
Zihin Rubriklerini Metaforik Yolla Anlama!!

Hastalıkta İnsanı Anlama



HHF’e ve Mentörlerime Mütevazi 
Saygılarımla…



Lycopodium

• Lycopodium'un reçetelendiği hemen hemen tüm
vakalarda, idrar veya sindirim bozukluğuna dair bazı
kanıtlar bulunur.

• Grauvogle'ın karbon-nitrogenoid yapısına ve eliminatif
olmayan litamik yapıya karşılık gelir.

• Lycopodium, özellikle yavaş yavaş gelişen, karaciğer
fonksiyonunun ciddi şekilde bozulduğu, sindirim
gücünde yetersizliğin olduğu, fonksiyonel gücün
zayıfladığı rahatsızlıklara uygundur.

• Nezle eğilimleri olan lenfatik yapının ılımlı mizaçları; 
ciltte sarımsı lekeler, toprağımsı ten rengi, ürik asit
diyatezi, vb. gösteren yaşlı kişiler; ayrıca erken gelişmiş, 
zayıf çocuklar.



Lycopodium

• Semptomlar karakteristik olarak sağdan sola doğrudur, 
özellikle sağ taraflıdır ve 16:00 ile 20:00 arasında daha
kötü olur.

• Böbrek rahatsızlıklarında, idrarda kırmızı kum, böbrek
bölgesinde sırt ağrısı; idrara çıkmadan önce daha kötü.

• Soğuk içecekleri tolere edemez; herşeyi ılık ıster
• Entelektüel olarak güçlü ancak kas gücü olarak zayıf olan

kişilere uygun.
• Lycopodium hastası zayıf, solgun, gazla dolu ve kurudur. 

Üşüyen tiptir; Zayıf dolaşım sistemi, soğuk
ekstremiteleri vardır. Ağrılar aniden gelir ve gider. 
Gürültü ve kokuya karşı hassastır.



Lycopodium

• Geldiği enerji - pozitif, iyi giyimli, beyefendi, kendinden emin
veya çekingen görünen, sizi veya kliniğinizi takdir etmeye
başlayan biri, kliniğe neden geldikleri noktasına nadiren gelirler.

• Astlarına karşı sert ve üstlerine karşı tatlı (Lachesis - zevk, 
eğlence, eğlence arzusu, Lycopodium güç ister - Dictatorial -
power love of / Diktatörlük - güç aşkı, aşk nerede ise orda 
gücünü kullanmak ister.

• Başlangıçta Lyco çekingen görünebilir - Hesitation / Tereddüt, 
Reverence / Saygı gösterme, Timidity appearing in public / 
Topluluk içinde çekingenlik ve Fear of strangers / 
Yabancılardan korku - Laughing joyless / Neşesiz gülme

• Güçlerini başkalarının önünde gösterirler ama yakalandıklarında
- Smiling involuntary / İstemsizce gülümseme – işleri kendi 
yararına kullanmak



Lycopodium
• Laughing looked at when / Bakıldığında gülme
• Laughing joyless / Neşesiz gülme
• Answering evasively / Kaçamak yanıt verme
• Çocuklar evde baskındır ama okulda çok uysaldır, öğretmenlerine bir

şeyler kaldırırken yardımcı olur, ayrıca diğer öğrencilerden şikayet
eder

• Lyco pohpohlanmayı sever ve aynı zamanda başkalarını da pohpohlar
– Dr, en iyi tedaviyi siz yapıyorsunuz.

• Flattering / Pohpohlama ona güç verir, güç için yapamayacağı şey 
yoktur

• Güçlü sembolleri, anahtar zincirlerini, hatta filmlerdeki çok güçlü ve
güç sahibi karakterleri severler.

• Love power of / Güç aşkı – domine etmek ister
• Emotional dryness / Duygusal kuruluk, Hypocrisy / İki yüzlülük, her 

zaman kime hükmedeceğini ve dikte edeceğini kafasında hesaplar



Lycopodium

ÇEKİNGENLİK – topluluk içinde – topluluk önünde konuşma – ancak yapabilir
ÇEKİNGENLİK – topluluk içinde – topluluk önünde konuşma 
ÇEKİNGENLİK – topluluk içinde 
Çelişki – Konuştukları ile niyeti çelişiyor
ANKSİYETE – yeni şeyler gördüğünde
KORKU – yabancılardan
YABANCI – yabancıların varlığı – kötü gelir



Lycopodium



Lycopodium

ZİHİN – POHPOHLAMA
ZİHİN – ASTLARINA KARŞI SERT VE ÜSTLERİNE KARŞI NAZİK
ZİHİN – DİKTATÖRCE – güç aşkı
ZİHİN – DİKTATÖRCE – emredercesine  konuşma
ZİHİN – GÜLME – neşesiz
ZİHİN – İKİ YÜZLÜ
ZİHİN – YAPMACIKLIK
ZİHİN – ŞATAFATLI, ÖNEMLİ
ZİHİN – BÖBÜRLENEN
ZİHİN – EFEMİNE
ZİHİN – BÖBÜRLENEN  - zengin olarak görülmeyi umar
ZİHİN – HIRS – artmış – her yol mübah
ZİHİN – HIRS – artmış – para kazanma
ZİHİN – ÖNYARGILI – geleneksel önyargılar
ZİHİN – KÜSTAH



Lycopodium

• Fear of social position / Sosyal pozisyon korkusu - ancak 
yoksulluk korkusu rubriğinde yok 

• Flattered / Pohpohlanmış, pohpohlandığında her şeyini verir
• Perseverance / Azim ilaveten Helplessness / Çaresizlik
• Azim nedir? Artık seçeneğin kalmadığı tekrarlanan

başarısızlıklarda bile denemeye devam eder
• Phos - size gerçeği söyler çünkü O basittir, Naïve / Naif, iyi 

hissetmediğini ve bu yüzden size geri geldiğini söyler
• Lyco - kurnazdır, en iyi doktorun sen olduğunu söyleyerek 

pohpohlar ve böylece sebat eder
• Traditional prejudices / Geleneksel önyargılar - erkek kadının 

üstünde olmalı, karın senin altında olmalı, ona yerini 
göstermelisin (Lachesis - sıcak su gargaraları, ev yapımı ilaçlar)



Lycopodium
• Ambition increased, employs every possible means to achieve his 

ambition / ZİHİN – HIRS – artmış – hırsını başarmak için her yol 
mübah - iktidarda kalmak istiyor, kendi alanında - evde, ofiste

• Adulterous / Zina, Corrupt / Yozlaşmış 
• Competitive / Rekabetçi - Bed aversion to, bed shuns / Yataktan 

kaçınma, yatak batar – asla tatmin olmaz (Silica zıttı)
• Anti authority / Otorite karşıtı, kimsenin emrinde çalışmaktan asla

hoşlanmaz
• Pompous, important / Şatafatlı, önemli - bölgedeki en iyi politikacıyı

tanıdığımı söyler
• Boaster / Böbürlenen
• Affectation / Yapmacıklık - hiçbir şey beni etkilemez, şikayetlerden 

bahsederken gülme, benden iyi bir izlenim almanız için
• Hypocrisy / İki yüzlülük – olmadığın şeyi gösterme



Lycopodium

• Timidity appearing in public / Topluluk 
içinde çekingenlik - Sil, Lyco

• Zayıflıkları hakkında kolay kolay
konuşmazlar, gerçekleri konuşurlarsa
yarattıkları imaj çöker - Vanity / Gösteriş

• Effeminate / Efemine

• Answering evasively / Kaçamak yanıt 
verme



Lycopodium

• ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ. Zayıf ve yetersiz hissediyor.
• Sorumluluk alma korkusu. Korkaklık.
• Çekingen. İnsanlardan korkan.
• Kendilerini içinde hissettiklerinden daha farklı sunan.
• Yetenekli ve cesaretli imajı. Dışa dönük, arkadaş canlısı.
• Yetersizlik duygularını saklamaya çalışır. Karşı koyar.
• Böbürlenir. Kibirli. Bencillik.
• Güç aşkı. Kontrol edilebildiklerine karşı diktatörce davranır. Üstüne karşı ise çekingen ve pasif.
• Irritable, agg. sabah.
• Yüzeysel ilişkiler. Evlilik korkusu. Aileden kaçar. Rastgele cinsel ilişkide bulunan
• Teşekkür edildiğinde ağlar.
• Genellikle entelektüel insanlardır: Öğretmenler, avukatlar gibi.
• Topluluk önünde konuşma korkusu, hayaletler, karanlık, acı çeken (hipokondriyak), çatışmalar.
• Birlikte olma arzusu, ancak yan odada.
• Konfüzyon. Hafıza zayıflığı. Yanlış heceleme, kelimeleri veya heceleri yanlış yerleştirir.

 Çocuklar.

– Otoriter, diktatör, evde kaba.
– Okulda ve yabancılarla çekingen.
– Ayrıca genellikle çekinden ve korkak olabilir.
– Entelektüel konularla ilgilenirler.



Lycopodium
• Çocukluk - vivacious / hayat dolu, bubbly / şen şakrak, playful / eğlenceli, affectionate / 

sevecen, carried desire to be carried / taşınma arzusu, coquettish too much / çok fazlaca
şuh – tries to attract others / başkalarının ilgisini çekmeye çalışır, childish behaviour / 
çocuksu davranış, cheerful when it thunders and lightens / gök gürlediğinde ve şimşek 
çaktığında neşeli, singing involuntary / istemsiz şarkı söyleme, whistling involuntary / 
istemsiz ıslık çalma, laughing involuntary / istmesiz gülme - birçok rubrik, smiling 
involuntary / istemsiz gülümseme, holding mother’s hands constantly / annesinin ellerini
sürekli tutma

• Ailments from parental expectations / Ebeveynlerin beklentilerinden rahatsızlanma, terms 
dictated / koşulların dikte edimesi, comparison with sibling / kardeşler arasında kıyaslama, 
domination by parent / ebeveynler tarafından domine edilme

• Egosu yüzünden dominasyona dayanamaz ama vicdanı orada tepki vermesini engeller -
suppressed anger / baskılanmış öfke, a/f rudeness / kabalıktan rahatsızlanma

• Davranış değişimi – İmrendiğimi gösteririm, envy and avidity / imrenme ve hırs, delirium 
with envy / imrenmeyle birlikte deliryum

• İmrenme - ben de onun gibi olacağım, çok çaba sarf eder, hırslı - belirgin bir ilgi ve coşkuyla
birlikte ateşli ve aşırı derecede istekli

• Defiant / Meydan okuyan, Obstinate / İnatçı
• Determined / Kararlı



Lycopodium
• Perseverance / Azim
• Focused, goal oriented / Odaklı, sonuç odaklı
• Ambitious / Hırslı
• Playing, aversion to play / Oynama, oyun oynamadan kaçınma –

sadece ders çalışır, sadece hedefler var, yaşa uygun oyunlardan 
uzaklar

• A/f celibacy / Evlenmeme yemininden dolayı rahatsızlanma - sevdiği 
şeyleri yapmayı bırakma 

• Bir kez karar verirse kimseyi umursamaz, Ruthless in ambition / Hırs 
içinde acımasız

• Ambition increased every possible means employed / Hırs artmış, 
her yol mübah - Plat, Lyco, Verat - Plat ve Verat’ın serveti vardır

• Lycopodium çabalar ve hedeflerine ulaşır
• Excessive domination / Aşırı dominasyon - sonra hükmetmeye

başlar, hükmetmek ve başkalarına dikte etmek ister



Lycopodium
• Dominated / Domine edilmiş – Dominating / Domine eden
• Coward / Korkak – Dictatorial / Diktatörce
• Mild / Ilımlı, Gentle / Efendi ‘den Haughty / Kibirli Contemptuous / 

Aşağılayıcı ‘ya
• Consolation agg / Teselli kötü gelir, Music agg / Müzik kötü gelir, 

Touch aversion by nurse / Hemşirenin dokunmasından kaçınma
• Rudeness / Kabalık, Contemptuous / Aşağılayıcı, Scorn / 

Küçümseme, Presumptuous / Küstah, Hardness / Katılık
• Sonra da Fear of strangers / Yabancılardan korkma gelir, bilmediği

garip şeyler
• Abrupt rough / Sert kaba davranış ancak Affectionate / Sevecen
• Company aversion /  Arkadaşlıktan kaçınma ancak Fear of being 

alone / Yalnız kalmaktan korkma
• Weeping when thanked, from joy / Teşekkür edildiğinde neşeden 

dolayı ağlama



Lycopodium
• Lyco hem zeki hem de entellektüeldir
• Yolculuk başlangıcı «Entelektüel Olduğu Kadar Zekidir»
• Hükmeden, kibirli, bencillik temeline oturur
• Zeka - mantık, anlama, öğrenme, duygusal bilgi, akıl

yürütme, planlama, yaratıcı düşünme ve problem 
çözme kapasitesi. Doğuştan, doğal olarak sahip olduğu
şeyler.

• Entelektüellik sonradan kazanılır - resmi olarak bir
eğitim sürecinden geçer, kitaplardan ve üniversitelerden
bilgi edinir, duygusal bilgiden yoksun kalır

• Doğduğunda zekidir ve sonra edindiği bilgi ile (intellect)
hırslarını gerçekleştirir

• Entelektüel hale geldikçe daha az duygusal hale gelir.



Lycopodium

• Egoistic / Bencillik, Haughty / Kibirli
• Kibirli, katı ve iddialı - her şeyi biliyorum tavrı
• Taşıdıkları tutum - çok katı, çok fazla inatçılık
• Irritability / İritabilite
• Hypocrisy / İki yüzlülük - iyi olmadığında çok 

sinirli, inatçı, tekmeleyen, çığlık atan, aksi
• Presumptuous / Küstah - hafife alır, sınır

bilmez
• Reason power increased / Mantık yürütme 

gücü artmış



Lycopodium

• Reproaching others / Başkalarını azarlama
• Loquacity making speeches / Gevezelik konuşma 

yaparken - politikacılar gibi
• Blasphemy / Küfür, Cursing / Lanet okuma
• Slander disposition to / Kötülemeye yatkınlık
• Boaster / Böbürlenen - Zengin olarak kabul görmek

arzular
• Arrogant / Haddini bilmez
• Rudeness / Kabalık, ebeveynleri istismar eder
• Cynical / Alaycı, Cursing / Lanet okuma, Deceitful / 

Hilakar, Fraudulent / Dolandırıcı - bu yolla hırslarını 
gerçekleştirirler



Lycopodium
[ ZİHİN – İSTİSMARCI ] – çocuklar

[ ZİHİN – İSTİSMARCI – çocuklar ] – ebeveynlerine; hakaret eden
çocuklar



Lycopodium

• Ailments from anger, suppressed anger with grief, 
mortification, vexation, anxiety / Öfkeden
kaynaklanan rahatsızlıklar, kederle bastırılmış öfke, 
rezil olma, sıkıntı, kaygı

• Uyuşmazlıklar, anlaşmazlıklar - üst ve astlarıyla
• Tam ortada durur ve her iki tarafla da iyi olmak ister -

her iki tarafa göre işleri yoluna koyma yeteneği -
diplomatik kimlik

• İki yüzlülük - vaaz verdiği şeyin tersini yapma
• Astlarla sert, üstlerle yumuşak
• Diplomasi - hayatta kalma mücadelesi
• Toplum içinde çekingenlik - yabancılardan korkma



Lycopodium

• Approached aversion to / Yaklaşılmaktan 
kaçınma

• Kaygısı nedeniyle başlangıçta kolayca
iletişime geçemez

• Duygusal benliğini örtmeye çalışır

• Anxiety as if in a cramp / Kramp girmiş gibi 
kaygı - sıkışık durum



Lycopodium

• Presumptuous / Küstah - Hafife alan, sınırları aşan, 
başkalarını asla düşünmeyen - Kent

• Bileşenleri - ego, kibir, iddialı olma, diktatörlük, güç aşkı
• Çalışan ve patron, karı ve koca, hasta ve dr
• Delirium, imperious / Deliryum, buyurgan - emperyal, 

özel, üstün, gelip güç gösterebileceklerini hissediyorlar, 
başkalarını kontrol etme özgürlüğüne sahipler

• Amorous / Sevdalı, Amative / Aşk dolu,tutkulu, 
Adulterous / Zinacı, ilişkileri koparır ve yeni ilişkiler arar.

• Geleneksel önyargılar - karın senin astındır



Lycopodium

• Ambition increased, employs every means / 
Hırs artmış, her yol mübah - hırslarını 
gerçekleştirmek için gerekli olan her şey yapılır

• Elde etmenin araçları her şey olabilir -
Delirium with envy / Deliryum, imrenmeyle

• Imitation / Taklit, Mimicry / Mimik - Mafya ya
da polis gibi güçlü olmak istiyor

• Güçlü insanlardan etkilenirler.
• Orijinal olmadıkları için her zaman stres

altındadırlar - Fear of losing control / Kontrolü
kaybetme korkusu



Astlarla sert, üstlerle yumuşak

• Lycopodium - diktatör, güç aşkı, kendine
güvenen, hırslı, hedef odaklı, ilk görüntüsü
her zaman yumuşak ve hürmet dolu, bazen
çekingen, pohpohlayıcı, hesapçı, istemsiz
gülümseyen

• Platina - ego, seni bir hiç gibi hissettirir, 
üstünlük duygusu, hürmet eder ama
seviyeli 



Astlarla sert, üstlerle yumuşak

• Veratrum - ahlaki duygu yoksunu, 
hürmetsizlik, zalim olabilir, katı kalpli, 
böbrülenen, kendini beğenmiş, kendini 
prens sanar

• Lach – ilgili alakalı, seven adam, eğlence 
arzusu, birisinin bakıma ihtiyacı olduğunda 
bunu tamamıyla sağlar - sadece Lachesis



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

