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ARGENTUM NITRICUM RUBRİKLERİ                                            

 Delusion he is a bottle of soda water / Delüzyon, bir soda şişesi olduğu 

 Delusions despised he is / Delüzyon, hor görülmüş 

 Delusion, deserted, forsaken / Delüzyon, ıssız, terkedilmiş 

 Delusions repudiated by relatives / Delüzyon, akrabaları tarafından kabul 

edilmemiş 

 Delusion, corners of houses project so that he fears he will run against 

them while walking in the street / Delüzyon, evlerin köşeleri öyle bir çıkıntı 

yapar ki sokakta yürürken onlara çarpmaktan korkar 

 Delusion, place he cannot pass, certain / Delüzyon, yerlerden geçemez, 

belirli 

 Fear of losing self-control / Kendi kontrolünü kaybetme korkusu 

 Fear of high places / Yüksek yerlerden korku 

 Fear of narrow places / Dar yerlerden korku 

 Fear when anticipating an engagement / Bir taahhüt beklentisi olduğunda 

korku  

 Fear, diarrhea, from / Korku, ishalden 

 Fear, failure, of / Korku, başarısızlıktan 

 Fear, falling, of / Korku, düşmekten 

 Fear, late, of being / Korku, geç kalmaktan 

 Fear, narrow places, in / Korku, dar yerlerde 

 Fear, ordeals of / Korku, çetin sınavlardan 

 Fear, crossing a bridge or place, of / Korku, bir köprüyü veya yeri 

geçmekten 

 Fear, self-control, of losing / Korku, kendi kontrolünü, kaybetmekten 

 Fear, undertaking anything / Korku, bir şey üstlenmekten 

 Fear of failure / Başarısızlık korkusu 

 Undertakes nothing lest he fail / Başarısız olur diye hiçbir şey üstlenmemek 

 Fear of not being able to reach his destination / Hedefine ulaşamama 

korkusu  



AFG Learning Sayfa 2 

 

 Ailments from anticipation / Beklentiden dolayı rahatsızlanma 

 Excitement, anticipating events, when / Heyecan, beklentisi içindeyken 

olayların 

 Anticipation, stage fright / Beklenti, sahne korkusu 

 Diarrhea from anxiety / Endişe kaynaklı ishal 

 Indifferent to business affairs / İş ilişkilerine karşı kayıtsızlık 

 High places, aggravate / Yüksek yerler, agg. 

 Hurry, time, hurry to arrive, for appointed / Acele, zaman, randevuya 

ulaşmak için acele eder 

 Hurry, walking, while / Aceleci, yürürken 

 Time passes too slowly, appears longer / Zaman çok yavaş geçer, daha 

uzun görünür 

 Anxiety, time is set, if a / Anksiyete, zaman belirlenmişse 

 Suspense aggravates / Belirsizlik agg. 

 Feigning / Numara yapma 

 

 


