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NUX MOSCHATA 

• O submarino necessita 

do preriscópio na 

superfície e do sonar 

dentro d’água, assim 

como NUX-M busca um 

ponto de referência para 

reconhecer o seu 

caminho. Sente-se entre 

dois mundos, e por isto 

se desorienta tanto. 
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O bumerangue descreve 

uma trajetória de ida e 

volta e lembra o sinal de 

um radar ou de um 

morcego, que vai e 

retorna para balizar o 

emissor.  

 

 

• Frequência de ressonância 
é por onde o sinal atinge a 
maior potência de 
transmissão.  

• Nux-m no polo positivo 

passa a idéia de um 

comediante, que necessita 

estabelecer um contato 

com reciprocidade, um 

estado de ressonância 

perfeita com sua platéia. 

Conta piadas, que servem 

de estímulos para que seu 

público ria, isto é, dê um 

retorno.  
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NUX MOSCHATA – O CÉREBRO LEMBRA UM 

LABIRINTO 
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• Reino : Plantae 

• Divisão : Magnoliphyta 

• Classe : Magnolipsida 

• Ordem : Magnoliales 

• Família : Myristicaceae  

• Gênero : Mytristica 

• Espécie : Myristica fragans 
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• É uma planta de porte alto, atinge cerca de 10 a 
15 m de altura, com várias ramos dispostos ao 
longo do tronco principal, a madeira é boa para 
a confecção de móveis. 

• É originária das Ilhas Molucas, Indonésia, foi 
introduzida na Índia, é largamente usada, foi 
trazida para o ocidente pelos árabes, logo se 
tornando, junto com a paprica, uma das 
especiarias mais procuradas.  

• Em altas doses possui um teor alucinógeno. O 
óleo essencial tem na sua composição a 
“miristicina” (C13 H12O3 ) que atua como 
narcótico e é tóxica se ingerida em grandes 
quantidades.   
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• < Repouso. 

• < Frio, frio úmido, mudanças climáticas. 

• < Roupas úmidas, molhar-se, depois de comer 
(flatulência). 

• < Comida fria, andando de carro. 

• < Escuro.  

• > Luz do dia. 

• > Calor, quarto quente, agasalhar-se.  

• > Movimento, passeando. 

• Hipersensível à luz, ao barulho, aos cheiros, ao toque.   



NUX MOSCHATA REFERENCIAIS 
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• Os pontos cardeais servem para nos orientar. 
Uma seta no caminho serve como 
referência/indicação. Uma torre de igreja muito 
alta numa cidade é vista de toda parte e é 
utilizada para nos orientar. O GPS (sistema 
geográfico de posicionamento), o radar no 
aeroporto, o farol no cais, o guarda de trânsito, 
o sonar, o periscópio, todos estes são aparelhos 
que nos fornecem pontos de referência.  
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• Se um sujeito está discutindo com a 

esposa e no meio da conversa diz: “dê-me 

ao menos uma referência para eu saber 

por que você  está me cobrando isto, pois 

não lembro nem por que estamos 

discutindo.”  

• Esta fala tem muito a ver com Nux-m, que 

busca referências no espaço, no tempo e 

até numa conversa.  
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• O submarino utiliza o periscópio para localizar 
os objetos que estão acima da superfície da 
água e o sonar para os que estão abaixo.   

• O sujeito Nux-m lembra um submarino, precisa 
emitir sinais e recebê-los de volta para se 
orientar ou para orientar os outros. 

• Um Iceberg se apresenta com 1/10 para fora 

• d‘ água, e lembra um sujeito Nux-m, com uma 
parte afundada/submersa.  
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• Os morcegos se utilizam de um aparelho 
semelhante ao radar para se localizar.  

• Não é raro que um sujeito Nux-m se torne um 
guia turístico.  

• Passe a observar como a maioria deles é 
divertido e tem como profissão orientar os 
outros, mostrando os pontos de referência.Um 
Stram também escolhe esta profissão pela 
facilidade que possuem para aprender línguas e 
sotaques diferentes.   
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• Nash – Estou certo que este medicamento 

não é bem entendido nem usado com a 

freqüência que deveria. 

• Kent – Nux-m é freqüentemente 

negligenciado quando se torna 

necessário. Temos o hábito de confiar 

mais nos policrestos.  
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• Nash - Fraqueza da memória, desvanecimento 

dos pensamentos quando está falando, lendo 

ou escrevendo; adormece enquanto está lendo. 

Muda de humor,  desde um riso tolo até um 

humor choroso.  

• Kent – Ela vai para casa para fazer suas 

obrigações, mas se for interrompida, esquece o 

que estava fazendo.  

• Kent – Ela está deitada com os olhos fechados, 

mas mesmo assim sabe tudo que está 

acontecendo, ainda que não lembre de nada.  
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• Kent – Ela cumpre com todas as suas 
obrigações, mesmo que pareça estar sonhando 
– parece não reconhecer seus amigos.  

• Kent – Ela profetisa, prediz como uma 
clarividência.  

• Kent – O paciente está sempre pronto para 
dormir, só consegue permanecer acordado com 
grande dificuldade . 

• Kent – Quando está acordado não lembra de 
nada; parece tonto; olha a sua volta e quer 
saber quem está ali e o que está fazendo.  
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• Kent – Encontramos um estado assim numa 
tifóide, numa histeria, depois de um choque, em 
afecçõees que consomem ou devido a perda de 
um amigo. . 

• Kent – A boca está seca, a língua prega à raiz 
da boca, em qualquer queixa.  

• Kent – Há uma grande sonolência e uma 
conduta automática, especialmente em 
mulheres nervosas.  

• Obs. : não confunda o automatismo de Nux-m 
com o de Hell (gestos repetitivos) ou o de Petr 
(um bêbado que acerta o caminho de casa).  

• Glon também se perde em ruas conhecidas.  
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• Samkaran – Erros de localização e de tempo. 

• Pathak – Tendência para desmaios; com 
insuficiência cardíaca; piora ao defecar, durante 
as menstruações, com a menor dor, ao ver 
sangue, de pé quando está se vestindo. 
Depressão por mágoa.  

• Pathak – Desorientado; objetos parecem 
alterados ou ficam maiores. Pensamentos se 
desvanecem subitamente quando está falando, 
lendo ou escrevendo. Fala consigo mersmo em 
voz alta (Stram).  
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• SINGH – Depois de uma excitação 
mental… um desvanecimento dos 
pensamentos e uma desmaio, do qual se 
recupera depois de pouco tempo, mas 
sem estar plenamente consciente; o 
mundo lá fora não tem existência para ela; 
vai para casa automaticamente, faz suas 
tarefas e ao sair deste estado não 
conseguia ter a menor recordação do que 
havia feito.  



NUX MOSCHATA POLARIDADES 

DESCONECTA              CONECTA 

FALTA DOS SENTIDOS ALERTA/CONSCIENTE 

PERDE-SE NA RUA 

DESCONTROLA 

RIDICULARIZA  

TUDO QUE VÊ 

NÃO SE EXPRESSA BRINCALHÃO/LOQUAZ 

SÉRIO RINDO E RADIANTE 

DESCONECTADO,  

SEM REFERÊNCIAS 

FLUXO CONSTANTE DE 

IDÉIAS 

DESORIENTADO 

SUBMERSO 

CONSCIENTE DO 

PERIGO/CLARIVIDÊNCIA 
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POLO POSITIVO 

• a1 – Completamente alerta ao sair, depois de 
ter dormido.  

• a1 – Ele parecia estar bastante animado (lively), 
com muitas fantasias alegres e ridicularizando 
tudo que via.  

• a1 – Se torna brincalhão/obsceno (petulant) e 
irritado, quando é acordado.  

• a2 – Animado (lively), rindo e radiante (bright) 
antes do meio dia. 

• hr1 – Clarividência.  
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POLO POSITIVO 

• a1 – Humor muito leve e alegre, disposto a fazer 
brincadeiras ao anoitecer.  

• hr1 – Consciente do perigo, mas sem medo.   

• hs1 – Logo apresenta um fluxo constante de 
metáforas extravagantes/chistes (conceits), 
aparenta estar alegre para si mesmo vendo o 
lado ridículo de tudo.  

• a2 – Aborrecido (Annoyed) por qualquer toque 
no corpo; Ansioso devido a correria de sua 
família para lá e para cá.  
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SINTOMAS BIPOLARES 

• a1 – Muitos atos ou expressões ridículas ou 

extravagantes, como uma idiota, às vezes 

parece perfeitamente consciente, em seguida 

fica decepcionada com sua conduta, não 

consegue controlar suas ações; está disposta a 

rir ou brincar/fazer gracejos de tudo; um olhar 

estúpido; humor variável; em um momento ri e 

no seguinte chora. 
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O HUMORISTA VÊ O LADO CÔMICO DE TUDO 
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SINTOMAS BIPOLARES 

• Control (dá um direcionamento para) – dominar, dirigir, 
guiar,  

• Obs. Tenho observado que Nux-m é um grande 
humorista (Bell, Calc-s vh1, Op fry, Stram a1), consegue 
fazer de tudo uma piada, tudo é motivo para ser 
ridicularizado.  

• Nas histórias de Nux-m este lado tão importante não é 
enfatizado, talvez pela preocupação de ser mostrada 
apenas a doença e não o sujeito que está doente. 
Tenho visto estes traços humorísticos de Nux-m mesmo 
naqueles que sofrem do mal de Alzeimer.  

• É freqüente associar o quadro cômico com Hyos, mas 
este toma posse de tudo que está a sua volta e Nux-m 
ridiculariza o seu ambiente.  
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SINTOMAS BIPOLARES 

• a1 – Logo depois me senti tonto e com um 
distúrbio mental incontrolável, uma perda parcial 
da memória, mas com uma consciência perfeita 
de tudo que havia dito ou feito; me tornei 
bastante loquaz e parecia não estar nem num 
mundo nem no outro; sentia-me feliz e livre de 
qualquer dor; estava num estado 
verdadeiramente indescritível; sentia-me como 
se estivesse magnetizado; meus amigos ficaram 
alarmados. O médico queria logo me fazer uma 
sangria; mas eu acreditava que eu sabia mais 
do que qualquer pessoa, eu não queria a 
sangria; fiquei ora rindo, ora chorando até as 23 
hs, fui para a cama, sem que nada fosse feito; 
acordei de manhã e estava bem.  



NUX MOSCHATA É COMO UM ICEBERG  

NEM NUM MUNDO NEM NO OUTRO 
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SINTOMAS BIPOLARES 

• a1 –  Num momento muito sério, em outro com 
tendência para rir. 

• a2 – Ri de tudo, piora quando vai para o ar livre, 
senta num banco na rua, faz gestos 
abobalhados, entre os ataques fica distraído e 
ao voltar a si tudo a sua volta parece ridículo, 
enquanto isto olha como um idiota, melhora 
quando é levado para casa. 

• a2 – Exultante (elated), frívolo (light-headed) e 
desorientado (bewildered). 

• hr1 – Humor variável (fickle); indeciso e 
oscilante/instável.  
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SINTOMAS BIPOLARES 

• a1 – Humor variável; quer fazer uma coisa, 
mas quando está para executá-la altera seu 
estado mental.  

• a1 – Logo que deita tem uma sensação que 
está afundando/submergindo (sinking), como 
se estivesse morrendo, mas sem medo, … livre 
de dor e de qualquer sofrimento; sente-se feliz e 
despreocupado, … sabe de tudo que está 
acontecendo a sua volta, mas não consegue se 
expressar claramente. (idéias confusas, língua 
grossa, com um frio que começa nos membros 
inferiores).  
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SINTOMAS BIPOLARES 

• O sujeito Nux-m, como um submarino, ora 

afunda, ora vem a tona, quando afunda é 

como o açucar que se dissolve num copo, 

quando se concentra se precipita. Quando 

está perdido é como se tivesse dissolvido, 

fica desorientado, sem referências, não 

sabe onde está.   
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SINTOMAS BIPOLARES 

• a1 – As palavras que emprega espressam o 

contrário do que gostaria de dizer; no terceiro 

dia seus pensamentos se submetem ao seu 

controle, apesar de ter que se esforçar muito. 

• As palavras empregadas não se referem, não 

têm correspondência com o que gostaria de 

expressar, sua comunicação se torna 

enigmática.  
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SINTOMAS BIPOLARES 

• a1 – Grande sonolência, com grande 

tendência para rir.  

• hr1 – Desatento (listless) e indiferente; poderia 

sair à noite e não retornar até que fosse 

procurado e trazido de volta; estava disposto 

para falar, rir, cantar. ð Distúrbio mental. 

• Mais um exemplo de sua grande desorientação.   

• hr1 – Humor intermitente, muda de uma mágoa  

(sorrow) profunda para um comportamento o 

mais travesso/brincalhão possível; ora  sério, 

ora alegre. 
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SINTOMAS BIPOLARES 
• a2 – Alarmado, coloca as mãos para evitar um 

perigo, ri entusiasticamente, logo chora, suspira 
com freqüência, sobressalta e pergunta, “”Onde 
eu estou?” ”Que escuridão?” “O mundo inteiro 
parece preto para mim”.  Esquece suas 
sensações logo que acontecem e suas palavras 
logo que as expressa, mas subitamente 
relembra, grita dormindo, “Eu estou louco”, “Não 
deixe que eles riam de (fun of) mim”, pode 
responder perguntas se forem feitas 
enfaticamente, diz que sente dor, mas esquece 
quando e onde, percebe seus próprios erros, 
mas logo esquece, impaciente com qualquer 
atraso… 
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SINTOMAS BIPOLARES 

• a2…apela para os outros para que eles tomem 

conhecimento, se eles não estão vendo, 

ouvindo e sentindo seus vários sintomas, 

parece como se correntes estivessem em sua 

cabeça, dor atrás na cabeça, se tocado diz que 

estão tocando seu cérebro, “Oi, você não está 

ouvindo meu cérebro estalando?” “ “Minha 

cabeça está muito estranha”, diz que seus 

miolos estão se chocando, pula gritando de dor 

e diz, “Oi, você não ouve? “(o cérebro), chora 

com facilidade, o que lhe causa riso e choro, 

com medo de deitar.  
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SINTOMAS BIPOLARES 

• hr1 – Algumas vezes está num estado de 
clarividência, responde perguntas perfeitamente 
sobre assuntos completamente fora do seu 
campo (sphere), ao voltar ao seu estado de 
consicência não sabe o que disse. 

• hs1 – Ao mesmo tempo uma confusão, 
especialmente na testa, com pouco apetite, com 
língua pegajosa; humor divertido, brincalhão, ao 
anoitecer. 

• hr1 – Um pequeno espaço de tempo parece 
excessivamente longo, ora muito brincalhão, ora 
muito sério. 
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POLO NEGATIVO 
• hr1 – Dá respostas que não têm a menor 

referência/relação com o que lhe foi 
perguntado. 

• hr1 – Acorda como se numa completa ausência 
mental, não sabe onde está e o que deve 
responder.   

• hr1 – Grande incoerência ao tentar expressar 
suas idéias. 

• O medicamento de um paciente transpira por 
todos os poros, nó’s é que muitas vezes ainda 
não o estudamos e não sabemos o que significa 
aquilo que o paciente está sinalizando subjetiva 
ou objetivamente.    
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POLO NEGATIVO 

• a1 – Senti-me totalmente descuidado; nada me 

ofendia. 

• a1 – Pensamentos incontroláveis, as 14 hs. 

• a1 – Humor deprimido por diversas manhãs. 

• a1 – Pulso intermitente, os intervalos entre as 

pulsações parecem muito prolongados e tem 

medo de dissolver.  

• Dissolver passa uma idéia de se perder.  
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POLO NEGATIVO 

• a1 – Escrevendo omite letras, escreve 

usando diferentes alfabetos contra sua 

vontade e muda de um assunto para 

outro. 

• Isto vira um enigma, onde você se perde 

completamente, faltam referências, fica 

parecendo um texto escrito por várias 

pessoas.   
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POLO NEGATIVO 

• a2 – Usou palavras com significados 

opostas aos que deveria para expressar 

suas sensações.  

• a2 – Incapacidade para usar palavras 

apropriadas, com freqüência precisa parar 

no meio da frase e modifica-la 

inteiramente porque não consegue pensar 

sobre as palavras adequadas. 
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POLO NEGATIVO 

• a1 – Não compreende, não sabe o que 
está lendo.  

• a1 – Grande incoerência quando tenta 
expressar suas idéias.  

• a1 – Grande confusão das idéias, com 
uma estranha sensaçãio sobre todo o 
corpo.  

• a1 – Sente-se inadequado para qualquer 
trabalho. 

• a1 – Destruição da memória.  
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POLO NEGATIVO 

• a1 – Ele mal havia escrito a metade dos 

seus pensamentos quando tudo se 

desvaneceu, o resto só pode ser 

relembrado com dificuldade ou nada 

retornava; sentiu-se obrigado a repousar; 

começou a escrever de novo, mas só 

conseguiu escrever uma única palavra, 

teve que parar novamente e tentar 

relembrar.  
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POLO NEGATIVO 

• a1 – Lendo, pouco a pouco 
submergiu/afundou num estado de 
inconsciência, que se transformou em 
sono.  

• a1 – Antes de conseguir responder 
uma pergunta ele era obrigado a 
esperar um pouco para relembrar; a 
despeito de tudo era impossível dar 
uma resposta imediatamente; uma 
espécie de lentidão das idéias. 
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POLO NEGATIVO 

• hr1 – Paralisia com falta de 
prontidão mental.   

• a1 – Ele tropeçava ao andar e 
ao refletir sua mente ficava 
absorta… era obrigado a 
relembrar antes de saber onde 
estava.  
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POLO NEGATIVO 

• a1 – Distraído, não consegue pensar; 

uma grande indiferença por tudo. 

•  a1 – Ele fala pouco; imagens confusas; 

a qualquer hora que deseja dizer 

alguma coisa é obrigado a relembrar.  
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POLO NEGATIVO 

• a1 – Ele nunca conclui o que 
empreende, mas permanece em um 
lugar, distraído; ele parece 
completamente mudado para os seus 
companheiros. 

• a1 – Parece difícil relembrar o que 
estudou há pouco tempo; para muitas 
coisas a mente parece paralisada por 
vários dias.  
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POLO NEGATIVO 

• a1 – Embotamento dos sentidos e perda do 

controle; ela poderia ser largada em qualquer 

lugar sem resistência; perda do poder.  

• a1 - Total perda da consciência, parecia como 

se fosse meia hora, mas na realidade havia se 

passado apenas um instante, às 14 hs.  

• a1 – Falta dos sentidos (senselessness), um 

estado de embriaguês, distração.  
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POLO NEGATIVO 

• a1 – Depois de uma refeição foi tomado por um sono 
incontrolável; passou a tarde com um sono delirantete, 
sonhos praserosos e pacíficos; mais tarde foi ao teatro, 
que se encontrava a uma certa distância, o caminho 
parecia não ter fim; tinha o controle total sobre seus 
membros; mas a todo instante se perdia num estado de 
fantasia, do qual tinha que escapar com grande energia 
para continuar seu caminho. Apesar de às vezes estar 
completamente inconsciente, seus membros não 
falhavam, conseguia ir em frente, sem reconhecer as 
ruas que cruzavam seu caminho; estava mais 
preocupado com o tempo; temia chegar muito tarde, 
mas chegou ao teatro mais cedo do que pensara; 
durante toda a apresentação, fantasia e realidade 
lutavam entre si.  
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POLO NEGATIVO 

• a1 – Um estado parecido com o dos usuários de 

opium, sem ter medo, ainda que estivesse 

consciente da presença de algum perigo.  

• a1 – Ele pendia para a esquerda ao invés de 

andar ereto (ao anoitecer andando ao ar livre). 

• hr1 – Um tempo curto parece muito longo.  

• hr1 - Delírio tremens, lentidão dos sentidos, 

fantasias, acorda e não sabe onde está.  

• hr1 – Instabilidade em seus empreendimentos.   
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POLO NEGATIVO 

• hs1 – Sentiu-se incapaz de lidar com os livros do 
escritório.  

• hs1 – Seus pensamentos dificilmente se submetiam ao 
seu controle, a não ser depois de um grande esforço da 
consciência.  

• hs1 – Duas vezes eu pensei que poderia cair; por 
mudanças súbitas da força de vontade, mas consegui 
cheguei em casa.  

• hs1 – Um pensamento sobre uma possível viagem se 
tornou a coisa mais importante em sua mente e pedia 
para ser levada ao trem, mas logo falava “não consigo ir, 
estou muito doente.” 
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POLO NEGATIVO 

• hs1 – Completa perda da memória que durou vários 

dias; parecia muito incômodo acompanhar uma 

seqüência de pensamentos. 

• hs1 – As vozes das pessoas no quarto soavam 

distantes; as palavras pareciam pronunciadas há muito 

tempo; os objetos pareciam múltiplos e as imagens 

extras de tamanhos diferentes .   

• hs1 – Quando mexe, mesmo que só as pálpebras, sente 

“choques elétricos” pelo corpo todo, mas quando se 

movimenta fica surpresa ao perceber quanta força tem.  
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POLO NEGATIVO 

• a1 – A janela do lado direito, que estava 
em ângulo reto com outra, parecia estar 
mais perto, os objetos pareciam estar 
muito próximos entre si, mas bem 
distantes e inclinados.  

• Isto significa que ele perdeu a noção de 
localização das coisas, do que está longe 
ou perto, até dos ângulos, ele perdeu 
totalmente a noção de direção.  

• hr1 – Cansaço, mesmo por conversar.  
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POLO NEGATIVO 

• a1 – Um desejo quase irresistível de dormir, 

com uma sensação estranha. 

• a1 – Como se estivesse embriagado, toda a 

cabeça doia, ficou tão sonolenta que não 

conseguia sentar sem adormecer. 

• a1 – Nunca me senti tão faminto na minha vida, 

não conseguia controlar meu apetite, nem a 

mim mesmo. 

• a1 – Medo de sufocar.   
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POLO NEGATIVO 

• Sente uma constricção no peito, no esterno e 

em todo o abdome, como se tudo tivesse se 

transformado num nó, ele não sabe 

exatamente onde é o centro do nó, mas 

afirma que tudo está repuxando junto. 

• Nux-m tem problema com a orientação, se você 

consegue achar a ponta da meada de um 

novelo de linhas. Esta imagem lembra um 

labirinto onde se tem que achar a saída.  



CRUZAMENTO DE UMA 

AUTOESTRADA 



a1 – Com a acabeça inclinada para a frente, 

o queixo repousa sobre o peito, e só pode 

ser levantada com grande esforço. 



NUX MOSCHATA 

POLO NEGATIVO 

• a1 – Ela parecia embriagada e sonolenta; 
não sabia onde estava nem para onde ia, 
com os olhos fechados. 

• a1 – O paciente sobressaltava 
dormindo, mas nem sempre acordava, 
com choques, como se eletricidade 
passasse pelo seu corpo, algumas 
vezes com sonhos desagradáveis e 
horríveis, “pesadelos”.  

  



NUX MOSCHATA 

POLO NEGATIVO 

• a2 – No meio da frase esquece o que está 

dizendo; incapacidade para conectar 

qualquer seqüência de pensamentos, 

pensar parece incomodá-lo bastante, as 

vozes das pessoas no quarto parecem 

muito distantes, palavras que lhe são 

dirigidas parecem vir de um passado 

distante, os objetos no quarto parecem 

múltiplos e de tamanhos diferentes,  



• A2 … vê várias escrivaninhas, uma sobre 

a outra, cada uma maior do que a de 

baixo, sente a cabeça como se fosse 

muitas vezes maior do que seu tamanho 

natural, sente um repuxamento na nuca 

para trás, não suporta movê-la enquanto 

não está inconsciente, não se deixa 

vencer (dared not yield) por um forte 

impulso para dormir com medo que possa 

morrer. 



NUX MOSCHATA 

POLO NEGATIVO 
• MIND - FEAR - death, of - sleep - die if he goes to sleep; 

fear he will  : aeth vh, atro hr1, cassia-s, ign dx1, kali-sil 
stj2, lach, led, lith-met stj2, mosch k2, nux-m al2, pot-e 
rly4, symph. 

• hr1 – Os arredores parecem transformados; fantasioso, 
sonhador; não reconhece as ruas conhecidas.  

• hr1 – O mundo exterior parecia não existir para ela; 
realizava suas tarefas domésticas automaticamente, e 
ao acordar não tinha a menor recordação do que havia 
feito; se fosse forçada caia num estado violento de 
convulsões; se não fosse incomodada após terminar seu 
trabalho, poderia ir para a cama e cair num sono 
completo, do qual acordava depois de quarenta e oito 
horas, revigorada e ignorando o que havia acontecido. 



NUX MOSCHATA 

POLO NEGATIVO 

• hs1 -  Perdeu toda a memória da sua vida 
passada.  

• hs1 – Ao acordar percebeu que não conseguia 
avaliar as distâncias, seu escritório parecia tão 
distante que ele achou que jamais chegaria lá.  

• hs1 – Ele sentia todo o seu corpo pesado, a 
cabeça confusa e completamente quente; não 
conseguia encontrar as palavras para expressar 
seus pensamentos.  
 



NUX MOSCHATA 

POLO NEGATIVO 

• hr1 – Emoçoes desprazerosas fazem com que tenha 

flatulência.  

• hr1 – Aumento crônico do fígado e particularmente do 

baço depois de um tédio intermitente. 

• hr1 – Uma lentidão no fluxo das Idéias e leva muito 

tempo para responder uma pergunta simples.  

• hr1 – Fala alto e desnorteado, sonolência.  

• hr1 – Inquieto, deve se movimentar constantemente.  



NUX MOSCHATA 

POLO NEGATIVO 

• a1 - Com dificuldade ele consegue chegar a sua 
casa devido a terríveis dores nos membros, 
sente como se osso tivesse sido esmagado em 
pedaços. 

• Segundo o Dr Laércio do Egito Nux-m tem 
necessidade de se balizar, se colocar dentro de 
um sistema referencial, tem problema de 
associação. Quando isto lhe falta se sente em 
pedaços, fragmentado, já não está mais 
integrado, desfacelado, porque o que dá 
unidade a sua vida é o balizamento.  



NUX MOSCHATA 

POLO NEGATIVO 

• hr1 – O menor exercício ou excitação mental provoca 
uma sonolência.  

• hr1 – Susto : provoca tremor no coração, medo e 
tristeza.  

• hr1 – Vertigem : como se estivesse bêbado, cambaleia; 
com dor de cabeça e náuseas, com leveza e vazio na 
cabeça; tontura quando anda ao ar livre; flutuação na 
cabeça; fraqueza, pernas dormentes, sente-se como se 
estivesse flutuando no ar.  

• O periscópio precisa vir a tona para que o submarino 
possa se orientar.  



NUX MOSCHATA 

POLO NEGATIVO 
• hr1 – Cambaleia quando anda; cai com freqüência.  

• hr1 - Lassitude, cansa mesmo por falar.  

• hr1 – Sente como se tivesse que reunir todos as suas 
forças. ð Histeria. 

• hr1 – Convulsões violentas quando é forçado a acordar 
do seu transe. 

• he1 – Imagina que vê pessoas ou outros objetos no seu 
lado direito.  

• he1 – Ri de suas ilusões, mas está consciente delas.  

• hs1 – Durante todas as atividades, sonho e realidade 
competem, até que o distúrbio mental cede pouco a 
pouco.  



NUX MOSCHATA 

POLO NEGATIVO 

• hs1 – Como se estivesse embriagado e sonolento, não 

sabe onde está, seus olhos se fecham.  

• hs1 – Antes de responder a uma pergunta tem que 

pensar por algum tempo; e com freqüencia, a despeito 

de todo o esforço, se sente impossibilitado de dar uma 

resposta adequada - uma espécie de lentidão das 

idéias. 

• hs1 – Ele oscila enquanto anda e quando pensa não 

tem mais que uma idéia fixa, até que desperta da sua 

perda de pernsamentos e tem que lembrar onde está. 

• a1 – Sente-se pesado como uma barra de metal. 

• (Em um polo afunda e no outro flutua).    



NUX MOSCHATA 

POLO NEGATIVO 

• hs1 – Havia escrito apenas a metada dos seus 

pensamentos, quando esqueceu o que ia escrever, tem 

que fazer um grande esforço para lembrar o resto, e 

com freqüência não consegue, tem que primeiro 

repousar, começa a escrever de novo, mas não 

consegue escrever mais do que uma palavra, outra vez 

tem que fazer um grande esforço. 

• a1 – Uma cãibra violenta na panturrilha que alivia, mas 

não desaparece pressionando o pé contra alguma coisa.  



NUX MOSCHATA 

POLO NEGATIVO 

• hs1 – Eu desci as escadas mecanicamente e 
senti a mesma sensação que eu suponho uma 
pessoa experimenta quando se torna 
completamente insensível devido ao um frio 
extremo, como se eu estivesse sob sua 
influência, eu poderia ter dormido por algum 
tempo fora da existência sem sentir dor.  

• hs1 – Ela pareceu entender o que estava sendo 
dito para e poderia ter começado a responder, 
mas na metade esqueceu o que estava dizendo. 



NUX MOSCHATA SONHOS 

• a1 – Sono à noite perturbado por sonhos voluptuosos. 

• a1 – Sono irresistível, freqüentemente logo perturbado 
por sonhos vívidos.  

• a1 – Sonhos caindo de lugares altos, como se 
perseguido por pessoas que a querem causar um mal.  

• a2 – Fraqueza; ao acordar, com sonolência, sente-se 
pesado (unwieldy), como uma massa de metal; os 
joelhos afetados como se fosse para longe, mesmo uma 
conversa o irritava; uma preguiça; tem que deitar 
depois de realizar pouca coisa. 

 



NUX MOSCHATA GERAL 

• a1 – Comeu demais e seu abdome ficou muito 
distendito.  

• a1 – Uma notável falta de sede. 

• hs1 – Sem sede no momento, mesmo que a 
língua não esteja realmente seca, tem esta 
impressão na boca e a língua parece aderir ao 
palato, sente como se tivesse comido peixe 
salgado, ao anoitecer.   

• hs1 – Muita secura da boca, a saliva parece 
algodão. 



NUX MOSCHATA GERAL 

• hr1 – Ataxia locomotora progressiva, sua doença 
começou por ter se exposto ao frio e à umidade. 

• GENERALS - LOCOMOTOR ATAXIA – progressive : 
aesc he1, alum cvl1, caust hr1, cur hr1, fl-ac hr1, nux-m 
hr1,  

• nux-v rb4, phos hr1, plb hr1, sil hr1, stram hr1, syph 
gsd1 

• hr1 – Transtorno por perder sangue.  

• hr1 – De uma forma automática e contínua ela leva suas 
mãos a lugares que doem (acima do olho direito). 

• hr1 – Sobressaltos dormindo, mas nem sempre acorda, 
sente choques como se fosse eletricidade atravessando 
todo o seu corpo. 



NUX MOSCHATA GERAL 

1. hs1 – Tudo parece muito grande, minhas mãos com o 

dobro do tamanho.  

2. hs1 – Sinto uma névoa escura diante dos olhos.  

3. hs1 – Sem desejo para o coito, que é realizado com 

pouco prazer.  

4. hs1 – Ainda que haja algum desejo sexual, as ereções 

são fracas e de pouca duração.  

5. hs1 – Sentiu um intenso calor, uma violenta dor de 

cabeça, vertigem e delírio, e imediatamente perdeu a 

fala, a visão e todos os sentidos.  



NUX MOSCHATA GERAL 

• a1 – Pele sempre seca.  

• a1 – Sente como se todas as veias estivessem 

pulssando. 

• hr1 – Depois de esforços exagerados tem 

distúrbios gástricos, uma irritação nervosa no 

canal intestinal, chegando a histeria. 

• hr1 – Estômago e intestino distendidos; uma 

sensação de calor; depois de comer, pela 

menor contradição.  



NUX MOSCHATA GERAL 

• hr1 – Úlceras antigas nas pernas.  

• hr1 – Reumatismo depois de por os pés 

na água.  

• hr1 – Marasmo em crianças pequenas 

• hr1 – Andando em uma carruagem tem 

dor de cabeça, náuseas, azia e dor nas 

costas. 

• hr1 – Manchas azuis nas pernas.   



NUX MOSCHATA 

LEITURA COMPLEMENTAR 
• hs1 - On awaking he experienced the following 

symptoms : -Head seemed bulky, and rolled round 
almost uncontrollably, was obliged to bring to its support 
one or both hands, while sitting at a table; intense frontal 
headache, with tense and painful sensation in scalp; 
eyes felt enlarged, with intolerance of light, while objects 
seemed to float before vision; lids drooped, and could 
only be fully opened by use of hands; buzzing in ears; 
paralysis of organs of deglutition, making it difficult to 
swallow saliva; nausea, with shuddering aversion to 
food, vomiting, foul taste in mouth; pressure in pit of 
stomach; constriction about waist and abdomen, so 
persistent and distressing that hands are placed on side 
to try and relieve it by lateral pressure;  



NUX MOSCHATA 

LEITURA COMPLEMENTAR 

• hs1 - …a most distressing urgent want of breath and 
painful feeling of oppression upon chest, to relieve which 
he would straighten up, when rush of blood to head 
occurred, obscuring sight; quivering of heart or violent 
palpitation,-the organ labouring under fearful 
embarrassment; pulse intermitting, intervals between 
pulsations being so protracted as to excite fears of 
impending dissolution; nape of neck tremendously 
constricted, all bodily energy lapsing into passive 
suppleness in the grasp of the unseen giant; arms and 
legs felt sorish, large, and heavy; great languor and 
drowsiness, with no desire to move, felt unwieldy like a 
mass of metal; chilliness.  

 



NUX MOSCHATA  

LEITURA COMPLEMENTAR 

• hs1 - Went to bed, and slept profoundly.   

• hs1 - In m.??? was several time called before he could 
rouse; could not account for his strange feelings on 
waking, but was painfully conscious of some powerful 
influence exerting itself upon his system; started for 
office through a park, but to retain footing was obliged to 
catch hold of trees and fence, turned home, want to bed, 
and did not get about again for 2 or 3 days. (M.M.  
DOWLER, from Hering.)  

• hs1 - She continued this during m.???, being unusually 
lively, laughing, and bright; but about I she began to feel 
giddy and light in her head, chilly and cold all over.  



NUX MOSCHATA 

LEITURA COMPLEMENTAR 

• hs1 - She stopped taking mixture at 2, symptoms 
gradually increasing in severity, with loss of memory, 
thought uncontrollable, objects would vanish for an 
instant, and at times she would lose consciousness alike 
momentarily, though it seemed to be for 1/2 hour.   

• hs1 - About 4, feeling as if blood were rushing to heart, 
thence to head, then all over body, then again to heart, 
and so on (the extreme coldness and the other previous 
symptoms being still present).   

• hs1 - The alternate paleness and redness of the surface, 
indicating this disturbance of circulation, was distinctly 
visible.  



NUX MOSCHATA 

LEITURA COMPLEMENTAR 

• hs1 - About 5 she complained of sensation as if 
heart was grasped, with sharp cutting pain in 
cardiac region.   

• hs1 - At 5.30 I found her sitting up in bed, 
tossing from side to side.   

• hs1 - She answered promptly and correctly all 
questions put to her, but had great fear of death.   

• hs1 - Under stimulants and a mustard foot-bath 
she promptly recovered.  



NUX MOSCHATA 

LEITURA COMPLEMENTAR 

• hs1 - My head seemed to be whirling 

round, my eyes starting from my head; I 

felt that my legs and feet were getting 

numb, and on trying to write I found my 

hands almost useless.   

• hs1 - I now began to feel alarmed, and a 

little before 2 started for home.   



NUX MOSCHATA 

LEITURA COMPLEMENTAR 

• hs1 - By this time my breath was coming in long gasps; 
my blood seemed dried up; ears and lips were white; 
knees knocked together; hands had lost all power; 
tongue clave to roof of mouth; and I thought my end had 
come.   

• hs1 - I was in bed all next day and do not think I fully 
recovered from the attack for 2 weeks.  

• hs1 - She took nearly a whole one about 9 a.m. , and 
soon experienced a severe burning sensation in lips, 
mouth and throat.   

• hs1 - About 1 p.m.  she felt strangely over the whole 
system, with almost irresistible desire for sleep, much 
jactitation of muscles, vertigo and pain in frontal region, 
with great confusion of ideas.  



NUX MOSCHATA 

LEITURA COMPLEMENTAR 

• hs1 - I was called to see her at 4; found her sitting in a 
chair, her husband rubbing her extremities, which felt 
numb; there were momentary paroxysms of blindness, 
when she would grasp her head saying how strange it 
felt; there was great incoherency in attempting to explain 
her ideas; marked muscular erethism, especially of 
extremities, simulating chorea; many ridiculous or 
extravagant acts and expressions, while she seemed 
perfectly conscious,  



NUX MOSCHATA 

LEITURA COMPLEMENTAR 

• hs1 … and at the next moment would appear 

chagrined at her conduct, saying she could not 

control her actions; disposition to laugh or jest at 

everything; changeable humour, one moment 

laughing, the next crying; once stupid look for a 

moment; great dryness of lips, mouth and throat, 

without thirst; strong inclination to sleep, without 

the ability.  

 



NUX MOSCHATA 

LEITURA COMPLEMENTAR 

• hs1 - During evening she had dullness of senses 

and loss of voluntary power and control.   

• hs1 - The upper lids were swollen, red round 

their edges, and drooping; she looked as if she 

had been crying.   

• hs1 - Her hand seemed to her red, covered with 

red spots, and enlarged.  

• hs1 - I never felt so famished in my life, could 

scarcely control my appetite or indeed myself. 



NUX MOSCHATA 

LEITURA COMPLEMENTAR 

• hs1 - My head felt full and dilated, without pain; I 

was foolishly mirthful, but could not speak, had 

no desire to do so.   

• hs1 - There was a sensation as if a string was 

tightly drawn round my arms, and all the blood 

kept in my hands, which felt full and numb.  

• hs1 - I felt myself entirely without energy, 

nothing could excite me.  



NUX MOSCHATA 

LEITURA COMPLEMENTAR 

• hs1 - On going upstairs she felt weak and numb in her 
limbs with sensation as though she were floating through 
the air; was seized, while ascending, with much feeling 
of weight and oppression in the stomach.  

• hs1 - When spoken to loudly she could be awakened 
from this semi-conscious state, and would endeavour to 
reply, but would immediately lapse into her former semi-
comatose condition.  

• hs1 - Communicated. When patient saw me, some little 
time later, he mentioned also that objects seemed 
gradually to diminish in size as he looked at them.  



NUX MOSCHATA 

LEITURA COMPLEMENTAR 

• hs1 - Countenance now presented a silly look; 
occasionally she would give a diabolical grin; mind still 
running on her journey.   

• hs1 - Had much difficulty in getting into bed; on lying 
down a sinking sensation as though she were going to 
die, with no fear, however, and free from pain.   

• hs1 - Felt happy and unconcerned; sensation not 
complete; faculties undisturbed save in the expression of 
her ideas; knew all that was going on; later on ideas 
muddled; tongue thick, with coldness commencing in 
lower limbs.  



NUX MOSCHATA 

LEITURA COMPLEMENTAR 

• hs1 - Her head felt much too large, and 
she had a sensation as if the head were 
being drawn backwards.   

• hs1 - She lost all feeling all over the body, 
except the head.   

• hs1 - Stool small and narrow, lack of 
expulsive power; dysphagia, food seemed 
to stop in oesophagus. 



NUX MOSCHATA 

LEITURA COMPLEMENTAR 

• hs1 - She had a sensation as if someone 
were scraping her back between the 
shoulders. 

• hs1 - When he attempted to get out of bed 
he found he was giddy and could not 
stand, had great pain in head, and could 
not distinguish objects round him.  



NUX MOSCHATA 

LEITURA COMPLEMENTAR 

• hs1 - Two hour after taking it she was 
seized with extreme thirst, giddiness, and 
prostration; but to her the most painful 
effect was, in spite of the prostration, an 
intolerable restlessness, causing her to 
tramp up and down the room almost 
incessantly, holding on to the various 
articles of furniture for support; there was 
also "tightness of the chest," obliging her 
to loosen her dress.  



NUX MOSCHATA 

LEITURA COMPLEMENTAR 

• hs2 - Upon Purkinje the effects were very like 
those of Cannabis Indica,-the perception of time 
and distance being impaired in the direction of 
exaggeration. 

• hs2 - - Where everything turns to wind," as the 
patients express it; where there is great bloating 
of the stomach, oppressing the heart and lungs, 
and causing pain behind the sternum; where 
only high-seasoned food can be digested; and in 
hiccough,. 



NUX MOSCHATA 

LEITURA COMPLEMENTAR 

• a1 - Head] - She made an attempt to walk. 

to an adjoining room, and upon standing 

erect became very dizzy, immediately 

followed by swimming in the head. 

• a1 - Head] - Injurious to the head; makes 

dizzy, sluggish, foolish, and causes other 

complaints. 



NUX MOSCHATA 

LEITURA COMPLEMENTAR 

• a1 - Head] - On rising from dinner (after four hours), felt the blood 
rush to my head, but the feeling was as if an electric current had 
passed from the crown of the head downwards; I made an effort and 
got mechanically downstairs; I then felt the same sensation which I 
suppose a person would experience who had become nearly 
insensible from extreme cold, and that, if I yielded myself to its 
influence, I could have slept away out of existence without pain; I felt 
this sensation twice;in a few minutes a cold shiver came upon me; 
from that time I felt every variety of heat and cold from their 
respective extremes; at every time the blood went from and returned 
to my head the current changed the sensation, sometimes feeling 
myself very hot, and the next very cold, but never the same 
sensation; I felt at one time such a pressure in the head that it 
appeared as if all the blood in the body had rushed to obtain 
possession of that region, and I though I could hear it gushing in my 
ears; these symptoms became gradually weaker.. 



NUX MOSCHATA 

• a1 - - Head - Head seemed bulky, and rolled around 
almost uncontrollably, being obliged to bring to its 
support one or both hands, while sitting at a table. 

• k2 - She has a headache agg. walking against the wind; 
hoarseness from walking against the wind; she is so 
sensitive to cold weather that she comes home dazed 
and sleepy from walking against the wind; her mouth is 
dry but there is no thirst; she doesn't desire water 
(sometimes thirst is present). 

• k2 - This aphonia passes away on going into the house. 

 



NUX MOSCHATA 

LEITURA COMPLEMENTAR 

• k2 - The abdomen is full of colic; cramping pains 
extending to the broad ligaments and down the limbs; 
most distressing dysmenorrhoea from exposure to cold, 
riding in the wind or living in damp houses. 

• k2 - With this there is a dry mouth and thirstlessness; 
she wakes at night with a dry mouth; it seems as if the 
tongue cleaved to the roof of the mouth. 

• nh8 - Of course, there are other remedies having this 
dryness without thirst, such as Apis, Puls and Lach, but 
in this respect Nux-m is the strongest. 

• a2 - Fluttering of the heart as from fright, with faintness. 



NUX MOSCHATA - TESEU 

• Era grande amigo de Héracles, embora mais 
jovem, realizou grandes façanhas e livrou o 
mundo de bandidos e monstros.  

• Egeu reinava em Atenas e não tinha 
descendentes, apesar de fazer várias tentativas. 
Tinha no entanto numerosos sobrinhos, os 
palântidas (filhos de um irmão chamado Palas), 
que esperavam pacientemente sua morte para 
dividir a Ática entre si. 



NUX MOSCHATA   

TESEU 

• Egeu decidiu fazer uma consulta ao oráculo de Delfos, 

que o aconselhou “Não desate a boca do odre antes de 

atingir o ponto mais alto da cidade de Atenas". Na volta 

dessa viagem procurou Trezena, dotado de poderes 

divinatórios. A interpretação intuía que ele não deveria 

ter relações sexuais antes de chegar em casa, pois 

teria um filho na primeira relação que tivesse. Este deu 

um belo porre no rei amigo e na madrugada enviou sua 

filha Etra para deitar-se com ele.  



NUX MOSCHATA  

TESEU 
• Nesta mesma noite Etra teve um sonho, onde lhe 

apareceu a deusa Atena, ordenando-lhe um sacrifício 
em homenagem ao herói Esfero, numa ilha próxima, 
chamada Esfera. Lá chegando, apareceu Posídon cheio 
de amor para dar e teve relações com ela, 
engravidando-a.  

• Egeu vendo a menina grávida, logo concluiu que o 
filho era seu (confundiu a referânci). Como tinha de ir 
embora para sua cidade de origem, escondeu sua 
espada e suas sandálias debaixo de uma pesada pedra 
e disse a Etra: "quando meu filho for bem forte e 
conseguir levantar a pedra, peça-lhe para vir a Atenas, 
portando a espada e calçando as minhas sandálias“ 
(deixou uma referência).  



NUX MOSCHATA  

TESEU 

• Esses cuidados em identificar o filho derivam 

do fato de seus 50 sobrinhos, os palântidas 

(filhos de seu irmão Palas) estarem de olho no 

seu trono que não tinha sucessor. Egeu 

governava por ser o irmão mais velho dos 

quatro, mas não tinha filhos. Achou melhor 

deixar o menino, que batizou de Teseu, aos 

cuidados de seu avô Piteu e de um orientador 

chamado Cônidas.  



NUX MOSCHATA  

TESEU 

• Atingindo sua maior idade, Teseu conseguiu 

levantar a pedra e ouviu de sua mãe a história 

de sua vida. Calça as sandálias, empunha a 

espada e vai ao encontro do seu pai. Seu avô 

recomenda que vá de navio, numa viagem 

mais tranqüila, mas ele prefere ir por terra para 

aproveitar o passeio e matar alguns facínoras. 

Ofereceu suas madeixas a Apolo em Delfos e 

partiu a pé em busca de aventuras.  



NUX MOSCHATA  

TESEU 

• A mãe e o avô Piteu recomendaram-lhe que seguisse o 
caminho junto ao mar, pois o interior da Ática, na 
época, era cheio de perigos. Como todo adolescente 
que se preza, Teseu agradeceu o conselho, comovido, 
fez o solene juramento de cumpri-lo e, sem vacilar um 
minuto, tomou o caminho mais perigoso e foi em 
frente. 

• Na jornada rumo ao pai enfrentou vários obstáculos ou 
monstros (ele se mostra muito esperto nesta missão), o 
primeiro bandido foi Perifetes (o que fala por rodeios), 
filho de Hefesto e Anticléia. Perifetes, como seu pai, era 
coxo e usava sua muleta para matar os peregrinos que 
normalmente se dirigiam para Epidauro.  



NUX MOSCHATA  

TESEU 
• Em Atenas o rei Egeu, já idoso, estava casado com a 

feiticeira Medéia, que tentava acabar com a famosa 
esterilidade do rei através de encantamentos. A 
princípio, Teseu não mostrou os objetos que trouxera 
e não foi reconhecido pelo pai; (aqui mostra as 
referência, aparece seu lado pouco esperto), mas 
Medéia percebeu de imediato quem era o jovem e fez 
planos para se livrar dele. 

• A feiticeira notou que o rei sentia um certo temor diante 
do visitante; segredou então a ele que o jovem era 
perigoso e aconselhou-o a pedir-lhe que os livrasse de 
um touro furioso que devastava a planície de Maratona. 
Teseu enfrentou o touro, capturou-o sem dificuldade (foi 
muito esperto) e ofereceu-o em sacrifício a Apolo.   



NUX MOSCHATA 

TESEU 

• Quando se aproximava de Atenas Teseu foi se purificar 

nas águas do rio Cesifo que era também pai de Narciso. 

Lá foi banhado pelas Fitálidas que eram filhas do herói 

ateniense Fítalo. Depois do banho foi vestido com 

trajes femininos. (não deixa de ser um disfarce) Ao 

passar por um templo em construção foi motivo de 

chacota (foi ridicularizado) por um grupo de pedreiros e 

então lançou contra eles um carro de bois.  

• Parece que Teseu não foi muito feliz, pois reagiu mal as 

manifestações populares aos seus trajes.  



NUX MOSCHATA 

TESEU 

• Quando Teseu chegou em Atenas já era conhecido 
pelos seus feitos, mas o rei Egeu não sabia que ele era 
seu filho. Medéia já estava instalada no palácio real 
depois de fugir de Corinto após o assassinato de 4 
pessoas, inclusive seus dois filhos. Medéia sabia da 
identidade do herói, mas não contou a Egeu e sim 
convenceu-o a matar o forasteiro que poderia ser uma 
ameaça ao seu reinado. Colocou veneno no vinho e 
ofereceu ao visitante ilustre. Teseu tirou a espada para 
seu conforto à mesa e Egeu o reconheceu, (deu uma 
referência) evitando assim a sua morte.  



NUX MOSCHATA 

TESEU 

• Medéia foi repudiada e banida para a Ásia. 

• Ao tomar conhecimento que seus primos, os cinqüenta 

palântidas, queriam tirar o trono de seu pai, Teseu 

resolveu acabar com eles. Os primos se dividiram para 

fazer uma emboscada, mas não adiantou muito, pois 

Teseu foi avisado (lhe deram uma referência) pelo 

arauto chamado Leos. Conta-se que depois da 'limpeza 

familiar' Teseu teve de se exilar por um ano em 

Trezena. 

• Depois de vencê-los, foi reconhecido por todos como o 

único e legítimo herdeiro do trono. 



NUX MOSCHATA 

TESEU 

• Para combater o touro de Creta, anteriormente 
foi enviado por Egeu o jovem Androgeu que era 
filho de Minos e sua esposa Pasífae, reis de 
Creta. Dizem que o motivo foi a inveja pelo 
desempenho do jovem nos jogos de Atenas. 
Como o jovem pereceu tentando matar o touro, 
seu pai Minos resolveu fazer uma guerra contra 
Atenas, da qual saiu vencedor. Uma variante do 
mito dá a morte de Androgeu por motivos 
políticos, pois este teria se unido aos palântidas, 
que eram inimigos de Egeu.  



NUX MOSCHATA 

TESEU 

• Minos rumou para Mégara com sua 

poderosa esquadra e logo partiu para 

cercar Atenas. Durante a guerra provocou 

a derrota de Egeu, o que levou o rei Minos 

a cobrar uma taxa a cada nove anos, na 

forma de 7 rapazes e 7 moças atenienses 

enviados para Creta, onde seriam 

colocados no labirinto para serem 

devorados pelo monstruoso Minotauro.  



NUX MOSCHATA 

TESEU 
• Na terceira remessa de jovens, Teseu estava 

presente e resolveu intervir no problema. 

Entrou no lugar de um jovem e partiu para 

Creta para entrar no Labirinto (um lugar sem 

referências para que sua saída seja 

encontrada). Na partida usou velas pretas para 

navegar e seu pai entregou-lhe um jogo de 

velas brancas, para que pudesse usar caso 

saísse vitorioso na sua missão (as velas 

brancas serviam de referência para indicar ao 

seu pai que teria sido o vencedor). 



NUX MOSCHATA 

TESEU 

• Minos era filho de Zeus e de Europa e teve como irmãos 

Radamanto e Sarpédon. Houve uma disputa entre os 

irmãos para saber quem seria o rei de Creta. Minos 

alegou ser o mais poderoso e estar bem com seu tio 

Posídon, dele conseguindo o que queria. Pediu a 

Posídon um touro maravilhoso com a promessa de 

sacrificá-lo ao deus, depois da posse definitiva do trono. 

Quando viu o touro maravilhoso e já havia conseguido o 

trono resolveu preservar o animal para si (enganou) e 

colocou-o no seu rebanho.  



NUX MOSCHATA 

TESEU 

• Posídon ficou muito irritado com o fato e 
resolveu se vingar. Minos era casado com 
Pasífae, filha do deus sol Hélios, e com ela teve 
4 filhos. Uma das vinganças de Posídon foi 
enviar a Pasífae uma paixão doentia pelo touro. 
O amor era tamanho que ela admitia fazer amor 
com o touro. Chamou então seu construtor 
Dédalo, pai de Ícaro, e pediu para que ele 
construisse um simulacro de vaca, oco e de 
bronze, onde ela pudesse ficar dentro e ser 
possuída pelo touro. 



NUX MOSCHATA 

TESEU 

• Da união sexual entre o touro e a rainha 

Parsífae nasceu um ser monstruoso, metade 

homem e metade touro. Minos não matou essa 

criança disforme e sim alojou-a num labirinto 

construído por Dédalo.  

• Posídon não parou por aí com sua 

vingança,ainda enlouqueceu o touro dando 

trabalho posterior para Héracles e/ou Teseu 

matá-lo, na planície de Maratona. 



NUX MOSCHATA 

TESEU 

• Ao chegar a Creta, Teseu desfila pela cidade com os 

outros jovens atenienses e foi visto por Ariadne, filha de 

Minos, que por ele se apaixonou. Prometida em 

casamento a Teseu, ela facilita a sua saída do labirinto 

com um artifício que aprendeu com seu construtor. 

Dédalo, para tal fornece a Teseu um novelo de lã que 

deve ser amarrado a porta de entrada do labirinto (o 

fio serve como uma referência para encontrar a saída do 

labirinto) e que será esticado nas suas andanças em 

busca do confronto com a fera.  



NUX MOSCHATA  

TESEU LUTA COM O MINOTAURO 



NUX MOSCHATA  

TESEU MATA O MINOTAURO 



NUX MOSCHATA 

TESEU 

• Teseu encontra o Minotauro adormecido, luta com ele 
com as mãos desnudas e o vence. Para sair usa o 
artifício de enrolar o novelo de lã. Teseu cumpre a 
promessa e ao embarcar de volta para Atenas, com os 
treze jovens leva consigo Ariadne. 

• No caminho de volta, para na ilha de Naxos e de lá 
zarpa deixando Ariadne dormindo (quem dorme se 
desorienta). Esta é a versão mais conhecida e numa 
outra é Dioniso que pede para Teseu deixar a jovem lá. 
Como presente de núpcias para Ariadne, Dioniso lhe 
deu um diadema de ouro cinzelado feito por Hefesto. 
Este diadema foi mais tarde transformado em 
constelação.  
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TESEU 

• Leva Ariadne para a praia da ilha para amenizar seu 

enjôo. Um vento muito forte deixa o navio a deriva 

(desorientado) e quando consegue voltar encontra a 

princesa morta. Ao se aproximar de Atenas, Teseu 

esquece de trocar as velas negras pelas velas 

brancas (deixa de dar uma referência para que seu pai 

de que teria vencido) e o seu pai ao avistar o navio 

achou que ele havia morrido, e atirou-se do penhasco e 

precipitou-se no mar, que recebeu seu nome, Egeu. 
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TESEU 

• Em uma de suas aventuras com Pirítoo, Teseu  resolveu 
raptar Helena que ainda era uma criança e logo em 
seguida ir ao Tártaro (mundo subterrâneo) para raptar 
Perséfone, esposa de Hades, que os convidou para um 
banquete e os deixou presos as respectivas cadeiras.   

• Quando Héracles se dirigiu ao Tártaro (Nux-m vive entre 
dois mundos, o dos vivo e o do sono, como é o mundo 
dos mortos) para libertá-los, somente lhe foi permitido 
levar Teseu, permanecendo Pirítoo preso na cadeira do 
squecimento.(aspecto mportante de Nux-m).  



NUX MOSCHATA – CASO CLÍNICO 

• C A S O   C LI N I C O  

• Sexo masculino, 48 anos. 

• (paciente sentou, abaixou o queixo sobre o peito e 
adormeceu) 

• Esposa fala: Ele tem uma sonolência, a qualquer hora 
que encosta dorme, esquece tudo. Não consegue se 
concentrar no agora. Quando sai, sempre esquece de 
alguma coisa, ele é totalmente desligado, sempre diz: 
esqueci isso, não sei onde guardei aquilo, é 
extremamente desorganizado e lerdo. Nunca acerta o 
caminho entre nossa casa e o escritório.  



NUX MOSCHATA – CASO CLÍNICO 

• Ele não distingue os setores da cidade. Sai com 

o carro na mesma direção em que  está, sem 

programa.   

• Ele é sensível e carinhoso, nunca assume as 

culpas, o responsável por suas falhas é sempre 

o outro. É excessivamente pontual com os 

compromissos marcados, seja com horários ou 

pagamentos, não faz dívidas, tem horror a elas.  



NUX MOSCHATA – CASO CLÍNICO 

• Acha que alguém fez algo para atrapalhar o seu 
negócio, que o seu   concorrente fez sujeira, que o 
governo atrapalha suas vendas.Gosta de cantar, é 
músico, admira atitudes ou pessoa idealístas. Adora 
viajar, usa muita gíria.  

• Para ele os outros estão sempre mentindo, é 
desconfiado. Faz vômitos quando está nervoso, tenso, o 
estômago embrulha, trava a fala. Ele se preocupa em 
crescer, produzir. Anota as coisas na agenda e não 
lembra onde pôs a agenda. Para ele não existem 
pontos de referência nas ruas de Goiânia, por não 
haver morros na cidade.  



NUX MOSCHATA – CASO CLÍNICO 

• Infância: eu vivia no meio do mato, pescando, tomando 
banho de córrego. Não lembro de medos, exceto de 
cachorro desde que fui mordido (o primeiro cachorro 
serviu com referência de que é perigoso). 

• LUGAR IDEAL: Um bairro distante, tranqüilo, um lago 
por perto. Não gosto do isolamento total, também  gosto 
do movimento. Uma casa redonda com uma área verde 
na frente (uma casa redonda não tem pontos de 
referência, onde é a entrada e a saída). Quando era 
menino queria morar numa casa que andasse (não tem 
endereço fixo, cada dia está num lugar). Adoro estrada. 



NUX MOSCHATA – CASO CLÍNICO 

• COMO  IRIA  SE  SENTIR?: Mais  à  vontade,  com 
mais privacidade para desfrutar a área. 

• Gosto muito de água. 

• FUNÇÃO: Só morar, não tenho vocação para produzir 
no campo. Seria um industrial na área. 

• SAÍDA: procuraria outro lugar parecido. 

• PERDA: a tranqüilidade do lago, aquela regalia, 
privacidade. 

• MOTIVO:  Já que está procurando privacidade não é 
cabível, exceto na multidão.  

• JUSTIFICATIVA: provocada pela solidão. 



NUX MOSCHATA – CASO CLÍNICO 

• Estou com uma dor manhosa nas pernas, de 

quem está cansado, a tensão se reflete nas 

pernas. Passei a ter medo de cobra depois de 

grande. Quando via um sinal de cobra, um 

barulho, a procurava até achá-la e a matava. 

No ginásio era presidente do diretório, 

organizava as festas, sempre gostei muito de 

movimento.  



NUX MOSCHATA – CASO CLÍNICO 

• Sempre procurei me relacionar com pessoas 
de nível superior ao meu, em  busca de 
informações, conhecimento. Agradava-me 
ouvir o que não sabia. Sempre fui 
comunicativo, nunca fui egoísta, sempre achei 
que o que era meu era dos amigos, levei muito 
ferro por isto (percebi que Nux-m gosta de 
escutar as conversas dos adultos para obter 
conhecimentos, referências de quem já passou 
pelas experiências). 



NUX MOSCHATA – CASO CLÍNICO 

• Sempre gostei muito de liberdade, qualquer coisa que 

me prendesse estaria me violentando. Não seguia 

conselhos, fazia o que dava na minha cabeça. (veja 

que num polo busca uma orientação, no outro recusa a 

orientação). Se me desse raiva não media as 

conseqüências, jogava pedras, brigava fácil, mesmo que 

fosse com meu amigo. Não era ligado a dinheiro, o 

que entrava saia, é um grande defeito meu. Sou muito 

ligado a sexo, não gosto de lembrar do que já se 

passou, não me interessa. Gosto de pensar daqui para a 

frente.  
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• Hemorróidas pioram pelo calor, saem se fico muito 

tempo em pé, andando ou ao defecar, é uma dor 

irritante, fico nervoso, desorientado com a dor. Desde 

que sofri um acidente não confio em nenhum 

motorista, fico tenso, chego muito cansado. De carro só 

ando correndo e a probabilidade de errar é maior. Se 

gritarem comigo acabou, eu estouro, eu desoriento,  

parece que paro de pensar e começo a ir pelo instinto. 

(lembra clarividência). 

• Nux-m 200 CH 



NUX MOSCHATA – CASO CLÍNICO 

• Deu uma abertura melhor, abriu a cabeça.Tem época que a gente  
entra em conflito, fica desnorteado, ansioso e fuma muito. Melhorei 
muito disso. Sempre gostei de me relacionar com quem sabia 
mais do que eu, ouvia atentamente as experiências dos mais 
velhos em busca de conhecimento, por curiosidade.Ouvindo a 
gente aprende mais do que falando.Goiânia é plana demais, não 
tem referência, tem muita praça e elas tiram a referência da gente.. 

• Em Belo Horizonte não acontecia isso, porque lá tem morros e a 
pessoa tem mais pontos de referência  Na explosão faço  
qualquer coisa, sou capaz de matar, se me derem dois minutos 
para pensar não mato. Na minha escala de valores considero a 
todos iguais; pode ser pobre ou milionário, para ser meu amigo. 
Sempre fui simples, apesar de gostar de estar arrumado. Com uma  
boa  amizade vou longe, com gritos não vou a lugar nenhum, ai 
vamos trocar gritos.  
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• A partir do momento que a gente é leal com 

uma pessoa, tem que haver ressonância. Se 

quebra essa ressonância a pessoa não serve 

mais para ser amiga, nem namorada. Eu 

sonhava que estava voando (está em MIND - 

DELUSIONS - floating - air, in ). Quando havia 

perigo, briga, confusão, eu pulava e passava 

por cima voando, eu gostava de ter essa força 

de passar por cima.  
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• Tinha muita vontade de ser para-quedista, 

até hoje os admiro.(Outros Nux-m também  

mostraram este desejo de ser para-

quedistas. O para-quedista tem um alvo, 

uma referência a ser atingida, que exige 

uma capacidade de orientação muito 

grande). 
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• É um castigo para mim ficar trancado no 

escritório, prefiro vendas, porque estou 

em  contato com as pessoas. No 

escritório é sempre o mesmo papo, as 

mesmas brincadeiras, a mesma rotina.  

Procuro me adaptar à rotina, mas prefiro 

trocar informações. (A informação nos 

orienta). 


