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Σιμισιφούγκα 
(Cimicifuga)
Black Cohosh

Τα άνθη αυτού του φυτού ξεπροβάλουν από τον λεπτό
βλαστό που είναι πολύ αδύνατος να αντέχει το βάρος τους
και συχνά σπάει εύκολα με τον αέρα. Έτσι και στα άτομα
που ανταποκρίνονται στο σκεύασμα Cimicifuga, η περιοχή
του λαιμού είναι πολύ ευαίσθητη και μαζεύει σε αυτό το
σημείο όλες τις εντάσεις της καθημερινότητας.

• Το Cimicifuga είναι γνωστό σκεύασμα για γυναι-
κολογικά προβλήματα και ειδικότερα χρησιμο-
ποιείται στην θεραπεία διαταραχών που έχουν
κάποια σχέση με την περίοδο, για να διευκο-
λυνθεί ο τοκετός, αλλά και για την κατάθλιψη
των εγκύων. 

• Όσο περισσότερο διαρκεί η ροή του αίματος ο
πόνος και οι κράμπες χειροτερεύουν. Η πάσχον-
τας υποφέρει από σπασμωδικούς πόνους που
αντανακλούν προς τα έξω στην λεκάνη και
προς τα κάτω τους μηρούς. 

• Το σκεύασμα βοηθάει να μετριαστούν οι πόνοι
του τοκετού, επιταχύνει την διαδικασία και είναι
από τα ποιο σημαντικά σκευάσματα για κατα-
θλιπτικές καταστάσεις στην διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης. Ακόμα μπορεί να είναι χρήσιμο και σε
άλλες εκδηλώσεις στην εγκυμοσύνη όπως φο-
βίες ότι θα χάσουν την ανεξαρτησία τους.

• Στην εποχή μας μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη
είναι συχνό φαινόμενο και πολύ λίγες κυρίες εί-
ναι προετοιμασμένες για τις υποχρεώσεις ή τον
περιορισμό που ακολουθεί η γέννηση και ο ερ-
χομός ενός παιδιού. Φοβούνται ότι σαν μητέρες
θα πρέπει να βάλουν στην άκρη τα δικά τους
προσωπικά όνειρα και επιθυμίες.

• Εκτός από τις γυναίκες σε αυτή την κατάσταση,
επίσης θα χρειαστεί σε κάθε άτομο που αισθά-
νεται σαν σκλαβωμένο, φυλακισμένο ή εξαρτώ-
μενο.

• Αισθάνονται σαν να είναι δεμένοι, φυλακισμένοι
και σαν αιτία μπορεί να είναι η προσωπική τους
ζωή ή η απασχόληση τους. Επίσης μπορεί να
έρθει σαν αποτέλεσμα ενός καταπιεστικού συν-
τρόφου που θα αναγκάσει κάποιον να υποφέρει
σε μια σχέση για μεγάλο χρονικό διάστημα 

• Οι πάσχοντες περιγράφουν αυτή την κατάσταση
και λένε ότι αισθάνονται σαν να είναι δεμένοι με
σύρματα ή νοιώθουν σαν φυλακισμένοι ή σκλά-

βοι. Συχνά δεν βλέπουν να υπάρχει διέξοδο από
την κατάσταση τους.

• Το δεύτερο συνθετικό του σκευάσματος (Fuga)
στα λατινικά σημαίνει φυγή που για τέτοια άτο-
μα φαντάζει σχεδόν αδύνατη. Σταδιακά η θλίψη
τους για αυτό το γεγονός μεγαλώνει και ανα-
πτύσσουν ένα σωρό τα προβλήματα στο σωμα-
τικό επίπεδο.

• Συχνά τα προβλήματα τους σχετίζονται με τους
μυς σαν ένα είδος έντασης, δυσκαμψίας, ρευ-
ματισμούς και προβλήματα της μήτρας. Μπο-
ρούμε να τους παρομοιάσουμε σαν τα ζώα που
τραβάνε τον ζυγό, της καθημερινότητας και σαν
αποτέλεσμα υποφέρουν από προβλήματα στην
περιοχή του αυχένα και πονοκεφάλους. Η έντα-
ση σωματοποιείται στην περιοχή της ωμιαίας
ζώνης στον αυχένα και στο πίσω μέρος του κε-
φαλιού με έντονο πόνο και ζαλάδα. Τους είναι
αδύνατο να σκεφτούν ή να επιτελέσουν οποι-
αδήποτε άλλη νοητική εργασία. 

• Το Cimicifuga περιγράφεται πολλές φορές σαν
το κρύο Lachesis επειδή και τα δύο χαρακτηρί-
ζονται από φλυαρία και την συνήθεια να πηδά-
νε από το ένα άσχετο θέμα στο άλλο σε μια
συζήτηση. Επίσης και τα δύο δεν θα πάρουν εύ-
κολα οποιοδήποτε φάρμακο. Η διαφορά όμως
είναι ότι τα άτομα Cimicifuga αισθάνονται το
κρύο περισσότερο από τα άτομα Lachesis

• Αν θα βιώσουν κάποια μεγάλη λύπη συνήθως η
διάθεση τους περνάει υστερικές εναλλαγές
που συνοδεύονται από αναστεναγμούς. Σταδια-
κά γίνονται καταθλιπτικοί, απαθείς και αναπτύσ-
σουν πολλούς φόβους, όπως ότι θα τρελαθούν
στο τέλος. 
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Σιμισιφούγκα 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΟΝΟΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΠΙΟ ΠΟΛΥ
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Κώνειο το Στικτό (Conium maculatum)
Hemlock poison

Η συμπεριφορά του φυτού θυμίζει λίγο την παθολογία που
αναπτύσσεται στα άτομα Conium Μετά την γονιμοποίηση το
φυτό χάνει ενέργεια, συρρικνώνεται και σκληραίνει. Όπως
ακριβώς γίνεται και με τα άτομα που χρειάζονται το σκεύα-
σμα τα οποία αναπτύσσουν διάφορες σκληρύνσεις στους
ιστούς μετά από καταπίεση του σεξουαλικού ενστίκτου ή
από απώλεια του ερωτικού συντρόφου τους. 

• Ο Σωκράτης καταδικάστηκε να πιει το Conium. Ο
μαθητής του Πλάτωνας έγραψε τα συμπτώματα
που παρουσίασε πριν επέλθει ο θάνατος και
έτσι έχουμε πλήρη περιγραφή των συμπτωμά-
των για ομοιοπαθητική χρήση. 

• Αφού ήπιε το δηλητήριο ο Σωκράτης, άρχισε να
αισθάνεται μούδιασμα από τα πέλματα να ανε-
βαίνει προς τα πάνω. Η κατάσταση σταδιακά
χειροτέρεψε με παντελή παράλυση αρχικά στα
κάτω άκρα που επεκτάθηκε προς τα πάνω πα-
ραλύοντας τους πνεύμονες και επιφέροντας
τον θάνατο. 

• Σε εναρμόνιση με αυτή την εικόνα το Conium
είναι το σκεύασμα που χρησιμοποιείται σε προ-
βλήματα με αίσθηση μουδιάσματος ή παράλυ-
σης που αρχίζει σταδιακά από τα πόδια και επε-
κτείνεται προς τα πάνω. Κυρίως χρόνιες παθή-
σεις ακολουθούν αυτή την εξέλιξη με αργή αλ-
λά σταδιακή παράλυση.

• Το πρόβλημα αρχικά παρουσιάζεται σαν αίσθη-
μα κούρασης ή καταβολής στα κάτω άκρα. Προ-
βλήματα που έχουν ανοδική πορεία ή το βάδι-
σμα γίνεται χαρακτηριστικά αργό σαν να σέρ-
νονται. Αργότερα αυτή η κατάσταση εξελίσσε-
ται σε παράλυση. Τέτοια φαινόμενα θα δούμε
στην σκλήρυνση κατά πλάκας και άλλες νευρο-
λογικές παθήσεις. 

• Σκληρύνσεις στο δέρμα στο συνδετικό ιστό ή
στους αδένες είναι σημαντική ένδειξη για να
σκεφτούμε το σκεύασμα. Συνήθως αυτές οι κα-
ταστάσεις έρχονται μετά από τραυματισμό κυ-
ρίως στο μαστό με κίνδυνο να εξελιχθεί σε κα-
κοήθη όγκο.

• Το Conium είναι σημαντικό ομοιοπαθητικό
σκεύασμα για την θεραπεία του καρκίνου.

• Όπως είπαμε κάποιος όγκος μπορεί να ανα-
πτυχθεί μετά από ένα κτύπημα και ιδιαίτερα πά-

νω στο μαστό. Ίσως όμως να συμβεί το ίδιο με-
τά από καταπίεση της σεξουαλικής επιθυμίας,
λόγω απώλειας δηλαδή θανάτου του συντρό-
φου, για θρησκευτικούς λόγους, ή έλλειψη συν-
τρόφων. 

• Η καταπίεση της σεξουαλικής επιθυμίας είναι
ένας από τους κύριους λόγους ανάπτυξης της
παθολογίας που αντιπροσωπεύει το Conium κα-
θώς και πολλών νευρολογικών παθήσεων.

• Άνθρωποι που χρειάζονται Conium σαν ιδιοσυγ-
κρασιακό σκεύασμα είναι ματεριαλιστές. Οι
ανώτατες θέσεις και η φαινομενική ασφάλεια
που προσφέρουν είναι σημαντική για αυτούς. Η
επιθυμία για υλικά και χειροπιαστά πράγματα
εκφράζεται μέσα από αγάπη για τα χρήματα σε
βαθμό φιλαργυρίας. Συχνά έχουν επιθυμία να
αγοράσουν πράγματα άχρηστα. Πολλές φορές
η παθολογία ξεκινά μετά από απώλεια της περι-
ουσίας ή του συντρόφου. 

• Στο πλαίσιο της παθολογίας τους σταδιακά γί-
νονται μοναχικοί, εσωστρεφείς σταματάνε να
είναι κοινωνικοί, δεν θέλουν να δουν κανένα,
βγάζουν από την ζωή τους φίλους και κοινωνι-
κές εκδηλώσεις. Η παράλυση και η σκλήρυνση
μεταφέρθηκε στο νοητικό και συναισθηματικό
επίπεδο. 

• Η «σκλήρυνση» μπορεί να αναγνωριστεί από την
παθολογικά άκαμπτη αυστηρή συμπεριφορά
τους. Μπορεί να είναι στενοκέφαλοι και προλη-
πτικοί. 

• Η παράλυση αντανακλά σε σταδιακή συναισθη-
ματική παράλυση, μπέρδεμα και αδύνατη μνή-
μη. Καθώς η παθολογία προχωρά γίνονται λη-
θαργικοί και ίσως οδηγηθούν στην τρέλα σε
προχωρημένες καταστάσεις. Τίποτα δεν τους
νοιάζει ποια. Η αρρώστια έχει παραλύσει την
νόηση. 
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Μεταλλικός Σίδηρος (Ferrum metallicum)
Iron

Το σίδηρο συμβολίζει τη δύναμη τη σταθερότη-
τα και τη μάχη. Για να πάρει σχήμα πρέπει να ζε-
σταθεί σε ψηλές θερμοκρασίες και να δουλευτεί
σκληρά. Το ίδιο ισχύει και στους ανθρώπους που
αντιπροσωπεύονται από το σκεύασμα. Είναι δυ-
νατοί χαρακτήρες που λύγισαν κάτω από απαι-
τήσεις των άλλων και τις μάχες τις ζωής.

• Όπως την πρώτη ύλη οι πάσχοντες που χρει-
άζονται το σίδηρο σε ομοιοπαθητική μορφή εί-
ναι άνθρωποι δυνατοί χωρίς ελαστικότητα, που
αθέλητα ίσως να τους βάλουν σε καλούπια.

• Άνθρωποι που χρειάζονται το Ferrum metalli-
cum είναι δυνατοί ακλόνητοι και σταθεροί. Είναι
ισχυρογνώμονες δεν αλλάζουν εύκολα γνώμη
μόνο μετά από πολύ προσπάθεια και απρόθυ-
μα.

• Του αρέσει η δουλειά είναι μεγαλόψυχοι, ιππό-
τες θα λέγαμε ευθύς θαρραλέοι και αν δεν του
αρέσει κάτι θα το πει στα ίσια.

• Ωστόσο τα πράγματα δυσκολεύουν αν πιεστούν
να κάνουν κάτι αντίθετο προς την θέληση τους.
Επειδή είναι ισχυρογνώμονες με σχετικά άκαμ-
πτο χαρακτήρα, τους δυσκολεύει να καταπιέ-
σουν τις δικιές τους ιδέες ολοκληρωτικά και αυ-
τό τους αρρωσταίνει.

• Αν πιεστούν να κάνουν κάτι π.χ. να παντρευτούν
κάποιον μόνο επειδή το ήθελαν οι γονείς τους ή
να ακολουθήσουν μια καριέρα που δεν τους
ταιριάζει, θα το κάνουν απρόθυμα επειδή αι-
σθάνονται υποχρεωμένοι ή γιατί φοβούνται ότι
θα έχουν ενοχές. Σαν αποτέλεσμα όμως θα αρ-
ρωστήσουν επειδή «λύγισαν» τις δικιές τους
ιδέες.

• Αυτός ο συμβιβασμός θα τους οδηγήσει σε με-
γάλη εσωτερική ένταση. Πολλές φορές αντι-
δρούν υπερβολικά και γίνονται σκυθρωποί, υπε-
ρευαίσθητοι, και σταδιακά οξύθυμοι. Ακόμα και
ο παραμικρός θόρυβος όπως το τσαλάκωμα
μιας σελίδας μπορεί να τους κάνει έξαλλους.

• Τα πάντα τους φταίνε όπως η παρουσία των
άλλων τους νευριάζει και επειδή είναι τόσο τεν-

τωμένοι προκαταβάλλονται και αισθάνονται ότι
οι άλλοι είναι εχθρικοί απέναντι τους. 

• Οι ασθενείς Ferrum metallicum συχνά υποφέ-
ρουν από υπερένταση, από παλμικούς πονοκε-
φάλους, που συχνά κρατάνε δύο έως τρεις
ημέρες, ή προβλήματα ορθοπεδικής φύσεως
όπως πόνο στην μέση ή φλεγμονές των αρ-
θρώσεων. 

• Το πρόβλημα επικεντρώνεται στην ωμική ζώνη.
Ο ιδιαίτερα δυνατός πόνος δεν τους επιτρέπει
να σηκώσουν πάνω τα χέρια. 

• Έχουν μια τάση να κοκκινίζουν στο πρόσωπο
απίστευτα εύκολα. Στην πραγματικότητα είναι
χλωμοί που δείχνει έλλειψη σιδήρου αλλά με
το παραμικρό ζόρισμα σωματικό ή ψυχικό κοκκι-
νίζει το πρόσωπο τους.

• Εκτός από την ένδειξη της ασταθούς κυκλοφο-
ρίας αυτή η αντίδραση φανερώνει την παραδό-
ξως συχνή αλλαγή στον συναισθηματικό κόσμο. 

• Παρόλα αυτά αυτή η αντίδραση μπορεί να χα-
ρακτηριστεί σαν αίσθημα φόβου ότι δηλαδή εί-
ναι αδύναμοι ή πολύ ενδοτικοί, σε ένα κόσμο
που σύμφωνα με αυτούς μόνο οι δυνατοί έχουν
θέση.

• Άνθρωποι που χρειάζονται το σκεύασμα υποφέ-
ρουν από την ψευδαίσθηση ότι όλα σε αυτό τον
κόσμο είναι πολύ δύσκολα και πρέπει να προ-
σπαθήσουν πολύ για να ανταπεξέλθουν. 

• Πιστεύουν ότι για να σιγουρέψουν την θέση
τους στην καθημερινή μάχη πρέπει να δείξουν
δυναμισμό και να επιβληθούν, αλλά το εύκολο
κοκκίνισμα φανερώνει την αδυναμία και την
εσωτερική τους ανεπάρκεια κατά την διάρκεια
αυτής της μάχης.
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ΕΥΡΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Κίτρινο Γιασεμί (Gelsemium)
Yellow jasmine

Το κίτρινο γιασεμί χρησιμοποιήθηκε από
τους ιθαγενείς της Αμερικής για να πιά-
νουν ψάρια. Είναι τοξικό προκαλεί παρά-
λυση και σε μεγαλύτερες ποσότητες έχει
την ίδια δράση με το δηλητήριο Curare.
Άνθρωποι που χρειάζονται το ομοιοπαθη-
τικό σκεύασμα μπορεί να υποφέρουν από
εκδηλώσεις αδυναμίας και παράλυσης.

• Άνθρωποι που χρειάζονται Gelsemium είναι
ντροπαλοί, δειλοί και πολύ αγχώδεις. Όπως
ένας λαγός που πάγωσε με την θέα ενός φιδι-
ού, τέτοιοι άνθρωποι αισθάνονται αδύναμοι και
ανίκανοι να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της
ζωής. Καθημερινές συνηθισμένες προκλήσεις
είναι αξεπέραστα εμπόδια για αυτούς.

• Αν πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι με παράξενες
καταστάσεις που δεν είναι άνετοι και δεν έχουν
συνηθίσει τρομάζουν αναστατώνονται και αι-
σθάνονται αδύναμοι και καθηλωμένοι.

• Η έλλειψη δύναμης είναι η κεντρική ιδέα της
παθολογίας που ανταποκρίνεται το Gelsemium.
Εκφράζεται όχι μόνο στο φυσικό αλλά και στο
συναισθηματικό επίπεδο με την μορφή δειλίας
όταν πρέπει να αντιμετωπίσουν μια πρόκληση.
Επίσης αυτή η πρόκληση τους καταβάλει νοητι-
κά και εξασθενίζει την μνήμη τους. 

• Το Gelsemium είναι πολύ χρήσιμο στην θερα-
πεία του ασθενούς με εκδηλώσεις που είχαν
σαν αίτιο προκαταβολικό φόβο. Οπότε είναι ση-
μαντικό σκεύασμα για τον φόβο των εξετάσε-
ων. Ο πάσχων βασανίζεται από φόβο που εκδη-
λώνεται με τρέμουλο, αίσθημα αδυναμίας, κα-
ταβολής και διάρροια. Στην διάρκεια των εξετά-
σεων μοιάζει σαν τον τρομαγμένο λαγό, που εί-
ναι παγωμένος ακίνητος σαν να έχει παραλύσει.
Δεν μπορεί να θυμηθεί τίποτα, το μυαλό του
έχει αδειάσει εντελώς και ότι είχε διαβάσει με
τόσο κόπο φαίνεται να έχει διαγραφεί από την
μνήμη του.

• Τα προβλήματα του σκευάσματος μπορεί να
συνοδεύονται με οπτικές διαταραχές όπως μει-
ωμένη όραση, διπλωπίες, ιλίγγους και δυνα-
τούς πονοκέφαλους. Ο πονοκέφαλος αρχίζει
από τον αυχένα και επεκτείνεται στο μέτωπο
και στα μάτια. Τα βλέφαρα είναι βαριά, πεσμέ-

να, το πρόσωπο κόκκινο με έκφραση νωθρότη-
τας. 

• Εκτός από τον φόβο και το άγχος πριν ένα ση-
μαντικό γεγονός όπως οι εξετάσεις τέτοια άτο-
μα φαίνεται να επηρεάζονται πολύ από τον και-
ρό και ειδικότερα από την ζέστη με υγρασία.
Τέτοιες συνθήκες φαίνεται να προκαλούν τα
προαναφερθέντα συμπτώματα. 

• Παρόλο που είναι πολύ ζεστοί άνθρωποι υπο-
φέρουν από αίσθηση κρύου που ανεβοκατεβαί-
νει την σπονδυλική τους στήλη. Είναι πολύ συ-
χνό φαινόμενο στα οξέα περιστατικά αλλά στις
χρόνιες διαταραχές αυτή η ένδειξη θα μας οδη-
γήσει στο σκεύασμα.

• Ξαφνικό συναισθηματικό σοκ είναι ένας άλλος
σημαντικός λόγος στην έναρξη της παθολογίας
του Gelsemium. Ξαφνικός φόβος, προσβολή,
ταπείνωση, απογοήτευση ή κακά νέα σοκάρουν
το νευρικό τους σύστημα σε τέτοιο βαθμό που
θα επιφέρει αδυναμία, παράλυση, όπως στην
σκλήρυνση κατά πλάκας ή άλλες νευρολογικές
παθήσεις. Επιπρόσθετα υπάρχει έντονος φόβος
να μην έρθουν αντιμέτωποι με παρόμοιες κατα-
στάσεις.

• Φαίνεται ότι γενικά είναι πολύ αδύναμοι να αν-
ταπεξέλθουν στις δυσκολίες της καθημερινότη-
τας. Σαν αποτέλεσμα αποφεύγουν κάθε δρα-
στηριότητα που θα τους αναγκάσει να μπουν σε
κάποια δοκιμασία. Ένα παιδί για παράδειγμα θα
αρνηθεί να ξαναπάει στο σχολείο ή ένας ενήλι-
κας δεν θα ξαναπάει στην δουλειά του από φό-
βο ότι δεν είναι ικανός να αντιμετωπίσει τα προ-
βλήματα και τις προκλήσεις.

• Είναι σαν τον λαγό που κρύβεται στην φωλιά
του αγχώδης και αδύναμος τρέμοντας από τον
φόβο του. 
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Υοασκίαμος (Hyoscyamus)
Ηenbane

Σε προηγούμενες εποχές χρησιμοποιήθηκε σαν
αφροδισιακό προκαλώντας αίσθημα αχαλίνω-
της σεξουαλικής επιθυμίας με εκδηλώσεις ανή-
θικες χωρίς ίχνος ντροπής ή σεβασμού. Αυτή η
συμπεριφορά μας θυμίζει την παρόμοια ξεδιάν-
τροπη συμπεριφορά των ασθενών στο προχω-
ρημένο στάδιο παθολογίας του Hyoscyamus.

• Στα προχωρημένα στάδια της παθολογίας του
Hyoscyamus η συμπεριφορά των ατόμων είναι
εκτός ελέγχου και μπορεί αν είναι μεγάλος μπε-
λάς. Θα τους χαρακτηρίζαμε μανιακούς ασελ-
γείς που προβάλουν τα γεννητικά τους ενο-
χλώντας τους γύρω τους. 

• Κάνουν ανήθικα αστεία μιλάνε ακατάπαυστα και
σοκάρουν δείχνοντας τα γεννητικά τους. 

• Φυσικά αυτή η κατάσταση είναι σπάνια στην
εποχή μας και τέτοιοι ασθενείς καταλήγουν στις
ψυχιατρικές κλινικές το συντομότερο. 

• Το Hyoscyamus ποιο συχνά ανταποκρίνεται σε
μια ποιο πρώιμη φάση με λιγότερο σοβαρές εκ-
δηλώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχομε
αυτά τα ακραία φαινόμενα. Σε αυτή την κατά-
σταση το άτομο μπορεί να είναι συνεχώς χα-
ρούμενο, λέει αστεία που μερικές φορές μπο-
ρεί να είναι άσεμνα, ή να είναι υπερβολικά κα-
χύποπτος.

• Η καχυποψία και η έλλειψη εμπιστοσύνης μπο-
ρεί να έρθει μετά από απογοήτευση από άτομα
που ο πάσχων εμπιστευόταν. Πιστεύει ότι έχει
αδικηθεί ή εξαπατηθεί και αισθάνεται πικραμέ-
νος με αυτά τα άτομα. 

• Η κατάσταση του σκευάσματος μπορεί να προ-
κληθεί από βιώματα όπως: αδικίες στην μοιρα-
σιά κάποιας κληρονομιάς και ανάμεσα σε ζευ-
γάρια όταν ο ένας σύντροφος αδικήσει τον άλ-
λο, αγανάκτηση μετά από κακή θεραπεία από
θεραπευτή που εμπιστευόταν και από πολλές
άλλες καταστάσεις που κάποιος θεωρεί ότι εξα-
πατήθηκε από κάποιο άτομο που εμπιστευόταν.

• Οι πάσχοντες αισθάνονται θύματα και σκέπτον-
ται συνέχεια αυτό που τους έκαναν. Ο φόβος να
ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο τους κάνει να είναι
προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι στους
άλλους.

• Προσπαθούν με κάθε τρόπο να προλάβουν
μελλοντικές απογοητεύσεις. Ερευνούν με κάθε
λεπτομέρεια τα άτομα που πρέπει να συν - ερ-
γαστούν ή γίνονται πολύ φορτικά στο σύντρο-
φο τους μήπως προλάβουν καταστάσεις. Παρα-
κολουθούν κάθε κίνηση του συντρόφου τους
και σταδιακά γίνονται πολύ ζηλιάρικα άτομα.

• Η ζήλεια τους είναι υπερβολική που σχεδιάζουν
να κάνουν κακό στο άτομο που υποψιάζονται.
Τα άτομα Hyoscyamus μπορεί να είναι πολύ
μοχθηροί πάνω στο θυμό τους. Σχεδιάζουν να
προβούν σε πράξεις βίας, όπως να σκοτώσουν
κάποιον αλλά σπάνια θα το πραγματοποιήσουν.

• Από την άλλη μπορεί να υιοθετήσουν πολύ
ανόητη συμπεριφορά για να τραβήξουν την
προσοχή για να γίνουν πιο ενδιαφέροντα, να
διασκεδάσουν ή να προσελκύσουν τον σύντρο-
φο τους.

• Αν δεν καταφέρουν να βρουν εσωτερική ισορ-
ροπία ώστε να αντιμετωπίζουν καλύτερα την
αιτία του προβλήματος, σταδιακά θα επέλθει
κάποια παθολογία.

• Σταδιακά αναπτύσσουν συμπτώματα στο νοητι-
κό επίπεδο όπως φόβοι και ξεδιάντροπη συμπε-
ριφορά που αναφέραμε ποιο πάνω μέχρι που
εκδηλώνεται σεξουαλική μανία.

• Αυτό που είναι χαρακτηριστικό σ’ αυτά τα άτο-
μα είναι ότι χειρονομούν συχνά. Μαζί με τους
συχνούς μυϊκούς σπασμούς (τικς) και κράμπες
μας δίνουν το νευρολογικό συστατικό της δια-
ταραχής.
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