


Doğada 
Amonyumlar



• Amonyum katyonu, kimyasal formülü NH4+ olan
pozitif yüklü çok atomlu bir iyondur.

• Amonyum iyonu hafif asidik ve kokusuzdur.



• Amonyum katyonu, amonyum karbonat, amonyum
klorür ve amonyum nitrat gibi çeşitli tuzlarda
bulunur. Çoğu basit amonyum tuzları suda oldukça 
kolay çözünür

• Nitrat amonyum tuzları oldukça patlayıcıdır.

• Amonyum iyonları, hayvanların metabolizmasının
bir atık ürünüdür.



• Balıklarda ve suda yaşayan omurgasızlarda doğrudan suya 
atılır.

• Memelilerde, köpekbalıklarında ve amfibilerde üre 
döngüsünde üreye dönüştürülür çünkü üre daha az toksiktir 
ve daha verimli bir şekilde depolanabilir.

• Kuşlarda, sürüngenlerde ve kara salyangozlarında metabolik 
amonyum, katı halde ve böylece minimum su kaybıyla 
atılabilen ürik aside dönüştürülür.



• Amonyum, birçok bitki türü için önemli
bir azot kaynağıdır.



Homeopatide 

Amonyumlar



HINÇ/KİN

• İlk aşama: amonyumlar 
zihinlerinde her şeyi daha 
büyük ve daha iyi hale getirme 
eğilimindedir. Her şeyin 
mükemmel olmasını isterler. 
Hiçbir şeyin olumsuz tarafını 
görmek istemezler.

• Tamamiyle idealizm!



HINÇ/KİN

• İkinci aşama: gerçekler 
idealizmlerini yıpratır, bu 
da onları hayal kırıklığına 
uğratır.

• Sonra hayatındaki bu 
hayal kırıklığı hınca/kine
dönüşür.



HAYATA KÜSME

• Duygusal sıcaklık eksikliği 
vardır.

• Hayal kırıklığı büyük bir acıyla 
memnuniyetsizliğe dönüşür

• Antipati 



NEFRET

• Affetmezler, asla!

• Hayatlarındaki hayal 
kırıklıkları onları kızdırır ve 
nefret duygusuna neden 
olur.



ELEŞTİRİ

• Kızgınlıklarını aşırı eleştirel 

bir tavırla ifade ederler, 

ancak bu ifade her zaman 

yaşama karşıdır.

• Bir nevi siyanizm and 

sinizm



KAPALILIK

• Genellikle bu kapalılık ve 
çekingen tavır ikinci 
aşamada görülebilir. 
Duygularını kendilerine 
saklarlar.

• İlk aşamada bir nevi 
çekingenlik görülür.



ASİDİTE

• Zihinsel düzeyde: hayatın 
düşündükleri kadar güzel 
olmadığı gerçeğiyle 
yüzleşmeleri ile oluşan bir tür 
sertlik, tembellik, bitkinliktir.

• Fiziksel düzeyde: keskin 
akıntılar ve yanıcı ağrılar



TAHRİŞ EDİCİ

• Keskin akıntılar ülserleşmeye 

neden olur

• Kan hücrelerinin parçalanması

• Buruk salgılar



MUKOZA ZARI

• Deri ve mukoza zarları parlak 

kırmızı, şiş ve yankıcıdır.

• Soğukla agg.

• Banyo etmekle agg.



AMMONIUM

• Hınçla sonuçlanan hayal kırıklığı

• Hırçınlaşmış, hayata küskünleşmiş

• Saldırganlık, sinirlilik, öfke ve nefret

• Eleştirellik and sinizm

• Mesafeli ve dışarıya kapalı

• Zihinsel ve fiziksel asidite

• Buruk, keskin ve aşındırıcı akıntılar 

• Mukoz membran şikayetleri





ERKEK
50 yaşında

ANA ŞİKAYET: 

ALERJİ - SİNÜZİT - SIRT AĞRISI - SİYATİK

ilk görüşme HAZİRAN 2011



GELİŞİM

GELİŞİM SÜRECİ NORMAL ARALIKTA



ALERJİLER

TÜM 
ÇİÇEKLENMELERE                    
(MART BAŞINDAN 
MAYIS SONUNA -
EYLÜL BAŞINDAN 
SONUNA KADAR)



ALERJİLER

• ERGENLİĞİNDEN 
BERİ ALERJİLERİ 
VAR 

• 33 YAŞINDA 
GIDA ALERJİSİ 
BAŞLAMIŞ 
(ÖZELLİKLE 
ELMA, KİRAZ, 
FINDIK. 
BUNLARIN YANI 
SIRA ŞEFTALİ, 
ARMUT, ERİK, 
KAYISI, FISTIK)



SEMPTOMLAR

• GIDA: AĞIZ VE DUDAK ŞİŞMESİ, 
LARENKSTE KAŞINMA, BAZEN SES 
KISIKLIĞI

• POLEN: NAZAL TIKANIKLIK, KURU 
VE KOYU KIVAMLI RİNİT AKINTISI, 
LARENKSTE GIDIKLANMA İLE 
TETİKLENEN ÖKSÜRÜK



ALERJİK SİNÜZİT

• KASIM 2003: NAZAL SEPTAL DEVİASYON İÇİN 
SEPTOPLASTİ + TÜRBİN HİPERTROFİ AZALTMA

• SEPTAL DEVİASYON ERGENLİĞİNDEN BERİ VAR

• ARTIK KIŞ AYLARINDA BİLE SOLUNUM GÜÇLÜĞÜ 
OLDUĞUNDAN DOLAYI AMELİYAT OLMAYA KARAR 
VERMİŞ



KESİNLİKLE 
EGZERSİZLE 

İYİLEŞEN 
RİNİT



KESİNLİKLE EGZERSİZLE 
İYİLEŞEN RİNİT  

BURUN - ENGELLENME - çabalama - amel.



• ÖZELLİKE ALERJİ DÖNEMLERİNDE FAZLASIYLA 
HORLAMA

• GEÇMİŞTEN BERİ UYKU APNESİ ŞİKAYETİ VAR 
(AMELİYATTAN SONRA KISMİ İYİLEŞME)

• ALOPATİK TEDAVİYE RAĞMEN 15 İLA 20 GÜN 
SOLUNUM ZORLUĞU ÇEKİYOR (MART-NİSAN VE 
EYLÜL AYLARINDA), ÖZELLİKLE GECELERİ



TERAPİ
(yaklaşık 3 yıldır)

• Mizolastin (antihistaminik) 10 mg        
24-48 saatte bir 1 tablet (genelde 
mart, nisan ve eylül ayında);                      
eğer uzun süre kullanırsa 
(haftalarca) bitiklik hissi yaratıyor 

• Becotide (beclomethasone 
dipropionate) 50 mg - günde 2 defa 
her burun deliğine 2 sprey 



BAŞAĞRILARI

BAZEN ALERJİ 
DÖNEMLERİNDE 
VE HAFTASONLARI



• SÜT DİŞLERİNDE ÇÜRÜKLER; DİŞÇİYE 
İLK GİDİŞİ 2 YAŞINDAYKEN

• 20 YAŞINA KADAR DİŞ 
PROBLEMLERİ YAŞAMIŞ 

• DAHA SONRASINDA YILLIK 
KONTROLLERE DEVAM ETMİŞ, 
HERHANGİ BİR ÇÜRÜK YA DA 
BAŞKA BİR PROBLEM 
TEKRARLAMAMIŞ



• DİSK PROTRÜZYONLARI VE FITIKLARI 
NEDENİYLE OLAN SAĞ SİYATİK

• İLK MAJÖR ATAK 2007’DE OLMUŞ VE 
KORTİZON IM ALMAK ZORUNDA KALMIŞ

• 2008 YILINDA SAFENEKTOMİ AMELİYATI VE 
BİR MAJÖR SİYATİK ATAĞI DAHA GEÇİRMİŞ

• OSTEOPATİK TEDAVİLERLE AMELİYATTAN 
KAÇINILMIŞ AMA GERİLMEYE KARŞI ÇOK 
DİKKATLİ OLMALI

• SİYATİK AĞRISI UZANDIĞINDA KÖTÜLÜYOR



SİĞİLLER

• 20 VE 40 YAŞLARINDA 
AYAKLARDA, DUDAKLARDA, 
BURUNDA

• 7 - 8 DEFA KRİYOTERAPİ VE 
LAZER TEDAVİSİ İLE ALINMIŞ



AMELİYATLAR

• TONSİLLEKTOMİ 
(1966)

• SOL BACAKTA 
KÜÇÜK SAFEN 
DAMARI (VARİS)



HABİLER
• OKUMAK - SEYAHAT 

ETMEK - SPOR: BİSİKLET, 
DOĞA YÜRÜYÜŞÜ, KOŞU 
(SİYATİK 
PROBLEMLERİNDEN 
SONRA BIRAKMIŞ) 

• HER ŞEYİ YAPMAYI 
SEVİYORUM AMA HEP 
AMATÖR SEVİYEDE VE 
GENELLİKLE DEVAMLILIĞI 
OLMUYOR



CİLT
• DOĞDUĞUNDA YÜZÜNDE 

LEZYONLAR VARMIŞ (BİR 
TANESİ LAZER İLE ALINMIŞ). 
DERMATOLOJİST VE AİLE 
DOKTORU KARACİĞER 
BAĞLANTILI OLDUĞUNU 
SÖYLEMİŞLER

• ERGENLİKTE SIKLIKLA 
HERPES, HATTA BURUN 
ÇEVRESİNDE DE



YİYECEK
İSTEĞİ

HERŞEYİ YERİM, 
MUTLAKA TERCİH 
EDERİM VEYA ASLA 
VAZGEÇEMEM 
DİYEBİLECEĞİM BİR ŞEY 
YOK (YADA LİSTE ÇOK 
UZUN OLUR). 

AMA KİRAZ VE ELMA 
YİYEMEDİĞİME 
ÜZÜLÜYORUM. 





ZİHİN



MÜHENDİS

PLASTİK FABRİKASINDA 
MÜDÜR



KENDİ BAŞINAYKEN İYİ 
OLAN BİRİ 

GEÇMİŞTE TEK BAŞINA 
TATİLE GİTMİŞLİĞİ VAR



BEN BİR ATEİSTİM

HER ŞEYİN BİLİMSEL BİR 
AÇIKLAMASI OLDUĞUNA 
İNANIYORUM



BAŞKALARI SENİN İÇİN 

NASIL BİRİ DERLERDİ?

SOĞUK, 

AYRIK

(kopuk, mesafeli, ayrı duran)

BİRAZ DA ALAYCI



ENVIRONMENT

AKILCI VE KİNCİ BİRİYİM
İDAM CEZASI TARAFTARIYIM

KESİNLİKLE DUYGUDAŞ (EMPATİK) DEĞİL



ENVIRONMENT

POZİTİF YANLARINI DİLE GETİRMEKTEN ÇOK 
İNSANLARI PAYLAMAYA EĞİLİMLİYİM

İNSANLAR BENİ HEP HAKLI OLMAYA 
ÇALIŞTIĞIMI SÖYLEYEREK SUÇLARLAR AMA 
ÇOK SAKİN BİR TON KULLANIRIM

HER ŞEYİ İÇİMDE TUTMA GİBİ BİR EĞİLİMİM 
YOK



REKABET ETMEK ZORUNDA 
KALIRSAM, EĞER 

BAŞARAMAYACAĞIMI 
GÖRÜRSEM VEYA 
DEĞMEYECEĞİNİ 

DÜŞÜNÜRSEM PES EDERİM



DÜZEN KONUSUNDA TAKINTILI



• UYKULARI İYİ
• RÜYALARINI 

HATIRLAMIYOR
• GENÇLİĞİNDE UÇMA, 

KAYBOLMA VE DÜŞME 
RÜYALARI GÖRÜRMÜŞ. 

• RÜYALARINDA KONTROLÜ 
KAYBETTİĞİ HİSSİ





1M 

5 damla, günde 1 defa

İLK
GÖRÜŞME



• Eylül başında biraz hapşırmaya 
başladı

• Geçen hafta sadece 36 saatliğine 
daha yoğun alerjik semptomlar 
gösterdi ve uzanmak iyi geldi

• Antihistaminik artık almıyor

• Geçen seneki aynı dönem ile 
kıyaslayınca kesinlikle daha iyi

21.09.2011
TAKİP



•Eşi artık horlamasından şikayet 
etmiyor

•Baş ağrısı veya sinüzit yok

•Siyatiği iyi

•Yüzündeki lezyonlar aynı

21.09.2011
TAKİP



10M 

5 damla,  günde 1 defa

21.09.2011
TAKİP



• Tüm geçen süre boyunca 
iyiymiş; bir hafta önce sadece 1 
gün çok hapşırmış

• Horlama yok

• Burun iyi

• Baş ağrısı veya sinüzit yok

• Nezle veya grip dahi olmamış

• Siyatik iyi

07.03.2012
TAKİP



10M 

7 damla,  günde 1 defa

ALERJİK SEMPTOMLAR BAŞLAR BAŞLAMAZ 
GÜNDE 2 DEFA KULLANACAK

ÇOK ZORLANDIĞI GÜNLERDE GÜNDE 3-4 
DEFA KULLANACAK

07.03.2012
TAKİP



• Alerjik semptomlar yok

• Baş ağrısı veya sinüzit yok

• Yemediği kimi gıdaları tekrar diyetine 
katmayı denememiş; ama problem 
yaşamaksızın biraz meyve salatası yiyor

• Kedi olan evlerde bulunmuş; normalde 15 
dakika sonra semptomları başlarken 
şimdi daha az sıkıntı çekiyor (semptomlar 
3 saat sonra başlıyor) 

21.03.2013
TAKİP



• Uykusu iyi. Eşi horlamasından 
şikayet etmiyor

• Siyatik iyi

• Pozitif ruh hali

21.03.2013
TAKİP



10M 

7 damla, günde 1 defa 
ALERJİK SEMPTOMLAR BAŞLAR BAŞLAMAZ 

GÜNDE 2 DEFA KULLANACAK

ÇOK ZORLANDIĞI GÜNLERDE GÜNDE 3-4 
DEFA KULLANACAK

21.03.2013
TAKİP





E-POSTA 24.07.2013

Homeopatik remediyi kullanmayı kesmeye karar verdim

En son Mart ayında görüştüğümüzde, bu yıl tek tük, kısa süren ve hafif geçen 

epizodlarım oldu.

Bu noktada, homeopatik terapinin bilimsel yönlerine ikna olmadığım için, son 

iki yılda görülen iyileşmenin gerçekten terapinin kendisiyle mi yoksa başka 

faktörlerle mi ilgili olduğunu kontrol etmenin tek yolunun, en azından bir 

sonraki bahara kadar tedaviyi askıya almak olduğunu düşünüyorum. 

Bunun keyfi bir yaklaşım olduğunun farkındayım, sizi daha erken 

bilgilendiremediğim için özür dilerim ve tedaviniz süresince benim için 

yaptıklarınız için teşekkür ederim.



E-POSTA 25.07.2013

Sayın Mühendis, açıklamalarınız doğru değil; allopatik tıp için geçerli olabilirler 
ama homeopati için geçerli değiller.

Kendinizi iyi hissetmeye devam ederseniz, iyileşmenin nedeninin diğer 
faktörlerden (bu arada hangileri?) kaynaklandığı anlamına gelmez, ancak 
homeopatik tedavinin vücudunuzu alerjenlere karşı duyarsızlaştırdığı 
gerçeğinden kaynaklanır.

Homeopatik tedavinin bilimsel yönlerine ikna olmadığınızı okuduğum için 
üzgünüm; En azından sonuçların sizi ikna etmiş olması gerekirdi...

Ayrıca terapiyi durdurma kararı vermeden önce bana danışmanızı çok isterdim.

Yolunuz açık olsun…





SYMPTOMS FROM REPERTORY



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

HEAD - PAIN - catarrhal
BAŞ - AĞRI - kataral

NOSE - DISCHARGE - thick
BURUN - AKINTI - kalın

NOSE - OBSTRUCTION
BURUN - ENGELLENME

NOSE - OBSTRUCTION - exertion - amel.

BURUN -ENGELLENME - çabalama - amel.

LARYNX AND TRACHEA - ITCHING - Larynx
LARİNKS VE TRAKEA - KAŞINMA - larinks
LARYNX AND TRACHEA - VOICE - hoarseness
LARİNKS VE TRAKEA - CANLI SES - ses kısıklığı
LARYNX AND TRACHEA - VOICE - hoarseness - coryza - during
LARİNKS VE TRAKEA - CANLI SES - ses kısıklığı - nezle sırasında



RESPIRATION - ARRESTED

SOLUMA - DURMUŞ

RESPIRATION - ARRESTED - sleep - during - agg.

SOLUMA - DURMUŞ - uyku - sırasında - agg.

RESPIRATION - DIFFICULT - night

SOLUMA - ZOR - gece

RESPIRATION - SNORING

SOLUMA - HORLAMA

COUGH - HACKING - dry

ÖKSÜRÜK - SERT - kuru

COUGH - TICKLING - Larynx; in

ÖKSÜRÜK - GIDIKLANMA - Larinks; -te



FACE - SWELLING - Lips

YÜZ - ŞİŞMESİ - Dudaklar

MOUTH - SWELLING

AĞIZ- ŞİŞMESİ



EXTREMITIES - PAIN - Lower limbs - Sciatic nerve

EKSTREMİTELER - AĞRI - Alt uzuvlar - Siyatik siniri

EXTREMITIES - PAIN - Lower limbs - Sciatic nerve 
- lying - agg.

EKSTREMİTELER - AĞRI - Alt uzuvlar - Siyatik siniri -
yatmak - agg.



TEETH - CARIES, DECAYED, HOLLOW
TEETH - CARIES, DECAYED, HOLLOW - children; premature in

DİŞLER - ÇÜRÜME, çürümüş, içi boş

DİŞLER - ÇÜRÜME, çürümüş, içi boş - çocuklarda erken

FACE - DISCOLORATION – brown

YÜZ - RENK DEĞİŞİKLİĞİ - kahverengi

FACE - ERUPTIONS - herpes

YÜZ - DÖKÜNTÜLER - herpes

SKIN - WARTS

DERİ - SİĞİLLER

GENERALS - VARICOSE VEINS

GENEL - VARİKOZ venler



MIND - COMPANY - aversion to

ZİHİN - YANINDA BİRİLERİNİN OLMASI - isteksizlik -e

MIND - CYNICAL

ZİHİN - ALAYCI

MIND - DETACHED

ZİHİN - AYRILMIŞ

MIND - HATRED - humankind; of

ZİHİN - NEFRET - insanlık; -tan

MIND - MALICIOUS

ZİHİN - KÖTÜ NİYETLİ

MIND - POSITIVENESS

ZİHİN - POZİTİF OLMA

MIND - RELIGIOUS AFFECTIONS - want of religious feeling

ZİHİN - DİNİ AİDİYET - dini his noksanlığı



DREAMS - FALLING
RÜYALAR - DÜŞME

DREAMS - FLYING
RÜYALAR - UÇMA

DREAMS - LOST; BEING
RÜYALAR - KAYBOLMUŞ olma









NH4Cl



SYMPTOMS FOR AMMONIUM MURIATICUM

MIND - CYNICAL
MIND - HATRED - humankind; of
MIND - MALICIOUS
HEAD - PAIN - catarrhal
NOSE - DISCHARGE - thick
NOSE - OBSTRUCTION
FACE - ERUPTIONS - herpes
FACE - SWELLING - Lips
MOUTH - SWELLING
LARYNX AND TRACHEA - ITCHING - Larynx
LARYNX AND TRACHEA - VOICE - hoarseness
LARYNX AND TRACHEA - VOICE - hoarseness - coryza - during
RESPIRATION - ARRESTED
RESPIRATION - DIFFICULT - night
COUGH - HACKING - dry
COUGH - TICKLING - Larynx; in
EXTREMITIES - PAIN - Lower limbs - Sciatic nerve
EXTREMITIES - PAIN - Lower limbs - Sciatic nerve - lying - agg.
DREAMS - FALLING
DREAMS - LOST; BEING
GENERALS - INFLAMMATION - Sinuses; of



AMMONIUM MURIATICUM SEMPTOMLARI

ZİHİN - ALAYCI
ZİHİN - NEFRET - insanlık; -tan
ZİHİN - KÖTÜ NİYETLİ
BAŞ - AĞRI - kataral
BURUN - AKINTI - kalın
BURUN - ENGELLENME
YÜZ - DÖKÜNTÜLER - herpes
YÜZ - ŞİŞMESİ - Dudaklar
AĞIZ - ŞİŞMESİ
LARİNKS VE TRAKEA - KAŞINMA - Larinks
LARİNKS VE TRAKEA - CANLI SESİ - ses kısıklığı
LARİNKS VE TRAKEA - CANLI SESİ - ses kısıklığı - nezle - sırasında
SOLUMA - DURMUŞ
SOLUMA - ZOR - gece
ÖKSÜRÜK - SERT - kuru
ÖKSÜRÜK - GIDIKLANMA - Larinks; -te
EKSTREMİTELER - AĞRI - Alt uzuvlar - Siyatik siniri
EKSTREMİTELER - AĞRI - Alt uzuvlar - Siyatik siniri - yatmak - agg.
RÜYALAR - DÜŞME
RÜYALAR - KAYBOLMUŞ olma
GENEL - ENFLAMASYON - Sinüsler; -in



AMMONIUM MURIATICUM



AMMONIUM MURIATICUM

Amonyum Klor - NH4Cl

am-m. (Radar Opus 4518)

Grup: Amonyumlar



• Özür kabul etmez ve kindar: hata yaparsan bedelini ödersin, bazen canınla
(ölüm cezası)

• Kaba ve küfürbaz, entelektüel tartışmalarda diğer insanların zayıflığını aramak
• Soğukluk, mesafe/kopukluk ve sinizm
• Aşırı rasyonellik: Her şeyin bilimsel bir açıklaması olduğuna inanırım
• Felsefi veya anlamsız konuşmalarla zaman kaybetmekten hoşlanmam; sadece 

benim için önemliyse yaparım

• Beğenilme arzusu, sevilme değil, başkalarının duygusuyla ilgilenmez

• Siyatik: Kaslarda ve tendonlarda çok kısaymış gibi genel bir gerginlik veya
sıkılık hissi, oturma kötü gelir, uzanmak iyi gelir

• Kanın çalkantılı (turmoil) olduğu hissi, lokal yanma ve zonklama ile
hipertansiyon ve dolaşım sorunları; yüz genellikle solgun, ancak kolayca kızarır



AMMONIUM BROMATUM



AMMONIUM BROMATUM

Amonyum bromür - BrNH4

am-br. (Radar Opus 352)

Grup: Amonyumlar



• Onu terk eden, onu hayal kırıklığına uğratan ve sonunda artık ilgisini
hak etmeyecek ulaşılmaz bir baba arama

• Hınça yol açan hayal kırıklığı

• Sosyal etkileşimden ve arkadaşlıktan uzak durmak isterler

• Boğulma hissi veya boğulma korkusu

• Boğulma başladığında veya çok fazla boğulma olduğunda epilepsiye
eğilim

• Tıkanma veya daralma hissi ile mukoza zarının kızarmasına ve
yanmasına neden olan keskin, yapışkan akıntılar

• Genellikle geceleri kötüleşen ve sıcağın iyi geldiği, sık yaşanan akut ve
kronik larenjit

• Aşırı yeme ve obezite



AMMONIUM CAUSTICUM



AMMONIUM CAUSTICUM

Amonyum hidroksit - NH3

am-caust. (Radar Opus 329)

Grup: Amonyumlar



• Hınçın takip ettiği idealistlik

• Adaletsizlik: toplum yozlaşmış ve çürümüştür

• Kolayca korkma eğilimi olan çekingenlik

• Lokal felç: yemek borusunda yutma güçlüğü ve ses telinde
afoni (ses neredeyse belirsizdir)

• Göğüste baskı ve acı ile birlikte boğucu his

• Aşırı bitkinlik ve kas güçsüzlüğü ile nöromüsküler hastalıklar

• Tüm açık yerlerden kanamalı hemoraji eğilimi (ülseratif kolit
afinitesi)

• Keskin, buruk ve aşındırıcı akıntılar





KADIN
38 yaşında

ANA ŞİKAYETLER: 

KRONİK BRONŞİT - JİNEKOLOJİK ŞİKAYETLER

ilk görüşme NİSAN 2009



SOLUNUM ŞİKAYETLERİ
■ Problemim ciğerlerimde... Problemlerim çocukken başladı ve

bir daha hiç geçmediler

■ Kortizon kullanmaktan bıktım, zaten problemlerime çare de 
olmadı, sürekli bir ıslık sesim var

■ Çocukken bronşit dolayısı ile hasteneye yatırılmıştım, annem
o zamanlar peşi sıra sürekli bronşit olduğumu söylüyor

■ 22 yaşımda astım tanısı konuldu ama hiçbir zaman nedenini
anlamadık

■ Tüm alerji testleri yapıldı ama hiçbir sonuç çıkmadı



SOLUNUM ŞİKAYETLERİ
■ Hava her bozduğunda, nemlendiğinde kendimi daha kötü

hissediyorum ve kendimi kötü hissettiğimde sanki dışarı hava
veremiyorum, öksürük başlıyor ve boğuluyormuşum gibi
hissediyorum; öksürük başladığında iki gün cehennem gibi
geçiyor,

■ Sürekli öksürüyorum ve ağzımda kötü bir tat da oluyor, metal tadı
gibi.

■ Ve bu öksürüğüm olduğunda şöyle düşünüyorum: “şimdi
boğuluyorum, şimdi boğuluyorum...”



SOLUNUM ŞİKAYETLERİ

■ Sonrasında kısır bir döngüye dönüştü, çünkü hareket 
etmek ve hatta spor yapmak isterdim ama 
yapamıyorum ve sonrasında da gittikçe daha çok kilo 
aldım.

■ Şimdi 95 kiloyum ve boyum sadece 162 cm



GELİŞİM

■ Ona gelişim dönemini sordum ve bana : “Herşeyim geçti” 
dedi.

■ İlk dişim 1 yaşımda çıktı

■ 2 yaşında hala yürümüyordum

■ İlk adet kanamam 17 yaşımdaydı

■ Adet kanamam hiç olmasa daha iyiydi....



MENSLER
■ 9 - 10 gsürüyor ve birçok sıkıntı yaratıyor. Başlar başlamaz

korkunç bir ishalim oluyor, ilk gün ishal yüzünden evden hiç
ayrılamıyorum…

■ Geceleri kanamanın miktarı yüzünden 2 veya 3 tampon 
kullanmam gerekiyor; allahtan bu durum sadece ilk iki gece, 
yoksa tüm kanım biterdi. 

■ Ve bir de adetim boyunca katlanılmaz bir yanma oluyor, sanki
kan yerine benzin akıyormuş gibi… 



LÖKORE
■ Adet kanamam olmadığında ise vajinal akıntım var… Arada bir 

o bölgemi tahriş eden lökorem oluyor...

■ Akıntının beyazımsı mı veya sarımsı mı olduğunu sordum, 
“su” gibi olduğunu söyledi…

■ Ve bu akıntı başladığında derhal tatlı ve dondurma yemeyi 
kesmem gerekiyor aksi takdirde kesinlikle geçmiyor 



TATLILAR

■ Tatlı ve dondurmayı sevip sevmediğini sordum, 
şöyle cevap verdi: 'Dondurma benim için büyük bir 
dert değil ama bisküvi öyle, bisküvisiz yapamam, bir 
tür bağımlılık'.



ZİHİN
■ Ona karakterini sordum.

■ Kusura bakmayın ama tabir-i caizse, boktan bir karakterim
olduğunu anladım!

■ Kız kardeşim bana hep şöyle der: "Eğer senin kardeşin
olmasaydım, seni öldürürdüm".

■ Neden? diye sordum.

■ Sürekli herkesi eleştiririm, sinirlenirim, unutmam, eğer biri bana
bir yanlış yaparsa biter, affetmek benim kitabımda yazmaz, 
ölebilir bile, öldüren ben olmadığım sürece… ve sonra hep
yıllarca aklımda kalır, sürekli düşünürüm… Aklımdan çıkmasını
isterdim. Ama onun yerine bir işkenceye dönüştü… 



ZİHİN
■ Bana biraz daha bir şeyler anlatmasını istedim...

■ İlkokuldayken, belki 9 ya da 10 yaşlarında, sürekli kavga
ettiğim bir ufak kız vardı, o kadar antipatikti ki…

■ Sürekli benim söylediklerimin doğru olmadığını söylerdi, 
söylediklerimin hep yanlış olduğu gibi şeyler…

■ O zamanlar ondan hep nefret ederdim ama şimdi ise ona
imreniyorum, çünkü o bir model oldu ben ise 100 kiloyum; 
ama eğer yarın bir gün onun hasta olduğunu veya başına
kötü bir şey geldiğini duyarsam mutlu olabilirim…



ZİHİN
■ Ona, neyin onu sinirlendirdiğini sorduğumda pek arkadaşça

olmayan bir tonla şöyle dedi: “Doktor, anlamıyorsun, daha
şimdi sana okuldaki o kaltak kız arkadaşımı anlattım… Karşı
çıkılmaya gerçekten katlanamıyorum, hemen tahrik oluyorum
ve yüzümde de kızarık lekeler doluyor”.

■ Bana hayatındaki bir kaç başka olaydan daha bahsetti, özellikle
hastanede çalışırken olan olaylardan (kardiyoloji hemşiresi) ve
iş arkadaşları ile yaşadıklarından. 

ZİHİN - MÜNAKAŞACI rubriğini almadan edemedim.



1M 

5 damla, günde 2 defa

İLK
GÖRÜŞME

NİSAN 2009



• 3 ay sonra takip görüşmesine geldi

• Bu süre boyunca, ilk göreceği adet
kanamasından sonra bana yazmasını
istemiş olmama rağmen ne yazdı ne de 
aradı

• Ofisime girer girmez hemen şöyle dedim: 

“Adet kanamandan sonra senden haber
almayı umuyordum ama sen ortadan
kayboldun...”

HAZİRAN 2009
TAKİP



• Bana baktı ve şöyle dedi: "Eğer ilk 
adetimden sonra arasaydım tartışma
çıkardı!"

• Ne olduğunu sordum ve tedaviye
başladıktan 2 gün sonra regl olduğunu ve
çok kötü geçtiğini, özellikle 2 gün boyunca
yanmanın dayanılmaz olduğunu ve
tedavinin ilk haftası boyunca öksürüğün bir
türlü geçmediğini söyledi.

HAZİRAN 2009
TAKİP



• Tedavinin ilk 3 gününde seni kaç
kez cehenneme yolladığımı biliyor
musun? Ve 3 gün sonra damlaları
almayı bıraktım; işe gittim ve
bana size gelmemi söyleyen
meslektaşımla tartıştım.

HAZİRAN 2009
TAKİP



• Allahtan arkadaşız ve o bir melek, 
bana nasıl katlanıyor
bilmiyorum... 

• Bana bırakmamam gerektiğini ve
senin beni iyileştireceğinden emin
olduğunu söyledi. 

HAZİRAN 2009
TAKİP



• Ateşli bir kavgadan sonra düşündüm
durdum ve ertesi gün bir daha asla
damlaları kullanmayacağıma karar verdim.

• İlaçlarımı almak için doktoruma gittim ve
bekleme odasında ülseratif kolitini tedavi
ettiğinizi söyleyen bir hastanızla karşılaştım
ve ilacı tekrar almaya ikna oldum.

HAZİRAN 2009
TAKİP



• Tedaviye tekrar başladıktan 2 gün sonra, 
öksürüğüm kesildi ve göğsümün üzerindeki
ağırlık kayboldu; gittikçe daha iyi nefes
almaya başladım ve ıslık sesi kayboldu!

• Kortizonu aldım ve çöpe attım! 

• Yıllardır kendimi bu kadar iyi
hissetmediğimi düşündüm, bu yüzden artık
kortizon almama gerek kalmadı !!!

HAZİRAN 2009
TAKİP



• 3 hafta sonra adet kanamam oldu ve hiçbir
şikayetim olmadı ! İnanabiliyor musunuz ? 
Hiçbirşey ! İshal olmadım, akıntı miktarı
azaldı ve 4 gün sürdü

• Şimdi benim için iyi bir şey bulsanız iyi olur
çünkü o eski acılı halime geri dönmek
istemiyorum!

HAZİRAN 2009
TAKİP



1M 

5 damla, günde 1 defa

HAZİRAN 2009
TAKİP



• Sonraki takip görüşmelerinde hasta 
hiçbir solunum veya jinekolojik şikayet
göstermedi; mensleri düzenli, 4 gün
sürüyor ve geceleri şiddetlenmiyor; 
vajinal akıntıları yok

• Kortizon almıyor ve astımı
tekrarlamıyor

TAKİP



• 8 ay süren tedavi sonunda remedi kullanım
sıklığını haftada bire düşürdüm. 6 ay 
sonunda ise remedi kullanımını
sonlandırdım.

• O günden beri remediyi sadece ihtiyaç
duyduğunda kullanıyor, soğuk aldığında
veya hafif sırt ağrısı olduğunda, ve her 
seferinde remediye iyi cevap veriyor. 

TAKİP



• 2018'de beni aradı, 5 gündür 
dayanılmaz bel ağrısı çekiyordu; 
eğilemiyor ve yürüyemiyordu: 
ağrıyı bir bıçak saplanan ve bazen 
de uyluklarına kadar uzanan bir 
ağrı olarak tanımladı.

TAKİP



• Şimdiye kadar akut durumlarda
remediyi kendisi kullanmaya alıştığı
için, remediyi ilk gün her saat başı
aldığını ama iyileşme olmadığını
bildirdi; ikinci gün cumartesiydi ve
nöbetçi doktor ile görüşmüş ve damla
sayısını artırmışlar, ertesi gün Doktor
10M’e başlamasını söylemiş ama
iyileşme olmamış.

TAKİP



• Ben repertorize etmeye ve bel ağrısı
haricinde başka semptomları olup
olmadığını sormaya karar verdim.

• Şöyle dedi: “Belki tam bir semptom
sayılmaz ama ağrı başladığından beri
sürekli canım salatalık turşusu ve bol
sirkeli salata istiyor”.  

TAKİP



BACK - PAIN - Lumbar region - walking - agg.

BACK - PAIN - Lumbar region - stooping - agg.

BACK - PAIN - Lumbar region - cutting pain

BACK - PAIN - Lumbar region - extending to - Thighs

GENERALS - FOOD AND DRINKS - vinegar - desire

GENERALS - FOOD AND DRINKS - pickles - desire



SIRT - AĞRI - Lumbar bölge - yürümek - agg.

SIRT - AĞRI - Lumbar bölge - öne doğru eğilme -
agg.

SIRT - AĞRI - Lumbar bölge - kesici ağrı

SIRT - AĞRI - Lumbar bölge - uzanan -a  - Uyluklar

GENEL - YİYECEK ve İÇECEKLER - sirke - arzusu

GENEL - YİYECEK ve İÇECEKLER - turşu - arzusu



•Hepar sulphur 1M reçete ettim,

ve birkaç saat içerisinde sonuç aldık.

TAKİP



2022’de 71 kiloya düştü, 

yani 24 kilo verdi

TAKİP



REPERTORİDE SEMPTOMLAR



CHEST - INFLAMMATION - Bronchial tubes - Bronchioles

CHEST - INFLAMMATION - Bronchial tubes - chronic

RESPIRATION - WHEEZING

RESPIRATION - DIFFICULT - weather - wet - agg.

RESPIRATION - DIFFICULT - expiration

RESPIRATION - DIFFICULT - accompanied by - obesity

COUGH - SUFFOCATIVE

COUGH - TORMENTING

EXPECTORATION - TASTE - metallic



GÖĞÜS - ENFLAMASYON - Bronşiyal dallar - Bronşiyoller

GÖĞÜS - ENFLAMASYON - Bronşiyal dallar - kronik

SOLUMA - VİZİNG

SOLUMA - ZOR - hava durumu - ıslak - agg.

SOLUMA - ZOR - nefes verme

SOLUMA - ZOR - eşliğinde - obezite

ÖKSÜRÜK - BOĞUCU

ÖKSÜRÜK - AZAP VEREN

BALGAM - TAT - metalik



TEETH - DENTITION - slow

GENERALS - WALKING - learning to walk - late

FEMALE GENITALIA/SEX - MENSES - delayed in girls, first menses



DİŞLER - DİŞ ÇIKARMA - yavaş

GENEL - YÜRÜMEK - yürümeyi öğrenmek - geç

DİŞİ GENİTALLERİ/CİNSELLİĞİ - MENSLER - gecikmiş ilk mens, 

kızlarda



FEMALE GENITALIA/SEX - MENSES - copious - night

RECTUM - DIARRHEA - menses - during - beginning of menses -

agg.

FEMALE GENITALIA/SEX - MENSES - protracted

FEMALE GENITALIA/SEX - LEUKORRHEA - transparent

FEMALE GENITALIA/SEX - LEUKORRHEA - acrid, excoriating

FEMALE GENITALIA/SEX - MENSES - acrid, excoriating



DİŞİ GENİTALLERİ/CİNSELLİĞİ - MENSLER - çok bol - gece

RECTUM - DİYARE - mensler - sırasında - başlangıcı menslerin - agg.

DİŞİ GENİTALLERİ/CİNSELLİĞİ - MENSLER - müzmin

DİŞİ GENİTALLERİ/CİNSELLİĞİ - VAJİNAL AKINTI - şeffaf

DİŞİ GENİTALLERİ/CİNSELLİĞİ - VAJİNAL AKINTI - asidik, tahriş edici

DİŞİ GENİTALLERİ/CİNSELLİĞİ - MENSLER - asidik, tahriş edici



GENERALS - FOOD AND DRINKS - ice cream - agg.

GENERALS - FOOD AND DRINKS - sweets - desire - aggravates; but



GENEL - YİYECEK VE İÇECEKLER - dondurma - agg.

GENEL - YİYECEK VE İÇECEKLER - tatlı - arzusu - kötüleştirir; fakat



MIND - ANGER - contradiction; from

MIND - ANGER - face - red - spots in face; with red

MIND - CENSORIOUS

MIND - CYNICAL

MIND - ENVY - hate, and

MIND - QUARRELSOME

MIND - DWELLS - past disagreeable occurrences, on
MIND - DWELLS - recalls - disagreeable memories
MIND - THOUGHTS - tormenting - past disagreeable events, about

MIND - FEAR - suffocation, of



ZİHİN - ÖFKE - çelişki; -den

ZİHİN - ÖFKE - yüz - kırmızı - lekeler ile; yüzde kırmızı

ZİHİN - TENKİT EDİCİ

ZİHİN - ALAYCI

ZİHİN - GIPTA - nefret etme, ve

ZİHİN - MÜNAKAŞACI

ZİHİN - TAKILI KALMAK - geçmişte nahoş olaylar, üzerine
ZİHİN - TAKILI KALMAK - anımsar - nahoş hatıralar
ZİHİN - DÜŞÜNCELER - azap veren - geçmiş nahos etkinlikler, hakkında

ZİHİN - KORKU - havasız kalarak boğulmak, -tan









[NH4]2 CO3



AMMONIUM CARBONICUM



İLİŞKİLİ REMEDİLER - am-c. - am-c. 

tamamlayıcı remediler

�ars. Bell. bry. CALC. caust. Graph. Hep. Kali-c.

LYC. Merc. Nux-v. PHOS. PULS. Rhus-t. SEP. Sil.

SULPH. urea



AMMONIUM CARBONICUM



AMMONIUM CARBONICUM

Amonyum karbonat - [NH4]2CO3

am-c. (Radar Opus 5845)

Grup: Amonyumlar



• Özellikle idealize edilen babaya, topluma ve hayatın

anlamına karşı kırgınlık ile birlikte geçmişteki nahoş

olaylarla ilgili eziyet verici düşünceler

• Saldırganlık, kızgınlık, öfke ve nefret

• Adaletsizlik: toplum yozlaşmış ve çürümüştür

• Düşüncelerini korumada güçlük; konsantrasyon güçlüğü ve

hafıza zayıflığı (ikinci aşama)

• Keskin, buruk ve aşındırıcı akıntılar ile birlikte zihinsel ve

fiziksel asidite

• Kalp veya solunum problemleri ile birlikte kanın

oksijenlenme zorlukları: bronşiolit, astım, asfiksi, amfizem

ve çarpıntıyla, siyanozla ve büyük bitkinlikle olan nefes

darlığı

• Aşırı yeme ve obezite

• Üşüyen bireyler: çok hassaslar ve soğuğa duyarlılar; kışın

kolayca soğuk algınlığı yaşarlar




