




FUNGİ



TARİHÇE

• 4,5 milyar yıl önce Dünya’da var oldular

• Yaklaşık 650 milyon yıl önce fungi iki kola ayrıldılar
• hayvanlar

• mantarlar

• Dünya üzerinde 1,5 milyon türü bulunmakta

• Bitkiler krallığından 6 kat daha büyük bir krallık



Kim bunlar ?

Ne bitki ne de hayvanlar,
ikisi arasındalar. 

Hayvansal-insani davranış
biçimine sahipler

onlar

FUNGİ



Karakterleri nasıl ?

• Zekiler
• çevrelerine tepki verirler

• yiyecek ararlar

• kendilerini savunurlar

• sorunları çözerler



• Miselyum sayesinde bir ağ gibi
her yerdeler.

• miselyumu iletişim için
kullanırlar

• miselyumu kullanarak
bitkilere gıda temin ederler

• miselyum bilgiyi
barındırmaya yarar

• miselyum kendini aşılamaya
yarar



•Onlar ölümsüzdürler
•Fungi karbon barındırır

•Onlar hayatta
kalanlardır



Ne yaparlar ?

• Fungi yaşamı parçalarlar ve böylece yeni bitki yaşamı ve hayvan
yaşamı için kullanılabilir hale getirirler. Geri dönüştürürler.

• Doğanın bir tür sindirim sistemidir.

• Her yerdeler, etrafımızda ve içimizdeler. Çoğu zaman saklanıyorlar.

• Sonsuz bir bilgiye sahiptirler.

• Dünya'ya yaşamı getirdiler.

• Onlar aramızdaki en yaşlı ve en genç olandır.



Onlar
• yaratılışdır

• diriliştir

• mahkumiyettir

• yenilenmedir



Fungi ve Seks

Fungilerin kendileri birer üreme
organıdır.

Her saniye milyonlarca spor
yayarlar.

Her bir nefeste en az 5 farklı
mantar sporunu teneffüs etmiş

oluruz.



İnsan evrimi ile bağlantısı

• Fungi bizi biz yapan şeylerdir.

• İlk ilkel insan-benzeri, doğada
bulunan mantarlarla, özellikle de 
Psilocybe ile karşılaştı. Bu fungi, 
beynin bilişsellik ve dil sahibi
olmasını tetiklemeye başladı. Bu 
fungi, insanların evriminde
beynin boyutunu üç katına
çıkardı. Psilocybe, aynı zamanda 
bağışıklık sistemine de yardımcı
oldu.



Sağlık açısından mantarlar

• Mantarların sinirleri yeniden
yapılandırma özelliği vardır, 
bunama ve Alzheimer, otizm ve
öğrenme bozukluklarında
faydalıdır.

• Kanser, depresyon, TSSB (Travma
Sonrası Stres Bozukluğu) ve
alkolizm tedavisinde yardımcı olur.



Psilocybe kullanan insanların deneyimleri

• muazzam ve süpergüç

• sonsuz uzay etrafında

• açık yüreklilik

• ölmekten korkmama

• sevilmek, önemsenmek, biri için
önemli olmak

• sevgiye layık olmak



HOMEOPATİDE
FUNGİ



REPERTORİDE FUNGİ



GRUPLAR VE TEMALAR KİTABI

• MAIN REMEDIES (22): Agaricinum (26) - Agaricus emeticus (24) -
Agaricus muscarius (6981) - Agaricus pantherinus (28) - Agaricus 
phalloides (86) - Agaricus stercorarius (21) - Auricularia polytricha* 
(103) - Boletus edulis* (58) - Boletus laricis (240) - Boletus satanas 
(23) - Bovista lycoperdon (3779) - Cordyceps sinensis** (197) -
Ganoderma lucidum* (49) - Lentinula edodes* (110) - Monilia 
albicans (603) - Phallus impudicus (16) - Polyporus pinicola (102) -
Psilocybe caerulescens (720) - Pycnoporus sanguineus (342) - Secale 
cornutum (3995) - Solanum tuberosum aegrotans (388) - Ustilago 
maydis (771)



GENEL ÖZELLİKLER

Fiziksel düzeyde seğirme, titreme 
ve sarsılma gibi istem dışı 
hareketlere, düzensiz, belirsiz ve 
abartılı hareketlere eğilimlidirler.



GENEL ÖZELLİKLER

• Parestezi :
• Sanki soğuk iğneler sinirlerden 

geçiyormuş gibi nevralji

• Uzuvların soğukluğu ve sertliği

• Donmuş gibi şişme

• Ciltte karıncalanma



GENEL ÖZELLİKLER

• Kanama
• Burun kanaması

• Metroraji (rahim kanaması)

• Hematemez (kan kusma)

• Sürekli kanama 
(hamilelikte, mens 
dönemleri arasında )



GENEL ÖZELLİKLER

• Cinsel istek
• artmış

• masturbasyon isteği

• cinsel rüyalar

• erotik fanteziler

• her gece boşalma

• bir kadınla konuşurken bile 
boşalma



GENEL ÖZELLİKLER

• Üşüyen
• kolay üşütme eğilimi

• sık hapşırma

• soğuğa hassas

• kuru soğuk



GENEL ÖZELLİKLER

• Yeni üremeler
• yumurtalık kistleri

• lenfoid tümörler

• çıbanlar

• miyom tümörleri

• kanlı kabarcıklar

• tümörler



GENEL ÖZELLİKLER
• Zihinsel düzlemde birinci evre:

• kavga etme

• genişleme/yayılma

• egoizm

• artan güç

• cesur

• süpergüç

• huzursuzluk

• yüksek cinsel istek, mastürbasyon



GENEL ÖZELLİKLER

• Zihinsel düzlemde ikinci evre:

• uygunsuz/tuhaf

• depresyon

• deliryum

• güçsüzlük

• uyuşukluk

• donukluk

• kendine üzülme

• sevdiği kişiyi kaybetme terörü



• Yalnız bir yaşam: iletişim eksikliği ve duygusal mesafe

• Kitleye ait olmayı sevmiyorum: Ben özelim ve diğerlerinden farklıyım

• Günlük rutinden bunalmış: hayatın küçük talepleri bile benim için çok fazla

• Çelişkili ve değişken durumlar (iletişim eksikliği ve sevdiği insanları 
kaybetme terörü; neşe haliyle değişkenlik gösteren asabiyet)

• Özgüven eksikliği

• Kuruluk

• Nörolojik şikayetler (seğirme, sarsılma, uyuşma, karıncalanma ve felç)

• Soğukluk ve üşüme



ERKEK ÇOCUĞU
6 yaşında

HİPERAKTİVİTE 

NADİR GÖRÜLEN GENETİK MOZAYİK HASTALIĞI TAŞIYICISI

(9. KROMOZOM MİKRODUPLİKASYONU)

İlk görüşme Aralık 2013



• NORMAL DOĞUM 

• Doğum sonrasında, annesinden 
süt emmekte zorlanmış

• Annesi onu hipotonik buluyormuş



• 8 aylıkken nöropsikiyatrist 
tarafından görüldü ve fizyoterapi 
seansları aldı. 

• Sonra ebeveynler bir psikomotor
uzmanına gitmeye karar verdi. 



• 10 aylıkken oturmaya başladı ve 
düştüğünde kendini 
koruyamıyordu. 

• Göz kapağını kırpıştırma ve 
gözlerde yukarı dönme. 



Ayrıca dalgınlık anları (12 saat 
içinde yaklaşık yirmi kere olabilir) 

ve epileptik nöbetleri vardı.



• İLK DİŞ: 10 aylıkken 

• DİŞ ÇIKARMA İLE İLGİLİ PROBLEMLER: DİYARE - SALYALANMA 

• DESTEKSİZ YÜRÜME: 15 aylıkken (sıklıkla koşmaya çalışır ve düşerdi) 

• İLK KELİMELER: 12 aylıkken 

• AŞI SONRASI ÖZEL BİR PROBLEM YAŞAMAMIŞ



BAŞ AĞRISI: uykuya dalmadan önce   
(haftada birkaç kez) 



SOLUNUM PROBLEMLERİ:       
öksürüğü genellikle kusmaya neden 

oluyor 



Sıklıkla

hıçkırık tutması



yoğun kokulu 
İDRAR



KAFA YARALANMALARI

Birkaç kez düşmüş, özellikle kendi 
başına yürüdüğü ilk zamanlarda. 

Bugün bile ‘paraşüt refleksleri’ 
çalışıyor olsa da ‘telaş etmek’ 
tökezlemesine sebep oluyor. 



Burun kanaması (yaklaşık ayda 1 ve 
birkaç dakika sürüyor)



KÖTÜLEŞME
HAVA DEĞİŞİMİ +++++          

(fırtına öncesi)



• Terapi süresince oldukça iyi 
gidiyor ancak dışarı çıkar çıkmaz, 
özellikle eve döndüğünde 
patlayan şiddetli bir ajitasyonu 
var; sık sık kendini yere atıyor.

• Genellikle ellerde sertleşme



• Değişiklikler biraz dengesini 
bozabiliyor

• Ellerini ısırma eğilimi 



Ensefalopati (fokal nöbetler) için Depakin 250 mg (1 + 1) tedavisi görüyor.

Nöbetler ilaca iyi cevap veriyor (şu an yoklar). 



Depakin (Valproate)’den önce Tegretol (Carbamazepine) kullanmışlar ama 
nöbetleri engellememiş, fakat davranışları büyük bir değişim göstermiş: çok 
daha iyi beden kontrolü, süre açısından çok daha iyi dikkat seviyesi.
Beklemesi gerektiğinde çok daha sakin.



Carbamazepin’i Depakin ile değiştirdiklerinde uykusunda ve dalgınlıkta  
iyileşme sağlamalarına rağmen hiperaktivitede geri dönüş olmuş. 



MK (1.000K) 



19.02.2014

Konuşmaları çok daha anlaşılabilir olmaya başladı. 

Yuvada, duygularını eskisine göre şimdi daha sakin gösterdiğini  söylüyorlar.
Başkaları ile oynamaya daha istekli.

Psikomotor uzmanı, göz temasında artış olduğunu söylediler.



19.02.2014

Hiperaktivitesi daha iyi; kendini yere daha az atıyor.
İlk defa hipoterapi seansına katıldı, ilk senasta ata terapisti ile binerken son 3 seferde 
eğerde tek başına oturmuş.
Eskiden beri parmağını saçına dolama alışkanlığı vardı; daha önceden saçını yolmaya 
yatkındı.
Artık çekip koparmıyor.



19.02.2014

Baş ağrısı çok daha nadir oluyor. 



19.02.2014

Sadece birkaç öksürük sekansı; kusma yok. 



19.02.2014

İdrarının kokusu daha az; çok daha kontrollü, altını çok daha az ıslatıyor. 



19.02.2014

Burun kanaması yok. 



19.02.2014

Yürümesi çok gelişme gösterdi; daha az tökezliyor; arabadan artık kendisi inebiliyor.
Ellerinde sertleşme yok.



19.02.2014

Ellerini eskiye nazaran çok daha az ısırıyor.



19.02.2014

Ebeveynleri geceleri rüya gördüğünü söylüyorlar; öncesinde onlara hiç rüyalarından 
bahsetmemişti.



19.02.2014

XMK (10.000K) 



04.03.2015

Hastalanmadı. 

Baş ağrısı yok. 

Şiddetli idrar kokusu yok. 

Burun kanaması yok. 



04.03.2015

Dikkat aralığı uzadı ve bundan dolayı algısı daha yüksek.

Artık dalıp gitmeleri çok daha nadir oluyor; öncesinden çok daha iyi.

Uykusunda huzursuzluk çok daha az.

Göz teması çok iyi.

Hareket koordinasyonları iyi; basketbol oynamakta gayet iyi.



04.03.2015

CMf (100.000f) 



27.11.2017 - POSTA

Geçen haftalarda terleme epizodları olmuş, bilinç kaybı olmaksızın yüzünde 
beyazlama veya kızarma olmuş. Polisomnografi (uyku testi) tekrarlanmış, 
uyanık fazda çok iyileşme olduğu, uyku fazında değişiklik olmadığı 
görülmüş.

MMf 



07.09.2021 

Hıçkırık çok daha az.

Yüz kızarma epizodları çok daha nadir. 

Burun kanaması yok. 

Baş ve sırt ağrısı iyi. 

Nadiren yatak ıslatma durumu oluyor (ortalama 2 haftada 1); Haziran’dan 
bu yana gece yatarken bez kullanmıyor. 



07.09.2021 

Uyku iyi. 

Hipoterapisine tekrar başlayacak, atları temizlemek gibi işlere yardımcı 
olacak.

Eskisinden çok daha iyi olan bağımsız olabilme durumunu geliştirmek için 
bir eğitmen tarafından takip edilecek. 

Çok daha otonom hale geldi.

Okumayı öğrendi.



07.09.2021 

MMf 



SYMPTOMS FROM REPERTORY



MIND - BEHAVIOR PROBLEMS - children; in
MIND - BITING - himself
MIND - CHANGE - aversion to
MIND - CHANGE - aversion to - children; in
MIND - EXCITEMENT - nervous - children; in
MIND - HURRY - walking, while
MIND - RESTLESSNESS - children, in
MIND - ROLLING - floor; on the
MIND - RUNS ABOUT
MIND - UNCONSCIOUSNESS - alternating with -
convulsions



ZİHİN - DAVRANIŞ PROBLEMLERİ - çocuklar; -da
ZİHİN - ISIRMAK - kendisi
ZİHİN - DEĞİŞİM - isteksizlik -e
ZİHİN - DEĞİŞİM - isteksizlik -e - çocuklar; -da
ZİHİN - HEYECAN - asabi - çocuklar; -da
ZİHİN - TELAŞ - yürürken
ZİHİN - HUZURSUZLUK - çocuklar, -da
ZİHİN - YUVARLANMA - zemin; -de
ZİHİN - KOŞTURMA etrafta
ZİHİN - BİLİNÇSİZLİK - dönüşümlü olarak - ile -
konvülsiyonlar



HEAD - PAIN - sleep - going to - before
EYE - TURNED - upward
EYE - WINKING
NOSE - EPISTAXIS
TEETH - DENTITION - difficult
STOMACH - HICCOUGH
STOMACH - VOMITING - cough - during - agg.
URINE - ODOR - offensive
EXTREMITIES - AWKWARDNESS - Lower limbs - stumbling 
when walking
GENERALS - HYPOTONY
GENERALS - WEATHER - change of weather - agg.
GENERALS - WEATHER - thunderstorm - approach of a



BAŞ - AĞRI - uyku - dalmak -ya - öncesi
GÖZLER - DÖNMÜŞ - yukarı doğru
GÖZLER - GÖZ KIRPMA
BURUN - BURUN KANAMASI
DİŞLER - DİŞ ÇIKARMA - zor
MİDE - HIÇKIRIK
MİDE - KUSMAK - öksürük - sırasında - agg.
İDRAR - KOKU - rahatsız edici
EKSTREMİTELER - SAKARLIK - Alt uzuvlar - yürürken 
tökezleme
GENEL - HİPOTONİ
GENEL - HAVA DURUMU - değişimi hava durumunun -
agg.
GENEL - HAVA DURUMU - gök gürültülü fırtına -
yaklaşması -nın



Development - slow

o MIND - DEVELOPMENT of children - arrested
o MIND - TALKING - slow learning to talk 
o GENERALS - DEVELOPMENT - arrested 
o GENERALS - DEVELOPMENT - slow - Bones 
o GENERALS - WALKING - learning to walk - late

o TEETH - DENTITION - difficult



Gelişim - yavaş

o ZİHİN - GELİŞİMİ çocukların - durmuş
o ZİHİN - KONUŞMAK - yavaş öğrenir konuşmayı
o GENEL - GELİŞİMİ - durmuş 
o GENEL - GELİŞİMİ - yavaş - kemikler 
o GENEL - YÜRÜMEK - yürümeyi öğrenmek - geç

o DİŞLER - DİŞ ÇIKARMA - zor



Non verbal symptoms - aggressiveness

o MIND - BITING 
o MIND - BITING - himself 
o MIND - DESTRUCTIVENESS 
o MIND - TEARING - things in general 
o MIND - THROWING things around 
o MIND - THROWING things around -

persons; at 



Non verbal symptoms - aggressiveness

o ZİHİN - ISIRMAK 
o ZİHİN - ISIRMAK - kendisi 
o ZİHİN - TAHRİP EDİCİLİK 
o ZİHİN - YIRTMAK/YOLMAK - şeyleri genellikle
o ZİHİN - ATMA şeyleri çevreye 
o ZİHİN - ATMA şeyleri çevreye - kişilere







AGARICUS 
MUSCARIUS

AMANITA MUSCARIA (Sinek mantarı)

agar. (Radar Opus 6982)

GRUP: MANTARLAR





Açık renk saç, gevşek cilt ve kas yapısı, solgun yüz. 



o Beynin ve sinir sisteminin belirgin yavaş gelişim. Bunun sonucu 
olarak, çocuk konuşmayı ve yürümeyi öğrenirken yavaş olabilir.

o Okulda anlama güçlüğü çekerler. Çocuğun konsantre olamaması 
yüzünden öğrenme sorunları olabilir. Sonuç olarak, konuşurken ve 
yazarken hata yaparlar. Konuşması bozuk ve belirsiz olmaya 
eğilimlidir.



o Çocuk psikolojik olarak zayıftır ve ebeveynlerine bağımlı 
hisseder. Her zaman birilerinden kendisi için karar vermesini 
isteyecektir.

o Bu çocuklar çekingen, beceriksiz ve biraz gerizekalı 
görünürler. Daha sonra hiperkinetik, huzursuz (dışsal ve 
içsel) hale gelebilirler ve tehlike konusunda hiçbir korkuları 
veya fikirleri olmayabilir (en yüksek ağaca tırmanma vb.). En 
sevdikleri zaman geçirme eğlencesi olarak takla atmayı 
severler.



o Agaricus ergeni maceracıdır ve gelecek için önemli projeler planlar.
Genç yetişkinler olarak alkol için bir istek geliştirebilirler ve daha 
sonra alkolik olabilirler. 

o Agaricus çocuğu her zaman yukarıda anlatıldığı gibi değildir. Özellikle 
akşamları zihinsel aktiviteleri zirve yapar, çok akıllı ve zeki olabilirler. 
Çok meraklıdırlar ve her zaman yeni şeyler öğrenmeye hazırdırlar.



o Bir başka Agaricus tanımı ise J.Metzer’in materia medicasında şu 
şekilde yer alıyor:

“Zihinsel ve motor huzursuzluğu olan çocukların sinirsel(nervous) aşırı 
canlılığı, güler, şarkı söyler, dans eder ve gürültülü bir şekilde 
koşuştururlar….

Büyük huzursuzlukları ve kıpır kıpır yapıları ile bu çocuklar, 
ebeveynlerinin sabrı için gerçek bir sınav haline gelir. Yatakta yatarken 
popolarını ritmik olarak hareket ettirirler veya başlarını yuvarlarlar. 

Agaricus çocukları, özellikle hareketli oyunlar veya heyecan sonrası sık 
sık yatak ıslatmaya maruz kalırlar.”



o Agaricus, diş çıkaran çocukların basit irritabilitesi, sinirliliği ve 
huzursuzluğu için faydalı bir remedidir. 

o Özellikle yüz seğirmesi olan çocuklar; erken bayılma. Ergenlik öncesi 
heyecandan, şoktan konvülsiyonları olan ya da ebeveynleri veya 
öğretmenleri tarafından çok kırılmış ya da azarlanmış gergin kızlar.

o Çocukların uyanıkken istemsiz hareketleri, uykuda kesilmesi. 



o Bazen çocuğun başında belli bölgelerde dik duran saçları vardır.

o Dudakların yalanması sonucu ağız çevresinde döküntüler. Kırmızı bir 
buruna sahip olma ve soğuk algınlığından muzdarip olma eğilimi.

o Diyare, karaciğer tutulumu, yeşil dışkı.

o Çocuklarda büyüme ağrıları. Ateş başında oturmak isterler, aksi 
takdirde uzuvları üşür.



AGARICUS MUSCARIUS

SİNEK MANTARI / AMANITA MUSCARIA

agar. (Radar Opus 6982)

GRUP: FUNGI



AGARICUS MUSCARIUS

 Yaratıcılıklarını, aktivitelerini ve hiperaktivitelerini gösterme arzusu (“Kitleye ait 

olmayı sevmiyorum: Ben özelim ve diğerlerinden farklıyım!”) ki genelde çok etkili 

değiller.

 Öz güven eksikliğini gizlemek için şişirilmiş ve büyütülmüş ego : üstün ve her şeye 

gücü yeten biriymiş gibi davranırlar (“Vücudumla her şeyi yapabilirim”)

 Fiziksel ve zihinsel genişleme/şişme (ilk aşama)

 Halsizlik, apati ve tükenmişliğin eşlik ettiği fiziksel ve zihinsel sönme (ikinci 

aşama)

 Bozulmuş perspektif algısı: Önemsiz sağlık sorunlarının umutsuzluk ve korkuyla 

abartılması, özellikle kanser

 Boyutların yanlış değerlendirilmesine bağlı olarak ekstremitelerde sakarlık veya

beceriksizlik (bir kaşık su bir göle benzer; küçük bir delik korkunç bir uçurum 

görünür; her şey büyük görünür) 

 Nörolojik şikayetler (nöromiyopatiler, seğirme, silkinme, multipl skleroz, felç, 

epilepsi)

 Buz gibi soğuk iğnelerin hissi, batıcı ve yakıcı ağrılar



BOVISTA 
LYCOPERDON

GIANT PUFFBALL (PUF MANTARI)

bov. (Radar Opus 3779)

GRUP: MANTARLAR



BOVISTA LYCOPERDON

∙ Savunmasızlık, kırılgan hissetmek: her şey ona fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak 

zarar verebilir

∙ Evrenin ona bir hediyesi olan süper güç ve süper bilgi: geleceği tahmin edebilir

∙ Hipokondri: Vücudunu bir şeyin istila ettiği veya her şeyin fiziksel bir soruna 

neden olabileceği delüzyonu

∙ Tetikleyicilerden kendini korumak için dış dünyadan kopma ve kendini bir sabun 

balonuna kapatma

∙ Çocuksu davranış ve gerçek yaşından daha genç görünüm

∙ Sakarlık: Yürürken veya elinde bir şeyler tutarken kendini şişmiş, kabarmış ve 

beceriksiz hisseder

∙ Sıvı kaybı: burun kanaması, terleme, kusma, ishal, sık idrara çıkma, vajinal akıntı, 

sık adet görme

∙ Konuşurken kekemelik



PSILOCYBE CAERULESCENS 

BLUEING PSILOCYBE (Sihirli Mantar)

psil. (Radar Opus 710)

GRUP: FUNGI



PSILOCYBE CAERULESCENS 
• Canlı ve renkli bir iç dünyalarını gizlemek adına sergilenen formalite ve 

uyumluluk
• Her problemi çözebilme yetisinde olma hissi ile birlikte ölümsüzlük ve 

muktedirlik delüzyonu ve ilahi bir güç tarafından ele geçirilmiş olduğu 
hissi ( sırası ile Tanrı ve Şeytan tarafından cezbediliyor)

• Her türlü illüzyon ve halüsinasyonlar: duyular (görsel veya işitsel), mistik 
veya dini türde

• Öfori ve iyileşme sağlayan ritmik müziğe (özellikle davullara) duyarlılık
• İletişimsizlik: hoş bir sükunet ve oldukça belirgin bir huzur, sanki onun için 

hiçbir şey önemli değilmiş gibi
• Hafızada zayıflama, biraz önce okuduğu veya çalıştığı şeyler de dahil her 

şeyi unutur
• Genelde ağrılı olması gereken rahatsızlıkları ağrısızdır
• Frontal veya temporal baş ağrısı



KADIN
32 yaşında

VULVODİNİ VE PUDENDAL NEVRALJİ

İlk görüşme Mart 2008



Pudendal nevralji, pelvisteki ana sinir olan
pudendal sinirin hasar görmesinden veya tahriş
olmasından kaynaklanan uzun süreli pelvik
ağrıdır.

PUDENDAL NEVRALJİ



• Pudendal sinirler aşağıdaki alanları besler:
• alt kalçayı

• kalça ile cinsel organ arasındaki alanı (perine)

• anüs ile rektum arasındaki alanı

• kadınlarda vulva, labia ve klitorisi

• erkeklerde skrotum ve penisi

PUDENDAL NEVRALJİ



Pudendal nevralji belirtileri
• Pudendal nevraljinin ana semptomu pelvik ağrılarıdır. 

Pudendal sinir tarafından sağlanan alanlardan herhangi
biri etkilenebilir.

• Ağrılar:
• yakıcı, ezici, zonklayıcı veya iğne batar gibi hissedilebilir

• aniden olabilir veya kademeli gelişebilir

• sabit veya değişken olabilir

• otururken kötüleşip uzanırken ve ayaktayken iyileşebilir

PUDENDAL NEVRALJİ



Diğer semptomlar:
• pelvik bölgede uyuşma ve iğne batması olabilir

• ağrıya karşı artan hassasiyet – sadece hafif bir
dokunuşu veya giydiği kıyafetleri rahatsız edici bulabilir

• perine bölgesinin şiş gibi veya o bölgede bir cisim
varmış gibi hissedilmesi – genellikle hissetikleri şey golf 
veya tenis topu olarak tanımlanır

• aniden veya sık sık tuvalete gitme ihtiyacı

• seks yaparken ağrı, orgazma ulaşmakta zorluk, ve
erkeklerde erektil disfonksiyon

PUDENDAL NEVRALJİ



Pudendal nevralji neden olur
Pudendal sinir hasar görürse, tahriş olursa veya
sıkışırsa pudendal nevralji oluşabilir.

PUDENDAL NEVRALJİ



• Muhtemel nedenler:
• pudendal sinirin, yakınındaki kaslar veya doku

tarafından sıkıştırılması (bazen pudendal sinir sıkışması
veya Alcock kanal sendromu olarak da adlandırılır)

• uzun süreli oturma, bisiklete binme, ata binme veya
kabızlık (genellikle aylarca veya yıllarca): bu, pelvik
bölgede tekrarlayan küçük hasarlara neden olabilir

• pelvik alan ameliyatları

PUDENDAL NEVRALJİ



• Muhtemel nedenler:
• pelviste kırık bir kemik

• doğum sırasında pudendal sinir hasarı - bu birkaç ay 
sonra düzelebilir

• pudendal sinire baskı yapan, kanserli olan veya 
olmayan bir büyüme

BAZI VAKALARIN BELİRLİ BİR NEDENİ YOKTUR

PUDENDAL NEVRALJİ



• İlk Candida epizodunu 2000 yılında 
antibiyotik kullandıktan sonra geçirdi.

CANDİDA



• 2000 – 2006: Candida epizodları
allopatik ilaçlarla kolayca tedavi 
ediliyordu. 

CANDİDA



• Ağustos 2006'da bir Candida epizodu
daha geçirdi ancak ondan kurtulamadı.

CANDİDA



Jinekoloğu bir hafta boyunca kullanması 
için şunları reçeteler:

• 7 tablet Fluconazole

• 7 vajinal lavman

• 7 vajinal fitil

CANDİDA



• Bu terapiden sonra vajinada çok 
şiddetli yanıcı ağrıları olmaya başlar.

VULVODİNİ



• Kortizon ile lokal tedavi uygular ve 
ardından vulva kortizon infiltrasyonu 
yapar.

• Ayrıca, Transkütanöz Elektriksel Sinir 
Stimülasyonu tedavisi görmüştür.

• Tedavilerin tümünde önemli bir gelişme 
kaydedilmemiştir.

VULVODİNİ



• O zamandan beri vulvodini sorunu var 
(birbirini takip eden aşamalar)

VULVODİNİ



• Birkaç aydır cinsel ilişkide 
bulunamıyordu

VULVODİNİ



DİĞER SEMPTOMPLAR



15 yaşında operasyon geçirmiş

SKOLYOZ



Çocukluğunda genellikle 
ASPİRİN sonrası epistaksis



ŞUBAT 2004:

ASPİRİNE KARŞI ALERJİ

dilin kalınlaşması ve dil ağrısı ile birlikte



2004'ten beri dili beyaz, şiş ve 
çatlak

Ayrıca sıklıkla dudaklarda aft 
ve uçuk sorunu yaşıyor.



9 yıldır bası ile 
kötüleşen mide 

ağrısı



ZİHİN



Kaygılı hissediyorum

özellikle sağlığım hakkında

Sık sık tehlikede olduğum
hissine sahibim ve daha birçok 

başka hislere de sahibim.

KAYGI



o Sık sık hor görüldüğüm hissine 
kapılıyorum ve hatalı olduğumu 
hissediyorum

o Her zaman tehlikede olduğumu 
hissediyorum ve bazı anlarda sanki 
takip ediliyormuşum ya da 
hapisteymişim gibi bir zulüm 
duygusu oluşuyor.



Rüyalar:

İyi uyuyor ama 
rüyalarını asla 
hatırlamıyor



200K
2 damla, günde 2 kere



15 gün sonra fiziksel düzeyde bir değişiklik yok ama her gece 
rüyalarını hatırlıyor

200K
3 damla, günde 2 kere



15 gün sonra değişiklik yok

MK
3 damla, günde 2 kere



15 gün sonra vulvodini > %40 

MK
4 damla, günde 2 kere



6 ay sonra vulvodini > 80% 



12 ay sonra vulvodini > 90% 



18 ay sonra vulvodini > 95% 
Başka hiçbir semptom geri gelmedi (mide ağrısı, aft, uçuk)

Sırt ağrısı çok daha iyi
Kaygıları ve sanrıları çok daha iyi



SYMPTOMS FROM REPERTORY



MIND - ANXIETY - health; about - own health; one's
MIND - DELUSIONS - danger, impression of
MIND - DELUSIONS - despised; is
MIND - DELUSIONS - wrong - done wrong; he has
MIND - DELUSIONS - persecuted - he is persecuted
MIND - DELUSIONS - pursued; he was
MIND - DELUSIONS - prisoner; she is a

FEMALE GENITALIA/SEX - INFLAMMATION - Vulva
NOSE - EPISTAXIS
MOUTH - CRACKED - Tongue fissured
MOUTH - DISCOLORATION - Tongue - white
MOUTH - SWELLING - Tongue
MOUTH - APHTHAE
FACE - ERUPTIONS - herpes - Lips - About
STOMACH - PAIN - pressure - agg.
BACK - CURVATURE OF SPINE



ZİHİN - ANKSİYETE - sağlık hakkında - kendi sağlığı; birisinin
ZİHİN - DELÜZYONLAR - tehlike, izlenimi -nin
ZİHİN - DELÜZYONLAR - hor görülmüş
ZİHİN - DELÜZYONLAR - yanlış - yapmış; yanlış
ZİHİN - DELÜZYONLAR - zulüm edilmiş - ona zulüm edilmiş
ZİHİN - DELÜZYONLAR - peşine düşülmüştü
ZİHİN - DELÜZYONLAR - mahkumdur

DİŞİ GENİTALLERİ/CİNSELLİĞİ - ENFLAMASYON - Vulva
BURUN - BURUN KANAMASI
AĞIZ - ÇATLAK - Dil yırtılmış
AĞIZ - RENK DEĞİŞİKLİĞİ - Dil - beyaz
AĞIZ - ŞİŞMESİ - Dil
AĞIZ - AFT
YÜZ - DÖKÜNTÜLER - herpes - Dudaklar - Civarında
MİDE - AĞRI - basınç - agg.
SIRT - EĞRİLİK omurgada









MONILIA

CANDIDA ALBICANS

moni. (Radar Opus 590)

GRUP: MANTARLAR



MONILIA ALBICANS

• Öfkeye izin yok: bastırılmış öfke ve bastırılmış duygulardan kaynaklanan 
yıkıcılık

• Dominasyon ve sömürüye maruz kalsa bile her zaman fedakarlıkta
bulunmaya, bakım ve destek vermeye hazırdır

• Aşırı görev ve sorumluluk bilincine sahip, güvenilir, sadık ve diplomatik
kişilerdir

• Öz güven eksikliği ve her zaman ikinci sırada kalma eğilimi (takdir 
edilmeme korkusuyla problemlerini ve semptomlarını gizleme)

• Yorgunluğa ve tamamen bitkinliğe yol açan günlük rutinden bunalmışlık
(“hayatın küçük gereklilikleri bile bana çok fazla”)

• Bağırsak bozuklukları ile genital rahatsızlıkların birlikte olması
• Ürogenital enfeksiyonlar, vulvit ve likensi vajinit
• Egzema ve kaşıntıyla birlikte sağlıksız cilt



MANTAR

KURBAĞAUYUŞTURUCU

AYIRICI TANI



Hafiflik ve süzülme hissi 

• Mantarlar: Bu dünyanın görevinden kaçmak isterler. Ölüme ve ölümden sonraki 
yaşama çok yakındırlar. Buradaki süzülme teması daha çok korku içermeyen bir 
tür ölüm halidir.

• Uyuşturucular: Kendi kimliklerini bulmak için süzülürler. Nereye gidiyorum? 
Nereden geliyorum? Gerçekten ve anılardan kaçış. Geçmişten kaçış, bir nevi 
aileden ve köklerinden kopma öyküsü. Bu süzülmeyi takiben bir düşüş gelir.

• Kuşlar: İçinde bulundukları tutsak kalma, kendileri olamama, onları aşağı çekme 
durumundan süzülerek uzaklaşma

• Balıklar: Çevrelerindeki hayatın tehlikelerinden, günlük yaşamdan ve günlük 
rutinlerden süzülerek uzaklaşma. Ait oldukları mükemmel enerjiye sahip 
olabilmek için daha büyük bir evrenle bağlantı kurmak isterler.



Cinsel Arzular

• Mantarlar:  Seks ve mastürbasyon için duyulan kontrol edilemez arzu.

• Uyuşturucular:  Seks rahatlamak için gereklidir. Bir nevi yenilenme ve 
enerji arttırıcıdır.

• Kurbağalar: Grup seks arzusu. Sosyal baskı yüzünden çektikleri acının 
karşılığında diğerlerini cezalandırmanın bir yöntemi olarak ekstrem 
pornografi



Büyümüş beden hissi
• Mantarlar: Zehirlenmiş ve sarhoş olmuş hissi

• Balıklar: Büyümüş vücut parçası hissi; vücudun 
zihnin bütünlüğünü bozduğu ve zihnin daha 
büyük bir enerjiye bağlanmasına izin vermediği 
ayrıca zihnin Dünya'ya demirli kalması için onu 
engellediği hissidir.

• Kurbağalar: Zehirlenmiş hissi, bedeni artık ona 
ait değilmiş hissi, seçtiği yaşam bedenini yok 
etmiş ve toplumun baskısı altında ezilmiş hissi. 
Bu his sıklıkla konvülsiyon sonrasında gelir.



Dalgınlık

• Alumina: Çocuksu davranış, 
neşelilik, bunun yanı sıra tam bir 
kafa karışıklığı vardır.

• Bufo: Rüyadaymış gibi bir 
durum, bilincin olmadığı bir 
yerde, komadaki gibi bir ifade ile

• Lac caninum: özgüven 
eksikliğinden kaynaklanır ancak 
mantarlar genellikle oldukça 
fazla özgüvene sahiptir



HANGİ

MANTAR



İstemsiz hareketler

• Agaricus: Kararsız ve abartılı 
hareketler. Çok uzağa ulaşmak 
veya çok yükseğe çıkmak

• Bovista: Daha sakarca hareketler 
ve objeler elinden çok kolayca 
düşer

• Secale: tetanik spazm

• Ustilago: tetanik hareketler



Parestezi

• Agaricus: sinirler boyunca soğuk 
veya sıcak iğneler hissi

• Bovista: uyuşma ve 
karıncalanma hissi ile çoklu 
nevrit

• Secale: tüm vücutta sıcak 
kıvılcımlar gibi yanma hissi

• Ustilago: sanki omurga ve sırt 
boyunca kaynar sıcak su 
akıyormuş hissi



Kanama

• Bovista: burun kanaması, koyu renk 
kanama

• Secale: adet ve hamilelik esnasında, 
diş etlerinde su gibi kanama 

• Ustilago: son derece yavaş, koyu 
renkli ve su gibi, pıhtılar oluşabilen 
kanama



Cinsel istek

• Agaricus: Erkeklerde ve 
kadınlarda cinsel heyecan

• Bovista: Cinsel içerikli rüyalar ve 
özellikle erkeklerde artmış cinsel 
istek

• Ustilago: kontrol edilemez 
mastürbasyon arzusu ve erotik 
düşünceler



Tümör eğilimi

• Bovista: Yumurtalık ve 
paraovariyen kisti. Ağrılı çıbanlar 
ve kokulu irin akıntısı

• Secale: Lenfoid tümörler. 
Yeşilimsi akıntılı çıbanlar. Kanlı 
kabarcıklar.

• Ustilago: Fibroid tümörleri




