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Raphanus  se sente amarrado 

 
 

Já ouvi esta sensação de amarrado de outros pacientes, como arnica, 
mas minha experiência com Raphanus sativus (rabanete) é pequena. 
Procurei no repertório e nada encontrei que justificasse este sintoma, 
não deu tempo procurar na Mat Med. Resolvi procurar hoje e felizmente 
encontrei um sintoma aparentemente local que justifica. Raph sente 
como se o seu abdome estivesse amarrado. 

 
[a1 - Raphanus sativus - Generalities] - Drawing in all the muscles, 
lancination in fleshy parts, violent itching around the waist, 
preceded and followed by a sensation like that caused by too tight a 
girdle(after five days), [a12a]. 
Por isto resolvi agregar raph nas seguintes rubricas: 
ABDOMEN - CONSTRICTION a1 
ABDOMEN - BAND around a1 
ABDOMEN - CONSTRICTION - band or hoop; as from a a1 
Como apareceu no meu caso como um sintoma geral, resolvi agregar também 
em 
GENERALS - CONSTRICTION - string; as if constricted by a (mlx) 
Na mat med encontrei mais alguns sintomas que podem ajudar bastante na 
prescrição deste medicamento e alguns ainda não estão no repertório. 
Aversão a barulho 
MIND - AVERSION - noise, to ALLEN 
[a1 - Raphanus sativus - Mind] - Great fatigue of body and mind, loss 
of memory;she is obliged to make a great effort, and only 
Deseja a extrema unção 
[c1 - Raphanus sativus - Mind] - Great anguish, with fear of death, 
which is believed to be so near that the patient desires religious 
consolations. CLARKE 
MIND - DELUSIONS - die - about to die; one was - religious 
consolations; that the patiente desires 
remembers with difficulty that which happens to be said;great 
indolence and indifference;horror of noise(third day), [a12]. 
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Como a minha paciente se sente uma decoradora e é muito preocupada em 
decorar seu apartamento e o da filha, e como só tinha visto isto em 
Elaps ao encontrar a palavra PICTURE na mat med acho que justifica 
esta tendência dela, ainda que apareça de outra forma. 

 
NO TESTE DO MUNDO IDEAL DOS OLEANDERS GERALMENTE APARECE 
UMA GALERIA DE ARTE E ESTE SINTOMA SÓ APARECE NO 
REPERTÓRIO COMO ILSUÃO COM BELEZAS. JÁ TIVE PACIENTE COFFEA 
QUE ADORAVA PINTAR NATUREZA MORTA E  NA MAT MED APARECE 
APENAS COMO very much charmed by the beauties of nature. 
MIND - DELUSIONS - picture; like a ALLEN 
[a1 - Raphanus sativus - Mind] - Complete inactivity;it seems to her 
as if she was carried somewhere else, and conversed with another 
person; very calm and indifferent, it was also like a picture(second 
day), [a12a]. 
[a1 - Raphanus sativus - Generalities] - She has had great difficulty 
in getting up from bed;she lay there without moving or thinking, but a 
multitude of pictures passed before her eyes(second day), [a12a]. 
Na mat med há vários sintomas que falam de extremos, por isto inclui 
raph em algumas rubricas que já havia criado que fala de excesso. 
MIND - ANXIETY - extreme ALLEN 
MIND - EXCITEMENT - extreme ALLEN 
MIND - INDIFFERENCE - extreme ALLEN 
MIND - SADNESS - extreme ALLEN 
MIND - FEAR - burden, of becoming a ALLEN (ESTE SINTOMA JÁ EXISTIA, 
MAS ME PARECE MUITO IMPORTANTE, TAMBÉM COMO ILUSÃO OU 
GERAL) 
MIND - HYSTERIA - attacks, in ALLEN 
MIND - INACTIVITY ALLEN 
MIND - INTELLIGENT ALLEN 
MIND - IRRITABILITY - everything causes ALLEN 
MIND - MEMORY - loss of memory ALLEN 
MIND - SADNESS - waking - when (ESTE SINTOMA JÁ EXISTIA, FALTAVA A 
FONTE ALLEN) 
MIND - SADNESS - weather - electricity of the atmosphere ALLEN 
MIND - SADNESS - weeping - with ALLEN 
MIND - SELF-CONTROL - loss of self-control ALLEN 
MIND - SPEECH - melancholy; has a sound of ALLEN 
MIND - TENSION, mental ALLEN 
MIND - VIVACIOUS ALLEN 
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MIND - WEEPING - easily ALLEN 
MIND - WEEPING - pains - with the - abdomen; in ALLEN 
MIND - WEEPING - pains - with the - chest; in ALLEN 
MIND - WEEPING - spoken to; when ALLEN 
MIND - WRITING - agg. ALLEN 
GENERALS - ELECTRICITY of the atmosphere; ailments from ALLEN 
GENERALS - FULLNESS; feeling of - Blood vessels, of ALLEN 
GENERALS - FULLNESS; feeling of - Blood vessels, of - mercury instead 
of blood; of ALLEN 
GENERALS - HEAVINESS ALLEN 
GENERALS - LASSITUDE - extreme ALLEN 
GENERALS - PULSATION - express an idea; when she wishes to ALLEN 
GENERALS - SLUGGISHNESS of the body - sustain herself; she cannot 
ALLEN 
GENERALS - STIFFNESS - Muscles ALLEN 
GENERALS - WEAKNESS - extreme ALLEN 
Devido a pressa não havia corrigido o texto 
 

MAIS FALAS DA PACIENTE 
Eu fui criada para não fazer nada de errado, para ser honesta, criei 
minha filha assim. O que eu tenho não é meu, meu neto diz que dou as 
coisas para as pessoas e ninguém me dá nada. Sempre fui muito 
sensível, caridosa, não digo não para ninguém para não ofender as 
pessoas e hoje estou dura, seca, já passou tanta morte, sofrimento na 
família. Já sofri tanto, fiquei dura, coração de pedra, minha filha 
continua com este homem. Nunca tive variações de humor, de linear para 
baixo. Nunca para cima. Digo não para não sair de casa, tomei minha 
casa como refugio. Muita melancolia, desânimo.. Gosto muito de ler, 
conheci o esposo, casei e engravidei, fui muito rica, mas o marido não 
soube administrar e foi embora. 
COM QUE GOSTA DE OCUPAR SEU TEMPO E QUAIS OS SEUS 
DIVERTIMENTOS E ESPORTES PREFERIDOS? - com nada, vejo TV. É mais 
fácil do que eu ler. 
Eu fui o homem da casa, agora está PESADO para mim. Não tenho ninguém, 
só eu. 
QUAL É SUA RELAÇÃO COM A NATUREZA, PLANTAS, ANIMAIS? - adoro a 
natureza. 
COMO SE SENTE COMO FILHO/A - menina educada, que não podia, eu tinha 
tudo o que eu queria, mas não podia errar, tem que respeitar o irmão mais 
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velho, criada para fazer tudo certinho, eu sempre fui certinha. 
 

PAI / MÃE - tive que ser muito enérgica, perdi a minha mãe e o marido 
em seis meses, minha mãe era o meu porto seguro, fui uma mãe madrasta 
para que a minha filha fosse alguém. Como o pai não dava atenção ela 
foi muito cruel comigo, ela se revoltava e achava que eu era a culpada 
de tudo que acontecia na vida dela. Tive um relacionamento que ela não 
gostou e terminei. Muito dedicada a ela, CARREGUEI PEDRA para que ela 
se formasse. A gente sempre erra como mãe, ninguém é perfeito. Nunca 
pedi para me separar porque tinha uma filha, eu e o marido brigávamos 
muito, ela dizia que a gente tinha que tê-la poupado. Eu dei a vida 
pela minha filha, nunca viajei para ela não ficar só. Ela teve febre 
emocional (filha é Lac-c). Para ter minha filha perto de mim eu não 
falo o nome do marido dela, este distanciamento me machuca. Nunca fui 
uma mãe ciumenta, filha estudava fora, nunca fui de mandá-la fazer 
isto ou aquilo. Dava muita independência para ela, confiava muito 
nela, podia falar o que quisesse, nunca fui uma mãe possessiva. Sinto 
muita falta de ar, depois que ela conheceu este homem. 
 

COM O COMPANHEIRO/A - muito mal como esposa, ele era viúvo, esperei 
oito anos por um homem para casar. Foi um casamento lindo, com festa, 
três meses depois nasceu o meu filho e acabou o sexo e nunca perguntei 
a ele o motivo. Íamos para Veneza, mas sem sexo, como ele não me 
procurava eu também não o procurava. 
As coisas pequenas eu falo, mas as grandes que me machucam eu guardo 
para mim. Sentia-me abandonada por ele, ele trabalhava dia e noite, 
mas quando viajávamos nós éramos o casal mais feliz, mas sem sexo. 
Estou na fase em que nada é grandioso para mim, nem uma comida boa, 
nada é espetacular para mim, vivo sem emoção (Calc-i). No dia que eu 
colocar as flores (Carb-an) de volta no apartamento eu vou me sentir 
melhor.  Penso muito no meu falecido marido. O psicólogo disse que 
tive muitas perdas na vida. 
Como gosto de flor, do verde, os vasos da minha cobertura eram 
floridos e agora estão sem flor, perdi o interesse. Não gostaria de 
morar na roça, não gosto da solidão. Medo de cobra. Gosto de passear 
no campo, mas quero vir embora, gosto de um hotel fazenda, mas quero 
voltar. Eu sou urbana. 
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DESCREVA O SEU MUNDO IDEAL - bastante dinheiro, saúde, alegria, saúde 
para minha filha e neto, dinheiro para ajudar a minha filha para arrumar o 
apartamento dela, viajar com o meu neto. Quando meu marido morreu cai do 
vigésimo andar para zero. Poder decorar o apartamento da minha filha. 
 

COMO IRIA SE SENTIR VIVENDO NELE? - feliz, quando viajei com ela e o 
meu neto estava muito feliz. Adoro viajar. Penso muito na morte, me 
sinto injustiçada pelo marido que gastou meu dinheiro. Voltei ao mundo 
que eu havia vivido antes de casar. Fui uma criança muito feliz, meu 
martírio começou desde que conheci o pai da minha filha, mas minha mãe 
tinha muito dinheiro e segurava as pontas. 
 

O QUE GOSTARIA DE FAZER NELE? (FUNÇÃO / TRABALHO / OCUPAÇÃO 
/DIVERTIMENTOS) - viajar com minha filha e neto. 
 

COMO IRIA SE SENTIR SE TIVESSE QUE DEIXÁ-LO? - estas viagens que fiz 
foram maravilhosas, como não posso mais fazê-las sinto como se tivesse 
me esborrachado lá em baixo do alto de um prédio, falta um pedacinho 
meu, filha, neto. 
 

O QUE ESTARIA PERDENDO POR SAIR? - tudo, eu não tenho planos porque 
o dinheiro é curto. Eu tenho pena da minha filha. 
 

POR QUE ALGUÉM SAIRIA DE UM MUNDO IDEAL? - não por querer. Foi 
empurrada para fora, o mundo ideal não existe. Fui jogada na lata do 
lixo (Mag-m). 
 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 
Tenho vontade de começar muita coisa na vida, mas não tenho ninguém 
para me empurrar (Stann), quero voltar a caminhar, estudar inglês, mas 
me sinto AMARRADA. Se alguém me empurrasse eu iria. Ontem passei o dia 
empurrada, mas fui. 

 

 


