
MIASMAS

Hahnemann percebeu, no decorrer da sua prática da H omeopatia, que, num 
grande número de doenças crónicas, os sintomas não eram suficientes para 
se chegar ao remédio correcto.

Na sua busca pelo remédio correcto, aquele que cura  o mais completa e 
permanentemente possível, ele ficou convencido da e xistência de uma 
doença mais profunda, mais fundamental ou primitiva , que ele chamou de 
miasma .

Em cada caso, portanto, tanto o miasma quanto os si ntomas tinham que ser 
levados em consideração. Hahnemann dividiu as doenç as em três principais 
categorias:

As que surgem da sarna suprimida (miasma psórico), da gonorreia (miasma 
sicose) e da sífilis suprimida (miasma sifilítico) e identificou remédios para 
cada um desses grupos.

Instruiu aos seus alunos a estabelecerem primeirame nte qual seria a doença 
fundamental ou o miasma em cada caso, para depois s eleccionar um
remédio anti-miasmático apropriado para restaurar a  saúde do paciente.



MIASMAS

A sua busca por mapas na Homeopatia levou-o a exami nar a teoria dos 
miasmas de Hahnemann. Compreendeu que os miasmas sã o o tipo de 
percepção que a pessoa tem de uma situação . 

Há diferentes maneiras pelas quais uma situação pode  ser percebida, e cada 
miasma representa uma forma de perceber a situação.

Mais recentemente, tendo aguçado a sua percepção ao  ponto de ter sido 
capaz de perceber os níveis mais profundos da energ ia e da sensação , 
também considerou que o miasma é a profundidade em q ue a sensação vital
é vivenciada.

Em correspondência à experiência interna dessa profu ndidade, há uma 
atitude que é visível externamente. Por meio dessa a titude, reflecte-se  o 
grau do desespero que a pessoa sente.

Quanto mais profundo for o miasma, maior é o desespe ro.



MIASMAS

O miasma agudo pode parecer uma excepção a isso, já que, em muitos 
casos, o desespero do miasma agudo parece assemelha r-se ao do miasma 
sifilítico. 

(A diferença entre os dois é explicada mais adiante nesse capítulo). O 
miasma, portanto, no meu entendimento, é uma medida de quanto ou quão 
intensa, ou quão aguda ou crónica, ou quão profunda  ou desesperadamente 
a situação é percebida.

Vamos esclarecer esses conceitos com a ajuda de exe mplos.

Primeiramente, examinaremos uma situação, e tomar o  exemplo da presença 
de um criminoso na vizinhança.

Se um criminoso entra num determinado local durante  a sua fuga da policia, 
muitos moradores desse local podem vivenciar um med o agudo e intenso 
por sua vida. 



MIASMAS

Eles podem reagir trancando as portas e janelas da sua casa de forma 
segura para se proteger do possível perigo, ou pode m optar por fugir para 
um local mais seguro, até que o perigo tenha passado .

Assim que o criminoso deixar a área, não haverá mais  perigo, e eles podem 
voltar para a sua vida normalmente; é provável que, em breve, o incidente 
seja esquecido.

Por outro lado, se um criminoso tiver de se mudar p ermanentemente para 
um determinado local, os moradores reagiriam de mod o diferente. Alguns 
tentarão o máximo possível, retirá-lo de lá; 

durante o tempo que o criminoso permanecer no local , sentir-se-ão 
desprotegidos e serão cautelosos em relação a si me smos, às suas famílias 
e propriedade, mas o foco estará no esforço de tenta r tirá-lo de lá.



MIASMAS

Outros podem sentir-se impotentes e considerar que ele vai ficar lá, e que 
não há nada que possam fazer sobre o assunto; essas pessoas, tendo 
aceitado a presença do criminoso como permanente, v iverão evitando 
qualquer situação que possa ser ameaçadora.

Outros ainda podem ter um medo tão intenso pelas pr óprias vidas que 
podem optar pela desistência das próprias vidas que  podem optar pela 
desistência das próprias casas a qualquer custo, e mudarem-se para um 
local completamente diferente, bem longe dali.

No primeiro caso, a presença do criminoso é vista co mo uma ameaça súbita 
à vida , mas como um estado temporário . A reacção ai é de pânico, e a 
pessoa quer ficar protegida ou fugir. 

Mas quando o criminoso vai residir no local, a situ ação parece ser 
permanente. No caso de algumas pessoas, há esforço; obviamente, a 
situação não é vista como totalmente imutável, e há e sperança.
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Com outros, há aceitação; a situação é vista como imu tável, mas mesmo 
assim, a pessoa pode sobreviver evitando o perigo. Para algumas outras 
pessoas, a situação parece muito ameaçadora e compl etamente imutável e, 
portanto, não havendo nenhuma esperança das coisas melhorarem, elas 
tomam o passo extremo de mudar tudo à sua volta.

No último exemplo , há desespero máximo. A reacção aqui é fugir, que 
parece semelhante à reacção no caso de ameaça tempor ária, mas aqui a 
situação é vista como permanente e não há esperança d as coisas 
melhorarem.

A profundidade e a atitude ou reacção no caso da am eaça temporária 
correspondem ao miasma agudo .  

Quando a situação é vista como permanente, a atitude  de esforço e 
esperança corresponde à PSORA.

A atitude de aceitação e de viver com evitação corr esponde à SICOSE e, no 
exemplo em que há muita pouca esperança de uma soluç ão e uma reacção 
desesperada, o miasma correspondente é a SÍFILIS.



MIASMAS

Vamos agora usar o exemplo de uma sensação para ent ender os miasmas, 
como, por exemplo, a de estar amarrado. No caso de estar amarrado de um 
modo suportável, mesmo estando desconfortável, uma pessoa pode tentar, 
o máximo possível, libertar-se, e outra pode sentir  que é incapaz de se 
libertar e aceitar a situação.

Pode-se dizer que a pessoa do primeiro exemplo tem uma atitude PSÓRICA 
e, no segundo exemplo, a atitude corresponde ao mia sma sicótico.

Ou então, a pessoa pode sentir-se tão fortemente am arrada que tem 
dificuldade para respirar; o grau que vivencia esta ndo amarrada lembra o 
miasma TUBERCULÍNICO.

Ou a pessoa pode sentir-se amarrada tão fortemente,  mas tão fortemente, 
que não há absolutamente nenhuma hipótese (chance) d e se libertar; o grau 
que vivencia a sensação e o desespero que sente cor respondem ao miasma 
SIFILÍTICO.
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Com esses exemplos, Sankaran tenta transmitir que o  miasma é a 
profundidade da experiência juntamente com a atitud e correspondente e o 
grau de desespero .

Os remédios vegetais de uma mesma família, ou os re médios minerais cujos 
elementos ficam próximos entre si na Tabela Periódi ca, podem ter a mesma 
sensação ou sensações muito similares, mas a profun didade que a 
sensação é vivenciada, a atitude em resposta a essa resposta a essa 
profundidade, e o grau do desespero podem ser difer entes.

Geralmente, explica a sua compreensão do miasma com parando-o a um 
advérbio ou adjectivo numa frase. Vamos tomar o exe mplo da frase: “Esse é
um menino alto”. O que está a ser descrito nessa fra se é o menino; isso 
corresponde à sensação. 

A descrição do menino é que ele é alto; alto aqui corr esponde ao miasma. O 
que quer que descreva, o que diga quanto, quão prof undo e quão 
desesperado…. É o miasma.



MIASMAS E NÍVEIS

Quando percebeu que qualquer fenómeno pode ser vive nciado em 
diferentes níveis, pôde observar, nos casos clínico s, que o miasma pode ser 
identificado em qualquer um ou em todos os níveis.

O grau em que os sintomas locais são vivenciados, o  quanto a queixa 
principal afecta a vida do paciente, o grau de dese spero da sua reacção…
são indicadores do miasma no segundo nível proemine nte dito.

No nível emocional podemos perceber a profundidade em que a tristeza, o 
medo ou a raiva são sentidos. No nível da ilusão, p odemos, frequentemente, 
observar o grau de desespero da percepção que o pac iente tem da situação.

No nível V , novamente é possível reconhecer a profu ndidade em que a 
sensação é vivenciada.

O miasma pode ser encontrado em qualquer nível, e o  ideal é que ele vá
ficando cada vez mais claro conforme o paciente pas sa completamente por 
um nível e vai para o próximo.



MIASMAS E SENSAÇÃO SÃO INSEPARÁVEIS

Devemos nos lembrar que se pode descrever o estado de doença como o 
ponto de cruzamento da sensação com o miasma .

A sensação vital é a experiência geral da ilusão na sua máxima 
profundidade.

A ilusão é, similarmente a base da emoção, e, da me sma maneira, a emoção 
vai emergir quando qualquer facto é explorado com su ficiente profundidade.

O padrão energético perturbado e a sensação anormal  são a base para as 
ilusões, emoções e para o facto. O objectivo final em qualquer caso é a 
sensação anormal (sensação vital) e a energia. 

Essa energia vital e o miasma, juntos , constituem o estado da doença , e, 
portanto, são sempre encontrados juntos . 

Onde estiver o miasma, estará a sensação e onde há um a sensação, tem de 
haver o miasma junto com ela. Essa é uma imposição a bsoluta!



MIASMAS E SENSAÇÃO SÃO INSEPARÁVEIS

Não há como a sensação ser encontrada numa parte do caso e o miasma 
noutra parte, e os dois serem unidos pelo homeopata  e identificado como 
doença, e uma prescrição ser baseada nisso.

Sendo o todo do estado da doença, o miasma mais a s ensação, os dois são 
sempre encontrados juntos.

Quando persistimos em explorar o miasma, a sensação  deve ser revelada e, 
da mesma maneira, quando continuamos a perguntar so bre a sensação, o 
miasma deve emergir.

Quando a sensação fica evidente, podemos fazer a pe rgunta: “Quanto ou 
com que profundidade ou com qual desespero que essa  sensação é
vivenciada?” e obteremos o miasma.

Se a profundidade ou o grau de desespero ficarem ev identes podemos fazer 
a pergunta: “O que o individuo vivencia de modo tão  desesperado?” e 
chegaremos à sensação. 

Voltando à frase “Este é um menino alto”, se pergunta rmos “O que é alto?”
obteremos a resposta “O menino”, e se perguntarmos  sobre o menino, 
saberemos que ele é alto.
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Falamos que a doença é um distúrbio da força vital , um padrão energético 
perturbado que dá origem a sensações anormais. E, co nforme explicado 
anteriormente, o miasma e a sensação são dois atrib utos da doença .

Isso não quer dizer, entretanto, que há duas entidad es que existem 
separadamente e que se unem e formam a doença.

O miasma e a sensação juntos são, na verdade, uma ú nica coisa . É
meramente por uma questão de classificação para fac ilitar a selecção de um 
remédio, que se faz uma diferenciação dos dois.

Quando se fala do menino alto , alto e menino estão em completa conjunção 
entre si; eles não podem ser separados. Se você com e um prato que é
cremoso e doce, é possível identificar o sabor e a t extura de modo distinto, 
mas não há como separar os dois.

Não é possível experimentar a textura sem o sabor; o  prato é, ao mesmo 
tempo, cremoso e doce. São características misturad as de modo 
inseparável, embora possamos distinguir as duas qua lidades separadas na 
mente.

Da mesma maneira, o miasma e a sensação podem ser c onsiderados como 
dois aspectos de um só fenómeno, ou seja, a doença.
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A sensação é aquilo que é específico do não humano . Podemos dizer que foi 
emprestada de uma fonte não humana da natureza. Ago ra vamos entender o 
“miasma componente”. O miasma é a perspectiva humana  dessa sensação 
anormal, e é o que dá profundidade à sensação .

Vamos esclarecer isso com exemplos:

Primeiramente, vamos considerar o “estado de um rem édio mineral”. Nesse 
caso, a sensação vital é vivenciada como um problema na estrutura. Agora, 
a estrutura isoladamente é específica do não humano.

O corpo humano é constituído de várias substâncias m inerais, mas os seres 
humanos preocupam-se com questões que estão muito a lém da estrutura.

Quando o foco primário de uma pessoa está na estrutu ra, seja em construí-
la, mantê-la, etc., então dizemos que essa pessoa t em em si um problema  
ou sensação vital semelhante à do mineral.

A sensação semelhante ao animal ficam, todas, fora do lugar em qualquer 
ser humano. Mas, quando essa sensação específica do  não humano existe 
no ser humano, é como se o ser humano visse essa sen sação com uma 
certa profundidade, dependendo da sua natureza exac ta.
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A sensação parece ao ser humano mais ou menos deses perada, 
dependendo da sua natureza exacta.

Na saúde, a sensação especifica do não humano dimin ui, e apenas a parte 
humana saudável é deixada. A perspectiva humana dess a parte humana não 
cria nenhuma sensação anormal e não tem nenhum dese spero.

Tendo compreendido isso, vamos prosseguir e examina r os estados dos 
remédios em que a presença da estrutura na vida do individuo se traduz 
num sentimento de segurança e protecção.

Vamos comparar dois estados desse modo: um estado e m que a estrutura 
não existe de modo algum, e outro em que a estrutur a existe, mas está
sendo ameaçada constantemente. 

No primeiro caso, o individuo vivencia uma tremenda  ansiedade, sem haver 
nenhuma estrutura segura ou protectora, mas a situa ção não está de todo 
perdida. A estrutura pode ser adquirida de muitos m odos, como, por 
exemplo, construindo ou emprestando, e a sua ansied ade levará o indivíduo 
a fazer esforço para adquirir uma estrutura de toda  a maneira possível. 
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Portanto, se houver um individuo no qual esse “prob lema não humano” de 
falta de estrutura existe, a parte humana dele vê e sse problema com 
esperança.

A sensação é “falta de estrutura”, e o modo como ess a sensação é
vivenciada ou vista é “com esperança”. Esse é o “pont o de vista humano”
da sensação ou a profundidade em que a sensação é vi venciada.

Vamos agora ao segundo estado, em que novamente há u m problema com  
a estrutura, mas no qual a estrutura existe e está s endo ameaçada 
constantemente. Essa situação será vista novamente c om muita ansiedade, 
e o esforço para proteger a estrutura será desespera do.

Tendo construído ou adquirido uma estrutura depois de muito esforço e 
depois de se sentir segura nela, a pessoa ficaria e xtremamente ansiosa caso 
essa estrutura fosse ameaçada.

Haveria uma necessidade desesperada de protegê-la. A pessoa faria tudo o 
que estivesse ao seu alcance para garantir que a es trutura estivesse lá ao 
seu dispor.  Há o medo de que ela possa ser destruíd a completamente, e 
isso cria uma atitude de desespero.
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Portanto, essa segunda circunstância, em que a estr utura está ameaçada, é
vista com muito mais desespero que a primeira. O tu multo, nesse caso, 
parece muito mais profundo que no primeiro exemplo.

No primeiro exemplo, há muito mais esperança que no segundo. No seu 
entendimento na Tabela Periódica e nos remédios min erais, o primeiro 
exemplo corresponde a KALI CARBONICUM, que é um remé dio PSÓRICO, e 
o segundo exemplo é ARSENICUM ALBUM, um remédio do m iasma 
CÂNCER.

Os elementos potássio e arsénico ficam, ambos, no q uarto período da 
Tabela Periódica, e todos os remédios desse período  são preocupados 
principalmente com segurança e protecção. 



OS DEZ MIASMAS

Até agora, Sankaran conseguiu identificar dez formas  ou profundidades em 
que os seres humanos percebem uma situação. Esses d ez miasmas foram 
explicados resumidamente no capitulo “O Espírito da  Homeopatia”. Vamos 
rever cada um deles.

MIASMA AGUDO

A sensação é vivenciada como algo temporário, mas sú bito, perigoso, e que 
ameaça a vida. Há uma grande dose de esperança de re cuperação, mas ao 
mesmo tempo, há uma ameaça à vida da pessoa.

A atitude a essa profundidade é o pânico, de luta re flexa ou instintiva, ou de 
fuga.

Sempre que a sensação é vivenciada de modo agudo, po demos ver o 
paciente a fugir na busca de segurança até que a “te mpestade passe”, ou 
podemos ver uma resposta violenta.

Também pode haver a necessidade do apoio dos outros  em decorrência de
um sentimento de desamparo. A resposta muitas vezes  parece ser infantil. 
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MIASMA AGUDO

As palavras chave desta miasma agudo são:

AGUDO – SÚBITO – VIOLENTO – PÂNICO – PERIGO – REFLEXO 

INSTINTIVO – FUGA – DESAMPARO – TERROR – MEDO – ALARME

Veratrum album é um dos remédios agudos bem conhecidos .

Da Matéria Médica temos a seguinte descrição e sint omas:

- Os efeitos súbitos e violentos (Phatak);

- Medo da morte;

- Fica fora de si;

- Desejo de cortar, mutilar os outros;

- Destrutividade;

- Escapar, tentativa de, salta subitamente;

- Medo de ficar só;

- Grita: selvagem, com disposição de morder e romper.  
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MIASMA AGUDO

A partir desses sintomas, podemos verificar um esta do bastante agudo. 
Veratrum album pertence à família das Liláceas e a sen sação comum a essa 
família de plantas é de ser excluído e deposto, ou d e ser oprimido, coagido e 
constringindo ; no nível da mente, essa sensação é expressa pelo 
sentimento de ser excluído ou deixado.

Isso fica evidente nos seguintes sintomas:

- Desespero pela posição social;

- Ilusão e ser uma grande pessoa;

- Ilusão de que desperdiça dinheiro;

- Loquacidade;

- Lascívia;

- Canta, dança e beija todos;

- Mentiroso e enganador.
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MIASMA AGUDO

Podemos observar, a partir desses sintomas, que há m uita preocupação e, 
em relação à sua posição social, e a perda dessa pos ição social cria 
desespero.

O individuo sente bem-estar quando é uma grande pess oa, quando tem 
certa posição. Por meio de outros sintomas, podemos  ver a tentativa de 
atrair a atenção.

O todo do estado de Veratrum album é o de um homem que  subitamente 
perdeu a sua posição social, de um rei que subitame nte se tornou um 
miserável. 

Há uma necessidade de recuperar essa posição o mais breve possível, como 
fica aparente pelas reacções.

No nível da sensação, a doença de Veratrum album pode  ser resumida da 
seguinte forma: deposto ou expulso subitamente.
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MIASMA AGUDO

A sensação é aparente nos seguintes sintomas do remé dio:

- Congestão de sangue internamente;

- Dor, constritiva, orifícios, espasmos no esfíncter.

- Angústia: ao respirar, com aperto, opressão, desejo  de se sentar ou saltar.

A sensação é de uma plenitude interna com opressão, constrição e ser 
forçado para fora. O miasma é o agudo.



OS DEZ MIASMAS

MIASMA PSORA

A profundidade é muito maior que a do miasma agudo, pois a sensação é
vivenciada como se fosse permanente. No caso do mia sma agudo , a 
sensação é vivenciada como se houvesse alguma coisa súbita e que a 
ameaça da vida, e a resposta é automática e instinti va, 

enquanto que na Psora ,  a natureza permanente da experiência cria algum 
stress e dúvida sobre a própria capacidade de super á-la.

Entretanto, a profundidade não é tanta que cause alg um desespero; na 
verdade, há esperança, embora a experiência seja dif ícil. Assim pode-se 
observar uma mistura de dúvida sobre si mesmo e esp erança.

A atitude é a de fazer um esforço para superar a sen sação, pois sendo ela 
vivenciada como alguma coisa permanente e difícil, esse esforço torna-se 
uma luta.
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MIASMA PSORA

Pode ser descrita como uma luta permanente. Em algu ns casos, podemos 
ver o individuo lutando com a esperança de sucesso;  há dúvida sobre si 
mesmo, mas ao mesmo tempo, há muita esperança.

As palavras-chave são:

Luta – Esforço – Confiança – Difícil – Esperança – Ansie dade.

Para entender a Psora , vai usar-se o exemplo de Sulphur, conhecido pelos  
homeopatas como “o rei dos remédios antipsóricos”. Sulphur é um remédio 
mineral. 

O principal problema aqui está relacionado à estrutur a no seu entendimento. 
Em relação aos remédios do terceiro período da tabe la periódica, a estrutura 
está relacionada à identidade.
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MIASMA PSORA

Quando observamos os sintomas de Sulphur na busca do  que cria stress ou 
ansiedade, encontramos o seguinte:

- Ilusão que é um desgraçado;

- Transtornos por embaraço;

- Transtornos por perda de reputação;

- Transtornos por ser desdenhado;

Podemos ver aqui que o desdém cria stress, ser desg raçado cria stress, a 
perda de reputação cria stress. Vamos entender a qu e profundidade o 
desdém e a desgraça e a perda da reputação o afecta m.

Podemos entender a profundidade pela sua atitude. I sso fica aparente nos 
seguintes sintomas:

- Ambição, muita, ambicioso;

- Negócios, fala de;

- Industrioso, mania por trabalho.
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MIASMA PSORA

Esses sintomas mostram que a sua acção vai em direc ção a fazer negócios 
e a ganhar dinheiro. Agora, se compreendermos o que  ele está
ambicionando por meio da sua ambição e industriosid ade, vamos 
compreender a profundidade do tumulto criado pelo d esdém e pela 
desgraça.

Examinando alguns sintomas, encontramos:

- Ilusão que tem abundância de tudo;

- Crítico;

- Egotismo, apreço por si mesmo;

- Ilusão, que é uma grande pessoa;

- Ilusões, de riqueza.
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MIASMA PSORA

O seu objectivo parece ser alcançar uma posição em que tenha riqueza mais 
que suficientes. Aí, ele vai sentir que é grande e q ue pode criticar em vez de 
ser criticado.

Ele não tem como objectivo ser a pessoa mais rica d o mundo, mas ter 
apenas mais que o suficiente para si mesmo. O objec tivo não é muito alto; 
fica num nível que está bem ao seu alcance.

Em correspondência, a profundidade não deve ser mui to grande; é
suficiente para criar stress e dúvida, mas, não sen do a profundidade muito 
grande, há também esperança.
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MIASMA SICÓTICO

A sensação aqui é vivenciada a uma profundidade que faz com que ela 
pareça ser permanente e fixa, mas não destrutiva. C om o  miasma psórico , 
havia esperança e uma atitude correspondente de lut a.

No caso da Sicose , como a sensação é vivenciada como algo que é fixo e  
irremediável, embora benigno, a esperança é substitu ída por aceitação.

A atitude sicótica é de aceitação, evitação, ocultaçã o e encobrimento. Essa 
atitude vem depois de lutar por muito tempo com o p roblema sem haver 
sucesso e é típica da meia-idade.

A sicose também fica no meio da variação miasmática.  A pessoa desiste de 
lutar porque considera que não tem capacidade de fa zer nada em relação à
situação. Então, ela a aceita, mas certifica-se de que a sua incapacidade está
oculta nos outros.
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MIASMA SICÓTICO

Se se depara com stress, ela o evita, escondendo no vamente a sua
capacidade de lidar com aquilo. A pessoa sicótica é f echada, já que tem algo 
a esconder. Ela não vai relacionar-se abertamente c om os outros.

A sua interacção fica limitada a algumas poucas pes soas seleccionadas.

As palavras chave do miasma são:

Fixo – Encobrimento – Culpa – Esconder – Secreto – Fraqu eza fixa 

Evitação – Aceitação

Como exemplo, vamos estudar Thuya, um dos principai s remédios desse 
miasma.

É um remédio vegetal da família das Coníferae. A pri ncipal sensação dessa 
família é de ser frágil, quebradiço, desconectado, f ragmentado, cortado .
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MIASMA SICÓTICO

Essa sensação é evidente nos seguintes sintomas:

- Ilusões, imaginações, corpo: de que é quebradiço;

- Ilusões, imaginações, de que o corpo é delicado;

- Ilusões, imaginações, de que o corpo é fino;

- Ilusões, imaginações, partes do corpo: de que a sua  continuidade se 
dissolverá;

- Ilusões, imaginações, de que é feita de vidro.

O grau do desespero e a atitude podem ser vistos po r meio de alguns outros 
sintomas:

- Fanatismo;

- Monomania;



OS DEZ MIASMAS

MIASMA SICÓTICO

Esses sintomas transmitem a impressão de fixação em  acções e atitude. 
Alguns outros sintomas:

- Insanidade, loucura, de que não será tocado;

- Medo da aproximação dos outros;

- Medo de ser atingido por aqueles que se aproximam d ele.

O que fica evidente aqui é um sentimento fixo na fra gilidade e de 
possibilidade de se quebrar e a acção correspondent e de não permitir que 
ninguém o toque ou se aproxime dele, evitando assim  ser quebrado.

No nível da sensação, a doença de Thuya pode ser re sumida como 
“encobrimento pela capacidade de se quebrar”.

Também percebeu que os pacientes Thuya podem ser re servados, 
ocultando e encobrindo esse senso interno de fragil idade que em termos 
emocionais se traduz como inadequação interna.



OS DEZ MIASMAS

MIASMA SIFILÍTICO

A experiência da sensação, nesse caso é muito profun da, a tal ponto que 
parece permanente, destrutiva e fatal. Isso obriga a uma atitude de completa 
desesperança e intenso ou extremo desespero.

O desespero pode ser observado num esforço drástico  de fazer ou morrer, 
como última tentativa ou em acções extremamente vio lentas, impulsos 
suicidas e homicidas.

O desespero extremo também se reflecte num intenso sentimento de 
isolamento; nem ele mesmo pode mudar o seu dilema, e nem ninguém mais 
pode ajudá-lo.

Por isso, não há nenhuma evidência aqui da busca ins tintiva de apoios dos 
outros que se observa no miasma agudo.

É comum esse tremendo sentido de isolamento ser expr esso no sentimento 
de estar completamente sozinho no mundo.

As palavras-chave para o miasma sifilítico são:

Destruição – Devastação – Desesperança – Impossível – T otal – Suicídio 

Homicídio – Terminar



OS DEZ MIASMAS

MIASMA SIFILÍTICO

Vamos entender esse miasma pelo remédio Alumina. Es se é um remédio 
mineral cuja questão principal é a identidade. Ele p ertence ao terceiro 
período da Tabela Periódica juntamente com sódio, m agnésio, silício, 
fósforo, enxofre e cloro.

A principal questão desse período é a identidade com o estrutura básica para 
a existência.

Entre os sintomas mais conhecidos de Alumina estão:

- Confusão mental sobre a própria identidade, como se  ela não fosse sua.

- Ilusões, erros da identidade pessoal.

- Disposição suicida, vendo sangue ou uma faca, ela t em pensamentos 
horríveis de se matar, embora abomine essa ideia.

- Desespero pela recuperação.



OS DEZ MIASMAS

MIASMA SIFILÍTICO

Os últimos sintomas reflectem o desespero do miasma  sifilítico. Em 
Alumina, a principal sensação é de uma completa falt a de identidade, de 
todo que o individuo não sabe quem é de maneira algu ma.

Em qualquer ser humano, a completa falta de identid ade criaria um completo 
desespero. Percebeu, que no caso de um jovem com es clerose múltipla que 
recebeu esse remédio, que a paciente não tinha iden tidade própria, de forma 
que ela tomava a identidade de outra pessoa, do nam orado ou do seu pai.

Sem aquela pessoa, era incapaz de sobreviver, e, na s ocasiões em que 
esses relacionamentos ficavam ameaçados, ela tentav a o suicídio.

A principal sensação parece ser “completa destruiçã o da identidade”; a 
pessoa não tem identidade própria. Isso reflecte-se  nos seguintes sintomas:

- Quando ele vê ou declara alguma coisa, tem o sentim ento como se outra 
pessoa tivesse dito ou visto aquilo, ou como se ele  fosse colocado em outra 
pessoa e só então pudesse ver.

- Sensação, como se a própria consciência estivesse f ora do corpo.



OS DEZ MIASMAS

UM MIASMA ENTRE O AGUDO E O PSÓRICO

MIASMA TIFÓIDE

À semelhança do miasma agudo, a profundidade aqui é d e alguma coisa 
súbita, temporária e que ameaça a vida, mas que req uer mais que uma 
resposta instintiva.

Requer também um esforço como a Psora. A palavra-ch ave aqui é crise .

Pode dizer-se que a sensação é vivenciada a uma inte nsidade que é crítica. 
A atitude aqui é um esforço concentrado de curta dur ação e a sensação 
vivenciada como alguma coisa que é temporária.

Assim que a crise termina, a pessoa pode descansar.  Às vezes, quando o 
esforço se prova ser grande demais, vemos uma atitu de de colapso.
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UM MIASMA ENTRE O AGUDO E O PSÓRICO

MIASMA TIFÓIDE

Vamos examinar o remédio Nux vomica. À semelhança de outros remédios 
da família das Loganiaceae, a sensação é de ter rece bido um choque e de 
ser estilhaçado.

As seguintes rubricas sugerem o carácter agudo dess e remédio:

- Raiva a tal ponto que poderia apunhalar alguém;

- Fica fora de si;

- Desejo de quebrar coisas;

- Ilusões, imaginações, de que está prestes a morrer;

- Escapar, tenta, salta subitamente da cama;

- Medo que o impele a ficar mudando de lugar;

- Medo, ataques de pânico, avassalador.
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UM MIASMA ENTRE O AGUDO E O PSÓRICO

MIASMA TIFÓIDE

Alguns outros sintomas transmitem uma impressão do carácter crítico:

- Pressa;

- Inquietação, nervosismo, ardente;

- Inquietação, nervosismo, zeloso;

- Industrioso, mania de trabalhar.

A partir desses sintomas, podemos ver que a sua rea cção ao stress é como 
se fosse alguma coisa bastante crítica, e ele faz m uito esforço para acabar 
com aquilo rapidamente. Vamos examinar o que causa o stress nesse caso.



OS DEZ MIASMAS

UM MIASMA ENTRE O AGUDO E O PSÓRICO

MIASMA TIFÓIDE

- Ilusões, imaginações, na cama, ao anoitecer, como s e alguém deitasse na 
sua cama e não houvesse lugar nela, ou como se algu ém se deitasse na sua 
cama e não houvesse lugar nela, ou como se alguém a  tivesse vendido.

- Ilusões, imaginações, de que alguém está com ele na cama.

- Desejo de descansar.

- Disposição para ficar quieto, deseja repouso e tran quilidade.

- Transtornos por choque.
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UM MIASMA ENTRE O AGUDO E O PSÓRICO

MIASMA TIFÓIDE

Podemos ver aqui que há o sentimento de que o seu lu gar de repouso foi 
tomado e isso é vivenciado pelo paciente como um cho que. 

As suas reacções são impulsivas e violentas, como s e fosse algo agudo, 
mas, ao mesmo tempo, ele é trabalhador, ardente, apr essado e tenta voltar 
ao seu local de repouso o mais rápido possível.

Assim que a situação crítica tiver sido superada, e le vai poder descansar. 
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UM MIASMA ENTRE O AGUDO E O SICÓTICO

MIASMA MALÁRICO

A sensação aqui é vivenciada a uma profundidade fixa  e permanente , como 
na sicose, mas embora benigna, a pessoa é atacada de  modo agudo 
intermitentemente, dando origem a sentimentos de se r perseguida e 
impedida.

A atitude correspondente é a de aceitação do sentime nto de que é infeliz, 
queixando-se e fantasiando.

Não há muita esperança nesse caso, mas a atitude, se ndo de aceitação, 
reflecte a esperança por fantasias e não pelo esfor ço. Nas fases agudas, 
pode-se observar uma resposta instintiva, mas, na m aior parte do tempo, 
esse miasma é caracterizado pela aceitação do pacien te e por um 
sentimento de ser infeliz.

As palavras-chave do miasma são:

Atacado – assediado – Torturado – Perseguido – Impedido  – Preso

Obstruído – Infeliz – Teorizar.



OS DEZ MIASMAS

UM MIASMA ENTRE O AGUDO E O SICÓTICO

MIASMA MALÁRICO

O miasma é caracterizado por alternância ou intermit ência de excitação 
aguda e aceitação .

Exemplo: Colocynthis

Colocynthis é o remédio malárico do grupo de plantas Violaceae. 

A principal sensibilidade desse grupo é de ser pertu rbado. Isso é expresso 
pelas sensações físicas cortante, lancinante, em po ntada, aguda, de beliscar 
e os sintomas emocionais de aborrecimento, desgosto  e ser perturbado.

Se estudarmos a Matéria Médica desse remédio, encon traremos dores 
lancinantes e cortantes em várias partes do corpo, especialmente no 
abdómen.
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UM MIASMA ENTRE O AGUDO E O SICÓTICO

MIASMA MALÁRICO

Também encontraremos a sensação das Violaceae nos s eguintes sintomas:

- Aborrecimento causa cólica;

- Maus efeitos por aborrecimento;

- Sonhos, com aborrecimento;

- Transtornos por mortificação, humilhação, desgosto;

- Perturbado, aversão a ser.

Vamos examinar alguns dos outros sintomas:

- Dor, neurálgica, intermitente;

- Dor no abdómen, súbita, intensa e aguda, intermiten te, após evacuar;

- Dor de cabeça violenta periódica ou intermitente.
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UM MIASMA ENTRE O AGUDO E O SICÓTICO

MIASMA MALÁRICO

Na verdade, muitas das queixas, especialmente as do res, na esfera de acção 
desse remédio, são de natureza intermitente.

Alguns outros sintomas mentais:

- Fuga, tentativa de, durante febre (uma resposta ins tintiva e aguda);

- Queixa-se amargamente noite e dia;

- Descontente, desgostoso, insatisfeito com tudo;

- Geralmente afectado pela falta de sorte dos outros.
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UM MIASMA ENTRE O AGUDO E O SICÓTICO

MIASMA MALÁRICO

A atitude que se reflecte nesses sintomas é de desco ntentamento e de 
queixa, e podemos ver uma sensibilidade emocional à falta de sorte. Isso 
deve ser indicativo da sua própria sensibilidade; 

Ele deve-se sentir desafortunado e, por isso, queix a-se e fica infeliz com 
tudo.
Os sintomas físicos e emocionais indicam o miasma m alárico. No nível mais 
profundo, é de se esperar tendo como base a sensação  e o miasma, que o 
paciente vivencie a sua doença como “Intermitenteme nte perturbada” ou 
“Perseguido pelo distúrbio”.

Isso reflecte-se nos seguintes sintomas:

- Agitação, com paroxismos de dor no abdómen;

- Do espasmódica como cólica, após aborrecimento;

- Ataques espasmódicos agudos de dor que desce pelo n ervo ciático até aos 
pés;

- Ataques periódicos de dor cortante terrível no abdó men.
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UM MIASMA ENTRE O PSÓRICO E O SICÓTICO

MIASMA TINHA

A sensação é vivenciada a uma profundidade em que é p ermanente e fixa, 
mas sem que pareça completamente irremediável como na sicose . 

A atitude correspondente é de esperança e luta, como  vemos na Psora , 
alternando-se com aceitação da sicose.

Esse tipo de alternância é muito característica dess e miasma. Embora haja 
esperança, também há muita dúvida, muito mais do que  em Psora, que é a 
contribuição do miasma sicótico, o sentimento inter no e fixo de fraquexza
que faz com que o individuo se sinta incapaz.

As palavras-chave do miasma da Tinha são:

Tentando – Esforço – Luta – Desistir – Aceitar – Alterna r.
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UM MIASMA ENTRE O PSÓRICO E O SICÓTICO

MIASMA TINHA

Exemplo: Calcarea sulphurica.

Calcarea sulphurica, um sal, contém cálcio (quarto p eríodo da Tabela 
Periódica) e Sulphur (terceiro período).

No entendimento de Sankaran, os pacientes que preci sam de um sal têm em 
comum a questão do “relacionamento” como sensação vi tal .

No estado Calcarea sulphurica, a sensação vital espe cial é o individuo 
carecer de identidade (Sulphur) no lugar da sua seg urança (Calcarea).

A identidade e a segurança propiciam estrutura a el e e um relacionamento 
que propicie as duas coisas completaria a sua estru tura.

A necessidade de segurança de Calcarea sulphurica fic a evidente nos 
sintomas:

- Medo do escuro;

- Medo à noite;

- Timidez;
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UM MIASMA ENTRE O PSÓRICO E O SICÓTICO

MIASMA TINHA

A necessidade de identidade é expressa num desejo po r apreciação. 
Calcarea sulphurica tem o sintoma único:

- Lamenta-se de que não é apreciado.

A sua atitude pode ser compreendida pelos seguintes  sintomas:

- Brigão;

- Queixa-se;

- Ciúme;

- Obstinado;

- Aversão às pessoas que não concordam com ele. 

- Senta-se e medita.
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UM MIASMA ENTRE O PSÓRICO E O SICÓTICO

MIASMA TINHA

Por um lado, ele pode ser obstinado, brigão, queixo so (a infecção por tinha, 
em si é fixa e irritante), mas por outro lado, ele s e torna avesso a pessoas 
que não concordam com ele ou que não o apreciem.

Assim, ele alterna entre queixar-se e brigar por um  lado, e aceitar a situação 
do outro.

Na prática, percebe-se que esses pacientes geralmen te fazem um grande 
esforço para serem apreciados pelo trabalho, pelos modos, pela aparência, 
etc.
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MIASMAS ENTRE A SICOSE E A SÍFILIS

MIASMA CÂNCER 

Este miasma fica entre a fixidez da sicose e a destr uição da Sífilis.

A sensação é percebida a uma profundidade em que par ece um caos que 
está saindo do controle em direcção à destruição, e a  pessoa tem 
capacidades limitadas de trazer a situação para o c ontrole.

A atitude em resposta é a de se esforçar além da pró pria capacidade, 
fazendo um esforço sobre-humano para deixar o caos sob controle.

Ao contrário da Sífilis, a experiência da sensação não é completamente 
destrutiva, e há alguma esperança para estabelecer o  controle. 

As palavras-chave aqui são:

Controle – Perfeição – Expectativa – Ordem – Caos – Sobr e-humano 

Além do próprio limite.
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MIASMAS ENTRE A SICOSE E A SÍFILIS

MIASMA CÂNCER 

Exemplo: Ignatia é o remédio do miasma do Câncer da f amília das 
Loganiaceae. A sensação vital que passa pelos reméd ios desta família é de 
estar em choque, estilhaçado, despedaçado, arruinad o, deixado, 
desapontado.

Isto fica evidente nos seguintes sintomas de Ignati a:

- Ilusões, de que está arruinado;

- Transtornos por choques, pesar, desapontamento;

- Sintomas gerais, dor como se estivesse sendo desped açado;

- Dor violenta, penetrante, que despedaça;

- Paralisia, por choque mental.
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MIASMAS ENTRE A SICOSE E A SÍFILIS

MIASMA CÂNCER 

O tema de manter o controle é visto nos seguintes si ntomas:

- Transtornos por raiva, aborrecimento, com pesar sil encioso;

- Transtornos por raiva, aborrecimento, suprimido;

- Pesar não demonstrado.

A sensação vital em Ignatia é:

Deve manter o controle durante o choque e o desapon tamento, que, de outra 
forma, o despedaçariam. Essa sensação reflecte-se n o sintoma:

- Pesar silencioso, com desapontamento amoroso.
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MIASMA TUBERCULÍNICO

Esse miasma também fica entre o sicótico e o sifilí tico, mas a sensação aqui 
é vivenciada a uma maior profundidade e com mais des espero que no
miasma cancerígeno . 

A profundidade da sensação é opressiva, quase no pon to da destruição.

A experiência também pode ser expressa como sufocan te ou aprisionadora 
ou restritiva. A atitude é de actividade com agitaçã o ou de tentar se livrar da 
opressão.

A actividade agitada também se expressa na necessid ade de mudanças 
constantes e radicais. Às vezes o paciente pode fic ar esgotado por causa 
desse ritmo frenético.

Há pouca esperança aqui, e a destruição parece imine nte. O grau de 
isolamento aqui é quase tanto quanto o do miasma sif ilítico. As palavras-
chave desse miasma são:

Muito ocupado – Actividade – Mudança – Intenso – Liberd ade – Opressão 

Sufocação – Restritivo – Limitante – Preso



OS DEZ MIASMAS

MIASMA TUBERCULÍNICO

Exemplo: Tarentula hispanica.

À semelhança de outros remédios feitos de aranhas, a  tarântula é
trabalhadora, ocupada, tem muita energia e amor pel a música, por dança e 
por cores. Há também o medo de ser assaltada, ferida  e de ficar presa.

Outra característica importante da tarântula é a pre ssa e a impulsividade. 
Tudo isso dá à tarântula uma dimensão tuberculínica e  a deixa próxima de 
Tuberculinum. 

De facto, é difícil diferenciar Tarentula hispanica de  Tuberculinum numa 
criança na qual a desobediência, o comportamento in quieto e a energia 
aumentada são características evidentes. Alguns sin tomas não tão 
conhecidos de Tarentula são os seus estados de inten sa ansiedade e o 
medo de ficar presa – ataques de sufocação, necessid ade de ar fresco.

Segundo Phatak:

- Actividade infrutífera;

- Mãos inquietas – Impulso de andar.
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UM MIASMA ENTRE O TUBERCULÍNICO E O SIFILÍTICO

MIASMA LEPRA

Este miasma é muito parecido com o miasma da Sífilis . Há quase o mesmo 
grau de destruição, quase o mesmo grau de desespero  e desesperança. A 
sensação é vivenciada com opressão e destruição, e a  atitude é de 
desespero violento, intenso, cáustico . Sendo a profundidade tão destrutiva, 
não há esperança.

Há também um tremendo sentimento de isolamento. O pa ciente pode fechar-
se para o resto do mundo e isolar-se completamente,  como forma de 
reacção.

O isolamento desse miasma é caracterizado por um sen timento de ser 
abandonado e evitado por todos, especialmente pelos  entes próximos e 
queridos.

Há também um sentimento de infortúnio, um sentimento  como se tivesse 
sido amaldiçoado. Há sentimentos de repulsa por si m esmo, sentindo-se 
sujo, desprezo por si mesmo.
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UM MIASMA ENTRE O TUBERCULÍNICO E O SIFILÍTICO

MIASMA LEPRA

Às vezes, esses sentimentos podem reflectir-se nas acções do paciente de 
amaldiçoar, desprezar e repudiar os outros, em evit ar os outros.

Palavras-chave:

Opressão – Desesperança – Sufocação – Isolamento – Evit ado – Afastado

Confinado – Separado – Desafortunado – Amaldiçoado – Re pulsa – Sujo

Desprezo – Desdém – Mutilação – Caçado – Cáustico – Desp edaçar 

Desespero – Sensação de nojo, repugnância – Sadismo.
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UM MIASMA ENTRE O TUBERCULÍNICO E O SIFILÍTICO

MIASMA LEPRA

Exemplo: Sepia é um remédio animal do miasma leproso . A sensação vital 
no reino animal é de vítima versus agressor, o mais fraco versus o mais 
forte, sendo a principal questão a sobrevivência .

A questão específica de Sepia é a de dominação por a lguém mais forte ou 
mais poderoso que ela.

Sepia tem o sintoma:

-Transtornos por uma longa história de dominação por  outros.

Pacientes Sepia têm uma natureza independente. Isso  reflecte-se nos 
sintomas:

- Industrioso, mania de trabalhar.

- Ocupação o melhora.
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UM MIASMA ENTRE O TUBERCULÍNICO E O SIFILÍTICO

MIASMA LEPRA

São sensíveis à dominação e ressentem-se por ser dom inados. Sendo 
activos e industriosos, eles conseguem ser independ entes da dominação. O 
miasma fica evidente nos seguintes sintomas:

- Ansiedade, opressiva; Aversão ao marido; 

- Companhia, aversão a, agrava, evita olhar para as p essoas, deita-se de 
olhos fechados.

- Ilusões, imaginações que é desafortunado (infeliz);

- Ilusões, imaginações que está sozinho num cemitério;

- Alienado da família;

- Disposição suicida, por desespero sobre a sua exist ência miserável.
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UM MIASMA ENTRE O TUBERCULÍNICO E O SIFILÍTICO

MIASMA LEPRA

A principal experiência aqui parece a de ser oprimi do pela dominação ou ser 
oprimido por alguma coisa ou alguém mais poderoso q ue ela. Isso pode ser 
visto nos seguintes sintomas:

- Ilusões, imaginações: de que alguma coisa vem do al to oprime o peito;

- Empreende coisas opostas às suas intenções.

Tem o sentimento que tem de fazer o que não quer, q ue está sendo forçado 
e dominado e sem permissão para ter o seu caminho.



OS DEZ MIASMAS

ALGUMAS OBSERVAÇÕES

1. No caso da Psora, a profundidade não é tão grande , a situação é difícil, 
mas completamente superável. A atitude ou resposta nesse caso é um 
esforço para se adaptar àquela situação.

Conforme se vai em direcção à Sicose, por causa da f raqueza interna e fixa, 
o individuo não é capaz de se adaptar e, então, a re sposta é aceitar e ocultar. 

Finalmente, na Sífilis, na qual a tarefa é completam ente insuperável, a 
resposta ou atitude é de desespero. Então, vai-se da  adaptação à situação e 
ocultação até o desespero.

2. O grau de isolamento nos miasmas mais profundos é muito intenso. Nos 
miasmas TUBERCÚLÍNICO, LEPRA E SÍFILIS, encontramos  um enorme 
isolamento.



OS DEZ MIASMAS

MIASMAS INTERMEDIÁRIOS

Vamos examinar os miasmas intermediários, que ficam  entre os principais 
miasmas agudo, psora, sicose e sífilis. Há tifo, malá ria, tinha, câncer, 
tuberculose e lepra.

Cada um desses miasmas tem características próprias , mas também se 
reconhecem características dos miasmas principais e ntre eles.

Por exemplo, no miasma tuberculínico, a sensação é p ercebida num grau 
que é sufocante e opressivo, e há um desespero para s air dessa opressão 
por meio de uma actividade frenética.

Também se observa, nesse caso, o sentimento interno  fixo de fraqueza 
semelhante ao do miasma sicótico, bem como a desesp erança da sífilis.
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AGUDO VERSUS SÍFILIS

A resposta aguda, instintiva, pode ser mal interpre tada como se fosse o 
desespero da sífilis. A experiência aguda é ameaçado ra à vida e a 
experiência sifilítica é destrutiva, sendo ambas, ca racterizadas por violência.

Entretanto, a experiência aguda é súbita, e a respos ta é instintiva e infantil, 
com tentativa de se apoiar nos outros.

A experiência sifilítica, por outro lado, é permanen te e há completo 
isolamento em vez de aproximação.



OS DEZ MIASMAS

MALÁRIA VERSUS LEPRA

Nos dois miasmas, há o sentimento de ser desafortuna do (infeliz). 

O miasma malárico fica entre o miasma agudo e o sic ótico, e não é tão 
profundo quanto o miasma lepra.

O miasma malárico é caracterizado por intermitência;  a sensação é
vivenciada como fixa e irremediável, mas, de tempos  em tempos, há também 
a experiência de ser aguda, súbita e perseguidora.

O paciente sente-se preso, obstruído, impedido e de safortunado, e há uma 
atitude de aceitação. Às vezes, o sentimento de est ar preso pode ser 
expresso como sentimento de ser incapaz de seguir e m frente, dando a 
impressão de desesperança.

China, o remédio principal do miasma malárico, tem o sintoma: Disposição 
suicida, mas falta coragem .

Mas o que falta aqui é o desespero e a violência do miasma leproso.



OS DEZ MIASMAS

MALÁRIA VERSUS LEPRA

A profundidade do miasma da lepra também fica evide nte no grau de 
isolamento, constantemente expresso como um sentime nto de ser 
completamente abandonado e evitado por todos, espec ialmente pelos 
membros da própria família e amigos.

Há também sentimentos de sujeira, repulsa e desdém, expressos em relação 
a si mesmo ou a outras pessoas. Para evitar confusã o entre os miasmas, 
devemos evitar tirar conclusões precipitadas.

O paciente pode expressar o sentimento de ser infel iz e em vez de decidir o 
miasma tendo como base esta palavra, o homeopata de ve esperar para se 
assegurar da profundidade e do grau do desespero no  caso.

Essas expressões, juntamente com a atitude e outras  frases, esclarecerão o 
miasma sem dúvida nenhuma.
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TIFÓIDE VERSUS TUBERCULÍNICO

A crise e a urgência do miasma Tifóide podem ser co nfundidas pelo ritmo 
frenético do miasma Tuberculínico. 

No miasma Tuberculínico, o paciente pode parecer es gotado, e isso também 
pode parecer semelhante ao colapso do miasma Tifóid e.

A profundidade dos dois miasmas, entretanto, são mu ito diferentes. 

A profundidade pode ser esclarecida fazendo-se a pe rgunta: “Quanto ou 
qual o grau de profundidade em que o paciente viven cia a sensação?”

No miasma Tuberculínico, a sensação é vivenciada a u ma profundidade que 
é opressiva e quase destrutiva. É comum o paciente us ar termos como 
“sufocado” ou “preso” para descrever a profundidade.

A acção será uma tentativa violenta e desesperada de  sair, libertar-se, de 
mudar.
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TIFÓIDE VERSUS TUBERCULÍNICO

No miasma Tifóide, a profundidade é de algo súbito, temporário e que 
ameaça a vida, mas que requer mais que uma resposta  instintiva. Embora 
isso possa parecer violento, há também esforço como ocorre com a Psora.

A atitude aqui é um esforço concentrado que dura por  pouco tempo, e assim 
que a crise acaba, ele pode descansar. Há muita espe rança aqui, ao 
contrário da desesperança do miasma Tuberculínico.

Há também uma resposta instintiva no miasma Tifóide,  que pode ser vista 
como comportamento infantil e necessidade de apoio dos outros, enquanto 
que com o miasma Tuberculínico, há desesperança e is olamento.
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PERGUNTAS FREQUENTES

Qual é a diferença entre sensação e miasma?

Aquilo que sentimos, vivenciamos ou experimentamos é a sensação. A 
profundidade em que você sente é o miasma.

Se uma pessoa se sente presa de modo opressivo, “pr eso” é a sensação e 
“opressivamente” representa a profundidade do miasma .

Vamos olhar para alguns sentimentos ou situações co muns. 

É comum aos alunos ficarem ávidos para obter o máxim o possível de 
informações durante um seminário de dois ou três di as.

Podemos dizer que eles parecem desesperados para ob ter conhecimento 
num tempo limitado. Aqui, o conhecimento, se explor ado com mais 
detalhes, levará à sensação, enquanto que a actividad e desesperada quando 
o tempo é limitado mostra a profundidade do estado d eles e indicará o 
miasma, que neste caso parece ser Tuberculínico.

Em outras palavras, aquilo que é sentido ou experime ntado é indicativo de 
sensação ou do reino e como isso é sentido indica o miasma .
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PERGUNTAS FREQUENTES

Quando o desespero é aparente, fazemos a pergunta “E m qual área é
vivenciado o desespero?”. A área na qual o desesper o é vivenciado dará o 
reino. Então, se o desespero é para buscar conhecime nto, se nos ativermos 
à questão do conhecimento e o explorarmos cada vez m ais profundamente, 
finalmente chegaremos à sensação.

Se a pessoa s sente sem apoio e considera que não h á uma única pessoa ao 
redor da qual possa depender, apoio e dependência r epresentam o reino, 
enquanto que o grau de isolamento é indicativo do mi asma sifilítico. 

Podemos também dizer que o verbo num caso represent a a sensação, e o 
advérbio, o miasma. O problema em si nos leva à sens ação e a atitude em 
relação ao problema é indicativo de miasma.

A sensação será expressa na mente e no corpo; ela é v ital. O miasma será
observado na forma que a mente e o corpo lidam com o problema.
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PERGUNTAS FREQUENTES

Onde houver compensação, isso nos levará para a sens ação, enquanto que 
o mecanismo de superação indica o miasma. Uma sensa ção pode ser 
vivenciada a qualquer profundidade ou grau por dife rentes pessoas, 
enquanto que o miasma tem a ver apenas com a profun didade em cada 
caso.

Então, toda a vez que o paciente nos dá um sintoma f ísico (facto), uma 
emoção (sentimento), uma situação (ilusão) ou uma s ensação geral, a 
pergunta que precisamos de fazer é: “A que profundi dade ele vivencia o 
sintoma/emoção/situação/sensação?”.

A resposta será o miasma.
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Uma pessoa ou um remédio pode ter mais de um miasma ?

No meu entendimento, em qualquer estado há apenas um  miasma num 
determinado momento. Na minha nomenclatura, o miasm a é a profundidade 
em que a sensação é vivenciada .

Uma mesma sensação pode ser vivenciada em profundid ade diferentes por 
pessoas diferentes. Desse modo, é uma classificação.  Mas a pessoa só pode 
vivenciar a sensação a uma única profundidade.

Encontraremos em todas as áreas importantes de um c aso, a mesma 
sensação surgindo, e onde quer que seja essa sensaç ão seja 
experimentada, ela tem sempre a mesma profundidade,  desde a infância.

Pela minha experiência, essa profundidade não muda com as 
circunstâncias. Há sempre uma profundidade num deter minado caso.

Às vezes, essa profundidade ou miasma pode ficar en tre dois miasmas já
conhecidos. 
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Uma pessoa ou um remédio pode ter mais de um miasma ?

Podemos comparar isso a uma mapa no qual uma locali zação específica 
pode ficar entre os dois lugares conhecidos. Por ex emplo, o remédio 
Anacardium tem características do miasma do câncer e  do miasma da lepra, 
e, portanto, parece ficar entre esses dois miasmas,  sugerindo a existência 
de outro miasma nessa área.

Portanto, um determinado estado pode ficar entre do is miasmas 
conhecidos, mas o  miasma não pode mudar. Para cita r novamente o
exemplo do mapa, um local pode ficar apenas num pon to; ele não pode 
mudar ou mover-se.

A ideia de haver mais de um miasma provavelmente ve m do facto de que 
diferentes Matérias Médicas descrevem imagens ampla mente diferentes de 
cada remédio.

Muitas imagens são baseadas em expressões e não em sentimentos 
internos ou ilusões e sensações. Se estudarmos os r emédios tendo como 
foco as sensações, a confusão cessa.
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O miasma é diferente em cada nível?

A doença é a mesma em cada nível. O que muda é o plan o da experiência ou 
a área na qual a doença é vivenciada. Se uma pessoa está no plano do facto, 
ela vivenciará a sensação e o miasma nas suas queixa s locais;

Se estiver no nível do sentimento, ela vai vivencia r a sensação e o miasma 
por meio das emoções. 

O mesmo miasma será encontrado em cada nível. Ele fi ca muito claro assim 
que atingirmos o nível da sensação vital , mas há pelo menos indícios dele 
em cada nível.
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“Controle” necessariamente significa miasma do Cânce r?

Embora as palavras-chave mencionadas acima ajudem-n os a identificar o 
miasma, não se deve usar uma única palavra tomada f ora do contexto como 
indicador de qualquer miasma, assim como nenhum sin toma deve ser usado 
para identificar um remédio.

O miasma é a profundidade na qual a sensação é vivenc iada, e ele fica 
evidente no grau do desespero do caso.

Tanto a profundidade quanto a atitude são o que dev emos procurar; já que 
às vezes meras palavras podem ser enganadoras. Deve mos seguir o espírito 
em vez da palavra.

Portanto, no caso do miasma câncer, se a sensação é vivenciada numa 
profundidade que fica extremamente difícil de super ar, e a atitude é de um 
esforço sobre-humano com muito pouca esperança de c ontrolar ou superar 
a sensação, então, podemos seguramente identificar o miasma do câncer, 
em vez de confiar no caso do paciente usar simplesm ente a palavra 
“controle” sem haver a profundidade do miasma do cân cer.
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A patologia determina o miasma?

Nós não tratamos a patologia, mas os estados de ser . Na nossa 
compreensão homeopática, a patologia é apenas uma ex pressão do estado 
interno que precisa ser tratado.

Então, ficamos voltados completamente àquilo o que é o estado, e é o 
estado que é classificado em miasma e em reinos.

Se tratarmos o estado, então a patologia acaba auto maticamente. Portanto, a 
nossa compreensão de doença não é a patologia, mas o  estado. A patologia 
não é absolutamente importante para a classificação do miasma.

O estado é o estado de ser interno, a desordem ou tu multo interno, que é
expresso na mente, no corpo e nos sintomas. Você po de ter a patologia do 
câncer, mas o seu estado pode ser sicótico.

A forma que você percebe a realidade pode ser compl etamente sicótica, e 
essa forma pode estar reflectida numa atitude de ac eitar o destino, esconder 
e acobertar; 

A sua patologia poderia ser qualquer coisa, mas voc ê ainda precisaria de um 
remédio sicótico.
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A patologia determina o miasma?

O estado determina o miasma, e não a patologia. A p atologia pode, em 
alguns casos, corresponder ao miasma, mas ela não é o único critério que 
serve de base para o miasma ser determinado.

Por exemplo, uma pessoa com câncer pode precisar de  um remédio do 
miasma câncer se ela vivenciar a sensação vital nessa profundidade.

Mas outra pessoa que também sofra de câncer pode en trar em pânico pela 
possibilidade da morte súbita e agarrar-se àqueles que vai deixar e, assim 
pode precisar de um remédio do miasma agudo em vez de um remédio do 
miasma câncer.

O miasma é determinado pela profundidade da experiên cia e pela atitude do 
paciente . Se a patologia é a mesma da infecção original ou d a doença do 
miasma, isso simplesmente serve como confirmação do  miasma.
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Quais as perguntas que precisamos fazer para esclar ecer o miasma num 
caso?

Normalmente fazemos perguntas directas para entende  o miasma num caso, 
mas devemos ficar na observação do miasma das segui ntes maneiras:

- Onde a sensação está clara, precisamos nos perguntar  a qual profundidade 
a sensação é vivenciada. Isso pode ficar  aparente n a sensação 
propriamente dita.

Por exemplo, o paciente pode dizer: “É como se ele m e batesse tão 
cruelmente e sem dó que há pouca hipótese de sobreviv er”. Aqui, a 
sensação é de ser ferido, e a profundidade é sem mise ricórdia e cruel, com 
pouca possibilidade de sobrevivência;

A sensação indica o reino animal e a profundidade o  miasma da lepra. Em 
outras vezes, o miasma fica muito óbvio na atitude do paciente.
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Quais as perguntas que precisamos fazer para esclar ecer o miasma num 
caso?

Um paciente que procura a Homeopatia como último re curso está
obviamente desesperado. Outro paciente com asma pod e vivenciar que está
fisicamente sendo pressionado por um objecto pesado  e pode adoptar uma 
posição em que ele não vivencia essa sensação de mo do algum;

A sua atitude é de evitação; e isso frequentemente l eva ao miasma. Por 
exemplo, o paciente pode dizer que ele está impedido  pela doença, 
indicando, assim, o miasma malárico.
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RESUMO

1. O miasma é a profundidade é a profundidade em que a  sensação é
vivenciada. Essa profundidade é reflectida no grau d o desespero e na 
atitude do paciente.

2. A sensação é o “quê” do caso, enquanto que o miasma  é o “como” ou 
“quanto” do caso.

3. O miasma e a sensação são inseparáveis, e os doi s são dois aspectos ou 
qualidades do estado de doença.

4. Há apenas um miasma num dado momento.

5. A patologia não determina o miasma.


