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• Highly energetic / Son derece enerjik 
• Never gets tired / Asla yorulmaz 
• Extremely luxurious life / Son derece lüks 

yaşam 
• Numerous expensive gadgets / Çok sayıda 

pahalı şeyler 
• Casanova image / Kazanova imajı 
• Flirtatious / Flörtöz 
• Squandering / Para saçan 
• Extravagant / Müsrif 
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Fluoric Acid 
• Fluoricum acidum, sifilitik miazmaya ait bir 

remedidir. Flor, diğer Halojenlerle birlikte 
Periyodik Tablonun 17. sütünda bulunur. 

• Halojenler ihanete uğramış ve incinmiş hissine 
sahiptir. Başarısız oldukları durumda 
reddederek, birşeyleri atarak itici bir şekilde 
tepki verir. Bununla birlikte başa çıkabildiği 
durumlarda, ilişkileri bozmaktan kaçınırlar. 

• Flor, Halojenlerin en hafif, en aktif ve 
reaktifidir. İlişkileri çok çabuk kurar ve bozar. 
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Fluoric Acid 

• Fluor'un teması, uyumsuz bir ilişki ve 
kopma ihtiyacıdır. Asitlerin teması, çok 
fazla çaba ve aktiviteyi takiben zayıflık ve 
bitkinliktir. Fluoric acid'da ilişkiyi koparma 
yönünde muazzam bir çaba görüyoruz. 
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Fluoric Acid 

• Fluoricum acidum'un durumu, uyumsuz bir 
evliliğin hastaya büyük ıstıraba neden olduğu 
bir durumdur. Bu evlilikten kopması gerekiyor. 
Dolayısıyla sorumsuz ve ahlaksız olur. Diğer 
halojenlerde olduğu gibi muazzam aktivite var 
: "Yazın en aşırı sıcağından veya kışın 
soğuğundan bağımsız olarak, kaslarını 
yorulmadan çalıştırma yeteneğinde artış", " 
Hızlı yürüme dürtüsü, sürekli hareket halinde 
olma zorunluluğu" (Phatak Materia Medica).  
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Fluoric Acid 

• Fluoric acid bireyi dinlenmeden pek çok 
beceri sergileyebilir ve tek ihtiyacı olan, 
enerjisini geri kazanmak için kısa bir 
öğleden sonra uykusudur. 

• Kişide artan bu enerjinin spesifik yönü 
artan cinsel istek ile belirtilir. Sokakta 
duruyor ve kadınlara bakıyor. 
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Fluoric Acid 

• Fluoric acid kişileri cinsellikleri hakkında çok 
açık konuşurlar. Yaşlılıkta bile cinsel istekte 
artış ve aşırı keyif alma vardır. Hasta kendi 
ailesine karşı sorumsuz ve kayıtsız hale 
dönüşürken  yabancılarla hoş ve hareketlidir ve 
dışarıdan umursamaz, neşeli ve coşkulu bir 
görüntü sergiler. 

• Tüm bu özellikler, uyumsuz evlilik veya 
ilişkiden kurtulmasına yardımcı olabilecek 
çabaları temsil eder. 
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Fluoric Acid 

• Başa çıkılmış durumda ise çaba ve mücadele, 
ilişkinin kopmasına izin vermeme yönündedir. 

• Bu Fluoric acid rüyasında görülür: " Oğlunun ve 
ayrıca bir arkadaşının oğlunun ani ölümü; her iki 
durumda da suçlunun kendisi olduğunu 
düşünür, kendini çok suçlar " (Allen's 
Encyclopedia).  

• Bu rüya, bir sorumluluk ve suçluluk duygusu ve 
ayrıca sevdiklerine değer vermedir - Fluoric 
acid‘in zıt kutbu olduğunu gösterir. 



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR  

Fluoric Acid 

• Lascivious, lustful / Şehvetli, arzulu 

• Anxiety, walking rapidly, which makes 
him walk faster / Kaygı, hızlı yürüme, bu 
da onun daha hızlı yürümesine neden 
olur 

• Buoyancy / Suya batmaz  

• Deceitful / Hilebaz 

• Libertinism / Özgürlükçü 
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Fluoric Acid 

• Fluoric Acid (Fl-ac.) ihtiyaç duyanlar, Materialistic / Materyalist, 
Domineering  / Otoriter ve Selfish / Bencil olmaya eğilimlidirler. 

• Yüksek bir cinsel dürtü ve cinsel konularla meşgul olmak dikkate 
değer belirtilerdir. 

• Vücudun lifli dokularındaki zayıflık varis gibi sorunlara yol açar ve 
dişler ve kemikler kolayca zayıflar ve çürür. 

• Çok fazla enerjiye sahiptirler, sıcakkanlıdırlar ve hafif bir eforla 
kolayca aşırı ısınırlar. 

• Çok baharatlı veya güçlü tada sahip yiyecekler tercih ederler ve 
kısa şekerlemeler yaparak tazelenirler. 

• Akıntılar (burun, ishal veya yara) keskin ve yakıcıdır. 
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Fluoric Acid 
Zihinsel & Duygusal Semptomları: 

• Domineering  / Otoriter, Selfish / Bencil, 
Opportunistic / Fırsatçı. 

• Materialistic / Materyalist, Self-satisfied / 
Halinden memnun. 

• Avoids commitment and responsibilities / Taahhüt 
ve sorumluluklardan kaçınır. Seeks unrestricted 
freedom / Sınırsız özgürlük ister. 

• Preoccupied with the sexual and lascivious 
thoughts / Cinsel ve şehvetli düşüncelerle meşgul. 

• Excessive sexual desire / Aşırı cinsel arzu. 
• Hurried speech, eating, and behaviours / Hızlı 

konuşma, yemek yeme ve davranışlar. 
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Fluoric Acid Rubrics 

Zihinsel & Duygusal Semptomları: 
 

• Delusion, marriage, must dissolve / Delüzyon, evlilik 
bitmeli 

• Delusion, betrothal must be broken / Delüzyon, söz 
bozulmalı 

• Delusion, children out of the house, he must drive / 
Delüzyon, çocukları evden kovmalı  

• Aversion, members of family, to / Kaçınma, hane 
halkından 

• Indifference, loved ones, to, strangers, but animated, to / 
Kayıtsızlık, sevdiklerine karşı, ancak yabancılara karşı 
hayat dolu  

• Indifference, relations, to / Kayıtsızlık, ilişkilere 
• Indifference, business affairs, to / Kayıtsızlık, iş ilişkilerine 
• Indifference, important things, to / Kayıtsızlık, önemli 

şeylere 
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Fluoric Acid 

Fiziksel Semptomlar: 
• Yaşlılık veya erken yaşlılık şikayetleri; sifilitik mercurial diskrazide; 

gençler yaşlı görünür. 

• Tehlikesiz egzersiz yapma yeteneğinde artış (Coca). 

• Yazın aşırı sıcağından veya kışın soğuğundan daha az etkilenir. 

• Eski sikatrislerin kenarları kırmızılaşır ve açık ülser olma tehlikesiyle 
karşı karşıya kalır. 

• Çürük ve nekroz, özellikle uzun kemiklerde, psorik veya sifilitik, cıva 
veya silisyum kötüye kullanımı. 

• Dental ve lakrimal fistüller; yüz kemiklerinin ekzostozisi (Hekla). 

• Naevus (ben, doğum lekesi), düz, çocukların (r. şakak); kılcal anevrizma. 

• Ülserler: kırmızı kenarlar ve veziküller; dekübit; bol akıntı; < sıcaktan, > 
soğuktan; küçük bir noktayla sınırlı, şimşek çakması gibi şiddetli ağrılar. 
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Fluoric Acid 

Physical Symptoms 
• Çok sıcak hastalar. 
• Sıcak ayaklar - geceleri ayaklarını açmak zorundadır. 
• Cildin gözeneklerinden kaçan ısı hissi. 
• Soğuk banyo yapmak ister. 
• Çok keskin yiyecekler ister. 
• Dilde her yönde çatlaklar. 
• Köklü, yıkıcı hastalık durumları, örn. ülserler. 
• Saç dökülmesi ile erken yaşlılık. 
• Çıkıntılı tırnaklar. 
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Fluoric Acid 
Fiziksel Semptomlar: 
• Kafa problemleri 

Saç dökülmesi. Alopesi areata (öbekler halinde veya noktasal 
kellik). 
• Burun problemleri 

Bol sulu akıntı – “musluk gibi akar” (musluk). 
Keskin, yakıcı akıntı. 

• Uzuv problemleri 
Varisler 
Bozuk veya zayıf tırnaklar 
Kemik demineralizasyonu ve zayıflığı. 

• Diş problemleri 
Özellikle kökler olmak üzere dişlerin hızlı veya kolay çürümesi.  
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Fluoric Acid 

Kent  
• Kafa: saçın noktasal dökülmesi.  
• Dil: her yöne doğru çatlak.  
• Çok baharatlı yiyecekler arzularlar.  
Phatak  
• Soğuk ve sıcak her ikisi agg. 
• Responsibility, inability to realize / 

Sorumluluğu gerçekleştirememe.  
• Kestirme iyi gelir.  
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Fluoric Acid 

Phatak's materia medica  

• Sorumluluğu gerçekleştirememe.  

• Kendi ailesinden, en çok sevdiklerinden 
kaçınma. 

• Yabancılarla ilgilenir ve hoş bir şekilde 
sohbet eder 
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TEŞEKKÜR EDERİM! 

Herhangi bir sorunuz olursa lütfen 
benimle iletişime geçmekten çekinmeyin 
drsamirchaukkar@gmail.com 
www.homeopathichealthsolutions.com  
+91-9892166616 
+91-8767702498 
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