
Zihin Rubriklerini Metaforik Yolla Kavrama!!!

Hastalıkta İnsanı Anlama



Ignatia
Küllerin altında köz hala harlı



Ignatia – Pozitif rubrikler
• Hopeful, positive / Umutlu, pozitif
• Cares full of / Tamamen özenli
• Clarity of mind / Zihin berraklığı
• Desires - full of desires / Arzular - arzularla dolu
• Dancing ameliorates / Dans etmek iyi gelir -

başkaları için bir şeyler yapmaktan hoşlanır, tutku, 
kariyer, hobi, ev işleriyle meşgul ve eğleniyor.

• Audacity / Gözü pek - eyleminin sunucunu 
kestirebilir ve bunu güvenle karşılar

• Benevolence / Yardımseverlik - etrafındakileri 
mutlu eder, başkalarına hizmet etmekten hoşlanır



Ignatia – Pozitif rubrikler

• Ecstasy / Coşku, büyük sevinç

• Excitement women in / Kadınlarda heyecanlanma

• Sensitive women / Hassas kadınlar- Ign tek remedi

• Alert / Tetikte

• Sensitive to others emotions / Başkalarının 
duygularına karşı hassas

• Diğerlerine karşı nasıl davranacağını bilir - ahlak ve 
değerler 

• Hiçbir eyleminin kimseye zarar vermediğinin 
farkındadır



Ignatia – Pozitif rubrikler
• Çok hassas şekilde yetiştirilmiş
• Değerler ve ahlaki kuralları çok derinden işlenmiş
• Delusion, thinks that he hears music / Delüzyon, müzik 

duyduğunu düşünür - seni mutlu eden güzel bir şey
• Hoş, uyumlu, sorumluluk sahibi, ebeveynler mutlu 

hisseder, ebeveynler veya öğretmenlerden hiç şikayet 
gelmez 

• Responsible / Sorumluluk sahibi
• Caring for others / Başkaları ile ilgilenir
• Idealistic / İdealist
• Laughing immoderately / Ayarsız şekilde gülme



Ignatia – Positive rubrics
• Defiant / Cüretkar
• Fearless / Korkusuz
• Haksızlık karşısında sesini yükseltir – Cannot support injustice / 

Adaletsizliğe tahammül edemez
• Precocity of children / Çocukların erken gelişimi
• Playful / Oyuncu
• Philosophy ability for / Felsefe yeteneği - epey okur, bilgili biri
• Quick to act / Hızlı hareket eder - hastayken bile tetiktedir
• Vivacious / Hayat dolu
• Travel - desire to travel / Seyahat - seyahat etme arzusu
• Yielding / Uysal



Ignatia – -den rahatsızlanma
• Abused sexually / Cinsel istismar - gereğinden fazla 

faydalanılma
• Anger, anger suppressed / Öfke, bastırılmış öfke 
• Anger with indignation / İçerlemeyle birlikte öfke -

itibarı zedelenmiş
• Criticized / Eleştirilme - belirgin şeyleri eleştirme
• Reproaches / Suçlanma - tekrar  tekrar tenkit etme
• Reprimands / Azarlanma
• Death of loved ones, parents and friends / 

Sevdiklerinin, ebeveynlerinin ve arkadaşlarının kaybı
• Discords between parents, friends / Arkadaşları, 

ebeveynleri arasındaki uyuşmazlık



• Friendship deceived / Arkadaşlıkta hayal 
kırıklığı (aldatılma)

• Honor wounded / Yaralanmış onur
• Indignation / İçerleme
• Grief - recent / Yas - yakın zamanda - yıllar 

geçmesine rağmen acı hala taze
• Loss of position / Pozisyon kaybı - ailede, aile 

bireyleri ve iş yerindekiler için her şeyi yaparlar 
• Embarrassment / Utanç, mahcubiyet
• Punishment / Cezalandırılma 

Ignatia – -den rahatsızlanma



Ignatia –
Disconcerted / Uyumu bozulmuş 

• Uyum içindeyken her şey yolunda ama uyum bozulduğunda her şey 
rahatsız eder

• Talking indisposed to / Konuşma isteksizliği
• Taciturn / Suskun
• Eating refuses to / Yemeyi reddeder
• Weeping avoiding to / Ağlamaktan kaçınır
• Admonition aggravates even kindly / Nazik bir öğüt bile aggrave

eder 
• Aversion to be approached / Yakınlaşmadan kaçınır
• Consolation aggravates / Teselli aggrave eder
• Irritability / İritabilite
• Contradiction intolerant of / Çelişkiye tahammül edemez
• Embittered / Hayata küskün, hırçın
• Laughing from grief / Kederden gülme
• Morose by contradiction / Çelişkiden ötürü somurtma



Ignatia



Ignatia
Resmin sol tarafındakiler: 
Irritibality pain during – Ağrısı olduğunda irritabl
Searching floor, on – Zeminde arama
Alert – Tetikte 
Sensitive –Hassas
Reserved – İçine kapanık
Secretive – Ketum
Hiding himself – Kendini saklama
Sensitive to moral impression – Ahlaki izlenimlere duyarlı

Resmin sağ tarafındakiler: 
Mildness – bears suffering even outrage, without complaining / Ilımlılık –
öfkelense bile acısına katlanır, şikayet etmeden 
Complaining, sleep in / Uykuda şikayet etme
Disconcerted / Uyumu bozulmuş
Injustice cannot support / Haksızlığa dayanamaz



Ignatia

• https://www.youtube.com/watch?v=C8eA
KT-zQXk

• https://www.youtube.com/watch?v=qVqw
X-M6UkE

• https://www.youtube.com/watch?v=OrNtL
CTn3-o

https://www.youtube.com/watch?v=C8eAKT-zQXk
https://www.youtube.com/watch?v=qVqwX-M6UkE
https://www.youtube.com/watch?v=OrNtLCTn3-o


Ignatia



Ignatia – Phatak’tan

• TETİKTE; AŞIRI HASSAS VE SİNİRLİ
• Oldukça duygusal, Dakikası dakikasına uymayan
• Kara YAS
• Sessiz ve üzgün
• İÇ ÇEKME, sırayla ağlar veya güler, ciddi olması gerektiği durumlarda

güler. Değişken ruh halleri
• Mutsuz aşk
• İçin için ağlama; üzgün olmaktan hoşlanıyor
• Kendisine kızgın. Yalnız kalmayı arzular. Herşey onu rahatszı eder. 

Çelişkiye tahammülsüzlük; azarlanmaya tahammülsüzlük
• Izdırap; yardım çığlıkları. Kaprisli
• Nazik bir şekilde kendinden emin
• Uzun bir süredir oruç tutmuş olduğu hissi
• Sorumluluğunu ihmal ettiği düşüncesi
• İç çekme ve hıçkıra hıçkıra ağlama
• Konuşkan değil



Ignatia

• Duyarlı, hassas, tetikte, içine kapalı
• Düzgün şekilde otururlar, düzgün giyinirler, düzgün konuşurlar, 

ciddidirler (Lachesis ve Belladonna’nın zıttı)
• Ağrısı olduğunda irritabilite - Ignatia ve Hepar sulp (Kent)
• Ağrı her zaman fiziksel değildir, duygusal da olabilir
• Ignatia’nın acısı nedir?
• Ignatia’nın iritabilitesi konuşmasından çok davranışlarından 

gözle görülür 
• Ahlaki izlenimlere karşı hassastır
• Ignatia için ahlak ve değerler çok önemlidir
• Doğru ve yanlış duygusu
• Ignatia, ister anne, ister kız, isterse de baba veya oğlan olsun 

ahlaki sorumluluklara çok duyarlıdır
• Ignatia, ahlak konusunda oldukça titzdir



Ignatia

• Haksızlığa dayanamaz
• Alert / Tetikte - ahlaki olma konusunda hep tetikte

ve aynı zamanda başkalarından da benzer şekilde 
ahlaka uygun davranmalarını bekliyor

• Eğer kendisi ahlaki anlamda titizse kocasının da eşit 
şekilde ahlaki anlamda titiz olmasını bekler

• Görev bilinci, sorumlulukları çok ciddiye alır
• Conscientious of trifles / Önemsiz şeyler hakkında 

itinalı
• Del - neglected her duties / Del - görevlerini ihmal 

etmiş



Ignatia

• Ahlaki açıdan uygun davranıyorsa ve ahlaki kurallara uygun bir 
şekilde takip ediyorsa, ancak diğerleri uymuyorsa, uzun bir süre
sonra nihayetinde Disconcerted / Uyumu bozulmuş duruma
geçecektir

• Anlamasını bekler, asla şikayet etmez ama belli bir seviyeden 
sonra artık patlar.

• Disconcerted / Uyumu bozulmuş - yas+ öfke + umutsuzluk +
teslim olma

• Diğer şeylere yönlendirilen öfke - Çoğu zaman olduğu gibi, 
öfkesini mutfak eşyalarından çıkarır, bir şeyler fırlatır, kapıları 
çarpar ama hiçbir şey söylemez, sorumluluklarını yerine 
getirmeye devam eder

• İlk başlarda dans etmek iyi gelir, hayat dolu, şen şakrak, 
başkaları için her şeyi yapar, ailenin ayarına göre dans eder



Ignatia



Ignatia - Klinikte

• Klinikte Ignatia – Ignatia kocasıyla
• Yardım için çığlık atıyor
• Yardım veya tedavi isteme şekli çok tuhaf - bu bir çığlık atma yöntemi
• Doktrla konuşunca başka yerlere bakar
• Aşağı bakma
• Zemini arama
• İritabilite yüzünden okunur
• Tek heceyle veya sadece başını sallayarak konuşur
• Yardım isteme şekli çok gariptir
• Neden bu kadar süre boyunca tedavi görmediniz?
• Bu soru üzerine kocasına ters bir şekilde bakar, sadece sert bir bakış atar – Bu 

bakışın anlamaı: «haydi şimdi sen anlat» dercesine kocasına…
• Ancak hiçbir şey söylemez, «hayır» der, «herşey yolunda»
• Ancak yüzünden öfkesi okunur ama bir şey söylemez
• Uykuda şikayet etme



Ignatia - Klinikte

• Hiding / Saklama - Karşısındaki kişi bir şeyleri sakladığını anlar
• Secretive / Ketum - kimse tarafından bilinemez
• Ignatia öfkesini ve iritabilitesini saklar ve telaşlıdır
• Ignatia, evde kocası veya kocasının ailesi ile yaşadığı sorunları, 

herkesin ona nasıl zarar verdiğini gizler.
• Mild nature / Ilımlı tabiat- kocası kötü olsa bile işini içtenlikle 

yapar 
• Mildness - bears suffering even outrage, without complaining

/ Ilımlılık - öfkelense bile acısına katlanır, şikayet etmeden 
• Ignatia asla şikayet etmez, ılımlı kalır
• Cowardice - without courage to express own opinion / 

Korkaklık - kendi fikrini açıklama cesareti olmadan
• Yaşadığı zorluklardan ailesine ve hatta doktoruna asla şikayette

bulunmaz - sorumluluklarını yerine getirmeye devam eder



Ignatia – Çocuk

• Playful / Oyuncu
• Play desire to / Oyun oynama arzusu
• Bubbly, vivacious / Şen şakrak, hayat dolu
• Dancing ameliorates / Dans etmek iyi gelir
• Ahlaklı çocuk
• A/f jealousy / Kıskançlıktan dolayı rahatszılanma
• Jealousy when new born gets all attention / Yeni doğana tüm 

dikkat yöneltildiğinde kıskançlık - Hyos and Ignatia
• Yeni doğan - Aileye yeni katılan
• Yeni doğana iyi bakar, zarar vermez
• Ebeveynler, yenidoğandan sonra diğer çocuğa karşı ahlaki

sorumluluklarını unuttuklarında bu durum kıskançlık yaratabilir



Ignatia – Çocuk



Ignatia – Çocuk

Resmin sol tarafındakiler: 

Shrieking for help – Yardım için çığlık atma
Dwells on past, disagreeable occurrence – Geçmişte yaşar, 
nahoş olaylar
Grief from long past offenses – Çok eski incinmelerden
kaynaklanan keder
Offended easily from past offenses – Geçmiş 
incinmelerden kolayca alınma
A/F Indignation – İçerlemden dolayı hastalanma
Brooding over grief – Kederi ile ilgili kara kara düşünmek
Defiant – Cüretkar



Ignatia – Çocuk

Resmin sağ tarafındakiler: 

Delusion he is married – Delüzyon, evli olduğu
Delusion she is breaking her vow – Delüzyon, yeminini bozduğu
Destructiveness of clothes – Kıyafetlerini parçalama
Jealousy children when the newborn gets all attention –
Kıskançlık, yeni doğan tüm dikkati üzerinde topladığında
Imbecility, Negativism – Embesillik, negativizm
Feigning to be sick – Hasta numarası yapma
A/F Reproaches – Suçlamadan dolayı hastalanma
A/F Reprimands – Azarlanmadan dolayı hastalanma



Ignatia 

• Dwells on past, disagreeable occurrence –
Geçmişte yaşar, nahoş olaylar

• Grief from long past offenses – Çok eski 
incinmelerden kaynaklanan keder

• Offended easily from past offenses – Geçmiş 
incinmelerden kolayca alınma

• Brooding over grief – Kederi ile ilgili kara kara 
düşünmek

• A/F Indignation – İçerlemden dolayı 
hastalanma

• Ignatia her incinmeyi çok canlı şekilde hatırlar



Ignatia 

• Disconcerted / Uyumu bozulmuş
• Defiant / Cüretkar – Ototriteye karşı çıkar
• Destructiveness of clothing / Kıyafetlerini parçalama - kıyafet 

itibarını kaplar - katlandığı ve sürdürdüğü ne varsa her şeyi yıkar 
dağıtır, herkese haddini bildirir

• Imbecility negativism / Embesillik negatiflik
• Feigning sick / Hasta numarası yapma - gösterişçi değil (puls-

karşısındaki kişiye iki yüzlülükle kendi avantajı için gösteriş yapar)
• Shameful / Utanç verici
• Admonition aggravates even kindly / Nazik bir öğüt bile aggrave

eder 
• A/f Reproaches / Suçlamadan dolayı hastalanma (suç) - hatalısın!
• A/f criticized / Eleştirilmeden dolayı rahatsızlanma
• A/f Reprimands – Azarlanmadan dolayı hastalanma – fırçalanma
• Hatalı değilsem neden azar işitiyorum. 



Ignatia 

• Disconcerted / Telaşlı - geniş bir rubrik- ahenk yok 
olmuş – harmoni yitmiş

• Talking, indisposed to talk / Konuşma, konuşma 
isteksizliği

• Taciturn / Suskun
• Asla problemlerinden bahsetmez
• Eating refuses to / Yemeyi reddeder
• Weeping difficult / Ağlama zor
• Avoids weeping / Ağlamaktan kaçınır
• Anger with taciturnity / Suskunlukla birlikte öfke
• Admonition aggravates even kindly / Nazik bir öğüt 

bile aggrave eder 



Ignatia 

• A/f Hurt / İncinmeden, Abuse / İstismardan, Indignation / 
İçerlemeden, Neglect by mother / Annesi tarafından ihmal 
edilmekten rahatsızlanma

• Disconcerted / Uyumu bozulmuş - geniş bir rubrik- ahenk yok 
olmuş - harmoni yitmiş, yas + öfke + teslimiyet

• Talking, indisposed to talk / Konuşma, konuşma isteksizliği
• Taciturn / Suskun 
• Asla problemlerinden bahsetmez
• Eating refuses to / Yemeyi reddeder
• Weeping difficult / Ağlamak zor
• Avoids weeping / Ağlamaktan kaçınır
• Anger with taciturnity / Suskunlukla birlikte öfke
• Admonition aggravates even kindly / Nazik bir öğüt bile 

aggrave eder 



Ignatia 

 Annesi bir anda doğum izni bitip işe döndüğünde çocuk tüm 
harmonisini kaybeder - ılımlı, uysal, çocuk birden ağlayan, 
uyumayan, yemek yemeyen, öfke krizleri geçiren bir çocuğa 
dönüşür - güven yok olmuştur. 

 Yeni evli bir kadın, eşinin ebeveynleri iyi davranmıyor ve kocası 
kendisine bu konuda destek olmuyor

• Ahlaki değerlerden dolayı şikayet etmez, katlanmayı sürdürür ve 
çokça öfke biriktirir içinde ama bunu dolaylı yolla gösterir. 

• Kocası işten geldiğinde, başına en kuvvetli balmı sürüp kafasını 
sarar ve yatakta uzanıyor olabilir - Feigning sickness / Hasta 
numarası yapma ve Shrieking for help / Yardım çığlığı atma, 
şikayet etmenin dolaylı yolu – «başımın ağrıdığını anlamıyor 
musun!» - başının ağrıdığını anlamasını istiyor



Ignatia 

• Fearless / Korkusuz, Defiant / Cüretkar, Audacity / Gözü pek 
ancak ahlaki değerler onu ılımlı ve uysal yapıyor, Cowardice,
without courage to express her opinion / Korkaklık, fikrini 
beyan edebilecek cesareti yok

• Mildness - bears suffering even outrage, without complaining
/ Ilımlılık - öfkelense bile acısına katlanır, şikayet etmeden, 
kimseye sesini yükseltmez veya kaba davranmaz

• Fear of invalidity / Maluliyetten korkma, Fear of losing 
lucrative job / Karlı işi kaybetme korkusu - yüksek değer, 
«ahlaki değerlerimden dolayı geçerliyim», ev işlerinin önemli bir 
parçası olmak ister - gelin ve kaynana, eğer bir problemim 
olursa, bana saygı duymazlar 



Ignatia 

• Delusion he is married / Evli olduğu 
delüzyonu - taahhüt 

• Delusion she is breaking her vow / Andını 
bozduğu delüzyonu

• «Benim açımdan yanlış olacak böyle bir
adım atmayacağım» - ahlaki değerler



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

Dr Samir Chaukkar (drsamirchaukkar@gmail.com)

+91-9892166616
+91-8767702498

mailto:drsamirchaukkar@gmail.com

