


DOĞADA 
MALVALES /EBEGÜMECİGİLLER



MAUVE eski anlamıyla parlak mor anlamına gelir.

Malvaceae ailesinde 4.225 tür bulunur
- çoğunlukla ağaçtırlar

Bitkilerin çoğu tropikal bölgelerdendir.

Birçoğu doğal lif kaynağı olarak yetiştirilmektedir.
ve birkaç tanesi besin ve süs bitkisi amaçlı yetiştirilmektedir.



MALVACEAE IN HOMEOPATHY



SEVGİ
Sevilmek isterler.
Yakın bir bağlantıya sahip olmak isterler. 
Kibar bir insan olarak görülmek istiyorlar.
Ayrıca biraz manipülatif olabilirler, 
çatışmalardan ve terk edilmekten kaçınmak için 
gerçek taraflarını göstermezler.
Büyük bir ayrılık korkusu yaşarlar.



İLİŞKİ

Uyumlu bir ilişki yaşamak isterler ancak 
bazen takdir edilmek için gerçek 
kişiliklerini göstermemek amacıyla 
kendilerini (ihtiyaçlarını, fikirlerini, ruh 
hallerini, davranışlarını, cinselliklerini) 
baskılamak zorunda hissederler.



TERKEDİLMİŞ

Tehlikeli dünyada kendilerini yalnız 
hissederler ve ait olacağı birini ararlar ve 
sevilmek için acınacak halde görünmeye 
eğilimlidirler.



GÜZELLİK
Özel olmak isterler
Kendini göstermek isterler
Görünür bir konumda olmak 
isterler
Eşsiz niteliklerini göstermek,  
parlamak ve sahnede olmak isterler
Sanatı, müziği ve kültürü severler



HAYVANLAR
Çoğu kez hayvan rüyaları görürler

Böceklerden, yılanlardan, akreplerden 
ve örümceklerden çok korkarlar.



DİŞİL
Doğum sırasındaki şikayetler, 
düşük

Aşağı doğru bastıran ağrı

Sterilite, infertilite

Şiddetli cinsel istek, cinsel 
olgunlaşmamışlık

Amenore



KİLO

Aşırı iştahlıdırlar

Sürekli büyük bir açlık 
hissedebilirler

Kilo sorunu yaşarlar



CİLT
Sert

Çatlaklar, derin ve kanayan

Döküntüler 

Kaşıntı, hassas hale gelene kadar 
kaşıma

Kızarma

Sıcak / yatağın sıcaklığı agg.





MALVACEAE / 
EBEGÜMECİGİLLER

ANA REMEDİLER (7): Abelmoschus (75)  
Abroma augusta (418) - Cacao* (24)  
Chocolate (1022) - Gossypium 
herbaceum (185) - Kola (2004)            
Tilia europaea (826)

* COMPLETE DYNAMICS REPERTORY



• Beni şefkatle sev, beni tatlı sev, asla gitmeme izin verme…

• Sevgi ve dostluk bağları, uyumlu birlik

• Tehlikeli bir dünyada destek, korunma ve bakım ihtiyacı ile birlikte  
terk edilmişlik duygusu

• Görünüş ve güzellik

• Hayvanlardan ve böceklerden korku

• Kadın hastalıkları (amenore, kısırlık, düşük, cinsel olgunlaşmamışlık)

• Metabolizmal şikayetler ve kilo sorunları

• Cilt sorunları



KADIN
44 yaşında

ANKSİYETE, YETERSİZLİK VE GÜVENSİZLİK 

ilk görüşme Aralık 2017



Yaşayan 1 çocuğu var

2005 yılında sağlıklı olarak dünyaya 
gelmiş

AİLE



• 2003 düşük: 

"hazır değildim - korkuyordum" 

• Partneri ve partnerinin oğlu ile 
birlikte yaşıyor 

• Partnerinin çocuğunu o büyütmüş

AİLE



• Partneri 2006 yılında mide kanseri 
geçirmiş ve mide rezeksiyonu 
uygulanmış; şu an iyi ama alkol 
problemi var (çocukları 1 
yaşındayken karısını araba 
kazasında kaybetmiş)

• Sadece 2 haftada bir içtiği için 
kendisinin alkolik olarak 
tanımlanamayacağını söylüyor; eve 
son derece sinirli dönüyor

AİLE



• İlk diş: 6 aylık

• Diş çıkartma sırasında problem yok 

• Yürüme: 11 aylık 

• İlk kelimeler: 1,5 yaşında 

• emzirme yok 

GELİŞİM



• Menarş: 14 - 15 yaşında

• Düzensiz mensler (3 ila 5 hafta; 
genellikle erken) 

• Mensler 7 gün sürüyor (ilk 2 - 3 gün 
özellikle geceleri bol akıntılı ve pedini 2 
saatte bir değiştirmesi gerekiyor) 

KADIN



Özellikle yaz aylarında,

ergenlik döneminde, belirgin 
hipertrofinin eşlik ettiği

sık tekrarlayan tonsillit şikayeti  

TONSİLLİT



okumak - seyahat etmek 
- spor (karate ve yoga) 

HOBİLER



üşüyen



ZİHİN



20 yaşlarında

bulimia

YEME BOZUKLUĞU



17 yaşında anksiyete ve panik 
atak problemleri yaşamaya 
başlamış ve 30’larında daha 

kötüleşmiş 

(hamilelik sonrasında) 

ANKSİYETE



ilk panik ataklarında 
delirme korkusu, hızlı kalp 
atışı, boğulma korkusu ve 

beyninin döndüğü hissi 
yaşamış

ANKSİYETE



Panik atak geçirdiğinde 
kendini saklıyor, 

göstermiyor         

(ebeveynleri bilmiyor)

ANKSİYETE



kendisi hakkında söyledikleri: 
Çok duygusalım, gülümseyen, sevecen, 
sosyal çoğu zaman utanan, yetersiz ve 
kendi becerilerimden emin olmayan 

DUYGULAR



kendisi hakkında söyledikleri: 
• Her zaman hata yapmak ve 

eleştrilmekten korkarım 

• Bir işi yapmadan önce her zaman 
boğazımda bir yumru ve boğulma 
hissi olur 

• Kendimi adadığımı bilsemde kendimi 
suçlu hissederim

KENDİNE GÜVEN



kendisi hakkında söyledikleri: 
Hamileliğim esnasında çok kıskançtım 

KISKANÇLIK



Tam bir hayalperestim
küçük bir kızken hatta şimdi bile 

yakışıklı prensin hayalini 
kuruyorum

DREAMER



• Dindarım, dua ederim ama 
uygulamam; kiliseye gidip mum 

yakarım. 

• Sıklıkla doğuramadığım 
çocuğum için mum yakarım; 

Kendimi suçlu hissetmiyorum 
ama her zaman ondan özür 

diliyorum

SUÇLULUK



Duygudaş bir insan
Başkalarının duygularını anlayan 

DUYGUDAŞ



Panik atak dönemlerinde 
uyku problemleri 

UYKUSUZLUK



Sıklıkla rüyamda sınavlara 
girmediğimi görüyorum

Sıklıkla rüyamda evler 
görüyorum

RÜYALAR



1M 

5 damla, günde 1 defa

2017.12.21
KONSÜLTASYON



• Mensleri 26 günde bir, 6 gün 
sürüyor ve kanama çok daha az 
(homeopatik tedavi öncesinde 
mensleri düzensiz, 3-5 haftada bir 
ve genellikle erkendi)

• Mens sırasında baş ağrısı yok

2018.03.01
KONSÜLTASYON



• Uykusu iyi ve çok daha sık rüya 
görüyor

• Boğazındaki yumru hissi daha iyi; 
Solunum açısından daha iyi

2018.03.01
KONSÜLTASYON



• Yetersizlik hissi daha iyi değil; sürekli 
teşvik edilmeye ihtiyacı var. 

• 1 ay süresince kocasının davranışları 
daha kötülemiş ve haftada 2 sarhoş 
olmaya başlamış; birkaç gün için 
kocasını evden atmış; şimdi eve 
dönmüş ve ilişkileri daha iyi. 

2018.03.01
KONSÜLTASYON



10M 

5 damla, günde 2 defa

2018.03.01
KONSÜLTASYON



• Mensleri 26 günde bir, 6 gün sürüyor 
ve kanama çok daha az

2021.09.24
KONSÜLTASYON



• Gayet iyi, anksiyete veya panik atak yok

• Uyku iyi

• Kocası içmeye devam etmiş ve o da 
tekrar onu evden kovmuş; Haziran’da 
eve geri dönmüş ve şu an nadiren 
içiyor

2021.09.24
KONSÜLTASYON



• 4 aydır mens görmüyor;             
sıcak basmaları yok

• Solunum problemleri kalmamış

2021.09.24
KONSÜLTASYON



• Geçtiğimiz son yıllarda remediyi 
sadece ihtiyaç duyduğu bazı 
dönemlerde kullanmış

2021.09.24
KONSÜLTASYON



50M 

5 drops 2 times a day

2021.09.24
KONSÜLTASYON



� MIND - AFFECTIONATE

ZİHİN - SEVECEN

� MIND - AILMENTS FROM - anticipation

ZİHİN - RAHATSIZLIKLAR -dan dolayı - kötü şey olacak 

beklentisi

� MIND - ANXIETY - future, about

ZİHİN - ANKSİYETE - gelecek, hakkında

� MIND - CONFIDENCE - want of self-confidence

ZİHİN - GÜVEN - noksanlığı; kendine güven



� MIND - DELUSIONS - enlarged
ZİHİN - DELÜZYONLAR - büyümüş

� MIND - DELUSIONS - enlarged - body is
ZİHİN - DELÜZYONLAR - büyümüş - beden

� MIND - DELUSIONS - hand - larger; hands are becoming
ZİHİN - DELÜZYONLAR - el - büyük; eller oluyor daha

� MIND - DELUSIONS - head - whirling in head
ZİHİN - DELÜZYONLAR - baş - hızlı dönüyor başın içinde

� MIND - DELUSIONS - neglected - duty; he has neglected his
ZİHİN - DELÜZYONLAR - ihmal edilmiş - görev; ihmal etmişti -ini



� MIND - FEAR - control; losing

ZİHİN - KORKU - kontrolü; kaybetmek

� MIND - FEAR - insanity

ZİHİN - KORKU - çıldırma

� MIND - JEALOUSY

ZİHİN - KISKANÇLIK

� MIND - SENSITIVE - opinion of others; to the

ZİHİN - HASSAS - kanaatı; başkalarının -na



� MIND - FEAR - suffocation, of

ZİHİN - KORKU - havasız kalarak boğulmak, -tan

� THROAT - CHOKING

BOĞAZ - YUTARAK BOĞULMA

� THROAT - LUMP; SENSATION OF A

BOĞAZ - YUMRU duygusu

� THROAT - LUMP; SENSATION OF A - sadness; during

BOĞAZ - YUMRU duygusu - üzüntü sırasında



� DREAMS - HOUSE

RÜYALAR – EV

� DREAMS - UNSUCCESSFUL EFFORTS

RÜYALAR - BAŞARISIZ EFORLAR



� THROAT - SWELLING - Tonsils

BOĞAZ - ŞİŞMESİ - Tonsiller

� FEMALE GENITALIA/SEX - MENSES - copious - night

DİŞİ GENİTALLERİ/CİNSELLİĞİ - MENSLER - çok bol -

gece



KOLA









1 RÜYALAR - EV
2 RÜYALAR - BAŞARISIZ EFORLAR



1 BOĞAZ - ŞİŞMESİ -Tonsiller
2 DİŞİ GENİTALLERİ/CİNSELLİĞİ - MENSLER - çok bol - gece





KOLA

ACI KOLA

kola (Radar Opus 1943)

GRUP: MALVACEAE / EBEGÜMECİGİLLER



KOLA
• Beni şefkatle sev, beni tatlı sev, beni asla bırakma: şefkat, 

duygudaşlık, kıskançlık, terk edilmişlik hissi, tecrit edilmiş hissi ve 
tutulma arzusu, suçluluk duygusu (ilk aşama)

• Ben en kötüsüyüm: özgüven eksikliği, başarısızlık korkusuyla gelecek 
kaygısı, başkalarının niteliklerini kıskanmakla birlikte başkalarının 
eleştirilerine, suçlamalarına ve düşüncelerine karşı hassasiyet, 
kontrolü kaybetme korkusu (ilk aşama)

• Ben en iyisiyim: aktivite arzusu, kibir, diktatörlük, zulüm ve nefretle 
birlikte üstünlük ve yenilmez olma duygusu  (ikinci aşama)

• Aşırı hareketlilik, acelecilik ve uykusuzluk: kahve, çay, çikolata, tütün, 
alkol ve uyuşturucuya karşı istekle birlikte tek arkadaşım bir uyarıcıdır 
(ikinci aşama)

• Sondayım: kendine ve başkalarına karşı kayıtsızlık, kocaya, aile 
üyelerine ve yakın arkadaşlara karşı isteksizlikle birlikte çaresizlik ve 
mizantropi hissi (üçüncü aşama)

• Mide bulantısı, kusma, boşluk ve mide ağrısı ile birlikte gastrik baş 
ağrısı (özellikle bası tipi)

• Artmış cinsel isteklilik (özellikle ovulasyon döneminde) ancak 
vajinismus ve anorgazmi

• Cilt şikayetleri (ürtiker ve sedef)



CHOCOLATE

EN KALİTELİ KOYU BELÇİKA ÇİKOLATASI

choc. (Radar Opus 1014)

GRUP: MALVACEAE/EBEGÜMECİGİLLER



CHOCOLATE

• Beni şefkatle sev, beni tatlı sev, beni asla bırakma: şefkat, duygudaşlık, terk 
edilmişlik duygusu ve suçluluk duygusu (ilk aşama)

• İlişkilerde (anne ve çocuk, karı ve koca) uyuşmazlık ve belirsizlik: sorumluluktan 
dolayı ve özgürlüğün kaybından kaynaklanan kısıtlanma hissi ile birlikte sevgi ve 
bakım

• Sevgiden kaynaklanan neşe ve güvenlik hissi ama sınırlanmaktan kaynaklanan 
sinirlilik ve öfke

• Gerçek: Güven duyma ihtiyacı ya da geçmişte aldatılmış olmanın verdiği acı

• Aşırı hareketlilik, acelecilik ve uykusuzluk: kahve, çay, çikolata, tütün, alkol ve 
uyuşturucu madde bağımlılığına meyilli olmakla birlikte tek arkadaşım bir 
uyarıcıdır (ikinci aşama)

• Hormonal şikayetler ve kadın hastalıkları (adet ve menopoz bozuklukları, adet 
görememe, kısırlık, tüp bebek tedavisinin ruhsal ve bedensel etkileri)

• Mide bulantısı, ağırlık, zırh içindeymiş gibi daralma hissi ile birlikte gastrik baş 
ağrısı, ağrıya bası iyi gelir

• Örtünme arzusu olmasına rağmen açık hava açlığı ile birlikte olan üşüme



TILIA EUROPAEA

IHLAMUR

til. (Radar Opus 826)

GRUP: MALVACEAE / EBEGÜMECİGİLLER



TILIA EUROPAEA
• Beni şefkatle sev, beni tatlı sev, asla gitmeme izin verme: şefkat, 

duygudaşlık, terk edilmişlik duygusu, aşktan hayal kırıklığına uğrama 
ve kara sevdadan kaynaklanan rahatsızlıklar, her bir düşüncesi aşırı 
romantik fantezilerle birlikte ideal bir eş içindir (ilk aşama)

• Çelişki ve sinirlilikten dolayı rahatsızlanma ve kavgacılık eğilimi (ikinci 
aşama)

• Umutsuzluk, çaresizlik ve teslimiyetle birlikte ayrılık hissi (üçüncü 
aşama)

• Açık havaya çıkma ihtiyacı ile birlikte evde ve dar yerlerde hissedilen 
anksiyete

• Kadın hastalıkları: pelvik inflamasyonlar, rahim enfeksiyonları, sıcak 
terlemenin eşlik ettiği genitoüriner ve rektal bölgede hissedilen 
yoğun bir şekilde aşağı doğru baskı hissi

• Özellikle baş, yüz ve avuç içlerinde ısı ile birlikte vücudun genel 
olarak artan ısısı; menopoz sırasında aşırı terlemeyle birlikte sıcak 
basması

• Terleme sırasında tüm semptomların kötüleşmesi

• Bol terleme ile romatizmal şikayetler; ne kadar çok terlerse ağrısı o 
kadar büyük olur



KADIN
39 yaşında

JİNEKOLOJİK ŞİKAYETLER
ilk görüşme Ekim 2017



JİNEKOLOJİK ŞİKAYETLER

• AMENORE: 22 yaşında ve 26 yaşındayken (bir yıldan uzun süre)

• 3 DÜŞÜK: 25 – 29 – 34 yaşlarında 

• GEBELİK: 30 yaşında (ŞİDDETLİ BULANTI, KUSMA VE BOL SALYALANMA)

• MENARŞTAN BERİ SIRTA UZANAN VE AŞAĞI ÇEKİLME HİSSİNİN EŞLİK ETTİĞİ DİSMENORE

• HER ZAMAN BOL KANAMALI MENSLER 

• MENSLER: 22 - 24 GÜN



SIRT AĞRISI

• Servikal ve lumbar bölgede sırt ağrısı

• Ağrı hep aşağı doğru uzanıyor

• Başka modalitesi yok



ZİHİN

Uçan her şeyden çok 
korkuyor: böcekler, 
arılar, yaban arısı ve 
yarasa



ZİHİN

Aile ve arkadaşlar çok 
önemli: Onlar için her şeyi 
yaparım

Uyum/Ahenk istiyorum

Bazen öfkemi ve takılı 
kaldığım şeyleri 
baskılıyorum



HOBİLER

Seyahat etmeye bayılıyorum







• Sevgi ve dostluk bağları: başkalarını memnun etmek ve uyumlu bir birliktelik sağlamak için 
her şeyi yaparlar.

• Kara kara düşünme eğilimi ile duyguların bastırılması 

• Uçan hayvan korkusu ve rüyaları (yarasalar, böcekler, arılar, yaban arısı, örümcekler)

• Mide şikayetleri: Özellikle sabahları ve hamilelik sırasında tükürük salgısının eşlik ettiği 
bulantı ve kusma

• Her türlü kadın rahatsızlıkları: adet görememe, kısırlık, düşük, plasenta tutulması, 
yumurtalıklar ve rahmin iltihabından kanser olmasına kadar şikayetler

• Ağrılar genellikle yukarıdan aşağıya doğru hareket eder

• Gezici ağrılar

• Üşüme ve ürperme



GOSSYPIUM HERBACEUM



GOSSYPIUM 
HERBACEUM

ARAP PAMUĞU

goss. (Radar Opus 185)

GRUP: MALVACEAE / EBEGÜMECİGİLLER



GOSSYPIUM HERBACEUM

• Sevgi ve dostluk bağları: başkalarını memnun etmek ve uyumlu 
bir birliktelik sağlamak için her şeyi yaparlar.

• Kara kara düşünme eğilimi ile duyguların bastırılması 

• Uçan hayvan korkusu ve rüyaları (yarasalar, böcekler, arılar, 
yaban arısı, örümcekler)

• Mide şikayetleri: Özellikle sabahları ve hamilelik sırasında 
tükürük salgısının eşlik ettiği bulantı ve kusma

• Her türlü kadın rahatsızlıkları: adet görememe, kısırlık, düşük, 
plasenta tutulması, yumurtalıklar ve rahmin iltihabından kanser 
olmasına kadar şikayetler

• Ağrılar genellikle yukarıdan aşağıya doğru hareket eder

• Gezici ağrılar

• Üşüme ve ürperme




