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• Baryum, Periyodik Tablonun IIA grubuna ait bir 
mineraldir.  

• Bu gruptaki remedilerin ana duygusu, bağımlılık 
duygusudur ve Baryta carbonica, hepsinin en 
bağımlısıdır.   

• Baryta carbonica tamamen başkalarına bağımlı, 
neredeyse bir sakat ya da embesil gibi. “Delusion that 
he walks on his knees / Dizlerinin üzerinde yürüdüğü 
yanılsaması” ve “Delusion that a beloved friend is 
sick and dying / Sevgili bir arkadaşın hastalanıp 
ölmekte olduğu yanılsaması” Baryta carbonica'nın 
sakat, bağımlı duygusunu ve bu desteği kaybetme 
korkusunu gösterir. 
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• Ailments from excessive parental protection / Aşırı 
ebeveyn korumacılığından rahatsızlanma 

• Spineless / Omurgasız, kendi başına karar alamama, çok 
fazla bağımlılık 

• Credulous / Kolay inanan – Bell - Frivolous / Uçarı, 
hafiflik, özgürlük, Wants to be carried fast / Hızlı 
taşınmak ister - o kadar kolay inanan 

• Naïve, new, does not know the, learns later with time / 
Naif, yeni, bilmiyor, daha sonra zamanla öğrenir 

• Eğitimsiz kalır 

• Baryta her zaman koruyucusunu dinler 



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR  

Baryta Carb  

• Narrow minded / Dar kafalı 

• Her zaman koruyucularıyla gelirler ve o kişi 
onun adına konuşur 

• Çokça arkadaşları yoktur 

• Bildiklerinin dışında bir şey sorulduğunda 
kafaları karışacaktır 

• Kendi sınırları içinde o en iyisidir 

• Aynı meslekte, aynı unvanda, aynı firmada 
yıllarca çalışırlar 
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• Fear, strangers / Korku, yabancılardan 
• Fear, unfamiliar objects, of / Korku, tanıdık olmayan 

objelerden  
• No ambition / Hırs yok 
• Change aversion to / Değişimden kaçınma 
• Fear to undertake new enterprise / Yeni girişimlerde bulunma 

korkusu 
• Playing, aversion to play, and sit in corner / Oyun oynama, 

oyun oynamaya karşı isteksizlik, ve bir kenarda oturur 
• Hiding himself / Kendini saklama 
• Hiding behind the mother / Annesinin arkasına saklanma 
• Fear of being embarrassed / Mahcubiyet korkusu 
• Fear of being ridiculed and laughed / Dalga geçilme ve gülünç 

olma korkusu 
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• Answering, reflecting long / Yanıtlama, 
uzun süren tepki 

• Amusement, aversion to / Eğlence 
isteksizliği (Lachesis zıttı) 

• Playing aversion to / Oyun oynama 
isteksizliği 
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• Sorumluluk alma veya kendi işini yapma 
konusunda tam bir yetersizlik duygusu 
vardır. Baryta carbonica, bu yetersizlik 
duygusu nedeniyle beklenti kaygısına 
sahiptir. 

• Hastalar tamamen kararsızdır ve kendileri 
için karar almakta tamamen başka birine 
bağlıdır. Bu her iki şekilde de olabilir. 
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• Baryta carbonica bireyleri çok bağımsız olabilir, hatta 
diğer insanlara destek olabilir. Özellikle aile 
meselelerinde çok sorumluluk sahibi olabilirler: 
“Anxious about domestic affairs / Ev işleri ile ilgili 
endişeler”, “Cares about domestic affairs / Ev işleri 
ile ilgili ilgilidir”, “Anxiety about friends at home / 
Evdeki arkadaşları ile ilgilenir”, “Anxiety for others / 
Başkaları için endişeler”. 

• Son derece çalışkan (Industrious / Üretken), çok 
düzenli, vicdanlı olabilirler ve her şeyden emin olmaya 
özen gösterirler (Carefulness / İtina gösterme). 
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• Sonuç olarak, işlerinde ve toplumlarında oldukça 
sorumlu, güvenilir konumlar işgal ederler. Çok 
metodik ve güvenilirdirler ancak hayal gücü, 
sanat ve yaratıcılıktan yoksundurlar. 

• Ancak bazen, bu kadar kendini beğenmiş Baryta 
bile kararsızlık ve kendinden şüphe duyma 
nöbetleri geçirebilir.  

• Herhangi bir yeni durumla ve rutinin dışında olan 
herhangi bir şeyle, özellikle de onları seçim 
yapmaya veya karar vermeye zorlayan türden 
herhangi bir durumla yüzleşme korkusuna kadar 
uzanan “yabancılardan korkma” durumları 
vardır. 
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• Yaşamlarındaki herhangi bir değişikliğe karşı 
dirençli olabilirler, örneğin iş veya ikamet 
değişikliğinden kaçınmaya çalışırlar. Dikkat 
çekmekten ve ön plana çıkmaktan hoşlanmazlar 
ve parlak bir ayakkabı gibi göze çarpan herhangi 
bir şeyi giymekten çekinirler. 

• Yeni modayı en son kabul eden insanlardır ve 
giyim, yaşam vb. konularda oldukça 
muhafazakardırlar. 

• Eleştirilmekten korktukları için görüş ve 
düşüncelerini kolayca söylemekten kaçınırlar. 
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• Baryta carbonica hastaları, bir konsültasyon sırasında 
her ayrıntıyı teyit etmekten hoşlanırlar, örn. ilacın 
nereden ve nasıl alınacağı, yiyeceklerin neler olduğu 
veya diğer kısıtlamalar vb. son ayrıntısına kadar, çoğu 
zaman başkalarını irite eder ve kahkahalara neden 
olur. O kadar bağımlılar ki, bu durumları çocuksu 
şekildedir. Phatak şöyle yazar: "Çocuklar işe 
yaramakta, sorumluluklarını üstlenmekte ve işlerini 
yapmakta geç kalırlar". Baryta carbonica hastası, 
bağımlı olduğu kişileri kaybedeceğinden (ya da başına 
bir şey geleceğinden) çok korkar - bu durum “Sevgili 
bir arkadaşı hasta ve ölüyor” delüzyonunda görülür. 



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR  

Baryta Carb  

• Bakmakla yükümlü olduğu komşusunun ölümü 
sonrası eklem iltihabı sorunu yaşayan, 
mahallede anadilini paylaşan tek kişi olan 35 
yaşında evli bir kadın olgusu. 

• Bu nedenle komşusunun verdiği “koltuk 
değneği”ni kaybetmiş ve “Bacakları kesilmiş” 
sanrısını gerçekleştiremediği için, destek için 
başkalarına yaslanmasına neden olan sakat 
bırakan bir artrit geliştirmiştir. 
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• Özellikle sosyal ve finansal olarak 
başkalarına olan bu büyük bağımlılık, onu 
Calcarea silicata'ya yaklaştırıyor. Calcarea 
silicata finansal ve sosyal olarak bağımlı 
hissediyor. Baryta carbonica kişisi, engelli 
bir kişi gibi hem zihinsel (özellikle 
entelektüel olarak) hem de fiziksel olarak 
bağımlı hisseder. 
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• Çoğunlukla Baryta carbonica hastaları, çocukluklarında 
aşırı derecede utangaç olma ve başkalarıyla 
kaynaşamama veya kolay arkadaş olamama öyküsü 
verirler. Kendilerine gülündüğünü ve eleştirildiğini 
hissederler. Genellikle çocukça olan birçok korkuları 
vardır (“Fear in children / Çocuklarda korku”). Küçük bir 
şey onları aşırı derecede endişelendirebilir: "Anxiety, 
trifles about / Kaygı, önemsiz şeyler", "Delusion, she 
thinks every noise is a cry of fire and she trembles / 
Delüzyon, her sesin bir ateş çığlığı olduğunu düşünüyor 
ve titriyor", "Starts easily from noise and from fright / 
Gürültüden ve korkudan kolayca ürker". Birçok Baryta 
carbonica bireyinde bir tür basitlik, saflık gördüm. 
Oldukça kolay inanırlar. 
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• Rubrics: 

• Ailments from excessive parental protection / Aşırı ebeveyn 
korumacılığından rahatsızlanma 

• Cares, domestic affairs, about  / İlgilenir, ev içi ilişkileri ile 
• Childish / Çocuksu 
• Strangers, presence of, agg. / Yabancıların varlığı agg. 
• Delusion, as if beloved friend is sick and dying 
• Delusion, walks on his knees / Delüzyon, dizlerinin üstünde yürür 
• Delusion, legs are cut off / Delüzyon, bacakları kesilmiş 
• Delusion, laughed at, mocked, being / Delüzyon, gülünüyor, alay 

ediliyor 
• Anxiety, others, about / Endişe, başkaları hakkında 
• Anxiety, trifles, about / Endişe, önemsiz şeyler hakkında 
• Goes off alone and weeps as if she has no friends / Tek başına 

gider ve hiç arkadaşı yokmuş gibi ağlar 
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• Fiziksel semptomlar: 
• Üşüyen hasta 
• Erken yaşlılık: saç dökülmesi, kellik, hafıza 

kaybı, hipertansiyon 
• Genç yaşta ateroskleroz 
• Aşerme: tatlılar 
• Tekrarlayan tonsillit atak öyküsü 
• Zayıflamış olabilir 

• Phatak: 
• Yaşlı insanlarda zor işitme 
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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 
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