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Pērtiķmutīte • Mimulus
Atslēgvārdi. Bail no ikdienišķām lietām, nervozs, kautrīgs.
Pērtiķmutītes esences iedarbība. Atjauno
drošības izjūtu, vairo drosmi.
Rakstura īpašības. Dzīvnieks, kas labi jūtas
pazīstamā vidē ar zināmiem cilvēkiem un citiem dzīvniekiem. Jaunas lietas, vietas un
būtnes liek kļūt piesardzīgam, vispirms vērot
un izpētīt, vai viss ir droši, un tikai tad tuvoties. Dzīvnieks mēdz baidīties no konkrētām
lietām un cilvēkiem (automašīnām, vīriešiem
ar zemu balss tembru u.tml.), tumsas, brauk-

šanas automašīnā utt. Jūtīgi reaģē uz trokš
ņiem un skaņām (salecas, izbīstas, skrien
prom), spilgtām krāsām vai gaismu, smakām.
Taču vienlaicīgi dzīvnieks var izrādīt pēkšņu
pārgalvīgu rīcību.
Kur var rasties grūtības? Bailes dara dzīvnieku nervozu un saspringtu, tāpēc var ciest visu
orgānu darbība.
Lietošanas indikācijas:
• bailes no kaut kā konkrēta: vietas, cilvēka,
priekšmeta, notikumiem, bērniem, ūdens,
tumsas, ēnām, matu žāvētāja, putekļsūcēja,
lidmašīnām, veterinārārsta u.tml.,
• bailes no braukšanas automašīnā, vilcienā, lidmašīnā,
• bail iet pār tiltu, garām vārtrūmei, pāri ielai,
• baidās no uguņošanas un pērkona negaisa (ieteicams lietot kopā ar saulrozītes esenci
(48. lpp.)),
• specifiskas bailes, piemēram, no priekšmetiem, kas atstaro gaismu, sarkanām automašīnām, maziem bērniem u.tml.,
• kautrīgs un nedrošs, īpaši svešās vietās,
• nervozs un nemierīgs, jo bailīgs,
• pārlieku jūtīgs uz ārējiem kairinātājiem
(skaņu, spilgtu gaismu, automašīnu izraisītām
skaņām, pērkona negaisu u.tml.),
• fobiju gadījumā,
• nervozitātes izpausmes: putas uz lūpām,
gaudo, ņaud, smilkst, skraida turpu šurpu,
bailīgām acīm skatās uz saimnieku un meklē
iedrošinājumu, pieglauž ausis, sprauslā, sekli
elpo, svīst, dreb, kļūst stīvs86 u.tml.,
• slēpjas no svešiniekiem drošā vietā,
• seko saimniekam ik uz soļa, jo bail palikt
vienam, meklē drošību, slēpjoties pie saimnieka,
• noder izstāžu dzīvniekam,
• dzīvnieks baiļu dēļ kļūst agresīvs,
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• pēc pārdzīvotām bailēm (piemēram, iepriekšējais saimnieks dzīvnieku sitis), tāpēc
tagad dzīvnieks saraujas un baidās ikvienā
situācijā, kad saimnieks paceļ kādu priekš
metu.
Interesanti novērojumi un pieredze:
• sirdsdarbības traucējumu gadījumā, 87
• dzīvnieks bieži “saķer” vienkāršas un ikdienišķas slimības, kas mēdz atkārtoties, kā
arī bieži saaukstējas. 88
Saimniekam. Ja piederat pie pērtiķmutītes
tipa, jums raksturīgs liels satraukums un bažas par notikumiem nākotnē. Ja dzīvniekam
kas atgadās, jūs uztraucaties un baidāties par
to, ka var notikt vissliktākais, piemēram, ka
slimība ir nopietnāka, nekā izskatās. Pērtiķmutītes esence vairos jūsos drošības izjūtu,
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uzticēšanos dzīvei un paļāvību notikumiem
nākotnē. Jūsu iekšējais miers būs svētība jūsu
mīlulim.
Piebilde. M. Skots un G. Marjani uzskata, ka
pērtiķmutītes esence bieži palīdz suņiem un
kaķiem, jo daudzas šo dzīvnieku problēmas
saistītas ar bailēm, trauksmi un nervozitāti. 89
E. Omedess (Enric Homedes) vienmēr iesaka
pērtiķmutīti lietot kopā ar saulrozīti (48. lpp.),
jo dažkārt grūti nošķirt fobiju no panikas.90
Savukārt, ja bailes saistītas ar agrāk piedzīvotu traumatisku notikumu (piemēram, vardarbību, satiksmes negadījumu u.tml.), M. Skots
un G. Marjani labāku rezultātu iegūšanai
iesaka pērtiķmutīti kombinēt ar baltstarīti
(72. lpp.).91

