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Vaka 4A – DEHB (A.C.)



Agaricus - Mantar



Agaricus - Mantar

Asyalı kabileler Agaricus muscaricus’ u 
sarhoş edici içecek olarak kullanırlardı. 
Vikingler ise savaşa gitmeden önce 
tüketirlerdi. 

Bu kadar fazla mantar 
yememeliydim!!!



Agaricus - Zıplayan Jack



Agaricus - Başkalarını öpen



Agaricus - Öteye beriye koşan



VAKA 4A – A.M.

• Master A.M., 4,5 yaşında, annesi getirmişti. 
Çocuğun mevcut şikayetleri şunlardı:
1) İştah azlığı
2) Diş çürükleri
3) Yüksek ateşle birlikte tekrarlayan bademcik 
iltihabı < dondurma yemekten dolayı
4) Her sabah karında tekrarlayan ağrı. Çocuk 
karnını gösterip "içeride cimciriyorlar (it 
pinches inside)" dermiş. Çok gaz çıkardıktan ve 
dışkıladıktan sonra ağrıları daha iyi olurmuş.



VAKA 4A – A.M.

5) Çok su içermiş. Uyandığında su istermiş
6) Sağ başparmak, kullanım gücü olmadan sarkık
7) Ailede tüberküloz öyküsü
8) Üşüyen tipte hasta
9) Çikolata, tatlı, dondurma, süt arzular



VAKA 4A – A.M.

• Çocuğun ebeveynleri Poona'da ikamet ediyorlardı. 
Babası işini kaybettiğinde ve kendi özel 
nedenlerinden dolayı başka bir işe başlamayı
reddettiğinde ebeveynlerinin arası daha da açılmış. 
Anne daha sonra oğluyla birlikte Bombay'a dönmüş
ve çalışmaya başlamış. Anne-baba ayrı olsalar da 
birbirlerinden boşanmak niyetinde değiller. Çocuk
annesi tarafından okula bırakılıyor ve büyükannesi
okuldan sonra onu alıyor. Kontrol edilmesi zor bir 
çocuk olduğu için yakındaki kreşe götürüyorlar.
Çocuk sağ baş parmağının gevşek olması nedeniyle
sol eliyle yazıyor, ancak sağ elini diğer faaliyetler için
eşit güçte kullanabiliyor.



VAKA 4A – A.M.

• Küçük afacan çok yaramaz ve son derece konuşkan. 
Klinikte bile muayene masasına tırmandı ve
«Maymun Tanrıya Selam Olsun!" diye bağırdı. Hiçbir
tehdit işe yaramıyor gibi görünüyor, sadece
yaramazlıklarını tekrarlayarak insanı çileden
çıkarıyordu. Okulda sıraların üzerinden atlar ve
diğerlerini de kendisini takip etmeye teşvik edermiş. 
Kendine ve arkadaşlarına zarar verirmiş ama asla
deneyimlerinden bir şey öğrenmiyormuş.

• Büyük çocukların arkadaşlığını tercih ediyor. 
Sinirlendiğinde arkadaşlarına vurur ve acısını 
çıkarına kadar asla unutmaz. Annesi tarafından sık
sık dövülür.



VAKA 4A – A.M.

• Annesi onu kazaya meyilli olarak tanımlar
ve başını belaya sokmaya meyillidir. Günlük
aktiviteler konusunda zekidir, ancak
çalışmaktan nefret eder ve zorlukla öğrenir. 
Ama sevecen bir çocuktur ve arkadaşlarıyla
oynadıktan sonra onlara hep veda öpücüğü
verir. Odamdan çıkarken bile yanağıma ve
resepsiyonistime bir öpücük kondurmaya
özen gösterdi.



Vaka 4A için seçilen rubrikler

ZİHİN – Afacan – çocuklar
ZİHİN – Zıplayan
ZİHİN – Öpen – arkadaşlarının ellerini
ZİHİN – Huzursuzluk – çocuklarda
ZİHİN – Gevezelik
ZİHİN – Cesur
ZİHİN – Kendini yaralayan – çılgınlık, kendini yaralamaya neden 
ZİHİN – Konsantrasyon – güçlüğü
ZİHİN – Yıkıcılık



Vaka 4A için seçilen rubrikler

• Repertorizasyonda öne çıkan remediler
Sulp, Calc, Agar, Merc, Silicea, Lach, Phos, 
Arsenicum, Stram, Opium ve Lyco idi. İç
huzursuzluk için iyi bir remedi olan
Agaricus ise aşağıdaki açıklamaya göre
seçildi:



Vaka 4A - Boericke

• Bu mantar, en iyi bilineni Muscarin olmak 
üzere birkaç toksik bileşik içerir. Zehirlenme 
belirtileri bir anda gelişmez, genellikle ilk 
atak on iki ila on dört saat sonra olur. 
Panzehiri yoktur, tedavisi tamamen 
semptomatiktir (Schneider). Agaricus, 
alkolden daha fazla vertigo ve deliryum
üreterek beyne sarhoş edici şekilde etki 
eder, bunu reflekslerin düştüğü derin bir 
uyuşukluk takip eder.



Vaka 4A - Boericke

• Güçlü belirtileri: sarsılma, seğirme, titreme ve kaşıntıdır.
• Tüberküloz başlangıcı; tüberküloz diyatezi ile ilgilidir, 

anemi, kore, uyku sırasında dinen seğirme.
• Bu ilacın semptomatolojisinde çeşitli nevraljik ve spazmodik

rahatszılıklar ve nevrotik cilt sorunları görülmektedir.
• Serebral konjesyondan ziyade çeşitli uyarılma biçimleri görülür. 

Bu özelliğinden ötürü deliryumda ateş, alkolizm vb. gibi 
durumlarda kullanılır. Genel felç.

• Buz iğneleriyle delinmiş gibi bir his.
• Basınca ve soğuk havaya karşı hassastır.
• Şiddetli aşağı doğru çeken ağrılar.
• Semptomlar çapraz olarak sağ kol ve sol bacak olarak görünür. 

Ağrılara soğukluk, uyuşma ve karıncalanma hissi eşlik eder.



Vaka 4A - Boericke
Proving, serebral uyarılmanın dört aşamasını ortaya çıkarır.
1. Hafif uyarılma – Artan neşe, cesaret, konuşkanlık, yüce hayal gücü 

ile gösterilir.
2. Daha ölçülü intoksikasyonda – Büyük zihinsel uyarılma ve tutarsız 

konuşma, aşırı neşe melankoli ile yer değiştirir. Nesnelerin göreceli 
büyüklük algısı kaybolur, uzun adımlar atar ve küçük nesnelerin 
üzerinden büyü ağaç gövdeleriymiş gibi atlar - küçük bir delik 
korkunç bir uçurum, bir kaşık dolusu su uçsuz bucaksız bir göl gibi 
görünür. Fiziksel gücü artırır, kişi ağır yükleri kaldırabilir. Oldukça 
fazla seğirme ile.

3. Üçüncü aşama – Öfkeli veya şiddetli deliryum, çığlık atma, çılgına 
dönme, kendini yaralamak isteme gibi bir duruma yol açar.

4. Dördüncü aşama – Zihinsel depresyon, halsizlik, kayıtsızlık, kafa 
karışıklığı, çalışmaya karşı isteksizlik vb. Belladonna'nın aktif 
serebral konjesyonunu görmeyiz ancak deliryum tremens, ateşli 
deliryum vb’ de görülen genel bir nörolojik uyarılma görürüz.



Vaka 4A Güçlü kuvvetli görünüm
• Korkusuz, tehditkar, yaramaz, çılgınlık: aynı zamanda, hastanın büyük bir güç 

harcayarak saldırmasına ve kendini yaralamasına neden olan çılgınlık 
(Hering).

• Korkusuz bir çılgınlıkla sarhoştur: cesur ve intikamcı projeler oluşturma 
(Hering).

• Cesur, cüretkar (Kent).

• Korkusuz, tehditkar, yıkıcı bir çılgınlık, dönüp kendine de zarar verir. Büyük bir 
güçle birleşir (Hahnemann).

• Deliryum; kendini bir tatbikatta komuta eden ve çeşitli manevraları yöneten 
bir subay olarak hayal eder (Allen).

• Agaricus muscarius, eski günlerde sinekleri sersemletmek için kullanılan bir 
mantardı. Sarhoş edici ve narkotik olarak öldürücü bir zehir değildi - ondan 
izole edilen üç alkaloid: muskarin, muskaridin ve kolin'dir.



Vaka 4A - Takip görüşmeleri
Tarih Yanıt Tedavi

04.10.20 Agaricus 1M

13.10.20 >iştah daha iyi, ½ kg kilo almış SL

3.12.20 Karın ağrısı: önceki gün aşırı 
yemiş. Diş ağrısı.

Agaricus 1M

20.12.20
> Ağrı, remediyi aldıktan sonra
birkaç dakika içinde azaldı

SL

09.1.21 Öğretmeni biraz daha disiplinli
olduğunu düşünüyor. Okuldan
daha az şikayet geliyor

23.1.21 > Kilo-14 ½ kg SL

11.2.21 > Okulda daha iyi SL

20.2.21 > Sınavlarda daha iyi geçmiş SL



Similimum by Prof.Dr. Samir Chaukkar

Vaka Analizi ve Değerlendirme

Vaka 4B – DEHB (C.M.) 



Vaka 4B – C.M. 

• 4 yaşındaki C.M. her yemekten sonra ve hatta
sinirlendiğinde de kusma şikayeti ile bana 
getirlmişti. Biraz fazla yerse her şeyi
kusuyordu. Homeopati tedavisi için özellikle
ABD'den Hindistan'a geldiler. Asıl sorunu
konuşmasındaki gecikmeydi ve DEHB idi. 
Derste konsantre olmakta güçlük çekiyordu ve
tek bir yerde oturmuyordu. Sürekli konuşur, 
söz keser ve dersi bozardı. Öğretmeninden
sayısız şikayet vardı ve annesi oldukça sinirli
görünüyordu. Ayrıca kilo almıyordu ve zayıf, 
sıska bir çocuktu.



Vaka 4B – C.M. 

• Başlıca şikayeti, her yiyip içtiğinde kusmasıydı. 
Odaklanamıyor ve konsantre olamıyordu.
Günde en az 8-10 kez oluyordu şikayteti. 
Annesiyle gelmişti. Ona sorunun tam olarak ne 
olduğunu sorduğumda çocuk aşağıya ve oraya
buraya bakıyordu. Utangaç olup olmadığını
sordum annesi hayır o kadar utangaç
olmadığını söyledi sadece bugün öyle
görünüyordu. Bir oraya bir buraya bakıyordu
ama sorularıma cevap vermiyordu. Genelde 
kendisine sorulduğunda oraya buraya bakardı
ya da aşağı bakardı ama cevap vermezdi.



Vaka 4B – C.M. 

• Neden kusuyor? Nedenini bilmiyoruz. 
Bazen yemekten sonra bazen de 
anlaşılmadığında kusar. Onu idare etmek 
çok zor. 



Vaka 4B – C.M. 

• Biraz daha anlatın bana çocuk hakkında.
• O bir Shaitan (Hindi dilinde canavar demek). Bir 

orada bir burada sürekli hareket ediyor, çok
hiperaktif, oraya buraya koşuyor. Kanepede kayar, 
zıplar ve tırmanır. Yüksek yerlerden atlamaktan ve 
tırmanmaktan korkmuyor. Yolda da elimi bırakıp
koşuyor. Hiçbir şeyden korkmuyor. Dolaba tırmanır
ve oradan korkmadan atlar. Eşyaları oraya buraya
fırlatır. Ayrıca tüm oyuncaklarını kırar. Beni
dinlemiyor. Emirlere itaat etmez. Kendisine
söylenenin tersini yapar. Dikkatini dağıtabilirsek 
normal oluyor.



Vaka 4B – C.M. 

• Konuşamıyor. Sinirlenir ve kusar. Çoğu
zaman parmaklarını ağzına sokarak
kusmasını sağlar. Ayrıca çok inatçı, bir şey
verilmezse kusar. Açıklayamadığında
sinirlenir. Kızgındır, tükürür ve saç çeker. 
Bazen ısırır.



Vaka 4B için seçilen rubrikler
• Looked at, evading the look of  another person / Bakılma, başka 

birinin bakışından kaçınma
• Answering, aversion to answer / Yanıt verme, yanıt vermeden 

kaçınma
• Looking down / Aşağı bakma
• Obstinate / İnatçı
• Throwing things around / Eşyaları etrafa fırltama
• Throwing things around at people / Eşyaları etrafındaki insanlara 

fırlatma
• Disobedience in children / Çocuklarda itaatsizlik
• Mischievous / Afacan
• Occupation ameliorates / Meşguliyet iyi gelir
• Injuring himself / Kendini yaralama
• Biting / Isırma
• Spit, desire to / Tükürme, arzusu



Vaka 4B için seçilen rubrikler

ZİHİN – Bakılma; bakıldığında aşağı bakma
ZİHİN – Yanıt verme, yanıt vermeden kaçınma
ZİHİN – Bakılma, başka birinin bakışından kaçınma
ZİHİN – İtaatsizlik; çocuklarda 
ZİHİN – Kendini yaralama
ZİHİN – Afacan, çocuklarda
ZİHİN – Zıplama
ZİHİN – Korkusuz
ZİHİN – Isırma
ZİHİN – Etrafa eşyaları fırlatma
ZİHİN – Eşyaları etrafındaki insanlara fırlatma



Vaka 4B – Takip görüşmeleri

5 Ocak 2021

• Agaricus 200 bir ay boyunca plasebo ile birlikte
her gece üç doz.

12 Şubat 2021

• Kusması %50 azaldı, çok daha sakin, öfkesi
azaldı, öfke nöbetleri daha iyi, huzursuzluk çok
daha iyi, odaklanma ve konsantrasyon daha iyi.

• Agaricus 1M bir ay boyunca plasebo ile birlikte
her gece üç doz.



Vaka 4B – Takip görüşmeleri

20 Mart 2021

• Şimdi kusmuyor, daha iyi uyuyor, iştahı daha
iyi, kilo almış, çok daha sakin ve kendinde, 
öfkesi daha iyi, okulda konsantrasyonu daha
iyi, huzursuzluğu daha iyi ve şimdi bir yerde
oturup bir saat çalışabiliyor, öfke azaldı, öfke
nöbeti yok.

• İki ay boyunca plasebo ile birlikte her gece
üç doz başka plasebo



Agaricus Muscarius
• Dalgın, beceriksiz, hayalperest, tembel, çocuklarda tembellik, inisiyatif 

eksikliği, kararlılık sıkıntılı, sorumluluk almak istemiyor
• Hiperaktif, huzursuz, oturamıyor, efor sarf etme isteği
• -Den rahatsızlanma – cezalandırılma (10) azarlanma, eleştirilme
• Seğirmeler, kore, konvülsiyonlar
• Korkusuz çocuklar, en tehlikeli yerlerde oraya buraya koşarlar, cesur, 

cüretkar, yüreklidirler - çekingen değildirler. 
• Konuşmaz
• Gevezelik yapar ama cevap vermeyi reddeder
• Cevap verme, cevap vermekten kaçınma
• Cevap verme, cevap vermeyi reddeder
• Şarkı söyler, konuşur ancak sorunuza yanıt vermez
• Aşırı çok konuşur ama cevap vermez
• Kilometre taşlarında gerilik, gelişim durmuş, konuşma
• Temirity - Aşırı cesaret



Agaricus Muscarius

• Bu zehirli mantar Serbro-spinal
aksta çalışır



Agaricus Muscarius

• Zihin gelişiminin 
yavaşlığından dolayı 
çocuklar yürümeyi ve 
konuşmayı geç öğrenir.

• Bu çocuklar, 
hatırlayamaz, hata 
yaparlar ve fikirleri 
kavramakta yavaştırlar.



Agaricus Muscarius

ZİHİN ve GENELLERDE

• Heme zihinsel hem de bedensel 
olarak beceriksiz ve sakardırlar.

• Vucüdundaki kasların hareket 
koordinasyonları zordur

• Beyin ve omurilik arasındaki 
koordinasyon sorunu



Agaricus Muscarius

• Alternatif durumlar - üzüntü ile değişen
mutluluk

• Arkadaşının ellerini elleriyle kavrar

• Arkadaşının ellerini öper

• Tehlike duyusu yok - tehlikenin farkındasın ama
senin için hiçbir anlam ifade etmiyor

• Kendini yaralama, kendini yaralamaya neden 
olan çılgınlık

• Görev, görev duygusu. Kayıtsızlık’da da var.



Agaricus Muscarius

• Öfke, güç artmış 
• Deliryum, gücün yüceltilmesi ile
• İnsanlara eşyaları fırlatma
• Çocuk askerler, silahlar, süper kahramanlarla

oynar
• Zıplama ve tırmanma, en tehlikeli yerlerde

oraya buraya koşar
• Grotesk dans etme
• Meşguliyet iyi gelir
• Beceriksizlik



Agaricus Muscarius

RAHATSIZ EDİLMEYE DAYANAMAZ

DİK BAŞLI

YIKIM

Düşüncesizlik

Pervasızlık

CİNNET, DELİLİK

KUDURMUŞ

ÖFKELİ

ÇIĞLIK ATAN

GÖZÜ DÖNMÜŞ

YARALAMA Kendini

Başkalarını

HİSTERİ

Planlar
CESUR

İNTİKAMCI
NEFRET

Gücün 

ani artışı

DELİRYUM

Şarkı söyleme

Bağırma

Mırıldanma

Şiir okuma

Kehanet

Sarhoş gibi

DELÜZYONLAR

Büyük bir insan olduğu

Süper güç tarafından kontrol edildiği

Hafif, tinsel, maddi olmayan olduğu

Dizlerinin üstüne çöküp günah çıkarması gerektiği 

emrini almış

Cehennemin kapısında günah çıkarmak zorunda 

olduğu

Küçük bir deliğin büyük bir uçurum olduğu

Kaşığın bir göl gibi olması

Vucut kısımları

Vücudunun dışına çıkıp dolaşabiliyor

Vücudun tamamen küçüldüğü

RÜYALAR

Anksiyöz

Kopuk

Kabus

Unutur

Boğulmuş gibi

Vücut kısımları



If you have any queries please don’t hesitate 
to contact us on

Dr Samir Chaukkar (drsamirchaukkar@gmail.com)

+91-9892166616
+91-8767702498

mailto:drsamirchaukkar@gmail.com

