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• Asitlerin kökleri mineral ve bitki krallığındandır. 

• Mineral krallığından türetilen homeopatik 
remediler: Fluoric acid, Muriatic acid, Nitric acid, 
Phosphoric acid, Sulphuric acid, ve diğerleri.  

• Bitki krallığından türetilen homeopatik remediler 
ise: Acetic acid, Benzoic acid, Lactic acid, Oxalic 
acid, ve diğerleri. 
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• Aşırı hassasiyet: Asitler hızlı reaksiyona girerler ve 
hızlı kimyaları vardır. Asit remedilerinde de bu 
durum görülmektedir. Zayıflık ve halsizlik 
durumları dışında genellikle hiperaktiftirler. Bu 
onların zihinsel alanlarına da yansır. 
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• Halitosis (Ağız kokusu):  

• Sifilitik remediler olduklarından ötürü, dahili 
bozulma ve parçalanma, hemen hemen tüm 
asit remedilerinde görülen önemli bir ağız 
kokusu semptomuna neden olan bir yıkım ve 
çürüme durumuna yol açar. 



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR  

Asit Grubunun Ortak İfadeleri 

• Yanıcı his: Reaksiyon halindeki asitler yanma 
eğilimindedir, dolayısıyla bu remedilerde bu hissin 
şikayetlere eşlik etmesi şaşırtıcı değildir. 

• Soğuk su isteği: Tüm asit remedileri, belki de 
yapılarının asidik doğasına karşı koymak için, 
soğuk suya karşı ısrarlı bir istekleri vardır. 
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• Diyabet: Asit grubu, ortak bir yıkım temasına 
(pankreas dahil) ve idrara çıkmada artış, artan 
susama ve rahatsızlıklara ve zayıflığa neden olan 
gıdanın uygun şekilde özümsenmemesi gibi ortak 
bir semptoma sahip oldukları için diyabet için iyi 
remedilerdir. 
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• Mide Bulantısı veya Ekşimesi: Bu yine asit 
remedilerinde yaygın olarak görülen bir 
semptomdur. Mide, bu remedilerde doğal olarak 
çoğalan mide asidi üretir ve bu da mide asiditesi 
ve mide ekşimesinin yanı sıra ülserasyon eğilimine 
neden olur. 
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• Sıcak agg.: Asitler reaksiyona girdiklerinde ısı ve yara 
üretirler, bu da oluşan ısının çıkmasını gerektirir. Asidik 
remediler de benzer şekilde genellikle sıcaktan kötüleşirler 
çünkü Acidum Aceticum, Acidum Fluoricum, ve diğerleri 
gibi remedilerin kendileri de sıcaktır. Acid Phosphoricum, 
şikayetleri hayati sıvıların kaybından kaynaklandığı için 
üşüyen bir remedidir. 

• Unutulmamalıdır ki Phosphoric acid nispeten zayıf bir 
asittir ve meyvemsi tadı nedeniyle gıda ürünlerine bile 
eklenir. 
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• Romatizma: Asit remedilerinde şeker hastalığından başka 
yaygın olarak görülen bir diğer hastalık da romatizmadır. 
Unutulmamalıdır ki romatizma, eklemler arasındaki 
sinovyal sıvının tahribatı veya kemik yapılarının aşınması 
sonucu da ortaya çıkar, sifilitik yapıların sonucu olan 
durumlardır. 
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• Sıkı giysiler giyerek rahatlama: Bu semptomu 
hatırlamanın en iyi yolu, asitlerin çevreleriyle 
reaksiyona girmelerini önlemek için genellikle sıkı 
kapaklarda kapalı tutulduğunu düşünmektir.  
Şişelerde korunmak asitler için nasıl iyiyse sıkı 
tutan dar giysiler giyerken de asit remedileri öyle 
iyi hissederler. 
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• Sevdiği kişilere karşı kayıtsızlık: Asit remedilerinin nefret 
dolu ve kinci olduğu söylenir. Daha ziyade duygu, 
sevdiklerine karşı sevgi eksikliğinden ve onlara karşı 
sorumluluklardan kaçma girişiminden kaynaklanır. Aslında 
sıcak bir bağ kuramama eksikliği olduğu halde bu, onları 
bencil ve egoist gibi gösterir. 

• Çocuklukta iyi bir çocuk olarak ve yetişkinlikte ailelerini 
etkili bir şekilde geçindirecek kişiler olarak asitler oldukça 
vazifeşinas aile üyeleri olabilirler ancak bunları yaparken ki 
motivasyon şefkat duygusu değil sorumluluk duygusudur 
ki patolojik durumlarda nefret etmeye ve sevmemeye 
başlarlar. 
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• Hemoraji: Asitlerin aşındırıcı doğası derinlere iner 
ve kanama ve hemorajiye neden olabilen 
rahatsızlıklara yol açar. Başka bir sifilitik özelliktir. 

• Gece agg.: Tüm sifilitik remediler gibi, asit 
remedileri de gündüz değil geceleri kötüleşmesi 
beklenir. 
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• Büyümeler: Asit remedileri, Acetum Acidicum'da 
dudak epitelyomasında veya Acidum Lacticum’da 
ses tellerinde yumru olması durumunda olduğu  
gibi karsinomatöz büyümelerde hızlı bir etkiye 
sahiptir.  

• Etten hoşlanmama: Asit ilaçlarının genel olarak 
iştahsızlığı vardır, ancak etten hoşlanmama da 
yaygın olarak görülür. 
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• Uyarıcılara duyulan arzu: Alkol veya çay veya 
kahve veya sigara içme isteği vardır, ancak bu 
uyarıcılar onlar için çoğunlukla dayanılmazdır, yani 
zaten hassas hastalar oldukları için 
semptomlarının kötüleşmesine neden olurlar. 
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• Baskın miazma: Sifilitik 

• Diyatez: Hemorojik 
• Etki alanı: 

Enflamasyon, ülserasyon üreten mukoza zarı 
bezler, deri, kan, sinir sistemi, sindirim organları, kemikler 

• Yapı: 
Sıska, zayıf, düşük omuzlu ve genç yaşta yaşlı görünümlü 

tüberküler yapılardır. Bu nedenle, asit gruplarının çoğunun 
diyabet melitus vakalarında kullanıldığını göreceksiniz. (Sulp 
acid, Phos ac, Fl-ac, Ox-ac, Acetic-Ac) 
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Zihin: 
• Zayıf hafıza, konsantrasyon eksikliği ve tüm düşünme 

gücünün yok edilmesi 
• Sinirlilik 
• Aşırı duyarlılık 
• Nefret dolu 
• Kinci 
• Asabi 
• Yıkıcı nitelikte faaliyetleri 
• 'Bencil', egoizm ve zevk veren girdilere çekilir 
• Depresyon, bitkin, keyifsiz. 
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Asit remedi grubunun özellikleri: 

• Üşüyen ++, soğuğa ve cereyana hassas (genelde 
soğuk) (istisna: Fluoric acid). 

• Halsizlik +++, zayıflık, takatsizlik, bitkinlik 
(istisna: Fluoric acid)  

• Sinirlerin tahriş olması nedeniyle yanma hissi 

• Dış izlenimlere aşırı duyarlı 

• Yıkım, ülserasyon. Septisemi 

• Gece agg. 

• Hareket & dinlenme amel. 
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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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