AGARICUS MUSCARIUS

Em Agaricus surgem perturbações nervosas como consequência de
estudos prolongados.
A indiferença marca o psiquismo de Agaricus. Nada o interessa, nada
o motiva. Não se esforça seja para o que for.
Tem muita dificuldade em pensar. O seu pensamento é lento.
Dificuldades intelectuais.
No entanto, agita-se, fala sem cessar, canta e ri, mas não responde às
perguntas que lhe fazem. Chega a profetizar.
Gosta de fazer versos.
Por vezes afronta com as sua palavras quem o rodeia, para logo
depois começar com cantorias, que se adaptam às ideias afrontosas.
Os sintomas mentais podem surgir após esforço intelectual
prolongado.
Depressão depois de excessos sexuais.
Não tem coordenação nos movimentos, chegando a tropeçar e a cair
quando caminha. Deixa cair os objectos que transporta nas mãos.
Tremores.
Tem vertigens durante a manhã, principalmente por efeito dos raios
solares.
Dores penetrantes, como se agulhas de gelo se estejam a enterrar nas
zonas doridas.
Dor de cabeça frontal, que se estende à raiz do nariz.
A cabeça move-se constantemente, está sempre em movimento.
Os olhos movem-se, os globos oculares oscilam continuadamente.
Tem dificuldades de leitura.
Sente prurido e queimação nos ouvidos.
Língua que treme, tornando difícil articular as palavras.
Dores no abdómen, picantes e ardentes. Flatulência com emissão de
gases sem cheiro.
Diarreia acompanhada de grandes descargas de gases.
Necessita ir com frequência à casa de banho, mas não consegue
evacuar.
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Tosse do tipo convulsiva que termina com o paciente a espirrar.
Durante o coito o homem tem dores na uretra.
No sexo feminino, sensação de que os genitais estão a ser puxados
para baixo.
A coluna vertebral é muito sensível ao toque, muito especialmente
no que toca às vértebras dorsais.
Os membros têm contracções espasmódicas.

AGRAVAÇÃO: depois de fazer esforços mentais; no tempo frio;
antes de um temporal; pelo acto sexual.
MELHORA: Durante a tarde; Pelo calor da cama.

Para um aprofundamento do estudo do medicamento, ver neste site,
www.homeoesp.org - Livros online » Matéria Médica dos Principais
Medicamentos Homeopáticos, os estudos de três homeopatas de renome,
que qualificámos como o A, B, C da matéria médica homeopática:
- Allen, Henry Clay
Keynotes
- Boericke, William
Matéria Médica
- Clarke, John Henry
Dictionary of Practical Materia Medica
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