


ÇÖL: SUSUZLUK DİYARI



• Yağmur yağışı tahmin edilemez. Bazen yere 
değmeden, bazen de muson gibi yağar.

• Nem eksikliği, güneş dünyayı hızla ısıtabilir. 

• Gündüzleri çok sıcak, geceleri ise oldukça soğuk 
olabiliyor. Gece ile gündüz arasındaki fark 40 C kadar 
olabilir.



• Çöller gezegenimizin kara kısmının 
%20'sini kaplar

• Renkler yoğun, zengin dokulu ve 
canlıdır

• Rüzgar çölün sesidir, çoğu zaman 
duyulan tek sestir



ÇÖL BİTKİLERİ

• Çöl bitkileri oldukça kırılgan olan ekosistemde hayatta 
kalmak için mücadele ederler

• Toprak fakirdir, bitkilerin kök oluşturması zordur, yoğun 
ultraviyole radyasyon klorofillerine zarar verebilir. 

• Suyu hızla emmeleri ve dokularında çok miktarda su 
depolamaları gerekir.

• Kendilerini yırtıcılardan korumak zorundalar, bu yüzden 
iğneler, dikenler ve sivri uçlar geliştirmişlerdir.



ÇÖL HAYVANLARI

• Çoğunlukla gece hayvanlarıdır

• Kamuflaj, en önemli stratejilerinden biridir

• Çöl hayvanlarının bacakları genellikle vücutlarını sıcak 
çöl yüzeyinden kaldırabilmek için uzundur.



HOMEOPATİDE ÇÖL



KURULUK VE NEM

• Vücudun dış kısımlarının kuruluğu

– kuru cilt

– pürüzlülük hissi

• Vücudun iç kısımlarının nemliliği

– ishal

– bol sekresyon (burun akıntısı, göz yaşarması, 
tükürük salgısı, kusma)



HİSLER

• Sıkışma ve konstriksiyon

– zihinsel olarak 
• Hayatta, iş yerinde, bir durumda daralma hissi kaygıya 

neden olabilir.

• Anksiyete, göğüste zor solunum, kalp bölgesinde 
daralma şeklinde hissedilir



HİSLER

• Sıkışma ve konstriksiyon

– fiziksel olarak
• kalp ve akciğer bölgesinde daralma hissi

• kafada daralma ve konjesyon

• burunda daralma ve tıkanıklık



AĞRILAR VE DUYULAR

• BASI VE BATICI ŞEKİLDE AĞRILAR

• kramplar

• ağırlık hissi

• güçsüzlük

• ısı, sıcak basmaları (yüz, kafa)

• şişlik



AĞRILAR

• En çok etkilenen bölgeler: 

– Kafa (şakaklar, oksiput ve alın)

– Eklemler (omuzlar, eller, kalçalar, dizler, bacaklar, 
ayaklar, ayak parmakları)

– Gözler (ışığa karşı hassasiyet)

– Sırt (dorsal ve lumbar bölge)

– Karın (umbilikal bölge, hipogastrium, karaciğer 
bölgesi)



KOPUKLUK

• duygu eksikliği

• rasyonelleştirme

• ahlaki duygu isteği

• umutsuzluk, kayıtsızlık

• apati, donukluk

• eşlik edilme isteksizliği



YAŞA veya ÖL?

• Huzursuzluk, sinirlilik, meşguliyet

• Artmış öz takdir

• Duygusal uyarılma, büyük jestler, sözlü ifade, 
görünüm

– açık samimiyet

• Zihinsel olarak çok aktif, üretkenlik

– iş, para, sosyal statüs



YAŞA veya ÖL?

• suratsız, asık suratlı

• üzüntü, ağlamaklı ruh hali

• delüzyonları ve rüyaları: ölüm, ölmek, hastalık, hayatı 
tehdit eden şeyler olacağı



SALDIRI ve SAVUNMA

• irritabilite

• şiddet

• histeri (feryat etme, bağırma)

• öfke

• suskunluk



KARANLIK

• genellikle semptomların çoğuna karanlık iyi gelir

• ancak akşam ve gece boyunca genel kötüleşme olur.



SOĞUK

Oldukça üşüyen tiplerdir

• vücudun bazı bölgerinde soğukluk hissi

– sırt

– uzuvlar



MİYAZMA

• Tüberküler miyazma

– seyahat etme isteği, değişim isteği, çabuk 
değişiklikler

– ani belirtiler, herhangi bir uyarana hızlı tepki

– hemoraji

– solunum problemleri

– güçsüzlük, ciddi yorgunluk



DELÜZYON

• vücudun bir parçasının büyük ya da küçük olduğu 
hissi

• ya daha küçüktürler ya da daha büyük

• havada süzülme



KÖTÜLEŞME (AGG)

• akşam, gece, uyanınca
• yemekten sonra
• soğuk hava
• derin nefes
• egzersiz 
• mens sırasında
• hareket sırasında
• dokunma
• yürüme



İYİLEŞME (AMEL)

• açık hava

• uzanma

• bası

• dinlenme

• uyku esnasında



• Harici kuruluk, dahili nemlilik

• Sıkılık ve konstriksiyon

• İzolasyon, kopukluk ve bağlantıyı kesme

• Yaşama arzusu ile ölme arzusu arasında 
çatışma

• Şiddetli saldırı ve savunma

• Karanlık iyi gelir

• Soğukluk ve üşüme

• Tüberküler miyazma



ÇÖL HAYVANLARI



Remediler
• Androctonus amoreuxii hebraeus (Sarı şişman kuyruklu akrep)

• Atrax robustus (Sydney huni ağ örümceği)

• Buthotus tamulus (Kızıl akrep)

• Cathartes aura (Hindi akbabası)

• Crotalus cascavella (Brezilya çıngıraklı yılanı)

• Geococcyx californianus (Büyük koşar guguk)

• Heloderma horridum (Meksika boncuklu kertenkelesi)

• Lac cameli dromedari (Tek hörgüçlü deve)

• Latrodectus katipo (karadul katipo)

• Tarentula hispanica (İspanyol tarantulası)



ZİHİNSEL SEMPTOMLAR

İLK AŞAMA

• sinirsel huzursuzluk

• saldırganlık, öfke, şiddet, sinirlilik

• duygusal uyarılma

• konuşurken fazla el hareketi

• kolay alınan

• uykusuzluk



ZİHİNSEL SEMPTOMLAR

İKİNCİ AŞAMA

• unutkanlık

• konuşmada hata yapma

• korku: özellikle ölüm hakkında

• güçsüzlük, yorgunluk

• uyku hali



FİZİKSEL SEMPTOMLAR

• Baş ağrısı (alın, şakaklar, oksiput)

• İdrar şikayetleri

• Sırt ağrısı (lumbar dorsal bölge)

• Göğüs şikayetleri: çarpıntı, solunum güçlüğü

• Cilt: sivilce benzeri döküntüler, kırmızımsı renk değişikliği

• Hemoraji



ÇÖL BİTKİLERİ



Remediler
• Agave americana (Agav, sabırlık)

• Anhalonium lewinii (Peyote kaktüsü)

• Argemone pleicantha (Dikenli haşhaş)

• Asa foetida (Şeytan tersi)

• Cactus grandiflorus (Gecenin kraliçesi)

• Carnegia gigantea (Dev kaktüs)

• Cereus bonplandii (Gece yarısı bayan kaktüsü)

• Cina maritima (Pelin otu)

• Colocynthis (Acı elma)

• Eucalyptus globulus (Mavi okalüptüs)

• Auphorbia cyparissias (Sütleğen)

• Olea europaea (Zeytin)

• Opuntia alba spina (Dikensiz kaktüs)

• Opuntia vulgaris (Frenk inciri)

• Peganum harmala (Üzerlik)

• Salsola tragus (Kum döngelesi)

• Tribulus Terrestris (Demir dikeni)



ZİHİNSEL SEMPTOMLAR

Soğuk, duygusuz mineraller olarak görünebilirler!

– kendi içinde istikrar ister

– rasyonelleştirme, duygu eksikliği

– artmış öz takdir

– artmış sorumluluk

– her zaman bir şeyler yapma arzusu, oldukça aktif bir 
hafıza



ZİHİNSEL SEMPTOMLAR

• huzursuzluk

• yazma arzusu

• poker yüz (yüz ifadesi okunmayan) ve suskun

• soğuk öfke



ZİHİNSEL SEMPTOMLAR

• Çevreleri ve ilişkileri ile etrafındaki dünyayla olan bağlarını 
kesip silmek, zihinleriyle bağ kurmak isterler. Her türlü 
zevkten kaçınmak isterler. NEDEN?

• Her duygu enerji tüketir ve enerji kaybıdır.

• Eğer hayatlarına bir duygu, hastalık, ıstırap veya zevk 
girerse bunlarla başa çıkamaz. 

DUYGU = ISTIRAP



FİZİKSEL SEMPTOMLAR

• şişlik

• baş ağrısı

• sırt ağrısı

• eklem ağrıları

• kalp şikayetleri: sıkışma, çarpıntı

• solunum şikayetleri: güç soluma, öksürük, nezle



ÇÖL MİNERALLERİ



Remediler

• Ignis alcoholis

• Turquoise

• Uranium nitricum



ZİHİNSEL SEMPTOMLAR

Hayvansı mineraller!

• Çok güçlü ve artmış sorumluluk

• Eleştirel, çok eleştirir

• İş ve parada üretkenlik

• Sabırsızlık ve öfkeyle birlikte büyük bir sinirlilik



ZİHİNSEL SEMPTOMLAR

• Sese karşı aşırı hassasiyet

• Hayvan ve seyahat rüyaları

İKİNCİ AŞAMA

• Kayıtsızlık, apati

• Dini duygular



FİZİKSEL SEMPTOMLAR

• Baş ağrısı (alın, oksiput)

• İdrar şikayetleri

• Sırt ağrısı (dorsal bölge)

• Eklem ağrısı (romatizmal, batıcı)

• Cilt: veziküller, kaşıntılı döküntüler, kızarıklık

• Kabızlık



FİZİKSEL SEMPTOMLAR

• Bulantı

• Bayılma

• Aşırı terleme

• Sıcak



KADIN
41 yaşında

ANA ŞİKAYETLER: 

BAŞ AĞRISI – IBS (Hassas Bağırsak Sendromu)

İlk Görüşme NİSAN 2018



GELİŞİM

GELİŞİMİ NORMAL ARALIKTA



BAŞ AĞRISI

Esas problemim baş ağrısı. 

Uzun senelerdir çekiyorum, neredeyse 
20 yıldır ve çok sık tekrarlıyor.

En az haftada 2 kez oluyor ve fazlasıyla 
ağrı kesici almam gerekiyor.



BAŞ AĞRISI
Her şeyi denedim; Hastanede uzman bir 
merkeze gittim ve onların önerdiği terapiyi 3-
4 sene uyguladım ama bir iyileşme olmadı

Herkesin en iyisi olduğunu söylediği bir 
akupunturiste gittim, ama hiç iyileşme 
olmadı

Kayroprakt ve osteopat seansları aldım: işe 
yaramadı...

Fitoterapi ve Bach Çiçekleri kullandım: işe 
yaramadı... 



BAŞ AĞRISI

Sonra homeopata gittim ve 
bazı remediler kullandım:              
Sepia, Natrium muriaticum, 
Ferrum, Sanguinaria, 
Spigelia ve başkaları



Bir gün homeopat bana şöyle dedi: 
“çok özel bir semptomun var, portakal 
isteği”



Evet, portakal için deli olduğum doğru 
ama “baş ağrısı ile portakalın ne 
bağlanıtısı var???” diye düşündüm.

Ve ona bunu sordum, o da bana “evet 
bağlantısı var!!!” dedi. Fakat ilişkiyi 
anlamadım ve bana portakal arzusu olan 
bir remediye ihtiyacım olduğunu 
söyledi!!!



Adamın deli olduğunu düşünmüştüm ama 
bir arkadaşım onun tarafından tedavi 
edilmişti ve en iyilerinden biri olduğunu 
söyledi, bu yüzden ona güvendim… Verdiği 
remedileri kullandım. Çok merak ediyordum
ve bana verdiği sözde portakal yeme 
hastalığım için bana verdiği tüm remedileri 
not aldım...



Medorrhinum, Theridion, Oleander, 
Podophyllum, Chocolate ve Elaps ama 
hiçbiri bana yardımcı olmadı

Elaps’tan sonra bana şöyle dedi:

“sana yardımcı olabilecek tek bir kişi var, 
ona git... Bundan dolayı buradayım”



Medorrhinum, Theridion, Oleander, 
Podophyllum, Chocolate and Elaps but 
nothing helped me

After Elaps he told me:

“there’s just one person can help you, go to 
him and for this reason I’m here”

GENEL – YİYECEK VE İÇECEK – portakal - isteği



• “güzel, her zaman ki gibi 
yine son kapı benim…”
diye düşündüm

•Bana baş ağrısını 
anlatmasını istedim



BAŞ AĞRISI

Her zaman kafamın arkasında bir 
konstriksiyon hissediyorum , 
burada (oksiput’u işaret etti)

Çok güçlü bir daralma ve baskı .
Aynı his eklemlerimde, özellikle 
bileklerde, dirseklerde ve dizlerde 
sıklıkla hissediyorum



BAŞ AĞRISI

Şimdi, bunca yıllık homeopati 
deneyimimden sonra ne duymak 
istediğini biliyorum...

Işıklara ve kokulara dayanamıyorum 
ama genel olarak ışığa karşı çok 
hassasımdır, her zaman güneş gözlüğü 
takarım…



BAŞ AĞRISI

Hepsi bu, diğer homeopat bana 
birkaç kez baş ağrım hakkında 
sorular sordu ama sana başka bir 
şey söyleyemem…



Tamam o zaman diğer fiziksel şikayetleriniz hakkında konuşalım.
Başka belirtileriniz var mı?



Evet, 10 yıl önce
IBS (huzursuz bağırsak sendromu) 

tanısı kondu ama ben hiç bir 
zaman bu tanıya ikna 

olmadım.



Sadece geceleri ve 
sabahları bağırsaklarımla 

ilgili sorunlarım var;

tüm gün boyunca kendimi 
mükemmel hissediyorum 

ama geceleri ishal ile 
uyanıyorum, özellikle 

sabahları yataktan çıkmak 
zorunda kalıyorum yoksa 

bu bir felaketle 
sonuçlanabilir !



Tonlarca krem kullandım ama 
hiçbiri derdimi çözmedi

Diğer problemim de ezelden 
beri cilt kuruluğum olması



Çok güldüm ve ona “Evet 
lütfen, beni mutlu edin ! Ama 
önce bana kolay üşüyen biri 
misiniz yoksa sıcak biri misiniz 
onu söyleyin” dedim...

Şimdi bana Zihin 
semptomlarımı soracaksınız , 
değil mi??



Her zaman donarım, 
özellikle ellerim ve 
ayaklarım her zaman üşür 
ve sonra sırtım, sık sık 
sırtımda buz gibi soğukluk 
hissederim.



Güzel
Şimdi 

karakterinizden 
bahsedelim



ZİHİN



İlk cümlesi şöyle oldu: 

“Bazen içimdeki çölü hissediyorum, 

Her şeyden ve herkesten tamamen kopuk/ayrık”



Konuşmayı sevmiyorum, suskun bir 
insanım ve başkalarının 
konuşmasını dinlemeyi de sevmem, 
sıklıkla sinirlenirim

İLİŞKİLER



Tüm arkadaşlarım dayanıklı biri olduğumu söylerler, hiçbir 
zaman pes etmem , azim benim en iyi özelliğimdir.

DAYANIKLI
& 

AZİMLİ

AZİM VE SIKI ÇALIŞMA İLE ZORLUKLARLA BAŞA ÇIKMA GÜCÜ KAZAN



Anladığım kadarıyla ben çelişkili bir 
insanım, mesela iş ile olan ilişkimde: bazı 
zamanlar tam bir işkolik olurum ve bazen 
de sadece evde kalıp hiçbir şey yapmak 
istemem

ÇELİŞKİLİ



“UP” (Yüksek moralli) dönemlerimde 
yaşamak, seyahat etmek, bir şeylerin 
tadını çıkarmak için inanılmaz bir arzu 
duyuyorum ve diğer dönemlerde sanki 
ölüm beni ele geçiriyormuş gibi sık sık 
ölümü düşünüyorum, ölümü hayal 
ediyorum ve yakında öleceğimi 
hissediyorum, kimseyle konuşmak 
istemiyorum, kendimi tüm dünyadan izole 
ediyorum

ÇELİŞKİLİ



RÜYALAR

Rüyalarınız nasıl?
Sık tekrarlayan

rüyalarınız var mı?



RÜYALAR

Bu “ölüm” dönemlerimde sık 
sık rüyamda bir şeyleri 

kaybettiğimi görüyorum ve 
eski arkadaşlarımı, okul 
arkadaşlarımı, hentbol 

arkadaşlarımı görüyorum.

“Canlı” dönemlerimdeyken sık 
sık rüymda su görürüm.



Seyahat hakkında ne 
söyleyebilirsiniz? 

SEYAHAT ETMEK



Seyahat hayattır, seyahat etmeden 
yaşayamam ama asla aynı yere gitmem, hep 
yeni yerler görmek isterim, değiştirmeyi 
severim.

SEYAHAT ETMEK



Evlenmeden önce sık sık yalnız seyahat 
ediyordum ama şimdi kocam da benimle gelmek 
istiyor… 

Onu anlıyorum ama her seyahat ettiğimizde bir 
tür tuzak hissediyorum ve iki yönlü bir his 
yaşıyorum: bir yanda kocamın korumasına 
ihtiyacım var ve onunla birlikte olmak istiyorum 
ama diğer yanda ondan ve benim dünyamdan 
kopmak, özgürleşmek istiyorum.

SEYAHAT ETMEK



• Çelişkili biri olduğunu söylediniz, çelişkli 
olduğun başka şeyler de var mı?

• Ne demek istiyorsun?

• Demek istediğim, çelişkili görünen başka 
semptomlarınız veya özellikleriniz de var 
mı?

• Hayır, sanmıyorum...

ÇELİŞKİLİ



Ama yaklaşık 10 dakika sonra,

ve biz tamamen farklı bir şeyden bahsederken,

bana baktı ve "evet, biliyorum!" dedi.

ÇELİŞKİLİ



• Ona baktım ve “neyi biliyorsunuz?”
diye sordum

• Sorunuzun cevabını biliyorum!

• Hangi soru ??

• Bana sordunuz ya: “çelişkli olduğun 
başka şeyler de var mı?” diye. Şimdi 
buna cevabım var !

• Tamam, söyleyin

ÇELİŞKİLİ



Hayatımda birçok kez beni deli eden iki 
durum arasında gidip geliyorum; Bazen 
düşünüyorum ve kendimi çok şişman, 
çok şişkin hissediyorum, diğer 
dönemlerde ise tam tersini 
hissediyorum…

ÇELİŞKİLİ





1M 

5 damla, günde 2 kere

İLK
GÖRÜŞME



• İlk reaksiyonu IBS’inde agrevasyondu

• Yaklaşık 1 hafta boyunca her gece karın ağrısı ve 
ishal ile uyandı, sonra birdenbire tüm bu 
semptomlar ortadan kayboldu.

TEMMUZ 2018
TAKİP



Baş ağrısı daha az sıklıkta, artık 2 haftada bir 
gelmiyor ve yoğunluğu daha az (8'den 4'e)

TEMMUZ 2018
TAKİP



Zihin düzleminde değişiklik YOK

TEMMUZ 2018
TAKİP



10M 

5 damla, günde 1 kere

TEMMUZ 2018
TAKİP



• Artık abdomen şikayetleri yok

• 2 aydır baş ağrısı yok

• Artık eklemlerde konstriksiyon hissi 
yok

KASIM 2018
TAKİP



• Zihinsel düzeyde kendimi daha dengeli 
hissediyorum, daha 
bağlantılı/ilişkiliyim, başkalarıyla 
birlikte olmaktan keyif alıyorum ve 
artık o ölüm hissini hissetmiyorum.

• Rüyalarımda hep su görüyorum ve 
artık içimdeki çöl hissetmiyorum; 
sanki rüyalarımda kendimi 
suluyormuşum gibi

KASIM 2018
TAKİP



• Bir de kendime farklı bir gözle 
bakıyorum; şimdi ne çok şişman ne de 
çok zayıfım; böyle iyi!

KASIM 2018
TAKİP



10M 

5 damla, günde 1 kere

KASIM 2018
TAKİP



• Tüm fiziksel semptomlar kayboldu

• Zaman zaman bazı kötü rüyalar görüyor ama 
bunlar her seferinde işiyle ilgili bir sebepten 
ötürü oluyor

TEMMUZ 2019
TAKİP



10M 

5 damla, Haftada 1 kere

TEMMUZ 2019
TAKİP



SEMPTOM YOK

TÜM SÜRE BOYUNCA 
İYİYMİŞ

MART 2020
TAKİP



SADECE İHTİYAÇ OLDUĞUNDA

REMEDİ ALACAK

MART 2020
TAKİP



• Aralık 2020 civarında tekrar baş ağrısı 
çekmeye başladı

• Ben de ona 5 gün boyunca günde 2 kez 
10M 7 damla, sonrasında da günde 1 
kez 7 damla verdim.

• 20 gün sonra baş ağrısı tamamen geçti 
ve bir daha geri gelmedi  

NİSAN 2021
TAKİP



SADECE İHTİYAÇ OLDUĞUNDA

REMEDİ ALACAK

NİSAN 2021
TAKİP





SYMPTOMS FROM REPERTORY



BAŞ AĞRISI

Her zaman kafamın arkasında bir 
konstriksiyon hissediyorum , 
burada (oksiput’u işaret etti)

Çok güçlü bir daralma ve baskı .
Aynı his eklemlerimde, özellikle 
bileklerde, dirseklerde ve dizlerde 
sıklıkla hissediyorum



BAŞ AĞRISI

Şimdi, bunca yıllık homeopati 
deneyimimden sonra ne duymak 
istediğini biliyorum...

Işıklara ve kokulara dayanamıyorum 
ama genel olarak ışığa karşı çok 
hassasımdır, her zaman güneş gözlüğü 
takarım…



HEAD - CONSTRICTION – Occiput

HEAD - PAIN - light; from - agg.

HEAD - PAIN - odors - strong odors agg.

MIND - SENSITIVE - light, to

GENERALS - LIGHT; FROM - agg.

EXTREMITIES - CONSTRICTION - Joints

BAŞ - SIKIŞMA - Oksiput

BAŞ - AĞRI - ışık; -tan - agg.

BAŞ - AĞRI - kokular - kuvvetli kokular agg.

ZİHİN - HASSAS - ışık, -a

GENEL - IŞIK; -tan - agg.

EKSTREMİTELER - SIKIŞMA - Eklemler



Bir gün homeopat bana şöyle dedi: 
“çok özel bir semptomun var, portakal 
isteği”



GENERALS - FOOD AND DRINKS - oranges – desire

GENEL - YİYECEK ve İÇECEKLER - portakal - arzusu



Sadece geceleri ve 
sabahları bağırsaklarımla 

ilgili sorunlarım var;

tüm gün boyunca kendimi 
mükemmel hissediyorum 

ama geceleri ishal ile 
uyanıyorum, özellikle 

sabahları yataktan çıkmak 
zorunda kalıyorum yoksa 

bu bir felaketle 
sonuçlanabilir !



RECTUM - DIARRHEA - night

RECTUM - DIARRHEA - morning - bed; driving out of

RECTUM - DIARRHEA - morning - waking with urging

REKTUM - DİYARE - gece
REKTUM - DİYARE - sabah - yatak; dışarı çıkaran -tan
REKTUM - DİYARE - sabah - uyanma güdü ile



Tonlarca krem kullandım ama 
hiçbiri derdimi çözmedi

Diğer problemim de ezelden 
beri cilt kuruluğum olması



SKIN – DRY

CİLT - KURU



Her zaman donarım, 
özellikle ellerim ve 
ayaklarım her zaman üşür 
ve sonra sırtım, sık sık 
sırtımda buz gibi soğukluk 
hissederim.



BACK - COLDNESS - ice, as from

EXTREMITIES - COLDNESS - Hands - Feet, and

SIRT - SOĞUKLUK - buz, -dan gibi
EKSTREMİTELER - SOĞUKLUK - Eller - Ayaklar, ve



İlk cümlesi şöyle oldu: 

“Bazen içimdeki çölü hissediyorum, 

Her şeyden ve herkesden tamamen kopuk/ayrık”



ÇÖL REMEDİLERİ ARASINDA MI ARAMALIYIM ?



MIND – DETACHED

ZİHİN – AYRILMIŞ (AYRIK, KOPUK)



Konuşmayı sevmiyorum, suskun bir 
insanım ve başkalarının 
konuşmasını dinlemeyi de sevmem, 
sıklıkla sinirlenirim

İLİŞKİLER



MIND - TACITURN

MIND - TALKING - others agg.; talk of

MIND - IRRITABILITY - talk of others; from

ZİHİN - SUSKUN
ZİHİN - KONUŞMAK - başkalarının agg.; konuşması
ZİHİN - İRRİTABİLİTE - konuşmasından başkalarının



Tüm arkadaşlarım dayanıklı biri olduğumu söylerler, hiçbir 
zaman pes etmem , azim benim en iyi özelliğimdir.

DAYANIKLI
& 

AZİMLİ

AZİM VE SIKI ÇALIŞMA İLE ZORLUKLARLA BAŞA ÇIKMA GÜCÜ KAZAN



MIND – PERSEVERANCE

ZİHİN - AZİM



Anladığım kadarıyla ben çelişkili bir 
insanım, mesela iş ile olan ilişkimde: bazı 
zamanlar tam bir işkolik oluyorum ve 
bazen de sadece evde kalıp hiçbir şey 
yapmamak istiyorum

ÇELİŞKİLİ



MIND - LAZINESS

MIND – INDUSTRIOUS

ZİHİN – TEMBELLİK

ZİHİN – HAMARAT (ÇALIŞKAN, ÜRETKEN)



“UP” (Yüksek moralli) dönemlerimde 
yaşamak, seyahat etmek, bir şeylerin 
tadını çıkarmak için inanılmaz bir arzu 
duyuyorum ve diğer dönemlerde sanki 
ölüm beni ele geçiriyormuş gibi sık sık 
ölümü düşünüyorum, ölümü hayal 
ediyorum ve yakında öleceğimi 
hissediyorum, kimseyle konuşmak 
istemiyorum, kendimi tüm dünyadan izole 
ediyorum

ÇELİŞKİLİ



MIND - DEATH - presentiment of

MIND - DELUSIONS - die - about to die; one was

DREAMS – DEATH

ZİHİN - ÖLÜM - malum olma
ZİHİN - DELÜZYONLAR - ölmek - ölmek üzere; o
RÜYALAR - ÖLÜM



Seyahat hayattır, seyahat etmeden 
yaşayamam ama asla aynı yere gitmem, hep 
yeni yerler görmek isterim, değiştirmeyi 
severim.

SEYAHAT ETMEK



MIND - TRAVELLING - desire for

MIND - WANDERING - desire to wander

MIND - CHANGE - desire for

ZİHİN - SEYAHAT ETMEK - arzusu
ZİHİN - DOLAŞAN - dolaşma arzusu
ZİHİN - DEĞİŞİM - arzusu



Evlenmeden önce sık sık yalnız seyahat 
ediyordum ama şimdi kocam benimle gelmek 
istiyor… 

Onu anlıyorum ama her seyahat ettiğimizde bir 
tür tuzak hissediyorum ve iki yönlü bir his 
yaşıyorum: bir yanda kocamın korumasına 
ihtiyacım var ve onunla birlikte olmak istiyorum 
ama diğer yanda ondan ve benim dünyamdan 
kopmak, özgürleşmek istiyorum.

SEYAHAT ETMEK



RÜYALAR

Bu “ölüm” dönemlerimde sık 
sık rüyamda bir şeyleri 

kaybettiğimi görüyorum ve 
eski arkadaşlarımı, okul 
arkadaşlarımı, hentbol 

arkadaşlarımı görüyorum.

“Canlı” dönemlerimdeyken sık 
sık rüymda su görürüm.



DREAMS - LOSING - things

DREAMS - PEOPLE - seen for years; people not

DREAMS – WATER

RÜYALAR - KAYBETME - şeyler
RÜYALAR - İNSANLAR - görmediği insanlar; yıllardır
RÜYALAR - SU



Hayatımda birçok kez beni deli eden iki 
durum arasında gidip geliyorum; Bazen 
düşünüyorum ve kendimi çok şişman, 
çok şişkin hissediyorum, diğer 
dönemlerde ise tam tersini 
hissediyorum…

ÇELİŞKİLİ



MIND - DELUSIONS - enlarged - body is

MIND - DELUSIONS - small - body is smaller

ZİHİN - DELÜZYONLAR - büyümüş - beden
ZİHİN - DELÜZYONLAR - küçük - beden daha 
küçüktür











ÇÖL REMEDİLERİ



• Harici kuruluk, dahili nemlilik

• Sıkılık ve konstriksiyon 

• İzolasyon, kopukluk ve bağlantıyı kesme

• Yaşama arzusu ile ölme arzusu arasında çatışma

• Şiddetli saldırı ve savunma

• Karanlık iyi gelir

• Soğukluk ve üşüme

• Tüberküler miyazma



Harici kuruluk ve dahili nemlilik

• SKIN - DRY

• RECTUM - DIARRHEA - night

• RECTUM - DIARRHEA - morning - bed; driving out of

• RECTUM - DIARRHEA - morning - waking with urging

• CİLT – KURU

• REKTUM - DİYARE – gece

• REKTUM - DİYARE - sabah - yatak; dışarı çıkaran –tan

• REKTUM - DİYARE - sabah - uyanma güdü ile 



Sıkılık ve konstriksiyon

• HEAD - CONSTRICTION - Occiput
• EXTREMITIES - CONSTRICTION – Joints

• BAŞ - SIKIŞMA - Oksiput
• EKSTREMİTELER - SIKIŞMA - Eklemler 



Karanlık iyi gelir

• HEAD - PAIN - light; from - agg.

• MIND - SENSITIVE - light, to

• GENERALS - LIGHT; FROM - agg.

• BAŞ - AĞRI - ışık; -tan - agg.

• ZİHİN - HASSAS - ışık, -a

• GENEL - IŞIK; -tan - agg. 



İzolasyon, kopukluk ve bağlantıyı kesme

• MIND - DETACHED

• MIND - TACITURN

• MIND - TALKING - others agg.; talk of

• MIND - IRRITABILITY - talk of others; from

• ZİHİN – SUSKUN

• ZİHİN - KONUŞMAK - başkalarının agg.; konuşması

• ZİHİN - İRRİTABİLİTE - konuşmasından başkalarının

• ZİHİN – AYRILMIŞ (AYRIK, KOPUK)



Yaşama arzusu ile ölme arzusu arasında çatışma

“UP” (Yüksek moralli) dönemlerimde yaşamak, seyahat etmek, bir şeylerin tadını 
çıkarmak için inanılmaz bir arzu duyuyorum ve diğer dönemlerde sanki ölüm beni 
ele geçiriyormuş gibi sık sık ölümü düşünüyorum, ölümü hayal ediyorum ve yakında 
öleceğimi hissediyorum, kimseyle konuşmak istemiyorum, kendimi tüm dünyadan 
izole ediyorum



Yaşama arzusu ile ölme arzusu arasında çatışma

• MIND - DEATH - presentiment of

• MIND - DELUSIONS - die - about to die; one was

• DREAMS – DEATH

• ZİHİN - ÖLÜM - malum olma

• ZİHİN - DELÜZYONLAR - ölmek - ölmek üzere; o

• RÜYALAR - ÖLÜM



Soğukluk ve üşüme

• BACK - COLDNESS - ice, as from
• EXTREMITIES - COLDNESS - Hands - Feet, and

• SIRT - SOĞUKLUK - buz, -dan gibi
• EKSTREMİTELER - SOĞUKLUK - Eller - Ayaklar, ve 



Tüberküler miyazma

• MIND - TRAVELLING - desire for

• MIND - WANDERING - desire to wander

• MIND - CHANGE - desire for

• ZİHİN - SEYAHAT ETMEK – arzusu

• ZİHİN - DOLAŞAN - dolaşma arzusu

• ZİHİN - DEĞİŞİM - arzusu 



BAŞKA BİR GRUPTA DA 
BU HASTA İLE İLGİLİ 
BAZI TEMALAR VAR 



Dayanıklılık ve azim, 

asla pes etmemek

• MIND – PERSEVERANCE

• ZİHİN - AZİM



Dualite
Çelişkili kişilik

• MIND - LAZINESS

• MIND - INDUSTRIOUS

• ZİHİN –TEMBEL

• ZİHİN - HAMARAT

• MIND - DELUSIONS - enlarged - body is

• MIND - DELUSIONS - small - body is smaller

• ZİHİN - DELÜZYONLAR - büyümüş – beden

• ZİHİN - DELÜZYONLAR - küçük - beden daha küçüktür



Gastrointestinal sistem 
problemleri

• RECTUM - DIARRHEA - night

• RECTUM - DIARRHEA - morning - bed; driving out of

• RECTUM - DIARRHEA - morning - waking with urging

• REKTUM - DİYARE – gece

• REKTUM - DİYARE - sabah - yatak; dışarı çıkaran –tan

• REKTUM - DİYARE - sabah - uyanma güdü ile 



AMARANTHACEAE
Horozibiğigiller



BİR REMEDİYİ DÜŞÜNDÜM VE COMPLETE 
DYNAMICS REPERTORİSİNDE 900’DEN FAZLA 

RUBRİĞİ OLDUĞUNU GÖRDÜM!!



SEÇTİĞİM TÜM RUBRİKLERDE, BÖLDÜĞÜM 
TEMALARDA VE HATTA DAHA FAZLASINDA 

REMEDİ VARDI ...



• HEAD - PAIN - odors - strong odors agg.

• DREAMS - LOSING - things

• DREAMS - PEOPLE - seen for years; people not

• DREAMS – WATER

• BAŞ - AĞRI - kokular - kuvvetli kokular agg.

• RÜYALAR - KAYBETME – şeyler

• RÜYALAR - İNSANLAR - görmediği insanlar; yıllardır

• RÜYALAR - SU

Ve …



GENERALS - FOOD AND DRINKS -
oranges – desire
GENEL - YİYECEK ve İÇECEKLER -
portakal - arzusu



REMEDİ ...



SALSOLA TRAGUS



RADYOAKTİVİTE İLE İLİŞKİSİ
Salsola kali bir hayatta kalıcıdır. Birçok nükleer 
silahın yer üstünde test edildiği güney 
Nevada'da, horozibikleri her zaman patlama 
merkezinde büyümeye başlayan ilk bitkiydi.

Bilim adamları ayrıca, horozibikleri‘nin (Salsola 
dahil), silah test alanlarındaki ve sona eren 
savaş alanlarındaki kirlenmiş topraklardan 
uranyumu emmek için bir ustalığa sahip 
olduğunu da belirtiyorlar. Ulmer-Scholle 
tarafından kanıtlanan bu çalışmalar ABD 
Savunma Bakanlığı tarafından imza altına 
alındı. Özellikle çorak bölgelerde kullanılarak
kanıtlanmıştır. Bu bitkinin veya diğerlerinin 
neden seçici olarak uranyumu emdiği net
değildir.



ANA HİSSİ (proving’ten alıntı)

Proving’in ana hissi, bağlantı/bağlantıyı kesme ile ilgiliydi. Bitki, 
yuvarlamak ve tohumlarını yayma sürecine başlamak için gövdesinden 
ayrılmak zorundadır, yoksa ölür. 

Bu duygu en açık şekilde 1 numaralı denek tarafından ifade edilmiş: 
Hareket etme kararı aldı; eşim, kızım ve ailem beni karmik ve psişik 
iplerle bağlıyor gibi hissediyorum; sabrımı kaybetmeye başlıyorum; 
insanlar bana gitmememi söylüyor; Ben gidiyorum ve şu anda mutlu 
olmaya hakkım olduğuna karar verdim; Bu insanlar olmadan ayrılacağım 
ve devam edeceğim hissi; Onların iyi dilekleri ile yapmak isterdim ama 
gidiyorum; Kendini özgür hissetmek ve çıkmaza girmemek; bir tür mola 
gibi; Kopuk olma; kime ve neden bağlıyım; ayrılma/bağlanma gibi; 
hayattan kopmak sorun değil ve böyle gitmesi gerekiyor; hareket etmek 
ve ayrılmak ve gitmek sorun değil; aşağı yuvarlanma hissi.



ANA HİSSİ (proving’ten alıntı)
Kişinin köklerini araması yanı sıra ailesine, arkadaşlarına, eski tanıdıklarına bağlanma 
isteği ile ayrılmak, özgürleşmek, bağlantıyı kesmek ve ilerlemek isteği arasında önemli 
bir gerginlik yaşıyor. 

Bağlantı; zaptedilme, kısıtlanma, köklenme, topraklanma, tüm yaşamla bağlantı kurma, 
bağlanma ve güvende, sıcak ve korumalı hissetme duygu ve hisleriyle ilişkilidir. 

Deneklerden biri bunu pamuğa sarılma hissi olarak tanımladı. Aynı zamanda, bir 
bireyin bir başkası için kendinden vazgeçtiği karşılıklı bağımlılıkla da ilişkilidir.

Bu kopukluk, özgürlük, hayattan ayrık olma, bölünmüşlük, kopma, neşe, iç ve dış benlik 
arasındaki ayrılık, üzüntü, öfori gibi duygu ve hislerle ilişkilidir ve güçlü bir şekilde bir 
ebeveyni veya bir çocuğu kaybetme hissi ile ilişkilidir - çok yakın ve hiçbir şeyin 
dokunamayacağı ayrı bir varlık-



ANA HİSSİ (proving’ten alıntı)
Deneklerin çoğu kendilerini, güçlü ve karşılıklı bağımlılık özelliklerini geride bırakmaya kadir 
hissettiler. Bazıları bunu bencillik olarak deneyimledi. Deneklerin çoğu, daha önceki proving’lerde
görülmemiş bir deneyim olan, proving süpervizörlerinden kopukluk hissinden bahsettiler. 

Kopukluk bazı denekler tarafından ölüm olarak deneyimlendi. Bu korkulu bir deneyim değil, doğal 
bir ölüm süreci olarak hissedildi. 

Deneklerden biri ölümü şu şekilde tanımladı:
Remedinin enerjisinin bugün geçtiğini hissettim; yavaşça öldü ve gitti, çöl boyunca sürüklenmiş 
gibi hissettim; ölüyormuşum gibi hissediyorum; sanki bu bir ölüş gibi hissediyorum; sanki 
susamışsın ama su içmiyormuşsun gibi; yemek yesem veya bir şey içsem bile (elleri ile yuvarlama 
hareketi yaparak) hiçbir şey olmuyormuş gibi; hazmedilmiyor gibi; ölüm sanki kopmak gibi; bir 
parçan ölüyor ama yoluna devam ediyor (eliyle yuvarlanma hareketi yapıyor); öyle bir şey; 
sanki eklemlerim, ellerim ve hatta kollarım bile ölüyor, sanki kurumuşlar ve gevrekler, sanki her 
yerim kıtırdıyor gibi ve glukosamin almam gerek gibi hissediyorum; ölüm süreci son derece 
doğalmış gibi bir his veriyor; kesinlikle korkutucu değil.



ANA HİSSİ (proving’ten alıntı)
Bununla birlikte, iki denek, aniden çocukları kaybetme rüyası ve derin bir keder 
duygusuyla uyanmaktan bahsetti. Bitki, çöl manzarası üzerinde huzursuzca gezinme 
hareketlerinin bir sembolü olan Amerikan Kovboyları ile güçlü bir şekilde 
ilişkilendirilmiştir.

Döngü, bağlantı, kopukluk ve nihayetinde yeniden bağlanma döngüsüdür. Yeniden 
bağlantı, tekrarlanan yeniden birleşme rüyalarıyla sembolize edildi. Bağlantı ve 
kopukluk duyguları, birçok denek için derindi ve neredeyse ruhsal deneyim 
sınırlarındaydı.

Eğer insanlar olmasaydı, bu bitki çok sınırlı bir alanla kalırdı. Tarım ve geniş arazilerin 
temizlenmesi nedeniyle bu bitki, menzilini olağanüstü hızlı bir şekilde Amerika Birleşik 
Devletleri'nin 49/50'sine kadar genişletebildi. Bu aynı zamanda insanla yeniden 
bağlantı kurmaya duyulan güçlü ihtiyaçla da ilgili olabilir.





SALSOLA TRAGUS

COMMON SALTWORT / RUSSIAN TUMBLEWEED

KUM DÖNGELESİ

sals-tr. (Complete Dynamics 938)

GRUP: AMARANTHACEAE Horozibiğigiller



SALSOLA TRAGUS

• Bağlantı ve bağlantısızlık

• İzolasyon, kopukluk ve bağlantısızlık

• Direnme ve azim, asla pes etmeme

• Dualite (çelişen kişilikler)

• Gezinmek ve özgürlük

• Kaybetmek: eşyaları, şefkati/ilgiyi, teması, sabrı, 
düşünceleri, hafızayı

• Karanlık ve aydınlık (amel. ve agg.)

• Gastrointestinal sistem şikayetleri



ASA FOETIDA

ŞEYTAN TERSİ

asaf. (Radar Opus 3369)

GRUP: APIACEAE Maydanozgiller



ASA FOETIDA

• İstikrarsızlık ve değişkenlik: heyecanlılık ve durağanlık arasında salınım

• Bayılma eğilimi olan histerik hastalar: kalabalık bir odada veya sokakta, 
heyecandan, bağırsak kolik sırasında, ağrıdan dolayı ve cinsel birleşmeden 
sonra

• El kol hareketi eğilimi ile dışa dönük ve teatral  

• Midede boğaza doğru yükselen yumru hissi ile globus histerikus (boğazda 
yumru varmış hissi)

• Karın gazla dolu ve yüksek sesli, patlayıcı ama yetersiz geğirme ile büyük 
ölçüde şişkinlik

• Gastrointestinal sistem şikayetleri: düzensiz ve "ters" peristalizm (gaz hep 
yukarı doğru) 

• Kramplar, kasılmalar, seğirmeler, konvülziyonlar, kore

• Sifilitik miyazma: kemik ve kıkırdak rahatsızlıkları (fistül, periostit, osteit), 
kokuşmuş akıntılı derin ülserasyon



ANDROCTONUS AMOREUXII 
HEBRAEUS

SARI ŞİŞMAN KUYRUKLU AKREP

androc. (Radar Opus 1231)

GRUP: AKREPLER



ANDROCTONUS AMOREUXII HEBRAEUS

• Öldürme arzusuna varan aşırı şiddet, saldırganlık ve gaddarlık

• Ahlaki duygu isteği, duygusuzluk, alaycılık, sadizm ve zorbalık

• İzolasyon, kopukluk ve kayıtsızlık: başkalarının refahına, 
başkalarının fikirlerine, çevreye, zevke ve acıya

• Diktatörlük, kibir, aşırı güven, pozitiflik(kesinlik) ve başkaları
üzerinde kontrol

• Hareketlerde hızlı ve çevik

• Yüksek cinsellik

• Işık ve güneş agg.; karanlık amel.

• Soğukluk ve üşümenin yanı sıra açık hava ve rüzgarda olma arzusu



ANDROCTONUS AMOREUXII 
HEBRAEUS

SARI ŞİŞMAN KUYRUKLU AKREP

androc. (Radar Opus 1231)

GRUP: AKREPLER

E K A P G P S
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GEOCOCCYX 
CALIFORNIANUS

GREATER ROADRUNNER / BÜYÜK KOŞAR GUGUK

geoc-ca. (Complete Dynamics Repertory 1208 all included)

GRUP: KUŞLAR



GEOCOCCYX 
CALIFORNIANUS
• Hareket ve hız: “git, git, durmaksızın git”

• İnhibisyon (kendine hakim olma) eksikliği: zina, 
kocalarının önünde bile flört etme, cinsel rüyalar

• Tuzak (kapan) ve özgürlük

• İzolasyon, kopukluk ve bağlantısızlık

• Ağır vücut hissi

• Hafif, huzursuz ve rahatsız uyku

• Eklem ağrıları (özellikle kalça ve ayak bilekleri) ve 
romatizmal şikayetler

• Sifilitik miyazma




