
Zihin Rubriklerini Metaforik Yolla Kavrama!!!

Hastalıkta İnsanı Anlama



Gurulara mütevazi minnettarlığımla…



Sulphur - Bildiğimiz kadarıyla

• Kirli, bakımsız, yıkanmamış görünüm
• Banyo etmekten kaçınma
• Sıcak hastalar
• Tüm vücutta yanma
• Ayakta durmak en kötü pozisyon
• Saat 11’e midesi zayıf ve tamamen boşmuş gibi his
• Açlığa dayanamaz, mutlaka bir şeyler yemeli
• Tüm akıntıları keskin ve kokulu
• Tekrarlayan şikayetler
• Genel agg < heat ve >cold



Sulphur - Bildiğimiz kadarıyla

• Perişan filozof

• Paçavralar bile güzel
görünür ve hayranlık
duyar

• Dış görünüme karşı 

kayıtsızlık



Sulphur - Kral



Sulphur - Kral

• Reverence for those around /
Etrafındakilere saygı gösterir

• Sulphur kliniğinize girdiğinde sadece sizi değil, 
asistanlarınızı ve klinikteki diğer kişileri de selamlar

• Humility/Tevazu. Size saygı duyan çok saygın bir
üslupla konuşur

• Sizi rahat ettirir ve klinik ortamı çok rahat hale 
getirir

• Enerjisi morali yüksektir ve takibe geldiğinde çok iyi
olmasa bile onu tedavi etmeniz için size güven ve
güç verecektir



Sulphur - Kral

• Veneration / Yüceltme - sadece o anlık, olması 
gerektiği için, gerçekten değil, zamana ihtiyacı 
olduğundan, içten değil. Ancak reverence / saygı, 
sevgi veya korku ile karışmış derin bir riayettir. 

• Veratrum - Reverence lack of /Saygı eksikliği, Noise
inclined to make / Gürültü yapmaya yatkınlık, 
Veneration / Yüceltme, sadece gösteriş yapar, 
sadece o anlık saygı gösterme durumu, sizinle olan
ilişkisinin derinliğini başkalarına göstermek ister, 
hırs, mümkün olan her şeyi kullanan anlamına gelir -
Lyco, Lach, Verat



Sulphur - Kral



Sulphur - Alçakgönüllü



Sulphur’ün Zenginliği

• Delusion, wealth imagination of / Delüzyon, servet 
imajinasyonu (Kent)

• Servet- kaynaklar, para, zeka, hafıza, çocuklar, eğitim, sağlık, 
arkadaşlar, lüksler, ilişkiler

• Zenginliğini sever, caka atmayı sever, gösteriş yapar, övünür
• Sulphur çok şeye sahip olduğunu bilir ve arkasından koşmaz gibi

görünür - acelesi yok, sakin, panik yok, kendi halinde
• Klinikte veya herhangi bir hastalıkta bile panik içinde görünmez
• Ailesine bakabileceği eski haline kavuşmak ister
• Her zaman ne kadar verimli olduğundan ve şimdi yavaş yavaş

nasıl azaldığından bahseder



Sulphur’ün Zenginliği



Sulphur - Kral

Saygı + servet = yanlızca üç remedi:
Nux-vom, Platina, Sulphur
Nux-Vom - sadece işine konsantredir, ailesine değil, 
önemsemez ailesini
Platina - kibirli,seni al aşağı eder, kendini beğenmiş
Sulphur - mütevazı, önemseyen, ailesini düşünen



Sulphur - Kral

• Delüzyonlar -

Abundance / Bolluk

Wealth / Servet

Thin he is getting/

Zayıflıyor

Want, he will come to / İstemeye gelir

Fear of poverty / Fakirlik korkusu 



Sulphur - Kralın Yolculuğu



Sulphur - Kralın Yolculuğu



Sulphur - Kral
• Şu anda yetenekliyim ama kapasitem azaldı Bu kapasiteyi

kaybedebileceğimden korkuyorum, çok şey yapabilirdim ama
son zamanlarda yapamıyorum, bugün itibaryle rutinimi eskisi
gibi devam ettiremiyorum

• Delüzyonlar – Abundance / Bolluk, Wealth / Servet, Thin he is 
getting / Zayıflıyor, Want, he will come to / İster, oraya gelmeyi 
Fear of poverty / Fakirlik korkusu 

• Rahat otururlar, paniğe kapılmazlar, endişelenmezler veya
ortamı endişelendirmezler

• Egoları var ama Platina gibi seni incitmez
• Del, thin getting he is / Del, zayıflıyor -zayıflama sürecinde -

başlangıçta kalınmış - daha önce nasıl olduğuna dair referans
veya bağlam verecek - utanmış hissediyor

• Fear of poverty / Fakirlik kokusu - öyle bir durum ki her şeyi 
kaybedeceğim ve başkalarına bağımlı olacağım



Sulphur - Servetten Fakirliğe yolculuk



Sulphur - Kral

• Del - poor/ Del -fakir delüzyonuna hiçbir zaman girmeyeceğini 
bildiği zamanlarda frivolous/uçarı dır, çünkü varlık içindedir

• Varlıklı olduğu sürece uçarıdır. Ancak zayıflamaya başladığında 
başkalarından birşeyler istediğinde (del - feels he will come to a 
want / del - birşeyler isteme durumunda kalma) başkalarına 
bağımlı olacaktır. Bu ise en korktuğu şeydir - anksiyöz, dikkatli -
İlaçlarımı düzenli almak, egzersiz ve diyet yapmak zorundayım 

• Bağımsızlık, kendine yetebilme en büyük servettir - neye 
ihtiyacım varsa onu yapabilmeliyim, başkalarına bağımlı olarak 
değil

• Egotism / Bencillik - göze çarpmayan ve abartılı olmayan veya 
karşısındaki kişiyi incitmeyen



Sulphur - Bağımsız



Sulphur - Zeki biri
• Sulphur çok zekidir

• Kitapları sever, okuma 
kabiliyeti, bilgi toplar

• Edebi çalışmalar için zihinsel
çaba arzusu

• Meraklı

• Felsefe yeteneği

• Çılgınca tıp kitabı okur

• Mantıklı düşünme gücü artmış

• Her şeyin derinine iner

• Dini duygular, dinle çok 
meşgul, çocuklarda



Sulphur - Önemseyen, Aile Adamı

• Anksiyete, çocuklar hakkında
• Çocuklar - size bağımlı kişiler
• Akrabaları ve etrafındaki diğer kişileri tamamen 

önemser / bakım verir
• Onlar bana bağımlı, bana bir şey olmamalı, bana kim 

bakacak, bu benim sorumluluğum
• A/f embarrassment / Utanmadan dolayı rahatsızlanma -

bağımlı olduğunu düşündüğünde böyle hisseder
• Rahatsızlık sonrası utanma - kapasite ve servet azaldı
• Zerafet - rezil olmak - eskiden nasıl zariftim ama şu an 

rezil oldum



Sulphur - Optimist

• Perseverance / Sebat 
(Azim) - başarısızlıklarına 
rağmen denemeye 
devam eder 

• Saygı - doktorunu 
neşelendirir ve zaman 
tanır

• Perseverance / Azim +
Reverence / Saygı - only 
Sulphur

• Optimistic / İyimser
• Hopeful / Umutlu
• Positive / Pozitif



Sulphur - Kral

• Ego + Servet = Platina ve Sulphur
• Platina’nın egosu incitir, sizi al aşağı eder, sizi dilenci gibi 

hissettirir, kendini beğenmiş, başkasını önemsemeyen, 
kendisini önemli ve ayrıcalıklı hisseder

• Sulphur ise rahatlatıcı, büyüleyici, sizi rahatlatır, sizi kral 
gibi hissettirir

• Benevolence / Yardımseverlik - düşünür ve verir
• Generosity / Cömertlik - düşünmeden verir, başkasından 

alıp ihtiyacı olana verir
• Herkesle her şeyi paylaşır
• Okumayı çok sever, çok kitabı ve kendi kütüphanesi 

vardır



Sulphur - Kral 
Mide adenokarsinom vakası

• Etrafındakilere saygı göstermek –
alçakgönüllü, saygılı jest

• Saygı - Önemseme, içten riayet, korku ve sevgi 
ile saygı

• «Merhaba Dr saab!!» Veya «Günaydın 
Efendim - Saygı gösterme

• «Marthi dilinde mi Hindu dilinde mi 
konuşayım» - servet - iki dil biliyor

• Phos birçok dil konuşabilir - servet, Phos’un
difüzyonu, zekası, ilişki kurmak ister, kardeşlik, 
doktorla kaynaşmak ister



Sulphur - Kral

• Bugünlerde hesaplamada hata yapıyorum. Eskiden, çok
hızlı, zeki, uyanıktım ve hesaplamalarda iyiydim - servet, 
bolluk

• Eskiden çok eğleniyordum ama şimdi 
• Şimdi kaybediyorum - fakirlik korkusu
• Sulphur’un yolculuğu - servet delüzyonundan fakirlik 

korkusuna
• Bacak ağrısından dolayı namaz kılamıyorum, insanların 

önünde bu şekilde oturamam, görgü kurallarına aykırı 
olur

• Görgü ve alışkanlıklar hayatta çok önemlidir, bu bir
eğitimli olma göstergesidir. Felsefe, hastalığımdan 
dolayı edebimi ve itibarımı koruyamıyorum



Sulphur - Kral

• İnsan adap ve görgü kurallarıyla yaşamalıdır - aksi
takdirde, bir insanla hayvan arasındaki fark nedir ki? 
Sulphur felsefe öğretmeye başlar ama Platina gibi
egonuzu incitmez

• Communicative / Konuşkan
• Expansive, too expansive / Açık yürekli(içten), aşırı 

şekilde
• Demonstrative / Duygularını gizlemeyen
• Başkalarına bağımlı değil kendi kendine yetebilen olmak 

ister. İşini kendi başına yapabilen birisi.
• Yatalak olmak ve başkalarına bağımlı olmak istemiyorum
• Bağımsız + ego ama alçakgönüllü



Sulphur - Kral

• Del wealth / servet - Fear, poverty / Korku, fakirlik - Yolculuk
• Del thin he is getting / Zayıflıyor
• Del want he will come to / İstemeye gelmek
• Communicative / Konuşkan - tekrarlayan, iletmek ister ve ayrıca

ayrıntılı bir şekilde anladığınızdan emin olmak ister
• Expansive / Açık yürekli (içten)
• Philosophy ability for / Felsefe yeteneği - değerlerden ve görgü

kurallarından bahsetme
• Theorizing / Teorize etme
• Demonstrative / Duygularını açığa vuran
• Independent / Bağımsız - kimseye bağımlı olmak istemez
• Kendine yetebilen



Sulphur - Kral

• Yaşlandığında bile ailesini kontrol etmek ve ona bakmak
ister

• Sevgiyle kontrol etmek, itibarını ve bağımsızlığını
korumaya özen göstermek ister

• Ailesine karşı sevgi ve önemseme
• Kendisine cimri 
• Ailesi için saçar savurur
• Mantık kullanma gücü artmış - Sulphur’un karşısında 

anlaşmak zorundasın
• İş hakkında konuşur
• Paradan başka bir şeyden bahsetmez - Sulp verir, 

Arsenic tutar



Sulphur - Rubrics

Bağımısız - Sulphur’un özü - Başkası tarafından 
kontrol edilmeyen, kendi kararlarını alan biri

Felsefe yeteneği

Konuşkan - sen anlayana kadar üşenmeden 
tekrar eder

Tek remedi - Sulphur



Sulphur - Rubrics

 Bağımsız
 Delüzyon - servet
 Bencillik
 Delüzyon, rütbeli büyük birisi olduğu

• Servet - yoksun olduğu bir şey yok: kaynaklar, güç, para, 
ekonomik fayda… Para, servet değildir. Servet
sergilenmeli veya gösterilmelidir, örn. Mercedes araba 
veya Iphone veya Rado saat…. Serveti bağımsızlıktır

• Zengin olma (Richness) görünür, Servet (wealth)
segilenmek zorundadır

• Serveti sarsıldığında etkilenir

Tek remedi - Sulphur



Sulphur – Rubrics - Yolculuk

 Del, wealth / Servet
 Del, thin he is getting / Zayıflıyor (daha önce kalınmış)
 Del, want he will come to / İstemeye gelir
 Fear of poverty / Fakirlik korkusu

Tek remedi- Sulphur

• Her zaman geçmişine, ne kadar iyi olduğuna, ne kadar sağlıklı
olduğuna, saçlarının ne kadar kalın olduğuna, eskiden 4 km 
koşarken nasıl koştuğuna ve şimdi 2 km'de bile yorgun
hissettiğine dair referanslar verir - bu bir süreç - zayıflıyor, sonra
o başkalarına bağımlı hale gelecek- yoksulluk korkusu - istemeye
gelecek



Sulphur - Rubrics

Konuşkan

Teorize eden

Felsefe kabiliyeti

Dini duygular

+

Etrafına saygı gösterme

Mantıklı düşünme gücü artmış

Yanlız – Lachesis & Sulphur

Tek remedy- Sulphur



Sulphur - Kral

Del wealth

Reverence for those around

+

• Positive

• Hopeful

Only – Platina & Sulphur

Only- Sulphur



Sulphur - Kral

Anksiyete, aileyle ilgili

Anksiyete, çocuklarla ilgili 

Tüm akrabaları önemser

Sevgi, ile için

• Sulphur’un serveti - bilgi, önemseme, din, 
bağımsızlık, eğitim, iletişim kurma becerisi, 
felsefe yeteneği, bilgi gösterimi

Yanlızca – Rhus-tox & Sulphur



Sulphur - Kral

Para, sağlık ve mutluluk formundaki
ilahi bolluk için bir mıknatısım



Sulphur - Kral

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

• https://www.youtube.com/watch?v=lllyKt2k1qA

• https://www.youtube.com/watch?v=-wGu5f8BlB0

• https://www.youtube.com/watch?v=52CNaHim3Hs

• https://www.youtube.com/watch?v=W9vj2Wf57rQ

• https://www.youtube.com/watch?v=zP-I4PN6QOo

https://www.youtube.com/watch?v=ABbgTtSufdc
https://www.youtube.com/watch?v=lllyKt2k1qA
https://www.youtube.com/watch?v=-wGu5f8BlB0
https://www.youtube.com/watch?v=52CNaHim3Hs
https://www.youtube.com/watch?v=W9vj2Wf57rQ
https://www.youtube.com/watch?v=zP-I4PN6QOo


Sulphur - Yolculuk

• Sulphur, başkalarını büyüleyen, yumuşak, 
şefkatli, mutlu ama zeki ve hırslı bir bireydir. 
Kendisini bolluk derecesine kadar zengin
olarak görür. Bu bolluk hissi onu her durumda, 
hatta krizde bile uçarı, umutlu, iyimser ve
olumlu kılar

• Bu durum kendisini harika, kararlı hissettirir ve
her şeye sebat eder

• Ayrıca çok egoisttir ve asla kimseye bağımlı
olmaktan hoşlanmaz ve haksızlığa gelemez. 
Her şeyden önce ihtişam aramayı sever



Sulphur - Yolculuk

• Mildness / Yumuşaklık
• Cares full of - others about

/ Başkalarını önemser
• Delusion - great person is a

/ Harika bir insan
• Charming others / 

Başkalarını büyüler
• Hopeful / Umutlu
• Positive / Pozitif
• Determination / Kararlı
• Frivolous / Uçarı
• Squandering / Saçan 

savuran

• Perseverence / Sebatkar 
(azimli)

• Intellectual / Entellektüel
• Generous too much / Çok 

cömert
• Boaster / Böbürlenen
• Charlatan / Şarlatan
• Philosophy ability for / Felsefe 

yeteneği



Sulphur - Yolculuk

• Delusion wealth of / Delüzyon, servet

• Delusion abundance of everything, she has 
an / Delüzyon, herşeye bolca sahip

• Ambition increased / Hırsa artmış

• Injustice cannot support / Haksızlığa 
gelemez

• Desires, full of desires - grandeur desire for/ 
Arzular, arzularla dolu - ihtişam arzusu



Sulphur - Yolculuk

• Hastalık koşullarında da Sulphur hastalığı
yönetebileceğini hisseder ve bunun kendisi için
sorun yaratabileceğini düşünmez

• Ancak hastalık durumu arttığında veya
ilerlediğinde endişeli ve korkulu olmaya başlar. 
Sağlığının ve bununla birlikte statüsünün
düşeceğini hisseder (yoksulluk)

• Frivolous / Uçarı
• Fear - waking on / Korku - uyandığında
• Fear - poverty of / Korku - fakirlik



Sulphur - Yolculuk

• Zenginlik duygusundan dolayı uçarı olan Sulphur bireyi artık
temkinli davranır ve sağlığına dikkat etmeye başlar. Sorundan
dolayı yaralanmış ve taciz edilmiş hisseder. Her geçen gün daha
da kötüye gittiğini düşünür.

• Delusion – injury - is being injured / Delüzyon - yaralanma -
yaralı olma - Yaralanmadan dolayı dayanıklılık, itibar, güven, 
kendi halinde olma kaybına neden olabilir. İtibar kaybı nedeniyle
sağlık kaybı ve böylece incinmiş, uyumsuz, kızgın olabilir

• Delusion – persecuted - he is persecuted / Delüzyon - zulüm 
görmüş

• Delusion - thin, he is getting / Delüzyon - zayıflıyor
• Anxious, cautious / Anksiyöz, dikkatli
• Careful / Önemseyen



Sulphur - Yolculuk

• Küçük meseleler yüzünden sinirlenmeye, 
öfkelenmeye başlar, ancak bu insanlara karşı
haksızlık olduğunu düşündüğü için davranışlarına
hemen üzülür, onlara kızmak doğru değildir.

• Irritability - remorse, with easy and quick / Sinirlilik-
pişmanlık, kolay ve çabukça

• Anger alternating with quick repentance / Hızlı 
pişmanlıkla değişen öfke 

• Injustice cannot support / Haksızlığa gelemez
• Hypochondriasis – morose / Hipokondri - huysuz
• Giyim konusunda zevksiz, acayip giyimli, lüks



Sulphur - Yolculuk

• Zenginlik duygusu yavaş yavaş kaybolur ve ailesi ve
çocukları için gelecekle ilgili endişeli hisseder. 
Hastalık ilerlemeye başlarsa çalışamayacağını ve
mutlak yoksulluk (isteme / want) durumuna
gelebileceğini düşünmeye başlar.

Anxiety, waking on / Anksiyete, uyandığında

Anxiety, children about his / Anksiyete, çocukları hakkında

Anxiety, family about his / Anksiyete, ailesi hakkında

Anxiety future about / Anksiyete, gelecek hakkında

Delusion, want he will come to / Delüzyon, istemeye gelecek

Fear, starving of / Korku, açlık



Sulphur - Yolculuk

• Hastalık durumundan kurtulmak için çok çaba sarf
eder. En tanınmış ve deneyimli doktorlara gider, 
kitap okur, en iyi yapılabileceği şeyler hakkında bilgi
alır. Değer sistemi, inanç zemini sarsılmaya başlar

• Anksiyete - hipokondri - kitap okur, çılgınca tıp 
kitapları okur

• Adulterous / Zina yapan

• Delusion - ground - wavering, ground were, stood 
was wavering, the ground on which he / Delüzyon-
zemin - titriyor, onun üzerinde ayakta durduğu



Sulphur - Yolculuk
• Hastalığın üstesinden gelme çabaları başarısız

olduğunda, umutsuzluğa, üzüntüye ve kayıtsılığa düşer
• Umutlu, olumlu ve iyimser olan kişi artık çaresiz, talihsiz, 

rezil, ezilme düzeyinde mahkum hisseder
 Ailments from – failure -literary, scientific failure / 

Başarısızlıktan - Edebi, bilimsel başarısızlıktan kaynaklanan 
rahatsızlıklar

 Unfortunate feels / Talihsiz hisseder
 Sadness, disease from / Üzüntü, hastalıktan dolayı
 Sadness - fortune, from reverse of / Üzüntü - talihin ters 

dönmesinden dolayı
 Delusion, disgraced she is / Delüzyon, rezil olmuş
 Delusion - doomed, being / Delüzyon - mahkum olma
 Delusion, crushed she is / Delüzyon, ezilmiş
 Insanity - despair with / Çıldırma - çaresizlikle



TEŞEKKÜRLER
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