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Silicea



Silicea



Silicea

• https://www.youtube.com/watch?v=Yu0u2
0Zpvpk (0.15-1.14 dakikalar arası)

• https://www.youtube.com/watch?v=4gFks
VeDy3M&list=RD4gFksVeDy3M

• https://www.youtube.com/watch?v=xGc0K
hQZgeI

https://www.youtube.com/watch?v=Yu0u20Zpvpk
https://www.youtube.com/watch?v=4gFksVeDy3M&list=RD4gFksVeDy3M
https://www.youtube.com/watch?v=xGc0KhQZgeI


Silicea
• İçeri nasıl girdikleri, nasıl oturdukları, nasıl konuştukları, 

bakışlarınızdan nasıl kaçtıkları
• İçeriye çok gergin bir enerjiyle gelirler
• Timidity / Çekingenlik – tereddütlü hal, cesaret veya güven eksikliği
• Topluluk - yabancılar, bilmediğin kişilerdir
• Timidity - appearing in public, to talk in public / Çekingenlik –

topluluk içinde görünmek, topluluk içinde konuşmak
• Konuşmakta tereddüt etme
• Neden? Güven, öz güven isteği - neden? Baskıcı aileler
• Awkward, bashfulness from / Sakarlık, utangaçlıktan dolayı
• Timidity – bashful - reluctant to draw attention to oneself; shy / 

Çekingenlik - utangaç - kendine dikkat çekmek konusunda isteksiz; 
utangaç 

• Fear of appearing in public / Topluluk içinde görünme korkusu



Silicea

• Anxiety, himself about / Endişe, kendisi 
hakkında - Silica

• Şaşkın görünürler ve ona baktığınızın
farkındadırlar, «şimdi bana ne soracak acaba…
ne olacak şimdi… sorularına cevap verebilecek
miyim acaba… benim hakkımda ne düşünecek
acaba…», elinde bir şey tutar ve onunla oynar.

• Genellikle bir başkasıyla gelirler, asla yalnız
değildirler. Onların yerine ebeveynleri ya da 
eşleri konuşur.



Silicea

• Nasıl konuşurlar - oldukça fazla ellerini kullanırlar
• Gestures makes - hands, involuntary motions of / Jest kullanırlar –

ellerin istemsiz hareketleri
• Gestures makes – awkward / Jest kullanırlar - sakar
• Looked at, to be, cannot bear to be looked at / Bakılma, bakılmaya 

dayanamaz
• Bakma spesifiktir, görme ise geneldir
• Onlara bir şey sorduğunuzda veya onlara baktığınızda çok farkındalıklı 

hale gelirler.
• Hiding himself / Kendini saklayan

 Röportajlarda “Masanın altına girip saklanmak istiyorum” derler.

• Topluluk içinde görünür olmaktan çekinirler
• Egosu ve cüretkarlığı nedeniyle konuşmak isterler ama aynı zamanda

karşıdaki kişinin onun hakkında ne düşündüğü konusunda endişeli
hissederler.



Silicea

ÇEKİNGENLİK – topluluk içinde görünme

Jest yapar – parmaklar– çocuklar parmaklarını ağzına 
koyar



Silicea
• Ergen - ego harekete geçer ama yine de ebeveynler çocuğu kontrol 

etmeye çalışır
• Egotism / Bencillik, ama diğerleri gibi kendisi hakkında konuşmaz
• Ailments from egotism / Bencillikten dolayı rahatsızlanma - kötü

muamele görürse kavga etmez ya da konuşmaz ama işi bırakır
• Defiant / Meydan okuyan - otoriteye karşı - istediğimi yaparım. 

Konuşmaz, karşı koymaz (güven eksikliği, çekingenlik) ama istediğini
yapar

• Audacity / Yüreklilik - başkalarını dinler ancak sonra kendi istediğini 
seçer, ne yaptığını bilir, başkalarının önerdiklerinin zıttı şeylerdir 

• Obstinacy / İnatçılık
• Contemptuous / Aşağılayan - ama ifadesi Veratrum’ dan farklı 

şekildedir – saygı yoksunluğu
• Arguing, not arguing / Tartışma, tartışmama – tartışmaz istediğini 

yapar



Silicea

• Çekingen ama meydan okuyan
• Anneleri babaları onlara bir şey söylediklerinde, çekingen ve

uysal doğaları nedeniyle tamam derler ama harekete 
geçmezler, egoları nedeniyle inatçı ve meydan okuyandır ama
tartışmazlar - sessiz inatçı

• Doktorunu dinler ama için için aşağılar – sadece «tamam, 
tamam!» der ama doktorun söylediğini yapmaz. İçinden doktor 
ne söylediğini bilmiyor der ama «Evet!» der. 

• Postponing everything to next day / Her şeyi bir sonraki güne 
erteleme - yapmak istemiyor ama “Hayır!” demiyor. 

• Contradiction, intolerant of contradiction, has to restrain 
himself from violence / Çelişki, çelişkiye tahammülü olmayan, 
kendisini şiddetten alıkoymak zorunda ama yine de tartışmaz

En nazik öğüt kötü gelir

Çelişki, çelişkiye tahammülü 
olmayan, kendisini şiddetten 

alıkoymak zorunda



Silicea
• A/f domination / Domine edilmekten 

rahatsızlanma
• A/f excessive parental protection / Ebeveynlerin 

aşırı korumacılığından rahatsızlanma - Sil, Calc-carb, 
Bar-carb

• Silica çocukken aşırı korunmuştur ama büyüdükçe
kendi istediğini yapmaya başlar, bu durumda hem 
boyun eğen hem de inatçı olacaktır

• Muayene (sınav) ve mülakat korkusu
• Hazırlıklıdır ama çekingenlik ve özgüven eksikliği

var, «ya daha düşük not alırsam… korumam
gereken bir imajım var…», egosu var ama kendine
güveni yok



Silicea



Silicea

• Fear of strangers / Yabancılardan korku – tanımadığı kişiler
• «Ya bana bilmediğim bir şey sorarlarsa… ya bir soru gelirse ve

ben bilemezsem»
• Kendisi hakkında endişe - avuç içi ve ayak tabanlarının

terlemesi – sınav korkusu
• Zeki ve çalışkan biri, bilinçli haldedir
• Yeni bir girişimde bulunma korkusu
• Kliniğe tek başına gelmezler. Birinin yanlarında gelmesini

isterler, annesiyle birlikte gelen yetişkin bir kişi
 Company desires for, alone when aggravates / Eşlik edilme 

arzusu, yanlızlık kötü gelir
 Fear of being alone / Yalnız kalma korkusu
 Confidence want of self / Özgüven isteği
 Cowardice / Korkaklık



Silicea
• Aşırı ebeveyn koruyuculuğundan dolayı rahatsızlanma  -

Sil, Calc-carb, Bar-carb

• Çekirdek aileler, değerli çocuk, aşırı korunmuş
• Neden birisi ile geldiniz diye sorduğunuzda “Hayır!” derler. 

şikayetlerini doğru dürüst dile getiremezler, utangaçtır, hiç konuşmaz
• Konuşurken kelimeleri unuturlar
• Dependent on others / Başkalarına bağımlılık + Timidity, appearing

in public / Topluluk içinde görünmekten çekinme
• Anxiety about himself / Kendisi hakkında endişeli + Fear of 

strangers / Yabancılardan korku
• Tanımadığı ortamda endişe duymaya başlar ve tanıştığı an endişesi

gider
• Constipation – shy stools / Kabızlık – utangaç dışkı – dışkılar çıkıyor 

ve geri çekiliyor, benzer şekilde kelimeler de çıkmıyor, kısmen 
kelimeler ağızdan çıktıktan sonra geri çekiliyorlar – bir şeylere 
tutunma



Silicea

• Irresolution / Kararsızlık - hiçbir şeye karar veremez, herkesin
fikrini sorar

• Çekingenlik - konuşmak ve karar vermekte tereddüt etme
• Üşüyen hastalar – sıcak kıyafetler ister, sıcaklık
• Held, desire to be held / Tutunmuş olmak, tutunma arzusu
• Kemikler - güç, kararlılık, yapı, destek demektir, duruş 

sergilersin
• Öz güven isteği
• Bağımlı olduğu kişiden destek ister
• Dependent on others / Başkalarına bağımlı + Spineless / 

Omurgasız + Want of self confidence / Özgüven isteği
• Herkesin fikrini alır ama kendi kararını uygular



Silicea

• Bargaining / Pazarlık yapma - Bryonia, Puls, Silica, 
Sulphur

• Bryonia acı çekme korkusu ile fakirlik korkusu 
arasında pazarlık yapar: hasta olduğunda gider iş 
yerinde çalışır 

• Puls, kim daha fazla önemsiyor, kim daha çok 
seviyor, nereden daha fazla şefkat görür ise onlar 
arasında pazarlık yapar - manipülatif

• Silicea ise bencillikle boyun eğme arasında pazarlık 
yapar. Güven eksikliği nedeniyle önerileri veya 
talepleri dinler ama ne isterse onu yapar - ego, ama 
önünde boyun eğiyor - manipülatif



Silicea
• Egotism / Bencillik ve A/f egotism / Bencillikten dolayı rahatsızlanma
• Yielding disposition / Boyun eğmeye yatkın
• Çalışkan, Ambitious / Hırslı, pozisyon bilincine sahip, imaj bilincine sahip, 

performans odaklı ancak çekingen, Perseverance / Azimli, Religiousness / 
Dindar

• Patron onu kötü davranırsa – ona "Hayır!" diyecek yürekliliği yoktur, cesareti
yok - tavır alamıyor, kimseye "Hayır!" diyemiyor – boyun eğmeye yatkınlık

• Kimseye "Hayır!" diyemiyor - boyun eğer ama manipülatiftir
• Manipülatif – çekingen olduğundan «Vermek istemiyorum!» demez ancak 

«Bende yok!» der
• Egosu ile manipüle eder, güzel bir sebep sunar
• Objective reasonable / Makul neden sunar, çok zeki
• Boyun eğer ama egosu ile neyin önemli olduğunu neyin

önceliklendirilmeyeceğini bilir
• Pazarlığı, egosu ile boyun eğmesi arasındadır



Silicea

• Anticipation, examination before / Beklenti, 
muayene öncesi  

• Anxiety himself about / Kendisi hakkında endişe

• Pedant / Kılı kırk yaran – küçük ayrıntılar veya
kurallara aşırı derecede ilgili; aşırı titiz, çok düzgün, 
kitabına uygun yapar, kurallara göre

• Küçük detaylar onlar için çok önemlidir

• Hastaneden aldıkları raporlar ve hastalık hikayeleri 
hakkında çok detay vererek anlatırlar

• https://www.youtube.com/watch?v=0nhysDh1WSk

https://www.youtube.com/watch?v=0nhysDh1WSk


Silicea

• Silicea bireyleri cüretkardır, inatçıdır ve kendileri için
yaratılan sabit imajı korumaya çalışırlar

• Silicea bireyinin en önemli özelliği, "Başkaları benim
hakkımda ne düşünüyor" endişesidir

• İnsanların onun hakkında iyi ya da tatlı bir insan
olarak düşünmesi önemli değildir (Palladium’da
başkalarının iyi fikirlerine duyulan özlem vardır), 
ama Silicea’ya özgün bir şekilde, onlar için sabit bir
tarzda anılmak önemlidir

• İyi bir fikirden ziyade özlediği sabit, net bir fikirdir



Silicea

• Bu sabit imajın kaybolma ihtimali olduğunda, örn. 
sahneye çıkarken veya yeni insanlarla tanışırken veya bir
röportaj sırasında veya sınavlar sırasında Silicea, ciddi
bir başarısızlık korkusuyla birlikte muazzam bir şekilde 
endişe ve evham geliştirir.

• Silicea, Lycopodium gibi görünebilir, çünkü
Lycopodium'un da güven eksikliği vardır. Ancak
Lycopodium'da onu rahatsız eden eylemi yapıp
yapamayacağı iken Silicea'da ne pahasına olursa olsun
korunması gereken şey onun imajıdır.

• Bir Lycopodium bireyi için hayati olan belirli bir hedefe
ulaşmak iken, Silicea bireyi için belirli bir imajı yerine 
getirmektir.



Silicea

• Yani Silicea sahneye çıkmaktan, Lycopodium 
ise konuşmaktan korkar. Silicea bireyi sürekli
olarak başkalarının gözlerini kendi üzerinde
hisseder ve yarattıkları izlenimin bilincindedir. 
Bu, görüşme sırasında onları çok huzursuz
edebilir ve çoğu zaman doktorun bir
konsültasyonda muayene eden kişinin
duruşunu benimsemesine neden olabilir. Daha 
önceden hazırlanmış cevaplar verirler, hatta
pek çok konuya yönelik yanıtların provasını
yaparlar ve yanıtları çok resmidir. Gayri resmi
olmakta zorlanırlar.



Silicea

• Silicea bireyi, kabul görmesi için belirli bir imajın yerine
getirmesinin gerekli bir koşul olduğu bir ortamdan gelir. 
Örneğin, bir çocuğa belirli bir konuda başarılı olursa
kabul göreceği ve sevileceği öğretilir. Bu onun sporda
son derece başarılı olması, ve hatta iyi bir kriket
oyuncusu olması ile sonuçlanabilir.

• Bu yüzden diğer insanların onu iyi bir kriket oyuncusu
olarak düşünmesi bu çocuk için çok önemli hale gelir, 
hatta kendi olduğundan daha iyi anılması. Bu durum
Silicea bireyine, başkalarının önünde gerginlik ve
çekingenlik yaratır.



Silicea

• Yani bir Silicea hastası, aslında ömrü boyunca kendisi
için başkası tarafından çizilmiş bir imajı
gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu anlamda o imaja
teslim olur ve aynı zamanda bu fikre kitlenir ve bu
yüzden bu imajı sürdürme çabasında inatçıdır. Bu
teslimiyet ve inat kombinasyonu, Silicea'da tuhaf bir
şekilde bir arada bulunur.

• Bir yanda Desire to be magnetized / Manyetize olma
arzusu var, yani tamamen başka birinin önerilerini
dinlemek istiyor. Öte yandan da görüşlerinde o kadar
sabittir ki, çelişki durumunda şiddete başvurabilir: "
Contradiction, intolerance of, has to restrain from 
violence / Çelişki durumuna tahammülsüzlük, 
şiddetten uzak durmak zorunda".



Silicea

• Silicea açıkça isyan etmez, ancak görüşüne
bağlı kalır. Samuel Butler şöyle der : "İradesine
karşı ikna oldu, ama hala fikri aynı." Sonunda
sorun çıkarmamak için "evet" diyecek ama
içindeki his hala "hayır, hepsi yanlış".

• Silicea bağımlıdır. İsyan edecek biri değil ama
tamamen boyun eğip hedeflerinden ve
imajından vazgeçerse, bağımlı olduğu kişinin
onu sevmemeye başlayacağını da biliyor. Bu,
garip bir çelişkidir.



Silicea

• Silicea'nın durumu, kocasının eğitimli bir eş istediği
eğitimsiz bir kadının durumu olarak da tasavvur
edilebilir. Eğitimli olmazsa, kocası ondan
hoşlanmamaya başlar. Böylece edebiyat öğrencisi
olur, çok çalışmaya başlar ve mükemmel olmaya
çalışır ve imajını bu şekilde oluşturur.

• Ancak şunlar var: Ailments from anticipation / 
Beklentiden dolayı rahatsızlanma - Anxiety, 
examination, before / Endişe, muayene(sınav), 
öncesi - Fear, of failure / Başarısızlık korkusu -
Delusion, fail, she will / Delüzyon, başarısız 
olacağı. Misafirleri eve geldiğinde gerginleşir çünkü
cehaleti açığa çıkabilir. Erkeğine boyun eğer.



Silicea

• Aynı zamanda kocası “Edebiyatı boş ver, bir dışarı 
çıkalım” derse bu sefer kadın inatçılık yapar, çünkü
eğer çalışmaktan vazgeçerse kocasının ona olan
saygısını kaybedebilir. Kocası onun hem boyun
eğmesini ve hem de bireyselliğe sahip olmasını ister. 
Yani kocası iki mesajı birlikte iletir ve karısı bu iki 
duruma birden yanıt verir.

• Çok fazla boyun eğmez, ama aynı zamanda çok
inatçı da olamaz. Silicea’ nın durumu budur. Hayatta
kalması, başkalarına sürekli olarak belirli bir şekilde
çok iyi olduğunu kanıtlamasına bağlıdır: 
Monomania / Monomani.



Silicea

• Silicea'nın bir başka durumu da bir ailenin
en büyük oğlu, aile adını korumak zorunda
olan veliaht prensin durumu olabilir.

• Herkesin dikkati onun üzerindedir.

• Toplum içinde belirli bir şekilde konuşması, 
oturması vb. gerekir. Eğer diskoya giderse
artık kimse onunla ilgilenmeyecek ve ona
saygı duymayacaktır.



Silicea

• Silicea'daki patoloji de sıklıkla sabitlik ve inatçılık niteliklerini
sergiler - kronik süpüratif süreçler, keloidler, fistüller, vb. Bezler, 
sinüs, baş ağrısı, keloid gibi tek bir parçada problemler
geliştirme eğilimindedirler ve genellikle Silicea'nın tek bir
sorunu vardır. Sanki tüm çabası, kendilerindeki o zayıf noktayı
doldurmaya odaklanmış gibidir

• Soğuk, nemli avuç içi ve ayak tabanları, üşüme eğilimi ve
sıcaktan veya sıcak banyodan rahatlama genellikle
semptomlara eşlik eder

• Silicea vakalarında genellikle, «vahşi hayvanlar tarafından takip
edildikleri» rüyalar görülür

• Oluklu tırnaklar
• Teri sarı leke bırakır
• Silicea sıklıkla astımda faydalı ve endike bir remedidir. 

Karakteristik semptomu, cereyanda kötüleşen nefes darlığı



Silicea

Corrugated nail / Oluklu tırnak



Silicea - Rubrikler

• Boericke repertoriden
- Timidity, appearing, in / Çekingenlik, görünmekten
- Monomania / Monomani
- Egotism / Bencillik
- Delusion, fail, everything, will / Delüzyon, her şey  başarısız olacak
- Fear, appearing in public, of / Korku, toplulukta görünmekten
- Fear, examination, before / Korku, muayene (sınav) öncesi
- Fear, failure, of / Korku, başarısızlıktan
- Fear, falling, of / Korku, düşmekten
- Obstinate / İnatçı
- Mind, disposition, fearlessness, daring / Zihin, yatkın, 
korkusuzluk, cüret



Silicea - Rubrikler

• Phatak Materia Medica
- Sabit fikirli
- Sadece sivri şeyleri düşünür, onlardan korkar, onları 

araştırır ve onları sayar
- İnatçı, dik kafalı, dediğim dedik çocuklar
- Kıpır kıpırlık, huzursuzluk
- Kuyruk sokumu zedelenmesi
- Tırnaklar, beyaz lekeli

• Kent 
- Kafa: Genç yaşta kellik
- Her yemek yeme girişiminde kaybolan iştah
- Astımlı solunum, cereyan kötü gelir



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

