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RENASCENCA
farrn.resp. Patric--ra Musaï

Matrizes importadas.

a Escalas: 1. continua, H e LM c Intermediárias.

. Florais de Bach sob receita

• Cosméticose produtos naturais.

• Entregas à domicílio e par cedex.

R. JARDIM BOTÂNICO 7 8 - ONJ. 115 - TEL. 39-7272_ RIODE JANEIRO_ RJ

A Emergi Vital, é urna farmácia de torracáuiirrtos o que possibilita a atuar 0
do proiission il em horário Integral permiti do assim rr lhor controle r5a manipuaação e
esclarecirrsento sobre o medicamento

Fu cionamenio-
• Medicamentos Hor eopálicos
• osm icos

Seg . ã Sexta : 8 30 às 20:00
• Produtos Naturais áfrrados: 9.30 às 16-00
• Chás Terapêuticos

Entregamos a domicilio

IA T'
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GRUPO DE ESTUDOS HOMEOPÁTICOS JAMES TY LER KENT

Atividades:

Curso de Formação de Especia#istas em Homeopatia da Escola Kentana do tRÉo de
Janeiro.
Jornada Homeopática core o Prof. Afonso Masi E11alde
Patrocínio de Pesquisa Repertório Art&fóg€co dos SFntonias Mentais

Publicações.

° 0 SIntoma Característico 1 - D Hora Dabbah (D.84)
° O Sintoma Característico li - DO Flora Dabbah (Dez.85)

Palestras 1987/&a - 0r_ Atfonso Masi E izalde
° Palestras 19 - Dr. Alfonso Masi Elizaide

"A Prática da Homeopatia - Princlp#os e Regras" G_H, ..Jahr
'Tpas de Garças"' Douglas M. Bodand (no prelo)
Série 1nolvldávels Conselhos' - separata de a figos escrItes por
incontestáv s nomes da Homeopatia, traduzidos e ed4ados sob forma
de pequenosop(3sculos

Boeninghausali
° 0 livro de Registro do Médico
° ConIibuiço para a An se do Va lor Cractersticõ dos Siitorna5

Dudgeon
° 1 onf r&icia - O Pdncípla Homeopátiro na Meáïcina Antes de

Hakineman:
° V Corrternca - A Agravação Homeopática
° VII Conleréncia - Sobre e Experimentação dos Medicamentos

Vill Confcrõncia - Soire as Ações Primtriaq, Secundárias e Altemantes
dos Medicamnentos.

Farrinç ton
° Homeopatia Corno CIénca
° A Elasticadade da Lei da hkameopaL a
° Utilidade dos Sintomas Gerais
° Modalidades Segundo a Dtsposiç o de Boenlngtiausen

tuart Ciose
0 Exame do PacierMte

° 9intornatdoç a
.......................................................



CURSO DE FORMAÇÃO DÊ ESPEC ALISTAS EM HOMEOPATIA IDA
ESCOLA KENTIANA DO RIO DE JANEIRO

Coordenadores

Or, Clai}dio ArauIo • Seniol oq ia
0r4 Eiizaheth Pinto Valente d Souza - Clinica Amb. atorlal
Or. Erasto Luiz de Souza - Fao5o ia
Dr4 Grariela Pag1iaro - Cilnica Terapêutica
Dr_ Hyttori Sarcin ili Luz - Mat&ia Médica

Corpo Docsrrte

F  osofia:

D 4 Angela Moscosü
Dro Maria Inês 0_ Salgado
Dr Maria Augusta G. Corroa

DO Theima Batag1 ia Reze ride
Dr. Vftof Mer scal

Semloloçga

DrP Ana Marcha de otza Cav&cante
Dr_ Fred erico Fortes

Dr. (', da Pinto da Viga
Or. Mauro Braun

0r1 Monica H fmann Doma
Dr. Faijo Casar ho?Frnann Diana

~k ogia II

Dr. Momar Valadares Fonseca
0r Tereza Gfistina de Lima. Lewïn

Clinica Terap^utbca

Dr iseio cio Oliveira
Dr. Miriam ~A
Di. Pythkas de Lima
DO Thereza Crstria Machado
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Clínica ArnbulatorEa^

Dr. Conraclo M, Tardia rio FiIF
Dr8 Juiiaria da Cosia Fraga
Dr Laia de Liara Ramos
Dr, NMsan Knop Zlsinann

Dr1 Veronica Isabe
la C. Miranda

0 Curso delormaç$a de Especialistas em Homeopatia da Escoa Kenriasia
do Rlo de Janeiro, urna das ativkiades do Grupo de Estudos Hameopát I cos Jarnes Tyler
Kent, está baseado ria apficaçào de urna n eIodolaçia de ensino que objetiva,
f rnda rnefita] te, habilitar o turno ao exercício da Clinica Hprre t , com o enfoque
unicfsta. vinda o enferma como um todo e não. aporias, a eni idade df~a.

Desse modo, ë considerado determinante que o aluno tenha um espaço de
aiu.aç o pr rica, não significando, coem Isso, apenas, atender doentes, atas, sim, participar
de grupos de estudos s iipeMsi actos, onde, progressivamente, discüiirá textos

s deelonsados, faré exer fcbs de habHitação aos repertórios de Kent e de Barthd; avaliará
o acompanhará a evolução de casos clínicos pró-selecionados e, por fim, praticará, ria
Cadeira de Clínica Ambuiatorlal, sob supervisão. A, ã essa altura, Bolado de elementos
filosóficos e técnicos que permitirão um real aproveitamento do aprendi2ado prático, tanto
por parte do aluno, quanto pelo pec opte.

Com esse objetivo, foi elaborada toda a estr titura de ensino de Curso com

urna r etodaiog^a, ande os temas expostos em auras te Icas são ac npanliados por
Grupos de Estudos Supenn os. onde há textos para discussão ou exercícios para
zreIrarnento, como veremos a sega.*:

1 ANO

Carga horãrk _ 7 txxas,'sernana, durante 36 sen nas
2 aulas teóricas
t nper.isáo - Grupa de Estudos SupeMsiorrado_ 10 unos por turma.

Gateiras_
Fiiosof*ia Homeopática

" efin^olag^a i

F1LO O9IA HOMEOPÁTICA

Nessa cadeira, através de aulas expositivas e cios Grupos de Estudos
Supervisonados. e feita a exposição das Bases e Fundamentos do pensamento
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Horne%op Isco, ap isentando a bouulna desde suas odgens, até a atuati[iade, com ter,
aprufUndaïrierxto progressivo do conceito de er^terrrrldade, onde o paciente é vista corram
uma unidade bierarqui d .

a , compreendido em sua dnârnica rrïasmética at~aos dos seus
sintomas mentais, gerais e particulWes.

SEMIOLCGFA 1

Oadewa de cunho eminertteinent [ I(nico, que visa da r ao aluno o
conhecimento dos ala rios que compõem o Campa de obervaçáo co homeopata,
desde as lnCor aQôes neve ss rias ao atendirTiento, conhecimento e reconhecirrento dos
sintomas 1iomeopáticosassïrrr corno sl.ias hi e forrxasdo expreso nos til^rersos

planos orgar cos. 0 trataaho é realiixado sob a forma de exercícios teórico-práticos, onde
o aluno entra ern contato, familiariza-se e treina o uso do Repertório de Kent. A cadeira é
dividida em aulas teÓricas e supervisões Cora exercícios.

22ANO

Carga horárEa: 6 t,oras /semana, durante 16 semanas
1 aula teórica
2 upervisi ss -
Clinica Terapê. ti
Semiologia 4!
10 Alunos por turma

Cadeiras,

° Clínica Terapëu ca
Matéria NUdica

° Semiologia II

Clinica Torapéutica

Cadeira com posta por dois módu'os. O primeiro é teãrïco, com aulas
exposTtkvas, onde são abordados os temas que fundamentam a prática clinica, desde a
relaçâo médico• paciente, s observações de prognósiíco e condutas reiatFNas ao
acompanhamento dos casas. No segundo, ieórko- rát1co, são analisados e discutidos
textos sobre os assuntos teóricos e casos clínicos prontos, que sirnutam situações da
prática clínica

Matéria Medica

Os n1edícarr 1&J ntos homeop^ticos são estudados nessa Cadeira, onde se
ap íca a Metodologia de Estur#o da Matéria Módica ao seguintes textos, previamente
............................................................
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fornecidas; AJlerr, Kent, ~nefilann, a ilavardin. Jahr, Clarke e RepertÓ io Banhei mand,
freams. genera!ities, buscando forrtzr unia imagem completa da c mica do
medicamerrlo, através de sua expressão, siritormas o eritais e geras do organismo.

SEMiOE_O IA ii

A cadeira é i1'Hn1srada em supeMsâo semanal de duas horas_ constando o
Estudo l afinco do Repertório de Banhei, através do ag pamer o analógico dos
sfrftor as e de e ercfcios para treinamento das habilidades de apreemão do sintoma na
clínica e c1efWnição dos mesmo no RepertbrIo, airavês de casos dlnicos selecionados,

32 ANO

Carga Horária: 6 hora S#Sema n a, durante 35 somarias
1 arfa te6rca
Arnhulatório Supervisionado
7 alunos, por grupo

Cadeiras_
Matéria Médica

mica Terapêutica
Ambulatório Supervisionada

i atéi ia Médica e ClTnica Terapêutica,

Iniciadas no 2°- ano, essa cadeiras prosseguem, no 39, a rte'livando
aprofundar os conheclmes tos da clínica e a famlliarkJade com os medicamentos

Ambulatório $ ervisl rLado

Nesse perlado de foçmação. o adi - que recebeu, sob inania de eterccios
teórico-práticos, o treinamento das habgitaçÕes e apiilões consideradas essfinciafs ao
exercício da prática clinica - inicia o atendimento de seus casos.

Esse trabalho é feito, de inicio, em grupos assistidos integralrrnente pelos

supervisares_ Posteriormente, em tLrnçãv do deseinpenho, o grupo subdiikiI-se,

alternando o acompanhamento com a consulta. permaneces-do. no entanto, a dir, mica

de supervisão dos mos aier idos_



B1tIiograf a

01 - Hahnerr ann ORGANON - 6 edição
0 Ftahnemann - DOENÇAS CRÔNICAS

Kent - F4LO QF1A HOM:EOPÀT$ A
oi - Kant - REPERTÓRIO
05 . Kenl . MATÉRIA MÉDICA HOMEOPÁTICA
06 -8arkhel - REPERTÓRIOS: MM: GenraIies: Dreams, Sxua1ty
07 hatak - ENFERMIDADES CRÓNICAS -
08 J&1u - Homeopatia - Princípios e Regras
09 Mas - AposT as 87 e 8
10 - Flora Dabbah - Apos s'O Sintoma facterisIko' 1 e II

OS JGvro$ actua mencionados são considerados como b sFcos e us Ios core
reguiaildade no Curso.

Quando os temas de aula ou supervisão tiverem por base outros iIvros
lextos, a bihtiografie é fcrrmecJcia pxeviamer e aos alertas, no InicJo do rr^s em que será
usada, a fim de que disponha do tempo rLecessario no seu Ossudo.

FREOÜ N FA E MÉDIA DE APROVAÇÃO

0 Curso oLserve a orientação baixada pela Resolução 12/83 do Consethc
Federa' de Ed caç.áo, Que exige. por disciplina, 85% de freqüência e m^tiiia 7.0.

AVALIAÇÕES

São feF as avaliações parciais, escritas, ao final de Cada unidade e de cada
semestre. que se somaréo aos conceitos de upervis o,

A aval açâo dos alunos esté dïvidk#a em:
° - guanitativas- resultado das avaliações parciais, ao final de cade

Unidade:
' . globais: ao final de cada semestre, que se complemer t srn com a;

avaliações conceituais de SupeMsáo-
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PREFÁCIO

Como Cabe a Iodo homeopata dar ContinuLdada !t centelha, ao ígneo
sfofço de Hahnerrann e de todos aqueles que, se -rindo seus passos. assentaram as
)edras do caminho que leva A realização do pnncfpio da Sirr^ilihude corno fel lerapAut ,
róe. do Grupo de Estudas Homeopáticos James Ty1er Keret, temos o prazer de entregar
esta edição do slgnlfiicativo trabatho realizado pela Qr° FJnra f abbah em suas
ïoflferéncias no Curso de Formação de cisLas em Homeopatia da Ewoi Kentlar ia
1u Ria de Janel ro .

Neste momento. brindamos o pública com uma ccntnrèncla realizada em
Jezernbro de 1988, quando nossa õnesquecïvel 'maestra". com a batuta da sabedoria que
Habita o coração dos poetas. ensina aos que lhe ouvem, a compree nder a qu il os que torna

sintoma 'c racarer stic ', aque'es elemernos que o qualificam e que lhe dão este valor,
,armfindo-o tornar-se o evento que oriente o médico na ,condução de pau caso, através
ta alefção precisa .do medicamento.

Eleição segura e embasada, sleição etabePeclda sobre critérios deI nldos e
nensuráve s, Trazendo a para além do catirpo cia estranheza e da rarkiado,
,ornceituaçoes de uso mais comum e que esta relativas, apenas, ao grau de 1regüinela
:am que se estuda algrun ier}ômeno, frisando que nesta comparece cora grande posa a
ïtfca da Característica e de Pecai rldade.

Nesie ponto, Insere-se seu inestimável trabalho e sua in.cornparãvel
sensibdade para avaliar o que se dá na prática, no cotidiano que fudamenla sua prática,
ornando •se, assim, presa de sua própria magia como magistralmente parodia ao nos falar
!o Aprendiz de Fehlceiro.

Cientes de que a História se faz com latos. sentimo-nos obrigados a esto
estemunho, de manlefi viva os ensi + nienntos dessa Numinada crialura. que tanto serviço
,sté prestando ao fdeal Homeopático, quando contribui para sedimentar, na Homeopatia
,ontemporãnea, a conceituação de Sintoma C;aracterfst i co

GRUPO DE ESTUDOS HOMEOPÁTICOS JAMES TYLER KENT
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INTRODUÇÃO

Um trabalho de crítica à técnica que utilizávamos para encontrar
sEmillimJrsm foi inciado por ruim no ano passado_ E, naquela ocasião, falei dos fracassos

Estou. agora. fazendo um trabalho crítico à técnica utilizada desde o
tampas de Hahnemann, até hoje. na tentativa de buscar esse maáica.mento capaz d!
colocar em harmonia a envrç ia desequiihrada do paciente. Esse ano, publicamos un
artigo na revista "Actas", chamado 'O capítulo Mente - esse desconhecido". Pode ser qui
alguns de vocês não conheçam essa rev{s'ta, e gostaria de comentá-la,

Exista uma frase que diz: "ao existir qualquer dúvida na Homeopatia, rrad
ruis prático que a Doulrina. Quando queremos saber porqué não curemos, temos de
até à Dnratrina, quonde queremos saber porquê curarmos, t emos de Ir até à 0ouirina,

Este trabalho expfica um pouco, quanto à técnica e as razões porque na
histórias que rêm sido co hk as nas es'x as que tenho fregï}entado - não hã um acorde
unãnim e entre os hQr~ntas, quando se trata de $EIBClonai o m edicamento ou o

sintomas pelos quais iremos medicar
Aqui estão artigo:
Curar não é fàcU,
Soa o telefone_ O médico atende. Trata-se de uurn quadro agudo de ur

paciente em Iraian nto, que, ainda, não recebeu seu sim i llimum. D médico prefere ná^
~icat nos casos agudos se não conhece o s.im 11muin do paciente, porque sabe qu
suprrrnk síntomas ocasionam c aprofuridamer tto da ~ermWlade- No entanto, neste casc
por aJgrurr+as das causas que usticam esta conduta. decide fazó-ao Escrita o paciente
f
az algumas poucas perguntas referentes à sede cin paciente, à posição que prefere, sti

transpiração, sua tosse, sua feixe, seu estado de Arrimo ele. Logo, prescreve com certa
segurança, A Consulta durou uni ou dois minutos, e - Mui#o provavelmente - a quadra
desaparecerá_ Somente a prova torapér,tica poderá conlinmar o aceno, opa desacerto d;
prescriçAo, rnas o médico sabe que der o medicamento melhor Indicado, o m esmo qr,t
teria dado qualquer horneopata -rias mesmas r~ircunst 4rrclas, Sim, qualquer nutri
homeo# ata leria feito as mesmas perguntas, obtida os mesmos sintomas e, portanic
prescrito o rnesir o medicamento.

Suprimir 4urn quadro agudo é iác1l, todo hurnoopate core um pouco d
experiéncia, pode manejar hablirnerate os medicamentos indicados para os "agudos'
Porque pari 110 sura 00tutoma1ologia, que gearda serrr[^Ihança com os rr1tfis habituai

i adrrsns agrurins. C) rii rllco des liga o te!a one carn a tranqüilidade de haver prescrito ur
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m edicamento que. muito provavelmente, atuará sobra os graves e molestos sintomas. e
suprimirá a enfermidade-

Uns dias depois, o paciente Chega ao seu consultório, com sou quadra
CrõnEco, seus vethos sintomas. Essas que não prostram na carpa, mas que arruinam seus
dias. Agora, as coisas já não são tão fáceis. Já não se trata de umas poucas pergunras,
nern se trata de um ou dois minutos de consulta. Já não se trata de urna prescrição
rotineira para s,Ijpri lit sintomas sem urna fila. Mel e prokinda pesquisa, que busque a
causa do desvia da Emergia Vital do paciente, dirn.inuaseu quan um de Psora, adormeça
essa Psora e the devolva a saúde- O médico, então, se Interessa por todos os aspectos
dessa personalidade, necessIta dos atos e da opinião dos outros sobre ele, Quer rnedif as
reações frente ás circunstâncias de sua vira; compreender a fundo a intenção da vida, a
meta desse homem. Pergunta e obtém sintomas de diversas esferas. Durante o
prolongado lapso de cons'.Ma. compõe e recompõe o quadro, setedforra e disseca
sintomas; dais. irós, quatro medicamentos desfilam por sua mente: um medicamento se
impõe, mas logo é substïtuido por outra. Um sintoma da personalidade profunda do
paciente parece afirmar-se, e tornar ia lugar de "calmo de tília", até que sue lrriportncia se
dil uI-

Então, 0 indico difa uma vez mais seu pacieMite. que está ali em frente.
disposto a esvaziar será caraçàO, olha-o nas olhos. querendo apressar a verdade.

Se o médico se empenha tanto em compraeender seu paciente. é porque
sabe que essa é a única poesiblldado que tem, de determinar o que é digno de curar,
nesse cará. Por outro Cada, nega se e eonsIderar um síndrome mínima onde náo figurem
sintomas mentais- Suprimir a enfermidade (sua manifestação), será íácl; bastaria tomar
sintomas de baixa hierarquia para p-res.crever, com multas possi ilïdades de êxito, a
medicamento supressas. Mas o méd{co se nega a suprirnit- os sintomas, ne Z -se a
praticar a velha Homeopatia apsõri--9 que se ocupa da enfermidade atual. Ele quer curar
seu paciente, quer acalma{ sua Psara. Tem, então, que encontrar a s.ïmiAinium, aquela
substância que tem o poder de harrnonIzar a energIa do paciente: que é a única capaz de

uilihrar essa encr}ia, are qualquer etapa de sua vida; por Isso cf{vida, avença o
retrocede, õlha o paciente rios olhos, e gostaria que seu olhar fosse como &'a mão, para
segurar o núcleo dessa personalidade estranha e cercá-la. Praz -Ca à luz.

Agora. sua confiança diminui; não se senle acompanhado pela opinião
unãnime de seus cigegmsï tal corno no caso apodo, tal como se sentira se tosse suprimir
a enfermidade

Nesse momento, recorda as aulas de Clínica Horneopálicra, nas quais,
quando chega o momento da prescrição, se produzem graves discfepãnclas enira os
fnád+cos- São médios do telhar nível profissional e com tanga experiéncla fnk a, mas,
rada um hierarquizou esses sintomas de maneira distinta, cada um formulou Lima
sïndronie mínima diferente. Recorda, também Iodos os pacientes, seus ou não, que
depois de tratarem-se durante anos, e superarem distintas enfermidades crônicas,
apresenlam um quadro mais profundo e grave que os anteriores_ uma leucemia, uma
neoplasia, una nefrose, e transformam-se, por isso, em lestornunhas cio fracasso cie
médico em encontrar o simElimum.
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Por que o rnédIco está d$scanc^ert^,.õo'? Por que fracassa tão flequer e~te
rka husca do si tn iliímum? Por que pode x9stír essa dávergénca entre médicos de bom

n ver, no d nô k o do medicamento em um dado caso?
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SINTOMAS MENTAIS cARAcTEnÍSTICOS

Poucas ve prescrevemos o rmedicamenly simillirrwrn. 0 habiival são as
prescrições de si!nflares ou inócuas, isto Ó. supressão ou nenhuma ação. As curas são
raras. Nossos &filas aparentes podem ser r u Eos, mas nossos auténticos Qxkos são
pacas. São várias ks causas de nossos fracassos- E~ es, Itã um que 'no parece de
enorme peso_ o esquecFmento ern que podemos de ar cair as consoqúéricis mais
Ót.wias da LeI de emelhança.

Nossas re ertosr2açôes estão cheias de sintarnas mentais comuns, isto é, de
sintomas sem valor, que apenas são vislumbres da pwrso iark1ade do paciente- Por razoes
que não me são fâceis deterrnitw, em meu país é habitual essa maneira de selecionar o
m edicamenta Aqueles módicos que rendem ciito às teorias psicológicas, não podem
esquecer dos sintomas que podemos chamar de "persoria!idade profunda'. Por outro
lado, muitos dos que pretendem praticar Homeopatia Miasmática têmn caído no mesmo
erro. Porque se é verdade que não se pode fazer diagnóstico de miasma, nem conhecer o
que é digno rde curar, não se compreende a personalidade do paciente e sua +atenção de
ida, através dessas atitudes que são os sintomas mentais comuas, também é verdade
gire estes sintomas carecem de urilidade para a seleção do medicamenta,

Falta de auto confiança. e smo, tfrnid,-z, ciúms, inveja, autoritarismo,
ressentimento, obs!Inação, ansiedade pelo faturo, meda à morte dre., cos#umam farinar
parle das ropertorixações. E mais, muitos horr.eopatas considerara necpsssÃro preferir
coletar dois ou três sintomas mentais comuns (não modalirados) corro determinativas,

Eu cometi esse erro durante mitos anos, e considero que esta é a razão
fundamenta' porque não lenho prescrito simillimurn mais fregtientemenle- Durante anos,
construi a síndrome rnfnima com dois ou três sintomas gerais (coraclerfsticos ou não. E
sempre o ftz core dúvida, porque nunca sabia se essa parte do carãler que captava no
paciente, era suficientemente intensa para saber se o sintoma tinha Cat aria.

Corro pode o m&ico estar seguro de que o paciente é pato) gicamertle
ciumento ou e o s#a. ou inseguro, ou tímido, ou autoritário? Esses rasgos da
personalidade são Comuns a todos, pertencem a toda humanidade Todos somos
ciumentos. egoístas, Inseguros, tímidos, autaritáraos, invejosas, rrleiar,cóiicos,
sentimentais, orgulhosos, audazes, covardes, v entos, fastidiosos etc. Que maneira
existe de saber que. taI ou tal enfoque do car filar é verdadeiran5ento patológico em
detei'minado paciente? É só sua intensidade que pode convertê-lo em sintoma- A
apreclaçáo desse grau, de inierrskiade é st+bjetivo. tanto para o médico, como para o
paciente; portanto. o sirtloma é de coleta incerta.

Esta é a razão pela qual, os médicos homeopalrts de grande experiancia,
discordam quando se trata du decidir qual das características da personalidade de um
paciente, cuja história acaba de realizar-se em público, pode ser tomada Como sintoma,
Esta é a razão, também, pela qual acabam Fazendo múltiplas reperEoriza óes possíveis,
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para um mesmo pa cerre. E esta é a razão, pela qual acontece que. no mornento, nos
encontremos perp exos ou indecisos.

Os sinto+x s mentais comuns tão deveriam aparecer com frequência ern
nossas reppertor aç 5es, já que tina são contados os casos em que podemos estai
seguros de que um deta.ihe do caráter é patológico, 0 resttado desta técnica é que
passamos dos sintomas mentais comuns aos sintomas gerais e cocais, e esquecemos c
cajftu10 MINO, com todas as suas surpreerx3entros e extraordinárias rriodaiidades, que
caracterizam., realmente, a um ser humario. IndMduailmam-no, dando-tire sela pr iprlo,
separando-o do reto dá hurnanitdade.
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PARÁGRAFO 133

Hahriernanri podia a seus experimentadores que anotassem as

particularidades dos sintornas. já que são elas as que descobuem o que hã neles de
peculiar e caracterfs I lc0. Se as repassarmos às pa tcx r,usias, crk servaromos que os
conselhos de Hahnomann aos experimentadores, renderam ex dentes resultados Com
efeito, os sintomas estão ai] moda llzados, jã que os experimentadores anotaram as
var#arttes produwkias por erários, n'ovlmentos, lima, ocupações. posiÇ- 0, furrçóos
vrgiInicas etc_ Deste marfo, as patogunesias nos provêem de numerosos dados sobre a
mudança que a substância produziu no humor e no rendimento inreiectuai dos
experkrien#adores. Hahnemarnn ruão lhes deixava IJvro o critério e o que tinham de
observar, Como estabelecem as kações s precisas do par1gra10 133. Porque ele havia
rpFletide longamente sobre as infuênclas que afetam a força vital (A Medicina da

Expe énc a)-
Naturalrnente. 'rsto se vê nas patogenesias e, portanto, nos Repertórios. No

Rep rrknrio de Ba rthel, figuram 7B23 sintomas mentais. Urss 350 ou 400 são sinfonias
mentais coam ns, Entre estas, e ~o os que represenlarn os aspectos do caráter - uns 50 -

e so os sintomas mentais comuns que tém invadida nossas repertorixaçôes. 0 reste, -
uns 7500 - são sintomas com distintos graus de earac 1 er i2aç o. Durante arios, eu quase
desdenhei esses 750(1 slnornas caracter(siicos, os 7500 sintomas mais impor#antes do

Repen brio,
Esses sintomas, falam do Humor, o Humor é a vida, o aparelho-para viver. Os

asiaiios de mima s.ao o destino do homem, e são variáveis e frá eis como nnnhurna outra
coisa Sim, a homem muda seu estado de ânimo permanentemente. Não há tristeza que
não passe, ira que não se dissolva. ansiedade que não se acalme, medo que riào
desapareça, Pranto que no cesse. excitação que não se dilua, melanc ia que nito se

converta em passado. 0 estado de ânimo pode se torlaiecer hoje, e cair amanhã.

Qualquer circunstância pode mod lcar nosso estado de án.lmo. A ansiedade,
a excitação e a depressão - com sua enorme gama de matizes - se sucedem
corttlnuamer^te. Basta estar um momento Com urna pessoa que nos desagrade, ou que o
tempo esteja muito quente, ou que soe alto urna buzina de um carro. ou que a porta
esteja fechada, ou que a m&iska sela medíocre, ou que o chá esteja frio. fasta não poder

comprar o livro, ou rláo achar o sal, ou as tijelas_ Basta acender um cigarro, 20 contrário.
para que nosso ânimo mude Completamente.

Nosso ànirno dependo também de estimules internos; basta u'a má
recordação, urna modificação, urna conversa áspera, um Insucesso do passado recente
eU remoto, um Contratempo fútil que recordamos, para que se arruine nosso humor.
AMorluna amente, ternas um seguro contra os estados de ãr imo indesejáveis- a
iriconsistóncia de nosso humor, a facilidade de passar do mau Humor à l

y diferença. da

trfste2a ã excitação, do medo à corna. Somos feitos dessa maneira.
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Esta varabFI da e de ânimo, é o qii podemos chamar de normal. Quando
um estada de l r fmo aparece sempre ra meamu cit tinstância, chama a atenção, Chama
atenção, que um homern se sirLla deprleido todos os moio dias, ou quando transpira. 0
normal, é que hoje se deprima ao meio dia, arnianhâ quando transpira, ontem enquanto
caminhava, no dia seguinte estando só e, em outro momento, após urinar.

C) extraorciinário é que o homem se deprima sempre nas mesmas
c#rcunstãncias, polo que esta circunstãncla passa a cinstituir-se no que carar-,teriza essa
depressão E então podemos considerar essa depressão coma sintoma, como
manifestação de desa este. Essa depressão é o que chamamos de um sintoma rnenta
cara tc rlstico (ou odaa# ado),

Não melhoraria sens@velmertle nossa áti •ca, se seguíssemos as knd arções
de Hahriemariri a Seus e perlmentadores? Nãe encontraríamos mais Ireql nterence o
sïr iiiïmur, se [ratássemos de obter de ''ossos pacientas os sintomas Pnentais
cara terstica , para poder compará-los com o que anotavam os exper e rtadores? Por
que seguirmos insistindo em repertarizar, a considerar sintomas mentais comuns, corno
prática habituai?
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0 INTERROGATÓRIO

Há urna evidente relaç#o entre a técnica de sdoçâo do medicamento, nto, e o
irwl rro aI6rio que se r'oaft a- -

Para obter-se sintomas mentais característicos, é necessário realizar em
:Merroaatõrio que conduza a Isto.

Algures horn.eopatas tóm se ocupado em descrever a Interroy,al&io que
realizam- Esses irxterrogaI6rIOS não diferem muito uns dos oukrOS: são Gnterrogafários de
sintornas. São, portanto. mudo axlen s. Foram criados seguindo passo a passo o
repertório de Kent e têm o objetiva de thtar sintomas re rtorfzáveis. Esse e seu mérko
;unda--nantal, Porém, sua extensão os fazem rrnprat'scáveis- A excessiva extensão, então, é
uma das razões pelas quais os Interrogatórios de sintomas devem se r abandonados.

Mas há urna outra razáo mais importante para fazé o: os Interrogatórios de
sintomas conduzem, multo frequentemente, a sintomas comuns, se rr da!Izá-Ios, isto é,
urna c reta incerta de eJntomas.

Se o que se quer é obter sintomas característicos, será necessário realizar
um frrtermagatórtto de modalidades, E o que é o interrogatório de r odalidades, senão a
lista de recomenda Qões de Hatinernann aos experimentadores? "Que rnixi.anças você
nota, como se rn~dlfica seu ánimo e sua fritei kyén ia, ern relação às distintas
circurfstán cia s?.,

As circunstancias, naturalmente, são as que determinou Hahenarnnn, e que
provam as patoger.esla y, e portanto, o Repertório.

Na estere mental, estas são as circusâncias otl modalidades fundamentais;
1 Horários e FregÜ ncia.
2. Clima - ar Itere, quente, úmida, sol, tormentas, calor da cama
3. Movimento - Caminhar, rápido, ao as livre. Subir, descer etc.; viajar, baaar,

rnexer•se, fechar os d1hos- Exercícios físicas, cruzar a rua, Repouso etc.
4. Ocupaç$es - trabalho Iisieo, mental. Pensamento, ler, escrever, caic+,dat-

Tocar piano. Casar. Emprega sedentár10 etc -
5, Posição - sentado, parado, encostada, agachado. levantar-se etc.
ó. LuQar - erre sua casa, ha#. Jtaçáo, cama. Na escuridão, na mu I1íd. o etc-
7. Os oraras • so, lnha. Em companhia. Conversar. falar, se o inlurror rnpem-

e o tocam- Má notfckas etc,
#t. Causa. - sem causa, por trtvialldades. Coisas horríveis, Senhos espantosos.

Mrts1ca, ruídos etC.
9. Emoções - cólera, mágoa, pranto, depressão, lamenlOS, mortificação,

reprovações. sustos, excktação elc.
'U. Funções - comer, desjejum, almoço, jantar. Beber vinho élcooL café.

cerveja, bebé as frias Evacuar. urinar, transpirar. Cofto. menstruaç a- gravidez,
amamentar. menopausa. Dormir, despertar ete-
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Este- conjunto de dez pergurnas é tudo o que se necessita pa ra obtLâr o{
5Iniornas mentais característicos que possam apresentar o paciente. Por Outro lado, essa]
perguntas dão sintOmaS caraCterfstic . ruão só da e ra Mental, senão de todas a;
demo}s_ Thtn e vantagem de ser breves. utois e praticáveis. Interrogar o sIntorna pari
chegar à rrr'odaEidade, não parece o caminho ~reto o carrinho Jnvef.so é o adequado
Artes r#ê tudo, porque jamais estaremos se unos da modalidade, O paciente sa
porfeita mente que se ser!te mal durante as tormentas, ou á noite, ou est.ando Aradõ1 bt
antes de comer. Mas ruão lhe é tá i€ de!errn rwr, com precisão, o sintoma; ansedede
inquietude, angústias.., 0 paciente sabe. perf&ta:nente, que sua compreensão sobre urna
deterioração, quando caminha, ou ao despertar. ou pelo café, ou ao ar-livre, mas não este
seguro se é em botamento, concentração difícil ou contusão mental. 0 Importante ter-
;Ido detectar a rrrndaIidade, a circ nst ri que converto o s&ntorn» em característico
Porque, tendo um par de sintomas mentais característicos, se estar, em bom caminho n^
seleção do rn ed €ca n ento.

Naturalmente, o Instrumento perfeito para s€ucionar o medi amento
rnediarne os sintomas rnenta lS cc c.t rE5tiC08, seria o Repertório de modalFdades mentais
isto ér ii T, Repert i5riv em que a rubri ca fosse rnoda^izada, e as subrubricas, fossem o:
sintornas.

Enquanto não ternos esse Repertório de modalidade, convém reestudar c
capítula MENTE, desde o ponto de vista das modalidades, Explorar a tugido esses 7
sintomas montais característicos.que, enfatizamos, são as 7500 Sintomas rnai;
importantes do Repertório.

Continuando nosso pensamento, ternos então o sintoma "falta de confiam "
rias r' iro sua modalização. Então, temas apenas um sintonia comum. salvo a sub-rubrïcr
que só tem Aururn ("others have tone w€ ich rnakes r.rrhapp +, and thiriks")_ Esse siri, é ter
Sintoma Caracter€st€co, mas nós, para tocos os "inseguros°; tomamos "ralta de conlianç;
em si mesmo'. E, assim, não lndividua izarno ninguém. E ruão Interrogarmos_ pois quandt
lidamos coro sintomas profundos, preferimas pegar sintomas comuns, e nãc
Interrogamos os característ€ os, que às vezes são m enos profundas. Porque se referem
erra sua maioria, ao Hujmor, esse é o erro. Creio, que ó o inalar que, temos cometkdç
durante tantos anos. E, ademais, a tarefa mais importante dos homeopatas, que E
transformar a linguagem dos enfermas em linguagem repertorlai, está aqui, quando
com eternos o equivoco mais grave, ao traduzir os sintomas para o Repertório.

Hatinernanrt disse que pão colocássemos rua boca de uni enír~rmo, urras
sensação, ou um sintoma. Que deixássemos que ele diga o que sente. 0s interra ató -ios
em geral, colocam o sintoma na boca do enfermo. Eu pergumio "Quando está triste?', E
Mio decide que está triste quando a`co tradizem. E se ruão é tristeza, ídes.alentb... É aí
em geral, que uzirnos o enfermo. Mas o que me importa é a m oda l ydade, o que c
enfermo relata. 0 médico tem que decidir o que se passa; se é tristeza, depressão, o que
é_ Está cheiro de pesar? Nós nunca uti lizamos pesar, não sabemos se é tristeza ou Pesar_

Então, se perguntamos a modalidade, não estamos limitando o sintoma. A{
modalidades que vemos no R portório sãs 10. E se perguntamos 1 0 modalidades
cobramos 7000 sintomas do Repe rrnro. Damos ao enfermo a li berdade de eleger ser
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sintoma, ou ele poderá dast; " Som, em tal momento ene sinto mal". Vamos investigar
como é esse sentir-sa rnal.

Em gerai, é o médico que vai spacificar comua é esse sentir-se mal, não o
enfermo, pois as pessoas sabem o que é alegria: tristeza, cólera, caraifer doce, os
sintomas comuns_ Mas não, tC ns multo mais que os sintomas comuns, te s unia
dqu a de sinta es, urna mktia de MAÇO. que náo usar u , rtáo interr amos,

Em todas a xpimcrUações temos qu bti5car a relação do homem com a
Unidade, O experimentador tira um sinTo na. um mal-estar, Ou uma r éslia, ou uma
dor, urna sensato, Então, Hahnemann razia "corro está ao aF-li'vre, como está cara o ar
quente?" Isto é. tolas as circunstancias que colocar, em rela àa essa unidade cora o

iodo. ou seda, com o ambiente que rodela o honrem_ Por isso se diz que o homem é quem
indMduaWiza os sintomas. As modalidades, são próprias desse homem.

As dez perguntas das modalidades, eu já havia comentado no asno passado,
e devemos tê-as anotadas numa ficha. É €mport-ante que isso Se'a perguntado ao
paclefite.

No interrogamos multas coisas, com o obethio de ater-nos aos sintomas
profundos da personalidade. Deixamos de prestar atenção às modalidades, ao que se
passa rum aquela ser.

Essas perguntas tou narn o grupo do que é preciso pcorguntar, para coletar os
sintomas. Por outra parte, essas perguntas dão rubricas carac eristicas.

Este Repertório mod&iz da já foi feito por mim e pela Dr aram, E foi o
irabulho rr Fs posado que ou ã ► fiz na Homeopatia. Estudar o ruedicarnento, sempre foi
urna alegria. Estudar o Repertório foi urna tortura. A Dr Goram, às vezes chegava às D8 hs
da noite, e ficávamos até às 09 hs da manhã. J foi corrigido duas vazes, 1alta uma Ú11irna

vez. E talvez seja publicado na revista_
Eu trouxe o artigo "Mente - esse desconhecido, e gostaria de falar sobre que

luar ocupa esse trabalho, bem como a Diri mica MiasrrrãtIce, que é o que vocês calão
trabalhando.

A muitos de vocés irá parecer contrário ou inferior à Dinâmica Miasmática_
Vamos compreender, no entanto, v que eu realmente critico na seleção de remédios, do
ponto de vista da Dtnâmka Miasmática

Nunca saberemos o que se passa com o enfermo se não compreeenderrnos
porque sofre. Vocês compreenderam o reais difícil da Homeopatia, Que L5 a causa, a
origem da enfermidade. Entender isso, não é fácil, Erilerider a Dinámica Mlasmática é
multo difcJ.

Lia rios vai - dizer o que é digno de curar nesse homem, o que o erfernia.
Vocês vão saber que deram o sim imurn. quando virem que curaram essa

Dinâmica Miasmática, essa iritenn áo de vire_ Compr'eendar Isso, é muito dlftcïl. Fazer essa
técnica de seleção de medicamento é MO, Isso se aprende em 2 P iras_ Retirar o sintoma,
decidir o que 4 canactefdstico...

A técnica é €ácil, o difici é compreender o enferma. Isso, vocés fazem be n,
aplicam bem. Quando duvkiam entre Lycopodïum e POIsatliia, é porque vocês
enTenderam que esse paciente está entre 'imita de confiança„, e "sensaçko do ser
negligente”. Agora, vocês não podem estar seguros, e se o paciente é um abtndõnico, ou

................................................................
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um Inseguros E por que nào podem dee,~ Parque esses sintomas da persona l kiade
profunda, não torriecern nada que o separe do resto dos Inseguros, ou do resto dos
a rbdónicas. Não há nada que passa me confirmar, não há nada que possa transfcxrnar
essa falta de confiança, em algo raro, distinto da f&tta de confiança comum, de todo o ser
humano. Quando uma pessoa vem e d12 que tem ~o de Fazer provas. tomamos corro
'#alia de confiança em si mesmo"', que é cornam, é normal que tenha. 0 que não é riorm i,

que lenha um síniorna 11(slco, desencadeado pela cïrcunstâneIa, par exempla_ "diarréïa
por ansiedade"_ As pessoas que somatiram , que desenca e em sempre um slrnorna por
uma shuaçãa ou Insegurança, vão provar que individualizam sua Rnsiedad.e, seja por meia
de dkarréia. patpitaçõea ou qualquer sintoma físico.

`IBuscar o trevo de 4 fol has' , poderfamas dizer. Todas os trevos são kquals, o
cara erfstfco. é o trevo de 4 to has. Esse, é a característica que te rnos de buscar no
enferma Não posso prescrever pelo de três Fol has, porque é coaram na espécie_ Tenho
de prescrever, quando surge a 4á folha, isto é algo estranha, alheio à espécie. O sintoma
de falta de confiança, é comum, mas core "diarréia por ansiedade", ë raro, pouco comum,
mas é possível. Está tora do que é próprio ã espécie.

Gostaria que Iscasse muito claro, o que traga sobre Dfr^âmica Miasmática e
sintomas caractnris3+cos. Creio que foi tire Irpacirr para vocês. Eu também, quando
comecei, ficava confusa para saber qual o lugar que ocupava a Dln i *a Mlasmática.
Então, para que a Dlttiãrnica Miasmática, se podia coletar sintonias? Mas, a que sucede, é
que esses sintomas têm de estar integrados na total dada.

Hahnemarm dksse que os horneopatas são médicos vitalistas. l o somos
nem orgianrclstas, nem psicólogos. Somos vital istas, mas o pensamento vktalista é relativo.
Pensem na parte da reação com o Todo. 0 pensamento absoluto. esse pensamento
çientffico, estuda Cada coi sa separada do Todo ao qual pertence. ISSO é análise_ Aqui
estamos tratando de uma sirptese, e, se os sintomas caracter ísticos não estão integrados
ao que vocãs decidiram que sela a Dinâmica Miasmática, não devem prescrever.

Isso eu con firmnr i este arfa_ Uni primo meu tinha retina febre, e um estado
mental tefrivet, muito Irritado, muito ansiosa por sua saúde. advogado, mas não podia
trabalhar, estava embotado, não pod ia pensar. Peguei "'embotado ao despertar, e
"amisiedacte por sua saúde`_ Dei-lhe Kali phosphoricüm. Não conhero KeM phos_. mas dei.
e foi espetacular. A esposa fico muita feliz, porque ele deixou de ser autaiftárlo, au
irritável, uma maravüha1 Durou Isso uns quinze dias, e dose de 1 OM, e depois voltou a cair
doente, e lha dei soM. Foi excelente, em 12 horas era outra pessoa. Só que durou uma
semana. e nessa 3 9 vez, lhe dei 1 OM 100, que é uma dose Intermediária, e ele ficou bom
somente por dez dias. Assim, me intuirei que estava errada, Sem Dinâmica Miasmática
para se Interrogar, sem os sintomas, só poderia acontecer Isso? Se prescrevermos por
sintomas, ruão chegarmos a lugar nenhum. Será como se tomássemos sintomas comuns.
Vamos dar 1 M, 1OM, 50M e dervis de 4 meses, trocamos o rrmedicamanto...

Não h urna verdade ira aura, como a Doul rina promete. E isto exige a
mudança de aí Itod e?

Se, corro no caso desse rapaz, o efeito dura muito pouca, provavelmente
um remédio parcial. Ou, que atue no miasma, slcotize, e o paciente se acha melhor. Mas
dura pouco tempo, É urn remédio superficial. isto quer dizer, que é necessária, ao tomar
.........................................................



O sínfoma arac!erfstico 21

skitotr as, que estes estalam irntúgrados à Dinnic MóasrttóClca do eriferrno- Senão, não
 Sigam igam prescrevendo somente. então pela Dinãrnica Mias rx nica, mas

Lambem iria fat,^am isto, de se guiarem apenas pelos s[ntorTw- Senão. não acontece
nada, ou somer te urna rneihorjs parcial - E isto não é ctrrari Alteração de at itude vital. Isto

o que interessar
A Homeopatia cura, todas nós sabemos. O que ocorre, é que ela trata do

que é digno de curar. E esses dlagnõsticos pela Din,mlca Miasmática, continuam sendo
ã os, como vocês têm aprendido. 0 estuda da Matéria Médica, se faz de acordo com o

conheolrrtanio dos aintamas de personalidade profunda, como vocés vêem taxendo- Não
creiam que para estudar os madicarnentos agora, basta pegar 1 'Irrilado ao entardecer"
(ânirno catacterfstico). Não, um ser humano, se constrói coro os sentimentos, core os
sintomas da personalidade profunda. 0 que eu proponho. é a tdcnica para re rloNxar,
pois quando tenho uni errferrro. tenha de achar seu remédio.

Na Dinâmica Miasmática, não tem que estar os sintomas c-a racterístico5.
Estes, são para apfir..ar a Le i de em&harrça- 0 estudo da Dinâmica M asmática, é para
orrtipreender o que é digno de curar no enfermo, e o que tem de curafive no

medicamento. latão, sim, é verdade que sintomas mentais comuns, ainda são de
sftrssfrna hierarquia, como 'Malta de confiança, etc. S egue sendo vëlido
h as esta, 4 uma técnica para a seleção de medicamentas. o que pr ~ho, põe a
intetigéne[a do médica, para achar o medicamento. Como laz o Jndividuo para escataf
jrna montanha, e lutar contra a Lei de Gravidada? Por um corda! Por uma corda sebo,
fel desce. Quando sobe, vai contra a Lei de Gravidade, qua ndo desce aproveita•a. Para
aós, o característico, é a corda. Estamos tomando sintomas co nuns. o escalando com as
.inh,3s. Não usamos a int*iig&acta.

A corda é o que pedia Hahne nn; é só uma linha unida 2 pontas. Na
-larneopai ia, a Ia'apêu1ica tom de ser corno a Maternátira Na linfa entre dois pontos.
^slá e Irnellgência do módico, e o medicamento do paciente. Que corda vamos ul11lzar? i A
;arda, São os sintomas ceracierfaticosi

Em vãrlos parágrafos, Hehnerranrw Citou "sintomas raros, pecnilares", corno
mica orientaçâo para se aplicar a Lei dos Serne1iaotes. E não os sintomas Comuns, em
7enhuma esfera (incluindo a esfera menusl), por roais profundos que sejam eles. Não
rnpcsta a pro undiãade • o que Importa é que estejam modal lzad os.

É fundamental que continuem estudando a Dinâmica Miasmática como vêm
azando- Para encontrarmos o medicarnento, proponho que se vá buscar os sintomas no
3epertório, corna um meio de noa encaminhar a 3 ou 4 substâncias. Na Matéria Médica e
• a Dinámica Miasmática iremos decidir qual delas será aplicada

Não se faz como falei anterk rmente, dar Kali-phos. por dois sintomas. Esse é
7 caminho fácil, que não cura, não adianta. Mas a Dinâmica Miasmática é sempre, em
Ã1Ima Instância quem vai decidir qual o rem édio ire+rios dar.

Hahnemann tomava mais sintonias locais modal irados Ele torrava
faracier(sticvs modallzados. a dor de cabeça metalizada, por exernp o. Então, ficando
'nina BrVonIa e Pulsatilia. Se é de caráter suave, dá-se Pulsat Ia.

E temos de fazer o mesmo- mas em vez de tomarmos os locais, vamos tomar
.sentais caraeterlsticos; e o que vel r mudar a decid ir qual o remédio, se é Pu3sat i iia. se
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Lycopcx iurn, é a DIk ► mica Miasmárica_ Pois, se não tivermos integrado as parles rx
iodo. r o estaremos fazendo VNal1smo. Estarernos tratando por sintomr~Ãnla. E is.5o
não é Hom opalla. isso, é urus medicina sfntonvítica.
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COMPREENSÃO

Público - `amorna se faz na prática, essa redrada de sintomas e da DJnárnca
M iasmática? Estamos habituados com Ciná n ca Mla5má ca um pouco no ar--- E não
sabemos como fazer.-.

Flora - 'Tomar sintomas é mais fácil que compre rd -foe. Se vocês
conseguem, com meia hora de relato. que o paciente'hes conte seu sofrimersto, atingiram
o grau mais irnpurtante- Aprenderam a emic coisa que au não posso errsrnar. Porque isso
não se en a. se aprende, não é certo? Aprende-se a compreender Compreender é uma
arte. E arte é sempre d1ficll. A tócnica é fácil- Interrogar sintomas, dessa forma, já tenho
feito há um ano e ateio. Esse arre, foi quando me propus a faz*-I, eira todos os meus

pacientes. Prometi a mim mesma 1a7 é-1 Y'

Há momentos, que não tenho vontade, mas insisto em fazer as 10 perguntas -
E o que tenho notado, é o seguinte; o paciente não entende a pergunta. Ternos de nos

colocar ao nível de compreensão do paciente. Podemos, coam alguns, perguntar o que
I#ies aconteceu, para perderem o paraíso, e começarem a sofrer. Mas há outros, que
podemos somente pergurnar, par exempto, o que acontece quando há +ii fitas em case-..
Ternos do perguntar, reis colocando ao r+ivd de sua cornpreeensào, e isto não é táci#,
quando se trata de investigar a esferas emocional. Pois fazem #5 anos que assim vimos
Sazer+do, e seguindo corno laxem os mestres!

Atguém me perguntou da vez anterior, sobre o questiaramento do erlerrna â

respeito do seu ánirno, "Como vai seu ânimo quando sentado ?'-: 'Como está quando de
?"; Essas perguntas, não estão bem feitas- É cara, que o que temo s- de fazer,

colocarmo- rios ao nível do enferma. Se varres vísftar urna dona cie casa, temas de
perguntar-l he: "Bom, a senhora v tofevi o?" E assim, pode ser que ela rios conte tudo.
'Eu não velo televisão, tenho ódio de asslstf - - " E por que a #eia?" - ° Ah! Porque há
cessas terríveis, coisas espantosas sobre pviCica! " ... E assim está relatando seu
sofrimento como ïve sua realidade Aqui tem Dinâmica Mtasrr tira- não a percam! Não

Importa, se ela fica comnodada por sentar, e sim, que Corto tudo o seu sofrimento,

expor tr^rearnente, Ou, podo ser que outra pessoa responda que não vê tete^is.áa, porque
não pode ficar sem fazer nada- E dat, começamos a investigar Cudos osso, e vamos ao
Repertório com as modal ades,.- sabermos que há muitos sinto s relacionados com o
trabalha, o com movimento. Vamos ver ' estar afeta sentada', e descobrimos que há 7
ou 8 medicamentos, e que não são medicamentos grandes, com boa Dinámica.

E é nocess rio também, olhar•se profundamente e pergunta r•se o que o
bahner ann Interrogava ao experimentador- Ele faiou, que o médico tem de ei perimenlar
os medicamentos: porque desenvolve a auto•observaçào e o conhecimento de si mesmo,
traz sabedOrfs.



Flora Debbah d

Deve-se observar o hontarn por 24 horas do dia. D que ele faz? Pára, revania,
caminha_ abaixa, senta, duFta, erra, come. Depois. o que acontece em sua casa, com
suas crianças.. As coisas que faz todos as dias E a auto obseriarào; como carrtknha, se
caminhia, se não gosta de andar eic. Pensem com vocês mesmos.

Algum de vocês, pode se lembrar, quanto aos seus famOlares, por exemplo,
algum slntuni que se desencadeia sempre com e mesma circunstância? NingrrMtrt
recorda nada? Não se recordara de um Irra o que se levanta Irritado, e rio pode fabr?
Não recorõhfn de seu pai, que Item de comer ao meio dia, serão se põem Touco' NãÔ
sabem do Irm oz1nho que grita dormindo e desesperta toda a famala0 Estes, sáo sintomas
ciesencadea dos por circunstâncias itsiológicas 1 E é isso que Hahnemann fedia aos
experimentadores! Porque a enfermidade, para ele, era o desequfíQxlo da saúdo. E isso
terra de estar relacionada com córner, dormir, levantar, caminhar, é aí, que vai se
apresentar o desequilíbrio. E numa  etapa, acometi o orgânico.

A mim, Interessa, por exempfo, se o IndMduo come de mareara pat d xgi a.
Ao pergumar, vejo que a faz muito apressadamente. isto não é comum, mas 'cornei
rápido", é comer em 2 minutas. E para que eu possa decidir se é esse o sintoma, tenho de
pergtrrnar Como é ser rápido para comer?' E ele responde: "Sim, quando minha esposa
começa, Já termír ei". Todas as clrcunsiãncias têm de ser valorizadas (no Caso, perguntar
se é rAçido para co~ além das dias de trabalho, também aos domingos e teróados).

Se as c rcunstânc(es não são sacis atõrIas, no se deve tornar esse sirxtoma,
Se é um bancário que tem tv minutos para correr. não se pode tomar esse sintoma. 0
sintoma não pode ser justificado por nada, para ser característico Se está justi#icado. é
comum.

Tenho aqui, uma história initeressanio. Pois não fiz dessa vez, com esta
menina, o que faria sempre, quando se trata de urna irrterpretaçào pslcofôgica Decidi
não interpretar o que ela €i17Ia, com teorias psicanaltticas. Talvez eu r,hOq .

aSSe ao mesmo
remédio, mas decidi, tomar-lhe um sintoma- E vi que esse se encaixava no remédio, cuja
DinAmica eu julguei que fosse.

É uma história cur - Uma menina que teve de deixar o país e viver no Itália,
pcx questões poUticas- Tinia tenivels dores rias cosias. Não podia mexei-se, ou respirar
fundo. 0 movimento lhe fazia mudo mal, e isto me chamou a atenção. Irnorprentando de
forma psicvanailtkka, cheguei a conctusão que dOrla Bryonia. Mas. cora Bryort r rada
aconteceu. Entáa, ela u:itão ão me atido, não dou importância a dor. Sou muito nervosa
rio trabalho", Quando tinia sete- avios, os pais se separaram e então, teve utx etapa, em
que sonhava que os pais estavam mortos (e isto, até ris dias atuais, eventualmeti#e)
Sonhava que o pai vinha e dizia que não queria ficar morta, e era a mãe quem não deixava
ele fincar visco- A pari Ir desse sonha. Imaginamos que a pacterte culpa a mam pela "morte"
do pai.. Mas eu, não interpretei nada- por exemplo; sono após correr {bastante
freqüente). Mas ela estava assombrada, corra ficava nomptatamente desperta pela
manhã, como livra Máquiina Qual seria esse sarttorrra ? - "Exalação ao despertar ?" .
N
Ativo ao despertar ?" Entho, decidi torrar o siniorna..Aiãrn de sonha- com os pais

mortos. #rritávã com a menstruarão (muito freqüente, e que sempre se recordava de
Coisas tristes. Mas não achei "Atividade ao despertar- AI está, a necess idade de uni
Repertório de modalldad . som. mas, então tomaria ria parte de Sintomas "ao despertar
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- Excitação e associaria 'alegria ao desperíar
-
- fazendo uma rub icc maior, uma rubrica

associaria. Também pode acontecer que só procurar, por exemplo, ' ,
excitação poa

manhã ao despertar', vocês encontrem apenas um remédio. E com Uma rubrica de um só
remédio, vOcés rio podem achar o s&millinurn, estt multo hrr bado. Então tomariam
somente "excllaÇãO pela nhW, e assim, se abrange mais medis rnentos- Bom, nesse
caso, coloquei "excitação ao despertar", Credo. E me tsaambrei multo, porque ape sar de
ser ura rubrica [fie quatro reméd , estava Cá- I etrurn muthticum ! (o mais cedo seria,
tahve '. se houvesse, juntar "excitação ao despertar° com 'excitação pela rnarti W. e daria,
seguramente, uns vinte rem dos . Se OIT não tivesse buscado Sintomas, í casse somerue
com a Dia ni1ca M#asmática. e levasse em conta o resserOftrento contra a mãe, teria dado
Natrum rrtu iatIcurn. Havia observado seu desejo de sal, e que era calorenta- Mas, essa
• excitação ao despertar', é q' e era característica p ara mim, e hi estava Natrum
muriaticum! P dnmoa ver aí. que a Oinãmica ruir dote. ' Não é a sicose do médico,
podemos realmente dizer gr.re essa mulher vai curar-se, porque €s , É corno matemática.

São dois pontos! UtT2 #irOO ia traçada entre o paciente e o remédio.. E o meio foi ter tornado
rim sintoma característico de altíssima hierarquia, mental. associado à interpretação de
um sonho- filão devemos interptetar muito os sonhos- Antes, quando me guiava mais pela
Dnân *Ca Miasmética. i terpretaua mais vs sonhos- Agora, tenho evitado Isso, descariEEo,
por exemplo, nesse caso, qual o medicamento, mas o sintoma característico, me dá
segurança para prescrever. E aas&rii, não me sinto subindo a montanha com as unhas.

Naturalmente, a melhoria dessa moça ta] espetacular. Feda primeira vez, leve
a saúde p desta- Mas ela não teve tempo de saber Coma era e Homeopatia. Vfa^ou Logo

para a tt ►tia, e não sei a respeito da mudança de atitude. Somente rne disse sentir uma

saúde como nunca em sua vida. Agora, tenho de escrever -lhe uma carta, querendo saber
o que mudou! Se esta menina não tivesse me contado o sonho, não teria dado ! atrum
muriaticum. Não, se a Dinâmik a não houvesse sido ião coerente com esses sintomas
"excitação ao despenar". Não preclsei perguntar roais nada_ dei logo o remédio.

Este ano, tertho estado muito preocupada coro os estados de ânimo e
person iidr-áe- A Matéria Médica, passou a um segundo plano, para soim. Insta ano, pois
isso, nâo quer dizer que vou deixar a Mat ria Mica- E preíïro nada comentar, a não ser
que haja dúvidas em que possa ajudá-los.

As vezes acontece, após 2 horas, de perguntarmo-rios como pode, depois
de tanto tempo, não termos chegada a um acordo de quais sintomas nos faiou o 

enemio

Porque eu creio que em 2 horas, sb aproveita 10 minutos de conversa.
lundarnentalrnente, a história de urna vida, é urna história de sucessos, feitos. eventos. de
circunstâncias, != urda história de nossos estados, segundo as distintas c ireunstáncias,
que podem ser a guerra, a morte, a enfermidade-.. E as comuns, pOF exemplo, em nosso
país, a praa é constante, devido aos pr emes econôrn o c. . E, as circunstâncias
errnociana#s (se rne onerem, se não me querem, se catam comigo, se me olham etc,}

Não me interessam tanto as circunstâncias, mas sim, os estados tom que
enirentá-ias. E estes est ad os, o enfermo rps conta. Durante duas horas, elas tala» de
seus estados e nós não sabemos retirar os sintomas, Por isso, o desperdício de duas
horas de cor a€tór'io- Parque, eu só quero saber o que é o motor da personalidade, O que

'aço, de resto, das duas horas é aproveitar•me do que o paciente está contando, os seus
.....................................................................
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estadas mais Iregiienres. ao enfrentar as circuntáruias. Esses estadas, pocleriarnos

chamar de IZUrr^or.
0 Humor é vac rIavel. Em certas ocasiões manifesta-se Llrn iwmor, em outras,

ou#rO 0 1 U,rn , geralrerltO é rr e esto. É di icil que as Imo et consi n contef, ou

di,"imuIar_ Por outro # o, os homens SÓ vão se
r consciéncia de seus estados de ârtie o,

nas ocasiões em que eles aparecem corno confiseqüéixcia dos estnnLos que o provocam.
Esses estados de de,irno, ger{atr ente itão so Censuráveis, perferncerrr mais a

uma conduta reativa, más t.iperficiai, e podem ser detectados como a rnarr€:ira que se

sofre, Os estilos de ãnüeno cumprem o pape' de se{ rn sintomas seguros para se abler
pele médico. Primeiro, porque sendo. Sempre, o m esmo médico, pode, cc 'rr a ajuda dos
parente-s, observar as mesmas ocasiões em que os sintomas se manIfestarn,

n s~MO•se, com isso, coletar a Psora reativa cora razoável certeza 5eQundo, porque
o pac iente não termo geralmente, o incevenlente de relatar e reconhecer o que sente.
Terreiro, o paciente não quer passar p* s m srnas estados, não quer experirnentá-Eos
mais_ Em urna y #avra, o paciente tem respeito pelos estados de imo, consciência e
vontade de curar •se

0 gamam detesta sua ansiedade, sua cera, sua afç o.'Seu mau humor.
Creio pua estes estados de ânimo, são os obstáculos pdneipais para ser tal z. Não
pensem,, por exemplo, que o egoísmo é um obstáculo n aior que a depressão, para ser
feliz. A depressão é sentida multo intensamente, enquanto que o egoísíno pode passar

inadvertido para a pessoa. Os estados de árlirT10 são os, disparadores que levam rim
homem à consulta médica. O egoísmo, não Por isso, os estados de ânimo, são mais
#éreis de tornar, e são iodo o que necessitamos morder para observar,

É corram, q ie os pacientes se entusiasmem com seu nédkca, pouco após
iniciar o tratamento hon opãticc. É que pouco ternpa depois de urna prescri án corri-ta.
o paciente supera Seus eslados de ânim o negativos, que t rn tanto arruinado a suga vida,
Antes, estava ansiosa, deprimido, irritado. Agora, está alegre, muito fa parte_ Aï está o
perigo. que o médico cta que deu o sirniplirriurr1, Altera-se o humor, mas atenção, a
persnrrarictade não m xIoLi! Apenas o estado cia ãrri a, Pode ser que o sim[timum, ou
não! N;io se surpreendam, no entanto, se depois, esse medicamento não seguir a Lei de
Cura, isco é, não Curar a mente: Não está num plano profundo, e s im supmlicial. Não é seu
simaiipmumi A personalidade demora a se aiterer_ É mais co ~ o paciente relatar
mudanças rio Humor e, só depois. na sua maneira de ser_ Mas essas mudanças tem de
aparecer!

Os sintomas da maneira de ser, a falta de confiança, por exemplo., ir a,
ngoismo, covardIa, r&ssentirTlento, nie são passa pairas, carro os estados de ânimo, São
cnrnantes. Os sintomas da personalidade profunda são ligados à educação, são ligados à
infãncia.

Os estados de Animo são o aparelho para viver cotidianamente_ Estão de
acordo com as circo stâMiás. 0 ânimo, é provocado p &as circunstâncias.

No Repertório. não encontramos, nos sintomas de persor & ode profunda,
~81 ida ltxs de horário. Esses sintomas são atiladas que se cristalizaram, São rasgos da

!rsonu11dade, estruthr das na 2 infância, que pertencera à personalidade e se fixam em
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condutas este mi das, quando a pers+snaE fade se dispersa. Isto, # o que, o
medicamento pode mudar. E deve mLidar, sertã raio é seu simiilimutn,

Ademais, os pacientes podem ter um mínimo de co&sci disso- Mas, em
gerai, fora os ensriraef res, o homem se esconde, não só dos dernais, ruas também de si
prôpric}. O homem. não reconhece que terra de cerssuf -s para certos aspacir}s de seu
car~R. r e, em alguns, õ f c reconhecé••os, não deseja mudar. Eu creio que a maioria dos
Lor rens asna seijs d etos de caráter, sua debEi d cte. Estão Orguhosos de, seu caráter,
estão eriitïcados por estes aspectos. Esta edificação, impedr3 o adorem de ver a
verdadeira maneira de ser Pois, quando é retWada a bruma, surge a consciéncia do
homem_ Às vezes, ele acha que um ditador ama sua fit-rneza de caráter; um orgulhoso
ama seu amor ;iróprFo, um avaro, sua capacidade de enraridocer a vide econômica; isto
é. os sintomas que perlertcert' à maneira de ser, à personalidade, são mais profundos,
roais constar)tes que os estados de ãnirno, Mas tem sido dH{c0 tom-ioss, para serem
considocadns cara ctedsticos.

Há necessidade de se fazer rodo um novo Interrc g tórLo,eondizente com a

compreensán da Dinãmica Miasmática dos caracteriuicos. Os Enterrogatórlos que termos
são de sintomas muito gerais, que nós não nos conformamos_ Por exemplo. perguntam
-quando se está triste' mas nós queremos mais. Além de '"quando", queremos saber
° rqué". para podermos armar a Dinâm[ca Miasmál a,

Sem Dinámica Miasmátiea, não há cura Sb Com os sintomas, sim, podermos
achar o sirnillirnurn Mas não vamos reconhecê-lo. E +ramos mudar o nTKiCffffler1tQ 50 e
não soubermos a Dinâmica, não vamos poderseguir o processo de Cura. A cura não se
produz de um dia para o outro, é um processo, assfrn como a enfermidade. Se não
sabemos a Dtri mica Miasmática, não vamos acompanhar a evolução! Vamos pensar, que
o que está acontecendo com o enfermo, pode ser patológico, quando ria verdade, pode
ser parte ria evolução de seu ser, que é o que o remédio homeopáIco move_

0 principal problema que se aprensenta ao médico, quando se trata de
nomear Ura medicamento, o que vai proscrever num caso atual, é se#?Oiorlar os sintomas
considerados, A respeito, vale esclarecer que há duas Corndutas. que vai, ou suprimir os
sínionias ria enfermidacfe, ou vai tomar os Moras locais ou partïcufares, q.ie são os de

,is baixa hierarquia, e isso não nas k teressa. No 2'9 caso, quando se almeja curar o
enf rmo, tem de se considerar aqueles sintomas próprias de enfermo: o que o
caracteriz&- Encontrar o ~irniiltmurrt do enfermo, num dado caso, nunca é tácli, mas pode
acorrer equivoco no carr nho da correta consideração dos sintomas, e, então, será uma
tarefa pouco menos que mn rosa,

Afortunadamente, Hahntmann se ocupou desse pro arpa. i' fa Organon,
alguns parágrafos são especialmente dedicados a sintam-nas_ E no parágrafo 7, se dit que
os sintomas são o único meio peie qual a enfermidade pede e indica, o remédio
conveniente.

Os sintomas, são os marcos do caminho,. 0 caminho, o médico tem de
faz -Io

A enfermidade pede e Indica o remédio conveniente. No  -ágrafo 153,
Hahnemann esclarece que na busca de remédio hor eo# tico, devemos ter era conta.
unicamente, os sintomas mais notáveis, singu(nre , exireordinarios e pecou-ares, isto é.
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caracterisritos. Devemos tornar em conta sá os sintnmas mentais, sem pre os de m aior

hierarquia. Vão conduzir por & sÓ_ ao medicamento adequado. Conclui-se que os
sotomnas que 0veríarnOS considerar em 1 fu r, s ib os merttai c r cter€atir:os. Isso
parece ser uma verdade incontestáv 1. Entretanto, todos sabermos que os sintomas
mentais característico são os que menos aparecem em nossas repertor izaçócs.

Hã toda uma geração de méii.cos homeopatas argentinos orla não
ionsiderarn, a ttãJ ser excepcionalmente os sintoras mentais caraotar€sticos. E, corra
efeito, mitos homeopatas temam sinter as característicos de outras esferas, eras quanto
à mente, só manejam sintomas comuns.

Em todas as escotas de ensino, mostra-se como torcer sintomas locais
caraCteristl as, Quando se fala de característicos, ë o mesmo que falar do sintomas
1oca1 . em geral, Porque nos #o3 ensinado que "dor de estômago", é sintoma com[, mas

or de estômago que aparece às 7 horas da manhã quando é lua cheia", é caracieríst co,
todos ternos de cons^dorar. É estranho_ &acteristico, é urra pérola para achar o
maíieamanto. Por que, se sabemos tanto colher o sintoma local, não faz ermos a mesmo
com o menta! ? Se é o rr^esmo ! A mente e o corpo são um só E Se podemos
compreender o que é característica na esfera tocai, façamos o mesmo na esferaru rnenta1!
1 É exatamente igual 1

Então, muitos homeepatas tornam sintomas características de outras
esferas. mas quanto à mente, se atém aos sintomas comuns. Eu vi Isto durante anos, e sei
que muitos continuam fazendo. E a prática habtuat dentro das salas de aula, na clínica
homeopét1 , AEi, com uras historia hinpatográftca, os médiCos anotara quais as atitudes,
os detalhes da personafidade do padienle vão ser consk3 arados para se1ec6onar o

medicamento_ Mas, naturalrFlorlte, a conta de sintomas comuns características, lava a
rala seleção muito incerta, quanto ao medicamento a preferir.

Eu tive muita sorte de entrar em uma escola de Homeopatia, arre estavam
as mais importantes nomes da especlalldade no mundo. Entra eles, Ma si Eiizaide. Havia
oito pensadores, e hoje, apõe 15 anos, eu recupero o pensamento de cada um d01es_
Agora au resgato tudo aquilo. Mas, entre ela, eu via que não entravam em um acordo,
para ver se o enferma sofria de abandono, ou res entimento. Naturaimtente, cada um
9eCgiiia pensando em um medicamento distinta. Ao confréiïo, quando se tratava de um
caso agudo, todos estavam de acordo. Porque tomavam sifltorn:as. Porque torravam
sintomas locais característicos, fias na esfera mental, não_

Então, co~ com estes mestres, que t rn tantos anos de experiência na
Homeopatia. Ensinaram-me a arte. Não me ensinararri a Técnica, esta, tui aprendendo_
Mas o estuda cia Homeopatia, não pode começar pela técnica. pela prescrição.
Naturalmente tem que começar pela Doutrina O estudo da Matéria Médica ensina, e
chegarmos a eleger med icamentos. Não se fazem perguntas, nem se obtémn sintomas, çu
medicamentos, ou Din mica. Eu também hz {sso, mas depois me 1kmbrei do uma histór ia ,
que rima pessoa convidou uni amigo para to rnar sopa de galinha. e ~e ,, foi o amigo do
amigo, o amigo do arreigo de amiga, e assim por diante, até que o último reclamou que
aquilo parecia água a~nte. Entâo, o dono disse que aquilo era a sopa da sopa de
galirnha. E é isto que está acontecendo: a imitação da Arte. O artista cria, quem }mïta não
cria. A soim aconteceu isto , e tenho de dizer-lhes= "queria lhes evitar isso". Não comecem
..........................................................
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dando LycopocJium porque lhes parece. Se vocês entenderam Lyco dkim. então podem
dá-lo as&m, sem p rgrlrLtas_ Mas não o açarr , por imnita. ão. Não c ner .m a dar
remias porque lhes parece. apenas, ou porque não saber]. Não se pode adrnt r 5 o,
r) início de sua formação.

Podem for Inseguros, içam  Eu tfve a sorte de ser auuxTEada por
esses &nios da Homeopatia _ Então, aprendi mulo com os pacntes. Coletva as
I si f^# , e #a pai'guntar aos Mestres. rr serre repertadzaç o Msl EiL ade era o mico
que fazia diferente. só levava em conta os sintomas citacaterlsflcos. Os outros, tentavam
coletar sintomas da pe sonalbdade, mas não conseguiafn_ Urmi avam-se a arquétipos,
grupos onde se er^ca r+ uri eorijurao de seres uman s. Ermo chegavam a arquétipos
de grupos de pessoas, mas assira não se pode ourar ! Esses arquétipos. criam
personagens camuns, são contrani a indMdualizaçãv_ Não criam #ndi íduos. mas grupos

urnanos_ Por e ce pto, vero wn protÕ o medroso e dão Pho ,pt rus a todos os
medrosos, isso não é Homeopatia,. orle está a caraclerislica do medroso? O Rep foro
existe para irncfMduaU r, não para deserMha' aaquétipos ! Não apontar cara  lsti a
huanarlas de ar►uitos indivíduos, mas ao cc ntrário, separá-las, semão não há HHo4Teopatia f
0 arQuttipO sa lve ao psicólogo, ele sabe o que fazer_ Mas a nós. ruão serve corna técnica,
Para t ortírn ar, 51 r 1, é do grupo dos medrosos, mas não é necessariamente PhosplloruS !
E se faz muito disso em Buenos Aires 1 Aqui não, se IndWualiza mais, pis tocos soão
alunos de Masi Elizakie, E ele sempre In (OU ,nstrar4€ s o que é realmente
característico.

Enfirn, tem que se esquecer a enierr rude_ A Homeopatia, é a
individualização e sintomas cavar tem st  s. E comprensêo do caso, senão, não se faz
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OS MAIS IMPORTANTES

É costume. quando se fala de sintomas caracIertsticos. se pensar, por
exemplo, ndescobre os pés. na cama`; ' ,deb^lkiade às 11 hs"; "sabor met co°t "urra pé

quente outro frfri "sensaç;o cie pien^tlr iJa depois de comer' "naúsea pelo odor da
corrida" ,-- São fam iliares a todas- É raro que alguém Pense na capftuio Miod, quando se
fala em sirktomas característicos

Os sintomas ceracterïsticos, dos mais importantes, sáo os mentais. Tem
havido erro em eleger medicamentos, por coletar-se sintornas mentais comuns, e, os
remédios pequenos sáo esquecidos. Crê-se habitualmente que, "falta de confiança", seja
mais importante que 'medo o ontardecer', °imtável após comer' etc. Ansiedade de
consciência não é urna modaJidade de ansiedade, é outro sintoma. É um sentimento que
existe para auxiliar o Repertório- Eu teria criado ouira rubrica. Há muitas rubricas no
Repertório, que são realmente, outros sintomas, mas que foram assim coloradas para
racilitar a torna de ser feita de.. RepertÓrlo, pura não aureenlá-Ia mu lin.

Mas "r.r1 de confiar ' é comum. Foi cotvcada para facilitar o RepertÓrto, e
nós o tornamos como uma  ma caractarWstica de viver. Mas é comum. Pão se davc
repertorizar como  A culpa está fargarnente citada na Malária kIórilca, sem
modallzar- É claro que é um sintoma de alta hierarquia, mas comunti. Serve para
compreender a Dinâmica Miasmática, mas não para r ertorzar- Isto é o chie s propõe
"que, se tenho a ansiedade de conscrncia com uma modalidade, corro na Matéria
Médica de um medicamento, naturalmente não preciso mais perguntar. Mas não
podemos saber tLpdo o que acontece nas Matérias Médicas. Par isso, precisamos de
Repert ria- Senão, vai acontecer como Nesh - creio que no tempo dele não havia
Repertório. Uma vez, colheu um sintoma eis urna paciente s ua que sefltia naúsea pele
odor da comida. Não conseguia ultrapassar a peita da cozinha, que se enchia de náusea.
Nash lembrava já ter Iiáu este sintoma, mas não sabia qual era o rnedlcarnento. Então, fcl
para a sua casa e cornou a ler. desde a letra A, todos os rned6camentos para descobrii
qual era c ue tinha essa sintoma, por sorte, estava em Cr era usticum. Mas, coitado, s€
estirasse em Zincam ! Pois bera. o Repertório cumpre esse papel. Mas Keni abre dou
modalidade. Não oalocc t "agrava ao a tecer", colocou "ansiedade ao aruxltecer', pare
respeitar o sintoma da p ogenesla- Mas não conseguiu colocar de forma lr.tei.ra todas as
frases, todos OS senti; :errtOs do experimentador. seria necassádo mudai€zar tudo,
exatamente como ris Matéria Méd . Mas o Repertório nos auxilia. for exemplo, temos c
paciente que chora por tudo, Biatra, Viemá, t n. Então Colocamos syr pathetic'; mas iá
existem 15 medicamentos € Não adiar±a rtada- Temos que buscar o que é' yrnpathetic",
a causa, 0 correto seria procurar em todas as patogenesias corno estás "áyrnpathetic",
para cada medicamento, porque ele tara cornpaixâo, porque Chora pela sofrimento alheio

0 grave é que coletarmos "falta de confiança ' , que Kent c olocou para fac il itar
mas que não caracteriza ninguém. Kent quiz fazer um questionário para ajudai' na hora d^
consulfFx, crjnfJrmi r m edicamentos, Mas não caracterizou. Este sintoma está lã, na Mal.........................................................
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Módica A 'falta de conilauça só é válida se for "por perda de confiança em seu própilo
vigor (Lyci iiím), ou °como se tivesse cor etk o uro erro' ( ii^cea); ai junto com a
Dinâmica. basta isso. encorrira-se realmente o remédio. Mas na cabeça, temos somente 4
ou 5 reméd ios, mas com 9 ou 10 }â nos perdemos, preclsarnos de auxi lo. e o Repertório
dá a idéLa geral pais, somente temos urna idéia geral dos medicamentos, nào estudarmos
muito a Matéria Médica e a mernõria é limitada_

Varnç5 U3@ , O momos possWei, a memória, Quando v ço estij¢iprn um

remédio e decidem sua din nn a, com os grupos. os sintomas, mas se deparara com o
paciente, m consultório, só vào lembrar metade dos sintomas, E é muita dit#cii ter o
estudo de cada remédio no coosultr rio. 0 estudo de cada um são 7, 8 páginas'. Seria
interessante le i' um fic rno. e acumular Pequenas fichas, com abe~0, e colocar o

que achamos Importante em cada rem~dia. Por e'amplo- Lycopodium • Ditatorial etC_. sua
Dinâmica. As modaUriades. buscaremos no Reperlórlo. Assim • coiocarrse 4 ou 5
sintomas caracte;isticos, os miasmas, a Psora, seu sofrimento básico, Quando voe és
virem um enfermo, e pensarem que ele pode ser um Lycopoãium, v o ao fichário, depois
de buscarem fia Repertório Deve•se lazer isto, estas Fichas, com todos Os medicamentos.
especialmente as pequenos. Sei que precisaria de um exército para Conseguir tirar do
Repertório todos os sintomas. de mil medicamentos. Mas é importante conhecer os
rernódios pequenos identificar 4 ou 5 sintomas bem característicos e Irã Matéria Médica
tentar organizar a sua DGnãrr a.

Vamos observar um remédio pequeno no Repertório de Kent, se rem um
caráter doce, mudo à morre. afetuoso. Vamos ver se é perverso ou não. Tem de ser muita
charnativo, tem de ser em tarturador, senão não o tomaremos. Se é gostar -de gozar as
pessoas. implicar, não é cruel, Por af. se confirmara os sintomas, atais para os remédios
Buenos_ Não temas estudado muitos medicamentos pequenos, pois durante todo o
tempo, nesses meses, estivemos estudando os sintornas do Repertório. Mas queremos
estudar. na Malária Médica. Iodas os remédios pequenos, como Zincurn, por exemplo,
Agaricus_ Agaricus tem urram culpa espantosa, e tem esse sintoma 'aregria quando cumpre
com seu dever'. Este é um rormosc remédio encontrado através da repertorl2ação de
F eni São sdntomas, paios quais eu sei qual remédio vou dar_ Pois, se cão f6r por toda a
Dinárrca, tem de ser pela culpa,.. Mas, para isso, é necessário uma ficha no consuirór#o.
para facultar a rnemõ rta_ E não deixar de 4~duatizar. com sintomas mentais
caracter^sticos. todps os remédios.

Público - "Faiando do estuda de remédios pequenos_ Sua segurança ao
prescrever Aga ricus, por exemplo. A senhora se guia pelos sintomas estudados na
Malérfa Médica, ou çxecisa ir no Repertório tentar modaFizar algo do mental ?

Flora • `PrIMOOro vou ao Repertório, depois vou confirmar com tis fichinhas de
estuda Agaricus ai J, está, como um culposo. E temas que prescrever pela Psora, o que ë
profundo. Depois do Repertório, também não irar nos ater em sb'tomas, Vamos ver se
coincide, o que é importante. Com a fichinha , lembrarmos que Age ricus iam culpa. e
vamos ver se podermos dá-lo. Serão aernos Homeopatia sintomática_ ?roponha a
Hor apatia anfi . psórica. Então ternos que procurar a culpa. Quando for evoluindo no
caminho da Cura, vamos ver se essa culpa vai melhorar ou po .rar, mas vai mudar_

http://duatizar.com
http://duatizar.com
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Esi&rroos, então. sabe rx o que o caroíoho é certo, a culpa está movendo, lndeperuierrte da
queixa física do enfermo ! Vamos ficar sabendo o que está eco r ecedondo ! UFláo. se 0
entermcr começa a chorar e diz que tear u€ , mas não sabemos sua Psora, vamos trocar
de rernéd o, quando o 1 remédio era teu siirRJ rnum m ! E Varrias seguir errando, pois ela
chorava, por agravação ou Culpa. Temos de saber qual a idéia equivocada de sua culpa..'

Público - A senhora ex 1;ca a dinámLca para o enrferrr ?"
Flora - 4 Quando o enfermo chega com urna agravação. e tenho de dar ursa

resposta, procuro ecatrnar sua Psora. Digo-l4 ie que terá uma agravação boa, que não vai
durar muita, lago v f passar, pois o enfermo chama a médico para saber porque se sente
culpado. e o médico lern de saber rqu ".

Agora, vamos tratar de aprender, como achar o simr4ftmum, para que sempre
nos aconteça isso, boas 7.gravaç es_ Às vezes, não acontece o que queremos, porque
não sabemos encontra r  simillimum. Esse ão p oble~

Vimos que é raro o mico iern rar - se do Capitulo MIM), quando se trata de
sintonia caracterisIco_ Na maioria das azes, a que se faz em termos de r aractetÏ icos, é
recolher os lados e horários, e é o que tem na grande parte das patageneMas. A não ser
que sejam preteridos pelas sintomas mentais_

Quer dizer, não conheço a resposta ao porquê tornar'FalIa de confiança", e
não, sintomas característicos. Não conheço a resposta, ires " que seja uro sintoma
mentaE comum, correspondente ã maneira de ser, mas pode estar até cedo ' já que se
trata de um &ntnma de alia hierarquia, Ao se preocupar coro sintonias profundos, da Mais
alta. hierarquia, comete-se o êrro de se conformar com 5ntOme comuns_ Esta si!uação
recorda uma estória Sufi, andam buscam urna chave perdida Cr {ela lógica, buscam onde
tem mais luz. AquJ é o rnesrr'a, procura-se sintonias mentais. arais comuns, o importante
pode estar na escuridão !

Os sintomas mentais comuns são inúteis para selecionar medicamentos_ 0
sintoma esperado, habitual, aumenta enormemente os fracassos. Tem de se considerar,
úrtica e exclusivamente, os sintomas mentais caracterlsti os, e deixar, sempre, de lado o
comuns. Sempre é possPM tirar Da Sintomas mentaf9 característicos, e depois sins,
Intagrá-$os aos comuns, que participam da Db rnica Miasmética,

Temas 'que juntar as partes, e urí-!as ao todos. enão, estaremos fazendo
urna ne cJfcina analítica. Está nascendo a Medicina Sintética. Não dividamos o homem,
bUSqUOrTOS sempre a Unidade, deixemos de lado a Pluralidade ! Vamos ao Absoluto!

Com três sintomas conseguimos a Unidade. Busquemos urra vivei irais ai1o,
corno Hahnerrtanft Ele relacionava seu estudo coro todo o Universo, jarnais se separou
dessa Idéia. Sempre suas perguntas, das circun tãnelas, foram relativas a o Homem unido
ao Universo, Ele sabia que a Lei é de cima para baixa, do mais profundo para o mais
^tuperficïai. Tudo Isso Hahnernann respeitou em seu estudo.. POdlernos entender que ele
aplicava isso em seu trabalho, com lntomass locais bem caracterizados. E ele chagava 1á.
Podemos dizer: assim como é erre cirna, é embaixo. Mesmo os antigos já diziam, par
exerrmpIu„.ria Pai Nosso: ",_.seio feita a vossa vontade, assim ria Terra como rio Céu- Os
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antijas sabiam algo sobre Isso. Mas é muito reais imediato para os homens, a Terra_
P cos terra a filosofia de a]evar os o'hoa ao céu-

Quando se trata de selecionar sintomas, não esqueçant o que impeFia é
dohmf- da lado os comuns e se ator aos característicos_ Sempre que passível aos mentais

rartethticas_ Um conjunto de s}ntomas rrenlais comuns não caracterizara a indivfrl ,
Podem dJzef muito sobre a Dinámica Miaamática. mas não caracteriza a pessoa.

Então é precisa ir à parsonaltdade do pâcJente, e monta-se o arquétipo da
Dinâmica Miasmática, mas não é suficiente_ Os sintomas mentais comuns servem, no
máximo, para completara Dinâmica Miasmática do paciente, já que são os únicos que
representam os quadros da personalidade profunda. Por isso, 'falta de confiança",
"ciúme", "inveja TM, 'eutoritarrsr o u , "orgulho", 'lunidez", "ódio", 1dalarr ", mde-sconffança"',
"inconstância', •rudeza. ', : 'r ffcia'. "avareza'", "covas;a' . "censurados, 1ntoàerante à
conlradiçâo" são sintomas absolutamente comuns, sem a menor caracterização. Não são
úteis, portanto, para a rapertorização. mas constituem os únicos indfci .os sobre a
personaldade do paciente, sua Dinâmica Miasmática, e que constatas um arcabouço do
que se é dkkno de curar, nesse raso.

Por ouro do, "ansiedade na escuridão". "Ilusão que alga vai acomecer 1.

"rnau humor quando se aproximam", "avia que o olhem", "desalento ao caminhar",
"desejo de rom por coisas", "colora ao despertar", "riso à meia-noite", "impaciente durante a
transpiração" etc,., não nos dizem nada sobre a personalidade profunda do paciente,
sobre sua Dinâmica Miasmática, porque tão se vê o que é digno de curar. Mas são os
sintomas mais precisos para selecionar os n icamentos_

Os sintomas mentais comuns não caracterizam o ind dluc, n-ias per matem
chegar a um arquétipo_ Os sintomas nieritais comuns são poucos, corno um pequ?no
onjunio- £ p ssIVel armar core eles os arquÓtipos existentes. Cada arquétipo está

formado por h umerávels indivïcivas. Caracteriza-se fiada um desses indivíduos por moio
de sintomas característicos. Vou tentar asna comparação: os distintos cães de urra raça
formam um arquétipo, composto por características gerais e comuns a todas eles_ Assim,
a partir de tamanho, peiageni, torra, qualquer entendido diferencia a raça, isto é, p10

arquétipo. Mas para reconhecer um determinado cão dentro de sua raça, temos de

observar nua nces que o Identificam, sinais 1ndi'4duais relativos e este cão unicamente. Se
me permitem usar essa comparação, preciso dizer que os sinais arquetípicos comuns não
indivduaiizam. Hesurnindo, para compreender a Dinâmica Miasmática vamos aos
sintomas mentais comuns: para selecionar o medicamento usaremos as sintio as m entais
c:aracterÍSt cos_

Vemos separar a compreensão do enfermo e a técnica, A compreensão de
enfermo é distinta da técnica. A compreensão é feita com auxrIfo do enfermo e do médico,
juntos. A técnica, o mÓdico usa sozinho. A técnica leva o médico a usar c raciocínio,
Inr i ncia, a conhecer e eleger o sintoma_ A Mat4rin Médica vai decidir qual a direção do

paciente, depois, que se foi em direção ao sem dio, teste raso as Matérias Mádk s que
existem são Incompletas, para isso temos as pequenas fichas roo consultório, com o
resumo da Matéria M ãdica. Urra dia, poderemos fazer uma Matéria Médica pela Dinâmica
Miasmática, pela personai+riade de cada medicamenta. For isso, é necessário começar de

agora_ Não ha para nós anca Matéria f l bica grania, Estamos passando pela feita dessa
................................................................
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Matéria M(
•
dica, mas sará urna maca ha rio dia que Interrogarmos todos os

modicam :atos dentro de nós, co m fazem os Mestres.
As f chinhas, por enquanto, são fundamentais ., não se pode estudar urr

merficannoto sem  Colocar ]orar de uma forma crua geais caracterize o medicamento,
arais profundo_ Por que os alopatas tém os seus guias, e nós não podemos ter ?

É interessante constatar que os sirrternas mentais comuns sâo poucos, unt
50. rio Refpert rio. E os sintomas mentais característicos são tão abundantes !... E as
ai t tides que pontuam a personalidade praf linda são Poucas, cevo são poucas ot
arquétipos miasmáticos. Porém os indivfciuos s o muitas, tantos quantos as combinaçóe ^
possíveis, a partir dos sintomas característicos

Demos uma olhada nos siniorr ►as, a partir do Repe rtório. Agora posso falar
respeito dos graus de sensação. encontrados nos sintomas do Rep rtário_

Os sintomas cie Repertório :árn distintos graus de caracterização_ Desde ot
muito caracterfstiCos, até os muito comuns_ E. ãs vezes, achamos que é um siftorri
estranho e no entanto é totalmente comum 1

Para poder interrogar, para poder tomar o sintonia, para poder observar v:
sintomas, alga que tenha relação com o Repertório, teremos que conhecer o Repertório!

Há muita dificuldade, dentro da Técnica, eia extrair do enfermo a verdade
Ternos que conhecer a verdade, nada mais que a verdade, quando quisermos lidar com c
Repertório. Ternos de saber, co rno médicos, a extrair os sintomas, e para Isso, ternos ãí
conhecer cus Sintomas no Repertório_ Temos de saber o que é útil, saber o sue o paciriti
está dizendo, em quase duas horas, Se sabe o Repertório, n módica aproveita todas a^
frases, tudo o que o enfermo diz é aproveitado ! Se não se sabe o Repertório deixarerrco !
passar tudo. ' E assim, a consulta de nada serviu, não se escutou realmente o cita disse
enfermo,

Dentro do E epen rio, tenho de saber dos graus de caracteriza âo dos
sintomas. E saber que outras coisas existem roais, fias condições psicológicas que sã
características, Existem muitas coisas, as modalidades são abundantes_

Todo o Re erlório é r dalizado. E os sintomas mentais também, isto é
ternos de ver os sintomas mentais relacionados core_ "ao despertar`; "corne'; "transpira r
"sonhos" as relações do homem com a mundo.

Se torna somente •mau humor, se tem somente a expressão de anu
Oinárnica iasmática. "Por que como se passa quando, há mau humor ?" 'V qui
acontece, por que ?"; "Aqui se tomara somente a Dinãrnica. Em geral, vão falar que tér
mau humor por raiva, medo, ódio. ._ Vai aparecer e Psofa ! Mas não o medicamento li .
tem que se investigar, quando, em que circunstâncias, a Dinâmica não está dentro di
individualização. Então, tomas de ver o que acontece durante todo o db: "quando s+
levanta"; "quando acorda"; "quando drrmia". E o que acontece todo o dia. Tem-se qui
knterrm ar.

Temos que descobri{, em cada minuto, a relação de seu ser com o tc)dc
Temos de ver essa relação repetindo , se tod os os dias. Temos que interrogar isso. Quase
não se interroga a dinâmica, porque o pacienta já relata, mas não nos deveras nos guia
por a. Como se investiga os distintos aspectos de personalidade profund a ? Ternos da
aprender
.........................................................
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Outro grupo de sintomas mentais que existe rio # epertõrio, e que deve ser
deixado de lado, é o das Patologias, catatunia, loucura, mana.. Estes, não são
patogenét]cos, e sim, dados no homerrn arrlermo, pela experirreentação voluntária, pela
intoxicação com as substâncias. No são sintomas, mas grupos de sintomas.

Temos de defxsr de lado também os sintomas mentais não característicos,
ou seja, que não são raros ou estranhos. Estão pese entes em iodas cos indiuidtios.

Os que Tostam são os 5 ntCrrI5 mertaís ca€aa e sxïro-s, ou seja.
praticamente todo o Repertório. Todas as ilusões, exemplo, são raras e
caractensticas.

E o que é um sintoma ? 0 que é um sinrorna com um, e um caracter€stico ?
uma mariifesraçéo da en ermicfade, um se 'sentir mal °dor de cabeça" É um sintoma _
"Não sei o que se passa, estou bem', é um sintoma. Urna alteração do carrinho da saúde,
é um sintoma. Halineaxranrr se Interessava pelas sintomas raros e incornuns. Os Comuns
não Estie interessavam_

°Sinto -me mal'. Mas corno se sente? "Sirito-me como se fosse romper•me"..
Pode ser - "sensação de ser frágil" - e as sensações são de alta hierarquia. A sensação de
"ser frágiP', que 'vai se r : ' mper', es:á agregando, no homem, além de mal estar, a
sensação de que é frágil, o que faz um sintoma raro. próprio deste indivíduo. Ternos de Ir
pelas sensações, depois, pelas dIsfunções, e vamos colhendo o característico.

Se pegamos um individuo culposo, teus de saber que na Matéria Mi d]ca,
esta culpa tem de estar caracteriac1a de alguma maneira_ Mais urna vez, as pequenas
fichas que proponho irão ajudar_ Se o sintoma não está modalizado, é ólf cil de achar o
sirnilimurn_ Mas se é em culposo de seus pensamentos pecaminosos, saberemos logo
que é Thuja. A patogenesia irã nos dizer sobre essa ser.s i ão, que é de altssslma
hierarquia. A palogenesla se confirma a partir de uma sensação, e urna sensação da
esfera mental,

• Sensação de estar aumentado", é quase uma ilUSO r é muito característico.
As ilusões têm maior hierarquia. Mas é necessário saber fazer ri raraclnnzação. Não
adianta sentir que vai Se rompei, depois de comer muito, pois está em relação com uma
tun ão, pode ser um sintoma com urm _ É normal que sinta que vai arrebentar, meia hora
após um grande refeição.

Ou fusão queé frágil". Tem de estar presente sempre, em várias funç ies,
para ser um sintoma_ Terá que se crrnsiderar, intensidade e a fregü cka, que o faz
característico, para a . espécie, raro, conta urna ilusão. Tem de se hierarquizar_

Público - "POdemos prescrever, a partf- de apenas um SFrrtomâ, se só
conseguirmos uru caracter{stico? Podemos nos guiar a partir de uma só característica ?"

Flora - "Não é possível Temos de pegar toda a história, E a hkstór'sa possui
um conjunto de sintomas. As vezes turma um conjunto tão grande, que Lião sabemos
eleger. Logo, haverá mais característicos. Terras de escolher os ruis próximos da Fsura.
Os sintomas mais importantes. Uma ilusão é mais importante que por exernp'o:
'Ansiedade por cólera". Mas as 0usães são sempre importantes, características".

Público - "Sempre que vamos hierarquizar, quais os sintomas que varra s
buscar, no estudo do Repedórlo ?M



Flori Dabbah 36

Flora • "Sempre que aEnhamos sintomas. ë com função de sstu-los.
Podomoa estudá-los por ordem 21fabétiic:a, o que não acor solho muno. Podemos estudar
por grupos de inipertãnica. como tenho dito. Ternos de saber berra es temas_ desejos e
aversões, sensações, il usões, sensibr ir_ ade, tqravaç6es a r € ,orljs, sintomas de
perstoraT c sde, sintomas de conduta, e ri siri&Ornas i nte ectiaïs.°

Colocando em ordem hierárquica, temos Pemnaars[fade Profun , Humor,

Il usões e Conduta. E a Sensíbilit de, Agravações, Melhorias etc, Parece que esses
grupos elegem os principais sintomas a se tomar no  Se e houve um sintoma de
cada um desses grupos, e se cruzam, pode-se chegar ao re-n dlo- Mas rnpre agrupar

os de maior hierarquia, não misturar humor, desejas e aversões e personalidade,,.
0 humor, parece que está em relação ao aparelho para viver: 'rriste2a",

"ansiedade", "medo°, "Inqu1et e , "irritab il idade"--. Voo& sabem que o medo, e m,
pode estar multo rnod.l€nado, mas vocais não podemn fazer, urna por urna, as perguntas
relacionadas ao medo. A rubrica medo é de altíssima hierarquia pois é um sintoma
psórico. mas apenas Medo, não passa de um terna. Tem os de saber, se é "medo ao que
acontece" . 'medo aos homens' -, ~o aOS arl]rriaiS", "rriedo a que - ', a quarr o é medo".

Medo à humanidade, muito estranho, mas temo$ de co rd irmá lo. Temos de
saber que o terna medo se divide em muitos grupos, e em qual deles iremos erwcaixar
nosso sintoma. Acontece o mesmo com "Ansiedade", 'Tristeza", 'Irritabilidade' que
contam com 155 modalidades. Estão cheios de s€rttomas relac€orados coar raiva, com
pensamentos de morte, com indignação... Um monte de coisas que vão caracterizar a
enfermidade psõrica. Há de se ter muito cuidado na hierarquização... Q uanto mais
cabeças, melhor para ser 'eito -

Bom, então, estarmos tentando fazer algo mais sintética, isto é, um meio para
ewi!iar a memória. Se dividimos fjnr temas, Irá aÏudar. Guando no Rcpartório cruzamos
uma rubrica com outra. dá no mesmo, mas dessa forma, divIdlrido por temas_ fica mais
fácil de atemorizar, Quando tentamos guardar rxw irisistën ci , fica difícil, mas se
guardamos os ternas, tão. Esta r urna fórm ula, que creio que serve para auxiliar no
estudo do Repertór4o.

Depois, vem as aversões, as sensações, e as Ilusões com multo menos
modalidades que a humor- As aversões_ "aversão à com pa!tM ia". "a Falar", 'à r sponde 4 , "a
certas pessoas", "gi.ae Lhe toquenf", são sintomas cie alta hierarquia. Depois v.rrr as
sensações 'sermação de que é frág. "que é abandonad~".-- E as 1110sôes, são mais de
787. É muito diUc^, sempre me deprimo quando vou buscar Ausões, pois não sei buscar, e
às vezes, não são ilusões, sintomas característicos, mas comuns, e é preciso cuidado
quando for buscar as ilusões.

Portanto, vamos também dividir as ilusãe. s por terras, pois fica dlffeM decorar
peta ordem alfabética, E, se por exempla, chama um enfermo dizendo que os auiros não
tAm confiança nele, vamos ao grupo "eom relação ao que eles fazem". Ilusões sobre onde
estào os outras, tudo isso em ralação dos outros. Muitas vezes não conseguimos tornar
sintomas, pais não sabemos onde buscar as ilu ôe.s, diu1dindo em ternas, corro por
exemplo, em relação aos outros. Jé facilita se assim for dividido, por exemplo, com
relação aos outras. Já facilita se assim for dividido, por exemplo, em ralação a ele mesmo,
onde ele está (em casa, no paraíso, não sabe...), como ele mesmo, onde ele está {triste,
..........................................................
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al jre, humor de tordo tipo...). IGusão do que ele é (ilusão de que é um ganso)--. 0 que lhe
suceda, e o que #az, e o que diz. São sintomas de maior hFerarquia, as ilusóes quanto ao
que lhe acontece, e o que acontece aos outros.

As dusó já são sintomas Característicos, modali2am os comuns, Por
exemplo, ilusão que é negligente". Isto é. a ilusão que o pacienta persa que é. Essa
RiJs.ão de ser necligenTe. mcrdalLza e ansiedade de co sc éncïa, Iaciitarr o enconirar o
remédio. Pois. não vamos tomar "ansi€dade de con ciér}cLa', e aïm o que e1 sente em
relação a si próprio, a modalliaçâo dessa ansiedade. Parque, ai sImn, est&rã havendo
caracterização de um sintoma comum, coma "ansiedade de consciência`.

Dessa maneira, dentro das Il usões, vamos encontrar muitos sintomas, que
vão ajudar a detectar a delIiteação da petsonaJidade profunda, a partir de s&r,lomes
aparerntemente comuns...

Existem sintomas a respeito de fusões de coisas reais e irreais, em relação á
cama, à animais, Ilusões dos sentidos {' lauaia, audFtivos. olfativos, gustativas, faleis),
então é muito reais fàc dividir os ternas de usôes. das 727 Ilusões. sem precisar

orlzat r-
Isto á respeito das iIt sáes, tudo ë cdrsCleriStico, 'os pressentimentos de

mo+ie", estão dentro das Nusô , "crê que o tempo passa devagar ,, ou "que está muito
tarde"- Ilusões que são sintomas Intelectuais, são pensamentos corri uma Idáia
aquavacada da realidade, "Crê que a tempo passa rápido", 'Irlvialkiades paecern
Importantes ' , 'Mudo parece Irreal-'. 'tudo parece errado" ,,, É corno urna idéia que as coses
são feitas de maneira diferença. seus pensamentos distarcldos. com um pensamento por
zJetrãs.

Depois. vem a Sensl1Ildade- A r bfica "Sensível, temi 62 mociaii[iades, E
ranstonbos ter e "Que se sente só", "assustadiço'... Sintomas psôdïcrxs que pio

,onhecernos realmente,
Temos então, as Me horas e as Agravaçóes. Para que alguém torne

'melhoria', pata um sintoma mental, seja comenda, ou pela música, tem que ser muilo
-notável, 0 entermo tem que ser obser' ido por isso. Por exemplo, no ouvir mús e,
seir pre melhora sus angúst ia , ou sua dar de estômago- No Repertório tem: "rnalhora com
núslca", "por ocupação'. "po+' Car^S OlO' . ',melhora descei-do', 'por exarddcios f sitos ,`; "'por
rabalhos Intelectuais', Isto tudo não tem modalidades, mas por si jã são ckiracterísticos,

rque são raras. É raro que um quadro mental melhore por exercício físico. É o que
icontece, também, core as Agravações. Nas agravações, o paciente piora por música,
>or tempestade--- 0 quadro mental se agrara, por exemplo, pela tempestade. Mas tem de
per urna agravação muito notável, que moleste muito. Importante. - pela conversa dos
)atras". 'eo lalarern de coisas desagradáve€s"; 'ao caminhar ao ar livre "v trabalho
ntelecltra1 o agrava"; "por c oisas horríveis"-.-

Dep is, vem v$ sintomas da persor idade. Ciúmes, por exemplo, mas não
;áo tão raros. Não tem verdadeiras modalidades, são reais dlslinto sintomas, suas
rubrubratras-'rnmidez" possui 2 modalidades, roas não tornamos nenhum, salvo "timidez
)ara falar em público"; "timidez envergonhada"--- E existem 800 medicamentos, que não
ternos nunca E um despe rdlclo de 25 sintomas- Não considero nenhum, porque tenho de
}studar 'lFmlde '- O que é timidez? 0 que tenho de valorizar no paciente para lhe tomar'



Flora Dabba

esse sintoma? Tenho de imaginar a &iruação que tem de ser criada, para que o pacienta
me conta algo se re Sela timidez. Porque ternos de reconhecer um sintoma no pacienle,
senão, não nos vale o Repertório. O enfermo pode nos contar há dois aios sua timidez. e
só colocarmos o sintoma comum tímido. sem valorizar, sem enxergar a mo alização, 0

iFm+do está dizendo, que lhe custa la gar, Ir às reuniões, conviver com os outros,. E não
conseguimos enterdler.

i necessidade de compreender os sintomas de Repertório. Corno é a

sintoma. pe!a reconhecermos no paciente se avistarmos-
Todos nós sabemos corno é a raiva. cólera- Mas não subdly divos, nãc

vemos o que o paciente pode nos contar a respeito, caracterkzado, de forma às veres

pouco direta.
À medida que canhecerr'ios um sintoma , poderemos udI zá -i v melhor: Nác

usamos sintornas, por não os entendermos. Vamos metera mão no Repertório ! E
aprendê-Io.

Há modalidade ext;aordinádas. mas usamos duas ou trás parque não w
reconhecemos. Os sinlornas de personalidade profunda, eu respeite- multo. e Lera
aprender suas modalidades, para que possa en ixá .los na hora certa-

Eu estire pensando sobre a consulta - e o que pode-nos Lazer para guiar c
paciente, Como o nosso Interrogalõrdo, para tomarmos o que realmente queremos saber,
não o que o panlenle quer dizer, mas o que queremos Fazer. Mas, tudo ISSO, implica rx
conhecimento do Repert&io.

Voltando às modaiidade5 de temos; "às nove tiaras da n ar nã

`durante a dia', "nó crepóscu:o". "ao entardecer, ro entardecer prvx9i'no de ir para 2

carnaz, "na caria". 'á noite".,, Todas as rubricas começam com a modalidade do{
horários. Talvez -Mão tanto os da Memória. nus todos os de Humor com as horários
' :Alternando com audácia" "com exaltação" 'icorn esperança". "com iriltaNidade', 'corr
tristeza", "comcontrariedades' e várias alternâncias com timidei. As altera ncias tamt}ért

são abundantes no Repertório. Há muitas mesmo, e preçLsamos começar a nal
preocupar em ince{rogar. Em duas horas que o enfermo fala, posso achar pela menos
duas alternâncias. Se, durante uma consulta, um [ndivFdua alterna raiva cora t1midez
estará falando de sua DEnámlca Miasmática. Muhas vetes, dessa forma, o paciente este
demonstrando sua Psora, Esconde a timidez, e mostra a audácia. E 'aur âc[a", é rara- Ma:
muitas veres fico pensando co rno é um verdadeiro 'audaz', para poder. torná-lo- Camc
Imagino eu, e quando, um indi'ikiuo conta•me atitudes audazes ? Corgo será um enfermi
que conta sua ai ~a ? Mas sai-fo, é responsabI dade minha. Saber quando un
hôrnem é audaz. embora esta s'e urra atitude que se forra, para os homens, Pois. pc
natureza. o homem é covarde, se asst,sia, tuna. 0 audaz- é uma atitude de ali
Hierarquia, que vai cnrüra a natureza do homem.

Mas, ternos de confirmar, ter certeza, corno fazemos com a 'alta d
conf ança". Temos de perguntar. e novamente perguntar. Não é um irntornnação, mas um
compreer+sâo, o que nós iodos queremos- E o mesmo temos que fazer com o sintoma. t
que importa é que haja compreensão, para poder buscar rio enfermo, que tala com se
coração, e não que dó uma simples irwt ção, Temos ãe desenvolver a Medicina, e
Homeopatia que buscamos 1
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Ouando um alopata quer curar um ligado, então ele trabalha par 14 anos,
tentando pesquisar corno é esse figado. De cima para baixo, de dentro para fora,
buscando o máximo de informações sobre esse fígado, sobre suas princlpaís t1nÇões etc.
isto À, lenta compreender rea

l mente para que serve um fígado. E nós temos que tra tar.
por outro lado, realmente de corroo é um sentimento.

O mesmo se fax com o fígado, níhar no ni3 crascópio, vê-Io vivo, funcionando,

ter-lhe Ma-,. ós tRmb m tçmo de dar vida ei ntorr -Ser , o pas-se tçxlQ p tçrnpo,

e o er e~ não diz nada, a não ser "sota tímida". E aqui, o enfermo está decidindo qual é
o seu sintoma, e nâo gergtniaxrros mais nadai Vou ter que sair pesquisando, se o sintoma
é mesmo thrnlciez, Vou ter de perceber se é verdade- Vou ter de interrog1 In, saber como.
quando ele é tímido. Aí, ele fa1.a "não saio de, casa após as seis horas porque tenho medo
que me sigam". Descubro que o paciente não é tímido, mas covarde. é um inseguro. E
rio se poda pega

r essa sintoma, pois vai levar a vários sintomas, nada mais do que Isso,
e pode haver um equívoco na escolha de um deles.

Tomem cuidado ao tomarem o sintoma "timidez, só porque o paciente assim
se ache- Podem se enganar com o medicamento- Trata-se de um sintoma comum, toras
podem ter, salvo por algumas modalidades.

Público - 'Mas para redrar esse sintoma, e ecÁDeá-io no Repertório. não fel o
experimentador quem disse que era fim do?"

Flora - "Sem, quando Hahnernann tornou o sintoma lirnidez", fe] de acordo
com seu próprio critério, e não somente porque o experimentador dizia- Se pie via um
intensidade nessa t]midez, cacada peio medicamento, ele considerava. Ele perguntava
até cantirmar que o experimentador era mesmo tímido. Ternos de convir que Hahnernann
era um observador raro, era o Mestre. E perdia facilmente, com sua percepção. tornar o
sintoma,

Mas. de Qualquer modo, se um paciente me diz de sua Vmidez F eu nàa vou
confiando. Primeiro, vou conferir, iinvestigar sua Oin mica. Mas, o mais importante, é se
conseguir anotar moda'idades do sintoma. 'Quando se sente tintado ' " - "Sempre às 9
horas da manhã",,. Isso é rar(ssiri ioi Não sei o que quer ditar sentir-se tímido às 9 horas
da manhã, mas é bera c-aracte;Tstìca ! Normalmente, vemos 'tímido par aparecer em
púbJico", depois, t#rnido por falar em público... Tem que ser muito marcante.

Público - "Aqui tem, iirn6dez quando soziahn", 'tirnidez para aparecer em

p^iólico", seguida de "mas é capaz de".-- Eu há pouco tempo entendi- Urra paciente que

sofria de ierrfvei antecipação, cada vez que tenha da t aula, tinha diarnSla, sofria m^rllo, tinha
verdadeiros transtnm , aras na hora tudo saía maravilhosamente bem, ela mesmo não
acreditava. A parbk daí, corrtpreendl realmente toda esta modalização: "Medo de falar em
público, mas é capaz, A que fui ver o que existia. Tinha lido, mas tão dava

consideração.--
Flora - ' /iram ? Vocês se dão certa, agora, entenderam a irnporrnc1a da

compreensão ? Se furem tomar algum sintoma d4 falta de auto confiança, tenham
cuidado, não fiquem na ignorância, não a confundam com timidez. O enfermo às vezes

não sabe relatar, mas vr)cés, vào t +r de ler as pato enesias, as Matérias Médicas,

cornpreend@-ias, sair da }nar ,ncIa, há tantos remédios a esludar,.. E ãs vezes vão dizer
que as patogenesias #ém pouca coisa, que são pobres. Tem que prestar atenção o
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compreender. Senão o pac Brite tala 50 rnTriutos, o não se r grão conta de nada. Dirão que
os paclennles estão bloqueados, que as Matéria Médicas estão incompletas... Nada disso
tem culpa. Mas, se vemos com cama, as patugeneslas não são pobres, 7500 siniormas
não são pouca coisa ! Se com Isso, não podem curar, o erra não é da Ho neopalia, nem
do paciente ,..'

Púbico - "será que uma pessoa que dti ser tímida estando só, é ião tímida
que sÕ em pensar de alguém vA -Ia, tem vergonha ? Eu tenha uma paci .ertte que sentia
muita ergoithaha de se ver na Ietevlsão,-."

Flora - "Sim, a por certa seu remédio deve ser Siticea- Fica infimkdada para
aparecer em pública Mas é necessário compreender a Dirr mica. Daí" sabemos que o
paciente Sicea irá ficar coro vergonha sô em pensar em aparecer em pública. É sabido
que a SilIcea temia esconder -Se do publico. Ternos de estudar, então, o sintoma, de
acordo com a totalidade. E igualmente corri o enformo, ternos que buscar o sintoma que é
raro, que dê a idéia de sua totalidade. Temos que saber o me*dicarnente, e tem que se
enlander o onfermo, comum o pudor em público, a vergonha. Mas o peeutiar é sentir-se
envergonhada s.czïnha- Sente-se intim dada sozinha, corno se estivasse numa niuftedàa- 0
enformo deve confinar a Dinâmica, não só o estudo do medicamento, Senão, tomou
sintomas, não compreendeu o indh+ïduo. Não podemos saber o que é curar, se não
entendermos a Dinãrnirs."

Então vocês devam começar a fazer Isto. Durante o ano. vão usando a
lntol1géncie, u tomw.ir o slruonna ligado ao todo, assim corno o todo é ligado ao sintama-
Gosta rJa do falar a vocês sobre auto-observa o. Gostaria de dizer-lhes, o que $à de se
o% seroar. Mas gostar-a de fazer Coro Hahnemann faz com seus experimentadores.
Enslnar .Ihes o caminho da auto-observação. auto conhecimento. Havíamos dito, que a
vicia são eventos externos o internos. Em cada circunsiãncia vocês deveriam detini•la; isco
se chama  'estar enojado": 1slo é 'lana de respeita''..- Isso é, saber definir as circunstâncias
que estão vivendo- Por outro Cada, pode ver que parte da apresentação psicológica está
írrnto dessa situação. Por exemplo: ao enfrentar uma pessoa, para lhe perguntar porque
ela agftm cie determinada maneire conosco, podemos estar indignados atingindo nosso

centra de emoção. De mesma maneara, temos de saber a que se passa pelo centro cie
emoção, o que fax com que Urna pessoa fique indignada, ou que achou que lhe faltou o
respe4to.

A doença se inicia quando alguém enfrenta alguma situação com o centro.
que não lhe corresponde. Quando dou uma aula. sinto meda, fico ans#osa, sofro de
antecipação. Estou mexendo com o centra emocional, e estou errada, pois deveria estar
aI.uarido com meu centro ernocional- `Cenho de abrir a cabeça de vocés, eu venho por
isso- Mas se eu me deixar levar peio ateu centro ern tonal, não consigo abrir a caleça
de ninguém. Estou falando de emoção, e se eu uso o centro emocionar, quando deveria
usar o intelectual, não rios entendemos. isto, terra de se observar.

"Enfrenta as celsas mais comuns": `sempre está colérica"; "sempre está
triste" Estes, são sintomas e podem ser ca;acteristicos. Se a IndLvWuo precisa de seu
centro Intelectual e nunca o usa, teto é característico. E. por certo, uru indiMuo que não
consegue pensar, tem pouca menina está embotado, comete erros, enfim, tudo que
modatize e condição de lurici nar de um centro importante- Por is5v é Importante

................
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rivestig,a,r no €nterrogaiório. Perguritar: ' cortio pensa?'. Mas, o que quer dizer asso_ 'Como
e s ?". 0 que se encontra no centro inteleCtua1? Membr[za Concentra, dá ínfor ções

^o centro emocionai... 0 que é ? Temos de ter urna íd [a do que é pensar, queL sintorna
em no Repertár€o. Mas terra-se de saber mesmo, senão, perde-se o caso. Corno saber
escurar "embotamento lendo', por exemplo, ? Er narav1hoso saber coroo lunclona o

]er amerito, esta função!
Como fundoria o pensamento, a laço e o eriterrmo tem iõéLas

rsistentes ou seu paramenta sempre se desvanece ? Sim, porque h 1500 Sintomas, e
corno é este sou centro de pansamento ? É coro seu centro emocjona; ? Senipie
^rifrenta tudo bem, ou sempre está de mau humor ? E sua atitude em geral ?.._ Talvez seja
erto perguntar o contrário ' Quando está de borra humor ?" "Sempre ao acordar',_.Bom

sio é rafo, bom humor peta manta, quando acida f* de repente, por axe pfo, o
.f ,rente nessa hora, está conten##ssinn_ Mas depor, começa seu mau humor, e só pá ra
io dIa segUirste_ isto, é Um sintoma Característico, raro_ A atitude desta paciente, sempre
stá mal, salvo naquele momento, isso é, exatamente o oposto, e assim, é caracteristk o.

'orque, às vezes, não temos modaiiiade, ternos de perguntar, talvez, melhor: ':Quando
Ião está irritado ?' Às vezes, acaba fafarndo que ao Caminhar, não é irrïtação o que sente,
nas é fraqueza, por exemplo. Ou que só se sente bem caminhando, isto já r anais
5omün.

Mas a verdade , é que a partir de um sentimento comum de uf ettvklade, é
iecessãrïo obter-se a r odandade. Como, não sei.

Intelig rrcia - bom, ai, eu encontrei uri caminho de perguntar o oposto. Mas
:ada um tem dc achar sua melhor ouna, 0 RepertÓrio, está cheio de sintomas metais ao
}e banhar, ao se vestir etc. E nóSr não COnhec0mos, não ë rT7esmo ?

Eu, por ei empFo, me sento sobre o estômago. A melada das pessoas se.
senta com o suporte da coluna reçf b:ai, mas eu, não Sempre me sentei cor' e
;at irrmagv_ Meu centro emocional deve estar por ai_ Mas o que deve ser? Pode ser, talvez,

insledade no estô€rmago, por exemplo. ou nada!
Bom, quer dizer, tudo serve. 0 que está dentro é o m esmo que está fora. 0

jue está em cursa é corno o que está embaixo. Tudo se relacGona, o superficial e o

)rokundo.
Tudo deve ser observado; "Como cone 1' Come rápido, coroe lento_„ Já

.h+c o trabalho de me seriar em ura restaurante, e ver como come. n as pessoas. E

)bservei tanto m odo de ser, mando de cor roer_ .. E tema tantas modalidades para corno se
,ori-ke, e é tão Importante para ci homem, a maneira de como conter, a corrida é uma

,ois.n tão vital,_. Mas não sabemos como se come, se, (:Om amor, se com ódio. tão
gabemos captar o sentimento nessa hora? Há pessoas que comem cora raiva, outras,

,om prazer,e com amor, corna ura bebê 1,.. Porque comem venenos em vez de corrida

ãadia, Por isso, é precisa acompanhar os movimentos cotidianas das pessoas como se

tsseiam, corria se banham, corno comem, quatro me lhoram, quando piorara, o que

:tem, o que gostam, o que não gostam_ Há aqueles que não suportam banhar-se,
)atros, não podem ficar sem tarar banho. E estes sintomas mentais que estão no
Repertório, possuem modalidades: ansiedade que melhora lavanda o rosto com água

ria.." E por que, os experirr ientadorr}s tinham, e meus pacientes não apresentam estes
................................................................
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sintomas ? Não posso admitir isso ! Meus pacóentes não são rriiaito diferentes daqueles
cxperimeritariores. E isso, arraljOS, é Urre coisa prática para atender o enfermo, e
encoro ar o m icamonto. e isto não lhes ajudar, busquem outra coisa e esqueçam o qu
Fo s disse.

Público - "Busrafrnos no pa^lente a história, ou os sintomas, riu Repertório ?^
F!Qra - "Ambos, vão ao Repertório, e ararem a dinâmica E fiquem

esperando um pouco para oh seroar uma bela agravação I„
Falamos de sintomas rara taf íst cos, de modalidades, de humor, de desejos

e aversões... Enfim, todos ;os sintomas caracteristico , E deixamos de lado os s^ntorr;as da
p rson i a e, porque eu disse, que erre gerai, eram sintomas comuns. E mesmo sendo
profundos, ao procurar no RerpertÓrio, nota-se que não poss:rerri médakidadres_ Isto não é
ur,r erro, é lima intenção para não repelir toda a Malária Médica no RCpe'fL rio_ Quem fez

os epertárlos, queria simplificar- Por este motivo, não caracterizaram inuitOs
Pot exemplo; "ansiedade de consciértcia'-, náv é modalidade. E não devermos tom -Ia.
pois ri. o é raro ou paculia _ Ansiedade de onsci&rocia, todos os seres hurnarnos teto .

Somente podemos pegar os sinIornas comuns, por exemplo_ a própta ansiedade da
consciência quando algo a  O que pode modal lzar urra sJntoTn a é o que leva o
Iborneopata a eleger esto sintoma. Por exempto o p rierite relata Que tem muita
ansiedade de consciência. Então, em sintoma a eleger, depende multo da experiência dc
vida de cada médico. isto é, não se pode ensinar, e só a experiência para confirmar se há
real m ente muita ansiedade de consciéneka-

Os -intornas comuns, não estão relacionados com a modalidade. Po+
exemplos "uma ansiedare de con cIIéncia, como se tivesse cometido uma cola
vergonhosa", ou "comu se Tivesse cometido um crime", Ao estudar a Dinâmica
Miesrnãtica, vemos que muitos medicamentos apresentam sintomas comuns niodalizados
assira corno no humor, pranto e raiva.

Mas, voltCrnos à 'ansiedade de coosc r cia", suas mo dabdades serão orr
ilusÔes' e sente insegura, roi -no se tivesse cor-ie!ido um grave cr rne', "como se fo: se
um crkninoso' Vamos encoetrar isso em multas reniÁd;3o6, corno illcaa, por exemplo. qu€
acha que cometeu um erro grave. Portanto, não estão agrupados, por isso vamos, não á
"en&ecfude cie consciéncia", mas sim às ilusões uue retratara essa ansier#aoe, como está
nas patr enesias_ ' llu o corno se p udesr:e cometer um erro - Thuu ja",

Se vocés podem, em um enfermo, modalizar a ansiedade de consciência
não necessitam saber se terra fome após Corroer_ Besta tornar um Sintoma de altissïrns
hierarquia, um sintoma psórk o, que é seguro cria seja um sintoma de pe sona1 idade- E st
vocês gravaram "ansiedade de consciência com desejo de sal", nunca vão encontrar c
simililmum, Vão ertconlrar um k a.tr-ro. ou ulph, etc-.. repertorizzando slntom s comuns. C
que quero sintetizar, é que todos os sintomas mernais sejam cgr: esferas profundas, arai
bem mcxfalizados. Assim como voçàs landi tornariam tristeza. Tristeza existe em toda!
as pessoas. É um sintoma da dose u fino, nado mais  Então, vocês devem perguntar
"Por que está triste ?' . para ver da que sofre este homem. 0 mesmo, ternos de fazer cürr
a Persons!iclade Profunda,

Estudar a Dir turca Miasnalica quer dizer; existem medicamentos que t rr
c ipa, necessidade de fazer tudo perfeito, para Deus não castigar. Isto é comum T oda;..........................................................
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os hori^ens tentam fazer as coisas bem, para que nem pa is, nem màes. nem et posas. nem
Deus, retiiamern... Bom, o depois, porque Também laz parte do homem, fazer as cosas o
m elhor possível. Em geral, o espirito do homem rijo se corxfurrna em Fizer as coisas mal.

Está na cabeça do homem a idéia de se aproximar de Deus. Porque a Deus, pesmïte •se
equivocar, ao Homem não.

mas eu contara uma história de uma paciente que tinha a sen .ção de fazer
as cÓk a 'o 1 S, P8f ékeP q h ; a r4U l9 IIISï x.550 do kndivfrfuü qu tem ã C~Zá
que fechou a porta. mas tem que voflar para conferir. A razão dela d que agiu certo, que
fechou a porta_ mas tem que ir IA e conrerir, olhar, por incerteza. 0 drama é que ele náo
estava (o paciente em questão) fazendo nada, e achava que estava indo cor-dia a moral,
sent indo culpa pelos menores atos, onde a rna;uria das pessoas nem se dá conta do que
faz, Preocupa•se, se fuma, ou não._. Parecia negligente. Isto Ô. teria a sens:aÇáo de ser
negligente, que se descuidava das coisas, mas não era verdade, pelo contrário. o
paciente cuidava demais para não negFige nr_iar_ E lodo que pudesse. ia controlar. togo,

não se agrupava nas negligentes_
Sente se n gli rt ^t s o de cometer atas erradas, Aí a mc aiização da

ansiedade de conscf ncia desta pessoa. É a ilusão que faz as coisas equivocadas.
Se vamos ao Reportório e encontramos Auaóes, um gruparnento cia 12

medicamentos mala ou menos (wrortg, delusion e se har,vesse Outra ilusão, que é
negligente, ou reprova a 5i mesmo, querendo, sim, poderiam buscar faial o medicamento

!ials adequado. Pois poderia sair ThuJa, ignatia, yclarnen, ulphur.., Se vacés tivessem
outro sïrrtoma mental, de preieréncka humor m aEizado, selecionariam de 2 a 3 remédios,
e dar levavam às fichinhas do consuttórfo, e escolheriam o mais adequado.

Rei-ri, o Importanie é que nós. homeopatas, nos coloquemos de acordo em
relação a qual sintoma de alta hierarquia devemos tomar_ E ráo sintomas comuns. Para
esse enfermo, poderiam cornar "abandono", sinirirras comuns, ou 'ertsi?dade de
corxsciéricla', os dais, ião. pais é impossível pela histõrda. Mas, estava mais mocia]izado a

ansiedade de conscié icia. pela agiu ria sua forma de atuar. O abandono nem tanto. não
estava bem modali áo. Enião, este é o único caso em que um sintoma comum se
transforma em característico Ou seja. as condições que dizia Hahnemann_ que seja raro e
estranho. E neste caso, é raro e estranho: urra pessoa que se ocupa em fazer tudo
perfeito, e depois, tem a iluso que está equivocada_ Então vocês cruzam. Ou neste caso,
ir o se cruza nada, aparas é Isso: 'Ansiedade de consciénçla corno se tivesse cometido
um erro", e ai, temos vários rnedicemenivs. E o que fazemos ? Temos que achar otnro
sintoma pecufóar_ Fias rio buscar o desejo de sal, Por que ir a um sintoma de menor

hierarquia, se nem investigaram os 7500 sintomas ? Trai emos de ver em que outra esfera

encontramos sintomas caracteeïsticos 1 Ou que atitudes raras ou estranhas podem ser

cruzadas. Mas se vocês não acharam nada, não absb em o ni+el, não vão sem pontaria,
não torne rn sintomas focais ! Vão até a Matéria Médica, buscar de iodos os remédios que
acharam qual tem a palogenesia, a Din mk a mais de acordo cara o que vocês conheçam
do paciente. Assim, fira muïto mais fáci_ Entre os 12 medica en?w, recorram àquelas
fichinhas que lhes disse para laxe,... Touca e yclamem, parecem os que mais se

assemelham com o que disse o paciente_
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A Sim, VOCéS agem com m ais sUyufan a. E mas de acordo com a Lei dos
SernlhaFites. Através dos sintomas raros da enfermo, e sintomas raros do medicamento -

É imp rtarrt.e cd oCar-se de acordo. O comum, é que alguém acho crus sela
abandono, por exemplo. o1i1ro - "AnsIedado de consciência", Erità , Ocorrem as mais
dlverss prescrições. um toma Pulsat+IEa, outro t_y padium. Mas, ass-m, no houve
nenhuma compreensão da Dinâmica 1 Não pode ser Que nos equivoquemos tanto ! Pode
ser Que nos equivoquemos core Pjrlsarilla e Drusera, pois têm $lntorrE~S comuns rmMO
parecidos. Mas isso mo pode ocorrer cnrn PulsatHia e L copodlij rn. muito dgerente _ ou
Sutphrir e PulsatMla- N5a devemos fazer anais. Isto seria a Lei da rssaiidade, não é a Lei
dos Se rie 

Coriundír Pulsatiiia cura Lycopadiurn, é parque a Dinãmica não foi esttudada,
não foi cada. E=oi dada qua kuer outra coisa Ternos de Ir pelo r a ciaaal, buscar , raro e o
estranho. Mas, tomar "ansiedade de consc iôncia' -, é um sintoma comum. Então: se
Pensaria em dar, tahrez, clamem. Pois o outro núcleo do paciente era o .abandone. Não
pude nocfallzá-Io, aias sei que Cyciaraem tem 'Forsaken", mesmo que i- o passa
modalizar e que este sintoma seja comum, 0 que importa é que ela tenha esta sensação.
Então teria que Ir à ffichinha de Cy la em. e veria a culpa de yclar ~. e a culpo de
eofetr-rro- Pois este afotorrta - "ar^slsedade de cor i sc nica" - encabeça a fila, este, não
podemos deixar de lado nunca. A culpa do paciente está ligada ao seu atuar na vida. A
culpa de Uhiurn tigrinum, por exe ittpto, tem a ver com outras coisas. A culpa de
Cyclamem, creia que iambérx i tem a ver com o atuar. As vezes. não moe lembro muita bem
cia questão nessas fichinhas, roas seria Um exercício a se praticar, ao estuda-Ias, até que
se acaba sabendo do niedicame.nto- Por exemplo, diferenciar a cul pa de yclarwM, e
saber da culpa de Thuja, sem precisar consultas às fichinhas,

Tornar um sintoma, mesmo que sela comum, mas ter certeza de sua
exktência- Pois ele é urn sintoma excludente, isto é, sci ciona alguns medícarrren os-

É multo sério tornar sintomas. Temos que ter certeza absol uta En tom -tos,
para não excluir ou Incluir, Medicamentos não afins, C então corrtete rr C erros graves. 1'
riar,essátio por exemplo, saber das diferenças sutis, "é ne gl igente", ou "tem Hesão chie
corrxete erros". As vezes, é preciso uma hora de história, para se saber disso. Nesse
exemplo, há muitas diferenças quanto aos meriTeam atos, É necessária segurança. ao
eleger urre slntor m- Mas, temos que confirmar, ir à Patngecnesla rias Matérias F.áédlcas

Se vocês pudessem fazer sempre assim, ótimo. 0 que não podem é ¡segar
°ansiedade de c .Fnsciéncia", e pronto- Temos que ir a Matéria Médica, nã só cruza+ com
outro no Repertárlo. Tem que ser ume, culpa rara, que tacha de ser curada rio paciente,
pois ele deixa de vivem por isso, deixa de cumprir com seu destina.

Vocês tem de conhecer a Dinâmica iMiasmática, tem que conhecer o
caminho de cura do indMvfduo, Não devera correr o risca de se equivocarem rim, escolha
do rr icamerrto, e vocês devem saber o que fazer. se é hora de dar outra d ose, ou o que
vai fazer Se não sabe roas o que é digno de Curar, seguramente, trocaremos de remédio l

Pegeemos a ruhr}ca "Falta de cortiça em si mesmo" e "Intolerância a
contradição", e vamos ver, que dão Iarnbérrt, sintOmaS comuns. Ia  ser necessário buscar
os sintomas de humor- Seria necessário fazer outra patogenesis para enriquecer esse
medicamento, Tudo tem de ser modalizado, Também o profundo ! Não costumávamos...........................................................
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modelizar os s nçornas pçofundos. D vemos Thuja pela sua aisiedacJe de consci•ncia, e
ruão nos preocupávamos toas- Poderlarnos ter. uutfo. por exemplo, Cyclamern

Pata torrar um sinlOína mental, este, tem que estar € arcteri do, se não
asthIer caria rIaado, este #comem está são! Pois tem d haver ursa ruptura deste coro e
munia. E eu tenho de saber corno buscar esse ru ura. com cada porte da seu ser

Estaríamosmentindo, se em uma pessoa muro enferma, e com UM morte dP

sintomas roeu 'r$, rio consegui"erros m(xa11zar nenhum. Não pode ser! Pais o homem
começa a se enfermar do mais proliaido, e pear se seus pensamentos 1

Se tomo um luca1 mo falizadc , com a{ta hierarquia corro por exerrrp o "dor de
estômago sem marfo' ou ' lpita o pensando em scus sintomas locais", desencadeecas
por outros, de alta hierarquia. por e er pio, um enfermar que no consegue ficai
quieto sentado} então, torno: "inquieto sentado", "aversão a sen r'sC', figados à
palpfação pensando em seus arros"..-)

Então quando um sIntorna local é desencadeado por um ser,tImento ião
çfrar€de corno esse "pensando em seus erros". Tremenda culpa altíssima hferarqufa- Está
beto modelizada. esta ansiedade de c onsdência-
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UMA HISTORIA SU RPREENDENTE

Vamos ueí urna história surpreendenia: uma senhora de 76 arpas- No quero
trazei histórias *curadas'. Quero trazer os er

r
as, pata vermos quantas hlp leses passiv€is

existem em relaQão a uma pessoa
tomarsintomas é muitíssimo sério. Disto. depende darmos um remédio quQ

suprima, ou um reméio que não faça nada, ou rurn remédio que a cure- São as 3 coisas
que podem aconteceq cara urna pessoa-

Mas a senhra é muito enérgica, pass lor+&, irritãvel. cuidadosa ao falar. Tem
uma história com inuftas enfermidades- Foi sempre muito enfetrre. Com hemoptises,

bronquites hemarrágic-as. urna grande tendência hemorrágica A umidade melhora- bi2
que tem uma grande capacidade de abstração. Quando fui vé-Ia. estava superando uma
depressão, em uma semana i se recuperou, e depois, voltou a se defender e a depressão
passou. Seguiu com sintomas físicos, ruas muita alegre, oiirx,ista bom caráter. Loquaz,
n. o pa ra de conversar ! Generosa, admira a vida e as c-ores- Terno a velhice e a morre
Tem 76 anos, e teme a velhice ! Tem 76 anos bem levados, vamos dizer, não se entr ou
Também teme perder a lucidez, seus sentidas, Mulio pagã. não acredita em Deus- Nác
comentou mu lto, e eu cometi o grave erro de não irrierrngar sc^ã)re Isso de se acha
pagão. Disse ser muito brava. Tem boa relação com as pessoas, todas a querem, e ala a
todas. Vida emocional aparentemente sem tormentas, som brigas consigo" mais ü!
menos berra. Medo de trovão. Gasta da vida, da soldão. Dei uilphur 200 e fui aié a M. eré

um caso mais ou menos agudo. E ficou muito bera. Tempos depois, fui iralar de se us
filhos, e perguntei sobre ela. Parece que sempre d4zla estar muito trem, bem demais,
estranhei.

Resolvi aprofundar mais, e descobri que esquecia o que fazia, esquecia don
nomes, do que estava dizendo', E tomei este sintoma "esquecer o que estava dizendo
Mas não pude repenortzar nada

Seguiu di.endo seus sintomas físicos. Falava que gostava de ficar só
perguntei o que fazia, o que pensava, quando só. Então, eth revelou seus ppensamentol
mais íntimos, que havia tido uma relação de 40 anos. Quando ele morreu, achou muita'
caritas aritigas, o sempre que voltava da casas das 1Ahas, ficava só. e voltava ao passado
ao amor adolescente, de muitos anos antes, no qual o marido a descrevia nas cartan
corno urna deusa, maravilhosa, muita querida. Vivia no passado. Me contou das coisa !
román[icas, eIo iando-a  Voltaramram as hemorragias nasais, continuou a falar muito, n.,
Argentina chama-se "falar pelos ramos", que é começar a falar urna coisa, e daí outra, e
outra, com um tronco com vá rios ramos.

Sempre foi sentimental, Pergunia multa, solidária com os outros. se sacrlflu
Paras pessoas. prc^fore fazer aos demais }uo a si mesma. Coloco "esquece o que este
dizendo". Isto me confundiu.

Ela se sentia passada para trás, ludibriada pela vida. Pela vida, e pez,
onipoiéncia de Deus. Que queria dizer ela core isso ? Então, se sentia corro que trafd#
por Deus, decepcionada com Ele, por ter lhe falhaM- Começa a dizer que está muito trist4

...............................
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por ter que morrer- Me pergunta a respeito (mas eu não podara contestar ria !). Mas
não pude compreender se ela estava irrfEda pela morte do marido, náo se+ bem, mas
merecia que havia um sentimento de raiva porque ele faleceu

Fiquei toda 
r
a ada pelo problema dela com Deus, e não interroguei muito

sobre ela e o mando. Apenas parecia estar vivenda ot 15 anos, do que real m ente os seus
7h. E o quadro física ira tTluitn gravo. Disse que estava perdendo a fé na vida. Sentia se
Inútil, pois jário era corro ames para os filhos- tinha a sensação de coo stfiç o na

u nia- Dei-lhe vários medicamentos, e nada a ontecert-
Urn dia, me disse que todas as noites lia as cartas do marido, e queria

escrever um livra- E comecei a interrogar o que havia com o marido. Ele morreria de
an ,urlsrna cere:hraa, Parece que não loi súbito, comecou com urram mania religiosa, e
passou a outro nível, e ao desprender-se da vida terrena, um pouco ardes lhe escra eu
para n .o segui-lo na morte- 0 marido lhe disse : "fio fiques enciumada, vou para em

inlio de Paz".
Mas os dois haviam andado juntos a v fa toda- Ele já tinha morrido há 20

anos, e Essa File malou a adoescêr,cia, o amor ruinár,tleo em que se envolvera. for isso,
passou a se achar abandonada, a no perdoou a onipoténáa de Deus, que lhe levou a
quem tanto amava. E sempre falava que estava se sentindo maravilhosa- Havia uma
verdadeira nostalgia, tristeza., ou algo parecida- listava arrependida por rido I -IO seguido,
Vivia fechada para seu alarido, seu Único mundo, de suas cartas, do livro que escrevia- E
esquecia de dizer seussofrimentos 1fsic , onde Via dois. que tinha febre etc. Sempre
dizia estar multo bem. Segui medicando-a sem clareza, pois eu não via nada, como
consigo ver hoje. Teve uma úlcera na perna, curou•se com Sulphur - e sempre dizia estar
maravThosa Comecei a pensar que ela ova muito sicótica. Com 76 anca, sua situaçio
familiar, seu marido morto, não poda se sentir tão maravilhosa sempre I E fá não tinha
úlcera--- Logo eu saloia ter feito uma supressão- Começou a ler melenas, era urna semana
mudou o miasma f E continuou dizendo estar ótima, mas não era nenhuma boba para não
Imaginar que rim melena na sua Idade é um sintoma perigoso. Aí, c meçel a entender, a
ver que ao viver o passado, cada vez se afeiçoava mais, fazendo-o cada vez mais perfeito.
Estava trISte por es.ar velha. não W conformando que ia morreL E parecia ter raiva de sl
mesma, dizia estar arrependida poÇ tratar maís de seus Furnas do que o marido, tão
maravilhoso que a atirava tanto. Temia t lo decepciono- Aquele amor tão pondo, tão
rnarav+fhoso-„ 'Tenha medo de tê-irr decepcionado' porque eia escarva neurótica, e
vivenciou o passado, não os últimos tampos-- ruas ela não o perdoa, por ter morrido. Pena
silencbsa, esquece o que es[ dizendo, sempre mudando de assunto etc. Com  toda essa
história, eu me sentia moto longe de cumprir o que tinha de ser feno- Aí começei a ver
que precisava tirar dessa mulher dos seus 15 anos, e ver a realidade ! Decidi tomar

sintomas de intelecto; 'os pensamentos se entrecruzarx '. Haviam 8 ou 9 rernérfi s, e entre
eles chesis. Havia muita egolatria e por isso the dei Sulphur. € o tomei nostal9is,
porém, Corroo este sintoma era importante ! Não é normal, uma pessoa de 76 aros, viver
como se tivesse 15, erre seu amor de adalascéncia. Pois não Chorava pelo marido morda,
azas pelo amor maravilhoso de adaiescéncia! Um sintoma raro, mas não quis tomá-o
corro determinativo, Preferi ver outros sintomas, e usei nostalgia para relacionar os
sintomas como um todo,
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Seria tachesis, Mercunus, ulp.hur, e então, peguei outra rwuaca: ' .perdi de

mern6ia para o que está dizer do- com pensamentos que se desvanecem falandc)". Urna
rubrica bem grande. '-Perda de fnsrnória para os nomes bilros etc.E sararn mais 0,1

meios os mesmos r médíGs,
Pú ico - l'ara 76 anos, não é normal essa coisa de recorder • o ¡, sacio?'
Flora - " Sim, mas o que aconteceu era m uitO intenso_ É Comum a perda cia

memória neAsa kade, mas TTIe pareceu caractofíst o, pois ela desviava completarnene te a
conversa. Esquecia por completo o terna primitivo.

Dcc4Ji Iomat "nost lgla : cem sensação de constrição m g r nta', e "medo
de trovão", o 'medo dos ponsarnentoS . E saiu i. chastrs. Como t-.a ia tido doenças
tia morrá ficas tias u[tirnos 0 anis, era calorenta, ec iatra_„ Bera, dai-ifie  chesls, não
Com tocar segurança, pois rião lhe achei a Psora. Tinha de OUrá-[d do passado._. E o
passado eram as circunstâncias, ruão sei o que era sua Psora, mas dai Lacr'esis 1 OM. e
após 5 dias, já observei mudanças na sua voz, por telefone. Falar que a melena

desaparecera, ao 1- dia ficou muro triste, porque s lembrou da outra pessoa doente.
Depois pensou na iniqüidade da vida, e disse: "Há 4 dias não lera as cartas do meu
marido".. e fiquei exultante_ Urna mulher de 76 acros, Cumprindo as etapas de sua
evolução, de criança à urna pessoa idosa, que era realmente.

A nostalgia era um refúglo da realidade, e eTe melhorou, não sei se era seu
siml11irrmtrrn, rr s ajudou a se integrar no conceito do ser humano.

Não fazemos homeopatia, apenas estamos brindando o paciente com o que
ele oFerece. Se me conlomrnasse com o estado de ânimo dessa paciente que estava
melhor, eu a mandaria também ao psicanalista, o que daria no mesmo 1 Eu vejo o que
rpatta: alterar sua atitude, -e tanto, que fazia piamos, agot , mais profundos e riais aios_

Não p*demos contestar uma pessoa de 76 anos, rosa fiço muito feliz quando velo um
}doso manter sua Integridade.

Mas não passo me comerciar apenas porque alguém disse que melhorou de
.nFmo. Esse é n 19 passa_ O 2 passo, é o cio equilíbrio, da Paz. A Paz dela consigo

mesma, ou com Deus. Neste caso, parecia que eia tinha reatado cõm Deus. Pergunta-rree
se esta mulher é Lactiesis, por cesta indignação com Deus, ou se tear a ver com
Staphysagria_ Conheço muita gene indignada com pessoas, mas com Deus, é difícil. Se
cão se curar core L.a ais, darei Sta rlsagria.

Se não compreendemos- o que é digno de curar - por isso a Diriám€ca
Miasmática segue tendo valor - nunca vamos compreender o que lho movia as
recorda óes da adolescência, f! necessário seguir estudando sempre, a Dinâmica
Mio srnát€nas,

Na Argentina, houve um Congresso sobre o "Poder de Cura - até orxle pode
atuar um medicamento homeopático". É que há honre atas que se conformaram em
resolver a entidade nnsológica, outros, com a entidade atual, au o esiado de ânimo.

Outros querem mudança de atitude,_. E esse congresso foi internaci nal, em Córdoba.
Apresentei um trabalha, com 9 anus de evolução: São.as casos mais antigos, que
parecem curados.

Os homeapatas. tara de saber o que é digne de curar. Qual nível de cora
devemos chegar. Todo médico, principalmente todo homeopata, tem seus fantasmas e
...........................................................



0 Sintoma Caracrertsco 49

tem de encarar a si m esmo. E tem aqueles pacientes que se recusam a compreender a lei
de Cura. Corta também a relação rnëdico-pacteme, as passih Iidades d lerapOutica que
uliJ.izam e o que a'uda o t aciente a com reeoder a si mesmo.

Osvaldo, Eduardo, Marta, os poucos patentes que posso reata erice r&€atar,
Quarto à Maria, vive corno arma ereni ta, aparada do marido e dos flihvs. Tem os cabelos
€onçvs como urna aparição. Todo dia se injeta, r mmndïga todos os dias, a Morrêna sJalétic..a.

ons&quis .Cora um far céutLao, FL'rtO longo de cidade, tij1tas vé2é$ it is cara_ Eta
precisava, nesta 4Do[;a, de 6 nor dia. E fazia então tudo para pagar a esse tomem.
Buscava dosesperadãrnente a Deus_ E Itnha 4 Filhos, Um em cada case de ar^ps. Core
2Z an os, saúde amuknada. com dentes estragados, com carência alia entar... Naqu ela
época, tornei 'aftecçôes re1 i , s", "eQo^smo", 'transpiração falando". Naquela época, eu
não trata€fiava nas três esferas. Ela foi com sua receita - udphur 10 _ Foi à montanha, e
cfa( era diante, nunca mais precisou d r r-se, e, após 10 'anos, também não necessitou
de outra dose de ulphur. Na riiontanha vive com a rtesões, casou-se ncwarnente, trouxe
os filhos de volta. Não tem mais egoísmo, e acabou seu deepero peta salvação de sua
alma, e rtão miais t scu Deus.

Demos, trouxe-mu há palco seus íMk s maiores, 2 parece muito formosa .
Ftquel exultante i Não esperava tanto 1 Não pedira tanto ao remédio 1 Vi pele relação com
seus til hos, que eea encontrou o caminho, a via doe or, cora seus filhos, e o Mundo,

i .

balado, bagunce]ro,.. Seus pais o a# ndonararn, e ele t.i criado pelos tios. Cheio de
verrugas, na V d vez me pareceu normal, na 2, já v iolento, grita, cot. Quando a o
abracei COMeÇOU a chorar mansamente. Sentia-se dividido, às vazes parecendo um
Eduardo que queria triuriiar, prosperar, estuar, e outras vezes surgia um Eduardo que
bãasfemava, destrutivo, acabava por se arrastar no chão, muito violento. Quando tinf de

rrent tr qualquer situa rk€ , muito meda, urna enorme €ta de co nffar usa. Cota muitos

sintomas rnantais, o poucos gerais. Sintomas mentais muito claros: Salta de
auto-confiança, blasfêmia, sensação de ser duplo, que alguém surge por trás,

Dei4hn Anacardiuin, até tOO MM. Com Ia M desapareceram os sintonia~
mais notãveis, a violência, a dependência, as verru }as. Ficava ainda a Erksegu Inça. Após

100 MM mudou sua atitude_
Parou com sua vida desbaratada_ Agora trabalha, estuda, está finalmente

prosperando. Fazendo uro trabalho consigo mesmo_ Temmktou seu curso de Psicotogla,
teve êxito e nine parece que v ve com grande tranqü tithde. Fax as coisas cada vez malhar,

o êxito e o fracasso não são sua restas, sulca mth é viver t
0 terceiro caso foi do Osvaldo. Quando era musico, sua rala era a música.

um mande guitarr a. Cada vez mais gostava de sevar•se era público, era ura garoto

multo saFftário. De casa para a escola, e vice-verse. Apresentou uma hemorragia, várias

vazes aconteceu, e sempre suprimiu. ornJgo, tomou Natrum rnuriaticum, e um mês

http://amuknada.com
http://amuknada.com
http://amuknada.com
http://amuknada.com
http://amuknada.com
http://amuknada.com
http://m�sica.um
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Está certo, crianças, será que cumpri meu dever ? Bom deveria tomar

Ágaricus, pois nunca estou contente, achando que não cumpri mera dever_ Eu ficava
pensando que, antes, nunca poderia dizer que senti ategria, só quando nasceu meu filho_

É, eu deveria tomar r esr iQ Agaricus_
Até a próx a então, estudem bastante?
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