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Nitric acid, kanser miazmasına ait bir 
remedidir. 
Nitratların teması ani ölüm ve tehlike hissidir. 
Bu, kritik bir durumda (Nitricum) performans 
(Argentum) temasına sahip olan Argentum 
Nitricum'da görülmektedir. 
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Nitricum acidum'un teması sürekli bir tehdit 
duygusudur. 
Bu tehdit birkaç alanda algılanır: sağlık, iş, ilişkiler vb. 
Diğer asitler gibi, oldukça fazla çaba, çok fazla aktivite 
ve ardından tükenme teması da vardır. 
Nitricum acidum'da bu çaba, algıladıkları sürekli 
tehdit veya tehlikeyle savaşmaya yöneliktir.  
Bu çaba, affetmeyen, şiddetli, kötü niyetli bir tavır ve 
içselleştirilmiş soğuk bir öfke ile yürütülen çetin, inatlı 
bir mücadele şeklini alır. 
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Hayatta kalmak için umutsuz ve neredeyse insanüstü bir 
mücadele içindedirler. Muazzam derecede şüpheci, 
güvensizdirler, her yerde tehlike görürler ve her zaman bu 
tehlikelere karşılık vermeye hazırdırlar. 
 
Örneğin, Nitricum acidum'un sağlıkla ilgili muazzam bir 
kaygısı vardır. Her an sağlıklarında bir şeylerin ters 
gidebileceğini düşünürler. Bu nedenle olası bir hastalığa 
karşı tetiktedirler. Hastalıkla ilgili sadece kendileri için 
değil, başkaları için de tehlike görüyorlar. 
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Bu, şu semptomlarla görülebilir: "Sympathetic, cares for 
others / Sempatik, başkalarını önemsiyor", "Ailments 
from night watching / Gece nöbet tutmaktan 
kaynaklanan rahatsızlıklar". Büyük bir ölüm korkuları 
vardır. 
Tehlike teması delüzyonlarında da görülür: "Delusions 
about criminals / Suçlularla ilgili delüzyonlar",  
"Delusion, figures, sees / Delüzyon, figürler görür". 
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Nitricum acidum'un durumu, uzun, zorlu bir mahkeme 
davasında mücadele eden veya kendisine zarar vermiş 
biriyle uzun süredir devam eden bir kan davası içinde olan 
bir kişinin durumudur. 
 
Düşmana karşı nefret dolu, kötü niyetli, sert ve 
affetmeyen bir şekilde hayatta kalır. Umutsuz bir 
mücadeledir. 
 
Herhangi bir hata yapmayı göze alamaz ve hayatta kalmak 
adına mükemmellik için çabalar; bu nedenle kanser 
miazmasına ait bir remedisidir. 
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Düşmanına karşı sert ve affetmeyendir ama destekçilerine 
karşı anlayışlıdır, çünkü verdiği savaş için onların 
desteğine ihtiyaç duyar. 
Destekçilerine ve arkadaşlarına çok değer verir ve onlar 
için her şeyi yapabilir. Eğer o senin arkadaşınsa, en iyi 
arkadaşın olabilir, ama eğer o senin düşmanınsa, en kötü 
düşmanın olacaktır - hem gaddarlık hem de sempatinin bir 
bileşimidir. 
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Nitricum acidum bireyleri çok içine kapanık olabilir ve bu 
yüzden "Anxiety about health / Sağlık kaygısı", "Malice / 
Kötülük" ve onların affetmeyen yapıları ("Hatred / 
Nefret", "Unmoved by apologies / Özür dilemelere 
aldırmaz" vb.) gibi belirgin semptomlar bile genellikle 
doğrudan sorgulama yoluyla ortaya çıkarılmalıdır. 
 
Gözlerinde güçlü bir bakış vardır, neredeyse acımasız ve 
duygusuz görünen bir bakış. 
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Abrupt / Ani , Hard hearted / Katı kalpli. 
Dissatisfied / Tatminsiz, Negative / Olumsuz ve Restless / 
Huzursuz. 
Pessimistic / Pesimist ve Easily depressed / Kolaylıkla 
depresif. 
Selfish / Bencil, Resentful / Küskün, Bitter / Acı, Accusing 
/ Suçlayan veya Cursing / Lanet eden. 
Huysuz, özellikle sabahları. 
Sosyal etkileşimlerde zorluk - ilişkilerin başında hoş olabilir 
ama kolayca sinirlenebilir. 
Kavgacı ve affetmeyen. Özür dilenmesi işe yaramaz ve kin 
besler. 
Vindictive / Kinci ve Revengeful / İntikamcı. 
Sağlık kaygısı ve ölüm korkusu. Hastalık hastası. 
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Causticum gibi, Nitric acid de duygudaştır ve her ikisi de 
benzer bir durumdan gelir. 
Tek fark, Nitric acidin aslında bir düşmanla çok çetin bir 
mücadele veriyor olmasıdır. 
Causticum gibi sadece adaletsizlikle savaş içinde değildir, 
ona zarar vermiş bir kişiye karşı uzun ve amansız bir savaş 
vermektir. 
Bu savaş için tüm arkadaşlarının desteğine ihtiyacı vardır. 
Bu yüzden Nitric acid, tüm destekçilerine karşı oldukça 
duygudaştır. Şartlı olarak duygudaşlık. Sen onun arkadaşı 
olduğun sürece, o duygudaştır. Onu incittiğinde seni 
öldürür. 
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Üşüyen hastalar. 
Canı tereyağı, yağlı yiyecekler, kızarmış şeyler, baharatlı 
yiyecekler çeker. 
Dilin ortasında derin çatlak. 
Anüste fisür. 
Böbrek taşına eğilim. 
Ciltte çatlaklar. 
Boğaz, ense veya göz kapaklarında siğiller. 
Yarı uyku halinde daha kötü. 
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Mukoza zarı ve derinin birleştiği yerleri özel etki alanı için 
seçer; bu ağrılar kıymık ağrısı gibidir. 
Ağızda, dilde, cinsel organlarda kabarcıklar ve ülserler; 
kolayca kanar.  
Fisürler, dışkı sırasında ağrı, rektum yırtılmış gibi. 
Tüm akıntılar çok kötü kokuludur, özellikle idrar, dışkı ve 
ter. 
Kronik hastalığı olan, kolayca soğuk alan ve ishale eğilimli 
kişilerdir. 
Dil temiz, kırmızı ve nemlidir ve ortasında yarık vardır. 
Dişleri sallanır; diş etleri yumuşak ve süngerimsi. Damağın 
yumuşak kısmında keskin, diken batar gibi ağrılı ülserler.  
Ağız ve tükürük kötü kokar. Kanlı tükürük. 
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Hazmedilmeyen şeylere hasret duyar - tebeşir, toprak, vs. 
Yağ ve tuzu sever. 
Abdomen – Rektum yırtılmış gibi. Bağırsaklar kabız, 
rektumda çatlaklar var. Dışkı sırasında yırtıcı ağrılar. 
Dışkılma sonrası, saatlerce süren şiddetli kesici ağrılar.  
İdrar - Yetersiz, koyu, nahoş. At sidiği gibi kokar. Geçerken 
soğuk. 
Siğiller, büyük pürüzlü; yıkarken kanayan. Ülserler kolay 
kanar, hassastır; kıymık benzeri ağrılar; zikzak, düzensiz 
kenarlar; tabanı çiğ et gibi görünüyor. 
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Delusion, lawsuit, being engaged in a / Delüzyon, bir davayla meşgul 
olduğu 
Delusion, criminals, about / Delüzyon, suçlular hakkında 
Delusion, die, he was about to / Delüzyon, ölmek üzere olduğu 
Delusion, figures, sees / Delüzyon, figürler görür 
Delusion, sick, being / Delüzyon, hasta olduğu 
Hatred of persons who have offended, unmoved by apologies / 
Gücendiği kişilere karşı duyulan nefret, özürlerden etkilenmez 
Anger, violent / Öfke, şiddetli 
Anxiety, health, about / Anksiyete, hastalık, hakkında 
Dwells on past disagreeable occurrences / Geçmişteki tatsız olaylar 
üzerinde durur 
Malicious / Kötücül 
Misanthropy / Mizantropi 
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Suspicious / Şüpheci 
Sympathy, compassion / Sempati, şefkat 
Anxiety, from night watching / Anksiyete, gece nöbet 
tutmaktan 
Anger, trembling with / Öfke, titremeyle birlikte 
  
Kent: 
Yüzde siğiller 
Dil, her yönden çatlaklar. 
Ülserler, ağız, ağrılı. 
Ülserler, ağız, dilin kenarlarında. 
Ağrı, rektum, dışkıdan sonra. 
İdrar, tortu, kireç oksalatı. 
Yarı uyku hali, agg. 
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Offensive both mentally and physically / Zihinsel ve 
fiziksel olarak nahoş 
Always angry / Her zaman öfkeli 
Selfish / Bencil 
Cruel / Zalim 
Obstinate / İnatçı 
Envy / İmrenme 
Hatred / Nefret 
Discontented and angry / Memnuniyetsiz ve kızgın 
Abusive / İstismarcı 
Pest / Haşare - Vithoulkas 
Başkalarını hatta kendi doktorunu veya diğer doktorları da 
ayıplar/suçlar.  
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Contradiction, disposition to contradict others / Çelişki, 
başkalarıyla çelişme eğilimi 
Intolerant of contradiction / Çelişkiye tahammülsüz 
Unutmaz ve affetmez 
Geçmişteki kötü olayları anımsar 
Kendisini gücendirenlerden nefret eder 
İntikamcı 
Hepar sulp ve Nux vomica hemen tepki verirken Nitric 
acid önce plan yapacaktır. 
Kill desire to / Öldürme arzusu 
Corrosive / Aşındırıcı – her şeyi mehveder 
Dissatisfaction with himself, with everything / 
Kendinden ve her şeyden memnuniyetsiz 
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Indifferent to joy of others / Başkalarının neşesine 
kayıtsız  
Cheerful, never / Neşeli, asla 
Complaining always / Şikayet eden, daima 
Never happy / Asla mutlu değil 
Always angry / Her zaman öfkeli 
Genelde kimse tarafından sevilmez 
İntikamcı 
Hıncı özürle geçiştirilemez 
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A/f being offended / Gücenmeden dolayı rahatsızlanma 
A/f  mortification, grief / Aşağılanma, kederden dolayı 
rahatsızlanma 
Embittered / Hayata küsmüş 
 

İNCİNDİKTEN SONRA EN YAKIN İLİŞKİSİNİ ÖFKELİ BİR ŞEKİLDE TEPKİ 
GÖSTEREREK KESMESİ. 

BÖYLECE BU BÖLGEYE KAN ULAŞMAZ VE KANGREN OLUR. 
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Türkçe rubrikler bir sonraki sayfadadır 
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Nitric Acid 
ZİHİN – YARDIMSEVER 

ZİHİN – DUYGUSAL 
ZİHİN - DUYGUDAŞ 

ZİHİN – DEN RAHATSIZLANMA – bakım 
verme ve tasalar 

ZİHİN – DEN RAHATSIZLANMA – duygular 
ZİHİN – DEN RAHATSIZLANMA – cinsel 

aşırılıklar 

ZİHİN – ANKSİYETE GELECEK HAKKINDA 
ZİHİN – ANKSİYETE İŞ HAKKINDA 

ZİHİN – KORKU - FAKİRLİK 

ZİHİN – MÜNAKAŞA – dan kaçınma 
ZİHİN – SESSİZ OLMA EĞİLİMİ 
ZİHİN – UTANGAÇ ÇEKİNGEN 



Nitric Acid  
Ailments from / -den rahatsızlanma: 
 
Bad news / Kötü haberler 
Discords – chief and subordinates; between / Uyuşmazlık – üstleri ve altları arasında 
Discords – friends; between one’s / Uyuşmazlık – arkadaşları arasında 
Discords – parents; between one’s / Uyuşmazlık – ebeveynleri arasında 
Mental shock; from / Zihinsel şoktan 
Offended; being / Gücenmiş olma 
Domination / Tahakküm 
Domination – children; in – parental control; long history of excessive – harsh upbringing / 
Tahakküm – çocuklarda – aşırı ebeveyn konrolü; uzun süreli – sert yetiştirme 
Domination – children; in – parental control; long history of excessive – harsh upbringing / 
Tahakküm – çocuklarda – aşırı ebeveyn konrolü; uzun süreli  
Mortification / Onurunun kırılması 
Cares, worries / Bakım verme ve tasalar 
Reproaches / Suçlamalar 
Death of loved ones – children; in / Sevdiği kişilerin ölmesi; çocuklarda 
Emotions – sad / Duygular – üzücü 
Hurry / Acele 
Fright / Korku 
Sexual excesses / Cinsel aşırılıklar  
 



Nitric Acid 

Ailments from / -den rahatsızlanma: 
 
• Discords – chief and subordinates; between / Uyuşmazlık – üstleri ve 

altları arasında 
• Discords – friends; between one’s / Uyuşmazlık – arkadaşları arasında 
• Discords – parents; between one’s / Uyuşmazlık – ebeveynleri arasında 
 
MIND – FEAR – happen, something  will – terrible is going to happen; 
something  / ZİHİN – KORKU – bir şey olacağı- korkunç bir şey olacağı 
MIND – ANTICIPATION;AILMENTS FROM, AGG.; MENTAL AND EMOTIONAL 
CONSEQUENCES OF / ZİHİN – BEKLENTİDEN DOLAYI, AGG; ZİHİNSEL VE 
DUYGUSAL SONUÇLARDAN ÖTÜRÜ 
MIND – ANXIETY THINKING ABOUT IT / ZİHİN – ANKSİYETE; ONU 
DÜŞÜNDÜĞÜNDE 
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MİND – ANXIETY, general – lawsuit, or dispute, as if he 
was engaged in / ZİHİN – ANKSİYETE, yaygın – bir davaya 
veya  bir ithilafla meşgulmüş gibi 

 DAVA BİR İDDİA VEYA İTHİLAFTIR 
MIND – LITIGIOUS / ZİHİN – İHTİLAFLI 
MIND – DELUSIONS – lawsuit; being engaged in a / ZİHİN 
– DELÜZYON – bir davayla meşgul olma 
MIND – HOME – desire to go / ZİHİN – EV – e gitme 
arzusu 
MIND – HOMESICKNESS / ZİHİN – SILA ÖZLEMİ 
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SAĞLIK HAKKINDA ANKSİYETE (Agar, Ars, Kali-ars) 
Hastalık korkusu, kanser. Ölüm korkusu. 
Kolay kolay iletişim kurmaz. 
Sanki bir bariyer varmış gibi. 
Duygusal anlamda dahil olmayan. 
Bencil. Şüpheci. 
Her şey onu rahatsız eder. 
Hoşnutsuz. Mutsuz. Şikayetçi. 
Pesimist ve kasvetli, asık suratlı. 
Sefil. 
Sinirlilik, agg. sabah. Lanet etme. 
Sese karşı duyarlı (Ferr, Nux-v). 
AFFETMEYİCİLİK. 
Nefret, özür kabul etmez. 
Hayal kırıklığı yaşamış, cesareti kırılmış. 
Apati ve kayıtsız bir duruma ulaşır. 
Duygusal olarak izole. 
Nihilizm. 



Herhangi bir sorunuz olursa, lütfen bizimle iletişime 
geçmekten çekinmeyin. 
 
Prof Dr Samir A. Chaukkar 
(drsamirchaukkar@gmail.com) 
 
+91-9892166616 
+91-8767702498 
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