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Beklenmedik Tepkiler

• Bazı çocuklar beklenmedik bir tabloyla 
karşınıza çıkabilir

• Playful / Oyuncu – iyi olmadığında ve 
yüksek ateşte bile mutlu, etrafta oynayan 
çocuk - Bell, Lachesis, Cocculus, Ignatia, Tub, 
Tarentula

• Studious / Çalışkan – ateşi olduğunda bile 
çalışır - Carc, Ignatia, Aurum



Oyuncu çocuklar



Oyuncu çocuklar
ZiİHİN - OYUNCU

[ZiİHİN – OYNAYAN] – oynama arzusu



Oyuncu çocuklar- Belladonna

Playful during sickness / Hastayken oyuncu olma önemli 

Playful / Oyuncu - Ateş sırasında da ıstırap çekene kadar her 
şeyle ve herkesle oynayabilir – fiziksel ve zihinsel acı – bu 
safhada ağlayan – tek remedi – Bell – şimdi hasta şimdi değil

Playing, desire to play / Oynayan, oynama arzusu - birinin
onlarla oynamasını veya belirli bir oyuncakla oynamak isterler

Frivolous / Uçarı - kaygısız, hastalığından rahatsız olmayan, rahat, 
yük ve stresten hoşlanmayan

Smiling talking when / Konuşurken gülümseyen, Smiling even 
with high fever / Yüksek ateşte bile gülümseyen, Moaning / 
İnleyen

Lacesis kadar huzursuz değil



Oyuncu çocuklar- Belladonna

Playing, desire to play, wants to play hide and seek / 
Oynayan, oynama arzusu, saklambaç oynamak ister

Noise inclination to make / Gürültü yapmaya meyilli 

Wants to be free, move around, does not like to be held / 
Özgür olmak ister, etrafta hareket etmek, tutulmaktan 
hoşlanmaz

Carried aversion to / Taşınmak istemez, özgürlük, yalnız 
başına kalıp oyun oynamak ister

Carried desire to be carried, fast / Hızlı taşınma arzusu 

Bir an önce rahatsızlığından kurtulmak ister, sonuç almak
için her yola başvurur. – Credulous / Kolay inanır



Oyuncu çocuklar- Belladonna

Enerji ve canlılık dolu, herhangi bir şeyle oynamaya devam
eder, belirli bir şey değil, zıplar, tırmanır, gülümser, mutlu, 
neşeli, canlı, her yere götürülebilir

ÇOK HASTA OLDUĞUNDA İYİ OLDUĞUNU SÖYLER, İYİYİM

Herkesten çikolata kabul eder, ateşi olsa bile 
gülümsediğinizde size gülümser

Afacan, mutlu çocuk, hafifleme arzusu, oyuncu, stres yok, 
gerginlik yok, ateşi çıksa bile dondurma yer veya güneşte
oynar, özgürlük ister, bağlandığında huzursuz olur.

İlaçlar zorla verildiğinde tükürür, şimdi iyi şimdi hasta, iyi
olduğunda bir melek, hasta olduğunda şeytan

Moaning with every breath during fever / Ateşi olduğunda 
her nefesinde inler



Oyuncu çocuklar- Belladonna

• İyiyken canlı ve eğlenceli, ancak hasta olduğunda şiddetli
ve genellikle çılgın olan çocuklar

• Açık saçlı ve mavi gözlü, açık tenli, narin ciltli çocuklar; 
hassas, gergin, konvülsiyon tehdidi altında

• Soğuk almaya oldukça yatkın; özellikle kafası açıkken hava
akımlarına karşı hassas; saçını kestirmekten; soğuk
rüzgarda bisiklet bindikten sonra bademcikler iltihaplanır

• Yüzde ve gözlerde kızarıklığa neden olur; kanın başa ve 
yüze hücum etmesi



Oyuncu çocuklar- Belladonna

• Hayaletler, iğrenç yüzler ve çeşitli böcekler, siyah
hayvanlar, köpekler, kurtlar gördüğünü hayal eder.

• Hayali şeylerden korkar, onlardan kaçmak ister; 
halüsinasyonlar

• Ateşle birlikte diş çıkarma sırasında konvülsiyonlar

• < en ufak sesten, sarsıntıdan, hareketten, ışıktan, 
uzanmaktan, en ufak efordan

• > bası, sıkı bandajlama



Oyuncu çocuklar- Cocculus

Yüksek ateşte bile oyuncudurlar- yavaşlık ve güçsüzlük
Yüksek ateşle bile oynamaya devam eder, ateşinin
yükseldiğini farketmez, sonra gidip dinlenir.
Yavaştır, ateşinin yükseldiğini anlamaz
Şikayet etmez- Dullness, will understand only after 
repetition / Donukluk, yanlızca tekrarladıktan sonra anlar
Annesine söylemez çünkü annesini rahatsız etmek istemez, o 
yüzden gidip tek başına oturur. – Acceptance / Kabul
Content / Hoşnut, sessiz kalmak ister, rahatsız edilmekten 
kaçınır, kayıtsız, gözleri kapalı uzanır
İyi çocuk, asla itaatsizlik etmez, annesini çok önemser, annesi 
iyi olmadığında annesine bakar
Gerçeği görür ve kabul eder



Playful Children - Cocculus
[ZİHİN – DONUKUK – kendisine yöneltilen 
soruları anlamaz] yanlızca tekrarladıktan sonra 
anlar



Oyuncu çocuklar- Cocculus
• Açık saç ve göz rengi olan çocuklar
• Kitap kurtlarına; hassas, romantik kızlara uygun
• Araçta, teknede veya trende ve hatta hareket halinde 

olan bir tekneye bakarken bile mide bulantısı ve kusma; 
deniz tutması; taşıt tutması

• Tüm vücudun büyük yorgunluğu; ayakta sağlam durmak
için çaba gerekir; yüksek sesle konuşacak dermanı yok

• Kötü etkiler: uykusuzluktan , zihinsel heyecan ve gece 
nöbetlerinden; bir saatlik uykusu eksik kalsa bile güçsüz 
hisseder

• Uyku eksikliğinden sonra konvülsiyonlar; öfke ve 
kederden sonra



Oyuncu çocuklar- Lachesis
Eğlence arzusu ana temadır
Eğlence ve coşku isterler. Ateşi olsa da televizyon, çizgi film izlemek 
isterler, uyumak istemez ama eğlence isterler, çok huzursuz, eğlenceli, 
uçarıdırlar.
Arada gelip sızlanıp tekrar oynamaya giderler
Sit aversion to, restless / Oturmaya karşı isteksizler, huzursuzlar
Doktorunu asla değiştirmez,  Delusion charmed / Büyülendiği 
delüzyonu, 
Alopatik ilaçlardan kaçınırlar ancak ev yapımı ilaçları almayı severler, 
hasta olduklarında veya ateşi olduğunda dondurma yemezler
Ayrıca annelerine özen gösterirler, temkinlidirler, hesap yapabilme 
yeteneği
Lachesis cautious / temkinlidir - hasta olduğunda dondurma, üzüm, 
kremalı bisküvi teklif edilse bile yemeyecektir, ilaçlardan
kaçınacaklardır, bazı doğal şeyler alırlar, ev yapımı ilaçları alırlar, mantık
yürütürler, superstitious / batıl inançlı , bikez doktorunu severse asla 
bırakmaz - delusion charmed / büyülendiği delüzyonu, tutku, yakınlık



Oyuncu çocuklar- Lachesis
 Curious children / Meraklı çocuklar – klinikte 

bilgisayarda ne var diye merak ederler

 Antics plays / Maskaralık yapar

 Sitting, aversion to sit / Oturma, oturmaya karşı 
isteksizlik (sadece Lach ve Iod)

 Restlessness / Huzursuzluk

 Bulunduğu ortamı canlandırır

 Vivacious / Hayat dolu, Energetic / Enerjik

 Amusement desire for / Eğlence arzusu

 Wandering / Dolaşan

 Playful / Oyuncu



Oyuncu çocuklar- Lachesis
 Charming / Büyüleyen

 Mischievous / Afacan

 Friendly, makes friends easily / Dost canlısı, kolay 
arkadaşlık kuran

 Magnetized desire to / Manyetize olma arzusu 

 Lachesis önemseyen bir çocuktir (Tub – ben merkezli, 
asla umursamaz, değişim arzusu)

 Precocity in children / Çocuklarda erken gelişim

 Passionate / Tutkulu, ne yapsa tutkuyla yapar

 Jealousy / Kıskançlık



Oyuncu çocuklar
Lachesis ve Belladonna

Bell - hayat dolu, enerjik, Generals - çocuklarda enerji artışı, 
Lach çok temkinli, hasta olduğunda sunulsa bile dondurma 
veya üzüm yemez, Bell asla hiçbir şeyden kaçınmaz -
korkusuz, hafifleme arzusu, bakalım ne olacak tutumu, uçarı , 
Lachesis ilaçlardan kaçınır ve mantıklı düşünür, Bell
hastalıktan kurtulmak için her şeyi alır, ancak ilaçların zorla 
verilmesinden sonra öfkelenir, Lachesis ev yapımı ilaçlar 
kullanır- geleneksel önyargı, Lachesis bir kez doktorunu 
severse asla bırakmaz - büylülenmiş, Bell herhangi bir 
doktora gider, Lachesis tutkulu, ilişkilerde yakınlık, 
Belladonna sorundan hemen kurtulmak ister – hızlı taşınma 
arzusu, Bell her nefesinde inler



Oyuncu çocuklar- Lachesis
• Kıskançlıktan ve can sıkıntısından rahatsızlanma
• Esas olarak etkilenen sol taraftır; hastalıklar solda başlar

ve sağ tarafa geçer
• Great sensitiveness to touch / Dokunulmaya karşı çok 

hassaslar
• Boğaz, mide, karın; yatak örtüsü veya geceliği boğazına 

veya karnına dokunmasına dayanamaz
• Aşırı sıcak ve soğuk, büyük halsizliğe neden olur
• < hareketten, basıdan, eğilmekten, uzanmaktan, 

uykudan sonra; uyumaya korkar
• Uykudan sonra daha kötü, veya uykudan agrevasyonla

kalkar; agrevasyonla uykuya dalar; mutsuz, sıkıntılı, 
endişeli, üzgün < sabah uyandığında



Oyuncu çocuklar- Lachesis

• Kötüleşme: uyku sonrası, genelde sıcak, aşırı 
sıcaklık/soğukluk, alkol, asitler, kinin, basınç 
veya sıkışma, yaz ve güneş ısısı, sıcak 
içecekler

• İyileşme: akıntının belirmesiyle ve soğuk 
uygulamayla, açık hava, soğuk içecekler



Oyuncu çocuklar- Opium

• Yüksek ateşli olduğunda bile şikayet etmez, çok
hasta olduğunda iyiyim der, ağrı kapasitesi çok
yüksek, iğne yapıldığında bile ağlamazlar, ağrısız, 
hoşnut



İyi Çalışkan Çocuklar



İyi Çalışkan Çocuklar - Carc

Ateşleri yüksek olduğunda bile çalışırlar, ödevlerini 
tamamlarlar.

Neden? Tahakküm uygulanan çocuklar, katı ebeveynler, 
beklentiler, baskın olanı pohpohlamak ve memnun
etmek isterler, babalarını, ebeveynlerini, başkalarını 
memnun etmeyi arzularlar, herkesten takdir almak 
isterler, sırtlarına pat pat vurulmasını isterler. Çevreden
çok fazla baskı var, imkansız bir şeyi başarmaya çalışırlar



İyi Çalışkan Çocuklar - Carc

[ZİHİN – MEMNUN ETME] – başkalarını 
memnun etme arzusu

[ZİHİN – MEMNUN ETME] – başkalarını 
memnun etme arzusu - ebeveynlerini

[ZİHİN – MEMNUN ETME] – başkalarını 
memnun etme arzusu – ebeveynlerini -
babasını



İyi Çalışkan Çocuklar - Ignatia

Ignatia ayrıca yüksek ateşi olduğunda bile ödevini yapar ve bitirir
Playful / Oyuncu, Dancing / Dans eden, Vivacious / Hayat dolu, 
Precocity of children / Çocuklarda erken gelişme
Ailments from reproaches, scolding / Suçlamalardan ve 
azarlanmadan kaynaklanan rahatsızlıklar
Yanlış yere suçlandıklarını veya azarlandıklarını hissettiklerinde, 
onlara incindiğini ve yanıldıklarını göstermek için daha çok 
çalışacaklardır.
Ignatia yüksek ahlaka ve büyük bir doğru ve yanlış duygusuna sahiptir
ve bu nedenle Ignatia çalışır ve ödevlerini ateşli olsa bile yapar
Idealistic / İdealist, Sensitive to moral impressions / Ahlaki 
izleminlere karşı hassas, Ahlaki hususlarda tetikteler, sadece kendileri 
için değil diğerleri için de’
Jealousy when new born gets all attention / Yeni doğan tüm dikkati 
üstüne topladığında kıskançlık - Hyos, Ignatia
Annesi onun çok hoş, neşeli, hayat dolu, itaatkar bir çocuk olduğunu
söyler, neden böyle, itaatsiz olduğunu bir türlü anlamıyor. – Ignatia’nın
canı sıkkın hali



Hassas – Şikayet etmeyen çocuklar



İyi Çalışkan Çocuklar - Ignatia
Ignatia: 
Hastalık derecesinde hassas çocuklar, idealist, itaatkar, 
• Kabul edilmek, çalışkan, mükemmel olmak isterler
• Annelerine veya herhangi birine bağlı
• Okulda ve toplumda var olmak için itaatkar, ödevlerinde titiz, 

vicdanlı olurlar, kötü kelimeleri kullanmayı sevmezler
• Ahlaki konuda hassaslar- doğru ve yanlış
• Başkalarının da kötü kelime kullanmasını, kötü davranmasını 

istemezler
• Haksızlığı sevmez, haksız tavırlara karşı duyarlıdır.
• Anlaşmazlıklardan kaynaklanan rahatsızlıklar - korku, keder, 

öfke, üzüntü – canı sıkkın



İyi Çalışkan Çocuklar - Ignatia
• Annesi önemsiz bir şey için azarladığında incinir, üzüntüsünü

göstermez, içinde tutar, ancak başkalarını memnun eder.

• Hayat dolu, oyuncu ancak incindiğinde canı sıkkın, kederli, 
üzüntü ve öfke, çaresiz – sanki vazgeçmiş gibi 

• Asla kederini ifade etmez ya da sorunun ne olduğunu
başkalarına söylemez, başkalarının sorunu anlamasını bekler, 
aşağı bakar, duygularını gizler, içinde fırtına kopar ancak ahlaki
olarak ebeveynlerini yanlış olsalar bile ifşa etmez

• Jealousy when new born gets all attention / Yeni doğan tüm 
dikkati üstüne topladığında kıskançlık 

• Contrary symptoms / Çelişkili semptomlar - Allen’s Keynotes

• Ebeveynleri onun böyle olmadığını söyleyeceklerdir, normalde 
çok oyuncudur, şen şakraktır derler



İyi Çalışkan Çocuklar - Ignatia
• Alert / Tetikte - ahlak konusunda yanlış bir şey yapmamak

konusunda her zaman tetiktedirler, karşıdaki kişiden de aynı
şeyi beklerler.

• Ignatia, ahlaklı olduğu gibi herkesten de aynı ahlaklı davranışı 
bekler.

• Duygularını ifade etmeyebilir ama sonunda canı sıkılır - keder, 
üzüntü, öfke, umutsuz, çaresiz - ne zaman öğrenecek? -
Irritability pain during – sickness / Ağrısı olduğunda sinirli -
hastalık

• Conscientious / Vicdanlı
• Diligent / Çalışkan
• Morality / Ahlak
• Obedience / İtaat
• Idealistic / İdealist



İyi Çalışkan Çocuklar - Ignatia
• Hayat dolu, şen şakrak, oyuncu çocuklar 
• Affectionate / Sevecen, Caring / Özen gösteren
• Alert / Tetikte
• Dancing / Dans eden
• Charming / Büyüleyen
• Full of energy / Enerji dolu
• Cheerful / Neşeli 
• Dönüşüm: 

– A/f fight of parents or scolded by parents or teacher / Ebeveyn 
kavgalarından veya ebeveynlerin veya öğretmenin azarlamasından 
rahatsızlanma

– A/f discord between parents / Ebeveynler arasındaki 
anlaşmazlıklardan rahatsızlanma  - evdeki uyum bozulmuştur

– Jealousy - when newborn gets all the attention / Yeni doğan tüm 
ilgiyi topladığında kıskançlık

– Disconcerted / Canı sıkkın
– Silent grief / Sessiz keder



İyi Çalışkan Çocuklar - Ignatia
• Özellikle sinirli mizacıa uygun; hassas, kolayca

heyecanlanan bir doğaya sahip kadınlar; koyu saç ve
cilt ama ılımlı olmaya meyilli, algılama hızlı, icraatte
hızlı.

• Çocuklar azarlandığında, fırçalandığında veya yatağa
gönderildiğinde hastalanırlar veya uykuda kasılmalar
yaşarlar.

• Büyük çelişkilerin remedisi: kulaklarda uğuldama > 
müzikle; hemoroid > yürürken; boğazında sızı 
hisseder> yutkunduğunda; midesinin boş olmadığı 
hissi> yemek yemek; öksürük < daha fazla öksürme; 
yürüyüş sırasında hareketsiz dururken öksürük (Ast. 
fl.); kederden spazmodik kahkaha; iktidarsızlık ile cinsel
istek; üşürken susama, ateşliyken susamaz; Dinlenirken
yüzdeki renk değişir.



Canı sıkkın



Sevecen Çocuklar



Carried Desire to be carried / 
Taşınma, taşınma arzusu

[ZİHİN – TAŞINMA – taşınma arzusu], amel
[ZİHİN – TAŞINMA – taşınma arzusu, amel] – ama taşınmak iyi gelmez
[ZİHİN – TAŞINMA – taşınma arzusu], ve okşanma arzusu



Carried Desire to be carried / 
Taşınma, taşınma arzusu

1) Sevecen çocuk, sarılmak, dokunulmak, tutulmak, öpülmek, 
okşanmak ister, ateşler içindeyken annesinin yanına 
oturmasını ister, eğer anne oturmazsa, «anne beni 
sevmiyorsun» der, çok sevecen, sevimli çocuk, sarılmak 
istersin ona

 Carried desire to be carried and caressed, wants to be 
caressed and cuddled slowly / Taşınma ve okşanma arzusu, 
yavaşça taşınmak ve okşanmak ister

 Yavaş taşınma arzusu- özenli idare edilmek ister

Onunla yüksek sesle konuşsanız bile hemen ağlar, sadece sevgi 
isterler, çünkü o sevgi için her şeyi yapar, manipülatif, bencil, 
sevecen, şefkati sünger gibi emer, sevilmezse duygusal şantaj, 
drama - Pulsatilla



Carried Desire to be carried / 
Taşınma, taşınma arzusu

2) Pulsatilla gibi okşanmak ve bakım ister. Puls donuk, 
zayıf, gücü yoktur, Torpor. Aconite huzursuz ve sinirlidir
ancak taşınmayı ve okşanmayı ister. Öfkelendiğinde
kafasını vurur - Aconite

3) Taşınma ve okşanma- çok kızgın, inatçı çocuklar, 
kendilerine bağırılırsa daha inatçı olurlar ve daha da 
yüksek sesle bağırırlar. Onunla güzel konuşursan kabul
eder ama bağırırsan çok sinirlenir., muhalif, ona bağıran 
kişi gelip özür dilerse o zaman düzelir. Kreosote’nun
okşanması budur



THANK YOU

If you have any queries please 
don’t hesitate to contact me on
drsamirchaukkar@gmail.com
www.homeopathichealthsolutions.com
+91-9892166616
+91-8767702498

Dr. Samir Chaukkar
M.D. (Homeopathy)  H.M.D. (UK)
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