Zihin Rubriklerini Metaforik Yolla Kavrama!!!

Hastalıkta İnsanı Anlama

Rahmetli Dr Milind Rao ve
Hahnemannian Homeopathic Forum’a
teşekkürlerim ve mütevazı minnettarlığımla…
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Lachesis - Şu ana kadar neler
biliyoruz?
Dr Hering tarafından provingi yapılmış
Sıcak hastalar
Sol taraflı şikayetler - Soldan sağa
Daralma hiss
Bazı bölgelerin maviliği
Menapoz şikayetleri - sıcak basmaları, PMS
Gevezelik
Kıskançlık
Şüphecilik

Lachesis - Eğlenme Arzusu

Lachesis - Eğlenme Arzusu
• Lachesis, çok negatif bir enerji ve itici bir ruh hali ile gelen
Arsenic'in aksine çok pozitif bir ile gelir
• En yaşam dolu ve eğlence seven remedi
• Hayatın tadını sonuna kadar çıkarmak, oynamak - oyun oynama
arzusu
• Amusement desire for / Eğlenme arzusu (Lach, Tub, Piper
meth, Cann ind)
• Eğlence nedir?
• Dikkatini dağıtabilirsiniz ancak eğlence anında yaptıkları şeye o
kadar dalmış ve odaklıdır ki dikkatini dağıtmanız çok zor olur,
transta gibi - lunaparktaki gibi
• Onları eğlendiren her şeyi yapmak isterler. İş, oyun, iş, yemek,
onları eğlendiren herhangi bir şey olabilir, hastayken bile işin
içindedirler

Lachesis - Eğlenme Arzusu
• Fokur fokurlar, insanların için kaynatırlarar,
sessiz kalmaları zor. Eğlence ve keyif. Eğlence
sürekli aradıkları bir şeydir - amusement desire
for, sitting aversion to / eğlenme arzusu,
oturma isteksizliği
• Başkalarının onlar için ne düşündüğünü
umursamazlar, eğlenmeleri önemlidir –
selfish/bencil
• Her zaman partinin cazibe merkezi olmak
isteseler de herkesi kendine çekecek mıknatıs
da olmak istiyorlar - magnetized desire to be /
magnetize olma arzusu

Lachesis - Espritüel, Alaycı, Şakacı
• Harika bir mizah ve espri anlayışları var, her konuda
şaka yapabilirler ve her şeyle alay edebilirler.
Böylece nereye giderse gitsin herkesi içtenlikle
güldürecek.
• Mind - witty, jesting / espritüel, şakacı
• Mocking, ridicule to passion / Alaycı, alaycı tutku
• Mocking, sarcasm / Alaycı, sarkastik
• Mocking – satire desire for / alaycı - hiciv
• Lachesis hastaları, lösemi veya hemoroid gibi ciddi
sorunlarda bile hastalıkları hakkında alay edebilir ve
şakalaşabilirler. O kadar komik metaforlar kullanırlar
ki doktor bile kahkahalara boğulur

Lachesis - Hayat dolu, tasasız
• Maskaralık yapar - sirkteki bir joker gibi,
başkalarının dikkatini çekecek bazı eylemlerde
bulunur
• ANTICS; playing / Maskaralık; yapma - oyun
gibi görünen ancak izleyicinin dikkatini çekmek
veya başka yöne çevirmek amacıyla yapılan bir
şeyi kasıtlı olarak yapmak anlamına gelir.
• Aptalca, şok edici ve eğlenceli davranış
• Komik, cesur, eğlenceli ve garip davranışlar
• Dikkat çeken, genellikle çılgınca eğlenceli veya
komik bir hareket veya eylem

Lachesis - Züppemsi

Züppemsi - kıyafetleri ve görünüşüyle
aşırı ve sahte bir şekilde ilgilenen (tipik
olarak erkekler için kullanılır)

Lachesis - Şuh, aşırı
• Coquettish, too much
/ Şuh, aşırı - şakacı bir
cinsel çekiciliği
düşündürecek şekilde
davranmak; flörtöz,
çapkın
• Cinsel olarak çekici
olmaya çalışmak, cinsel
içerikli davet, sadece
zevk almak için ciddi
değildir

Lachesis - Şuh, aşırı
• Lach dikkat çekmek
veya karşı cinsi
cezbetmek için her
şeyi yapacaktır.
Giysileriyle,
davranışlarıyla,
jestleriyle ilgili
olabilir. Ahlaksız
oldukları için değil,
bir davranış ya da
tavır biçimidir

Lachesis - Şuh, aşırı

Lachesis - Hayat dolu, tasasız
• Oldukça oyuncu ve hayat dolu
• Hasta olduğunda ve yüksek ateşte bile oyuncu - Bell,
Cocculus
• Yaramaz, eğlenirken - size irite etmez
• Mimik, taklit eder - Spiderman kostümü giyen çocuklar
• Kolay etkilenen - süper kahramanlardan etkilenirler
• Şaka - başkalarına şaka yapar
• Muziptirler, nüktedandırlar, şakalar yaparlar ancak
karşısındaki kişinin egosunu incitmeden yaparlar.
• İletişimcidirler - konuşurken oldukça fazla vücut jestleri
kullnaırlar

Lachesis - Kolay etkilenen

Lachesis - Hayat dolu, tasasız

UÇARI
OYUNCU
HAYAT DOLU
TAKLİT, şaklabanlık
ŞAKACI
ZÜPPEMSİ
ŞUH - aşırı
ALAYCI
EĞLENME-arzusu
İLETİŞİMCİ
COŞKU-yüceltilmiş

Lachesis - Gurme, boğazına düşkün
• Gourmand / Boğazına düşkün - yemek yemeyi seven ve çoğu
zaman çok yemek yiyen, yemek yemekten hoşlanan ve en iyisini
giymeyi seven kişidir
• Gurme, iyi yiyecek ve içecek tüketmekten büyük zevk alan ve
buna ilgi duyan kişidir. Orjinal anlamıyla "yiyecek ve içecek
oburu" olan, aşırı yiyip içen bir kişiye atıfta bulunmak amacı ile
kullanılır, aşırı şekilde yiyip içen birisidir
• Adulterous / Zina yapan - zevk için herşeyi yapar
• Ailments from debauchery / Sefahatten kaynaklanan
rahatsızlıklar - sadece eğlenmek, yemek yemek, alkol almak,
seks, alkol veya uyuşturucuya aşırı düşkünlük.
• Careless / Kayıtsız,İhtiyatsız
• Eğlence ve keyifte kalmayı ister
• Lach sadece zevk aldığı şeyleri ve ona özgürlük tanıyan şeyleri
yapar, insanlar ve koşullar tarafından yönetilmekten hoşlanmaz

Delüzyon, yaralanma, yaralanmış
• Yaralanma - doku veya ilişkinin devamlılığında
geçici ihlal veya boşluk
• Varolma - süreçte, devam ediyor
• Yaralanmanın iki önemli bileşeni vardır biri ihlal
- süreklilikte geçici boşluk ve ikincisi ağrı
• Bu rubrik, hastanın bir süre önce bir yaralanma
geçirdiğine ve ağrının hala devam ettiğine
inandığı ve sürekli olarak zarar gördüğü
anlamına gelir

Delüzyon, yaralanma, yaralanmış
• Burada yaralanmanın nedeni bir faktör veya durum olabilir.
yaralanma sürekli canlı tutulur ve ya çeşitli diğer faktörlerle
vurgulanır
• Discomfort or injury, never well since / Rahatsızlık veya
yaralanma, o zamandan beri iyi olamama (NWSS) - Astım
olduğumdan beri soğuk su içemiyorum, tifo olduğumdan beri iyi
değilim - o hastalıktan veya sorundan beri asla iyi değil
• Geçen yıl verem geçirdim ve çok fazla ilaç almak zorunda kaldım
ve o zamandan beri bu ağrı hiç azalmadı. Hava veya
yiyeceklerdeki herhangi bir değişiklik sorunu artırır
• Hasta genellikle yaralanma zamanını kelimelerle anlatır - o
zamandan beri ve vurgu ağrı veya sıkıntı üzerindedir, nedene
değil

Delüzyon, yaralanma, yaralanmış,
çevresi tarafından

• Çevre - durumlar, koşullar, nesneler, çevre,
insanlar veya yiyecek
• Genel olarak, çevrenin destekleyici olması
beklenir ve olmadıklarında yaralanma olasılığı
vardır
• İki önemli özellik: Ağrı - hasta çevreden
kaynaklanan ağrı hakkında konuşur ve
Suçlama - acının sorumluluğunu çevredeki
koşullara, kişilere veya koşullara yüklemek
• Hasta acıdan bahseder ama asıl vurgusu
suçlama üzerine yapar

Delüzyon, yaralanma, yaralanmış,
çevresi tarafından
• Hasta, destekleyici olması beklenen çevresi
tarafından yaralandığına inanır ve onları
düpedüz suçlar
• Delüzyon, yaralanmış ve Delüzyon, çevresi
tarafından yaralanmış rubrikleri arasındaki fark:
Birincisi ağrıya vurgu yaparken (-den beri)
ikincisi suçlar (onlar yüzünden)
• Örneğin; polenler, çimento, boya kokusu, hava
durumu, klima, yediği bir şey ona sorun yaratır

Lachesis - Delusions
HAKSIZ YERE ACI ÇEKME

ETRAFI TARAFINDAN
YARALANMA

TAKİP EDİLME
ZULÜM GÖRME

Delüzyon – zulüm - zulüm görmüş
• Zulüm - sıkıntı görmüş, taciz
edilmiş
• Bu rubriğin bir bütün olarak
anlamı, hastanın, hastalık da
dahil olmak üzere bazı veya
başka durumlar veya kişiler
veya faktörler tarafından
ısrarla taciz edildiğine
inandığı anlamına gelir. Bir
başka husus da, zulme
uğradığını hisseden hastanın
ondan kurtulmak
istemesidir.

Delüzyon – zulüm - zulüm görmüş
• Bu rubriğin iki önemli bileşeni vardır: tacizin acısı ve
oluşan tahrişin hissi
• Dr, bu öksürükle başım belada, uyumama izin
vermiyor
• Bu sırt ağrısı beni günlerdir rahatsız ediyor ve düzgün
çalışamıyorum, bu durum da beni irite ediyor
• Zulümde, tacizden kaynaklanan kızgınlık veya
rahatsızlık hakimdir
• Hastanın kulandığı kelimeler, ses tonu ve jestleri,
şikayetlerine neden olan tacize ait iritasyonunu
ortaya çıkaracaktır

Delüzyon, takip edilme
• Delusion - pursued /
Delüzyon - takip edilmiş bu hastalık peşimde, beni
terk etmiyor, sanırım bu
hastalık beni götürecek
• Bu rubriğin anlamı:
Hastanın, bazı zararlı
sonuçlara ve hatta ölüme
yol açabilen ve bu yüzden
huzur ve rahatını bozan
sıkıntılar, kişiler, durumlar
veya hastalıklar tarafından
takip edildiğini
hissetmesidir

Delüzyon, takip edilme
• Üç önemli bileşen - kovalamaca, korku duygusu ve
huzur ya da dinlenme kaybından kaynaklanan
sıkıntılar
• Dr, birkaç gün ateşim vardı ve sonra bu öksürük
başladı ve zamanla arttı, sürekli beni rahatsız
etmeye devam ediyor, bir türlü azalmıyor ve sonum
bundan olacakmış gibi hissediyorum
• Takip edilme ve zulüm görme rubrikleri arasındaki
fark: birincisinde bir iritasyon veya kızgınlık hissi
varken ikincisinde altta yatan bir korku var

Delüzyon, haksız yere acı çekmiş
• Haksız yere acı,
başkaları tarafından
kasten ve haksız yere
yapılan zararlı bir
deneyime maruz
kalmak anlamına gelir
• Başkalarının yanlışından
dolayı acıya, sıkıntıya,
hasara katlanmak

Delüzyon, haksız yere acı çekmiş
• Dört önemli bileşen - acı, başkalarının doğru
olmayan niyeti, suçlama ve hak edilmeyen duygu
(burada hasta bu deneyimi hak etmediğini
hissediyor)
• Hasta rahatlama bekliyordu, ancak tedaviden sonra
şimdi daha fazla acı çekiyor veya tedavi nedeniyle
başka komplikasyonlar geliştirdi - suçlama, öfke,
üzüntü, hak etmediği bir şeyden muzdarip
• Doktor, sırt ağrım için ameliyat oldum ve şimdi ne
olduğuna bakın. Eskisinden daha kötüyüm, düzgün
yürüyemiyorum bile. Aptal doktorun hatası
yüzünden tüm paramı da kaybettim

Delüzyon, ilaçlarla zehirlenmiş
• Lachesis genellikle son ilaç dozundan beri acı çektiğini
veya acılarının arttığını söyleyecektir. «lütfen bana
allopatik ilaç vermeyin, bana doğal bir şey verin!»
• Lachesis sorunları için çoğunlukla bitkisel veya ev yapımı
ilaçlar kullanır - frivolous/uçarı. Kimyasallar tarafından
zehirleneceklerini düşündükleri için hastalıklarının
başlarında allopatiyi kullanmazlar - fear of being
poisoned/ zehirlenme korkusu, superstitious/batıl
inançlı, traditional prejudices/gelenksel önyargılar,
frivolous/uçarı - Belladonna gibi doktora hastalığı
ilerlediğinde gidecektir ancak Belladonna yükten ve
stresten kurtulmak için gider

Lachesis ve Hyos
• Hyos çok yakınlaşır, size nerede haksız yere acı
çektiğini, kimin ona haksız yere acı çektirdiğini
söyler, güvensizdir, ihanete uğrama korkusu vardır,
bunu yapan doktora lanet yağdırır ve onu kötüler,
kill desire to/ öldürme arzusu, doktorun yanlış
tedavi uyguladığını ve en azından sizin bunu
yapmayacağınızı söyler, sizim ona ihanet
etmeyeceğinizi bekler, ciddi, light shuns/ışıktan
kaçar, doktorun raporlarını iyi incelemesini ister, geri
döner ve ilaçların yan etkilerini, dozajını sorar, tüm
dozları doğru şekilde uygular; Lach size inanır ama
dozları doğru düzgün almaz

Lachesis - Harekete geçmekte hızlı
• Diktatör ve egoist birisidir, güç sever
• Escape attempts to / Kaçma girişmleri - Hastalığının
kendisini alt ettiğini hissettiğinde
• Quick to act / Harekete geçmekte hızlı - zaman
kaybetmeden eyleme geçer
• Lachesis hastası özgürlüğü sever ve herhangi bir
kısıtlama olmaksızın hayatının tadını çıkarmayı sever,
hastalık veya koşullar veya birisi tarafından kontrol
edilmekten hoşlanmaz ve bu ana kadar uçarıdır. Taa ki
hastalığın onu kontrol ettiğini hissettiği zamana kadar ve
ondan sonra hemen doktora gitmeye karar verir.
• Lachesis durumu kontrol etmek ister. Lach hastası
durumu kontrol edebildiği sürece mutlu ve coşkuludur
ve tedavi görmek istemez - Frivolous /Uçarı

Lachesis - Harekete geçmekte hızlı
• Ama durumun ya da durumun kontrolünün
dışına çıktığını, hastalığın ya da durumun onu
alt ettiğini hissettiğinde, bu his onun hemen
harekete geçmesini sağlar - escape desires to
and quick to act / kaçma arzusu ve harekete
hızlı geçme
• Intriguer / Entrikacı - senaryolar veya
entrikalar tasarlayan birisi; "Terör olaylarında
bombalama saldırısının baş tasarımcısı olarak
gösterilir",tasarımcı, akıl eden, tertipleyen,
planlayan - plan yapan, izinsiz olarak çok
kurnazca başka birinin alanına giren

Lachesis - Objektif mantıklı
• Theorising /Teorize etme - Bir teori yaratır - meraklı
+ objektif mantıklı, mantığını kullanır. Kafasında
neden hasta olduğu ile ilgili sabit bir fikir varsa sizi
dinlemeyecektir.
• Bu nedenden dolayı bu sorunu yaşıyorum. Hemen
sorundan kurtulmak isteyen ve nedenini / ne zaman
başladığını söylemeyen Arsenic’ e benzemez.
• Superstitious / Batıl inançlı- yemekteki bir şey ,
• Prejudiced, traditional prejudices / Önyargılı,
geleneksel önyargılar - kalıtsal, sabit fikirler,
Amcamın yaşadığı eklem ağrılarında var bende,
büyük annemde bile vardı

Lachesis - Hayat dolu, tasasız
• Doktora gitmeden önce genellikle bitkisel ev
yapımı şeyler almayı severler. Traditional
prejudices / geleneksel önyargılar
• Frivolous / Uçarı, ancak bilgi ve mantığı var
• Konuşmalarında hep neden belirtir - objective
reasonable / objektif mantıklı
• Mathematics ability for / Matematik kabiliyeti
• Curious / Meraklı - neden bu hastalığı
olduğunu bilmek ister

Lachesis - Hayat dolu, tasasız

UÇARI
HAREKET ETMEKTE HIZLI
KAÇMA GİRİŞİMİ
OBJEKTİF, mantıklı
MAT. yetenekli
BATIL İNANÇLI
Geleneksel önyargılar
TEORİZE EDEN

Lachesis - Hayat dolu, tasasız
• Delusion charmed and cannot break the spell /
Delüzyon, büyülenmiş, ve büyüyü bozamıyor
• Lamenting and communicative / Hayıflanan ve
iletişimci
• Bir kez sizin ilaçlarınızla iyileşirse, bir daha asla başka
doktora gitmez, sadece size gelir.
• Hopeful / Ümitli - bakalım iyi olabilirim de olmayabilirim
de (50/50)
• İyimser - hasta şyle örnek verir: homeopati bir hastanın
sedefini iyileştirdi, bende sadece mantar var, öyleyse
iyileşirim - mantık uygular
• Pozitif - iyi olacağıma eminim, mantığı yok, ne zaman ve
nasıl bilmiyorum ama iyi olacağım.
• Yüksek enerjili - diğer her şey başarısız olmasına rağmen
yine de güçlü durur ve hastalığı için savaşır

Lachesis - Öfke, dokunmayla yenilenen
•
•
•
•

•
•
•
•

Rage, touch,renewed by / Öfke, dokunulunca yenilenen
Anger touched when / Sinir, dokunulduğunda
Violent when touched / Şiddet, dokunulduğunda
Dokunma nedir? - Kalbinize, duygularınıza ve hislerinize
dokunan şeyler
Lachesis’in ilişkileri ciddi değildir, ancak ilişki ciddileşirse
çok ciddi olurlar. Sevince %200 severler, nefret
ettiklerinde de %200 nefret ederler – charmed / büyülü
Revengeful and hatred / İntikamcı ve kindar
Ailments from jealousy and love disappointed /
kıskançlık ve aşkta hayal kırıklığından rahatsızlanma –
asla unutmaz
Sevdiğinde de düşman olduğunda da % 100 önemsiyor

Lachesis - Hayat dolu, tasasız
• Jesting / Şaka yapma - eğlence için bir şeyler
söyleme ya da yapma eylemi - ciddi şeyler
hakkında şakalar yapar
• Mocking / Alaycı - zalimce biriyle veya bir
şeyle dalga geçmek; kötü niyetle değil, sadece
eğlenmek
• Coquettish / Şuh - baştan aşağı giyinmiş,
havai, ciddi olmayan cinsel çekicilik, saç
okşayarak çok sayıda jest yapma
• Vivacious / Hayat dolu
• Cheerful / Neşeli

Lachesis - Hayat dolu, tasasız
• Witty - hazır cevap, espritüel
• Imitation, mimicry / Taklit, şaklabanlık Spiderman kostümü, NYPD (New York Şehir
Polisi, Pokemon - amusement desire for /
eğlenme arzusu
• Impressionable / Etkileyici - Mr Bean gibi
davranır, konuşur
• Magnetized ameliorates and desires /
Magnetize olmak iyi gelir ve arzular
• Bell, Lach, Phos size yaklaşır ve arkadaş olmak
ister

Lachesis - Hayat dolu, tasasız
LACHESIS

BELLADONNA

Delüzyon, yaralanma

Delüzyon, yaralanma rubriğinde yok

Daha sabırlı

Sabırlı değil

Züppemsi, şuh

Nasıl göründüğünü umursamaz

Uçarı- ev yapımı ilaç kullanır ve
bilgisini gösterir

Uçarı - yük taşımak istemez, sadece
hızlı iyileşeceği bir tedavi ister

Magnetize olmayı arzular

Burada yok

Geç gelir ancak bu hastalığa nasıl
yakalandığını düşünür - objektif
mantıklı

Yük taşımak istemediği için geç gelir
Eş veya anne zoruyla

Sadece bir şeyle oynar

Herhangi bir oyuncakla oynar

Ebeveynlerinin bakımına tamamen
özen gösterir

Önemsemez

Lachesis- Hayat dolu, tasasız
• Lach ve Phos - hayat dolu, arkadaş canlısı,
zeki. Lach sadece meraklı ve uçarı, Phos
alarmda, ışık arzusu ve karanlık endişesi, acı
çekmekten korkma, işle alakalı konuşur,
hypocrisy / ikiyüzlülük, iyi olmadığı halde
kendini çok iyi gösterir

Lachesis - Çocuk
• Çocuk huzursuz, oyunbaz, oturamama, meraklı ama
anneler onlardan Tuberculinum veya Tarentula gibi
rahatsız olmuyor
• Play desire for / Oyun arzusu, oyuncu çocuklar,
yüksek ateşliyken bile oynar - Bell, Cocc
• Sitting, aversion to sit / Oturma, oturmaktan kaçınır
• Rest desire for / dinlenme isteği duyar
• Lamenting pain during / Ağrısı varken hayıflanır
• Antics plays / Maskaralık yapar
• Communicative / İletişime açık
• Magnetised desire to / Magnetize olmayı ister

Lachesis - Child
• Witty, jesting / Espritüel, şakayla
• Mocking, sarcasm / Alaycı, sarkastik
• Malicious / Muzip, öğretmene kötü oyunlar
hazırlar
• Mimicking / Mimik, taklit
• Mischievious / Yaramaz
• Hayattan zevk almak ister
• Ecstasy, süblime / Coşku, yüceltilmiş
• Acısı veya hastalığı ile ilgili hayıflanma
• Foppish / Züppemsi
• Coquettish, too much / Şuh, aşırı

Lachesis- Özet
Delüzyon - büyülenmiş ve
büyüyü bozamıyor
Delüzyonlar
Yaralanma, yaralanmış
etrafı tarafından
zulüm görmüş, takip ediliyor
ilaçlarla zehirleniyor
Züppemsi, Şuh
Kehanet
LACH/PHOS/BELL ile farkları

Hayat dolu, Neşeli,
Espritüel, Etileyici,
Yüceltilmiş coşku
Dokunulmayla yenilenen öfke
Dokunulduğunda sinirlenme
Dokunulma nedenli şiddet
Rahatsızlanma/ kıskançlık
Aşkta hayal kırıklığından,
İntikam ve kinden

TEŞEKKÜRLER
Herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen
benimle iletişim kurmaktan çekinmeyin
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+91-8767702498

Dr. Samir Chaukkar
M.D. (Homeopathy) H.M.D. (UK)
F.B.I.H (UK),DND, P.G. Hom (London)
P.G. Addictions Treatment (Canada)

