
VAKA 8                                            

İlk görüşme – 18 Nisan 2020 

İsim: AÖ  Yaş: 26   Kadın   Kilo/Boy: 72kg / 153cm   

Kahve: Günde 2-3  Çay: 3-4 /gün  Sigara: sık sık bırakıp tekrar başlıyor. Alkol: içmiyor. 

Akut homeopatik remediler kullanıyor. 

Ailedeki önemli hastalıklar: büyük anane ve dede kalp hastalığıyla vefat etmiş. 

Bekâr, ailesi ile yaşıyor.  

Ana şikâyet:  

Polikistik over sendromu. 20 yaşın başından itibaren düzensiz yılda 1-2 kez adet görüyor.  
15-16 lı yaşlarda çok yoğun kanamalı, çok ağrılı ( özellikle sağ bacakta ağrı) geçerdi. Adet 
başından sonuna kadar 6 gün ağrılı geçerdi. Kanama olmayan aylarda ayak üşümesi, göğüs 
hassasiyeti, ödem oluyor, düzenli değil.  
 

Hasta öyküsü: 

19 yaşındayken erkek kardeşini kaybetti (doğuştan hastalık - trombosit eksikliği) ve 
sonrasında adet düzen bozuldu.  
Yas döneminde duygularını dışarı vuramadı. 
Başkasının yanında ağlayamıyor.  
Sıkıntısını karşıdaki kişiyi üzmemek için paylaşmıyor.  
Sinirlendiğinde çok aşırı sinirleniyor, elindekini fırlatma güdüsü var ama yapmıyor. Sesini 
yükseltiyor, bağırıyor, sözleriyle de incitiyor.  
 
Adet döneminde: vücutta ödem, 1 hafta öncesinden göğüste şişme, ayaklar soğuk. Baş 
dönmesi özellikle sabah kalkarken. 
 
Kolay üşür, hava değişiminden çok etkileniyor. Kapalı, bulutlu hava huzursuz ediyor. 
Kolay ve sık hastalanır. 
Uyku: uyku sever, min 7 saat. Son 3 yıldır uykuya dalması 1 saat sürüyor, yorgunluk 
zorlaştırıyor. Dolunay ve yeniay dönemleri uykusu etkileniyor.  
Sabah enerjik uyarır. Yüzüstü uyur, çorapsız, tam örtülü.  
Güneş agreve ediyor, kolayca güneş çarpıyor. Cilt çok hassas kuru.  
Ter: aşırı. Her zaman ense, boyun ve sırt. Stres, sıcak yeme - içme ve baş ağrısı artırıyor. 
 
Yemek: tatlı çok sever. Acı sever. 
Havuca alerjisi var, boğazı şişiyor. 10 yıl önce çok antibiyotik kullanımının arkasından oluştu.  
Sindirim: sorun yok. 
 
Korku: karınca, 10 yaşında travma sonrası. 
(2 yıl önce Lachesis LM3 - 2 ay boyunca günde 1 tekrar kullandı, yılan fobisi oluştu) 



 
Hipotiroid 2 yıldır. Saç dökülme, sinirlilik, uyku bozukluğu ve yorgunluk şikâyetleri. Değerler 
iyi şu anda ilaç kullanmıyor.  
Alerjik astım, 10 yıldır atak yaşamıyor.  
 
Baş ağrısı son 2 haftadır, enseden başlayıp başın sağ tepesine (orta) ilerliyor. Batan ağrı. Ağrılı 
bölgeler çok sıcak oluyor. Soğuk > baskı < 
 
Kalp çarpıntısı: akşamları saat 18.00-19.00 gibi kalp çarpıntısı. Sebepsiz. Bazen sinirlenince de 
oluyor. 
 
Kendisini tarifi: deli, naif, kolay üzülür, hassas, sabırsız, sinirlenince ruh hastası oluyor,  
göğsünde basınç hissediyor. Haksızlığa hiç gelemiyor. İçe kapanık, kolay paylaşamıyor.  
 
Aşk ilişkileri hep kötü sonlandı, son 3 ilişkisi aldatılarak bitti.  
 

İlk takip görüşmesi – 2 Ekim 2020 

2 Eylül  2020,  Remedi X 200c 3 doz   
 

İlk gün grip benzeri agrevasyon yaşadı.  
Remediye başladığının ertesi günü mens başladı. İlk 2 hafta çok mutluydu.  
3 hafta boyunca saat 11.00 de üst üste hapşurdu, sonra geçti.  
İlk 2 hafta uykuya kolay daldı, sonra yavaş yavaş süre uzadı.  
Ödem yok. 
İlk 2 hafta kahveyi çok azalttı, sonra günde 2-3 e çıktı.  
 

Remedi X 200c 3 doz  tekrar edilmesi istendi. 

 

İkinci takip görüşmesi – 30 Kasım 2020 

2 Ekim  2020,  Remedi X 200c 3 doz   
 
Mens tekrarlanmadı. 
Duygularını dışa vurabilmeye başladı. 
Tiroidi için hormon - Euthyrox kullanmaya başladı. 
Son 5 haftadır uykuya dalmada çok zorlanıyor, 3-4 saat sürebiliyor. 
Alt komşuları çok gürültü yapıyor ve neredeyse her gün aralarında münakaşa var, çok 
gerilmesine sebep oluyor. İçinde zarar verme isteği var.  
Tansiyon birkaç kez 19 a çıktı. 
Tatlı isteği kalmadı.  
Aksam terlemesi kalmadı, stres terlemesi azaldı. 
Cilt kuruluğu kalmadı. 



Eskiden sorunu yokken şimdi sütten tiksiniyor.  
Açılmak istemiyor son dönemde. Daha içe kapandı.  
 
Remedi X 12c günde 1 
 

Üçüncü takip görüşmesi – 4 Ocak  2021 

Remedi kullanmaya başladıktan 15 gün sonra adet başladı.  
Kalp çarpıntısı saat azaldı \ 3-4 günde 1 yaşıyor.  
Bas ağrısı azaldı. 
Stres ve gece terlemeleri kalmadı. 
Üzüntülü de olsa ağlayamıyor. 
 

Dördüncü takip görüşmesi – 6 Eylül 2021 

Şubat ayında evden taşındılar, stres azaldı. 
Uykular rahat kalp çarpıntısı neredeyse yok. Baş ağrısı tamamen bitti. 
Son 2,5 aydır vegan beslenmeye başladı ve gluteni kesti. Gluteni kestiğinde arkasından adet 
geldi. Haziran 15 son mens tarihi.   
 
Son 1 aydır duygusal olarak çok hassas. Kendini yalnız hissediyor ve her şeye çok kolayca 
üzülüyor ve ağlıyor. 
Son 3 aydır tanımadığı kişilerin de olduğu topluluklara girdiğinde korku başlıyor. El - ayak buz 
kesiyor, eller titriyor, mide bulanıyor. 
Kursta sunum yaparken veya tanımadığı biriyle telefon görüşmesinde de yaşayabiliyor. 
Karşıdakinin beklentisini karşılayamazsam endişesi.  
 


