Abrotanum

MENTE: - Raivoso, rancoroso, vingativo, violento, - Crueldade - Pessoa mal-humorada.

PRINCIPAIS SINTOMAS:
- Metástases (queixas alternantes).
- Marasmo.
- Caxumba desaparece da face, e então vai para os testículos. (Puls: Caxumba vai da face
para os testículos e pode permanecer na face). - Genitália, inchaço dos testículos, caxumba,
de: Abrot (1), Puls(3).
- Diarréia para, então dor no coração; a dor se vai, daí vem a diarréia. - Hemorróidas,
sangram tão logo o reumatismo melhora.

SUPRESSÃO: - De uma condição mudando para outra condição. CRIANÇAS. - Bebês,
crianças que não ganham peso, com erupções, especialmente em volta do umbigo, com
aspecto envelhecido (face enrugada), (emagrecimento). - Bebês com secreções, sangue,
erupções no umbigo. - Marasmo: especialmente definhamento de extremidades inferiores em
bebês, - Emagrecimento com apetite voraz. GENERALIDADES: - Diarréia. - Noite. - Fraqueza
após gripe. - Dor reumática em todas as articulações. Aconitum napellus MENTE: Convencidos de que vão morrer, predizem a hora. - Medo de morte no trabalho de parto. Extrovertidos, compassivos. Ansiedade pelos outros. - Desejam companhia. Inquietude
medrosa. - Medo de que o coração possa parar. - Clarividência. Predizendo a morte. - Estados
de pânico. Súbito, violento, como um terremoto interno. MEDO: - Multidões, lugares estreitos,
espaços abertos. - Escuro, elevador, túnel, doença cardíaca, - Desmaios, aviões, terremotos.
GENERALIDADES - Tradicional para casos agudos. - Crises violentas, principalmente
emocionais. - Extrema excitabilidade dos sistemas nervoso e vascular. - Calor (20% frio).
Desejam o ar livre, - Ao esfriar rápido: tempo frio e seco, - Vento frio seco, vento leste, ao
esfriarem quando estão sobreaquecidos. - Pletóricos. Com movimento; crepúsculo; toque
(especialmente durante a febre). - Descargas (vômitos, diarréia). Icterícia nos recém-nascidos.
- Após forte susto, choque. Experiência de morte iminente. - Palpitações, face vermelha.
Vertigem, entorpecimento de um só lado, - Fraqueza, teme desmaiar. - Transpiração, trêmulo,
dispnéia. - 0-4 a.m. 15-30 minutos após adormecer. - Ao adormecer (Lach). Crepúsculo (até a
meia-noite). - Calma nos intervalos entre os estados de pânico. VERTIGEM - Durante pânico. Ao se levantar. CABEÇA - Dores em pontada (Bell: Latejante). FACE - Neuralgia após vento
seco, frio (nas primeiras horas. Após 4 dias: Caust, Nux-v). - Uma face vermelha, a outra pálida
(Cham). - Entorpecimento de um só lado. LARINGE - Crupe no estágio inicial (primeiro
remédio). ESTÔMAGO - Sede de grandes quantidades (água fria); - Tudo tem gosto amargo,
com exceção da água. URINA - Retenção de urina em recém-nascidos (também na mãe). Urina freqüentemente durante a crise. OVÁRIOS: - Inflamação aguda dos ovários por
menstruação suprimida. RESPIRAÇÃO - Hiperventila com um som cupral, agonizante com
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medo de Sufocação. PEITO - Palpitações, com ansiedade medo da morte. - Dor em pontada
ao redor do coração. - Medo que o coração exploda. FEBRE - Febre alta, ex.: pneumonia,
orelhas vermelhas, medo da morte. - Algumas vezes febre súbita, alta, fraqueza e sonolência,
sem outros sintomas.
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