
Struktura

Rubryki (po polsku) uporządkowane są alfabetycznie. Na końcu książki znajduje się zarówno 
polski, jak i angielski indeks z numerem strony, pod którym zamieszczone są dane rubryki. W 
„indeksie różnicowym” wymienione są rubryki do diagnostyki różnicowej.

Nagłówkami rubryk są polskie tłumaczenia danej rubryki. Obok nich znajdują się angielskie 
oryginały, aby w przypadku różnych polskich tłumaczeń zachować stały odnośnik oraz ze względu 
na dużą liczbę homeopatów pracujących przy pomocy oryginalnych angielskich wyrażeń. Poza tym
nierzadko dopuszcza się wiele różnych polskich tłumaczeń jednej angielskiej rubryki, tak że 
powstaje całe grono znaczeń i interpretacji jednego słowa. W ten sposób nie jest się związanym z 
raz przyjętym tłumaczeniem przy rozumieniu danej rubryki.

KP: King-pin, czyli przytoczenie leku, dla którego jest to rubryka główna czy też nadrzędna, 
podporządkowująca sobie wiele innych objawów sugerujących zastosowanie danego leku.

❍        Leki homeopatyczne pochodzące z repertorium Kenta uzupełnione o repertorium 
Barthela stanowią podstawę tego zbioru leków, z uwagi na to, że dr M. L. Sehgal sam z nich 
korzystał. Następnie zostały przytoczone leki i wartościowości z repertorium Complete, 
wersja 4.5, oznaczone jako (C). Następnie wymienione są też inne leki pochodzące z 
Synthesis, wydanie trzecie i siódme (Sy), Murphy`ego (M), Universale (U) i z Synthesis 9 
(Sy9), również odpowiednio oznakowane, oraz uzupełnienia samego dr. M. L. Sehgala (S).

Wartościowość leków: Wartościowości nie grają żadnej roli w metodzie Sehgala. Mimo to 
przejęliśmy je z Complete, to znaczy nazwy leków napisane małymi literami są 
jednowartościowe, podkreślone są dwuwartościowe, zaczynające się od wielkiej litery i 
wytłuszczone – trójwartościowe, a napisane tylko wielkimi literami, podkreślone i 
wytłuszczone – czterowartościowe. Wszystkie późniejsze uzupełnienia z innych repertoriów
zostały dokonane bez uwzględnienia wartościowości i wymienione jako jednowartościowe.
Zadaliśmy sobie wiele trudu, aby zawrzeć wszystkie leki. To nie zwalnia jednak z 
obowiązku dodatkowego sprawdzenia w innych repertoriach. Jeżeli zdarzyło nam się nie 
uwzględnić jakiegoś leku, prosimy o wyrozumiałość i powiadomienie.

DR: W tym akapicie znajdują się odsyłacze do innych rubryk, które według metody Sehgala  
mogą być podobne lub analogiczne.
Rubryki do diagnostycznego różnicowania, jak na przykład „Niepokój, innych o/Troski 
pełen, innych o”, powinny wzbudzać podobne wrażenie. Tutaj również zamieszczone jest w 
niektórych rubrykach różnicowanie diagnostyczne poszczególnych leków.

Z/I: To najważniejszy obszar tego repertorium – znaczenia i interpretacje, ale również 
najdelikatniejszy. Tu zaczerpnęliśmy wiele z dzieła M. L. Sehgala „Dr. Seghal`s 
Rediscovery of Homeopathy” oraz z seminariów jego synów doktorów Sanjay'a i Yogesh'a 
Sehgali i innych materiałów źródłowych. Tutaj zawarta jest interpretacja rubryk, jak również
ich znaczenie słownikowe. Ta część nie może być i nie jest kompletna, dokładna i 
precyzyjna. Nigdy się też taka nie stanie. Nie chodzi nam tu też o dokładną definicję, lecz 
głównie o to, aby dać wskazówki i sugestie, jakie jeszcze możliwe znaczenia mogą 
dodatkowo być brane pod uwagę. Ta część powinna być tylko inspiracją i wsparciem w 
zrozumieniu różnorodności znaczeniowej słowa/określenia, rubryki, zwłaszcza że każde 
słowo – obok swojego słownikowego, zdefiniowanego znaczenia – u każdego człowieka 
wywołuje dodatkowo inne, całkiem indywidualne engramy i skojarzenia.



P: Przykładowe wypowiedzi pacjentów odnoszące się do danej rubryki – w większości 
pochodzące ze źródeł, które zostały wymienione poniżej. Przykłady te powinny unaocznić 
różnorodność/zakres znaczeń danej rubryki, jak również ukazać dodatkowe jej znaczenia lub
ilustrować praktyczne zastosowanie tej metody.
Czasami pojawi się jakaś rubryka bez definicji, czasem z jedną tylko przykładową 
wypowiedzią pacjenta; zrobiliśmy tak, kiedy mieliśmy wrażenie, że jej znaczenie jest 
oczywiste i/lub zrozumiałe samo przez się. Na początku może się okazać trochę trudne 
zrozumienie sensu wypowiedzi pacjenta. Przyczyna leży częściowo w samej rzeczy, 
częściowo jednak również w tym, że wypowiedzi osadzone w ich oryginalnym kontekście 
ogólnym mają specyficzne zabarwienie, którego z uwagi na zwięzłość tekstu nie zawsze 
jesteśmy w stanie przenieść w pełni.

Głównym założeniem tego Repertorium jest danie Państwu wskazówek i sugestii, a nie sztywnych 
definicji czy ustaleń. Przekonacie się Państwo sami, co możecie z tym zdziałać.

Zastosowanie metody

Wybór leku w metodzie Sehgala opieramy na aktualnych, dominujących i utrzymujących się 
objawach umysłowych pacjenta, które odnoszą się do jego choroby.

Najważniejsze znaczenie ma tutaj, co i jak pacjent opowiada o swoich dolegliwościach, co one w 
nim wywołują i jak on sobie z nimi radzi.

To są te właśnie pozornie drugorzędne, „wtrącone mimochodem, przypadkowe“ wypowiedzi, które 
odzwierciedlają stan umysłu pacjenta. Można powiedzieć: taka melodia w tle, pewien kontekst, w 
którym pacjent osadza swoje dolegliwości, kiedy o nich opowiada. Na przykład, czy początkowo 
choroba była mu całkiem obojętna i pomyślał: „No cóż, będzie znów lepiej“ i dopiero po trzech 
tygodniach zaczyna się niepokoić, że może ta choroba już nigdy nie minie. Albo od początku 
uważał swoje objawy za dziwne i natychmiast musiał pytać lekarza i inne osoby, co to może być. 
Albo też choroba może być mu stosunkowo obojętna.

Przykładowo pacjent mówi: „No cóż, będę musiał z tym żyć“, jednak odczuwa te dolegliwości tak 
dotkliwie, że za każdym razem, gdy znowu się pojawiają jest zły. To pokazuje, jak różnorodnie 
choroba może wpływać na stan umysłu pacjenta. Te przykłady możemy tu ciągnąć w 
nieskończoność. Te wszystkie „drugorzędne“, wydające się prawie „normalne“ wypowiedzi 
pacjenta, to co i w jaki sposób mówi, donosząc nam o swoich dolegliwościach, wyraża jego 
wewnętrzne nastawienie do choroby. Stan umysłu zmieniony pod wpływem choroby – ukazuje nam
zmienioną dynamikę.

Również sposób, w jaki pacjent się przy tym obiektywnie zachowuje: czy na przykład ciągle 
chichocze z zakłopotaniem, jest ogromnie niespokojny i kołysze się na krześle w tę i tamtą stronę, 
stroi miny, a może mówi w sposób nadmiernie pompatyczny. To wszystko jest oznaką zmienionego 
stanu umysłu.

Ponadto ważne jest, jak pacjent radzi sobie z chorobą, jak się podczas niej zachowuje. Czy 
krzyczy z bólu albo woła o pomoc, czy też chce jedynie pozostawać w łóżku albo najchętniej 
chciałby ukryć chorobę. Czy pacjent błaga lekarza: „Proszę, proszę, panie doktorze, musi mi pan 
pomóc“, czy go zachęca: „Jak mi pan pomoże, to przyślę panu wielu pacjentów“. To wszystko 
odzwierciedla zmieniony przez chorobę stan psychiczny/umysłowy.



Wielkie znaczenie przy tym wszystkim ma zawsze pytanie: „Jak to jest?“, „Jak pan/pani sobie z 
tym radzi?“, „Dlaczego to jest takie ważne?“ oraz bardziej wnikliwe pytania: „Dlaczego pacjent 
zachowuje się w ten sposób?“, na przykład – „Dlaczego biega po różnych lekarzach?“, „Co za tym
stoi?“ Może nieufność?“. Wtedy należy zadać następne pytanie: „Dlaczego jest taki nieufny?“ itd.

Dr M. L. Sehgal nie naświetla przy tym wszystkich problemów pacjenta i etapów życia 
jednocześnie, lecz koncentruje się na stanie umysłowym pacjenta, który jest wywołany przez 
symptomy bieżące, dominujące i uporczywe. Takie, które w danym momencie są najbardziej 
dokuczliwe.

Ten stan umysłu dr Sehgal przetłumaczyć bezpośrednio lub analogicznie na język repertorium. Na 
przykład kiedy pacjent – podczas opowiadania o swoich dolegliwościach – stale pyta lekarza „Panie
doktorze, o co tu właściwie chodzi, bardzo chciałbym wiedzieć, co tu jest grane. Co to może być? 
Nie mógłby pan może zlecić mi zdjęcia rentgenowskiego?“, wtedy taki pacjent jest w stanie, w 
którym chce mieć jasność, światło, aby zobaczyć, najlepiej prześwietlić, co się dzieje. Tutaj dr M. 
L. Sehgal zastosowałby rubrykę „Światła pragnie“, ponieważ przez tę rubrykę wyrażane jest 
pożądanie światła (jasności). Pragnienie czegoś, co rozjaśni, wyjaśni tak, że rzeczy mogą być lepiej 
widziane, rozumiane.

Jako przykład przytoczmy tu może w skrócie przypadek, który doprowadził dr. M. L. Sehgala do 
odkrycia tej zasady. Dziesięcioletni chłopiec cierpiał z powodu ciężkich ataków malarii. Dr M. L. 
Sehgal zastosował już wiele leków homeopatycznych według klasycznej metody repertoryzacji, 
jednak żaden z nich nie przyniósł poprawy. Podczas ataków gorączki chłopiec wpadał w rodzaj 
odrętwienia, również w okresach wolnych od gorączki chciał jedynie pozostawać w łóżku. Poza 
tym sam absolutnie na nic się nie skarżył. Kiedy go pytano o zdrowie, odpowiadał, że czuje się 
dobrze. Dr M. L. Sehgal wybrał następujące rubryki:

„Zobojętnienie, nie uskarża się“

„Zdrowy, mówi, że jest, podczas gdy jest poważnie chory“

„Łóżku, pragnie pozostawać w“

Stan umysłowy chłopca cechowała obojętność/apatia i nie uskarżał się nawet jednym słowem. 
Kiedy go pytano, jak się czuje, odpowiadał: „Dobrze“ (co właściwie odpowiada stanowi, kiedy się 
jest zdrowym). Oprócz tego chciał tylko pozostawać w łóżku. Dr M. L. Sehgal na podstawie 
powyższych rubryk zaordynował Hyoscyamus 30C. Chłopiec wyzdrowiał w ciągu tygodnia, po 
tym, jak miał jeszcze dwa łagodne ataki gorączki. Po tym gorączka już nigdy się nie pojawiła.

Takie przełożenie stanu psychicznego/umysłowego na język repertorium nie zawsze jest łatwe i 
trzeba się tego nauczyć. Podstawy do tego znajdą Państwo w obszernym dziele dr. M. L. Sehgala 
„Wiederentdeckung der Homöopathie“ („Rediscovery of Homeopathy“), które ukazało się również 
w wydawnictwie Eva Lang.

Niniejsza książka powinna służyć jako wsparcie/pomoc w gabinecie nie jako argumentacja, ale 
dużo szerzej, aby móc dojść do jakiegoś wniosku lub sugestii, jaki lek w tym czy innym przypadku 
mógłby być brany pod uwagę do zastosowania u pacjenta. Życzymy więc Państwu wiele radości 
podczas studiowania i sukcesów przy stosowaniu tej metody.

Worpswede, grudzień 2004



Lęk, samokontroli, utratą, przed / Fear; self control, of losing

❍                     alum.(C), arg-n., bamb-a.(C), bani-c.(U), cann-i.(C), crot-c.(Sy9), cupr.(C), cupr-
acet.(C), cypra-e.(U), des-ac.(Sy9), galeo-c.(U), gels., germ.(C), lac-eq.(U), ign.(C), med.(M), merc.(C), mur-ac.(Sy), nat-
m.(M), nux-v.(C), ozone(C), rhod.(U), samars.(U), staph., sulph.(C), tax.(U), thea.(C), thuj.(C)

KP: gels.

Z/I: Lęk: Rodzaj nieprzyjemnego uczucia, podczas myślenia o czymś określonym.

Samokontrola: Możliwość wpływania na swoje funkcje cielesne i umysłowe. = posiadanie nad 
czymś władzy, możliwość sterowania czymś.

Utracić: Nie móc czegoś, być pozbawionym czegoś lub czegoś nagle już nie posiadać.

Ktoś obawia się, że w jakiejś określonej sytuacji przestanie mieć wpływ na swoje fizyczne lub 
psychiczne reakcje i sytuacja wymknie mu się spod kontroli.

P: „Zanim wyjdę, przychodzi mi na myśl, że muszę jeszcze oddać mocz, ponieważ obawiam się, że 
mógłbym w drodze poczuć parcie i może tam nie być możliwości pójścia do toalety. Mogłoby się też 
zdarzyć, że nie będę w stanie utrzymać moczu i mimowolnie pójdzie w spodnie.” (S470)

P: „Wiem, że jestem dobry w moim zawodzie i w tym co robię, ale boję się, że podczas wywiadu nie 
będę miał kontroli nad moim umysłem, aby to wyrazić w należyty sposób, tak jak powinienem i jak 
to czuję.” (S470)

P: Matka zauważyła, że chłopiec ma silną wolę. Znosi ból tak długo, aż doprowadzi go do utraty 
kontroli. Jednak, gdy on zauważy, że stracił samokontrolę,... (S226)

P: „Gdy tylko poczułem, że jestem bliski utraty samokontroli, musiałem wysilić moją wolę, aby 
dostać się na pobocze ulicy.” (S291)

P: Chciała, aby jej matka siedziała u jej boku. Chciała też, aby matka zajmowała się jej osobistymi 
sprawami, aby utrzymać jej prawidłową równowagę. (S294)

P: Lęk przed utratą kontroli nad swoimi myślami wisi nad nim, ponieważ wie, że ma słaby umysł. 
(S297)

P:...wątpił, że jest w stanie tak długo utrzymać mocz i obawiał się, że mógłby stracić samokontrolę. 
(S298)

P: Nie wierzy w swoją zdolność załatwienia spraw i obawia się, że przegra. Prawdopodobnie z 
powodu słabej samokontroli lub z powodu utraty równowagi, która jest niezbędna, aby osiągnąć 
sukces. (S1179)

DR: Lęk, samokontroli, utratą, przed – Gels. / Staph.

Gels. jest bardzo nerwowy przed audytorium. Musi się czegoś złapać, aby uniknąć głośnego 
wzburzenia, na przykład kartki papieru, ołówka, pulpitu itp. U Staph. mamy to przełykanie, które 
tak jak chwytanie się u Gels., jest rodzajem ratunku, pomocą w utrzymaniu samokontroli. (B00)

Gels.: Gels. obawia się utraty opanowania, które z wielkim trudem uzyskał. Czuje się wytrącony z 
tego stanu, gdy ktoś go zaburzy. Obawia się utraty swojego wyciszenia, spokoju. (Ch00).

Staph.: Co się stanie, gdy Staph. utraci kontrolę? Pewnego dnia rzuci czymś w kogoś i przez to 



utraci swoją pozycję społeczną. Jeśli utraci samokontrolę, zniży się do poziomu najniższego 
pracownika. Gdy raz to się zdarzy, utraci również swoją godność. To jest walka Staph.

Ambicja u Staph. jest bardzo wyraźna. Jeśli złożymy obie rubryki (Ambicja i Lęk, utratą, 
samokontroli, przed), Staph. jest jedynym wspólnym lekiem. Staph. kontroluje swoje zachowanie, 
walcząc tym o zachowanie swojej godności. Wokół tego tematu kręci się cała charakterystyka 
Staph. Dlatego czuje się ona zmuszona kontrolować swój temperament, swoją złość. (B00)

Łóżku, pragnie pozostawać w / Bed, desire to remain in

❍                    adam.(C), alum., alumn., am-c.(C), ant-c., arg-n., arge-p.(U), aur-m-n.(U), 
bamb-a.(C), but-ac.(C), cact.(C), choc.(C), coca(C), con., cupr.(Sy9), dream-p.(Sy9), dros.(C), falco-pe.(Sy9), ferr-m.(C), 
harp.(U), hydrog.(C), hyos., ip.(C), kali-p.(Sy9), kola.(C), merc., olib-sac.(Sy9), phasco-ci.(Sy9), phos.(C), plut-n.(U), 
podo.(Sy9), por-m.(U), psor., puls., rob., sal-fr.(Sy9), sep.(C), sil., succ.(U), symph.(Sy9), taosc.(U), verat.(C), verat-v.

Z/I: Łóżko: Miejsce służące wypoczynkowi. Miejsce, które odpowiednio do czyiś potrzeb, 
zapewnia maksymalny spokój, bezpieczeństwo. Jest to bardzo przyjemne miejsce, służące 
odprężeniu.

Pożądanie pozostania w łóżku, również gdy nie jest na to odpowiednia pora dnia.

Łóżko oznacza bezpieczeństwo, które już się ma np. matka lub wypróbowane (alopatyczne) 
lekarstwo. (CS)

P: „Gdybym miał możliwość, zostałbym cały czas w łóżku.“ (JP)

P: „Jeśli mi ktoś powie, że powinienem leżeć 24 godziny w łóżku, to byłbym szczęśliwy. Mogę 
wszystko robić, ale tylko gdy leżę w łóżku. Prace, które wymagają siedzenia lub stania, są dla mnie 
niewygodne.“ (S443)

P: Zadziwiające jest, że on pozostaje w łóżku również w dniu, w którym gorączka spadła. (S826)

P: „Zdecydowałem się, że nie pójdę do biura, tylko spędzę kilka dni w łóżku i wypocznę, bo jestem 
zbyt słaby. Ponadto przeprowadzę terapię alopatyczną.“ (S827)

P: „Najlepszym sposobem na uniknięcie upokorzenia jest pozostanie w łóżku i...” (S1176)

P: „Widocznie nikt nie ma nic przeciwko temu, jeśli sobie wypoczywam, co też najchętniej czynię.“ 
(S1184)

P: Przypadek: Bardzo bogaty handlowiec. Używał starego grzebienia i nosił bardzo schodzone 
buty. Były już tak przetarte, że przez dziurki widoczne były paluchy. „Dlaczego nosi pan te stare 
buty?“ „Czuję się bardzo dobrze w tych butach i obawiam się, że gdy kupię nowe, skóra nie będzie 
tak miękka i nie będzie mi się w nich dobrze chodzić. Tak samo z grzebieniem. Ten plastik nie jest 
bardzo twardy, używałem go wiele lat, on jest taki przyjemny...“ But / grzebień jest tu bardzo 
przyjemny, wygodny, miły, daje spokój. Dlatego pacjent nie chce go wymienić. On chce pozostać w 
łóżku (buty, grzebień - już je zna, są wygodne, sprawdzone, bezpieczne). (Ch00)

P: „Właśnie wyszedłem z biura, wolę być w domu, ponieważ mój lekarz mieszka w pobliżu. W 
przypadku, gdyby mi się pogorszyło, lekarz jest bliżej, aby postawić właściwą diagnozę.“ On woli 
udać się do domu, do swojej strefy bezpieczeństwa. (B00)



P: Dziecko zostaje przyprowadzone do gabinetu, nie chce ono osobno siedzieć. Chciałoby być u 
matki na kolanach (= łóżko). Gdy mu się zaproponuje własne krzesło, to odmawia. Rozgląda się 
nieufnie i mówi do mamy: „Chodźmy do domu.“ Siedzi pewnie i spokojnie na kolanach u matki, ale
gdy mu się proponuje, aby się przesiadło na krzesło obok matki, mówi: „Chodźmy do domu.“ Dom 
też jest miejscem, gdzie jest bezpiecznie, gdzie dziecko czuje się bezpiecznie. Dom ma to samo 
znaczenie co łóżko. Chce być w bezpiecznym miejscu, tam, gdzie mieszka, u matki na kolanach lub 
w łóżku. (B01)

Niepokój, innych, o / Anxiety, others, for

❍                    abies-c.(Sy9), acon.(C), aeth.(C), ambr.(M), anan.(Sy), androc.(C), arg-n.(C), ars., aur.(C), 
aur-m-n.(U), aur-s.(U), bar-c., calc.(Sy), calc-f.(Sy9), calc-p.(C), calc-s.(C), carb-v.(C), carc.(C), caust., chel.(C), 
chinin-s.(Sy9), cocc., corv-c.(C), cupr.(C), dulc.(C), falco-p.(C), ferr.(C), fl-ac.(C), germ.(C), graph.(Sy9), hep., ign.(C), 
irid-met.(Sy9), manc.(C), merc.(C), naja, nat-c.(C), nux-v., perh.(C), ph-ac., phos., Sacch.(C), scorp.(U), sep.(Sy9), 
staph., sulph.

DR: Troski, pełen, innych, o / Cares, full of; others, about

Z/I: Nieprzyjemne uczucie, podczas myślenia o czymś niepewnym, dotyczącym innych, tego, co 
mogłoby im się przytrafić, a jednocześnie obciążyłoby jego samego i jego własne interesy.

P: „Niepokoję się o mojego męża, on teraz zbyt dużo pracuje.“

P: „Najczęściej nie jestem zaniepokojony swoimi problemami. Nie mogę jednak patrzeć, jak inni 
mają trudności.“ (S442)

P: Jego zmartwieniem było to, że jeśli nie dostanie środka zapobiegawczego, będzie musiał w nocy 
(z powodu swoich dolegliwości) fatygować domowników. (S27)

P: „Wcale nie martwię się o mnie, o skutki mojej choroby. Niepokoję się natomiast, co się stanie z 
moją rodziną, gdy mi się coś stanie. To jest istota tego, co mnie gnębi: kto się o nich zatroszczy, gdy 
ja umrę?“ (Ch99)

P: „Tylko jedno cały czas mnie niepokoi, przyszłość moich dzieci. Co się z nimi stanie, gdy ja 
umrę?“ (S223)

P: „Doktorze, proszę się pospieszyć, dziś jest niedziela. Muszę być pierwsza w domu. Nie wiadomo,
czy ktoś na mnie nie czeka pod drzwiami.“ (S601)

P:„Uważam na to, aby nikt nie musiał się o mnie troszczyć.“ (Ch00)

P: „Gdy mój mąż idzie do biura, rozmyślam, czy aby doszedł bezpiecznie. Cały dzień myślę tylko o 
tym, dopóki wieczorem nie wróci do domu.“

DR: Troski, pełen; innych, o (Cares, full of; others, about)

Ktoś, kto się troszczy, działa aktywnie. Ten, kto się niepokoi, tylko o tym rozmyśla.

P: „Jestem bardzo niespokojna i martwię się o... Zrobię wszystko, co tylko w mojej mocy, aby 
pomóc. Nawet jeśli nie mam ku temu możliwości, zrobię wszystko, aby pomóc. Nawet wtedy, gdy 



jestem wykończona, nie mam energii, a chory przyjaciel poprosiłby mnie o pomoc, poszłabym, 
nieważne jak bardzo byłabym zmęczona.” (Ch99)

P: Przykładowa sytuacja: Do pełnego autobusu wsiada kobieta, która ma trudności w chodzeniu. 
Ktoś, u kogo jest obecny ,,niepokój o innych“, będzie się rozglądać, gdzie jest jeszcze jakieś wolne 
miejsce lub czy jest ktoś, kto mógłby tej osobie ustąpić, jednak sam będzie siedział dalej. Ktoś, kto 
„troszczy się o innych“, sam wstanie i ustąpi miejsca, nawet jeśli nie jest mu łatwo stać.

Płacz, przyczyny, bez / Weeping, causeless

❍                     acon., Apis, arn.(Sy9), ars., aur.(C), bani-c.(C), bell., bung-fa.(Sy9), cact.(C), 
camph., carc.(M); chel.(C), chin.(C), cina., cocc.(C), cortiso., cupr.(Sy9), dys.(Sy9), graph., hura, ign.(C), kali-ar., 
kali-br., kali-c., kreos., lac-h.(Sy9), lar-ar.(C), lat-h.(U), lith-c.(U), lyc., med.(C), meli.(C), musca-d.(Sy9), nat-m., 
nit-ac., nux-v., olib-sac.(Sy9), ozone(C), parth.(C), phos., pitu-a.(C), plat.(U), pot-e.(Sy9), psor.(C), Puls., pyrog.(C), 
rhus-t.(C), ros-d.(U), sep., staph., stram.(C), strept.(C), stry.(C), Sulph., syph., tarent., thala.(C), thlaspi(C), tub., 
viol-o., zinc.

DR: Płacz, mimowolny / Płacz, przyczyny, bez, nie wie dlaczego płacze / Weeping, involuntary / 
Weeping, causeless; knowing why, without

Z/I: Płacz: Czynność polegająca na laniu łez, aby wyrazić smutek.

Utrwalone myśli, zmartwienia albo napięcia rozpuszczają się i skraplają, a następnie są wydalane.

Bez przyczyny: Bez powodu.

Osoba nie potrafi podać przyczyny swojego płaczu. Na pytanie, dlaczego płacze, odpowiada tylko, 
że nie wie.

P: Po pewnym czasie uspokaja się i zwraca się znów do lekarza: „Proszę pana, czasem płaczę bez 
powodu.“ (S245)

DR: Płacz, przyczyny, bez (Weeping, causeless) / Płacz, mimowolny (Weeping, involuntary) / 
Płacz, przyczyny bez, nie wie dlaczego płacze (Weeping, causeless; knowing why, without)

Rubryki te brzmią podobnie. Pytacie swoich pacjentów, którą z tych rubryk mam dla pana wybrać? 
Musicie to wydobyć z mowy, zachowania.

Płacz mimowolny: Co to znaczy mimowolny? Nie mam żadnej kontroli. Próbuję kontrolować 
płacz, ale nie umiem, łzy po prostu płyną. Pewnych rzeczy nie umiem kontrolować. Mówię mojemu
sercu, że ma przestać tak szybko bić, ale ono dalej kołacze. Tak też jest z moimi łzami.

Płacz, przyczyny bez: Co znaczy bez przyczyny? Ona widzi, że nie ma ku temu przyczyny. Płacz 
nie jest mimowolny, może go powstrzymać, ale nie ma powodu. Nie potrafi podać przyczyny 
płaczu.

Płacz, przyczyny, bez, nie wie dlaczego płacze: Tu pojawia się ważne zdanie: „Doktorze, ciągle 
sama się pytam, dlaczego płaczę. Próbuję ustalić, dlaczego płaczę.“ Drapie się po głowie i nie wie 
dlaczego, nie zna odpowiedzi. (Ch01)



Zapominanie, codziennych rzeczy / Forgetfulness, daily things, in

❍                     carc., halo.(Sy), tax.(U), ulm-c.(Sy9), uro-h.(U)

Z/I: Zapominanie: Tracenie z pamięci, tendencja do zapominania, niemożność przypomnienia sobie
czegoś.

Codzienne: Zwyczajne, takie, które się ciągle powtarzają, w przeciwieństwie do nadzwyczajnych, 
niezwykłych, rzadkich. Pacjenci zapominający cięgle o tych samych rzeczach.

Rzecz: Przedmiot będący czyjąś własnością; coś co nie jest żywe. (D02)

P:  Ktoś  w  kółko  zapomina,  gdzie  położył  kluczyki  od  samochodu,  książeczkę  czekową  lub
portmonetkę.

Zdrowy, mówi, że jest, podczas gdy jest poważnie chory / Well; says, he is; when 
very sick

❍                     androc.(C), apis, ARN., ars., atro., bac.(C), bell., cann-s., cham.(Sy), cinnb., 
coff., colch.(Sy), hyos., iod., kreos., loxo-r.(C), merc., op., plb.(C), puls., pyrar.(Sy), pyrog.(Sy9), stram.(C), valer.
(C)

Z/I: Zdrowy (well = zdrowy, w porządku, całkiem, dostatecznie). Wolny od choroby, silny, 
sprawnie funkcjonujący, w zadowalającym stanie.

Mówi: Wyraża, stwierdza, donosi. Wyraża swój pogląd.

Poważnie: Bardzo, silnie, gwałtownie.

Chory: Fizycznie lub psychicznie w złej kondycji; zdrowie jest zaburzone.

Widać tu połączenie pomiędzy ciałem a umysłem. Ma on uczucie, że znajduje się w zadowalającej 
kondycji, pomimo iż jest poważnie chory. (S505)

P: „Jak się pan czuje?“ Kiedy zostaje mu postawione to pytanie, czy to w stanie gorączki, czy w 
innym czasie, jego odpowiedzią będzie, że czuje się dobrze. (S206)

P: To było dość niezwykłe zachowanie u 10-letniego chłopca, który był u mnie, a więc daleko od 
domu, od swojej rodziny, bez uskarżania się na to. Kiedykolwiek by go nie spytano, jak się czuje, on
odpowiadał: „Dobrze.“ (S826)

P: Pewnego dnia gdy został do mnie przyprowadzony, odmawiał zażycia jakichkolwiek leków. 
Mówił, że czuje się dobrze. (S1041)

P: „Nie, ona jest dokładnie taka jak przedtem. Ponadto nie mam żadnych problemów z 



wydajnością. Czuję się całkowicie normalnie.“ (S1114)

DR: Zdrowy, mówi, że jest, podczas gdy jest poważnie chory – Hyos. / Op.

Dlaczego pacjent mówi, że czuje się dobrze, kiedy jest poważnie chory?

Hyos. nie chce przyjąć problemu do wiadomości , ponieważ jest podejrzliwy, co wtedy mogłoby się
z nim stać. (Lęk, oszukanym, przed byciem) (B00)

Op.  zdaje sobie sprawę z problemu, ale myśli, że on po prostu sam ustąpi. Op. myśli, że jest to
mały problem. Jest on w stanie zadowolenia. Zna ten problem, ale uważa, że jest on niewielki. Op.
dopiero wtedy idzie do lekarza, kiedy już dojdzie do swojej granicy. (Lęk, ekstrawagancją, przed) 

Złość, sprzeciwu, z powodu / Anger, contradiction, from

❍                     aesc., aloe, am-c., anac., ars., Aur., aur-ar.(C), bros-g.(C), bry., cact., calc-
p., cassi-s.(C), cimic.(U), cocc., crot-c.(Sy9), dendr-pol.(Sy9), echi.(C), falco-p.(C), ferr., ferr-ar., gall-ac.(C), granit-
m.(Sy), grat., ham.(Sy9), helon., hura, hydr-ac.(C), Ign., ignis(U), lac-h.(Sy9), lac-leo.(C), Lyc., med.(C), merc., nat-
ar., nat-c., nat-sil., nicc., nit-ac., nux-v., olnd., op., petr., pitu-a.(C), prot., querc-r.(C), ros-d.(Sy9), Sep., sil.,
stram., tab.(Sy9), tarent., tax.(U), thuj., til., tub.(Sy9), verat.

DR: Sprzeciwu, nietolerancja / Contradiction, is intolerant of

Z/I: Złość: (słownik: anger = złość, gniew) Silne uczucie, wywołane zniewagą, połączone z 
pragnieniem zemsty. Gniew jest gwałtownym, zagorzałym oburzeniem na coś, co jest odbierane 
jako niesprawiedliwość, co się toczy wbrew własnej woli.

Sprzeciw: Przeciwnie do czyjegoś punktu widzenia. Przeciwnie do jego własnych propozycji i 
czynów. Ktoś robi coś, nie pytając wcześniej. Następnie zostaje powstrzymany przez jakąś inną 
osobę, czynność zostaje więc zatrzymana. Następuje reakcja tej pierwszej osoby, w tym przypadku 
złość. 

Złość, gdy rzeczy nie idą po jego myśli.

P: „Jeśli coś się dzieje w sposób, jakiego sobie nie życzę, to mnie to złości. Nie znoszę żadnego 
sprzeciwu.“ (S137)

P: „Nie chcę być tak często chory. Złości mnie, że to się ciągle powtarza.“ (S137)

P: „Już właśnie zasypiałem. Wtedy weszła ta osoba i zawołała. Już po wszystkim, nie uda mi się 
ponownie zasnąć.“ (S137)

P: Złości się z powodu drobiazgów, najczęściej z powodu sprzeciwu. (S275)

P: Powiedział, że ona ekstremalnie nie toleruje sprzeciwu. Przykład z wczoraj: „Biedna pomoc 
domowa była zajęta myciem podłogi. Nagle została przywołana przez moją żonę do jakiejś drobnej 
pracy, którą spokojnie można było przesunąć o kilka minut, albo i dłużej. Dziewczyna 
powiedziała: ,Tylko minutkę, zaraz przyjdę, tylko tutaj skończę.' Moja żona obrzuciła ją wszelkimi 
możliwymi wyzwiskami.“ (S282)



P: „Chłopiec odwrócił miskę i wylał wszystko na podłogę. Nie chciał jeść, tylko się nią bawić. 
Kiedy próbowałem mu w tym przeszkodzić, położył się wściekły. Wtedy pozwoliłem mu robić to co 
chce.“ (Ch00)

Złość, twarzą, z bladą, siną / Anger, face, with pale, livid

❍                     ars., carb-v., con., NAT-M., petr., plat., STAPH., verat.(Sy)

Z/I: Złośc: (słownik: anger = złość, gniew) Silne uczucie, wywołane zniewagą, połączone z 
pragnieniem zemsty. Gniew jest gwałtownym, zagorzałym oburzeniem na coś, co jest odbierane 
jako niesprawiedliwość, co się toczy wbrew własnej woli.

P: „Jak reaguje pani syn, kiedy wystąpi opóźnienie?“ „Doktorze, on się wtedy denerwuje, traci
panowanie nad sobą i wpada we wściekłość. Jego twarz robi się sina.“ (Ch00)

Zobojętnienie, nie uskarża się / Indifference, complain, does not

❍                     apis(C), coca-c.(Sy9), colch.(C), hyos., OP., podo.(Sy9), Stram.

DR: Zobojętnienie, cierpienia, wobec / Zobojętnienie, leży z zamkniętymi oczami / Łagodność, 
uskarżania się, znosi cierpienie, nawet oburzające, bez / Pragnie, niczego / Indifference, suffering 
to / Indifference, lies with eyes closed / Mildness, complaining, bears suffering, even outrage 
without / Desires, nothing

Z/I: Zobojętnienie: Obojętna postawa lub usposobienie. Brak zainteresowania, brak 
zaangażowania.

Uskarżać się: Wyrażać niezadowolenie lub protest; dawać wyraz oporu.

Pacjent nie mówi nikomu o swoich dolegliwościach, nie uskarża się na nie, niespecjalnie też się 
nimi przejmuje. Pomimo iż wie, że ma problemy, nie chce w danej chwili o tym rozmawiać. To jest 
tak, jakby ignorował swój problem. Chce być z tym w danej chwili pozostawiony sam.

P: „Te dolegliwości mogą być jeszcze gorsze, nigdy nie widzieliśmy, żeby się tym jakoś przejmował.
Nigdy się nie uskarża, zachowuje się zawsze normalnie.“

P: „Doktorze, ja nie należę do tych, którzy biegają z każdą drobnostką do lekarza. Inni latają z 
każdą drobnostką, ja do takich nie należę.“ pokazuje on fałszywą pewność siebie. (B00)

P: Siada sobie po prostu i czeka, aż ból minie lub próbuje go ignorować. (DJH4/03)



DR: Zobojętnienie, leży z zamkniętymi oczami (Indifference, lies with eyes closed)

P: Kiedy matka mówi: „Zobacz, twój tatuś przyszedł“, dziecko odpowie: „Tak, wiem.“ Jednak nie 
wstaje, aby go przywitać, ponieważ jest chore.

P: „Tak, wiem, mój przyjaciel mnie woła.“ „Tak, ja wiem, goście przyszli, ale nie jestem tym 
zainteresowany.“

P: „Nawet gdy mówię mu, że leci właśnie w telewizji jego ulubiony program, leży obojętny, z 
zamkniętymi oczami.“

P: „Doktorze, zawsze, gdy jest chory, tak się zachowuje. Kładzie się spokojnie, niczym się nie 
interesuje i na nic się nie uskarża.“

Cocc.: To „nieuskarżanie się“ ma inne podłoże. Cocc. rozpoznaje przyczynę, jest jednak łagodny i 
zadowolony, dostosowuje się do sytuacji, dlatego się nie skarży. Tu widać bardziej zadowoloną, 
łagodną naturę tego dziecka. W rubryce „Zobojętnienie, nie uskarża się“, pacjent wie, że ma 
problemy, nie chce jednak w danej chwili o tym rozmawiać. To jest tak, jakby ignorował swój 
problem. Chce być z tym w danej chwili pozostawiony sam.

Cocc. nie musi wiele znosić, on po prostu się kładzie, nic nikomu nie mówiąc. W tym przypadku
wysłuchujemy skargi  rodziców, że im nic  o tym nie powiedział.  Chciał  się  po prostu położyć,
ponieważ już nie mógł dłużej się bawić. (B01)

Indeks polski

Afektacja, poza, udawanie, 21

Afektacja, gestach i działaniu, w, 24

Afektacja; wiedzy, dotycząca jego (słowach, w), 25

Aktywności, bezowocnej, pożąda, 25

Aktywność w biznesie, 26

Alkoholizm, z hipochondrią, 26

Ambicja, podejmuje wszelkie środki, 27

Ambicji, utrata, rozczarowania, z powodu, 27

Bawi/ić się, 28

Bezlitosny, niemiłosierny, bez skrupułów, 29

Bezradności, poczucie, 29

Bluźnierstwo, 31

Bluźnierstwo i przeklinanie, 32

Buntuje się przeciwko okładowi, 33

Burzy z piorunami, objawy mentalne, podczas burzy, 34

Chaotyczne, pomieszane zachowanie, 35

Chciwość, 36



Chodzić, chodzenie; kółko, chodzi w, 37

Chowania się, pragnienie, 38

Chowania się, pragnienie; lęku z, 39

Chowa, rzeczy (buty), 40

Chwiejny, bez kręgosłupa, 41

Ciekawski, dociekliwy, 41

Ciemność pog., 44

Cudzołożny, 44

Czepianie się, dziecko budzi się, przerażone, nie poznaje nikogo, 

krzyczy, chwyta się osób znajdujących się w pobliżu, 45

Czepianie się; łapie się innych, 46

Czepianie się, osób lub mebli, 47

Czepianie się, trzymanie się, obietnic (S), 49

Czepianie się; trzymanym bycie, poprawia, 50

Czepianie się, trzymanym chce być, 51

Czujny, baczny, 52

Czynów, czuje jakby był zdolny do wielkich, 53

Czytanie; pasja czytania medycznych książek, 53

Deprawacja, niegodziwość, 55

Dolegliwości z powodu; miłości, zawiedzionej, 55

Dolegliwości z powodu; nietolerancji; nietolerancja dolegliwości, 56

Dolegliwości z powodu; niezgody pomiędzy, krewnymi, przyjaciółmi, 56

Dolegliwości z powodu, niezgody pomiędzy, szefem a podwładnym, 57

Dolegliwości z powodu, oburzenia, 57

Dolegliwości z powodu, oczekiwania, 58

Dolegliwości z powodu; przyjaźni, zawiedzionej, 60

Dolegliwości z powodu; rozczarowania, dawnego, 60

Dolegliwości z powodu, rozczarowania, świeżego, 61

Dolegliwości z powodu upokorzenia, 61

Domu, pragnie iść do, 63

Dotykanym, niechęć do bycia, 63

Dowcipny, 64

Dowcipy robi, żartuje, 65

Dowcipy, żarty erotyczne, 66

Dowcipów, żartów; niechęć do, 67

Dowcipów; żartów, nie może znieść, 68

Dyktatorski, 69



Dzieci, czujne; które obserwują każdy gest, 70

Dzikość, 70

Egotyzm, 72

Egotyzm, mówienie zawsze o samym sobie w towarzystwie, 73

Ekscentryczność, 74

Ekskluzywny, zbyt, 74

Ekstaza, 75

Elegancji, brak, 76

Emocje zdominowane przez intelekt, 77

Fanatyzm, 78

Filozofia, zdolność do, 78

Frywolny, 79

Gadatliwość, obłąkana, 81

Gadatliwość, słuchać, nie chce, 81

Gadatliwość, zdrowia, dotycząca swojego, 82

Gestykuluje; chwyta lub sięga, coś, 82

Gestykuluje, pokazuje swoje potrzeby przez gesty, 83

Gorliwy, zagorzały, 83

Gra, pasja do gier hazardowych, 84

Gra, pasja do gier hazardowych, aby wygrać pieniądze, 85

Grozi, 86

Grubiaństwo, 86

Gwizdanie, 87

Hałasu, skłonność do robienia, 88

Hipokryzja, 89

Honoru, brak poczucia honoru, 90

Honoru, skutki zranionego, 91

Impertynencja, zuchwałość, 93

Impulsywny, 94

Interesach, mówi o, 95

Interesów, niechęć do, 97

Interesów, niezdolność do, 98

Interesy, zaniedbuje swoje, 99

Irytacja, bezczynny, gdy, 100

Irytacja, biznesu z powodu, 101

Irytacja, bólu, podczas, 102

Irytacja, bólu głowy, podczas, 103



Irytacja, chłodzie, przy, 104

Irytacja, jedzenie popr., 105

Irytacja, obudzi go ktoś, gdy, 105

Irytacja, skruchą, z łatwą i szybką, 106

Irytacja, stosunek popr., 107

Irytacja, wysiłku, z powodu, 108

Irytacja, zagadnięty, gdy, 109

Irytacja, zniewagi, z powodu, 109

Jedzenie popr. objawy umysłowe, 111

Je więcej niż powinna, 111

Jęczenie, stękanie, 112

Jęczenie, stękanie, sprzeciwie, przy, 113

Jęczenie, stękanie, stałe i chwytanie, powietrza, 113

Kapryśność, 114

Kleptomania, pieniądze, kradnie, 115

Kłamca; kłamie; nigdy nie mówi prawdy, nie wie co mówi, 116

Kłamca, szarlatan, i, 116

Kłótliwy, besztający; niepokojony, jeśli, 117

Kłótliwy na zmianę z wesołością i śmiechem, 117

Kłótliwość, pieniactwo, wytacza procesy sądowe, 118

Kłótliwy, złości bez, 118

Kokieteryjny, za bardzo, 119

Kokieteryjny, za mało, 120

Kołysanie pog., 120

Kołysanie popr., 121

Komunikatywny, rozmowny, 121

Koncentracja, utrudniona, przy próbie k. ma uczucie pustki, 125

Koncentracja, utrudniona, przy próbie k. robi się czarno przed oczami, 125

Kpienie, wyśmiewanie się z kogoś, 126

Kpin; ośmieszania pasja do, 127

Krzyczy, bólu, z, 128

Krzyczy, dotykany, gdy, 129

Krzyczy; jeśli się czegoś nie złapie, 130

Krzyczy, konwulsji, podczas, 130

Krzyczy, wsparcie, o, 131

Krzyczy, wsparcie o; snu, podczas, 133

Krzyczy, wsparcie o, wyskakuje z łóżka, 134



Krzyczy, wyobrażeń, złudzeń, z powodu, 135

Laluś, elegant, strojniś, goguś, 136

Lamentowanie, narzekanie, 136

Lamentowanie, narzekanie, chorobę, na swoją, 137

Lamentowanie, narzekanie, obudzenia podczas, 139

Lenistwo, niechęć do pracy, 139

Lęk, 139

Lęk, biedą, przed, 140

Lęk, biedą, przed; wydawaniem, przed, z powodu lęku, że w przyszłości

będzie mu brakować pieniędzy, 141

Lęk, burzą, przed, 142

Lęk, chorobą, przed, przed byciem nieuleczalnie chorym, 143

Lęk, chorobą, przed zagrażającą, zakaźną, epidemiczną, infekcyjną, 144

Lęk, chorobą umysłową, utratą rozumu, przed, 144

Lęk, ciasnych, wąskich pomieszczeń, 145

Lęk, ciemnością, przed, 146

Lęk, cierpieniem, przed, 147

Lęk, ciężarem, przed byciem, 149

Lęk, dotykiem, przed, 149

Lęk, drzwi, podczas otwierania, 150

Lęk, dzwonek do drzwi, gdy słyszy, 151

Lęk, ekstrawagancją, przed, 151

Lęk, gruźlicą, suchotami (zużyciem), przed, 154

Lęk, łóżkiem, przed, 154

Lęk, myślami, przed własnymi, 155

Lęk, niepowodzeniem, przed, 155

Lęk, niepowodzeniem, przed; biznesie lub pracy, w, 156

Lęk, niewytłumaczalny, niejasny, 156

Lęk, obowiązku, nie będzie w stanie wypełniać swojego, że, 157

Lęk, obowiązek, zaniedba, swój, że, 158

Lęk, odrzuconym, przed byciem (S), 158

Lęk, otrutym, przed byciem, 159

Lęk, paraliżem, przed, 161

Lęk, pożartym przez zwierzęta, przed byciem, 162

Lęk, przesądny, 162

Lęk, przeznaczenia, że nie osiągnie swojego, 163

Lęk, ruchem, przed, 165



Lęk, samokontroli, utratą, przed, 165

Lęk, społeczeństwie, towarzystwie, o jego pozycję w, 167

Lęk, sprzedanym, przed byciem, 168

Lęk, stawy słabe są, że, 169

Lęk, szpilkami, ostrymi przedmiotami, przed, 169

Lęk, śmiercią, przed, przepowiada godzinę śmierci, 170

Lęk, tłumu, miejsc publicznych, 171

Lęk, trudnościami, wyimaginowanymi, przed, 171

Lęk, uduszeniem, przed, 172

Lęk, upadkiem, przed, 174

Lęk, upadkiem, przed, dziecko trzyma się mocno matki/opiekunki, 175

Lęk, wiarę, utraci swoją religijną, 175

Lęk; wszystkim, stałym, przed, 176

Lęk, wyleczony, że nie będzie, 177

Lęk wysokości, 178

Lęk, zabiciem, przed, 178

Lęk, zablokowanym, przed byciem (S), 179

Lęk; zauważony, że jej stan zostanie, 180

Lęk, zdradzonym/ oszukanym, przed byciem, 181

Lęk, zdrowie ukochanych osób, o, 183

Lęk; zdrowie; zrujnowała swoje, że ona, 184

Lęk, złem, przed, 184

Lęk, złodziejami, przed, 185

Lęk, zniekształconym, przed byciem, 186

Lęk, zranionym, przed byciem, 186

Lęk, zranionym, przed byciem, emocjonalnie, 187

Liczenia, niezdolność do, 188

Lituje się nad sobą, 190

 Łagodność, 191

Łagodność; uskarżania się; znosi cierpienie, nawet oburzające, bez, 192

Łatwowierny, 193

Łóżka; niechęć do, unika, 194

Łóżku, pragnie pozostawać w, 195

 Magnetyzowany, pragnie być, 198

Magnetyzowany, pragnie być, mesmeryzm popr., 198

Majaczenie, bólu, podczas, 199

Majaczenie, lękiem przed mężczyznami/ludźmi, z 200



Majaczenie, niedorzeczne z otwartymi oczyma, 200

Majaczenie, nieśmiały, chowa się, 201

Majaczenie, poronieniu, po, 201

Majaczenie, powtarza ciągle to samo zdanie, 202

Majaczenie, przerażenie, wyrażające, 202

Majaczenie, wini się za swoją głupotę, 203

Majaczenie, woła o pomoc, 204

Małżeństwie, myśl o, wydaje się nie do zniesienia, 204

Mania, drapie siebie, 205

Mania, opluwa i gryzie tych wokół siebie, 206

Mania, trzymany, pragnie być, 207

Marszczenia brwi, skłonność do, 207

Medytacja, 208

Męczy, każdego swoimi dolegliwościami, 208

Męczy, tych wokół niego dzień i noc, 209

Miłość, chory z miłości, 209

Modli się, 210

Modli się, żarliwie, 212

Monomania, 212

Moralne uczucia, brak uczuć moralnych, 213

Mówi; na jeden temat, o niczym innym, 214

Mówienia, niechęć do; chorobie, o swojej (S), 214

Mówienia, niechęć do; cierpieniu, o swoim, 215

Mówienia, niechęć do; smutku, w, 215

Mówi, niespokojnie o swoim stanie, budzi żonę i dziecko (w hipochondrii), 215

Mówi; obcych językach, w, 216

Mówić, pragnie do kogoś, 216

Mówić, pragnie, męża, do swojego, tylko (S), 217

Mówić, pragnie, z kimś zaufanym (S), 218

Mówieniu, przyjemność znajduje we własnym, 219

Mówi, śnie, we; łagodnym głosem, całą noc, 219

Muzyka popr., 220

Myślenie, dolegliwościach o, pog., 220

Myślenie, dolegliwościach o, popr., 221

Myśli, dwutorowe, 222

Myśli, prymitywne, 222

Myśli, stagnacja, 223



Myśli uporczywe, 223

Myśli, utrata kontroli nad myślami, siedzi i rozmyśla, 224

 Nadziei pełen, 227

Nadziei pełen, na zmianę z rozpaczą, 229

Nadziei pełen, na zmianę ze smutkiem, 230

Nagi, pragnie być, 230

Nagi, pragnie być; obnaża swoją pierś, w manii połogowej, 232

Naiwny; inteligentny, lecz bardzo, 233

Napięcie oczekiwania mija, gdy; jest normalny (S), 234

Nastrój, odpychający, 235

Nastrój, zmienny; dotyku, przy, 236

Niebezpieczeństwo, brak poczucia niebezpieczeństwa, ma, 236

Niechęć, awersja, 237

Niechęć, matki, do, 237

Niechęć, osób, pewnych, do, 238

Niecierpliwość, 238

Niecierpliwość, bólu, z powodu, 239

Niecierpliwość, dzieci, z powodu (swoich), 240

Nieczuły, 240

Nieczystość, 241

Nieczystość, zanieczyszcza wszystko, 242

Niedorozwój umysłowy, 242

Nienawiść, 243

Nienawiść i mściwość, osób, wobec, które go obraziły, niewzruszony przeprosinami, 244

Nieobecny duchem, 245

Nieobecny duchem, mówi się do niego, gdy, 246

Niepokój, 246

Niepokój, bezczynnością, z, 247

Niepokój, biznes, o, 247

Niepokój, bólu, z powodu, 248

Niepokój, hipochondryczny, mania czytania medycznych książek, 249

Niepokój, innych, o, 249

Niepokój, leży, gdy, 251

Niepokój, myślenia o tym, z powodu, 251

Niepokój, na zmianę z obojętnością, 252

Niepokój, obcych, w obecności, 252

Niepokój, ochłodzenia, z powodu, 253



Niepokój, oczekiwane jest, kiedy coś od niego, 253

Niepokój, oczekiwania, z powodu, 254

Niepokój, pracy; niepokój z pożądaniem pracy, 255

Niepokój, sparaliżowany, jakby, 255

Niepokój, sukces, z powodu zwątpienia w, 256

Niepokój, termin jest ustalony, jeśli, 257

Niepokój, towarzystwie, gdy w, 257

Niepokój, wytężania oczu, z powodu, 258

Niepokój, zbawienie, o wieczne, skrupuły nadmierne, religijne, 258

Niepokój, zimne napoje poprawiają, 259

Niepokój, zrobienia czegoś, zmusza go do, 260

Nieposłuszeństwo, 260

Nieposłuszeństwo; dzieci; chorych i słabych; u, 261

Nieprzytomność, odpowiada właściwie, gdy się do niego mówi, ale majaczenie i

nieprzytomność powracają natychmiast, 261

Nieprzytomność, przerywana krzykiem, 262

Nieprzytomność, wymioty popr., 264

Nierozważny, nieuważny, niedbały, 265

Niesolidny, obietnicach, w swoich, 265

Niesprawiedliwości, nie może znieść, 266

Nieśmiałość, 267

Nieśmiałość, na przemian z pewnością siebie, 268

Nieśmiały, wstydliwy, 269

Nieuczciwy, nierzetelny, 269

Niewdzięczny, 270

Niewdzięczny, chciwości, z powodu, 270

Niezadowolony, otoczenia, z, 271

Niezadowolony, siebie z, 272

Niezadowolony, wszystkiego, ze, 272

Niezadowolony, zdrowia, ze, 273

Niezdecydowanie, małżeństwa, odnośnie, 274

Niszczenie, destrukcyjne działania, 274

Niszczyć rzeczy, pragnie, 275

Noszony, pragnie być, 276

Noszony, pragnie być, pieszczony, i, 278

Noszony, pragnie być, powoli, 279

Noszony, pragnie być, szybko, 279



Nuda, 282

Nuda, rozrywka popr., 283

 Obcy, uczucie jakby było się obcym, 285

Obelżywy, nadużywający, 285

Obelżywe, nadużywające; dzieci znieważające swoich rodziców, 286

Obelżywy, nadużywający, matkę, znieważa, 287

Obelżywy, nadużywający, mąż znieważa żonę w obecności dzieci lub vice versa, 287

Obelżywy, nadużywający, stanu nietrzeźwości, podczas, 288

Obiektywny, rozsądny, 289

Objęcie w posiadanie (S), 290

Obowiązek, brak poczucia obowiązku, 290

Obraża się łatwo; wszystko bierze ze złej strony, 291

Oburzenie, 292

Oburzenie, dyskomfort, przez ogólny, 293

Oczerniania, skłonność do, 295

Odczucie, lepsze; kiedy umysł jest poza ciałem (S), 295

Odległości, błędna ocena, 296

Odmawia, leczenia, wszelkiego, 297

Odmawia; leku, przyjęcia, 298

Odpoczynku, pragnie, 298

Odpoczywać; nie może; kiedy rzeczy nie są na swoim miejscu, 299

Odpowiada, monosylabami „tak” lub „nie” na wszystkie pytania, 301

Odpowiadania, niechęć do odpowiadania, 302

Odpowiada, po długim namyśle, 302

Odpowiada, powtarzając pytanie najpierw, 303

Odpowiada, wymijająco, 304

Odpowiedzialność, silna, 304

Odrętwienie, bierność, 305

Odważny, 305

Odważny na zmianę ze zniechęceniem, 306

Ogień, chce podpalać rzeczy, 307

Okrucieństwo, brutalność, bestialstwo, 308

Okrucieństwo, oglądać okrucieństwa w kinie, dzieci nie są w stanie, 308

Opowiadanie, o swoich dolegliwościach pog., 309

Optymistyczny, 310

Opuszczenia odczucie, 311

Opuszczenia odczucie, kochany przez jego rodziców, żonę, przyjaciół, czuje że nie jest, 312



Opuszczenia odczucie, otwarte powietrze popr., 312

Osłupienie, budzi się z trudnością, 313

Osłupienie, nie wie gdzie jest, 314

Osłupienie, siedzi nieruchomo jak posąg, 315

Ostrożny, 315

Ostrożny, z niepokojem, 316

Oszukańczy, przebiegły, 317

Oszukańczy, przebiegły, nieuczciwy, 318

Otępienie, myśleć o swoim stanie, nie może, 318

Otępienie, myślenia długiego, niezdolny do, 318

Otępienie, okresowe; utrudnione myślenie i pojmowanie, 319

Otępienie, patrzy godzinami przez okno, 320

Otępienie, przerwaniu, przy, 320

Otępienie, pytania rozumie dopiero po ich powtórzeniu, 321

Otępienie, ruch popr., 322

Otępienie, utracie płynów życiowych, po, 322

 Pamięć, aktywna, na przemian z otępieniem, 323

Pamięć, osłabiona, nagle i okresowo, 323

Patrzy na niego, nie może znieść, gdy ktoś, 324

Pewność, 324

Pewność siebie, brak pewności siebie, myśli, że inni 

nie mają do niej wcale zaufania, co czyni ją nieszczęśliwą, 325

Pieszczonym, niechęć do bycia, 326

Pije więcej niż powinna, 326

Plany, robi wiele, 327

Pluje, ludziom w twarz, 327

Płacz, bólów, podczas, 328

Płacz, dotyka się go, gdy, 329

Płacz; dzieci, u; płacze żałośnie, kiedy jest brane na ręce lub noszone, 330

Płacze, kiedy ktoś mu się sprzeciwia, 331

Płacz, mimowolny, 332

Płacz, niepokoju, po, 333

Płacz, odmawia mu się, czegokolwiek, gdy, 334

Płacz, patrzy się na niego, gdy, 335

Płacz, pocieszania, z powodu, 336

Płacz pog., 336

Płacz popr., 337



Płacz, pragnie płakać, ale oczy pozostają suche, 337

Płacz, przebudzeniu, przy, 338

Płacz, przyczyny bez, 338

Płacz, przyczyny, bez, nie wie dlaczego płacze, 339

Płacz, smutnych myśli, pod wpływem, 340

Płacz, sprzeciwu, z powodu, 341

Płacz, upominania, z powodu, 341

Pobudzenie psycho-ruchowe, napadami padaczkowymi, pomiędzy, 342

Pobudzenie psycho-ruchowe, zmuszające do szybkiego chodzenia, 343

Pobudzenie ruchowe (niepokój ruchowy), 343

Pobudzenie ruchowe, bólu, podczas, 344

Pobudzenie ruchowe, dzieci, u, 344

Pobudzenie ruchowe, dzieci, u, noszenie w kółko, popr., 345

Pobudzenie ruchowe, jedzeniu, po, 346

Pobudzenie ruchowe, poruszać, musi się stale, 346

Pochlebca, 347

Pocieszanie, odrzuca; ze względu na własny zły los, 348

Pocieszanie pog., 348

Pocieszanie popr., 349

Podatny na wpływy, 350

Podatny na wpływy, odbiera wszystko jako nieprzyjemne, 351

Podejmuje się, brak mu siły woli, do podjęcia się czegokolwiek, 351

Podejmuje się, nie podejmuje się niczego, żeby nie ponieść porażki, 352

Podejmuje się rzeczy sprzecznych z własnymi zamiarami, 353

Podejmuje się wielu rzeczy, lecz nie wytrwa w żadnej, 354

Podejrzliwy, nieufny, 355

Podekscytowanie, 356

Podekscytowanie, mówienia, podczas, 356

Podekscytowanie popr., 357

Podekscytowanie, przełyka ciągle, podczas mówienia, 358

Podjudzanie, innych, 359

Podróżowania, pragnienie, 360

Pogardliwa, napady sprzeczne z jej wolą, 361

Pogardliwy, siebie, w stosunku do, 361

Pogardliwy, srogi dla podwładnych i miły, uprzejmy dla 

przełożonych lub ludzi, których się boi, 362

Pogoda ducha, 363



Pogoda ducha na zmianę ze smutkiem, przygnębieniem, 363

Pokoju, uczucie niebiańskiego, 364

Pompatyczny, ważny, 364

Ponury, posępny, domu pog., w, popr., gdy chodzi na otwartym powietrzu, 365

Ponury, posępny, płacz popr., 366

Pośpiech, pracy, w; chce robić kilka rzeczy jednocześnie, 366

Powietrze; popr. przez bycie na otwartym lub

przy chodzeniu na wolnym powietrzu, objawy umysłowe, 367

Powolność, 367

Pożyczanie od wszystkich, 368

Pracowity, mania pracy, 368

Pragnie, irytujące rzeczy, mówić, 370

Pragnie, kobiety, idealnej, 370

Pragnie, licznych, rozmaitych rzeczy, 371

Pragnienie, potrzeba, dobrej opinii innych, 372

Pragnienie, potrzeba, odpoczynku, aby osiągnąć spokój, 373

Pragnienie, potrzeba, promieni słońca, światła i towarzystwa, 374

Pragnie, więcej niż potrzebuje, 375

Prawdę, mówi szczerą, 376

Próżność, 378

Przesądny, 378

Przestraszony, łatwo, 380

Przeszkadzano, niechęć aby mu, 381

Przyjemność, sprośnych myślach, tylko w, 384

Przyzwoity, dobrze ułożony (S), 384

Radosny, gorączki, podczas, 385

Radosny, nigdy, 385

Radosny, śmierci, gdy myśli o, 386

Radosny, wypróżnieniu, po, 386

Refleksji, niezdolny do odzwierciedlania, 387

Religijne, uczucia, 388

Religijne, uczucia; Biblię, chce czytać cały dzień, 388

Rezygnacja, 389

Rozmyśla, docieka, 390

Rozpacz, dreszczy podczas, 391

Rozpacz, powrót do zdrowia, nie wierzy we własny, 392

Rozpacz, pozycję społeczną, o, 393



Rozpacz, zdrowie, o, 394

Rozpamiętuje, przeszłe nieprzyjemne wydarzenia, 394

Rozpoznaje wszystko, jednak nie może się poruszać = rozpoznaje rzeczywistość i akceptuje

ją, 395

Rozpusta, rozwiązłość, 396

Rozradowanie, 397

Rozradowanie, przypomnieć sobie może rzeczy dawno zapomniane, 398

Rozrywki, niechęć do, 399

Rozrywki, pragnie, 400

Roztargniony, 401

Rzuca rzeczami, osoby w, które obrażają go, 402

 Samobójcze skłonności, bólów, z powodu, 403

Samochwała, 403

Samochwała, bogatego, chce być uważany za, 404

Samochwała, trwoni ostentacyjnie, przechwalając się, 405

Samoobserwacja, introspekcja, 405

Samoudręczenie, 407

Siedzenia, skłonność do, 408

Siedzi i łamie szpilki, 408

Siedzi; pogrążony głęboko w smutnych myślach; jakby nie zauważał niczego, 409

Skarży się, grozi, i, 410

Skarży się, innych, na, 411

Skarży się, uraz, domniemany na, 412

Skąpstwo, chciwość, 413

Skąpstwo, na zmianę z trwonieniem, 415

Smakosz, 416

Smutek, bezczynności , podczas, 417

Smutek, bólu, z powodu, 417

Smutek, chłodu, podczas, 418

Smutek, cichy, 418

Smutek, domu, wygania go z, 419

Smutek, dusznością, z, 419

Smutek, jedzenie popr., 420

Smutek, lekceważenie, przez niezasłużone, 421

Smutek, niepokojem, z, 422

Smutek, samotności, w, 422

Smutek, złości, z powodu, 422



Smutek, zniewagi, jak z powodu, 423

Splątaniu umysłu; drapie się za uchem; przy, 424

Splątanie umysłu, drobiazgów, dotyczące, 424

Splątanie umysłu; koncentracji umysłu; przy próbie, 425

Splątanie umysłu; powietrzu, na otwartym; popr., 425

Spokój, chce być zostawiony w spokoju, 426

Spokój, chce być zostawiony w spokoju, odpoczynku i wyciszenia, pragnie, 427

Społeczną, pozycją, zaniepokojony, 429

Spóźniony, zawsze, 430

Sprzeciwu, nie znosi, 430

Sprzeczne z tym, co mówi, zamiary są, 431

Sprzeczność, z samym sobą, 432

Staranność, dbałość, 433

Straszne rzeczy i smutne historie dotykają ją głęboko, 434

Sumienny, drobiazgów odnośnie, 435

Symuluje chorobę, 436

Symuluje chorobę, napadami, omdlenia, 438

Szacunek dla siebie (S), 438

Szacunek dla tych wokół niego, 439

Szarlatan, 439

Szorstki, obcesowy, 440

Szukać po omacku, jak w ciemnościach, 441

Śmiech, mimowolny, 443

Śmiech, mówi, kiedy, 443

Śmiech, nie śmieje się, nigdy, 444

Śmiech, patrzy się na niego, gdy, 445

Śmiech, spazmatyczny, 445

Śmiech, śmieje się, czynów, ze swoich, 446

Śmiech, śmieje się, w uprzejmy, czarujący sposób (S), 447

Śmierci, przeczucie; przepowiada godzinę, 447

Śmierć, przekonany o (własnej) śmierci, 448

Śmierć, umierał, czuje jakby, 449

Śmierci, wrażenie, 449

Śmieszne, rzeczy wydają się, 450

Światła, niechęć, do, 450

Światła, pragnie, 451

Światła, pragnie; stanowczo (S), 455



Światła, unika, 456

 Tajemniczy, 458

Targowanie się, 459

Tchórzostwo, 459

Tchórzostwo, opinii, w wyrażaniu swojej, 460

Temperamentu pełen, żywotny, 460

Teoretyzuje, 462

Testamentu, odmawia sporządzenia, 463

Towarzystwa, niechęć do, pożądanie samotności, leży z zamkniętymi oczami, 463

Towarzystwa, niechęć do, przyjaciół, bliskich, 464

Towarzystwa, niechęć do, unika widoku ludzi, leży z zamkniętymi oczami, 465

Towarzystwa, pragnie; męża, swojego (S), 466

Towarzystwa, pragnie, traktuje towarzyszy niegodziwie, jednak, 467

Trans, gra na fortepianie z zamkniętymi oczami, pisze listy w nabytym języku, 467

Trosk, pełen, 468

Trosk, pełen; dolegliwości, z powodu, 469

Trosk, pełen; dolegliwości znikają podczas trosk, 469

Trosk, pełen, drobiazgi, o, 470

Trosk, pełen, innych, o, 470

Trosk, pełen; krewnych, o, 471

Trosk, pełen; sprawy domowe, o, 471

Trzymanie lub bycie trzymanym; czegokolwiek; pog., 472

 Uciekać, próbuje, 473

Uciekać, próbuje, okno, przez, 474

Uczuciowy, serdeczny, 475

Uderzanie; siebie; głowę, swoją, 476

Udręka, męczarnia, 476

Udręka, męczarnia, płaczem, z, 477

Udręka, męczarnia; pokoju pełnym światła i ludzi pog., w, 478

Udręka, męczarnia, położyć się musi, 478

Udręka, męczarnia, ubranie za ciasne, gdy chodzi na świeżym powietrzu, jak gdyby, 479

Ufny, 480

Uparty, głuptas, jak, 481

Uparty, wobec wszystkiego, co zostanie zaproponowane, ma bezsensowne obiekcje, 481

Upominanie pog., 482

Upominanie pog.; życzliwe, nawet, 483

Uprzedzenia, przesądy, oparte na tradycji, 484



Uspokojony, nie może być; noszeniu, jedynie przy, 485

Uśmiech, mimowolny, 486

Uśmiech, mimowolny, mówi, kiedy, 486

Uwaga, poprawia (S), 487

Uwagi, pożądanie, nadmiernej (S), 487

Uwagi, pożądanie, szczególnej (S), 488

Uwagi, pożądanie (S), 488

 Walczyć chce, 489

Wątpiący, wyzdrowienie, w, 489

Wątpiący, wyzdrowienie, w, lekarstwo jest zbyteczne, 490

Wesołość nadmierna, przesadna, 491

Wesoły, 492

Wesoły; głupio; gorączki, podczas (S), 492

Wesoły, gorączki, podczas, 493

Wędrować, pragnie, 494

Władzę, kocha, 494

Wola, dwie wole, czuje jakby miał, 495

Wola, mięśnie odmawiają posłuszeństwa, gdy odwróci uwagę, 495

Wola, słaba, 497

Woli, sprzeczność, 498

Woli, utrata, 499

Wrażliwy, ból, na, 500

Wrażliwy, dolegliwości, na najbardziej błahe, 501

Wrażliwy, dotyk, na, 501

Wrażliwy, grubiaństwo, na, 502

Wrażliwy, hałasy, na; przy zasypianiu, 503

Wrażliwy, hałasy, ostre tony, na, 503

Wrażliwy, mentalne wrażenia, na, 504

Wrażliwy, moralne wrażenia, na, 505

Wrażliwy, pewne osoby, na, 506

Wrażliwy, światło, na, 507

Wrażliwy, zewnętrzne wrażenia, na wszystkie, 508

Wrażliwy, zmysłowe wrażenia, na, 509

Współczujący, 510

Wstręt, odraza, ogólnie, 510

Wstręt, odczuwa ogólnie, 511

Wstręt, wszystkiego, do, 512



Wściekłość, furia, bezgraniczna; z powodu dyskomfortu (S), 513

Wściekłość, furia, lekarstwa, z powodu podanego pod przymusem, 514

Wściekłość, furia, na przemian z przytomnością, 515

Wściekłość, furia, na przemian ze śmiechem, 516

Wściekłość, furia, nie rozpoznaje swoich krewnych, 517

Wściekłość, furia, związany łańcuchami musi być, 517

Wulgarny, nie (S), 518

Wybiera mniejsze zło (S), 518

Wybredny, 519

Wychodzenia na zewnątrz, niechęć do, 520

Wylewny, 520

Wymówki robi innym, 521

Wymówki robi innym; bólu, podczas, 522

Wyrażanie siebie, niemożliwe, 522

Wyrzuca rzeczy, 523

Wysiłku, fizycznego, pożądanie, 524

Wytrwałość, 524

Wyzywający, prowokujący, 526

Wzdychanie; honoru, zranionego z powodu, 527

 Zaabsorbowany, pochłonięty myślami, 528

Zaabsorbowany, pochłonięty myślami, na przemian z frywolnością, 529

Zaabsorbowany, pochłonięty myślami, o tym, co może się z nim stać, 530

Zabijania, pragnienie; impuls do, 531

Zabijania, pragnienie; ukochanej osoby, 531

Zabije, grozi że, 532

Zadowalać innych pragnie, 532

Zadowolony, 533

Zadowolony, zapomina o wszystkich swoich dolegliwościach i bólach, 534

Zajęcie poprawia, 535

Zajęty, bezowocnie, 536

Zajęty, nie ma czasu (S), 536

Zajęty, samym sobą, 537

Zakłopotany, zażenowany, dolegliwościach, po, 537

Zamknięcie oczu popr., 540

Zapalony, gorliwy, 541

Zapominanie, codziennych rzeczy, 542

Zapominanie, zajęty, gdy, 542



Zarozumiały, arogancki, zuchwały, 543

Zawiść, 543

Zawiść, chciwość i nienawiść (S), 544

Zawiść, nienawiść i, 545

Zawiść, zalety innych, o, 545

Zazdrość, 545

Zazdrość, ludzi wokół, o, 546

Zazdrość, mówi i czyni, czego mówić i czynić nie chciał, 547

Zazdrość, ubliżania, prowadzi do, 547

Zbity z tropu, zmieszany, 548

Zdrowy, dobrze się czuje, zachoruje, zanim, 549

Zdrowy, mówi, że jest, podczas gdy jest poważnie chory, 550

Złość, błędów, z powodu własnych, 551

Złość, bólów, z powodu, 552

Złość, dotykany, kiedy jest, 552

Złość, jedzenia, kiedy jest zmuszany do, 553

Złość, jedzenie popr., po, 554

Złość, na przemian z, szybką skruchą, 555

Złość, nieobecne osoby na, kiedy myśli o nich, 555

Złość, odmawia mu się rzeczy, których pragnie, gdy, 556

Złość, odpowiedzi, kiedy jest zmuszany, 556

Złość, przerywania, przeszkadzania, z powodu, 557

Złość, przeziębieniu, po, 558

Złość, rozmowy, nieskłonny do, 558

Złość, siebie, na, 559

Złość, sprzeciwu, z powodu, 560

Złość, twarzą, z bladą, siną, 561

Złość, zainteresowania, z powodu braku jakiegokolwiek, 561

Złośliwy, ranić kogoś, pragnie, 562

Złudzenia, 562

Złudzenia, absurdalne kształty, postaci, są obecne, 563

Złudzenia, biedna, myśli że jest, 564

Złudzenia, biedny, ale bogaty (S), 565

Złudzenia, bogactwa, dobrobytu, wyobrażenie, 566

Złudzenia; Bogiem; jest w kontakcie z, 568

Złudzenia, brodawki, myśli że ma, 568

Złudzenia, brudny, że jest, 569



Złudzenia, chory, wyobraża sobie, że jest, 569

Złudzenia, chory, wyobraża sobie, że jest; i z tego powodu nie będzie pracować, 571

Złudzenia; chorobę; nieuleczalną ma, 572

Złudzenia; ciało; czarne, jakby było, 572

Złudzenia; ciało; zdeformowane, jakaś część jest, 573

Złudzenia, cienki, chudy, że się staje, 573

Złudzenia, cienkie, chude, ciało jest, 575

Złudzenia; domu; zmieniło się, wszystko w domu, 576

Złudzenia, drewna, szkła itd., jest zrobiona z, 576

Złudzenia, dystyngowany, 577

Złudzenia, interesów, nie nadaje się, do swoich, 577

Złudzenia, interesy, robi, 578

Złudzenia, krytykowana, jest, 578

Złudzenia; krzywdy; doznał, 579

Złudzenia, latania, wrażenie, 580

Złudzenia, marnie, żałośnie, paskudnie, myśli że wygląda (patrząc w lustro), 580

Złudzenia, martwe, wszystko jest, 581

Złudzenia, maszynę, obsługuje, 581

Złudzenia; mężczyzn; starych mężczyzn z długimi brodami,

i wykrzywionymi twarzami, widzi, 582

Złudzenia, miecza wiszącego nad głową, 582

Złudzenia, nagromadzenia rzeczy, rojów, tłoku, etc., 583

Złudzenia, napadnięty, zostanie, 583

Złudzenia, nieporządku, przedmioty wydają się być w, 584

Złudzenia, niepowodzeniem, fiaskiem, wszystko się skończy, 585

Złudzenia, niewłaściwie postąpił, wyobraża sobie że, 585

Złudzenia, obce, nieznane, dziwne, wszystko jest, 586

Złudzenia, obrzmiały, że jest, 587

Złudzenia, odczucia, wrażenia, fałszywie przedstawia swoje, 587

Złudzenia, ogień, dom płonie, 588

Złudzenia, ogień, głowa jest otoczona przez ogień, 589

Złudzenia, ojciec, osoba przed nim, to jego (S), 589

Złudzenia, opętany/a, jest, 590

Złudzenia; oskarżona, myśli, że jest, 590

Złudzenia, otchłani za nim, 591

Złudzenia, otoczony, przez przyjaciół, jest, 591

Złudzenia, owce, pędzi, 592



Złudzenia, piekle, że jest w, 593

Złudzenia, pieniądzach, mówi o, 593

Złudzenia, piękna, ona jest piękna i chce być, 594

Złudzenia, policjantem, że lekarz jest, 594

Złudzenia, pomoc, woła o, 595

Złudzenia, pozycję, nie nadaje się na swoją, 596

Złudzenia, pożeranym przez zwierzęta, bycia, 597

Złudzenia; praca; ciężko pracuje, 597

Złudzenia, praca, szkodzić, mu będzie, 598 

Złudzenia, pracy, przeszkadza mu się w, że, 598

Złudzenia, przeszłe wydarzenia, dawne, 599

Złudzenia, przyjaciela, obraził, 599

Złudzenia, raniony, jest, 600

Złudzenia, raniony jest, otoczenie, przez swoje, 601

Złudzenia, raz zdrowy, raz chory (S), 602

Złudzenia, schwytany, jakby, 602

Złudzenia, spał, kiedy był obudzony, upiera się że, 603

Złudzenia, sukcesu, nie może odnieść; robi wszystko źle, 604

Złudzenia, ścigany, śledzony, jest, 605

Złudzenia, śmieszne, 605

Złudzenia, świata, on jest zgubiony, dla, poza wszelką nadzieją, 606

Złudzenia, tożsamość, myli własną, 607

Złudzenia; umiera, myśli że właśnie, 608

Złudzenia, umiera, że on, 608

Złudzenia, umrzeć, ona musi, 609

Złudzenia, unoszenia się w powietrzu, 611

Złudzenia, unoszenia się w powietrzu, łóżku, pływania w, 611

Złudzenia, węże, w niej i wokół niej, 612

Złudzenia, wojnie, bycia na, 612

Złudzenia; woła go, ktoś; podczas snu, 613

Złudzenia; wróg; odpocząć; wróg nie pozwala odpocząć, 613

Złudzenia, wróg pod łóżkiem, 614

Złudzenia, wrzenia odczucie (Boer), 615

Złudzenia; wyciągnięty z najgłębszej otchłani ciemności (nocą, przy przebudzeniu), 615

Złudzenia; wymagania, ograniczone, są, do niedużej uwagi (S), 616

Złudzenia, wyśmiewana, wyszydzana, jest, 617

Złudzenia, zagrożenia, wrażenie, 617



Złudzenia, zajęty, pospolitą pracą, 618

Złudzenia, zamordowany, zostanie, 619

Złudzenia; zaniedbał; obowiązki, swoje, 620

Złudzenia; zawód; pospolity, wykonują, 620

Złudzenia, zdrowie, zrujnował swoje, 621

Złudzenia, zdrowy, że jest, 622

Złudzenia, zranienia, wydaje mu się, że dozna, 623

Złudzenia, zrujnowany, myśli że jest, 624

Złudzenia, żona, ucieknie od niego, 624

Zmartwienie, ciche, 625

Zmartwienie, płakać, krzyczeć, nie może, 626

Zmartwienie, stanem, swoim, 627

Zmęczenie, osłabienia i intensywnej beznadziei, uczucie (Boer), 627

Zmiany, pragnie, 628

Zmierzch pog., objawy umysłowe, 629

Zniechęcony, 629

Zniechęcony, na zmianę z nadzieją, 630

Zniechęcony, na zmianę z wyniosłością, 631

Zniewieściały, 632

Zobojętnienie, cierpienia wobec, 632

Zobojętnienie, drobiazgów; wobec, lub czegoś wewnątrz określonych granic (S), 634

Zobojętnienie, leży z zamkniętymi oczami, 635

Zobojętnienie, martwe, wszystko wydaje się jemu, 636

Zobojętnienie, nie uskarża się, 637

Zobojętnienie, obowiązków, wobec, 639

Zobojętnienie, obowiązków domowych, wobec, 639

Zobojętnienie, osobistego wyglądu, wobec, 640

Zobojętnienie, otoczenie, na, 640

Zobojętnienie, pieniędzy zarabiania, wobec, 641

Zobojętnienie, powrotu do zdrowia, własnego wobec, 642

Zobojętnienie, pracy, z niechęcią do, 642

Zobojętnienie, pragnień nie ma, nie podejmuje żadnych działań woli, 644

Zobojętnienie, przyjemności, wobec, 644

Zobojętnienie, reprymendy, wobec wszelkiej, 645

Zobojętnienie, ważnych rzeczy, wobec, 646

Zobojętnienie, zewnętrznych spraw, wobec, 646

Zobojętnienie, życia, wobec, 647



Zrywanie się, wzdryganie się, strachu, z powodu i jak z powodu, 647

Zrywanie się, wzdryganie się, ukłuciu igłą, przy, 648

Zuchwalstwo, śmiałość, 648

Żarłoczność, 650

Żebranie, błaganie, 651

Życzliwość, 653

Żywotny, pełen życia, 654

Indeks angielski

Abrupt, 440
Absent-minded, 245
Absent-minded, spoken to,
when,246
Absorbed, 528
Absorbed, as to what would become
to him, 530
Absorbed, buried in thought, alternating 
with frivolity, 529
Abstraction, of mind, 401
Abusive, 285
Abusive, insulting; children, insult
parents, 286
Abusive, insulting; husband insults
wife in front of children or vice
versa, 287
Abusive, drunkeness, during, 288
Abusive, mother, insults, 287
Activity, desires; fruitless, 25
Activity, business, in, 26
Admonition agg., 482
Admonition agg., kindly, even, 483
Adulterous, 44
Affectation, 21
Affectation, gestures and acts, in 24
Affectation, knowledge, about his
(words, in), 25
Affectionate, 475
Ailments from, anticipation, 58
Ailments from, disappointment,
new, 61
Ailments from, disappointment,
old, 60
Ailments from, discords between, chief
and subordinates, 57
Ailments from, discords between, relatives,
friends, 56
Ailments from, friendship,
deceived, 60
Ailments from, indignation, 57
Ailments from, intolerance, 56
Ailments from, love, disappointed, 55
Ailments from, mortification, 61
Air, amel. from walking or being in
open, mental symptoms, 367



Alcoholism; dipsomania, hypochondriasis;
with, 26
Alert, mentally, 52
Ambition loss of; disappointment, from 27
Ambition, much a., means employed,
every possible, 27
Amusement, averse to, 399
Amusement, desire for, 400
Anger, absent persons while thinking
of them, at, 555
Anger, alternating with; repentance,
quick, 555
Anger, answer, when obliged to, 556
Anger, attention, at every little, 561
Anger, cold, after taking, 558
Anger, contradiction, from, 560
Anger, eat, when obliged to, 553
Anger, eating amel., after, 554
Anger; face: with pale, livid, 561
Anger, himself, with, 559
Anger, interuption, from, 557
Anger, mistakes, about his, 551
Anger, pains, about, 552
Anger, refused, when things he wants
are, 556
Anger, talk, indisposed to, 558
Anger, touched, when, 552
Anguish, 476
Anguish, clothing too tight when
walking in open air, as if, 479
Anguish; lie; must lie down, 478
Anguish, room with light and people
agg., in a, 478
Anguish, weeping, with, 477
Answer; answers, reflects long, 302
Answers evasively, 304
Answers monosyllable `yes´ or `no´ to
all questions, 301
Answers, aversion to answer, 302
Answers, repeats the question first, 303
Antagonism, with herself, 432
Anticipation is over, when; he is normal
(S), 234
Anxiety, 246
Anxiety, alternating with indifference, 252
Anxiety, anticipation, from, 254
Anxiety, business, about, 247
Anxiety, cold drinks amel., 259
Anxiety, cold, becoming, from, 253
Anxiety, company, when in, 257
Anxiety, do something, compelled to, 260
Anxiety, exertion of eyes, from, 258
Anxiety, expected of him, when anything, 253
Anxiety, hypochondriacal; mania to
read medical books, 249
Anxiety, inactivity, with, 247
Anxiety, lying, while (BSR), 251
Anxiety, others, for, 249
Anxiety, pain, from the, 248
Anxiety, paralyzed, as if, 255
Anxiety, salvation, about; scrupels,
exessive religious, 258
Anxiety, strangers, in the presence of, 252



Anxiety, success, from doubt about, 256
Anxiety, thinking about it, from, 251
Anxiety, time is set, if a, 257
Anxiety; work; a. with inclination to
work, 255
Ardent, 541
Attention, amel. (S), 487
Attention, desires (S), 488
Attention, desires for special (S), 488
Attention, desires, excessively (S), 487
Audacity, 648
Avarice, alternating with squandering, 415
Avarice, greedy, 413
Aversion, 237
Aversion, mother, to, 237
Aversion, persons, to certain, 238
Bargaining, 459
Bed, aversion to; shuns, 194
Bed, desire to remain in, 195
Begging, entreating, supplicating, 651
Benevolence, 653
Blasphemy and cursing, 31
Blasphemy, 31
Boaster, braggart, 403
Boaster, braggart; rich to be considered
as, 404
Boaster, squanders through ostentation
squanders, boasting from, 405
Borrowing of everyone, 368
Break things, desire to, 275
Brooding, 390
Buoyancy, 363
Buoyancy alternating with sadness,
despondency, 363
Business, averse to, 97
Business, incapacity for, 98
Business, neglects his,99
Business, talks of, 95
Busy, fruitlessly, 536
Busy, has no time (S), 536
Busy, himself, with, 537
Calculating, inability to, 188
Capriciousness, 114
Carefulness, 433
Cares, full of, 468
Cares, full of; ailments, from, 469
Cares, full of; domestic affairs, about, 471
Cares, full of; others, about, 470
Cares, full of; relatives, about, 471
Cares, full of; trifles, about, 470
Cares, full, of; symptoms disappear
during cares, 469
Caresses; aversion to being
caressed, 326
Carried, desires to be, 276
Carried, desires to be; caressed
and, 278
Carried, desires to be; fast, 279
Carried, desires to be; slow, 279
Cautious, 315
Cautious, anxiously, 316
Change, desire for, 628
Chaotic, confused behaviour, 35



Charlatan, 439
Cheerful, death, while thinking
of, 386
Cheerful, heat during, 385
Cheerful, never, 385
Cheerful, stool, after, 386
Children; watchful; who are on the
look, 70
Chooses the lesser evil (S), 518
Clinging; child, awakes terrified,
knows no one, screams, clings to
those near, 45
Clinging; grasps at others, 46
Clinging; held wants to be, 51
Clinging; held, amel., being, 50
Clinging; promises, to (S), 49
Clinging; to persons or furniture, 47
Closing eyes amel., 540
Communicative, expansive, 121
Company, aversion to; avoids the
sight of people and lies with eyes
closed, 465
Company, aversion to; desires solitude
lies with eyes closed, 463
Company, aversion to; friends, of
intimate, 464
Company, desire for; husband, her
(S), 466
Company, desire for; treats them
outrageously, yet, 467
Complaining, injury, of supposed, 412
Complaining, others, of, 411
Complaining, threatening, and, 410
Concentration, difficult; on attempting
to c., has a vacant feeling, 125
Concentration, difficult; on attempting
to c. it becomes dark before the
eyes, 125
Confidence, want of self; others
have non confidence in him,
which makes her unhappy and
thinks, 325
Confiding, 480
Confusion of mind; air, in open; amel., 425
Confusion of mind, concentrate the
mind, on attempting to, 425
Confusion of mind, scratching behind
the ear, on, 424
Confusion of mind, trifles, about, 424
Conscientious, trifles, about, 435
Consolation agg., 348
Consolation amel., 349
Consolation, refuses; for own misfortune, 348
Contemptous, paroxyms against her
will, 361
Contemptuous, hard for subordinates
and agreeable or pleasant to
superiors or people whom he has
to fear, 362
Contemtuous, self, of, 361
Content, 533
Content, forgets all his ailments and
pains, 534



Contradiction, is intolerant of, 430
Contradictory to speech, intentions
are, 431
Coquettish, not enough, 120
Coquettish, too much, 119
Courageous, 305
Courageous alternating with discouragement, 306
Cowardice, 459
Cowardice, opinion, to express his own, 460
Credulous, 193
Cruelty, brutality, inhumanity, 308
Cruelty; see c. in the cinema, children
cannot bear to, 308
Danger, no sense of danger, has, 236
Darkness agg., 44
Death, conviction of, 448
Death, dying, feels as if, 449
Death, presentiment of, predict the
time, 447
Death, sensation of, 449
Deceitful, fraudulent, 318
Deceitful, sly, 317
Decent, mannerful (S), 384
Deeds, feels as if he could do
great, 53
Defiant, 526
Delirium, blames himself for his
folly, 203
Delirium, crying, with, help, for, 204
Delirium, fear of men, with, 200
Delirium, miscarriage, after (abortion
after), 201
Delirium, nonsense with eyes
open, 200
Delirium, pains, with the, 199
Delirium, repeats the same sentence, 202
Delirium, shy, hides himself, 201
Delirium, terror, expressive of, 202
Delusions, imaginations, 562
Delusions, absurd figures are present, 563
Delusions, abyss behind him, 591
Delusions, accused, thinks, she is, 590
Delusions, assaulted, is going to be, 583
Delusions, assembled things, swarms,
crowds, etc., 583
Delusions, beautiful, she is beautiful
and wants to be, 594
Delusions, body; deformed, some part
is, 573
Delusions, body; black, as if it where, 572
Delusions, boiling sensation (B), 615
Delusions, business, is doing, 578
Delusions, business, ordinary, they are
pursuing, 620
Delusions, business, unfit for, he
is, 577
Delusions, calls him, someone; during
sleep, 613
Delusions, criticised, she is, 578
Delusions, danger, impression of, 617
Delusions, dead, everything is, 581
Delusions; demand, limited, is; to a
little attention (S), 616



Delusions, devoured by animals, of
being, 597
Delusions, die, she must, 609
Delusions, die, thought he was about
to, 608
Delusions, dirty, he is, 569
Delusions, disease, incurable, has, 572
Delusions, disorder, objects appear 
in, 584
Delusions, distinguished, 577
Delusions, dragged from the lowest
abyss of darkness (at night, on
waking), 615
Delusions, dying, that he is, 608
Delusions, enemy under the bed, 614
Delusions, enemy; rest; enemy gives
no rest, 613
Delusions, engaged; ordinary occupation,
in, 618
Delusions, fail, everything will, 585
Delusions, father, the person before
him is his (S), 589
Delusions, fire, head is surrounded by, 589
Delusions, fire, house, on, 588
Delusions, floating in the air, 611
Delusions, floating in the air; bed,
swimming in, 611
Delusions, flying, sensation of, 580
Delusions, friend, offended, 599
Delusions, god; communication with,
he is in, 568
Delusions, health he has ruined
his, 621
Delusions, hell, is in, 593
Delusions, help, calling for, 595
Delusions, home; changed, everything
at home has, 576
Delusions, identity, errors of personal, 607
Delusions, injured, is being, 600
Delusions, injured, is being; sourrounding,
by his, 601
Delusions, injury, is about to receive, 623
Delusions, laughed at, mocked, she is, 617
Delusions, ludicrous, 605
Delusions, machine, he is working a, 581
Delusions; men; old men with long
beard and distorted faces, sees, 582
Delusions, money, talks of, 593
Delusions, murdered, he will be, 619
Delusions, neglected; duty, his, 620
Delusions, now well, now sick (S), 602
Delusions, past, of events long, 599
Delusions, policeman, that physician
is a, 594
Delusions, poor but wealthy (S), 565
Delusions, poor, thinks she is, 564
Delusions, position, she is not fitted
for her, 596
Delusions, possessed, he or she is, 590
Delusions, pursued, he was, 605
Delusions, ruined, thinks that he is, 624
Delusions, seized, as if, 602
Delusions, sensations, misrepresents



his, 587
Delusions, sheep, is driving, 592
Delusions, sick, imagines himself
being; 569
Delusions, sick, imagines himself
being, work, and for this reason
will not, 571
Delusions, sleeping while awake,
insists that he was, 603
Delusions, snakes, in and around
her, 612
Delusions, strange, everything is, 586
Delusions, succeed, he cannot; does
everything wrong, 604
Delusions, surrounded by friends, 591
Delusions, swollen, he is, 587
Delusions, sword hanging over
head, 582
Delusions, thin, body is, 575
Delusions, thin, is getting, 573
Delusions, war, being at, 612
Delusions, warts, thinks he has, 568
Delusions, wealth, imagination of, 566
Delusions, well, he is, 622
Delusions, wife; run away from him,
will, 624
Delusions; wood, glass etc.; being
made of, 576
Delusions, work; hard at work,
is, 597
Delusions, work; harm, will do
him, 598
Delusions, work, is hindered at
his, 598
Delusions; world, he was lost for;
beyond hope, 606
Delusions, wretched, she looks (when
looking in the mirror), 580
Delusions, wrong, fancies has
done, 585
Delusions; wrong; suffered, has, 579
Depravity, dishonest, 55
Desires, more than she needs, 375
Desires, numerous, various
things, 371
Desires, vexatious things, to say, 370
Desires, woman, ideal, 370
Despair, chill during, 391
Despair, health, of, 394
Despair, recovery, of, 392
Despair, social position, of, 393
Destructiveness, 274
Dictatorial, 69
Dirtiness, 241
Dirtiness, dirtying everything, 242
Disconcerted, feelings, 548
Discontented, everything, with, 272
Discontented, health, about, 273
Discontented, himself, with, 272
Discontented, surroundings,
with, 271
Discouraged, 629
Discouraged, alternating with haughtiness, 631



Discouraged, alternating with
hope, 630
Disgust, 511
Disgust, everything, with, 512
Dishonest, 269
Disobedience, 260
Distances, inaccurate judge of, 296
Disturbed, averse to being, 381
Doubtful, recovery, of, 489
Doubtful, recovery, of; medicine is
useless, 490
Drinks more as she should, 326
Dullness, condition, could not think
of her, 318
Dullness, interrupted, when, 320
Dullness, looking out the window
lasting for hours, 320
Dullness, loss of fluids, after, 322
Dullness, motion amel., 322
Dullness, periodical; difficulty
of thinking and comprenhending, 319
Dullness, think long, unable to, 318
Dullness, understands question only
after repetition, 321
Duty; no sense of duty, 290
Dwells, on past disagreeable
occurences, 391
Eating amel. mental symptoms, 111
Eats more as she should, 111
Eccentricity, 74
Ecstasy, 75
Effeminate, 632
Egotism, 72
Egotism, speaking always about
themselves in company, 73
Elegance, want of, 76
Embarrassed, ailments, after, 537
Emotions predominated by the intellect, 77
Ennui, 282
Ennui, entertainment amel., 283
Envy, 543
Envy, avidity and hate (S), 544
Envy, hate and, 545
Envy, qualities of others, at, 545
Escape, attempts to, 473
Escape, attempts to; window, from, 474
Excitement, 356
Excitement, amel., 357
Excitement, swallows continually while
talking, 358
Excitement, talking, while, 358
Exclusive, too, 74
Exertion, physical, desire for, 524
Exhilaration, 397
Exhilaration, recall things long
forgotten, can, 398
Expansive, too demonstrative, 520
Expressing oneself, impossible, 522
Exuberance, 491
Fanaticism, 78
Fastidious, 519
Fear, 139
Fear, bed, of the, 154



Fear, betrayed, of being, 181
Fear, burden, of becoming, 149
Fear, consumption, of, 154
Fear, crowd, in a; public places, of, 171
Fear, darkness, of, 146
Fear, death, predicts the time of, 170
Fear, destination, of being unable to
reach, his, 163
Fear, devoured by animals, of being, 162
Fear, disease, of; impending, contagious,
epidemic, infection, 144
Fear, disease, of; incurable, of being, 143
Fear, disfigured, of being, 186
Fear, door bell ringing, on hearing, 151
Fear, door, in opening, 150
Fear; duty; being unable to perform
her, 157
Fear, duty, neglect her, to, 158
Fear, everything, constant f. of, 176
Fear, evil, of, 184
Fear, extravagance, of, 151
Fear, failure, of, 155
Fear, failure, of; business or work,
in, 156
Fear, faith, to lose his religious, 175
Fear, falling, of, 174
Fear, falling, of; child holds on to
mother/nurse, 175
Fear, health, of loved persons, 183
Fear, health; ruined her h., that she
has, 184
Fear, high places, of, 178
Fear, hurt, of being; emotionally, 187
Fear, injured, of being, 186
Fear; insanity; losing his reason,
of, 144
Fear, jammed, of being (S), 179
Fear, joints are weak, that, 169
Fear, killing, of, 178
Fear, motion, of, 165
Fear, narrow place, in, 145
Fear, observed, of her condition
being, 180
Fear, paralysis, of, 161
Fear; pins, pointed things; of, 169
Fear, poisoned, of being, 159
Fear, poverty, of, 140
Fear, poverty; spending in order to not
being short of money in future,
f. of, 141
Fear, recover, he will not, 177
Fear, rejected, of being (S), 158
Fear, robbers, of, 185
Fear, self control, losing of, 165
Fear, society, of his position in, 167
Fear, sold, of being, 168
Fear, suffering, of, 147
Fear, suffocation, of, 172
Fear, superstitious, 162
Fear, thoughts, of his own, 155
Fear, thunderstorm, of, 142
Fear, touch, of, 149
Fear, troubles, of imaginary, 171



Fear, unaccountable, vague, 156
Feeling of; better, when the mind is out
of body (S), 295
Feigning sick, 436
Feigning sick, paroxysms, faintness,
in, 438
Fight, wants to, 489
Fire, wants to set things on, 307
Flatterer, 347
Foppish, elegant, dandy,
Forgetful, busy, when, 542
Forgetfulness, daily things, in, 542
Forsaken feeling, 311
Forsaken feeling; beloved by his
parents, wife, friends; feels of not
being, 312
Forsaken feeling, open air amel., 312
Frightened, easily, 380
Frivolous, 79
Frown, disposed to, 207
Gestures, grasping or reaching at
something, at flocks, 82
Gestures, indicates her desire by, 83
Gluttony, 650
Going out, aversion to, 520
Gourmand, 416
Greed, cupidity, 36
Grief, condition, about his, 627
Grief, cry, cannot, 626
Grief, silent, 625
Groping, as if in the dark, 441
Hatred, 243
Hatred and revenge; persons, of; who
had offended him; unmoved by
apologies, 244
Heedless, 265
Helplessness, feeling of, 29
Hide, desire to, 38
Hide, desire to, fear, on account
of, 39
Hides, things (shoes), 40
High-spirited, 460
Holding or being held, anything agg., 472
Home, desires to go, 63
Honor, effects of wounded, 91
Honor, sense of h., no, 90
Hopeful, 227
Hopeful, alternating with
despair, 229
Hopeful, alternating with
sadness, 230
Horrible things and sad stories affect
her profoundly, 434
Hurry, occupation, in, desires to do
several things at once, 366
Hypocrisy, 89
Imbecility, 242
Impatience, 238
Impatience, children about (his), 240
Impatience, pain, from, 239
Impertinence, 93
Impressionable, susceptible, 350
Impressionable, susceptible; everything,



by; unpleasantly, 351
Impulsive, 94
Inciting, others, 359
Indifference, complain, does not, 637
Indifference, dead, everything seems
to him, 636
Indifference; desire, has no; no action
of the will, 644
Indifference, duties, to, 639
Indifference, duties, to domestic, 639
Indifference, external things, to, 646
Indifference, important things to, 646
Indifference, lies with eyes closed, 635
Indifference, life, to, 647
Indifference, money-making, 641
Indifference, personal appearance,
to, 640
Indifference, pleasure to, 644
Indifference, recovery, about his, 642
Indifference, reprimands, to all, 645
Indifference, suffering, to, 632
Indifference, surroundings to the, 640
Indifference, trifles, to; or something
within limits (S), 634
Indifference, work, with aversion to, 643
Indignation, 292
Indignation, discomfort, from
general, 293
Indolence, aversion to work, 139
Industrious, mania for work, 368
Injustice, cannot support, 266
Inquisitive, 41
Introspection, 405
Irresolution, marry, to, 274
Irritability, aroused, when, 105
Irritability, business, about, 101
Irritability, chill, with, 104
Irritability, coitus amel., 107
Irritability, eating amel., 105
Irritability, exertion, from, 108
Irritability, headache, during, 103
Irritability, idle, while, 100
Irritability, insults, from, 109
Irritability, pain, during, 102
Irritability, remorse, with easy and
quick, 106
Irritability, spoken to, when, 109
Jealousy, 545
Jealousy, insulting, driving to, 547
Jealousy, people around, of, 546
Jealousy, saying and making what he
would not say and make, 457
Jesting, joking, 65
Jesting, erotic, 66
Jesting, joke, cannot take a, 68
Jesting, joking aversion to, 67
Kill, desire to, beloved ones, 531
Kill, desire to; impulse to, 531
Kill, threatens to, 532
Kleptomania, money, steals, 115
Lamenting, bemoaning, wailing, 136
Lamenting, on waking, 139
Lamenting, sickness about his, 137



Lassitude, weakness and despair
intense, feeling, of (B),627
Late, always, 430
Laughing, actions, at his own, 446
Laughing, involuntary, 443
Laughing, looked at, when, 445
Laughing, never, 444
Laughing, pleasing and lovely manner,
with a very (S), 447
Laughing, spasmodic, 445
Laughing, speaking, when, 443
Liar, charlatan, and, 116
Liar; lies, never speaks the truth, does
not know what she is saying, 116
Libertinism, 396
Light, aversion to, 450
Light, desire for, 451
Light, desire for, positively (S), 455
Light, shuns, 456
Loathing, general, 510
Longing for, good opinion of
others, 372
Longing for, repose for tranquility, 373
Longing for, sunshine, light and
society, 374
Looked at, cannot bear to be, 324
Loquacity, health, about his, 82
Loquacity, insane, 81
Loquacity, listen, would not, 81
Love, love-sick, 209
Ludicrous, things seem, 450
Magnetized, desires to be, 198
Magnetized, desires to be; mesmerism
amel., 198
Malicious, injure someone, desire to, 562
Mania, held, wants to be, 207
Mania, scratching themselves, 205
Mania, spit and bite at those araound
him, would, 206
Marriage seemed unendurable, idea
of, 204
Meditation, 208
Memory active, alternating with
dullness, 323
Memory, weakness of, sudden and
periodical, 323
Mildness, 191
Mildness,;complaining; bears
suffering, even outrage without, 192
Mirth, 492
Mirth, foolish, heat during (S), 492
Mirth, heat, during, 493
Moaning, 112
Moaning, constant m. and gasping for
air, 113
Moaning, contradicted, when, 113
Mocking, 126
Mocking, ridicule passion to, 127
Monomania, 212
Mood, changeable; touch, on, 236
Mood, repulsive, 235
Moral feeling, want of, 213
Morose; house agg., in; amel. on



walking in open air, 365
Morose, weeping amel., 366
Music amel., 220
Naive, intelligent, but very, 233
Naked, wants to be, 230
Naked, wants to be; bares her breast in
puerperal mania, 232
Narrating, her symptoms, agg., 309
Noise, inclined to make a, 88
Non-vulgarity (S), 518
Objective, reasonable, 289
Obstinate; querest, objection against
whatever was purposed, he had the, 481
Obstinate, simpleton, as a, 481
Occupation amel., 535
Offended easily, takes everything in
bad part, 291
Optimistic, 310
Peace, sense of heavenly, 364
Perseverance, 524
Philosophy, ability for, 78
Pities herself, 190
Plans, making many, 327
Play, passion for gambling, 84
Play, passion for gambling to making
money, 85
Playful, 28
Pleasing, desire to please others, 532
Pleasure, lascivious ideas, only in, 384
Pompous, important, 364
Positiveness, 324
Possessiveness (S), 290
Power, love of power, 494
Praying, 210
Praying, fervent, 212
Prejuduces, traditional, 484
Presumptuous, 543
Quarrelsome alternating with gaiety
and laughter, 117
Quarrelsome, anger without, 118
Quarrelsome, litigious, 118
Quarrelsome, scolding; disturbed if, 117
Quiet, wants to be, 426
Quiet, wants to be; repose and tranquility,
desires, 427
Quieted, cannot be, carried, only by
being, 485
Rage alternating with laughing, 516
Rage, alternating with consciousness, 515
Rage, beyond limits; discomfort, from
(S), 513
Rage, chained, had to be, 517
Rage, knows his relatives does not, 517
Rage, medicine, from forcible administration
of, 514
Reading, passion to read medical
books, 53
Rebels against poultice, 33
Recognizes everything, but cannot
move = Recognizes the reality and
accepts it, 395
Reflecting, (mentaly) unable to
reflect, 387



Refuses, medicine, to take the
remedy, 298
Refuses, treatment, every, 297
Religious affection, Bible, wants to
read all day, the, 388
Religious, affections, 388
Reproaches others, 521
Reproaches others, pain during, 522
Resignation, 389
Responsibility, strong, 304
Rest, desire for, 298
Rest, when things are not in proper
place, cannot, 299
Restlessness, 343
Restlessness, anxious; compelling rapid
walking, 343
Restlessness, anxious; epilepsy, during
intervals of, 342
Restlessness, children, in, 344
Restlessness, children, in; carried
about, relieved by being, 345
Restlessness, eating, after, 346
Restlessness, move, must constantly, 346
Restlessness, pain, during, 344
Reverence for those around him, 439
Rocking agg., 120
Rocking amel., 121
Rudeness, 86
Sadness, alone, when, 422
Sadness, anger, from, 422
Sadness, anxious, 422
Sadness, chill, during, 418
Sadness, eating amel., 420
Sadness, house, driving out of, 419
Sadness, idleness, while, 417
Sadness, insult, as if from, 423
Sadness, pain, from, 417
Sadness, quiet, 418
Sadness, respiration, with
impeded, 419
Sadness, slight, an undeserved
from, 421
Secretive, 458
Self-respecting (S), 438
Self-torture, 407
Sensitive, ailments, to the most
trifling, 501
Sensitive, certain persons, to, 506
Sensitive, external impressions,
to all, 508
Sensitive, light, to, 507
Sensitive, mental impressions,
to, 504
Sensitive, moral impressions,
to, 505
Sensitive, noise, shrill sounds,
to, 503
Sensitive, noise, to, sleep, on going
to, 503
Sensitive, pain, to, 500
Sensitive, rudeness, to, 502
Sensitive, sensual impressions, to, 509
Sensitive, touch, to, 501



Shrieking, aid, for, 131
Shrieking, aid for, sleep, in, 133
Shrieking, aid for, springing up from
bed, 134
Shrieking, convulsions, during, 130
Shrieking, hold on to something, shr.
unless she, 130
Shrieking, imaginary appearances,
about, 135
Shrieking, pain, with the, 128
Shrieking, touched, when, 129
Sighing, honor, effects of wounded, 527
Sit, inclination to, 408
Sits and breaks pins, 408
Sits, wrapped in deep, sad thoughts, as
if; and notices nothing, 409
Slander, disposition to, 295
Slowness, 367
Smiling, involuntary, 486
Smiling, involuntary; speaking,
when, 486
Social, position; concerned about, 429
Speech, foreign tongue, in a, 216
Spineless, 41
Spitting, faces of people, in, 327
Starting, prick of a needle, at the, 648
Starting, startled, fright, from and as
from, 647
Stranger, sensation as if one were
a, 285
Striking, himself; head, his, 476
Stupefaction, knows not, where
he is, 314
Stupefaction, rouses with difficulty, 313
Stupefaction, sits motionless like
a statue, 315
Suicidal, pains, from, 403
Superstitious, 378
Suspicious, 355
Sympathetic, compassionate, 510
Talk, desire to t. to an intimate
(S), 218
Talk, desire to t. to her husband, only
(S), 217
Talk, desire to t. to someone, 216
Talk, indisposed to; sufferings, about
his, 215
Talk, indisposed to; sadness, in, 215
Talking, pleasure in his own, 219
Talking, sleep in; gentle voice, all night
in a, 219
Talks, anxious about his condition,
wakes wife and child (in hypochondriasis), 215
Talks, one subject, of nothing but, 214
Testament, refuses to make a, 463
Theorizing, 462
Thinking, complaints agg., of, 220
Thinking, complaints amel., of, 221
Thoughts, control of; lost; sitting and
reflecting, while, 224
Thoughts, crude, 222
Thoughts, persistent, 223
Thoughts, stagnation of, 223



Thoughts; two trains of thoughts, 222
Threatening, 86
Throws things, persons, at; offended,
who, 402
Throws, things away, 523
Thunderstorm, mental symptoms during
storm, 34
Timitidy, 267
Timidity, alternating with assurance, 268
Timidity, bashful, 269
Torments, everyone, with his complaints, 208
Torments, those around him day and
night, 209
Torpor,
Touched, aversion to being, 63
Trance, plays on piano with eyes
closed, writes letters in an
acquired language, 467
Travel, desire to, 360
Truth, tells the plain, 376
Twilight agg., 629
Unconsciousness, answer correctly
when spoken to, but delirium and
U. return at once, 261
Unconsciousness, interrupted by
screaming, 262
Unconsciousness, vomiting amel., 264
Undertakes many things, perseveres in
nothing, 354
Undertakes nothing, lest he fails, 352
Undertakes things opposed to his
intentions, 353
Undertakes, lacks will power to undertake
anything, 351
Unfeeling, hardhearted, 240
Ungrateful, 270
Ungrateful, avarice, from, 270
Unmanageable; children; sick and
weak, in, 261
Unreliable, promises, in his, 265
Unsympathetic, 29
Vanity, 378
Vivacious, 654
Walk, walking; circle, walks in a, 37
Wander, desire to, 494
Weeping agg., 336
Weeping amel., 337
Weeping, admonition, from, 341
Weeping, anxiety, after, 333
Weeping, awaking, on, 338
Weeping, causeless, 338
Weeping, causeless; knowing why,
without, 339
Weeping, children, in; cries piteously if
taken hold of or, 330
Weeping; consolation; from c., 336
Weeping, contradiction, from, 341
Weeping, desire to weep, but eyes are
dry, 337
Weeping, involuntary, 332
Weeping, looked, at, when, 335
Weeping, pains, with the, 328
Weeping, refused, when anything, 334



Weeping, remonstrated, when, 331
Weeping, sad thoughts, at, 340
Weeping, touched, when, 329
Well, ill, before falling, 549
Well, says, he is, when very sick, 550
Whistling, 87
Wildness, 70
Will, contradiction of, 498
Will, loss of, 499
Will, muscles refuse to obey, when attention
is turned away, 495
Will, two wills, feels as if he had, 495
Will, weakness of, 497
Witty, 64
Zealous, 83

Indeks różnicowy

Afektacja, poza, udawanie -Mez., 22
Afektacja, poza, udawanie / Hipokryzja / Szarlatan, 22
Bawi/ić się / Gra, pasja do gier hazardowych, 28
Bawi/ić się / Bawienia się, pragnienie, 28
Chciwość / Skąpstwo / Żarłoczność / Smakosz, 36
Chowania się, pragnienie / Uciec próbuje, 38
Chowania się, pragnienie; lęku z / Uciec próbuje, 39
Ciekawski, dociekliwy -Lach., Hyosc., Puls., Lyc., Sep., Sulph., Aur., Verat., 42
Ciekawski, dociekliwy / Światła, pragnie, 43
Czepianie się, osób lub mebli / Noszony, pragnie być, 48
Frywolny / Obojętność, 80
Hałasu, skłonność do robienia / Jęczenie, stękanie, 88
Hipokryzja / Afektacja, poza, udawanie, 89
Honoru, skutki zranionego / Dolegliwości z powodu upokorzenia, 92
Impertynencja, zuchwałość / Bezczelność (insolence), 93
Interesach, mówi o -Bry. / Hyosc. / Op. / Phos., 96
Interesów, niezdolność do / Złudzenia, interesów, nie nadaje się do swoich, 99
Je więcej niż powinna / Pije więcej niż powinna, 111
Jęczenie, stękanie / Hałas, skłonność do robienia hałasu, 112
Kokieteryjny, za bardzo / Kokieteryjny, za mało, 119
Komunikatywny, rozmowny (communicative) / Rozmowa (conversation) / Mówiący (talking), 122
Komunikatywny, rozmowny (communicative) / Wylewny (expansive), 123
Lamentowanie, narzekanie (lamenting) / Skarży się (complaining), 137
Lamentowanie, narzekanie, chorobę, na swoją / Skarży się, chorobę, na swoją, 138
Lęk, ekstrawagancją, przed (Op.) / Lęk, burzą, przed (Bry.), 143
Lęk, ekstrawagancją, przed / Lęk, zdradzonym / oszukanym, przed byciem, 153
Lęk, otrutym, przed byciem / Lęk, zranionym, przed byciem, 160
Lęk, przeznaczenia, że nie osiągnie swojego / Niepokój, sukces, z powodu zwątpienia w, 164
Lęk, samokontroli, utratą, przed -Gels. / Staph., 166
Lęk, zablokowanym, przed byciem (S) / Lęk, ekstrawagancją, przed, 180
Lęk, zdradzonym / oszukanym, przed byciem / Lęk, ekstrawagancją, przed, 183
Liczenia, niezdolność do / Kapryśność, 189
Liczenia, niezdolność do / Szukać po omacku, ciemnościach, jak w, 189
Łatwowierny (credulous) -Bell. / Staph., 194
Magnetyzowany, pragnie być / Magnetyzowany, łatwy do magnetyzowania, 198
Mania, trzymany, pragnie być –Ars. / Noszony, pragnie być-Bell., 207
Modli się / Żebranie, błaganie, 211
Nadziei pełen / Optymistyczny / Pewność (positiveness), 228
Nadziei pełen / Światła, pragnie, 229
Nagi, pragnie być / Prawdę, mówi szczerą, 231
Niecierpliwość / Noszony, pragnie być, szybko, 239
Niedorozwój umysłowy / Głupie zachowanie, 243



Niepokój, innych, o / Troski, pełen, innych, o, 250
Niepokój, sukces, z powodu zwątpienia w / Lęk, przeznaczenia, że nie osiągnie swojego, 256
Niepokój, wytężania oczu, z powodu / Zmierzch (półmrok) pog., 258
Noszony / Czepianie się, 277
Noszony, pragnie być, szybko -Ars. / Bell., 281
Noszony, pragnie być, szybko / Niecierpliwość, 281
Nuda, rozrywka popr. / Rozrywki, pragnienie / Podekscytowanie popr. / Światła, pragnie, 284
Obiektywny, rozsądny / Przesądny, 290
Odpoczywać; nie może; kiedy rzeczy nie są na swoim miejscu -Ars. /Anac., 301
Odpowiada, po długim namyśle / Samoobserwacja, introspekcja, 303
Odważny (courageous) / Zuchwalstwo, śmiałość (audacity) / Śmiałość, brawura (temerity), 306
Optymistyczny / Nadziei pełen / Pewność, 310
Ostrożny (cautious) / Troskliwość, dbałość (carefulness), 316
Pewność / Pełen nadziei/ Optymistyczny, 325
Pije więcej niż powinna / Je więcej niż powinna, 326
Płacz, dotyka się go, gdy / Płacz, opowiada o swojej chorobie, gdy, 329
Płacz, dotyka się go, gdy -Ign. / Ant-c., 329
Płacz mimowolny / Płacz, przyczyny bez / Płacz, przyczyny bez, nie wie dlaczego płacze, 333
Płacz, pocieszania, z powodu / Pocieszanie pog., 336
Płacz, przyczyny bez / Płacz mimowolny / Płacz, przyczyny bez, nie wie dlaczego płacze, 339
Pobudzenie ruchowe, dzieci, u -Ars. / Bell., 345
Pobudzenie ruchowe, poruszać, musi się stale -Ars. / Bell., 347
Podekscytowanie popr. / Rozrywki, pragnienie / Nuda, rozrywka popr. / Światła, pragnie, 357
Podjudzanie, innych / Samochwała, 359
Podróżowania, pragnienie / Wędrowania, pragnienie, 361
Przeszkadzać / Przerwanie / Sprzeciw, 382
Przeszkadzano, niechęć aby mu -Gels./ Cocc. / Bry., 383
Radosny (cheerful) / Wesoły, (mirth), 385
Rezygnacja / Rozpoznaje wszystko, jednak nie może się poruszać / Zbity z tropu, zmieszany / Bezsilność, 389
Rozpoznaje rzeczywistość i akceptuje ją / Obojętność, leży z zamkniętymi oczami, 396
Rozrywki, pragnie / Nuda, rozrywka popr. / Podekscytowanie popr. / Światła, pragnie, 400
Samochwała (boaster) / Podjudzanie (inciting), 404
Skarży się / Lamentowanie, narzekanie, 411
Skąpstwo / Chciwość / Żarłoczność / Bulimia / Smakosz, 414
Smakosz / Chciwość / Skąpstwo / Żarłoczność, 416
Staranność, dbałość (carefulness) / Ostrożny ( cautious), 433
Symuluje chorobę -Bell. / Ign. / Arg-n., 437
Szukać po omacku, jak w ciemnościach / Kapryśność / Światła, pragnie / Liczenia, niezdolność do, 442
Światła, pragnie / Ciekawość, 453
Światła, pragnie / Rozrywki, pragnienie / Nuda, rozrywka popr. / Podekscytowanie popr., 453
Towarzystwa, niechęć do, unika widoku ludzi, leży z zamkniętymi oczami / Towarzystwo, niechęć do, pożądanie 
samotności, leży z zamkniętymi oczami, 466
Trosk, pełen, innych, o / Niepokój, innych, o, 471
Uciekać, próbuje / Chowania się, pragnienie, 474
Walczyć chce / Złudzenia, wojnie, bycia na, 489
Wątpiący ( doubtful) / Rozpacz (despair), 490
Wola, słaba / Woli, utrata, 498
Woli, utrata / Wola, słaba, 500
Wrażliwy, moralne wrażenia, na -Ign. / Nux-v., 505
Wychodzenia na zewnątrz, niechęć do / Lęk, ekstrawagancją, przed, 520
Wylewny (expansive) / Komunikatywny, rozmowny (communicative, expansive), 521
Wytrwałość -Bry., Nux-v., Phos., Sulph., 525
Wytrwałość (perseverance) / Uporczywość (pertinacity), 525
Zakłopotany, zażenowany, dolegliwościach, po -Staph. / Op. / Gels., 538
Zakłopotany, zażenowany, dolegliwościach, po / Rozpamiętuje, przeszłe nieprzyjemne wydarzenia, 540
Zapalony, gorliwy (ardent) / Gorliwy, zagorzały (zealous), 541
Zazdrość / Zawiść, 546
Zdrowy, mówi, że jest, podczas gdy jest poważnie chory -Hyosc. / Op., 550
Złudzenia, cienki, chudy, że się staje / Złudzenia, cienkie, chude, ciało jest, 574
Złudzenia, cienkie, chude, ciało jest / Złudzenia, cienki, chudy, że się staje, 575
Złudzenia, zranienia, wydaje mu się, że dozna / Lęk, ekstrawagancją, przed, 623
Zobojętnienie, cierpienia wobec / Frywolny, 633
Zobojętnienie, leży z zamkniętymi oczami / Zobojętnienie, nie uskarża się, 636



Zobojętnienie, nie uskarża się / Zobojętnienie, leży z zamkniętymi oczami, 638
Zobojętnienie, pracy, z niechęcią do -Ign./ Gels. 643
Zranienie / Cierpienie / Ból, 600
Zuchwalstwo, śmiałość / Odwaga / Szalona odwaga, brawura, 649
Żarłoczność / Smakosz / Chciwość / Skąpstwo / Bulimia, 650
Żebranie, błaganie / Modli się, 652


