Medicamento: Veratrum album
Hipótese por: Masi Elizalde Escola Kentiana do RJ/ IHJTK,1998.
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Descrição: Veratrum album é uma planta pertencente à família Liliaceae e
subfamília Melanthiaceae, com habitat natural na Europa e Norte da Ásia,
florescendo entre julho e agosto. A raiz, parte utilizada para o preparo do
medicamento homeopático, é um rizoma exuberante, carnudo, espesso, de coloração
amarronzada por fora e branca em seu interior, que apresenta pequenas raízes
secundárias amareladas.
Hipótese: Atributo Divino Invejado Temas Principais - PROTEÇÄO / DESPROTEÇÄO / PRIVILEGIO / DISTINGUIDO / PREDILETO
Masi Elizalde – A Psora Primária se traduz na incerteza da alma racional do homem atual sobre a existência
de Deus, sobre a realidade histórica de seu passado de perfeição e bem-aventurança, sobre a possibilidade
futura de recuperá-las e certeza de sua condição eterna. A Psora Primária Latente é aquela em que a correta
resolução do conteúdo conflitivo da imaginação faz cessar a angústia, ou quando a mesma desaparece por
ação terapêutica, permitindo que, em um segundo momento, a consideração equânime da incógnita
imaginativa, junto com a aquisição dos conhecimentos necessários para resolvê-la, impeça seu retorno. A
Psora Primária Vigente é aquela em que o conteúdo da imaginação é vivido com angústia e não está
resolvido, ou é mal resolvido. (Elizalde, M. Acta 3 do IIAEHJTKent, 1985)
Núcleos da Psora Primária
Transgressão – desprezou sua imensa dignidade de ser o filho humano de Deus por ter aspirado a ser o filho
Divino de Deus. Quis ser Cristo (o Ungido), a Segunda Pessoa.
Perda - Da graça. Algo que lhe dava PROTEÇÄO e valimento de um Ser Superior. Perdeu seu lugar de homem,
sua POSIÇÃO e é o que quer recuperar.
Temor ao Castigo – Auto degradação (come lixo e os próprios excrementos, anda sujo e esfarrapado). Fica à
mercê dos instintos como um animal. Teme desgraças.
Nostalgia – Ilusão de que não está em seu país. Que não está em sua casa.
Justificativa – Acreditou que era o PREDILETO do Pai, por isso, desejar privilégios seria legítimo
Dinâmica Miasmática
P. Secundária – Sente-se DESPROTEGIDO Busca proteção. Reza. "Beija". Abraça todo mundo.
P. Terciária Egotrófica – Orgulhoso e extravagante. Desperdiça dinheiro. Quer o poder ou estar ao lado
dos poderosos. Ciúmes e competição entre os homens e entre crianças de uma família.
P. Terciária Egolítica – Disposição suicida afogando-se ou precipitando-se de uma janela. Desesperança.
P. Terciária Alterlítica – Ataca o poder. Luta contra os poderosos, cruel e destrutivo. Maldizente.
Considerações de Masi Elizalde: Veratrum album foi um dos primeiros medicamentos que estudei, e seu
estudo me fez duvidar da questão do pecado original. Toda a sintomatologia de Verat, no lugar de falar de
querer ser Deus em algum aspecto, o mostrava precisando mesmo da existência de Deus. Não se encontra
indicação de inveja de atributo divino. Sempre fica o Pai como uma Pessoa independente. Não quis ser o Pai.
Identifica-se com CRISTO. Quis ser a Segunda Pessoa, que se mantém sob o poder protetor da Primeira. Ao se
identificar com CRISTO perde a condição de filho humano. Porque, para ser feliz, Verat não necessita obter
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honra, dignidade, posição por si, mas que tudo isto lhe seja dado por alguém com mais valores do que ele,
exige um superior. Veratrum tem a necessidade de receber a honra de outro. Cambaleava a hipótese de querer
ser Deus. Em Veratrum não só não via aquele querer ser o principal, mas exigia a existência de algo superior a
ele, do qual lhe chegavam as honrarias. Lembrei, então, que no dogma católico Deus tem três pessoas, uma das
quais é o Filho. Portanto, o que Veratrum desprezou é ser o filho humano de Deus por aspirar a ser o Seu
filho Divino. Fiquei pensando: tinha montado toda minha análise em cima do desejo de substituir a Deus, mas
vinha achar que havia um medicamento que precisa da existência de Deus para receber Dele a honra e a
glória. Mas, como aceito a S. Tomás, aceito o dogma: a Divindade tem três Pessoas, uma das quais é o Filho, que
é quem recebe a honra do Pai. Portanto, estava salvo o aspecto da inveja do Atributo Divino. Mas apareceu
outro problema. Voltando para a sintomatologia, tinha que explicar como uma pessoa com esta problemática
podia ser coprófaga. Parecia quase uma heresia! Pela via lógica, não conseguia achar uma justificativa. Havia
uma resposta simplista: Verat é coprófago quando fica louco. Foi experimentado em muitos pacientes loucos.
Mas nem todo louco come fezes, só alguns, determinados loucos. Para esses loucos o excremento tem um
significado. O último recurso é a Simbologia, procurei a rubrica “coprofagia” e fiz um achado que me arrepiou:
coprófaga, ritualmente, é a pessoa encarregada de substituir a Divindade encarregada de regenerar as forças
caídas do homem: o Redentor. O que também vem demonstrar que eu não enxergo as coisas desde o ângulo
judaico–cristão. Em nenhuma de suas variantes existe algum ritual que obrigue a comer fezes, isto vem de
outras culturas. O Redentor! Tema da caça - o primeiro simbolismo da caça é matar o animal, a destruição da
ignorância, das tendências nefastas. O segundo, a procura do animal, rastreando suas pegadas: a busca
espiritual. Para Mestre Eckhart, a alma caçando com ardor sua presa, o Redentor... Quer apressar o Redentor!
Aut.
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SIMBOLOGIA / MITOLOGIA
EMINENCIA PARDA. Não quer mandar diretamente, mas estar protegido pelo poder.
CRISTO significa O Ungido - O filho de Deus, feito homem.
Quadro de Jesus no Horto das Oliveiras: A paisagem do Horto é de um azul sombrio e desolado.
O rosto do Cristo é lívido, o nariz hipocrático. Transpira com expressão de angústia. O quadro
transmite a sensação de completo abandono.
DIONISIO: O primeiro DIONISIO (Zagreu) é o grande CAÇADOR preferido do pai dos deuses - Zeus.
O segundo DIONISIO provêm do coração do primeiro. A mãe, Sêmele, morre pelo fogo e Zeus
completa a gestação do feto em sua coxa. A adoção paterna o torna poderoso. Antes dele, já se
disse, havia 2 mundos, o divino e o humano, 2 raças, a dos deuses e a dos homens. DIONISIO
tende a introduzir os homens no mundo dos deuses e a transformá-los numa raça divina.
Zagreu ou DIONISIO - significa o grande CAÇADOR, a insaciável incontinência diante dos desejos. O
mito da caça infernal.

OUTROS AUTORES
Resumo em 10 pontos os sintomas mais característicos do medicamento: 1 - AFETIVIDADE
(afetivo, abandono, transtornos por amor não correspondido, ciúmes, compassividade,
sentimental, inconsolável, nostalgia, melhora pelo consolo e beija e abraça todo mundo); 2 ORGULHO (extravagância, desperdiça dinheiro, preocupação pela posição social, egolatria,
depreciativo, transtornos por honra ferida e por desprezo, transtornos por perda monetária e
fracasso nos negócios); 3 - ABANDONO; 4 - ANSIEDADE DE CONSCIENCIA; 5 - SUOR FRIO NA
FRONTE concomitante de qualquer quadro agudo; 6 - SENSAÇÄO DE TER GELO na cabeça; 7 Desejo de FRUTAS; 8 - Desejo de SAL; 9 - Desejo de ACIDOS; 10 - Desejo de GELO. (L. Detinis Actas Homeopathicas Argentinensia).
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Veratrum album não quer ganhar nada na vida; o que não quer é PERDER. Toda perda para
Veratrum faz renascer uma terrível ansiedade; por isso vamos encontrar em Veratrum
muitos sintomas mentais devidos a PERDAS ou por eliminação; vamos encontrar a relação que
existe entre os sintomas exclusivos de Veratrum com as eliminações depois de menstruar,
durante a menstruaçäo, com a transpiração, com a eliminação de fezes. Cada vez que perde,
sente que perde a vida, se aproxima a esse momento que não quer ver. Veratrum não quer ser
mais que ninguém, o que não quer é perder, porque perder significa aproximar-se dessa terrível
ansiedade que o ameaça e domina. É importante o LUGAR para Veratrum; o LUGAR no sentido do
que está ocupado, que é o que Veratrum não quer perder, o LUGAR ocupado. Quem sabe o mais
psórico em Veratrum seja a sensação de PERDA. (M. Candegabe - Actas Homeopaticas
Argentinensia).

Aut.

MATÉRIA MÉDICA

HA1 672
HE
HE
HE
HE
GA 38
KE 1181
RBA 518
RBA 577

TEMATICA 1 - POSIÇÃO / HONRA / DISTINGUIDO / PRINCIPE / CRISTO
Ele acredita que é um PRINCIPE e assume ares de acordo. (AL1-4; HE-11; RBA-339)
Ele pensa que é DISTINGUIDO; esbanja seu dinheiro; orgulhoso de sua posição. (RBA-270)
Ilusão que está no céu conversando com DEUS. (RBA-293)
Desespero sobre sua POSIÇÃO em sociedade; sente-se muito infortunado.
Consequências de orgulho ou HONRA ferida.
Mania de grandeza e alta HONORABILIDADE.
Acredita que é CRISTO ressuscitado. (RBA-255)
Temor de perder sua POSIÇÃO lucrativa.
Sem sentimento de HONRA.

HA1 677
HA1 680
HA1 681
HE

TEMATICA 2 – BEIJA TODOS / CANTA / DANÇA
Ela beija qualquer um que se aproxime dela, antes da ocorrência de menstruaçäo. (AL1-13; HE)
Ele canta e cantarola bastante alegremente à noite.
Ela bate as mãos acima da cabeça e canta; ao mesmo tempo tosse com muco muito viscoso no peito.
Insônia completa; fala constantemente; ao ouvir qualquer som, como barulho do relógio, etc., torna-se
selvagem, dança, deve ser segurada; fala rápida.

HA1 706
HA1 709
HE
HE
HE

TEMATICA 3 – EXCÊNTRICO / EXTRAVAGANTE / GRANDEZA / ARROGANTE / XINGA
Ele procura por faltas nos outros (e escarnece delas). (AL1-62)
Ele é muito vivaz, excêntrico e extravagante. (AL1-28; RBA-433)
Conceitos errôneos e impertinentes.
Disposto a calar, ou falar sobre defeitos dos outros; se irritado xinga e fala nomes (palavrões).
Mania com desejo de cortar e rasgar tudo, especialmente roupas; mania com luxúria e conversa lasciva;
mania religiosa ou amorosa; mania de grandeza.

HA1 607
HA1 609
HA1 671
AL1 921
AL1 926
HA1 606

TEMATICA 4 - CAÇADOR / CAÇADO / ESCAPAR / PERSEGUIDO
Sonho que era violentamente CAÇADO.
Sonhos ansiosos e temerosos à noite, por ex: que um cão o mordia e ele não podia escapar. (AL1-927; HE)
Mania, ele afirma que é um CAÇADOR. (AL1-1; RBA-305)
Sonhos noturnos com CAÇADA.
Sonho que ele era volentamente perseguido.
TEMATICA 5 – LADRÕES / CACHORROS
Sonhos vívidos e ansiosos com ladrões; ele acordou com medo e continuou a acreditar que o sonho era
verdade. (AL1-923; HE)
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HA1 609
HA1 13
HA1 688
HA1 689
HA1 691
AL1 46
HA1 568
HA1 690
HE
HE
HE
HE
HE
HA1 692
AL1 47
AL1 48
AL1 49
AL1 53
HE
GA1
HA1 711
HA1 713
HA1 715
HA1 716
AL1 64
HE
HA1 668
HA1 669
HE

Sonhos ansiosos e temerosos à noite, por ex: que um cão o mordia e ele não podia escapar. (AL1-927; HE)
TEMATICA 6 - VOTOS A SEREM CUMPRIDOS / DESGRAÇA
Suave delírio; frialdade em todo o corpo, com os olhos abertos, com expressão alegre e algumas vezes de
riso; murmura sobre assuntos religiosos e de VOTOS A SEREM CUMPRIDOS, reza e pensa que está em
algum lugar outro que não sua casa. (AL1-2; HE)
Ela está inconsolável sobre uma DESGRAÇA (infortúnio) imaginária, corre pelo quarto lamentando-se e
gritando, com os olhos dirigidos para o chão, ou senta-se absorta em pensamentos em um canto,
lamentando-se e soluçando inconsolável. (AL1-17; HE)
Ele geme, está ao lado de si mesmo, não sabe como acalmar a si mesmo. (AL1-23; HE)
Ansiedade como se ele antecipasse uma DESGRAÇA, como se ameaçado com alguma calamidade. (AL1-46)
Ansiedade como se temesse uma desgraça, como se algum mal fosse iminente.
TEMATICA 7 – COMETER UMA MÁ AÇAO / CRIME / HORRÍVEL ANSIEDADE
Ele não pode levantar-se por oito horas, mas deve sentar-se ou deitar; se ele se levanta, é torturado por uma
angústia horrível, durante a qual sua testa é coberta por suor frio, e ele fica doente com vômito.
Ansiedade como de uma culpa, como se ele tivesse feito algo mau. (AL1-45; HE)
Ansiedade de consciência, como se tivesse cometido um crime.
Ansiedade como após cometer uma má ação, < noite e depois do jantar.
Desespero, sem esperança, perda da coragem.
Desespera de sua salvação, com supressão da menstruação.
Desespera de sua recuperação; tentativa de suicídio.
TEMATICA 8 - FIM / MORTE
Um sentimento em todo seu ser, como se ele devesse gradualmente ir a um FIM, mas com tranquilidade.
(AL1-22)
Ansiedade após deitar-se à noite, durando quase até a meia noite, com coma vigil e com movimentos
repuxantes no abdome o que produz rugidos na cabeça.
Está completamente incapacitado de levantar-se por oito horas; é obrigado a sentar ou deitar-se; se
permanece de pé é atormentado pela mais medonha ansiedade, durante a qual a fronte cobre-se de suor frio,
torna-se nauseado e chega a vomitar. (HE)
Ansiedade com medo de apoplexia durante uma evacuação dos intestinos.
Falta de coragem e desespero. (HE)
Suor frio na fronte, com angústia e medo da MORTE.
Sensação como se todo seu ser estivesse indo embora.
TEMATICA 9 - TRABALHO / OCUPAÇÄO / CONFUSÃO MENTAL / SEM SUCESSO
Quando está OCUPADO, sua cabeça está animada, mas quando não tem nada a fazer ele está como se
CONFUSO, não pode pensar apropriadamente, está quieto e absorvido em si mesmo. (AL1-24)
Inquietude OCUPADA; ele empreende muitas coisas, mas torna-se sempre cansado delas, nada tem sucesso
com ele. (AL1-66)
Inclinação para e prazer no trabalho.
Todo o dia certa indiferença, sendo que frequentemente esfrega a fronte para pensar mais claramente e
reunir os pensamentos. (AL1-63)
Indiferença, deprimido por todo TRABALHO, ao qual não se adapta, com fraqueza.
Empreende muitas coisas, mas não completa nada.
TEMATICA 10 – MORDE SAPATOS / COME EXCREMENTOS / CORTAR E RASGAR TUDO
Ele morde seus sapatos, reduzindo-os a pedaços, e engole os fragmentos. (AL1-8)
Ele come os próprios excrementos. (AL1-7)
Mania com desejo de cortar e rasgar tudo, especialmente roupas; mania com luxúria e conversa lasciva;
mania religiosa ou amorosa; mania de grandeza.

WWW.IHJTKENT.ORG.BR

Página 4

HA1 606
HA1 673
HA1 674
HA1 675
HA1 676
HE
RBA
1032
HA1 670
HE
HE
HE
RBA 359
RBA 576

TEMATICA 11 - MENTIRA / VERDADE / CEGO / MUDO / GRAVIDEZ IMAGINÁRIA
Sonhos vívidos e ansiosos com ladrões; ele acordou com medo e continuou a acreditar que o sonho era
verdade. (AL1-923; HE)
Ele afirma que é mudo e cego e que tem câncer. (AL1-12; RBA-269)
Ela afirma que tem dores de parto. (AL1-14; HE)
Ela acredita que está grávida. (AL1-15; HE)
Ela anuncia seu PARTO iminente.
Nunca fala a VERDADE; ela não sabe o que ela mesma está dizendo.
Diz a crua VERDADE.
TEMATICA 12 - PAÍS ESTRANHO / NOSTALGIA / AVERSÃO À FAMÍLIA
Ele não conhece seus parentes.
Depois de uma doença grave, aversão ao seu marido e crianças; deseja deixar a casa.
Delirium leve; frieza ao longo de todo o corpo, os olhos abertos, com alegre, expressão, por vezes, rindo;
tagarela sobre assuntos religiosos e sobre votos a serem executados, reza, acredita que ele não está na sua
própria casa.
Toca sua família para fora de casa; declara que o Sol gira em torno da Terra.
Sente-se como num país estranho.
Nostalgia
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