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 Delusion, body is delicate / Delüzyon, vücudu narin 

 Delusion, body lighter than air / Delüzyon, vücut havadan hafif 

 Delusion, body is thin / Delüzyon, vücudu ince 

 Delusion, body is brittle / Delüzyon, vücudu kırılgan 

 Delusion, that she is made of glass / Delüzyon, camdan yapıldığı 

 Insanity, will not be touched / Delilik, dokunulmaz 

 Fear, of others approaching him / Korku, başkalarının ona yaklaşmasından 

 Fear, physician will not see him, he seems to terrify her / Korku, doktor onu 

görmeyecek, onu korkutuyor gibi görünüyor 

 Fear, of strangers / Korku, yabancılardan 

 Fanaticism / Fanatizm 

 Religious fanaticism / Dini fanatizm 

 Delusion, body is lighter than air / Delüzyon, vücudu havadan hafif 

 Dreams, falling, height, from / Rüyalar, yüksekten düşmek 

 Monomania / Monomani 

 Aversion, to approach / Kaçınma, yaklaşmadan 

 Brittle, broken feeling / Kırılgan, kırılmış hissi 

 Vertigo, walking, sensation of gliding in air, as if feet did not touch the 

ground, while / Vertigo, yürüme, havada süzülme hissi, sanki ayaklar yere 

değmiyormuş gibi 

 Vertigo, when closing the eyes / Vertigo, gözleri kapatırken 

 As if a strange person were at his side / Sanki yanında bir yabancı varmış 

gibi 

 As if soul and body were separated / Ruh ve beden ayrılmış gibi 

 As if a living animal were in abdomen / Sanki canlı bir hayvan karnındaymış 

gibi 

 Of being under the influence of a superior power /  Üstün bir gücün etkisi 

altında olmak 
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 When walking the limbs feel as if made of wood / Uzuvları yürürken sanki 

tahtadan yapılmış gibi hisseder 

 Sensation as if body, especially the limbs, were made of glass and would 

break easily / Vücut, özellikle uzuvlar camdan yapılmış ve kolayca 

kırılacakmış gibi bir his 

 Delusion, wild animals in the abdomen / Delüzyon, vahşi hayvanlar 

karnında 

 Strangers, presence of, aggravates / Yabancıların varlığı agg.  
 Back, injuries of spine / Sırt, omurga yaralanmaları 

 Face, greasy / Yüz, yağlı 

 Warts, on the face / Siğiller, yüzde 

 Warts, on the external throat / Siğiller, dış boğazda 

 Warts, on the cervical region / Siğiller, servikal bölgede 

 Skin, warts, pedunculated / Cilt, siğiller, saplı 

 Corrugated nails / Oluklu tırnaklar 

 Pain, rectum, while sitting / Ağrı, rektumda, oturduğunda 

 Urethra, urine remained in, after urinating, as if some / Üretra, idrar 

yaptıktan sonra, sanki biraz idrar kalmış 

 Perspiration, genitalia, sweetish odour / Terleme, genital, tatlımsı koku 

 Axilla perspiration, frosty deposits / Aksilla terleme, karlı birikintiler  

 Axilla, boils / Aksilla, çıbanlar 

 Back pain, standing erect almost impossible after sitting / Sırt ağrısı, 

oturduktan sonra dik ayakta durmak imkansızdır 

 Hair all over the body / Vücudu kılla kaplı 


