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Medicamento: Phosphorus                                                                        
Hipótese por:  Masi Elizalde   na APH 1999 and Escola Kentiana do RJ/ IHJTK, 2000. 

                                                                                                                                     Versão 2:  10/10/2014 
Gravação de aula em nov/1999-S Paulo e mar/2000-Rio   
 

Descrição: Fósforo é o elemento químico não metal portador de LUZ sem calor. 
Possui LUZ própria amarelo-esverdeada. A luminescência é consequente à 
oxidação. O fósforo branco é facilmente INFLAMAVEL (60°C) e pode pegar FOGO 
espontaneamente. Através de um processo de EXPANSÃO o fósforo vermelho se  
transforma em fósforo branco. Tem grande afinidade e facilidade de estabelecer  
combinação com outros elementos químicos. - PHOSPHORUS vem do grego: 

PHOSPHOS + PHORUS (luz + carrega). 
 
Hipótese: Atributo Divino Invejado - Invejou ser o ESPÍRITO SANTO, quis ser a essência do 
CONHECIMENTO, a LUZ.  
Temas Principais – LUZ / CONHECIMENTO / DESAMPARO / ESCURO / LUZ VERDE/ 
FRATERNIDADE 
 
Masi Elizalde – A Psora Primária se traduz na incerteza da alma racional do homem atual sobre a 
existência de Deus, sobre a realidade histórica de seu passado de perfeição e bem-aventurança, sobre 
a possibilidade futura de recuperá-las e certeza de sua condição eterna. A Psora Primária Latente é 
aquela em que a correta resolução do conteúdo conflitivo da imaginação faz cessar a angústia, ou 
quando a mesma desaparece por ação terapêutica, permitindo que, em um segundo momento, a 
consideração equânime da incógnita imaginativa, junto com a aquisição dos conhecimentos 
necessários para resolvê-la, impeça seu retorno. A Psora Primária Vigente é aquela em que o 
conteúdo da imaginação é vivido com angústia e não está resolvido, ou é mal resolvido. (Elizalde, M. 
Acta 3 do IIAEHJTKent, 1985) 
 
Núcleos da Psora Primária 
Transgressão – Quis possuir o conhecimento de maneira imanente, sem trabalho para adquiri-lo. 
Quis ser o ESPIRITO de LUZ. 
Perda - CONHECIMENTO 
Temor ao Castigo – Vive a angústia de queimar-se por falta de combustível; deve ser alimentado 
senão sua chama se apaga.  
 
Dinâmica Miasmática 
P. Secundária – Vive sua minusvalia biológica com profundo sentimento de DESAMPARO. Vai em  
busca  de  AFETO,  deseja  companhia,   agrava   só, agarrando-se e beijando a todos, deseja ser 
MAGNETIZADO. Tem medo de apagar-se, que apaguem sua chama. Sente a chama tão lábil, capta 
tantas coisas que mexem com ele, que teme permanentemente perder esse fogo, essa chama, perder 
a vida. 
P. Terciária Egotrófica – Altivo, hipócrita, autoritário.  Crianças que se vestem muito bem. 
P. Terciária Egolítica – Antes de apagar-se, de consumir-se, de dizer "não, não posso iluminar 
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ninguém, então me apago" (egolise), enquanto luta por ter a luz, o calor, a chama, sem necessidade de 
uma hipótese metodológica, temos Phosphorus na imagem do palito: acende imediatamente, queima, 
é muito oscilante, em perigo de ser apagado por uma causa externa – daí seu medo da morte. 
Queima: precisa de muita água para aliviar-se. Quando está apagado, é o mais frio que possa existir. 
Pensamentos suicidas.   Prostração, tremores, paralisia. Ação destrutiva em fígado e glóbulos 
vermelhos. 
P. Terciária Alterlítica - Deseja matar. 
 
Considerações de Masi Elizalde: Todo medicamento que tiver um componente fosfórico traz algum 
problema com o CONHECIMENTO. Tem a problemática do CONHECIMENTO. Invejou ser o Espírito 
Santo, quis ser a essência do conhecimento, a luz. Pensem na imagem do palito: acende rapidamente, 
é consumido rapidamente. Queima: precisa de muita água para aliviar-se. Captação extrassensorial: 
percebe coisas que mais ninguém sente. Na chama do fósforo detecta um campo magnético e oscila 
com ele. Quando está apagado, é o mais frio que possa existir. Um paciente Phos. “apagado” é 
diagnóstico diferencial de Sep., a frialdade total. Todo medicamento que tiver um componente 
fosfórico traz algum problema com o CONHECIMENTO. Como Calc-p, que quer conhecer e transmitir 
a boa nova. O tema de Phosphorus é a iluminação; não aceita que a forma mais elevada do 
conhecimento humano seja a intuição, aonde intervém a iluminação que Deus dá. Deus ensina-nos 
coisas de maneira direta, que por nossos meio levaria muito tempo para obter, ou nunca poderíamos 
obter. Phosphorus quis ser “O” conhecimento. O conhecimento é analógico de “luz”, e “luz” de “fogo”. 
Em seu anseio por iluminar Phosphorus se queima. E aí temos a outra imagem, o Phosphorus 
consumido, queimado. Em contraste ao calor anterior, impacta-se pelo frio. Antes de apagar-se, de 
consumir-se, de dizer “não, não posso iluminar ninguém, então me apago”, enquanto luta por ter a luz, 
o calor, a chama, sem necessidade de uma hipótese metodológica, temos Phosphorus na imagem do 
palito: acende imediatamente, queima, é muito oscilante, em perigo de ser apagado por uma causa 
externa – daí seu medo da morte. Não precisa de iluminação, ele já está iluminado, por isso capta 
coisas que os não Phosphorus não podem captar. Já tem a luz, já tem o conhecimento. O fogo é 
analógico de vida, amor. Daí todos os sintomas clássicos de Phosphorus. Um Phosphorus com baixo 
nível cultural vai ter uma sensibilidade para outras coisas. Quantos Phosphorus não são bruxos, 
bruxos de verdade! O desconhecido deve ser diferenciado: há o absolutamente desconhecido, que 
por nossas propriedades sensíveis ou intelectuais, jamais poderemos conhecer, e aquelas coisas que 
certas pessoas podem chegar a conhecer, e que a maioria das pessoas não pode conhecer, porque 
carece daquelas capacidades. Há mistérios que Deus revela para aquelas pessoas que não têm a 
capacidade para conhecer, mas que outras pessoas, com determinadas condições, podem conhecer 
por si mesmas. Daí que temos uma revelação de tipo absoluto, quando Deus revela mistérios que 
nem a sensibilidade nem a inteligência podem chegar a conhecer jamais. Como resumo, para ajudar 
no diagnóstico diferencial, Phosphorus é “o conhecimento daquilo que está ao seu alcance”. 
Conhecimento intuitivo. E é apaixonado, porque leva em si a chama da luz do conhecimento. 
Capta coisas que os outros não captam - hipersensibilidade extrassensorial. Todos são IRMÄOS 
(Common Brotherhood). Interessa-lhe a possessão da LUZ e secundariamente ensinar (ver     
Calc.ph.). Phosphorus se QUEIMA, Arsenicum se APODRECE e Natrium muriaticum SECA. Lycopodium 
quis ser o PAI, Veratrum album o FILHO e Phosphorus o ESPIRITO SANTO.  
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Aut. SIMBOLOGIA / MITOLOGIA 
 

 
 
 
 
BR 
 
 
 
 
  
 
WH      

AURORA BOREAL é um fenômeno MAGNETICO. 
POLEGAR é o símbolo da CONSCIÊNCIA. (o homem é o único primata que pode fazer uma 
pinça com a mão) 
PROMETEU vem do grego: PRO + MANTHANEIN (antes + aprender, saber, perceber) - Pré-
vidente. PROMETEU, benfeitor da humanidade, era primo de Zeus e o enganou  em 
benefício dos mortais. Roubou uma centelha do FOGO celeste e o levou aos homens, 
sofrendo puniçäo terrível.  Foi acorrentado no Monte Cáucaso e uma AGUIA (abutre) 
enviada por Zeus, lhe devorava  pedaços do fígado durante o dia, o qual voltava a crescer 
durante  a  noite. Foi libertado por Hércules que antes matou a águia. Prometeu representa 
o despertar da consciência.  Ao redor do fogo reuniam-se os homens primitivos, fazendo 
desse elemento um importante fator de sociabilidade. 
LUCIFER - é o anjo que se rebelou contra Deus e carregou a LUZ da razão para o homem, 
para que eles fossem como deuses, conhecendo  o  bem e o mal (Gên. 3:5). Assim, a LUZ 
interna, como uma entidade mental conceptual na imagem de Lúcifer,  o  intelecto  
materialista, desperta os homens de um estado de infância, inocência  inconsciente  e 
paradisíaca, e exalta a si mesmo no "Filho do Homem" a representar a mais alta e  sublime  
força-princípio  da  consciência  pessoal  e  universal. LUCIFER vem do latim: LUX + FERO 
(luz + levar). 
 

 OUTROS AUTORES 
 

VA1 
 
 
BOR 

É uma pessoa que se queima por dentro. Transforma o menor incidente em enorme 
braseiro - tudo é violento, brusco  e  de  excepcional gravidade. Ansioso em ambientes com 
luz fraca ou no crepúsculo. 
Criança delgada, esbelta com traços delicados, brilhante mentalmente, nervosa, excitável, 
ansiosa, sensível, não  gosta  de estar só; fica corada por qualquer excitação ou  após  
comer  comida  quente;  desejo  de  carne,  comidas  picantes   e   preferentemente 
salgadas. Quando resfriada pode ter bronquite. Sensível às mudanças subidas de 
temperatura. Têm medo de trovoadas e do  escuro.  Têm terror noturno.  
Tem um sentido cósmico e universal, CONECTADO com tudo que o rodeia "Deus está em 
toda parte e eu estou em todos os seres  humanos". Medicamento dos grandes ARTISTAS. 
É um apaixonado, um veemente; se exalta com tudo, não só com o amor. A COMPAIXÄO de 
Phosphorus é dada pelo amor que tem para os demais, pela sensação de comunidade com  
o todo. Phosphorus é tal qual uma chama que se acende rapidamente, entra em combustão, 
se queima e se  esgota  (E.  Candegabe  -  Apostila  de gravação de aula). 
Os cinco núcleos fundamentais de Phosphorus säo: o medo da morte, o desamparo, a 
afetividade, a falta de confiança e a sensibilidade. (Z. J. Bronfman - Apostila de gravação de 
aula) 
Phosphorus vive sua Psora com medo da morte, com sensação e PRESSENTIMENTO. Vive 
sua MINUSVALIA biológica com sentimento de DESAMPARO, sentindo falta de APOIO em 
todas as circunstâncias biopatográficas. Hiperexcitabilidade de todos os sentidos, 
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CLARIVIDENCIA, INTUIÇÄO. Magros, frágeis, anêmicos, tendência a dobrar-se para frente, 
membros com impressão de peso e disfunção muscular, é um fatigado que procura sempre 
apoio. (H. Stiefelmann - Apostila de aula da APH) 
 

Aut. MATÉRIA MÉDICA - TEMAS 
 

 
HA2 10    
HA2 20   
HA2 30   
HA2 31    
HA2 57   
HA2 76              
AL1 157    
HE   
RBA   
RBA   
RBA   
RKE  
 
 
HA2 71 
RBA   
RKE   
 
 
AL1 13    
 
AL1 87    
 
 
HE   
RBA  
 
 
HA2 12  
 
HA2 21 
HA2 32 
HA2 89   
RBA 
 

TEMATICA 1 - CONSCIENCIA / LUCIDEZ / LUZ / ESPIRITO /  FOGO  /  CLARIVIDENCIA 
Tristeza ao CREPUSCULO, durante vários dias ao ENTARDECER, sucessivamente à mesma hora. (AL1-71) 
Às vezes angústia ao ANOITECER, como   se   estivesse   por morrer. (AL1-104) 
Medo e horror ao ANOITECER. (AL1-113; HE) 
Medo horrível ao ENTARDECER, como se uma cara horrível estivesse olhando-o de cada canto. (AL1-112) 
Grande irritação do ESPIRITO. 
ESPIRITO livre, bom humor, com calor agradável em todo corpo, tudo lhe parece mais BRILHANTE. 
Minha mente tornou-se muito CLARA. 
Imaginação excitada, condição zoomagnética, êxtase, CLARIVIDENCIA. 
Ilusão que os dedos são POLEGARES.  
Deseja LUZ.  
Visões de FOGO - uma chama de FOGO parece passar através dele.  
Sensação de estar PARALISADO ao despertar. 
 
TEMATICA 2 - FRATERNIDADE / COMPAIXÄO 
Exaltação do sentimento de FRATERNIDADE (COMMON BROTHERHOOD).  
Deseja COMPAIXÄO. 
Pede emprestado a todo mundo. 
 
 TEMATICA 3 - MAGNETISMO / EXPLOSÄO 
 Ele imaginou que era outro ou que estava em vários PEDAÇOS e não podia juntar adequadamente os 
FRAGMENTOS. 
Às vezes parecia como se estivesse começando a  inchar  e  podia ouvir uma  multidão de vozes dizendo com 
grande júbilo "encham-no  um pouco mais e  EXPLODIRA". Imaginava-me a mim mesmo como uma  AURORA  
BOREAL,  e  podia  ouvir   com  CLARIDADE  vozes  gritando  "Formoso! Oh!, não é esplêndido?" 
Imaginação excitada, condição zoomagnética, êxtase, clarividência. 
Desejo de ser MAGNETIZADO.  
 
TEMATICA 4 - DESAMPARO / SOLIDÄO / ILHA DISTANTE  
O mundo lhe parecia horrível, somente o pranto podia aliviá-lo, em seguida apatia e indiferença totais. (AL1-
117) 
Apreensão, como o presságio de uma desgraça. (AL1-105) 
Grande ansiedade e irritabilidade ao estar SO. (Al1-118) 
Delírios fantasiosos, como se ela estivesse numa ILHA  distante. (AL1-42; RO-18) 
DESAMPARO (Helplessness).  

 
NA   
NA   
NA      
RKE 
RKE  
 

SINTOMAS CARACTERISTICOS - INDICAÇÖES TERAPEUTICAS 
A característica mais marcante de Phosphorus é o ARDOR. 
Sensação de calor intenso que sobe pelas costas.  
Ardor nas mãos. 
Dor ardente e pulsante entre as omoplatas.  
Sensação de paralisia no sacro. 
COMMON BROTHERHOOD - Fraternidade, ligação de irmão para irmão, espírito de corporação. 
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