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Hastalıkta İnsanı Anlama



Natrum Mur



Natrum Mur – Öznitelikler / Maske
• Precocity / Erken gelişmişlik

• Vivacious / Yaşam dolu

• Libertinism / Libertinizm

• Carefree / Kaygısız

• Extravagance / Aşırılık, 

çok verir

• Generous, too / Cömert, oldukça

• Help others / Başkalarına yardım eder

• Ludicrous things seem / Şeyler komik görünür

• Everything taken lightly not seriously / Herşeyi
ciddiye değil hafife alır



• Hopeful / Umutlu
• Improvident / Tutumsuz, 

şu anı düşünmüyor
• Cheerful / Neşeli

Dancing/Dans eden
Laughing/Gülen, 
Singing/Şarkı söyleyen

• Sadness behind the smile, 
wanting to hide / 
Gülümsemenin arkasında 
saklı üzüntü, saklamak 
ister

• Travelling desire / Seyahat 
arzusu

• Sensitive / Hassas

Natrum Mur – Öznitelikler / Maske



• Loving / Seven, Caring / İlgili
• Proper, too / Düzgün, oldukça - belirli bir

durumda nasıl davranılacağını bilir
• Loyal / Sadık, Confiding / Güvenilir
• Arkadaşlarının sırlarını tutar
• Intellectual / Entelektüel, zeki
• Responsibility, too seriously / Sorumluluk, 

çok ciddiye alır
• Reverence for those around / 

Etrafındakilere saygı gösterir
• Desires, full of desires / Arzular, arzu dolu
• Harmony desires / Ahenk arzular
• Music ameliorates / Müzik iyi gelir
• Mildness / Ilımlılık
• Objective reasonable / Objektif mantık 

yürütme
• Yielding natüre / Uysal mizaç

Natrum Mur – Öznitelikler / Maske



Natrum Mur – ..den rahatsızlanma

• Burun seviyesinde incinme – Dignity / Haysiyet (burunla alakalı 
problemler, ego, görünüş - rinit, akne, yüzde çatlaklar)

• Rejection / Reddedilme
• Indignation / Kızgınlık, Honour, wounded / Yaralanmış, onur
• Insults / Hakaret, aşağılama, Suppressed anger / Baskılanmış öfke
• Discords / Anlaşmazlıklar
• Disappointment in love / Aşkta hayal kırıklığı
• Abused after being / Kötüye kullanılma sonrası, Abused sexually / 

Cinsel istismar
• Anger with silent grief / Sessiz kederle birlikte öfke
• Death of loved ones / Sevdiklerinin ölümü
• Deceived / Aldatılma
• Rudeness of others / Başklarının kabalığı, Scorned being / 

Küçümsenme
• Neglected by mother, father / Anne, baba tarafından ihmal edilme



Natrum Mur – Yolculuğu
• Haysiyetliden sefilliği yolculuk
• Dignified / Haysiyetli - haysiyetli olduklarını hissederler ve aynı davranışı 

başkalarından da beklerler. Kendilerini diğerlerinden farklı, daha haysiyetli, 
daha saygın hissederler.  Özel bir insan olarak diğerlerinden daha değerli ve 
saygın hissederler.

• Konuşması, önünüzde oturması, giyinmesi, kendilerini çok haysiyetli bir
şekilde taşıma şekilleri ile çok ciddi ve mesafelidiriler, düzgün tiplerdir.

• Exclusive too / Ayrıcalıklı, oldukça - başkalarından farklı olduklarını
hissederler ve kendilerine diğerlerinden farklı davranılmasını isterler

• Independent / Bağımsız - Complete Repertory
• Solunum problemi olan bir kadın vakası… «Ofisimizdeki 4 kişiden daha 

kıdemliyim, patronum bensiz önemli kararlar almazdı.» Bu yıl kendi değeri 
takdir edilmemiş ve başkası terfi almış. Haysiyeti kırılmış, kıskançlık
hissetmiş, patronuyla kavga etmiş

• A/f ..den rahatsızlanma: Indignation / Kızgınlık, Insults / Hakaret ve 
aşağılanma, Ambition deceived / Başarıya ulaşmayan hırs, Scorned / 
Küçümsenme



Natrum Mur
• Objective reasonable / Objektif mantık yürütme - «O, bu yüzden 

olamaz»
• Anxiety, dark in / Karanlıkta anksiyete - «Bunun neden olduğunu 

bilmiyorum».
• Light desires for / Aydınlanma arzusu - bilmek istiyor ama sanki

bulmaya çalışıyor gibi görünüyor, doktordan yardım istemez
• Independent / Bağımsız - hastalıkları için kendi başlarına bir şeyler

yapmak isterler.
• Hastalıklarını bilmek istiyorlar ama sorma biçimleri çok farklı: size

sormayacaklar, sorunun ne olabileceğini bulmaya çalışırlar, kendi
kendine analiz ederler, bağımsızlar, bu yüzden kendi sorunlarını
kendileri çözmek isterler, kendileri mantık yürütmeye çalışırlar. 

Hasta: «Bu durumdan kaçınmak için yapmam gereken bir şey
var mı, neden düzelmiyor?»
Dr: «Seni nasıl etkiliyor bu durum?»
Hasta: « Hayır, hayır sadece iyi görünmemesi» (Yapmacıklık) 

• Affectation / Yapmacıklık: Nat mur'un yapmacıklığı, haysiyeti ve
mahcubiyeti ile bağlantılıdır – «Duygular beni sallayamaz». Herhangi
bir duygusal problemde bile kendilerini güçlü gösterirler



Natrum Mur

• Muayene edilirken her şeyi göstereceklerdir - Proper, too / 
Düzgün, oldukça, farklı hisseder, çok düzgün ve titiz bir şekilde 
anlatır, Fastidious / Titiz, Moral feeling want of / Ahlaki his 
isteği, Naked wants to be / Çıplak olma isteği (Ignatia’nın zıttı-
ahlak)

• İşini çocuğu için bırakmak zorunda kaldı, diğer iş arkadaşları
öne geçti. Kariyeri için çocuklarını kreşe gönderebilirler - tam 
zıttı Ignatia ve Sepia ise, işlerini çocukları için bırakabilir

• Moral feeling want of / Ahlaki duygu isteği (Ignatia’nın zıttı)
• Selfishness / Bencillik
• Emotions predominated by intellect / Zekası duygularına 

baskın
• Envy and hatred / İmrenme ve hınç
• Jealousy / Kıskançlık



Natrum Mur

• Natrum Mur, zayıflığını asla başkalarının
önünde göstermek istemez

• Sanki hiçbir şey onları etkilemiyormuş gibi
her zaman bir yapmacık maske takarlar.

• Charlatan / Şarlatan - sahip olmadığı özel
bir bilgi veya beceriye sahip olduğunu iddia
eden kişi

• Normallik maskesiyle gizler



Natrum Mur – Vaka
• Bir kadın vaka - eşinin ailesi çok fazla çeyiz parası talep ettiği için

evliliği iptal edilmiş, ancak bu durumu sanki hiçbir şey olmamış gibi
anlatıyordu

• A/f …den rahatsızlanma, Indignation / Kızgınlık, Disappointment / 
Hayal kırıklığı

• Affectation / Yapmacıklık
• Emotions predominated by intellect / Zekası duygularına baskın
• Haysiyetliyim, ayrıcalıklıyım, nasıl etkilenebilirim, başkalarının

etkilendiğimi bilmesine izin vermeyeceğim - Fuss aversion to / 
Yaygaradan kaçınma

• Ben duygusal anlamda güçlüyüm. Zayıflığımı ve kırılganlığımı
başkalarının önünde göstermem

• Weeping when alone / Yanlızken ağlar - neden?
• Çünkü haysiyetli ve acınmaktan korkar ve eksikliklerini göstermek

istemez



Natrum Mur
• Pulsatilla gibi acınmak istemezler, başkalarının önünde ağlamazlar

çünkü ağlamak zayıflıktır ve zayıflıklarını başkalarının önünde
göstermek istemezler, kendilerini duygusal olarak çok güçlü bir insan
olarak göstermek isterler

• Eğer acındığına inanırlarsa ağlarlar
• Delusion, he is pitied on account of his misfortune and he wept / 

Delüzyon, talihsizliğinden dolayı acındı ve ağladı (Complete)
• Weeping, looked at when, aggravates / Ağlama, bakıldığında, 

kötüleşir
• Looking into the mirror aggravates / Aynaya bakmak kötü gelir
• Watched to be aggravates / İzlenmek kötü gelir
• Weeping, controlled / Ağlama, kontrollü - (Nm - haysiyet, Ign - ahlak)
• Delusion, wretched she looks, while looking in the mirror / Delüzyon, 

sefil, zavallı görünüyor, aynaya baktığında - doktor onun için bir ayna
• Indignation pregnancy during / Hamilelik sırasında kızgınlık –

başkaları tarafından anlaşılır hale geldiğinde veya doktor sorunları veya
zayıflıkları hakkında bilgi sahibi olduğunda



Natrum Mur
• Çok az arkadaşı var ama sahip olduklarına karşı oldukça

sadıktırlar
• Secretive / Ketum - çok ketumlar, sadece kendileri için değil aynı

zamanda arkadaşlarının sırları konusunda da çok ketumlar
• Sadece kendi zayıflıklarını değil dostlarınınkini de saklar 
• Shameless in bed / Yatakta utanmaz - her şeyi rahat oldukları

kişilerle paylaşırlar, ancak karşı kişi sırlarını başkalarına ifşa
ederse, Hatred and Revengeful / Hınç ve İntikam dolu olurlar

• Onu gücendiren kişilere duyulan nefret, hınç
• Slander disposition to and denounce / İftira ve kınama eğilimi
• Shameless in bed / Yatakta utanmaz 
• Dwells on past disagreeable occurrences / Geçmişteki rahatsız 

edici olaylar üzerinde durur - yas tutmak için



Natrum Mur

• Picture taken, aversion to having his / Kendi 
fotoğrafının çekilmesinden kaçınma

• A/f embarrassment / Mahcubiyetten rahatsızlanma
• Fear of being pitied / Acınmaktan korkma
• Fear of being judged / Yargılanmaktan korkma
• Dignified / Haysiyetli - dedikoduya karşıdırlar, 

kimsenin onun hakkında konuşmasını veya tartışmasını
sevmez

• Ağlamak, Natrum mur'un istemediği bir zayıflıktır, 
çünkü insanlar ona acıyacak ya da onu teselli edecek, 
bu da ona daha da kötü gelecektir - Weeping
controlled, difficult / Ağlamak kontrollü, zor



Natrum Mur

• Asla kimseden yardım istemeyecektir – Egotism / 
Egotizm

• Kapalı kişilik, ketum - sorunlarım hakkında
konuşursam, haysiyetim ne olur?

• Olgun, dengeli görünür
• Ama bu bir görünüştür, sefil bir duruma düşmek

istemediği için taktığı bir maskedir
• Asla kendileri hakkında konuşmazlar ama

etrafındaki herkes onlara kişisel sorunlarını
anlatırlar, iyi bir danışman

• Confiding, people confide in him, many / 
Güvenilir, insanlar ona güvenir, çokça insan



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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