoυργtα6 πot τoν
μεταφθρoυν στo σιdoτημα.Etvαι αΘdναtoE, αξεπ*ραστoE, αιcirvιog.
Zεt την μcιγεiα ιoυ οιiμπαντog xωρtE, to 6ρια των αtoΘrloεων,
γiνεται θνα με τo φrilq και τηv μoυoικr1. Tα oυναιoΘt'lματα τoιi
αt6μoυ μπoρεt vα εtναι πoλιi ευxdριστα, σαv να επιτεtixΘηκε η
θvωoη με toν Θεδ η νq επικρατεi πανικ66 σαν να xαvεται τo
6τoμo σε μιcι μαιipη τριiπα.
eυτd η συμπτΦματoλoγtα tμφανtζεται σε δooυE κdvoυν xρt'tση
LsD.To An}ιaloniιrm περιtxει τo oλκαλoεισes μεσκαλtνη .τo oπoto
αν{κει στηv tοια oμαoα oυoιcilν με τo LsD. Λtγα λεπtα η citρεE
μετα τη\, λfΙurη τηg ουoioE εμφανtqεται η παραπ6vω εικδvα. Av o
xρτ|otηE δεv θxει φρoνttoει να απoμoνωΘεt oι oικεtoι τoυ
παραξενεt3ονται απδ την συμΙΙεριφoρα τoυ και ιoν τπ1γαtνoυν στo
νoooκoμεto. I{ κλιvικri εικδνα υπoxωρεt καΘιbg η oυotα
μεταβoλtζεται llαι τα συμπτriματα αυξoμειιi>voνται σε 8 citρεg. Mια
δ6οη Aτιhalonium oε υψη)Φ lυναμoπotηoη Θα βoηΘηoει γιd την πι6
γρfΙγoρη απoκατασταση τoιi αoΘενoιig. ,ιλλε€ φoρes η παραπανω
εικ6να εμφαvtζετ€ιι αυτ6ματα μετd απ6 μθρεg εβσoμdσtE η μt'lvεg
μετα τηv οιακorΦ τt'tE oυotαE.
To ατoμo ζει με την αγωνtα αv Θα ζηoει αυτd τα παραξεvα
φαιvδμενα. Δεν μπoρεt vα συγΙζεντρωΘεt στιE oυvηΘιoμ€νεE τoυ
αοxoλiεE. E{,ναι αφηρημθνog. Δεν μπoρεt να α^rroσδoει στην
εργootα τoυ. IΙαrι Θα xρειαoτεt η xρt'tση τot Arrha1onium oε
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υψηλθg συναμoπoιηoει9 γι6 να απαλ.ι,αγεt τo dτoμο απo τα
παραπdνar oυμπτδματα. AλλεE φoρε€ η εμφ6vιοη αυτδv τΦν
oυirπτωμ6τωv κινηioπoιεi στoν ααΘενη αντtoραoη παvικoιi.
o αoΘεν/1E κατixεται απδ jvτovo φ6βo Θαvατoυ Itαι
συμπτΦματoλoγiα dγxoυg. Eπιoκ*πτεται oυνεxrilE γιατρoιiE γιατt
voμtqει 6τι πp6κειται vα πεΘ6νει.
παρoσικθE
ψυxωτικθg αvτισβσειg μπoρεt επtoηE vα
-κυβιαρxεt
παρoτηρξΘoιiv.
η παραπdνω συμπτωμαιoλoγtα.τo.dτoμo
φoβαται τoν κ6oμo, σε αυτθg τιq πεpιπτιiloειE γtνετoι καxιiπoπτo
iαi κλεtvεται στov εαυτδ τoυ. ΣυνηeωE η συμΞττωματoλoγtα
υφtεται απ6 μδvη τηE.Eαν 6μωE η ψυxωτικd oυvrρoμd μεταπθοει
oi xρδvιo ψυxωτικoιi τιiπoυ οl3νrρoμo (πρdγμα 6xι φυxν6) o
xρηoτηg €xει'πρoσιαοεση για την αvdπτυξη τdE σxιζσφρενικηE
vδooυ.

Aυτd τα ατoμα παρoυoιαζoυν αμφιτιμfα. Etvαι oυνεxδE oαν
vα θxoυν συo _
βoυλησειg. Toυτ6xρoνα εμφαvtζoυv Ιtαι t.ι.lιειιη
εμπισιoσtνηg στι€ ικανδτητεg τoυg. Eτoι τtΘεται Θ6μα
οiαφoρoοιαγνωoηE με τo iιrΙacardiurη. Πθ.ι,ι τo Αrιha].onr'Ψ σε
υψηλθs lυναμoπoιt'1οειg Θα φαvεt xρdoιμo
.vα.
',,/ πoυ
εμφανιoτεi a{a''o1'α
Mαvtα η καταθλιψη μπoρεt.
κdνoυν xρηση για xρ6νια Ι,SD, η πoυ εtxαν tην πρol/αθεoη I(αι η
ν6ooE εμipdv{oτηκε μετα απ6 καπoιεE xρt'Ιoει€ LsD. Σε καιασταση
μoνtδg iιπoρεt νo εtναι ειρωνικΘg ,(αι Θθ.r,ει να υπξιρηφαvειiεται
γιd ιig- oπδυυαtεg εξωκooμικθ6 εμπειρiεE Τoυ. Σε κατ&Θλιψη,

νoιδοεi εYκατελεiμθνδE με-θvα αtoΘημα απoμδvιυσηE και Θ*"lιει να
σeiοει τ€.ι.oq oτην ζωri τoυ.
Etδαμ; .ιoιπδν δτι τo Arιhaloniιrπ, εtvαι oπoυσαto φdρμακo
ψευδαιοQηoιoγ6νων
για Kcιτασiαοειg πoυ πρot'ΙλΘαv μετ6 απ6 xρdoη
oυοιδν 6πω9 Ι.,Sδ και μioκωιtνηg.Bθβαια δεν εtναι απαραiτητo τo
&τoμo να θxει rdνει oπωσlt'ΙΓΙoτε xρt'1oη κdπoια6 ψευδαιαΘησιo.
γ6vδυ oυotαg. Σε περιπτδσειE πoυ τo dτoμo υιoΘετεi αυτιoτικt'1
oταoη και πoυ υπdρxει ,ζατdpYηση τtilv oρtωv πρθπει να
oκεφτ6μασιε και τo arrhalonium. Κατι τtτoιo συμβαtνει σε πoλυ
.
απoσιoργανωμθvεζ μoρφeξ σxιζoφρ€νεια€
Tα παραπdvω φαtνoνται απ6 τα oυ1ιπτcbματα:

Se],fishness, desires Eo express oneεelf.
Thoughtss,

persistent separate.

Muεic, drιlm produce euptroria.
Irony.
Arιguish,

Erοoding.
ClairvoyaΞιce.
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Confidence, want of self.
Deat,h, desireε.

Delusions, he iε separat,ed froπ

tshe ιρorld.

Dullness.
EcsΕasy.

Fear, of death.
Fear, ef people.
Ξnitiat,ive, lack of .
Forsaken f ee/-ing, sensation of isolation.
/
ιιvst.erta.
Ιd,eas

,/

g,εfιcιency.

Ξntrospect,ion.
Μania.
Μemory vιreaknegg.

Schizophrenia.
Μood changeable.

Suicidal disposiεioη.
τ{i11, coneradicιioτr of
Unconsciousness

.

.
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ARGENTUM NITRICUM

τηv
Τα παρακατω ouμπτΦματα μoζ βoηΘoοv vα καrcvoηooυμε

ψυx'κη

καταorαoη Argentum Nitricum:
l-{urry,

to arrive for the appointed time'

AnticiPation, from an engagement'

Confidence, want of self.
Delusions, is deserted, forsaken'
Delusions, is desPised'
Delusions, everYthing will fait'
Detusions, he is neglected'

Delusions, he is repudiated by relatives'
wrong.
De|usions, He cannot sucοeed, does everything

passes too slowly'
Detusions, time, exaggeration of'
Eκcitement, when anticipating events.
Fear of being alone'

Fear of failure.
Fear, of undertaking everYthing'

Forsaken feelings.
Feigning sick.
Hurry, while eating.
l-{urry, everybodY must hurry'

lrresolution.

απδ υπερBoλlκη oυvθπεlα.
Tα ατoμα Argentum Nitricum xαραισηρiζovται
,Evα
στ|q Uπoxραiloειq τouq.
Eivαl ατoμα τα oπoiα Θδλoυv vα εivαι εvrδξεl

ατoμoπoυεivαlεvrαξεlστlqυπoxρεΦoεlqτoυ,δεvαργεioταραvrεβoοτoυ.To
δτoμoArgentumNitricumθyειπoλ0δγxoζγIαvαεivαιεvrαξε|σταραvrεBo0
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τoυ. Blδζεταt
τoU. ΣUvεμjq κolταεl τo ρoλδl Tou γlα vα φταoεl αrηv Φρα
oυv61εIα, oε δ}εq τoU τ|q εκδηλ)oεlq.

,E)€| επioηq τηv απαiτηoη απδ τoυq

δταv ol Φιλol αργolv vα
α}λoυq vα εivαl τo iδlo oυvεπεig μ, αυτδv. Θυμιilvεl

δβoυv

σTα ρcmεβo0 τoυq.

Γlατi βαΘυτερα
Γlατi oμωq τα Argentum Nitricum ατoμα εivαt τδoo oυvεπη;

6yoυvμεγδλoπρδβΜμααπoδoyr1qαπδτovκotvωvlκδτoυgπερiγυρo.Νoμiζoυv
δτι ol δλλol δεv τouq εκrlμoΦv, δεv τoυq υπoλoγiζoυv.

,Eτol 6γow
μεγδλo αγxoq

γlαvατακαταφθρouv.,oμωqoυμlαθγoυvτηvαioΘηoηδτlδεvΘατα
λolπδv ατlq oγδoεlq
καrαφθρoυv, δτι αuτ6 πoυ κΦoυv εivαl λαΘoq. Ψαληloυv

τoυq6vαoτηρlγμα.Eπrζητo0vτηvσUμπαρδαταoηΦλωvδταvαιlαλαμβαvoυv

κσπolεq υπoyραiloεlq.

,Eτσl εvΦ δγoυv lδδεq δεv μπoρoΟv

πραγμαToπolηooυv μδvoι τoυq.

vα

τlq

,Eτol o επtxεtρημαTiαqArgentum Nitricum Θ6}εl

vα θγει δvα owδταtρo δταιl αιlαλαμβiιvεl καπolεq δoυλεlδq.

,H

η

voolκoκυρα δεv

τoυ oυζ0γoυ
αvαλαμβαvεl ε0κoλα πρωτoβoυλiεq. Xρεlαζετα| τη oυμπαραoταση

ακδμη καl γ|α απλ6q υπoθ6oειq.
κυριoλεtαlκα'αρμυoταivεl.,

,oταιl αυτδ δεv γivεταl τδτε τo ατoμo

τρδμεl oτηv rδ6α oτr Θα πρδπεl vα τα κiιvεl δλα

μδvog τoυ.

η υπερBoλlκη τoυ oυvδπεlα τoυ
,Eτoι o 6φηβoq
δημlouργoοv πρoβληματα σTηv ερωτlκη τoU ζωη.

H δεlλiα τoυ Argentum Nitricum

t(αt

EvΦ 6yει oτυoη, μoλlq
πρoβληματiζεταl πoλ0 ψαvα καvεt 6ρωτα γlαπρΦτη φoρα.

πρooπαθεi vα εloθλΘεl στov κδλπo τα xαvεt. oι κoπδλεq παρoυolαζoυvξηρδτητα
oυvrρoφo
oτov κδλπo. Φoβolvrαl δτl δεv Θα μπoρθooυv vα tκcιvoπolηooυvτov

Θα τoυq
καt θτoι volΦΘoυv δτl δεv Θα καταφδρoυv vα αγαπηΘouv κα|
πoλ0 απoρρoφημδvoq
περlφρovησoυv. o εvηλlκαq Argentum Nitricum εivαl τδoo

ακδμη καl
σrlq επαγγελμαrlκ6q τoυ υπoγρεΦoεlq Φαrε δεv μπoρεi vα γαλαρΦoεI

δτα βρioκετα|

Σκθψειq πoυ iyoυv oxδoη με τηv
με Tov ερωTtκδ τoυ ofivrρoφo.

δoυλεlδ Toυ τov κατακλυζoυv Kαl yαvεl τη oτ0oη τoυ.

57
αγαπητδ και ευγδρloτo. Eivαι
Γεuκδ, τo Argentum Nitricum αroμo εivαl πoλ0

μ|απρooωπlκδτηταμεαρκετδl(ctτctvαγt(αoτlκδατolyεiα.Mπoρεivα
Kαt lσxuρoγνωμooυvη,
παρoυoιαζoυv δ}nεlψη ελαατlκ6τηταq στη oκδψη
σTηv 6κφραoη θερμΦv
clvctπoφασιαrlκδτητα, περloρ|oμivη ικq\rδτητα
Aυτ6 δικαloλoγεiταl απδ τηv
oυvαloΘημστωv, ταoη γlα vα υπακoιlv.
επlκραrnoητoυoυκωτtκoυμlδoμαroq.Tooυκωτlκδμiαoμαθ1ριoyδonμετηv

πρωκrlκη καΘilιι^loη τωv ψυγcvαλυτΦv. (Δεq:"Συγκρlτlκη μελθτη
vδoωv..)
lδιooυoταoiαq με βδoη τηv Θεωρiα τωv γρoviωv

τηq

,Aτoμα τα oπoiα δγoυv

ζoριoτεiαrιδτouqγovεiqτouqγtαvclαττoΤτctTηooυvγρηγoρα,πρlvvαεivαl
πoλ0 πlθαvδvvα εμφcviooυv κσπoια
δτoιμoq o oργΦ,lσμδq γrα κατι τ6τolo, εivαI
Νitricum.
στryμR oτo fo||ow.up τoυq εlκδvα Argentum
ouμπτωμαrα:
Tα παραπαvω φαivovrαl απδ τα παρακδτω

Cowardice.
lrresolution.
TimiditY.

obstinate,hehadthequeerestobiections,againstwhateverhas
proposed.
Theorising.
Plans, making many'
Religious affections.
Τhoughts persistent.

vα

Πouμπoρεioμωqvαoδηγηoεlηπαραπcιvωκαταoταoη;MιαπlΘαvδτηταεivαl
καταoταoεlq δπωq κλειoτoφoβiα, αγoραφoβiα n
εμφClvloτoUv

υψoφoβiα.

|.{

φoglκic

πoλ0 απδ τlg φoβiεq τoυ.
δραστηρlδτητα τou ατδμoυ περloρiζεταt

πoυ δ1εl τηv αioΘηoη δτl Θo τρελλαΘεi.
Eivαι τδoo θvrovη η σUμτπωματoλoγiα

καtvoμiζεl δτι δεv Θα μπoρθoει vα
Eivαl παγtδευμδvo oε αυτηv τηv καταoταση

βγεlαπδαυτηvτηvπαγiδα,πιστε0ειδτιδεvΘαμπoρioεlvαγivεlκαλα.Bρioκεl
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τo δγyoq τoυ. Tα
δ:δξoδo oτo περπατημα. To γρηγoρo περπαrnμα βελτlΦvει
παραπiιvω φαΙvovrαl απδ τα oυμrπΦματo:
he will run against
Delusions, corners of houses proiect so that he fears
them, while walking in the street.

crush him'
Delusions, house on each side would approach and
Fear, when ready to go to church or opera'
Fear, to walk Past certain corners'
Fear, of crossing in bridge or place'

Fear, high walls and building fall upon him'
Fear, of high Places.
Fear, of insaniξ.

Fear, in narrovι, place.
AnxietY, about future.
faster'
Anxiety, while walking which makes him walk

Mlαα}λrlσψαRπερirπωoηεivαlvαεμφαvιστεiuπoγovδρlακn
σUμTπωμctτoλoγiα.Τoατoμoθ1εlτηvαioΘηoηδτι6yεlκδπolααΘερδπεuτη
αρρΦατεlα.EπιoκirπεταrouμδToυζγt(πρo0q.Kαθηoυyδζεταlε0κoλα,αΜα
αργiζε| vα π]στε0εl δτl Θα τo πδΘει καl
μδλq ακo0oεl δτι καπoloq θπαΘε καrι,
τoυ περιBδ),λov γlα τηv
αυτδq. Zηταεl oυμπαρδoταoη απδ To olκoγεvεlακδ

καταoταoη τoυ.

,Aλλεq

τtq επαγγελματlκδq τoυ
φoρδq περloρiζει oημαvrlκα

κακo. Tα παραπαvω
δραoτημδτητεq γιατi πtoτεoεl δτl η δoυλεια τoυ κδvεl
φαivovταl απδ τα ouμrπΦμαrα:
AnxietY, about health.
AnxietY, hYPochondriacal.
Detusions, brain has softening'

Delusions, he was about to die'
Delusions, he has incurable disease'

53
Delusions, she will have a fit and walks faster'
Despair, in hYPochondriasis.
Fear of death, when alone.
Fear of death, prediαts the time.

Fear of imPending disease.
Fear of being incurable.
Fear of ePilePsY.
Fear of fainting.
Fear of falling.
Fear of having a fιt.
Hypochondriasis.
Indolence, he thinks the work will do him harm'

Lamenting, about his sickness'
Talks, anxious about his condition, wakes wife
Ψυγαvαγκαoτlκη σUμπτωματoλoγiα μπoρεi

and

child'

vα εμφαvloτεi επioηq σε δτoμo

τo ατoμo, πoυ τo αroμo
Argentum Nltricum. lδδεq παρoρμητlκδq κατακλυζoυv

Ψoβαται δτl

θα πραγμαorΙolηΘo0v. Γlα παραδεlγμα μπoρεi τo ατoμo vα

δτl θα
κυρlε0εταl απδ τηv oκθψη vα oπρΦξει τov φiλo τoυ απδ To γκρεμo η
oτov αvεμloτηρα. Tυyαivεl λolπδv
μπoρoυoε vα βΦεl τo βρlτoυ σηv μπρiζα η
vα βαζει τo

βρl

τoυ κovτδ oτov κivδuvo Kα| vα Bαoαviζεταl απδ τηv lδδα.,vα τo

vα υπαρξεl
κcιvω...vα μηv τo Kcιvω...,. KαταΘλlrπlκη oυμπτωματoλoγiα μπoρεi
απδ τα oυμπτΦματα:
επioηq με ταoεlg γtα αUτoKroviα. Tα παραπαvω φαivovται
Strange things, imPulse to do.

Suicidal disposition, by drowning'

Suicidaldispositionwithfearofanopenwindoworaknife.
Suicidal disposition, throwing himself from a high'
Thoughts Persistent.

54
Thoughts strange.
Thoughts tormenting.
Prostration of mlnd with trembling.
.

Sadness.

Tθλoq μπoρεi vα εμφclv|στεi εlκδvα πληρoυq καrαrπωoηg τoU vευρlκoυ
oυoτηματoq.

To ατoμo 6)βι κoυραoτεi, δεv δyεl δlαΘεoη για εργαoiα.

Xαρακrηρiζεταl απδ πvευματlκη κδπωoη καl vωΘρδTητα. Δεv μπoρεi vo
oυγκεvrρωΘεi, δεv μπoρεi

vα δlαβδoεl. Tα παραπδvω φαivovται απδ

σUμtπωμαTα:

Concentration difficult.
Exertion agg., from mental.
Forgetfut, words while speaking of, word hunting.

ldeas abundant, clearness of mind.
ldeas, deficiencY of.
lndifference to business atfairsIndifference to Pleasure.
!ndolence.

Loathing at work.
Memory weakness of.
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cENcF{RιS οoNToRTRιX
Delusions, she will be sent to asylum.
Delusions, of being, in two places at the same time.
Delusions, people, someone is behind him.
Delusions, people, are beside him.
AiIments, from antiοipation.

Censorious, critica,.
Suspicious.
Otfended easily.
Jealousy.
Τime passes to s|ow|y.
Forgetful, forgets where she is going.

Memory, weakness of.
Duty, aversion to domestic.

Τα παραπαVω σUμπτωμclτα voμiζoυμε oτι περιγραφoυv Tηv

ψUΧtκη

oφoiρα τoυ Cenchrix, Φαivεται oπδ oυτα, δτl τo Cenchris μπoρεi vα τolρlαζεl
σε cΙτoμα τηg τρiτηg ηλικiαg, nou δεv εivαtαvεξαρTητo Kct|πoU δyoυv oφησεt
τrq δρooτηρ|oτητεζ τoυ ontτιoΟ,

Eivαιατoμα ΠoU η μVημη τoυq Kaι γεvtκα

o|

αVωτερεζ τouq λεlτoυργiεg

δyoυv αρyioεl, Vcl εκπiπτoυv. Δεv εμφαviζoυv εvδιαφερovτα γ|α τlq
καΘημεριvδq δoυλεliq τoυ σπ|τιoυ, γεvικα δεv εyoυv εvδrαφδρovτα, o χρovoq
για αUτoυζ περvαει πoλυ αργα, εivα| φUσlκo αMωoτε, oφεiλετot oτηv εMεlψη
εvδlαφερovτωv. EivαtευΘlκτoι. Eγoυv δε εvτovη τηv αioΘηoη oτ| oIoυγγεvεig
τoυq Θo τoυg oτεiλoUV στo αoυλo. Aυτη η oκθψη ToUζ καVε| κoy!πoπτouq κoι
επ|κρ|τ|l(oυq. ΣυvεγΦg oκεφτεταl τo oπiτt πoυ εΙvαι Koι τo αoυλo πoU Θct τoV

oτεiλoυv (Delusions, of being in two p|aces at the Same time). Bεβoια δεv

60
εivσl σπoραiTητo

Vct

φoβατoι o oσΘεVηq δτ|Θo τov στεiλoUV στo γηρoKoμεio

η oε καπolo iδρυμo γιo Vcl δoΘεi Cenchris. Fl εwolα τoυ αoυλoυ oyετiζεταl
με απoμovωoη, YπαρχoυV oτoμcl με δlαταραγμ6Vη ΠρoσωΠιKoτηTo πoU η ζωη
τoυq εivotπoλυ oπoμoνωμεVη. Δεv εyoυv καλig oy6oειq με τouq γovεig τouq,.

Yπαρyεl καyυπoψiα

γ|ct

τouq αλλoυg αvΘρΦπouq. Δεv δyoυv φiλoυq. Zoυν

Ξoδευoυv δλo τov ελε0Θερo yρδvo
μovoι χωρiξ καπolα σUvτρoφlo η oγδoη.
τoυq βλδπovταq τηλεδρooη η nαΙζovταq ηλεκτρovlKα Παιγviδtα. Σε τδτoιεq

περlπτδoε|ζ,tτou

To oτolγεio τηξ απoμδvωoηg εnlκρατεi πρεΠεl

VcΙ

σκεφToμclστε τo Cenchris.

Aυτη η αioΘηoη αΠoμovωσηζ ΠoU voιωΘεl τo ατoμo, μπoρεi vα
nρoκαλδoει κoταΘλlπτlκooΟvδρoμo ΠoU μπoρεi vα oυvoδεUεTαl Kαι με αγχoζ

αλλα και με oυμπτωμoτcl clνησυγiαq. Aλλεg φoρεq UπαρχoUV εvαMαγδg
καταΘλlπτtκηg δloΘεoηξ και ευφoρiαq. Τα oυμπτωματα εivαt:

Cheerful, after sadness.

Sadness, causeless.
Sits, wrapped in deep sad thoughts and notices nothing, as

if.

Weeping, tearful mood.
Restlessness, in bed.
Restlessness, driving about.
Restlessness, must move constantly.
Restlessness, while walking am.
Wander, desires.
Anxiety, in bed.
Anxiety, while lying.

Eγει επioηq φoβouq γ|o ToV Θαvατo κα| για τηv υγεio τoυ. Φoβατor
πoλυ τov ξoφvtκo Θαvατo. Mε τηv παρclμ|}<ρη εκτακτoσUoτoλη Περvαε| αno

61
Tηv

σκiψη τoU o Θαvατoq. AΜα καt μετα απδ κδπoto δvειρo, μπoρεi vcl Tov

πlαvεt φoβoζ Θovατoυ. Τα oυμπτωματα εivαt:

Fear of apoplexy.
Fear, of death, from dream.
Fear, of death, during heart symptoms.

Fear, of sudden death.
Death, presentiment of.
Death, presentiment of a sudden death.
Death, sensation of.
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CEREUS BONPLANDII
Deeds, desire to be useful.
Delusions, being weighed down by incudus.
Delusions, is under a powerful influence.
Praying.
lndustrious.
Busy.
ΤranquiIity.

Τα παραπαvω oυμnτωματα μαζ δεixyoυv τηv Πρoσωπ|Koτητα Cereus b. Eivαl ctτoμct
,.Σαμαρεiτη..
κατα Sparanger.
Πoυ αvηκouv στηv τuπoλoγiα τoU

Eivol ΘρηoKct clτoμcι πoυ δεv Θ6λoυv vα δγoυv Boρog σTηv ψUχη τoUζ αrτo τouq
εφιαλτεq τωV τUψεωV, ΠoU ΠιστεUoUV Πωq o Θεδg τoυq καΘoδηγεi.
Παρoλληλo, δμωζ εivαt καt φoβερα εργoτικα, αεtκivητo. Διoγετε0oυv λoιπδv πoλ0 oπδ
TηV

εvεργεlα ToUζ για oγoΘoεργiεq, γ|α vcl κclvouv τo καλδ στouq oυvovΘρωtτoυξ τoUζ. Aυτδ

τoυg καvεl vo volΦΘouv ηρεμo|, γεμoτoι. oταv δεv μπoρεi vo γivεl αUτδ, yαvεt η ζωη για

oυτo0g τo vδημα τηq Kα| μΠoρεi vα εμφαviooυv καταΘλtψη. Bεβαlα, πioω απδ τηv
σUμΠεριφoρo τoυq oυτη βρioκεται δvo αioΘημα μη oπoδoyηξ ctΠo τoυq αλλoυg.

Mπoρεi vα εvδεiκvuτα| σε μαvrακεg φooεlq η ψυyικθg δlαταρoγεζ τηq κλlμακτηρioυ.
Eπioηg σε μovclΧlKα oτoμα Πoυ clφιερωVovτo| στo κo|vωvlκooυvoλo μετεχovτoq oε δlαφoρεq
κolvoφελεΙq oργovωoεlg.
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CONIUM

Γtα vα καταvoηoouμε τov ψυyιoμo τoυ Conium, πρεπεl πρΦτα vα
ΠρoσπctΘnσouμε vo Kατovoηooυμε τct παρακoτω σUμπTωματα:
De|usion, geese, threw themse|ves into νtlater, thinking themse|ves to be.

Delusions, he is a goose.

Δεv μαq Eyεl τlyεl vo δλΘεl κδπoιoq ooΘεvηg καl vo μog αvαφδρεl δτι
volΦΘεI

oαv yηvα o0τε iyoυμε. ακo0oει κατl τδτ9lo αnδ κδπotov αλλo γιατρδ.

oμωq μπoρoΟμε vα δoυμε τl oυμBoλiζεl

η

χηvα κl θα μnoρiooυμε

vcl

καταvoηoouμε τηv καταoταoη Conium. Σε εvα δημoτικo μαζ τραγo0δι o
παρακατω oτiγoq:
,,Bγαλ,τα

μαΟρα Χηρα μoU..,..

φδρ,τα κδκκιvo παπιo γηvα

μoυ.....

Aυτδ τo τραγoΟδr oπωq Θo δo0με κcl| tταρoι(ατω

iγει γραφτεi γ|α

μ|cl

γUvoiκcl Conium.

Aλλα καl στo

,.XαρlKλακl..υπαρyεl o oτiyoq,,.

.To πρωi
μεq στη Γλυφoδα
KoUκλo μoU αUτoκtνηταδo
κoλυμπαq oαv παπlα, Χηvα
Kcιt To

βρoδυ oτηv AΘηvα..

Aπδ τα πoραπαvω ε0κoλo γivετol καταvoητδ τι oημαivouv ol πoρoπδvω
χclρolαηρloτtκδq φαvτασlωσειζ τoU Conium.

Eivαlεvα ατoμo Πoυ xαρακτηρiζεταlαπδ μiα αυξημδvη ερωτlκη διαΘεoη.
To sex εΙvαl γl,αUτα τα ατoμα κατl πoλ0 oημαvrtκδ oτην ζωη τoυq. ΠιoτεΟoυv

oτl εivαι φτιαγμδvoι για vct καvoυv iρωτα. Aυτδ φαivετα] σε δλη τoυq

τη

σUμπερ|φoρa, στov τρoΠo πoυ κolταvε τouq αΜoυq, σTov τρotτo πoU vτUvowα|,
oτov τρδπo Πoυ περπoτoOv, περπατouv καμαρωτα oαv yηvεq. Aυτδ μαq λδεl κoι
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To πctρcιπclvω δημoτ|ι(δ.

Mαq μilαεl γ]ct μια ωραiα γυvoiκα πoυ γηρεψε vωρiq.

ol καvδvεq

τoυ

τηq. Aυτη
γωριo0 τηξ επιβαΜouv vα φoριioεl μαυρα γ|α vα πεvΘηoεl τov αvδρo
τα φoραεl, αλ\α εivαrπoλ0 vδα. Tηξ λεiπεl η σεξouoλlκη lκανoπoiηoη πoλυ. Eivαl

γl, αυτηv κατl τo απαραiτητo. Eτot αv κα| φoρoει μα0ρo, η σUμπερtφoρα Tηq

υπooυvεiδητα, δεv δεiyyεl Θλiψη oλ\δ 6vα κρυφo ερωτ|σμo' Γl, αυτδ τηv
παρoτρ0vεI o τρclγoυδloτηq vα φoρδoεl κδκκιvα, πou ταlρlαζoυv oτov ψυμoμδ

τηq. Eivol πoλυ oημαvτtκδ vα μπoρo0με vα διακρivoυμε αυτηv TηV κoτασταση.
Av η γυvαiKα τoU παραπαvω τραγoυδroυ δεv βρεl ερωτlκo oυvrρoφo, εivαlπoλ0
πlΘovδ vα αvαπτΟξεt καπolov καρκivo τηζ μητρoq.

o

αvδραq κιvδυvε0εl απδ

καρκivo τoυ πρooτατη.
Aλλεg φoρεq η oεξoυαλικη ovαγκη εivαl ivrovη κcl|τo ατoμo αvαγκαζετol

vα oυxyαζεt oε oiκoυq αvoyηq. Σε πιo πρoxωρημδvεq κατooταoεlq μπoρεi vα
επlζητεi τιq διooτρoφ6q.To Conium εivαl θvα oπo τα ι(Uριcl φoρμακα γ1α τηv

παιδεραoτiα. Bδβαlα αυτη

η

αυξημ6vη oεξoυαλικη δρεξη δεv oημαivεt

oπoραiτητα δτlτo ατoμo δγει και καλδq oεξoυαλικδq επlδδoεlq. Πoλ0 oυxyα τα
δτoμα αυτα παρoυolαζoυv αvικαvδτητo.
Tα παραπαvω φαivowαl απδ τα σUμΠTΦμoτcι:
Amativeness.
Amativeness, want of a in men.
Haughty, likes to wear his beat clothes.
lnsanity, in his best clothes.
Ailments from sexual excesses.
Amativeness.

Jealousy, with sexual excitement.
Lascivious.
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Libertinism.
Satyriasis.

Thoughts, intrude, sexual.
Thoughts, formenting, sexual.

Tlγivετoι oμωq δτov τo περιβδΜov εivαl αυoτηρδ καl δεv εκδηλΦvετol

η

παραπαvω εικδvα; Miα πιΘαvδτητα εivolvα Bρει διδξoδo στoV αUvαvloμδ. Mετα
τov αUvαv|oμδ volΦθεlτUψεlq. Mrα δlθξoδoq σT|q εvoyδq τoυ γivεταl η Θρηoκεiα
η καπoια αλλη φlλoooφiα. Τo Conium τoτε γivεται απδλυτo και δoγμoτlκδ. Δivεt
τη βαoη oτηv τυπoλατρεiα

δμ oτηv oυojα τηg Θρηoκεiαg. Eivαlδ0oκoμπτo oτηv

απoδoγη vδωv lδεΦv. Aρyiζει και κλεivετct| στov εoυτδ τoU. Δεv θδλεl παρδεg,
μπoρεi vα φταoεl μθΧρ| oε oημεΙo vα φoBoταl τov κδoμo. Φταvεl πoλλ6q φoρδq
oε oημεio vct μηv τoU πρoKαλoυv yαρα τα oτoμo τηg olκoγδvε|clξτou καlolφiλol

τoU. Γivεταl ευδξαπτog μαλΦvει γlα αoημαvτεq αlτiεq

με oτoμα

τoU

περrβαMovrδq τoυ. Γivεταl βαρετδξ oτo περιβαMov απδ τηv tσχUρoγvωμoolvη
ταJ κα|τηv oδκ:κρloiα τoυ.

Aλλξ

φρξ

μπoρεivα ιπαργow oυμrπiψαro ιπoγoivδριακα.

Tα ποραπαvω φαivovταl oπo τα oυμπτΦματα:
Ailments, from cares.
Ailments, from excitement emotional.
Ailments, from love dissaPointed.
Anger at trifles.
Anger, at voices of PeoPle.

Anxiety, of conscience, as if quilty of a crime.
Anxiety, from prolonged continence.
Anxiety, hypochondriacal.
Anxiety, about future.
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Anxiety, about present.
Anxiety, about triffles.

Contradiction is intolerable.
Delusions, someone was coming in at the door (at night).
Deluslons someone is enteving (at night/).
Delusions house is full of peoPle.
Fastidious.
Fear of death.
Fear, appraching him of others.
Fear of people.
l-'lypochondriasis from sexual abstinence.
Narrow minded.

Religious affections, from remorse.
Stanger, presence of strangers, agg.
Superstltious.

Mια αΜη εlκδvα ΠoU μπoρεi vα εμφαvloτεi εivαt αυτη τωv υπooτρoφlκΦv
ψυγΦoεωv η μαviαg.

με

o

αoΘεvηg μπoρεivα εivαtκαταΘλιπτικδq, ατlμιiλητoq η καl

υπoγovδριακα oυμπτΦματα. Παρoυoιαζεl lδ6εq αυτoμoμφηq

η

,(clt

oUτoKτovιKδ lδεαoμδ. Mπoρεi oμωq vα εivαl αvηoυyoq, φλυαρog με δlαγυτικη
σUμπεριφoρo, vτυμεvoq πoλ0 κoλα oτoλιoμivog l(cl|καμclρωτoi oαv χΠvα. AΜεg

φoρiζ μπoρεi vα δyεl

Kα| πctρctvol.κη

oταoη απδvαvr| στouq αMoυq, με βiαlη

σUμtτερ|φoρα oτov Θυμδ τou.

Tα παραπαvω φαΙvovrαl απδ:
Delusion, he is percecuted.
Delusion he is pursued by enemies.
Dancing.

{b

le

Destrutiveness.

foolish behaviour.
lnsanity, dresses in his best clothes.
Insanity, makes useless purοhases.

Loquacity.
Mania.

Prophesying.

'

Runs about.
Striking, his head against wall and things.
Suspicious.
Despair.

Mood alternating.
Preligious melancholia.
Reproaches himself.
Sadness, with suiοidal disposition.
Swicidal disposition by hypochondriasis.
Thinking of comPlaints, agg.
Weary of life.

Στoδιακα, μnoρεi vα εniλΘεl στov αoΘεvη μiα βoΘμιαiα εκπτωoη
δtαvoητικΦv λειτoυργlωv.

o

TωV

αoθεvηq ξε}yα, δυoκoλευεταl σTηv διovoητικη

εργαoiα, δyεl μεiωoη τηq Boυλητlκηξ lκαvoτηταq. Tov εvoγλouv κα|

o|

πoραμrκρδg πooδτητεq αλκooλolyωv πoτΦv. Σε ληψη κραolo0 η oε καπolεq
oωμoτικεg πoΘηoειq μπoρεΙ vα εμφαvlστεi εκπτωoη τoU εΟρoυq

K|

τηq διαΟγεlαq

τηq ουvειδηoεωq, πoυ μπoρεi vα φΘαoε| απo απλη voητικη σUγχUση δωζ καl

κιilμα. To ατoμo εivαI αviκαvo vα καταvoηoεl τl oυμBαivεl γΟρω τoυ
κ|vητoΠoιεΙτol δ0oκoλα απo τα εξωτερlκα ερεΘioματα.

Kα|
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Confusion of mind, during chill.
Confusion of mind, after sleePlng.
Confusion of mind, after a siesta.
Confusion of mind, from spirituous liquors.
Confusion of mind, while walking.
Delirium, maniakal.
Dellirium, with running.

Dullness.
Drinking, mental symPtoms after.

Work dread of mental.
Inditference, apathy.
lndo|enοe, aversion to work'

Slowness of old peoPle.
Unconsciousness, during chill.
Unconsciousness, mental insensibility.

Uncosciousness, durlng vertigo.
Will, loss of.
TελεrΦvovrαq, θα Θθλoμε vα oυζητησouμε, oε πoιεg ηλIκiεq Kαtσε πoI6q
oυvΘηκεq τolρlαζεrτo Conium. Mlληooμε παρoπαvω για τηv ψυΧικη κoταoταoη

Conium κα| γ|o τηv oχioη τηq με τηv oεξoυαλlκη λειτoυργiα. Τo Conium γivεταt

πoλυ επiκαlρo φoρμoκo σε μiα επoyη πoU τo καρκιvικδ μiαoμα εivαl τδoo
εξoπλωμdvo. Eτol δyoυμε δεl vα εvδεiκυvrαι oε viεq γυvoiκεq η αvδρεq δταv
εμφovlζαvτηv ΧαραKτηριoτlκηoυτη oUγκρoUση ToU Conium. Kυρiωg εivαl oτoμα

tτou λoγω φtλoooφικΦv πεπotΘηoεωv πρooπαΘouv

vo

oταματηooυv

Tηv

oεξoυαλrκη δραoτητιδτητα. Kατl τδτoto εivαl εvαw]o στηv φ0oη τoυ αvθρωπoυ
κct|

τo τiμημα εivαι o καρκivoq. Eπioτηq, τo. αUσTηρo Koιvωv|κδ περιβαλλov
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μπoρεivα βoηΘησειστηv αvαΠτUξη εικovαq Conium. Eπioηq δταv καπoloq δivεl

μεγαΜ βαρΟτητα στηv εργooiα παραμελΦvrοq τlg υπδλoιπεg αvαγκεq

ToU.

Evδεiκυταl τo Conium oε παιδlα;BεBαiωq. Eivαl δ0oκoλo δμωq oε αuτηv τηv
περiπτωoη vct αvoγvωρloτεi απδ τα ψυγrκα oυμπτΦμoτo.

l.{

αvεOρεoη καπotoq

εlκδvαg Conium oτηv μητ6ρα κoτα τηv δroρκεlclτηξ εγγυμoolvηq η oτov πατiρo

Θα μαq βoηΘΠoει vα τo oκεφτoUμε. F| yρηorμδτητo τoU σε πoΘηoεIq τωv
τα δoα
γερδvrωv δγεl τovιoτεi απδ πoλλoOq oυγγραφεiq καt εivαl ευvδητη με
δyoυμε πει.

l.{

κλιμακτηρloqεivαl επioηq μια περioδoq πoυ μπoρεi vα εvδεiκvυταl

τo Conium.

To παραπαvω φoivowαι απo τo oυμπτΦμoτcl:
Anxiety, from prolonged continence.
Ailments, from cares, worries.
Ailments, from work mental.

Confusion, of mind, in old age.
Sadness, during climaxis.
Sadness, from continence.
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cRocus

sATΙvτ,s

.De1usious, tΙraE he is uηf it for business.
Ιndustrious.

Occupation

amel.

AffecEionate.
Offended easily.
Tα παpαπdνιr oυμπτιiυματα μαE βoηΘoιjν vα rατoνot'1σoυμε lην
εργατικd πoυ
ψυxικη καiaoταoη τbιi crocus. Etναι ατoΨαExoυv
6μωξ μtα
βε:ιτιδνovται με iη., εργαoiα. Aτoμo oτoργικd.
λναoφα.ι.εια θνioνη σε oxθoη με τι6 ικαν6τηtθE τoυq στηv
επαγγελματικη oiαοιoορoμiα. To Crocus ταιpια6ει πoλυ oε r$o
μθoηg
ηλικtεE: oτo τθλοE tηg LφηβεtαE ,tcιι σto τθ.lιog τηE
r,i.ι.ικiαξ. Tελειιilνoνtαξ_ η εφη]βεtα, ΞO dτoμo θxει ανηoυxtεg
επαγγεiματικ6E , θ6:ιiι να ταtζτoπoιηΘεi επαYγελματικα. Av
καπδιo &τoμo Ξxει θντoνη την αtoΘηoη τt'ιE tlανημπδριαE,' τδτε
μπopεt να Lμφανιoτεi καταoιαoη crocuε. Στo τξιoE τηζ μ€ση9
μπoρεt
η.lιιiιαg, 6ταv τo dτoμo πrr1oιαζει να βγεt στην σtiνtαξη,
πdλι νiι εμφαvιστεt αioΘηoη αvιxανδτηταE στην επαγγελματικη
δραoτη1rι6τητα. To ατoμo αρxtEει και voιδΘει 6τι γεpαζε}, 6τι
οεv εiναι αυτ6E πoυ ηταν. T6τε μπoρεt να ovαπτυxΘεt κατ6oταoη
Crocus. Aλλ6 tζαι oε oπoιoσηπoτε dλλrι ηλικto Θα μπoρoιioε να
εvlεtκνυται τo Crocug, αν τα oυμπτδματα συμφωνoι3ν. To dτoμo
Crocμs xαρα,rτry)tEεται απ6 μtα μεγdλη εναλλαYη διαΘθoεων.
ΘυμΦνει xωρiE .λδγo. Πανω στo Θυμδ τoυ παραφθρεlcιι. Στη

oυvθxεια θxει ευxdριoτη σιdοεoη, τραγoυδd, xoρειiει. Exει
μεταννortοει πr,fu>ω6 για την πρoηγoιiμενη oυμπεριφoρα toυ.
Aλλε6 φoρθE θxει καταΘλιπτικd oυμπτιilματcι Σtoυ δεν σιαρκoιiν
6μωζ πoλιi. Evαλλdooνται με ευxαριoτη διαΘεoη η Θυμδ.xαι πdντα
μετd απδ κdΘε παραφopα τoυ μετανoιδνει. o Clarke αναφ*ρει ιην
περi,πτωoη νεαρdE κα.λλιτθxνισαE πoυ εtxε βtαιεE κρfoειg Θυμoιi.
στιE oπotεg 6φτανε στo oημεi,o να αρπdgει τo μαxαiρι νo τo
πεταEει oτη μηtθρα τηE Ιζoι μετα τo μεlανvooιioε αμθoωg.
Eνo dλλo μεγα.ι.o xαραtξτζιριoτικ6 τoυ Crocus εtvoι τα γθ.lιια
μεγαa.r1q διdρκειαg. o C1arke γ1r.αφει: '' Mια φoρα θτυxε να δω
στo \,oqoκoμεto μια vεαpη κoπθlα πoυ θπαoxε απ6 xαρσιαxη
ανεπdpκεια και βαλβιroπαΘειαl σ€ μια κρ{.oη υστεριlcoιi Yθλιoυ.
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otpπτωμα γιd τo οποtο
Crocus. Eνα xαρΦrιηpιoτικ6
-iατι
στην καpδιακt'1
;;*,;;ι6ταν rriα"-η αioΘηorΙ 6τι o$ντoμαανατηδoι1οε
εφελτιd)Θ{Ιn..,
;δF. ErδΘη ciocus 30 και πoλιj
Σε oπoιoδηπoτε ΨυxΦτικ6 επειoδoio .f} υσ!ερικt'1 κoταοτooη
εμφανtioνιαι iα .,αρiπdνιr oυμπτΦματα πρθπει ν.α oκεφτΦμαoτε τo
Crocus . Tα πo1rαπανω- φαtνovτqι ατ16 τα συμtlτdlμoτα;
Σκθφτηκα τQ

laughing.

Anger, alternating

ι,,iE,h

ArΙger, alternatlng

ιlith singing.

CheerfyL, alt,ernatiag with sadness.
Dancing.

Exhilatation,
ΙΙygteria.

alternat,ing wiEh sadnegs'

Ι,aughing i,mmoderaEely.
Ι,aughing a}ternatiny with quarrel.

Ι.oquacity, ιrlch jesting.
t,Ιania, ιγith rage.
Moοd alEernatsing.

Mσroge, alEernating ιιlith chθerfulnegg,
Quarrelsome, a}ternating wiεh gayety and laughter.

Rage, alternat,ing tαith aflectionate diεpositiοn.
Rage. folloιοed by repentarrce.
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CυPRUM METAJ,Ι,ΞCUM

Tα παρcικ6τω συμπτ6ματα μαE βoηΘoιiν να lζατανoησoυμε τηv
ψυxικη }ζατασιαση Cupruπ:
Delusions, that he is a general.
Delusions, being a coπιmander.
Delusions, thinks he is repairing old chairsDelusions, thinks he is setling green vegetable.
De].usions, is great peΞson.
Delusions, EhaE he is an officer.

Delusions, thinks himself a person of rankDelusions, gathering tιerbs.
κατα6tωoηg. To να
o oτρατηγ69
-πα.ι.ι€Eεtναι otμβo.ι.o κoιvωνικdEλαxανικα
καρθκlεg, r1 να πoυλαE ..τηg η να εtoαι
επιoκευαζειE
σειραE,', πoυ
υπα.ι,ιr1;ιoξ oε μiα εργαotα εtvαι επαγγθ.ι.ματα
lεν xαt,ρoυν εκτiμηoηE Kαι Θαυμαoμoιi oε μtα κoινωνtα.
Eτσι τo cirpruπ ατoμo εlναi θνα ατoμo πoυ τo εvδιαφθρει,
πoλιi να θxει μια επιφανη κoιvωνικη Θθoη. Πθv<,l απδ καΘε τι
για αυτ6ν εiναι η κoινωνικη καταξtωoη. Eπαγγ6λματα 6πιυ9 τoιi
oτρατηγoιi, τoιi πoλιτικoιj, τoιi καλλιτθxνη θxoυν μεγdλο
',κbινδνικδ prestigeu. Ι{ ιδθα 6τι η xoινωνικη τoυ Θθση Θα
εtναι αυτt'1 εν6E υπαλληλoυ n ενδg παντoπcil.ι.η li μαν6βη τov
στενoxωpεt πoλυ. Για αυτδ πpooπαΘεt να πετιixει αυτt'1ν τηv
Koινωνιt<i καταξtωση. Eαν αυτ6 εtvαι εφικτ6, It.X. βρtoκεται
σε rΙεpιβ6Jιλoν πoυ Θα μπoρoιioε να πετrixει κ6τι τθτoιo,
ερYαζeται συστηματικα για να πετι5xει τov σκoπ6 τoυ.
aρxi,ζει vα επιδiσεται με 6.ι.εE τoυ τιE συναμειE στ,ηv
απ6κτηoη 6λo και περιoo6τερηE κoινωνικη9 αvαγνcipισηE. Στην
πρooπαΘεια τoυ αυτd xρησιμoπoιεt καΘε μθoo. Γfvεται
ανταγωνιoτικ6E πρoE τoυE oυναδθλφoυE τoυ.Kραταει επιφυλακτικη
oταoη πρoE τoυE α.ι.ι.oυE. Γtvεται καxυπoπτoE. Ei,ναι αναoφα.lιriq
σε oxθoη με αυτd πoυ txει κατακτt'1σει. Φoβdται 6τι Θα xdοει
την lξoιvωνικη τoυ Θθoη. Aυτ6 τoι3 σημιoυργεi, αYxog για τo τt
Θα μπoρoιioε να oυμβεt. IΙ μη εκδηλωoη τηE επιΘετικ6τητα9 τoυ
πρoE τoυE d.ι,ιoυE μπoρεt να σημιoυργηoε! υπoxovσpι9κd
oυμπτωματoλoγια. Στo oπtτι τoυ γiνεται oτρατηγ6E. Δεν αvτ6xει
τηv αντιλoγtα απ6 τα παισια η τov or3ντρoφo.
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ΙIoλλθE φoρθE 6μω9 μπoρεt να συνυπαρxoυv ταυτ6xρoνα και
αρκετθE ευαιoΘηot.E, πoυ κdνoυν τo ατoμo να μετανoεt και να
νoιrilΘει ενox*g για τιg παρεlζτρoπθE αυτθE τηE συμπεριφoραg
τoυ. oι ευαισΘησtεE αυτθE δμωE σεν φαtνoνται πρoE τα θξω,
τιE βιιilνει τo ατoμo μ6vo τoυ. Eiναι ευθ6απτo9 lζαι κdπoιεg
φoρθξ παραφθρεται. Mr:oρεi να φΘooει σε βtαιεg εξαρoειE Θυμoυ.
Tα παραπανω φαtνoνtαι Ιtαι απ6 tα oυμπτιiματα:

Ailments from, anger,
AilmenEs from, angΓer,

τ,riEh anxieEy.

Ailmentss from, bad newε.

Arιxiet,y, abouE future.

Arιxiety, hypochondriacal .
Brooding, corner or πoping,b. in a.
I

;

:

I

I

t
I

I
E

I

t

iι
t.

t

Contradict, disposition to.
Coιρardice.

DeaEh, present,iment of

.

oeceitful.
De1us1ons, is abouε εo be arresEed.

Delusions, pursued by enemies.
Delusioπs, pursued by police.
Dictatorial.
Discontented, τγith everything.

E

Fear, approaching hiπ of otshers.
Fear, of falling

ι

FeaΞ, of people.

I

ΞΙaughE'y.

I

]
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IΙat,red.

Megalomania.

Occupation

ame1.

Rage, ιlit,h striking.
Rage, vj.olenE.
Remorse.

SenEimenEal.
ΞΙ υπερπρooπαΘεια τoυ αυτη μπoρεt να oδηγdoει τo ατoμo oε
υπεpκ6πωoη. Eτσι τ6τε παρoυoιαζovται απθxΘεια πρoE την
εργαotα, δυoκoλtα στη oυγκ6vτpΘσξ, δεv μπoρεt να εpγαoτεt,
σιανoητικα. Ei,ναι αργδg σε δ.lιεE τιE αντισραoειg τoυ rζαι δεν
θxει ενδιαφ6ρoν γιq τiπoτε. Tθτoια συμπτωματoλoγi,α μπoρεt νo
εμφανιoτεt και σε oργανικη oιαταραxfΙ. Tα oυμπτιilματα εtναι:

Ailments, from πeπt,al work.
AΙΙswers, aversion Eo ansτrer.

Answers, reflects

Iong.

Andwers, slowly.
Concent,raEion dif f icult.

Confusion of πind, ΞS if intoxicated.

Exertion Ξ99, from mentaI.
Ιndifference, apathy.
Ξndolence, aversion to work.

Sit, inclination

t,o.

Sloιρnesg.

aν 6μωE βρtoκεται σε πεpιβ6λλov πoυ σεν ευνoεi την ταoη
τoυ για κoινωνικd καταξtωoη τ6τε τo ατoμo νoιcbΘει
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cιπoτυxημθνo. AιoΘανεται δτι oι d.ι,.lιoι δεν τoν εκτιμoυν.
Eμφανtζεται καταΘλιπτικη συμπτωμcΙτoλoγiα πoυ μπoρεi vα
oυvoδεtει με αγxog, αvηoυxtα, φδβo Θανατoυ κcιι ταoειE φυrηg.
Tα oυμπτιilματα εtναι:

Brooding, corner or πoping b in a.
Death, thought,s of

.

Fear, of impending death.
Escape, attempEs to.

Prost,ration of mind, mental exhaustion, with sleeplessness.
Restlessness, anxious.
Restlessness, tossing about in bed.
Sadness,

Sadness,

compaΞ}y

aversion to, desires for solitude.

Weeping, afEer light emoEion.
Vleeping, involuntary.

To Cuprum ατoμo μπoρεt να εμφανtoει πoλι5 βioιη
συμπτωματoλoγtα. Aυτη μπoρεt να εμφαvιoτεt εtτε oε ψυxιoτικ6
επεισ6lιo, εtτε σε επιληπτoειδη oιdγερoη η σε α.t'.ι,η oργανικη

διαταραxη τoιi εγκεφαλoυ. To ατoμo μπoρεt να xτυπd, VQι
lαγκδνει, VCt καταστρθφει, Vo φτιiνει, VCl ΘθJιει να oκoτcbσει.
lfΙΙoρεt 6μωg καπoιεE φoρθg στιE παραπανω περιπιιilσει9 vα
υπαρxoυν διαoτηματα ηρεμtαg, πoυ . νcι ακoλoυΘoυv τιE βtαιεE
κρtoειg. JιJ\λoτε κυριαρxoιiν τα oυμπτδματα τηE κδπωoηE τιilν
ψυxικδν λειτoυργιtilv, PE ταση για γ6.ι.ια και φλυαρtα.- Tα
oυμπτcbματα εtναι:
Bite, desires Eo, during convulsions.
Bite, desires to, during delirium.
Bite, desires Eo, bites spoon eEc.
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Delirium anxious.
Delirium, bed escapes, springs up suddenly from.
Delirium, with crying.
Delirium quiet,.
Delirium, raging.
Delirium, violent.
Delirium, wild.
Destructiveness

.

Dream, as if in a.

Insanity, with anxiety.
Insanit.y, cheerful.
Ξnsanit,y, malicioug

.

Ξnsanity, puerperal.
Kill, desire to.
Laughing, immoderately.
Laughing, after overτρork.
Mania, ιεith rage.
PuI1 one's hair, desires to.
Rage, with biting.
Rage, wit,h epilepsy.
Rage, with shrieking.
Rage, violenE.

Rage, θt s1ght ιρat,er.
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Strrieking, before convuIsiσns.
Shrieking, epilePtic.
spitting desires to, in faces of people.
Striking, about, him at imaginary objects.
Vio1ent, deeds of violeηce, rage 1eading to.
Wildness.

To Cupruπ ενδεtκvυται επioηE σε σιανoητικη καΘυoτθρηoη.
σε
Tα παισια εtναι δειλd ,ζαι φoβιoμθνα. Δεν απoδtσoυν τηv
vερ6
τo
vα
η
r'rπoρεt
απαιτηoειg.
δio',oη..κθE
.φoβoιiνται
απδ τιg πρδτεE πoυ
μπobεi να.εiναι ,'μπαμπ6r
φωiια. e',ieE oι iθξεiE-μ}
, '.μαμcι,' . oταv
..E λεξειE
μoeoι',..1 τo iαιοt μδEι
τιE
Ξυμραiνει αυτ6 υπobεioυμε 6τι τo εvlιαφθρoν για αυτθE πoυ
θνvoιεg
τιE
σε
oφεt;ιiται
για
να
πιΘανδν
φ6βo
.l'θξΞιg
εκφρdEoυν. Tα ουμrrτιilματα εiναι :
Company,avergion Eo, avoidε the sight, of peopIe.
Development of ctrildren arrested.

pullness, with sleepiness.
Fear, approaching him of oEhers, children cannot bear to have
anyone come near theΙn.
Fear, of sεrangers.
Fear, of ιγater.
Fear, t'hings τρi1l catsch f ire.
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οYοLAMEN
Anxiety, of conscience, as if guilty of a crime.

Delusions, two persons in bed with her.
Detusions, he had commited a crime.
Delusions, he is a criminal.
Delusions, is deserted, forsaken.
Delusions, he has done wrong.
Delusions, he is persecuted.
Delusions, being doomed.
Confusion of mind, identity, sense of duality.
Tα παραπαvω oυμπτΦματα μαζ δεiyμloυv τov πυρηvα τηq ψυyoδlαvoητlκηq

καrαoταoεωq Cyc|amen.

,Aτoμα

με φoβερδg τυψεlq, δγoυv τηv αioΘηoη δτl

θyoυv καvεl λαΘoq, δτl 6yoυv παραBεi τoυq vδμoυq. NolιiFouv σαv εγκληματiεq.

To Cyctamen ατoμo μπoρεi vα εivαl 6vα ατoμo πoυ μεγαkυσε σε oυνΘηκεq
αξiεq. ,oταv
αuoτηρδq, oπωq μtα olκoγδvεtα με πoλ0 αυoτηρδq Θρηoκευτικδq

κcιvεl μlα πραξη πoυ θρ1ρταt σε αvτiΘεoη με αυτ6q, τδτε αvαrπOooεταl η
καrαoταoη Gyc|amen. Γlα παραδεryμα vεαρδq Eβραioq η Eβραiα ερωτε0εταl
,Av 6γει αιlατραφεi
με τlq αυoτηρδq
δvαl olvrρoφo πoU αrηκεl oε δλλη φuλη.

ΣlωvloτlκEq δoξαoiεq τδτε μπoρεi

vα αvαrπυξεl εvoyδq. Τo iδlo καl

δvαq

παvrρεμθvoq Xρloτrαvδq πoU πηγαivεl σU)αα ατηv εκκΜoiα καl πoυ iγεl
αvατραφεi με Xριoτlαvικη ηΘlκη κo| Πoυ ερωτε0εταl μlα αΜη γυvαiκα. Aργiζει
τδτε vα votιiβε! αμαρτωλδq, δ)βι τυψεlq γ|α τηv πραξη τoυ η τlq oκδψεlq τoU,
volΦΘει σclv vα δ1ρl δlαπρδξεl δγκλημα, 6γεl αγxoζ γlα Tηv oωτηρiα Tηq ψUχηξ

τoυ. NotΦΘεl εγκαταλελεlμδvoq, παρατnμivoq, 6τl ol αλλol πoυ ξ6ρoυv

Τl

oυμβαivει, ouvωμoτo0v εvαvτiov τoυ.
Νεαρα ogζυγoq μετδ τo δlαζυγιo, αρ1iζεl καl volΦΘεl δτl αυτη φταiεl γ!α Tov

μlρloμδ. ol γovεiq Tηq τηv εiyαv μεγαλιiloεl λ6γovrδq τηq

owεβq

δτt η
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γWαiκαπρεπεtvακavε|ταπσrrαμαvακρctTRσε|κovTατηξTovαvδρα.
oεξoυαλlκθq
Στηv κλμακrηρlo η γuvαΙκα μπoρεi vα 6γεl αυξημδvεq

oρξεlq.

Tδτε μπoρεi ε0κoλα vα
Σε μlα αuσTηρR κolvωviα κατlτδτolo δεv εivαl απoδεκrδ.
εivαl
Cyclamen. Γl, αυτδv τo λδγo, ioωq, τo Cyοlamen
αιlαrrrυγΘεi κατδαrαoη

σTηv κλιμακτηρlo.
oπoυδαio φαρμακo γlα oυμrπΦμcπα πoυ εμφαviζovτα|

BθβαlαolπαραπδvωκατααrαoεlqδεvεivαlolμδvεqπoυμΠoρεivα
εvδεitαυταιτoCyclamen.Πo),λ6qφoρεqατoμαπouεivαιυπε0Θυvαoεoλεq
τouqτlξ,υπoyρεΦοεlqvolιlΘoυvδτlαυτoiφταivεcvκατlδεvπδεlκαλα.,Eτoι
Eivαl δτoμα τα oπoiα 6yoυv
στηv oπolαδηπoτε απoτυγiα αlαπτ0oooυv εvoβq.

μεγαλiloεlσεoυιθηκεqπoUαπαlτo0vrαvαπδτoυqγovεiqυπερβoλlκη
uπευΘυvδτητακαtπoUτouqδημloυργoOoαvoυμαεvoyδq,μδoαoταπλαiolατΠζ
αυξημδvo τo αioΘημα
διαπαlδαγΦγησηq τoυq. EivαI ατoμα εργctTlκα, με
,Aτoμα πoυ αvαλ0oυv ouvεμilq τlg πραξειξ τoυζ. Mπoρεi δμωg vα
ευΘυvηq.
κρατoOv

κCI|

επικρ!Tικη oταoη απδvωrτl στoυξ Φλoυq.

Φoβερα ευΘικτoι. Mε τηv
Eivαι πoλΦ ευγεvtκα ατoμα καl πoλu oυvεπη.

παραμlκρη επiπληξΠ αυξαvovrαr

oι εvoβq τouq. lGρδiζoυv ευκoλα

τηv

πλατωvtκδ. E!κoλα απoγoητευovΤαl
ουμπδΘεια τωv αλ}ωv. BlΦvoυv τov δρωτα

oεμiαερωτtκηoyδoηγlατiπληγιilvovταlε0κoλα.ΘαπληγωΘoΦvπoλ0ε0κoλα
Tα παραπσvω φαivovrαl καl
απδ oυvrρoφo πoυ εivαl ζηλlαρηq n απoλυταργlκδq.

απδ τα oυμπτΦματα:
Censorious, critical'
Conscientious, about trifles'
ContemPtuous.
Delusions, she is Pregnant'
Despair, religious despair of salvation'
Doubtful, of souls welfare'

Forsaken teeling.
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lndustrious.
lntrospeαtion.

Mildness.
Offended easilY.
Religious affections.
Remorse.
Reproaches, himself.
Fancies, exalation of.
Fancies, Pleasant.
Menses, mental symptoms agg' copious flow amel'

ToαroμoCyc|amenλolπδv,ζειμtαθvτovηo0γκρoυoη.τoπloπtΘcnrδκδτω
Kατθyεταl απδ Θλiψη πoυ δεv
απδ αυτηv τηv καταorαση vα αvcιπrοξεl καrδΘλιψη.
Σκδφτεται ouvεβq τα δυoαρεατα Θθματα
γivεται αvrιληrπη απδ τoυq αλλoυq.
πoU τov αrιαoyoλoυv.

,Eτoι π6φτεl απδδoon τoυ σΤηv εργαoiα. ,A},λεq φoρδξ
η

ηεργαoiαγivεταιγlααυτδvδιθξoδoqγlαvαξεyδoεl.,A)ιλεζφoρ6qγivεταl
κακoκεφιδq
ευερ6Θlαroq. Kαπolεg φoρiq υπαρ1εl εvα}ιλαγη ευερεΘloτδτηTαξ η

αioΘημα xαραq. Mπoρεi

με

vα

cvαπτOξεl επioηq υπoγovδρlακη

τα oυμrπΦμαrα:
συμTrrωμctToλoγiα. Τα παραπαvω φαivovταt απδ
Activity amel.

Anger.
Brooding.
Cheerful alternating with moroseness'
ComPanY, aversion to.
Dullness, atternating with desire for work'
|deas, deficienοy of.
I

rritability, atternatin g with cheerfu lness'

Joy, alternating with irritability'
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Memory, weakness of, for mental labor'
Morose, afternoon, after siesta'
Morose, in suPPresed menses'
Morose, about trifles.

oοcupation ame|.
Reading, aversion to read'
Reading, unable to read.
Sadness, before menses'
Sadness, from suPPresed menses'
Talk, indisPosed to.
Grief , undemonstrative.

Thoughts, thoughttul.
WeePing, during menses'
WeePing, which does her no good'
Work, aversion to mental'
Work, imPossible.
Fear, of death.
HyPochondriasis.
εvδεiκvuτα| To Cyc|amen.
Aλλα και σε ψUx,Tlκη oυμπτωματoλoγiα μπoρεivα

κλlμακrnPlo. |oμ.loυv B6Bαlα δλα δoα
Aυτδ ouμβαivεt κυρiωg oε γυvαil(εξ, στηv
Σyετlκα εivαι καl τα τταρακατω
επΦΘηoor αρμκα γ|α τηv κατδoταoη Cyclamen.
oυμτπΦματα:

Abstraction, of mind.
Anger.
Concentration difficult'

|nsanξ, during climaοteric period.
Mania.

102
Memory active.
Mood alternating.

Speech inοoherent.
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}ΙYoscYAl{Us NΙGER

Tα παραtζατω oυμπτιiματα μαE βoηΘoι3v να
ψυxικη κατ6oταoη IΙyoscyaπus:

κατανoηooυμε την

Delusions, driving Peacocks.
Delusions, chasing Peacocks.
Delusions, peacocks frightening away'
Delusions, gees geese.
Detrusions, he is picking feathers from birds'
De].usions, hens bound ιιith chains.
afe swineDelusions, is going t,o be married'
Delusions, of a wedding.
Propensity t,o handle oΞgans (goericke).

Delusions,

men

τo πι6 oμoρφo
To παγιiνι εtναι oιiμβo,lιo τηg oμoρφιαq.εtναι
-Παγιbνα
εtναι και η πoλf
ωραtα
γυvαiκα, d o πoλιi ωραtoE
- r,_1.--^---,-oi;α
Yπαρxει σG)ρεια
τoυ ερωτικori ατδμoυ.
εtναι.oυμβoλo
αυτ6. Για
εκφραoε.ων *o. τρλ}o.,οιω., ',bυ αναφθρoνται σε
. . l. ,
x6ρεψε.
xf1να
μoυ/odκω
πoidο..γμo, ,'Σηκω.,,&',ια μoυ/oηκω
-φ6ρεoε
xηνα
π6πια
κ6κκινα
τα
t'Bγαλε
xηρα
τα μΞJρ"
FoU,
η
μoυ. . .',.
Η κ6τα εtναι o$μβoλo τηg υπoταγμθνηE. γυναiκαE. Etναι η
τηg
κoλη νoικolζυpα,η γυvαiκα πδυ 6xει παρατηoει Iην ερωτικη στo
μητρικα τηE καΘηκoντα 'και
φ,lo,i "o. θxεi ατioi'ρoφηΘεt στα _iραταει
κλειoτq τα αυτια τηζ
uo.ι*o,..,ρι6.ιrια τθi-o.i-γυναtκα
την .πoλιoρκoriν.
και .o μo..o .ηq στoυg oειρηνεE -.αvoρεE πoυ
g',o '.καildκι,, q;διxΘανΞται αυτ6v τ6ν.τιiπo tηg Yυναtκαg και στo
κ$κλo των t'κ'αμακιωvl| o τtτλog τηE κ6τα9 lεν εtναι τιμητικ6E.
To γoυρoι3νi εtvαι σtμβoλo εv6E ατ6μoυ σεξoυαλικori, γdινoυ,
πoλri καλα με
πoυ αν και ζει 6μωE oτηi. βρωμια iα καταφθρνει
κρθαE αυξανει τιq
.iE γυναi,κΞE. ιiγΞται 6iι τo xoιριν6 απ6
την xηνα oτo 6τι
δ.i"uδ.,.eq δρμθE. τo γoυρoυνι οιαφΞρει εtναι
παιγvιlιαρα
εtναι πιo xovi.ρ",ioμμeνo,',ιδ γηι,o. ΙΙ xηνα
tζαι η κoρμoσταbιιi iλE εt,ναι-iυγερη. ΙIερπαταει κoυνιoτη και
καμαρωτη.
-Ta
φiερd,εtναι δτι πιδ ωραto θxoυν τα πoυλια.τo vα μαζευει

και επιβλητι"δ-"iη"-Ξiiδa".oη.io'.,λt-.
νεαρ69.,
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κdπoιog φτερα απ6 τα rΙoυλια εiναι σαv να μαζeιjει φωtoγραφtεE
απ6 ωραtεE γυvαtκεg (η ανσρε6) πoυ τιE (τoυg) εtxε ερωμtvεg
( ερclμθνoυs ) . εtναι
ση.r.αοd πραξη κoταξtωσηs. Σε tνα τθτoιo
dτoμo μετρdνε oι μειoxθE τoυ, τα ltατcιφθρvει καλ& με το dλ.ι.o
φι1:ιo.
Eτoι rrλdoν γtvεται καταvoητd η ψυxικη oφαtρα τoU
ΙΙyoscyaπuε.ΙΙρδκειται γιd θ.τoμα τα oπotα εxoυv 6vτoνo πρδβλrμlα
στιE oxθoειg τoυg με τo &a.,ιo φιi.r.o. Συνdxεια τo μυαλ6 τoυζ
στριφoγυρtζει oτo sex. Eισι 6πoυ π6νε βλ€πoυv γυναtκεE να
τoυE flρtxvovταιn. Φαvτdζoνται τov εoυτδ τoυE να κυ}rλoφopεt
ωραtεg γυvαtκεg. €πoια γυvαtκα τoυζ αrrrroρρtπτει την απoκαλor1ν
κδτα. oι εξωτεpικ€E oυνΘf1κεg πoυ μπoρεt να ευνodooυν τηv
εμφανιoη καταoτdσεG,E lΙyoscyamuε θxoυv να κdνoυν oυνr|Θωt με
μια απ6ρριψη κυρiωE ερωτικτ1. B6βαια τα αtτια εtναι βαθΦιερα.
Tα dτoμα πoυ εμφανtgoυν εικ6να IΙyoscyamus βιδνoυν θνα 6γxoE
τιμωρtαg. δxouν oυxνα την αtoΘηoη διι Θα τιμρρηΘoιiν. Evα
αυoτηp6 oικοYενειακ6 περιβlλ),oν ευνoεt την εμφdvιoη τoυ
αγxoυζ τιμωρtαg και ουνεπδg κoι τηs εικ6vαE lΙyoscyamus.
Aυτη η αt.oθηoη oυvηΘωg δεν εtναι oυνειδηιτl, και δεν Θα μαE
αναφεpΘεt απδ τoν ooΘενd. Mπoρεt Φμog να μαg oναφθρει o
ασΘενdζ 6τι κdπoιoι απδ τo εργασιακ6 τoυ περιβdJιλoν tov
διαβdλλoυν, 6τι oυνωμoτoυv εναντtoν τoυ. Etναι επtoηg πoλυ
ενσιαφθρoν 6τι iνα απ6 τα oωματικd xoρακτηριoτικd τoυ
Ηyoscyamus εiναι 6τι κατα τoν βdxα πιdvει τα γεννηtικα τoυ
δργανα. Aυτf1 η κi,νηoη μπoρεt να εpμηvευτε{ oE rΙρoσπdΘεια
πρooταotαE των γεvvητικιiv oργ6vωv απ6 ενδεx6μενo κiνσυνo
π.ιr1qηE τoυs. IΙ Ψυxανα.ι.υτικld oρoλoγiα εtvαι dγxog ευνoυxισFof ,
ιo oπoto xαρακτηptqει τηv φαλλικd Φoη. Mε την oρoλoγto τηg
oμoιoπαΘητικdE εt,ναι oυνσιαoμδg ψιilραE καΘ. υnερoxrt και oιiφιλη€
ltαι εtvαι o μιαoματικ69 oυνδιαoμ69 rloυ xαρo,ξτry)tζeι την
καΘ{λωoη oτo oισιπ6σειo. Tα dτoμα EyogcyamuΞ παρoυoιdζoυν
επioηE αtoθηrα εYκατdλειi{rlE,rαι θrιλειΨrrι αυτoπεπotΘησηg.
Eικ6να IΙyoεcyanus παρoυoι6ζεται oυxνd στην εφηβεtα oτα
αγ6ρια. Etναι τ6ιε πoυ αναπτtoσoυν τo ερωτικ6 ενσιαφθρoν
αλ,ιd και πoυ βιιilνoυν θντoνα τηv αvαoφd,.ι.εια 6tι δεv θxoυν
κdνει fρωτα ακδμη. To μυαλ6 τoυE oυν*xεια στριφoγυρi6ει στην
ερωτικη oxcoη με τo oλλo φιi.ι,o.εε αυτ/1ν ιηv φαoη xρησιμoπoιoιiv
oυxνd βριoιθE στo λεξιλ6γι6 τoυg, ασxoλotνται oυνθxεια μθ
πoρν6 ταινtεg ,rαι πoρv6 περιoσιxd. Koυτοoμπoλειioυν τo ,rdΘετt
πoυ Θα πθoει στην αντt)ιr1ψd τoυE. ToυE αρθoει να επισεικνιioυv
τo ocilμα τoυ€ Yυμv6. Tο αγxog τηE τιμωρtαg παtρνει τηv poρφd
τoυ φ6βoυ τηE oιiφιratE η στηv επoxli1 μαg τoυ φ69oυ για ιo aids.
Mια κoπθ.ια μετd dπ6 καπoια ερc,lτικrl απoγoητευση μπopεt να
€μφαvtoει εtκδνα lΙyoscyamus. aρxtζει να νt$νεται επισεικτικd
αρxi,Eει να θxει εφ:{μερεE oxθοειE, ειvoι oυνεxιilg τo μυαλο τη6
στo sex, φλερτdpει oυνθxεια. Etναι καxιiπoπιη lζαι ζηλειiει.
YιoΘετεt εxΘρικ{ oταoη πρ6E τoυg d,ιλoυg τoυg oπotoυg oυxvd
oυκoφαντεt. Aυτ6 6μωE Ξloυ αιοΘdνεται βαΘιiτερα εtναι 6να
otoΘημα εγκαταλει1ηg και θναE φ6βog Yιcι τoυ€ 6νδρε9.
Tα παρo'παvω φαtvovται απ6 τα συμπτιilματα:
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Ailnenεs, from love digsappoinEed.
Ailnent,E

.

f

AilmΘΙxt,s,

rom
f

being scorned.

rom anger.

AilπentE, froπ exciteπent emot,iona1.
Al],ments, froπ anEicipation.
anxieey, as if pursued.
Delusious, is desertsed.
Delusious, being dooπed.
Delusions, is perεecuted.
Delusions, aΞ it sθized.
Delusions, has losξ Ehe affection of a friend.
Feat οf πen.
Gosεiping.
Gealousy.

guspiclus.
Νyπphonania.
Obscene songs.

obscene ξalks.

offereτιd easi1y
Rudeneεs.

Slander, disposition ιo.
o lΙyos. εtναι ivα απ6 τα κυριδtερα φ6ρμακα μαE για τιg
εtτε σε
ψυxωτικ*ξ καταoταοELζ l εtτε σε μανιo,rαταΘ.lιιι1η.
δxιζoφρθνεια, Σε μoνιo,tατ6Θιιμη εvδεiκνυται κυρi,ιog για τιg
ν6ooυ, η για φdoειg rΙoυ μεταπtπτει o
μo.,iαiig φ&οειE τηζ
--μανιqκd
συμπτΦματoλoγtα σε καταΘλιπτικη.
λoοενdE.εr3io.ια δπ6
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rξαι τo αvτtστρoφo. I{ εμφdνιoη αμιγotE καταθλιπτι,ζη6
συμπτωματoλoγtα€ σε μια
φαoη τηE σιπoλικηg ψιixωoηg
(μανιoxαtαΘλιπτικ{E) μαg απoμακριjνει
απ6 τoν ΙΙyosc. Σε
τdτoιεg περιπτδσ9ιE o αοΘενt'1g εiναι ευxαριoτ.o6 φ.ι,fαρoq
και- . υπερκιvητικ6E. Ι{πoρεi, .να εμφανtζεται γεvαιdloρog, vα
κερvαει
dγνωoτoυE σtoν rρ6μo η να δtνεi λεφτd στoυg φiωioιiq.
Aλλεg φoρθ6 στην διαxυoη τoυ, μπoρεt να φιλαει dγνιloτoυg
στov δρ6μo. Exει μεγd;ιη ισiα για τoν εαυτ6 τoυ,κυρtωg σε 6τi
αφoρd τιE Kατακτt'1oειE με τιg γυναtxεE Aλλεg ΦoρΞg εivαι
ευερθΘιοτog και εμφανtEει θντoνη ζ{λεια ,ζαι καxυπoψtα.
ΙIιoτεtει 6τι η γυναtπα τoυ τoν απατ6. T6τε etναι επιeετιi6g
με τιE Υυvαtκεg τιs oπotεg Θεωρεt rπ6ρνεEll . δ,εν ανθxεται τηv
αντιλoγfα κoι Θθλει oι d.ι;.oι vα τoν υπακoι3ν. }rIr:oρεt να μι.lιd,ει
για μαxεg και να Θθ.ι,ει να βdζει φωτιd. Aλλεg φoρθg μπoρεt να
φτανει στo σηΙrεto vα vτιiνεται επισεικνιioνταE γυμν6 μθρη τoυ
oιilματ6g τoυ η να ξεγυμνιbνεται εντελιig. I.lπoρεt vα λθει οτtxoυg
oεξoυαλικoτi περιεxoμθvoυ rt και να βρt6ει. oταν εμφανtEoνται
,(αι KαταΘλιπτικα oυμπτιiματα μπoρεt να εμφανιoτoιiv τdoειg
αυτo,tτoνtαE. Aν και αρνεtται να π6pει τα φθρμακd τoυ επειδη
φoβdται 6τι Θα τoν rηλητηριαooυν (6xι παντα ), εtvαι γενικ6
απδ τoυg αρριboιoυs πoυ ειixoλα τoυ6 xειρiqεται o γιατpδg.
Tα παραηdνω φlαf νoνται απ6 τα συμπτciματα:
BatE,ιes, t,a1kg about.
Contradict, dtsposition to.
Cont,radiction is intolerable.
Cursing.
Deluεious, he has neg1ected his duty.
Delugions, he has done wrong.
hErospection.
.Τea1ousy.

Delusions,ωife is faith1ess.
Destructiveneεs, of c1othes.
Dregs, indeceπtly dresses.
Escape, atteπpt,s t,o run a τ,ay.
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Fatr, wrapa up

in

suπιπer.

Kig8eg θvery one.
Laughing inmoderatelY.

Loathing at life.

ιoathing

ats work.

toquaciξy

'

Μania.
Mood alt,ernating.

Naked, waΙιts t,o be.
Reproaches hiπself.

Speechι pratt,li'y, 1ies naked in bed and Prat,t,les.
St,riking himself , knocking his head against, wal1 and things

'

Suicidal dispοεiEiofl , by drolεing.
Suic1dal dispositiorι, wiεh kιrifa.
$uicidal diεposiιion, tshrovling hinse]-f f,rom a htgh.
τ{eeping alternating ιεit,h l.aughter.
Well, says he iθ, lρhen very sich
oxιζoφρ*νεια η εικ6να μπopεi να πoικtλ,ιει.
Kαι στην
.υπερτδpδi}ν
τα oυμπτdrματα πQυ oφεtλoνται στην
A,\λεg φoρθζ
lΙ
oυμπLριφoρd τoυ εtvαι αrΙpεtΙιiE
iωv
αvαoτoλcb,.
μεtωδη.
-iπtτι
στo οxoλεio, υπdbxiι ' τdoη για βωμoλοxtα,
π;_
d.αυνανιoμ6
t'Ι αλ.ι,εg πρoξειE επισειξιoμανtαE.
iπiοεικτικ6
ιrπαρxεi
AλλEs
γενικd μεtωoη τηE rραoτηpι6tηταg
μtα
φoρ.ξ
-ατδμb",
σε '!απoτυ,αΙltθνo ερωταn.
απoδtδεται
oiτotα
τoυ
π
δ_Ξp.i"s-α,iοd εtναι εξωπραγματικ69l Ξo.ερωτικ6 αντιl{εtμεvo
.ivωριμto η γνωριμiα ',εξ απoοτ6oεoEn
α'.x[.π.ιδeει
φιrικd-φαvταoτιrθE
εριoτικ69 ιοτoρiεg. Aλλεζ
"ι.,λ.τo-μiα
dτoμo
,ζαι
Kανει
φoρθg τo dioμo γtνεταi o σαxλαμαρ6κιαE τt'1g παρθαE.κCιι
αν
iοiεiα 6καιρδ και εiναι xovτρoκoμμθνog στουE τρ6πoυE
*αι lεv εtνλι κακ69 γtνεται Ξνoxιr1τικδg με την oυμπεριφoρ6
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τoυ. Toυ αρfoει vα λθει ανθκδoτα oεξoυαλικoιj περιεxoμθvoυ,
κ6νει l'πoνηρdι, στιxd'κια, o νουE τoυ εtνqι oυνεxδg στην πλdκα
κυρtωg σεξoυαλικoι} περιεxoμθνoυ. Aλλεg φoρθg φαvτd4εται 6τι
oι αλ.l.oι συνΦμoτΘιiν εναvτtoν τoυ, 6tι Θθλoυv να τoιi κανoυv
κgκ6, 6τι η γυναtκα τoυ τoν oπατd, 6τι oι dJιλoι τov λ6νε
ομoφυλ6φιλo, ,l,.λ.π. Tδτε πoλλθg φoρθg γtνgtαι ερειστικδg με
θvτoνη επιθυμtα να σκoτιiloει. Σε αυτθg τιg περιπτιilσειE o
ασΘεvηE lΙyoscyamys εtναι πoλυ επικtνlυνog. Ξεγελdει γιατt
μπoΙrεt vo φαtνεται φιξoυxog και υπoταxτικ6g στιE ox6oειE
τoυ. oμωE 6xει βαΘειd εrραιωμθνo παρανoικ6 ιδεooμδ rαι κ&πoια
oτιγμη μπoρεt vα oκoτιiloει τo αιoμo Γloυ εμπ:ιθκει στoν
παρανoικ6 ισεαoμ6 τoυ. Aλλεs φoρ6E υπdρxoυν κατατoνικd
oυμπτδματα. o αoΘεvdg μθvει ακtvητog για tiρεg και oρvεtται
tην ,ηψΞ1 τρoφηξ. a6βαια oπoια6{fΙoτε απδ τιg παραπdvοr ειx6vεg
rΙαpoυσιqoτεt, υπ6ρxoυν τα xαρα'rtηριoτικd oυμπτιbματα τoτJ
ΙΙyoscyaπuε 6nωE €xoυv rΙεριγραφει.
Tα παραπανω φαtνοvται απ6 τα oυμπτιilματα:
Arrιat,ivenes.

Contradicξion is int,olerable.
Curεing.
σealouεy.

Delusion, is abouE t,o receive inJury by his εurroundingε.
Delusions, he wilI be πurdered.
Delusions, he has t,o πurder somθone.
Delqsiong converses τrith absenE people.
Delusionε, he is perεecuted.
Deluεions, he is about Eo be poiεoned.
De1usions, he sees policeman come irιεo house.
De1ugions, he tρas pursued. by enemies.

Delusions, as if seized.
Delysions, being at war.
Delusions, ι.vife is faith1ess.

715

Degtsructiveness of cloEhes.

Dress, indecent,ly dresses .
Eat, refuses to.
Escape, alteΙnpts Eo, as if surroι.tΞΙted and captured froτn πen.
Fear of being injured.
Fear of knifes.
Fear of being Poisoned.
Fighι, wantg Eo.
Fire, warιtg to get things on.
Gestureg, stranges aEtitudeS and posit'ions'
hsanity, immobile as a statsue.
Σnsanity, pueΞperal.
Insanit,y, ιαith increaged strength.
degire ξo.
Kil],, iπpu1se Eo injure wit,h a knife.
xil1, thought, he oughL to kill somebody'
Lascivious, uncoverε sexual parEg.

Kilt,

Ι,aughiιlg, immoderaEely.

Loathing, at, work.
Site sξt11.
Sits erect,
S1ts, guiεe εtiff,.
ShneΙ<ing puerpera1..

Speech, prat,t,lity, lies naked ih bed and praEtles'
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Strilιing himse].f , Knoc}ting his head against ιρaI1 and thingε.
Violent, rage leading to deeds of violence.
o ΞΙyoscyaπιιrg εiναι oπoυδαto φdρμακo για την eεραπεtα
oργανικcilν ψυxoσυvσρ6μΦν, oξθων { xρoνiωv, Ytσ deliriuπ
eremens , γιd επιλ11πτικ69 καταoτ6oειE }r. λ. π.
Σε παραλrtρηrα η oυνεtδηoη τot αoΘενoιiE rΙαρCιτηρεtται
σιαταραγμθvη (oυγxυoη η Θ6λωoη). περioroι oιiγr<υoηE ε1,oλλdooνται με φωτεινd συνειδηoιακd διαλλεtμCιτα. ινα.ι.oYη εtναι
lζαι η ψυxoΙrινητικt'} οραστηριδτητα. Aδρdνεια ltαι παΘητικδτητcι εtvαι δυνατ6v νcι εvαλλdoεται με σιθγερoη. o αoΘενηg
πιοτειjει 6τι oι α.ιλoι Θθλoυν να τov ση,lftτηριdooυν d νp τo$
κdνoυv κακ6. Aλλoτε γδυνoνται μπρooτα oτoυg lΙαρευρισκoμθνoυg.
Διαtαρασoεται επtoηg η αvτi.lιημη tξαι η oυνεισητoπotηoη o:ιωv
δoων .lιαμBdνoυν xιlρα στo περιβαλλov. }Ι πρoooxη τoιi αoΘενotg
εtναι επtoηg σιαταραγμθvη. ΙΙ oκθ1η toυ εtγαι αoυvd,ρτητη.
ιυελλtζει t'1 φωναEει λθξειE η φραoειE ΣIoυ σεν oυνσθovται
συντακτικd μεταξυ τoυs. Αλλoτε εμφoνtEoυv λεκτικt'1 εμμoνη.
AΞΙαντdει με 'i 6xι fl σε 6.ιεE τιs ερωτ{oειg. Aλλoτε εμφανtEει
ακατdπαυoτη 9λυαρtα. o αoΘενr|g μιλdει μδνoE τoυ με
φανταστικd πρ6oωπα Yια γεγov6τα τoυ παρελΘ6ντoE και ψεr,,ιtζει
λθξειg η φραoειg oxετικ*g με αυτα. Φαντdζεται 6ιι rdπoιog
τoυ €xει καvει μια ερcilτηqη, ΠoU δεν τoι} τηv θxει
κανει κανεtE. Eτoι o ασΘενηζ φλυαρεt απαντδνταg ονιiπαρ,rτεt
εpωτt'1oειE. BρtEει ατoμα, πoυ εtναι Θυμοrμ6vos μαζf τoυE.
Συxνd εμφαvtζovται παραιoΘηotεg ( oτην αρxικ{ φdση ) xαι
Qτηv oυνθxεια ψευσαιoΘηotεg. aυτθg εtναι xυρtωg oπτιrθg,
πoυ εtναι t6σo ζωντανθg, πoυ o αoΘενηE φotνειαι δτι ζει μια
φaνταστικη πραYματικ6τητα. Mθoα σtα πλαtοια αυτd ξαναζεt τιE
oυν:tοειg αoxoλtεE δπωg αναφ6ραμε. Aλλεg φoρ69 βλθπει διdφoρα
ζωα, βλ€πει διαβ6λoυE, βλ6πει τα αντιtζεtμενα vcι μικραtνoυν η
να μεγαλι1νoυν κ.λ.π. π.x φαντ6ζεται 6τι τα πραγματα εtναι
oκoυλτ|κια, ζωυφια, αρoυραtoι, γdτεE, πoντtκια και 6τι τα
oδηγεt,η φανταζεται 6τι απ6 την γovιd ξεπρoβdλλoυν οιαβoλd'ζια
πoυ τoν περιπαtgoυν η βλθπει στov totxo να ανεBαtvoυν
tρθxovταE μικpd ζωιiφια. Aυτt'1 η κατdoτασζΙ μπoρεi να διαρκfoει
απ6 ιiρεE η μθρεg. oταν o ασΘεvt'ιE ξυπvd σεν Θυμdται τt,πoτε,
εκτ6E απ6 κdπoια γεγoνδtα πoυ oυvθρηoαν κατd τα φωτεινd,
rιαλλεtμαια.
Σε επιλr1πτoεισ{ oιθγερoη, η εικ6να εtvoι πι6 o6εtα
η διαταραxη τηE σl,vεtrησηE δεν εtναι βαθειd, o ασΘεvdE
πιoτειiει 6τι κd,πoιoι oυvωμoτoιiv εναντt,ov τoυ, 6τι Θθλoυν
να τov δηλητηριdooυν. 16tε ο αoΘενηE εξαγριri>vεται, μπoρεt
vα oηxωΘei απ6 τo κρεβατι ttαι vα γtvει επιΘετικ66 με τoυE
παρευρισκoμθνoυg .
Σε αvoικdE καταoτdσειζ o αoθενt'1E παρoυoι6Eει oαxλ:i1
παιδικt'1 συμπεριφoρd, κdvει αν6ητα αoτεiα, υπdρxει γΞνικd μια
ευφoρικ{
σι6Θεoη. Eπtοη€ παρoυoιd.Eει dρoη τωv αναοτoλιiν και
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φoρ€9 υπαρxoυν
βωμoλοxεi κ.λ.π. λ,ιλεEπαραπ6νω.
αρxtζει να γσΦvεται, γo .6'λE
θxoυν,περιγραφεt
iδ_',iρ".,oικ&
",μ"iωμ".ααπ6 τα ουμπτδματα:
iα
φαtνοντLι

',αb",'aνοl
Arιswers abruptly, stιort1y, curtly.

Avergion, to ansτεer.
ArΙswers incoherently.
ArΙs!ι,ers ΙΙ1or to a1]. questions.
Answers irrelevanElY.
ArΙswers s1.oιvly.

Jιnιics, plays, during delitium.
Anxiety, ιαith f 1Es.
Bed, get ouE of , want,s to.
Biιes obJects.
Concentrat,ion dif f icult.

Confusionofmind,πixessubjectiveandobject,ive.
Deιiriιrπι, angwers correct,ly τvhen spοken Eo, but deliriιrπ
and unconεciousnegE return aE once.
De1irium, attacks peop1e ι,ait,h knifθ.
Deliriuπ, ta].ks of business.
Delirium, busY.
Deliriun, comical.
Deliriuπ, embraces trΙe sEove.
De1irium eΞotic.
Deliriuπ, foolish.
Pelieium, after injuries to head.
Delirium, laughing.
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De].iriι:πι, 1.oquacious

.

Deliriι:rn, πιuιtering.
Deliriι.ιπι, ιιlantΞ to be naked, tn.
Deliriι.ιm, delusions of, persecution in deliriι:rn.

Deliriι:πι, raging.
Deli-riιrm, raτιΦling.

Deliriι:π, recogni.zes no one.
Deliriun, prepares from wedding.
Delirium, wild.
Deliriιπn, vfrups up in fur during suΙnmer,
Deliriι.lπι t'remens,
Deluεiοns, of anima].s.
DelusionE, letters are ants.
Delugionε, seeg devils.
DeΙusions, is pοssesed of a deviI.
Delugions, had been devoured by aniπals.
Delusions, parEs of body enlarged.
DeLusions, objects are enlarged.
Delusions, things appear sπall.

Delusions, sees insect,s,
Delusions, sees mice.
Del.uεions, he is abouE to be poisoned.
De}usions, θees ratss.

Delusiοnε, religious.
Demendia.

Dream, ag

if in a

dream.
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Exertion agg., froπι πental.
cestrures, grasping or reachlng at' something'
piαks ats bedc1otshes
Ξndiff,ererιce, Eo everyt,hing.
Xndifference, Eo remain naked'
MemoΞy, weaknesg of, for recent facts.
Naked, wanEs t,ο be in delirium.

Shrieking, during epileptic convulsiolls'
Striking, about hiπ at imaginary obgecEs.
Striking during drunkeness'
SLupefaction,

beEι,reen convtΙlsions

Unconsciougπess, coΙΙιa, stupor.

unconsciougfless, alcoholic'

.
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I.AC CANINUM

Delusions, she is looked down upon'
ContemPtuous of self.
AnxietY, from doubt about seccess.

Delusions, diminished.
Delusions, he is short.
Delusions, he is insulted
Fear she will become unable to perform her duties'
Loating, at onese if.

Confidence, νιlant of se|f.
Persists, on nothing.
Antagonism with herself.
Delusions, has someone else's nose'
Delusious, is desPised.

Tα

παρoπαvω oυμπτΦματα

εivαι αυτo πoU περtγραφoυv

τηv

τov εαυτδ
πρooωπlκδτητα Lac caninum. Πρδκειτoιγlα ατoμα πoυ πloτεlouv γ|α
τoυg δτl δεv εivαι roαξroq με τoUζ αγιoυq. Λδει o ooΘεvηζ:

.,...

Δεv εiμαt καλog

δoo oι δγ|oι.....Eiμαι αoyημog, δεv δyω ωραio oΦμα,.. Δεv εiμαl τooo εξυπvoq
... Δεv τα καταφδρvω καλα...

Νoμiζω δτlδτt λδω εivol yαζoμαρα... Noμiζω oτlΘα

απoτ!yω...., Mlα τδτolα κoταoταoη εivαl πoλ0 σU}yη

oε εφηβouq καt σε

δlατoραyiq πρoσωπικδτηταq. Aτoμα πoU μεγoλωoαv σε πoλ0 αυoτηρδ
κατευΘlvoειq
oιKoγεvε|ctκδ περιβαΜov Kαl πou ακoλo!Θηoαv τlq oπoυδδq η τ1q
(H μ0τη γlα τov
πoυ ηΘελαv oι γovεiq τoυq και δεv εκαvαv oυτδ πoυ ηΘελαv αυτo

αλλou τηv
oκυλo εivol τo δργovo με τo oπoio εξερευvo|v τo περιβαΜov. Eyω

εαυτδ μoU). Aτoμα
μ0τη oημαivεr oτι δεv απoφαoiζω εγιil γ|α τov

ΠoU

παρoυoιαζoυv πρoβλημoτα oτη oχδoη τoUζ με τo αλλo φυλo. Yoτερtκδg
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πρoσωπlκδτητεξ. To Lac caninum oloΘαvετα| oΠωζ δvα oκυλi, πoυ volΦθεl
κατΦτερo απεvαvτl oτov κ0ρIδ τoυ, Φν\α Θiλε| vα τoU μolδoεl. Γvωoτδq
τραγoυδloτηq πoυ αλλαζε με εγyεlρηoε|q τo δδρμα τoυ φαivεταl τυπικη
περΙπτωoη Lac caninum. NotΦΘεl τδoo κατΦτερog για oυτδ πoυ εivαl καl
πρooπαΘεi oυvδyεια vo αλλαζεl τo δ6ρμα τoυ. Θδλεlvα μoιαoεloε κατl αMo πoυ
Θεωρεi κoλ0τερo. To Lac caninum, εivαl ouxyo φαρμctKo oε μαOρoυq πoυ ζoυv

σε κolvωviεq λευκΦv η oε oπoloδηπoτε ατoμo ζεl oε μtα μεtovδTητα μιαζ
κoιvωviαq Kα| εφ' δoov πιoτε0εloτl κατα BαΘoq εivαl κατΦτερoξ.

Πoυ δμωq Θα μπoρoυσclv Vα oδηγηooυv τα παραπαvω;

To ατoμo πρooπoΘεΙ vα δΦoεl μiα ψεΟτlκη εlκδvα γlcl τov εαυτδ τoυ
σToUζ αMoυq. Aργiζεl κotσUμπεριφδρετolδπωq Θα ηταv αv ηTαv αvΦτερo. (Στo

repertory UΠαρχε| τo oυμπτωμα: .ΨευδαioΘηoη, δτl κoλυμπα oτov αδρα..
KoλυμπΦ oτov αδρα = υπερBαivω τηv φUoη μoυ). Aυτδ

γivεταlτo

.ψωvιo.,τηq

iγεl oαv oυvδπεlα vα

παρδαq. Φoραεl μlα μαoκα ευγδριoτη, ψε0τlκη, αλλδ πioω

απo oυτηv τηV μoσl(α Bρioκεται μio δloφoρετlκη εικδvα.
Aλλεq φoρiq αvαλαμβαvεl vα καvεl πoλλα, oλλα τελικα δεv επlμδvεl oε
τiπoτε.

F{

απoφε0γε]συσTημcΙτικα υπεOΘυvεq Θδoεlq πρoφoolζδμεvo δτl θα ηΘελε

πoλ0 κδτl αMo τo oπoio oμωq δεv εivαl δυvατδv Vα t|ραγματoπoιηΘεi. Γtα
πoραδειγμα, φolτητηq πoυ δεv δδωoε γ]α To παvεπιoτημlo επεlδη θvolωΘε δτl δεv

Θo μπoρo0oε vα τα καταφiρεl iφερvε σov δlκαloλoγiα δτl Θα ηΘελε vα
oπoυδαoεI καπoια εlδl κδτητo oπαvlα, πoυ θo yρειαζδταv vα φ0γε l oτo εξωτερrκδ
Kαι πoυ δεv Θα μπoρo0oαv ol γovεiq τoU vct διαΘiooυv xρημαΤα γιo αυτδ.
Πoλλδg φoρθζ υloΘετεi εyΘρικη κα| εtτ|KρlTrκη oταoη rΙρoq τoυq α}.λoυq.

NolΦΘεl δτι ot oMoι αoγoλoυyrαl μαζi τoυ καt εvoyλεiταl oπo αυτδ. Γivετl
ευδξαπτoq παραφδρετctl κo| υloΘετεi υβρtoτlκη συμπερlφoρα. Av oυoτηματlκα
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δεv εκφραoτεi η επlΘετlκδτητα τoυ τδτε μπoρεi vα εμφαvιoτεi ψυyαvαγκαoτlκη
σUμπτωματoλoγiα.

Τα παραπαvω φαivovταl απo τα oυμπτΦματα:
Antagonism, with herself.
Delusions, swimming in the air.
Deluslons, believes all she says is a lie'
Delusions, sees snakes.
Delusions, see animals.
Disgust.

Cursing.
l-{arted.

lrritabilitY.

Rudeness.
Rage, from οontradiction.
Writing, meannesses to her Friend'

Τhoughts, persistent.
Thoughts, tormenting.
Washing, alwaYs her hands.
Undertakes many things perseveves in nothing'
onωoδηπoτε τo ατoμo Lac caninum ζεr δvα εoωτερlκδ δρoμα. NoιΦΘql

πoλ0 αoΧημo. Eyει πoΜδq ευαtoΘηoiεq. Δεv μπoρεi vα αvεγΘεi περlβαλλov
αUστηρo, ctrτoρρ|πτιKo η αvταγωvιoτικδ. Σε θvo τiτoιo περlβαλλov αtoΘαvεταl

περlooδτερo δτr μειovεyrεi κo| απoμovΦvεταt πto πoλυ. Zηταεl τηv στoργη καl
τηv σUμΠαραoταoη εvδq κoλoυ αφεVTιKoυ, δπωq τo oκυλακι ζητδει τηv oτoργη
τoU voIKoκΟρη τoυ. Eτoι καl τηv παρεt κOvεl τα παvrα γ|o vct αvτoπoδΦoε| τηv

oτoργη πoU nηρε. oμωq ε0κoλo παρoξηγεi τouq αλλoυq Kαl δ0oκoλα
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|KovoΙτolεiτα|απo τηv σUμπερ|φoρα τωv δλλωv. Eτol ευκoλo μπoρεi vα εμφovioεl

κoταΘλlψη. Mπoρεi

vα yαoεl κδΘε εvδlαφiρov γlo τηv ζωη. Ξεyyαεl απλα

πρoγματα. MπoρεΙvα ξεyαoειoκδμη Ko|τα ψΦvιατoυ oτα μαγαζlα. Παρoυolδζει
πληρη αδlαφoρiα γrα oλo. Τα παραπαvω φoivovrαl oπo τα oυμπτΦματα:
De]usions, οIouds heavy black enve|oped her.

Weeping, nervous.
Sadness.
Mood alternating.
Mood changeable.
Talk, indisposed to, desire to be silent.
Grief, on waking.

Τhinking, aversion to.
Contemptuous of self.
lndifference, apathy.

lndolence, aversion to work.
Loathing at life.
Loathing at oneself.
Memory, weakness of.
Memory, weakness of, for what was about to do.
Memory, weakness of, for what has just done.
Memory, weakness of, for what has read.
Memory, weakness of, of words.
Sensitive, oversensitive.

ol

φoβol εivαl μlα αλλη yαρακτηρloτlκη oμαδα oυμπτωματωv τoυ Lac

caninum. Avηoυyεi εvτovα γ|o τηv υγεiα τoυ. Φoβατol δτl Θα πεΘovεl απδ
καρδroπoΘεlα, oτl Θα oρρωoτηoεl απδ ooβαρη vδoo καl δτl δεv Θα μπoρδoεl vα

731

Θεραπευτεi. Tδoo δvτovol μπoρεi

vα εivαI πoU

τρεΜαΘεi.
Tα παραπαvω φoivovrol απδ τct σUμπτωμoτα.
Delusions, is going to have heart disease and die.
Delusions, she wil! become insane.
Delusions, being siοk.
Despair of recovery.
Doubtful, of recovery.
Fear, of being alone.
Fear, of death.
Fear, of impending disease.
Fear, something will haPPen.
Fear, of heart disease.
Fear, of insanity, of losing his reason.

τo ατoμo πtoτεOει δτl Θo
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LAο DEFLoRAτUM
Delusions, convent she will have to go to a.
Delusions, dead, all her friends are dead and she must go to a convent.
Fear, door, cΙosed the d. shou|d be.

Sadness, conversation amel.
Company, aversion to, avoids the sight of people.
Forsaken feeling.
Indolence, aversion to work.

Work, aversion to mental.

Τo παραπαVω σUμΠτωμoτα voμiζouμε oτ| μαg δivoυv μlα καλη περlγραφη

τηζ Πρoσωπlκδτηταg LaC def|oratum:
Πρoκειταl γlα oτoμo πoU εχoUV καπolo πρoβλημα oτlg δlαπρoσωπ|Kεq
oγεoειq. NoιωΘoυv εγκατoλελεlμδvα' Eγoυv κoυραoτεi απo τov καθημεριvδ τoυq
τρoπo ζωηg. Δεv δγoυv oρεξη γtα εργoo1α, εiTε σωματ|t(η εiτε ψυylκη. Bρioκovrol
σε μtct κoταoταoη vωΘρδτητoq,, ΠoU oυvoδεOεται απδ εoωτερικη Θλiψη.

|-|

Θαλnωρη

εVoζ μovαστηρloυ εivαt καταφ0γlo γlα τηv t(ouραoμdvη ψυXη τoUζ. Eκεi μπoρoOv
vα μlληooυV σε KαΠolov γ|o τα πρoβλημoτα τouq καl μεoα oπδ τηv oυζητηoη Θα
voιΦooυv καλυτερα. Aυτo εivαι κατl πoυ δεv μπoρεi vα τo βρεi oτηv εξωτερικη

ζωη. Eξω, δεv υπoρyoυv φiλor (=εivαι vεκρoi) εTσι εvo μovoστηρ| εivαt γlα
αυτηv(ov) τo lδovικo l(cIτoφUγ|o.
Bεβαtα, γ|α vcl παρεt καvεig Lac def| δεv εivαt oπαραiτητo vo Θελεlvα γivεl

καλoγηρog η vα ζηoεt oΠoμovωμεvcl clπo τoυg αλλoυg. Evδεiκvuτα| Ko| σε clτoμcl
ΠoU φctvToσlωVouv πoλυ ευκoλα τlg oυvΘηKεq τoU περtβoλλovτoq τouq

oαv vo εivαl

σε μoVασTηρl. Γto πoραδεlγμα εvδεiκvυτol σε UΠερtτρoστατεUτ|Kεζ μητδρεq πoυ
θθλoυv τηv otκoγεvε|α τoUζ noλ0 δεμδVη Kct| καΘε απoμακρυvoη rΙρoζ τo δξω τωv

πolδtωv τouq αVησυγεi πoλυ Kσl τoUζ KαVε| vα votωΘoυv δvτovη μovαξια καl

739
απoμδVωση σαV vα βρiσKoVτα|σε μovctσTηρl. Eτol γivεταl KoTαVoητo τo σUμπτωμα
,,fear,

door, c|osed the d. should be,.. H αVolχrη πoρTα δivει τηv ευκαlρΙα επoφηζ

με τoV κoσμo. Eτol εvα ctToμo πoυ αtoΘδvετα| ctΠoμovωμεVo Θiλεl τηv πoρTct
αvoιyrη γ|cl vα volωΘεlδτι δyει καπoιo επαφη με τov ι<oσμo.

Tα παρακoTω σUμπτωμoτct:
F{ysteria, fainting hysterical.

Unconscionsness, raising arms above head on.
δεixyoυv oτι τo Laο def|oratum εvδεiκvυτα| κol σε πρoσωπικoτητεξ με υστερlKct
oτotγεiα, μΠoU μπoρεi oμωq Kα| vα ΠαρoUσ|ασouv Uστερ|κεq λlπoΘυμlκiq κρioεlq.
Aυτo τoιρtοζειπoλυ, με Tηv μελετη τωv Πoρctπovω oυμπτωματωv, γιoτi oπωq εivoι

γvωστo, πρooωπlκδτητεq

με

UσTερ|κct oτolγεio ευκoλα πρooελκυowαl απδ

κoιvoβtακoυq, Θεoμoυg,
KαταΘλιπτtκη oυμπτωμoτoλoγiα μπoρεi επioηg vcl εμφαv|στεi oε ατoμα Laο

def|.

H

καταΘλrψη

τouξ βελτιωVεται oτov μιλoUV με l(αΠo|o αΠo τα clγαπημεvα

πρooωπα τouq,. Tα nαραπαvω φoivovταt απo:
Sadness, counversation amel.
Weary, of life.
Suicidal disposition.
Prostration of mind.

Weeping, tearful mood.
Death, desires.
Eπioηq υπoγovδρlαKη σUμΠτωματoλoγiα μπoρεi vo εμφctv|στεioε ατoμα Lac

defloratum oΠωζ δεiyνoυv τα εξηq σUμΠτωματcl:
Delusion, die, he was about to.
Death, presentiment of.
Death, ρredicts the tΙme.
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MAIICINELΙ,A

Delusions, he will be Eaken by the devi1.
Delusions, she τvi1l become insane.
Fear, of being Eaken by the devil.
Fear of insanity.
Tα πoραπαvω oυμπτδματα μαs βoηΘoιiν να κατανodooυμε τηv
ψυxικη κατdoταoη Mancinel1a. Eνlεtκνυται σε dτoμα πoυ θxoυv
την αioΘηoη d φoβoυvται 6τι Θα πdρει την ψυxll τoυE o
διαβoλoE. Aυτrt η αtoΘηoη τoυE κdνει να φoβoιiνtαι 6τι Θo
τρελλαΘoι1ν.

πoιi μπoρεt 6μω9 να παρατηρηΘεt μια τθτoια καταoταση;
α) Σε παιδια πoυ oι γovεtE τoυg τα φoβtζoυν xρησιμoπoιδνταE
τoν οι6ρo.ι,ο για vα τoυE πειΘαρxt'1οoυν. Eτσι τoυE .lιθνε 6τι τoυg
κακotE ανΘριiπoυE τoυ9 παtρvει o διdβoλoE, δτι rηγαtνoυv στην
κ6.ι.αoη, δεtxνoυv στα παιδι6 tιE ζωγραφιθg τη€ κ6:ιαoηE με
τρoμακτικθg φιγoιiρεg. Aκ6lη παιδια η θφηβoι πoυ βλθπoυν rΙoJιλα
τρoμακτικα 6ργα στην τηλε6ραoη.
β) Γυναtκεg στην κ.ι,ιμακτηρLo, η eφηβoι με θvτoνεE σεξoυαλικθg
oρ6ξειg. Στηv πρooπαΘει6 τoυg γιo αυτooυyκρατηση αvαπτιioooυν
καταΘλιπτικη συμπτωματoλoγtα. Aτoμo ντρoπα.ι,d, συναισΘηματικα.
γ) Σε ψυxιboειE πoυ κυpιαρxεt oι παραλr1ρητικθE ισθεg 6τι Θα
πdρει την ψυxη τoυg o διdβoλog ,ζαι τo ερωτικ6 oτoιxεto.
Tα παραπανο φαivoνται ,ζαι απ6 τα oυμπτιirματα:
Cheerful, desires to bΘ cheerfu1 ineffectual1,y.
Delusions, hears voices.
rnsamity, erotic.
Mania.
Morose.

Nyπphoπania, Ξt cIiπactseric period.

Sadness, ιυith sexuaI excit,eπent,.
Sadness, in puberty.
Bashful.
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ALBA

πELΞτJoTτ,s

DeLusions, everyone is possesed of a devil.
Delugioπs, iε mesmeξized by her absenE pastor.
Delugions, iε being doomed.

Delusions, is about to be arresEed.
Re1.igious affecEiοηs

Fear, ta}king loud as if

ιυou].d

kilI her.

Tα παραπ6νω συμτlτ6ματα μαq βoηΘoι3v να κατανodσoυμε την
Aτoμα Θρησκ6ληrΙτα, n πoυ
μεγ&l.ωocν σE Θρηoκ6)ηπτo περιβdJιλov η πoυ ξαφνικα αρxιοoν να
αοxoλotiνται με Θρησliευτικd Θθματα στα πλαtoια μιαs ψυxικt'.1E
διαταρα:οdg. Exoυν την αtoeηοη δτι τo κακ6 (o διαβoλoE) *xει
κυριειioει τα πdντα. oλoι οι αvΘρωπoι βρdοκoνιαι ιyπδ την
κατoxl1 τoυ. Aυτd (f1 αυτ6E) εtναι η μ6νη πoυ παλειjει για τo
καλδ. κατω βθβαια απ6 την καΘoοηγηoη τoυ πνευματικor) τηE.
Φαvταoιtilνει 6τι αυτd η oταoη κdνει τoυg α.r'.ι,oυ6 vα την κoιτανε
παρd6ενα. Φανtαζεται 6τι Θα κατασικαoτεt δτι Θα oυJι.lιηφΘεt,
6τι tην κυνηγdει η αoτυνoμtα 4 oι εxΘpot τηg. Mιλdει
ψιουριdτd γιατt νoμt6ει δτι oν την ακo*σoυν Θo Ξηv πιαooυν
iαι bα την οκoτιboουν. Kαι δ.lια αυτθ γιατt o διαρoιog θxει
κατακτt'1oει τoυg πdντεg και αυτη εξακoλoυθεi να βρioκεται στo
υpδμo τoυ Θεoιi. Etvαι μ6vη τηq ακδμα και oι oυγγενεtE τηE
εtναι εναντtoν τηζ. IIαρ, δ"ιη την θρησκευτικη τηg πρoot'1λωoη,
εtvαι ατoμo πoυ ρθπει πp6s την φιλαργυρt.α Ιtαι πoυ θxει
αναoφ6.lιEιεg oικoνoμι'{θζ. Tcι παραπdνω φαtνovται επtoηg απ6

ψυxικrt oφαtρα τoυ Meliloιug.

tα σuμπτ6ματα:

Delusions, everyone is looking at her.
Delusions, is pursued by eneπies.
Del'usl.ons, is purεued by police
FeaΞ of police.

Fear of poverty.
Avarice.

i50

Recognize, does not recogΓnize owtl house.
RecognJ.ze, does not recognize

his relat,ives.

Suεpicious.

oλα αυτα θxoυν σαν απoτθλεoμα τo ατoμο να υιoΘετεt
εxΘρικη oταoη πρ6E τoυq α.ι..lιoυg. Aρvoιiνται την ληΨΙ} τρoφt'tg η
φει}γoυν απδ τo oπtτι. Δεν μπoρoιiν νo απoδι}ooυν στην
εργαotα τoυ€, παρατoιiv τιq oυνl1Θειg αoxoλtεE τoυE. AJ\λεξ
φoρθE ξεoπoι5ν σε βtαια ξεoπdoματα oρYdE. Koποιεζ φoρθg
μπoρεt να υπdρxoυν ταoειg αυτo,tτovtαζ. ?α παραπdνοr φαtνoνται
απ6 τα oυμπτcilματq:
ArΙger, violent.

De1uεioηε, is away from

home.

Escape, aE,t,eπpts Eo.
Ξnεanit,y, refuses only eat.

Religious melancholia.
Sadnegs.

SuicidaL disposition.
Weeping.

Work, impossible.
Memory, weakness of.

MisEakes in writing, omitting letEerε.
ldigtakes in vrrit,ing, omit'ιing τπords.

o Boτγer (o πpιilτog πoυ αrΙ€σειξε
τo ptelit,oξus ) αvαφ6ρει
τρεtg xαρα}ξτηριoτικ€g περιπτcirσειζ πoυ τo xρησιμoπo{.ηoε :
α) ΘθJιει να φυγει μακρυd. Θθrιει νo αυτoκτovt'1oει. I(α,iεντρεxt'tE.
aπειλεt να oκoτ6οει αυτoιig πoυ rrληoιαζoυν. Noμtζει 6τι
υπ6ρxει θvαg διαβoιoE oτo oτομdxι τoυ πoυ αντιμιλoυοε σε 6οα
θλεγε.

β) θθλει vα φtγει και να κρυφτεt γιατt επιμθvει 6τι δ.ι,oι την
κoιτd,6oυv. πoλt νευρικιd. lιαι vτρoπαλri. λθει 6τι φoβdται vα
μι.ι.l1oει δυνατα γιατi Θα την oκoτδοoυv, ψιΘυρiζει.
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Y) Evιoνη Eαση να lραπειειiσει και να αυτo}ζτovηoει μαζι με
αιyπνt.α.
Στηv τελευταtα περtπτωoη o αoΘενflE ειlxε τδoο βελτfωoη
πoυ τo περιβαλλoν oταμ&τηoε τηv Θεραπεtα, αγν6ηoε τιg
προεισoπoιηoειg ltαι τελιΙζα o αoΘενdg αυτoκτδvηoε. o Aλλεν,
εκτΦE τωv dλλων αναφθρει δτι Θερ6πευoe μtα νεαρτl γυvαtκα πoυ
υπ€φερε απδ μελαγxολtα tξαι εtxε πoνoΙrεφαλoυg με τo
ΧαραΙrτηριoτικ6 6τι τo πρ6oωπo γιν6ταv πoλιi κδκκιvo (Evτoνo
oωμoτικ6 xαρoκτηριoτιr6 τoυ Melitotusι). o fοιoE αναφθρει διι
6tαγ θκovε proving στov εαυτδ τoυ τo Me1it,oEus παρατηρηοε μια
θντoνη οιtγερoη τoυ νευρικoιi oυoτlμrατog, θ"ι.ι,ειμη ιjπvoυ xορtg
να τoν πειβζει αυtt'1 η €λλειψη. Θεωpεt πoλι} xαρ€ι,<τηριοτικ6
ψΓυxoοιαvoητιrid ουμπτ<ilματα τoι3 φαpμακoυ τoν "φδβo 6τι Θα
ουλληφθεt',. o C1arΙc αναφtρει επtoηE στα ψυxικα toυ ουμπτιbματα
τo oιiμπτωμα '.φ6βoE με πανικ6',.
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N|TRιc AοlD

Nitric
Yπαρyεl μiα λδξη oτo λεξιλoγ|o μ|clζ πoυ Θυμiζει πoλυ τηv Koτoσταoη

acid εivαι η λdξη

..ζωγαδog,,. Mε τηv λδξη oυτη περιγραφετor oλη η σUμπερ|φoρα

εivαt τo
τoυ ovΘρΦπou πoU πooyεl απo ρoγoδα στo πρωκτδ (καl τo Nitric acid
τo clτoμo
κυριΦτερo φoρμακo γtct αUτηv τηv καταoταoa). Σε μια τεToια κoταoτooη

6yει μεγαλη ευερεΘιστoτητcl. ΘυμΦvει με τo παραμικρδ.
Λιγo nριv τηv αφoδεUση εχει δvα δυooρεστo σUvoioΘημo πρoσμovηζ.
oτι
Kατι τδτolo oυμβαivεl oε oλεg τoU τιζ υπoΘδoεlq. Yπαρyεl η oioθηoη
τηV
κατl φoβερo Θα oυμBεi. Στov Θυμo τoυ παραφερετot κo| βρiζεt. Δεv αvεyετo|

ovτtλoγiα,

H δlαΘεoη τoυ

βελτtωVετoι oταv κtvεiτol με ταχυτητα.

Σε ctτoμα

TΙoυ

κoιπoU εivαtπoλυ
δεiyyoυv μεγαλη oημαoiα στηV τclΧυτητct τoU αυτoκ|vητoυ τouq
vcl σκεΠτoμclστε
oyoλooτικoi με τηv oυvτηρηoη τoU, τo πρωτo φoρμoκo πoU πρεπε|

εivαl τo Nitric acid.

Eivαr ouvηΘωg ατoμα

με καπolo

κατclvctγκcιστlι(η oυμπεριφoρα.

t-{

Tηv oμoloπαθητικη oφεiλεται σε Uπερoχη τηq
ψυΧαVαγκoσTικη ΠρoσωrτlKoτηξ t(ctτα

δλα vα γivovταt
συKωσηq. Τo Nitric acid εivαι clρκεTcΙ τελειoΘηρlκo oτoμo. Θδλεl
Kctι με τov
τελεια. Θiλεr η δoυλεια τoU Vct γivετoι καλα. Θυμωvει με ToUq αλλoυg

εclυτo ToU oταV κoτt δεv γivεταl κoλo. Eivαt

,,ψεiραg,..,

Πoλ0 oyoλooτικδg oτηv

αv κατι τovδoυλειo τoυ. Tηv δoυλειo τou Θo πρooπαΘησει Vα τηv καvε| καλα,
τυφλα, αΜα Θα
εμπoδioει, ακoμη Ko| ctv εivoι αvωτερoζ ToU, δεv Θα υΠoκouσε|
παλδψει γ|α vo γivεr τo σωστo.

τoυ. Toυ
EκεΙ πoυ εξαvτλεi τηv oγoλαoτικδτητα τoυ εivot τo oυτoκiνητo
τρiyα. H γυvαiκα
αρεoει vcl τo πλεvει σUVεΧε|α, vo εiναι καΘαρo, vo To εXε| στηv
vα εφαρμoζouv cluτα
Nitric acid καταγΙvετα| με T|ζ δoυλεrεg τoυ oπtτιo0. Θδλεr oλot
Π.x. κovεl
πoυ Θεωρεi oωoτα καtδεv ovδγεται oτo oπiτt καΘε τlπoU κclvεtΘoρυBo.
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σUn/α παρoτηρησε!ζ στcl Πα|δ|α τηζ vα XctμηλωσoUV τo ρoδιo-κασεφωVo. ΠoMδg

φoρθξ τo Nitric aοid δργετcl| στo ιατρεio κol βγoζεl θvα yoρτi oτo oπoio εyεl

καταγρoμivα τα σUμπτωματα τoU καr oργiζεl vo τcl δlοβoζειδvo.εvο. Δεixyει καl
αυτδ τηv oyoλooτtκoτητo τoυ. To παραμrκρo σωμστικδ oυμπτωμα oπωq δvoq
βηXαq,

n εvctζ

vεUρlκoq πδvoζ στηV περιoγη τηq καρδtαq μπoρεi vct τoU

πρoκαλioει oγχoζ υγεiαq. Etvαι oπδρρorα τηq αioΘηoηq

δτI κατι φoβερo πρoκεlτclI

vα oυμβεi. Tα παραπαvω φαivovτot oπδ τα σUμπτωμclτo:
Abrupt.

Admonition agg.
Ailments from, discords between cheef and subordinate. Ailments from, discords
betw-een parents,

friends. Anger, from contradiction.

Anger about his mistakes.
Anger at trifles.
Anger violent.
Blasphemy.
Consοientious, about trifles.
Contrary.

Cursing.
Discontented, with everything.
Discontented, with himself.
Driving am. mental symptoms.

Estranged, from her family.
Excitement, over triffles.
lmpertinence.

lmpetuous
Fastidious (Τooμαoλiδη$.
lrritability, consolation agg.
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Obstinate.

Offended easily.
Rage, with cursing.
Sensitive to all external impressions.
Sensitive to noise.

Thoughts, persistent.
Τhoughts, tormenting.

To Nitriο acid εivαι ατoμo πoυ voιωΘειτηv ovoγκη vα δγει φiλoυq. Aγyωvεται oτηv
ιδδα oτι μπoρεi Vo χoσε| κclπo|ov φiλo τoυ. Γι,oυτδ κctvε| τα Παvτct γ|ct vα τouq
ευχoρ|σTηoεl. Συμπovoεt πoλυ τoυq φiλoυq τoυ. Γl,oυτδ εyεl πoΜoυq καλo0g
φiλoυg. Ταυτoyρovo oμωζ τo Nitric acid εyεικαtπoΜoυq εyΘρoυq. Aυτδ oφεiλεταt

oτo oτt δεv ξεxyαεl ευκoλα αv κclπo|o| τoU Kovouv κστl. Θελεr vα αvτoπoδiδεt
στoUζ αΜoυg oταv τoU εχoυV Kαvε|. Δεv μπoρεi vα ηoυyασειoV δεv εκδlκηΘεΙγtα
κclτ| ΠoU

τoυ εyει γivεl. Γt,αυτδ εivαl δlκoμαVηζ. Kαταφε!γεt πoλ0 ευκoλα oε

τoυ τoυ θργovταt
μUvησε|q KcIι γ|α αoημαvτεg αφoρμδq. Πoλλ69 φoρεζ oτo μυαλo
σι(εψε|ζ εκδlκηoεωq ΠoU β6βαrα δεv τιg καvεl πραξη. Aλλεq φoρiζ oμωζ μπoρεi

να φoβατoι τlg δiκεg. Toτε η εκδικητlκδτητα μπoρεi vα παiρvεl αλλη μoρφη. Av
βδβαlα τo ατoμo εivαι Θρηoκo μπoρεi vcl εχoUV KclToΠ|εσTεi oι εκδtκητlκεq oκεψεlg.

Toτε κuριαρyεi oε αUτα τo ατoμα η ψUχαVαγKαστ1Kη σUμΠTωματoλoγiα.
To παραπαvω φαivovται oΠo τα σUμΠτωμoτα:
Anguish, from loss of his friend.
Anxiety, when alone.
Anxiety, of conscience, as if guilty of a crime. Aversion, to οertain persons.

Delusions, about criminals.
Delusions, being engaged in a lawsuit.
Delusions, he has offended PeoPle.
Dwe||s, recalls disagreeab|e ocοurrences.
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Envy and hate.
Fear of process.
l-1orrib|e

things, sad stories, affeοt her profoundly. Misanthropy.

Rebels against politics.
Rudeness.
Sentimental.

Slander, disposition to.
Suspicious.
Sympathy.
Unsympathetic.

To Nitric aοid μπoρεi vα εμφαvioει υπoyovδρlακη συμπτωμoτoλoγiα,

o

ooΘεvηg

voμiζει oτt Θα πεΘαvεl σUWoμo. EyεI εvτovo φoBo Θαvατoυ. Φoβαται δlαφoρεq
Θαvατηφoρεq αoΘεvεlεg. To Πoρctμ|κρo σωμoτιKo σUμπτωμcI oΠωζ δvαq Bnyαs, n
δvαq vευρrKoζ πovoq στηv Περ|oΧη Tηξ καρδloq μπoρεi Vα ToU πρoκoλεoε| ctγχoq

υγεiαq. Tiπoτε δεv μπoρεi vα τov πoρηγoρηoει. Aπo τo oγχoq, μπoρεi Vα μηv τov
παiρvεto Uπvos τo βραδυ, Vα σηκωvετol απδ τo κρεββατι καιvcl περπατo. NotωΘεt
υπερδvταoη εσωτερ|κη. ΠιoτεOεtπωq τiπoτε δεv Θα μπoρεoε| Vα τov βoηΘηoεl.
Tα παρoπαvω φαivovτcl| oΠo τo σUμπTωματcl:
Anxiety, driving out of bed.
Anxienty, from οongestion to heart.
Anxienty, from contraction in heart region.
Anxiety, from coughing.
Anxiety, about health.
Anxiety, hypochondriacal.

Concentration difficu|t, on attempting to concentrate has a vaοant fee|ing.
Delusion, he was about to die.
Doubtful, of recovery.
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Fear of death.

Hypochondriasis.

Τo Nitric acid εivαι oπoυδαio γlα

περ|πτωσε|q

εξαoΘδvηoη, ωq απoτδλεoμα μ|αq σωμoτlκηq vδooυ

η

με φoβερη

vεUρ|κη

εVoq καταΘλιπτlκo0

oυvδρoμoυ. o αoΘεvηq εivαι εξαvτλημδvoq, η παρoμtκρη ooκηoη

τoV

χε|ρoτερεUεl. EΙvoι κouρασμεvoζ αΠo τηv ζωη τoU, δεv Θθλει vα ζηoεl. Τα βαζεt

με τov εαυτδ τoυ. Δεv μπoρεi Vα εργoσTεi διαvoητlκo. Eivαι ευiξαπτoq, δεV
δδyεται τηv συμΠαραoτooη τηξ o|l(oγεvεiαg τoυ.

Tα παραnovω φoivovτct| clΠo τo σUμΠτωμctτα:
Discouraged with cursing.
Despair.

Sadness.
ConfusΙon, of mind.
Death, desires.
Exertion, from mental agg.
Fear, with vreary of life.

Mood changeable.
Pities, herself.

Restlessness anxious.
Senses, dull.
Sit, inclination to.

Suicidal disposition, but lacks courage.
Suicidal disposition, with tear of death. Unconsciousness.
Weary of life.

Weeping, consolation agg.
Work, aversion to.
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PLUMBUM MEΤALLICUM

Τα

Ιτclρακατω σUμΠτωματcl

μαξ βoηΘo0v να

l(ατctvoησouμε Tηv Ψυylκη

Kαταστclση Plumbum:

Delusions, sees castles and palaces.
Delusions, thinks he is working a mashine.
Delusions, people appeared like dolls.

Tα καoτρα κσ| τα παλατlα εivαl o0μβoλα τηg υλικηg ιoγΟoq κα|

τoU

χρημαToξ.

F.| μηΧovη εivαt oυμBoλo

τηζ

Πctραγωγικoτηταq.

H

βιoμηyαvlκη

εΠαvoστctση βooioτηκε στιζ μηyαv6q. Δoυλε0ovταq μια μηχαVη παραγετol
oρκετδ dργo με λiγo κooτoq.
F{

κo0κλo εivoι εvα oψUΧo αιrrtκεiμεvo, εvα Πρclγμct. Ετσι, τo P|umbum

ατoμo εivαl εvα ctτoμo πoU κUvηγαειτo xρημo. Eivαlφoβερα υλloτηq. Movoδικo
τoυ δvεlρo εivoι vα γivεr πoλ0 πλoυoιog, HΘlκθq αξiεg κol lδαvlκα δεv μετραvε

σε

ctuTov. Xρηoιμoπotεi τoυg ΠoVTεξ

με μovαδtκδ oκoπo vct πετUχε|

τoUξ

oτδyoυg τoυ. Σε μερlκo επoγγδλμoτo δπωq εφoπλιoτεg, εργoλαβol oικoδoμΦv,
δμπoρol αUτoκlvητωv, ιδloκτητεq κooμtκΦv κδvτρωv εivoιπto oυxyδ φαρμακo τo

P|umbum. Aλλo δεv εivαl oπαραiτητo vα εivαl καvεiq, πλo0oιog γιo vα εivαι
P|umbum. Mπoρεi vα εivαl φτωχoq, αΜα τo μυoλδ τoU vo βρioκετoι oυvδyεlα
oτηv απδκτηση ΧρημoτωV.

ooo περvoεl o κoιρoq τo P|umbum

Θα γivεται oλoεvα Kctι Π|o σUχyo

φoρμακo. Mε τα KoUσoερια τωV cluτoKlvητωv γivετol μlo σUVεχη μoλuvoη με
μoλυBδo.

Tα παραπαvω φαivovται Kα| oΠo τct σUμπτωματo.
Business, talks of.
Delusions, thought, they were pursuing ordinary business.
Delusions, is engaged in some occupation.
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Delusions, is engaged in ordinary occupation.
Industrious.

Eτoι μπoρo0με vα δo0με τηv συμΠερ|φoρα τoυ ατδμoυ P|umbum oε
oλoυg τoUζ τoμεig.

o

πατiραq η η μηT,ρα P|umbum δεv παρoυoloζoυv

oυvαioΘημcl γ|ct τo πolδια τoUζ, Eivol oκληρoi, τoυq, σUμπερ|φερovτol σclv
κoυκλεq. H αγωγη ΠoU τoUζ δivoυv oτερεiτol oυvαιoΘηματoq. Δεv ωΘoυv τα

παιδtα τoυq Vα oυμπooyoυv κct|

vα

βoηΘoυv τouq oυvαvΘριilπouq, Tα

εvΘαρρlvouv στo vα ctπoxrηooυv γρηματα στηv ζωη τoυq. H oεξoυαλικη
λειτoυργiα γlcl cluτouξ oτερεiταt επΙoηq oυvαloΘημoΤoq.

o

oεξoυαλlκδq

oOvτρoφoq εivoιγtα ctuτouζ σκεUoq,. Xρηolμoπo|oυvτoUζ αλλoυg oαv κoOκλεq

o

ηδovηξ γ|α Vct ΠετUχoυV τηv oεξoυoλrκη τouq oπoλαυoη.

Plumbum

επιoτημovαq επioηg διoλεγεlεπioηq κλαδoυq πoυ Θo μπoρouσctv vα απoφδρoυv
πoλλα xρηματα. π.X. o γlατρδq P|umbum πρoτιμα κctπo|o εlδικδτητo πoυ vα δyει

πoΜα χρημc'τα

oΠωq, γυvαt

κoλoγoυ, πλαoτ κoυ yεr ρoυργou, καρδ oyεl ρoUργoU.
l

l

Eivαιπoλυ επαγγελματiαg. Δεv yαρiζεl XρημσTct oε καvδvαv πελατη τoU, oKoμη
Kcl|απo τoUζ σUγγεvεiq τoυ πoiρvει χρημαTα. Γρηγoρα δlκτυωvεταισε

κυκλoυg, πρoonoΘεi

vα

ovθλΘει otκovoμικα. Eμπλεκετot

σε

.,καλoUg,,.

oIl(ovoμ|κεq

επεvδυoεtg, η σε xoρτoΠαιKτιKoυq κυκλoυg. ΠρooπαΘεi με καΘε τρδπo vα

φτιαξεl παλατlα. |-{ yαρτoπαιξiα Ko| τατυyερo παlγviδιo, oTov γivovται
συστηματ|κα, πρεπε|Vo μαζ KovoUV Vα σκεφτoμασTε τo P|umbum. Tα P|umbum
cΙτoμα δyoυv εvτovη τηv ταoη για noΙξrμo, γιct Vα κερδiooυv γρηματo. Eivαt

εκεivoto| σUσTημoτlκoiπαiμεζ τoU ΠPoΠo η τoυ ΛoΤΤo, πoυ αΠo To πρωΙ πoυ
ξυπvoυv σκεφovται με Πo|o σUστημα Θα κερδioouv τo ΠPoΠo τηq, Kυρlακηg
noυ Θα yαρioεl Tα εKατoμμUρlα.
Πoυ oμωg μπoρεi vα oδηγηoε| αUToζ o τρδπoq ζωηg; To ατoμo υloΘετεi
εyΘρrκη σταση πρoζ τoυq oλλoυg. Noμiζεl δτl Θελoυν vα τo0 καvoυv κακδ, vα
oταΘoΟv εμnδδlo oτo oyεδrα τoυ. Bλεπει παvτoO μovo εyΘρoυq, ovαζητεi ματαlα
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τηV παρεα εvoq φΙλoυ. Φταvεl στo σUμπερασμo. ,.oλot ol αvΘρωπo| κUvηγouv τo

χρημα. Δεv υπαρyoυv φiλoι σημερα... Koπolεq φoρ6q τo P|umbum μπoρεi vo
εvδεiκvυταl oε πoρovolα. Eκεi η καχUrτoψiα εivαlπoλ0 εvτovη. To ατoμo voμiζεl

δτι καταδtΦκετol. Noμiζει δτl τov κυvηγoΟv, oτι εχoUV Bαλεl oI εxΘρoi τηv
αoτυvoμiα γlcl vα τov πtαooυv. Noμiζεt oτl Θελoυv vα oκoτΦooυv αυτδv κα| τηv
oικoγεvεια τoυ.
Tα πoραπovω φαivovτol clπo τα oυμπτΦματα:
Company, desires, of a friend.
Delusions, danger to his life.
Delusions, is about to be arrested.
Delusions, sees corpse of dead brother and child.
Delusions, sees corpse of husband.
Delusions, that every one around him is a murderer.
Delusions, thought he was pursued by friends.
Delusions, there were conspiracies against him.
Delusions, are conspiring to murder him.
Delusions, that he was about to be poisoned.
Delusions, thought he was pursued.
Delusions, of being murdered.
Delusions, of being poisoned.
Delusions, pursued by police.
Delusions, pursued by soldiers.
Mtα αλλη κoταληξη εivαι εvo κoταθλιπτικo oυvδρoμo η oκδμα Kcll o

αξovαq τηq

μαvloKclTαΘλrψηg.

H

tδιooυoτooiα Plumbum ωq oυφlλlδικη

πρoδιoΘετε| γ|ct εμφαvlση μovιακωv κot κoταΘλ|ΠτlKωV επεlooδiωv.

H oυμπτωματoλoγiα ΠoU εμφoviζεταl oε αυτo δεv μπoρεi απo μδvητηg

vα μαζ υπoδεiξει μovo τo P|umbum

γ|ct φαρμclκo, Πρθπει

.vo ψαξoUμε τα
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τα βootκo
βαΘ0τερα oiτro τηq καταΘλιψηq η τηζ μαviαq oΠoτε Θo βρoυμε
de|usions τηζ l(clτoστασεωξ Plumbum. ΣυμπτΦματo πoU εΧouv oy6oη με τηV

παραnovω Kctτασταση εivαt τα εξηq:
Company, aversion to.
Biting himself.

Discouraged.
Cursing.
Indifference, apathy e.t.c.
Destructiveness.
Loathing, life.
Laughing.

Moaning, groaning.
Loquacity.

Morose.
Mania.

Sadness.
Memory active.
Sighing.
Mirth.

Suicidal disposition.
Rage.
Talk, indisposed to.

Runs about.
Thinking of comPlaints agg.

Spits, in faces of PeoPle.
Weary of life.
Striking.
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To

P|umbum

σε παλαιoτερεg επoχεq Θα

εvδεlκvυδταv σε

πρolbΟoαγεvlκη πoραλυoη. To ατoμo P|umbum oε oυτδq τtq περιπτωoεtg Θα

εiyε δwovεq ιδiεq μεγαλεioυ, Θα πioτευε oτι δyεl παλατια, δτι εivαt

πoλυ

πλoυolog κclIoτ|θγειμεγαλη o|κovoμ|κη loyυ. TδτolεqπερlπτΦoεlgδμωζ oημερα
δεv βλδnoυμε.
Aλλη περiπτωση πoυ Θα μπoρo0σε vct φαvεi yρηolμo τo P|umbum εivαl
η επιληπτoεlδηg διδγερoη. Eμφoviζεται ξoφvlκα καl μπoρεi vα δloρκεoεl λiγεg

ιilρεζ

η

ημ6ρεξ. Πρωταρylκo σUμtττωμα εΙvol η διαταρoγη τηξ oυvεiδηoηq.

ooΘεvηq βρioκετor

σε

σUγxUση, Kατδγεται

αnδ

o

φoβικδq-φαvτooτlκεq

παρασTctσειg. Noμiζει δτι τov κυvηγoΟv για vα oκoτωooυv η αυτov η τα μθλη
τηq olKoγεvεiog τoυ.
Στo δωματlo μπαivoυv αδρατot αvΘρωπoι γιo Vcl τo0 oπoγαγoUv
KcI|

Τcl

παlδtα

τηv γυvαiκo. Aλλoτε μπoρεi vo Bλδπoυv τouq αΜoυg ωg δαiμovεq, καl δτl

Θελoυv vα τouq καVρUV Kακo. Kατεyoμεvot απδ αUτoUξ τoυg φδβoυg πηδoΟv

αnδ τo κρεββατr, πρooπαΘouv Vct φ0γoυv vo πηδηξouv ctΠo τo παραΘυρo,
τρεxoUV αoκoπo εΠαvω Kατω, γrυπoΟv, κλωτooυv, δαγκωvoυv, φτOvoυv η
επιτiΘεvταl βiαro oε καΘε πορευρtoκoμεvo. Tηv oλλη μ6ρα δεv Θυμoτqι τiπoτε
clπo cluτct πoυ oυvεβησov. Tα παραπαvω φαivovτα| clfτo τα σUμtττωμclτcl:

Confusion of mind.
Delusions, he will be murdered.
Delusions, sees dead brother and child.
Delusions, all persons are devils.
Delirium, raging raving.
Delirium, anxious.
Delirium, violent.
Delirium, after epilepsy.
Delirium. wild.
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Destructiveness.
Striking.

Escape, attempts to.
Spitting, in faces of people.
Fear, of being murdered.

AΜα κoroε παραληρημα μΠoρεi vα εvδεiKvuτotτo P|umbum. Παλlπρωτoργlκδ
o0μπτωμo εivαt
oυγκεyυμδvoξ

η

δlατoραyη

η Θoλωμδvoq.

τηζ

oυvεlδηoεωq.

o

ooΘεvηg βρioκετoι

Δεv ξδρεlπoυ βρioκεταt. Kovoυv ctσκoπεq κlvηoεlq

πoυ δyoυv oχδoη με Tηv καΘημεριvη τoυg δρooτηριδτητα. Mπoρεi vα μoζε0ει
αvτtκεiμεvo, nληΘη κδoμoυ κ.λ.π'

o αoΘεvηζ μπoρεi

vcl πoρouσtαζεt εντovo ψευδαtoΘητικα Blιilματα. Mπoρεi vo

βλ6πεr πρoσωπct η ζωα. Παvτα oμωζ πρεrτεt nioω αnδ oυτα τα oυμπτΦματα vα

υπαρyει o oυμβoλlσμoq Tηζ καταστooεωq P|umbum, oΠωξ τηV περ|γραψαμε
πclρoΠαvω.

To παραnovω φαivovτα| αΠo τcl σUμπτωμαTα:
Confusion, of mind.
Delirum.
Delirium tremens.

Delusions, of animals on bed.
De|usions, assemb|ed things, SV/armS, crowds, etο.

Delusions, bed is full of ants.
Delusions, sees figures.
Delusions, sees insects.
Delusions, sees people.
Gestures, makes of his usua| voοation.
Unconsciousness, coma, stuPor.

To

P|umbum εvδεiκvυτoι επioηg

σε

εnrληψiα

καl σε

δlovoητlκεq,

172
κσΘUστερησε|q. AV δεv μπoρouμε vo κατoληξoυμε στηV εκλoγη τoυ Plumbum

με oσct ε|ΠωΘησαV παραπαvω, Θα nρεπεt vo βαotoτo0με στo γεV|κα Kclt στα
σωματιl(ct oυμπτΦμoτα Kα| στηv ΠρoσπoΘεια ovεUρεσηq εικδvα P|umbum oε

κoπoιov ctπo τoυq γovεiq, η loτoρlκδ δηλητηρiαoηq απδ μoλυBδo στo πoσχov
ατoμo η oε καπo|ov απo τouq

γovεiq. Πoλλ69 φoρεζ τα σωμcIτ|κα oυμπτΦματα Θα μαξ oδηγησouv στo

vct

Uπoψιclστo0με εικovα Plumbum, γlo ouτo πρδπεl vα ξiρoυμε εκτoξ, ctΠo τηv

φαρμακoλoγiα τoυ ψUχ|σμoU, πoU περ|γραφηκε Ιτoρoπctvω και τηv υπδλoιπη

φαρμακoλoγiα τoυ φαρμακoυ oΠωq Περ|γρclφovταl στ|ζ δlαφoρεq materias
medica.
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PΥRτ,s AιlERΞcAt{υs

To Pyrus δεν εtναι κoλα απoσεlειγμθνo φdρμακo. Tα
παρακατω oυμπτιbματα μαE βoηΘoιiν vα πρoσεγγtooυμε την ψυxικη
τoυ oφαtρα:
Delusions, able t,o go out of body and walk around,
looking down upon.
CJ-airvoyance.

Confusion of mind, ΞS to his ident,iLy.
i

Delusions, errors of Personal identsiEy.
κυρtαpxo otμπτωμα πoυ επι,ζρατεt oτην Pyrus
η αloeηoη 6τι μπoρεt και βγαtνει απ6 τo
vα τoξισθΨει στoν xιiρo, κoιτδvταE τo
κoρμt τoυ απ6- πανω. H παραπανω εμπειρtα περιγραφεται oυxνd
α.,δ. α.oμα πoυ αoxo.ι.oυνταi με τoν σιαλλoγιoμ6. Kαπoια dτoμα
κατω απδ κdπoιεE oυνΘηκεE περιoταoιακα μπoρεi - νg νoιδooυν
κατι τθτoιo. καπoιεE φoρθE 6μωE η αtoΘηoη αυτη εtναι oυxνη,
τo ατoμo σεν μπoρεt_να τηv ελθγξει, tζαι αρxiEει να υπ6ρxει
πρ6β.ιημα. aυτ6 oυμβαtνει σε ατoμα πoυ θxoυν κανει κατ&xρηoη
τΞxνικιbν σιαλoYισμo$ η φclρμα}rευτικδν oυoιιilν για να θλΘoυν oε
καταoταοη θκoταoηg. Yπdρxει βθβoια tζαι ιδιoσυσταoιακη
πρooιdΘεoη. oταν αυτη η αt,οθηoη υπαρxει xωρtE να μπoρεf να
την ελtγξει τo ατoμo τ6τε rημιoυργo$vται πρoβΜματα στη.ζωi.
τδυ ατ6μδυ.',Φευγει απ6 τo orilμα τoυrr ουvεxtiE, xωρi,E την Θθrηod
τoυ. Apxtζoυν και υπdρxoυv πρoβλ{ματα επικoινωνi.αg με τo
περιβα.ι..ι.oν. J\εν μπoρεi. νcι συγκεντρωΘεi σε μια εpγαotα η τov
και
βρtoκoυν πoλυ oυxνα oι αλ.lιoι αφηρηιθνo. aρxi,ζει
πLρoυoιdζει πρoβληματα με την ταυτ6τητα τoυ, νoιι1lΘει oυxν6
ουγ*ε*υμiνoE.-oλη_αυτη η καταoταoη μπoρεt vα τoυ σημιoυργt'1οει
καταΘλιπτικη συμπτωματoλoγi,α.
To Pyrus εiτ6E απ6 την παραπανω περtπτωoη, Θα μπoρoιioε
να ενlεiκvυται Itαι σε ατoμα με oxιζoτυπικη διατoραxt'1
ατoμα αυτα εtναι ιδι6pρυΘμα, εκκεvτρικd με
πρoσωπι,ζ6τητα9.
-oτην Tα
εμφανιoη, oτην συμπεριφoρα, oττ|ν oμιλtα,
πλpα6ενιθg
στην oκθψη και στηv αvτt.ι'rgη με απoτ€λεoμα την θκπτωoη τηE
xεiτoυργiiδτηταg }<αι τoν περιoριoμδ των διαπρoσοπικιilν
oxθoεων. εαν περιγραφoυν την xαρακτry)ιoτικη αtoΘηoη 6τι
βγαtνoυν απδ τo ocbμα τoυE και ταξιδεtoυν, τ6τε πρ6πει
να σκεφτoιiμε τo Pyrus.
To

ψυxoπαΘoλoγi,λ ε1ναι
δωμα τoυ και μπoρεt

.
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RIΙEυM

To Rheι.ιπι εtναι *vα φdρμα,ζo πoυ συνταγoγραφεtται καπoιεg
φoρ€E για πρoβλημoτα τt'tE oσoντoφυtαg. .Δεν εtvαι κ<rλd
iπbοiοεiγμθνo.- bq lτpooπαedooυμε να πρoσεγγtooυμε την ψυxικf1
τoυ εικ6να με Φση iην μικρrt κ.ιινικd μαg εμπειρtα.

Tα παρακoτω oυμπτδματα εtναι βαoικα tdg

Rheuπ:

καταoτdσεωE

Desires, many tshings dislikes it,s favourite p1aythingε,child.
Desires, full of.
Desires, present, Ehingε not.
DisconEent,ed, with everything.
Forsaken fee}ing (Toαμαoλiοηg) .
To Rheum εvσεi.κνυται σε καταoτdoειE πoυ 6να παιδi,
αιoΘdνεται 6τι oι γoνεtE τo 6xoυν εγκαταλεtψει. ηυτ6 στην
επoxη τιilv rΙαισικδν- oταδμιilν, πoυ oι γoνεtE δoυλειioυν σιio
οoυ.ιJιdg για νo αντιπεξθλΘoυν oικovoμικd, εtναι αρκετ6
oυxν{ διοδηoη. oταv λoιπ6ν τo παιlt βρtoκεται με τoυE
τoυ γtvεται πρoβλrμlατικη. oταν
γo,εig τoυ η oυμπεριφoΦ
iρxo.,iαι oι foνεig-τo- τδυ_ απtτι γκριvιαζει. Π6τε ζητdει.τo
α.lι.λo. M6λιE τoιi σtνoυν τo παιxνtσι
θνα παιγv{,δι, π6τε
να.γκρινιαζει. Aλλεg
πoυ Eητδει,
-οεν σεν τo Θθlει και oυνεxtqει
δθ.r,ει τα παιγνiδια toυ 1ξαι ζηταει τοιρi6oνταE και
φoρθ;
λλτδ6νταg α.ι,.ι.α πραγματα τoυ σπιτιoιi. Θθλει oυνθxεια να τo
κρατ6vε αfκα.lιια. λv τo αφηooυν κατω, κτυfΙιθται , τσιρtζει.
ιo
oiαν εivαι στoν παιδικ6 οταΘμ6 η με τη γυvαtκα πoυ,tαι
τ{πoτε , oιiτε α,ζ6μα
φυλαει εtναι ηoυxo. Δεν ζηταει
τι πoυ oυμβαtνει.
δαγητ6. Exει αοιαφoρiα γιq τo rαΘε
Etναι δiοκo.ι,o να περιγραφεt o ενη.ιικαg Rheum με βαoη
τα υπdρxoντα δεσoμθνα. Aυτ6 ΙIoυ κυριαρxεt εtναι 6να
αtoοημα δυoαρθoκειαE. Πρ6κειται για ατoμα πoΨ σεν ικα,oπoiδιi',ται μΞ τtπoτε. Kανoυν ε$κoλα ερωτικθE ox6oειE
Mθoα oτdv ερωτικd τoυE οxθoη
αλλα ει3κoλα απoγoητειioνται.
κdνoυv ''oπαotματαιr - πoλλα oτov oι3ντρoφo. Eιiκoλα αλλdζει
toυg-. Πρθπει vα οκεφτ6μαoτε τo Rheun oε ατoμα
η δι6Θεoη-6xoυv
κ&νει πoτθ μακρ6xρoνη ox6oη, f1 πoυ 6τoν την
πoυ σεν
κανoυv κυριαρxoι}v oε αυτr|v oι καυγαlεg και τα ,oπαoiματαΠ.
To irreum εtναι oπoυlαto φdρμακo για τιg αντι,ζoινωνικ6E
διαταραxθ6 πρoσωΓΙικ6τηταE. Etναι τα ατoμα πoυ κdνoυν
αντιoρδνταE πρog τ9υ€ γoνεi,g toυE. εθβαια o
περιeλριαii1
-πoυ_ Eλl1
io κdνoυν αυτ6 εtναι 6τι αιoΘαvoνται εγκατελει.ι,δγog
μθνoi . Tα παραπdvω φαtνoνται απo τα συμπτιilματα:
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ArΙger.

Aversion, Eo everything.
Capriciousness.
Desires, fu1l of.
Degireg, presΘnt, things not.
DisconEented, with everything.
Exciteπent,.
Mood, changeable.
Quarrelsome.

Sensit,ive, ι,canE, of sensitiveness.
lΙ κατdοlι1η πoλf oυxv6 εμφανtζεται .oε θνα ατoμo
Rheuπ. KατακλtζΞiαι απ6 συοdρεοτεE oκ€ψειE.τo ατoμo κλεtvεtαι
oτ6ν εαυτ6 τδυ, εiναι αοidφoρo για καΘε !Lr παραμ6vει
oιωrηλ6, σεν θxει 6ρεEη για εργαotα.. AλλεE φoρθE νoιΦΘει
τιiψεig Υιo ιην oυμπεριφδρ6 τoυ. Tα παραπαvω φαtvoνtαι απ6 τα
oυμπτtilματα:

anxieEy, of conscience, as if guilEy of a crime.
Brooding.
Morose.
Remorse.

Talk,indisposed ξo.
Weeping.
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SEPΞA sτ,cτ,s

να ltαταλαβoυμε την ψυxικt'l
βoηΘoι3ν τα rΙαρcικdtω oυμπτι}ματα:
Ai].ments froπ love disεappointments.
Για

κατ6oταoη sEprA μ6ζ

Ailmentε from mortif icatl,on.
Ai1menEs froπ sexuaI excegses.
Complaining of oEhers.
Cliπacteric period agg.
Discontsented ιrαit,h everyt,hing.

Discouraged after coiεion.

Delusiong, Etlree doctors comeFear, approaching hin of oEhers.
Fear οf

men.

Forsaken

τrif

feeling, feels

e, f riendε.

of, noE being be1oved by

his parentε

Restleεsness, after coition.
Rest1essness, preseΙιce of strangers agg.
Eπειση η SEPΙA συνταγoγραφεtται πι6 oυxvd oε γυναttζεE.Θα
εξετdooυμε. τip.bια την
γυναtiα-SEPΞA. Mια γυvgtκα θρxεται σε
-απθ
κiταoτoοit sπpie μετd
ματαtωoη τη€ . er.1rυκηg ττIg φtσηE.
Aυτ6 εtνdι πoλι} tυxν6 φαιν6μενo, γι'αυτδ θvα πoooοτδ περtπoυ
25.3οt τιiν γυναικι1lν πoυ βρtoκoνται στην ηλικtα 20-40 Θα
xρειαoτεt oε Ιtdπoια φ&αη τdg Θεραπεtαg τ,ην SEBIA. κoπθλα
ΙIωE μπoρεt 6μωξ- να γtνει αυτ6; Mια vεαρ{
αρxt6ει την
_ ερ,τικt't τηE ζωη με ενΘoυσιαoμ9. Kdνει-μ}α ερωτικη

με oλδ1E}Ι}Ι)ωμ*νo *pωτα .αλλ6 κ6τι oυμβoινει και
o',o.,j*αiνει. οτε-ιdxνει μια σει3τερη ox*oη αλλα κCιι πoλι
Tα δνειρα τηE πλθον αρxtζoυν 'ζαι γκρεt.fζονται,
xωptEει.
vb εμrrιακεt σε μια νθα oxθοη. NoιιiΘει θνα
υ.i -e*." 6ρεξη
κεν6 στην - oi.ι,o.oeηiιατικη τηq ξωη. ιγ τtxει lζcιι εμπλακεf
οε νθα οxθoη παραiiulεt δτι οεν-μπopεt να xαλαρδoει καιi την
διoρκεια τo$ θρλτα. Noι<bΘει 6οxημα μετ6 τηv oεξoυα.ι.ικl1

oxeoη

επαφf1.
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Aλλrl περiπτΦση εtναι η εEt'}s: Nεαρ6 οτiζυγoE μετ6 τoν
την
γdμo αρxtEει ,ζoι δεν καλιiπτεται oυναιοΘηματικα. με
vcι γtνει για.πoλ"r.oιig λδγoυg.
iρλτιxf- τηd
_διiξυγoq
ζωli' Aυτ6 μπορεtνCι
δtγει μεγαr.o βαpoE στην
x6γoυ xdρη
uπoρεi o
oαρiικd πιεiρd ioυ θρωτα παραμελδνταg την ρoμcιντικd φι5oη τηE
στιg
γυναtκαg ιoυ, d πdλι μπoρε{, vα ρiqει τo βdpog
επαri,γελμdτικθg τoυ υπoxρεcilσει€ παραμελδντoE. τηv συνoιogημilτιifΙ τηξ υπooτry>ιξη. aρxtζει lζoι νoιdrΘει δτι την.
nαdαμεxεi νδiδoει εγfLτα.ι,ειμμ*νη-απδ τoν oυEυγ6 τη9. r"rr:opεi
πβ1ν- τoν γdμo να dtαν Phosphorug t'l Natrurιι muriaticum. T<ilρα
δμωg αρxt4ει να γtvεται Sepia. Δεν νoιδΘει πια για τoν
6vδρα τη€ αυτd πoυ θιloιωΘε.
Aλλ6 κoι μια ιotριlξ,Ιl επθμβαση μπoρεt να πρoκαλθoει
καταoταoη Sepia. Aυτδ oυμβαiνει κυρtοrE μετα απ6 τιE
γυvαικoλδγικθg επεμΦoειg κcιι κυρtωg μετd απ6 εκτp6oειE. IΙ
θκτρωοη εt.vαι πoλυ τραυματικd εμπειρtα για μια γυvαtκα. Mια
αvr3πανιρη γυvαtκo πoυ μθvει θγκυo9 αν o - οtντρoφ6E tηE
επιμθvει για θκτρωoη μπoρεt vα Θεωρεt 6τι o oιiντρoφ6E τηE.δεν
την-αγαΞΙd;ι πια,_6t{ σεν tηv εκτιμαει, αρxtgει και νoιιbΘει
πds *xει πλr1γωΘεi απδ ιηv oxθoη τηE. Tδτε μπορεt vα.γtνει
sepia. e,ι,.ι.6 iαι θτoι να μηv γtvει, o ψυxικ6g τραυματισμδg απ9
€νi ιατpικδ xειριoμδ liπoρεt να σημιoυργf1oει μια αναoτoλd
nρδg την γενετdoiα λειτoυρfiα. Kατι οεv αφηvει την γυvαtκα
πid-vα fo,ιiριioεi κατd την biαρκεια τoι3 θρatτα..Etναι oφιγμθνη.
Σιγd -oιγ6 bρxi.Eει να νoιc}Θει δτι δεν μπoρεt να xαρεt. τηv
ζωi δπωs-παλιd. Mια δδoη Sepia Θα την βoηΘ/1oει να voιιboει
δπδg- {ταv rΙριν, Vo ανασυΘεt η πρaηγοι}μενη καταoταoη.
στη κιιμακτηpιo μπoρεt vα εμφανιoτεt εικ6vα
e.',,.l,.ο iαι
Sepia. IΙ γυvαtκα αρxtζει και σεν νoιιilΘει γυναiκα επειδd txει
αρxi,oει vα σιαματdει η θμμηνoE ρoη. Συxνα δμωg παρoυoιdζεται
καιαΘλιπτικ4 εικ6να 6πωζ Θα πεpιγραφεt παρακατω. 1ι oυμβαtνει
6μω9 οε μια γυναtκα στην oπoto αvαrrτ$ooετCιι η παραπdvω
ψυxoλoγtα; ΞΙ με α.ι.,lια λ6για πoιd η oτ6oη τηE sepia στιg d.ιλεE
δpαοτηρι6τητεE; TQν γυναtκα Sepia την xαρακτηρf6ει γeνικd
πoλιj
μια υπερlραoτηριδτητα. IΙ Sepia νoικoκυρ& εtναι μια
δραστηpια γυναtκα. λπδ τo πρωi rΙου ξυπν6ει, oυνθxεια κινεtται
στο σπ{,τι, η κtνηοη τΙlE καvει καλ6. Etναι σ)coλαστικη oτo
καΘdριoμα, oio π;ιι}ol}to, oε 6rιεE τηξ τιE σoυλειθE. ExEι πdοog
με την καΘαρι6τητα. Arrαιτεt απδ τov ανσρα τηg ,tαι τα παιδια
τηg να βγαζoυv τα παπoι}τoια τoυE μ6.lιι9 μπαtνoυv oτo oπtτι t(αι
vα β&ζoυv τα πρdγματα τoυg στη Θθoη τoυE. IΙ tσια φρoνt,tEει
πdvια vα κθνει κdτι, oταv κdΘεται σεν εtνoι καλd, 6ταν
κιγεdται voιιiΘει καλιiτερα. Στoυg xoρoιig και στα πcινηγ$ρια
εινcιι η πρδτη πoυ Θα oηκοΘεt για xoρ6. IΙ γυμναστικΙα την
βελτιιilνει πoλι1. Exει rroλιj 6γxo6. Arc6μη και 6ταν τρδει, 6ταν
oυρεt η 6ταv αφo6ειiει.
ΙΙ Sepia oυναvτdται oυxνd στιE μopφομθνεE γυvαtκεg.
Etναι lι}oκo.ιo vα ιoxυριoΘoιiμε αν η πανεrΙιoτημιακη μδρφι,lοη
ευvoεt τηv rηιιουpγtα tηζ Sepia καταoτ6οεω9 d oι Sep1a
γυνoiκεg θxoυν κλi<rη στιg rΙανεπιστημιαxθg orΙoυδeE.
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ΙIιoτειioυμε 6τι oυμβαtνoυν και τα συo. Aπ6 την }tlo, μια
συναισΘηματικd, .ptxνει .6λrΙ }η€
γυναικα ΞΙoυ υεν κLλιiπτεται
ιη6 xιiρo, απ6 την dλλη i,9
iη.., ενθργεια στoν , εpγαoιoκ6
θriτoνo iκπαιlευτικ6 πρδγραμμo εμπoσtζει την φυσιoλογικη

oυναιoΘηrατικd θκφραoη
ΞΙ ?γαaηψη iiτo τη γυvαtκα πoλλαrr.lιδν ρ6.lιων oυντελε{.
στην εμφ6νιoη-sepia καiαoτdoεωE. !tια 6λλ11 οιθξοοog εtναι η
και η
απ6*τηoη
- *ρημdτωil.
-φeρμαlζo IΙ φιλαργυρtα εivαι oυκωτικ6 μtαoμα
εtναi επικρατθστερα oυκοrtικη. Η Sepia θxει
Septa oig
αvλoφd:ιεiεξ για τα oικoνoμικd, φ6βo τηE φτιixειαg και τ6αt^για
εξωτiρικα φαtvεται μια δυναμικ{ γυναtκα,
_
φι.rιαiγυρtαl Eνδ δμωg
Ξoωτiiιiα κρι5βετLι *νdg ψυxιoμ6E πoυ μoιαζει πo.ι,ιi με Natrι:m
muriallcum. ilι,αι πoλt iυαtoeητη,
_6μωgrrλr1γιilνεtαι ειiκoλα, επιζητ6
σ9ν Θθ;ιει την παρηγoριd.
την αYαrΙΞΙ των d,ι.l.ων, αλλ6
t1E
κiεtvεiαι oτoν εαυτ6 τηE !ζαι rιλαtει μ6vη tηE. o τιiπo6
Sepia. EξωτεP!κ6 δυναμικfΙ,
φ.μ..,io.ριαg μoιdEει πjiιi pε πoυ
σεν θxει ζt'1οει τη ΘηλυκΙ1
ioλ.,ερ.'"*a ε,]αtοeητη, μια γυνα1rα
iηi φil"η. AλλεE φ"ρeE-μπo!εt αν και Θυμιilνει, vα Iην εκσηλδvει
.d" δ"μd τηE.-gλiE- boρΞE δμωq εiναι ευερθΘιoτη, ξεoπαει
oio,g--6aroιiξ, κυρtδs iτλ παιοιa_τηE τα oπoto δθρνει κgι μετd

μετoioιδνει.-π sepia. μητθpα σtνεiαι για τα παισια τηE.
τξtg:
fto,,. πaλλd γι αilτθ }i',αι για αυτηv .o oκoπδg ,'αρξηE
6μ,E .μπoρεt να εt.ναι ασιdφoρη για oιJτα. Aυτ6
λλΞg φoρ6E-κυ.ρtδE
oτi6 μoρφωμθνεE
oυμβδtνεi
-τoυE $epia πoυ καταναλcilνoυγ
στιE.επαγγελματικtg τoυg
εvξργiι&ξ
τ{E
μθρoE
μ.γEio
-υπδ*ρειi,oi'ξ. - π6νiωg κoι'στιg δυo περιπτδoειq
υπoλλεtπεται η
oυναισΘημoτ

ικrt

επ6νδυoη

.

Tα παραπανω φαtνoνται απ6 τα
AbrupE.

Activity aπel.
Anger, from contradiction
ArΙger, about pasι evenEs.

Arιger, at t,rif les

.

λrιguish, whi1e eating.
AτΙxiety, f rom congestsion tso chesE.
Anxietsy,, abouE future.
ArΙxiety, , sθWing.

Arιxiety, during stool.

oυμπτδματα:
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Anxiet,y, before urinat,ion.
.Aflxieεy, ιεa}king rapid1y which

maΙ<es

hiπ walk fast,er.

Avatrice.
Buey.

Conscientiouε about, trif ].es.
Dancing ame1.
DelusiοIιs , he

iε

poor

.

DeluEions, is going to be robbed.
Deεpair οf sociaI position.

Fear, ef hls position in societY.
Fear, of, starving.
Eurry, in occupations.
IΙurry, ιρhi1e vlalking.
lΙurΞ}l in τ,vork.
Iπpat,ience, whi1e si.Et,ing

.

Ιndustrioιls.
Mocklng,thinks otshers are m.aE him.
occupat,ion,

aΙn.

P1ans, making

many

Reproaches, oξhers.
Rest1eesness, f,roπ congesEion in chest.

Sensitive.
Weeping, consolaEion agg.

ΙIot μπoρεt 6μοlE να oοηγηΘεt η γυvαtκα Sepia ζι1lνταg με
αυτ6ν τον τρ6πo ζωηg: To πιo oυxv6 εtναι vα εμφανιoτοιiν
κdπoια οωματικd ουμπτιilματo απδρρoιq τoιi dγxoυE, 6πωE γιcΣ παραrειγμα εKτακτooυoτoλθE. T6τε αναπτtοσεται μια υπoxoνδριακf1
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συμΙΙτωματoλoγtα. aρxtζει να φoβdται τον Θ6νατo, txει την
αtboηoi1 διι πdoxει δπ6-xdπoια ν6oo,φopdται 6τι Θα πdΘει κατι.
Ιvlrroρει νo γυρtζει σε σιdφoρoυξ γιατρoιig για να lciιoει μια λτ3oη
oτo.πρδBλημΦτηg. tα παραπανω glαiνoνται απo τα συ}rπιιilματα:
.I\nxieEy, about healt,h.

Arrxiety, h1φochondriacal .
Death, feels as if dying.
Despair, of recovery.
Fear, of apoplexy.
Fear, of being alone.
Fear, af impending disease.
IΙypochondriasis, drirriπg to suicide.
Sadness, about the health.

Mιo d,lι.ιr1 εικ6vα, 6xι η ftιo oυxνt'1, εtvαι αυτf1 πoυ
xαραlζτηριζ6μενη. οE στθση. IΙρ6κειται
rΙεριΥρ&φεται
.γυvαtκεEdτα βιβλ{,α
πoυ txoυν μεtνει δε κατdοταoη sepia για rΙoλιi
για
iαιρ6, d πoυ θxoυν eξαντλdoει πoλιi. τoν oργανισμδ τoυg.
xαρLκτryltEoνται απ6 μεγd.ιrι ασιαφoρtq. Aδιαφoρiα για τιg
ooυ:ιειθ}, αlιαφoρtα για τoν oιi6υγo, αrιαφoρtα Υι9 τα πoισιd.
ερtοκoνiαι σε μ.L καταotαoη συvαισΘηματικηζ oτ6οεω9. Etνoι
αbγθq στιE κινt'ΙoειE, απoρofν με τov εαυτδ τoυE πιilg βρto,toνται
oi:- δυτt'1v τηv_ καi&oταση. Axδμη δμωξ ltαι σε μια τθtoια
κtνηoη τιg βελτιrilνει. oταv θρxoνται . στo ιατρεfo
καταoταoη η-.ιυγμdιiE
καδιbi αφηγoυvται τα rΙρoβλ{μαtd τoυζ . Ttτoιo
ξεoπoιiν jε
r!υxικd κατΦoταoη παρατηρεtται oυxv6 και στηv )ξλιμα,rιdριo.
iα παραπdvω φαtvoνται απ6 τα oυμπτιilματα.
Ambit,ion, loss of

.

Confusion, when lying.
Confugion, ιγhi1e sitting.
Confugionr from stiEching in chesΕ.
Death, desires.

Despair, abouE miserable existence.
Dullness, after coition.
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Dullness, τcith s]-eepiness.
Ξndifference, Eo business affairs.
Indifference, Eo her children.
Ξndifference, to everything.
Indifference, to loved ones.

l

Ξndlfference, Eo πoney making.
Ιndifference, to relations.
Misar:Ehropy, climaxis

.

Sadness.

, in moEion.
actiοn.

S1oιrness
St,upef

Weeping,

consolatioη agg.

Weeping, involunE,ary

Weeping,τεtren

telling

.

of her sickness.

Weeping, ΞE εriffles.

Eνα oηpεto πoυ πρtπει επtοηt να τoνιoτεt για την
γυναtκα Sepia εtvαι η σαφt'Ιs επιδεtνωoη EΦν ψυxικιilv τηq
συμπτΦματoν πρtν την nεpi,oro.
Ei,ναι α.ι.riΘεια 6τι δεν δtνεtαι oυxνd $epia στoυ6 6νrρε6.
oταν oε κdπoιoν δεv αpθoει η σoυλεια toυ μπoρεt να αναπττ3gει
καταoταoη Sepia. IΙ oε α;ιr.εE περιπτιilσει6, 6ταν τo ατoμo θxει
xdvει γεvεττi1oιεE καταxρdσει6, 1ιπoρεt να αvαπτιi6ει μια
αδιαφoρtα oυναιoΘηματικt'1. Nεαρδg aνσραg πoυ παρoυoiαζε
ανικαν6τητo ενιil ταυτ6xρoνα αυνανιζ6ταν oυxνα, σιαμαρτυρ6νταν
για αtoΘηoη ελαφρoli αλγoυg στα κoιλιαxα τoιxιilματα κατα την
εκoπερμdτΦoη. Tαυτ6xρoνα πoρoυoiαζε και κ&πoια αlιαφoρto. Mια
δ6oη Sepia ιov βorlΘηoε αρκετd. To Argentι::n Nitsricum oυμπr.riρωσε τηv Θεραπεtα τoυ. o ανδραg Sepia μαE Θυμtζει NaErιrm
muriaticum. Kdπoιεg φoρeE εμφανtζει κd'πoια Θηλυπρθπεια.
Eναg dνσραg NaErum MuriaEicιrπι μετd απδ αλεπα.ι.ιr1.tιεE εροτικθE
oπoγoητε$oειg Θo μπoρoιioε να παρoυoιdoει εικδνα Sepia. Etvαι
τα ατoμα πoυ νoιιbΘoυν πλr1γωμθνα απδ τιq γυvαtκεg και

l
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φoβotiνται να συν6Ψoυν σxeση μαζt τoυE. T6τε αγαπτιioooυv

oμoφυλoφυιικθE ταoειg .
Tα παισιd αvαπτιiooυν κατdσταση Sepia 6ταν μeγαλιiνoυν
oε oυνΘηrεg ελ-ι.εtψεω€ oτopγdt. EναE υπερεpγατικ69 πατθραg πoυ
θxει oφooιωΘεt στo εfidγγελμα τoυ παραμελι}νταq τιE συvqισΘηματικtg αναγκεE τηg κ6ρηg τoυ συvτελεt στo να αναπτυxΘεt
oε Lυτdv iικ6vα Sepia. To παισt Sepia εiγoι θνα υπερκιvητικ6
Nat'urm

muriaEicιπ.

Tα παραπ6νω φαtνoνται qΞΙ6 τα

oυμπttitματα:

Ailmeπts, from πortsificaEion.

ΑiIπents, from sexιral excesses.
Delugions, f,eeLs every fibre in ber right side.
Eεcape, chi1dren froη her faπily.
Fοrsaξen feeling.
Feels of not being beloved by hΙε parents, τμife,friends.
ΙΙurry.
Ξπιpat'ience, ιγhi1e

siteing.

ΙπdiffereflCθ, to }oved Qnes.
Ξrfitabilit,y, ifι children.
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zΙNcUM METALLΞCUM

Tα παρo,rατω συμπτδματα μαE βoηΘoιiv vα lζατανot'1ooυμε
ψυxιoμ6 τoιi Ζincι:π:
Delusions, sees devil aft,er her.
Delusions, he has a goitre, has orιe τιlhich }ιe cannot, see
over ιrhen.

Tiπιidit'y, alEerrιaEing τιrith anger.
Anxiety, alξernat,ing wit,h contentπιent,.
Confidence, waηE of seIf.
Delusions, she is about tso b'e arrested.
Delusions, she iE accused.
Delusions tιe had conmit,ed a crime.
Delusions, he is pursued by police.
εropenεiEy, to handIe organg, (Bοericke).
Tα ατoμα Ζincum εtναι dτoμα πoυ 6xoυν μεγα.:ιιiloqι oε
αυoτry>θg οικoYενειακθg oυνΘt'1κεg. Etναι φoβεΦ voμoταγη dτoμα.
IΙ αioΘηoη τoιi v6μoυ εtναι βαΘεια xαραγμθvη στην oυνεiοηo{
τoυE. Etvαι ατoμα πoλυ τoυ tζαΘfΙκovτog.Υπdρxει 6μωg ταυι6xρovα
lζαι θvαg φ6βoG Yια τoν πατθρα η την μητ€ρα. Aυτ6 τo oτoιxεto
μπoρεt vα μην αναφερΘεf απ6 τov αoΘενt'Ι, αλλα εtνqι ειiκoλo να
τo ανακαλ$ψoυμε ρωτιirνταE Yια την παισικd τoυ ηλικfα. Aυτ69
o φδβoE για τov πατθρα η την μητθρo παtpvει πol.λ69 φoρ€s tη
μoρ{pt'Ι τoυ φδβoυ για την oστυνoμtα. Eτσι π.x o Ζincuπ oοηγ6E
oυxvd κoιταει 6ταν oοηγdει πtoω τoυ μηποlE θρxεται θνα
περιπoλικ6 τηE αστυνoμtαE. o μαΘητdE Ζiπcι:πι εtναι πoλιi
υπακoυog oτην ταξη, ΠtιΘαρxεt αμ6οω9 oτtE παpαινθoειg τ<ilv
σαoκdλov. Aλλα σεv εtνqι πειΘαρxημθvo ατoμo μ6νo rΙρ6ζ
αυτoιiE. vπαρxει μια γεvικη πειΘαρxtα οτt'1ν ουμπεριφoρd τoυ,
πoυ εκφρd4εται σε καΘε τoυ κtνηoη, oε κdΘε κoινοlvικrt τoυ
δραστηρι6τητα.
Eiναι ενδιαφθρoν vα εξετ6ooυμε τα παραπ6νο με θνα
oτ3μπτωμα πoυ αvαφθpει o Boericke. Στηv Ιrat,eria πedica γραφει:
t'chlld grasps genit,aI.s during coughu. (Mεταφραση: To παι6t
πιdvει τα γεvvητι,ζα τoυ 6ργαvα κατd την διdρtζεια τoυ βt'1xα).
Υπαρxει η dπoψη, Ξ4V oπotα o γραφων πιoτεliει, δτι οε πoJιλα
οωματικd μαζ oυμπτιiματα αν 6xι σε 6λα, υπdpxει καπoιog
συμβoλισμ6ζ πoυ txει ox6οη με τoν ψυxιoμ6 μα€. Eτσι στo
πιαoιμo τι1lν γενvητικdlν oργdvωv καια τoν βixα uπdρxει Q
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τot dγxoυE τιμωρioq rΙoυ voιιilΘει τo Ζincum 6τoμo.
o*ioη με αυτ6 πoυ η ψυxανα.ι"υοη απoκαλεt dγxoE
ευνoυxισμot.
vπdρxει ,ζαι μια d.lι.ιr1 φΦσr.l πoυ αναφθρoυv oι Xριοτιανot
πoυ θxει σxθση με io zincιrπι.- E{ναι η φρdσξl nιiπαγε oπtoω-μoυ
Σατανα. . .lt. ajτi η φρdσΙι .ιθγεται 6ταν νoιrbΘει τov Σατανd να
κdvΞι iaτι πoυ δεν πρθπει. ξ.o}-μπoρgιiμε
τoν Ιtαταφθρνει
τo oιiμπτωμα: n De1ysion sees devi]-s after
να lζατανδηtoυμε "d
hetr',. oυoiαoτiκd lεtxνει τo αυoτη>6 υπερεγcil τoυ oτδμoυ ΞΙoυ
επιβαλλεται σε κdΘε επιΘυμtα. Aυτα τα dτoμα εtναι πoλιi
πoλ$
υπεtΘυνα και στηv συναισΘηιατικη ιoυs ζoτi..Etναι
υ',oμo.,ετικα ατoμd σε ουoκoιtεE π9υ παpoυ9ιdζovται oτηv
ερωiικft toυE οxθoη. Δεν εtναι απ6 τα αtoμα πoυ Θα θελt'1οoυν vα
οiακ6ψoυv μiα oxθoη με τoυE πρδτoυE καυγdσεE. Yπoμeνoυv και
.πiμε"δu.,.. E.o" πd.ι.l.ΞE φoρΞs υπoμtνoυv διdφoρεE l!αταστθoειg.
πoυ τoυ9 απoσ,tΘλεt και lεv τoυζ
eφooιδνovται στo πρ6β.ιημα
.
ευroλα. Eτoι εξηγεtται τo
αiooπαιαι η ',ρooox}l dδ αυτ6goitre
τrhich he cannot see
one
has
_
ο$μπτωμα: ''.De1usionJ,
-θxει μια
βρoγxoκηJvΙ,, απδ
;;;;;.-iM..dφ;;;η; ψiυοαtοΘηoη,
αυτtg oι κατασt&σειg
iη, o,oio σ.i- μπoρεt να r;{.i. oλεg
στo νευρικ6
oτο ;Ι;Ξ,* dtoμo.
μια υxΙερευαιδοηotα
εi,tε ωE
ευερεΘιστ6τητo,
"lio""aδιiν
ωE
εtτi
πoυ
εμφανtζεται
οιiοτημα
Egv
εκφραζει
tζoι
σεν
Θυμιilνει
6ταν
κυpiωE
iρδμ.ii των ακρω"
-ανηoυiια. tωv καiω dκρων εtναι orrδ τα σημεtα
οi:μδ io.',. π
κ.lιiισιd τoυ zincιim Metal1icιJEι. πoλli ουxνα βλ*πoυν τρoμακτικo
6νειρα η oκυλια. Aυτα oυμβoλtζoυν .τoν πατθρα και τo αγ:tog
..μ"btog απ6 αυt6v, πoυ τoυξ σiακατθxει. Ξυπνoυν με dοxryη
οι-deioη]
Θθιo,, να λ€νε τα πρoβΜματcι ιoυE στoυξ d.ι,ιoυE, σΕ
.πoυ
να γtvoνται πoλ.ι.θg φoρθE κoυραστικot.
οημεio
J\εν
Στηv δoυiεια τoυE επtοηE εtναι πoλιi υπεtΘυvoι.
σημιoυργotv πρoβλtματα με τoυE πρoιοτiμενουζ ltαι ιουE
oυxνα η αtoΘηoη 6τι.oι
oιivαοελφo,E τoilg-. τδυE οημιoυργεdται
-τoυg
και 6τι oυνωμoτoιiν ε]rαvτtoν
εioυ', Foιει μo<ι
d.ι.ι,oι
'i
τoυE. Aυτ6
ρθβαια oυμβαiνει δτα.,, oι oυνΘdκε6 εργαotαζ εiναι
πιε6τικθE. λυid η b1oeηoη τoυg πpoκαλεt πoλ$ 6γxog }tαι
πρoοπαΘoδν oυνjxιilξ vα εtνoι καλoi στην δoυλει& τoυg lζαι vα
τλ €xoυ, καλα με τoυζ συνασθλφoυg τoυq. Eνα d.ι,ιo xαραtζτηουxvd θxoυv Ιlρoλrιπtικd oτdoη
ριoτικδ τωv ατ6iιωv zinδι:τι εtναι:
ανεΣΙτυγμθvo.ιo αtoΘημα τ{E
επtoη€
Exoυν
oυμ}α.,.α.
οιdφoρα
}ια
i,.ρo*ig. λ*oulι,- υψηλθE απαιτfοειg για τov εαυτ6 τoυE lξαι κdΘε
τoυE.αυτ6,πoυ θxoυν
φo;6 πδ,, οε., πετυiαtioυν oiιq δtoο6oει6 vιρoτrfrζ
η dl.ι.oτε απ6
βΞi;. oτθxo κυριε$oνται απ6 oυναισΘfιματα
αγxoE και Θυμ6.
Tα παραπδνω φαtνoνται και απ6 τα oυμπτδματα:
σuμβoλιoμ6ζ

rxii

Ailπent,g froπ anger.

Ailments from emotional excitrement

-
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AilπenEg froπ grief.
λilπent's wben arouged.
Anger, with Erembling.
Anxiet,y, ιvhen a].one.
ArΙxiet,y, of conscience, as if guilty of a crime.
.λr'Σζiet,y, oΞl rraking from

frigbit,ful

dreams.

ArΙxieξy, wiιh fear.

Anxiety, dι:nny s1eep.
Arι:ciety. ott tεaking.

Careg, about others.
De1usiong, he is persΘcuted.
Ξndustriouε.

Religious.
Reπιorge.

Superstitius.
1iπidity, a}Eernating ιlith angef .
Timidity, a1Eernat1ng with irritabiIiεy.
Torπents everyone ιliε}ι rris comp3.ainE,s.

Σε τι καταoτ6oειg ενσεt,κvυtαι τo Zincuπι meta]-licuπ;
κατ'αρxηv Θα πp€πει να τo θxoυμε υπ'6ψιν μαE για νευρωτικ69
καταoτασειg ^ 6πω9 αγxιilση νειiροloη, ,iατaeiιπiικt'1 .,i'jρ,oη]
υrΙoxoνσρ!ακΙl νε$ρωoη, lξαι διαταραxθg rΙρoσΦπι,ζδτηταg - δπoυ
κυριαρxεi τo αγ:coξ ιιμωρtαE. Tα βαoιrd oυμπτι}μα{α πoυ Θα
μα9 βoηΘt'1ooυν.σιην εκa.oγd τoιl Ζincr:π €xoυν περιγρoφεt
nαραπdνω. Θα υπαρxoυv 6μωg ,rαι d.ι,ια oυμπτιiματα μη ειoiiα-oε
ανθλoγα oε κdΘε περtπτωoη. Για παραlειγμα oτηv υoτερtα Θα
υπdρxει η 6ντovη αvηoυxtα τoν rdτω dκρωv. MrΙoρoιiv_ επtoηg
να εμφαvιστoι3v 'λυ,ζoφωτικ€E καταoταoειE.( Στη λυκoφωτικη
κατd,οταση η oυνεtσηoη
τoυ ατ6μoυ εtvαι οιαταραγμtvη. To_dτoμd
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εtναι απρoσcιvατ6λιoτo θωC ελαφρα Θoλωμθνo, o,λλd lεν
ουναιoΘανεται την καταoταoη τoυ και εvεργεt }rΞιxαvικα η κdπoτε
oαν μια νθα Ιτρoσωπι,<6τητα). ιrπoρεi επtoηg vα εμφαvi,ζεται
υπνoβαotα. Υπνoβαotα μπoρεf vα φανεt oε παιδια zincum xQ}ρtg
να θxoυν υoτερικη νει!ρωoη. Ιlαντωg oε υοτερtα Ζincum Θα πρ6πει
να oκεφτ6μαoτε τo Ζincum Valerianicum. Σε υπoxovδριακη
vειiρωoη, o αoΘενηE Ζincum xcιρα,ζτηρtEεται απ6 την τdoη ιoυ να
γυρνdει σε γνωoτoιiq και φt.ι,oυE και να τoυE ταλαιπωρεt
κυριoλε,ζτικα λ*γoνταg τoυE για τα πρoβληματα υγεtαg tου.
Tα παραπανω φαiνoνται απ6 τα oυμπτδματα:
Chaot,ic, confuεed behaviour.
Coπpany, desire for.

Confuεion of rnind, &S if in a dream.
Dream, δS if in a.

Desrair of reecovery.
Fear of death.
ΞΙypochondriasis

.

IΙysteria.
Sadness ιυhen alone.

Sadness alternating wiεh anger.

Soπnaπbulisπ,

af

ter suppressed emot,ions.

Suicidal disposiεion.
TormenEs everyone wiξh his complaints.
lΙ κλιμoκτηριog εivαι επtoηg μια περtoδoE rατα τηv oπoi.α
μπoρεt vα εμφανιoτεi καταΘλιπτικd συμπτc)ματoλoγtα oε Zincιrπι
ατoμα. Etναι εrjκoλo vα φcιvταoτoιiμε γιατi αν σκεφτoυμε πωE θνα
ατoμo με αυoτry>6 ηΘικ6 κι}σικα δπωg τo Ζincum Θα αντιμετciπιEε
καπoιεg αυξηrθνεE γεννετt'1σιεg επιΘυμtεg. ΣυνηΘoE τo dτoμo
Zincuπ εi.ναι αυoτηρδ σε oxθoη με τιE γενετdoιεg επιΘυμfεg
loυ. Mπoρεt 6μωg κd,πoιεg φoρeE vα εμφανιoτεt γενετηοια
υπερδραοτηρι6τητα. Eτoι σε θφηρoυE μπoρεt να υπdρxει θvτoνη
ταoη για αυvανισμ6 και μπoρεt στιE γυvαiκεg να εμφαvιoτεt
νυμφoμανiα κυρtωE κατα την εφηpεfα, l4ν εγγυμooιiνη η τηv
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λoxεtα. ιtετα την σεξoυαλικη πΦξη εμφoνiζoυν εvoxθE.
Tα παραπαvω φαtνoνται απδ τα oυμππτιbματα:
Sadness, when alone.
Sadness, duringι climaxiε.

Sadnness, alEernating with fear.

Suicidal disposition.
Ailments froπ, sexual excesses.
iιnger, τυith delusions during climaxis
Climact,eric period agg.
πymphoπania, during pregnancy.
Ιit1rmphomania,

puerperal

.

To Zincum μπoρεt να εvδεtκνυται και σε ψυxωτικθE
καταoτασειE 6πoυ εrrr1ρεdgεται η oκθμη η τo oυναioΘημα.
Σε τθτoιεg καtαoτdσειg μπoρεt vα θxoυμε βιαιδτητα πoυ να
Θυμtζει St,ramoniι:π t'} oαxλ6τητα πoυ να Θυμt,Eει lΙyoscyamus.
I,IrΙoρεt να βoηΘηoει επtoηE oε φdoειg μαvtαE η καταΘ.lιιΨlΙE με
αυτoxτoνικ6 ιδεαoμ6. Σε oργανικα Ψυxooιiνrρoμα επtoηE 6πω9
παραληρημo η επιληπτoειδη διθγερoη μπoρε{, να εμφανιoτεt βt.αιη
συμπτωματoλoγtα και ανηoυxtα τιilν ακρωv.
Tα παραπανω φαtνovται απ6 τα oυ1ιπτιirματα:
Deliriuπ, frightfu1.
Delirium, laughing.
Delirium, maniacal.
De1iriι:π, raging.
Delirium, violenE.
Delusions, sees devils.
Delusions, he τρill be murdered.
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De]-usions, voices froπ ιεithin him speaking.

in abusive and filthy
Ξnsanit,y, erotic.
Mania, with rage.

language.

Unconsciousness, after suppression of erupEions.
Unconsciousnesg , semi -consciousness

.
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