Riešenieprípadu č. 2: Bovista CH200
Stále som hľadal liek z rubriky: Smeje sa vážnym veciam –tento veľmi jednoduchý pán sa
skoro po každej veci zasmeje, či povie niečo smiešne lebo nie.
MIND - LAUGHING - serious matters, over
Anac. apis arg-n. arn. Aur-m-n. aur-s. bufo cann-i. cann-xyz. castor-eq. cypra-eg. germ-met.
hydrog. ign. lac-h. lil-t. lyc. melal-alt. Nat-m. nux-m. petr-ra. phos. Plat. sil. spong. sulph.
tritic-vg.
Stále sa nedostavoval liečebný efekt –jeho obtiaže boli rovnaké i jeho psychický prejav sa
nemenil. Jeho správanie presne vyjadruje rubrika –hovorí čistú pravdu:
MIND - TRUTH - telling the plain truth
alum. ara-maca. bov. choc. falco-pe. heroin. hyos. ina-i. lac-e. olib-sac. oncor-t. ozone podo.
positr. tritic-vg. Vanil. verat.
A nevraví len čistú pravdu, ale všetko, čo má na srdci, má i na jazyku:
MIND - LOQUACITY - openhearted
anh. bov. Kali-s.
Hovoriť čistú pravdu je veľmi zriedkavé. Aj keď máme rôzne náboženské či výchovné
vplyvy, častejšie hovoríme čiastočné pravdy, polopravdy, ak už vyslovene neklameme.
Dokonca i keď odstúpil pápež z pontifikátu, novinári sa snažili zistiť, prečo vlastne odchádza
– neverili, že ním uvedený dôvod je pravdou. Takýto príznak je veľmi cenný. Politikov chváli
málokto – ministrov zdravotníctva nevynímajúc – ale málokto to povie na plné ústa každému,
koho stretne.
Vyberáme z troch liekov: Anhalonium je drogový liek, ktorý je vhodný u ľudí, ktorí sa
potrebujú zbaviť závislosti. Kalium sulfuricum je liek typický skôr zápalovými procesmi
v dýchacích cestách, reumatickými a kožnými prejavmi. A Bovista – liek vyrobený z huby –
prašivky – je tým správnym liekom. Huby sa vyznačujú tým, že rozrývajú, nahlodávajú choré
organické tkanivá a robia z nich anorganické. Pocity hlodania, vŕtania, hlodavé, vŕtavé bolesti
sú najvýraznejšími príznakmi v oblasti telesných patológií. A Petr mi roky rokúce vraví, ako
ho to na hrudníku „džube“.
Výraz „všelijakých nás pán doktor majú“ vraví o závislosti, o nemožnosti sa zmeniť. To je
sykotický rys. Sykóza – jej hlavným rysom je vyhýbanie sa – pokrýva väčšinu patológie tohto
lieku. A aj pacientovi sa obvykle vyhýbajú, chcú sa ho zbaviť – je síce neškodný, dá sa na
jeho jednoduchosti zasmiať, ale on je mimoriadne silný, ako sú všetky lieky z húb. Veď moč
doniesol presne vtedy, kedy mal prísť pán poslanec. Každý mu dá pokoj, bez toho, aby sa
musel zmeniť, ani ho nepotrestá za jeho reči. Inými slovami – Peter je superarbitrovaný... Za
prototyp tohto lieku v literatúre považujem najznámejšieho českého vojaka a predavača psov
– Josefa Švejka. A samozrejme i Jaroslava Haška – autor diela sa projikoval do hlavného
hrdinu./Ospravedlňujem sa, ak sa mýlim/ Kolegovia, ktorí máte záujem o pochopenie
lieku/prípadne zistiť, či sa nemýlim/ vo voľných chvíľach, prečítajte si niečo zo Švejka
a majte po ruke Sankaranovu tabuľku pocitov húb.
Porovnaj!
Peter: „Čo ma po ňom. Čo mám ja z ministra?”
Josef: „Kterýho, paní Műllerová? Já znám dva Ferdinandy...Vobou není žádná škoda.“
Peter: “Mňa sa nezbavíte! Keď ma vyhodíte, prídem zas.”
Josef: “Poslušně hlásím, že jsem opět zde!”
Peter: kolená si maže Veralom
Josef: kolená si mazal Opodeldokom
Hlavný pocit lieku – vyhýba sa vŕtavému pocitu. Nechce, aby do neho vŕtali, hlodali, rýpali,
narušovali ho etc. Je pravdepodobné, že i jeho zosnulá, duševne zaostalá dcéra s ťažkým
imunodeficitom, mohla byť v stave lieku Bovista. Pamätám si hlavne na jej dva výroky:
Raz som prišiel ku nim na návštevu v popoludňajších hodinách. A Janka vraví:

-

Zrovna cez Esmeraldu príde! – dalo by sa vysvetliť ako: čo otravuje, vyrušuje = nonhumánny pocit čeľade Fungi – ale vyšetreniu sa podrobila = sykóza.
Druhá situácia: raz som šiel na toaletu a v čakárni sedel Peter s dcérou. Peter sa spýtal, kam
idem a ja som odvetil, že hneď sa vrátim. A jeho dcéra, natešená, že pochopila situáciu,
nahlas nadšene zvolala:
- Ide cikať!
Hovorila čistú pravdu bez akýchkoľvek škrupulí. A čo sa jej stalo? Nič! Každý sa len
pousmeje, mávne rukou...
Na plnú úzdravu je v jeho veku neskoro, lebo toho vis vitalis životom ťažko skúšaného
dôchodcu už toho nie je schopná, každé zlepšenie stavu pacienta je však vítané.
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