CALCAREA PHOSPHORICA
É um indivíduo fraco. O trabalho mental esgota-o.
Tudo o assusta. É ansioso.
Quanto mais pensa nos seus sofrimentos, mais sofre.
As crianças, padecem de agitação, inquietação. Excitam-se por
qualquer acontecimento. Acordam de noite sobressaltadas, gritando. Têm
sonhos aterradores.
Pensamento muito activo e lúcido (iluminado). Inteligente.
Tendência artística. Distracção. O trabalho intelectual fatiga-o muito
rapidamente. Falta de concentração. Pode ter acessos de mau humor.
Cólera. Nervoso e agitado. Chora com alguma facilidade. É muito sensível
à contradição. Os padecimentos desaparecem quando se distrai. Gosta de
viajar. Depressão. Medos e ansiedade. Instável: só está bem onde não está,
em rigor não está bem em lugar nenhum. Gosta de dominar os outros pelas
suas ideias e teorias, falando delas com grande facilidade expressiva.
Dores de crescimento com sensação de rigidez no pescoço e nos
músculos.
Vertigem dos idosos.
Dores de cabeça das crianças em idade escolar, como consequência
da execução dos trabalhos que lhe estão destinados.
Fome anormal e intensa pelas 16 horas. Tem fome sempre que pensa
nela.
Deseja alimentos fumados e salgados.
O abdómen é flácido e está distendido.
As bebidas frias provocam-lhe diarreia. Esta aparece também durante
a dentição.
As fezes são líquidas, esverdeadas, ardentes, expulsas com gases
pútridos.
Por vezes, a criança clama por comida para logo de seguida a
vomitar.
As regras aparecem com uma violenta dor nas costas.
Leucorreia que parece clara de ovo.
Prurido senil.
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AGRAVAÇÃO: pelo tempo frio e húmido; vento do Oeste; ao
pensar nos seus sofrimentos.
Melhora: no Verão; em tempo quente e seco.

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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