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FATOS X DOUTRINA EM HOMEOPATIA 

As nossas matérias médicas são incríveis, elas dizem tudo, das mais 
diferentes maneiras, tanto sobre o mental e como o físico, só nos 
falta os olhos quando as lemos e os ouvidos para ouvir os nossos 
pacientes. 

Temos que começar a ver a Homeopatia pela própria Homeopatia, tal como 
nos mostram as matérias médicas e os casos clínicos curados, sem usar 
os conceitos doutrinários insustentáveis, criados nos gabinetes dos 
homeopatas, porque grande parte dele e não têm respaldo na realidade 
dos fatos, apesar de profundamente enraizados nas nossas mentes. 
Vamos constatar os fatos, aprendendo com eles e não teorizar nos 
gabinetes, pois contra fatos não há argumentos, por mais bonita que seja a 
teoria. 

1 - somos um conjunto, um todo indivisível. 

2 - os sintomas aparecem na mente e no corpo ao mesmo tempo durante uma 
patogenesia. 
 

3 - os sintomas curam ao mesmo tempo na mente e no corpo. 

4 – o medicamento induz sintomas mentais e físicos ao mesmo tempo. 

5 - qualquer dinamização cura sintomas mentais ou físicos, desde que 
seja o simillimum do indivíduo. 

6 – tanto por ocasião de uma patogenesia como durante o processo de 
cura desaparecem os sintomas disfuncionais e em seguida os lesionais, 
quando ainda é possível. 

7 – Os sintomas mentais também podem ocorrer em consequência dos 
sintomas físicos e não obrigatoriamente os físicos a partir dos mentais, pois 
somos uma totalidade. 

 
1- 
§7 ….o único que pode determinar a escolha do meio de auxílio adequado - 
em suma, a totalidade** dos sintomas deve ser, para o artista da cura, 
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a coisa principal, senão a única que ele, em cada caso de doença, 
precisa conhecer e afastar através de sua arte, a fim de que a doença 
seja curada e transformada em saúde. 

§13 
Por conseguinte, a doença (que não compete ao processo mecânico da 
cirurgia) não ocorre de forma alguma segundo consideram os alopatas: 
como algo separado do conjunto vivo do organismo e da "Dynamis" que o 
anima, internamente oculta, embora esta entidade tão sutil (um 
absurdo)* só possa ser produto de cabeças materialistas, fornecendo à 
medicina em curso, desde milênios, todas as perniciosas diretrizes que 
fizeram dela uma verdadeira arte de não-curar. *Materia peccans! 

§213 
Por conseguinte, jamais se poderá curar de acordo com a natureza, isto 
é, homeopaticamente, se não se observar, simultaneamente, em cada caso 
individual de doença, mesmo nos casos de doenças agudas, o sintoma das 
alterações mentais e psíquicas e se não se escolher, para alívio do 
doente, entre os medicamentos, uma tal potência morbífica que, a par 
da semelhança de seus outros sintomas com os da doença, também seja 
capaz de produzir por si um estado psíquico ou mental semelhante*. 
 

Assim, o Aconitum várias vezes ou nunca produz uma cura rápida e 
duradoura em um doente de psiquismo calmo e sempre sereno e muito menos 
a Nux vomica naquele de caráter suave e flegmático nem a Pulsatilla em um 
doente alegre, feliz e obstinado ou Ignatia quando se tratar de estado psíquico 
inalterável, pouco inclinado ao susto ou ao desgosto. [bwg1 - Headache - 
Lycopodium clavatum] Therefore, if our analysis hás been correct Lycopodium 
should cover this case in its entirety, and consulting our Materia Medica we find 
not only the general symptoms of the case that we have used in our analysis 
but all the others which are recorded in the record of the case. Therefore, we 
know that this remedy is the simillimum to the case, and if administered 
carefully, will cure. 

2- 
[h1 - Aconitum napellus] - He can think of nothing, consider nothing, 
knows nothing, and can form no idea of anything in his head, as he 
usually could-but he feels as if all these mental operations took 
place in the pit of the stomach-after two hours he has two attacks of 
vertigo, and then his usual thinking faculty returns into his head. 
[J.B. v. Helmont,   in Demens Idea,  º12.] Cura a Neurose ou Espasmo do 
Músculo Peitoral Maior, não há separação de Mente e Corpo. [c1 - Aconitum 
napellus] - Teste localised the affection to neurosis or spasm of the pectoralis 
major muscle, and proved his diagnosis by promptly curing it with Acon. 
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3- 
[stj1 - Kalium sulphuricum] Reaction - After Kali-s there was a rapid 
improvement, physically as well as mentally. 

4- 
Hughes em, sua A Cyclopaedia of Drug Pathogenesy não seguiu o modelo 
dos outros autores, publicando Mente em primeiro lugar e depois os 
sintomas corpo, porque ele logo viu que isto era um artifício 
didático, preferiu mostrar os sintomas na verdadeira ordem que eles 
acontecem durante uma patogenesia, que não obedece de forma alguma 
esta norma. [hs1 - Abies nigra] After 6 drops, cheeks flushed, head hot, severe 
headache; total anorexia in morning, but great craving for food at 
noon and night; pains and aching in bones; inability to think or study; very 
melancholy; sleepy during day, but restless at night.  [hs1 - Aceticum 
acidum] When seen 3 hours after, was in cold perspiration, trembling, and much 
alarmed. 
 
5- 
QUAL A LÓGICA USADA POR KENT PARA ESCOLHER 45 M PARA OS 
DOIS PRIMEIROS CASOS E 12 X PARA O TERCEIRO CASO?  

[k4 - Aletris farinosa] An attack of hemorrhage that came on with great violence 
in the middle of the night, the patient waking, unable to speak, so exhausted 
from the flow: was cured by Aletris 45m. [k4 - Gouty finger joints - Abrotanum] 
Case 1. Mrs. P. suffered from gouty deposits about the finger joints, which were 
very painful during cold, stormy weather. After duly considering the case, Abrot. 
45m. was given. She sufferedfor many days after this dose with a most copious 
discharge from her nose and bronchial tubes; expectoration was copious, thick, 
yellow. Hoarseness ceased at once. In a month she ceased coughing; the 
finger joints became painful and swollen considerably. In three months she had 
no pain and the nodes were scarcely perceptible. 

[k4 - Abscess on side of face - Tarentula cubensis] A middle-aged 
gentleman had an abscess on the side of the face just in front of the 
ear. Suppuration was advanced and the fluctuation was marked. Silicea 
had done some good as it had controlled the pain. The cavity was 
aspirated by a surgeon several times but it continued to refill. After 
three weeks there was no abatement of the difficulty. The integument 
took on a new feature, becoming bluish, mottled with great burning and 
sharp cutting pains. The hardness was extending and the opening gave 
out a bloody thin excoriating fluid of foul smell. He was chilly and 
nauseated and had symptoms of pyaemia. After one dose of Tarantula 
cubensis 12x an immediate change for the better took place, no more 
pus formed and he was well in ten days. The discolored localization 
became a bright red and then faded to the natural color. The nausea 
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and general pyaemic symptoms were greatly relieved within twelve 
hours. No more medicine. 

6- 
DURANTE UMA PATOGENESIA DE BELL, PRIMEIRO INFLAMAÇÃO NA 
GARGANTA, O PUS APARECEU SÓ QUATRO DIAS DEPOIS.  

[a1 - Belladonna - Throat] - In the throat, inflammation of the 
tonsils, which suppurate after four days, during which time he cannot 
swallow a drop, [a40](Case 25). 

7- 
[k4 - Culex musca] The mental symptoms are just what you would expect 
would follow the physical symptoms of Culex; impatience, a willingness to 
quarrel, anxiety and fear of death; poor memory and a disinclination for all work; 
he is so busy scratching to relieve the itching and so busy walking to relieve the 
restlessness, that any interruption makes him impatient and ready to quarrel. 

 

 

  

 


