
Zihin Rubriklerini Metaforik Yolla Kavrama!!!

Hastalıkta İnsanı Anlama



Gurulara mütevazi minnettarlığımla…



Stramonium



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

• Birçok şikayetle gelen bir kadın vaka. 
Bacaklarında, karın bölgesinde ağrı, sırt 
ağrısı, başağrısı vs.

• Sezeryan sonrası kullandığı birçok ilaçtan 
sonra başladı, akabinde chickungunya
hastalığı ve ardından birçok ağrısı gelişti



Stramonium

[ZİHİN – DELÜZYON – yaralanma], yaralanmış olma 



Stramonium - Korkmuş Ruh
• Del, injury, is being injured / Delüzyon - yaralanma, 

yaralanıyor
• Delüzyon - yanlış inanç, hasta için gerçek, ama aslında 

gerçek değil. İnsanlar bunun hastanın zihin algısı 
olduğunu hisseder

• Olma - bu bir süreç
• Yaralanma, devamlılığın kesilmesi demek: bir nevi kayıp

- inanç, itibar, sağlık, rahatlık düzeyi
• Diğer türlü iyi hisseder
• Bu problem konforunu etkiliyor 
• Delusion, he is sick / Delüzyon, hasta olma - bunu 

yapamam, bunu edemem



Stramonium - Korkmuş Ruh
• Hasta, bir süre önce bir yaralanmaya maruz

kaldığına ve ağrının hala devam ettiğine veya sürekli
olarak zarar gördüğüne inanıyor

• Yaralanma kişinin - fiziksel ya da zihinsel ya da sahip 
olduğu kaynakları - onuru, imajı, işi düzeyinde
olabilir. Baskın yönü, sebebinden bağımsız olarak 
ağrıdır

• “Never well since/ O zamandan beri hiç iyi değil”
• Delusion, he is sick / Delüzyon, hasta olduğu -

bunu yapamam, bunu edemem, her zaman bana bir
şeyler oluyor, asla zinde hissetmiyorum, iyi
hissetmiyorum



Stramonium - Korkmuş Ruh

• Temelde çok korkulu, korku dolu bir insan

• Fear of injury, he is being injured / Yaralanma 
korkusu, yaralanıyor - büyük bir hastalığa veya kalıcı
bir hasara maruz kalabileceğinden korkar

• Enjeksiyon korkusu gibi, skopi gibi bazı prosedürler, 
invaziv prosedürler - acıya katlanabilirim ama
herhangi bir ameliyat istemiyorum

• Fear of suffering / Acı çekme korkusu-
yaralanmanın sonuçları - yaralanma sonra ağrı -
skopi sonrası şişik olması, herhangi bir işlemden
sonra ağrı



Stramonium - Korkmuş Ruh
• Fear of strangers / Yabancılardan korkma - garip bir

şey, bilmediği, bilinmeyen, nerden çıktığı bilinmeyen 
ani acı

• Superstitious / Batıl inançlı - bir sürü yüzük, taş, 
yanlış inançlar

• Aniden onlara bilmedikleri bir şey olduğunda
• Clinging, children in, awakens terrified, knows no 

one, clings to those who is near / Yapışkanlık, 
çocuklarda, dehşet içinde uyanıyor, kimseyi 
tanımıyor, yakınlarda olanlara tutunuyor -
boğazında biraz şiş vardır «lütfen, lütfen Dr Bey, ne 
olduğuna bakın!» Kişinin yardım edip edemeyeceği 
önemli değil





Stramonium - Korkmuş Ruh



Stramonium - Korkmuş Ruh

• Yapışma her zaman korkuyla olur

• Ayılır - sanki uyuyor gibi, bilmiyorlar ama
aniden bir şey görüyorlar ve korkuyorlar ve
yakındaki birine yapışıyorlar, bu nedir? Ne 
yapılmalı / tümör değil mi? Sence bazı
araştırmalar yapmalı mıyım? Düzelecek mi?
Göğüste ağrı - kalp krizi olduğunu
zannederler



Stramonium - Korkmuş Ruh
• Light desires / Aydınlık arzusu – knowledge, information
• Ne olduğunu bilmek istiyor, özüne inmek istiyor
• Sana her zaman neye bağlı olabileceğini sorar / bana

neden bu oldu, bilmiyorum - Anxiety dark / Karanlık 
endişesi

• Tamam dediğinizde, kendilerini daha iyi hissederler ve
«o kadar da ciddi olmadığını biliyordum» derler –
Affectation / Yapmacıklık - zayıflığını gizler, olumlu
imajını ortaya koyar. "Korkmuyorum" der ama
korktuğu görünir

• Affectation / Yapmacıklık ve Hypocrisy / İkiyüzlülük -
Yaptıktan sonra bir şey bekler (Phos), sana benzediğini
gösterecek ama kötü bir niyet var



Stramonium - Korkmuş Ruh
[ZİHİN-KORKU] - karanlıktan

[ZİHİN-KORKU]-yabancılardan



Stramonium - Korkmuş Ruh
• Affectation / Yapmacıklık - sana olmadığı şeyi 

gösterir
• Stramonium aydınlık sağlanırsa etkilenmediğini, 

korkmadığını gösterir - yapmacıklık
• Yaralanma korkusu ve yapmacıklık arasında gidip

gelmek
• Sorunun ne olduğunu bilmiyor - karanlıkta ve

aydınlık istiyor - malumat, bilgi
• Röntgen çektirmem gerektiğini düşünüyor

musunuz? Lütfen ışıkla, termometre, BP, USG, CT 
taraması ile bakın

• Bir uzmana görünmeli miyim?



Stramonium - Korkmuş Ruh

KORKU – yaralanma-yaralanıyor

KORKU – karanlıktan

ENDİŞE – karanlıkta
KORKU – yabancılardan

DELÜZYON – yaralanma-yaralanıyor
BATIL İNANÇLI

DELÜZYON – zavallı
çocuklarda-dehşetle 

uyanmış, etrafındakileri tanımıyor, en 
yakınındakine yapışıyor

ÇIPLAK – olma isteği
AYDINLIK – arzusu

YAPMACIKLIK
DELÜZYON – saf olduğu



Stramonium - Korkmuş Ruh
• Nocturnal piety / Geceleyin takva – haca tutunuyor
• Gece - bilinmeyen, garip şeyler olduğunda, ne yapacağını 

bilemezsin, kaybolmuş hissedersin
• Delusion - lost in wilderness / Delüzyon - vahşi doğada kaybolmuş
• Astonished / Şaşkın - Bu kadar çok ameliyat ve doğum yaptım, 

nasıl ateşim olabilir?
• Impressionable / Kolay etkilenen
• Delusion – danger, impression of / Delüzyon – tehlike izlenimi
• Stramonium herkese inanır ve hemen koşar - believes anyone, will 

run immediately - korkmuş bir şekilde uyanır ve herkese yapışır
ancak Hyos öyle yapmaz - Hyos’un enerjisini yüksektir, o ana kadar 
evde birşeyler yapar, güvendiği doktoruna gider, bekler - Bed
desires to remain / Yatakta kalmayı arzular, Affectation / 
Yapmacıklık, fight wants / Kavga ister, takes time to react / Tepki
vermesi zaman alır, Stramonium’a benzemez



Stramonium - Korkmuş Ruh
[ZİHİN – DELÜZYON-hayvanlar tarafından yenip yutuluyor]

[ZİHİN – DELÜZYON-hayvanlar tarafından yenip yutulmuş



Stramonium - Korkmuş Ruh
• Çocuk kliniğe girer girmez ağlamaya başlar
• Bugünlerde çocuklara o kadar çok aşı yapılıyor ki, doktorlara

götürüldüklerinde ona gitmek istemeyecekler, annelerine
sarılacaklar, ürkecekler ve etrafındaki insanlara yapışacaklar

• Yapışmak korkudan dolayıdır, kime yapışacağını bilmez, onlar her 
şeye yapışır

• Karanlık odaya asla girmez!
• Her zaman odada küçük bir ışık ister, ancak o zaman uyuyabilir
• Hyos - gözler meraklı, korku ve tehlike, güven yok. Korkar ama cesur

olduğunu gösterir - yapmacıklık, gülümseyen, enerjisi yüksektir ama
her doktora gitmez

• Stram - gözleri korku ve panik dolu
• Gözler korkuyla etrafına bakar - Hyos, Stram
• Gözler korku olmadan etrafına bakar - Phos, Sulphur



Stramonium - Korkmuş Ruh

• İnsanoğlunun en temel korkularından biri
olan vahşi doğada yalnız kalma duygusuyla
ilgilidir

• Stramonium hastası, yalnız kalan bir çocuk
gibi çaresiz hisseder ve bir tehlike izlenimi
vardır. Terk edilmiş, atılmış, korkunç bir
yerde bırakılmış hissediyor - vahşi doğada
yalnız



Stramonium - Korkmuş Ruh

• Bu korkunç durumun aniden fark edilmesiyle yüzleşen beyni
çalışmayı reddediyor: çevresinde kimin olduğunu anlayamıyor, 
sadece kime ya da her neyse ona yapışıyor (“Child awakens 
terrified, knows no one, screams, clings to those near / 
Çocuk dehşet içinde uyanır, kimseyi tanımaz, çığlık atar, 
yakınlarına yapışır”; “Clinging to persons, furniture / Kişilere, 
mobilyalara yapışmak”)

• Bu dehşet durumunda etrafındaki kimseyi tanımıyor veya
etrafındaki hiçbir şeyi tanımıyor gibi görünür (“Familiar things 
seem strange / Tanıdık şeyler yabancı görünür”). Kendini
yalnız hissediyor, kayboluyor ve bu durumdan kaçmaya
çalışıyor. Desteksiz ve yardım için ağlıyor, yalvarıyor, yakarıyor, 
panik içinde dua ediyor. Tek istediği güvenli ve emniyetli bir
yerde olmak



Stramonium - Korkmuş Ruh
• Stramonium’da “Fear, of darkness / Korku, karanlıktan” ve 

“Desire, for light / Arzu, aydınlığa” vardır. Karanlık belirsizliği, 
umutsuzluğu temsil eder ve bu tür herhangi bir durum 
Stramonium hastası için çok korkutucudur

• Karanlıkta tehlike olasılığı vardır ve Stramonium’da “Longing 
for sunshine, light and society / Güneşığına, aydınlığa ve 
topluma özlem” vardır

• Stramonium'un kendisine saldıran, göğsünü ısıran köpek
sanrıları var: korkunç bir durum

• Stramonium hastasına tüm olaylar, durumlar ve hatta insanlar
köpek gibi görünür (“Delusion, dogs, sees / Delüzyon, 
köpekler, görür”), bir saldırı gibi 

https://youtu.be/7RzSfl7AbsE

https://youtu.be/7RzSfl7AbsE


Stramonium - Korkmuş Ruh
• Yaralanma hissi vardır (“Delusion, injury, is about to receive / 

Delüzyon, yara, almak üzere”), sanki etrafındaki şeyler zararlı
ve yaralıyıcıymış gibi

• Hasta hekime şunları söyleyecektir: “Doktor, ilacınızı geçen
hafta aldım ve o zamandan beri midem kötü bir şekilde
bozuldu, size ne kadar kötü olduğunu anlatamam!"

• En çok, birşeyler karanlık, iç karartıcı ve kasvetli olduğunda
korkar

• Tehlike, karanlık veya kasvet olmadığında, Stramonium bireyi
konuşan, gülen, şarkı söylüyen, hayat dolu, dans eden biri 
olabilir (“Black and somber, aversion to everything that is / 
Siyah ve kasvetli olan herşeyden kaçınma”, “Weeping all 
night, laughing all day / Bütün akşam ağlayıp gün boyunca 
gülme”)



Stramonium - Korkmuş Ruh
• Kendisi hakkında çok konuşur, hiçbir şeyden

korkmadığını, cesur olduğunu söyler (“Delusion, 
tall, he is / Uzun olduğu delüzyonu”, “Delusion, 
distinguished, he is / Farklı olduğu delüzyonu”, 
“Delusion, divine, he is / İlahi olduğu delüzyonu”) 
– yapmacıklık ama gece olunca dehşet ve 
yapışkanlık

• Aynı zamanda, aydınlık olduğunda, açığa çıkma, 
saldırıya açık olma korkusu ve ardından bir karanlık
arzusu vardır. Ancak hastalar bir şey hakkında
kararsız olduklarında aydınlanmak isterler -
bilinmeyenden korkarlar



Stramonium - Korkmuş Ruh

• Stramonium şu rubriklerde vardır: 
“Destructiveness of clothes / Giyisileri
parçalama ve Naked, wants to be / Çıplak 
olma isteği”. Kıyafetlerin altına hiçbir şey
saklanmamalı, karanlıkta hiçbir şey olmamalı

• Ve bir de “Delusion, naked, he is / Çıplak 
olduğu delüzyonu”: korunmasız, koruyucu
giysilerinin olmadığını, saldırılara açık
olduğunu hissediyor



Stramonium - Korkmuş Ruh
• Dehşet ve korku içinde çılgınca tepkiler verir:

“Wildness / Vahşilik”, “Destructiveness / Yıkıcılık”, 
“Violence / Şİddet”, “Striking / Vurma” 

• Hastalıkları da dahil olmak üzere tüm durumu onu
o kadar korkutuyor ki bir daha yüzeye çıkmasını
istemiyor

• Bitirmek, yok etmek, kökünü kazımak, mahvetmek 
istiyor (“Delusion, that he is the devil / Delüzyon, 
o bir şeytan”, “Delusion, devils, sees / Delüzyon, 
şeytan görür”, “Kill, desire to / Öldürme arzusu”). 
Sorunları onu rahatsız eder ve korkutur ve onları
bitirmek ister. Eylemleri her zaman bir bütündür



Stramonium - Korkmuş Ruh

• Bir başka rubirk ise “Religious affections, Bible, 
wants to read all the day / Dini duygular, İncil, 
bütün gün okumak ister”. Çevresinde hissettiği
belirsizlik ve karanlıktan kaçınmak için güvendiği ve
sürekli tutunduğu bir otorite kitabına ihtiyacı vardır. 
Desteksiz bir çocuk gibi hissediyor ve kurtuluş
kaygısı taşır

• Şöyle diyeceklerdir: "Doktor, nereye gidersen git, 
lütfen bir haftadan fazla uzak durma, yoksa 
kaybolurum. Bir şey olursa nereye gidebilirim ki?" 
Kurtuluş endişesi: desteği kaybettiklerinde bağımlı 
oldukları kişi giderse vahşi doğada yalnız kalacaklar, 
terkedileceklerdir



Stramonium - Yolculuğu

• Stramonium temelde çok fazla kaygı ve korku rubriklerine
sahiptir

• Endişe - insanların arasında, iletişimden, kalabalıktan, gelecek 
hakkında, konuşurken, yabancılardan, karanlıktan, tünelden. 
(Anxiety - company in, conversation from, crowd in, future 
about, speaking when, strangers, dark in, tunnels)

• Korku - yanlızlık, gece, karanlık, hayvanlar, başkalarının 
yaklaşması, saldırılmak, yaralanma, acı çekme, katledilme, 
yenilme, kavrulmuş olma, mezarlar, hayaletler, gök gürültülü 
fırtına, boğulma, tüneller (Fear - alone, night, dark, animals, 
approaching of others, attacked, injury - being injured, 
suffering, murdered being, eaten being, roasted being, 
cemeteries, ghosts, thunderstorms, suffocation, tunnels)

• Bilinmeyen ve garip / yabancı olandan korkma



Stramonium - Yolculuğu

• Anxiety and fear of tunnels / Tünel endişe ve 
korkusu

• Tünel nedir?

• İçinden veya altından geçilen kapalı ve yatay
geçittir. Işığın azaldığı veya karanlık olduğu bir
engel

• Stramonium kişisi, tam olarak bilinmeyen veya
karanlık olan belirsiz şeylerden endişelenir
veya korkar, bu nedenle korkunç sonuçlar
hayal eder, dolayısıyla ışık konusunda ısrarcıdır



Stramonium - Yolculuğu

• Stramonium her zaman «Delusion - poor he is / 
Delüzyon, zavallı olduğu" rubriği ile ifade edilen bir
kendinden şüphe unsuru vardır; bu rubriğin anlamı, 
bu durumla veya hastalıkla baş edip edemeyeceğim
konusunda şüphe eder anlamına gelir. Ama her 
zaman korkularını ve zayıf duygularını gizleyerek
yapmacıklık (affectation) içinde kalır

• Ek olarak, egosu onu çevreden gelen yaralanmalara
karşı daha savunmasız kılar, bu yüzden kaçmaya,
uzak durmaya ve saklanmaya çalışır



Stramonium - Yolculuğu

• Anxiety, dark in / Anksiyete, karanlıkta
• Fear - dark of / Korku - karanlıktan
• Fear - unknown of the / Korku - bilinmeyenden
• Del, objects seem strange / Del, nesneler garip 

görünüyor
• Light, desire for / Aydınlık, arzusu
• Egotism / Bencillik
• Delirium, shy, hides himself / Deliryum, utanma, 

kendini saklar
• Escape, attempts to / Kaçma girişimleri
• Hiding, desire to hide / Saklanma, saklanma arzusu



Stramonium - Yolculuğu

• Durum veya hastalık (yaralanma) devam
ettikçe veya büyüdükçe, yapmacıklığı
azalır… yaralı, hasta, takip edilmiş, zulme
uğramış ve hastalık tarafından yutulmuş
hisseder…daha fazla yaralanmadan korkar
ve karanlıkta elleri ile yoklayarak destek
veya ışık arayarak dua eder



Stramonium - Yolculuğu

• Delusion - injury, is being injured / Del-yaralanma, yaralı olma
• Delusion, persecuted he is / Del, zulüm görmüş
• Delusion, pursued he is / Del, takip ediliyor
• Delusion, animals devoured by being / Del, hayvanlar 

tarafından yutuluyor (hayvanlar, sıkıntı veya hastalık anlamına
gelir)

• Fear - injury, of being injured / Korku - yaralanma, yaralanıyor
• Praying / Dua etme
• Gestures, groping in dark / Jestler, karanlıkta el yordamı ile 

arama
• Light, desire for / Aydınlık, arzusu



Stramonium - Yolculuğu

• Taşınma ihtiyacı hisseder ve kişiye veya 
hekime yapışır ve sorumluluğunu almasını 
(Carried, desire to be shoulder over / 
Omuz üstünde taşınma arzusu) ve onu 
yarasından kurtarmasını ister (Light, desire 
for / Aydınlık, arzusu). Zamanında yardım
edilmezse, Stramonium çaresizliğe ve
umutsuzluğa düşer (Despair - death -
thoughts of, with / Çaresizlik - ölüm 
düşünceleri ile birlikte)



Stramonium - Korkmuş Ruh

1) ŞİDDET VE SALDIRGANLIK
• Stramonium, şiddetin içinde bir deprem gibidir. Sanki hiçbir şey

olmamış gibi öfke modundan normal moda geçerler. Çok
kontrollü ve çok hoşlar ve muayene odasındayken çok tatlı
olabiliyorlar. Ama sonra zaman zaman ya da zamanı geldiğinde, 
öfke gelir, sinir gelir, şiddet gelir ve şiddet vurur, dağıtır, öldürür
şeklinde tanımlarlar

• Öldürme arzusu değil, öldürürler. Şiddet eylemini tamamlamak
zorundalar. Devam ederler ve çok şiddetli bir şey yaparak
öfkelerini patlatırlar. Gerçekten bıçağı alırlar ve saldırganlık olur. 
Çocuklarına, annelerine, babalarına vururlar. Saldırırlar, 
muazzam derecede saldırganlar ve öfke nöbetleriyle
şiddetlidirler



Stramonium - Korkmuş Ruh

• Stramonium "onu kaybettiğinde (looses
it)" hiçbir engel kalmaz. Öfkesi oldukça
çılgınca ve buna kesin bir öldürme arzusu
eşlik ediyor. Stramonium bireyleri çoğu
zaman kızgın değildir. Aksine, birdenbire
birkaç saat mücadele edecekleri öfke
nöbetlerine yatkın hale gelip ve sonra
tekrar sakinleşirler veya şehvet ya da 
dehşet gibi farklı bir duyguya girecekler



Stramonium - Korkmuş Ruh
• Stramonium, zihinsel durumun şiddetidir. Çok aktif, uyarılmış, 

güdümlü bir durumdur. Kişi kontrolden çıkmıştır, yıkıcıdır, hatta
davranışları kötüdür. Başkalarına veya kendine karşı her türlü
yıkıcılık barındırır. Vurmak, ısırmak, yırtmak, çığlık atmak, 
küfretmek - ama en özel olarak da bir şeyleri çarpıp parçalamak

• Böyle bir durum aniden patlayabilir, sonra bir süre sonra
gerileyebilir, ancak kişi bundan kurtulamaz. Tipik olarak, basit
bir öfke paroksizminden ziyade, kronik mani veya belirli bir süre
boyunca sıklıkla nükseden durumdur

• Birden fazla insanı ayrım gözetmeksizin öldürmeye başlayan
kitle katiline reçete edilebilir. Stramonium, en azından böyle
durumlarda düşünülmelidir



Stramonium - Korkmuş Ruh
2) KARANLIK KORKUSU

• Stramonium bireyleri her türlü dehşete, sanrılara ve
halüsinasyonlara maruz kalırlar ve genellikle geceden ödleri 
kopar, çünkü kendi bilinçaltları dehşetlerine musallat olur. 
Karanlık saatlerin başlangıcını bildirdiğinden dolayı gün
batımından nefret ettiklerini söyleyeceklerdir

• Yatakhanede bir Stramonium'unuz varsa ve geceleri ışığı
kapatırsanız, uykudayken bile korku içinde uyanacak ve ışığı
açmaya atlayacaktır

• Işıklar açık uyurlar ve karanlık odada uyanırlarsa, karanlıkta
canavarları görecek ve ebeveynleri gelip onları yatıştırmaya
çalışana kadar çığlık atacaklardır
KENT: HE SEES ANIMALS, GHOSTS, ANGELS, DEPARTED SPIRITS / 
HAYVANLAR, HAYALETLER, MELEKLER, ÖLÜLERİN RUHLARINI 
GÖRÜR



Stramonium - Korkmuş Ruh
3) VAHŞİRLİK, TAHRİBAT, VURMA

• Deliryumda bir vahşet vardır, daha öfkeli ve daha çok 
vahşi bir hayvan gibi olacaklardır. Öyle bir noktaya 
gider. Hastalıkları da dahil olmak üzere tüm durumu
onu o kadar korkutuyor ki bir daha yüzeye çıkmasını
istemiyor. Bitirmek, yok etmek, kökünü kazımak, 
mahvetmek istiyor. Sorunları onu rahatsız eder ve
korkutur ve onları bitirmek ister. Eylemleri her zaman 
bir bütündür



Stramonium - Korkmuş Ruh
4) HALÜSİNASYONLAR

• Çok sayıda halüsinasyon görürler ve genellikle hayvanlar 
gibi korkunç şeylerle ilgilidirler. Köpekleri, kurtları vs. 
ama onları yemek isteyen hayvanları görürler. Genellikle
delüzyon tehlikeli bir şeyle ilgilidir, özellikle hayvanlar, 
karanlık veya siyah şeyler. Karanlık, siyah şeyler, siyah
hayaletler hayal ederler. Korku ve delüzyonlarının bir 
karakteristik özelliği - “her zaman uyandığında kötü” 
(Belladonna ise genellikle yatmadan önce daha
kötüdür). Stramonium’un büyük bir karanlık ve yalnız
kalma korkusu vardır
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5) PARLAK NESNE KORKUSU
• Stramonium hastaları, bir arabada giderken, 

güneş ışığı bir dizi ağaç arasından veya bir çitin
içinden süzüldüğünde paniğe kapıldıklarını
bildireceklerdir. Bir kadın güneş ışığının suda 
yansımasına bakmaktan nefret ettiğini söyledi. 
Neden diye sorduğumda? «O korkunç parlak
şeylerden biri" olduğunu söyledi
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6) ÖLDÜRME ARZUSU

• Öldürme arzusu değil, öldürürler. Şiddet eylemini tamamlamak
zorundalar. Stramonium gerçekten bir bıçak alır ve hücum eder, 
hücum eder ve sonra vurur ve ondan sonra görün bakın 
saldırganlığına. Çocuklarına, annelerine, babalarına vururlar. 
Saldırırlar, muazzam derecede saldırganlar ve öfke nöbetleriyle
şiddetlidirler

• Genellikle Stramonium semptomları geliştiren çocuklar ebeveynleri
tarafından korkutulmuştur. 5 yaşında küçük bir çocuk var ve oynuyor, 
sadece bunu yapıyor, "kapa çeneni" diyorlar. Sonra baba onu kavrayıp
balkona gidiyor ve “Seni aşağı atarım. Öyleyse susacak mısın? Evet 
veya hayır?" Büyük korku ve sonra yavaş yavaş o çocuk saldırganlık
belirtileri geliştirir. Bu durum sonunda eve girenin kim olduğu önemli
değil, gidip ona vuracaktır
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7) YARALANMA KORKUSU

• Öldürebilecek kadar şiddetli olan bu şiddet
remedisinin yaralanmaktan korkması çok
ilginçtir
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8) MANIA

• Zihin semptomları aşağıdaki gibidir. 
Çılgınlık veya deliryum vahşi 
karakterdedir, yüz parlak kırmızıdır, 
gözler Belladonna'daki kadar iyice kan 
toplamış olmasa da vahşi ve kızarmış bir 
görünüme sahiptir. Halüsinasyonlar 
hastayı korkutur, her köşeden çıkan 
nesneler görür, her türden hayvan ve 
grotesk yaratık ortaya çıkar ve onu 
korkutur. Hasta, çocuksa, yanında olsa 
bile annesi için ağlar. Gözler açık ve 
gözbebekleri genişlemiştir. Eğer bir 
yetişkinse, deliryumunda kesinlikle 
gevezedir
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• Zaman zaman gevezeliğinde neşeli bir ruh hali

gösterirken, diğer zamanlarda dehşete kapılır. Bir an 
gülüp şarkı söyleyip surat asarken başka bir anda
dua edip yardım için ağlıyor vs. sık sık fotomani ya
da ışık arzusu yaşıyor. Mani aptalca bir karaktere
bürünüyor. Gevezeliği Lachesis'ten farklıdır. 
Stramonium'da gevezelik basit bir boşboğazlıktan 
ibaretken Lachesis'te bir konudan diğerine atlama 
şeklindedir. Stramonium'un deliryumu sırasında, 
birçok narkotikte olduğu gibi hasta sık sık kaçmaya
çalışır. 
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https://youtu.be/7RzSfl7AbsE

https://youtu.be/Tp5Q4AyqFOM

https://youtu.be/2-frM2Lf8KE

https://www.youtube.com/watch?v=
sOnqjkJTMaA&pbjreload=101

https://www.youtube.com/watch?v
=CD-E-LDc384

https://youtu.be/7RzSfl7AbsE
https://youtu.be/Tp5Q4AyqFOM
https://youtu.be/2-frM2Lf8KE
https://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=CD-E-LDc384
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