


NOSODLAR 



Nosodlar inaktive edilmiş hastalık ürünlerinden hazırlanırlar

• İNSAN

• HAYVAN

• BİTKİ KAYNAKLI

• MİKRO ORGANİZMA KÜLTÜRLERİ (virüsler, bakteriler ve 
mantarlar)



Hazırlanan ürünler, exotoksin üretimi yapma becerisine sahip 
mikro-organizmalardan yapılmalıdır.

Kullanılmadan önce suşun toksikliği saptanır

Diğer nosodların bir çoğu 1875 ve 1925 yıllarında yapılmıştır.



NOSODLARIN TARİHÇESİ
• 1830 Hering PSORINUM uyuz vezikülünden

• 1879 Swan TUBERCULINUM             tüberkülozlu balgamdan

• 1880  Swan SYPHILINUM frengi virüsünden

• 1880 Swan MEDORRHINUM             belsoğukluğu virüsünden

• 1884 Koch TUBERCULINUM            bir mikobakteriden 
akciğer dokusu tüberkülozundan

• 1885 Burnett BACILLINUM tipik tüberkülozlu bir akciğerin
maserasyonundan

• 1887 Swan PYROGENIUM septik irinden

• 1910 Kent TUBERCULINUM BOVINUM kesilmiş tüberkülozlu bir sığırın
bezlerinden



MONERA

PSORINUM

STREPTOCOCCINUM ANTHRACINUM



MONERA

• Agresyon, sinirlilik, kırgınlık

• Özellikle sağlık ve ölümle ilgili çok fazla endişe ve korku

• Azalmış öz-beğeni, kendini suçlama, kendini cezalandırma, ve 

bu tutum dolayısı ile kolay etki altında kalma

• Kompülsyon veya sorumluluk ile ilgili problemler

• Açık mahremiyet ve cinsellik

• Herşeyi rasyonelleştirme, iş, üretkenlik, para, sosyal statü 

önemlidir, bunu hislerini katmadan yapar

• Duygularla dolu bir zihin; alterne eden ve değişken ruh hali 

• Huzursuzluk ve asabiyet





ERKEK
69  yaşında

PSORIASIS (SEDEF)

FANTOM UZUV SENDROMU

ilk görüşme Ekim 2004



SEDEF PROBLEMİM HEP 
VARDI, ÖZELLİKLE BAŞIMDA, 

DİRSEKLERİMDE VE 
ELLERİMDE. 



SAVAŞIN SON YILLARINDA, 
DAHA ÇOCUKTUM.

YİYECEK BİRŞEYLER 
BULABİLMEK İÇİN KAÇMAK 

ZORUNDAYDIK. 



SEDEFİ İYİLEŞTİRMEK 
İÇİN HER YOLU 

DENEDİM AMA SADECE 
DENİZ KENARINDA 
DAHA İYİ OLUYOR 



• CİLDİM KÖTÜLEDİĞİNDE, 
ÖNCE KALINLAŞIYOR VE 
SONRA PUL PUL OLUYOR

• BAZEN KAŞINTI ÇOK ŞİDDETLİ 
OLUYOR, ÖZELLİKLE BAŞ 
BÖLGESİNDE



45 YAŞINDA ARABA 
KAZASI 



• KÜÇÜK BİR MİNİBÜS 
KULLANIYORDUM VE BİR 
KAMYONLA KAZA YAPTIK

• MİNİBÜSÜM TEPETAKLAK 
OLDU VE EZİLDİM, 
BACAKLARIM EZİLDİ

• KAFAM KIRILDI, BİR GÖZÜM 
ÇIKTI, ÇENEM VE BURNUM 
KIRILDI, AYNI ZAMANDA KULAK 
ZARLARIM DA HASAR GÖRDÜ



İTFAİYECİLER GELDİKLERİNDE 
ARABAYI KALDIRMASI İÇİN 

ÇEKİCİYİ 
BEKLEYEMEYECEKLERİNİ 

SÖYLEDİLER, EL TESTERESİ İLE 
BACAĞIMI KESİP BENİ 

ÇIKARDILAR  ... 



SONRA HASTANEDE 
UZUN SÜRE KOMADA 

KALDIM



O DÖNEM ESNASINDA SEDEF 
YOK OLDU (YAKLAŞIK 1 SENE 

BOYUNCA), BUNU BANA KARIM 
SÖYLEDİ;

ÇÜNKÜ BEN HATIRLAMIYORUM,

KAFA TRAVMASI GEÇİRMİŞTİM VE 
HİÇBİR ŞEYİ  HATIRLAMIYORDUM, 

BUGÜN DE HATIRLAMIYORUM 



BEYİN AMELİYATINDAN SONRA, 
KOMADAN UYANMAYA 

BAŞLADIĞIMDA, SEDEF YAVAŞ 
YAVAŞ TEKRAR GERİ GELDİ



AMPUTASYONDAN DOLAYI 
KORKUNÇ AĞRILARIM OLDU VE 

HALA VAR, HAYALET UZUV 
DİYORLAR 

AMPUTE EDİLEN AYAĞIMDA 
ZAMAN ZAMAN ŞİDDETLİ 

AĞRILARIM OLUYOR, SANKİ 
PARMAKLARIMA ÇEKİÇLE 

VURULUYORMUŞ GİBİ, TEK VURUŞ 
GİBİ, ANİDEN GELİYOR VE GEÇMESİ 

BİRAZ ZAMAN ALIYOR 



HAFTADA EN AZ 2 DEFA OLUYOR… 
BAZEN RÜZGAR MI DİYE 

DÜŞÜNÜYORUM AMA BİLMİYORUM; 
EĞER ŞİDDETLİ BİR FIRTINA 

YAKLAŞIYORSA, KÖTÜLEŞİYOR



SIKLIKLA PARMAK 
EKLEMLERİMDE ŞİŞME DE 

OLUYOR 



BUNLARIN DIŞINDA GENELDE HEP 

İYİYİM. ASKERLİĞİMİ PARAŞÜTÇÜ 

OLARAK YAPTIM VE SONRASINDA 

DA PARAŞÜT ATLAYIŞLARINA 

DEVAM ETTİM; PARAM 

OLDUĞUNDA, UÇUŞ SATIN 

ALIYORUM VE ATLAYIŞ 

YAPIYORUM, HİÇBİR ZAMAN 

FUTBOL OYNAMADIM, ATLAMAYI 

SEVİYORDUM. 



35 YAŞINA KADAR YAPTIM, 

BENİM İÇİN BİR TUTKUYDU.

3,500 METREDEN ATLADIM VE 

HEP PARAŞÜTÜNÜ EN SON 

AÇAN BEN OLURDUM. 

HER ZAMAN ÇOK CESURDUM. 



BAZEN

UYKUSUZLUK 





BİRKAÇ AY SONRA FANTOM AĞRILARINDA, EKLEM 

ŞİŞLİKLERİNDE VE UYKU KONUSUNDA CİDDİ GELİŞMELER OLDU. 



(ancak)



REMEDİNİN TÜM POTENSLERİNİ KULLANDIM 

(30’DAN MM’E KADAR)

AMA SEDEF HİÇ İYİLEŞMEDİ

(ancak)



� SKIN - ERUPTIONS - psoriasis

� GENERALS - SEASIDE; AT THE; amel.

� GENERALS - PAIN - amputation; after

� EXTREMITIES - PAIN - amputations; after

� EXTREMITIES - PAIN - Upper limbs amputation; after

� EXTREMITIES - INJURIES - Fingers  amputated stump 

painful

� GENERALS - WEATHER - thunderstorm approach of a

� GENERALS - PAIN - appear suddenly  disappear; and  

gradually

� EXTREMITIES - SWELLING - Fingers - Joints



� DERİ - DÖKÜNTÜLER - psoriazis

� GENEL - DENİZ KENARI; -ında; amel.

� GENEL - AĞRI - amputasyon sonrası

� EKSTREMİTELER - AĞRI - amputasyon sonrası

� EKSTREMİTELER - AĞRI - üst uzuvlar amputasyon 

sonrası

� EKSTREMİTELER - ZEDELENMELER - el parmakları -

ampute edilmiş kısımdan geriye kalanda ağrı

� GENEL - HAVA DURUMU - gök gürültülü fırtına -

yaklaşması - nın

� GENEL - AĞRI - ortaya çıkan aniden - kaybolur; ve -

kademeli olarak

� EKSTREMİTELER - ŞİŞMESİ - el parmakları - eklemler





MEDORRHINUM



(ancak)



Tüm semptomlarda büyük iyileşme, Sedef hariç.

O zaman şöyle düşündüm ...

(ancak)



Komadayken sedefin yok olmasının bir anlamı var mıydı?

Zihni ile ilişkili miydi? 

Yok olmasının nedeni zihninin şalterinin kapanması mıydı?

(ancak)



Bu yüzden düşünmeye başladım ve sedefinin ana sebebinin bombalamalar 

esnasında yaşadığı korku ile ilişkili olabileceğini düşündüm.

Zaten sedef o çocukken yani 2. dünya savaşı esnasında başlamıştı.

(ancak)



Bu yüzden ona Medorrhinum’a tamlayıcı olan,

sedef’te kullanımı yaygın olan ve

“ZİHİN - KORKUdan dolayı RAHATSIZLANMA”

rubriğinde yer alan bir remedi verdim.

(ancak)









PSORINUM





MEDORRHINUM

NEISSERIA GONORE

med. (Radar Opus 3367)

GRUP: MONERA



MEDORRHINUM

• Anahtar kelimesi “Ekstrem”: patolojinin her boyutunda (fiziksel, zihinsel, düşünsel) birbirine 

ters düşen durumlar: gaddarlık yada ekstrem kibarlık, çok acelecilik yada geç kalma, zayıf 

hafıza yada son derece aktif bir zihin (genelde birinci ve ikinci evreye bağlı gelişir)

• Her iki el tırnaklarını ve ayak tırnaklarını yediği şiddetli bir beklenti anksiyetesi (birinci evre)

• Yasak diye birşey yok ve yaşamım boyunca her şeyi deniyeceğim, hele özellikle bana 

adrenalin salgılatıyorsa: kokain gibi uyuşturucular, erotik oyunlar, bungee jumping ve 

paraşütle atlama (ikinci evre)

• Huzursuzluk, konsantrasyon problemleri yaratan hiperaktivite ve telaş

• Sıklıkla egzama veya baskılanmış egzamadan kaynaklanan bronşiyal astım

• Gün akşam başlar (yüksek enerjinin eşlik ettiği iyileşme) bundan dolayı çok geç yatarlar

• Deniz kenarında iyileşme

• Sikotik miasma



PSORINUM

UYUZ VEZİKÜLÜNDE BULUNAN

SERO-PURULEN MADDE

psor. (Radar Opus 4354)

GRUP: MONERA



PSORINUM

• Yaşam gücü eksikliği ve mental rahatsızlığa eğilim

• Gelecek, para, sağlık ve iş anksiyetesi

• Terk edilmiş, ihmal edilmiş ve reddedilmiş olma hissi

• Hiç bir değeri olmadığı duygusu ile umutsuz ve karamsar düşünceler

• Hafıza zayıflığı: düşünceler ve bir şeyler beyinden kolayca silinir gider

• Cilt şikayetleri

• Soğuğa karşı çok hassas (hem yazın hem de kışın çok kalın giysiler 

giyer) ancak en ufak hareketle rahatsız edici şekilde terler; yaptığı şeyi 

bir kenara bırakmak ve uzanmak ister

• İstila: sık görülen parazit, mantar ve virüs enfeksiyonları





SELEKTİF MUTİSM
SEÇİCİ KONUŞMAZLIK



REMEDİ ??







16 eylül 2004

TUB. MK – XMK – LMK 



11 Ekim 2004

� TUB. XMK dan sonraki ilk ve ikinci 
gün, kız annesine kendisini 
bedensizmiş gibi hissettiğini 
söylemiş 

� Huzursuzluk: Akşamları uykuya 
yatmak istemiyor (2-3 yaşındayken 
olan bir durum)



11 Ekim 2004

TUB. LMK 3 damla - her gün



15 gün sonra

26 Ekim 2004

• TUB. LMK sonrasında 

hemen semptomlarda 

geri gelme (parmağını 

emme ve koklama)

• Daha inatçı, ancak ….



… geçen hafta (TUB. LMK’dan 

yaklaşık 7 gün sonra) Giulia’nın 

bir arkadaşı annesine, 

Giulia’nın bir keresinde “evet” 

dediğini bir diğer seferinde ise 

“hayır” dediğini söylemiş. 

Bu daha önce hiç olmamış bir 

şey!

Annesi benzer ortamları 

yaratmaya çalışınca Guilia bazı 

kelimeler kullanmış.

�TUB. LMK 3 damla - her gün



10 gün sonra

5 Kasım 2004

� Giulia artık konuşmuyor.

� Uykusu çok daha derin.

� Basketbol oynamaya karar 

vermiş.



5 Kasım 2004

� Psikoloğu homeopatik 

tedavi aldığından habersiz, 

ve son 15 günlük 

iyileşmelerden dolayı 

şaşkın.

�TUB. LMK 3 damla - Her gün



10 gün sonra

16 Kasım 2004

• Gelişme yok

�TUB. LMK 4 damla - her gün



15 gün sonra

29 Kasım 2004

� Evdeyken eski arkadaşları ile 
normal bir şekilde konuşuyor, 
bunun yanı sıra yeni arkadaşları 
varken de konuşuyor. 

� Giulia, en iyi arkadaşının evine 
gidiyor ve arkadaşının bakıcısı ile 
konuşuyor. 

� Okulda arkadaşlarına fısıldıyor.

�TUB. LMK 4 damla - her gün



10 gün sonra

9 Aralık 2004

Annenin bana yazdıkları:

▪ Tüm okul arkadaşlarını eve davet ediyoruz. 

▪ Alışık olduğu ortamda davranışları değişkenlik 
gösteriyor: başta tek heceli kelimlelerle konuşuyor, 
sonra değişik bir ses tonuyla konuşmaya dahil 
olmaya başlıyor, sonunda sesi normale dönüyor.

▪ Evde kardeşinin arkadaşları ile de konuşuyor!

▪ Okulda arkadaşları ile fısıldayarak konuşmaya devam 
ediyor.



Öğretmeni Giulia’nın mimik ve 

vücut hareketlerini 

değiştirdiğini, hareketlerinde 

daha özgüvenli olduğunu 

söylüyor.

Mutlu görünüyor.

İştahı çok iyi.

�TUB. LMK 5 damla - her gün



12 gün sonra

21 Aralık 2004

� Annesi, erkek kardeşinin 

arkadaşları ile biraz daha 

az konuştuğunu söyledi.

�TUB. LMK 6 damla - her gün
Bir iyileşme olana kadar her hafta 1 
damla fazlalaştırılacak şekilde



20 gün sonra

13 Ocak 2005

� Günde 8 damla kullanıyor.

� Hiçbir değişiklik yok.

�TUB. CMK 3 damla - her gün



15 gün sonra

1 Şubat 2005

Birkaç gün önce Giulia bir kızı 
evine davet etmiş ve hem kızla 
hem de kızın ebeveynleri ile 
normal konuşmuş.

�TUB. CMK 3 damla - her gün



15 gün sonra

15 Şubat 2005

� Basketboldan sonra 

arkadaşının evine gitmiş ve 

kızın annesine maçı anlatmış. 

� Okulda arkadaşları ile hala 

fısıldaşarak konuşuyor.

� Giulia hariç evde herkes grip 

olmuş.

�TUB. CMK 3 damla - her gün



15 gün sonra

1 Mart 2005

� Daha da iyi: Bir arkadaşının 
evine gitmiş ve orada hiç 
tanımadığı biri ile konuşmuş.

�TUB. CMK 3 damla - her gün



15 gün sonra

17 Mart 2005

� Değişiklik yok.

�TUB. CMK 4 damla - her gün



1 ay sonra

19 Nisan 2005

KONSULTASYON

Fazla otoriter olan kişiler hariç 
herkes ile konuşuyor.

�TUB. 500M 2 damla - günde 2 defa



10 gün sonra

29 Nisan 2005

� 500M’in ilk günlerinde 
sabahları ruh hali daha 
kötüydü.

� Bahçeye çıktığında herkes ile 
konuşuyor.

�TUB. 500M 2 damla - günde 2 defa



15 gün sonra

10 Mayıs 2005

� Okulda şarkı söylüyor.

� Şiddetli çikolata isteği.

� Muz hariç tüm meyveleri 

reddediyor!

�TUB. 500M 3 damla - günde 2 defa



15 gün sonra

26 Mayıs 2005

Öğretmeninin ortamda 
bulunmaması kaydıyla okulda 
sesinin kaydedilmesini kabul etmiş.

Ses kaydının sınıfta dinlenmesine 
izin vermiş.

�TUB. 500M 3 damla - günde 2 defa



20 gün sonra

15 Haziran 2005

� Arkadaşlarına oyun oynamaya  
gitmek istemiyor.

�TUB. 500M 4 damla - günde 2 defa



1 ay sonra

12 Temmuz 2005

� Basketbol sahasına gitmiş ama 
kimseyle konuşmamış.

�TUB. 500M 5 damla - günde 2 defa



2 ay sonra

8 Eylül 2005

Tatil boyunca her şey iyiymiş.

Herkesle konuşuyor ve hatta abisi 

ile oyun parkına bile gidiyormuş .

�TUB. 500M 5 damla - günde 2 defa



1 ay sonra
11 Ekim 2005

KONSULTASYON

� Öğretmenleri hariç herkesle 
konuşuyor.

� Balkona çıkıyor ve çığlık atıyor.

� Sabahları sinirlilik.



11 Ekim 2005

KONSULTASYON

� Yaklaşık 15 gün önce, karın 

ağrıları olmuş (okuldaki bir salgın 

dolayısı ile), fakat remediyi daha 

sık alınca kısa sürede ağrıları 

geçmiş.



11 Ekim 2005

KONSULTASYON

� Bacaklarında eskiden beri olan lekeler 
için hastaneye cildiye doktoruna  
gitmişler. (homeopatik tedavi 
sonrasında ne bir iyileşme ne de bir 
kötüleşme olmamıştı). 

� Tanı konamamış, ama doktor 2 ay 
antihistaminik reçete etmiş. 

YASAK !!!

�TUB. MM 15 damla - sadece 1 defa



15 gün sonra

24 Ekim 2005

� Sabah sinirliliği daha iyi.

� Konuşmada bir iyileşme 

yok.

� Sol ayağının baş 

parmağında ufak bir siğil 

çıkmış.

�TUB. MM 3 damla - her gün



3 hafta sonra
17 Kasım 2005

Pazar günü problemsiz bir şekilde
arkadaşları ile konuşmuş, okulda laf
atıp konuştuğu için azarlanmış !!!

Okulda öğretmenlerinin önünde
konuşmuyor ama tahtaya kalktığında
mırıldanıyor.

Arkadaşları ile normal konuşuyor.

Siğil daha da büyümüş.

�TUB. MM 3 damla - her gün



1 ay sonra
15 Aralık 2005

KONSULTASYON

� Siğili çok daha büyük ve ayağında 5 
tane daha yeni siğil var.

� Bacaklarındaki lekeler neredeyse 
yok olmuş gibiler.

� Homeopatik tedaviye başlandığı 
zamana kıyasla uygun olmayan 
bölgelerdeki kıllanma çok daha iyi.

�TUB. MK 5 damla - günde 3 defa



5 hafta sonra

24 Ocak 2006

� Tüm siğiller yok oldu.

� 2 günden beri boğaz ağrısı 
ve burun akıntısı var.

� TUB. MM 3 damla 2 gün boyunca günde 5 defa, 
sonra kademeli olarak günde 3 damlaya 
düşürülecek



2 ay sonra

23 Mart 2006

Okulda normal bir şekilde 
şarkı söylüyor ve artık 
ağzını eliyle kapatmıyor.

�TUB. MM 4 damla - her gün



6 hafta sonra

9 Mayıs 2006
KONSULTASYON

� Hiçbir değişiklik yok.

�PLACEBO 3 damla - her gün



5 ay sonra

1 Ekim 2006

� Mayıs’tan bu yana 

sadece plasebo alıyor ve 

hiç bir gelişme yok.

�TUB. MM 3 damla - her gün



3 ay sonra

21 Aralık 2006

Okulda öğretmenlerinin önünde 
konuşuyor ama direkt bir şekilde değil

�TUB. MM 4 damla - her gün



12 Ocak 2007

Sınıfta ders esnasında konuştuğu ve 
sınıfı rahatsız ettiği için ceza almış.



İlk defa bir öğretmen öğrencisine ceza notu 
yazmaktan mutlu,

Ve ilk defa bir anne de notu imzalamaktan 
mutlu!

TUB. MM 5 damla - her gün



Bu ceza notundan sonra 
Roberto Petrucci 

7 gün boyunca konuşma yetisini kaybediyor. 

MUHTEMELEN BİR DAHA DA DÜZELMEYECEK !!!





TUBERCULINUM

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS

tub. (Radar Opus 3071)

GRUP: NOSODLAR



TUBERCULINUM

• Huzursuzluk, hiperaktivite ve değişim için duyulan istek, sürekli 
yeni bir şey yapmak ve yeni yerlere gitmek isterler

• Destrüktif(yıkıcı) dürtüler ile birlikte inatçı, karşı çıkan ve sinirli

• Hayvanlardan korku, özellikle kedi ve köpek korkusu

• Hayatının ilk günlerinden beri akciğer problemleri, sık tekrarlayan 
bronşit, plörezi, pnömoni, bronkopnömoni ve astım; ailede 
tüberküloz öyküsü

• Sık tekrarlayan otit, tonsillit, enflamatuar durumlar sırasında 
belirgin şekilde şişmiş ve sertleşmiş bezler ve büyümüş adenoidler

• Özellikle yüz ve kafada yoğun gece terlemesi

• Konuşma ve diş çıkarmada yavaşlık varken yürüme ve 
fontanellerin kapanmasının vaktinden önce olması

• Siyah ve uzun tüyler özellikle yenidoğanlarda omurga boyunca





CARCINOSINUM

KANSER NOSODU,

MEME KARSİNOMUNDAN 
HAZIRLANIR

carc. (Radar Opus 2541)

GRUP: SARKODLAR



CARCINOSINUM

• Anksiyete ve panik atak nöbetleri: “Bir aile üyesini bekliyorsam ve o 
gelmiyorsa, kararlaştırılan saatten 10 dakika önce endişelenmeye 
başlarım!!”

• Sempati ve empati; duygusal olarak insanlara ve hayvanlara karşı son 
derece hassastır  

• Yüksek sorumluluk bilinci; Çok düzenli ve titizdir, mükemmellik ister 
ama bu bulantı ve kusmanın eşlik ettiği şiddetli bir beklenti 
anksiyetesine sebep olur.  

• Dünya’da ve ailede ahenk arzular: Kırılgandırlar, diğer insanların 
kabalığından korkar ve çok kolay incinirler; diğer insanları memnun 
etmek, sevildiklerini ve kabul edildiklerini hissetmek için kolaylıkla 
kendini adapte ederler

• Sıkı ve baskıcı eğitime karşı çok hassastırlar

• Sanatsal ve son derece müzikal yapı: müziği, dans etmeyi ve şarkı 
söylemeyi çok severler; kitaplara çok düşkündürler (neredeyse 
delicesine kitap okurlar)

• Doğumundan itibaren uykusuzluk

• Ailede kanser, tüberküloz, kalp hastalıkları yada diyabet geçmişi 




