STAPHYSAGRIA
É um indivíduo muito susceptível, que se ofende e indigna por tudo e
por nada. Qualquer palavra ou acto de significado ambíguo, ofendem-no.
Indigna-se com o que os outros fazem e com o que ele mesmo faz.
Acorda mal disposto. Sente-se fraco, como se tivesse executado um
trabalho extremamente duro e cansativo.
A criança grita para conseguir o fruto dos seus desejos, mas rejeita-o
imediatamente logo que o consegue. Mau humor infantil.
Deprimido e desencorajado.
Padece de transtornos por via do onanismo e excessos sexuais:
apatia, indiferença, hipocondria, memória fraca.
Padecimentos relacionados com o orgulho, a inveja, ciúme, mágoa
e outros estados negativos. Recalca os insultos e a indignação, ficando
doente, com tremores, esgotado.
Está sempre preocupado com o seu estado de saúde.
Tem ideias sexuais obsessivas. Pensa constantemente nos prazeres
sexuais.
Desejo intenso de fumar.
Sonolência diurna.
Face pálida com olhos encovados.
Olheiras.
Treçolhos ao nível das pálpebras ou das pálpebras superiores.
Treçolhos de repetição.
Dores de dentes cariados.
Os dentes estão cariados nos bordos. Vão ficando negros e caem aos
bocados.
Fome intensa, mesmo com o estômago cheio.
Sensação de que o estômago está descaído, o que agrava depois da
ingestão de qualquer quantidade de alimentos, em especial depois de ter
comido carne. Agrava fumando.
Cólicas com flatulência que surgem após acesso de cólera, raiva, ou
depois da ingestão de bebidas frias.
Dor ardente na uretra. Quando urina a dor termina.
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Sensação de que uma gota de urina escorre continuamente no canal
uretral.
Necessidade urgente de urinar, praticamente todas as horas, nas
recém casadas. A mesma necessidade após prática de acto sexual ou
trabalho extenuante.
Onanismo excessivo, viciante.
Obsessões sexuais.
As partes genitais são extremamente sensíveis. A vulva chega a não
poder suportar um penso higiénico.
Tem falta de ar quando o acto sexual termina.
Lumbago que agrava de manhã ao acordar, à noite, após acto sexual
ou excessos sexuais.
Nódulos artríticos articulares, sobretudo ao nível dos dedos.
Eczema com crostas espessas e exsudação irritante.
Verrugas pedunculadas, do tipo couve flor.
Pruridos intensos que são acalmados pelo coçar, mas se deslocam
imediatamente para outro lugar.

AGRAVAÇÃO: pela raiva; cólera; vexame; indignação; pelo
desgosto ou mágoa; pelo onanismo; excessos sexuais; fumo do
tabaco; ao menor contacto das regiões afectadas.
MELHORA: pelo calor; repouso à noite, excepcionando-se o
lumbago; depois de ter comido.

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
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