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Belladonna - Hafif ve Uçarı

• Bize hafif, neşeli, eğlenceli şekilde gelirler
• Yaşamı stressiz bir şekilde yaşamak birçok

Belladona’nın yaşam şeklidir
• Frivolous / Uçarı - ciddi olmayan davranış ve

tutum, ciddi şeyler için harekete geçmez ve çaba
göstermezler. Rahat, sakin, acele etmeyen bir
tutum (zıttı Nux-vom - ciddi, Stram - korkmuş), 
ciddiyetten ve duyarlılıktan uzaklıkla karakterize
edilmiş: havai davranış

• Hiçbir zaman ilaç kullanmayı sevmezler ya da doğru
dürüst, disiplinli ilaç kullanmazlar, yarı yolda
bırakırlar



Belladonna - Hafif ve Uçarı

• Desire for light / Hafifleme arzusu - herhangi
bir stres, yük, gerginlik almak istemiyor, hafif
kalmak istiyor, basit kalmak istiyor, karmaşıklık
istemiyor bu yüzden yüksek kan şekeri veya
yüksek tansiyon durumunda bile ciddiyetsiz
/uçarı davranıyor ve bu durumuna rağmen bol
tatlı veya tuz tüketiyor.

• Unreliable in promises / Vaatlerine
güvenilmez - Rahat, sakin acele etmeyen
tutum



Belladonna - Hafif ve Uçarı

• Carried desire to be carried / Taşınma arzusu
sorumluluğunu bir başkasına yükleme, 
“hastalığımın yükünü almak istemiyorum, ne 
dersen onu yapacağım”, annesine ilaç
getirmesini söyler, ilaçlarını alma ve doktora
gitme konusunda zorlanması gerekir, hangi
ilaçları aldığını annesine sorar - Beni bu
sorundan çıkarın.

• Inability to calculate, Mathematics inability 
for / Hesaplayamama, Matematik yetersizliği
ne zamandan beri sorununun olduğunu
bilemeyecektir. Sayıları, tarihleri hatırlamaz



Belladonna - Hafif ve Uçarı

NAİF
ÇABUK İNANIR/SAF

OYUNCU
YAŞAM DOLU

ZENGİNLİK
UÇARI

HAFİFLEME ARZUSU

TAŞINMA ARZUSU
ÖZGÜRLÜK



Belladonna - Hafif ve Uçarı

• Laughing speaking when, Smiling / 
Konuşurken gülme, Gülümseme - aptalca
gülümsemek, kendini saklamak

• Gülümseyerek ve gülerek ciddi ortamı
hafifletmeye çalışır

• Ortamı hafif ve stressiz hale getirirler

• Sinirliliğini gülümsemeyle gizleyen Arsenic’in
aksine Belladonna, söyleyeceği birşey
olmadığında, gülümsemek gibi arayı kapatıcı
bir şeye ihtiyaç duyar.



Belladonna - Hafif ve Uçarı

• Smiling sardonic / Alaycı gülümseme, 
Küçümsemeyici alay etme, ama bu
gülümseme kötü niyetle değil saflıkla yapılır, 
naif şekildedir - bu gülümsemeye kızmassın

• Naïve, Credulous / Naif, Çabuk inanır -
Kendisine özgürlük sunan herkesi takip
ederler, uzun bir ilaç listesi istemezler veya
günler sonraya randevu istemezler

• Durumun ciddiyetini tıpkı Arsenic gibi bir
gülümsemeyle gizlerler, ancak Arsenic
sinirliliğini bir gülümsemeyle gizler



Belladonna - Hafif ve Uçarı

NAİF
ÇABUK İNANIR/SAF

İSTEMSİZ GÜLÜMSEME
APTALCA GÜLÜMSEME

MATEMATİĞE YETENEKSİZLİK

UÇARI

KENDİNİ SAKLAMA

YÜZ BURUŞTURMA

TAŞINMA ARZUSU - HIZLI
TAŞINMA ARZUSU 

ALAYCI GÜLÜMSEME

KONUŞURKEN YÜZ BURUŞTURMA



Belladonna - Hafif ve Uçarı

• Delusion wealth of / Zenginlik Delüzyonu

• Belladona’nın zenginliği nedir?

• Bu onun özgürlüğüdür, özgürlüğünü hiçbirşeye değişmez

• Stres olmadan, gerilimsiz, hastalık veya tedavi yükü
olmadan özgür olmak istiyor

• Hastalık veya tedavi onu kısıtlanmış hissettirir. İlaçların
kullanım doz programları, randevular, uzun süreli
tedaviler, uzun sorular, tedavinin uzatılması gibi şeylerle
sınırlanmak istemezler

• Escape desires to  / Kaçma arzusu - minimum müdahale
ile



Belladonna - Hafif ve Uçarı

• Credulous / Çabuk inanan, saf - zekasını
kullanmadan başkalarına kolayca inanır ve
güvenir

• Özgürlüğünü kısıtlayanlara değil, ona
özgürlüğünü verenlere inanır. Örneğin, 
uzun bir ilaç tedavisi istemezler ancak hızlı
iyi yapan birşey isterler. Sadece kendisine
özgürlük tanıyan bu kişiye inanırlar



Belladonna - Hafif ve Uçarı

• Carried desire to be carried fast / Hızlı
taşınmak arzusu (Ars- ağrıya karşı olan
hassasiyeti ve rahatsızlıktan dolayı)
Belladonna yük istemiyor, ivedi, hızlı bir şey
istiyor, kısıtlama olmasın istiyor

• Attention desires / İlgi isteği - hekimin onları
düzgün bir şekilde incelemesini ve dikkatinin
onda olmasını isterler

• Quarrelsome anger without / Kavgacı
sinirlenmeden



Belladonna - Hafif ve Uçarı

• Talks of business / İş konuşur - beni hemen
iyileştirecek bir şey vermezsen sana ödeme
yapmam

• Noise - inclination to make noise / Gürültü
- gürültü yapma eğilimi - yüksek sesle ama
gerçek öfke olmadan konuşma

• Sensitive - alternating with indifference / 
Duyarlı - kayıtsızlık ile değişen
Problemin yoğunluğu azaldığında unuturlar
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Belladonna - Çocuk

• Playful / Oyuncu, ateşi olduğunda bile oyun
oynama arzular

• Smiling / Gülümseme

• Grimaces / Yüz buruşturma

• Vivacious / Yaşam dolu

• Playing, desire to play hide and seek / Oynama, 
saklambaç oynama arzusu

• Hastalık stresini veya yükünü taşımak istemezler

• Jumping / Zıplama

• Noise inclined to make / Gürültü yapmaya eğilimli



Belladonna - Çocuk

• Kısa süreli ağlar

• İlaçların zorla uygulanmasına öfke ve kızgınlık

• Ateşliyken inleme, her nefeste

• Sinir olmadan kavgacı

• Konuşurken yüzünü buruşturur

• Eğlenceli birşeylerle oynamak isteyen
Lachesis’in aksine Belladonna her şeyle oynar

• Şimdi hastayım, şimdi iyiyim



Belladonna - Özet

• Belladonna hastası temelde tatlı, masum, canlı, 
oyunbaz ve kolay inanan bir çocuktur

• Çok sıradan ve rahat, sakin bir tavrı olan kişidir, ne 
olursa olsuncudur

• Her şeyi hafife alır ve çok endişeli değildir
• İşleri yönetme kabiliyetine (zenginliğine) ve

verimliliğine sahip olduğunu hisseder
• Onu hafif ve rahat yapan onun zenginlik

duygusudur
• Birden fazla şeyi aynı anda yapabileceğini (juggling

/ hokkabazlık yapabileceğini) hissediyor



Belladonna - Özet

• Kendisiyle meşguldür ve çevresinden pek fazla
rahatsızlık duymaz, oldukça bencildir ve her 
zaman herhangi bir yük, bağlayıcılık veya
taahhüt olmaksızın hafif ve özgür olmayı
arzular

• Genelde bir iyilik isteyerek yükünü
çevresindeki insanlara yükler, etrafındaki
kişiler tarafından taşınmak ister

• Özgürlüğünü sever ve özgür olmaya inanıyor

• Hayatının sloganı - Yaşa ve Yaşat!



Belladonna - Özet

• Ciddiyetsizliklerinden dolayı başlangıçta
sorunları ve hastalıkları görmezden gelirler. 
Bunun ciddiyetini ve sonuçlarını
hesaplayamazlar. Bu yüzden özgürlüklerini
tehlikeye atana kadar sıkıntıyı görmezden
gelirler. Ve Belladonna, özgürlüğünden
ödün veremez. Eğer herhangi bir hastalık
etkinliğini azaltır veya özgürlüğünü
kısıtlarsa bu durum ona kendisini zavallı
hissettirir



Belladonna - Özet

• Bundan hiç hoşlanmaz, o bir özgür kuştur
ve tutsak olmaktan korkar. Özgürlüğünün
tehlikeye gireceği korkusu ve zavallı
hissetme duyguları onu doktora getiren
nedenlerdir. Aksi takdirde, kendileri asla
doktora kendi rızasıyla gitmezler, genellikle
aile üyeleri tarafından doktora zorla
götürülürler



Belladonna - Özet

Kötürüm olma korkusu

Matematik – yeteneksizlik - hesaplama

Tutuklanmadan korkar

Zavallı olma delüzyonu



Belladonna - Hafif ve Uçarı



THANK YOU

Herhangi bir sorunuz varsa lütfen
benimle iletişim kurmaktan çekinmeyin
drsamirchaukkar@gmail.com
www.homeopathichealthsolutions.com
+91-9892166616
+91-8767702498

Dr. Samir Chaukkar
M.D.(Homeopathy)  H.M.D. (UK)
F.B.I.H (UK), DND, P.G. Hom (London)
P.G. Addictions Treatment (Canada)
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