ANACARDIUM ORIENTALE
Anacardium tem uma perda repentina de memória, que ocorre nos
idosos ou em pessoas sujeitas a desgaste emocional.
Alucinado. Furioso. Blasfema como se estivesse possuído. Grosseiro.
Desconfiado, com tendência à maldade.
Irritabilidade.
Tendência a ser grosseiro, a dizer indecências.
Por vezes diz o contrário do que pensa, até às pessoas de quem gosta,
ofendendo-as. Pode gostar muito do filho, mas acaba por lhe dar a entender
precisamente o contrário.
Grosseria com arrependimento.
Pensa que tem duas pessoas dentro dele. Desdobramento da
personalidade: uma incita-o ao mal e outra reprime-o, mas acaba por ser
maldoso com a responsabilidade do outro que o habita.
Sensação de que o perseguem.
Ansioso.
Ri de coisas sérias e fica com um ar sério perante futilidades.
Gosta de injuriar.
Melhoria geral física e mental quando come. É muito amável
enquanto come.
O esforço mental agrava-o.
Dificuldade em executar trabalhos mentais.
Deprimido e sem memória. Indeciso e ambivalente.
Impulsos contraditórios.
Compreensão lenta.
Memória diminuída. Está constantemente a verificar o que terminou
de fazer.
Ao pensar que é perseguido, tem um enorme impulso em fugir
correndo.
Alucinações: cheiro de madeira queimada, ouve vozes.
Acredita que é objecto de possessão; pelo diabo, força sobrehumana, animais, etc.
Dor de cabeça dos estudantes com sensação de pressão no rebordo
das órbitas.
As dores de Anacardium, em geral, dão a sensação de aperto.
Come e bebe apressadamente.
Náuseas, vómitos.
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Tem prisão de ventre. O esforço que faz para defecar não produz
efeito relevante.
Hemorróidas com contracções.

AGRAVAÇÃO: pelo exercício físico; pelo trabalho mental; pela
manhã; por aplicações quentes.
MELHORA: ao comer; pelo repouso; à tarde.

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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