
Rozřešení případu Barta Simpsona:

Pro které léky jste hlasovali:

2x Sulphur
Lachesis
Phosphorus
Lycopodium

Tak tedy, kdo chce jít první na řadu?

Ahoj Elaine.
Takže já si myslím, že Bart je prostě syn svých rodičů a pamatuju se, že Homer je Sulphur, takže 
jsem zvolila cestu lenocha a říkám, že Bart je prostě jako jeho otec … Sulphur. Stejně špinavá mysl 
i zvyky, stejný snílek, stejně nepoužitelný a lenivý.

Ahoj Neil. Tak Homer by na tebe jistě byl hrdý, protože, ano, vybrala sis řešení 
lenocha. A teď bys vážně měla odvést správnou práci a najít klíčové prvky 
případu. Jasně, můžeš říct, že Bart je „lenoch“, ale není to spíš tak, že to ukazuje
na to, že Bart má absolutní „odpor k učení“? To je daleko užitečnější rubrika, 
než „lenost“, která obsahuje 265 léků! (Murphyho repertorium). Takže ne, není 
to Sulphur, Pokračuj v práci.

Sakra!

Přesně tak. Někdo další?

Ahoj Elaine a Shano, já myslím, že Bart Simpson je Lachesis!

To je dobrá volba. Já vím, proč si to myslíš, protože je krutý, že? Ale vypsala sis 
důležité body případu? Pamatuješ si, jak jsem říkala, že Bartův neuklizený 
pokoj znamená, že je „nepořádný“? Je Lachesis v rubrice „nepořádný“? Ne. 
Tohle vyžaduje hlubší posouzení.

Děkuju Elaine, já jsem vybrala rubriku „Mysl - aktivita, mentální - zvýšená“

Co tě vedlo k výběru právě téhle?

Omlouvám se, měla jsem spíš „hyperaktivní dítě“

Správně, tu jsem taky vybrala.

Mysl - koncentrace, obecně - obtížná“

Ta má 250 léků, tahle rubrika nám moc nepomůže. Je moc veliká. Já jsem 
vybrala „ADD – attention deficit disorder – porucha pozornosti“ ve které je jen 
28 léků. Je v Murphyho kapitole Mysl.

Mysl – egoistický, povýšený



Já si nejsem jistá, že Bart je „povýšený“ sám o sobě.

Mysl – neklidný

Moc veliká rubrika, stovky léků. Nebyla by „hyperaktivní dítě“ lepší? Ta má jen
18 léků.

Když přidám „nepořádný“, dostane se před Lachesis Sulphur.
Ale když místo nepořádný dám špinavý (ta obsahuje jen 5 léků), je první Sulphur a pak hned Nux 
vomica. A když uvážím, že „mysl – neklidný“ ho nutí běhat z místa na místo…

Ne, já si nemyslím, že tahle rubrika do případu patří. Bart je hyperaktivní dítě. 
Asi jí moc nezdravého jídla, což je důvod, proč nedokáže klidně sedět a učit se. 
Viděli jsme ho pít limonádu během sledování kreslených seriálů.

Je tedy ještě nějaká jiná rubrika, kterou bych mohla pro Barta vybrat?

Přemýšlej o Bartovi: Má odpor ke škole, má odpor k učení, má odpor ke čtení 
(všechno to jsou rubriky). Jediné co chce dělat je hrát si. To je také rubrika 
„Hra, touha k“. Je neposlušný, krutý, zrádný a nepořádný. A také, jak jsi řekla, 
má ADD a hyperaktivitu. Co myslíš teď?

Omlouvám se, občas jsem tak hloupá. Teď si myslím, že Bart je Medorrhinum.

ANO!! Tak to je!!!

Ach, podívejme, to je parta ze Slovenska!

Drahá Elaine a Shana, poslali jsme ti první odpověď tento rok do posledního kvízu tohoto roku. 
Miroslavova odpověď je: Phosphorus
Když jsem si četl popis Barta, napadly mě léky jako Tuberculinum, Stramonium, Tarentula… ale 
potom, co jsem se podíval na video, tak necítím agresivitu a zlomyslnost v tom chlapci.

Skutečně? Asi protože je pořád v nějakém průšvihu!

… Spíš mi to přijde jako nějaký druh nešťastné náhody, je snadno ordveden od jeho objektu zájmu 
a je fakticky bezmyšlenkovitý.
Vybral jsem rubriky obsahující také: Mysl – chaotická

Co udělal co by se dalo pokládat za chaotické? On se prostě nechce učit. 
Nedokáže se koncentrovat na nic akademického, nenávidí čtení a školu, chce si 
jen hrát, je neposlušný, je zrádný (lže) a je trochu krutý.

Mysl – špatně se učí

On se vůbec neučí!!! On má odpor ke studiu. To je ta správná rubrika.

Mysl – obava z neúspěchu (z opakování ročníku ve škole)



Ne, on prostě jen chce zůstat se svou třídou. Představuje si, jak je už jako 
dospělý stále ve 4. třídě, ve stejné třídě jako bude jeho budoucí syn! Jaká by to 
byla ostuda! On chce postoupit, ale nedokáže se koncentrovat na čtení!

Mysl, nepozorný

To je dobrá rubrika, ale lepší je podrubrika „nepozorný při studiu“! Ta to 
přesně vystihuje, ne? A jsou v ní jen 3 léky a jeden z nich jsem vybrala

Jídlo – nápoje – limonády, touha po    - Phosphorus

Správně, ale víš, proč děti milují limonády? Jsou plné cukru! Samozřejmě, 
Phosphorus touží také po sladkém. Ale ne, není to Phosphorus. Phosphorus není 
krutý, zrádný, prolhaný, nečestný, podvádějící. Ačkoliv má problém s 
pozorností, zůstat koncentrovaný, jeho mysl cestuje.

Jitky odpověď je: Sulphur
Já vidím v Bartovi následující vlastnosti, podle mého názoru vytvářejí obraz dítěte Sulphur
- Neustálý pohyb
- Je v centru každého uličnictví
- Velmi živý, zlobivý
- Dostává se do provlémů a do soubojů
- Neposlušný, ignorující a vzdorovitý k trestům
- Hrubý a drsný
- Lenivý a nepořádný
- Nedostatek disciplíny
- Nezodpovědný

Tohle je dobrý - „averze k zodpovědnosti“. Ale víš co? Ty jsi vynechala všechny 
ty očividné: Odpor k učení, ke čtení, ke škole. Předstírat slepák a pak opsat 
výsledky od Milhouse, co to je? To je „podvodný“ a „lhaní, sklon lhát“ a je krutý
– on dvakrát shodil Martina na zem jen aby dokázal, že se mu děti smějou.

Každopádně lék je Medorrhinum. Robin Murphy říká dětem Medorrhinum 
„divoké děti“: nedisciplinované, nezodpovědné, hyperaktivní, špatné známky ve 
škole, špatné studijní návyky, snadno se dostávají do soubojů, rošťáctví, lhaní, 
podvádění… A další rysy zahrnující

- horkokrevný – chodí bosky, v noci odhazuje přikrývky
- touží po ledu, miluje cucat kostky ledu
- žízeň na studené nápoje
- lepší v noci, tupý přes den
- touží po pomerančích a nezralém ovoci, jako třeba zelených jablkách
- zlepšený u moře

Tady je moje repertorizace:



https://hpathy.com/case-quizes/revisiting-what-remedy-is-bart-simpson/


