CHAMOMILLA
A criança Chamomilla é extraordinariamente sensível. Tem mau
humor e é resmungona, rabugenta, irritável, rancorosa. Não consegue
suportar a dor. Não sabe o que quer.
Está sempre em movimento, agitada, inquieta.
Impacienta-se, muda de lugar, grita amiúde, faz gestos.
Fica encolerizada quando a olham ou se aproximam dela. Não gosta
de ninguém próximo, não gosta de falar e quando lhe fazem perguntas
responde com maus modos.
O descontentamento e a insatisfação são duas constantes da sua
existência.
Caprichosa. Deseja com veemência um determinado objecto ou
brinquedo, para o rejeitar de imediato, pedindo de novo um outro. Se não
se lhe dá o que pretende, encoleriza-se. Gosta de contrariar.
Na sequência das suas costumeiras cóleras, podem surgir calafrios e
febre.
É uma criança que se torna insuportável.
Tranquiliza-se e fica calma quando é passeada de automóvel, quando
é levada ao colo e embalada.
Convulsões infantis devidas ao aleitamento, na sequência de um
acesso de cólera da mãe.
Insónia, tem sono mas não consegue adormecer. Sonolência diurna.
Mal-humorado. Impaciente. Maldoso. Tem múltiplos caprichos.
Nunca está satisfeito com nada. Descontente. Não gosta que olhem para
ele, que lhe falem. Impaciente. Quando fala e é interrompido, fica colérico.
Linguagem violenta. Grosseiro. Não quer ninguém perto de si. Deseja uma
qualquer coisa, e logo que a obtém, rejeita-a de imediato. Responde com
grosserias. Agitado. Não consegue ficar parado. Ofende os que lhe estão
próximos. Arrepende-se de imediato, mas não se emenda.
Há nela, uma intolerância à dor. Lamenta-se e geme à menor
sensação de desconforto, parece completamente desesperada, enlouquecida,
movimentando-se de um lado para o outro e se deitada, vira-se
constantemente de lado.
As dores não têm uma intensidade proporcional ao seu facto
causador. São vivas, lancinantes e surgem antes da meia noite, seguidas de
entorpecimento e de notável agitação. Agravam pelo calor, pela febre e
sede.
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Dores de ouvido das crianças.
A cabeça está quente. Com suores quentes que se manifestam depois
de comer ou quando adormece.
Uma face está vermelha e quente, enquanto que a outra está pálida e
fria.
Os dentes doem quando ingere bebidas quentes, quando entra num
quarto quente, bebendo café, durante as regras ou a gravidez. Dores que
melhoram pelas bebidas frias e agravam antes da meia noite.
Salivação nocturna.
Sede insaciável de água e bebidas frias.
Tem cólicas intensas, que a obrigam a dobrar em dois. Cólicas por
gases que não conseguem ser expulsos.
Diarreia à noite. Fezes líquidas, queimantes, com odor de ovos
podres. Por vezes são esverdeadas.
Diarreia por frio, na sequência de uma cólera ou por desgosto.
Diarreia que ocorre durante a dentição.
Tosse que aparece durante o sono.
As regras são adiantadas, abundantes, doridas, de sangue negro com
coágulos grandes.
Dores de trabalho de parto, aflitivas, espasmódicas.
Os bicos do peito são sensíveis ao toque. As mulheres que aleitam
perdem o leite.
Hemorragias de sangue negro com dores de falso trabalho de parto.
Violentas dores reumatismais fazem com que o doente saia da cama,
obrigando-o a movimentar-se.
Ardor na planta dos pés durante a noite, fazendo com que os retire da
cama.

AGRAVAÇÃO: pelo calor; das 21 horas à meia noite; pelas
correntes de ar; pelo vento; pelas eructações; encolerizando-se.
MELHORA: andando de carro; no tempo quente e húmido.
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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

3

