
Zihin Rubriklerini Metaforik Yolla Anlama!!

Hastalıkta İnsanı Anlama



HHF’e ve Mentörlerime Mütevazi 
Saygılarımla…



Phosphorus

• https://www.youtube.com/watch?v=8laTuij
fr7c

• https://www.youtube.com/watch?v=M2A2
9Sa0_7o&t=81s

• https://www.youtube.com/watch?v=S8Wd
WTqtAwA

• https://www.youtube.com/watch?v=AxexE-
FmGk4

https://www.youtube.com/watch?v=8laTuijfr7c
https://www.youtube.com/watch?v=M2A29Sa0_7o&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=S8WdWTqtAwA
https://www.youtube.com/watch?v=AxexE-FmGk4


Phosphorus
• Phos'un teması - Difüzyon, herkesle kolayca kaynaşır - neden?
• Sulphur gibi çok pozitif bir enerjiyle ortama girer ancak Sulphur sizi

alçakgönüllülükle selamlar, Phos sizinle tokalaşır - Magnetised desire 
to / Manyetize olma arzu, Familiarity / Tanışıklık, bir sonraki
ziyaretinizde size direkt isminizle hitap ederler.

• Sanki seni günlerdir tanıyormuş gibi gülümserler.
• Sizinle tokalaşarak, ailenizden ve kontaklarından ve size nasıl yardımcı

olabileceğinden bahsederek olumlu ve arkadaşça bir izlenim bırakır.
• Size giden yolun onlardan geçtiklerini bildiklerinden, resepsiyonistiniz

veya asistan doktorlarınız ve hatta diğer hastalarınızla hemen arkadaş
olurlar.

• Kontak kurmak için dışarıdan size bakar. 
• Magnetizm, sizinle hemen arkadaş olurlar, hatta isminizle hitap

ederler
• Sadece kendi işlerine yarayacak kişilerin ilgisini cezbederler



Phosphorus

• Pulsatilla gibi Affectionate / Sevecen («cares full of»rubriğinde
yoktur). Sevgi değil şefkat (şefkatli - düşünür, sevgi eylemdir)

• Caressing and kissing children / Okşayan ve öpen çocuklar
(Phos, Puls)

• Returns affection / sevecen karşılığını verir - sadece Phos
• Sana yaklaşmaya çalışır, onunla resmi olamazsın
• Konuya direkt girmez, diğer bir sürü şeyden bahseder
• Senin yanına sokulurlar, sana yaklaşırlar, özellikle çocuklar –

Curious / Meraklı
• Dostluğunu ve şefkatini gösteren daha birçok şeyden bahseder.
• Affability / Cana yakın, sokulgan  - arkadaşlık kurma yeteneği
• Brotherhood; sensation of / Kardeşlik; hissi (Hahnemann’ ın

katkısı)
• Akıllarında bir şey varsa, bir şeyi isterlerse nasıl başaracaklarını

bilirler.



Phosphorus



Phosphorus
• Doktoru Flattering / Pohpohlama – «ne zaman 

bir sorunum olsa hep sana geliyorum, herkese
en iyi doktorun sen olduğunu söylüyorum»

• Flattering, seducing behavior of children / 
Pohpohlama, çocukların gönül çelen 
davranışları

• Hypocrisy / İki yüzlülük – iki yüzlü, tutarsızlık.
Bir erkeğin kadının güçlendirilmesinden
bahsederken kendi kızına baskı uygulaması

• Adulterous / Zina yapan – doktor değiştirir-
hiç başka bir doktora gitmedim dese bile 
dosyası onun birçok doktora gittiğini gösteriyor

• Selfishness / Bencillik – Onlar için iş demek



Phosphorus



Phosphorus

• Very confident, intelligent, alert, clarity of mind, sharp, 
reasoning, comprehension easy, has solution for 
everything, lot of contacts – wealth

• Confident / Kendinden emin, Intelligent / Zeki (keskin bir 
zeka), Alert / Tetikte, Clarity of mind / Zihin açıklığı, 
Reasoning / Muhakeme, Comprehension easy / Kolay
kavrama, her şey için bir çözümü var, çok sayıda kontak –
Wealth / Zenginlik

• Meraklı bir yapısı var, hekimin eğitimini bilmek ister -
egonuzu incitmez, sizi zorlamaz

• Semptomlarını arkadaşlarıyla tartışır



Phosphorus

• Business talks of / İş hakkında konuşur – Kendi menfaatini 
düşünür, hatta tedavide bile.

• Delusions, wealth imagination of / Delüzyon, zenginlik hayali –
Phos’un serveti onun bağlantıları, kendi kendine yeterliliği, 
zekası, her şeye çözüm üretmeleri. Bu kapasite onun serveti, 
özgüveni, zekası serveti, ilişkilerden anlar.

• Power sensation of, intelligent / Güç hissi, zeki – Onunla 
tartışamazsınız, her şey için bir sebep sunar, randevuya geç 
gelse bile onu sorgulayamazsınız.

• Delusion great person he is / Delüzyon, büyük biri olduğu – ne 
kadar iyi olduklarını, ne kadar ideal olduklarını, başkaları için
neler neler yaptıklarını gösterirler.

• Delusion – distinguished; he is / Delüzyon – seçkin olduğu , 
Delusion – noble; being / Delüzyon – soylu olduğu, Delusion -
rank; he is a person of / Delüzyon – rütbeli biri olduğu



Phosphorus

• Magnetised desire to / Manyetize edilme arzu
• Communicative / İletişimsel - jestler
• Curious / Meraklı – hastalığının nedenini öğrenmek ister
• Intelligent / Zeki
• Reason power increased / Muhakeme gücü artmış - onunla

tartışmak zor, bir şeyi yapmak veya yapmamak için uygun
nedenler sunar, bir konu üzerinde anlaşmanızı sağlamak
istediğinde evet demek zorunda kalırsınız

• Clarity of mind, chill during / Zihin berraklığı, üşüme 
esnasında, Clarity of mind, perspiration during / Zihin 
berraklığı, terleme esnasında

• Ciddi bir hastalıkta bile bilgisine güvenir, konuşma şekli 
kendinden emindir, hastalık hakkında, prognoz hakkında, hatta
doktor hakkında bilgi sahibidir, Stramonium gibi korkmuş
görünmez



Phosphorus

• Duyarlılık ve tepkisellik – Tub Miyazma
• Fiziksel düzey – …den rahatsızlanma / zihinsel efor, 

güçlü duygular, güçlü kokular, buharlar, fırtınalar, 
yıldırım, cinsel aşırılık, hayati sıvı kaybı, burkulmalar 
(Nat-carb), yaralar, ağırlık kaldırma, sırılsıklam yağmura 
maruz kalma (Rhus-tox, Dulc), tütün, çamaşır yıkama , 
saç kesimi (Bell, Glonoine), aşırı sofra tuzu kullanımı 
(Nat-mur)

• Zihinsel düzey – …den rahatsızlanma / ihmal edilme, 
sevilmediği hissi, umursamazlık, keder, hayal kırıklığına 
uğramış aşk, başkalarının acı çekmesi, sevgisinin 
karşılıksız kalması, baskılanma(boyunduruk altına 
alınma), özgürlüğünün engellenmesi – Tub miyazma



Phosphorus2

• Perseverance / Azimli + Helplessness / Acizlik,Çaresizlik
(Phos, Lyco)

• Phos – Naïve / Naif – sizinle iyileşme sağlayamadığı için
başka bir yere gitmesi gerektiği gerçeğini size 
söyleyecektir, yalakalık yapmaz ancak Lyco – yalakalık 
yapar, konuşma şekli iticidir

• Perseverance / Azimli - tekrarlayan başarısızlıklardan
sonra bile denemeye devam ederler, iyi sonuç
alamamalarına rağmen tedaviye devam ederler veya başka
dr'ları denedikten sonra size tekrar gelirler veya daha iyi
hissetmezlerse size geri dönerler



Phosphorus2

• Perseverance / Azimli + Light desire / Aydınlanma arzusu
(Phos and Aconite) 

• Aconite – çok fazla korku var, doktorundan güvence ve 
destek ister

• Phos – «Ne kadar ilaç veya para gerekirse gereksin ve ne 
kadar zaman alırsa alsın, tedaviye seninle devam edeceğim
ama faydasını görmeliyim» - iş, para – «bana sadece
bunun doğru olmadığını söylüyorsun» - reasoning power 
increased / muhakeme yeteneği artmış



Phosphorus



Phosphorus
• Anxiety, dark in / Anksiyete, karanlıkta – bu ne olabilir ki? 

• «2-3 aydır tedavi görüyorum ama neden iyileşemiyorum
ki», zeki, meraklı, çok araştırma yapar

• Aydınlanma arzusu, azimli – «Dediklerinin hepsini
yapıyorum, tüm önlemlerimi alıyorum, buna rağmen neden
iyileşemiyorum, sebebi ne olabilir?»

• Sana soru sormaktan çok kendilerini analiz etmeye çalışırlar, 
sanki kendi kendilerine konuşuyorlar



Phosphorus
• Karanlık anksiyetesi ve aydınlanma arzusu, servet 

delüzyonu, meraklı, zeki, zekalarını kullanarak kendi
kendine analiz etmeye çalışırlar ve Nat mur – itibar/onur, 
bana nasıl böyle davranırlar, hakaret eder, daha az konuşur.
Phos çok konuşur – itibar umurunda değil, manyetize olma 
arzusu var

• Stramonium gibi teslim olmaz – karanlık anksiyetesi + 
zavallılık hissi, Phos’un serveti vardır



Phosphorus

• Konuşma şekli, hastalığının nedenini bulmaya çalışıyormuş gibi
hissettirir, teslim olmaz, kendi sorununu kendisi çözmeye
çalışır, karanlık kaygısı

• Delusion, seized / Delüzyon, ele geçirilmiş - hiçbir şey
yapamıyor, biraz kısıtlı, çaresiz ama denemeye devam eder -
Perseverance / Azimli, «Doktorların bana söylediği her şeyi
yapıyorum ama bu sorun neden gitmiyor bilmiyorum» –
Helplessness / Acizlik, Çaresizlik – «Her şeyi yapıyorum ama 
neden iyileşemiyorum, neden bu işin içinden çıkamıyorum»

• Anxiety followed by indifference / Anksiyete sonrası 
kayıtsızlık - Acon, Phos

• Reassured easily / Kolayca rahatlatılır, Suggestible / Telkine 
açık - sadece akıllıca bir cevap aldıktan sonra

• Anguish alone, when / Yanlızken ızdırap çeker, yalnız kalamaz, 
eşlik edilmeye ve iletişime ihtiyaç duyar



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

