


DOĞADA BALIKLAR



• Balıklar, parmak ve uzuvları olmayan suda yaşayan, 
solungaçlı hayvanlardır.

• Yüksek dağlardaki nehirlerinden en derin okyanuslara 
kadar neredeyse tüm su ortamlarında bulunabilirler.

• 34.300 tanımlanmış türleriyle balıklar, diğer omurgalı 
gruplarından daha fazla tür çeşitliliği sergilerler.



SİNİR SİSTEMİ

Oldukça küçük beyinleri vardır,

sinir iletimi nispeten çok yavaştır,

ön beyin az gelişmiştir

(yüksek entelektüel işleyişin merkezi: 
konsantrasyon, öğrenme)



GÖRME

İYİ GELİŞMİŞ GÖRME DUYULARI VARDIR

7 renk spektrumunda görürler 

(insanlar 3 renk spektrumunda görürler)



DUYMA

Sadece kulaklarını değil, ciltlerini, kaslarını 
ve yan çizgilerini de kullanırlar 

Aynı anda algılar ve duyarlar

(ses suda havaya göre 5 kat daha hızlı 
yayılır)



KOKU

oldukça keskin

çift burun deliği ve

kimyasal sensörleri var



DOLAŞIM SİSTEMİ

Tek sistemli dolaşım devri

Kalp, kanı önce solungaçlara pompalar, 
sonra vücudun geri kalanına akar.

Düşük kan basıncı

Kaslarının çalışmasından ötürü ekstra
vücut ısıları vardır



UYKU

Genelde tetikteler, 

ancak uyumaya ihtiyaç duyarlar.



DUYGU

Sevgi gösterebilirler

Sevgiyi nasıl ifade edebileceklerini bilirler

Öğrenebilme kabiliyetleri vardır

Hiyerarşik sistemde yaşarlar



HOMEOPATİDE BALIKLAR



YALNIZLIK

• Yalnız olmayı tercih ederler

• Düşkuran

• Özgürlük ve bağımsızlık ihtiyacı

• Kendi yarattıkları dünyaya 

kaçarlar



KOPUŞ
• Eşlik etmek ve edilmekten 

hoşlanmama

• Toplumun bir parçası olmaktan 

hoşlanmama

• Geri çekilme

• Fiziksel temastan hoşlanmama

• Unutkan



KORUMA veya HAPİS

● Zamanda ve mekanda hafif ve 

kaybolmuş hissetmek isterler

● İçte hissedilen sakinlik, dışta 

çabukluk

● Vücutlarını ağır ve uyuşuk 

hissederler



ÖFKE

• Dünyaya karşı saldırganlık

• Ruh halleri çabuk değişir

• Ani atak

• Kendilerini hedef gibi 

hissederler



KAYITSIZ

• Karşı gelinmekten hoşlanmazlar

• Başkalarının fikirlerini 

umursamazlar

• Zihinsel aktiviteyle ilgilenmezler 

(öğrenmek, kavramak)

• Komutları güçlükle yerine getirirler



SORUMLULUK

• Sorumluluk ağır bir görevdir

• Başkalarının sorumluluğunu 

almak istemezler

• Ders çalışmada güçlükler



HORMONLAR

• Kısırlık problemi

• Mens süresince kötüleşme veya 

iyileşme



AKINTILAR

• Kuruluk

• Bolca





• Korunaklı bir dünyada yalnızlık ve izolasyon

• Kopukluk (otizm, demans, Alzheimer, kopuk 

cinsellik) 

• Bedenim hem bir koruma hem de bir hapishane

• Ölümcül tehlikelerle dolu bir dünyaya karşı 

sinirlilik 

• Fikrini umursamıyorum çünkü ben olduğum 

halimle mükemmelim!

• Sorumluluk alma isteksizliği 

• Kısırlık ve hormonal problemler 

• Bolca veya bastırılmış akıntılar: lökore, rinore, 

tükürük, poliüri, diyare, metroraji 





BALIKLAR GRUBU VE ALT GRUPLARI



GRUPLAR

AVCILAR

1. Hareket halinde avcılar

2. Göçmen balıklar

3. Dip balıkları

AVLAR (AVCI OLMAYANLAR)

1. Tropikal balıklar

2. Sürü balıkları

3. Dip balıkları



AVCILAR



Galeocerdo cuvier hepar (tiger shark liver) Silurus

glanis (catfish)

Ameiurus nebulosus (brown bullhead)                                                                                       Thunnus alalunga (canned tuna)

HAREKET HALİNDE (AVCILAR)

Kaplan köpek balığı

Yayın balığı

Bayağı yayın balığı

Ton 

balığı



• Fazlasıyla öfkeli ve ani verilen tepkiler

• Başkalarına karşı çok saldırgan ve kabadırlar

• Kolayca öfkelenir ve hızlı bir şekilde harekete geçerler

• Hayatta mutlululuğa yer yok, etrafta çok fazla tehlike var

• Yaralanma korkusu

• Tehlikeden kaçınmak ve saldırıya uğramamak için ilk onlar 

harekete geçerler

• Hayatta iki seçenek vardır: hayatta kalmak veya ölmek

• İç dünyaları kırılgandır, onu pek koruyamazlar

HAREKET HALİNDE AVCILAR: ÖFKELİ



Oncorhynchus tshawytscha Anguillae

Anguillae Oncorhynchus tshawytscha

GÖÇMEN BALIKLAR (AVCILAR)

Kral somon

Yılan balığı



GÖÇ EDENLER: SILA HASRETİ

• Doğduğu yere duyulan özlem ve ebeveyn evine veya köye geri dönme isteği

• Nostaljik duygular ve çocukluk dönemine duyulan özlem

• Geçmişte gençken sahip oldukları mutlu hayat hakkında hayal kurmak

• Biriyle konuşmaya ihtiyaçları vardır, muhabbet etmek değil sadece tek yönlü 

konuşmak

• Yanında birilerinin olması isteği, etraflarında sessiz birilerinin olmasını

isterler

• Ailenin birçok kuşağının birlikte yaşaması veya bir arada olması arzusu

• İlk aşkı için duyulan romantik özlem

• Antika eşyalara duyulan ilgi (eski kitaplar, evler, mücevherler vb.)



Acipenser transmontanus (sturgeon)                                                                                                     Gadus morrhua (cod)

Gadus morrhua (cod)                                                                                                    Acipenser transmontanus (sturgeon) 

DİP BALIKLARI (AVCILAR)

Beyaz Mersin 

balığı

Morina

balığı



DİP BALIKLARI: MELANKOLİ

• Melankoli, mutsuz ve huysuz hissetmek

• Hayatta mutluluk yoktur, sadece suç ve tehlike vardır

• Gelecek karanlık, ne olacağını bilmiyoruz ama belki şimdiki 

zamandan daha iyidir

• Mutluluğun kendi mutlulukları olmadığı geçmişte yaşamak 

yerine gelecekte yaşamak isterler

• Başkalarına karşı kayıtsızdır, tehlikelerle dolu dünyada sadece 

bir gözlemcidir

• Sevilmediğini hissetmek ve ayrıca kimseyi sevemeyeceğini 

hissetmek

• Başkalarına karşı sevimsizdir, kimse onu rahatsız edemez, 

ancak adaletsizliği gördüğünde hızlı hareket edip öfkeli 

davranabilir

• Geçici olarak neşelenmek için alkol ve çikolata arzusu



AV OLAN BALIKLAR



TROPİKAL BALIKLAR (AV)

Amphirion ocellaris (clownfish)                               Carassius auratus (gold fish)                               Hippocampus kuda (seahorse)

Ostracion cubicus (yellow boxfish)                     Paracanthurus hepatus (blue tang fish)                      Urolophus halleri (round stingray)

Palyaço balığı Japon balığı Deniz atı

Sarı kutu balığı Mavi cerrah balığı Yuvarlak Vatoz



TROPİKAL BALIKLAR: ÇOCUKSU VE OYUNCU

• Çocuksu davranış

• Neşeli ve coşkulu, dans eden, şarkı söyleyen

• Çok fazla enerjileri vardır, sürekli birşey yaparlar

• Keyifli, kendilerini şanslı hissederler, dünya onlar için iyidir

• Herkes onların arkadaşlıklarından hoşlanır ve pozitif

tutumlarına gıpta eder

• Başkalarının onun bağımsızlığına ve özgürlüğüne saygı 

duymasını isterler

• Kendine ait mutlu dünyasına hiç kimse giremez

• Yalnız olmayı severler



SÜRÜ BALIKLARI (AV)

Clupea harengus (herring) Lepomis gibbosus (pond perch)

Erythrinus (red mullet)

Ringa balığı Tatlı su levreği

Barbunya balığı



SÜRÜ BALIKLARI : KAFA KARIŞIKLIĞI

• Kafa karışıklığı

• Bağlantı kurma ve bağlantıyı koparma arasında mücadele

• Grup tarafından korunmaya ihtiyaçları var

• Her konuda bir çok ikilem yaşar, Tek başına yapabilir miyim, 

yapamaz mıyım?

• Huzursuz, her zaman başkalarının talebini yerine getirmeye hazır

• Kendi istediğini yaptığında diğerlerinin ne söyleyeceği konusunda

endişelenir

• Konformist davranışlardan kurtulma isteği

• Rutinden nefret eder



DİP BALIKLARI (AV)

Gymnura natalensis (butterfly ray) Pleuronectes platessa (flatfish) 

Pleuronectes platessa (flatfish)                                                                                           Gymnura natalensis (butterfly ray) 

Kelebek vatoz Yassı pisi balığı



DİP BALIKLARI: KAVGACI

• Kavgacı

• Eleştrisel, fikrini ve düşüncelerini herkese kabul ettirmek ister

• Başkalarının fikrini asla kabul etmez, tek bir doğru vardır, o da 

kendisininki

• Katılık ve romantizm arasında bocalar

• Görünmez, görünmeyen, dokunulmaz olmak, hareketsiz kalmak ister

• Bir anda ortadan kaybolma eğilimi ile çok hızlı harekete geçer

• Her şeye çok hassas, en ufak bir ses, dokunuş veya duygu bile onun

dengesini bozabilir

• Çok sinirli, kimse onu rahatsız edemez “çemberimi (düzenimi) 

bozmayın!”



KADIN – 44 yaşında

ANA ŞİKAYET: 
hormonal problemler 
ve sırt ağrısı



Bu kadını 
gördüğümde ilk 
farkettiğim onun 
kambur olduğuydu. 
Kamburu boyun 
bölgesinin hemen 
altındaydı. 



Çok renkli 
giyiniyordu ve çok 
neşeli 
görünüyordu.



agresif

Kızı ve kocasıyla 
ilişkisini anlatmaya 
başladı: “Genelde 
istemediğim tepkiler 
gösteriyorum. Kocam 
bana tahammül 
etmediğinde veya 
beni dinlemediğinde 
agresifleşiyorum; çok 
fazla tartışıyoruz.



• İletişim sorunum var. Bazen kendimi 
yeterince açık ifade edemediğimi veya 
başkalarının beni anlamadığını hissediyorum.

• İçimden geçenleri kelimelere dökemiyorum. 
Bir sürü düşüncem var ama nasıl 
aktaracağımı bilmiyorum ve bu bende büyük 
bir baskı yaratıyor.



İnsanların birbirini anlayabilmesi, 
konuşbilmesi, gezegeni, doğayı 

kurtarmak için savaşıyorum.

Eğer ben sadece 
bağırırsam kızım 
bundan ne 
öğrenir? Bütün 
dünya çok agresif, 
herkes sadece 
savaşıyor.



•Kızıma fırsatları göstermek istiyorum. Ona 
yeni olanaklarını, yeni bakış açılarını, özgür 
olmayı, özgürce düşünmeyi göstermek 
istiyorum. Özgürlük, yaratıcı olmak ve kendin 
olmak demektir.

• Şehirde yaşıyoruz ama şehrin dışında, 
doğanın içinde olabileceğim bir köyde 
yaşamayı tercih ederdim. Şehir beni darlıyor. 
Doğada kendimi özgür hissediyorum. Orada 
olmak çok güzel bir duygu. Ben onun bir 
parçasıyım.



Şehirde doğayı göremiyorum. Doğanın enerjisini hissedemiyorum.

Evde her şey beni rahatsız ediyor. Eğer gıcırdıyorsa bir kapı bile. 
Seslere ve kokulara karşı çok hassasım.



• Doğada olmayı seviyorum, doğada 
bir başıma olmayı.

• Yalnızken iyi hissediyorum. Her 
yerde yalnız olmak zorundayım. Bir 
partide bile. Konuşmaktan
hoşlandığım çok fazla insan yok. 
Konuşmamın gerektiği birkaç kişi 
var.



•Bir havuza atlamak ve 
oradan de denize 
atlamakla ilgili 
tekrarlayan rüyaları 
var.

•Suyu seviyor ve 
yüzmek onun hayatı.



• Başka bilgiler de verdi.

• Çok kolay üşüyen bir insanım. 
Ellerim ve ayaklarım her zaman 
soğuktur. Üşüdüğümde kendimi 
donmuş gibi hissediyorum.

• Ben de şöyle sordum: “Başka 
durumlarda da kendini donmuş 
gibi hissediyor musun?”

• Evet, ani durumlarda. Ne 
diyeceğimi ya da nasıl tepki 
vereceğimi bilemediğimde. 
Donup kalıyorum. Düşünmek için 
bana zaman gerekiyor. Genelde 
çok yorgunum. Çok uyumaya 
ihtiyacım var. Uyumak benim ilk 
ihtiyacım.



jinekolojik 
problemler

• Düzensiz ve bol kanamalı mensleri oluyor.
• Jinekoloğu testosteron değerlerinin  yüksek olduğunu tespit etmiş; 

kadınlık hormonları kullanmış  ama yardımcı olmamış.

• Ve hasta dedi ki: "Bu kadar yüksek  testosteronla hamile olabileceğimi 
hayal edebiliyor musun? Ama çok kolay hamile kalıyorum. Kocam bana 
baksa bile hamile kalırım.”



Ona hobilerini sordum:

”Okumayı severim ama 
kamburumdan ötürü istediğim 
kadar okuyamıyorum. Bunu 
görebiliyor musun? Bu çok 
korkunç. At gibi”



TEMALAR

• İLETİŞİM

• DOĞA VS ŞEHİR

• SU

• YALNIZ, ÖZGÜR

• SESLERE VE KOKULARA HASSASİYET

• RENKLER

• AGRESYON VS SAKİNLİK

• KAVGA

• GRUP VEYA  YALNIZ

• BESLENME

• HORMONAL PROBLEMLER

• KAMBUR

• NEŞELİLİK



Sözlerinden, 
HAYVAN 
KRALLIĞI'ndan bir 
remediye ihtiyacı 
olduğunu hemen 
anladım.



HAYVAN KRALLIĞI

• İLETİŞİM

• BAZEN KENDİNİ KURBAN GİBİ HİSSEDİYOR

• RENKLİ KIYAFETLER GİYİYOR (Dikkat çekmek 
ve ona bakılmasını istiyor)

• KAVGA (insanların kavraması için savaş 
veriyor)

• DOĞA



Fiziksel semptomları, 
rüyaları, duyguları 
açısından ise BALIKLAR 
ile çok iyi uyuşuyor.



BALIKLAR
• SU, SUYA ATLAMAK VE YÜZMEK

• DOĞADA OLMA İSTEĞİ, ŞEHİR ONU 
DARLIYOR

• İLETİŞİM

• YALNIZ KALMA İSTEĞİ, ama aynı zamanda 
insanlarla olmak da  istiyor

• ÖZGÜRLÜK

• BAŞKALARININ TALEPLERİNE VEYA 
GÖRÜŞLERİNE KATLANAMAMA

• KABALIK, NEŞELİLİK

• DOĞANIN ENERJİSİNİ HİSSETME ARZUSU

• KOKU VE SESLERE HASSASİYET

• MENS VE HORMONAL PROBLEMLER

• ÜŞÜYEN

• AÇIK HAVANIN İYİ GELMESİ

• UYGUN HAVA SICAKLIĞI İHTİYACI



8 CÜMLE - BALIKLAR

• Korunaklı bir dünyada yalnızlık ve izolasyon 

• Kopukluk (otizm, demans, Alzheimer, kopuk cinsellik) 

• Vücudum hem bir koruma ve hem de bir hapishane 

• Ölümcül tehlikelerle dolu bir dünyaya karşı asabiyet 

• Fikrini umursamıyorum çünkü olduğum halimle mükemmelim 

• Sorumluluktan kaçınma 

• Kısırlık ve hormonal sorunlar 

• Çok bol veya baskılanmış akıntılar: lökore, burun akıntısı, tükürük, poliüri, ishal, 
metroraji



AMA HANGİ BALIK? 

AVCI           YADA  AVCI OLAMAYAN ?



Bir avcının 
davranışlarından daha az 
öfke ve daha az saldırgan 

davranış gördüm; bir 
durumdayken çok agresif 
davranmak yerine donup 

kalıyor.
Avcılar her zaman 
harekete geçmeye 

hazırdır, çok 
saldırgandırlar ve bu 

kadın, avcı olmayanlar 
gibi donup kalıyor. Ölmüş 

gibi davranırlar, kimse 
onları göremez hatta 

orada olup olmadıklarını 
bile fark edemez. Kaçmak 

için doğru zamanı 
beklerler.



AVCI OLMAYANLAR ARASINDAN 
HANGİ ALT GRUP?

• çocuksu

• neşeli

• enerjik

• mutlu

• herkes onun arkadaşlığından hoşlanır

• başkalarının onun bağımsızlığına saygı duymasını isteyen

• kendine ait mutlu dünyasına hiç kimse giremez

• yalnız olmaktan hoşlanan



TROPİKAL 
BALIKLAR

• Hastamız çok neşeli, açık ve 
çocuksu biri. TROPİKAL 
BALIK'ın teması da budur.

• Tropikal balık hastasının 
enerjisi çok yüksektir, her 
zaman bir şeyler yapmak 
ister ama çabuk yorulur. Ama 
aynı zamanda balıklara ait  
olan yalnız kalma arzusu da 
var.



Bu yüzden tropikal balık grubundan bir remedi bulmalıydım.

palyaço balığı japon balığı

deniz atı

mavi cerrah 
balığı

sarı kutu balığı

yuvarlak vatoz



Yüksek testosteron değerlerine rağmen, kolaylıkla hamile 
kalan bir kadın



Kamburu var ve 
bununla ilgili ne 
demişti?
Kamburu yüzünden 
istediği kadar kitap 
okuyamıyor, ve bir ata 
benzetmişti.





İşte bu: 
bir DENİZ ATI !!!

Tabii ki sadece 
kamburundan dolayı 

bir hastaya ilaç 
yazmam, bu sadece bir 

tür izlenimdi.



• Kas-iskelet sistemi 
hastalıkları ve sorunları 
balıklarda çok görülür.

• Sırt ağrısına eğilimleri 
vardır ve sırtında tutulma 
hissedebilirler.

• Boyun etkilenir, bu 
yüzden boyunlarını çok 
güçsüz hissederler, dik 
tutması zordur ve bu 
sürekli zayıflıktan ötürü 
boyunları kolayca 
tutulabilir.

• Tüm semptomları 
hareketle rahatlar. 
Egzersiz yapmaları 
gerekir.



Fakat bu hastada gördüğümüz yüksek testosterona rağmen 
kolay hamile kalabilme durumu gerçekten çok ilginç.

Mensler, cinsel dürtüler ve fertilite balıklar grubu ile ilişkili 
konulardır.





HIPPOCAMPUS KUDA

• Yalnız kalma arzusu ile izolasyon hissi

• Değişken ruh hali: depresyondan mutluluğa geçiş

• Cinsiyet eşitliği: Güzel görünmek ve çekici bir kadın olmak istiyorum ama aynı 
zamanda bir erkeğin yapabileceği her şeyi yapmak istiyorum

• Kadın hastalıkları (amenore, kısırlık, düşük) ve hormonal şikayetler (yüksek 
testosteron veya düşük östrojen seviyesi)

• Ereksiyon eşliğinde erkeklerde cinsel istek azalması

• Omurga eğriliği (skolyoz, lordoz, kifoz)

• Yüzme/süzülme hissi ve yüzme rüyaları

• Vücudun her yerinde elektrik ve dalga benzeri duyumlar



• Hippocampus Kuda C200 reçete 
ettim.

• 1 ay sonra hastanın bana yazdığı: 
“Biliyorum senin için bir sürpriz 
olmayacak ama remediyi almadım. 
Unuttum.“ 

• Gülmeye başladım ve bu remedi bu 
hasta için gerçekten iyi olacak dedim. 
Çünkü balıkların hafızaları çok 
zayıftır.



• 3 ay sonra yazdığı : ”gayet iyiyim“ 
• Hepsi bu, basitçe ve kısa.
• Bir yıl sonra boşandı ve kırsala 

taşındı. Kendini çok daha iyi hissetti. 
Adetleri düzenli ve eskisi kadar 
yoğun kanaması yok. Yeni bir 
partneri var ve kolayca hamile kalma 
eğilimi iyileşiyor. Jinekoloğa gitti ve 
testosteron seviyesi düşmüş. Kendini 
çok daha sakin hissediyor.



HIPPOCAMPUS KUDA 



ERKEK
21 yaşında

ANA ŞİKAYET: ALERJİ
ilk görüşme ekim 2019



GELİŞME

• İLK DİŞ : 13 aylık

• DİŞ ÇIKARMA ESNASINDA PROBLEMLER: 
SALYA

• YÜRÜME: 11 aylık

• İLK KELİMELER: 7 aylık

• FONTANEL KAPANMASI: 12 aylık

• ANNEYİ EMME: 5 aylık

• SÜTTEN KESİLME: 6 aylık



ALERJİLER

• Çayırotu

• Ak kızılağaç

• Huş ağacı

• Fındık

• Zeytin

• Çınar



SEMPTOMLAR

•Şikayetleri yaklaşık 2 yıldır var (Haziran 
2017); hapşırma ve burun tıkanıklığı, 
gözlerde sulanma ve yanma ile 
başlamış

•Mart 2019'dan itibaren semptomlar 
kötüleşmiş ve Eylül ayının sonuna kadar 
sürmüş.



SEMPTOMLAR

•Dışarıda kötüleşiyor 

o“Parkta 10dk sonra deliriyorum”



SEMPTOMLAR

Kuru cilt



SPOR

• Her zaman spor yapmış; 
spor için yaşıyor (boks ve 
dövüş sporları)

• Retina problemi 
sonrasında bırakmış.



ŞİMDİ AĞIRLIK KALDIRIYOR



zenci bir adam bir kıza saldırır



KIZGINLIK
SALDIRGANLIK

ŞİDDET

Dışında sert bir zırh ve içinde 
kırılganlık



DÖVME

Bu dövmeyi 
büyükbabam ve 
büyükanneme 
adadım



DÖVME

Bu dövmeyi 
büyükbabam ve 
büyükanneme 
adadım



Başım hep bulutlardadır 
(aklım hep 1 karış havadadır) 

;     hem okurken hem de 
yazarken sürekli bir dolu hata 

yaparım



HASTANIN RÜYALARI

•Rüyalar - dövüşme

•Rüyalar - öldürme

•Rüyalar - şiddet



REMEDİNİN RÜYALARI

• Rüyalar - hayvanlar

• Rüyalar - çocuklar

• Rüyalar - esmer kadın

• Rüyalar - okyanus

• Rüyalar - dövüşme/kavga

• Rüyalar - öldürme

• Rüyalar - bir avcı olduğu

• Rüyalar - şiddet



GELECEK

Konuştuğunda bir tür 
melankoli hissedebiliyorum, 
sanki gelecek o kadar parlak 
olmayacakmış gibi oldukça 
karamsar ve kayıtsız.



KENDİNİ NASIL 
GÖRÜYOR

Görünüşe göre kendinden hiç 
şüphesi yok ve her suçlamayı 

veya eleştiriyi kendisi 
mükemmelmiş gibi reddetme 

eğilimi var.

Olduğum halimle ben mükemmelim





WATER
• Dalgın, sanki dünyada yaşamıyormuş gibi

• Uzay ve zamanda karışıklık, hafiflik hissi, rüyadaymış hissi

• Yalnız, bağımsız, başkalarına karşı kayıtsız görünüyor

• Yazma, okuma, konuşma ve heceleme hataları

• Unutkanlık, çoğunlukla geçmişte yaşamak

• Doğa, su, dalgalar, uçmak, su üzerinde yüzmek

• Duygular: ağırlık, donukluk, baş dönmesi, mide bulantısı, 

konstriksiyon (daralma), kuruluk, kaşıntı

• Kadın hastalıkları (amenore, kısırlık, düşük), kadın ve erkeklerde 

cinsellik ile ilgili şikayetler

ORTAM



WATER
∙ Dalgın, sanki dünyada yaşamıyormuş gibi

∙ Uzay ve zamanda karışıklık, hafiflik hissi, rüyadaymış hissi

∙ Yalnız, bağımsız, başkalarına karşı kayıtsız görünüyor

∙ Yazma, okuma, konuşma ve heceleme hataları

∙ Unutkanlık, çoğunlukla geçmişte yaşamak

∙ Doğa, su, dalgalar, uçmak, su üzerinde yüzmek

∙ Duygular: ağırlık, donukluk, baş dönmesi, mide bulantısı, konstriksiyon 

(daralma), kuruluk, kaşıntı

∙ Kadın hastalıkları (amenore, kısırlık, düşük), kadın ve erkeklerde 

cinsellik ile ilgili şikayetler

ORTAM - SU



SU

• Dalgın, sanki dünyada yaşamıyormuş gibi
• Uzay ve zamanda karışıklık, hafiflik hissi, 

rüyadaymış hissi
• Yalnız, bağımsız, başkalarına karşı kayıtsız 

görünüyor
• Yazma, okuma, konuşma ve heceleme hataları
• Unutkanlık, çoğunlukla geçmişte yaşamak
• Doğa, su, dalgalar, uçmak, su üzerinde yüzmek
• Duygular: ağırlık, donukluk, baş dönmesi, mide 

bulantısı, konstriksiyon (daralma), kuruluk, kaşıntı
• Kadın hastalıkları (amenore, kısırlık, düşük), kadın 

ve erkeklerde cinsellik ile ilgili şikayetler

WATER
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ENVIRONMENT (ORTAM)

KINGDOM (KRALLIK)

ATTITUDE (TUTUM)

PERIOD (PERİYOT)

GROUP (GRUP)

1

0

0

0

0

0

E

K

A

P

G

P



• 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

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



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

ENVIRONMENT
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TUTUM

• 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 



TUTUM - AVCI

• 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 



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 

ENVIRONMENT (ORTAM)

KINGDOM (KRALLIK)

ATTITUDE (TUTUM)
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GRUP

▶ Korunaklı bir dünyada yalnızlık ve 
izolasyon 

▶ Kopukluk (otizm, demans, Alzheimer, 
kopuk cinsellik) 

▶ Vücudum bir koruma ve aynı 
zamanda bir hapishane 

▶ Ölümcül tehlikelerle dolu bir 
dünyaya karşı asabiyet 

▶ Fikrini umursamıyorum çünkü 
olduğum halimle mükemmelim 

▶ Sorumluluktan kaçınma 

▶ Kısırlık ve hormonal sorunlar 

▶ Çok bol veya baskılanmış akıntılar: 
lökore, burun akıntısı, tükürük, poliüri, 
ishal, metroraji



GROUP
GRUP

BALIKLAR

▶ Korunaklı bir dünyada yalnızlık ve 
izolasyon 

▶ Kopukluk (otizm, demans, Alzheimer, 
kopuk cinsellik) 

▶ Vücudum bir koruma ve aynı 
zamanda bir hapishane 

▶ Ölümcül tehlikelerle dolu bir 
dünyaya karşı asabiyet 

▶ Fikrini umursamıyorum çünkü 
olduğum halimle mükemmelim 

▶ Sorumluluktan kaçınma 

▶ Kısırlık ve hormonal sorunlar 

▶ Çok bol veya baskılanmış akıntılar: 
lökore, burun akıntısı, tükürük, poliüri, 
ishal, metroraji



BALIKLAR

● Korunaklı bir dünyada yalnızlık ve izolasyon 

● Kopukluk (otizm, demans, Alzheimer, kopuk cinsellik) 

● Vücudum bir koruma ve aynı zamanda bir hapishane 

● Ölümcül tehlikelerle dolu bir dünyaya karşı asabiyet 

● Fikrini umursamıyorum çünkü olduğum halimle mükemmelim 

● Sorumluluktan kaçınma 

● Kısırlık ve hormonal sorunlar 

● Çok bol veya baskılanmış akıntılar: lökore, burun akıntısı, tükürük, 
poliüri, ishal, metroraji

ENVIRONMENT (ORTAM)

KINGDOM (KRALLIK)

ATTITUDE (TUTUM)

PERIOD (PERİYOT)

GROUP (GRUP)

PART (ALT GRUP)

1

1

3

0

4

0

E

1

K

1

A

3

P

0

G

4

P

0

S

0

EKAP GPS

E

K

A

P

G

P

SUBSTANCE (REMEDİ)0S

GRUBUN REMEDİLERİ

• Acipenser 
transmontanus

• Ameiurus 
nebulosus

• Amphirion percula
• Carassius auratus
• Clupea harengus
• Erythrinus
• Gadus morrhua
• Galeocerdo hepar 

cuvier
↓



ALT GRUP

▶ Melankoli, mutsuz  ve huysuz hissetmek

▶ Hayatta mutluluk yoktur, sadece suç ve 
tehlike vardır

▶ Gelecek karanlık, ne olacağını 
bilmiyoruz ama belki şimdiki zamandan 
daha iyidir

▶ Mutluluğu onların mutluluğu olmadığı 
geçmişte yaşamak yerine gelecekte 
yaşamak isterler

▶ Başkalarına karşı kayıtsız, tehlikelerle 
dolu dünyada o sadece bir gözlemcidir

▶ Sevilmediğini hissetmek ve ayrıca 
kimseyi sevemeyeceğini hissetmek

▶ Başkalarına karşı sevimsizdir, kimse onu 
rahatsız edemez, ancak adaletsizliği 
gördüğünde hızlı ve öfkeli davranabilir

▶ Geçici bir neşe bulmak için alkol ve 
çikolata arzusu



ALT GRUP

AVCI / YIRTICI

DİP BALIKLARI

▶ Melankoli, mutsuz  ve huysuz hissetmek

▶ Hayatta mutluluk yoktur, sadece suç ve 
tehlike vardır

▶ Gelecek karanlık, ne olacağını 
bilmiyoruz ama belki şimdiki zamandan 
daha iyidir

▶ Mutluluğu onların mutluluğu olmadığı 
geçmişte yaşamak yerine gelecekte 
yaşamak isterler

▶ Başkalarına karşı kayıtsız, tehlikelerle 
dolu dünyada o sadece bir gözlemcidir

▶ Sevilmediğini hissetmek ve ayrıca 
kimseyi sevemeyeceğini hissetmek

▶ Başkalarına karşı sevimsizdir, kimse onu 
rahatsız edemez, ancak adaletsizliği 
gördüğünde hızlı ve öfkeli davranabilir

▶ Geçici bir neşe bulmak için alkol ve 
çikolata arzusu



AVCI DİP BALIKLARI

• Melankoli, mutsuz  ve huysuz hissetmek

• Hayatta mutluluk yoktur, sadece suç ve tehlike vardır

• Gelecek karanlık, ne olacağını bilmiyoruz ama belki şimdiki 
zamandan daha iyidir

• Mutluluğu onların mutluluğu olmadığı geçmişte yaşamak yerine 
gelecekte yaşamak isterler

• Başkalarına karşı kayıtsız, tehlikelerle dolu dünyada o sadece bir 
gözlemcidir

• Sevilmediğini hissetmek ve ayrıca kimseyi sevemeyeceğini 
hissetmek

• Başkalarına karşı sevimsizdir, kimse onu rahatsız edemez, ancak 
adaletsizliği gördüğünde hızlı ve öfkeli davranabilir

• Geçici bir neşe bulmak için alkol ve çikolata arzusu
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8 CÜMLE - BALIKLAR

• Korunaklı bir dünyada yalnızlık ve izolasyon 

• Kopukluk (otizm, demans, Alzheimer, kopuk 
cinsellik) 

• Vücudum bir koruma ve aynı zamanda bir 
hapishane 

• Ölümcül tehlikelerle dolu bir dünyaya karşı asabiyet 

• Fikrini umursamıyorum çünkü olduğum halimle 

mükemmelim 

• Sorumluluktan kaçınma 

• Kısırlık ve hormonal sorunlar 

• Çok bol veya baskılanmış akıntılar: lökore, burun 
akıntısı, tükürük, poliüri, ishal, metroraji

REMEDİLER

• Acipenser 
transmontanus

• Gadus morrhua

ENVIRONMENT (ORTAM)

KINGDOM (KRALLIK)

ATTITUDE (TUTUM)

PERIOD (PERİYOT)

SUBSTANCE (REMEDİ)

GROUP (GRUP)



SUBSTANCE (REMEDİ)

• Kızgınlık, saldırganlık ve şiddet: iç kırılganlıkla birlikte dışarıda sert bir  
zırh

• Dişil ve erkeksi iç güçlerdeki dengeyi bulmak
• En iyi olma arzusuyla hırs ve rekabet: Ben liderim, ben patronum
• Aceleyle yaptığım her şeyde adrenalin arıyorum
• Depresyon, kopma ve kopukluk hissi: Etrafında içinden 

geçilemeyecek bir duvar var; hepimiz bir melodramın parçasıyız
• Nostalji: zaman bir dönüşümdür
• Uyku bozuklukları
• Solunum şikayetleri ve alerji





ACIPENSER TRANSMONTANUS 
(BEYAZ MERSİN)



ACIPENSER TRANSMONTANUS

• Kızgınlık, saldırganlık ve şiddet: iç kırılganlıkla birlikte 
dışarıda sert bir  zırh

• Dişil ve erkeksi iç güçlerdeki dengeyi bulmak
• En iyi olma arzusuyla hırs ve rekabet: Ben liderim, 

ben patronum
• Aceleyle yaptığım her şeyde adrenalin arıyorum
• Depresyon, kopma ve kopukluk hissi: Etrafında 

içinden geçilemeyecek bir duvar var; hepimiz bir 
melodramın parçasıyız

• Nostalji: zaman bir dönüşümdür
• Uyku bozuklukları
• Solunum şikayetleri ve alerji

SU

HAYVANLAR

AVCI

PERİYOT 3

BALIKLAR

AVCI DİP BALIKLARI

GRUBUN REMEDİLERİ

• Acipenser 
transmontanus

• Ameiurus nebulosus
• Amphirion percula
• Carassius auratus
• Clupea harengus
• Erythrinus
• Gadus morrhua
• Galeocerdo hepar 

cuvier
• Gymnura natalensis

↓
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Acip-tm. (Viktória Németh 63)
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8 CÜMLE - BALIKLAR

• Korunaklı bir dünyada yalnızlık ve izolasyon 

• Kopukluk (otizm, demans, Alzheimer, kopuk 
cinsellik) 

• Vücudum bir koruma ve aynı zamanda bir 
hapishane 

• Ölümcül tehlikelerle dolu bir dünyaya karşı asabiyet 

• Fikrini umursamıyorum çünkü olduğum halimle 

mükemmelim 

• Sorumluluktan kaçınma 

• Kısırlık ve hormonal sorunlar 

• Çok bol veya baskılanmış akıntılar: lökore, burun 
akıntısı, tükürük, poliüri, ishal, metroraji



ONCORHYNCHUS 
TSHAWYTSCHA 

KRAL SOMON

oncor-t. (Radar Opus 799)

GRUP: BALIKLAR

PART: GÖÇMEN BALIKLAR



ONCORHYNCHUS 
TSHAWYTSCHA 
• Seyahat etme ve hızlı koşma arzusuyla birlikte tembel ve yorgun 

hissetme

• Özgürlük arzusu ama aynı zamanda bir aşk ilişkisi için özlem duyma

• Sıla özlemi: Bir yuva, kök salacak bir yer, özel biriyle (ruh eşi veya 

gerçek aşk) ilişki arzusu

• Ait olduğum doğru yerde değilim (göç)

• Kapana kısılma hissi: özellikle zaman bir tuzaktır (zaman çok hızlı yada 

çok yavaş geçer veya zamansızlık hissi)

• Zirveye ulaşmak için hayatta kalmak zorunda (ulaşılmamış hırslarla 

mücadele etme)

• Hamile kalmaya ve çocuk sahibi olmaya derin bir özlemle birlikte

kadın hastalıkları (kısırlık, endometriozis, yumurtalık kistleri)

• Döngüler ve halkalar: döngüleri tamamlama, bisiklete binme, daireler 

çizme, rüyasında çemberler görme



GYMNURA 
NATALENSIS 

KELEBEK VATOZ

gymnu-nt. (Radar Opus 0)

GRUP: BALIK

ALT GRUP: AVCI OLMAYAN DİP BALIKLARI



GYMNURA 
NATALENSIS 
• Salınım (iki uçlu gidip gelme): zihin açıklığı ve kafa 

karışıklığı; neşe ve paranoya; şimdi ve geçmiş; yorgunluk 

ve artmış enerji; sıcaktan soğuğa veya tam tersi

• Tüm yaşamdan ve dünyadan memnuniyetsizlik; 

Doğduğumdan beri yalnızım kimsenin bana ihtiyacı yok

• Saldırıdan kaçınmak için görünmez olmak ve her zaman 

tetikte olmak

• Hep geçmişe gitmek

• Vücutta karıncalanma hissi

• Gece kalp çarpıntısı ve aşırı terleme hastayı uyandırır

• Hormonal şikayetler

• Fibromiyalji




