
Zihin Rubriklerini Metaforik Yolla Kavrama!!!

Hastalıkta İnsanı Anlama



Bryonia - Kuruyonya (Dryonia)



Bryonia - Paragöz



Bryonia



Bryonia



Bryonia - Kuruluğa Yolculuk
Bryonia’nın pozitif yanı:

• Şevkatli
• Latifeli / Şakacı
• İş, çalışma, ilişkiler düzeyinde tutkulu
• Mens öncesi üretken (başarısız olana kadar çok 

çaba sarf eder) 
• 24 saat çalışma
• Çalışkan
• Azimkar
• Ulaşılamaz şeyler arzular (artmış hırs - etrafındaki 

insanlar da onu destekler)



Bryonia - Kuruluğa Yolculuk
• A/f Anger with anxiety / Hastalama nedeni - endişeyle birlikte sinirlilik
• A/f Anger with indignation / Hastalama nedeni – içerlemeyle birlikte 

sinirlilik – onu yere serer
• A/f Disappointment / Hastalama nedeni – Hayalkırıklığı
• A/f Mortification / Hastalama nedeni – Aşağılanma
• A/f Scorned / Hastalama nedeni – Küçümsenme
• Humility / Alçakgönüllülük
• İyi iş adamları, çalışkan insanlar

 Talking business of / İş hakkında konuşma, 
 Delusions occupied about business / Delüzyon işle meşgul, 
 Delusions, work, he is working hard / Delüzyon, çok çalışıyor olduğu
 Delusions, cannot accomplish her business / Delüzyon, işini tamamlayamacak
 Delirium, anxious, business / Deliryum, endişeli, iş

• İş yapma zekası ve sezgisi iyidir, mütevazı, müşterisini hoş karşılar, 
müşterisini memnun eder



Bryonia - Adaptasyon

• Neden eklem rahatsızlığı, neden hareket kötü gelir?
 İş, sadece hareket edersen mümkündür
 Restlessness, motion agg / Huzursuzluk, hareket kötü gelir
 Carried desire to be carried / Taşınma, taşınma arzusu ve 

ayrıca Aversion to be carried / Taşınamdan kaçınma ile
Fear of being carried / Taşınma korkusu

 Bir hastalığa yakalandığında ve dışarı çıkmak istediğinde
 Onu neyin rahatsız ettiğini bildiğinde - Reason increased

power of / Akıl yürütme gücü artmış, zeki, muhakeme 
etmekte becerikli

 Del, injury - being injured / Del, yaralama - yaralanıyor 
olma - her şeyi mantıklı bir şekilde çözebilir, onu neyin
yaraladığından çok emin



Bryonia - Adaptation
• Normalde doktora gelmezler, ancak işlerini etkilemeye başlayacak

kadar hastalandıklarında işlerine devam etmek için doktora gelirler. 
Onlar için en önemli olan şey işlerini sürdürmektir.

• İşlerinde her zaman üstündürler
• Bu yüzden, Standing / Ayakta durma kötü gelir ve Lying / Uzanma

kötü gelir
• İş yaparken yaralandıklarında, onlar;

 desire to be carried / taşınmayı arzularlar
 rest desires for / dinlenmeyi arzularlar
 quiet wants to be / sessizlikte olmak isterler  - işi uğruna
 disturbed averse to / rahatsız edilmekten kaçınırlar
 irritability when disturbed / rahatsız edildiklerinde asabiyet
 irritability when questioned / soru sorulduğunda asabiyet
 irritability when spoken to / konuşulduğunda asabiyet - ancak işten 

gelen bir aramayı yanıtlayacaklardır



Bryonia - Adaptasyon
• Fear of being carried / Taşınma korkusu –

işi ve işi gitmesi engellenmiş

• Wandering, desire to wander / Dolaşma, 
dolaşma arzusu

• Travelling desire / Seyahat etme arzusu

• Anxiety, compelled to do something / 
Kaygı, bir şeyler yapmaya mecbur



Bryonia - Adaptasyon
• Anxiety, money matters about, business / Kaygı, 

para meseleleri hakkında, iş
• Anxiety, driving out of bed / Endişe, yataktan 

kaldıran
• Closing eyes, aggravate / Gözleri kapatma 

kötüleştirir
• Delusion rising, could not rise up, could not rise 

up again if he stooped / Hastalığıma boyun
eğersem, bir daha ayağa kalkamayacağım. Bu 
yüzden, Nux vomica'nın aksine, biraz daha iyi
hissettiği anda çalışmaya başlar

• Delirium, anxious, business / Deliryum, kaygılı, iş
(sadece Bry)



Bryonia - Bir Vaka
• Böbrek taşı olan bir işadamı vakası
Acı içinde olmasına rağmen oldukça alçakgönüllü ve 
yumuşaktı, basit bir şekilde giyinmişti ama hali vakti 
yerindeydi.
Dr – Acınız yoğun olduğunda nasıl başa çıkarsınız?
Hst – İşimin kalitesini bozacağı için çalışmıyorum, eve 
gidiyorum, ağrı kesici alıyorum ve çok su içiyorum ve 
acının geçmesini bekliyorum, kimsenin benimle 
konuşmasını sevmiyorum ve yalnız kalmak istiyorum, 
ağrım azalır azalmaz da hemen işime gidiyorum.
 İşlerini tamamlarlar ve öyle bize gelirler, hem sizin ve 

hem de kendisinin iş saatlerinin sonunda randevu 
alırlar, zamanlarının bir kısmını bile çarçur etmek 
istemezler – bargaining / pazarlık, sadece ücretler için 
değil zaman için de ayarlama yaparlar



Bryonia - Bir Vaka

Çalıştıkları insanlara güvenmezler, yerine 
başkasını görevlendirmezler. İşleri konusunda 
çok netler, bu yüzden kimseye güvenemezler.

Fear of being sold / Satılıyor olma korkusu

Fear of being poisoned / Zehirleniyor olma 
korkusu

Delusions, strangers, friends appear as strangers
/ Delüzyonlar, yabancılar, arkadaşları yabancı gibi 
görünür



Bryonia - Bir Vaka

Sanki kendi çevresine değil başkalarına aitmiş
gibi

 Delusions, soldiers sees / Delüzyonlar, askerler 
görür

Acı çektiklerinde, tamamen (% 100) sağlığına 
tekrar kavuşmak isterler, çünkü;

 Fear of suffering / Acı çekme korkusu 

 Fear of starving / Aç kalma korkusu

 Fear of poverty / Yoksulluk koskusu



Bryonia - Adaptation
• Escape attempts to, from a window / Kaçma teşebbüsü, pencereden  –

küçük bir açıklık, akut durumda - ağrı kesiciler geçici bir süre için kaçmasını
sağlar ve ardından kalıcı bir çözüm düşünür

• Delusions, pursued by soldiers / Delüzyonlar, askerler tarafından takip 
edilir - Çevremdeki insanlar benim çıkarım için değil kendi çıkarları için
çalışıyorlar, bu yüzden işimi asla başkalarına vermem, kendi memnuniyetime
göre bitiririm ve sonra doktora giderim

• Delusions, injury, is being injured / Delüzyonlar, yaralanma, yaralanıyor 
olma

• Carefulness / Dikkatlilik - Çözüm getirmek için gerekli tüm önlemleri alırlar
• Escape attempts / Kaçma girişimi - asabiyet ve sinirlilik olduğunda, anger, 

when things he wants are refused / Sinirlilik, istediği şeyler reddedildiğinde 
- azim sınırıının aşıldığı an, çalışamayacakları düzeyde bir hastalık aşamasına
geldikleri andır

• Capricious / Maymun iştahlı, kaprisli
• Quarrelsome without anger / Sinirlenmeden kavgacı
• Rage leading to violence / Şiddete yol açan öfke



Bryonia
ZİHİN – DİNLENME - arzusu



Bryonia vs Nux-vomica

• Nux vomica tüm bunları, işinde tekrar
mükemmel ve verimli olabilmek için istiyor, 
mükemmellik, kalite onun istediği şeydir, 
mükemmelliğinden ufacık bile taviz vermeye 
dayanamaz, mükemmel bir şekilde sağlıklı 
olmak ister

• Bryonia ise tüm bunları işi için istiyor, asla 
bir zarara uğramaz, kar etmek ister, 
mükemmellik için çabalamaz, biraz daha iyi 
olsa bile işine hemen başlar



Bryonia
• Fear of suffering / Acı çekme korkusu ile Fear of poverty / 

Yoksulluk korkusu arasındaki pazarlık
• İşinden ödün vermesine neden olmayana kadar çektiği acıya

katlanır, ancak işi tehlikeye düştüğünde ve çalışamadığında
tedaviye başvuracaktır

• Yapabildiğince evinde bazı ev yapımı ilaçlar almaya çalışacak
veya soğuk yemek, klima, baharatlı yiyecekler gibi şeylerden
kaçınmaya çalışacaktır, ancak doktora gitmeyecektir
 bir kadın vantilatörden kaçındığı için kocasından ayrı yerde 

yatıyordu, çünkü vantilatör rahatsızlığını kötüleştiriyordu -
pencereden kaçış

• Mümkün olduğunca acı çekmeye devam eder, ancak bu 
durumdan işi etkilenmeye başlarsa, o zaman doktora gelir
 Arsenicum acıya katlanmaz, çok bencildir, hızlıca iyileşmek ister 

(carried desire to be fast) ve sorunları için para harcar, ancak
Bryonia acıya katlanır, hastalığına bile kolayca para harcamaz



Bryonia - İş Hayatı

ZİHİN – KONUŞMA – iş hakkında
ZİHİN – KAYGI – iş hakkında
ZİHİN – DELİRYUM – işten konuşur
ZİHİN – DELÜZYONLAR – iş – iş yapıyor



Bryonia - İş Hayatı



• Tedavi için ne kadar zaman ve ne kadar para 
gerekli olduğunu soracaklar - bargaining / 
pazarlık - dışarıdan getirilebilir mi?

Bargaining / Pazarlık

Humility / Alçak gönüllülük

Ungratefulness / Nankörlük

Bryonia - Business



Bryonia

• Her zaman ağrılarından ve acılarından 
bahsederler

• Ağrı ve acı
• Çalışma yeteneğini etkilemeyene kadar acı

çekecektir
• Rahatsızlık yaşadığı kısmı çok yavaş

gösterecektir
• Soğuk hava, klima, soğuk su, açık hava gibi

kendilerini yaralayan her şeyi durduracak veya 
engelleyecelerdir



Bryonia

• Yan etkilerden kaçınmak için ilaçları kısmi alacaklardır
ama aynı zamanda şikayetlerini de daha iyi
hissedeceklerdir

• Ağrılarıyla ilaçların yan etkileri arasında kendi içinde bir 
uzlaşma sağlar

• Her zaman iki seçeneği vardır
• Daha az kötü olanı seçer
• Window - attempts to escape / Pencere - kaçma girişimi
• Perseverance / Azim - işiyle veya çalışmasıyla ilgili ödün 

vermek zorunda kalana kadar tedavi görmek istemez ve
hastalığa direnir

• Avarice / Cimri, açgözlü bir insan



Bryonia
ZİHİN – KAÇMA, teşebbüsü – pencereden



Bryonia
ZİHİN – DELÜZYONLAR – yaralanma, yaralanıyor olma
ZİHİN – DİKKATLİLİK
ZİHİN – TEMKİNLİ 
ZİHİN – MUHAKEME GÜCÜ ARTMIŞ
ZİHİN – KORKU – hareket, -ten – öksürük getirecek diye
ZİHİN – ANKSİYETE – karanlık; -tan
ZİHİN – IŞIK – arzusu 
ZİHİN – KORKU – karanlık; -tan
ZİHİN – KORKU – yaralanma – yaralanıyor olmaktan
ZİHİN – TEMKİNLİ - endişeli



Bryonia



Bryonia

• Delusion, injury, is 
being injured / 
Delüzyonlar, 
yaralanma, yaralanıyor 
olma

• Klima, soğuk su, soğuk
hava, ekşi yiyecek vs -
den beri;
 Yürüyemiyorum, 

yiyemiyorum, iş
yapamıyorum, o kadar 
çok ağrıyor ki acıya
dayanamıyorum



Bryonia - Dikkatlilik
ZİHİN – DİKKATLİLİK



Bryonia

• Her zaman yaralanmadan bahsedecekler

• Carefulness / Dikkatlilik - ayrıca parayı kurtarmak
için ne gibi önlemler aldıklarından da bahsederler

• Cautious / Temkinli - olay veya hadise  
gerçekleşmeden önce alınan aksiyon

• Careful / İlgili, Özenli - atak veya ağrı sırasında -
boğazda ağrı - ılık su içerler, zencefil çayı vb. ekşi 
yemek yemez, klimayı açmaz - «ağrılarımı artırır»

• Acıya neden olabilir ama orijinal acıyı azaltacak bir
pozisyon ararlar - böbrek taşı vakası



Bryonia

ZİHİN – DELÜZYONLAR – yaralanma – yaralanıyor olma
ZİHİN – KORKU - acı çekme



Bryonia
– Delusion - injury, injured is being / Delüzyon - yaralanma, 

yaralanıyor olma
– Carefulness / Dikkatlilik
– Fear of injury / Yaralanma korkusu

 Bryonia- «O ya da bu yüzden oluyor ve ben bu yüzden hiçbir şey
yapamıyorum, bununla ilgileniyorum» idare etmeye çalışır ve odağı 
acıdan kurtulmaktır.

 Phos ve Stram karanlıkta endişe içindedir ve aydınlanmak isterler, 
ancak Bryonia ne karanlıktan korkar ne de yaralanmaktan
 Bryonia asla hastalığın nedenini sormayacaktır
 Phos, servet içindedir ancak şöyle der «internette heryere baktım ama 

neden böyle oluyor bilmiyorum?» - Anxiety in dark / Karanlıkta endişe
 Stram, korkmuştur ve ne olduğunu, nasıl olduğunu, bu kanser mi diye 

billmek istiyor 
 Bryonia için hastalığın neden olduğu umurunda değil, size nedenini 

sormaz. Sadece iki opsiyonla ilgilenir



Bryonia

❶ Çocuklar ve aileyle ilgili hiçbir rubrikte
yoktur

❷ Sadece işle ilgili rubriklerde



Bryonia - Bir Vaka
• Çıbanı olan bir hasta
İş kaybını önlemek için ev ilaçları alıyor, görevlerini ağrıyla bile sürdürmeye 
çalışıyordu. Şimdi 10 gün sonra ağrı o kadar çok ki işi yönetemiyor. Bu yüzden, 
kendi başına idare etmeye çalışırsa, belki evde kalacağını ve işinin zarar göreceğini 
ve işinde bir kayıp olacağını hissediyor. Başlangıçta ağrı önemli değildi ancak iş 
kaybı önemlidir. Artık ağrı arttıği için işe gidemiyor, bu yüzden daha fazla iş kaybı 
yaşamamak için tedavi almaya karar vermiş. Konfor seviyesi korunana kadar tedavi
görmek istemez, ancak işini tehlikeye atacak şekilde ağrı arttığında doktora
başvuruyor.

 Business talks of / İş hakkında konuşma
 Bargaining / Pazarlık
 Fear of suffering / Acı çekme korkusu
 Fear of poverty / Yoksulluk korkusu. 

• Aile üyelerinden herhangi birisi hasta olsa bile işe gider - emotionally dry / 
duygusal olarak kuru

• Materialistic / Maddiyatçı - sadece gerektiğinde konuşur, bencillik
• Sadece ağrı işine mani olacak kadar fazlaysa tedavi görmek ister.



Bryonia - Bir vaka

• Diz artriti olan küçük bir kız
Günlerdir ağrılar çekiyor, yürüyemiyor, 4 gün 
okula gidiyor ama şimdi öğretmeni okulda tek 
ayakta kalma cezası verdiği için gitmemeye 
başladı. Evde oturma, okula gitmeme ve yavaş 
yürümesinin nedeni ağrının daha fazla olmaması 
için değil acı çekmekten kaçınmak için. 
Fear of suffering / Acı çekme korkusu,
Fear of pain / Ağrı korkusu,
Escape desire to / Kaçma arzusu, kimsenin dizine 

dokunmasına müsaade etmiyor



Bryonia - Bir vaka

• Ağzında aft olan yaşlı bir kadın

Gelininin kliniğine gelmiş, 8 gündür aftı var ağzında, bunun için 
hiçbir tedavi uygulamamış, şu an ise yemek yiyemiyor. 

Dr – Yemek yemeyi bıraktınız mı?
Pt – Hayır, bırakmadım! Çünkü yemeğimden baharatlı 

şeyleri eksilttim, soğuk su ekledim, yavaş yavaş yiyorum. 

• Kendisine ağrı veren şeylerden kaçınacaktır.

 Fear of suffering / Acı çekme korkusu,
 Quiet, wants to be / Sessizlikte kalma isteği
 Disturbed, averse; to being / Rahatsız edilmeden kaçınma 
 Escape desire to / Kaçma arzusu



İstek ve sorularınız için iletişim kurmaktan çekinmeyin.

Dr Samir Chaukkar (drsamirchaukkar@gmail.com)

+91-9892166616
+91-8767702498
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