Riešenie prípadu č. 1: Magnesia carbonica CH30
Stačia dve rubriky, aby sme sa dostali k magnéziám:
„Lenivosť u detí“ a „Ochorenie zo sklamaného priateľstva“.
MIND - LAZINESS - children, in
bar-c. lach. mag-c. psor. sulph.
MIND - AILMENTS FROM - friendship; deceived
aur. aur-m-n. ign. mag-c. mag-m. nux-v. ph-ac. rhus-g. sil. sulph.
Obe rubriky sú pokryté jedine liekom Mag.-c. Hadie lieky sú typické manipulatívnosťou,
úlisnosťou, témou ja verzus iní. Rubrika „Vyhráža sa“, ktorá nepokrýva liek Mag.-m ani
Mag.c, by tomu nasvedčovala:
MIND - THREATENING
agar. choc. crot-c. dendr-pol. galeoc-c-h. Hep. hyos. lac-cp. lac-leo. Lach. meli. plat. Stram.
TARENT. Tub. valer.
Deti rozvedených rodičov často potrebujú lieky z magnéziových solí. Pre tieto lieky
z periódy kremíka – z tretej periódy, je typická problematika vzťahu k iným, výberu,
výzoru, identity a výživy. Pre magnézium je najdôležitejšia výživa a domov – je to situácia
závislého dieťaťa, ktoré nie je na úrovni periódy železa = nezarába, nedokáže sa uživiť samo.
Preto jeho celé úsilie je zamerané na túto oblasť. Agresivita a mierumilovnosť sú dva póly
správania vo vzťahoch. Matka je podmanivá, synovi dovolí všetko, až je z toho unavená,
vyčerpaná, ale materský cit a strach z toho, že bude žalovať otcovi, jej bráni plesnúť ho po
zadku, či nesplniť jeho požiadavky. Zbavila sa síce týrajúceho manžela, ale zostal syn,
u ktorého sa vďaka zvadám v rodine nevyvinula dostatočne identita: dieťa prebralo vzor
správania otca = jeho identitu. Aplikuje ju i na kamarátov, ktorí sa preto s ním nechcú hrať,
posmievajú sa mu, že je tučný. Kompenzuje si to na matke, nepozná hranice, za ktoré môže
ísť. Pre druhé štádium periodickej tabuľky prvkov je typické, že stav je za bežnej situácie
kompenzovaný, ale pri záťaži človek nachádzajúci sa v tomto stave potrebuje pomoc zvonka:
Magnesium z bezprostredného okolia = detí, rodičov. Človek v stave kalcia v perióde železa
pomoc kolegov. Barium v perióde zlata pomoc organizácie, strany, štátu etc. Pre chlapca je
záťažou problém typický pre tretiu periódu: identita, výživa, výzor, starostlivosť etc. Takže
napr. ak má večer chuť na pizzu, tak ju musí dostať, inak robí krik z matkou a vyhráža sa, že
bude žalovať.
Sankaran: štruktúra - tretia perióda - vývoj dieťaťa: Ak chápeme témy starostlivosti, ega,
rozpakov, chápeme tieto témy ako témy dieťaťa, ktoré si tvorí vlastnú identitu, vlastné
sebavedomie, vlastný výber a to počas obdobia, v ktorom potrebuje veľa starostlivosti, lásky
a výživy zvonka.
Výber: vo veku 3 -10 rokov si dieťa tvorí okruh známych, začína mať vlastné záujmy, túži po
konkrétnom jedle, vlastnom oblečení, vytvára si vlastný názor na rôzne veci.
Nezávislosť:
Majú radi svoju nezávislosť, radi by presadili svoje myšlienky, chceli by ukázať, že sú lepší,
schopnejší.
Identita: tvoria si vlastnú identitu tým, že ukazujú, že sú lepší, iní ako vy. Nechcú pozerať
film, ktorí im kážu, chcú ísť za kamarátmi. Chcú si presadiť svoj výber. U Natria a Magnesia
cítia, že ešte nemajú tú možnosť, sú závislí. Nemajú vlastný dostatočne vyvinutý názor,
nevedia, čo si obliecť, čo si vybrať na jedlo, čo robiť. Nemajú dostatočne vyvinutú identitu,
nie sú dostatočne vyvinutí jedinci. Ako by sa nevedeli presadiť. Ich vývoj sa niekde spomalil
a niekde zastavil. Najbežnejšie slovo používané týmito jedincami je „neviem“.
V literatúre je možno lieky z magnéziových solí pochopiť na diele Charlesa Dickensa
Dobrodružstvá Olivera Twista.

