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Hyoscyamus

• Hyos’un ana rubriği - Fear of being betrayed / İhanete 
uğramaktan korkma

• Güvendiğim kişi tarafından ihanete uğrayacağım!
• Del, snakes around / Del, etrafında yılanlar var - kimseye 

güveni yok
• Yani, Hyos belirli bir şekilde davranır
• Reverence for those around / Etrafındakilere saygılı davranış 

sergileme
• Korkuyla karışık bir saygı gösterme
• Neden? Çünkü doktor beni tedavi ederken hata yapmasın!
• O yüzden «Acele etme, kendine göre zamanını ayarla, 

hastalarının tüm işlerini bitir, sonra beni görebilirsin» der.



Hyoscyamus

• Size bütün rahatsızlıklarının tüm ayrıntılarını
tarihleri ve günleri ile verecektir ve size nasıl
düzgün tedavi edilmediği veya diğer doktorlar
tarafından nasıl ihanete uğradığı hakkında tüm
bilgileri verecektir

• «En azından aynı hataları siz yapmazsınız!»

• Size tüm raporları ayrıntılı bir şekilde
gösterecek ve her şeyi doğru bir şekilde
incelemenizi isteyecektir

• Talks of business / İş hakkında konuşur



Hyoscyamus

• Hyos hastalandığında, birçok insan ona birçok
şey söyler, sizi birçok dr‘la kıyaslar ki bu 
durumlar kafasını karıştırır

• Gestures, groping as if in dark / Jestler, 
karanlıkta gibi elleriyle yoklar - ne yapacağını 
bilemez - ihanete uğrama korkusu - kime 
güveneceğini bilemez

• Del, wrong suffered he is / Del, yanlış yere acı 
çekmiş - o yüzden şimdi kime güveneceğini 
bilemiyor



Hyoscyamus

• Affectation / Yapmacıklık - Kendine doğal
olmayan veya gerçekten hissedilmeyen bir
tutum veya davranış biçimi sergileme eylemi
(yapaylık / sahtelik)

• Neden yapmacıklık? Gerçek duyguları
(çoğunlukla korku duygusu) veya herhangi bir
eksiklik veya zayıflığı örtmek veya gizlemek için
bir adaptasyon yönemidir

• Nasıl ifade edilir? Konuşma (kelimeler), 
eylemler (davranış) ve jestlerle



Hyoscyamus

• Hyos temelde şüpheci bir kişidir ve bu 
durum kötü bir deneyimden kaynaklanır
(yaralanma / yanlış bir şekilde acı çekme). 
Bu deneyimden sonra korku geliştirir ve
önüne çıkan her şeyden şüphe eder. Kriz
anında moralini yüksek tutar ve korkusunu
ve şüphelerini sahte bir şekilde örter, çünkü
başkalarının bu durumundan
yararlanabileceğinden korkar (ihanete 
uğrama)



Hyoscyamus

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

• Delusions, wrong - suffered wrong he is / Del, 
yanlış yere acı çekmiş

• Fear - injury - being injured of / Korku -
yaralnama - yaralanıyor olma

• Suspicious / Şüpheci
• Fear - betrayed of being / Korku - ihanete 

uğrama
• Affectation / Yapmacıklık



Hyoscyamus

• Stram hemen herkese yapışacaktır, delirium, 
yardım için ağlayarak yakındaki birine
yapışacaktır ama Hyos korksa bile yapışmaz
ve kimseye tutunmayaz - high spirited / 
enerjisi yüksek, güvendiği doktoruna gider, 
affectation / yapmacıklık, fight wants to / 
savaşma isteği, delusion, war at / delüzyon, 
savaşta olma



Hyoscyamus

• Naked wants to be / Çıplak olma isteği

• Çıplak - bir şey göstermek veya
söylememeniz gereken bir şeyi söylemek

• Kesinlikle gerekli

• Sadece sana söylüyorum ya da 
gösteriyorum, çünkü kardeşim, babam, 
arkadaşım, tanrım gibisin - bir ilişki yaratırlar

• Böyle şeyler söylenmemeli ama sen doktor
olduğun için senden saklayamam



Hyoscyamus

• İhtiyaç - sana her şeyi göstereceğim ama bana doğru
ilacı ver! Başkaları gibi bana ihanet etme, çünkü o 
başkalarının elinde yanlış yere acı çekmiştir

• Truth, telling the plain truth / Doğru, çıplak bir 
şekilde doğruyu anlatma, esas şikayeti yerine
yanlışlıklarından bahseder, sanki hatalarını egositik
bir şekilde değil, yumuşak bir şekilde kabul ediyor -
Lyco - akıl yürüterek hatasını örtbas etmeye çalışır

• Hyos etiketlerden ve teşhisten korkar, bu yüzden
gerçeği açıkça söyler, araştırma yapmak istemez -
Shuns light / Işıktan kaçınır



Hyoscyamus

• Fear of injury / Yaralanma korkusu - operasyonlar, 
ameliyat - yaralanma - yaralanma veya operasyon
nedeniyle başka bir şey ortaya çıkar

• Yaralanmanın sonuçları - hemoroid operasyonu -
komplikasyon - inkontinans (altına kaçırma)

• Yaralanmanın komplikasyonundan korkma
• Sözde yaralanmadan şikayet - verdiğin ilaçtan emin 

misin, tamam mı, emin misin?
• Düzelmediğini varsayalım, varsayalım daha da

artıyor, sonra ne olacak?
• Fear of being poisoned / Zehirlenme kokusu



Hyoscyamus

• İşler yolunda gitmediğinde, doktorlar uygun 
olmadığında, yapmacıklık - High spirited / Enerjisi 
yüksek, morali yerinde - Fight, wants to / Savaşma, 
dövüşme isteği

• Hastayken iyi olduğunu söyler
• Operasyon istemez, hastaneye giriş yapmak istemez, 

anestezi istemez - fazlaca riskli bulur - şu anki hali her 
neyse, bu haliyle iyi

• Bed, remain in desire / Yatakta kalma arzusu - her 
neyse, bu haliyle iyi

• Anxiety, driving him out of bed / Kaygı, onu yataktan 
çıkaran - Yatak burada mevcut rahat pozisyonudur

• Delusion, he is sold / Del, satılmış - insanlar ondan
yararlanacaktır



Hyoscyamus - Özetle

İhanete uğruyor korkusu
Yaralanıyor olma korkusu
Yaralanıyor olma delüzyonu
Yaralanmak üzere olma delüzyonu
Etrafındakiler tarafından yaralanıyor olma 
Yapmacıklık
Enerjisi morali yüksek
Kavga etme isteği
Savaşta olma delüzyonu
Yatakta kalma arzusu
Hasta olduğunda iyi olduğunu söyler
Çıplak olma isteği
Apaçık doğruyu söyleme



Hyoscyamus çocuğu
• Smiling / Gülümseme
• Asking nothing for / Hiç birşey istememek - iğneden korkarlar (Opium-

hoşnuttur)
• Affectation / Yapmacıklık
• High spirited / Enerjisi ve morali yüksek
• Mutlu oyuncu çocuklar
• Meraklı çocuklar, bir sürü soru sorarlar
• Energy excess children in / Çocuklarda enerji fazlalığı
• Hyperactivity / Hiperaktivite - etrafta koştururlar
• Wandering / Gezinme
• Touching, impelled to touch / Dokunma, dokunma dürtüsü
• Hastalığında kendi kendine - hiç bir şey istemez
• Cheerful / Neşeli, Dancing / Dans etme, Singing / Şarkı söyleme
• Conscientious about trifles / Küçük önemsiz şeyleri önemser
• Grimaces, makes ill mannered faces / Yüz buruşturma, terbiyesiz (kaba) bir 

şekilde yüz yapar
• Antics playing / Maskaralık yapma - dikkat çekmek için her şeyi yapacaklardır



Hyoscyamus çocuğu
• Laughing, foolish / Aptalca gülme
• Laughing, ludicrous, everything seems / Herşey çok komik gelir
• Loquacity / Gevezelik
• Lewdness / Açık saçıklık, ahlaksızlık
• Masturbation in children / Çocuklarda masturbasyon
• Naked desire to be / Çıplak olma arzusu - cinsel organları hiperestezisi

(aşırı duyarlılığı)
• Shrieking children in, during sleep / Çocuklarda uyurken çığlık atma, 

gözlerini açmazlar
• Jealousy, children, when the newborn gets all the attention /

Kıskançlık, çocuklarda, yeni doğan kardeş tüm ilgiyi üzerine 
çektiğinde - Hyos ve Ignatia

• Aggressive / Agresif
• Striking bystanders at / İzleyicilere vurma, Desire to strike / Vurma 

arzusu
• Rage / Öfke ve Anger / Kızgınlık



Hyoscyamus çocuğu

• Cautious / Dikkatli
• Fear of injury / Yaralanmadan korkar
• Alert / Tetikte olma - etrafında neler olup bittiğini bilir, oynarken

bile her şeyi dikkatle gözlemler
• Hiding himself / Kendini gizler
• Cowardice / Korkaklık - bir soru sorulduğunda yaptığı her şeyi

bırakır ve annesinin arkasına saklanır, onu sıkıca tutar
• Antic plays, children in / Çocuklarda maskaralık yapma -

diğerilerinin de kendisinin de sevdiği garip şeyler, sirkteki joker 
gibi 

• Playful / Oyuncu - always playing
• Keyif alıyor, eğleniyor ama aynı zamanda etrafındaki herhangi bir

tehlikeye karşı tetikte



Hyoscyamus çocuğu

Kıskançlık, çocuklarda, yeni doğan kardeş tüm ilgiyi üzerine çektiğinde

Merak – Çocuklarda 



Hyoscyamus çocuğu
Yüz buruşturma

Yüz buruşturma - çocuklarda

Yüz buruşturma-konvülziyon öncesi

Yüz buruşturmayı saklamaya çalışma

Terbiyesiz (kaba) bir şeklide Yüz buruşturma

Çıplak olma isteği – ciltin hiperestezisi (aşırı hassasiyeti) 



Hyoscyamus

• İhanete uğramış hissettiğinde akabinde şüpheci olur
• Impatience / Sabırsızlık
• Abrupt / Ani, beklenmedik - tepkiler ani ve şiddetli
• Anger, violent / Kızgın, şiddetli ihanete uğramış hissettiğinde
• Kızgınlık, yıkıcı
• Kötü niyetli, kindar- öldürme derecesine kadar sözlü olarak
• Biting people who disturb him / Onu rahatsız eden insanları 

ısırma - onu rahatsız edenler veya ona göre bir şey olmasına izin
vermeyenler - beklenmedik, ani kızgınlık, her şeyi kendi dileğine
göre ister

• Greed, cupidity - grasping greedily with both hands anything 
offered to him / Açgözlülük, hırs - ona sunulan her şeyi iki 
eliyle açgözlülükle kavrama - çok açgözlü bir insan, ona ne 
verilirse verilsin, ona iyi gelebilecek öğütler bile. Aksi takdirde
sinirlenir



Hyoscyamus
• Climb, desire to climb / Tırmanma, tırmanma arzusu - hayatta

ilerlemek, mevcut durumundan memnun olmamak, hem arzu etme
hem de çabalama hayatta tırmanmak için gereklidir. Hyos, başarıdan
emin olmadığı uzun süreli çabalardan korkar, kendisine güvenmez. 
Hatta doktorundan kesin iyileşme konusunda ve ilaçların zarar 
vermeyeceğine dair %100 garanti ister 

• Fear of pursuit / Takip edilme korkusu - uzun zaman - uzun zaman 
alan her şeyden korkar

• Fear of being betrayed / ihanete uğrama korkusu
• Bed desire to remain in bed / Yatakta kalma arzusu - yani tırmanmak

istediğinde bile aynı durumda kalır, takip edilme korkusu var
• Greed, cupidity - grasping greedily with both hands anything offered 

to him / Açgözlülük, hırs - ona sunulan her şeyi iki eliyle açgözlülükle 
kavrama - ona fayda sağlayacağını hissettiği her şeyi



Hyoscyamus
• Kalçasında apse olan kadın vakası
• Foolish behavior / Aptalca davranışlar
• Laughing, ludicrous, everything seems / Herşey çok komik gelir - başlangıçta

Hyos her şeyin gülünç bir şey olduğunu hisseder, bu yüzden herhangi bir sebep
olmaksızın aptalca gülerler, ciddi olan ile ciddi olmayan şeyleri ayırt edemezler, 
ta ki hiçbir tehlike hissetmeyene kadar, gülme kaybolur ve şüphelenmeye 
başlar - Fear of being injured / Yaralanma korkusu, Fear of being betrayed / 
İhanete uğrama korkusu

• Laughing delirious / Çılgınca gülme - öyle bir güler ki etrafındakiler onun bu 
kadar acıyla nasıl gülebildiğine güler, herkes onun kendinde olmadığını anlar

• Laughing involuntary / İstemsiz gülme - gülme eylemi onun kontrolü altında
değil, başkaları bile onun neye güldüğünü hisseder

• Ludicrous things seem / Şeyler gülünç görünür - her şeyi gayri ciddi hisseder, 
bu mutlu bir gülüş değil, aptalca bir gülüştür, sanki kendinde değil

• Antics plays / Maskaralık yapar - eğlendirmek veya başkalarını güldürmek için
farklı hareketler ve eylemler yapar



Hyoscyamus
• Atopik dermatitli bir çocuk vakası
• Çocuk sabahları şekerli su içmeye alışmış, bugün ona sade su vereceğimi

düşündü, sinirlendi, oraya buraya koşmaya başladı – Suspicious / Şüpheci, 
Anger violent / Kızgın şiddetli, Answers abruptly / Ani cevaplar

• Sade su olduğunu nasıl bildi? Bugünlerde çok şüpheli hale geldi. Birkaç gün
önce ona sade su vermiştik, bugün de ona sade su verdiğimi düşündüğü için
kızmıştı, güveni kırıldı? Çocuk birkaç kez ihanete uğradı, bu yüzden şimdi
tetikte - Fear of being betrayed / İhanete uğrama korkusu

• Birisi isteğinin aksine davrandığında kolayca sinirleniyor, uzun süre banyo
yapmak istiyor, bu yüzden musluğu kapattığımızda sinirleniyor - İmpatience / 
Sabırsızlık, istediği şeyi alamayacağını hissederse sinirleniyor - Fear of being
betrayed / İhanete uğrama korkusu

• Bites everyone who disturbs him, biting people disturbing him / Kendisini 
rahatsız edenleri ısırma

• Hızlı yemek yer - Greed, cupidity - grasping greedily with both hands anything 
offered to him / Açgözlülük, hırs - ona sunulan her şeyi iki eliyle açgözlülükle 
kavrama - yemek olabilir, tavsiye olabilir, ona fayda sağlayacağını düşündüğü 
herşey



Hyoscyamus
• Answers abruptly / Aniden yanıtlar - çok hızlı veya öngörülemez olduğunda 

herhangi bir uyarana karşı  öncesinde herhangi bir uyarı vermeden tepki verir -
bu çocuk, babasının kendisine sade su verdiğini hissettiğinde hiçbir uyarıda
bulunmadan hızlı tepki verir ve oradan oraya koşmaya başlar. Hyos, 
yaralanacağını hissettiğinde çok ani tepki verir

• Violent / Şiddetli - tepki, oraya buraya koşmaya başlama, Hyos’un kızgınlığı 
yaralanacağından korktuğu için şiddetli ve yıkıcıdır - kötü niyetli, kindar, 
öldürebilir bile

• Suspicious / Şüpheci - bir kişi daha önce bir deneyim yaşadığında şüphelenir
• Impatience / Sabırsızlık
• Fear of being betrayed / İhanete uğrama korkusu
• Biting people who disturb him / Onu rahatsız edenleri ısırma - istediğini

yapmasına izin vermeyen biri - ısırma nedir? - intikam almak istiyor, izin
verilmediğinde ani öfke

• Açgözlü biri - kendisine sunulan herhangi bir şeyin kendisi için yararlı olduğunu
düşünüyorsa çabucak kavrayacaktır

• Hyos hastası, ilacı sadece muayene odasında alacaktır



Hyoscyamus

• Çocuk vaka - 3 yaşında - ishal, kusma ve 4 
gündür ateş var

• Anesinin kucağına oturuyor ve oraya buraya
bakıyor

• Ateş süresince herhangi bir davranış değişikliği 
var mı?

• Dışarıda abur cubur yer - çocuk hayır diyor, dün
portakal yedim

• Herhangi bir soru sorulduğunda annenin
arkasına saklanıyor. Sadece burada böyle 
davranıyor, evde böyle değil



Hyoscyamus

• Antics plays children in / Çocuklarda, maskaralık yapma - dikkat
çekmek için jestler veya mimikler yapar, bunu yaparken eğlenir 
ve hatta diğerlerini eğlendirir

• Cowardice / Korkaklık - bir şey sorulduğunda korkar ve
annesinin arkasına saklanır, onu sıkıca tutar - herhangi bir tehlike

• Alert / Tetikte - etrafında dönen her şeyin farkında, doktorun ve 
annenin konuştuğu her şey. Annesinin doğru söylemediğini 
hissettiğinde hemen «dün portakal yemiştim» dedi

• Playful / Oyuncu - sürekli oynar ve eğlenir
• Kendinden mutlu ama etrafındaki herhangi bir tehlikeye karşı

tetikte ve bu yüzden annesinin arkasına saklanıyor, annesine 
güveniyor doktora değil, ilaveten yapışabilir anneye

• Kendi güvenliği en önemli önceliğidir



Hyoscyamus / Stram
• Neden ihanete uğrama duygusu var? – çünkü güven 

korkusu var. İlacı almayacak çünkü ne aldığını bilmek 
ister. Doğru düzgün bir tedavi almak için tüm bilgileri 
detayıyla verecektir. Dikkatlidir ve korku doludur 

• Kandırılmış (deceived) delüzyonuna çapraz referans
olan ihanete uğramış (betrayed) delüzyonu vardır

• İhanete uğramışlık duygusu güvendiğiniz bir şeyle / 
birinden dolayı olur. Ailem / kocam / bana sadık olan 
biri bana ihanet edebilir, onlara duyduğum güveni 
yıkabilir 

• Bir esnafa gidip de «bana ihanet ettin!» diyebilir 
miyiz? (akraba / sadık / güvenilir olmadığı sürece). 
Ancak «beni kandırdın!» diyebiliriz 



Hyoscyamus / Stram
• Öte yandan kandırma, tanıdığımız / tanımadığımız,

güvendiğimiz / güvenmediğimiz kişiler tarafından
yapılabilir

• Kocasının eşini aldatması İHANET’tir

• Esnaf bana eski laptop’u son model diye satması ise 
KANDIRMA’dır

• İhanette güven kırılır. Kandırma ise bir şeylerin doğru 
olmayan şekilde sunulmasıdır

• ALDATILMIŞ (cheated) olma hissi, sadece birinin sizi
hayal kırıklığına uğratması / haksız davranmasıdır. Bu 
herhangi biri tarafından yapılabilir

• Koca da esnaf da aldatabilir



Hyoscyamus / Stram
• Hyos da Stram da yaralanmadan korkar ve aydınlıktan kaçar. 

Ama yaklaşımları farklıdır: Hyos, en başından itibaren temkinlidir 
ve yaralanmaya maruz kalmamak için uygun önlemleri alır, 
halbuki Stramonium, korku onu ele geçirene ve vahşi doğada 
kaybolmuş hissine kapılana kadar uçarı davranabilir ve 
korktuğunda yapışabileceği birilerini/herkesi arayacaktır. Her ikisi 
de groping (elle arama) rubriğinde vardır ancak: Yüksek enerjili 
Hyos krizden çıkmak için bunu yaparken Stram "karanlıkta" gibi 
yapar ve bunu yaparken kesinlikle hiçbir fikri / yönü yoktur ve 
umut bulduğu her yere tutunur

• Hyos, ihanete uğrama korkusundan dolayı durumuna en uygun
doktoru bulmaya çalışacakken Stram, durumundan biran önce
kurtulmak için herhangi birine yapışacaktır. Kadın hastanın 
«karanlık»ta kaybolmuş olarak göründüğü vakadaki gibi 



THANK YOU
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