




BİR HAYVAN OLARAK

ÖRÜMCEKLER



Örümcekler EKLEMBACAKLILAR kolunun 

ARANEA takımında yer alırlar.

Şimdiye kadar 129 familya altında toplanan 

49.623 türü kayıt altına alınmıştır.



Vücut yapıları diğer böceklerden farklıdır, iki 

bölümün birleşmesinden oluşur

Diğer böceklerin aksine, antenleri yoktur

Uzuvlarında ekstansör (açıcı) kasları 

bulunmaz



Bağırsakları dar olduğu için katı yiyecekleri 

yiyemezler.

Türlerin çoğunda dişi örümcek çiftleşmeden 

sonra erkeği yer.

Genellikle kısa ömürlü hayvanlardır, 

çoğunlukla doğada 2 yıl yaşarlar.



Çok küçük bir merkezi sinir sistemine 

sahiptirler.

4 çift gözleri vardır.

Açık bir dolaşım sistemlerine sahiptirler, 

gerçek manada kanları yoktur, sadece bir tür 

hemolenfe sahipler.



Bacaklarıyla hissedebilirler

Bacakları her türlü titreşime ve ritme karşı 

çok hassastır.

Örümcekler, etrafını saran dünyayı 

hissetmek için yere tıklatırlar, bunun için 

bacaklarını kullanırlar.



En az 6 tip ipek bezleri (glands) vardır ve 

her biri farklı bir ipek türü üretir.

İpek, esas olarak bizim elastik naylonumuza 

benzer bir proteinden oluşur, ancak onlarınki 

daha esnektir.



HOMEOPATİDE
ÖRÜMCEKLER



HİPERAKTİVİTE

Sürekli olarak huzursuzdurlar ve bir şey yapıyor olurlar,
ama problem şu ki hedeflerine asla ulaşamazlar. 

Bu bir içsel ve fiziksel huzursuzluktur.

Hareketleri hızlıdır

DEHB - Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD)

Gerçek manada heyecan arayan yapılardır,
yüksekten atlamak, masaların altına çömelmek ve saklanmak

Sürekli olarak meşgul ve çok meraklıdırlar



RİTİM

Ritmi çok severler, özellikle kuvvetli basları olan müziği, 
ve aynı zamanda müziğe çok duyarlıdırlar. 

Ritim hayatlarındaki en önemli şeylerden biridir;
- masaj
- ezberleme

Dans etmeyi severler



ŞİDDET

Oldukça hastalıklı bir espri anlayışları vardır, zaman zaman zararlı olabilir

Zorbalık yapma ve alay etme eğilimleri vardır, insanlarla dalga geçerler

Çok acımasızdırlar, hayvanlara ve insanlara işkence edebilirler, bir tür sadizm

Aynı zamanda kindarlardır. Doğru zamanda ortaya çıkıp öç alabilmek için inanılmaz 
derecede beklemeye sabırları vardır (kimi zaman yıllarca)



ZULÜM

Dış dünya çok tehlikelidir ve onları tehdit eder.
Hayatlarını daha güzel kılmak ve amaçlarına ulaşmak için bazı konularda 

eğilimleri vardır:
- diğer insanları manipüle etmek

- insanları aldatmak

Ama aynı zamanda başkalarının onları manipüle ettiği hissi de olabilir



GIDA

Sıvı yiyecekleri tercih ederler, çorba, smoothie ve meyve 
sularını severler

Fazla miktarda ve ağır yiyeceklerden şiddetle kaçınırlar

Genellikle az miktarda ve seyrek yerler



ŞİKAYET ETME / SIZLANMA

Manipülasyonda ustadırlar ve çoğu zaman diğer insanları  
kendi gerçek güçlerini ve yeteneklerini gizlemek için küçük ve 
zayıf olduklarını düşünmelerini sağlayarak aldatırlar.

Bu davranışları genellikle 
- hipokondri
- çeşitli hastalıklar uydurmak

olarak ortaya çıkar.



ZAMAN

Periyodisite farklı şekillerde olabilir:
- her gün

- her hafta
- her ay
- her yıl

tekrarlayan semptomlar



VİBRASYON

Gürültünün ve titreşiminin tüm 
bedenlerinde yankılandığı hissine 
sahiptirler

Dış titreşime duyarlıdırlar



KIZ
18 yaşında

ABDOMİNAL ŞİKAYETLER 

ilk konsültasyon 30 Kasım 2009



TEKRARALAYAN TONSİLLİT:        

2007 yılında                       
antistreptolizin O (ASO) değeri 
yükseldi ve o günden beri ayda 

bir penisilin kullanıyor



Eskiden beri el bileği ve dizlerde 
eklem ağrı şikayeti varmış.

Sabahları parmaklarda şişlik.



Çocukluğunda sabahları 
göz altında ödem 

şikayeti 



8 yaşındayken ayaklarında 
ve ayak bileklerinde ciddi 
şişliğin eşlik ettiği ürtiker 

şikayeti 



Her kış sinüzit problemi
(her yıl 3 – 4 epizod)



Geceleri diş 
gıcırdatma



10 yıldır abdominal kolik şikayeti



Kolik ağrıları ebeveynlerinin 
boşandığı dönemde başlamış ve 

liseye başladığında kötülemiş 



Son 3 yıldır her 10 günde bir 
abdominal kolik şikayeti yaşıyor



Ağrı herhangi bir anda 
başlayabiliyor, sabah yada gece, 

ve genellikle 12 saat sürüyor



Herhangi bir gıda ile bir ilişkisi yok



İçsel bir sıkışma hissi hissediyor.

Gaz çıkartmak istiyor ama 
yapamıyor.



Ecografi ve kolonoskopi 

negatif



Her tür ilacı kullanmış ama 
iyileşme sağlanamamış



Kolik ağrısı aniden başlıyor ve 
aniden geçiyor.



Yatmak ve soğuk kötü geliyor.

İyi gelen hiçbir şey yok.



YİYECEK ARZUSU:

Her gün 1 lt. soğuk süt içiyor



ÇOK ÜŞÜYEN BİR KIZ

«Soğuğu kemiklerimde 
hissediyorum»



Her zaman müzik dinliyor.



Birkaç yıldır alkol ve esrar 
kullanıyor. 



Ebeveynleri ile ilişkisi 
kötü, özellikle annesi ile 

ve bazen aniden 
öfkelenebiliyor



Adrenalin yaratan durumları ve kazanmayı seviyorum

Eleştirilmeyi sevmiyor ama sürekli eleştiriyor



HAREKET



30.11.2009

MK (1.000K) 
5 damla - günde 1 defa



05.12.2009 – TEL 

Dün karın ağrım 4 saat sürdü.
Remedyi daha sık alması iyileşme sağlamadı



01.02.2010 - KONSÜLTASYON

En son kolik ağrısı 4 Aralık
Artık hasta değil, sinüzit yok.

Eklem ağrıları çok daha iyi.
Sabahları parmakları hala şiş.

Ebeveynlerine karşı hala tepkisel ama genel olarak kendini çok daha dingin hissediyor. 
Okulda daha iyi

MK (1.000K) 7 damla - günde 1 defa



13.05.2010 - KONSÜLTASYON

4 Aralık 2009’dan bu yana hiç kolik ağrısı olmadı.
Sabahları parmaklardaki şişlik hariç tüm semptomları iyileşti.

Bu son görüşmemizdi ama piskoloğundan haber almaya devam ettim.



13.05.2010 - KONSÜLTASYON

Bir kaç ay sonra artık iyi olduğunu ve artık remediye ihtiyaç duymadığını 
söyleyip remediyi kesmiş.

Abdominal şikayetleri tekrar geri gelmemiş ve kısa bir süre sonra 
parmaklardaki şişlikler de ortadan kalkmış.



REPERTORİDEKİ SEMPTOMLAR



� MIND - MUSIC - desire for
ZİHİN - MÜZİK - arzusu

� HEAD - PAIN - catarrhal
BAŞ - AĞRI - kataral

� NOSE - CATARRH - followed by - Frontal sinuses; complaints of
BURUN - KATAR - takip eder - Frontal sinüslerin şikayetleri

� NOSE - SINUSES; COMPLAINTS OF
BURUN - SİNÜSLER şikayetleri

� GENERALS - INFLAMMATION - Sinuses; of
GENEL - ENFLAMASYON - Sinüsler; -in



� TEETH - GRINDING - sleep agg.; during
DİŞLER - GICIRDATMA - uyku sırasında agg.

� THROAT - INFLAMMATION - Tonsils
BOĞAZ - ENFLAMASYON - Tonsiller

� ABDOMEN - FLATULENCE - obstructed
KARIN - GAZLILIK - engellenmiş

� ABDOMEN - PAIN - lying - agg.
KARIN - AĞRI - yatmak - agg.

� ABDOMEN - PAIN - periodical
KARIN - AĞRI - periyodik olarak



� EXTREMITIES - PAIN - Fingers
EKSTREMİTELER - AĞRI - El parmakları

� EXTREMITIES - PAIN - Knees
EKSTREMİTELER - AĞRI - Dizler

� EXTREMITIES - SWELLING
EKSTREMİTELER - ŞİŞMESİ

� EXTREMITIES - SWELLING - Ankles
EKSTREMİTELER - ŞİŞMESİ - Ayak bilekleri

� EXTREMITIES - SWELLING - Feet
EKSTREMİTELER - ŞİŞMESİ - Ayaklar

� EXTREMITIES - SWELLING - Fingers
EKSTREMİTELER - ŞİŞMESİ - El parmakları



� GENERALS - COLD - feeling - Bones
GENEL - SOĞUK - hissi - Kemikler

� GENERALS - FOOD AND DRINKS - milk - desire - cold
GENEL - YİYECEK ve İÇECEKLER - süt - arzusu - soğuk

� GENERALS - PAIN - appear suddenly - disappear; and -
suddenly
GENEL - AĞRI - ortaya çıkar aniden - kaybolur; ve - aniden

� GENERALS – PERIODICITY

GENEL - PERİYODİKLİK







TUTUM ?



AVCI



AVCILAR

• Yaptığım her şeyde adrenalin ararım

• Biz şampiyonuz dostlarım ve sonuna kadar mücadele 
edeceğiz 

• Rekabet, güç, kendini ortaya koyma ve dominasyon

• Özgüven ve güçlü irade

• Sen beni eleştiremezsin çünkü ben olduğum gibi 
mükemmelim

• Kendi eleştirildiğinde sergilenen saldırganlık ama o her 
zaman eleştirmeye hazır

• Ani ve yoğun öfke

• Ölüm ile olan bağlantı



KRALLIK ?





HAYVANLAR

• Rekabet, baskınlık, alan ve hiyerarşi

• Saldırganlık ve çatışma, tehlike ve tehdit

• Hayatta kalma: mors tua vita mea -senin ölmen benim hayatta kalmam 
demek- (Kurban vs.  Saldırgan)

• Kendime vs. Ben (kendimden nefret ediyorum, kendimi kabul etmiyorum)

• Başkalarına vs. Ben  (O benden daha iyi, onun üzerine atlarım, onu 
öldürürüm)  

• Çevre ile etkileşim ve reaksiyon (hayvansal kontrol -> diğer insanlara karşı)

• Grup hissi

• Baştan çıkarma



GRUP ?





ÖRÜMCEKLER
• Verimsiz hiperaktivite, huzursuzluk ve diskinezi

• Ritim, müzik ve dans

• Aldatma, şiddet ve zalimlik

• Anne ve toplumdan kaynaklanan zulüm hissi

• Anneyi ve aileyi üzmek amacıyla yemek yemeyi 
reddetme

• Şikayet etme

• Periyodiklik ve zaman (her zaman acele içinde)

• Nörolojik şikayetler ve titreşimlere aşırı duyarlılık







� MIND - MUSIC - desire for
ZİHİN - MÜZİK - arzusu

� THROAT - INFLAMMATION - Tonsils
BOĞAZ - ENFLAMASYON - Tonsiller

� GENERALS - PERIODICITY
GENEL - PERİYODİKLİK

� ABDOMEN - PAIN - periodical
KARIN - AĞRI - periyodik olarak

� GENERALS - COLD - feeling - Bones
GENEL - SOĞUK - hissi - Kemikler

� GENERALS - FOOD AND DRINKS - milk - desire - cold
GENEL - YİYECEK ve İÇECEKLER - süt - arzusu - soğuk

� GENERALS - PAIN - appear suddenly - disappear; and - suddenly
GENEL - AĞRI - ortaya çıkar aniden - kaybolur; ve - aniden

� GENERALS - SWELLING - general; in

GENEL - ŞİŞME - genel; -de









Diğer 2 rubrik…















ARANEA DIADEMA

HAÇLI BAHÇE ÖRÜMCEĞİ

aran. (Radar Opus 645)

GRUP: ÖRÜMCEKLER



ARANEA DIADEMA

• Hiperaktivite, ADHD (DEHB), huzursuzluk ve titiz 
çalışkanlık

• Yaptığı işin değerini anlamayan ailesi ve toplum 
tarafından zulüm görme hissi

• Aileye karşı muhalefetin ifadesi olarak fiziksel 
katılık ve zihinsel inatçılık

• Aile beklentilerinin bunaltması sonucu oluşan 
kimlik problemleri

• Bedenin kimi parçalarının aşırı büyümüş, 
ağırlaşmış veya uyuşmuş olduğu hissi 

• Bağımlılıklar: yiyecek ve tütün

• Periyodisite: tam olarak aynı saatte tekrarlayan 
şikayetler

• Kemiklerin derinine kadar işleyen soğukluk hissinin 
eşlik ettiği soğuk ve ıslaktan genel kötüleşme



MYGALE 
LASIODORA

KARA KÜBA ÖRÜMCEĞİ

mygal. (Radar Opus 184)

GRUP: ÖRÜMCEKLER



MYGALE LASIODORA
• Verimsiz hiperaktivite, huzursuzluk ve diskinezi

• “Halkı” etkilemek arzusuyla yapılan gösteri(şov) ve rekabet

• Zevk, cinsellik ve yasak arzusuyla ihlal etme kompulsiyonu (sosyal 
uygunluk kurallarını çiğnemek istiyorum)

• Hayattan zevk almayı bilmeyen ahlakçı bir toplumdan 
kaynaklanan zulüm hissi

• Geleneğe, anneye ve aileye başkaldırı olarak alışılmışın dışında 
yemek yeme isteği ile birlikte yeme bozukluğu

• Aşırı sususuzluk

• Eller sürekli hareket halinde

• Nörolojik şikayetler (konvülsiyonlar, kore, Tourette sendromu, 
Parkinsonizm, titreme, seğirmeler ve tikler) ve titreşimlere karşı 
aşırı duyarlılık



LATRODECTUS MACTANS

KARA DUL

lat-m. (Radar Opus 681)

GRUP: ÖRÜMCEKLER



LATRODECTUS 
MACTANS
• Verimsiz hiperaktivite, huzursuzluk, diskinezi ve çalışkanlık

(Hiç kimse onları tatmin edecek kadar sıkı çalışamaz)
• Erkeksi bir annenin beklenti ve taleplerini yerine getirmek için 

gösterilen yüksek performans

• Şiddetli bir intikam alma ihtiyacı, “düşmanın” zayıf noktasını kollama

• İlaç bağımlılığı ile birlikte acıya ve seslere aşırı hassasiyet

• Pek çok korkunun (özellikle kalp hastalığına bağlı ani ölüm korkusu) 
eşlik ettiği çok şiddetli hipokondriyazis yanı sıra destek ve ilgi 
görmek için sızlanma

• Şiddetli ve sıkıştıran prekordiyal ağrı ile aksillaya, koldan aşağıya ve 
ön koldan parmaklara uzanan uyuşma ile birlikte tipik anjina 
pektoris tablosu 

• Cildin mermer gibi soğuk olduğu üşüme (hem fiziksel hem zihinsel 
sıcaklık arayışı)

• Uçuyor olma rüyaları



KIZ
5 yaşında

DEHB



Gelişim

• Herşey zamanında gerçekleşti

• Sadece uyku sorunu vardı

– 4,5 aylıktan 21 aylığa kadar geceleri sadece birkaç 
saat uyurdu ve gündüzleri uyumazdı



Annenin gebeliği

• Kolay bir hamilelikti, son haftalarda, 32. 
haftadan itibaren, gece sadece 1,5 saat 
kadar uyuyabiliyordum.



Fiziksel problemler

• Bazı üst solunum yolu problemleri atakları geçirdi.

• Dermatit ( kaşıntılı) 
• yüzde

• genital bölgede

• alt kolun iç tarafında

• omuzlarda



Fiziksel problemler 

• Yüzde ve kollarda konvülsiyonlar

• Heyecanlandığında tüm vücudu hareket eder



Zihinsel
• Dans etmeyi sever

• Duygularını çok yoğun yaşar

• Açık ve konuşkan biri

• Şaka yapmayı ve arkadaşlarını 
kızdırmayı sever

• Her zaman telaş içinde, sürekli bir şeyler 
yapmak zorunda 



Zihinsel

• Seslere karşı hassas

• Ritim onun için çok önemlidir, özellikle 
zıplama koreografisi olan ritmik dansları 
yapmayı sever.

• Oldukça dürtüseldir

• Akıllıdır, bir tür yürüyen ansiklopedi 
gibidir



Zihinsel

• Açık ve meraklı birisidir

• Oldukça enerjik biridir

• Yukarı zıplar, koşturmak zorundadır

• Yüksek yerlerden atlamayı sever

• Ağaçlara tırmanmayı sever

• Oldukça rekabetçidir



Generals

• Sulu yiyecekleri ve sulu meyveleri tercih eder



Görüşmeler

• İlk görüşme Nisan 2020’ de idi. Potens:1M

• İlk takip görüşmesi: Haziran 2020

Daha az dürtüsel, etrafında o kadar sık dönmüyor, daha 
sakin.

Cilt probleminde ve kollar ve yüzde olan 
konvülsiyonlarda bir iyileşme olmadı



Görüşmeler
• Takip: Eylül 2020

Dürtüsel davranış daha az, koşmak için sık sık zıplamıyor, 
zannedersem günde bir kez veya coşkulu olduğu 
zamanlarda, ama sık değil. Cilt temizlenmeye başladı, 
genital bölgede görüyorum. Konvülsiyonlarda bir gelişme 
olmadı. 
Potens: 10M



Görüşmeler
• TAKİP: EKİM 2020.
Anaokulunda daha kötü olacak diye korktum ama bakıcısı bana onunla bir 
sorunu olmadığını, kurallara uyduğunu, diğer çocuklarla oynadığını söyledi.

• TAKİP: ARALIK 2020.
Cildi temizlendi, ancak çok nadir olarak genital bölgede dermatit olduğunu 
görüyorum. 
Sakin.
Koşma ve zıplama epizodları yok.
Koldaki konvülsiyon kayboldu, ancak yüzünde hala var.



Görüşmeler

• TAKİP : HAZİRAN 2021.

İyi gidiyor, coşkulu olduğunda hala biraz dürtüsel 
davranıyor, ama o bir çocuk.

Cilt problemi yok.

Konvülsiyon yok.





EKAP GPS 

KULLANARAK BU VAKAYI NASIL ÇÖZEBİLİRİZ



E NVIRONMENT (ORTAM)?

Kopma, hayal kurma, dalgın davranışlar görüyor muyuz?

Kopma, özgürlük arzusu ve daha yüksek bilgi arzusu görüyor muyuz?

Aşka dair büyük bir tutku ve farklı heyecanlar mı yoksa ölüme dair bir çekim mi 
görüyoruz?



K INGDOM (KRALLIK)?

Duyarlı ve duygusal mı, çevreye duyarlı mı?

Strüktürel mı, organize mi ve kurallara uyuyor mu?

Rekabetçi mi ? 



• Rekabet, baskınlık, alan ve hiyerarşi
• Saldırganlık ve çatışma, tehlike ve tehdit
• Hayatta kalma: mors tua vita mea (mağdura karşı 

saldırgan)
• Kendime karşı Ben (kendimden nefret ediyorum, kendimi 

kabul etmiyorum)
• Başkalarına karşı Ben  (O benden daha iyi, onun üzerine 

atlarım, onu öldürürüm) 
• Çevre ile etkileşim ve reaksiyon (hayvansal kontrol -> diğer 

insanlara karşı)
• Grup hissi
• Baştan çıkarma

K RALLIK : HAYVANLAR



A TTITUDE (TUTUM) ?

Sakin mi, çatışmadan kaçınıyor mu, kendini geri mi çekiyor?

Dürtüsel mi, agresif mi, her zaman birinci mi?

Başkalarından faydalanıyor mu?

Bazen öfkeyle, bazen de sakinlikle mi davranıyor?



• Yaptığım her şeyde adrenalin ararım
• Biz şampiyonuz dostlarım ve sonuna kadar 

savaşmaya devam edeceğiz
• Rekabet, güç, kendini ortaya koyma ve tahakküm
• Kendine güven ve güçlü irade
• Beni eleştiremezsiniz çünkü ben mükemmelim
• Eleştiriye karşı agresiflik ama her zaman 

eleştirmeye hazır
• Ani ve yoğun öfke
• Ölüme bağlantı

A TTITUDE (TUTUM) : YIRTICI



P ERİYOT ?

Onu periyodik tablonun hangi seviyesine yerleştirebiliriz?

Enkarnasyonla, varoluşla ilgili bir sorunu mu var?

Kendine değer verme veya ayrılma ile ilgili sorunu var mı?

Aileyle, bağımlılık ve bağımsızlıkla ilgili sorunları var mı?

İş ve görevlerle ilgili sorunu var mı?

Takdir etme, kendini gerçekleştirme sorunu mu var?

Sorumluluk ve güçle ilgili sorunları var mı?

Ego, bağımsızlık, guru olmakla ilgili sorunları var mı?

Diğerkamlık ve bilgelikle sorunu mu var?



P ERİYOT 5 : 

• Başkalarının görüşü, takdir ve performans
• Fikirleri paylaşma ve başkalarına tavsiyede bulunma
• Sanat (müzik, dans, tiyatro, resim) ve yaratma
• Estetik ve renkler
• Dar yerler ve gömülü
• Mistisizm
• Alt ve üst solunum yolu şikayetleri
• Hormonal şikayetler



G RUP ?

Hayvanlar aleminden, kara ortamından bir grup 
bulmamız gerektiğini biliyoruz.

Onun durumunda gerçekten çok karakteristik olan 
nedir?

- huzursuzluk
- dans, ritim
- konvülsiyon



• Verimsiz hiperaktivite, huzursuzluk ve diskinezi

• Ritim, müzik ve dans

• Aldatma, şiddet ve zalimlik

• Anne ve toplumdan kaynaklanan zulüm hissi

• Anneyi ve aileyi üzmek amacıyla yemek yemeyi 
reddetme

• Şikayet etme

• Periyodiklik ve zaman (her zaman acele içinde)

• Nörolojik şikayetler ve titreşimlere aşırı duyarlılık

GRUP : ÖRÜMCEKLER



P ART(BÖLÜM) ( ALT GRUPLAR) ?

Örümceklerde bölüm/alt grup yok



S UBSTANCE (MADDE) ( REMEDİ) ?

TARENTULA HISPANICA





TARENTULA 
HISPANICA

TARANTULA

tarent. (Radar Opus 3153)

GRUP: ÖRÜMCEKLER



TARENTULA 
HISPANICA

• Verimsiz hiperaktivite, huzursuzluk, diskinezi ve zaman sorunları
(her zaman acele içinde ve herkes acele etmeli)

• Ritim, dans etme ve müzik (davullar öfori yaratır)

• Sahtekarlık, şiddet, yıkıcılık ve zalimlik ile dokunulmaktan kaçınma

• İlgi çekmek için hipokondriyazis ve şikayet etme

• İtaatsizlik ile otoriteyi kabullenmeyi reddetme 

• Anneden ve toplumdan zulüm görüyor olma hissi

• Anneyi ve aileyi üzmek amacıyla yeme bozuklukları (anoreksi veya 
bulimia)

• Nörolojik şikayetler ve titreşimlere karşı aşırı duyarlılık




