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Gelsemium



Gelsemium

1) Rest desires / Dinlenme arzusu
2) Quiet wants / Sessizlik ister
3) Disturbed averse to / Rahatsız edilmekten kaçınır
Nux vomica mükemmeliği ve kaliteyi ister, Bryonia ise iş 
ve para kazanmak ister
Gelsemium, Rest desires / Dinlenme arzusu’nda
bulunmaz, çünkü zaten hiçbir şey yapabilecek durumda 
değildir, yorgundur, tükenmiştir ve hiçbir şey yapamaz.
Bize oldukça akut bir ağrısıyla gelir, çünkü hiçbir şey 
yapamaz. Çok ciddi ağrıya katlanırlar ve bu durumda 
sessiz kalmak isterler ve rahatsız edilmek istemezler veya 
kendilerine bir şey söylenmesini istemezler. 



Gelsemium

Rahatsız edilmekten kaçınır, sessiz kalmak ister



Gelsemium

• Neden sessizlik, neden rahatsız edilmekten kaçınma?
• Fear of losing self control / Kontrolünü kaybetme korkusu
• Ne zaman kontrole ihtiyaç duyarız? İdrar yolu enf, diyare, 

hemoroid, dismenore - birşeylere sıkı sıkı tutunur, ağrıya 
katlanırken

• Eğer kıpırdarsam, eğer dikkatimi başka yere kaydırırsam, 
kontrol ettiğim şeyler kaçar

• Confusion of mind, Muscle refuses to obey the will, if 
attention is turned away / Zihin konfüzyonu, eğer dikkatim 
başka yere kayarsa kaslarım istemlerime itaat etmeyi 
reddeder.

• Ağrısı veya diyaresi olduğunda tüm dikkatini sürekli 
sfinkterinde tutmak zorundadır



Gelsemium

ZİHİN – ZİHİN KONFÜZYONU – eğer dikkatim başka yere kayarsa kaslarım 
istemlerime itaat etmeyi reddeder.



Gelsemium

Dullness / Durgunluk, 
sersemlik, uyuşukluk
Exhausted / Tükenmiş, bitkin, 
perişan
Lie down wants to / Uzanma 
isteği
Hiçbir şey yapmak istemez
Clinging, to persons or
furnutures / Yapışkanlık, 
insanlara veya mobilyalara –
sandalyeye değil güçlü bir 
mobilyayı kavrar. 
Yapışkanlığı, güvence, destek, 
pozitif ışık ihtiyacından doğar. 



Gelsemium – Çetin sınav korkusu



Gelsemium

Fear of ordeals / Çetin sınav korkusu - doğum sancıları
gibi geçmek zorunda olduğu ağrılı bölüm. «hayır, 
geçmek istemiyorum!»

Çetin sınav ne? Çok tatsız ve uzun süreli bir deneyim. 
Sanığın şiddetli acıya maruz bırakılmasıyla elde edilen 
eski bir ‘suçluluk ya da masumiyet’ testi: hayatta 
kalması masumiyetin ilahi kanıtı olarak kabul edilirdi.

Şiddetli acısından bahsettiklerinde, yüzlerindeki
mahcubiyeti görebilirsiniz. Ailments from
embarrassment / Mahçubiyetten dolayı rahatsızlanma  
- o kadar canım acıdı ki, o kadar üşüdüm ki…



Gelsemium – Çetin sınav korkusu

• O anda Gelsemium ışık ister, umut, güvence, destek
ister

• Clinging, to persons or furniture / Yapışkanlık, 
insanlara veya mobilyalara 

• Güvenebilecekleri kişiler- onlara destek verecek 
gerçekten güçlü kişiler

• Light desire for positive / Pozitif Işığa duyulan arzu

• Fear of falling / Düşme korkusu

• Fear of downward motion / Aşağı yönlü hareket 
korkusu



Gelsemium – Çetin sınav korkusu

• Utangaç, hafif insanlar

• Tereddütlü

• Toplum içine çıkma konusunda çekingen 

• Asla yüksek sesli şikayet etmez

• Fear of exam / Sınav korkusu

• Anxiety when time is set / Zaman belli 
olduğunda endişe

• Fear of failure, examination in / Sınavda 
başarısızlık korkusu



Gelsemium – Aydınlanma arzusu
• Light desire for / Aydınlanma arzusu
• Konuşma şekli ile kendilerini ifade ederler
• Aydınlanma, heyecanlılar, sizinle konuşurken iyi 

hissederler. «Beni anladığınızı hissediyorum.» «Sizden 
ilham aldığımı hissediyorum»

• «Sizinle konuşurken problemlerim yarı yarıya hafifledi.», 
«Sizinle konuşurken kendimi hafiflemiş hissediyorum.», 
«problemlerimi sizinle paylaşınca yüküm daha da 
hafifledi»

• Işık ve destek kaynağına yapışırlar
• Want of self confidence / Öz güven isteği
• Biri onlar hakkında konuştuğunda çok gergin hissederler



Gelsemium - Aydınlanma arzusu

ZİHİN – Aydınlanma arzusu



Gelsemium - Aydınlanma arzusu

1. MOBİLYALARA VEYA İNSANLARA YAPIŞMA
2. İNSANLARA YAPIŞMA, TAŞINIRKEN HEMŞİREYİ 

ELLERİYLE KAVRIYOR
3. YAPIŞMA, TUTULMA İSTEĞİ
4. YAPIŞMA, TUTULMA İSTEĞİ, TUTULMANIN İYİ GELMESİ



China – Taciz edilen, zulüm gören



China

Hassas yapı

Zayıflık, tükenme, bezginlik, güçsüzlük

Anemi

Şişmiş abdomen

Ağızda acı tat

Çürüme, kangren, kanser

Intermittent ateş, sıtma



China – Bir vaka
• Bir soğuk algınlığı ve nezle vakası
Hasta – «Doktor bu hastalıktan yoruldum, bu problemden illet ettim»
Delusion tormented he is / Delüzyon, işkence görmüş

Nezle önemsiz olarak kabul edilir, ancak Chine bunu çok şiddetli bir
şey olarak algılar ve ilerlemesini engellediğini söyler. Yüzünde bu acı 
ifadeyi görürsünüz 

Gourmand / Gurme – Hayattan zevk almayı isterler, hem de tamamiyle: 
perfüm, marka kıyafetler, iyi yemek – zevk almayı sever.

Çok hırslılar, çalışkanlar ama hassaslar. Baş edemeyecekleri projeleri
veya zorlukları üstlenirler.

Desires – indefinite / Belirsiz  arzularlar, bir sürü arzu ettiği şey var, ama 
elde edemedikleri zaman tüm hayata küserler – Abusive / Kötü 
davranan

Pek çok plan yapıyor ama bu hastalıktan dolayı istediğini yapamıyor. «Bu 
hastalık hayatımda ilerlememe izin vermiyor»



China
Delusion, hindered / Delüzyon, engellenmiş
Delusion tormented / Delüzyon, işkence görmüş

«Bu hastalıktan dolayı işimi yapamıyorum»- İşte engellendiği 
delüzyonu - hastalığı veya etrafındakilerden dolayı

Lascivious impotence with / İktidarsızlıkla birlikte şehvet
Irritability pain with / Ağrıyla birlikte iritibilite
Delusion wrong suffered / Yanlış yere acı çekmiş delüzyonu
Delusion doomed / Mahkum edilmiş delüzyonu
Sadness, morose, irritability / Hüzün, suratsız, iritibilite
Gerçekleştiremediği hırslarını hastalığı ile ilişkilendirir
Ailments from loss of vital fluids / Yaşamsal sıvı kaybından dolayı 

rahatsızlanma - para
Lack of vitality / Canlılık eksikliği – tükenmiş, zayıflık
Delusion, hindered by everyone / Delüzyon, herkes tarafından 

engellenmiş olduğu 



China

Delusion Tormented / İşkence görmüş

Delüzyon + Persecuted / Zulüm görmüş

+ Pursued / Takip edilmiş

+ Hindered / Engellenmiş

+ Doomed / Mahkum edilmiş



China – Bir vaka

• Bir vertigo vakası
Hastalığından dolayı çalışamamış
Zorluğu görmüş
Çok şey ister
 İş alanı
 İşte en iyi olmak zorunda

Çalışırken rahatsız edildiğinde veya araya 
girildiğinde irite olur ve sinirlenir – Nux
vomica

Nux vomica, en çok işine odaklıdır, iş onun için 
her şeydir, çevik zihin



China

Bu hasta çok narindi, çocuklukta tekrarlayan 
rahatsızlıkları olurmuş 

İş yükü ne zaman artarsa şikayetleri artarmış

Hayat dolu, şen şakrak, güzel, ılımlı, aktif 
ancak ne zaman bir problem olsa ciddileşir 
ve sinirlenir - Pulsatilla

Hava ve koşullarda değişiklik Pulsatilla 
olabilir.



China

 Narin + işe odaklı
 Çalıştığı alandan başka bir yere geçme riskini almak, çok

çalışmak
 Vertigodan dolayı çalışamıyor
 Bu problemden bir an önce kurtulmak istiyor.
 Tepki - çalışamadığı ve sıkıntılı bir durum olduğunda sinirlenir, 

öfkesi çok güçlü olmasa da, bir şeyi anlaması istendiğinde daha
çok sinirlenir - beni yalnız bırakın

 İşe bağlı hassasiyet + hassas, kırılgan, zayıf
 Çalışmak için sınırlarının dışına çıkmaya çalışmış.
 «Risk alabilirim»

Problemleri şurda başlamış: İşini yapamadığında diğerlerini 
suçluyor. 
«Hastalık beni işe gitmemeye ve çalışmamaya zorluyor.»



China

Nux vomica - sözünün kesilmesine veya araya girilmesine 
sinirlenir. Kimseyi suçlamaz. Kendi hatalarına sinirlenir. 

Nux vomica - ateşli, kararlı, meydan okuyan, faaliyetini sürdüren, 
şevkli, pozitif, cesaretli, optimist, tutkulu, ego, başkalarını 
suçlamaz

Bu vakada, hasta belirli bir sınırın ötesine geçemiyor çünkü «hata
şu kişide» diyor. 

Birçok şeyi arzuluyor ve yapabileceğini düşünüyor
Desires, full of desires - indefinite / Arzular, arzu dolu - belirsiz -

ancak takati yok
Delirium depletion after / Deliryum, deplesyon (tükenme, 

boşalma) sonrası
Tükenme, aşırı yük aldığı an başlar - kötüleşme, daha fazla 

çalışamaz, tükenir



China
Delusion tormented / İşkence görmüş delüzyonu
Her şeyin kasıtlı olarak onu rahatsız ettiğini hisseder
Nux vomica - impatience with coryza, intolerance with /nezle olmaya 

sabırsızlık, tahammülsüzlükle
China - dullness with coryza / nezleyle donukluk, faaliyet azalır, kapasite düşer
Irritability weakness with / Güçsüzlükle birlikte iritibilite - China, 

Caulophyllum, Kali phos
Önce güçsüzlük sonra sinirlilik başlar
Ufacık bir hastalıkla tükenmişlik
Nux vomica kadar üretken
Ego yok ama inatçılık - sonsuz arzular
Nux vomica gibi risk alır - Gambling / Kumar
Nux vomica’ nın aksine birçok arzusu var ama bunları yapacak takati yok
Çok çabuk yorulur
Lascivious with impotency / İktidarsız şehvet – gerçekleştirmeme
Lascivious - lewd, lust / Şehvet - şehvet düşkünü, şiddetli arzu  - China- kontrol 

edilemez arzu - planlar, çokça teoriler, sanat yeteneği – Nux vomica -
matematik, uygulama

Amorous / Şehvetli  - romantizm, aşk - Lachesis



China

Anger from caressing / Okşanmaktan dolayı 
öfke

Weeping from caressing / Okşanmaktan 
dolayı ağlama

China kendine zarar verir

Inconsolable to suicide / İntihar konusunda 
teselli edilemez

Yumuşak olma ve ılımlılıktan, inat, öfke, 
sinirlilik ve deliryuma yolculuk



China - Duygusu

China’nın duygusu:

«Zayıfım ve bu yüzden insanlar bana saldırıyor, sıkıntı
veriyor ve bana işkence ediyor» Zulüm görme hissi. 

Hasta zayıf olduğunu, yeterince iyi olmadığını, zulüm
gördüğünü, işinde başkaları tarafından
engellendiğini, hırsına ulaşmasının engellendiğini
hisseder. Bu yüzden fanteziler kurar ve bu
fantezilerde kendini değerli kılar ve hırslarına ulaşır
ve bu şekilde, yeterince iyi olamama hissini
kompanse etmek için fantezileri kullanır.



China

İşkence görme veya zulme uğrama hissi, sözlerine de 
yansır.

Örneğin; 
«Bu baş ağrısı beni çok rahatsız ediyor, çalışmama izin

vermiyor. Hasta hüsrana uğramış, öfkeli, her zaman 
engellenmiş hisseder ve herkese karşı aşağılayıcı
bir tutum geliştirir. Kaçıp kurtulmaya cesareti
yoktur. Kayıtsız ve umutsuz hale gelir. İntihar etmek
ister ama buna cesareti yoktur. Hayal kırıklığına
uğrar, hırs ettiği şeye ulaşamaz ve bu yüzden
planlamaya, hayal kurmaya ve teorize etmeye
başlar.



China

China, hırslıdır ve adım adım planlar. Kumdan
kaleler inşa ederek hırslarına ulaşır. Sahip
olduğu şeyin yeterince iyi olmadığını ve eğer 
engellenmemiş olsaydı daha iyi şeylere sahip
olacağını hisseder. Bu nedenle, gerçekte sahip
olduklarından daha ince ve daha pahalı
şeylere sahip olduğunu hayal eder ve bunların 
fantazisini kurar. Planlarını asla eyleme
dökmez. Bu sadece koltukta oturularak 
yapılan planlardır.



China

• Delusion hindered at work / Delüzyon, işte engellenmiş
• Delusion persecuted he is / Dleüzyon, zulüm görmüş
• Delusion pursued by enemies thought he is / Delüzyon, düşmanları 

tarafından takip edildiğini düşüncesi
• Delusion tormented he is / Delüzyon, işkence görmüş
• Delusion unfortunate he is / Delüzyon, talihsiz olduğu
• Fancies exaltation of / Büyük heyecan fantezisi kurar
• Plans making many / Fazla plan yapar
• Indolence, aversion to work / Üşengeçlik, çalışmaktan kaçınma
• Indifference, apathy alternating with vexation / Kayıtsızlık, can sıkıntısıyla yer 

değiştiren apati
• Contemptuous of everything / Her şeyi küçümseme
• Unworthy objects seem / Nesneler değersiz görünür
• Offended easily / Kolayca gücenir
• Suicidal disposition but lacks courage / İntihara yatkınlık ama cesareti yok



China

• Desires sweets, fruits, refreshing things / Tatlı, meyve, 
ferahlatıcı şeyleri arzular

• Aggravation from eggs / Yumurtadan kötüleşme
• Face greasy / Yüz yağlı
• Bitter taste in mouth / Ağızda acı tat
• Periodicity / Periyodiklik
• Intermittent fevers / Intermitent ateş
• Perspiration staining yellow / Terleme sarı leke
• Flatulence and bloated distended abdomen / Gaz ve 

şişmiş abdomen
• Appetite increased during fever / Ateş süresince iştah 

artışı 



If you have any queries please don’t hesitate 
to contact us on

Dr Samir Chaukkar (drsamirchaukkar@gmail.com)

+91-9892166616
+91-8767702498
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