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Miyazmalar

• Kronik rahatsızlıkların tedavisi ile ilgili olarak Dr.
Hahnemann, “Başlangıcının sevindirici, devamının
daha az olumlu, sonucunun umutsuz olduğunu” 
belirtmiştir.

• Başlangıçta tedaviye yanıt veren rahatsızlıkların, 
yeni deneyim tıbbının ilkeleriyle tam uyum içinde
tedavi edildikten sonra bile, ya aynı bölgede aynı
biçimde ya da daha yeni semptom sendromlarıyla
farklı biçimlerde nüks ettiğini fark etmişti.



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR 

Miyazmalar

• Bu durum dâhiyi, tüm nedensellik konusunu 
tekrar araştırmaya ve ayrıca ortaya koyduğu tüm
kanunların sağlamlığını yeniden değerlendirmeye
zorladı.

• Nihai amacı, güvenilir ve tamamiyle kanıta dayalı 
bir terapötik sistem elde etmekti. Acının kaynağını
bulmak için eski kayıtları dikkatle inceledi.
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Miyazmalar

• Yoğun çalışma ve eleştirel data analizinden sonra, 
birçok durumda kaşıntı ve mevcut şikayetler
arasında güçlü bir ilişki olduğu gibi benzersiz bir
tesadüf keşfetti.

• Zührevi olmayan hastalıklara sahip olan hastaların
çoğunun geçmiş hikayesinde, kaşıntı şikayeti ile 
doktora geldiğini ya da kaşıntıdan bir şekilde 
müzdarip olduklarını gözlemledi.
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Miyazmalar

• Bu nedenle, iyileşmenin önündeki engelin, cilt
hastalıklarının akıl almaz tedavilerinde yattığı
sonucuna varmıştır ki bu cilt hastalıklarının
bastırılması, mütakip çekilen tüm acının
başlangıcıydı.

• Bu görünmez engele “Psora” adını verdi. Böylece
Kronik Miyazmlar Doktrini doğdu.
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Miyazmalar

• Hahnemann, miyazmaları, insanlara sefil
bir yaşam ve zamansız bir ölüm garanti
etmekten başka hiç bir amaca hizmet
etmeyen negatif güçler olarak tanımlar. 
Miazmatik düşünce, homeopatik
tedavinin sınırlamaları tarafından
körüklendi ve Hahnemann tarafından
hastalıkların neden tekrar nüksettiğini
açıklamak amacı ile önerildi.
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Miyazmalar
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Miyazmalar – Organon’da
§ 5… kronik bir miyazmadan kaynaklanan temel nedenini keşfetmek.
§ 7… (bir miyazma olasılığı göz önünde bulundurularak ve ek koşullar dikkate 

alınarak)
§ 72… kronik bir miyazma ile enfeksiyondan kaynaklanırlar.
§ 73… tekil bireylere saldıran akut hastalıklar, sporadik, salgın, akut miyazmalar.

… gizli psoranın sadece geçici bir patlamasıdır.
§ 78… kronik hastalıklar gerçekten vardır; hepsi kronik miyazmalardan doğar. 
§ 79… sifiliz ve sikozis.
§ 80, 81…. psora; sifilitik ve sikotik olanlar hariç tüm gerçek kronik hastalıkların 
anasıdır.

NOT. sıradan patolojideki hastalıkların isimleri.
§ 82… Bu kronik miyazmalarda özellikle psora için belirlenen daha spesifik
remediler arasından, her bir kronik hastalık vakasının tedavisi için yapılacak remedi
seçiminde daha fazla dikkat edilmelidir..
§ 103,  miyazmatik kronik illetler,
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Miyazmalar – Organon’da

§ 204 …bu 3 kronik miazmanın gelişmesinden
kaynaklanan kronik hastalıkların hatırlatıcısı,

§ 205. Tüm kronik rahatsızlıklar ve hastalıklar (yalnızca
kötü bir yaşam tarzı ile üretilmeyen ve sürdürülmeyen), 
köklerinde yatan miazmaya uygun homeopatik ilaçlar 
kullanılarak yalnızca dahili olarak tedavi edilmelidir.

§ 206. Köklerinde yatan miyazmaların öncelikli şekilde
araştırılması gerekir, basit miyazma veya ikincsi ve 
hatta üçüncüsüyle birleşimi.

§ 209… ilk önce antipsorik veya diğer remediyi seçer



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR 

Miyazmalar – Usta’nın Konsepti

Hayata düşman olan hastalıklı
bir ajanın dinamik etkisi

Intro

5,7,33,38,46,72,73,81,82,103,1

97,205
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Miyazmalar

• Yunanca kelime: kirlilik, nefes verme

sıtma zehiri

kronik sendrom

• Miyazma, insan organizmasını sağlıksız
eğilimlerle lekeleyen ve kirleten ve böylece
farklı hastalık türlerinin üreticisi haline
gelen, dinamik hastalık üreten gücü ifade
eder.
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Miyazmalar

• Hahnemann'a ve takipçilerinin çoğuna göre

miyazma, bir enfeksiyon etkeni ve bir hastalık

nedenidir.

• Hastalığın akut belirtilerinin altında yatan, nesilden

nesile bulaşabilen ve patolojik dokudan veya

uygun ilaç veya aşıdan hazırlanan ilgili nozoda

faydalı bir şekilde yanıt verebilen kronik hastalığa

yatkınlık.
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Miyazmalar

• Vücudumuz, hastalığı tetiklemekten
potansiyel olarak sorumlu olan belirli
zayıflıklar / “alanlar” ile doğar. Bu zayıflık
yatkınlık olarak adlandırılabilir. Bu
hastalanma aşağıdaki şekillerde olabilir.

 Kalıtsallık (genetik kod)

 Uygun olmayan tedavi (karsinojenez)

 Dış durumlar.



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR 

Miyazmalar

• Canlı bir varlığın sistemine nüfuz eden ve
ancak uygun bir miyazmatik tedavi ile
ortadan kaldırılabilen, yapıda bir gedik veya
bir leke yaratan, görünmez, düşmanca, 
dinamik bir ilkedir. Etkili anti miyazmatik
tedavi gerçekleşmezse, miyazma kişinin
yaşamı boyunca devam eder ve bir sonraki
nesle aktarılır.
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Miyazmalar
1. Miyazma gözle görülemeyen dinamik bir enerjidir.
2. Yeryüzündeki her canlının kendi miyazması vardır
3. Miyazma, herhangi bir organizmanın yaşamı koruyan enerjisine

düşmandır.
4. Dinamiktir ve dinamik olarak etkiler
5. Duyarlılık, miyazmatik bir enfeksiyonun temel ön koşuludur.
6. Miyazmatik enfeksiyon, canlı bir varlık yatkın olduğunda vücuduna

miyazmanın nüfuz etmesi anlamına gelir.
7. Vücuda girdikten sonra, vücutta zaten var olan temel miyazmalar ile

birleşir.
8. Bunlar birlikte ve dinamik olarak yaşamsal gücü bozar.
9. Yaşamsal güç ve miyazmatik güç arasındaki savaş devam eder ve

ikincisi kazandığında hastalık ortaya çıkar.
10. Miyazma, bünyede ancak uygun bir miyazmatik tedavi ile ortadan

kaldırılabilecek bir leke veya gedik yaratır.
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Miyazmalar – Reçetelemede
• Anti miyazmatik remedi, kişinin özünü kapsar ve vakayı

açar.
• Miayazma, bütünün büyük bir bölümünü oluşturur
• Tedavi planında değişiklik ihtiyacının değerlendirilmesine

yardımcı olur.
• Prognoz değerlendirmesi. Baskılama katmanlarının

ortadan kaldırılmasıyla semptomlar net bir şekilde
ortaya çıkar.

• Ustamızın tedavi ideallerine uymamıza yardımcı olur
• Anti miyazmatik tedavi, geçmişteki baskılamayı

iyileştirebilir, şimdiki semptomları ortadan kaldırabilir ve
yatkınlığı değiştirerek gelecekteki enfeksiyonları
önleyebilir.
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Miyazmatik Reçeteleme İhtiyacı
1. Kontamine Tablo --- Hastalık, duygusal, fiziksel veya

iyatrojenik baskılama nedeniyle semptomların veya
belirtilerin ifade edilmemesi yoluyla kontamine hale 
gelmiş veya maskelenmiştir.

2. Bitişik Resim ----- Orijinal hastalık, çeşitli ilaçların
(ALLOPATİK ve HOMEOPATİK) üst üste bindiği
semptomlarla varolur. 
Aşılar ve serumlar da orijinal hastalık durumunu
kontamine eder

3. Semptomların Kıtlığı ---- Semptomların tamamını tespit 
etmenin zor olduğu durumlar…yani uykusuzluk, 
migren, yorgunluk sendromu gibi tek taraflı hastalıklar.
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Psora

• Psora bastırılmış döküntülerin sonucudur ve 
genel özellikleri :

Ani başlayan

Kısa süreli

Herhangi bir yapısal değişiklik olmaksızın
fonksiyonel bozukluklar

Anahtar sözcükler: fonksiyonel düzeyde aşırı 
duyarlı ve birdenbire 
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Psora

• Psora’ nın teması Eksiklik-düşük fonksiyon

• Besin kötü asimilasyonu

• Zayıf ve ince yapı

• Fonksiyonel bozukluklar

• İnce saçlar, kuru pullu cilt, kirli görünen cilt
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Psora – Generals

• Psora sinir sistemini, cildi (kirli görünür) ve mukoz
membranı etkiler.

• < gündüz, özellikle öğle vakti
• > gün batımı (baş ağrısı)
• Genel olarak üşür, kolay üşütür
• > akıntılar ve terleme
• Ekşi kokulu ter
• Tüm şikayetler sıcak, dinlenme, bası ve

sekresyonlarla iyileşir.
• Yakıcı tip ağrılar. Ağrılar onu oluşturan nedenlerinden

orantısız olarak daha güçlüdür
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Psora – Generals

• Yağlı yemek+++

• Tatlılar +++

• Süt +++

• Güçlü tadı olan baharatlı yiyecekler

• İşlenmiş haşlanmış yiyeceklere karşı isteksizlik

• Kabızlık

• Tüm sekresyonlar normaldir, hastalık sırasında
artar, bu da durumu rahatlatır.

• Dinlenmiş uyku
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Psora – Patoloji

• Yaygın patolojik problemler, aşırı duyarlılık ve
enflamasyon tipi reaksiyonlardır.

• Psora, enflamasyonlara, alerjik sorunlara ve
antijen-antikor tip 1 reaksiyonlarına neden olur.

• Akut durum, ani başlangıçlı hızlı gelişme ve hızlı
iyileşmeye sahiptir.

• Akıntılar bol, sulu, kokusuz ve leke bırakmazlar.

• Enflamatuar süreç baskılanırsa, kronikleşir ve
sikotik durumuna geçer.
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Psora – Klinik Durumlar

• Kuru cilt, vitamin eksikliği, ürtiker, alerjik rinit, 
bronşit, astım, akut tonsillit, apandisit
(enfeksiyonun takip etmediği), fonksiyonel ishal
ve gastrit, ishalin takip ettiği kabızlık, viral 
menenjit, epileptik nöbetler, solunum ve
sindirim sisteminin tekrarlayan viral 
enfeksiyonları .

• Sıtma gibi intermitent hastalıklar, tekrarlayan
migrenler ve vücutta sonradan oluşan 
enfeksiyonlar veya yapısal dayanıklılığın
olmadığı her türlü iltihaplı durumlar.
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Psora – Zihin 

• Utangaç ve aşırı hassas insanlardır. Psora'nın
ana teması ‘’Eksiklik’’tir (Sulphur). Psorik
bireyler, gösterişten (Sikotik) ziyade
kendilerini korumak için bir şeyler toplarlar.

• Düşünme süreçleri hızlıdır ve gelecek için
çok fazla fikirleri ve korkuları vardır. Temel
bir yoksulluk ve açlık korkuları vardır. 
Hipokondriyazis. “Delüzyon: zayıfladığı”
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Psora – Zihin

• Her girişime coşku ve enerjiyle başlarlar
ancak aralarda cesaretleri kırılır. İyileşme
umutsuzluğu vardır.

• Psorik bireylerin yeni bir şey yapmak için
enerjileri vardır, yeni şeyler yapmak için
“kaşıntı” hissederler, ancak başarısızlık
korkusu ve özgüven eksikliği vardır.
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Psora – Zihin

• Teori oluşturma alışkanlıklarına sahiptirler-
zihinlerinde çok sayıda “kumdan kale” yaratırlar.

• Ahlaksız bir şey yapmaktan veya suç işleyerek bir 
avantaj elde etmekten genel bir korku duyarlar. 
Bundan mütevellit, yaşamları boyunca sıkı çalışan
bireyler olarak hayatlarını sürdürürler.

• Yanlış bir şey yapmaktan kendilerini uzak tutmak için
oldukça dindar ve spiritüel olma yönelimindedirler.

• Kötü haberlere karşı çok hassas olan ve soyulmaktan
korkan çocuklar, anne babalarının
boşanabileceğinden korkan çocuklar…
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Psora – Zihin

• Psorik bireyler, nesnelere veya insanlara kolayca
bağlanırlar ve bu onlara zevk verir. Kendilerini
incitenlerden tiksinirler, bu nedenle arzuları ve
tiksintileri arasında bir denge olduğu sürece herhangi
bir fiziksel sorun yaşamazlar. Düşüncelerinin bağlı
olduğu nesnelere ve kişilere karşı takıntılı hale 
geldiklerinde ve başkalarından nefret ettiklerinde, 
vücut işlevsel değişiklikler geliştirmeye başlar.

• Genellikle Psorik bireyler, takıntı ve öfke üzerindeki
kontrollerini kaybetmezler. Bu hisler aniden başlar ve
çabuk yok olur. Çok hızlı bir şekilde normale dönerler.

• Zihninin, duyguları üzerinde kontrolü vardır.
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Psora – Zihin

• Yaratıcı, şen şakrak, hayat dolu, zeki ve
meraklı kişilerdir (Phos).

• İçli, duygusal ve aşırı hassastırlar, kolayca
incinirler (Nat-mur, Kali-carb, Causticum).

• Duygusal rahatsızlıklar çok hızlı ve yoğun bir
şekilde başlar, ancak başladığı gibi hızlı bir 
şekilde çözülür (Nux-vom, Gelsemium, 
Belladona).
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Psora – Zihin

• Bazıları, kolayca değişebilen ruh halleriyle
nevrotik görünürler ve psorik oldukları için
duygusal bozuklukları periyodiktir ve ayın
evrelerinden etkilenirler – Periyodiklik.

• Beklenti anksiyetesi, nevroz, OKB ve bazı
depresyon türleri vardır.

• Psorik kişinin zihinsel durumu, ani başlayıp
hızlı sönmesi ile birlikte aşırı duyarlı ve aşırı
reaktiftir.
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Psora

• Eksik, hipo, az, yok

• İritasyon (Tahriş) anahtar kelime – fiziksel ve 
zihinsel

• Kaşıntı, sürekli kaşınma

• Endişe, tetikte olma, evham

• Her daim bıçak ağzında yaşarlar- Ars, Arg-nit, 
Aconite

• Düşük bağışıklık - herhangi bir enfeksiyonu
kapma yönünde artmış hassasiyet
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Psora

• Çocuklar, öğretilenleri çabucak kavrar ve etrafındaki 
gerçekleri kolayca kaparlar.

• Konsantrasyon düzeyleri ve ahlaki değerleri çok
yüksektir.

• Başarıya ve başarısızlığa verilen tepki oldukça güçlüdür.
• Yenilgiyi kolay kabul etmezler ve her zaman başarılı

olmak veya gelişmek için çaba harcarlar.
• Psorik evrede görsellik ve algılar çok nettir.
• Çocuğun iyi bir fotoğrafik hafızası vardır.
• İsimleri, yolları ve olayları daha dün olmuş gibi hatırlar.
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Psora

• Doğaları gereği algıları açık, keskin ve durugörülüdür.
• Diğer insanların koşullarını ve durumlarını çok kolay

kavrayabilirler.
• Psorik bireylerin çok fazla pozitif hayal gücü ve

yaratıcılığı vardır.
• Genellikle hayallerini gerçekleştirirler.
• Psorik çocuklar, diğer tüm evredekilerden çok daha

sağlıklı, pozitif ve yapıcı doğar.
• Bu çocuklar sağlıklı ebeveynlerden doğarlar.
• Büyümeleri ve gelişimsel süreçleri genellikle

normaldir.
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Psora

• Bu gelişim çağı yılları iyi yönetildiğinde ve
baskılayıcı bir tedavi yöntemi
uygulanmadığında, çocuk hayatının geri
kalanında sağlıklı yaşar.

• Fiziksel veya zihinsel düzeydeki baskılama, 
doğru bir şekilde homeopati ile tedavi
edilmeli ve böylece daha hastalıklı aşamaya
evrimleşmesi önlenmelidir.
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Psora

• Görünüm - kahkahaları ve gülümsemeleri
bir meleğinki gibi güzel ve ilahidir.

• Uyurken bile gülümserler. Bir insanın
yaşayabileceği en iyi deneyimdir.

• Duyarlılık - bu çocukların duyarlılık düzeyi
yüksektir, herhangi bir uyarana tepkileri
hızlıdır, girdi ile çıktı arasındaki denge 
nispeten orantılıdır.
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Psora

• Kabullenme: Psorik bir çocuk, ebeveynleri onu
azarlardığında hatalarını anlar ve kolayca kabul
eder. Bir daha hata yapmamaya çalışır.

• Her ebeveyn en az bir sağlıklı veya psorik
çocuğa sahip olmayı çok ister !!!

• Başarısız olurlarsa, ya hatalarını düzeltmek ya
da performanslarını iyileştirmek için tekrar
çaba gösterirler.

• Her zaman büyüme ve gelişme arayışı
içindedirler.
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Psora

• Duygular - doğaları gereği çok duygusal, 
sevecen, memnun ve mutludurlar.

• Psora hem ÇOK DUYARLI hem de ÇOK 
REAKTİF’tir.
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Psora

• Bu çocuklar konforu sever

• Hem zihinsel ve hem de fiziksel düzeyde
bağlanma geliştirirler.

• Çok canlı ve sevecendirler.

• Manyetize olmak için yoğun istekleri vardır.

• Duygusal örüntüsü: Çok hassas
Duygusal çocuklar. Bu çocuklar kolayca

gözyaşlarına, öfkeye veya herhangi bir duyguya
kapılırlar, ancak bu duygusal patlamaların gerçek
bir nedeni vardır.
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Psora

• Psorik çocuklarda öfke anidir, olay bitene, 
yönetilebilene veya ifade edilene kadar kısa
bir süreliğine sürer.

• Olay bittiğinde kolayca affeder ve unuturlar.

• Nefret ve intikam duyguları onların tabiatına 
aykırıdır.

• Birinden nefret ediyorlarsa, bunun gerçek
bir nedeni vardır. Ancak sevmedikleri
kişilere karşı da sert duygular beslemezler.
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Psora
• Çocuklar doğru anlamda korkusuzdur, yani korkmamaları

gereken şeylerden korkmazlar. Eğer korkuyorlarsa, 
geçerli bir nedenleri vardır.

• Akıl...Net ve keskin algıları olan zeki çocuklardır.
• Duyarlılık aralığı çok geniş olduğu için durugörü sahibi ve

sezgiseldirler.
• Merakları daha fazlasını öğrenme ihtiyacından

kaynaklanmaktadır. Bu çocukların genellikle çiçeklere, 
kelebeklere olan merakı onların hareketlerini görme ve
gözlemleme üzerinedir.

• Hayvanları severler... ve onlara karşı çok dost 
canlısıdırlar.

• Hayattaki güzel şeyleri takdir ederler. Zaman ve hayatın
gerçekleriyle iç içe olan çocuklardır... ...dış baskılara kolay
kolay boyun eğmezler.
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Psora – Okul Performansları
• Kreşte de okulda da çok kolay öğrenirler.
• Genellikle akademik olarak başarılıdırlar ve

öğretmenlerin favorileridir.
• Ve çift terfi alan hızlı öğrenenler.
• Bunlar hastayken bile okula gitmeyi tercih eden

çocuklardır.
• Okulda çocuklar tüm etkinliklere aktif olarak

katılırlar.
• Sağlıklı bir tavırla oynarlar, oyuna olumlu yaklaşırlar.
• Çocuklar resim yapmayı veya çizmeyi severler. 

Resimleri doğa ile ilgilidir.
• Resimler canlı doğal renklerle net, yapıcı ve

pozitiftir.
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Psora – Okul Performansları

• Macera, cesaret, hayırlı şeyler, melekler, 
kahramanlar hakkında hikayeler severler.

• İyi filmler veya çizgi filmler izlerler ve onları izlerken
kolayca gözyaşlarına veya kahkahalara kapılırlar.

• Psorik çocuk oyunda:
– psorik çocuklar tamamiyle konforlu, kolay ve adil bir 

şekilde oyun oynar

– Hem evde hem de dışarıda oyun oynamaktan
hoşlanırlar.

– Kumla evler veya kaleler yaparak oynarlar ve doğal
nesnelerle oynamaktan zevk alırlar.
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Psora – Çocuk Oyunda

Psorik çocuklar;

• Tamamiyle konforlu, kolay oyunları adil bir 
şekilde oynar

• Hem evde hem de dışarıda oyun
oynamaktan hoşlanırlar.

• Kumla evler veya kaleler yaparak oynarlar ve
doğal nesnelerle oynamaktan zevk alırlar.
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Psora – Hastalık Örüntüsü
• Kişisel öyküsü.. Bu, doğru remediye karar vermede 

önemli ayırdedici bir faktördür.
• Uyku düzeni çok iyidir. Çok rahat uyurlar ve kalktıklarında

dinlenmiş uyanırlar.
• Psorik çocuklar genellikle hem fiziksel hem de zihinsel

düzeyde sağlıklıdır.
• Sağlıklı bir durum ile erken psorik evre arasında çok ince

bir çizgi vardır ve bu aşamadaki çocuklar tamamiyle neşe
ve mutluluğun tadını çıkarırlar.

• Psorik çocuklar, dış uyaranlara ve aşağıdaki gibi 
faktörlere bağlı olarak hastalanırlar:

 Fiziksel (elektrik, termal, kimyasal vb.)
 Duygusal (şok, keder, zevk, aşk, nefret, sıkıntı)
 Entelektüel (performans, hedefler, başarı, hafıza, düşünceler, muhakeme, 

mantık, rasyonellik)
 Bilinçaltı (rüyalar, içsel arzular veya içsel dünyalar).
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Psora – Hastalık Örüntüsü
• Psora'nın duyarlılığı yüksektir... ...herhangi bir

uyarana tepkileri hızlıdır, girdi ve çıktı nispeten
orantılıdır.

• Psorik evredeki hastalık...
Ani
Akut
Yüksek yoğunluklu
Periyodiklik

• Hastalık sırasında bu çocuklar pek çok Tuhaf ve
Karakteristik semptom gösterirler, Aslında, akut
/ yapısal remedilerin çekirdeğini (Orijinal
Modifiye Edilmemiş Resim) ve özünü sunarlar.
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Psora
• Psorik çocukların duyarlılığı ve yatkınlığı yüksek

olduğundan, hastalığın akutluğu veya virülansı
ile mücadele etmek için yüksek/daha yüksek
potensli bir remedi gereklidir.

• Psoradan diğer evrelere geçiş: Psorik çocukların
gelişim çağı yılları çok iyi organize edildiğinde, 
yaratıcılıkları ve düşünme şekilleri doğru
şekilde ele alınırsa ve bu evredeki zihinsel veya
fiziksel herhangi bir hastalık doğru bir 
homeopatik ilaçla tedavi edilirse, o zaman 
çocuklar hayatlarının geri kalanını sağlıklı
yaşarlar.
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Psora
• Davranış bozuklukları: Ayrılık anksiyetesi

sendromu, DEHB'nin erken evresi, yeterli
baskılamanın olduğu ve Psora'dan Sikozis’e
geçişin olduğu psorik durumun daha sonraki
bölümlerinde gelişebilir.

• Duygusal rahatsızlıklardan
Enürezis (alt ıslatma),
Enkoprezis (dışkı kaçırma)
Seçici mutism...

• Erken dönem psikosomatik bozukluklar -
bronşiyal astım, strese bağlı diyabet gibi
rahatsızlıklar bu kategoriye girer.
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Psora
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Psora
ANAHTAR KELİME MİYAZMA ÖZELLİKLER

İRİTASYON (TAHRİŞ) PSORA EKSİK, KIT, YOK

Fiziksel ve Zihinsel örneğin. atrofi, anemi, 

ataksi, anoreksiFiziksel Zihinsel

Fiziksel iritasyon kaşıntı 

ile karakterizedir.

Zihinsel iritasyon zihinsel 

kargaşaya yol açar -> ile 

karakterize edilir

Bu nedenle, eksiklik, 

yetersizlik veya yokluk ile 

karakterize edilen herhangi 

bir hastalık durumu ve tüm 

“hipo” koşulları psora'yı

yansıtır.

örneğin.

vücudun her yerinde 

kaşıntı

örneğin.

korku olarak tezahür eden

endişe, tetikte olma hali, 

evham (özellikle eli 

kulağında olan talihsizlik). 

Psora, tüm miyazmalar 

arasında en çok korkuya

sahip olanıdır.

Enfeksiyon kapma

yatkınlığının artmasıyla 

sonuçlanan zayıf bağışıklık, 

örneğin. “aşırı duyarlılık” 

psorik bir kriterdir.

MAVİ RENK PSORAYI 

TEMSİL EDER

(soğuk renk–> hipo, 

siyanoz, vs)
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Sikozis
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Sikozis

• Sikozis’in teması: ''Durumla baş 
edemiyorum'', içsel zayıflık, Ketum, 
zayıflığını saklamaya çalışıyor

• Staz ve büyüme

• Sikotik kişi, dış etkenlerle uğraşmadan, 
zayıflığını gizlemeye çalışır (psora)

• Yavaşlık ve tükenme

• Modalite azlığı
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Sikozis

• Tüm süreçlerde yavaşlık - asimilasyon, 
sindirim, metabolizma

• Boyu kısa, pletorik ve tembel biri

• Geç gelişim

• Adet gecikmesi

• Terleme (çok fazla) ekşi kokulu ve sarı lekeli

• Et ve yağlı yiyecekler +++



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR 

Sikozis - Generals

• Bira arzular

• Soğuğa karşı hassas

• < nem

• Çok uyusa da dinç uyanmaz

• Uyumadan önce zihinde çok fazla düşünce

• Hoş olmayan, canlı ve korkutucu rüyalar
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Sikozis – Klinik Durumları

• Yumuşak dokuları (fibrozis), metabolizmayı, 
endokrin sistemini, kas-iskelet sistemini etkiler

• Depresyon, şizofreni, paranoya, manik-depresif
bozukluklar, gelişimde yavaşlık.

• Hipertansiyon, tromboz, arterioskleroz, 
romatoid artrit, tümörler, diyabet, yumurtalık
ve prostat tümörleri, yavaş gelişen ve iyileşme
süreci olan cilt problemleri, siğiller ve diğerleri.
Her türlü mantar enfeksiyonu, sedef hastalığı
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Sikozis – Klinik Durumları

• Astım, epilepsi, iskemi

• Polikistikover, miyomlar, dismenore

• Meme tümörleri veya herhangi bir üreme
organındaki tümörler (erkek/kadın)

• Sikozun en tehlikeli patolojisi neoplazmalardır (bir
tür anormal ve aşırı doku büyümesi)
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Sikozis - Modaliteler

• Kas krampları ve spazmları > bası ve sıcak
uygulamalarla

• Bölgesel ödem ve sertleşme < dokunma ile

• Tüm şikayetler < nemli hava, sabah, ilk hareket, 
ekşi yemek, et ve balık

• Tüm şikayetler > hareket, kuru hava

• Çocuklar kolayca üşütürler < ıslanma
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Sikozis – Zihin

• Birçok korku

• Kendini, hiçbir kusuru olmadan şartların kurbanı 
olarak algılar.

• Savaşmama bahanesiyle büyük acı çekime

• Hayat ona adil davranmıyor

• Dualite (av ve yırtıcı): Medho, Thuja, Staph

• Ego (büyütülmüş)

• Her zaman zayıflığını gizlemeye çalışmak (bilinçli
veya bilinçsiz)



Sikozis – Zihin

• Ketum

• Hiçbir şey yapmamış gibi davranış gösterme

• Kurnaz

• Manipülatif

• Düzenbaz, üç kağıtçı

• Dikkat çekmek arzusu

• Sanki arkasında biri var hissi

• Mal varlığı elde etmek: Yoksulluk hastalığı, “mal” 
elde ederken birden fazlasına ihtiyaç duyması onu
hasta eder (metaforik yol)
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Sikozis – Zihin
• Eleştiriye duyarlı
• Can sıkıntısı ile birlikte aşağılık kompleks
• Kıskanç ve agresif
• İmrenmek
• Sürekli geçmişe kafa yorarak affedememe
• Her zaman duygularını gizler
• İnatçı
• Pişmanlık veyaahlaki rahatsızlık duymadan “suç

işleyen biri” olabilir, ancak kendisini mükemmel bir
sosyal imajda gösterecektir.

• Zayıf irade
• Zayıflığından hoşlanmayarak kapasitesini abartır
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Sikozis – Zihin
• Tembel ve yavaş, efor ve işe karşı isteksizlik
• Erteleme
• Zayıf hafıza
• Dürtüsel
• Herhangi bir fiziksel çaba için çok fazla

motivasyona ihtiyaç duyar
• Nihayetinde patoloji, sikotik bastırılmış

doğasının etrafında ne varsa her şeyi (insanlar, 
nesneler, sağlık) patlatma ve harap etme
noktasına ulaştığında oluşur. Yani, nihai sonuç
“gizli” ve bastırılmış ne varsa hepsinin 
patlamasıdır.
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Sikozis

• Bir çocuk, doğumundan itibaren ebeveyn
kalıtımı yoluyla sikotik özelliklere sahip
olabilir.

• Ebeveynlerde gonore öyküsü

• Çocuk, Psora'dan Sikoz’a kayabilir….dış
etkenlere veya herhangi bir baskılayıcı
tedavi veya aşıya bağlı olarak... 
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Sikozis
• Sikotik evredeki bir çocuk zihinsel ve fiziksel

olarak karışık durumdadır.

• Böylece aşağıdaki gibi beş farklı şekilde
tepki verirler:
1. Etki ve tepki arasında uzun bir süre 

duraklamadan sonra tepki verirler

2. Kendilerine zarar verecek şekilde tepki verirler

3. Duyguların veya hastalığın içselleştirilmesi

4. Hiç tepki yok

5. Duyguların bastırılması
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Sikozis
• Sikotik çocuklar hassastır... ama yorgunluktan kafası

karışır

• Çocukların hafızası zayıftır

• Her şeyi çok kolay unuturlar

• Çok ünlü şahısları, sayıları vb. bile hatırlayamazlar.

• Hafızaları, daha çok yakın zamanlı olaylar olmak 
üzere hem yakın hem de geçmiş olaylarda zayıftır.

• Konsantrasyon seviyeleri düşüktür, bu nedenle bir
göreve konsantre olmakta zorlanırlar.

• Her zaman baskın bir kafa karışıklığı durumu vardır,
çünkü çocuk girdilerle nasıl baş edeceğini bilmiyor
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Sikozis
• Tüm yavaşlığa ve donukluğa rağmen sikotik

evredeki çocuklar her zaman daha az çaba
harcayıp daha fazlasını kazanmak isterler.

• Algı dünyası – zihin, değişmiş algı imajları, kafa
karışıklığı ve olumsuzlukla doludur

• Algılar belirsizdir ve herhangi bir durumu
kafada tartmak zordur... veya hayatın
gerçeklerini zihinsel ve fiziksel düzeyde
algılamada hata yaparlar.

• Ayrıca çokça sanrıları, yanılsamaları ve
halüsinasyonları vardır
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Sikozis

• Sikotik çocukların pek çok yapıcı olmayan, 
olumsuz veya sabit fikirleri vardır.

• Fikir üretip dururlar... büyük şeyler
planlarlar... ama asla bu hayalleri gerçeğe ya
da pratikliğe taşımazlar.

• Bunları uygulamaya çalışsalar bile... nihai
hedeflerine ulaşana kadar peşinden
koşamazlar... bu da onları genellikle üzgün
ve depresif hale sokar.
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Sikotik Çocuğun Evrimi
• Nedensel Faktör: fiziksel düzeyde bastırma 

(örneğin baskılayıcı tedavi yöntemi)...ya da 
zihinsel düzeyde (örneğin duygusal baskılama)

• Gelişim dönemi: ister fiziksel ister zihinsel
düzeyde bastırma olsun...... sikotik çocukların
gelişim yılları hiç de iyi organize edilmemiştir.

Genellikle, gelişimsel dönüm noktalarından birinde, 
ya bebekken kafayı tutabilmede, ya diş çıkarmada, 
ya yürümeyi öğrenmede, ya konuşmada, ya da zeka
gibi konularda gecikme olur.
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Sikotik Çocuğun Evrimi

• Sikotik çocuklar, Donuk, Tembel, Halsiz, 
Obez ve harekette yavaştırlar.

• Herhangi bir girdiyi özümsemekte veya
almakta yavaştırlar... ve ayrıca yanıt
vermede veya herhangi bir uyarana tepki
vermede yavaştırlar.

• Bu çocuklar zamanla ve hayatın
gerçekleriyle temas halinde değiller ve dış
baskılara kolayca yenik düşerler.
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Sikozis – Çocuk Oyunda
• Sikotik çocuklar genellikle tembellikleri ve uyuşuklukları

nedeniyle oyun oynamaktan hoşlanmazlar.
• Tek bir yerde oturmayı gerektiren oyunlar oynamayı

severler.
• Özellikle dışarıda oynanan oyunlara karşı isteksizdirler.
• Sikotik çocuklar spor izlemeyi severler... ama onlardan

herhangi bir sporda aktif rol almalarını isterseniz, 
yapmazlar.

• Her zaman hangi yolla olursa olsun kazanmayı
arzularlar... ve genellikle kendilerince normal olan hileli
yöntemlerle.

• Sikotik çocukların çizdiği resimler özensiz, dağınık ve
koyu renklidir.
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Sikozis – Çocuk Oyunda

• Resimleri genellikle yarım kalır. Resimleri 
tamamlanmış olsa bile resimlerinde hiçbir
anlam yoktur, kafa karışıklarını açıkça yansıtır.

• Sikotik çocuklar, Kıskançlık, Yolsuzluk, Kötülük, 
Aldatma, Hırsızlık vb. hikayelerini tercih ederler.

• Gerçek hayatta da bu tür kişilikleri
canlandırırlar.

• Küçük çocuklar hırsızlık ve anti-sosyal
davranışlara başvururlar.
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Sikozis – Okul Performansları
• Akademik olarak, bu çocuklar ders çalışma

konusunda ortalama veya ortalamanın altındadırlar. 
Aslen bu çocukların ders çalışmayla alakaları yoktur.

• Çalışmak ya da herhangi bir çaba sarf etmek
istemezler ancak, bu durumda bile başarısızlığı kabul
etmezler.

• Bu çocuklar sınavlarını geçmek için kopya çekmeye, 
diğer çocukların kağıtlarını kapmaya, sınav
salonlarına kopya kağıtları getirmeye vs. başvururlar.

• Nasıl performans göstereceklerine dair kafa
karışıklığından veya endişeden dolayı sınavlarda ne 
yazacaklarını unuturlar, 
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Sikozis – Okul Performansları
• Harfler, kelimeler, okuma, sayı sayma vs.

konularında hafızaları zayıftır.
• Düşünme, mantık ve rasyonalite açısından

belirgin bir yoksulluk görülür.
• Öğrendiği şeyleri hatırlamakta güçlük çekerler

ve sürekli hata yaparlar.
• Akılları çalışmıyor gibi görünür. Bu nedenle bu

çocuklar tekrar eden ödevleri yapmaktan
hoşlanırlar.

• Sikotik çocuklarla ilgili okuldan çalışma, 
davranış, dikkat, oyun vb. konularında birçok
şikayet getirir.
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Sikozis – Duygusal Örüntü
• Olumsuz Duygular
• Kolayca Öfke, Nefret, İncinme, Sinirlilik, Kıskançlık ve

Şüphe duygularına kapılırlar.
• Çocuklar sebepsiz yere kolayca sinirlenir veya irite

olurlar... ve bu duyguları ifade etmekte çok zorlanırlar. 
Bunun yerine, bu tür olayları düşünmeye devam ederler. 
Biri onları azarlarsa, ağlamazlar veya herhangi bir duygu
göstermezler (çoğu çocuğun yaptığı gibi). Bunun yerine, 
o kişiye karşı nefret geliştirirler. İster onları inciten bu 
kişiler ebeveynleri, isterse de en yakın arkadaşları olsun 
farketmez.

• İntikam almak için plan ve programlar yapmaya devam
ederler.

• ‘Affet ve unut’, sikotik çocukların politikası değildir
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Sikozis
• Kara kara düşünme... Sikotik çocuklar

duygularını her zaman içselleştirmeye devam
ederler.

• İçlerinde sürekli bir şekilde biriken negatif
duygular vardır ve bu onları her zaman rahatsız
etmeye devam eder.

• Bu miyazmanın en önemli özelliği ... geçmiş
olaylar üzerinde kara kara düşünürler. +++

• Anksiyete: Sikotik çocuklar doğaları gereği çok
endişelidir +++

• Bu anksiyete tipleri, Ajitasyon, Beklenti veya
Depresif tiplerinden biridir.
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Sikozis
• Ajitasyon Anksiyetesi: Bu, Sikotik çocuğa şu

şekilde yansıyacaktır...
Çocuk son derece huzursuz. Bir yerde uzun süre

oturamaz. Belirli bir projeyi bitiremez. Belli bir şeyi
bir süre yapar, sıkılır veya dikkati dağılır... ...yarı
bırakır, başka bir derse geçer, zar zor tamamlar, 
bırakır vb.

Kaygı genellikle herhangi bir sebep göstermeden
sınavlara girmek istememelerinde görülür ve daha
sonra sınavlarda başarılı olup olmayacakları
konusunda kaygı geliştirirler.

Kaygıları o kadar belirgindir ki terleme, çarpıntı, 
ishal vb. gibi fiziksel belirtiler geliştirirler.
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Sikozis
• Beklenti Anksiyetesi: Bu tür bir kaygı, belirli bir 

korkudan ve sabit fikirden kaynaklanır ve aşağıdaki
şekillerde yansır:
Çocuk, belirli bir zamanda belirli bir yerde olmak 

zorunda kalırsa beklenti kaygısı yaşar. Evinden olması
gerekenden çok daha erken çıkacak ve oraya
planlanandan çok daha erken varacaktır.

Çocuk, yeni insanlarla tanışırken veya geçmişte birçok
kez sahneye çıkmış olsa da yine de bir sahne
performansından önce endişe yaşar.

Çocuğun temel bir ekipmanı bile çalıştırması
gerektiğinde çok fazla endişesi vardır.

 Her türlü aksiliği hayal etmeye başlar ve gereğini yerine 
getiremez.
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Sikozis
• Depresif Anksiyete... Sikotik çocuğun yaşam

hakkında birçok olumsuz düşüncesi vardır ve
bu yüzden depresif evrelerden geçer
Hastanın basit bir ateşi olabilir ve... ...kalbi 

sıkıştığına dair sanrıları vb. olabilir... ..çocuk
şikayetlerini dile getirince, ebeveynleri oraya 
buraya sürekli koşuşturup yüzlerce tetkik yaptırırlar.

 İyileşemeyeceği ve öleceği düzeyde ağır hasta
olduğunu hayal eder... ve ölüm zamanını tahmin
eder.

Çocuk, hafif bir yaranın bile asla iyileşmeyeceğini
hayal eder... ve onunla meşgul olur.
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Sikozis
• Onlar bedenleri ve sağlıkları hakkında her türlü sabit

fikir geliştiren gerçek hipokondriyaklardır.

• Cam kadar kırılgan olduklarını düşünüyorlar... tipik
bir Thuja durumu

• Korku: Bu endişeli durum genellikle onları
etraflarındaki her şeyden korkar hale getirir. Yalnız
kalmaktan, karanlıktan, insanlarla tanışmaktan vb., 
başarısızlıklardan belirgin bir korku geliştirirler.

• Rüyalar: Endişeli ve korkulu rüyalar nedeniyle, 
yüksekten düşmek, bir treni kaçırmak, başarıyı
kaçırmak, başarısızlıkları vb. rüyalar görür, ölüm.
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Sikozis
• İnatçılık - Sikotik hastalar son derece inatçı ve

dik kafalıdır. İstediklerini yaparlar, çok
talepkardırlar ve ne pahasına olursa olsun
beğendikleri şeyi almak isterler.

• En ufak bir çelişkiye tahammül edemezler

• Herkes onları dinlemeli ve onları mutlu etmeli. 
Kimseyi dinlemezler, ister ebeveynleri isterse 
de arkadaşları olsun.

• Talepleri karşılanmadığında kendilerini son 
derece üzgün, depresif ve hüsrana uğramış
hissederler.
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Sikozis
• Bencillik:Sikotik çocuklarda bir diğer önemli şey de 

'Kendini sev‘ faktörüdür.
• Sikotik hastalar, doğaları gereği aşırı derecede

benmerkezci ve bencildir. Sadece kendilerini düşünürler
ve amaçlarına ya da isteklerine ulaşmak için her yolu
deneyeceklerdir.

• Bu nedenle, bu çocukların davranışlarında genellikle
kurnaz, dalavereci ve kötü niyetli oldukları ortaya çıkar.

• Çok küçük yaşlardan itibaren kıskanç ve bencildirler.
• Ebeveynleri hakkında çok sahiplenicidirler
• Anne baba diğer çocuğu kucaklar ve severse kıskanırlar

ve yalnız kaldıklarında o çocuklara zarar verebilirler. 
Ebeveynlerinin ve diğerlerinin dikkatini çeker ya da 
dikkat çekici davranışlarda bulunurlar
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Sikozis
• Açgözlülük... Sikotik hastaların gözleri doymaz. 

Eşyalarından kolay kolay kopamazlar veya
paylaşmazlar

• Sahip olduklarıyla asla yetinmezler, her zaman her 
şeyin daha fazlasını isterler.

• Yemekle ilgili açgözlülükleri o kadar belirgindir ki
yiyeceklerini kimseyle paylaşmak istemezler. Aşırı ve
orantısız yerler. Bu yüzden sikotik çocuklar obez
yapıya sahiptir. Tartı, orantısız bir kilo artışı gösterir. 
Çok çikolataları olsa bile hepsine sahip olmayı
severler. Hatta tüm yiyecekleri tek seferde yutacak
kadar ileri gidebilirler ve hatta yiyecek çalacak kadar.
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Sikozis
• Bu çocuklar genellikle cimri olarak adlandırılır. Bu 

açgözlülük niteliği, paranın hayattaki her şey olduğu
şeklindeki sabit bir fikre dönüşür.

• Hiç paralarının kalmayacağını düşünürler ve daha
cimrileşirler ve para toplamak bir saplantı haline
gelir. Para, ilgili oldukları tek yeşil şeydir. En
sevdikleri hobi kumbaralarını dolu tutmaktır.

• Bu yüzden utanmadan sıkılmadan arkadaşlarına 
yaptıkları küçük bir iyilik karşılığında ücret isterler ve
hatta başkalarını servetleriyle kandırıp aldatırlar ve
böylece kendileri için bir güvenlik şemsiyesi
oluşturuyorlar.
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Sikozis
• Sabit fikirler: Sabit fikirlerinin bir başka

tezahürü de şanslı ve şanssız sayılara, kara
kedilere vs. olan inançlarıdır.

• Bu sabit fikirler sağlıklarıyla alakalı olabilir ya
da açgözlü doğalarıyla da ilgili olabilir.

• Sabit fikirler o kadar güçlü bir şekilde yerleşir
ki, sonrasında delüzyonlar, 
yanılsamalar&halüsinasyonlar geliştirirler.

• Farklı türde sanrıları olur. Hayvanlar olabilir, 
çirkin suratlı biri onu kovalıyor olabilir, sanki
her şey gerçek değilmiş gibi hissedebilir veya 
paranoyaklaşacakmış gibi.
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Sikozis
• Sanrılar, yanılsamalar ve halüsinasyonlar, algı duyusunda

olduğu gibi beş duyudan herhangi birinde ortaya
çıkabilir.

• Koku Duyusu: 
 Hasta bazı olağandışı kokuları hoş bulur. Çocuğun gerçek

olduğu kadar hayali de koku yanılsaması vardır, gerçekte
olmadığı halde yanan bir şeyin kokusunu aldığı yanılsaması
vardır.

• Görme Duyusu:
 Hastanın bir yerde ateşle ilgili sanrıları veya vizyonları vardır. 

Etrafının timsahlarla çevrili olduğuna dair halüsinasyonlar.
 Hırsızların, soyguncuların vb olduğu delüzyonlar, maskelerin

kendisine yaklaştığına dair delüzyonlar, ona saldıran
yılanların olduğu delüzyonlar.

 Ölümcül bir aslanın insafına kalmış uysal bir kuzu olduğu
delüzyonu, bir canavar tarafından tutsak edilmiş bir güvercin
olduğu delüzyonu
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Sikozis
• Ses Duyusu: 

 İnsanların seslerinin garip geldiği, ölü insanların, hayaletlerin, 
ruhların onunla konuştuğuna dair delüzyonları vardır

• Doku Duyusu:
 Hayaletler veya ruhlar tarafından dokunulduğuna dair

yanılsamaları vardır.

• Tat Duyusu: 
 Meyvelerin acı biber tadında olduğuna dair yanılsamalarıı olabilir.

• Algı Duyusu:
• Zehirlenme, Etrafındaki herkesin onun düşmanı olduğu, Her

şeyde başarısız olacağı ve asla başaramayacağı, Yüksekten 
düşeceği, Başka bir güç tarafından yönetiliyor olduğu 
delüzyonları vardır. Aynı zamanda bir dualite duygusu yaşar

• Sikotikten Tüberküler evresine geçiş...
• Sikozisin son aşaması, her türlü bağımlılığa ve zararlı eğilimlere

başvuran çocuklarda belirgindir...
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Sikozis – Kabullenme
• Sikotik bir çocuk asla hatalarını kabul etmez.
• Azar işitse bile aynı hataları tekrar yaparlar. Bu çocuklar, 

hiç ya da çok az çaba harcayarak hayatta başarılı olmak
isterler. Başarılı olurlarsa, bu konuda oldukça bencildirler
ve başarılarının tüm kredisini kendilerine yazarlar.

• Diğerleri başarılı olsa bile başkalarının başarılarından
kendilerine pay çıkarmak isterler. Ve başarısız
olduklarında, tüm başarısızlıklarını başkalarına yüklerler, 
asla hiçbir şeyin sorumluluğunu almak istemezler.

• Başarısızlığı kabul etmek onlara uymaz.
• Tekrarlanan başarısızlıklar üzüntü ve depresyona yol

açar, hatta intihar eğilimine.
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Sikozis – Hastalık Örüntüsü
• Sikotik çocuklar fiziksel ya da zihinsel düzeyde

baskılama olduğunda hastalanırlar. Hayattaki stres
ve zorlanmalara dayanma kapasitelerinin az olması
nedeniyle kolayca hastalanırlar.

• Tedavi: Herhangi bir uyarana tepkileri yavaş, pasif ve
düşük yoğunlukludur. Herhangi bir sorunun
çözülmesi uzun zaman alır. Sikotik çocukların
duyarlılığı ve yatkınlığı düşük ila orta düzeyde
olduğundan, hastalıkla mücadele için orta veya
düşük potensli bir ilaç gerekir.
Bu kuralın istisnası şudur: sistemin güçlü tepki vermesini

istediğinizde veya reaksiyon zayıf olduğunda, yüksek
potens veya orta potensi sık sık verirsiniz.
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Sikozis – Hastalık Örüntüsü

• Uygun homeopatik tedavi ile bir çocuk
Psorik evreye geri döndürülebilir, ancak
hastalık çok ilerlemişse sikotik özelliklerin
kalıntıları kalabilir.

• Eğer uygun olmayan (baskılayıcı tedavi
protokolü) uygulanır veya hiçbir tedavi 
uygulanmazsa hastalık durumuna, dış
etkenlere ve kalıtıma bağlı olarak çocuk
tüberküler veya sifilitik evreye kayabilir.
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Sikozis

Sikotik çocuklarda davranış bozuklukları

• Obsesif kompulsif bozukluklar

• Sanrılar

• İllüzyonlar

• Halüsinasyonlar

• Şizofreni

• Korku / fobiler

• Kaygı durumları
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Sikozis

Otoimmün bozukluklarından muzdarip küçük
çocuklar:

• Psikosomatik bozukluklar

• Migren

• Bronşiyal astım

• Obezite vb.

Hepsi sikotik tepkilerdir
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Sikozis
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Sikozis
ANAHTAR KELİME MİYAZMA ÖZELLİKLER

KOORDİNASYONSUZLUK Sikozis HİPER

Fiziksel veya Zihinsel

Tüm hiperler aşırıdır ve 

sikotiktir
Fiziksel Zihinsel

Gelişimde

koordinasyonsuzluk

Duyusal veya 

anlamada 

koordinasyonsuzluk

Proliferasyon veya 

aşırılık

Örneğin: tümörler, 

fibroidler, siğiller 

veya herhangi bir 

büyüme

Örneğin:

Dalgınlık

Çalışmalara konsantre 

olurken zihni

meşguldür ve başka 

yerlere dağılır.

Örneğin: hipertrofi, 

hiperplazi, hiper

cinsellik, aşırı çalışma

(işkolikler).

BURADA SARI RENK

SİKOSİZİ TEMSİL EDER 

(sesli,  renk – aşırı, 

hiper )
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SİFİLİZ
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Sifiliz

• Anahtar Kelimeler: Dejenerasyon ve deformasyon

• Zayıf kişiler ve çoğu kez paralize durumda

• İyi gelen herhangi bir uygulama veya belirli bir zaman yok

• İnsanı intihara sürükleme derecesine kadar varan ve hiçbir 

şeyin iyi gelmediği dayanılmaz ağrılar

• < Gece- tüm dejeneratif hastalıklarda

• < Dinlenme, efor ve doğal akıntılar

• < Sevdiği ve aşerdiği şeyler
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Sifiliz

• Yaşlı görünüme sahip kısa, ince, kuru kişiler

• Erken kellik

• Deformasyonlar

• İçbükey göz yuvaları ile zayıflık

• Kırılgan tırnaklar

• sarkık şişman dil

• Ete karşı isteksizlik

• Uyarıcılar ++++
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Sifiliz

• Bira, şarap, alkolü arzular veya beğenirler ama götü gelir

• Discharges- bad odor and agg. All complaints

• Weakness after discharges

• Dry dirty looking skin with recurrent infections

• Bad dreams

• Unrefreshing sleep

• Akıntılar - kötü kokuludur ve Tüm şikayetlere kötü gelir(agg)

• Akıntılar sonrası halsizlik

• Tekrarlayan enfeksiyonlarla birlikte kuru, kirli görünümlü cilt

• Kötü rüyalar

• Dinlendirici olmayan uyku
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Sifiliz – Patoloji
• Sifiliz, beyin, omurilik, akciğerler, böbrekler, kalp gibi hayati organları etkiler.

• Bu miyazma, dejenerasyonlara dönüşen kronik inflamasyonlara neden olur.

• Tüm yaralar yavaş iyileşir veya hiç iyileşme

• İskemi, kalp krizi, nekroz, kangren veya hayati organların dejenerasyonu

• Ateroskleroz

• Habis durumlar

• Tüm sistemler kontrolden çıkmıştır. Çöküş (Carbo veg, Conium, Thuja)

• Tekrarlayan düşükler

• Kanser (kadın organları)

• Siroz

• Lupus, Böbrek yetmezliği

• Her türlü şizofreni, demans, Downe Sendromu
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Sifiliz – Zihin
• Acınacak durumda düşük enerji seviyesi

• Sifilitik bir miyazmaya geçmek ani veya yavaş olabilir, ancak yıkıcı ölüm
sürecü hızlı şekilde ilerleyebilir

• Kendini küçümsemeye yol açan yetenek eksikliği

• Herhangi bir durumun üstesinden gelememe

• Yıkım var ama egosu bu yıkımı kabul etmiyor

• Gerçeği kabul etmesini engelleyen büyük ego

• Net düşünme eksikliği ve mantık eksikliği

• Panik ve öfkeli tepki

• Savaşı kaybeden ancak teslim olmayı reddeden kral

• Büyük bir umutla hayatta kalmak için verilen son savaş ancak sonuçta
bir yanılsama
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Sifiliz – Zihin

• Yalancı - manipülasyon, yıkıcı öfke (Merc Sol)

• Sapkın zihin

• Deliryumlar

• Dayanılmaz ağrılar - onu duyarsız ve görgüsüz hale sürükler

• Zulüm

• Yenik, depresyonda, kaygılı, fobiler

• Kendini ve etrafındaki herkesi yok ediyor

• Umutsuzluktan çaresizliğe

• İntihar eğilimi (Aurum)



Sifiliz

• Bir çocuk sifilitik faza aşağıdaki yollardan biri 
aracılığı ile ulaşabilir:
Çocuk, kalıtımsal olarak doğumdan itibaren sifilitik

özelliklere sahip olabilir, örn. Ailede frengi öyküsü
veya evlilikten çok sonra yapılan çocuklar veya geç 
yaşta edinilen çocuk olması durumunda

Uygun olmayan tedavi uygulandığında veya
baskılayıcı tedavi uygulandığında Psorik'ten
Sikotik'e ve Tüberküloz’a kayabilir ve son olarak da
Sifilitik evreye geçebilir.

 Her iki durumda da, Sifilitik çocukların gelişim yılları
örgütlenmemiş ve karman çormandır.



Sifiliz

• Bu çocuklar, kafayı dik tutabilme, diş çıkarma, 
yürüme veya konuşma gibi gelişimsel evrelerinde 
orta seviyeden ciddi seviyeye kadar gerilik 
gösterebilirler

• Her türlü zeka geriliği bu miyazmaya girer

• Bu çocukların direnci son derece zayıftır, bu nedenle
genellikle herhangi bir hastalığın ileri evresindedirler.

• Bu miyazma yıkım, şiddet, olumsuzluk ve
dejenerasyonla doludur.

• Bu aşamadaki her girdi ile farklı bir şekilde başa 
çıkılır



Sifiliz
• Her birey yaşamı boyunca bir dizi girdi alır ve her biri bu

girdilerin her birine farklı tepki verir, ancak çıktı
genellikle doğası gereği kendine veya başkalarına zarar
verir.

• Her türlü uyarana tepki olumsuzdur; psorik fazın zıttı 
durum

• Sifilitik fazda tüm kontrol kaybolmuştur.
• Hayatın değeri kaybolmuştur
• Algı eksikliği, düşünme eksikliği
• Karar alma yetkisinin olmaması
• Düşüncelerin kıtlığı
• Duygu eksikliği
• Uygun olmayan davranışlar
• Eylemler olumsuzluk, şiddet ve yıkım dolu



Sifiliz
• Sifilitik bir çocuğun hafızası çok zayıftır.
• Bu çocuklar her şeyi çok kolay unuturlar ve hem yakın

hem de geçmiş olayları hatırlayamazlar.
• Konsantrasyon seviyeleri son derece zayıftır, bazen

gerçeklikten tamamen yoksundurlar.
• Algı dünyası: Hafızada saklanan görüntüler, herhangi bir

mantıksal akıl yürütme veya rasyonellik olmaksızın
olumsuzluklarla doludur.

• Algıları donuk
• Bu çocuklar her zaman bir kafa karışıklığı ve sinirlilik

halindedirler.
• Algıladıkları bile gerçeğin çarpık ve eksik bir

görüntüsüdür.



Sifiliz

• Hayal dünyası - sifilitik çocuk olumsuz ve yıkıcı
hayallerle doludur

• Her zaman olumsuz yönleri düşünürler
• Neredeyse hiçbir zaman hayal güçlerini veya

fikirlerini eyleme dökmezler.
• Felaketler, afetler, kasırgalar vb. hakkında

konuşmayı severler.
• Sifilitik bir çocuğun resimleri bile genellikle, 

savaş temaları, yıkılan köprüler, ölüm, yangın
vb. gibi şiddeti ve yıkımı betimleyen koyu
renklerle yapılır.



Sifiliz

• Bu çocuklar donuk, aptal, inatçı ve
suratsızdırlar

• İster oyun, ister ders çalışma isterse de 
herhangi bir hobi olsun, her şeye karşı ilgisizlik
veya isteksizlik gösterirler.

• Son derece düşük zekaya sahiptirler ve
hayattaki şeyleri birbiriyle ilişkilendiremezler.

• Sanki delirmiş gibi her zaman aptalca, embesil
ve kabul edilemez bir şekilde davranırlar.



Sifiliz – Çocuk Oyunda

• Çocuklar oyunda bile yıkıcıdırlar, oyuncaklarla oynama
şekilleri onları kırar ve oyuncaklarını parça parça kırana
kadar huzur bulamazlar. Diğer çocukların eşyalarını da 
mahvederler

• Yay, ok ve sapan, tabanca ve tüfek gibi yıkıma neden olan
oyunları oynamayı severler.

• Oynadıkları zaman ne pahasına olursa olsun kazanmak
zorundalar ve bunun için her türlü haksız yola
başvuracaklardır.

• Tüm eylemlerinin adil olduğunu söyleyerek kendilerini 
haklı çıkarırlar

• Sevdikleri hikayeler ve filmler cinayet, korku, kötülük, 
kaos gibi şiddet ve yıkım içerir.



Sifiliz – Okul Performansı

• Sifilitik çocuklar okulda son derece kötü performans gösterirler.
• Bir şeyi kavrama veya öğrenmede çok yavaşlar
• Her türlü çalışmaya karşı isteksizdirler ve asla sınavların son 

gününe kadar çalışmazlar
• Bu çocuklar aynı sınıfta tekrar tekrar başarısız olurlar
• Başkalarından kopya çekerek sınavlarında başarılı olmaya

çalışırlar (Sikotik)
• Böyle bir başarıdan çok gurur duyarlar
• Aşırı durumlarda, hiçbir şeyi hatırlayamaz, okuyamaz, yazamaz

veya kavrayamazlar.
• Düşünme ve algılama hızı azdır
• Bir şeyleri anlamada kademeli bir yetersizlik var ve bu onu

huysuz hale sokar
• Zihin felç olmuş gibi yavaştır



Sifiliz – Duygusal Örüntü 

• Yavaşlık ve duygu eksikliği
• Bu aşamadaki çocuklar doğaları gereği çok

duygusuz ve katı kalplidirler.
• Bu çocuklar herhangi bir duyguya yavaş tepki

verirler veya bazen hiç tepki vermezler. Bu 
nedenle, bu çocuklar genellikle duygusuz
olarak etiketlenirler.

• İçlerinde duygu çok az vardır veya hiç
kalmamıştır.

• Başkalarına bir nesne gibi davranırlar.
• Başkalarına karşı duyduğu sevgi ve şefkat sıfıra 

yakındır.



Sifiliz

• İnatçılık: Bu çocuklar son derece inatçı ve dik başlıdır.
• Her zaman yapmak istediklerini yapacaklardır

(Psorik)
• Hiçbir suretle çelişkiye tahammül edemezler.
• Söyledikleri, yaptıkları veya arzuladıkları her şeyde

kendi yöntemleri vardır.
• Kararları kesindir ve buna karşı çıkmaya veya onunla

çelişmeye cesaret ederseniz, sinirlenme
eğilimindedirler.

• Şiddet ve yıkım, bu miyazmanın her safhasında çok
güçlü ayırt edici özelliklerdir.

• Sifilitik çocukların tüm duygusal patlamaları öfke, 
şiddet ve yıkım şeklindedir.



Sifiliz

• Hayvani davranışlar

• Ufak şeylere sinirlenirler

• Eğer karşı çıkılırsa, sifilitik bir çocuk kanayana kadar
kafasını vurur veya kendisine karşı çıkan çocuğu
mahveder.

• Hatta öfkeyle bir şeyler fırlatır veya bardakları kırar.

• Kurnazlık ve zulüm: Bu çocuklar son derece kurnaz, 
kindar, kötü niyetli ve zalimdir.

• İşlerini halletmek için her türlü kurnazlığa ve kötü
planlara başvuracaklardır.



Sifiliz

• Aldatma, yalan söyleme, dövme, çalma vb. hayatlarının bir
parçasıdır ve böyle şeyler yaptıktan sonra neredeyse hiç suçluluk
hissetmezler.

• Kimseye sevgileri ve saygıları yoktur
• İnsanlara karşı kurgular ya da planlar yaparlar ve başkalarını da 

kışkırtırlar.
• Hayvanlara karşı gaddarlık sergilerler - hayvanlara karşı son 

derece zalimdirler, çoğu zaman bu çocukların kedi ve köpekleri
rahatsız ettiği gözlemlenebilir.

• Kuşları ve böcekleri öldürürler
• Oldukça cesurlar ve tehlikeli veya yasa dışı eylemlerde

bulunurlar.
• Küçük yaşta bile, sonuçları hakkında bir kez bile düşünmeden

cinayet veya intihar eylemlerine başvururlar.



Sifiliz

• Cinsel sapkınlıklar: 
 Tüberküler dönemde olduğu gibi bu çocuklar da genç yaşta

cinsel aktiviteye başvururlar.
 Çok fazla cinsel sapkınlık vardır
 Genç yaşta uygun olmayan cinsel deneyimler yaşarlar

• Uyku&rüyalar: 
 Sifilitik bir çocuk genellikle geceleri daha kötüdür. Uykuları

bölünmüş ve zindelik sağlayıcı değildir
 Rüyaları olumsuzluğu yansıtır - ölüm, hayaletler, öldürme, 

hayvanlar, sakatlanma, yıkım, savaş, afet, felaket, yangın vb.
 Rüyaları müstehcen ve şehvet içeriklidir.



Sifiliz

• Böylece toplumda sigara, içki, kumar gibi kötü 
alışkanlıklara sahip olan, yüksek sesle müzik
dinleyen, flört eden, anti-sosyal ve genç asi 
davranışları gösteren davranış bozukluğu sahibi 
kişilerin ve ahlaksız bireylerin çoğunun Sifiliz'e ait 
olduğu sonucuna varılabilir.

• Hastalığın sonraki aşamalarında dini delilik - çocukta
dini delilik olabilir veya yıkama manisi gibi
tekrarlayan eylemler gerçekleştirebilir.

• Sifilitik evre ilerledikçe birçok yanılsama, 
halüsinasyon, delüzyon geliştirirler. Bunlar Sikotik
evrenin uzantılarıdır.



Sifiliz

• Sabit fikirler: Çocuğun kişiler, nesneler veya
din hakkında birçok sabit fikri vardır.

• Hiçbir açıklama veya akıl yürütme onların
dini saplantılarını değiştiremez.

• Aşırı dindar hale gelen ve din hakkında
belirli katı veya fanatik fikirleri olan küçük
çocuklarda bu fikirler sifilistik bir yansımadır.

• Her zaman dinle meşguldürler.



Sifiliz – Memnuniyetsizlik ve İntihar

• Memnuniyetsizlik hissi bu miyazmanın en belirgin özelliğidir.
• Çocuklar hayattaki hiçbir şeyden memnun değillerdir.
• Yaptıkları veya başlarına gelen her şeyin değersiz olduğunu ve

yaşamak için bir nedenleri olmadığını düşünürler.
• Bu çocuklar her zaman ölümü ve ölmeyi düşünürler.
• Yaşamak için çok az zamanları olduğunu ve yakında öleceklerini

düşünürler.
• Onlar için zaman çok hızlı veya çok yavaş geçer (Sikotik)
• Genellikle depresyonlarını kendilerine saklayan depresif

çocuklardır ve bildiğiniz bir sonraki şey, intihara teşebbüs
ettikleri veya intihar ettikleridir.

• Küçük çocuklarda depresyon, tepkiye bağlı olarak Sikotik veya
Sifilitik bir özelliktir.



Sifiliz – Hastalık Örüntüsü

• Sifilitik miyazma, herhangi bir hastalığın son ve
nihayi aşamasıdır (savaş)

• Hastalık, düşük ve kademeli bir yoğunlukla uzun
sürelidir ve genellikle hiçbir zaman tamamen
düzelmez.

• Bu hastaların duyarlılık düzeyi çok düşüktür ve bu
nedenle hastaya yardımcı olmak için genellikle düşük
etkili bir ilaç gerekir.

• Sifilitik bir hastayı iyi bir yaşam gücüne sahip
olmadığı sürece tedavi etmek veya iyileştirmek çok
zordur.

• Uygun homeopatik tedavi ile bile tam bir tedavi
mümkün değildir.



Sifiliz

• Sadece çocuk yaşadığı sürece çok daha iyi
bir hayat sürdürebilsin diye çocuğa paliyatif
homeopatik tedavi verilebilir

• Uygun homeopatik tedavi ile onlara daha 
uzun bir yaşam sunma ve yaşam kalitesini
artırma konusunda yardımcı olabiliriz.

• Ancak uygun olmayan tedavi verilirse bu
aşamada ölüm kaçınılmazdır.



Sifiliz – Davranışsal Bozukluklar

• Antisosyal davranış
• Otizm
• Zeka geriliği
• Şizofreni
• Fobiler
• Hiperaktivite
• Okuma bozukluğu
• Yazma bozukluğu
• Matematik bozukluğu



Sifiliz – Fiziksel Şikayetler

• Erken yaşlılık
• Çocuklarda solmuş görünüm
• İştahsızlık
• Kanlı dışkı
• Ülserasyon
• Kangren
• Sinirlerin ve kemiklerin süreğen ağrısı
• Çok genç yaşta malignite

– Başlıca özellikleri şunlardır:
• Deforme olmuş veya değiştirilmiş yapı
• Endurasyonlar ve ülserasyonlar
• Şikayetlerin tümünün gece kötüleşmesi



Sifiliz
ANAHTAR KELİME MİYAZM ÖZELLİKLER

YIKIM VE DEJENERASYON SİFİLİZ ‘DİS-’LER VE  DÜZENİSİZ 

BELİRTİLER
Fiziksel veya Zihinsel Örneğin. distrofi, displazi, disfaji

Fiziksel Zihinsel

Yapısal yıkım ve dejenerasyon ile 

karakterizedir

Yıkım ve sapkınlık 

ile karakterize

Bir kişide dizanteri spazmı ve 

dışkı veya yüksek sistolik ve 

düşük diyastolik kan basıncı ile 

sonuçlanan düzensiz peristaltik 

hareket gibi düzensiz belirtiler(i) Ülserasyon (hücresel yıkım ve 

dejenerasyonun olduğu yerde)

(ii) İrin oluşumu (dejenere olmuş 

hücresel enkaz ile karakterize 

edilir)

(iii) nekroz (Yapısal yıkım ve 

dejenerasyon ile karakterize 

edilir)

(i) Kendi hayatına 

duyduğu sevginin 

yerle bir olması. 

(intihar eğilimi)

(ii) sapkın seks ve 

cinsel açlık

Bu tür belirtiler dolaşım 

mekanizmasındaki düzensizliği 

yansıtır.

BURADA KIRMIZI RENK SİFİLİZİ 

TEMSİL EDER (tehlikenin işareti–

yıkım, yangın  – yanıcı, vs. )



TÜBERKÜLER



Tüberküler Miyazma

• Psorik ve Sifilitik miyazmalarının birleşimi 
(pseudo psora / yalancı psora)

• Psorik’ nın aşırı hassasiyeti  ve Sifilitik’ in düşük 
duyarlılığı - Pseudo Psora

• Başlangıç ani ve yavaş olabilir, süre uzun ve
öngörülemez olabilir, sonu yıkıma doğru yönelir.

• Değişken modaliteleri olan kaprisli kişiler

• Teması: öngörülemezlik, değişkenlik,                           
memnuniyetsizlik



Tüberküler Miyazma
• Zayıf ve uzun boylu, zayıf görünümlü, iyi beslenmiş 

olsalar da erken yaşlanmış insanlar
• Hızlı metabolizması olan çok aktif kişiler
• Çok çabuk yorulurlar ve her hareket bitkinliğe neden

olur, bu nedenle sürekli değişim arzusuyla birlikte
çalışmaktan kaçınırlar (Tubercullinum)

• Yiyecek çeşitliliği (tatlılar, tuzlu ve sindirilmemiş
yiyecekler)

• Uyarıcılar +++ (kahve, alkol, şarap, bira)
• Cinsel aşırılıklar (sapkınlıklar)
• Bolca sekresyon



Tüberküler Miyazma – Patoloji

• Düşük bağışıklık sistemi

• Endokrin, lenfatik ve bağışıklık sistemi

• Eritropoietin

• Metabolizma

• Hayati organlar: kalp, karaciğer, böbrekler, vb.

• Bulaşıcı ve dejeneratif bozukluklar

• Tekrarlayan viral ve bakteriyel enfeksiyonlar, çabucak
üşütür

• Streptokok ve stafilokok’tan dolayı kolay süpürasyon

• (Hepar, Calc sulp, Silicea)



Tüberküler Miyazma – Patoloji

• Damar dejenerasyonu, emboli, tromboz
• Ülserler, ülserli kolit, çatlaklar
• Sarkmalar, dokuların atrofisi, fıtıklar, dokuların

gevşemesi
• Otoimmün bozukluklar: Reinauld sendromu, 

romatoid artrit
• Kadın: menoraji, metrorrhagia, menopoz sırasında

lökore
• Diyabet, hipertiroidizm
• Ruhsal bozukluklar: şizofreni, kişilik bozuklukları, 

paranoya, fobiler, kaygı, zihinsel bozukluklar



Tüberküler Miyazma – Patoloji

• Gıda ve toz alerjileri gibi tüm alerjik belirtiler

• Tek taraflı hastalıklar - örn. uykusuzluk, 
iştahsızlık, migren, yorgunluk vb.

• Birbirini izleme - ör. Kabızlık ile ishal birbirini 
takip eder



Tüberküler Miyazma – Zihin

• Sabırsız, işleri çok hızlı yapar
• Sıkıntı, öfke, dürtüsel, zalim
• önemsiz şeylere öfke
• < sabah (uyanınca)
• Savaşmaya hazır, bir şeyler fırlatmak
• Kayıtsızlık seviyesine kadar karışıklık
• Kararsızdır, ancak kendi seçimi değilse yanlış

alınmış karardır
• Bağımlı ve güvensiz
• Bir sürü korku ve delüzyon



Tüberküler Miyazma – Zihin

• Sorumluluk alma eksikliği, bu yüzden etraflarını kendi
sorumluluklarını alacak insanlarla çevrelerler.

• Yalnızlık onlar için en kötü duygudur (Phos).

• Çok hevesliler ama çabuk sıkılırlar.

• Korkular. Stres ve gerçeklikten kaçma.

• Sorunlarla başa çıkma kapasitelerini kaybederler ve
sağlıklarını, mesleklerini vb. mahvetmeye başlarlar.

• Daha az çalışma kapasitesi (o yere ait değilmiş gibi
hissetme)



Tüberküler Miyazma – Zihin

• Yüksek profesyonel standartlar

• Bir kişi olarak onaylanma arzusu, böylece onay
alana kadar hile yapacaktır. Herhangi bir
sorumluluk almadan etkili olmak istiyor

• Sanatsal kişiler, mistisizme inanma eğilimi

• Özgürlüğe saygı duyar - kişisel alanına saygı
duyuyor ve rahatsız edilmek istemiyor

• Reaktif (Tepki gösteren)

• Seyahat etme ve değişim arzusu



Tüberküler Miyazma – Zihin 

• Köşeye sıkıştığını hissettiğinde kaçma arzusu

• Havasız kalıp bloke olduğu hissi, kapana
kısılmış hissi

• Genelde tüberküler kişiler elleriyle değil
beyinleriyle çalışırlar.

• Hızlı beyin ama daha sık mola vermeyi
gerektirir (Lyco)

• Hızlı para kazanmak istiyorlar



Tüberküler Miyazma

• KÖKEN: bir çocuk aşağıdaki yollardan biriyle tüberküler
evreye ulaşabilir:
 Bir çocuk tüberküler özelliğini doğumundan itibaren miras

alabilir, örn. ebeveynlerde uzun süreli bir tüberküloz
enfeksiyonu öyküsü veya ailesinde güçlü bir tüberküloz
öyküsü olabilir.

 Çocuk Psorik'ten Sikotike'e ve Tüberküler’e kayabilir.
 Bu, dış etkenlere bağlıdır (özellikle aşırı bastırma

durumlarında)
 Çocuk doğrudan Psorik'ten Tüberküler faza geçebilir.
 Bu, dış faktörlerin veya ebeveyn mirasının bir sonucu

olacaktır.
 Yukarıdaki tüm durumlarda, tüberküler çocukların gelişim çağı

yılları iyi organize edilmemiştir.



Tüberküler Miyazmanın Özellikleri

• Tüberküloz miyazmasının özü eylem, değişkenlik ve
umuttur.

• Zayıflık ve bitkinlik.
• Bu evreye ait çocukların duyarlılık düzeyi YÜKSEK’tir.
• Ancak herhangi bir uyarana tepkileri ani, düzensiz ve

tahmin edilemezdir.
• Bu aşamadaki her uyarıcıya farklı bir tepkisi vardır. :

Yoğunluk
Büyüklük
 Zaman
 Sıklık



Tüberküler Miyazma

• Tüberküler miyazma, Psora'ya benzer, ancak
daha derin bir tepkiye sahiptir ve
'düzensizliği' nedeniyle iyi ile kötü, olumlu ile
olumsuz, sevgi ile nefret, özen ile
dikkatsizlik, son derece entelektüel olmayla
ile donuk olma, sağlık ile hastalık arasında
salınıp durur.



Tüberküler Miyazma

• Tüberküler çocuğun farklı dünyalardaki
davranışlarını ele alalım.
Gerçekler dünyası: düzensizlik, tüberküler

miyazmanın ana temasıdır

Hafıza: Çocuklar bazen çok keskin bir fotoğrafik
hafıza sergilerken bazen de tam bir hatırlama
sorunu vardır.

Konsantrasyon: konsantrasyon seviyeleri yüksekten
düşüğe değişebilir

Yanıt: Girdilere verilen yanıt düzensizdir, dolayısıyla
çıktı tahmin edilemez



Tüberküler Miyazma – Algı Dünyası

• Tüberküler çocukların açık ve keskin bir algıları
vardır, dış izlenimlere karşı çok hassastırlar ve
doğaları gereği neredeyse durugörülüdürler. 
Durugörüleri nedeniyle, tehditleri veya olumlu
şeyleri çok kolay algılayabilirler ve bu nedenle
bir sonraki eyleme karar verebilirler.

• Bu durugörü uygun bir şekilde kanalize edilirse, 
diğer çocukların zihinlerini çok kolay
okuyabilirler.



Tüberküler Miyazma

• Pseudo psora / Sahte psora
• Memnuniyetsizlik - fiziksel ve zihinsel
• Bana kötü gelen şeyler için can atıyorum
• Tub açık havayı sever ama bu ona kötü gelir, 

Arg nit dondurmaları sever ama kötü gelir
• Zihinsel – kolayca sıkılır, değişiklik ister, serseri

zihniyet
• Tekrar eden, nükseden, periyodik semptomlar
• Alerjiler
• Hemoraji



Tüberküler Miyazma

• Hayal dünyası
• Çok yaratıcı bir zihinleri vardır. Bu aşamadaki

çocukların çok güçlü bir hayal gücü vardır.
• Melekler, şeytanlar, fanteziler ve yaratıcı

karakterlerden oluşan kendi dünyalarını yaratırlar.
• Yaratıcı güçleri resimlerine iyi bir şekilde yansır. 

Parlak renklerle güzel eskizler yaparlar
• Hayal ederlere ve oldukça yapıcı bir tavırla yaratıcı

fikirler oluştururlar, ancak doğal dirençleri zayıf
olduğundan, vücudu stresle baş edemez ve buna
bağlı olarak zayıflığa, bitkinliğe veya büyük hastalığa
yenik düşerler.



Tüberküler Miyazma

• Tüberküler çocukların diğer yönleri
şunlardır:

Histeri

Teorize etme

Kendi yöntemine başvurma - örneğin
tüberküler bir çocuk kirli bulduğu kardeşini
çamaşır makinesine atabilir.



Tüberküler Miyazma

• Uzun boylu, hızla büyüyen çocuklar ama
Phosphorus gibi zayıflar.

• Tüberküler çocuklar sevgi dolu, duygusal ve
arkadaş canlısıdır.

• Oyunlarını, hobilerini, derslerini severler

• İyi, arkadaş canlısı ve kozmopolit yapıları
nedeniyle birçok arkadaş edinirler.

• Eşyalarını çok kolay paylaşırlar, diğer çocuklara
karşı her zaman yardımsever ve anlayışlıdırlar.



Tüberküler Miyazma

• Hayvanlara karşı çok şefkatlidirler ve müthiş bir
hayvan korkuları vardır.

• Her zaman insanların iyi kitaplarında yer almaya
çalışırlar çünkü herkesin ilgi ve dikkatini
çekmeyi severler.

• Bu çocukların pek çok arzuları ve hedefleri var, 
ancak zayıf dirençleri nedeniyle dış baskılara
çok kolay yenik düşüyorlar.

• Enerji rezervleri yoktur
• Hedef ve arzuları başarısızlıkla sonuçlanır, bu da 

onları karamsar ve depresif hale sürükler



Tüberküler Miyazma - Çocuk Oyunda

• Dürtüsellik ve şiddetli tepkinin ardından gelen
sessiz, içsel bir sıkıntı, Tüberküler, şizoid kişilik.

• Bu çocuklar çok oyuncu, eğlenceyi seven ve
yaramazdır.

• Ancak, yine düzensizlik onların ayırt edici
özelliğidir.

• Tüberküler çocuklar, sürekli değişim arzuları
nedeniyle asla tek bir oyuna veya aktiviteye
bağlı kalmazlar. Bir eylemi uzun süre
sürdüremezler.



Tüberküler Miyazma - Çocuk Oyunda

• Bu çocuklar belirli oyuncakları veya oyunları bir
anda sevebilir ve başka bir zamanda bu
oyuncaklara karşı nefret duyabilirler.

• Bazı alışılmadık karakterler hakkında, seyahat
hakkında yaramazlık hikayelerini severler.

• Veya tüberküler çocuklar maske takar ve favori
kahramanlarını taklit ederler

• Steven Spielberg'in ET Filmi, çok yaratıcı ve
hayal ürünü tipik tüberküler bir eserdir.



Tüberküler Miyazma - Çocuk Oyunda

• Süpermen, Batman, kovboy gibi
kahramanların davranışlarını sergilerler ve
bundan yoğun bir zevk alırlar. Örneğin
Süpermen/Batman'i gördükten sonra
'Batman uçabiliyorsa ben neden
uçamayayım ki?’ diyerek kahramanca bir
davranış sergileyebilirler.



Tüberküler Miyazma – Okul Performansı

• Okulda bu çocuklar ya zayıf öğrenicilerdir ya da çok
iyi performans gösterirler. Bir sömestrde bu çocuklar
son derece başarılı olurken, diğer sömestr
performansları çok düşük olabilir.

• Notları A'dan F'ye değişebilir
• Son derece yaratıcıdırlar ve bu nedenle tüm çizim

yarışmalarına katılırlar.
• Tüberküler bir çocuğun çizimleri canlı renklerle

doludur
• Resimleri modern sanatı tasvir eder. Resimleri iç

dünyalarını çok güçlü bir şekilde tasvir eder
• Gösteri sanatları: Her türlü etkinliğe katılmaktan

hoşlanırlar.



Tüberküler Miyazma
• Çok yeteneklidirler, hareketlerinde çok esnek ve

ritmiktirler.
• Mutlak mükemmeliyetçilerdir ancak bünyeleri

sistemlerinin taleplerini karşılayamaz.
• Böylece nihai hedeflerine ulaşmak için hiçbir şeyin peşine

düşemezler, bu da onları üzgün, sinirli, depresif ve bitkin
halde bırakır.

• Duygusal örüntü: düzensizlik ve huysuzluk
• Tüberkülozlu çocukların bir an aşırı duyarlı ve sevecen

olduğu, diğer zamanlarda ise her şeye kayıtsız kaldıklarını
göreceğiniz açıkça kanıtlanmıştır.

• Bu çocuklara genellikle DALGALI (ruh hali değişken)
çocuklar denir.



Tubercular
ANAHTAR KELİME MİYAZMA ÖZELLİKLER

MEMNUNİYETSİZLİK
TÜBERKÜLER BİRBİRİNİ TAKİP EDEN, 

PERİYODİK, TEK TARAFLI VE 

BELLİ BELİRSİZ BELİRTİLERFiziksel ve Zihinsel
(i) Birbirini takip eden  - örneğin

kabıszlık ile ishal birbirini takip 

eder

(ii) Periyodiklik – örneğin her 

yedinci günde gelen baş ağrısı

(iii) Tek taraflı hastalık –

örneğin, uykusuzluk, anoreksi, 

migren, halsizlik vs. 

(iv) Belirsiz semptomlarla veya 

çok az semptomla ortaya çıkan 

diğer durumlar

(v) Gıda ve toz alerjileri gibi tüm 

alerjik belirtiler

(vi) Tüm hemorajiler

(vii) BURADA MOR RENK 

SİFİLİTİK MİYAZMAYI TEMSİLE

EDER (mavi ve kırmızının 

birleşimi) psora+sifiliz

Fiziksel Zihinsel

(i) Kişi şeker ister 

ama bu onu

hasta eder ve 

tatmin olmaz.

(ii) Kişi bitkin 

(miyazmanın

sifilitik bileşeni); 

ya da kişi seksten 

zevk alıyor ama 

yorgunluğu buna 

izin vermiyor ve 

bu yüzden 

tatmin değil.

(i) Değişken zihniyet,

Örneğin. çok sık yeni 

kıyafetler ister, 

mesleğini, okulunu, 

işini, partnerini vs. 

değiştirir ve asla 

tatmin olmaz.

(ii) Serseri zihniyeti,

Örneğin. sık seyahat 

etmeyi sever, bir 

yerde kalamaz



Miyazmalar

• Miyazmalar arasında net çizgiler yoktur ve birbirleri 
arasında geçişler vardır.

• Çok akıcı bir şekilde bir fazdan diğerine geçerler.
• Sabit bir örüntü yok
• Her tür permütasyon ve kombinasyon mevcut

olabilir, örn.
– 10% Psorik, 20% Sikotik, 30% Tüberküler, 40% Sifilitik

veya aklınıza gelebilecek herhangi bir kombinasyon

• Bu nedenle, miazmaların incelenmesi, homeopatiyi
sadece eğitim esnasında değil, aynı zamanda
pratikte de ilginç, tatmin edici, zevkli ve zorlayıcı hale 
getirir.



MİYAZMALARIN ANA ÖZELLİKLERİ

Miyazma Uyarana verilen 

tepki

Etkilenen organ / kısım Anti miyazmatik

remediler

Psora Uygun

Orantılı

Terse döndürülebilir

Fonksiyonel

Duygular / Mukoz membran / 

Cilt

Yapısal – Sulphur

Intercurrent -Psorinum

Sikotik Yavaş ve sinsi

Hipertrofi

Eksüdasyon (akıntı, 

sızıntı)

Ödem

Spazm

Astım

Bronşiyal kas hipertrofisi

Artan mukus salgısı

Akciğer konjesyonu

Bronkospazm

Yapısal - Thuja

Intercurrent -

Medorrhinum

Sifilitik Ani / kademeli

Orantısız

Yıkıcı

Hayati organları

etkileyen

Hayati organlar - kalp/ 

karaciğer/ böbrekler/ 

kemikler

Yapısal - Mercury sol

Intercurrent

Syphilinum



HASTALIKTA MİYAZMANIN SUNUMU

Hastalık Psora Sikozis Sifiliz

Saç

ATE (Acute

Telogen

Effluvium)

AGA

(androgenetic 

alopecia)

Scarred alopecia

Cilt Guttate psoriasis Psoriasis vulgaris
Pustular 

psoriasis

Solunum

Bastırılmış cilt

döküntülerinden

sonra astım

Obez çocuklarda

astım

Status 

astmatikus



MİYAZMANIN TERAPÖTİK YARARLILIĞI

Reçeteleme Nedeni

İlk reçetelemede anti miyazmatik olarak Semptom kıtlığı olduğunda vakayı açmak için

Totalitenin bir parçası olarak anti miyazmatik

olarak

İki remedi totaliteye uyarsa, basın olan 

miyamaya hangisini seçeceğimizi belirler

Arada (intercurrent) anti miyazmatik olarak
İyileşme bir yerde duraksarsa blokajı kaldırmak 

için anti miyazmatik olarak  kullanılabilir
Reçetelemeyi sonlandırmak için anti miyazmatik

olarak
Hastalıkların nüks etmesini engellemek için

Koruyucu olarak anti miyazmatik
Hamileliik süresince genetik hastalıklarda, ailede 

kalıtsal olan hastalıklarda önleyici olarak



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

Dr Samir Chaukkar (drsamirchaukkar@gmail.com)

+91-9892166616
+91-8767702498

mailto:drsamirchaukkar@gmail.com

