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Ağlayan ve asabi çocuklar

• Carried; desire to be carried - constantly / Taşınma; 
taşınma arzusu - sürekli

• Cina

• Chamomilla

• Arsenic alb

• Ant tart

• Kali carb

• Sanicula



Ağlayan ve asabi çocuklar

Çocuğun ağladığı bir durumda anneye sorulması gereken
çok önemli bir soru:
Çocuğunuzu susturmak için ne yaparsınız, çocuk ağlamayı
nasıl keser?
Anne şunu derse: ne yaparsam yapayım, babası ne yaparsa
yapsın çocuğum ağlamayı kesmez.
Sürekli ağlıyor, ne yaparsam yapayım hiçbir pozisyonda
ağlaması kesilmiyor.
Quieted Cannot Be / Sakinleştirilemiyor – hiçbir şeyle 
sakinleştirilemiyor.
Cina çocuğu ağlamaktan yorulur, sonra uyur. Sadece
ağlamaktan yorulunca uyur.
Cina çocuğunun annesi çocuğunun ne istediğini bilemez –
Capriciousness / Kaprisli (ne istediğini bilmeyen).



Asabi ağlayan çocuk - Cina



Asabi ağlayan çocuk - Cina

ZİHİN – TAŞINMA; TAŞINMA ARZUSU - SÜREKLİ

ZİHİN – SALLAMA – AMEL - HIZLI

ZİHİN – SAKİNLEŞTİRİLEMEZ



Asabi ağlayan çocuk - Cina

ZİHİN – SAKİNLEŞTİRİLEMEZ

ZİHİN – SAKİNLEŞTİRİLEMEZ; sadece taşındığında

ZİHİN – SAKİNLEŞTİRİLEMEZ; sadece hızlı taşındığında



CINA’nın yolculuğu

• Quieted, cannot be / Susturulamaz (tek remedi - Cina)

• Irritable / Asabi

• Ne istediğini bilmez, Capricious / Kaprisli

• Restless / Huzursuz

• Shrieking / Çığlık atan

• Eğer kucaktaysa aşağı inmek, eğer aşağıdaysa kucağa 
gelmek ister

• Kucakta olmasına rağmen ağlıyor

• Çok uzun süre ağlamaktan dolayı yorulunca uykuya dalar 

• Sakinleştirilemez, okşamak veya sevmek işe yaramaz



CINA’nın yolculuğu

• Carried; desire to be carried / Taşınma; taşınma arzusu

• Carried; aversion to be carried / Taşınma; taşınma isteksizliği

• Capriciousness; rejecting the things for which he has longing, 
when offered he has / Kaprislilik; uzun süredir arzuladığı şeyi 
birisi sunduğunda onu reddeden

• Shrieking - in children / Çığlık atma - çocuklarda

• Refusing help / Yardımı reddetme

• Caressed being - aversion to / Okşanma isteksizliği

• Contemptuous - everything of / Her şeyi hakir görme, 
küçümseme

• Quieted cannot be / Sakinleştirilemez



CINA’nın yolculuğu

• Sürekli burnuna parmağını sokma ve kurcalama; burun 
kaşıntısı; burnunu yastığa ve annesinin omzuna sürter 
(Mar. v.) 

• Kurt sorunu olan çocuklar; uyanınca acınacak şekilde 
ağlayan, uykusunda irkilen ve çığlık atan; diş gıcırtatan
(Cic., Sulph.); askaritler (Mar. v.). 

• Yüz soluk; ağız çevresinde hastalıklı beyaz ve mavimsi
görünüm; göz altlarında hastalıklı koyu halkalar; bir yanak
kırmızı, diğer soluk (Cham.).

• Kurt gibi aç: öğünden hemen sonra acıkma; tatlı ve diğer 
şeyler aş erir; anne sütünü reddeder. 



Chamomilla

TAŞINMA; TAŞINMA ARZUSU - SÜREKLİ

ZİHİN – SAKİNLEŞTİRLEMEZ – SADECE HIZLI TAŞINARAK

ZİHİN – KAŞLARI ÇATMAYA EĞİLİMLİ



CHAMOMILLA’nın yolculuğu



CHAMOMILLA’nın yolculuğu
• Quieted cannot be, carried, only be being / Sakinleştirilemez, 

sadece taşındığında

• Shrieking - children in / Çığlık atma - çocuklarda

• Irritability - children in / Asabiyet - çocuklarda

• Noise; inclination to make / Gürültü; yapmaya meyilli

• Carried, desire to be carried / Taşınma, taşınma arzusu

• Frown; disposed to / Kaşları çatmaya; meyilli

• Anger, touched when / Sinirli, dokunulduğunda

• Snappish / Huysuz

• Cham rahat bir pozisyonda taşınır taşınmaz susar, ancak Cina hiç
bir şekilde susturulamaz

• Cham istediği pozisyona getirilmedikçe çığlık atmaya devam eder

• Acıya karşı cok hassas – ACISINI AĞRISINI ABARTIR



CHAMOMILLA’nın yolculuğu

• Exaggerating her symptoms /Semptomlarını abartırır
• Impatience pain from / Acıya karşı sabırsızlık
• Anger, interruption from / Araya girilmesine sinirlenir
• Carried desire to be carried / Taşınma, taşınma arzusu
• Sensitive to pain / Ağrıya hassas
• Morose, during pain / Suratsız, ağrısı olduğunda
• Dullness, during heat /  Donukluk, ateş sırasında
• Morose, during chill / Suratsız, üşüme sırasında
• Chamomilla bu durumlardan herhangi biriyle kliniğimize

gelebilir - donukluk, suratsız veya asabi

• Ana rubrik: Quieted cannot be, carried , only be being / 
Sakinleştirilemez, sadece taşındığında



Chamomilla

ZİHİN – YANITLAMA – medeni şekilde, yapamaz
ZİHİN – HUYSUZ
ZİHİN – SAKİNLEŞTİRİLEMEZ – sadece taşındığında
ZİHİN – KONUŞULMAK – agg
ZİHİN – ASABİYET – çocuklarda – bebekler
ZİHİN – DOKUNULMAK – tan; kaçınır



CHAMOMILLA’nın yolculuğu

• Açık kahverengi saçlı, gergin, heyecanlı mizaçlı kişiler, 
özellikle çocuklar; kahve veya narkotiklerin kullanımından
veya kötüye kullanılmasından dolayı aşırı duyarlı.

• Çocuklar, yeni doğan ve diş çıkarma döneminde.

• Öfke, özellikle üşüme ve ateşten dolayı şikayetler.

• Ağrı: dayanılmaz görünüyor, umutsuzluğa sürükleyen; < 
sıcaktan; < gece yarısından önce akşam; sıcak, susuzluk
ve bayılma ile.

• Bir yanak kırmızı ve sıcak, diğeri solgun ve soğuk.

• Açık havaya aşırı hassas; rüzgara karşı büyük bir
isteksizlik, özellikle kulaklar etkilenir.



CHAMOMILLA’nın yolculuğu

• Ağıza sıcak bir şey alındığında diş ağrısı.

• İshal: soğuktan, öfkeden veya üzüntüden; diş çıkarırken.

• Dışkı yeşil, sulu, aşındırıcı, doğranmış yumurta ve ıspanak
gibi; sıcak, çok nahoş kokan, çürümüş yumurta gibi. 

• Annenin öfke nöbetini takiben çocuğun emme 
sonrasında konvülzüyonları.

• Uykusu var ama uyuyamıyor.

• Geceleri ayak tabanında yanma, ayağını yorgandan dışarı 
çıkarır.



Arsenic Alb



Arsenic Alb

TAŞINMA; TAŞINMA ARZUSU - SÜREKLİ

ZİHİN – SAKİNLEŞTİRLEMEZ – SADECE HIZLI TAŞINARAK

ZİHİN – GÜLÜMSEME



ARSENIC ALBUM’un yolculuğu

• Sosyal olarak gözü açık ve prezentabl çocuk.

• Gülümsemeyi sürdürür.

• Dokunulmaya karşı isteksizliği olsa da, hoşlanmadığını belli 
etmeyecektir.

• Yalnızca kendisine en iyi şekilde bakan kişiyi bezdirir.

• Hastalık sırasında çok sinirli ve huzursuz, her şeyi hemen ister.

• İstediğini elde edene kadar acınası bir şekilde sızlanmaya 
devam eder.

• Fastidiousness / Titizlik – bebek idrarını yaptıktan sonra bezi
çıkarılana kadar ağlar.

• Islak ve kirli tuvaletlere gitmezler.



ARSENIC ALBUM’un yolculuğu

• Quieted cannot be, carried, only be being / 
Sakinleştirilemez, sadece taşındığında

• Carried, desires to be carried / Taşınma, taşınma arzusu

• Irritability - children in / Asabiyet - çocuklarda

• Restlessness – children in / Huzursuzluk - çocuklarda

• Smiling / Gülümseyen

• Complaining pitiful / Acınası halde sızlanma

• Biting the tumbler / Bardağı ısırma



ARSENIC ALBUM’un yolculuğu

• Hem Cham hem de Ars sinirli, huysuz, huzursuz, şikayet
eder, sızlanır ve her zaman taşınmak ister.

• Cham çocuğu dokunulmaya karşı çok hassastır ve ona
dokunmaya çalışırsanız, büyük bir hoşlanmama ve
kaşlarını çatma ile çok suratsız ve kaba bir şekilde
dokunmanızı geri püskürtür.

• Cham asla toplumu umursamaz ve çok kötü ve rahatsız
edici bir tonda ağlar, Ars ise çoğunlukla prezentabldır, 
sakindir ve gülümser.



ARSENIC ALBUM’un yolculuğu

• Arsenic’in susuzluğu ılık suyu yudumlama 
şeklindedir.

• Her ne istiyorsa ‘hemen’ ister.

• Biting his tumbler / Bardağını ısırmak – kendisine 
faydalı olan insanı bezdirir.

• Moral feeling want of - criminal, without remorse, 
disposition to become a / Ahlaki duygu isteği –
pişmanlık duymadan suçlu olmaya eğilimli.

• Öte yandan Arsenic çalışkan, ciddi ve önemseyen bir
çocuktur, her zaman kendisi kadar başkalarını da 
önemser.



Arsenic vs Chamomilla

Çocuk kucakta olmak ister, eğer aşağı bırakılırsa ağlamaya başlar
Quieted cannot be - only by being carried / Sakinleştirilemez – sadece 

taşındığında
Anne, ya bu çocuğa bir ilaç verirsin ya da hastaneye kaldırılırım der.
Arsenic alb - sürekli taşınmak ister, sadece taşıyarak susturulur, 

gülümser, dr'nin önünde kendisini çok güzel sunar. Arsenic
muayene etmenize izin verir, acınacak bir inilti çıkarır, idrarını veya
dışkısını yapınca temizlenene kadar ağlamaya devam eder, 
Fastidious / Titiz, Rest cannot till things are in proper place / Her
şey yerli yerinde olana kadar rahat edemez.

Chamomilla – Huysuz, muayene etmenize izin vermez, 
DOKNULDUĞUNDA ÖFKELENİR, küfür eder, hakaret eder, sizi iter, 
kaşlarını çatar, çok yüksek sesle ağlar, öfkeyle ağlar, itici, gürültü 
yapmaya meyilli, şamarı yapıştırmak istersin, abartma, 
probleminden hemen kurtulmak ister.



ANT TART’ın yolculuğu

• Carried, desire to be carried, sitting up / Taşınma, 
taşınma arzusu, oturarak

• Irritability - in children / Asabiyet - çocuklarda

• Anger when touched / Dokunulduğunda öfke

• Carried desires to be constantly / Sürekli taşınma 
arzusu

• Shrieking when touched / Dokunulduğunda çığlık atma

• Ant tart çocuğu dik bir pozisyonda taşınmayı sever ve
beşikte rahat değildir, oysa Ars ve Cham çocukları dik
veya kucakta veya beşikte taşınmak isterler



KALI CARB’ın yolculuğu

• Rutinini değiştirmek istemez, yemek, ev, okul vb.

• Change aversion to / Değişime isteksizlik

• Conformism / Konformizm (düşünce ve inançta
ortodoksluk)

• Vazife bilinci

• Sorumluluk alan çocuk

• İşte ve oyun oynarken oldukça dürüst

• Kuralları ve düzenlemeleri çiğnemeyi asla sevmez

• Eğer çiğnenirse, çoğunlukla yakın ve sevdiği kişilerle 
kavga eder



Kali carb

ZİHİN – TAŞINMA; TAŞINMA ARZUSU;SÜREKLİ

ZİHİN – DEĞİŞİM – E  KARŞI İSTEKSİZLİK - ÇOCUKLARDA



Kali carb



Kali carb

• Change aversion to / Değişime karşı 
isteksizlik

• Conformism / Konformizm - düşünce ve
inançlarda ortodoksluk, Dogmatic / 
Dogmatik

• Her gün aynı duruş, aynı el, aynı taşıma
şekli, aynı kıyafet, aynı yol, aynı akşam
yemeği, aynı kaşık, aynı besin - değişmeye
hazır değiller



SANICULA’nın yolculuğu

• Carried desires to be carried, constantly / Taşınma, 
taşınma arzusu, sürekli

• Desires to nurse all the time / Sürekli emme arzusu

• Emzirilmeyi bırakmak istemez

• Oldukça asabi çocuk

• Sanicula bebeği sürekli emzirilmek ister ve anne
sütünden başka bir şey istemez ve emzirmeyi kesmeye
çalıştıklarında bebekte bazı patolojiler gelişir.



Sanicula Aqua



ANT CRUD’un yolculuğu

• Oldukça hassas ve duygusal çocuklar

• Oldukça asabiler

• Cannot bear to be looked at / Bakılmaya dayanamazlar

• Soothing, wants to be soothed / Yatıştırma, 
yatıştırılmak isterler - soğuk su, buz

• Çocuk huysuz, aksi, dokunulmaya veya bakılmaya
dayanamıyor; somurtkan, konuşmak ya da konuşulmak
istemiyor ya da her küçük ilgide kızgın oluyor

• Desires full of desires / Arzu, arzu dolu



ANT CRUD’un yolculuğu

• Çocukların ve gençlerin yağlanmaya yatkınlığı vardır.

• Başağrısı: nehirde yüzdükten sonra; soğuk almaktan; 
alkollü içeceklerden; dengesiz sindirimden, asitlerden, 
yağdan, meyveden; baskılanmış döküntülerden.

• Aşırı yemeden kaynaklanan mide şikayetleri; mide zayıf, 
sindirim kolayca bozulur; remedinin kırmızı bayrağı olan 
şey dil üzerinde kalın, süt beyazı bir tabaka.

• Asidik şeyler ve turşu isteği.



ANT CRUD’un yolculuğu

• Mide ve bağırsak hastalıkları: ekmek ve hamur
işlerinden; asitlerden, özellikle sirkeden; ekşimil veya
kötü şaraptan; soğuk banyodan sonra; aşırı ısınmadan; 
sıcak havadan.

• Yıllarca süren hem üstten hem alttan sürekli gaz çıkışı; 
geğirme, midenin tadının ağıza gelmesi.

• Cildin anormal büyümesine yatkınlık; tırnak hızla
büyümez; tırnaklar ezilmiş şekilde büyürler ve siğiller ve
boynuzlu sivilcelerle (horny spots) bölünürler.



ANT CRUD’un yolculuğu

• Ayak tabanlarında büyük boynuzlu nasırlar (Ran. b.); 
özellikle taş kaldırımlarda yürürken çok hassastır.

• Güneşin ısısına dayanamaz; güneşte aşırı efordan daha
kötü. (Lach., Nat. m.); < ateşin yanında aşırı ısınmadan; 
sıcak havalarda bitkin; güneş yanığından kaynaklanan
rahatsızlıklar.

• Soğuk banyoya karşı isteksizlik; çocuk soğuk suyla
yıkandığında ağlar.



IPECAC’ın yolculuğu

Suratsız + Çığlık atan



IPECAC’ın yolculuğu

• Constantly crying / Sürekli ağlayan

• Shrieking / Çığlık atan

• Hard to please / Zor hoşnut edilir

• Morose child - sad, impatient, anger / Suratsız çocuk –
üzgün, sabırsız, öfkeli

• Too much crying / Çokça ağlayan

• Jealousy / Kıskançlık

• Gourmand - desires many things / Gurme – çok şey 
arzular

• Impatient / Sabırsız

• Capricious / Kaprisli



IPECAC’ın yolculuğu

• Mide semptomlarının baskın olduğu durumlara
uygundur.

• Dil temiz veya hafifçe kaplı. Sürekli ve kesilmeyen mide
bulantısı olan tüm hastalıklarda.

• Mide bulantısı: bol tükürük ile; büyük miktarlarda
rahatlama sağlamayan beyaz, yumurta beyazı mukus
kusması; sonrasında uykulu hal.

• Mide: sallanıyormuş gibi gevşek hissederler (Ign., 
Staph.); bir elin kavraması, sıkması, avuçlaması gibi, tüm 
parmakların keskin bir şekilde bağırsaklara bastırıyor
olduğunu hissederler; hareket daha kötü yapar. Göbek
çevresinde şişkin, kesici kolik.



IPECAC’ın yolculuğu

• Dışkı: çimen-yeşili; beyaz mukuslu (Colch.); kanlı; fermente, 
köpüklü, yapışkan, köpüklü pekmez gibi. Sonbahar dizanterisi; 
sıcak günlerin ardından soğuk geceler (Colch., Merc.). Asya
kolerası, ilk semptomlarda bulantı ve kusmanın baskın olduğu
(Colch.).

• Öksürük: kuru spazmodik, daralmış, astımlı. En ufak
egzersizden dolayı zor nefes alma; şiddetli dispne, hırıltılı
solunum ve midede endişe hissi.

• Boğmaca: çocuk nefesini yitirir, solgunlaşır, katılaşır ve maviye
döner; tıkanma ve mukus kusması ile boğulma; burun veya
ağızdan kanama (İndigo).

• Nefes alırken bronşlarda mukus hırıltısı ile öksürük (Ant. t.); 
mukustan dolayı boğulma tehdidi.
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