
VAKA 6 

 

Sevgili Danışan, 

Tüm bu sorular, homeopatik tedavinin kişilik tipine ve bireyselliğe bağlı olmasından dolayı 
sorulmaktadır. Hastayı bir bütün olarak ele almaktayız ve hastalık zihin-beden ve ruhun 
değişmesinden başka bir şey değildir. Aşağıdaki sorulan detayları bize sağladığınızda doğru tedaviye 
başlamamız ve sorunlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olmamız kolaylaşacaktır. 

 

İSİM: A.Ş. 

YAŞ: 43 

AĞIRLIK/BOYUK: 95 kg / 178 cm (gençken zayıftı) 

CİNSİYET: erkek 

MESLEK: serbest meslek (bisiklet tamircisi, şarkıcı, yatırım danışmanı) 

EĞİTİM: ortaokul 

DİN: Müslüman 

ADRES: Fethiye / Muğla 

E-POSTA: 

TELEFON YOK: 

FAKS: 

MEDENİYET DURUMU: evli, çocuksuz 

AKTARILAN: Ferhat Güner 

DOĞUM TARİHİ: 15.01.1978 

 

ANA ŞİKAYETİ:  

Uyku apnesi 

Teşhis: 10 yıl önce 

Burnun sağ tarafında deviasyon. Ufak bir operasyon geçirdi, başlangıçta iyiydi ama sonra sorun yine 
aynı. 

Karısı 2002'de (19 yıl önce) fark etti: göz altı torbaları olmaya başladı, horlama, sinirlilik, sürekli uyku 
modu.  

Son 6 yıldır uyku için CPAP kullanıyor. Hatta bazen bu bile yetmiyor. 

<yorgunluk   >havada bol oksijen   >deniz kenarı 



Normalde karın üstü yatar ama CPAP için sırt üstü yatması gerekir. 

Ameliyat olmayı planlıyor (arkadaşı önerdi). Uyku apnesinin bir bilinçaltı sorunu olduğuna inanıyor. 

 

Soru: Bu hastalık için herhangi bir tetikleyici var mı? 

Cevap: Bir yaşında yüksek ateş. Daha sonra inmemiş testis, sağ testis. 9 yaşındayken operasyonla 
alındı. ve tabii ki stres ve üzüntü de hastalığım için başka bir stres faktörü. 

 

BAŞKA ŞİKAYETİNİZ VAR MI? 

YÜKSEK TANSİYON – 2015 yılında geçirdiği bir motosiklet kazasının ardından başladı. Vertigo ile 
birlikte. Bunun için Tarka 240+4 mg kullanmaya devam etmem gerekiyor ama Fethiye'ye taşındığım 
için azalttım ve neredeyse kullanmıyorum. Şu anda HP ile bir sorunum yok ama geleceği bilmiyorum. 

İlaç yan etkileri: mide yanması ve ağrısı. Muadilini kullandı ama yine aynı sorun. Bu yüzden 
kullanmayı bıraktı (tam 4 yıl kullandı). 

EKLEM AĞRISI: Aile özelliği. Kalsifikasyon (böyle düşünüyor, teşhis konmadı). Eklemde 
kıtırdama,kütleme, ağrı ve şişlik. Vücutta da şişlik. 

Futbol oynarken çapraz bağ yırtığı olmuş 

MUTLULUK: Normalde neşeli biriyim ama son 2 yıldır mutlu olamıyorum. Enerjik değilim. Eski neşeli 
beni istiyorum. Yurtdışına gidersen hiçbir şeyi umursamıyorsun ya öyle özgürce hareket etmek 
istiyorum. Fethiye'ye ilk geldiğimde de aynı şeyi hissediyordum. 

 

HASTALIK VE AMELİYAT GEÇMİŞİ: 

 Geçmişte herhangi bir önemli hastalık veya ameliyat geçirdiniz mi? 

 Hastalık / Ameliyat Tedavi Düzelme 
0 – 15 yaş Yüksek ateş (1 y) 

Inmemiş testis (9 y) 
n/a 
operasyon 

 

16 – 30 yaş    
31 – 50 yaş Burun deviasyon (35 y) 

Motorsiklet kazası (37 y) 
Böbrek taşı (40 y) 

operasyon  
 
Kendi düştü 

 

51 yaş    
 

AİLE ÖYKÜSÜ : 

Her iki ebeveyn diyabetik ve y.tansiyon 

Tüm ailede böbrek taşı var 

Annesinde de onun gibi kemik & eklem sorunları. Dizlerde menisküs 

Diğer tüm akrabaları sağlıklı ve uzun süre yaşadı 

 



 

 

 

KİŞİSEL ÖYKÜ: 

 

İştah: yüksek (+++) 

Diyet: Karışık 

Yemekte en çok neyi seversiniz? 

Et (+++), balık (+++), 

Tatlı (+++), acılı baharat (+++) (acı ve tatlıyı karıştırmayı sever), 

Sirke (++), 

Portakal ve limon (+++) kabuğuyla bile yiyebilir 

Sıcak yemek 

Süt (kahvaltı için sıcak, ama diğer zamanlarda her ısıda içebilir) 

Çay (++++++++) ama yazın içemez 

Kahve 

 

Yemekte en çok nefret ettiğiniz şey nedir? Niye? 

Tuz (+++), soğuk yemek (+++) 

 

Herhangi bir yiyecek / içecek intoleransı? 

Çok fazla tuzlu yemekler 

 

Su isteği:. 

Kışın su isteği hiç yok (hatta bir hafta su içmese de aklına gelmez), yazın 5-6 lt/gün 

Kışın ılık su, yazın soğuk su 

Not: Kışın çok çay içiyor o yüzden su içmiyor olabilir mi???? 

Ter : aşırı fazla, koku yok, teri tuz izi bırakır 

Vücudun her yeri ama özellikle avuç içi yaz-kış hep sıcak terler. 

Bağırsak alışkanlıkları: tatmin edici 

Rutin normal (kahvaltıdan sonra) 



Bununla ilgili varsa diğer şikayetler: n/a 

İdrar: 5 lt su içse bile yine de sarı renkli, bazense kırmızı renk  

Uyku: 8 saatlik uykudan sonra dinlenmiş uyanıyor, aksi halde değil. 

Rüyalar: Çok rüya görür. Geleceği görür (1-2 gün sonra ne olacağını görür) 

Alışkanlıklar: sigara - günde 1 paket, alkol - sosyal içme 

Aynı şeyin hayatınız üzerindeki etkisinden bahsedin. 

Sigara apnem için çok kötü ve ayrıca balgam üretmeme neden oluyor. Ayrıca horlamaya da 
neden olur. 

ISI REAKSİYONU: 

Hangi mevsimi seversin? Niye? 

İlkbahar ve sonbahar. Orta derecede bir sıcaklığı sever. Aşırı sıcağı ve soğuğu sevmez. Sıcak 
bir vücuda sahip. 

Nasıl bir sıcaklık ve ortamda olmayı seversiniz veya kendinizi rahat hissedersiniz? 

Orman kenarında denize yakın bir yer. 

YAŞAM ALANI 

Karısıyla yaşıyor 

Eşi işletme okumuş. Özel bir şirkette yöneticiydi (birkaç ay önce ayrıldı). Eşim bana iyi geliyor. 

Aile içinde ılımlı, olumlu, iyimser ve arabulucuyum. 

Yabancılarla kolayca arkadaş olabilirim 

Eğer insanlar düzgünse çok iyi, yoksa insanlar durumumu kötüye kullanıyorlar. 

 

ÇALIŞMA ORTAMI: 

Bir bisiklet tamirhanesinde tek başına çalışmaktayım. 

 

ZİHİNSEL GENELLER: 

Kendinizi nasıl biri olarak tanımlarsınız? 

Ben verici ve tutucuyum, güvenilirim. Hiçbir şeye ve hiç kimseyi bırakmam. Bir şeye 
sahipsem, kolayca atmam. “Her eve benden lazım”. 

Başkaları sizi nasıl tanımlar? 

Güvenilir. Benimle herkesin her şeyi emin ellerde. Sevecen, arkadaş canlısı biri olarak 
görürler. “Keşke kocam, oğlum, damadım, kardeşim senin gibi olsa” diyor insanlar. 

Mizaçınızı ayrıntılı olarak açıklayın. 



Ilımlıyım ama bir o kadar da sinirli olabiliyorum. 

Hangi konularda hassassınız? Hangi şeyler sizi duygusal olarak kolayca etkiler ve kendinizi bu 
durumda nasıl ifade edersiniz? 

Biri beni hayal kırıklığına uğratırsa. Örn. Bir sürü iyilik yapıyorum ve bir kez yapmazsam, 
insanlar silip atıyor ve bu beni gerçekten çok üzüyor. 

Yanlış anlaşılmak, yanlış yargılanmak, suçlanmak ve sonrasında dışlanmak. 

 

Ne zaman ve hangi durumlarda korkmuş veya endişeli hissediyorsunuz? Bu duyguyla ilişkili geçmişte 
yaşamış olduğunuz kötü deneyimlere sahipseniz belirtiniz: 

Korkuyu hissedebiliyorum. Hissettiğimde nabzım, tansiyonum ve ateşim yükseliyor. 

Sanırım hepsi iş ile ilgili şeyler yüzünden. Gürültüye karşı çok hassasım, özellikle keskin sese. 

Yeni evliyken evimiz yandı. Bu yangında yan komşum akrabamdı ve onlara bir şey olacak diye 
korktum.Bu yüzden bazen çok hızlı tepki verebiliyorum. Değer verdiğim insanların zarar 
görmesinden korkuyorum.  

Hangi durumlara tahammül edemiyorsunuz / öfkeleniyorsunuz ve öfkenizi nasıl ifade ediyorsunuz? 

Bir sürü iyilik yapıyorum ve bir kez yapmazsam, insanlar silip atıyor ve sonra sinirleniyorum. 
Tepkimi sözlü ve jestlerimle gösteriyorum. 

Ve sadakatsizlik beni sinirlendirir. 

Öfkenizi üstlerinize, astlarınıza ve aile üyelerinize göre tanımlayın. 

Öfkemi bana yakın olanlara (baba, anne, eş) daha kolay gösteririm. Beni en çok rahatsız eden 
şey de bu zaten. Çok çabuk sinirlenirim. O zaman kullandığım kelimeler çok can yakıcı oluyor. 
Fiziksel şiddet uygulamam ama sözle ve bağırarak şiddet uyguluyorum. 

Hangi durumlarda ağlarsın? Tesellinin üzerinizde nasıl bir etkisi var? 

Yalnızken sevdiğim insanları düşündüğümde. Ve bazen bir şarkıyla, bir kokuyla, bir renkle, 
güzel şeylere, her şeye ağlarım. 

Teselliyi çok severim ve bana iyi gelir. 

Yalnız kalmaktan mı hoşlanıyorsunuz yoksa her zaman birilerinin yanınızda olmasına mi ihtiyaç 
duyarsınız? 

Birilerinin yanımda olmasına çok ihtiyacım var. Kendi başıma bir şeyler yapmayı seviyorum 
ama bunun dışında birinin eşlik etmesine ihtiyacım var 

Eşyalarınızı nasıl saklıyorsunuz, iyi düzenlenmiş, düzenli ve temiz mi yoksa orada burada mı dururlar? 
İşler yolunda değilse nasıl tepki verirsiniz? 

Düzenlenmiş 

 Başkalarının arkadaşlığını seviyor musunuz / sevmiyor musunuz? 

  Severim 



Şu anda (ya da yakın zamanda) biraz stres altında mısınız? Cevabınız evet ise, lütfen bunun doğasını 
ve üzerinizdeki etkisini açıklayınız. 

Evet, son korona olayı beni etkiledi. Daha önce sahip olduğum standardı koruyamamak 
bende stres yaratıyor.  Yapacak bir şey varsa uğraşıyorum ama yapacak bir şey yoksa akışa 
bırakıyorum ve umurumda değil. %40 mücadele %60 bırak gitsin 

Hayatında yaşadığın en büyük acılar neler? 

Allaha şükür hiç böyle acım olmadı! Ailemde herhangi bir kayıp olursa bu çok büyük bir acı 
olur, ama henüz böyle bir kaybım olmadı. 

Hayatta yaşadığınız en büyük mutluluklar nelerdir? 

Eşimin hamile olduğunu duyunca mutluluktan ağladım. 

Hobilerinizden bahsedin. 

Balık tutmak, müzik dinlemek, şarkı söylemek, seyahat etmek, motosiklet sürmek, ailemle 
vakit geçirmek 

----------------------------------------------------------------- 

Vakası alınmadan verilen remediler 

Eylül 2019'da Ruta 200 – 1x1 bir hafta (kol ağrısı için) 

Aralık 2020'de Arnica 200  - 3 gün boyunca 1 kuru doz (diz şişliği için) 

Nisan 2021'de Medorrhinum 1M - 1 kuru doz (yapısal) 

 


