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DR. CARLOS LIMA MELO, médico homeopata. 
climamelo@gmail.com 

Otimismo em Ferrum muriaticum 

 
Lendo agora a concordância do prof Zoby me deparei com um esclarecimento 
que eu não sabia e ainda bem que eu não sabia. 

Ele argumenta e prova que na rubrica otimista deveria estar ferr-ma e 
não ferr-m, que ele atribui a um erro de imprensa. 

Ainda bem que eu não sabia disto, pois já tive vários casos de Ferrum 
muriaticum com o sintoma otimismo, como algo muito marcante, que inclusive 
se pode confundir facilmente com Sanguinaria canadensis que tem muita 
esperança em sua recuperação. 

Mesmo que o prof Zoby tenha toda razão, que realmente se trata de um 
erro de imprensa, para mim foi um feliz erro, pois no único caso de 
Ferrum magneticum que tive, até hoje, o indivíduo não era nada otimista 
como diz na patogenesia, pelo contrário, ele tinha um delírio de 
perseguição terrível, que o tornava totalmente pessimista, se sentindo 
constantemente em um estado de perigo (macro). 

Já Ferrum muriaticum, um tipo que acha que não foi uma boa mãe 
(Scholten) e de fato a filha de uma paciente de Ferr-m disse que ela 
nunca foi uma boa mãe, sendo assim,  não era apenas uma fantasia, mas 
um fato. 

Ferr-m se preocupa com seus filhos, como todos os muriaticums, mas 
acha que deve buscar no dinheiro que ganha fora de casa os recursos 
para cuidar dos filhos, mas termina deixando de lado a atenção com 
eles na forma de cuidados domésticos, carinho etc. 

O prof Zoby também chama a nossa atenção para o fato de os repertórios 
no passado estarem errados ao incluir Kali-chl na rubrica se recusa a 
comer, que para ele é um erro, pois deveria estar ali o Kali-m. 

A verdade é que tenho comprovado na prática exatamente o contrário, o 
estômago de Kalic-chl é muito ruim, sofre de uma terrível gastrite que 
faz com que o indivíduo Kali-chl não queira comer e nas crianças de 
braço já pude ver um caso em que ela só mamava quando estava dormindo, 
e passou a comer acordada logo depois do Kali-chl. 
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O que tenho visto em Kali-m é uma aversão total a comida gordurosa por 
provocar náuseas e vômitos, mas fora isto Kali-m come normalmente. 
Kali-m também é um tipo de mãe que acha que não foi uma boa mãe, que 
não cuidou bem dos seus filhos. 

Na clínica, pude observar que elas foram muito duras com os seus filhos, se 
irritando com eles como Kali-i, não apenas ficando impacientes como Kali-c. 

Kali-m apresenta um sintoma muito importante, é muito ligado ao campo, 
horta, jardim, plantar, enquanto Kali-chl se envolve muito com seus 
sonhos clarividentes e proféticos, sobretudo com a morte de pessoas 
conhecidas. 

Apesar de Kali-c e Kali-m estarem também nesta rubrica, praticamente 
posso dizer que não comprovei isto, pois quando aparece um Kali com 
sintomas clarividentes, sonhos proféticos, este Kali é Kali-chl. 
 

Voltando ao sintoma do otimismo, gostaria de dizer que um autor 
argentino diz que Fl-ac é muito otimista com sua doença, mas o que 
pude comprovar na prática é que eles são muito otimistas, mas não com 
sua doença. 

Se um paciente aparece na clínica e é muito otimista com sua cura, 
muitas vezes se trata de um caso de Ferr-m ou de Sang. 
Ferrum muriaticum se esforça (elemento Ferrum) para ser uma boa mãe 
(muriaticum), mas de uma forma equivocada, porque julga que 
abastecendo a família com dinheiro já cumpriu com o seu papel de boa 
mãe, mas o filho quer carinho, atenção e nisto Ferr-m falha.  

Por tudo isto, acho melhor deixar Ferr-m na rubrica Otimista e acrescentar Ferr-
ma (ALLEN), pois este medicamento está assim na matéria médica pura. 

 


