




FAMİLYA

Poales, çiçekli bitkiler içinde 
beşinci en büyük bitki ailesidir.

tek tohumlu yapraklı bitkiler veya 
monokotlar

Poa = Yunanca anlamı YEM 



GENEL ÖZELLİKLERİ

• ince ve uzun

• kısa ömürlü

• istilacı şekilde yayılır

• güçlü (kökleri ve gövdesi)

• sahiplenici

• fetheder ve kolonileşir

• bireylere yer yok

• yüksek libido



KULLANIMI

• besin ( hayvanlar ve insanlar 
için)

• aromatik yağlar

• kozmetiklerde

• yapı malzemesi olarak

• mobilya

• tarım, erezyonu önlemede



İÇERİĞİ

• vücudun biyolojik saatinin 

düzenlenmesi

• aydınlık ve karanlık

• gece en yüksek

• hormonal sistemde etkili



İÇERİĞİ

• diyabet, hipoglisemi, kalp 
hastalıkları ve gebelikte önemli

• astım, alerji, sinüzit, ülser ve cilt 
bozuklukları gibi uç belirtiler



İÇERİĞİ

• kokular

• sindirim sorunları, kataral 
hastalıkları, sinir şikayetleri

• ağrılı eklem ve kaslarda 
soğutucu özelliği



POALES’ in 
ALT GURUPLARI



SEDGES / SAZLAR
Cyperacea
Papirüsgiller

• Islak yerlerden kum tepelerine kadar 
her yerde bulunabilirler

• Ekonomik değeri: paspaslar, 
şapkalar, sepetler ve kağıt

• Çiçekler: biseksüel veya uniseks, 
rüzgarla veya kendi kendine 
polinasyon

(Cyperus longus)

Juncaceae
Hasırotugiller

• Hasır ailesi, otlar ve çimen benzeri 
saplar

• Yaşam alanları genellikle soğuk 
yerler ve dağlık bölgelerde ıslak 
habitatlardır.

• Ekonomik değeri: oturaklar, 
sepetler, şapkalar vb.

• Çiçekler: azdır, rüzgarla poline olur
(Juncus effusus)



GRASSES / OTLAR

POACEAE
• En büyük bitki ailelerinden biri

• Her yerde bulunabilir, bu yüzden kozmopolitan bitki 
olarak adlandırılır 

• Nadiren tek başına yetişir

• Kök sistemi iyi gelişmiştir

• Çiçekleri: düşük seviyede denilebilecek kadar azdır, 
rüzgarla veya kendi kendine poline olur

(Saccharum/Şeker kamışı, Arundo donax/Kargı, 

Avena sativa/Beyaz yulaf)



CATTAIL / SU KAMIŞ
Typhaceae (Sukamışgiller)

• Suda yaşayan bitkilerdendir

• Hayvanlara besin ve koruma sağlar 

• Ekonomik değeri: sepetler, sandalye 
altı vs...

(Typha latifolia)



BAMBUS / BAMBUGİLLER

• Ağaç gibi uzun otlar

• Tropikal ve subtropikal ila ılıman 
bölgelerde yaşarlar

• Hızlı büyür

• Çiçekleri: çiçek açar ve yalnızca 12-
120 yıllık büyümeden sonra tohum 
üretir

• Ekonomik değeri: mobilya, zemin 
döşemesi, baston, bina yapımı



POALES / 
BUĞDAYGİLLER

ANA REMEDİLER (12):

Anantherum muricatum (855) - Arundo 
Mauritanica (575) - Avena sativa (98)  
Bambusa arundinacea (2342)             
Cymbopogon citratus* (1021)              
Cynodon dactylon (56) - Juncus effusus (47) 
Lolium temulentum (156)                  
Saccharum officinale (361)                                  
Stigmata maydis (47) - Triticum repens (42) 
Triticum vulgare (3914) 
* COMPLETE DYNAMICS REPERTORY



POALES 

• Yüksek seviyede ego ve kendine güven

• Güç arayışı, sert rekabet ve kıskançlık

• Alan: başkalarının alanını istila etme 
eğilimi

• Çalışkanlık: Çabuk ve verimli üretkenlik

• Dayanıklılık ve aşırı adaptasyon yeteneği

• Yüksek cinsellik

• Alerji ve genel hiperreaktivite

• Ürogenital şikayetler



ANANTHERUM 
MURICATUM

VETIVER / KABE SAMANI

anan. (Radar Opus 855)

GRUP: POALES



ANANTHERUM MURICATUM

• Yüksek seviyede ego, narsisizm ve kendine 
güven (ilk aşama)

• Alan: başkalarının alanını istila etme eğilimi (ilk 
aşama)

• Kendine zarar verecek boyutta inatçı ve dik kafalı

• Eksantriklik: Tuhaf veya grotesk kıyafetler 
giyerek toplum önüne çıkacak seviyede mani

• Sınırsız rastgele cinsellik ve deliliğe sürükleyen
patolojik cinsel isteklilik

• Apati, depresyon ve intihar düşünceleri (ikinci 
aşama)

• Cilt şikayetleri (uçuk döküntüleri, apseler, 
çıbanlar, erizipeller, liken, ürtiker)

• Sifilitik miyazma



BAMBUSA 
ARUNDINACEA

SPINY BAMBOO / DİKENLİ BAMBU

bamb-a. (Radar Opus 2303)

GRUP: POALES / BUĞDAYGİLLER



BAMBUSA ARUNDINACEA

• Titizliğe ve mükemmel bir şekilde performans sergileme arzusuna 
yol açan özgüven eksikliği: Mükemmel olmak ve iyi bir konumda 
olmak istiyorum ama yeterli enerjim yok

• Beklenti anksiyetesi ve başarısızlık korkusu: Yanlış bir şey 
söylememek için insanlarla konuşmaktan kaçınırlar ve her şeyi 
ertesi güne ertelerler.

• Destek: Hiç kimsenin onlara yardım edemeyeceği korkusuyla 
birlikte sürekli olarak işlerinin takdir edilmesini ve ve tanınmasını 
isterler.

• Dayanıklılık: Zorluklar ve can sıkan olaylarla kırılmadan 
yüzleşmekten gurur duyuyorum

• Fiziksel sertliğe yol açan katı düşünce ve katı yaşam tarzı (gergin 
baş ağrısı ve omurga ve kasların sertliği)

• Hava değişimlerine ve yağışlı havaya karşı büyük hassasiyetle 
birlikte sırt bölgesinin özel tropizmi (özellikle servikal bölge) 

• Sürekli kabız ancak heyecan ve beklenti ankisyetesinden 
kaynaklanan ishal yaşarlar

• Nahoş kokulu ve aşırı terleme, özellikle heyecandan (topluluk 
önünde konuşmak)



SACCHARUM 
OFFICINALE

SUGAR CANE / ŞEKER KAMIŞI

sacch. (Radar Opus 360)

GRUP: POALES / BUĞDAYGİLLER



SACCHARUM OFFICINALE

• İhmal edilme hissi ile birlikte terk 
edilmişlik duygusu ve kıskançlık

• Çocuklarda davranışsal sorunlar: arsızlık, 
itaatsizlik, kaprislilik, sinirlilik, 
hiperaktivite ve DEHB

• Çocuklarda güçlü şekilde sallanma arzusu

• Huzursuzluk ile birlikte yeme bozuklukları 
ve obezite

• Her zaman ağızda bir şey var: parmaklar 
(ana rahmindeyken de), emzik, nesneler, 
tırnaklar (ayak tırnaklarını da yeme), 
yiyecekler

• Güçlü şekilde şeker, çikolata ve tatlı 
isteği ve bunların kötü gelmesi

• Ağrı: ağrıya yüksek hassasiyet veya 
genelde ağrılı olan şikayetlerde ağrısızlık 
durumu

• Geceleri ayaklarının örtülmesini 
istememekle birlikte vücutları sıcaktır



TRITICUM 
VULGARE

WHEAT / BUĞDAY

tritic-vg. (Radar Opus 3913)

GRUP: POALES / BUĞDAYGİLLER



TRITICUM VULGARE

• Yüksek seviyede ego, kendine güven
ve pozitiflik: şüpheye yer yok

• Güç arayışı ve sert rekabet

• Alan: Mümkün olan her şekilde
başkalarının alanını istila etme
eğilimi

• Başkalarının hayatına derinlemesine
girmek için onları önemseme

• Çalışkanlık: çabuk ve verimli
üretkenliğe sahip birçok plan

• Yüksek cinsellik

• Alerji, genel hiperreaktivite ve cilt
şikayetleri (tahriş ve kaşıntı)

• Ürogenital şikayetler



1. Vaka



ERKEK
50 yaşında

SEDEF HASTALIĞI
İlk görüşme Temmuz 2017



AİLE HİKAYESİ

• BABA AKCİĞER CA’DAN VEFAT ETMİŞ

• ANNE HAYATTA  - KRONİK LÖSEMİ VE MEME 
KANSERİ HASTASI

• 1 KIZ KARDEŞ  - HAYATTA VE SAĞLIKLI 

• 1 ERKEK ÇOCUK (21 YEARS OLD) – SAĞLIKLI 



AMELİYAT

• APANDİSİT



DUDAK UÇUĞU:              
YILDA 1 KEZ (özellikle 
tatillerde çıkar)

GEÇMİŞTE, BİR KEZ SAĞ 
KOLUNDA HERPES 
ZOSTER EPİZODU

UÇUK



18 yaşında: 
sulu serum 
sekresyonlu 
kasık mikozu

CİLT



SEDEF

• 30 yaşında: kafa ve ayak bileklerinde döküntüler, aşamalı olarak 
tüm sol bacağa yayılmış

• Dermatoloğu sedef teşhisi koymuş; farklı merhemler ve özellikle 
kortizon kullanmış ancak belirgin bir iyileşme sağlanamamış; bazı 
dönemler kalın kabuklanmalar bazı dönemlerde de çatlaklar 
oluşuyor.

• En zorlu dönem kış mevsimi (Aralık ve Mart arası).



PSORIASIS

• Cilt kuruduğunda 
kaşıntı artıyor ve 
kanayana kadar kaşıyor



SEDEF

• Yaklaşık 1 ay önce yeni bir 
şampuan ve bacağı için de 
emoliyan ve antibakteriyel yağ 
kullanmaya başlamış.

• Birkaç gün sonra bacağı şişmiş 
ve rengi koyulaşmış. 10 gün 
boyunca antibiyotik kullanımına 
rağmen iyileşme olmamış.



AYRICA, KEPEK 
SORUNU VAR

CİLT



YEME & İÇME
ÇOK YÜKSEK SEVİYEDE ŞEFTALİ VE KAVUN ARZUSU



ZİHİN



BENİM 
HOBİM İŞİM

HOBİLER
Sabah 7’den akşam 8’e kadar çalışırım ve 
akşam yemekten sonra yarınki iş planımı 

yaparım



KORKULAR
VE 

ENDİŞELER

Endişeli biriyim, işler yapılmak zorunda!



İYİ YANLAR & KUSURLAR

• İYİ YANLAR: 
ALTRUİZM (FEDAKARLIK) – CÖMERTLİK

• KUSURLAR: 

VAZİFESİNİ YERİNE GETİRMEYEN OĞLUNA 
KARŞI SİNİRLİLİK



ZİHİN

• Tartışmayı sevmem ve 
zorbalık yapmam

• Sinirimi baskılamaya 
meyilliyim, sadece vazifesini 
yerine getirmeyen oğluma 
sinirlenirim



11.07.2017 – İLK GÖRÜŞME

� MK (1.000K) günde 2 defa 5 damla

� 15 gün sonra telefonda takip görüşmesi



25.10.2017

� Remedisini Eylül’e kadar kullandı ve sonra bıraktı

� Eşi, remediyi kullandığı süre boyunca sakin olduğunu belirtmiş 

� 15 gün boyunca kaşıntısı bir miktar artmış; Oksiputta zaman zaman hafif 

kaşıntı

� Ne kabuklanma ne de çatlak oluşmuş

� Bazı rüyalarını hatırlamaya başlamış

� MK (1.000K) günde bir 7 damla



28.03.2018

� Ocak ayına kadar remediyi aldım; sedefim kayboldu ve kortizonlu merhem 

kullanmıyorum artık

� Keyfim yerinde çünkü Aralık’la Mart arasında şikayetim çok artardı.

� Verdiğiniz remediyi kullandığımdan beri uçuğum geri gelmedi.

� Ruh halim daha iyi ve eşim remediyi kullanmayı bırakmamam gerektiğini 

söyledi.

� Oğlum üniversiteye hobi niyetine gidiyor ama artık bu beni sinirlendirmiyor

� MK (1.000K) haftada bir 7 damla



28.03.2018





09.01.2019

� 30 yaşımdan beri hiç bu kadar güzel bir cildim olmadı

� MK (1.000K) 1 ay boyunca haftada bir 7 damla sonra kullanımı 
kes



22.01.2020

� Artık ne uçuk, ne kepek ne de sedef var

� NE DE REMEDİ…



� MIND - AILMENTS FROM - anger - suppressed

� MIND - DUTY - too much sense of duty

� MIND - INDUSTRIOUS

� MIND - QUARRELLING - aversion to

� MIND - GENEROUS; too

� SKIN - ERUPTIONS - psoriasis

� SKIN - ERUPTIONS - bleeding - scratching; after

� SKIN - ITCHING - scratching - agg. - bleeds; must scratch until it

� SKIN - ITCHING - scratching - agg. - raw; must scratch until it is

� SKIN - ERUPTIONS - cold - air - agg.

� SKIN - ERUPTIONS - itching - cold - air - agg.

� SKIN - ERUPTIONS - winter - agg.

� SKIN - SEASONS - winter agg.

� EXTREMITIES - CRACKED skin

� HEAD - DANDRUFF

� GENERALS - FOOD and DRINKS - melons - desire

� GENERALS - FOOD and DRINKS - peaches - desire



� ZIHIN - RAHATSIZLIKLAR - dan dolayı - öfke - baskılanmış

� ZIHIN - GÖREV - çok fazla görev duygusu

� ZIHIN - HAMARAT

� ZIHIN - MÜNAKAŞA ETME - isteksizlik - ye

� ZIHIN - BONKÖR - çok

� CİLT - DÖKÜNTÜLER - psoriazis

� CİLT - DÖKÜNTÜKER - kanayan - kaşıma sonrası

� CİLT - KAŞINMA - kaşımak - agg. - kanayıncaya kadar kaşımalı

� CİLT - KAŞINMA - kaşımak - agg. - yara oluncaya kadar ; kaşımalı

� CİLT - DÖKÜNTÜLER - soğuk - hava - agg.

� CİLT - DÖKÜNTÜLER - kaşınan - soğuk - hava - agg.

� CİLT - DÖKÜNTÜLER - kış - agg.

� CİLT - MEVSİMLER - kış agg.

� EKSTREMİTELER - ÇATLAK deri 

� BAŞ - KEPEK

� GENEL - YİYECEK VE İÇECEKLER - kavun - arzusu

� GENEL - YİYECEK VE İÇECEKLER - şeftali - arzusu







POALES

• Yüksek seviyede ego ve kendine güven

• Güç arayışı, sert rekabet ve kıskançlık

• Alan: başkalarının alanını istila etme 
eğilimi

• Çalışkanlık: Çabuk ve verimli üretkenlik

• Dayanıklılık ve aşırı adaptasyon yeteneği

• Yüksek cinsellik

• Alerji ve genel hiperreaktivite

• Ürogenital şikayetler



TRITICUM VULGARE

2. Vaka



ERKEK
47 yaşında

HİPERTANSİYON, VERTİGO, GÜL HASTALIĞI, PİTİRİYAZİS 
VERSİKOLOR, ŞİDDETLİ PALPİTASYON, MİDE REFLÜSÜ, 

BAĞIRSAK SORUNLARI, UYKU BOZUKLUKLARI, 
GELECEĞE İLİŞKİN KAYGI, HİPOKONDRİ, SUİSİDAL 

DÜŞÜNCELER

İlk görüşme Kasım 2018



Küçük videolar kaydetme ve yayınlama takıntısı olan bir spor 
muhabiri.

Bu takıntı nedeniyle birçok spor kulübü ona akreditasyon 
vermemiş ve bu nedenle stadyumlara veya spor 

müsabakalarının yapıldığı yerlere girmesi yasaklanmış.



Konsültasyon için randevu aldığında birçok kez benimle röportaj yapıp yapmayacağımı sordu.
Ona röportajı İtalyan Federasyonu Başkanı’ndan istemenin daha iyi bir fikir olabileceğini 

söyleyerek kibarca her seferinde reddetmeme rağmen ilk görüşmemizde de birçok kez ısrar 
etti.



BUNUN ANLAMI NE?



İSTİLA



SEKS

• Kronik sorunu iktidarsızlık veya benzeri bir şey, 
kendimi bildim bileli

• 23 yıldır evliyiz, yaklaşık 24 yıldır.

• Birkaç yıl evvel eşim amlieyat oldu... kısacası, 
bekaretini bozdurmak için, çünkü bunu 
başaramamıştık... Ve hiçbir şey değişmedi.

• Bu beni o zamadan beri etkiledi, karım bunu 
kafasına takmıyor.



SEKS

• Karım o kadar acı çekmiyor veya sessiz bir şekilde 
bunu yapıyor, ancak ben kabul etmiyorum, 
toplumda, bilirsin ki doktor, "ben güzelim, ben 
yakışıklıyım" hakim, bu yüzden, sen anlarsın?

• Düğünekadar bakire olmaya karar verdi ve biz hiç 
cinsel ilişkiye giremedik, küçük penis, kırılgan ve 
zayıf ereksiyon karışımıyla bu iş uzun sürmez, 
çabuk boşalma, düşünebiliyor musunuz?



SEKS

• Durum şöyleydi

• Bir akşam Viagra ile denedim, Viagra'nın 
sadece dörtte birini aldım, ama eşim 
uykuluydu, bu yüzden hiçbir şey olmadı ...

• Sonra her zaman gece dışarı çıkıp yemek 
yeme, farklı insanlarla tanışma ve onların 
hikayelerini youtube kanalımdaki videoda 
anlatma alışkanlığım olduğunu size 
söylemiştim.



SEKS

•Bir akşam Capo Verde'den bir adamla 
tanıştım: Ona röportaj yapmak isteğimi 
söyledim ama o benden bunu için para istedi; 
Röportajlarım için ödeme yapmıyorum, bu 
yüzden bana seks yapmamızı teklif etti; Ona 
ödeme yapmak istemedim ama her zaman 
siyah adamlar ve sözde "büyük kamış" 
tarafından çekildim; Heyecan vericiydi çünkü 
benim çok küçük bir "kamış"ım var… Sadece 
ona dokunmak ve dokunulmak istedim… ama 
bir anda, dizüstü bilgisayarımı ve içinde 500 € 
olan cüzdanımı çaldı.



SEKS

• Polise gidip bu hikayeyi anlatmak çok 
utanç vericiydi; Korkmuştum çünkü 
gazeteciydim ...



SEKS

• 2010'dan beri geceleri dışarı çıkıyorum, 
acıklı hikayelerim hakkında fahişelerle 
konuşmayı seviyorum ... ötesi yok

• Karım artık seks yapmak istemiyor çünkü 
ona göre işin içinde hep aşk olmalı; Ben, 
diğer tarafta, her zaman porno film 
izlerim.

• Şaka yapmak, seks yapmak istiyorum ... 
karım artık çekici bulmuyor...



SEKS

• Ayrıca penis büyütme ameliyatı olmak istedim 
ama sonra vazgeçtim.

• Karıma "Hadi deneyelim! Her gece deneyelim! 
Mümkün olduğunca çok! » diyorum ama nafile...

• Benim için seks bir eğlence; Çift değişimi yapmak 
isterim, güçlü deneyimler yaşamak isterim ...

• En azından denedim ama hiçbir şey olmuyor…



SEKS

• Karım içine kapalı, ben cinselliği daha 
sınırları zorlayacak bir şekilde 
deneyimlemek isterken o yabancıları 
sevmiyor.

• Karımın başka bir erkekle cinsel ilişkiye 
girdiğini görmek isterim; benimle seksten 
zevk alamıyor ve onu tatmin olurken 
görmek isterim.



TAKİP GÖRÜŞMELERİ



TAKİP GÖRÜŞMESİ

Kısa sürede tüm semptomlarda 
iyileşmeler gözlemlendi!
İlk görüşmeden yaklaşık olarak 3 hafta 
sonra diğer işlerini kaybetti ve önceden 
2.000 € olan aylık maaşı 300 €’ya düştü



İLK TAKİP 
GÖRÜŞMESİ

Gece oluşan taşikardisi kayboldu
Mide şikayetleri kayboldu
Yemekle olan ilişkisi daha iyi; daha az 
karbonhidrat ve dondurmaya ihtiyaç duyuyor 
Kabızlık Ocak ayına kadar çok daha iyiyi, sonra 
biraz geri geldi
Vertigo olmuyor
Tinea versikolor daha iyi
Gül hastalığı daha iyi
Suisidal düşüncesi 1 aydan fazla bir süreliğine 
ortadan kayboldu; sonra ise zaman zaman 
beliriyor
Uykusu çok daha iyi



İLK GÖRÜŞME İLE SON TAKİP 
GÖRÜŞMESİ KIYASI

ÇARPINTILAR iyileşmesi 100% 
VERTIGO iyileşmesi 100%
MİDE REFLÜSÜ iyileşmesi 100%
BAĞIRSAK ŞİKAYETLERİ iyileşmesi 90%
GÜL HASTALIĞI iyileşmesi 100%
TİNEA VERSIKOLOR iyileşmesi 70%
KAN BASINCI NORMAL
UYKU BOZUKLUKLARI iyileşmesi 70%
SUİSİDAL DÜŞÜNCELER KAYBOLDU
RUH HALİ DAHA İYİ iyileşmesi 60%
GELECEK ANKSİYETESİ VE HİPOKONDRİ iyileşmesi 80%



REPERTORİDEN RUBRİKLERİ 



• MIND - AMOROUS

• MIND - ANXIETY - future, about

• MIND - EGOTISM

• MIND - FOOLISH behavior

• MIND - HYPOCHONDRIASIS

• MIND - IRRITABILITY

• MIND - LOQUACITY - changing quickly from one subject to another

• MIND - MONOMANIA

• MIND - SUICIDAL disposition

• MALE GENITALIA/SEX - MASTURBATION; disposition to

• MALE GENITALIA/SEX - EJACULATION - quick, too

• MALE GENITALIA/SEX - ERECTIONS - wanting - sexual desire - with

• MALE GENITALIA/SEX - SEXUAL DESIRE - increased - erections - without

• CHEST - PALPITATION of heart - tumultuous, violent, vehement

• GENERALS - HYPERTENSION

• THROAT - INFLAMMATION - Esophagus - reflux esophagitis

• FACE - ERUPTIONS - acne - rosacea

• SKIN - ERUPTIONS - pityriasis versicolor

• SLEEP - SLEEPLESSNESS - night - midnight - after



• ZİHİN - AŞKA MEYİLLİ

• ZİHİN - ANKSİYETE - gelecek, hakkında

• ZİHİN - EGOTİZM

• ZİHİN - ÇOCUKSU davranış

• ZİHİN - HİPOKONDRİASİS

• ZİHİN - İRRİTABİLİTE

• ZİHİN - GEVEZELİK - değişir çabukça bir konudan diğerine

• ZİHİN - MONOMANİ

• ZİHİN - İNTİHARA eğilim

• ERKEK GENİTALLERİ/CİNSELLİĞİ - MASTÜRBASYON eğilim

• ERKEK GENİTALLERİ/CİNSELLİĞİ - EJAKÜLASYON - çabuk, çok

• ERKEK GENİTALLERİ/CİNSELLİĞİ - EREKSİYON - eksikliği - cinsel arzu - ile

• ERKEK GENİTALLERİ/CİNSELLİĞİ - CİNSEL ARZU - artmış - ereksiyonlar -
olmaksızın

• GÖĞÜS - ÇARPINTI kalbin - kargaşalı, şiddetli, hiddetli

• GENEL - HİPERTANSİYON

• BOĞAZ - ENFLAMASYON - özofagus - reflü özofajit

• YÜZ - DÖKÜNTÜLER - akne - rosacea

• CİLT - DÖKÜNTÜLER - pitiriazis versikolor

• UYKU - UYKUSUZLUK - gece - geceyarısı - sonrası





POALES

• Yüksek seviyede ego ve kendine güven

• Güç arayışı, sert rekabet ve kıskançlık

• Alan: başkalarının alanını istila etme 
eğilimi

• Çalışkanlık: Çabuk ve verimli üretkenlik

• Dayanıklılık ve aşırı adaptasyon yeteneği

• Yüksek cinsellik

• Alerji ve genel hiperrektivite

• Ürogenital şikayetler





ANANTHERUM MURICATUM 



ANANTHERUM 
MURICATUM

VETIVER / KABE SAMANI

anan. (Radar Opus 855)

GRUP: POALES / BUĞDAYGİLLER



ANANTHERUM MURICATUM
• Yüksek seviyede ego, narsisizm ve kendine 

güven (ilk aşama)

• Alan: başkalarının alanını istila etme eğilimi (ilk 
aşama)

• Kendine zarar verecek boyutta inatçı ve dik 
kafalı

• Eksantriklik: Tuhaf veya grotesk kıyafetler 
giyerek toplum önüne çıkacak seviyede mani

• Sınırsız rastgele cinsellik ve deliliğe sürükleyen 
patolojik cinsel isteklilik

• Apati, depresyon ve intihar düşünceleri (ikinci 
aşama)

• Cilt şikayetleri (uçuk döküntüleri, apseler, 
çıbanlar, erizipeller, liken, ürtiker)

• Sifilitik miyazma




