
Tekrar
6 Mayıs 

20:00 – 00:00



KUŞLAR



EVRİM

Kuşlar dinazorlardan 

evrimleşmiştir.

Sürüngenlerden değil.



GÖRÜNÜM

Çoğunlukla kanat kullanarak uçan hayvanlardır

ve gövdeleri tüylerle kaplıdır



YAŞAM 

ORTAMI

Soğuk bölgelerden 

tropik ormanlara kadar 

her yerde kuşlar 

bulunur. 

Bazı kuşlar göç ederler 

ama bazıları ise tüm yıl 

aynı bölgede yaşarlar.



EŞ İLİŞKİLERİ

Tek eşli hayvanlardır,

Ama eşlerini kaybettikleri 

durumlarda yine kendi 

cinslerinden başka bir partner 

seçerler.



DUYU SİSTEMİ

Görme ve işitme 

duyusu son derece 

gelişmiştir.

Sonderece konuşkan 

hayvanlardır ve 

seslerini birçok amaç 

için kullanırlar.



DOLAŞIM

Memeliler gibi 

sıcakkanlı hayvanlardır



SOLUNUM SİSTEMİ

Ciğerlerin 9 büyük hava 

kesesi vardır, bü keseler 

tüm gövedeye yayılmıştır ve 

kemikre kadar ulaşırlar.

Sistem aynı zamanda 

bendeni hafifletir ve uçuşu 

kolaylaştırır.



SİNDİRİM SİSTEMİ

Sindirim sistemi çok gelişmiş değildir. Gıdalar 

mememlilere nazaran çok daha çabuk bedenden 

atılır.

Dişleri yoktur, diş yapılarını evrimleri esnasında 

kaybetmişlerdir.

Kuşların sindirim problemleri vardır.

Tahılları öğütmeye yarayan Taşlık(Kursak) organı 

bulunur. Bağırsakları kısadır, sıklıkla dışkılarlar, 

bedeni hafifletir.

Süt ve süt ürünlerini sindirmeye yarayan enzimleri 

yoktur.



KUŞLAR

• ANA REMEDİLER (43): Anas indica* (489) - Anser anser (0) - Ara macao* 
(298) - Ardea Herodias* (207) - Branta canadensis ovum (0) - Bubo 
virginianus* (193) - Buteo jamaicensis* (666) - Calypte anna* (6) -
Cathartes aura* (924) - Ciconia Ciconia (0) - Columba livia domestica (0) -
Columba palumbus* (141) - Corvus corax* (1171) - Cygnus bewickii* (765) 
- Cygnus Cygnus* (2308) - Cygnus olor (15) - Diomedea exulans* (113) -
Falcon cherrug (17) - Falcon peregrinus disciplinatus* (2378) - Gallus gallus 
domesticus (0) - Gavia immer (0) - Geococcyx californianus* (1154) -
Guano Australis* (110) - Haliaeetus leucocephalus* (3675) - Ingluvin* (98) 
- Kea Nestor notabilis (272) - Larus argentatus* (1001) - Nidus edulis* (78) 
- Oscillococcinum (101) - Ovi gallinae pellicular* (731) - Passer domesticus 
(1833) - Pavo cristatus (0) - Pelecanus occidentalis* (620) - Pharomachrus 
mocinno (0) - Phoenicopterus roseus (0) - Phoenicopterus ruber (0) -
Pullus gallinaceus* (280) - Sialia currucoides* (808) - Spheniscus humboldti 
(0) - Threskiornis aethiopica (98) - Turdus merula (0) - Tyto alba* (1203) -
Vultur gryphus (36)

* COMPLETE DYNAMICS REPERTORY



KUŞLAR 

• Aile, grup ve sorumluluk

• Empati and kopukluk

• Kurban ve cellat (mobbing)

• Tuzak ve özgürlük

• Savaş ya da kaç

• Duyusal aşırı duyarlılık (özellikle görme)

• Batıcı ağrılar

• Sifilitik miyazma (özellikle avcı kuşlar)



1. VAKA



ERKEK
19 yaşında

ALERJİ
İlk görüşme Aralık 2006



Hasta dağda yaşıyor ve 
ailesinin bir çiftliği ve inekleri 

var. 



Ahıra girmekte problem 
yaşıyor, çünkü samanla 

birkaç dakika bile temas etse 
gözleri şişiyor ve kaşınıyor; 

bazen de ayrıca boyun ve üst 
uzuvlarda ürtiker 

döküntüleri oluyor



Sıklıkla burun kanamaları 
(özellikle sağ burun deliğinden)

Çocukken kulak zarı delinmesi



Yüksek derecede 
rekabetçi, dans 

yarışmalarına katılmış, 
araba yarıştırıyor ve ralli 

pilotu olmak istiyor 



Geçmişte biatlon yaparmış

Neden diye sordum ve şöyle cevapladı:

“Çünkü benim için tek bir atışta mükemmelliği yakalamak önemli ”. 



Ona rüyalarını sordum, bana sıklıkla
rüyalarında kapana kısıldığını gördüğünü ve
sıklıkla kendini kapana kısılmış hissettiğini

söyledi



Bazen çok yukardan bir şeyleri  gördüğü hissini yaşıyor



EV
RÜYASI



GEÇMİŞTE
UYURGEZERLİK

ŞİKAYETİ OLMUŞ



• MIND - AMBITION - increased

• MIND - CONTRADICTION - intolerant of 
contradiction

• MIND - COURAGEOUS

• MIND - DANCING

• MIND - DELUSIONS - small - things - appear 
small; things

• MIND - DELUSIONS - trapped; he is

• MIND - DRIVING - desire for driving - fast

• MIND - SOMNAMBULISM

• DREAMS - TRAP - being trapped

• DREAMS - UNSUCCESSFUL EFFORTS



• ZİHİN - HIRS - artmış

• ZİHİN - ÇELİŞKİ - toleranssız çelişkiye

• ZİHİN - CESUR

• ZİHİN - DANS ETMEK

• ZİHİN - DELÜZYONLAR - küçük - şeyler - görünür; 
şeyler küçük

• ZİHİN - DELÜZYONLAR - tuzağa düşmüş

• ZİHİN - ARAÇ SÜRME - arzular araç sürmeyi - hızlı

• ZİHİN - UYUR GEZERLİK

• RÜYALAR - TUZAK - tuzağa düşürülmüş

• RÜYALAR - BAŞARISIZ EFORLAR



• EAR - PERFORATION - Tympanum

• NOSE - EPISTAXIS

• NOSE - EPISTAXIS - right

• NOSE - HAY FEVER

• EXTERNAL THROAT - ERUPTIONS -
urticaria

• EXTREMITIES - ERUPTIONS - Upper limbs -
urticaria

• SKIN - ERUPTIONS - urticaria



• KULAK - DELİNME - Timpanum

• BURUN - BURUN KANAMASI

• BURUN - BURUN KANAMASI - sağ

• BURUN - SAMAN NEZLESİ

• DIŞ BOĞAZ - DÖKÜNTÜLER - ürtiker

• EKSTREMİTELER - DÖKÜNTÜLER - üst 
uzuvlar - ürtiker

• CİLT - DÖKÜNTÜLER - ürtiker





Güzel tesadüf ?

• “benim için tek bir atışta mükemmelliği yakalamak önemli” 
ifadesi ile avcı bir kuşun avlanması arasında bir ilişki olabilir 
mi?

• Nesneleri yukarıdan görmek ile bir kuşun görüşü arasında bir 
ilişki olabilir mi?



KUŞLAR

• Aile, grup ve sorumluluk

• Empati ve kopukluk

• Kurban ve cellat (mobbing)

• Tuzak ve özgürlük

• Savaş ya da kaç

• Duyusal aşırı duyarlılık (özellikle görme)

• Batıcı ağrılar

• Sifilitik miyazma (özellikle avcı kuşlar)







FALCON PEREGRINUS DISCIPLINATUS
(ALA DOĞAN)



ROBERTO PETRUCCI KLİNİK KONFİRMASYONLARI

◼[CS] = cured symptom (iyileşmiş semptom)
◼[AS] = anamnestic symptom (anemnez semptomu)
◼[CO.S] = constitutional symptom (yapısal semptom)
◼[NCS] = not cured symptom (iyileşmemiş semptom)



4 patients

 MIND - INJUSTICE, cannot support [CO.S]



SYNTHESIS’DE BULUNAN
VAKALARLA KONFİRME EDİLMİŞ SEMPTOMLAR

4 hasta

◼ZİHİN - ADALETSİZLİK, destekleyemez [CO.S] (yapısal 
semptom)



3 patients

 MIND - SYMPATHETIC [CO.S]



3 hasta

◼ZİHİN - DUYGUDAŞ [CO.S] (yapısal semptom)

SYNTHESIS’DE BULUNAN
VAKALARLA KONFİRME EDİLMİŞ SEMPTOMLAR



2 patients

• MIND - AILMENTS FROM - anger - suppressed [CS]
• MIND - COURAGEOUS  [CO.S]
• MIND - DELUSIONS - trapped; he is [CS]
• MIND - TRAVELLING - desire for [CO.S]
• DREAMS - FLYING [CO.S]
• RECTUM - CONSTIPATION [CS]



2 hasta

• ZİHİN - RAHATSIZLIKLAR - dan dolayı - öfke - baskılanmış [CS] (iyileşmiş semptom)

• ZİHİN - CESUR [CO.S] (yapısal semptom)

• ZİHİN - DELÜZYONLAR - tuzağa düşmüş [CS] (iyileşmiş semptom)

• ZİHİN - SEYAHAT ETMEK - arzusu [CO.S] (yapısal semptom)

• RÜYALAR - UÇMAK [CO.S] (yapısal semptom)

• REKTUM - KABIZLIK [CS] (iyileşmiş semptom)

SYNTHESIS’DE BULUNAN
VAKALARLA KONFİRME EDİLMİŞ SEMPTOMLAR



1 patient

• MIND - AILMENTS FROM - sexual humiliation [AS]
• MIND - ANGER [CS]
• MIND - ANXIETY [CS]
• MIND - ANXIETY - conscience; anxiety of [CS]
• MIND - ANXIETY - family; about his [CS]



1 hasta

• ZİHİN - RAHATSIZLIKLAR - dan dolayı - cinsel aşağılanma [AS] (anemnez semptomu)

• ZİHİN - ÖFKE [CS] (iyileşmiş semptom)

• ZİHİN - ANKSİYETE [CS] (iyileşmiş semptom)

• ZİHİN - ANKSİYETE - vicdan; anksiyete -ın [CS] (iyileşmiş semptom)

• ZİHİN - ANKSİYETE - aile; hakkında -si [CS] (iyileşmiş semptom)

SYNTHESIS’DE BULUNAN
VAKALARLA KONFİRME EDİLMİŞ SEMPTOMLAR



1 patient

• MIND - BITING - nails [CS]
• MIND - CONFIDENCE - want of self-confidence [CS]
• MIND - CONFUSION of mind - identity, as to his [AS]
• MIND - CONTRARY [NCS]
• MIND - DELUSIONS - separated - body - feet are 

separated from the body [AS]
• MIND - DRIVING - desire for driving - fast [NCS]
• MIND - FEAR - narrow place, in [CS]



1 hasta

• ZİHİN - ISIRMAK - tırnaklar [CS] (iyileşmiş semptom)
• ZİHİN - GÜVEN - noksanlığı; kendine güven [CS] (iyileşmiş semptom)
• ZİHİN - KARIŞIKLIK zihnin - kimlik, kendi [AS] (anemnez semptomu)
• ZİHİN - KARŞIT [NCS] (iyileşmemiş semptom)
• ZİHİN - DELÜZYONLAR - ayrılmış olan - beden - ayaklar ayrılmış bedenden [AS] (anemnez semptomu)
• ZİHİN - ARAÇ SÜRME - arzular araç sürmeyi - hızlı [NCS] (iyileşmemiş semptom)
• ZİHİN - KORKU - dar yerde [CS] (iyileşmiş semptom)

SYNTHESIS’DE BULUNAN
VAKALARLA KONFİRME EDİLMİŞ SEMPTOMLAR



1 patient

• MIND - FORSAKEN feeling [CS]
• MIND - IRRITABILITY - menses - before [CS]
• MIND - LIBERTINISM [NCS]
• MIND - MALICIOUS [CS]
• MIND - NATURE - loves [CO.S]
• MIND - SENSITIVE - noise, to [CS]
• MIND - SYMPATHETIC - animals; towards [CO.S]



1 hasta

• ZİHİN - VAZGEÇİLMİŞ hissi [CS] (iyileşmiş semptom)

• ZİHİN - İRRİTABİLİTE - mensler - öncesi [CS] (iyileşmiş semptom)

• ZİHİN - LİBERTİNİZM [NCS] (iyileşmemiş semptom)

• ZİHİN - KÖTÜ NİYETLİ [CS] (iyileşmiş semptom)

• ZİHİN - DOĞA - sever [CO.S] (yapısal semptom)

• ZİHİN - HASSAS - gürültü, -ye [CS] (iyileşmiş semptom)

• ZİHİN - DUYGUDAŞ - hayvanlara karşı [CO.S] (yapısal semptom)

SYNTHESIS’DE BULUNAN
VAKALARLA KONFİRME EDİLMİŞ SEMPTOMLAR



1 patient

• DREAMS - AMOROUS [NCS]
• DREAMS - COITION [NCS]
• DREAMS - FORSAKEN; being [CS]
• DREAMS - PREGNANT - being [CS]
• DREAMS - TRAP - being trapped [CS]



1 hasta

• RÜYALAR - AŞKA MEYİLLİ [NCS] (iyileşmemiş semptom)

• RÜYALAR - CİNSEL BİRLEŞME [NCS] (iyileşmemiş semptom)

• RÜYALAR - VAZGEÇİLMİŞ olma [CS] (iyileşmiş semptom)

• RÜYALAR - GEBE - olmak [CS] (iyileşmiş semptom)

• RÜYALAR - TUZAK - tuzağa düşürülmüş [CS] (iyileşmiş semptom)

SYNTHESIS’DE BULUNAN
VAKALARLA KONFİRME EDİLMİŞ SEMPTOMLAR



FALCON PEREGRINUS 
DISCIPLINATUS

PEREGRINE FALCON / ALACA DOĞAN

falco-pe. (Radar Opus 1340)

GRUP: BIRDS



FALCON PEREGRINUS 
DISCIPLINATUS

• Özellikle hız yaparak adrenalin arayışı, ancak felç olma 
hissi yaratan karanlık korkusu

• Soğuk intikamla birlikte saldırganlık: nehir kıyısında 
oturun ve bekleyin, er ya da geç düşmanınızın cesedinin 
geçtiğini göreceksiniz

• Empatiklik ve haksızlığa dayanamama özellikle aile 
üyelerine karşı 

• Cinsel istismar ve cinsel aşağılanma (“efendi ve köle” 
ilişkisinde sürekli köle)

• Zihinsel ve fiziksel düzlemde sifilitik yatkınlık 

• Zihinsel ve fiziksel düzlemde sıkışmış ve kapana kısılmışlık 
hissi (organlarda kapana kısılmış hissi) 

• Laktoz intoleransı

• Kendilerinin veya annelerinin hamileliklerindeki 
problemler: düşük olma ihtimalı ve kusma 



ARA MACAO

SCARLET MACAW / KIZIL ARA PAPAĞANI

ara-maca. (Complete Dynamics Repertory 298)

GRUP: KUŞLAR



ARA MACAO

• Kendisi olmakla grubun yararlı bir üyesi 
olmak arasındaki çatışma

• İletişim aşkı (sözsel, yazılı, görsel)
• Olduğum kişi olarak onurlandırılmaya 

ihtiyacım var

• Her zaman kendi gerçeğimi söylemek 
isterdim ama bazen toplum buna izin 
vermiyor

• Renkli kıyafetler giyme arzusu ancak aşırı 
abartılı olmaktan korkma

• Verme ama karşılığında birşey almama hissi 

• Sakarlık ve koordinasyon bozukluğu

• Artmış iştah



2. VAKA



ERKEK

51 yaşında

ROMATOİD ARTRİT



Mevcut şikayetleri

• Ana problemi kalçada ağrı

• Sadece ağrı kesici ile 
uyuyabiliyor, 2-7am arasında 2 
ile 5 adet arası ağrı kesici alıyor

• Tüm vücutta gangliyonlar

• Vücutta en çok etkilenen bölge 
dizler

• Herpetik döküntüler

• Ses problemi

• Sol avuç içinde egzama



• İyi bir sesi olmamasına rağmen 
konuşmayı ve şarkı söylemeyi 
seviyor

• Boğazında onu boğan birşey 
olduğunu ve bundan dolayı ses 
tellerinin yeterince iyi 
titreşmediğini hissediyor

• Normalden daha sık nefes almak 
zorunda kalıyor, nefesinin çabuk 
tükeneceğini hissediyor. Cümlesini 
tek nefeste tamamlayamıyor



GEÇMİŞ HİKAYESİ

• Sık tekrarlayan öksürük ve boğaz 
ağrısı

• Çoğunlukla soğukalgınlığı ve grip

• Bacaklarda ganglionlar

• Cilt problemleri (sedef)               

> deniz kenarı



HOBİ

Fotoğrafçı

Doğa fotoğrafları çekmeyi seviyor

Bir müzede fotoğraf arşivcisi 
olarak çalışıyor

Şarkı söylemeyi seviyor



KENDİNİ NASIL 
HİSSEDİYOR?

• Depresif

• Terkedilmiş

• Ailesini çok seviyor ve aile onun için en önemli şey

• Her ne kadar ona kötü davransalar da her zaman kız kardeşi ve 
yeğeni ile ilgileniyor/bakıyor

• Aileyi bir arada tutmak istiyor

• Tüm problemleri kız kardeşi onu dışlayınca başlamış



GENEL SEMPTOMLAR

• sedef > deniz kenarı

• herpetik döküntüler > tuzlu su ile yıkamak

• kalça ağrısı < gece

• kalça ağrısı > sıcak banyo

• uyluklara doğru yayılan bası şeklinde ağrı

• ses < şarkı söylemek, konuşmak; > sabah



RÜYALAR

suyun içinde uçtuğunu gördüğü tekrarlayan rüyaları var



Nerede yaşamak isterdiniz?

Denize yakın bir yerde ama yüksek dağlar da olmalı



KRALLIK?

• Sıklıkla ailesinden bahsediyor

• Onlarla ilgilenmeyi seviyor

• Doğayı seviyor

Bitkilerde olan hassasiyeti yada 
minerallerde olan strüktür 
olgusunu hastada görmedim

HAYVAN KRALLIĞI



AMA HANGİ GRUP?

• Aile

• Su 

• Eklem problemleri

• Solunum problemleri (öksürük, 
ses, hava azlığı)

• Görme onun için önemli (kamera 
sayesinde şeyleri yakından 
görebiliyor)

• Cilt problemleri



8 CÜMLE

• Aile ve sorumluluk

• Empati ve kopukluk

• Kurban ve cellat

• Tuzak ve özgürlük

• Savaş ya da kaç

• Duyusal aşırı duyarlılık (özellikle görme) 

• Batıcı ağrılar

• Sifilitik miyazma (özellikle avcı kuşlar)



KUŞLAR



TAKİP

• 1. hafta:
• Remediyi almaya başladıktan sonraki ilk sabah, gece boyunca ağrı kesici 

almadığımı farkettim. 

Ağrı hala oradaydı ama çok daha azdı

• 2. hafta:
• Hala geceleri ağrı kesici almıyorum

• Sokakta yürürken düşmüş, dizini çarpmış, fakat ağrısı veya yaralanması 
olmamış (bu ona tuhaf gelmiş)



1 ay

• Kalçamda hala ağrı var, ama başta 10 ise şimdi 3-4 şiddetinde

• Ağrı şimdi akşamları daha yoğun

• Herpetik döküntüler yok

• Sedef daha iyi, 10 üzerinden 5

• Fakat iyileşme durmuş gibi

Sıklığı arttırdım



6 ay

• Ağrı çok az, sadece uzun süre oturursa hissediyor 
• Herpes yok
• Egzama yok

• Daha az sedef döküntüsü

Ondan dahili ganglionları için ultrasyon tetkiki istedim, bir hafta sonra beni aradı ve 
dizlerindeki ganglionların yok olduğunu söyledi.

Sıklığı arttırdım



1 yıl

• Ağrı yok

• Herpetik döküntü yok

• Dahili ganglionlar yok

• Egzama yok

• Sedef hala var, ama azalmış şeklide

1,5 yıl sonra

Karısı ile karşılaştım ve bana çok iyi olduğunu söyledi 



PEKİ YA REMEDİ NEYDİ?

• Bir kuş bulmalıydım ve suda 
uçuyor olmalıydı

• Yüksek dağlara yakın bir bölgede 
yaşıyor olmalıydı

• Kalça problemleri olan

• Gelecek için özel birşey yapan 
(fotoğraf arşivi)





SPHENISCUS HUMBOLDTI
Humboldt pengueni - Güney Amerika



SPHENISCUS HUMBOLDTI

HUMBOLDT PENGUENİ

sphen-h. (Radar Opus 0)

GRUP: KUŞLAR

ROBERTO PETRUCCI – GROUPS AND THEMES



SPHENISCUS HUMBOLDTI
• Kişilik çatışmaları: zarif görünüş ve nazik bir ruha 

karşılık frustrasyon ve sebepsiz öfke hali

• Yalnızlığa yol açan kirli olma ve gruptan atılmışlık hissi 
(lepra miyazması)

• Kendini aşağı görme ve utanç duygusu: Özel olmak ve 
grup tarafından takdir edilmek için özel birşey yapmak 
istiyorum

• Vermek istemiyorum çünkü benden yeterince alındı ve 
asla benim hakkım olanı alamayacağım

• Kendini daha da izole hissetmesine yol açan 
adaletsizlikten kaynaklanan öfke

• Aşk bağımlılığı ve ulaşılamaz bir kadın için hastalıklı 
romantik bir tutku (yıllarca sürebilen saplantılı aşk 
duygusu)

• Cilt şikayetleri: egzama ve sedef hastalığı

• Kuru havadan kaçınmayla ve soğuk nemli hava 
isteğiyle birlikte vücudun her yerinde soğukluk



HALIAEETUS 
LEUCOCEPHALUS 

BALD EAGLE / KEL KARTAL

haliae-lc. (Complete Dynamics Repertory 3675)

GRUP: KUŞLAR



HALIAEETUS 
LEUCOCEPHALUS 
• Derin depresyon: ruhum kırıldı ve uçup gitti (parçalara ayrılma 

hissi ve zihinsel ve fiziksel düzeyde sifilitik eğilim)

• Gün içinde duyguların bastırılması ve ifade edilemeyen öfke, 
geceleri kavga düşleri

• Aile üyeleri ile ilgilenir, onlar hakkında kaygılı ve endişelidir

• Acı çeken hayvanlara karşı sempatik ve sevgi doludur, bu 
durum o kadar güçlüdür ki bu nedenden ötürü öldürmeyi 
düşünebilirler

• Sıla hasreti: gündüz hisseder ve gece hayalini kurar

• Tüm olumsuz duyguların üzerinde yükselen bilgiye uçma

• Kadın hastalıkları: uterinde batıcı ağrı, dismenore ve adet 
sırasında aşağı çekilme hissi

• Eklemlerde batıcı ağrı (özellikle omuzlar ve kalçada)




