
Zihin Rubriklerini Metaforik Yolla Kavrama!!!

Hastalıkta İnsanı Anlama



HHF ve SSRH’ tan 
Hocalarıma Mütevazi 

Saygılarımla



Nux vomica



Nux vomica Bildiğimiz kadarıyla

• Zayıf, sinirli, dikkatli, şevkli, koyu saçlı ve kolerik
(safralı) veya sanguine (sıcakkanlı) mizaçlı
kişilere uygundur.

• Kavgacı, kindar, kötü niyetli olmaya yatkın; 
sinirli ve melankolik.

• Zayıf, sinirli, irite olan bir yapının sefahat 
düşkünlüğü; hazımsızlık ve hemoroid eğilimi.

• "Nux, ateşli bir karakterdir; sinirli, sabırsız, 
öfkeli, kindar ya da aldatmaya yatkın insanlarda
başarılı şekilde çalışır." - Hahnemann



Nux vomica Bildiğimiz kadarıyla

• Sinirlilikle birlikte kaygı ve intihara meyilli, ancak ölmekten
korkar.

• Hipokondriyak: Kelimenin tam anlamıyla çalışkan kişilerdir. Evde
çok fazla olan, egzersiz yapmaktan müzdarip kişiler, mide, karın
şikayetleri ve kabızlık; özellikle içki içenlerde.

• Oversensitive; to external impressions; to noise, odors, light or 
music (Nux m.); trifling ailments are unbearable (Cham.); / Aşırı
duyarlı; dış izlenimlere; gürültüye, kokulara, ışığa veya müziğe
(Nux m.); önemsiz rahatsızlıklar katlanılmazdır (Cham.); zararsız
her kelimeden alınır (Ign.). Çok titiz, dikkatli, ancak kolayca
heyecanlanmaya veya öfkelenmeye meyilli kişilerdir; çabuk 
öfkelenen ve inatçı / vazgeçmeyen.



Nux Vomica Bildiğimiz kadarıyla

Türkçesi bir sonraki sayfada



Zihin
Hırslı, patolojik düzeyde REKABETÇİ
Kendine güvenen. Gerçekçi.
Diktatörce. Kendini beğenmiş/Küstah
Sorumluluk alan. Verimli.
Titiz
İşe verilen yüksek değer. İşkoliğe dönüşür.
Kendi işinden bunalır. Limit kabul etmez. Evlilik korkusu
Kahve, alkol, ilaç vb uyarıcı kullanır
Aşırı gergin. Aşırı hassas.
ASABİ. Bazen içinde saklar. Sinirden ağlar.
Sabırsız. Aceleci
Küfredip azarlar
Çok saldırgan olabilir. Şiddetli dürtüler.
Kötücül. Zalim

Nux vomica Bildiğimiz kadarıyla



Nux vomica Rubrics

Türkçesi bir sonraki sayfada



Nux vomica Rubrikler

Rahatsız edilmekten hoşlanmaz
Etrafındakilere saygı gösterir
Sinir- sözünün kesilmesinden
Delüzyon - engellenmiş
Dinlenmek arzusu
Çalışkan
İş konularına dikkatini vermiş
Anksiyete - iş hakkında
Zihin yorgunluğu - işten
İşinsanı - bitap düşmüş işinsanına uygun
Tam özen/alaka - işi konusunda
Sessiz kalmak ister
Sessiz kalmak ister - sükunet ve huzur arzular
Sükunet ve huzur özlemi çeker



Nux vomica Rubrics

Türkçesi bir sonraki sayfada



Nux vomica Rubrikler

Delüzyon - hasta olma ve bu yüzden çalışamayacağım
Sabırsızlık - konuşulduğunda
İnatçı – başkalarının isteklerine direnç gösterir
Zihin çevikliği
Sinir - cevap vermek zorunda olduğunda
Zihin netliği/berraklığı
Kavgacı - ağrısı olduğunda
Sinirli  - ağrısı olduğunda
Sabırsız - nezle ile 
Kavgacı - rahatsız edilirse
Titiz
Sinir - nesneler olması gerektiği yerde değilse
Kaş çatmaya yatkın



Nux vomica Yapısı
Etrafındakilere saygı sunar

Bağımsız

ATEŞLİ



Nux vomica Yapısı
ÇEVİK ZİHİN

ZİHİN NETLİĞİ



Nux vomica Yapısı

• Perseverance / Azim

• Reverence for those around / Etrafına saygı gösterme

• Clarity of mind / Zihin netliği

• Mental agility / Çevik zihin



Nux vomica Enerjisi

• Ortama girdiğindeki enerji - ciddi, düzgün, saçma sapan
olmayan adam, kendine güvenen, konuya odaklı
konuşur, onu hafife alamazsınız.

• Etrafındakilere saygı gösterir.
• Randevusuna zamanında gelir ve sizin de onu 

amanında almanızı ister yoksa sinirlenir. 
• Tarihlere ve aylara göre önceki tüm raporlarını size 

gösterir ve size verdiği şekliyle görmenizi ister.
• Belladonna'nın aksine tüm ufak detayları hatırlar.
• Hastalığından bahsederken özellikle eşi ve hatta

doktoru tarafından kesintiye uğramaktan hoşlanmaz.
• Ağrıyla sinirlilik - Complete Repertory



Nux vomica Hastayken

• Dinlenme arzusu 
Rest desire for

• Sessiz kalmak ister - sükunet ve huzur arzular
Quiet wants to be, desires repose and tranquility

• Rahatsız edilmekten hoşlanmaz
Disturbed averse to being

 Bryonia da iş konusunda bu üçünü ister
 Nux vomica, işini mükemmel ve verimli bir şekilde

yapabilmesi için her şeyin mükemmel olmasını ister.
Nux için dinlenme, Bryonia'nın aksine tam dinlenmedir



Nux vomica Hastayken
RAHATSIZ EDİLMEKTEN HOŞLANMAZ



Nux vomica Hastayken

Dinlenme arzusu
Sessizlik ister
Rahatsız edilmekten hoşlanmaz

SESSİZLİK İSTER; Sükunet ve huzur arzular



Nux Vomica Kavgacı

KAVGACI - rahastız edilirse
KAVGACI - ağrısı olunca



Nux vomica Hastayken

• Konuşurken çokça soru sorulduğunda
sinirlenir çünkü, düzgün konuştuğunu ve
hekimin onu rahatsız ettiğini düşünüyor, 
ancak yine de saygısını kaybetmez ama
aynı zamanda kaşlarını çatar.

• Sözü kesildiğinde sinirlenir.



Nux vomica Özlemi

Sükunet ve huzur özlemi çeker



Nux vomica
Dinlenme arzusu – Neden?

Nux işinde verimli olmak ister ve tüm enerjisini verimli
olmaya harcar ve bitkin düşer 

DİKKAT KESİLMİŞ – iş konularında
ANKSİYETE – iş hakkında
İŞİNSANI – bitap düşmüş işinsanına uygun
TAM ÖZEN - iş konusunda
ZİHİN YORGUNLUĞU - iş konusunda



Nux vomica Bitap Düşmüş İş İnsanı



Nux ve Arsenic Titizdir



• Nux çalışmak ister. Nux görevleri üstlenirken, Arsenic başkalarını
kendisi için çalıştırır.

• Nux vomica tamamen verimlilikle ilgilenir, Arsenik ise nasıl
göründüğüyle veya sunumuyla ilgilenir.

• Irritability with pain / Ağrıyla sinirlilik - hem Nux hem de Arsenic.
 When he is not well both are very irritable. Everything disturbs them. 

Nux vomica will not trouble anyone without reason unlike Arsenic alb-
Moral feeling lack of, biting tumbler - will not allow anyone to sit at 
rest, Nv will just want to be left alone and not disturbed. He will not 
torture others.

• İyi olmadığında ikisi de çok sinirlidir. Her şey onları rahatsız eder.
Nux vomica, Arsenic’in aksine kimseyi sebepsiz yere rahatsız etmez. 
Arsenic - ahlaki duygu eksikliği, bardağı ısırma - kimsenin dinlenmesine
izin vermez ancak Nux Vomica sadece yalnız kalmak, rahatsız

edilmemek ister ve başkalarına işkence etmez.

Nux ve Arsenic Titizdir



Arsenic Masası



Nux Vomica Masası



Nux vomica Vaka

• Artriti olan yaşlı bir adamın vakası
• Egotism / Bencillik
• Independent / Bağımsız - Hasta olduğunda bile 

kimsenin yardımını kabul etmez
• Irritability pain during / Ağrısı olduğunda sinirlilik

(Complete Repertory)
• Anger when obliged to answer / Yanıtlamak zorunda 

olduğunda sinirlik
• Anger when interrupted / Sözü kesildiğinde sinirlilik -

adam hastalığı hakkında konuşurken eşi araya girdi
• Frown disposition to / Kaşlarını çatmaya yatkınlık



Nux vomica
Sinirlilik, ağrısı olduğunda



Nux vomica

Bencillk
Bağımsız



Nux vomica

Yanıtlamak zorunda olduğunda sinirli

Kaşları çatmaya yatkınlık



Nux vomica

Bir çiftin vakası;
Kocası sistemik 
halde 
rahatsızlığından 
bahsederken karısı 
araya girer

Sözünün kesilmesinden dolayı sinirlilik



Nux vomica için Nezle nedir? 

Nux için «Nezle» nedir ? 
Coryza, çok fazla rahatsızlığa neden olmayan çok
önemsiz bir rahatsızlıktır, ancak Nux vomica, o kadar
titiz ki, verimliliğini bozabilecek ufacık şeyle bile 
rahatsız ve sabırsız hale geliyor, 

Nezleyle birlikte sabırsızlık



Nux vomica İnatçı

Ne isterlerse onu yaparlar ve kimseyi dinlemezler, 
meydan okuyan çocuklar

İNATÇI – başkalarının isteğine direnç gösterir



Nux vomica Rubrics

Türkçesi bir sonraki sayfada



Nux vomica Rubrikler

CESARETLİ – aptal cesareti
DELÜZYON – aptal
APTALCA DAVRANIŞ
TİTİZ
İŞ – için  yetersiz
HIRS – artmış
HIRS – para kazanmak için artmış
HIRS – ün için artmış
AGG – gece eğlencesinden
AGG – gece nöbetinden dolayı
EĞLENCE- gece eğlencesinden
DELÜZYON - sarhoş olduğu – gece eğlencesinden
GURME
EĞLENCE (CÜMBÜŞ)



Nux vomica Rubrics

Türkçesi bir sonraki sayfada



Nux vomica Rubrikler

BENCİLLİK
ENDİŞE - iş hakkında
KAVGACI - rahatsız edilirse
SABIRSIZLIK - nezleyle
POZİTİFLİK
KONUŞMA - yanlızca birinin hastalığı hakkında
RAHATSIZLANMA NEDENİ – edebi, bilimsel başarısızlıktan  dolayı
RAHATSIZLANMA NEDENİ – hayalkırıklığı
GEVEZELİK – sağlık durumu hakkında
RAHATSIZLANMA NEDENİ – haksızlıktan dolayı kızgınlıktan
ASLA BAŞARAMAZ
Yüksek enerjili
GURME
OPTİMİSTİK(İYİMSER)
MEYDAN OKUYAN



Nux vomica Rubrics

Türkçesi bir sonraki sayfada



Nux vomica Rubrikler

EĞLENCE – gece eğlencesinden sonra
SESSİZ - kalmak ister
RAHATSIZLANMA NEDENİ – iş başarısızlığı
HAKSIZLIĞA DAYANAMAZ
RAHATSIZLANMA NEDENİ – onuru zedelenmesinden
ATEŞLİ
HIRS – artmış 
HIRS - para kazanmak için artmış
DİKKATİNİ VERMİŞ – iş meselelerine
SABIRSIZLIK - ona konuşulduğunda
DELÜZYON - zavallı(fakir) olduğu
RAHATSIZLANMA NEDENİ – ast ve üst arasında oluşan anlaşmazlıklardan
OKUMA - tıp kitapları okuma arzusu



Nux vomica Rubrics

Türkçesi bir sonraki sayfada



Nux vomica Rubrikler

SABIRSIZLIK- çalışırken
TAM ÖZEN – işi hakkında
YABANCILAŞMA – ailesinden
ZİHİN YORGUNLUĞU – işten
EĞLENCE (CÜMBÜŞ)
DÖVÜŞME İSTEĞİ
RAHATSIZLANMA NEDENİ – hırs – aldatılmış
AZİM
DELÜZYON – sarhoş olma – gece eğlencesi
HIRS – artmış – ün için
KAÇMA GİRİŞİMİ – ailesi ve çocuklarından uzaklaşma girişimi
SABIRSZILIK – sıcakla birlikte
KAVGACI – ağrısı olduğunda
CANLILIK(NEŞE) – üzüntüule alterne olan
İŞİNSANI – bitap düşen işadamlarına uygun



Nux vomica İşte
HAKSIZLIĞA GELEMEZ



Nux vomica İşte

RAHATSIZLANMA NEDENİ – ast ve üst arasında olan anlaşmazlık

MEYDAN OKUYAN



Nux vomica İşte
RAHATSIZLANMA NEDENİ – hırs – aldatılma 

RAHATSIZLANMA NEDENİ – iş başarısızlığı



Nux vomica İş yaparken

HIRS – artmış
HIRS – para kazanmak için artmış
HIRS – ün için artmış



Nux vomica İşten sonra
DELÜZYON - sarhoş olma - gece eğlencesinden
EĞLENCE (CÜMBÜŞ)
EĞLENCE (CÜMBÜŞ) - gece eğlencesinden
GURME

SESSİZLİK İSTER; Sükunet ve huzur arzular
Sükunet ve huzur özlemi çeker
DİNLENME - arzusu
EĞLENCE (CÜMBÜŞ) 
EĞLENCE (CÜMBÜŞ) - gece eğlencesinden



Nux vomica 
hırs - bitap düşmüş – eğlence (cümbüş)

HIRS – artmış
HIRS - para kazanmak için artmış
HIRS – ün için artmış

DELÜZYON – sarhoş olma – gece eğlencesinden
EĞLENCE (CÜMBÜŞ)
EĞLENCE (CÜMBÜŞ) – gece eğlencesinden
GURME



Nux vomica Ailesiyle

Ailesini önemseyen Sulphur’un zıttı

YABANCILAŞMA – kendi ailesinden

KAÇMA GİRİŞİMİ – hendi ailesi ve çocuklarından



Nux vomica Genelde

POZİTİFLİK
OPTİMİST (İYİMSER)
CANLILIK (NEŞE) - moral bozukluğu ile yer değiştrien
YÜKSEK - enerjili



Nux vomica Genelde

Nux: tutkulu, asla
pes etmeyen, 
savaşma arzusu, 
bağımsız, 
otoriteye karşı
savaşan - haklı
sinir



Nux vomica Genelde

• Arsenik, mükemmelliği veya titizliği için
asla fazladan harcama yapmaz, ancak nux
vomica aptaldır, iş yapamaz ve en iyisini
vermek için fazladan harcar.

• Business incapacity for / İş yeteneksizliği.

• Başkalarına mükemmelli vermek için daha
daha fazla harcama.

BAŞARAMAZ asla



Nux vomica Genelde
SAVAŞMAK, İSTER



Nux vomica Genelde

KONUŞMA – sadece birinin hastalığı hakkında
GEVEZELİK – sağlığı hakkında



Nux vomica Genelde

CANLILIK (NEŞE) - moral bozukluğu ile 
yer değiştiren - geriye sıçrama

POZİTİFLİK
OPTİMİST (İYİMSER)
CANLILIK (NEŞE) - moral bozukluğu ile yer değiştiren
YÜKSEK - enerjili



Nux vomica Genelde

AZİMLİ



Nux vomica Yolculuğun sonu

Yeterince yaptığını asla hissetmez, bu Nux
vomica'nın zavallılık hissi, 
ÇOOOK YAPIYORUM AMA BU DA YETERLİ DEĞİL!

DELÜZYON – zavallı olduğu 



Nux vomica

• Nux vomica, kendini işine adamış, saçma
sapan olmayan ve ciddi bir bireydir. 
Belladonna'nın aksine çok titiz ve hırslıdır. 
Sağlığı da dahil olmak üzere her şeyin yerli 
yerinde olmasını ister yoksa tölerans
düşüklüğü ile bu durum onu kızdırır. İş onun
için iştir. Bu nedenle hastalandığında, bu 
durumu işinde bir kesinti gibi görür ve bu da 
onun hırsıdır.



Nux vomica

• Nezle gibi önemsiz bir rahatsızlık da onu
rahatsız eder. Hasta olduğunda sessizlik ve
dinlenmek ister ve herhangi bir rahatsız
edilmeye şiddetle karşılık verir. Tekrar tekrar
konuşulduğunda veya sorulduğunda çok
sinirli ve kavgacı hale gelir. Aniden ve
sabırsızlıkla, bizden kişisel geçmişiyle ilgili
daha fazla soru sormamızı ve sadece
şikayetleri için ilaç verip onu terk etmemizi
isterler.



Nux vomica
• Fastidious / Titiz
• Anger - objects are not in their proper place / Öfke - nesneler doğru

yerlerinde değil
• Ambition - fame for / Hırs - ün için
• Ambition - money to make / Hırs - para kazanmak için
• Anger - interruption from / Sinir - sözünün kesilmesi
• Anger - answer when obliged to / Sinir - yanıtlamak zorunda 

kaldığında
• Quarrelsome, disturbed when / Kavgacı, rahatsız edildiğinde
• Irritability - pain during / Sinirlilik - ağrı sırasında
• Impatience coryza during / Sabırsızlık - nezle sırasında
• Sensitive to most trifling complaints / Hassasiyet - Önemsiz olan

şikayetlerin çoğuna hassastır
• Frown disposed to / Kaş çatmaya yatkın
• Intolerance to his complaints / Kendi şikayetlerine tahammülsüzlük



Nux vomica Vaka

• Trigeminal nevralji kadın vakası
• İlaç istemiyorum. Teslim oldum, ağrım çok fazla. Artık

dayanamıyorum. Ayrıca ilaç da almak istemiyorum. 
Evliliğimizden 21 yıl sonra, kocam annesine ilaç verdiğimde
özensiz davrandığımı söyledi. Bana 21 yıldır kimse bu şekilde 
yorum yapmadı. İşimde her zaman mükemmel oldum. Kimse
bana parmak sallayamaz. Şimdi bu acıya dayanamıyorum bile. 
Bu acıyla yüzleşecek gücüm yok.

• Biri bunu bana nasıl söyleyebilir?

 Egotism / Bencillik
 Fastidious / Titizlik
 Delusion, die she must / Delüzyon, ölmesi gerektiği



Nux vomica bildiğimiz kadarıyla…
• Ambition increased - competitive, for fame, for making money / Hırs 

artmış – rekabetçi, ün için, para için
• Firmness / Sıkılık, tutarlılık
• Determination / Kararlılık
• Independent - live and let live / Bağımsız - Yaşa ve Yaşat!
• Abrupt - Ani
• Business - cares, absorbed, absentminded in advertence - so much 

engrossed, ardent, passionate - they are lost, completely into it / İşler, 
- ilgili, dikkat kesilmiş, dalgın, kazara dikkatsiz - çok kaptırmış, ateşli, 
tutkulu - tamamen onun içinde kaybolurlar

• Obstinate - resists wish of others / İnatçı - başkalarının isteklerine  karşı
• Would like to do whatever he or she wants / Ne isterse onu yapmak 

ister
• Businessman worn out / İşten bitap düşmüş



Nux vomica bildiğimiz kadarıyla…

• Yatak - konfor bölgesi - ulaşmak istedikleri yer, hedefleri -
ulaşmak çok zor- hedeflerine ulaştıktan sonra bile mutlu değiller 
- kutlama yok

• Hiçbir şey başarmamış gibi içlerinde eksiklik hissediyorlar -
Delüzyon - zavallı

• Kavgacıdırlar - umutsuzluk ile değişen canlılık 
• Fight wants to, high spirited, perseverance / Dövüşmek isteği, 

yüksek enerjili, azimli 
• Coquettish too much after work / İşten sonra çok çapkın
• Light desire for- sunlight ameliorates / Aydınlık arzusu - güneş 

ışığı iyi gelir -Sahne ışığının üzerinde olmasını, cazibe merkezinde 
olmayı çok severler, bunu için çok çabalarlar

• Flattering / Pohpohlama
• Envy and avidity / İmrenme ve hırslanma - hevesle başarma
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