
Zihin Rubriklerini Metaforik Yolla Anlama!!

Hastalıkta İnsanı Anlama



HHF’e ve Mentörlerime Mütevazı 
Saygılarımla…



Veratrum Album

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

• https://www.youtube.com/watch?v=gk5hR
K0o9p0

• https://www.youtube.com/watch?v=EZUpE
iOgx4M

• https://www.youtube.com/watch?v=CCTq9
c7KdOM

https://www.youtube.com/watch?v=WuPVj-ysmeQ
https://www.youtube.com/watch?v=gk5hRK0o9p0
https://www.youtube.com/watch?v=EZUpEiOgx4M
https://www.youtube.com/watch?v=CCTq9c7KdOM


Veratrum Album - Abartılı



Veratrum Album 
Tanrıya İletişim



Veratrum Album

• Kliniğinize girme şekilleri, önünüzde oturma
şekilleri, konuşmaya başlama şekilleri

• Birlikte getirdikleri enerji

• Varlıkları, konuşmaları, tavırları ile gözünüzü
korkuturlar.

• Yüksek ses, saygısızlık, konuşma ya da konuşmayı
açma biçimleridir

• Sizi selamlama şekli hiç hoş değil, rahatsız edici

• Çoğu zaman sıralarını beklemezler ve içeri dalarlar

• Beyaz markalı giysiler, iyi bir saat, altın bilezikler, 
parmaklarında yüzükler



Veratrum Album

• Gestures are very shameless, they will sit with their legs apart 
even in front of a women, the way they look at the dr looking 
directly in your eyes

• Hareketleri oldukça edepsiz, bir kadının önünde bile bacaklarını
açarak otururlar, doktora direkt gözlerini dikerek bakarlar

• Affectation in words and gestures / Sözlerde ve jestlerde 
yapmacıklık - amaçlı kasıtlı olarak çeşitli numaralara bürünür 
veya abartılı gösterişlerde bulunurlar, içeriden korksa da 
dışarıdan etkilenmediğini gösterir

• High spirited / Kuyruğu dik tutan – hiçbir şey onların moralini
bozmaz, ciddi bir hastalık bile

• Reverence lack of, for those around / Etrafındakilere saygı 
gösterme eksikliği

• Saygı duymak istiyorlar ama yapamıyorlar
• Seviye, utanmazlık, kibir – benim bildiğim kadar kimse bilmez, 

patronum bile kafasına bişey takılsa bana sorar.



Veratrum Album
• Hard on inferiors soft with superiors / Astlara karşı sert, üstlere karşı 

yumuşak
• Oversmart (sivri zeka), audacious (cüretkar, küstah)
• Gürültülü ve sinir bozucu kişilikler
• Her şeyde yüksek seslidirler – konuşma, öksürme, hapşırma - Noise 

inclined to make / Gürültü yapmaya meyilli olma - meyilli olma, 
sesini yükseltmeye karar verdiği anlamına gelir.

• Görgü kuralları ve üslup yoktur
• Ambition increased, every possible means employed / Hırs artmış, 

her yol mübah - Hırslarına ulaşmak için her seviyeye inebilirler, ahlak 
yoksunu, etik değiller, yozlaşmış, hile, gerekli olan ne varsa

• Despair of social position / Sosyal statü çaresizliği, Fear of loss of 
social position / Sosyal statü kaybı korkusu 

• Ailments ambition deceived / Hırsına ulaşamadığından 
rahatszılanma



Veratrum Album

• Kendilerini çok yüksekte görürler –
Delusion, great person he is / Delüzyon, 

büyük biri olduğu
Delusion, Christ he is / Delüzyon, İsa olduğu
Delusion, grandeur / Delüzyon, azametli 

olduğu
Delusion, God he is / Delüzyon, Tanrı olduğu
Delusion, distinguished he is / Delüzyon, ayırt 

edilmiş olduğu
Delusion, powerful he is / Delüzyon, kudretli 

olduğu 



Veratrum Album

• Moral feeling want of / Ahlaki his isteği –

Ahlak - toplumda uyulan kurallar ve görgü kuralları

• Truth telling the plain / Düz doğruyu söylemek –
Hatalarını kabul eden Hyos gibi değil

• Veratrum hatalarını çok utanmazca, çok cüretkar bir
şekilde anlatır.

• İçki içmek, hayat kadınlarına gitmek gibi yanlışlarını
çekinmeden, utanmadan ve oldukça küstah bir
tavırla, sanki yaptığı her şey gayet doğru ve pişman
değilmiş gibi anlatırlar - Dirty / Kirli, Insolence / 
Küstahlık, Shameless / Arsızlık



Veratrum Album

• Doktor ne derse desin önemli değil, o ne isterse onu 
yapar, ne yemek isterse onu yer, nasıl isterse öyle 
davranır – Gourmand / Gurme

• Markalı gömlekler, pahalı arabalar, pantolonlar, telefon
ama ucuz kılıflı - Delusion, grandeur / Delüzyon, 
azametli olduğu

• Gurme
• Aşırı gösteriş, jestlerde yapmacıklık
• Veratrum'a uzun süre dayanamazsın, bu kişinin gittiğini

hissedersin – Chilly / Soğuk (üşüyen) (Sep, Platina)
(Hot / Sıcak - Puls, Ign – Uyum bozulduğunda üşürler)



Veratrum Album

• Delusion, wealth imagination of / Delüzyon, 
servetli imajinasyonu

• Gösteriş – Abartı, gürültü yapmaya yatkınlık (Platina
gösteriş yapmak durumunda değildir)

• Boasting / Böbürlenme - ona sormadan kendinden 
ve marifetlerinden bahseder

• Önemli kişilerle kontakları ve bağlantıları olduğunu 
söyler - Liar / Yalancı

• Ne kadar önemli biri olduğunu söyler – Pompous, 
important / İhtişam, önemli

• Pompous, feels his importance



Veratrum Album
• Delusion - he is a prince / Delüzyon - prens olduğu – varlıklı ailede 

doğmuştur, tabakla servis edilir – Kirli Prens
• Prens - kendi kimliği yok, sadece tutumu öyle ama sorumluluğu yok, 

komiserin, politikacıların oğlu
• Delusion in communication with God / Delüzyon, Tanrı’yla iletişim 

halinde, cennette, Tanrı’yla konuşuyor
• Tanrı - hayatın o alanında, o kısmında veya o anında her şeye gücü

yeten, tüm güce sahip olan, her şeye kadir
• Tanrı - polis komiseri, vali, bakan, başbakan, başkan, yetkili olabilir
• Veratrum her zaman en güçlü insanlarla doğrudan bağlantı kurmakla

övünür
• Blindness pretended / Kör taklidi yapma – zaafını saklar, sorunu 

olduğunu kabullenmez, tetkiklerde çıksa da, başkaları gösterse de 
herşeyi görse bile onu görmek istemez

• Deafness pretended / Sağır taklidi yapma - kimse bana hemoroidim
varken baharatlı yememem gerektiğini söylemedi



Veratrum Album vs Platina

• Platina - ayrıcalıklıdır, gürültülü değildir,
tavrından ayrıcalıklı olduğu okunur, 
söylemesine gerek yoktur, yürüyüşünden, 
oturuşundan belli olur. Veratrum gösteriş 
yaparken Platina ne kadar büyük olduğunu dile 
getirmez, kontaklarından bahsetmez.
Veratrum’un kıyafeti de ben buradayım diye 
bağırır, Platina ise zarif, sofistikedir, hatta 
sıradan bir tişört bile üzerinde asil durur ve 
asaleti yansıtır.



Veratrum Album



Veratrum Album

ZİHİN – etrafındakilere SAYGI GÖSTERME - eksikliği
ZİHİN – AHLAKİ HİS; isteği
ZİHİN – Astlara karşı sert ve üstlere karşı yumuşak
ZİHİN – GÜRÜLTÜ – gürültü yapma eğilimi
ZİHİN – EDEPSİZ
ZİHİN – HAKİKAT – Düz doğruyu söylemek
ZİHİN – GURME
ZİHİN – DELÜZYON – servetli olduğu
ZİHİN – BÖBÜRLENEN
ZİHİN – İHTİŞAM, önemli
ZİHİN – DELÜZYON - Tanrı – Tanrı ile iletişimde olduğu



Veratrum Album

• Naïve but intelligent / Saf ama zeki - biri bana
söyleseydi kesinlikle takip ederdim, şeffaf kişilik

• Feigning pregnancy / Hamilelik numarası - O ünlü
adamı ben doğurdum, o bir hiçti, şimdi çok ünlü, 
onu kim yaptı biliyor musunuz? Onu ben yaptım

• Shameless delivery during / Doğum esnasında 
edepsiz

• Despair – sudden loss (acute miasm) of social 
position / Çaresizlik – sosyal statünün ani kaybı 
(akut miyazma)

• Extravagance / Abartılı
• Egotism / Egotizm



Veratrum Album - Kirli

• Obscene, lewd men, searching for little girls / Müstehcen, 
ahlaksız adamlar, küçük kızları arıyor
 Müstehcen – ilgilendiği şeyler iyi şeyler değil, 
 Küçük kızlar – karşı koyamayan, direnemeyen, kolaylıkla boyun 

eğdirilebilen

• Delusion, hunter he is / Delüzyon, avcı olduğu - Avcı sabrı olan, 
tuzak kurabilen ve avın gelmesini bekleyebilen kişidir. Avın içeri
girmesine elverişli tuzak kurabilen, avda başarılı olmasını
sağlamak için ağ kurabilen kişidir.

• Dirty / Kirli
• Honour - no sense of honour / Onur – onurdan eser yok
• Faeces – swallow his own faeces / Dışkı - kendi dışkısını yutar -

Bir şeyi açıkça söylediklerinde bu eğer kötü bir şeyse, ağzından
kaçırdıklarını anladıklarında geri alırlar.



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

