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• Thuja kuvvetli bir sikotik remedidir. 

• Başlıca göstergelerinden biri, kırılganlık, 
narinlik duygusudur - kendi içinde bir 
zayıflık duygusudur.  

• Kendinde bir sorun olduğu, zayıf olduğu 
yönünde sikotik bir duygu; ayrıca 
Medorrhinum'da da bulunur. 
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• Thuja’daki bu kırılganlık hissi, hastanın herhangi 
bir yiyecek veya içecek maddesinin kesinlikle 
kendisine sorun çıkaracağını ve sisteminin 
ilaçlar, alerjenler, duygusal stres ve hatta 
cereyan gibi şeyleri kaldıramayacağını hissettiği 
fiziksel alanda ifade edilir. 

• Tüm bu faktörlerden kaçınmaya çalışır ve 
kendisini bunlara maruz kalmaktan korumaya 
çalışır. 
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• Bu kaçınmalar sadece korkuyu pekiştirir ve 
bu kısır döngü devam eder ve Thuja’yı 
birkaç obsesif-kompulsif özelliği, sabit 
fikirleri ve davranış kalıpları ile nevroz için 
ana remedilerden biri yapar. 
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• Thuja hastaları takip görüşmelerinde sıklıkla 
tek bir doz (plasebo) remedinin bile onları 
tamamen remedi almaya devam etmemeye 
zorlayacak kadar kötüleştirdiğini söylerler. 

• Öte yandan, bazı hastalar dozu almadıkları 
takdirde tüm şikayetlerinin geri döneceği 
konusunda ısrarcıdır ve dozları ara sıra 
almaya devam etmek isterler. 
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• Duygusal alanda, bu kırılganlık hissi, toplumda 
itibarını kaybetme korkusunda kendini gösterir. 

• Kişi, dindar, ahlaklı, temiz, dürüst bir insan 
olarak toplumda belli bir imaja sahip olduğuna 
inanır; sahtekârlık, cinsel ayartmalar (özellikle) 
yasak olduğunda vb. gibi insan kusurlarından 
arınmış olduğuna inanır.  

• Böylece kendisinin yüceltilmiş bir resmini sunar 
ve kendi adına yapacağı küçük bir hatanın 
gerçek kendisini veya örtbas etmek için çok 
uğraştığı kötü yanını ortaya çıkaracağından 
korkar. 
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• İşte bu “kötü kısım”da onun namussuzluğu, 
cinsel arzuları (yakın akrabaları için bile 
olabilir), ahlaksız veya dinsiz duyguları 
yatmaktadır. Bu keşfedilirse, hayalindeki 
yüksek konumundan aşağı düşecek ve işi 
bitecektir.  
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• Bu nedenle, hayatta kalması onun tamamen 
örtbas edebilmesine bağlıdır ve muazzam bir 
ifşa olma kaygısı vardır. İfadelere tercüme 
edildiğinde, Thuja kişisi ketumdur ve doktorla 
sanki bir sırrı paylaşıyormuş gibi konuşur; diğer 
kişilerin, özellikle de yabancıların varlığının 
farkındadır. Ruıbriklerde, havada süzülme 
hissine ( Delusion, body lighter than air / 
Delüzyon, vücut havadan hafif) ve yüksek bir 
yerden düşme korkusunu temsil eden yüksek bir 
yerden düşme rüyaları vardır. 
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• Bu nedenle Thuja’nın durumu, toplumdaki dini 
düzen durumundan veya düşüncede katılık 
gerektiren herhangi bir durumdan meydana 
geliyor gibi görünüyor, oldukça sabit fikirlilik. 
Orta Doğu’dakiler gibi teokrasiler (dinerkler) bu 
remediye ihtiyaç duyarlar. Ayrıca, günah 
hakkında katı fikirleri olan katı dini liderlerin 
çoğunun dolaplarında birçok iskelet vardır ve 
çoğu zaman Thuja’ya ihtiyaç duyarlar. Bu 
yüzden “Religious fanaticism / Dini fanatizm” 
Thuja’nın rubriklerinden biridir. 
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• Fiziksel alanda, sabitliğin bir tezahürü olan 
katılığa sahipler; örtülen kısımlarda 
meydana gelen döküntüler (görünmek 
istemiyormuş gibi); yüksek yerlerden 
düşüyormuş gibi uykuda sarsılır. 
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• Çoğu Thuja hastasının tırnakları olukludur, 
parmakların orta falanksında ve diğer olağandışı 
kısımlarda (örneğin kulak kepçesi) kıllar vardır. 

• Güçlü kokan ter (özellikle üreme organlarında) 
• Etli saplı siğiller, benler.  
• Koltuk altından terlerler ve ter sarımsı lekeler 

veya tuzlu bir tortu bırakabilir ve yağlı olabilir. 
• Üşürler ve sıcak banyo yapmayı severler. 
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• Thuja kadınları hamilelikten çok korkabilir 
ve sıklıkla hamile olma hissine ve buna bağlı 
suçluluk duygularına sahip olabilir. Bu 
kadınlar aynı zamanda kıskanç olabilirler ve 
kocasının sadakatsiz olduğuna dair sabit 
fikirlere sahip olabilirler. 

• Birçok Thuja bireyi genellikle yeşil rengi 
tercih eder. 
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• Rubrics: 
• Delusion, body is delicate / Delüzyon, vücudu 
narin 
• Delusion, body is thin / Delüzyon, vücudu ince 
• Delusion, body is brittle / Delüzyon, vücudu 
kırılgan 
• Delusion, that she is made of glass / Delüzyon, 
camdan yapıldığı 
• Insanity, will not be touched / Delilik, dokunulmaz 
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• Rubrics: 
• Fear, of others approaching him / Korku, başkalarının ona 
yaklaşmasından 
• Fear, physician will not see him, he seems to terrify her / 
Korku, doktor onu görmeyecek, onu korkutuyor gibi 
görünüyor 
• Fear, of strangers / Korku, yabancılardan 
• Fanaticism / Fanatizm 
• Delusion, body is lighter than air / Delüzyon, vücudu 
havadan hafif 
• Dreams, falling, height, from / Rüyalar, yüksekten 
düşmek 
• Monomania / Monomani 
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Kent: 
 

• Vertigo, walking, sensation of gliding in air, as if feet did 
not touch the ground, while / Vertigo, yürüme, havada 
süzülme hissi, sanki ayaklar yere değmiyormuş gibi 
• Back, injuries of spine / Sırt, omurga yaralanmaları 
• Face, greasy / Yüz, yağlı 
• Warts, on the face / Siğiller, yüzde 
• Warts, on the external throat / Siğiller, dış boğazda 
• Warts, on the cervical region / Siğiller, servikal bölgede 

• Corrugated nails / Oluklu tırnaklar 
• Pain, rectum, while sitting / Ağrı, rektumda, oturduğunda 
 



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR  

Thuja Occidentalis  

 • Urethra, urine remained in, after urinating, as if some 
/ Üretra, idrar yaptıktan sonra, sanki biraz idrar kalmış 
• Perspiration, genitalia, sweetish odour / Terleme, 
genital, tatlımsı koku 
• Axilla perspiration, frosty deposits / Aksilla terleme, 
karlı birikintiler (Kunzli) 
• Axilla, boils / Aksilla, çıbanlar 
• Back pain, standing erect almost impossible after 
sitting / Sırt ağrısı, oturduktan sonra dik ayakta durmak 
imkansızdır 
• Skin, warts, pedunculated / Cilt, siğiller, saplı 
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• Phatak: 
• Aversion, to approach / Kaçınma, 
yaklaşmadan 
• Brittle, broken feeling / Kırılgan, kırılmış 
hissi 
• Fanaticism / Fanatizm 
• Hair all over the body / Vücudu kılla 
kaplı 
• Strangers, presence of, aggravates / 
Yabancıların varlığı agg. 
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• Sabit fikirler:  

• as if a strange person were at his side / sanki yanında bir 
yabancı varmış gibi 

• as if soul and body were separated / ruh ve beden ayrılmış gibi 

• as if a living animal were in abdomen / sanki canlı bir hayvan 
karnındaymış gibi 

• of being under the influence of a superior power /  üstün bir 
gücün etkisi altında olmak 

• When walking the limbs feel as if made of wood / Uzuvları 
yürürken sanki tahtadan yapılmış gibi hisseder 

• Sensation as if body, especially the limbs, were made of glass and 
would break easily / Vücut, özellikle uzuvlar camdan yapılmış ve 
kolayca kırılacakmış gibi bir his 
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• Vücudun kırılgan ve camdan yapıldığı 
dşlüzyonu 

•  Kırılganlık - bana kuvvetli ilaçlar vermeyin, 
soğuk içecekleri, yağışlı mevsimleri, soğuk 
mevsimleri tolere edemem! 

• Vücudun çoğunu etkileyen birçok hastalık -
kırılganlık 
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• Delusion, wild animals in the abdomen / Delüzyon, vahşi 
hayvanlar karnında 
• Vahşi hayvanlar nelerdir? Vahşi düşünceler, ahlaksız şeyler, 

arzular, kötü düşünceler, cinsel düşünceler, şiddet, kötü 
niyetli, kurnaz, içinizdeki hayvan 

• İçinde kötü düşünceler 
• Manipülasyon, düzenbaz, kurnaz, yalancı 

• Ya insanlar benim kötü tarafımı öğrenirse! 
• Böyle düşünmemeliyim ama aklıma bu kötü düşünceler 

geliyor 
• Değersizlik hissi - içi boş, kırılgan, zayıf vücut 
• Davranış kalıpları - kolayca kayarlar, ahlaksız davranışları 

tekrarlarlar - daireler çizerek yürürler 
• Herhangi bir takdiri hak etmiyorum, o kadar değerli değilim 
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• Vertigo, when closing the eyes / Vertigo, gözleri 
kapatırken 

• Kronik nezle: ekzantem sonrası; kalın, yeşil mukus, kan ve 
irin  

• Dişler: kökler çürür, kronlar sağlam kalır, ufalanır, sararır 
• Kabızlık: rektumda şiddetli ağrılar, çabanın sona erme 

mecburiyeti; dışkı kısmen atıldıktan sonra geri çekilir 
• İshal: sabahın erken saatleri; çok gazla zorla çıkarılır; bir 

fıçı deliğinden gelen su gibi uğultu; < kahvaltıdan, 
kahveden, yağlı yiyeceklerden, aşıdan sonra 

• Vajinanın aşırı hassasiyeti ile önlenen çiftleşme 
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• Siğiller, iri, tohumlu(seedy), saplı 

• Döküntüler sadece örtülü kısımlarda, kaşındıktan 
sonra yanar 

• Ter: sadece açık kısımlarda; veya baş hariç her 
yerinde; uyuduğunda olur, uyandığında durur; bol, 
ekşi kokulu, geceleri kokuşmuş 

• Cinsel organlarda bal gibi kokan ter 

• Baskılanmış gonore: eklem romatizmasına neden 
olan; prostatit; sikosiz; iktidarsızlık; kondilomata ve 
birçok yapısal sorun. Tırnaklar: deforme olmuş, 
kırılgan 
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THANK YOU 

If you have any queries please  
don’t hesitate to contact me on 
drsamirchaukkar@gmail.com 
www.homeopathichealthsolutions.com  
+91-9892166616 
+91-8767702498 
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