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Alumina 

• Özellikle zekayı ele geçirir ve bilgi öyle bir 
karıştıktır ki hasta bir türlü karar veremez; 
yargı yeteneği bozulur. 

• Farkına varamaz; gerçek olduğunu bildiği 
şeyler ona gerçek dışı gibi gelir ve gerçek 
olup olmadıkları konusunda şüpheye düşer. 
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Alumina 

• "Bir şey söylediğinde, sanki başka biri 
söylemiş gibi hissediyor ve bir şey 
gördüğünde, sanki başka biri görmüş gibi ya 
da kendini bir başkasına aktarmış da ancak 
o zaman görebilirmiş gibi." 

• Yani bir akıl karışıklığı, fikir ve düşünce 
karmaşası var. 
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Alumina 

• Bireyin kimlik bilinci karışmıştır. Kim 
olduğundan tam olarak emin değildir; sanki 
kendisi değilmiş gibi görünür. 

• Aklı karışmış durumdadır. Yazarken ve 
konuşurken hatalar yapar. Niyet etmediği 
kelimeler kullanır; yanlış kelimeler kullanır. 
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Alumina 

• Akıl karışıklığı ve kararması. Bir düşünce 
zincirini takip edememe. 

• Sonra başka bir duruma girer ve kendi 
içinde telaşa kapılır. Hiçbir şey yeterince 
hızlı hareket etmez; zaman çok yavaş 
ilerler; her şey ertelenir; hiçbir şey yolunda 
gitmez. 
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Alumina 

• Bunun yanı sıra dürtüleri de vardır. Keskin 
aletler veya kan gördüğünde, içinde 
dürtüler açığa çıkar ve bu dürtüler 
yüzünden ürperir. Cinayet ya da öldürmek 
için kullanılabilecek bir araç, bu dürtülerin 
ortaya çıkmasına neden olur; kendini 
öldürme dürtüsü. 
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Alumina 

• Alumina bireyinin kimliği o kadar bastırılmıştır ki 
artık kim olduğunu bilmemektedir.  

• Kafasının çok karışık olmasının nedeni birisinin 
onu olmadığı bir şeye dönüştürmeye 
çalışmasıdır. 

• Materia Medica'mızda kimlik karmaşasının en 
önemli remedilerinden biridir. Alumina'nın 
durumu, örneğin çocuğun bir kimlik 
oluşturmasını sağlayamayan ebeveyn ile çocuk 
arasındaki çatışma olabilir. Çocuğun her 
yaptığına, “Hayır, bu olmaz!” derler. 
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Alumina 

• Şahsiyeti/bireyselliği ve kimliği parçalanmıştır. 
Çocuğun söylediği hiçbir şey doğru değildir – 
“Sen hiç kimsesin, hiçbir şey bilmiyorsun!” 

• Ardından umutsuzluk gelişir: “Ne yapacağımı 
bilmiyorum. Ne olduğumu, kim olduğumu 
bilmiyorum. Ne istediğimi, ne olmak 
istediğimi bile bilmiyorum. Çok küçüğüm, çok 
çekingenim ve tamamen ebeveynlerime 
bağımlıyım.” 
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Alumina 

• Alumina şu rubriklerin altında bulunur: 
“Irresolution / Kararsızlık, Timidity / 
Çekingenlik ve Fear / Korku”, “Delusion, 
head belongs to another / Delüzyon, başı 
başkasına ait”.  

• Hasta başının kime ait olduğunu bile 
bilmiyor. 

• Sanki başka biri onun adına düşünüyormuş 
gibi hissediyor ve kendisi için düşünemiyor. 
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Alumina 

• Bir şeyi işiten veya söyleyen kendisiyken sanki 
başkası duymuş veya söylemiş gibi hisseder. 

• Gerçek kimliği bastırılmakta, içeri itilmekte, 
böylece kendisini diğer insanların isteklerine 
göre şekillendirmek zorunda kalmaktadır. 

• Bazen ebeveyn kontrolü o kadar güçlüdür ki 
çocuk kimliğini kaybeder ve dürtüsel davranır; 
örneğin, birinin elini tutabilir veya dürtüsel 
şiddet eylemleri sergileyebilir. 
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Alumina 

• Durumuyla başa çıkma yöntemi bulamamış 
Alumina vakalarında, intihara meyilli olma 
derecesine varan muazzam bir çaresizlik 
duygusu vardır: “Morbid impulses to shoot 
himself / Hastalıklı derecede kendini vurma 
dürtüleri”, “Impulse to cut herself even 
though she abhors the idea / Fikrini iğrenç 
bulsa bile kendini kesme dürtüsü”.  

• Bu durumlar dürtüselliği, yıkıcılığı, kararsızlığı, 
çekingenliği ve korkuyu gösterir. 
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Alumina 

• Kontrol, Alumina'da büyük bir temadır. 
Sorunlarının çoğu kontrolle ilgilidir - 
vücudun, uzuvların, dürtülerin kontrolü. 
Kontrolü kaybetme korkusu.  

• Zihinsel iradenin altı oyulduğu için 
(semptom: "Weak will / Zayıf irade"), aynı 
zamanda irade kaslarda da yitirilir ve 
düzgün hareket edemez, dengesi yoktur. 
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Alumina 

• Aynı zamanda, Alumina durumları kontrol 
etmeyi sever. Bir mineral olduğu için bir 
organizasyon ve titizlik unsuru da vardır. 
Kimliğini kaybetmiş bir kişi titiz olmalı, her 
şeyi bir başkasına göre mükemmel yapmalı, 
aksi takdirde kendini tamamen aşağılanmış 
ve bitik hisseder. 
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Alumina 

• Kimliğini sürdürmek için sert ve katı olması 
gerektiğini hissetmektedir, bu nedenle başa 
çıkmak için Alümina hastası oldukça sert ve katı 
olabilir. 

• İlgili rubrikler: 

• Timidity alternating with assurance / Güvenle 
yer değiştiren çekingenlik 

• Obstinate, resists the wishes of others / 
İnatçı, başkalarının isteklerine direnir 

• Defiant / Meydan okuyan 
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Alumina 

• Alumina, sağ eliyle yazmaya zorlanan solak 
çocuklar için iyi bir remedi olabilir.  

• Kimliklerini kaybetmeye zorlanırlar ve solak 
mı yoksa sağlak mı oldukları konusunda 
kafaları karışır. 

• Bir çocuğu doğal olduğundan farklı bir şey 
olmaya zorladığınızda, Alumina durumuna 
teşvik etmiş olabilirsiniz. 
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Alumina 

• Rubrikler: 
• Confusion, identity, as to his / Karışıklık, kimliği hakkında 
• Delusion, head belongs to another / Delüzyon, başı başkasına ait 
• Delusion, identity, errors of personal / Delüzyon, bireysel kimliğinde 

hatalar 
• Contradictory to speech, intentions are / Söylemiyle çelişen niyetler 
• Impulse, morbid / Dürtü, hastalıklı 
• Suicidal disposition, seeing blood or a knife, she has horrid thoughts of 

killing herself, though she abhors the idea / İntihar eğilimi, kan veya bıçak 
görünce kendinini öldürmekle ilgili korkunç düşünceleri var, her ne kadar 
bu fikrinden iğrense de 

• Fastidious / Titiz 
• Ailments, scorn, being scorned / Hor görülmüş olmaktan dolayı 

rahatsızlanma 
• Contemptuous / Aşağılayan 
• Obstinate, resists wishes of others / İnatçı, başkalarının isteklerine direnir 
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Alumina 

• Kendi başlarına herhangi bir karar 
alamazlar 

• Biraz soru sorduğunuzda her zaman 
ebeveynlerine veya eşlerine bakarlar 
(Delüzyon, kafası başkasına ait) 

• Kararsızlık 

• Bocalama 

• Karışıklık durumu 

• Kimlik krizi 
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Alumina 
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Alumina 
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Alumina 

• Dryness both physically and emotionally / Hem zihinsel 
hem de duygusal kuruluk 
• Tüm mukoza zarlarının kuruluğu - dışkı, yanmış gibi 

kuru ve serttir. 
• Dryness / Kuruluk, Paralysis / Felç and Slowness / 

Yavaşlık 
• Duygusuz konuşur, her şeyi çok ayrıntılı anlatır, sıkıcı ve 

yavan, duygu içermeyen. 
• Truth tells the plain / Gerçeği düz şekilde söyler - 

doktorunu incitse de aklına geleni açıkça söyler - duygusuz 
kuruluk. 
• Sepia da oldukça kurudur Alumina’da egotism varken 

Sepia’s bu yoktur. Sepia ketumken Alumina gerçeği düz 
şekilde söyler. 
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Alumina 

• Delusion, numb being / Delüzyon, uyuşmuş 
olduğu - duygusal uyuşma 

• Communicative / İletişimi güçlü 

• Expansive / Açık sözlü 

• Her şeyi ayrıntılarıyla anlatır, mutlak ayrıntılar 

• Ancak Complete lack of emotions / Tamamiyle 
duygudan yoksun 

• İster pozitif olsun isterse de negatif, ifade 
ediş şekli düzdür 
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Alumina 

• Laughing contemptuous / Aşağılayıcı kahkaha - 
ilaçlarınızın hiç işe yaramadığını, hiçbir etkisinin 
olmadığını açıkça söyleyeceklerdir - tamamen 
boş ve kuru şekilde. 

• Perseverance / Sebatkar – hiç bir gelişme 
olmasa bile size gelmeye devam edeceklerdir. 

• Bed desires to be / Yatakta olma arzusu – en 
azından rahatım kötüleşmedim, aynıyım o 
yüzden devam - Objective reasonable / 
Objektif, makul. 
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Alumina 

• Egotism / Egotism 

• Delusion, great person, he is / Delüzyon, 
büyük insan olduğu 

• Kendisini çok önemli biri gibi gösterir - 
kuruluk 

• Smiling, never / Gülümseme, asla 
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Alumina 
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Alumina 
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Alumina 
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Alumina 



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR  

Alumina 

• Kent: 

• Choking, oesophagus, swallowing / Boğulma, 
özofagus, yutkunma 

• Phatak: 

• Fear, impulse, of his own / Korku, kendi 
dürtüsünden 

• Soles soft, furry / Ayak tabanları yumuşak, 
kürkle kaplı 

• Talks, through him, other person, as if / Diğer 
kişi onun aracılığıyla konuşuyor, sanki 
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Düğün Delüzyonu 

• Delusion of wedding / Düğün delüzyonu - 2-3 gün süren 
evlilik öncesi törenler veya seremoniler 
• Evlilik sonsuza kadar süren bir kurumdur, bir ömür boyu 
• Düğün uzun sürmez, geçicidir 
• Birbirinize katılırsınız 
• Alumina, ömür boyu onunla kalması gerektiğinden 

korkuyor 
• Fear of impending incurable disease / Yaklaşan tedavi 

edilemez hastalık korkusu 
• Delusion he has incurable disease / Delüzyon, tedavi 

edilemez hastalığı olduğu 
• Despair of recovery / İyileşme ümitsizliği 
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Alumina 
• Dominating / Tahakkün kuran 
• Egoistic / Egoist 
• Narrow minded / Dar görüşlü 
• Resists wishes of others / Başkalarının isteklerine direnir 
• Feels he is great man / Büyük biri olduğunu hisseder 
• Delusion great / Delüzyon, büyük 
• Defiant / Meydan okuyan 
• Ardent / Ateşli 
• Barking / Havlama 
• Haughty / Kibirli 
• Expansive / Açık sözlü 
• Obstinate resists the wishes of others / İnatçı, başkalarının isteklerine direnir 

• Ama durumu onu başkalarını dinlemeye zorlamış. 
• Reluctance to any kind of employment / Her türlü işe isteksizlik - Allen’s 

encyclopedia 
• Kimsenin altında çalışamaz 
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Alumina 

• Blood, cannot look at / Kana bakamaz 

• Knife, cannot look at / Bıçağa bakamaz 

• Kill desire at sight of gun / Öldürme arzusu, silahı görür 
görmez 

• Suicidal disposition at sight of knife / İntihara eğilim, 
bıçağı görür görmez 

• Delusion impelled to commit suicide at seeing a knife / 
Delüzyon, bıçağı görür görmez intahara teşebbüs etme 
zorunluluğu 

• Weary of life at the sight of blood or knife / Hayattan 
bıkma, bıçağı veya kanı görür görmez 
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Alumina 
• Kan vücuttaki ana sıvılardan biridir 
• Diğer kayıplar kolayca telafi edilebilir 
• Kan kaybı yıkıma yol açar 
• Kan akrabalarla bağlantılıdır. 
• Onlar benimle, benimle yürüyorlar. 
• Kana bakamaz- Ne zaman ilişkilerde sorun olsa- bıçak, kan 
• Esnek hale gelir - yalnızca metaller esnektir - seçenek yok 
• Evde akrabalar arasında ilişkiyi bozabilecek kavga ve tartışmaları 

görmeye dayanamıyorum 
• Sadness / Üzüntü, Joyless / Neşesiz, Smiling never / Asla 

gülümsemez, Indifference / Kayıtsızlık 
• Rest desire for / Dinlenme arzusu 
• Praying fervent / Hararetle dua etme - lütfen beni bundan 

kurtarmaya çalış 
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Alumina 
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Alumina 
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Alumina 
BULANIKLIK, belirgin belirtiler ortaya çıkmaz. 
Kapalı, kendini koruyan görünürler. 
YAVAŞLIK. Yavaş anlama. Donukluk. 
Yavaş ve belirsiz cevaplar. İlgisiz görünürler, monoton konuşurlar. 
Kendini veya sorunlarını ifade etmekte zorlanırlar. alnını ovuştururlar. 
Zihin "kabız" gibidir. 
SINIRLI HAYAL GÜCÜ. Kararsızlık. Anlamama 
BASKIYA, ÖZELLİKLE ZAMAN BASKISINA TAHAMMÜL EDEMEZLER. 
İçlerinde telaş duygusuna sahiptirler, aceleye getirilmeye dayanamazlar. 
Aynı anda iki iş yapamazlar. 
Hiçbir şeyi unutmamak için not alabilirler. yavaşlığın üstesinden gelmek için çok çalışırlar. 
Konuşmaktan kaçınma, agg. sabah. İnsanların ne hakkında konuştuğunu anlayamazlar. 
Duygularını saklarlar. Öfkelerini yalnızca aile üyelerine karşı serbest bırakırlar. 
Zihinsel sorunlarını fark ederler. DELİLİK KORKUSU. 
KİMLİK KARMAŞASI. 'Ben kimim?' 
Kendileri konuşurken başka birinin konuştuğunu zannederler. 
Her şey gerçek dışı görünmekte. 
KORKULAR: BIÇAK, kan (Nux vom), hamamböceği, hastalık, sara (Arg nit, Merc), kötü ruhlar (Calc, Manc). 
Bıçak (Merc) veya kan görünce öldürme veya incitme dürtüleri. 
Yürürken sabahları kaygı. 
İyileşme umutsuzluğu. Depresyon. 
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Alumina 

• Mukoza zarlarının ve derinin kuruluğu ve 
paretik kas durumlarına eğilim 

• Gözler açık olmadıkça ve gündüz dışında 
yürüyememe; gözleri kapatırken sendeleme ve 
düşme (Arg. n., Gels.) 

• Anormal iştah; Nişasta, tebeşir, odun kömürü, 
karanfil, kahve veya çay telvesi, asitler ve 
sindirilemeyen şeyler arzularlar (Cic., 
Psor.); patates iyi gelmez.  

• Tüm tahriş edici şeyler - tuz, şarap, sirke, biber - 
hemen öksürüğe neden olur. 



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR  

Alumina 

• Lökore: buruk ve bol, topuklara kadar 
akan (Syph.); gün içinde kötü; > soğuk banyo 

• Mens sonrası: fiziksel ve zihinsel olarak 
yorgun, zar zor konuşabilir (Carbo an., Coc.). 
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TEŞEKKÜR EDERİM! 

Herhangi bir sorunuz olursa lütfen 
benimle iletişime geçmekten çekinmeyin 
drsamirchaukkar@gmail.com 
www.homeopathichealthsolutions.com  
+91-9892166616 
+91-8767702498 
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