




BİR HAYVAN OLARAK BÖCEKLER



Böcekler en büyük hayvan 
grubudur, 1 milyondan fazla üyesi 
ile tanımlanmış canlı türlerinin 
yarısından fazlasını oluştururlar. 



Dünyanın her yerinde böceklere 
rastlayabiliriz, fakat genellikle 
karada ve nadiren suda karşımıza 
çıkarlar. 



Böcekler sınıfı, iyi gelişmiş bir sinir 
sistemi özelliğine sahiptir, bu 
nedenle çevreden çok çeşitli 
uyaranları algılayabilir ve bunlara 
son derece hızlı tepki verebilirler.



Böceklerin tipik gelişimi, dört ana 
aşamadan oluşan tam 
dönüşümdür: yumurta, larva, 
pupa, yetişkin hayvan (imago). 
Larvasal organları olan ve yetişkin 
hayvanlardan farklı bir yaşam 
tarzına sahip olan bir larvadan 
gelişirler. Örneğin, böcekler, 
arılar, sinekler ve kelebekler bu 
şekilde gelişir.

Diğer gelişme türü ise 
dönüşümdür, pupa 
şeklinin olmamasıyla tam 
dönüşümden farklı olan bir 
dönüşümdür. Örneğin, 
yusufçuklar dönüşümle 
gelişir

Üçüncü gelişme türü, yumurtadan çıkan 
yumurtaların vücut kompozisyonu ve 
yaşam tarzı açısından yetişkinlere 
benzediği gelişmedir. Örneğin çekirge ve 
cırcır böcekleri bu şekilde gelişir.



INSECTA kelimesi latince 
KESMEKten gelir. 

Vücutları üç parçaya bölündüğü 
için bu isimle adlandırılmışlardır.



BÖCEKLER

• Huzursuzluk ve çalışkanlık

• Sorumluluk, sıkı çalışma ve fedakarlık

• Rekabet, sahiplenme ve kıskançlık

• Sosyallik ve işbirliği (aile ve grup)

• Doğurganlık, üretkenlik ve uzun ömür

• Ciltte kaşıntı, karıncalanma veya iğnelenme

• İdrar yolu semptomları ve cinsel organlarda tahriş

• Yakıcı, batıcı veya bıçaklanır gibi ağrı



BÖCEKLER
ANA REMEDİLER (18/44):

Aphis chenopodii glauci (211) - Apis mellifica (5564) - Blatta americana (24) 
- Blatta orientalis (36) - Cantharis vesicatoria (4930) - Cimex lectularius 
(416) - Coccinella septempunctata (89) - Coccus cacti (2242) - Culex musca 
(81) - Doryphora decemlineata (227) - Formica rufa (933) - Mantis religiosa 
(0) - Mel cum sale (19) - Musca domestica (503) - Pediculus capitis (192) -
Pulex irritans (101) - Scolopendra morsitans (51) - Vespa crabro (389)



VAKA 1



KADIN

45 yaşında

FRANSIZCA ÖĞRETMENİ VE RESSAM

HAMİLE ( 11 haftalık )

PROBLEM: MEME AĞRISI



● SİNÜZİT - genelde sol taraflı bastıran ağrı, sanki içeride birşey şişmiş ve kemiklere baskı yapıyormuş gibi
● CİLT - boyunda yakan ağrı, varisella tarzı döküntüler

karın ve koltuk altında siğiller
● BAŞ - baş ağrısı, özellikle adet öncesi, sabahları ve gece boyunca daha yoğun
● REKTUM - kabızlık
● MESANE - gece ve gündüz idrara çıkma dürtüsü, adet süresince artan
● TERLEME - adet öncesinde ve spor yaparken nehir gibi terler
● UZUVLAR - şiş - adetin başından itibaren ödem. Özellikle alt bacak ve alt kollarda
● YİYECEK - tuz isteği (yoğurdu bile tuzlar), kahve (günde 5-6 defa)
● BLADDER - urging to urinate day and night, increased during menses



• Memede ağrı 

Geçmişte de olmuş.
Ağrı daha çok sol tarafta ve sanki 
içerden inflame olmuş gibi.
Geceleri ve sıkı sütyen giydiğinde 
aggreve oluyor.



UÇMA
RÜYALARI

Bence hareket etmenin tek yolu bu.
Yükseklerde uçmuyorum, bazen bir ağacın en uç yaprağını karnımda 

hissediyorum



Her zaman insanlara yardım etmek istedim, 
diğer insanlarla konuşmayı, onların 

sorunlarını anlamayı ve onlara hatalarını 
neyi ve nasıl düzeltmeleri gerektiğini 

söylemeyi seviyorum. Diğerleri için neyin iyi 
olduğunu biliyorum. Ne önerdiğimi 
anlamayacak kadar aptallarsa ya da 

önerimi kabul etmek istemiyorlarsa çok 
sinirlenirim.

İnsanlarla ilgilenmeyi severim!



• Çok fazla enerjim var, özellikle fiziksel olarak. Diğerlerine göre daha 
yüksek fiziksel güce sahip olduğumu düşünüyorum.

• Mükemmeliyetçiyim.
• Sanki içimde durmama izin vermeyen bir dürtücü var.
• Oldukça çalışkanım
• Her zaman kendimi herşeyi doğru yapmaya zorlarım, hata yapamam.
• Çok üretken bir kadın olduğumu düşünüyorum. İlgilendiğim her 

alanda en iyi olmak isterim. Her durumda patron olmak istiyorum.
• Doğada olmayı seviyorum, dışarı çıkıp doğada resim yapmayı 

seviyorum.



Benim için cinsellik ve kadınsal özelliklerimi göstermek çok önemli.
Her zaman büyük göğüslerim vardı ve gençken bunun bir kusur olduğunu 
düşünürdüm ama sonra bunun özgürlük olduğunu anladım. Sahip 
olduklarımı göstermek bir özgürlüktür.
Ayrıca libidom çok yüksek. Benim için vücut teması önemlidir, ama özellikle 
cinsel vücut teması. Ama bana kimse ihanet edemez. Partnerimin 
hayatındaki TEK KİŞİNİN BEN OLDUĞUMU bilmeli ve bunu ondan 
duymalıyım. Partnerimin hayatında başka hiç kimse olamaz!





DAHA SONRA NELER OLDU?



1 hafta sonra - Artık öfkemi ifade edebildiğimi 
hissediyorum, ve bu çok hoşuma gitti. Gece 
eskisinden daha az idrara çıkmam gerektiğini 
fark ettim ve ayrıca sol göğsümde daha az ağrı 
hissediyorum. 

Ayrıca geceleri normalde bebek pozisyonunda 
uyuduğumu ama artık vücudumu 
gevşetebildiğimi fark ettim ve uyandığımda 
kendimi kollarım açık ve sırt üstü yatarken 
buldum. 

Ayrıca size daha önce söylemeyi unuttum, 
saman nezlem var ve şimdi mevsimi geldi ama 
hiçbir semptomum yok. Bu garip çünkü her yıl 
saman nezlesinden çok acı çekiyordum.



2 hafta sonra -
gece boyunca daha az 
idrara çıkma ve ayrıca 

göğsümdeki ağrı daha da 
iyileşme.



1,5 ay sonra -

Gece idrara çıkma yok ve sadece 
memede hafif bir ağrı var ama bu 
ağrının şu an hamile olduğum için mi 
olduğuna karar veremiyorum. 
Uzuvlarımda şişme yok. İdrar yolu 
enfeksiyonu geçirdim ama sadece bir 
gün sürdü ve sonra geçti.



2 ay sonra -

Şimdi hamileliğin sonuna doğru 
geliyorum, ama remediyi almak iyi 
hissettiriyor. Onu almayı bırakmak 
istemiyorum. 

(Bu 2 ay boyunca biraz remediyi 
kesmekten, her gün almak yerine, 
haftada 1 veya 2 almaktan bahsettik) 

Böylece remediyi almaya devam etti.



Hastaneden harika bir 
kız doğurduğuna dair 
haber aldık.
Remediyi hastaneye 
yanında götürmüş ve 
doğum sırasında ihtiyacı 
olduğu zaman almış.
Bunun hayatının en iyi 
doğumu olduğunu 
söyledi.



repertorisation



REPERTORİZASYON









APIS MELLIFICA

BAL ARISI

apis (Radar Opus 5564)

GRUP: BÖCEKLER



APIS MELLIFICA

• Huzursuzluk, sürekli meşguliyet değiştirmek

• İşe, ailenin korunmasına, ev işlerine ve pratik konulara
odaklanmış

• Aşırı kıskançlık, özellikle kadınlarda
• Isı ve dokunma ile kötüleşen, kızarıklığın olduğu yakıcı, 

batıcı ciddi ödem

• Mukoz ve seröz membran şikayetleri

• Jinekolojik şikayetler: yumurtalık kisti, endometriozis, 
özellikle ilk trimesterde düşük

• Cilt şikayetleri: egzama, ürtiker, erizipel o kadar gergin ki
cilt yırtılacakmış gibi olur

• Sıcak kanlı ve susamayan kişiler, soğuk uygulamalardan 
genel ve lokal olarak iyileşme gösterirler



FORMICA RUFA

KIRMIZI ORMAN KARINCASI

form. (Radar Opus 933)

GRUP: BÖCEKLER



FORMICA RUFA

• İş gelişiyor olsa bile iş hakkında sürekli endişe ile birlikte 
huzursuzluk ve çalışkanlık

• Kontrolü elde tutmak için sosyallik ve işbirliği (aile ve grup): 
Patron benim ve size hükmedeceğim

• Kendine aşırı güven, hırs, rekabet, bencillik, güç ve komuta aşkı

• Nefret ve intikam duygusu; ırksal hoşgörüsüzlük

• Göçmen artrit: eklemler iltihaplı, sıcak, kırmızı ve her ufak 
harekette ağrılıdır, ancak 2 gün sonra başka bir eklem 
etkilenmiş olur.

• Huzursuzlukla birlikte ani başlayan ağrılar (hasta hareket etmek 
ister ama hareket etmek kötü gelir) ve rahatlatmayan terleme

• Doğurganlık, üretkenlik ve uzun ömür

• Soğuk ve rutubetten kötüleşme ve sıcaktan iyileşme



CANTHARIS VESICATORIA

İSPANYOL SİNEĞİ (LYTTA VESICATORIA)

canth. (Radar Opus 4930)

GRUP: BÖCEKLER



CANTHARIS VESICATORIA

• Aşırı huzursuzluk : sağa sola, aşağıya yukarı sürekli hareket etmelidir; 
koşma, el kol hareketi yapma veya parmakları çıtlatma eğilimi vardır.

• Fiziksel ve zihinsel semptomların şiddeti: ısırma, kaşınma ve bağırma 
ile kızgınlık ve öfke patlaması

• Dayanılmaz bir şekilde sürekli idrara çıkma dürtüsü ile birlikte üriner 
sistem iltihabı ve buna eşlik eden cinsel uyarılma (iltihap arttıkça 
cinsel istek daha çok artar)

• Genel inflamasyon (meninksler, yumurtalıklar, gastrointestinal 
sistem, ağız, boğaz, plöritik ve perikardiyal membranlar)

• Cilt şikayetleri: güneş yanığı, erizipel, veziküler döküntüler, yakıcı ve 
kaşıntılı

• Mukus salgısının artması

• Yakıcı ve keskin ağrılar

• Genel hiperestezi: sert olmadığı sürece dokunulmaya dayanamaz



VAKA 2



KADIN
60 yaşında

METAL ALERJİSİ - SIRT AĞRISI 
ilk görüşme Mayıs 2012



Hasta bir mücevher dükkanı 
sahibi, fakat uzun yıllardır 

metal alerjisi var



metale her dokunduğunda 
sol kulağındaki ağrısı 

kötülüyor,

ağrıyı yırtıcı ağrı, bazen de 
bastıran ağrı olarak 

tanımlıyor.



Bel ağrısı özellikle geceleri 
oluyor ve belirli bir modalitesi 

yok



sıklıkla geceleri olan kalf ve 
ayak parmaklarında kramp, 

özellikle sol taraflı



Karın bölgesi hava esintisine 
karşı çok hassas

deniz kenarındayken bikini 
giyemiyor



Dar kıyafet giymeye,

özellikle karın kısmı dar kıyafet 
giymeye katlanamıyor



ilk mens 9 yaşında



GIDA ARZUSU

istridye

sarımsak



MENTAL TEMALAR



DEĞİŞİKLİK
AYNI YER VE AYNI ŞEY ASLA!



CANLI GÖMÜLME KORKUSU



TEKRARLAYAN RÜYA: DUVARLARIN ALTINDA 
EZİLMEK



remediyi
1M, 5 damla, günde 1 defa

olarak verdim

2 defa baş ağrısı
(geçmişte baş ağrısı şikayeti vardı)

ve
bir kaç gün sıcak basmaları yaşadı.



metal problemi oldukça iyileşti

1 hafta boyunca hiç problem 
yaşamadan yüzük takabildi

sırt ağrısı iyi

gece krampları yok



İlk görüşmede söylemeyi 
unuttuğu bazı şeyler vardı:
zaman zaman herpes, sistit 

ve siyatik ağrısı.
Bu semptomların hiç biri 

tekrarlamadı.



Görüşme esnasında ayrıca 
şiddetli bir yorgunluk 

hissediyordu,
remedi sonrasında enerji 

seviyesi fazlasıyla yükseldi.



REPERTORİDEKİ SEMPTOMLAR



MIND - CHANGE - desire for

DREAMS - BURIED; BEING - alive; being buried

EAR - PAIN - pressing pain
EAR - PAIN - left - pressing pain
EAR - PAIN - tearing pain
EAR - PAIN - left - tearing pain

ABDOMEN - AIR AGG.; DRAFT OF
ABDOMEN - CLOTHING; SENSITIVE TO

FEMALE GENITALIA/SEX - MENSES - appear - proper age; before the

BACK - PAIN - Lumbar region – night

EXTREMITIES - CRAMPS - Legs - Calves - night
EXTREMITIES - CRAMPS - Toes – night

GENERALS - FOOD AND DRINKS - garlic - desire
GENERALS - FOOD AND DRINKS - oysters – desire

GENERALS - SIDE - left



ZİHİN - DEĞİŞİM - arzusu

RÜYALAR - GÖMÜLMÜŞ olmak - canlı gömülmüş

KULAK - AĞRI - bastıran ağrı
KULAK - AĞRI - sol - bastıran ağrı
KULAK - AĞRI - yırtıcı ağrı
KULAK - AĞRI - sol - yırtıcı ağrı

KARIN - HAVA CEREYANI AGG.
KARIN - GİYİM; hassas -e

DİŞİ GENİTALLERİ/CİNSELLİĞİ - MENSLER - ortaya çıkar - uygun yaş öncesi

SIRT - AĞRI - Lumbar bölge - gece

EKSTREMİTELER - KRAMPLAR - Bacaklar - Baldırlar - gece
EKSTREMİTELER - KRAMPLAR - Ayak parmakları - gece

GENEL - YİYECEK VE İÇECEKLER - sarımsak - arzusu
GENEL - YİYECEK VE İÇECEKLER - istridye - arzusu

GENEL - TARAF - sol





MIND - CHANGE - desire for

DREAMS - BURIED; BEING - alive; being buried

EAR - PAIN - pressing pain
EAR - PAIN - left - pressing pain
EAR - PAIN - tearing pain
EAR - PAIN - left - tearing pain

ABDOMEN - AIR AGG.; DRAFT OF
ABDOMEN - CLOTHING; SENSITIVE TO

ABDOMEN - UNCOVERING - agg.
GENERALS - CLOTHING - intolerance of

FEMALE GENITALIA/SEX - MENSES - appear - proper age; before the

BACK - PAIN - Lumbar region – night

EXTREMITIES - CRAMPS - Legs - Calves - night
EXTREMITIES - CRAMPS - Toes – night

GENERALS - FOOD AND DRINKS - garlic - desire
GENERALS - FOOD AND DRINKS - oysters – desire

GENERALS - SIDE - left





COCCUS CACTI

KIRMIZI BÖCEK

coc-c. (Radar Opus 2242)

GRUP: BÖCEKLER



COCCUS CACTI

• Değişim ve seyahat arzusu: aynı yer ve aynı şey asla

• Diri diri gömülme hissi ve hayalleri

• Endişeli ve sinirli; mizahtan hoşlanırlar ama çok kötü bir mizah 
anlayışına sahiptirler

• Kronik bronşit ve boğmaca: büyük güçlükle dışarı atılan, yoğun 
kıvamlı berrak mukuslu boğucu öksürük; atak mukusun kusulması ile 
sona erer

• Böbrek taşı ve böbrek koliği ile böbrekten mesaneye kadar bıçak gibi 
saplanan ağrılar ve dizüri ile birlikte idrara çıkma dürtüsü

• Özellikle göz, boğaz ve gırtlak olmak üzere vücudun farklı 
bölgelerinde yabancı cisim hissi

• Isı hissi: sıcaklık, karın dışında tüm semptomları şiddetlendirir.

• Intermittent symptoms and aggravation from lying

• İntermitent semptomlar ve uzanmaktan dolayı kötüleşme




