
Zihin Rubriklerini Metaforik Yolla Kavrama!!!

Hastalıkta İnsanı Anlama



HHF ve Gurulara mütevazi minnettarlığımla!



HHF ve arkadaşlarıma mütevazi 
minnettarlığımla!



Calcarea Carb, bildiğimiz kadarıyla…

• Şişman, açık renkli (ten/saç), sarkık

• Terleme, özellikle yüz ve boyun bölgesinde 
olmakla birlikte vücudun her yerinde bolca
ve ekşi kokulu

• Zinde olmayan şişmanlık, dayanıklılığı yok

• Üşüyen hasta

• Yumurtayı, sindirilemeyen şeyleri aşerer

• Çok fazla korku, az güven ve bağımlı kişilik



Calcarea Carb
• Delusion wealth, imagination of / Delüzyon, servet hayali
• Servet nedir? Kaynaklar - kendine bağımlı olma
• Calcarea'nın zenginliği nedir? Calcarea bağımsız olmak ister, asla

başkalarına bağımlı olmayı sevmez
• Calcarea serveti, bağımsızlığı, kendi başına olması, çok

çalışması, başkalarına bağımlı olmaması, kapasitesi ve çalışma
yeteneğidir - Kendine Bağımlı

• Sulph de başkalarına bağımlı olmayı sevmez, ancak Sulph
başkalarına çok özen gösterir ve değer verir

• Sulph - servet zekadır, bilgidir, kendine yetmesidir, kendine
bağımlıdır

• Phos - serveti bağlantılarıdır, bilgisidir, zekasıdır, arkadaşlarıdır, 
çözümleridir

• Bell - serveti özgürlüktür, yük yok, stres yok, hiçbir şeye
bağlanamaz



Calcarea Carb - Kendine Bağımlı

ZİHİN-DELÜZYON-servet

ZİHİN-BAĞIMSIZLIK



Calcarea Carb
• Kendine bağımlı, bağımsız
• Başkalarına bağımlı olmayı sevmezler, kimse onun

iyi olmadığını ve bağımlı olduğunu düşünmemelidir
• ‘Başkalarına bağımlı olmak istemeyiz, günlük

işlerimizi halletmemiz gerekir, başkalarına bağımlı
olmak istemiyorum’ derler

• Sulph - o da yardım istemez ama o başkalarını 
önemser, hasta olduğunda başkalarını uyandırmaz

• Arsenik - başkalarına işkence eder
• Calc bakım vermez - insanların kendisinin bağımlı

olduğunu zannetmemesi gerektiğini hisseder



Calcarea Carb - Ayrıcalıklı
• Enerji, konuşma biçimleri, kendilerini

taşıma biçimleri, aura, titreşimler

• Ayrıcalıklı - Bir şeyi ayrıcalıklı olarak
tanımlarsanız, çok parası olan veya imtiyazlı
insanlarla sınırlı olduğunu ve bu nedenle
herkes tarafından kullanılamayacağını
kastediyorsunuz. Eskiden özel ve ayrıcalıklı
bir kulüptü ve şimdi tüm New Yorklulara
açık



Calcarea Carb - Ayrıcalıklı
• Calcarea, kliniğinize her geldiğinde, 

kendisini saygın, prestijli, tanınmış biri gibi 
gösterecektir; giyimi, markalı kıyafetleri, 
mücevherleri, saatleri, kendini taşıma şekli
sanki düğüne gidiyormuş gibi gösterir -
markalı kıyafetler ve zengin ve lüks
görünüm. En iyi doktorlara giderler, 
eczanede bile en pahalı ilaçları sorarlar.

• Calc, insanların onun hakkında ne 
düşündüğüne, toplumdaki konumuna çok
önem verir



Calcarea Carb - Ayrıcalıklı

ZİHİN-çok AYRICALIKLI

ZİHİN-ÇARESİZ-Sosyal pozisyonu



Calcarea Carb

• Calcarea, çalışma kapasitesi veya yeteneği
nedeniyle özel olduğunu hissediyor ve bu onun
serveti

• Her zaman ne kadar iş yapabileceklerinden veya
yaptıklarından veya yıllardır hiç yıllık izin
almadıklarından, en iyi yemekleri yaparken ne 
kadar ayrıcalıklı olduklarından bahsederler

• Sulp da güzel temiz giysiler giyer, ancak doktoruna
büyük bir saygıyla konuşur, bilgisi sizi etkiler

• Sulphur’ün serveti görünür, Calcarea ise servetini
göstermek zorundadır



Calcarea Carb
• Egotism, self esteem / Egotizm, özgüven - nasıl olurda yardım

isteyebilirim ki?
• Bir problemleri olduğunda insanların kendileri hakkında ne 

düşündüklerine çok önem verirler - Sensitive to opinion of 
others / Başkalarının görüşlerine duyarlıdırlar

• Fear of suffering / Acı çekme korkusu - kelimenin tam 
anlamıyla - acı çekme korkusu olabilir ama başka bir anlamı da 
var

• Calcarea için acı çekmek nedir?
• Diğerleri iyi olmadığımı veya başkalarına bağımlı olduğumu

görür veya belirli bir işi yapamayacağımı düşünürler
• Toplumda yarattığım imaj yerle bir olacak
• FİYAKALI GÖRÜNTÜ - zindeliksiz şişmanlık, yarattığı şişman imaj
• Bu kadar övündüğüm, görkemli, önemli, lüks hayatı sürdürmem

gerekiyor
• Acı çekme - toplumda yarattıkları imaj etkilenmemeli



Calcarea Carb

DELÜZYON - servet

OMURGASIZ KORKU - durumunun gözlemlendiği

DELÜZYON-diğerleri kafa bulanıklığımı gözlemleyecekler

DELÜZYON - izleniyor

KORKU - acı çekme
FİYAKALI OLMA, ÖNEMLİ

BÖBÜRLENEN BÖBÜRLENEN- gösterişten saçıp savurmak

İNATÇI – çocuklar - şişman olma eğilimli



Calcarea Carb - Böbürlenen

BÖBÜRLENEN

BÖBÜRLENEN-gösterişten saçıp savurmak
BÖBÜRLENEN-zengin olarak kabul edilme isteği



Calcarea Carb

GÖSTERİŞ

Tanımı:.. Hava atma, aşırı sunum

Eş anlamlıları: afili, gösteri, hava atma,
gösterişçilik, iddia, kabalık, sunma, süslü, 
cicili biçili, arsızlık, yapmacıklık, kendini pazarlama
teşhircilik

Basit, net ve gösterişten uzak yazar 

Servetlerini çok fazla göstermeden sunma konusuda dikkatli olmak zorundalar 

Nihayetinde gösteriş ve lüksün gerçek modern şehir hayatında yeri yok 



Calcarea Carb - Gösteriş

BÖBÜRLENEN- gösterişten saçıp savurmak



Calcarea Carb

• Boasting, braggart / Böbürlenme, övünme - sen sormadan 
abartarak anlatırlar

• Squandering / Saçıp savurma - sebep veya ihtiyaç duymadan
bol şekilde harcama

• Spending through ostentation / Gösteriş için harcama -
gösteriş yapma - böylece yücelik imajı korunur

• Lüks yaşam
• Tombul şişman görüntü - görkemli görüntüyü korumak zorunda
• Sulphur’ün servetini görebilirsin, o göstermez, 
• Calc'ın kapasitesi ve yeteneği yoktur, ancak servetini

göstermesi gerekir, imajını korumak için çok çaba sarf eder -
başkalarının onun hakkında ne düşündüğüne duyarlıdır



Calcarea Carb
• Fear of his condition being observed / Durumunun gözlemlenmesinden

korkma
• Sensitive to opinion of others / Başkalarının görüşlerine duyarlı
• Delusion she is being watched / Delüzyon, izleniyor
• Fear of opinion of others / Başkalarının fikirlerinden korkma
• Delusion others will observe her confusion / Delüzyon, başkaları onun kafa

karışıklığını gözlemleyecek
• Delusion she is criticized / Delüzyon, o eleştiriliyor
• Cannot bear to be looked at / Bakılmaya dayanamaz
• Feels himself different from others / Kendini diğerlerinden farklı hisseder
• Exclusive too much / Çok ayrıcalıklı - kapasitesinin ne kadar olduğu, 

yeteneği, ne kadar çalışabilecekleri - Calcarea'nın ayrıcalığı bunlar
• Ne kadar çalışabildikleriyle hava atmaya devam ederler
• Despair of social position / Sosyal konum çaresizliği
• Concerned of social position / Sosyal konumunu önemser - Complete

Repertory



Calcarea Carb



Calcarea Carb
• Kendilerinin iyi olup olmadıklarının sorulması veya bir işi

yapamayacak durumda olduklarının söylenmesinden hoşlanmazlar
• Bu yüzden iyi olmadığında bile kendilerini meşgul ediyorlar (Stram, 

Phos dinlenebilir)
• Busy fruitlessly / Verimsiz bir şekilde meşguliyet - çıktı veya ürün yok
• Breaking things, sticks / Bir şeyleri kırma, çubuklar - gereksiz birşeyi

yapma
• Güç, yetenek ve zenginliklerini ne kadar çok iş yapabileceklerini

göstermek için göstermek isterler. Herhangi bir problemleri
olmadığını, çok çalışabileceklerini göstermek için ne kadar
çalışabileceklerini ispatlamak isterler, bununla övünerek, ego

• İyi olmadığını ve dinlenip dinlenmediğini sorduğunuzda şöyle der: 
‘Dinlenmem ben, çalışmaya devam ediyorum’ doktor iyi olmasa bile 
kliniğine gider. ‘evde oturup dinlendiğimde sinirleniyorum’

• Meşgul olmak istiyor
• Sadness, irritability while idle / Üzüntü, asabiyet boşta iken
• Meşgul olduğunda daha iyi



Calcarea Carb



Calcarea Carb

• Zenginlik - kaynaklarım var, kaynaklarım olduğu sürece sorun
yok - yardıma gerek yok ama büyük bir şey olduğunu
anladığında…

• Indifference, important things to / Kayıtsızlık, önemli şeylere
• Servetinin orada olmadığını hissettiğinde veya küçük bir

sorunun aslında başka bir insanda büyük bir sorun olduğunu
anladığında hemen tepki verir

• Starting, startled at the prick of a needle / Başlama, iğnenin
batmasıyla irkiliyor

• Horrible, sad stories affect him profoundly / Korkunç, hüzünlü
hikayeler onu derinden etkiliyor

• Impressionable / Etkilenen
• Anguish / Izdırap, acı, keder



Calcarea Carb



Calcarea Carb
• Anxiety dark in / Anksiyete karanlıkta - neden kaynaklanıyor

olabilir bilmiyorum?
• Light desire for / Aydınlanma arzusu - sence sebebi ne olabilir?
• Fear of suffering, pain / Acı ve ağrı çekme korkusu - bu hastalık

neye yol açabilir?
• Fear of poverty / Yoksulluk korkusu - umarım felç olup

başkalarına bağımlı olmam
• Light desire for delirious / Çılgınlık halinde aydınlanma arzusu -

sormaya ve sormaya devam eder
• Despair of social position / Sosyal konum çaresizliği - Başkaları

benim hakkımda ne düşünür? Benim hakkımda ne konuşuyorlar?
• Yoga öğretiyorum ancak sadece artritim var. Doktorum ancak 

sedefim var. Benim hakkımda ne düşünecekler
• Calc, insanlar onlara problemlerini sorduğunda problem yaşarlar



Calcarea Carb
• Indifference to recovery / İyileşmeye kayıtsızlık - Arsenik - daha

çok acıdan endişe duyuyor, hızlı taşınmak istiyor, ‘ilk önce ağrımı
geçirin, taşı daha sonra tedavi edebilirsiniz. Calcarea'da mesele,
önce görünüm sonra diğerleri

• Gourmand / Gurme - en iyi şeyleri ister, konfor, lüks… değişmek  
istemez 

• Traditional prejudice / Geleneksel önyargı - aile üyeleri de bu 
probleme sahip

• Anxiety, hypochondriacal / Anksiyete, hipkondrik
• Reading, desire to read medical books / Okuma, tıp kitapları 

okuma arzusu
• Mania to read medical books / Tıp kitabı okuma manisi
• Philosophy ability for / Felsefe yeteneği



Calcarea Carb

obur
Çok yiyen

Çabukça yiyen

Yemeye meraklı

Gurme iyi yemek aşığıdır

Yemeyi seven ve sıklıkla çok yiyen kişi



Calcarea Carb Child

Korumacılığı biraz abarttığını düşünmüyor musun?



Calcarea Carb Çocuğu
Helikopter ebeveyn



Calcarea Carb Çocuğu

• A/f parental protection, excessive / Aşırı korumacı 
ebeveynliğe maruz kalmaktan dolayı rahatsızlanma -
gecikmiş gelişme

• Baba veya anne çocuğuna ‘sen yapma ben yaparım’ der
• Aşırı şımartma, ONUN YAPMASINA MÜSAADE ETMEME
• BÖBÜRLENME, FİYAKA ATMA
• Çok fazla kaynaklara sahip olduklarını düşünüyorlar
• Gerekenden daha fazla kaynak verildiğinde
• Koruyucu ortamın dışına çıktıklarında problem yaşarlar
• Charlatan / Şarlatan - başkalarını etkilemek için, bir şeyler satmak

için hileler yapar, birini kandırma kapasitesi var
• Spineless / Omurgasız – her zaman bağımlı, kendi omurgası yok, çok

güçlü olduğunu göstermesine rağmen kolayca kırılabilir
(yumuşakçalar omurgasızdır), kendi dayanağı yok



Calcarea Carb Çocuğu



Calcarea Carb Çocuğu

• Obstinate children in, inclined to grow fat / 
Çocuklardaki inatçılık, kilo almaya yatkın -
talepleri söz konusu olduğunda çok
yapışkandırlar, talepleri konusunda 
ısrarcıdırlar, ebeveynleri hayır diyemez, hayır
dedikçe talepleri daha da artar, ebeveynlerinin
karşılayabileceğini bilir, servetinden emin

• Açgözlü, gittikçe daha fazlasını ister, asla
tatmin olmaz, aldıklarında egosu beslenir



Calcarea Carb - Fiyakalı

• https://www.youtube.com/watch?v=7muB
WX0G9zE

• https://www.youtube.com/watch?v=d9dJB
o-MaEE

https://www.youtube.com/watch?v=7muBWX0G9zE
https://www.youtube.com/watch?v=d9dJBo-MaEE


Calcarea Carb

• Palmoplantar sedef hastalığı vakası - avuç içi
ve ayak tabanında çatlak ve kanamalar

• Bir şehir bisikletiyle geldi ve davranışı, 
konuşması ve duruşu kadınsıydı 

• Babasıyla birlikte bir aile bakkalları vardı ve 
orada çalışıyordu 

• O kadar çok acı çekiyorum, çok ağrım var, 
yıllardır çok fazla acı çekiyorum, bu beni ciddi
bir soruna mı sürükleyecek, tam olarak bu
nedir, neden orada? Ellerim kesilecek mi? -
çok fazla korku



Calcarea Carb

• Ailenin kendisine sağladığı tüm kaynaklardan, lüks
yaşamdan, istediği her şeyi çok kolay elde etmiş

• Ancak babası ondan yeni bir iş kurmasını ve kendi
ayakları üzerinde durmasını ve sorumluluğunu
almasını istemiş.

• Babası onu sorumluluk almaya zorlaması 
rahatsızlığının tetikleyicisi olmuş

• Korunaklı bir ortamda yaşıyordu
• Bu sorun hakkında çok endişeliydi, tekrar tekrar

sorular soruyordu, ne olduğunu, neden
olduğunu…tehlikeli bir patolojiye dönüşecek mi?

• Sürekli sormaya devam etti



Calcarea Carb

ZİHİN – GARİP – TUHAF – DÜŞÜNCE VE HAREKETLERİ

ZİHİN – EFEMİNE



Calcarea Carb

Calcarea Carb bebekleri her zaman "değerli 
çocuklar" dır. Değerlidirler çünkü geç sahip 
olunmuş bir çocuktur veya tek çocukturlar veya 
çoğu zaman zengin bir ailede doğarlar. Yani tek 
başarıları, o ailede doğmalarıdır. Hayatta 
herhangi bir zorluk veya zorlukla 
karşılaşmalarına asla izin verilmez. Kliniğinize 
geldiklerinde, bu tür bir davranış için çok 
büyümüş olsa bile ebeveynlerinin kucağına 
oturtacağını göreceksiniz



Calcarea Carb
ÇOCUKLAR, EBEVEYNELERİNİN 
KUCAĞINDAN HİÇ İNMEZLER



Calcarea Carb

Bu güçlü bir öz-önem duygusu yaratır ve çocuk 
çok talepkar ve huysuz hale gelir
MIND - OBSTINATE - children - fat, inclined to
grow / İNATÇI - çocuklarda - kilo almaya yatkın
MİND - DELIRIUM - rolling on floor / DELİRYUM 
– Yerde yuvarlanma
MIND - SHRIEKING - children, in - day and night
/ ÇIĞLIK ATMA - çocuklarda - gün boyu ve gece
MIND - TORMENTING - others - day and night / 
EZİYET ETME - başkalarına - gün boyu ve gece
MIND - PETULANT / HIRÇIN, HUYSUZ 



Calcarea Carb
Bu tür çocuklar, başkalarının kendilerine nasıl 
davrandığı ile ve onlarla birlikte yaramazlık yapan 
kişilerle ilgilenirler. Karşı koyamayacaklarını bilirler 
ve savuşturmak zorunda kalacaklarını bilirler, bu 
yüzden kendilerini her zaman bu tür insanlardan 
veya durumlardan kurtarırlar

MIND - FEAR - laughed at and mocked at; being / 
KORKU - gülünme veya alay edilme
MIND - FEAR - ridiculed, of being / KORKU -
gülünç durumda olma



Calcarea Carb
Bu çocuklar sizi ziyaret ettiklerinde sanki inekmiş (nörd) gibi 
görünebilirler, yaşlarına uygun olmayan anlayış ve bilgileri 
göstermeye çalışırlar

MIND - PRECOCITY of children / Çocukların ERKEN 
GELİŞMESİ
Ancak bu erken gelişmişlik, herhangi bir tehdit algıladığı anda 
ortadan kaybolur.
Gözleri büyür ve iyice sarsılırlar. Gözleri her yeri taramaya 
başlar, çünkü bu "kabuğun dışında" bir durumdur.

MIND - LOOKING - directions; in all / BAKMA - her yöne
MIND - FEAR - injury - being injured, of / KORKU - yaralanma 
- yaralanıyor olma
MIND – FEAR - suffering, of / KORKU - acı çekme



Calcarea Carb

İrritabl bağırsak sendromu vakasıydı. Ellili 
yaşlarının sonundaydı. Saçları genç bir görünüm 
vermek için boyanmış. Saçları düzgünce arkaya 
doğru taralıydı. Alnına büyük bir "Tilak" 
sürmüştü. Şık kıyafetler giyiyordu. Dirseğe kadar 
düzgünce katlanmış, temiz, yeni ütülenmiş 
beyaz bir gömlek giymişti. Gömleği düzgünce 
pantolonuna sıkıştırılmıştı. Her zaman yanında 
bir siyasi partinin elçisi olan bir gazete taşırdı. 
Bu, açıkça o siyasi partiye bağlılığını göstermek 
içindi. Ciddi bir duruşu vardı



Calcarea Carb

"Doktor, irritabl bağırsak sendromunu 
biliyor musunuz?" diye sorarak başladı.

Biraz sinirlendim ama 'Evet! Elbette!!'

"Bakın doktor, midede rahatsızlık ve 
gevşek hareketlerle değişen kabızlığın 
olduğu kronik bir bağırsak hastalığıdır" 
demeye başladığını görmezden gelerek



Calcarea Carb

"Midemdeki durumu iyileştirmek için 
bana ilaçlar ver." Bu benim için biraz 
fazlaydı, bu yüzden ona bir bakış attım. 
Ama bakışa alışıktı.

O yüzden devam ettim: 'Söyleyin 
efendim, ne yaparsınız? İşiniz nedir?'

"Ben bir sosyal hizmet görevlisiyim."

Dr: "Hayatınızı nasıl kazanıyorsunuz?" 
Hassas noktasını hissettim



Calcarea Carb

Şimdi biraz kendine geldi. Uygun bir 
gelir kaynağı olmadığını söyledi. 
Yeğenim tarafından maddi olarak 
destekleniyorum. Komisyon yoluyla 
küçük bir akarım var. Ama çok değil. 
Yeğenimin mahallede küçük bir dairesi 
var. Orada kalmama izin verdi. Bir 
ortak yemek alanında da yemeğimi 
yiyorum



Calcarea Carb

Pt: "Doktor, ben evliydim. Bir oğlum var. 
Ama işimi kaybettim, çünkü zorlukların 
üstesinden gelemedim. Daha önce bazı 
küçük işletmeleri de denedim. Ama 
hiçbirinde başarılı olamadım. Karım yetersiz 
olduğumu söyledi ve beni oğlumuzla bir 
başına bıraktı. Oğlum şimdi büyüdü ve 
kazanmaya başladı. Ama o da bana 
bakmıyor.

Dr: "Bu sosyal hizmet uzmanı olayı nedir?"



Calcarea Carb

Pt: "Çevremdeki insanlar beni tanır. Bu 
yüzden sohbet ve gazete için orada 
toplanan küçük bir yol kenarındaki grubun 
yanında takılıyorum.
Dr: "Ama ‘sosyal hizmet’ bunun 
neresinde?"
Pt: ‘Bazı yaşlılara gazete okuyorum. İhtiyacı 
olana ücretsiz tavsiye veriyorum. "
Pt: 'Dr, oradaki insanlar bana saygı 
duyuyor. Küçük çocuklar, "Ganapati" veya 
"Diwali" gibi halka açık festivalleri 
kutlarken benim tavsiyemi arıyorlar



Calcarea Carb

Kendisinde bir sorun olmadığı konusunda net bir 
şekilde yanlış bir izlenim altında olan bir insandı. 
Yetersiz kazancı, kendini destekleyememesi ve 
hayatında hiçbir yere varamayacağı gerçeğini 
kavraması mümkün değildi. 

Aksine, topluma hizmet ettiği ve insanların ona saygı 
duyduğu konusunda yanlış bir anlayışa sahipti.

Hayatın önemli işleriyle ilgilenmek yerine, insanların 
ve toplumun onun hakkında ne düşündüğü ve onu 
gerçekten ciddi sorunlarından kurtarmayacak 
kişilerle ilgileniyordu



Calcarea Carb

MIND – DELUSIONS – WEALTH OF

MIND - FEAR - OPINION OF OTHERS, OF

MIND - SENSITIVE - OPINION OF 
OTHERS, TO THE

MIND - BUSY - FRUITLESSLY

MIND - CHARLATAN

MIND - PRESUMPTUOUS / HADDİNİ 
BİLMEYEN, KÜSTAH



Calcarea Carb

Şarlatan - özel bilgi veya beceriye sahip
olduğunu iddia eden kişi
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(bir kişinin veya davranışlarının) izin verilen
veya uygun olan sınırlara uymaması
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Kırklı yaşlarının başında bir kadındı. Diz eklemlerindeki ağrı nedeniyle acı
çeken bir ev hanımıydı.
Dr: Diz ağrısı? Çok erken değil mi?'
Pt: Evet, doktor. Çok çalışıyorum
Dr: Neyle meşgulsünüz?
Pt: Ben ev hanımıyım.
Dr: Ne yaparsınız?
Pt: Sabah uyanıyorum, kendime çay yapıyorum, sebzeleri doğruyorum, 
soğanları doğruyorum, sonra pişiriyorum, karıştırıyorum, sonra pirinci
pişiriyorum, sonra servis ediyorum.
Dr: Evde kaç kişi var?
Pt: İkimiz ve üniversiteye giden bir oğul.
Dr: Yani çocuğun sorumluluğunun çoğunu üstlenmiyor olmalısınız?
Pt: Biliyorsunuz, dr, bugünlerde çocuklara göz kulak olmam gerekiyor…..
ve sonra sürekli gevezelik etti.
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ANALİZ VE DEĞERLENDİRME

Hanımefendi açıkça bazı önemli görevleri
yapmakla meşgul olduğunu göstermeye
çalışıyordu, ancak işinin doğasını
açıklamaya başladığında, işinin önemini ve
miktarını sadece abarttığı ortaya çıktı ki işi 
oldukça düzenli ve kolaydı
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MIND - BUSY - fruitlessly / MEŞGUL -
verimsiz

MIND - OCCUPATION - amel./ MEŞGULİYET -
iyi gelir
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Exclusive too much / Çok fazla ayrıcalıklı - Calc-carb, 
Nat-mur, Platina
Platina - doğuştan ayrıcalıklı, ayrıcalıklı olarak yaşar ve 
ölür, Del, wealth / Del, servet rubriğinde vardır ama Fear 
of poverty / Fakir olma korkusu veya Del poor / Del, 
zavallı rubriklerinde yoktur
Calc-carb - işe yaramaz ayrıcalıklık, hiçbir amacı yoktur, 
Del wealth / Del servet vardır ama her zaman servetinin 
sarsıntıda olmasından ve fakirlikten korkar
Nat-mur - Del wealth / Del servet ve Del poverty / Del 
fakirlik rubriklerinde yoktur, ayrıcalıklı olmaya çalışır 
ancak yapamaz, o yüzden Dignified / Haysiyetli 
rubriğinde vardır
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Calcarea carb gerçekten zorlu işler yapamaz, bu 
yüzden çok şey yaptığını göstermesi gerekir. 
İnsanlar onun hasta olduğunu veya işe gitmediğini 
fark ederse, bu onun zayıflığını ortaya çıkarır. Bu 
yüzden gardı kırılırsa çok sinirlenir. Bu yüzden aktif 
olduğunu göstermeye devam eder
MIND - IRRITABILITY - idle, when / ASABİYET -
boşta olduğunda
MIND - SADNESS - idleness, while / ÜZÜNTÜ - boş 
kaldığında
MIND - AVERSION - everything, to - sitting idle; as 
soon as / KAÇINMA - herşeyden - boşta oturur 
oturmaz
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SOME REAL LIFE SITUATIONS…

• Basından ya da bir grup insandan aşırı ilgi gören, 
neden bu kadar özel olduklarını bile bilmeyen 
süperstar ya da tanınmış kişiliklerin çocukları

• Bazı STK'lara yeni katılan ve kocasının yaptığı 
bağışlarla önem kazanan varlıklı kişilerin eşleridir. 
Kürsüde oturan ve başarıdan hoşlanan kişilerdir. 
Sırf parlamak için şatafatlı giyinirler ancak toplum 
için çok çalışmamış ve topluma hizmet etmekle 
övünmemişlerdir

• "Bir arama yaparsam 10 kişi seninle ilgilenmek için 
akın eder" diyen insanlar



If you have any queries please don’t hesitate 
to contact us on

Dr Samir Chaukkar (drsamirchaukkar@gmail.com)
Lora Georgieva (lorka1979@gmail.com)

+91-9892166616
+91-8767702498


