
Zihin Rubriklerini Metaforik Yolla Anlama!!

Hastalıkta İnsanı Anlama



HHF’e ve Mentörlerime Mütevazi 
Saygılarımla…



Platina

• https://www.youtube.com/watch?v=JRjZFD
6Njx0

• https://www.youtube.com/watch?v=Phm9
wbFAbp0

• https://www.youtube.com/watch?v=oklPl9
5DC8c

• https://www.youtube.com/watch?v=UD7hF
Wi3za4

https://www.youtube.com/watch?v=JRjZFD6Njx0
https://www.youtube.com/watch?v=Phm9wbFAbp0
https://www.youtube.com/watch?v=oklPl95DC8c
https://www.youtube.com/watch?v=UD7hFWi3za4


Platina

Bir insan kibirli olduğunda, 
diğer insanlardan uzaklaşır ve böylece

kendini
hayatın en büyük zevklerinden birinden

mahrum bırakır –
herkesle açık ve keyifli iletişim.



Platina



Platina

• Birlikte getirdiği enerji – üzerinde baskı hissedersin, 
saygın biri, ağırbaşlılık, seviye, başı dik, burnu kalkık

• Genellikle semptomlardan ziyade teşhis hakkında
konuşurlar ve çok iyi araştırıp okudukları için bunu bilip
bilmediğinizi görmeye çalışırlar.

• Buraya biri beni yönlendirdiği için geldim, yoksa
hastalığımı idare edebiliyordum.

• Egotism / Bencillik – Kendisinin bir sonunun olmadığını
ve başkalarının hiçbir sonuç üretmeyeceğini düşünür, 
başkalarına bağımlı değilim, sorunlarımı kendim 
halledebilirim, sadece kendimden bahsederim -
Sulphur‘ün da egosu var ancak seni al aşağı etmez,
Sulphur’ de aşağılama yoktur



Platina

• Konuştuğu üslup ve tavır, zengin olmasa da iyi
eğitimli biri olduğu anlaşılır, son derece perdahlı bir
elit kişinin aksanına sahiptir.

• Küçümseme ve kibirle, egonuzu parçalayacak kadar
keskin küçük kısa bir kahkaha ya da sırıtışla
konuşurlar.

• Asla Veratrum gibi gürültücü değildirler, sizi
aşağılasalar veya al aşağı etseler bile bunu perdahlı 
bir şekilde yaparlar

• İncitmelerine aşağılamayı da eklerler, Sulphur'ün
aksine, sofistike bir şekilde alay ederken sizi aşağı ve
sefil hissettirir - Reverence for those around / 
Etrafındakilere saygı gösterme



Platina

• Bencillik, Servet delüzyonu, Etrafındakilere saygı gösterme –
Sulphur ve Platina ( Etrafına saygı gösterme eksikliği –
Veratrum)

• Her ikisi de bencil remediler, servetli remediler ve oldukça 
hürmet/saygı sunarlar.

• İkisi de tam bir tavırla konuşur ama Sulphur konuştuğunda seni
rahatlatır, sözlerinde zarafet vardır, sanki bir kral başka bir kralla
konuşuyormuş gibi hissedersin, kendisi asildir ve karşılığında
seni de asil hissettirir.

• Platina size saygı gösterir ama egonu asil bir şekilde ezer. O 
kadar şeffaf bir şekilde sessizce ve sofistike yorum yapar ki sizi 
yere yığar. Yorumlarından, sözlerinden ve konuşma tarzından
sanki sizden ilaç alarak size lütufta bulunuyormuş gibi görünür -
Shrieking help for / Yardım çığlığı



Platina

• Platina kimseye ihtiyacı yokmuş gibi
davranır, her şeyi tek başına, yarıdm
almadan ve çok kolay halledebilir. Kimse
hiçbir şey için şart değildir, her şey çok kolay
halledilebilir.

• İşini, mali durumunu, sağlığını ve
hastalıklarını kendisi idare edebilir, her şeyi
yönetebilir. Sizden önemsiz bir şeyi sanki
sizi zorluyormuş gibi isteyebilir.



Platina

• Platina’nın kibiri farklıdır: klas, asil ve sofistike. Kibirli
Platina asla seviyesini düşürmeden, o kadar rafine bir
dille sizi azarlar ya da paylar ki, azarlandığınız için 
minnettarlık duyarsınız.

• Onun için harika bir şey yaptığınızı asla kabul etmez
veya bu şekilde hissetmenize izin vermezler. Size 
teşekkür eder ama siz herhangi bir tedavide 
bulunmasaydınız bile iyileşecekti zaten şeklinde 
hissettirir size.

• Ebeveynlerine, arkadaşlarına, ailelerine karşı ve her 
ortamda böyle davranırlar. Doktora gelmeden önce bilgi
alırlar ve her şey hakkında tam bilgi sahibi olurlar.

• Ufacık bir yardım alması bile Platina’nın egosunu 
zedeler. 



Platina

• Haughty / Kibirli – kendini büyük biri gibi görüyor, 
kimseye ihtiyacım yok

• Contemptuous / Aşağılayacı – Diğerlerini aşağıda görür
• Presumptuous / Küstah – Uygun olmayan kaba cesaret, 

hafife alma
• Pompous – important / İhtişam – önemli 
• Dr, bugün kliniğinizde hasta yok, BHMS diplomanızı

nereden aldınız?
• Dr'dan yardım isteme şekli farklı, yanlış
• Shrieking help for / Yardım çığlığı (feryadı)
• Yardım için çığlık atan – Kent
• Yardım – ufak yardım, ilk yardım, destek. Vermesen de 

olur, ben hallederim



Platina

• Çığlık – Kulaklarımızı ve bizi rahatsız eden bir ses
• Hasta sorunlarını halledebileceğini söyler, sadece bu

konuda bana yardım et
• İstersen bana ilaç ver gerisini ben hallederim. 
• Yanlış bir üslupla yardım ister – yardım için çığlık
• Kliniğinizin önünden geçiyordum ve kliniğizde

kimsenin olmadığını görünce geleyim dedim, en 
azından bir hastanız olmuş olur

• Diyabetimi gayet iyi kontrol ediyorum, yoga, 
meditasyon, diyet yapıyorum ama baldırımda bir
ağrı var, bu ağrı için bir şeyiniz var mı?



Platina

• Exclusive too / Oldukça ayrıcalıklı – diğerlerinden farklı
• Nezle olup öksürürsem dr'a gitmem, kendi başıma hallederim.
• Delusion, wealth imagination of / Delüzyon, servet hayali –

kaynaklar
• Tüm hastalıkları kolayca idare edebilirim, her problemi çözerim
• İnternete girerler, kontaklarından hastalığıyla ilgili her şeyi 

öğrenirler, tüm ek destekleri uygularlar. «Yurtdışından
nemlendiriciler ile sorunumu hallettim, tüm sorunum gitti ama
sadece biraz renk değişikliği kaldı, bunun için homeopatide bir
şey var mı?»

• Durum sanki sana yardım edebilmen için bir şans veriyorum gibi 
olur



Platina

• Bu yapmacıklık yıkıldığında – Affectation / Yapmacıklık
• Delusion help calling for / Delüzyon, yardım çağrısı - Ben 

ayrıcalıklıyım, her hastalığı kolayca çözebilirim. Buna rağmen 
hala sorunlu bir şeyler kalıyor ve bu yüzden isteksizce yardım
istemek zorunda kalıyor. Çağrı - talep, dominasyon

• Yardım istemesi zor, tüm bilgileri verir ama yardım veya tedavi
istemez

• Hasta hastalığını küçümsüyor - üstünlük kompleksi, kibirli ve
küçümseyen

• Platina karşınızdayken otomatik olarak evcilleşirsiniz.
• Veratrum - aşırı zeki, kibirli, aşağılayıcı, boş kap daha çok ses

çıkarır; Platina’a doludur, Veratrum boş konuşur; Platina
konuşurken saygılıdır, ağdalı konuşur ancak Veratrum’da
konuşurken sayı yoksunluğu vardır, Platina hatta saygılı bir 
şekilde hakaret eder/aşağılar



Platina
[ ZİHİN ]  SAYGI GÖSTERME etrafınddakilere

[ ZİHİN ] YAPMACIKLIK



Platina
ŞARLATAN

ŞARLATAN: Uzmanlığı veya bilgisi olmadığı halde iddiada bulunan; 
Sahtekar



Platina

• Snappish / Aksiliği tutmuş
• Dostça olmayan mizah – burası çok sıcak, klimanız yok. Belki bir

laptop almalısınız.
• Praying loud in sadness / Hüzün içinde yüksek sesle dua etmek

- dua nasıl olmalı? 
• Sulphur’ün aksine Platina etrafındakiler saygı gösterirken 

sorunsuz bir şekilde sizi aşağılayacaktır – bu yüzden Platina’yı
anlamak zordur.

• Jesting after gravity / Ağırbaşlılıktan sonra şaka yapmak -
Shrieking aid for / İlk yardım çığlığı atma - Yanlış bir şekilde 
yardım istemek

• Tüm tedavilerim devam ediyor ama hala kendimi iyi
hissetmiyorum, bu yüzden ŞİMDİ SİZE GELMEYİ düşündüm.



Platina



Platina

KİBİRLİ
AŞAĞILAYCI
Astlarına karşı sert, üstlerine nazik
DELÜZYON – servetli 
SAYGI gösterme etrafındakilere
SAYGI gösterme eksikliği etrafındakilere
EFEMİNE
BENCİLLİK
DİKTATÖRCE
KÜSTAH
AHLAKİ HİS, isteği



Platina



Platina

YANITLAMA - diktatörce
DİKTATÖRCE
ELEŞTİREL
DELÜZYON – büyük birisi olduğu
DELÜZYON – üstünlük
AYRICALIKLI, çokça



Platina

AŞAĞILAYICI
AŞAĞILAYICI - herşeyi
AŞAĞILAYICI - ilişkiler, de
DELÜZYON - kendi ailesine ait olmadığı
YABANCILAŞMIŞ - kendi ailesinden
KAÇINMA - aile üyelerinden



Platina



Platina

EXCLUSIVE, TOO / AYRICALIKLI, OLDUKÇA

DELUSIONS – great person, is a / DELÜZYON – büyük insan olduğu

DELUSIONS - small, things appear / DELÜZYON – nesneler küçük 

görünür

DELUSIONS – wealth, of / DELÜZYON – servetli

DELUSIONS – superiority / DELÜZYON – üstünlük

DELUSIONS – humility and lowness of others, while he is great / 

DELÜZYON – kendisi büyük biriyken diğerlerinin boyun eğici ve 

düşük seviyede olduğu

CONTEMPTUOUS – relations, for / AŞAĞILAYICI - ilişkilerinde

DELUSIONS – body, greatness of, as to / DELÜZYON – vücudun 

büyüklüğü



Platina

DELUSIONS – looking down, he were looking, high place; from a / DELÜZYON –

yüksek bir yerden aşağı bakma

CHARLATAN / ŞARLATAN

Mind and sensorium – grew larger and longer, one / Zihin ve duyu – daha iri ve 

uzun büyüdüğü

PRESUMPTUOUS / KÜSTAH

DELUSIONS – help, calling for / DELÜZYON – yardım çağrısı

SHRIEKING – aid, for / ÇIĞLIK ATMA – ilk yardım için

DELUSIONS – inferior, people seem mentally and physically, entering the house

after a walk; when / DELÜZYON –insanlar zihinsel ve fiziksel olarak aşağı 

seviyede görünürler, bir yürüyüşten sonra eve girdiğinde;

PEDANT / TİTİZ, KİTABINA UYGUN DAVRANAN

EFFEMINATE / EFEMİNE



Platina

ŞAKA YAPMA – ağırbaşlılık; şaka sonrası
ŞARLATAN
YAPMACIKLIK



Platina – Ukala ve Önyargılı
TESELLİ EDİLEMEZ
DETAYCI, KİTABINA UYGUN
ÖNYARGILI – geleneksel önyargılar

BÖBÜRLENEN
İHTİŞAM, ÖNEMLİ
GÖSTERİŞ



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

