
Zihin Rubriklerini Metaforik Yolla Anlama!!

Hastalıkta İnsanı Anlama



HHF’e ve Mentörlerime Mütevazi 
Saygılarımla…



Pulsatilla



Pulsatilla – Bildiğimiz…

• Remedilerin rüzgar gülü.

• Konuşurken ağlayan ve rahatlıkla ağlayabilen, yumuşak huylu, ılımlı, 
pletorik kadınların remedisidir.

• Teselli iyi gelir.

• Sızlanan. Sempati isteyen. Çocuklar yaygara koparmayı ve okşanmayı 
severler.

• Evet ya da hayır diye başını sallayarak cevaplarlar.

• SUSUZLUK; ÜŞÜME VE NEFES DARLIĞI; sindirim veya adet bozuklukları
ile.

• MUKÖZ AKINTILAR OLDUKÇA FAZLA; TAHRİŞ ETMEYEN, KIVAMLI; 
SARIMSI YEŞİL.

• Kulak akıntısı, adet kanaması, loşi, süt vb gibi akıntıların 
BASKILANMALARININ kötü etkileri. Dondurma yemek; domuz eti, 
yağlar; hamur işi; karışık diyet.



Pulsatilla – İlk Aşama

• Affectionate / Sevecen, Loving / Seven, Gentle / Nazik, 
Mild / Ilımlı

• Başkalarının arasına kolayca karışır

• Başkalarını öpme, okşama ve sarılma

• İnsanlar kolaylıkla onlardan hoşlanır

• Reverence for those around / Etrafındakilere saygı 
gösterir

• Selflessness / Diğerkamlık



Pulsatilla – İlk Aşama

• Sensitive to moral impressions / Ahlaki izlenimlere 
duyarlı - ahlaki olarak doğru olan ne varsa - Ignatia

• Sympathetic / Sempatik - başkalarının acılarından
etkilenir, onlar için bir şeyler de yapar, başkalarını
rahatlatır

• Cares full of domestic affairs for / Ev işleri ile tamamen 
ilgilidir - yaşadığı yer, ev halkı öncelikli olacaktır



Pulsatilla – İlk Aşama
• Serville / Hizmetkar - bir hizmetçi gibi, etrafındaki

insanlar için birşeyler yapar, etrafındakilerinin
ihtiyaçlarını giderir, başkalarını memnun etme
arzusunu tatmin eder, boyun eğer.

– İnsanlardan böyle bir sevgi aldığında ancak bunları 
yapar

• Delusion, hearing delightful music / Delüzyon, 
keyifli müzik duyuyor – Sevilip ilgilenildiğinde 
kendini iyi hissettiği zaman. Karşılıklı alıp verme 
durumu, karşılığında sevgi aldığı sürece 
etrafındaki insanlara vericidir.



Pulsatilla – İlk Aşama
• Effeminate / Efemine

• Sensitive / Hassas

• Delusion, pregnant / Delüzyon, hamile – potansiyel, 
etrafındaki insanlara verimli

• Delusion, dancing / Delüzyon, dans ediyor

• Yeni evli kız, her şey yolunda, kayınvalidesi ve kocasıyla
mutlu, evini özlüyor - Delusion away from home / 
Delüzyon evinden uzakta, herkes ona iyi bakıyor, o da 
isteyerek başkalarına bakıyor



Pulsatilla – İlk Aşama
• Çocuk doğar, herkesin tüm ilgisi, sevgisi, dikkati, şefkati 

çocuğun üzerindedir

• Flattered, desire to be flattered, gives away everything 
when flattered / Pohpohlanma, pohpohlanma arzusu, 
pohpohlandığında her şeyini verir

• Kendisine iyi davranılırsa, güzel konuşulursa, ilgilenilirse
elinde ne varsa verir



Pulsatilla - Dönüşüm
• Ailments from jealousy / Kıskançlıktan rahatsızlanma – ilgi çekmek 

ister, 

• Feigning sick / Hasta numarası yapma, 

• Carried, desire to be carried and caressed / Taşınma, taşınma ve 
okşanma arzusu

• Ailments from lack of care and attention / İlgi ve özen eksikliğinden 
rahatsızlanma

• Eğer ilgi ve özen başkasına kayarsa pataloji başlar – Jealousy / 
Kıskançlık

• Ailments from hurry / Telaştan rahatsızlanma - konuşmaları olsun, iş 
yapış şekilleri olsun hep yavaş, sabit, nazik bir tempoda bir şeyler
yapmaya alışkın oldukları için, zaman alsa bile güçlü olmayan yumuşak 
ilaçlar isterler, tadı kötü olan ilaçlar ve enjeksiyon istemezler



Pulsatilla - Dönüşüm
• Hızlı iş yapmaya alışık değil, rahat tempo, Bed desire to be in bed/ 

Yatak, yatakta oma arzusu, yavaşlık, torpor, aynı anda on şey yapamaz

• A/f emotional excitement / duygusal uyarılmadan rahatsızlanma –
ani dikkat

• A/f embarrassment / Mahcubiyetten rahatsızlanma 

• Self conscious / Öz bilinç - kendine acıma duygusu

• İlgi ve özen görmediğinde kendini ihmal edilmiş hisseder

• A/f wounded self esteem / Yaralanmış öz saygıdan rahatsızlanma –
Haughty / Kibirli – pohpohlanmaya ve güzel sözlere ihtiyaç duyar



Pulsatilla
• Affection / Şefkat, şefkati emer (sünger gibi) – sarılma, okşanma, 

nazik sevgi ve ilgi
• "Anne beni sevmiyorsun" bütün gün yanında olsan bile
• Affectionate / Sevecen (sevgi değil)
• Semptomları anlatırken ağlamak? Neden?
• Kissing, children are caressing and kissing / Öpme, çocuklar okşuyor 

ve öpüyor - anneler çocuklarını öper
• Öpülmeyi, okşanmayı, kucaklanmayı, sarılmayı ve bunu başkalarıyla

yapmayı severler.
• Caressed being, desire to being / Okşanıyor olma arzusu– özellikle 

ateş, karın ağrıları, cilt problemleri gibi akut durumlarda- yavaş ve 
yumuşak masaj. Sadece annelerinin yanlarında olmasını ve onlara
yumuşak bir şekilde masaj yapmasını isterler.

• Puls sevecen, yumuşak, tatlı, sevimli biri gibi davranırken, Carc yüksek 
ateşliyken bile iyi bir çocuk gibi davranır ve annesi onu okşar.



Pulsatilla



Pulsatilla

• Carried, desire to be carried slowly / Taşınma, 
yavaşça taşınma arzusu

• Konuşma tarzları çok naziktir, (kliniğe) bir sürü
insanla gelirler ya da insanlar onu getirirler

• «Sorunum ne olursa olsun lütfen nazik tedavi edin, 
sert olmayın»

• «Narin olduğum için beni yavaşça taşıyın, bana
şurup verin, tablet ya da kapsül alamam»

• «Bana sert ilaçlar vermeyin, artık onlara
dayanamıyorum»

• "Beni dikkatli tutun, narinim"



Pulsatilla



Pulsatilla

• Answering, aversion to answering / Yanıt verme, yanıt 
vermekten kaçınma

• Answering by nodding / Başını sallayarak cevaplama
• Pulsatilla her zaman ne kadar acı çektiğini, ne kadar yorgun

olduğunu göstermeye çalışır, etrafındakiler ona sahip çıksın, onu
sevsin diye her zaman ilgi odağı olmak ister.

• Clinging children in, holds the hand of the mother / Yapışkan 
çocuklar, annesinin elini tutarlar

• Anne - umursayan, karşılık beklemeden koşulsuz sevgi veren kişi
• Consolation ameliorates / Teselli iyi gelir
• Sympathy from others, desire for / Başkalarından sempati, 

arzusu
• Ayrıca Sympathetic towards others / Başkalarına karşı 

sempatik



Pulsatilla
• Credulous / Kolay inan - sevgi, ilgi aldığı, okşandığı, kucaklandığı

birine kolayca inanır (Bell - ona özgürlük veren birine inanır)
• Flattered, desire to be flattered, gives away everything when 

flattered / Pohpohlanma, pohpohlanma arzusu, pohpohlandığında 
her şeyini verir - sevildiğinde, ilgilenildiğinde, kucaklandığında her 
şeyini verirler

• Selfishness / Bencillik / Selflessness / Diğerkamlık – sadece gösterir
• Çok zeki ve kurnaz, Manipulative / Manipülatif
• Ama kimden alırsa veya isteklerini yerine getirirse
• Diğer yerlerde Manipulative / Manipülatif, Selfish / Bencil, 

Hypocritical / İkiyüzlü
• Charlatan / Şarlatan - resmi bilgisi olmadığı şeyler hakkında konuşur
• Boaster / Böbürlenen, Braggart / Palavracı, Spending through 

ostentation / Gösterişli harcama - ihmal edildiğini hissettiğinde bu
yollarla ilgi arar

• Coquettish too much / Oldukça şuh - parlak, dar (skinny) giyisiler



Pulsatilla

• Şikayetleri anlatırken acınası bir şekilde ağlar

• Feigning to be sick / Hasta numarası yapma -
ilgilenen doktorun veya akrabalarının dikkatini
çekmek için, böylece onlar tarafından okşanır, 
kucaklanır, sevilir. İnsanların ona bakması, 
onunla ilgilenmesi için avantajı ele geçirmek 
ister

• Kendine acır

• Hastalığını anlatırken ağlama – karşı taraftan 
sempati almak için



Pulsatilla
• Hypocrisy / İkiyüzlülük – olmadığı şeyi gösterir
• Selfishness / Bencillik - kimseyi ihtiyaçlarının ve isteklerinin önüne 

geçirmez
• Liar / Yalancı, Dishonest / Sahtekar, Deceitful / Hilekar
• Manipulative / Manüpilatif – avantaj sağlamak için
• Randevu almadan dr ile görüşme şansı elde etmek için, sırf içeri 

girebilmek için, sempati kazanmak adına resepsiyonist ile konuşur, 
hatta diğer hastalarla bile konuşur

• Bargaining / Pazarlık yapma – hedeflerine ulaşmak için içeri girer, 
çocuklarını bahane ederek (ama onlar için tedavi talep etmez) şöyle 
der «Önce ben tedavi göreceğim, sonra çocuklarımı ben tedavi
edeceğim, çünkü ilk kez homeopati alıyoruz.» çocukları ile 
ilgillendiğini gösteriyor ama aslında çok bencildir (Carc. zıttıdır- önce
başkalarını düşünür)

• Sensitiveness, want of sensitiveness during chill / Hassasiyet, üşüme 
sırasında hassasiyet isteği 

• Flattering / Pohpohlama – İndirim yapmanız için, istediğini elde
etmek için sizi pohpohlayacaktır



Pulsatilla



Pulsatilla
• Affectionate, kisses and caresses children / Sevecen, öper ve okşar 

çocuklar
• Sizinle veya diğer hastalarla ilişkilerini kendi lehlerine göre 

kuracaklardır, evde bile ihtiyaç duyduklarında yardım alabilecekleri en 
güçlü hane üyesi ile ilişkilsini iyi tutacakır - manüpilatif

• Flattering / Pohpohlama – yağ çekme - hayatta kalma mekanizması, 
adaptasyon

• Adulterous / Zina yapan – ilgiyi nereden alırsa, avantaj
• Nerede ne konuşacağını ve nasıl davranacağını bilir, başkalarını

manipüle eder.
• Ungrateful, avarice from / Nankörlük, tamahkarlıktan dolayı, ona

yapılanları asla taktir etmez veya minnettar olmaz – lehine olan bir
yere gider

• Desires, full of desires, for unattainable things / Arzular, arzu dolu, 
ulaşılmaz şeyler için

• Greedy / Açgözlü, Corrupt / Yoz



Pulsatilla

• Usurer / Tefeci - alışılmadık derecede yüksek veya yasadışı
yüksek faizle borç veren biri. Burada ise sizi, size verdiğinden
daha fazlası için kullanan biri

• Size ne kadar iyi olduklarını gösterirler ancak, çocukları için bile 
kendi eşyalarından ayrılmazlar – Miserly / Cimri, Avarice / 
Tamahkar

• Greedy / Açgözlü, Corrupt / Yoz, Deceitful / Hilekar, Envy / 
İmrenme, Jealousy / Kıskançlık

• Çikolatasını vermez. İki tane varsa paylaşır, bir tane varken değil.
• Delusion, neglected she is / Delüzyon, ihmal edildiği
• Delusion, she is always alone / Delüzyon, her zaman yalnız 

olduğu - bencil, ilgi, şefkat emer
• Delusion, appreciated she is not / Delüzyon, taktir edilmediği -

Çok şey yapıyorum ama beni takdir etmiyorlar, bana değer
vermiyorlar

• Dependent on others / Başkalarına bağımlı



Pulsatilla

• Sensitive to rudeness, reprimands / Kabalık ve 
azarlanmaya karşı hassasiyet

• Cries easily / Kolayca ağlar

• Onu cezalandıramazsın - hasta numarası yapar, 
acınası bir şekilde ağlar- ebeveynler, öğretmenin iyi
olmadığı konusunda yanlış bir duyguya kapılırlar

• Coquettish too much / Oldukça şuh - dikkat
çekmek amaçlı, takdir almak için

• Frivolous / Uçarı - çok cilveli bir şekilde

• Ciddiyet eksikliği

• Sadece sevgi ve şefkat, ilgi ve okşanma istiyor



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

