
Rozdiel medzi 
aktinoidmi a lantanoidmi Témy aktinoidov
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Siedma perióda a najmä aktinoidy odráža-
jú revolučné zmeny životných podmienok 
v 20. storočí. Do tejto periódy patrí ko-
niec patriarchátu a súvisiace prerušenia 
tradície, zrušenie zastaralých štruktúr. 
V siedmej perióde autonómia znamená 
„osamostatniť sa - len ja sám “, pretože sa 
rozpadajú tradície, spoločenské štruktúry, 
manželstvo a rodina, alebo sa už rozpadli. 
Už neexistujú žiadne tradície, pevne byť 
súčasťou určitej  skupiny, spolku, triedy, 
do ktorej sa človek narodil alebo do nej 
patril  a ktorá mu poskytla individuálnu 
podporu. Aktinoidy sú ako zrkadlo, v kto-

rom  môžeme spoznať naše súčasné život-
né podmienky. Je dôležité, aby sme nemali 
vždy na mysli obraz ničenia rádioaktívnych 
látok, ale aby sme narušenia a intenzívne 
zmeny v našom životnom prostredí chápa-
li ako odkazy na 7. periódu. V súkromí sa 
prejavujú ako otrasy spôsobené rozpadom 
rodiny, stratou zamestnania alebo do-
konca náboženstvom. Časté sťahovanie a 
prisťahovalecký pôvod  sa vzťahuje aj na 
siedmu periódu. Tento rozklad vidíme aj u 
húb, ktoré nachádzame v rastlinnej ríši v 
7. fáze.
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Aktinoidy a lantanoidy majú spoločné body 
v téme autonómie. 

Lantanoidná túžba po autonómii pochádza 
zo zabezpečeného, pevného prostredia 
(perióda zlata), v ktorom človek chce ob-
javiť, rozvíjať a zachovávať svoju vlastnú 
autonómiu. Je to v podstate vývoj, ktorý 
znamená vnútorný boj so sebou samým. 
„Vnútorný svet je často dôležitejší ako 
vonkajší.“ (Scholten, Tajomné Lantanoidy, 
s. 51-57) 

Aktinoidy, na druhej strane, predstavujú 
väčšiu autonómiu vo vonkajšom svete “po-
nechaný sám na seba“ nielen rozvíjať a 
udržiavať svoju autonómiu, ale hlavne byť 
schopný prežiť autonómne v neustále sa 
meniacom svete.

Myseľ, životné situácie

Rodina 
• Ľudia vo vážne narušených rodinách, ale-
bo v rodinách, ktoré sú v procese rozpadu, 
alebo v rozpadom ohrozených rodinách. 
• Deti bez rodičov, siroty, adoptívne deti, 
deti z rozpadnutých rodín. 
• Prarodičia plnia úlohu rodičov – vychová-
vajú vnukov.

Jednotlivci/deti 
Aj deti často potrebujú aktinoidy vo svete, 
v ktorom rozpad rodiny nastal kvôli časté-
mu oddeleniu rodičov. V sporoch rodičov 
sa cítia sami, nie sú si istí. Výsledkom je 
špeciálny typ dieťaťa pre každý aktinoid. 
• Ponechaný sám na seba, opustený 
• Vylúčené dieťa (Urán) 
• Opustené, stratené dieťa (Neptunium) 
• Opovrhované, ignorované ohrozené 
dieťa (Plutónium) 
• Utlačené, ohrozené dieťa sa dostalo pod 
kontrolu. (Curium) 
• Dieťa, ktoré musí bojovať a bojovať pro-
ti svojmu zmiznutiu. (Californium) 
• „Múdre“ dieťa. Zrelé, mentálne vyvinuté 
deti schopné sebapozorovania.

Otec 
• Vylúčený otec (urán) 
• Vyhrážajúci sa, Ohrozený otec (Plutóni-
um) 
• Pozoruhodný otec (Californium) 
• Ovládajúci otec (Curium) 
• Nástojčivý otec (Neptunium)

Politika a spoločnosť 
• Rozpad a rozklad tradícií, 
   koniec patriarchátu. 
• začiatok autonómie a politickej slobody 
a rovnosti každého jednotlivca bez ohľadu 
na štatút a tradíciu (1789, objav uránu a 
vypuknutie francúzskej revolúcie)

Veda a vzdelávanie: 
Duch výskumu, vzdelávanie pre všetkých. 
Vzdelávanie ako nová záchytná sieť pre 
„odhodených/opustených „ľudí.

Telo
cervikálny syndrómy krčka maternice, 
bolesti chrbta, 
bolesti v krížovej oblasti - sakralgia 
bolesti hlavy, 
kožné ochorenia, psoriáza, 
neurodermatitída, 
alergie, sezónne 
rakovina, 
vyčerpanosť, únava a ťažoba

pokračovanie na ďalšej strane

Ochorenia kože a aktinoidy
                  na príklade plutónia

Dipl. Friedrich Ritzer

Dr. med Hans Eberle

Friedrich Ritzer
Alternatívny lekár, homeopat, 
kvalifi kovaný teológ, študoval 
fi lozofi u a teológiu v Mníchove, 
homeopatiu, základnú teóriu 
Tradičnej čínskej medicíny, od 
roku 1992 pracuje vo svojej 
vlastnej homeopatickej praxi 
v Passau.

Dr. med Hans Eberle
Homeopatický lekár a hudob-
ník, vo svojej vlastnej praxi 
od roku 1979, v Bad Endorf, 
konzultant pre homeopatiu na 
neuropatickej klinike.

Kontakt: www.homoeopathie-
forschung.de

Publikácia: Eberle H, Ritzer 
F, Arzneimittellehre, liečenie 
chorôb v moderných životných 
situáciách.

zdroj:
hans-eberle@t-online.de 
friedrich-ritzer@t-online.de

Dr. med. Hans Eberle a Dipl. Friedrich Ritzer, spája ich 30-ročné priateľstvo, 
spolu od roku 1995 skúmajú všetky dostupné rádioaktívne látky. Okrem toho 
testovali mnoho ďalších nových liekov, klinicky ich potvrdili a sprístupnili ich v 
repertóriu. Kombinujú vedecké pozorovanie a dokumentáciu so zameraním na 
formovanie moderných životných situácií v liekoch. Spoločne prednášajú o ak-
tinoidoch a doplnkových liekoch. Jan Scholten, ktorého mali česť sprevádzať na 
niekoľkých seminároch a skúškach liekov a  Louis Klein, u ktorého sa zúčastnili 
magisterského kurzu 2008 - 2011 v Toronte, sú vynikajúcimi učiteľmi a inšpirá-
tormi na ich spoločnej ceste. 

Aktinoidy odrážajú miazmu 
moderných životných podmienok a životných situácií.

už neexistujú 
žiadne tradície

rozpadajú sa tradície, 
spoločenské štruktúry, 

manželstvo 
a rodina



Plutónium

Fyzické príznaky

pre homeopatov
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V praxi máme iba Plutonium nitricum a 
Plutonium muriaticum. Rozdiel v predpise 
nie je zrejmý. Urobili sme test s Plutonium 
nitricum. Mohlo by sa zdať, že Plutonium 
muriaticum je vhodnejšie pre cisársky rez 
a pre jeho následky ako Plutonium nitri-
cum. Ani tu sme nedokázali nájsť rozdiel.

Esencia
Plutónium patrí do 8. štádia periodickej 
tabuľky. Ak skombinujeme témy 7. periódy, 
narušenie štruktúr, rozpad s 8. štádiom a 
jeho témy vytrvalosti, napätia a tlaku, po-
tom nastanú životné okolnosti, ktoré môžu 

byť ohrozujúce a ktoré môžete prekonávať 
s veľkým napätím, strachom a potlačením. 
Môže ísť o holé prežitie. Hrozivý začiatok 
života s cisárskym rezom, vákuumextrak-
cia alebo kliešťový pôrod, je príkladom a 
charakteristikou predpisu plutónia. Tieto 
deti často trpia spastickou bronchitídou, 
neurodermatitídou, nočnými desmi a ne-
skrotnou vôľou. Šikanovanie, najmä med-
zi deťmi, v škole je častým dôvodom na 
predpísanie tohto lieku. V dospelosti môžu 
rozpady rodiny, alebo zlomy v práci viesť k 

život ohrozujúcim stavom. Panické prízna-
ky a symptómy úzkosti sú bežné diagnózy 
pre všetky aktinoidy a zvlášť sa prejavujú 
u plutónia.

Myseľ/životné situácie
Pod tlakom, panika, strach, pocit ohro-
zenia existencie, strach z lietania, všet-
ky formy existenčného ohrozenia (život a 
telo, ekonomický, profesionálny, fi nančný) 
s ťažkou, temnou depresiou, pocit podiv-
nosti, po niekoľkých úmrtiach, neskutoč-
ný pocit, strach z násilia, pred chorobou, 

rakovina sama o sebe alebo diagnóza ra-
koviny u iných, Damoklov meč - situácia, 
úzkosť z cisárskeho rezu, deti a matky 
po „krutom“, traumatickom pôrode, deti 
v jednotkách intenzívnej starostlivosti, 
predčasne narodené deti, monitorované 
po narodení. Úzkosť v pokročilom teho-
tenstve, keď dôjde k oneskoreniu termínu 
alebo k pôrodu pred termínom. Anamné-
za  matky ohrozenej chorobou a násilím, 
nutkavý vzťah medzi matkou a dieťaťom. 
Strach, panika vo vzťahu, pocity ohrozenia 
opačným pohlavím, ohrozené manželstvo, 
deti v ohrozených manželstvách, strach u 
detí, že by sa niečo mohlo stať ich rodi-
čom, chce vedieť, kde je matka, záleží mu 
na matke. Manželské násilie. Klaustrofó-
bia, neochota nadviazať kontakt, nemôže 
ísť medzi ľudí, veľmi duchovný, nábožen-
stvo, hlboká spiritualita. Záchranca -  pri 
hroziacich situáciách vynakladá veľké úsi-
lie na záchranu. Dospelý sa cíti ako dieťa.

Strach a nátlak po začatí školy alebo zme-
ne školy.

Otrocké nútené spojenia prostredníctvom 
manželstva, spoločného vlastníctva a pod-
nikania, ktoré nemožno oddeliť. Otrocky 
svojimi daňovo úspornými modelmi a zde-
deným bohatstvom pokračuje v podnikaní 
svojich rodičov bez vnútorného spojenia, 
plní svoju domnelú úlohu. Vzájomný ná-
tlak oddelených párov na výchovu detí. 
Nútenie k poriadku a trápnej čistote bez 
predvídateľného konca, otrocké zamesta-
nie, cíti sa ako škrečok v kolese, cíti sa prí-
liš nútený prostredníctvom rôznych, zjav-
ne nevyhnutných aktivít, starostlivý, veľmi 
ambiciózny stanovuje  si ciele a  verí, že 
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musí splniť očakávania, nevie  ako sa vy-
sporiadať so všetkými požiadavkami. Silná 
identifi kácia s úlohou, ktorú si myslí, že 
musí splniť. Verí, že musí zostať v zamest-
naní ktoré nemiluje a nesmie otca skla-
mať. Očakávané napätie s panikou. Pocit 
ťažoby, cíti sa zablokovný, akoby rozdr-
vený bremenom. Klaustrofóbia, nemôže 
jazdiť cez údolie,  strach z lietania. Pracu-
júca sebestačná žena s deťmi. Napätie vy-
volané tlakom zo školy na deti a chorobou 
detí. Vyhorenie.

Zúfalý, cíti sa sám a vo svojom zúfalstve 
hrozí násilím. Strach o rodičov, veľmi mu 
záleží na matke. Nočné desy. Hyperaktív-

ne deti, nepokoj, nepokoj v noci, poruchy 
spánku. Nepoddajná vôľa, pokorná vôľa, 
plachý, agresívny, šktia a bijú iné deti, 
udrie rodiča. Dobré správanie, trpezlivosť, 
milý, tmavá pleť, vývojové oneskorenie. 
Fóbia z pavúkov.

Koktanie
Vyrastal so starými rodičmi.
Rodinná anamnéza: samovražda
Profesie: Farmári (existenčné problémy, 
tvrdá práca pod tlakom), zástupcovia pois-
ťovní a fi nančníctva, učitelia praktikantov, 
študenti pod tlakom, hudobníci.

Hlava
Vypadávanie vlasov, alopécia areata, vypa-
dávanie vlasov počas fázy dojčenia, mig-
rény, bolesti hlavy, ako keby sa horná časť 
lebky zdvíhala a exploduje, krčivé čelo, 
pocit ťažoby
Oči
Slzenie, zúženie slzných kanálikov.
Uši
Tinnitus
Nos
Sezónna alergia, kýchanie, zápcha, sínusi-
tída
Krk
Pri požití bolesť v krku, zlepšia teplé ná-
poje. Akútna hnisavá tonzilitída, recidivu-
júca tonzilitída, chronický hrtanový hlien.
Šija
Tlak v prednej časti krku, ráno s pocitom 
na dávenie kvôli tlaku v krku.
Larynx
Pseudo-krup, < dusenie pri ľahnutí. 
Laryngitída, krehký hlas, malá odolnosť, 
nedostatok hlasu, šteklenie.
Žalúdok
Chute na: Orechy, surové mäso, čokoláda, 
nevoľnosť a dlhodobé vracanie.
Brucho
Chronický ťažký svrbivý ekzém v pupku, 
bolesť brucha pichajúca v dolnom bruchu, 
pred pohybmi čriev, vetry.
Konečník
Silná hnačka s dehydratáciou, častá plyna-
tosť,  hemoroidy.
Močový mechúr
Dráždivý močový mechúr, pomočovanie 
počas dňa – v bdelom stave.
Ženské pohlavné orgány
Menorágia, chronické krvácanie s masív-
nou stratou krvi, život ohrozujúce, 
predmenštruačný syndróm.
Hrudník
Opakujúca sa spastická bronchitída, ast-
ma, bronchiálna astma, sezónna alergia, 
sipot, dýchavičnosť, kašeľ, kašeľ, úzkosť, 
dych, kašeľ, všetko < noc, vzrušená pri 
kašli s palpitáciami, pseudo-krup, po stra-
chu, priedušnice, citlivosť prsníkov, bolesť 
prsníkov.
Srdce
Palpitácie, nepravidelný srdcový rytmus 
dieťaťa po akútnom cisárskom reze, srd-
cová úzkosť. Záchvaty paniky a úzkosti, 
strach zo smrti po myokarditíde.
Chrbát
Bolestivá sakrálna oblasť so zúfalstvom a 

veľkým nepokojom < v noci, plač od boles-
ti chrbta, plazí sa po štyroch pri bolestiach 
chrbta, siaha až do stehien, ischias >tep-
lo, bolesti v bedrách, bolesti dolnej časti 
chrbta - ischias v pokročilom tehotenstve.

Končatiny
Necitlivosť, chlpaté prsty pri cervikálnom 
syndróme, Raynaudov syndróm. Tlak a 
teplo a mravenčenie v chodidlách, chode-
ním po studených dlaždiciach sa to zlepšu-
je. Ischias, ischias počas tehotenstva. Pri 
infekcií končatín bolesť a ťažoba končatín

Koža
Neurodermatitída, bradavice, kožné ples-
ne na chrbte, psoriáza, žihľavka.
Spánok
Poruchy spánku, nepokoj, po hrozných zá-
žitkoch, časté budenie.
Generálie
Nedostatok energie, chronická únava, 
CFS, vyčerpanie, vyhorenie, ťažkosť, zim-
nica, chronické opakujúce sa infekcie, ná-
valy horúčavy, predčasne narodené deti. 
Autoimunitné ochorenia.
Modality
< v noci, > teplo, < spoločnosť
Sny
Autonehody, náreky matky, oheň, hroziace 
výbuchy, aby utiekli v člne, ktorý sa roz-
padne

Doplnkové lieky
Carcinosinum, Corvus corax, Lac sim, 
Scorpio europaeus, Sycotic co, Tuberculi-
num, Uranium

pokračovanie na ďalšej strane
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je častým dôvodom 

na predpísanie 
plutónia

hrozivý začiatok 
života s cisárskym 

rezom, prísavkou ale-
bo narodenie pomocou 

klieští je príkladom 
a charakteristikou 

predpisu 
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zlepšenie teplom,
zhoršenie v noci
a v spoločnosti

kračovan



Kontrola

Kontrola

Kontrola

Kontrola

Analýza

Analýza

Analýza

Analýza
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hlavným liekom 
na život ohrozujúce 

stavy a strach 
je u aktinoidov 

plutónium

ohrozenie 
začiatku života v lone, 

hrozba otca, 
hrozba krvácania 

počas 
tehotenstva
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prípad

prípad
prípad

prípad

Aktinoidy majú veľmi veľký vzťah k pokož-
ke, neurodermatitída, psoriáza a žihľavka 
patria do rozsahu pôsobenia týchto liekov.
Chlapec, 10 rokov, neurodermatitída, 
dôsledky školského šikanovania, agresivi-
ta, podráždenosť.

Chlapec bol už nejaký čas veľmi podrážde-
ný a agresívny, predovšetkým jeho sestra 
tým trpí, chce ju udierať a nahlas na ňu 
kričí. Keď v hneve opustí miestosť vždy 
hlasno buchne za sebou dverami. Nemá 
rád učenie a preto mu aj domáce úlohy 
dlho trvajú. Na fyzickej úrovni ma na ru-
kách neurodermatitídu. Prichádza na vyše-
trenie s  opakujúcim sa herpesom labialis. 
Ukázalo sa, že je šikanovaný svojimi spo-
lužiakmi v škole. Cíti sa ohrozený.

Príbeh: Ako dvojročný sa liečil homeopa-
ticky kvôli pretrvávajúcej náchylnosti na 
infekciu s chronickým upchatím nosa, a 
výtokmi žltého hlienu od narodenia. Každá 
infekcia trvala 3 týždne a potom sa objavi-
la ďalšia. Bral veľa antibiotík. Narodil sa o 
4 týždne skôr. Matka pociťovala kontrakcie 
od 20. týždňa tehotenstva. Prvých 6 mesi-
acov svojho života bol kričiacim dieťaťom.
V tom čase bol liečený Carcinosinom, 
pretože bol veľmi milujúcim, skôr obran-
ným dieťaťom, ktoré bolo veľmi citlivé na 
disharmóniu. Začal plakať pri najmenšom 
napätí u rodičov. Ako šesťročnému mu 
Carcinosinum znova pomohlo, keď trpel 
opakujúcim sa herpesom labialis, ktorý sa 
objavil po 4 rokoch opäť a preto prichádza 
na konzultáciu.

• Šikanovaním v škole sa cíti ohrozený a 
doma reaguje agresívne (Plut). 
• Agresívny, nahnevaný, chce udrieť, za-
buchne dvere (Plut). 
• Neurodermatitída je typické ochorenie 
všetkých aktinoidov. 
• Atopická dermatitída je typickým ocho-
rením všetkých aktinoidov.
• Plutónium, komplementárne ku Carcino-
sinu, rakovina a rakovinová miazma patria 
do 7. periódy.

Predpis: Plutonium muriaticum 200. 
Po mesiaci je neurodermatitída oveľa lep-
šia, opar sa okamžite uzdravil. Podľa mat-
ky sa agresivita a odmietanie učenia výraz-
ne zlepšujú. 
Obdobie pozorovania: 2 roky.

Svrbivá vyrážka na horných a dolných 
končatinách vypukla pred tromi mesiacmi 
po bodnutí včelou. 
Životná situácia: 
V rodine je 9. dieťaťom. V čase keď prišla 
na konzultáciu  mal jej  mladší brat rako-
vinu lymfómu a začali s ním chemoterapiu. 
Medzi rodičmi bolo veľa hádok, veľa plaka-
la a obávala sa, že sa rodičia rozvedú. Keď 
bola s ňou matka tehotná, všetci lekári 
odporučili matke, aby podstúpila potrat, 
pretože mala 45 rokov a 9. dieťa bolo prí-
liš veľa.

Sen pred liečbou: Mafi a prepadne jej dom.

7. perióda
V tomto svete pre ňu nie je miesto, 
ohrozené manželstvo rodičov, 
život ohrozujúca rakovina brata.

Plutonium
• Život ohrozujúci stav pred narodením 
(Plut) 
• Ohrozenie rodiny v dôsledku pretrvávaj-
úcich hádok rodičov (Plut) 
• Život ohrozujúce ochorenie brata (Plut) 
• Život ohrozujúci sen (Plut) 
Hlavným liekom na hrozby a úzkosť je u 
aktinoidov plutónium.

Bola podaná jedna dávka Plutonium nitri-
cum. Po 3 týždňoch 50% zlepšenie, po 8 
týždňoch 80% a po 3 mesiacoch sa ekzém 
vyliečil.

Sen po liečbe: 
Na školskom ihrisku sa stupňuje spor medzi 
chlapcami a dievčatami, dievčatá utekajú 
pred chlapcami s pištoľami a zamknú sa. 
Potom chlapcom hovorí: „Ak na mňa niek-
to mieri zbraňou, nie je predsa môj pria-
teľ.“ Nakoniec to všetci uznajú a ona je 
úplne šťastná a všetkým osobne poďako-
vala slovami: „Ďakujem za nebeský mier.“

Atopická dermatitída prišla mesiac po na-
rodení. Lupiny na temene hlavy, pod spán-
kami a za ušami. Inak sa vyskytla klasická 
neurodermatitída so svrbením. V noci si 
škriabe hlavu. Keď sa ráno zobudí, hrozne 
sa škriabe.
Anamnéza: V 12. týždni tehotenstva mala 
matka ťažké krvácanie z dôvodu premie-
stnenia placenty. Po osemročnom part-
nerstve sa matka na začiatku tehotenstva 
rozišla s otcom dieťaťa. On dieťa za žiad-
nych okolností nechcel. Prvé 2 mesiace te-
hotenstva bol jedinou hrozbou jej expart-
ner, ktorý ju neustále tlačil do prerušenia 
tehotenstva. Dieťa sa narodilo cisárskym 
rezom z dôvodu gestózy matky počas te-
hotenstva a prerušenia srdcového rytmu 
dieťaťa.

7. perióda
Rozpadnutý vzťah rodiča.

Plutonium
• Ohrozenie začiatku života v lone, 
  hrozba otca, 
hrozba krvácania počas tehotenstva. (Plut) 
• Nutný cisársky rez (Plut) 
• Neurodermatitída (aktinoid / Plut)

Neurodermatitída a svrbenie sa vyliečilo 
do 3 mesiacov. Liečba začala s Plutonium 
nitricum 200, dvakrát počas 2 mesiacov. Po 
relapse pokračovala s 1M s úspešným vý-
sledkom.

Neurodermatitída

Psoriáza

Svrbiaci ekzém

Dojčenská                atopická 
                             dermatitída

Plutonium-nitricum

Plutonium-muriaticum

Plutonium-muriaticum Plutonium-nitricum

Dievča, 13 rokov, svrbivý ekzém na horných a dolných končatináchChlapec, 10 rokov

Žena, 52 rokov, vyčerpanie, strach o svojho manžela

Dieťa, 4 mesačné, 
už 3 mesiace má dermatitídu

Od puberty trpí psoriázou, ale už niekoľko 
mesiacov vo väčšej miere v podpazuší, pod 
prsiami, medzi slabinami a medzi stehna-
mi a zo zadnej strany kolien. Trápi ju svr-
benie. 
Pracuje ako špeciálny pedagóg pre deti s 
oneskoreným vývinom a problematickým 
správaním. Táto práca je čoraz náročnej-
šia. „Tieto deti ma privedú do šialenstva.“ 
Túži po odchode, ako umelkyňa, ktorá 
môže odísť do dôchodku a venovať sa svo-
jej tvorbe. „Chcem byť umelcom, chcem 
odhodiť záťaž,  zbaviť sa bremena, ale 
nemôžem. Túžim zredukovať svoj život. 
Chcem mať možnosť sadnúť si a povedať, 
že som už skončila.“ Cíti sa unavená a po-
trebuje si  popoludní zdriemnuť, inak je 
cez deň bez energie.
Jej manžel je už  pol roka chorý, trpí zá-
chvatmi, zvyšuje sa mu tlak, potom má 
zasiahnutú ľavú ruku. „Obávam sa, že môj 
manžel padne a bude mŕtvy.“
Jej otec zomrel pred rokom a mala s ním 
veľmi dobrý vzťah. „Bol pre mňa oporou, 
mal duchovnú silu.“
Pred siedmimi rokmi sa liečila už kvôli hy-

permenoree, svrbeniu v perineu a potrebe 
neustále pracovať. Vtedy jej veľmi po-
mohlo Plutonium muriaticum.

7. perióda
• psoriáza, túžba po rozjímaní a odpočinku
8. štádium
• pod tlakom, nutkanie
Plutonium 
• je presvedčený, že jej manžel má život 
ohrozujúcu chorobu (Plut) 
• smútok za svojho zosnulého otca, ktorý 
bol útočiskom pokoja (Plut)
• túžba po rozjímaní, odchode a odpočin-
ku (Plut) 
• nutkanie, pod tlakom sa nemôže vzdať 
• chce upratať a vypratať  (Plut) 
• hypermenorea v predchádzajúcej anam-
néze (Plut) 
• stav vyčerpania (Plut)
Muriaticum
• ide o starosti a opateru o svojho manžela

Po 3 mesiacoch liečby Plutonium muriati-
cum 1M, celkom 4 dávkami, v 3- 4 týždňo-
vých intervaloch, psoriáza úplne vymizla. 
„Vždy som mala také jasné predstavy o 
tom, čo by malo byť a ako by to malo byť, 
ako by sa so mnou mal niekto vysporiadať, 
už také myšlienky nemám. V škole som si 
ako učiteľka stanovila ciele iba zhruba a 
potom uvidím. Táto voľnosť je pre mňa na-
ozaj dobrá. Teraz najprv sledujem, čo ro-
bia ostatní, a neponáhľam sa vpred. Preto 
sa teraz cítim veľmi dobre a odchádza ten 
tlak . Už si neberiem veľa vecí tak osobne, 
je to preč. Vždy som hľadala vinu u seba, 
ale už si to nevšímam. S manželom sme sa 
viac zblížili  a strach o neho sa zmenšil.“ 

Vyrovnanosť, spokojnosť v živote je čas-
tým vyjadrením pacientov liečených 
plutóniom. preklad

Alžbeta Bruteničová, SAKHom.
abhomeopatia@gmail.com



Analýza

Kontrola

rádioaktívny vek
a

prispôsobenie bez 
protirečenia

Rhus-tox 
ako najdôležitejšie 

antidotum a nasledu-
júci liek po Radium 

bromatum

horúčka 39,5 ° C, 
pridal sa suchý 

kašeľ a tlak 
na hrudníku
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pre homeopatov

Epidémia CORONA vírusu
a Radium bromatum

Problémy 
sa vracajú

Strach z nákazy

MIAZMATICKÁ ANALÝZA A ÚVAHA O EPIDÉMII A PRÍPADY

Pohľad na miazmu tohto vírusu: 
atmosféra tejto krízy je založená 
na hľadaní autorít, odovzdávame 
svoju moc výlučne odborníkom a 
politikom. S politickými opatre-
niami a rozhodnutiami sa cítime 
bezpečne. Záchranné padáky sú 
otvorené. Nikto sa nesmie pre-
miestňovať, všetci  musia držať 
spolu, ako dobré deti, ktoré sa 
dobrovoľne prispôsobujú svojim 
rodičom. Očakávajú sa apokalyp-
tické rozmery.

7. perióda: rádioaktívny vek, 
     globálna kríza

štádium 2: potrebuje ochranu, 
    chce sa skryť za rodičov. 
    Prispôsobenie bez protirečenia. 

Radium: Radiačná pneumónia so suchým, 
podráždeným kašľom a dýchavičnosťou
bróm: pľúca, zápal pľúc, zákaz kontaktu, 
dokonca aj život na vidieku je zakázaný.

Radium bromatum: Príznaky z provingu: 
vydáva zvieracie výkriky, zatiaľ čo krúži 
okolo dediny, v ktorej žije, niekoľko sto 
metrov v hlbokom snehu. Je v tme, cíti sa 
ako veľký ľudoop, ktorý je vylúčený a nemá 
dovolené ísť domov. Pozerá na osvetlenie 
dediny v osamelosti a vylúčení a cíti sa veľ-
mi nešťastný.

Radium bromatum sen: Kráča v lese po 
ceste, ktorou chodí vždy. Vychádza na mý-
tinu, ktorú už pozná. Stavebné stroje sú 
blízko seba. Lesom sa buduje rýchlostná 
cesta a všetko je rozbúrané. Príroda je vy-
korenená. Vidí násilnú povahu celého pro-
cesu a bolestne ľutuje, koľko zvierat stra-
tilo svoje domovy na zemi aj nad zemou. 

Záver: V okamihu korónovej krízy majú ľu-
dia pocit, že príroda, potlačená človekom, 
môže znova dýchať. Obloha opäť patrí vtá-
kom, zátoky delfínom. Príroda sa za krátky 
čas môže vrátiť do pôvodného stavu.

RADIUM BROMATUM A RHUS TOXICODEN-
DRON: Je zarážajúce, že viacero homeo-
patov na celom svete odporúča Rhus to-
xikodendron na túto Corona epidémiu. 
Clarke uvádzal Rhus-tox ako najdôležitej-
šie antidotum a nasledujúci liek po Radium 
bromatum.

Pacientka a celá jej rodina, manžel, 50 
rokov a jej 2 deti vo veku 17 a 20 rokov 
trpeli vírusovou infekciou, ktorá bola tes-
tovaním potvrdená ako COVID-19, 11 dní. 
O dva dni neskôr bola v najhoršom stave. 
Jej najstarší syn bol prvým, ktorý ochorel 
s bolesťou v krku, bolesťami hlavy, mier-
nou nevoľnosťou a horúčkou 38,3 ° C. Po 
niekoľkých dňoch bol opäť úplne zdravý. 
Krátko nato ochorel manžel, jeden deň 
trpel horúčkou 39,5 ° C. Potom sa pridal 
suchý kašeľ a tlak na hrudníku. V prvom 
rozhovore po 10 dňoch bol stále veľmi sla-
bý a mal suchý kašeľ. Najmladší syn trpel 
krátkodobou hnačkou a potom bol úplne 
zdravý. 
Pred začiatkom homeopatickej liečby žena 
trpela Covid-19 už 9 dní, trvalými symptó-
mami hore a dole. Ochorenie začalo inten-
zívnou bolesťou hlavy, ktorú neodstránil  
žiadny prostriedok proti bolesti. Potom 
začala bolesť svalov celého tela. Svaly 
sa zdali byť príliš tesné. Ochorenie spre-
vádza suchý kašeľ. Popoludní mala zimnicu 
a horúčku, 38,3 ° C. Každá horúčka je ne-
ustále sprevádzaná zimnicou. Bolesť sva-
lov a bolesti hlavy trvali 3 dni, potom sa 
trochu zmiernili a horúčka klesla na jeden 
deň, ale 4. deň večer sa horúčka vrátila 
na 38 ° C. Horúčka potom zmizla na jeden 

deň, potom sa zvýšila znova nasledujúci 
deň popoludní. Medzitým sa objavili pro-
blémy s obehom, závraty, nevoľnosť a bo-
lesť brucha, cítila sa taká slabá, že sotva 
mohla vstať, bola to extrémna únava. Na 
siedmy deň si myslela, že sa má už dobre, 
ale potom ôsmy deň ráno mala horúčku s 
veľkou slabosťou. 
9. deň, keď sa začína homeopatická lieč-
ba, nemá horúčku ráno, je však mimori-
adne slabá a premočená potom. Pacientka 
má aj stratu chuti, typickú pre Covid 19. 
Od poludnia v ten deň berie Radium bro-
matum 200 vo vodnom roztoku a berie 2 
lyžičky každé 2 hodiny.

Analýza - na predošlej strane

Popoludní nastalo trochu zhoršenie,
horúčka, slabosť a potenie sa znova vrátili. 
Večer ide spať a celú noc pokojne a hlboko 
spí. Dni predtým, spala iba povrchne, bolo 
to skôr ako driemanie. Keď sa ráno zobudí, 
pomyslí si: „Dnes som čerstvejšia.“ Vstá-
va, ide do kúpeľne, ale zrazu má závrat a 
jej krvný obeh sa zrúti, môže sa len posa-
diť, aby nedopadla horšie. Po niekoľkých 
sekundách sa prebudí a všimne si krvavé 
viečko. Do poludnia sa jej celkový stav 
zlepší, po 24 hodinách sa cíti lepšie o 50%. 
Po 3 dňoch sa cíti 70%, obeh je teraz sta-
bilný. Už žiadna horúčka a chlad. Vrátila sa 
jej chuť. Vracia sa aj jej chuť do jedla. Po 
4 dňoch sa pacientka cíti na 80% zotavená, 
pocit chuti je úplne späť, má opäť veľkú 
chuť do jedla. 

Manžel je tiež liečený Radium bromatum 
200 a na druhý deň sa cíti lepšie a po 3 
dňoch sa cíti vyliečený na 95% a jeho chuť 
sa tiež vrátila.

prípad

prípad

žena, 46 ročná a jej manžel, 50 ročný 
obidvaja boli testovaní na COVID-19 s pozitívnym výsledkom

žena, 58 ročná, netestovaná na COVID-19

Číňanka, ktorá je od začiatku epidémie 
v Číne úplne zapojená do čítania správ o 
víruse koróny niekoľkokrát denne a tele-
fonovania so svojimi príbuznými, ktorí sú 
v karanténe. Je úplne vystrašená a obja-
vujú sa u nej pľúcne príznaky, ako je dy-
spnoe, kašeľ a bolesť na hrudníku. Strach 
sa dočasne zlepšil Aconitom, príznaky pľúc 
a hrudníka a strach úplne zmizol po rádi-
um bromatum. Po rad-br sa pacientka cíti 

úplne v poriadku s pľúcami. Jeden deň po 
rad-brom 200 mala v noci intenzívnu bo-
lesť v krku. Rad-brom 1000 v krátkom čase 
bolesť vyliečilo. 
Nemyslíme si, že táto pacientka mala 
koronovú infekciu. Ale myslíme si, že v 
energetickom zmysle bola ovplyvnená. 
V niekoľkých ďalších prípadoch strachu z 
korónovej epidémie tiež pomohlo Rádium 
bromatum.

Radium bromatum

Radium bromatum

Friedrich Ritzer
Dr. med Hans Eberle

www.homoeopathieforschung.de
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