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YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR  

Psikodinamik Nedir? 
 Herhangi bir fiziksel sorun, hastalığın psikolojik ve/veya duygusal 
düzeyde bir tezahürüdür. 

 Fiziksel beden, dengesizliğe yanıt verir ve sevgi ve uyum yoluna geri 
dönme ihtiyacının uyarısını yapar. 

 Metafizik bilimi, psikanalizin ortaya çıkışından bu yana yeniden ortaya 
çıkmıştır. Freud, beden ve psişenin geri dönülmez bir şekilde bağlantılı 
olduğunu keşfetti. Wilhelm Reich, Fritz Perls ve Louise Hay gibi o 
zamandan beri bu alanda çalışan araştırmacılar, metafizik bilimini 
oluşturan bilgi gövdesinin yeniden canlanmasına büyük katkıda 
bulundular. 



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR  

Psikodinamik Nedir? 
 Hastalık veya rahatsızlık belirdiğinde, beden bize düşünce tarzımızın 
(bilinçsiz olsa da) varlığımız için faydalı olanla uyumsuz olduğunu iletir. 
Hastalık, inanç sistemimizin değişmesi gerektiğini gösterir, fiziksel ve 
psikolojik sınırlarımıza ulaştığımızı söyler. Dolayısıyla hastalık, 
varlığımızdaki dengeyi geri getirmeyi amaçlayan bir armağandır. Fiziksel 
beden hastalık yaratmaz, çünkü fiziksel beden kendi başına hiçbir şey 
yapamaz. Hayatını sürdüren ruhumuzdur, iç benliğimizdir. 

  
Hastalıkların, kazaların ve rahatsızlıkların yalnızca fiziksel benliğinizle 
ilgili olduğuna inanıyorsanız, kendinizi zihinsel, duygusal ve ruhsal 
yönlerinizden ayırıyor ve böylece sizi gerçekten siz yapanın büyük 
çoğunluğunu kabul etmeyi reddediyorsunuz! 
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Psikodinamik Nedir? 
 Yalnızca içgüdüsel tepkiler yaşadığınız bir durumu hatırlayın (korktuğunuzda 
kalbinizin hızlı çarpması veya korktuğunuz bir şeyi beklediğinizde midenizde 
oluşan his gibi), bu otomatik tepkiler fiziksel bedenden gelmez, düşünceler 
veya duygular yoluyla fiziksel bedene aktarılır. 

  
Hastalığın sık nedenleri olumsuz tutumlar ve duygular, suçluluk, ilgi ihtiyacı 
veya hoş olmayan bir durumdan kaçma ihtiyacıdır. Hastalığın "bulaşıcı" olduğu 
önerisine karşı savunmasız olanlar, koşulların bir sonucu olarak hasta olmayı 
bekledikleri için hastalığı çekeceklerdir. Örneğin, bir hava cereyanının 
üşüteceğine inanırlarsa, hava cereyanına maruz kaldıklarında üşüteceklerdir. 

  
Her hastalık veya bozuklukla birlikte vücudunuz size kendinizi sevmenizi 
hatırlatır. Ancak gerçek öz-sevgi yoluyla, kalbinizin sizi sağlık ve bütünlüğe 
yönlendirmesine izin verirsiniz. Kendinizi sevmek, kendinize istediğiniz gibi 
yaşama izni vermektir. Kendinizi sevdiğinizde, korkularınız, zayıflıklarınız, 
arzularınız, inançlarınız ve özlemlerinizle her an olduğunuz gibi - tüm 
alçakgönüllülüğünüzle -  kabul edersiniz. 
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Cilt 
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Psoriasis / Sedef 
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Sedef nedir? 
 Sedef hastalığı, cilt hücrelerinin normalden 10 kat daha hızlı 
çoğalmasına neden olan kronik bir otoimmün cilt hastalığıdır. Bu, cildin 
beyaz pullarla kaplı engebeli kırmızı lekeler halinde birikmesine neden 
olur. 

 Her yerde büyüyebilirler, ancak çoğu kafa derisinde, dirseklerde, 
dizlerde ve belde görülür. Sedef hastalığı insandan insana geçemez. 
Bazen aynı ailenin üyeleri arasında da görülebilir. 

 Sedef hastalığı genellikle erken erişkinlik döneminde ortaya çıkar. Çoğu 
insanın vücudunun sadece birkaç alanını etkiler. Şiddetli vakalarda, 
sedef hastalığı, vücudun büyük kısmını kaplayabilir. Yamalar iyileşebilir 
ancak daha sonra kişinin hayatı boyunca tekrar geri gelebilir. 
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Belirtiler 
 Sedef hastalığının belirtileri, sahip olduğunuz türe göre değişir. 
Durumun en yaygın çeşidi olan plak sedef hastalığının bazı yaygın 
semptomları şunları içerir: 

  
◦ Genellikle gümüş renkli pullarla kaplı kırmızı deri plakları. 

◦ Bu plaklar kaşıntılı ve ağrılı olabilir ve bazen çatlar ve kanar. Ağır vakalarda 
plaklar büyür ve geniş alanları kaplayacak şekilde birleşir. 
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Belirtiler 
 Tırnaklarda renk değişikliği ve çukurlaşma dahil olmak üzere 
tırnak ve ayak tırnaklarındaki bozukluklar. Tırnaklar ayrıca 
ufalanabilir veya tırnak yatağından ayrılabilir. 

 Kafa derisi üzerinde pul veya kabuk plakları. 

 Sedef hastalığı olan kişiler, psoriatik artrit adı verilen bir artrit 
türüne de yakalanabilir. Eklemlerde ağrı ve şişmeye neden olur. 
Ulusal Psoriasis Vakfı, sedef hastalığı olan kişilerin %10 ila 
%30'unun aynı zamanda psoriatik artrite sahip olduğunu tahmin 
etmektedir. 
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Plak Sedef Hastalığı 

Plak sedef hastalığı, sedef hastalığının en yaygın türüdür. 
Pullarla kaplı kuru, kabarık cilt lekelerine (plaklar) neden 
olur. 
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Guttat Sedef Hastalığı 

Çocuklarda ve genç erişkinlerde daha sık görülen guttat 
sedef hastalığı, gövdede, kollarda veya bacaklarda küçük, su 
damlası şeklinde lekeler olarak ortaya çıkar. Bu noktalarda 
tipik olarak ince bir pullanma görülür. 
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Ters (Inverse) Sedef Hastalığı 

Ters sedef hastalığı, cildin kıvrımlarında pürüzsüz iltihaplı 
cilt lekelerine neden olur. Genellikle göğüslerin altında, 
kasık ve kalça çevresinde görülür. 
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Kafa Derisi Sedef Hastalığı 

Kafa derisi sedef hastalığı, gri veya gümüş pullarla kaplı iltihaplı 
cilt lekelerine veya yaolunduğunda kanayabilen kalın, yoğun 
kabuklu lekelere (plaklar) neden olur. 
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Tırnak Sedef Hastalığı 

Sedef hastalığı, tırnakları ve ayak tırnaklarını 
etkileyerek çukurlaşmaya, anormal tırnak 
büyümesine ve renk bozulmasına neden olabilir. 
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Püstüler Sedef Hastalığı 

Püstüler sedef hastalığı genellikle hızlı bir şekilde 
gelişir, cilt iltihaplanıp hassaslaştıktan birkaç saat 
sonra irin dolu kabarcıklar ortaya çıkar. Genellikle 
avuç içlerinde veya ayak tabanlarında görülür. 
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Eritrodermik Sedef Hastalığı 

Sedef hastalığının en az görülen türü olan eritrodermik 
sedef hastalığı, tüm vücudu soyulan ve kaşıntılı bir 
döküntü ile kaplayabilir. 
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Sedef Tipleri 
 Püstüler Sedef Hastalığı, Ellerin avuçlarında ve ayak tabanlarında küçük 
püstüllerle kırmızı ve pullu cilde neden olan sedef hastalığı. 

 Guttat Sedef Hastalığı, Genellikle çocukluk veya genç erişkinlik 
döneminde başlayan Guttat Sedef Hastalığı, özellikle gövde ve uzuvlarda 
küçük, kırmızı lekelere neden olur. 

 Tetikleyiciler solunum yolu enfeksiyonları, boğaz ağrısı, bademcik 
iltihabı, stres, ciltte yaralanma ve sıtma önleyici ve beta bloker ilaçlar 
almak olabilir. 

 Ters (Inverse) Sedef Hastalığı, koltuk altı, kasık, meme altı gibi cilt 
kıvrımlarında görülen parlak kırmızı, parlak lezyonlar yapan sedef tipi. 

 Eritrodermik Sedef Hastalığı, Cildin ateşli kızarıklığına ve tabakalarda 
pul dökülmesine neden olan eritrodermik sedef hastalığı. Şiddetli güneş 
yanığı, enfeksiyonlar, bazı ilaçlar ve bazı sedef hastalığı tedavisinin 
kesilmesinden tetiklenir. Ciddi hastalıklara yol açabileceğinden hemen 
tedavi edilmesi gerekir. 
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Sedef Hastalığının Nedenleri 
 Sedef hastalığına ne sebep olur? 

 Sedef hastalığının kesin nedenini kimse bilmiyor, ancak uzmanlar bunun 
bir şeylerin birleşimi olduğuna inanıyor. Bağışıklık sistemindeki bir 
sorun, iltihaplanmaya neden olarak yeni cilt hücrelerinin çok hızlı 
oluşmasını tetikler. 

 Normalde, cilt hücreleri her 10 ila 30 günde bir değişir. Sedef hastalığı ile 
her 3 ila 4 günde bir yeni hücreler büyür. Eski hücrelerin birikmesi, 
yenilerinin yerini alması, bu gümüş pulları yaratır. 

 Psoriasis tends to run in families, but it may be skip generations. For 
instance, a grandfather and their grandson may be affected, but not the 
child's mother. 

 Sedef hastalığı ailede nesillerce devam etme eğilimindedir, ancak bir ka. 
nesli atlayabilir. Örneğin, bir büyükbaba ve torun etkilenebilir, ancak 
çocuğun annesi etkilenmeyebilir. 
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Sedef Hastalığının Nedenleri 
 Sedef hastalığı açığa çıkmasını tetikleyebilecek şeyler şunlardır: 

 Strep boğaz veya cilt enfeksiyonları gibi enfeksiyonlar 

 Hava, özellikle soğuk, kuru koşullar 

 Kesik veya sıyrık, böcek ısırığı veya şiddetli güneş yanığı gibi ciltte 
yaralanma 

 Sigara içmek ve pasif içiciliğe maruz kalmak 

 Ağır alkol tüketimi 

 Bazı ilaçlar – lityum, yüksek tansiyon ilaçları ve sıtma ilaçları dahil 

 Oral veya enjekte edilen kortikosteroidlerin hızlı kesilmesi 
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Sedef vs Egzama 

Egzama Belirtileri 
Fleksor cilt yüzeylerini 
etkiler 
Yoğun kaşıntıya neden 
olur 
Pullanmaya ve dökülmeye 
neden olabilir 
Sızabilir ve kabuklanabilir 

Sedef Belirtileri 
Ekstensor cilt yüzeylerini 
etkiler 
Daha az kaşıntılı 
Pullanma ana 
göstergesidir 
Auspitz belirtisine neden 
olur 
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Bebek& Çocuklarda daha 
yaygın 

Daha çok ürünlerden ve 
maddelerden  tahriş olma ve 

alerjilerle alakalıdır 

Daha şiddetli ve inatçı kaşıntı 

Çok fazla kaşımadan dolayı 
kanama daha yaygındır 

Çoğunlukla dirsekler ve dizler 
gibi vücudun katlanabilen 

bölgelerini veya elleri, yüzü 
etkiler   

15-35 yaşları arasında daha 
yaygın 

Genetik, enfeksiyonlar, 
duygusal stres, yaralardan 
dolayı cilt hassasiyeti ve 
ilaçların etkilerinden oluşan 
kombinasyonun neden 
olduğuna inanılır. 

Daha çok batıcı ve yanıcı his 

Çokça enflame olmuş deride 
kabarık, gümüşümsü ve pullu 
yamalara neden olur 
Cilt kıvrımlarında, yüzde, kafa 
derisinde, avuç içlerinde, 
ayaklarda ve bazen de 
göğüste, belde, ve tırnak 
yataklarında görünür 
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Tırnak sedef hastalığı belirtileri Tırnak mantarı belirtileri 

tırnaklarda çukurlaşma, kalınlaşma veya 
deformasyon 

pitting, thickening, or deformation of the 
nails 

tırnakların sararması veya 
kahverengileşmesi 

tırnak renginin koyulaşması 

tırnaklar tırnak yatağından ayrılır 
(onikoliz), bakterilerin enfekte 
oluşturabileceği boşluklar oluşturur 

tırnak şeklinde ilerleyen bozulma 

tırnağın altında tırnağın kalkmasına neden 
olan kireçli birikim (subungual 
hiperkeratoz) 

tırnaklar kırılgan olabilir ve donuk 
görünebilir 

tırnakların altında birikme varsa 
hassasiyet veya ağrı 

kötü koku 
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Tedavi 
 Neyse ki, birçok tedavi var. Bazıları yeni cilt hücrelerinin büyümesini 
yavaşlatırken, diğerleri kaşıntı ve kuru cildi rahatlatır. Doktorunuz, 
döküntünüzün boyutuna, vücudunuzdaki konumuna, yaşınıza, genel 
sağlığınıza ve diğer şeylere göre sizin için doğru olan bir tedavi planı 
belirler. Yaygın tedaviler şunları içerir: : 

◦ Steroid kremler 

◦ Kuru ciltler için nemlendiriciler 

◦ Kömür katranı (kafa derisi sedef hastalığı için yaygın bir tedavi, losyonlarda, 
kremlerde, köpüklerde, şampuanlarda ve banyo solüsyonlarında bulunur) 

◦ D vitamini bazlı krem veya merhem (doktorunuz tarafından sipariş edilen güçlü bir 
tür. Gıda ve haplardaki D vitamininin etkisi yoktur.) 

◦ Retinol kremler 



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR  

Tedavi 
 Orta ila şiddetli arasındaki sedef hastalığı tedavileri şunları içerir: : 

 Işık Tedavisi. Bir doktor, cilt hücrelerinin büyümesini yavaşlatmak için 
cildinize ultraviyole ışık yayar. PUVA, psoralen adıyla bilinen bir ilacı özel 
bir ultraviyole ışık formuyla birleştiren bir tedavidir. 

 Metotreksat- Bu ilaç, akciğer sorunlarının yanı sıra kemik iliği ve 
karaciğer hastalığına da neden olabilir, bu nedenle yalnızca ciddi 
vakalarda kullanılır.  Doktorlar hastalarını yakından takip eder. 
Laboratuvar testleri, belki göğüs röntgeni ve muhtemelen bir karaciğer 
biyopsisi yaptırmanız gerekir. 

 Retinoller- Bu haplar, kremler, köpükler, losyonlar ve jeller, A vitamini ile 
ilgili bir ilaç sınıfıdır. Retinoller, doğum kusurları da dahil olmak üzere 
ciddi yan etkilere neden olabilir, bu nedenle hamile olan veya çocuk 
sahibi olmayı planlayan kadınlara önerilmez. 
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Tedavi 
 Siklosporin- Bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılır, diğer 
tedavilere yanıt vermeyen ciddi vakalarda alınabilir. Böbreklere zarar 
verebilir ve kan basıncını yükseltebilir, bu nedenle doktorunuz ilacı 
alırken sağlığınızı yakından takip eder. 

 Biyolojik tedaviler- Bunlar, vücudun bağışıklık sisteminin sedef 
hastalığında aşırı aktif olan bölümünü bloke ederek çalışır. 

 Bir enzim inhibitörü - İlaç apremilast (Otezla), sedef hastalığı ve 
psoriatik artrit gibi uzun süreli inflamatuar hastalıklar için kullanılan yeni 
bir ilaç türüdür. Enflamasyona yol açan diğer reaksiyonları yavaşlatmaya 
yardımcı olan belirli bir enzimi bloke eden bir haptır. 

 Bir aril hidrokarbon reseptörü (AHR) agonisti - Tapinarof 
(Vtama) steroid içermeyen, günde bir kez kullanılan topikal kremdir ve 
hassas yerler de dahil olmak üzere tüm vücut bölgelerinde kullanılabilir. 
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Psikodinamik-  
Homeopatik bakış açısı 
1. Miazma – Sikotik ile sifilitik arası ve bazen psorik veya  tüberküler.  

2. Ailments from/-Den rahatsızlanma -  Ani kayıp - finansal/ ilişki ihlali, 
ölüm, baskıcı patron, oldukça fazla tahakküm vs. 

3. Bastırılmış duygular. Aşırı tahakküm. Durumu ifade edememe. 
Ulaşılmamış hedefler. Gerçek aşka ulaşamama 

4. Yapı - Endişeli insanlar, İmaj takıntılı, İşkolik, Vicdanlı, Kelimlere 
duyarlı, Eleştiri kabul etmez, Hırslı, Titiz mizaç 

5. Kişilik özelliği -Çoğunlukla Tip A ve B 

6. Alopecia Areata/Vitiligo/DM/Tiroid gibi diğer otoimmün hastalıklarla 
ilişkili 

7. Mevsim/ stres / daha az uyku / yiyecekler özellikle kırmızı etler / 
misket limonu ve portakal ve paketlenmiş gıdalar koruyucular 
Ajinomoto Çin Tuzları vb.’nin tetiklediği rahatsızlıklar 
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Psikodinamik 

Suçluluk ve Suçlanma, Haksız yere suçlanmadan dolayı rahatsızlıklar 

Hak etmediğim bir acıya katlanıyorum 

Geri dönüşü olmayan ani kayıp 

Fırtınalar, sel, iş kaybı, mali kayıp, mülk, ilişkiler, konum 

Tamamen yıkılmış ve mahvolmuşuk hissi 

Gelin ve Kaynana- Gelin olarak onun için her şeyi yapıyorum ama 
kocama sürekli ona bakmadığımdan şikayet ediyor. 

Rahatsızlık nedenleri - sitem, kınama, küçümseme, haksız yere suçlanma 

Kendini suçlama 

Vicdan anksiyetesi  -Suç işlemiş gibi suçluluk duygusu 
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Sedef  
Metafiziksel nedenler 

 İncinme korkusu. Duyuları ve benliği köreltmek. 

Kendi duygularımızın sorumluluğunu kabul etmeyi reddetmek. 

 

*Yaşamanın hazzını yaşıyorum. Hayatta en iyisini hak ediyor ve 
kabul ediyorum. Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. 
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ÇATIŞMALAR 

genellikle dokunmakla ilgili çatışmaları yansıtır 

Özellikle ayrılık çatışmalarında olduğu gibi dokunmanın 
olmamasını yansıtır  

Ayrılık çatışmalarının üç ana kategorisi 

1 – Gerçek ayrılık, zorlukla deneyimlenmiş. 
2 – Ayrılma ve yalnız bırakılma korkusu 
3 – İletişim eksikliği 
Hastalıklar – uyuz, pedikülözis, sedef etc. 
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Kirletme, pisletme, bütünlüğe yönelik 
saldırılar ve kökünden sökme çatışması 
ile ilgilidir. 
Pisletme – genellikle öz değer eksikliği 
eşlik eder 
Melanoma veya ben oluşur. 
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LOUISE HAY’A GÖRE MUHTEMEL 
NEDENLER 

 İNCİNME KORKUSU 
 DUYULARINI VE BENLİĞİNİ KÖRELTME 
 KENDİ DUYGULARININ 

SORUMLULUKLARINI KABUL ETMEYİ 
REDDETME 
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 Sedef hastalığı, kişinin yaşamının 
yüzeyinin hemen altında görünmeyen 
güçlerin baskısıyla patlayan bir 
yanardağ gibidir. Vücut korku, hüsran, 
öfke ve diğer zehirli duyguları serbest 
bırakıyor.  
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NEDEN BU CİLTTE AŞIRI BÜYÜME 
GERÇEKLEŞİR? 

 DAHA FAZLA KORUNMA İHTİYACI 
DUYARLAR 

 GÜVENDE HİSSETMEZLER 
 YALNIZ HİSSEDERLER 

 



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR  

Sedef hastalığı- Tıbbi ve 
Homeopatik bakış açısı 
 Neden aşırı hücre büyümesi? Bu hastalık neden bir 
insanın başına gelir? 

  
◦ Bu kişilerin daha fazla korumaya ihtiyacı var 
◦ Kendilerini güvensiz ve yalnız hissediyorlar 
◦ Aile tarafından yalnız ve dışlanmış olma hissi 
◦ Kendilerini toplumdan ve çevreden soyutlarlar. 
◦ Kendilerine emniyet ve güvende olma hissi verebilecek 

ilişkiler oluşturamaz ve sürdüremezler. 
◦ Dünyanın kendilerine karşı olduğunu hissederler, herkes 

düşman onlar yalnız 



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR  

 Sedef hastalığı, kendi cildinizden 
rahatsız olduğunuzun ve yeni bir 
sayfa açmak istediğinizin bir 
göstergesidir. Gerçekten olduğunuz 
kişi olarak tanındığınızı veya kabul 
edildiğinizi hissetmiyorsunuz. Bu 
hayatta kim olduğunuzu kabul 
etmekte zorluk yaşıyorsunuz. 



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR  

Erikson’un Psikososyal Dönemleri Özet Tablosu 

Dönem Temel Çatışma Önemli Olaylar
Yanıtlanması Gereken Önemli 

Sorular
Çıktısı

Bebeklik

(0 ile 18 ay)

Güvene karşı 

Güvensizlik

Beslenme / 

Komfor

Dünyam güvenli mi? Bakımverenler güvenilirlik, özen ve şefkat sağladığında çocuklar 

güven hissi geliştirir. Eksiklikleri ise güvensizlik oluşturur. 

İlk Çocukluk 

(2- 3 y)

Özerkliğe karşı 

Kuşku ve Utanç

Tuvalet Eğitimi 

/ Giyinme

Kendi başıma yapabilir miyim 

yoksa herzaman başkalarına bel 

bağlamaya mı ihtiyacım var?

Çocuklar fiziksel yetenekleri üstünde kişisel kontrol hissi ve 

bağımsızlık hissi geliştirme ihtiyacı duyarlar. Başarı özerklik hissine 

yol açarken başarısızlık utanç ve şüphe hissiyle sonuçlanır.

Okul Öncesi 

Dönemi

 (3-5 y)

Girişkenliğe karşı 

Suçluluk

Keşif/ Oyun İyi miyim kötü müyüm? Çocuklar etrafı üzerinde kontrol ve güç kurmaya başlamaya ihtiyaç 

duyarlar. Bu dönemdeki başarı amaç duygusuna yol açar. Çocuklar 

eğer çok fazla güç sarfedip onaylanmamayı deneyimlerse suçluluk 

duygusu ile sonuçlanır. 

Okul Dönemi

 (6-11 y)

Başarılı Olmaya 

karşı Yetersizlik

Okul / 

Aktiviteler

Nasıl iyi olabilirim? Çocuklar yeni sosyal ve eğitim talepleri ile başa çıkmak zorundalar. 

Başarı yeterlilik duygusuna yol açarken, başarısızlık yetersizlik hissi 

ile sonuçlanır.

Ergenlik 

( 12-18 y)

Kimlik Edinemeye 

karşı Kimlik 

Karmaşası

Sosyal İlişkiler /

Kimlik

Ben kimim ve nereye 

gidiyorum?

Gençler benlik ve kişisel kimlik hislerini geliştirmeye ihtiyaç 

duyarlar. Başarı kendine karşı dürüst kalma yeteneğine yol açarken, 

başarısızlık kimlik karmaşası ve zayıf bir benlik hissine yol açar.

Genç Yetişkinlik 

(19 -40 y)

Yakınlığa karşı 

Yalıtılmışlık

Yakınlık / 

İlişkiler

Seviliyor ve isteniyor muyum? Genç yetişkinler diğer bireylerle yakın, sevgi dolu ilişkiler oluşturma 

ihtiyacı duyarlar. Başarı güçlü ilişkilere, başarıszlık yanlızlık ve 

yalıtılmaışlığa yol açar.  

Yetişkinlik

(40-65 y)

Üretkenliğe karşı 

Durgunluk

İş ve Ebeveynlik Gerçek değerde bir şey 

sağlayabilecek miyim?

Yetişkinler, sıklıkla çocuk yaparak veya başkalarının yararına pozitif 

bir değişim yaratarak arkalarında bırakacakları şeyleri besleme ve 

yaratma ihtiyacı duyarlar. Başarı onları başarmışlık ve işe yaramışlık 

hissine yol açarken, başarısızlık dünyada sığ katılımda bulunmuş olma 

hissine yol açar. 

Yaşlılık

(65 ve sonrası)

Benlik 

Bütünlüğüne karşı 

Umutsuzluk

Hayata yansıma Tam bir hayat yaşadım mı? Yaşlı yetişkinler geçmişe bakıp doyum hissini yaşama ihtiyacı 

duyarlar. Bu dönemdeki başarı bilgelik hissine, başarısızlık ise 

pişmanlık, hayal kırıklığı ve umutsuzluğa yol açar.



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR  

 Her şeyin alt üst olacağından korkan sedef hastalığı olan kişiler, 
destek ve para kaybından dolayı öfke duyarlar. 

 Hayat ve ilişkiler konusunda endişeli ve gergindirler. 
Korktuklarında veya saldırıya uğradıklarını hissettiklerinde, 'ürkme 
refleksleri' devreye girer ve karşı karşıya kaldıkları saldırganlığın 
aynısıyla karşılık verirler. 

 Etraflarına bir duvar örerler, cilt bir bariyer oluşturur - gerçek 
sağlıklı cilt değil, sağlıksız bir bariyer 

 Çoğu zaman, istismar edildiği ve faydalanıldığı ve başkalarının 
onları enerjisiz bıraktığı hissi vardır; ruhsal doğalarından kopmuş 
hissederler. 

 Enerji vampirleri - enerjileri tüketirler ve bizi kuru hissettirirler. 



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR  

 Sedef hastalığı olan kişiler bunaldıklarında kendilerini izole 
edeceklerdir ve beklentileri karşılanmadığında kendilerine 
yöneleceklerdir. 

 Kendilerine zarar verme davranışına dönüşecek kadar yargılayıcı 
ve özeleştirel hale gelirler. 

 Başarılı olabileceklerini ve hayallerini gerçekleştirebileceklerini ve 
bunu başka birinin yardımı olmadan da yapabileceklerini 
kanıtlama konusunda gözleri dönmüştür. Bu gerçekten bir 
paradokstur,  çünkü aslında başkalarının onlara yardım etmek ve 
desteklemek için orada olmasını isterler. 

  



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR  

Psikodinamik 

Duygusal enkazını temizlerken herkesin karşılaştığı 
sorunlardan biri, durumdan ve onu çevreleyen 
inançlardan nasıl kurtulacağıdır. 
Bunu yapmak için 'zihni' anlamalıyız ve zihin sadece 
beyinde değil, vücudun her yerindedir. Sürekli 
olarak uyaranları, girdileri ve deneyimleri kaydeder. 
Akıl, tüm inançlarımızın, algılarımızın, 
deneyimlerimizin, anılarımızın ve özlemlerimizin 
yeridir. 



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR  

Psikodinamik 

Zihin, sahip olduğumuz en güçlü ve aynı zamanda 
kontrol edilmesi en zor araçtır. 
Zihnin bir kısmı uykudayken bile her zaman aktif olan 
otonom sinir sistemine bağlıdır, organlarımızı ve 
sistemlerimizi bir arada tutarak, dolaşım sistemimizi, 
nefes alıp vermemizi, kalp atış hızımızı vs kontrol 
ederek bize yaşamı armağan eder. Otonom, aynı 
zamanda bilinçaltınızın, rüyalarınızın ve şimdiki ve 
geçmiş yaşamlarla ilgili tüm anılarınızın alanıdır. 



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR  

Psikodinamik 
 Kaşıntı bazen bir şeyin bir kişiyi psiko-ruhsal düzeyde ısırdığı veya 
“rahatsız ettiği” anlamına gelebilir. 

 Sedef hastalığı, sembolik olarak korunmak için zırhlı bir kabuk 
sağlayabilir, ancak duygusal ve ruhsal yakınlığı da bozabilir. 



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR  

Psikodinamik 
 "Sedef hastalığı, kişinin yaşamının yüzeyinin hemen altında 
görünmeyen güçlerin baskısıyla patlayan bir yanardağ gibidir. 
Vücut korku, hüsran, öfke ve diğer zehirli duyguları serbest 
bırakıyor. Ağrılı, kaşıntılı sedef hastalığı alevlenmesi, kişinin 
yaşadığı stres düzeyine karşı güçlü bir isyan işaretidir.”  

 Deadly Emotions (Ölümcül Duygular) ~ Don Colbert 



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR  

Psikodinamik 
 Sedef hastalığı düşük özgüvene ve düşük benlik saygısına yol 
açabilir. Korku, utanç, öfke, depresyon ve suçluluk duygularına 
neden olabilir. Anlamaları gereken şey, şimdinin geçmiş olmadığı 
ve ilişkide oldukları kişilerle herhangi bir tehlike içinde olmalarının 
muhtemel olmadığıdır. Meditasyon veya nefes farkındalığı, sedef 
hastalığı olan veya aşırı duygusal olan kişiler için faydalıdır. 



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR  

Psikodinamik –  
ÜÇÜNCÜ AKCİĞER 

 Deri, ruhun bedenidir; Geleneksel Çin Tıbbı, cildi “üçüncü akciğer” 
olarak adlandırır ve cildin durumu, akciğerlerin sağlığının bir 
yansıması olarak görülür. 

 Metafizik olarak, egzama ve sedef hastalığından muzdarip kişilerin 
'derilerinden ağladıkları' söylenir. Cilt problemlerinde, bazı 
üzüntülerin ifade edilmesi gerekir, herhangi bir nedenle tutulan 
ve susturulan bir üzüntü . Bu tutma, kendini acı verici veya 
rahatsız edici döküntülerle gösterir. 



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR  

Psikodinamik 
 Sedef hastalığının bir savunma, eleştiri, kızgınlık, şüphe, 
korku, endişe ve benzeri tutumların kümesi olduğunu 
söyleyebilirsiniz. 

 Bir tutum kümesi diyorum çünkü bazı sedef vakaları yaprak 
bitleri gibi bir araya toplanmış olarak görülebilir. Bu minik 
böcekler nefes kesici bir hızla ürer ve enerjiyi emer. 

 Bu, savunmacı ve çok hassas olduğumuz bir alan haline 
geliyor. 



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR  

Psikodinamik 
 "Vücudunuz toksik maddeler tarafından istila edilirse, cildiniz 
iltihaplanır ve cilt hücreleriniz çok hızlı çoğalır ve geride sedef 
hastalığına özgü gümüşi pul yığınını bırakır. Bu, karaciğeriniz işini 
düzgün yapmadığında, yemeğinizi düzgün bir şekilde 
sindirmediğinizde, enfeksiyon kaptığınızda ve besin alerjiniz 
olduğunda olabilir. Bağırsaklarınızdaki zehirli maddeler, bağırsak 
duvarından kan dolaşımına girer. 

 Bunu yapabilen ve size zarar verebilecek bazı maddeler şunlardır: 
Candida albicans (maya benzeri bir mantar), bakteriyel protein 
parçalama ürünleri, ürünlerin alerjik reaksiyonları ve serbest 
radikaller. 

 The Psoriasis Cure  ~ Lisa LeVan 



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR  

Psikodinamik 
 Akciğer meridyeni, nefes, nabız, kan ve enerji ile yakın bir ilişkiye 
sahiptir. En büyük eliminasyon organı olan cildi kontrol eder, bu 
nedenle zayıf cilt, zayıf akciğerlerin bir göstergesidir. Tıpkı 
akciğerlerin karbondioksiti dışa soluduğu gibi, cilt de 
gözeneklerden toksinler ve atıklar salgılar. Bu meridyen, burun ve 
koku alma duyusuyla bağlantılıdır, bu nedenle tıkalı veya akan bir 
burun akciğer rahatsızlığını gösterir. Bu meridyen, otonom sinir 
sistemini de kontrol eder. 

  



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR  

Psikodinamik 

 Üzüntü, keder, öfke ve acı duygularınızı bastırdığınızda, onlarla 
birlikte sevgi ve sevinci de bastırmış olursunuz. Bilinçaltının 
derinliklerine dolmuş ama yine de otonom sinir sistemi 
aracılığıyla hareket eden duygular, endokrin bezlerinin 
sendeleyerek lenfatik sistemin direncini zayıflatmasına ve 
eliminasyon sisteminin baskılanmasına neden olarak vücutta 
toksinlerin birikmesine neden olur. 



YASAL HAKLARI HHS’YE AİTTİR  

Psikodinamik 

 Otonom sinir sistemi (OSS), adını herhangi bir bilinçli kontrol veya 
düşünce (nefes, sindirim, kalp hızı) olmadan çalışması 
gerçeğinden almıştır. Vücuttaki her bezi ve organı etkiler. 
Meditasyon ve/veya biofeedback yoluyla otonom sinir sistemini 
kontrol etmeyi öğrenmek, zihnimiz ve yüksek benliğimiz arasında 
ince ayarlanmış bir iletişim sistemi yaratır. 



Sedef - Vaka 1 
 7-8 yıldır süren Eritrodermik Psoriazis - vücudunun her yerinde 

  37 yaşında cam fabrikasında çalışan adam  

 Birçok dermatologdan tedavi aldı 

 Dr – Nasıl başladı? 

 Hasta - Amcamın ölümünden sonra saçımı kazıdım 

 Bir yama gördüm ve dr’a gittim ve sedef hastalığı teşhisi aldım 

 Dr-Endişeniz nedir? 

 Hasta - Yarım gömlek giyemem, başkalarının önünde utanç verici bir 
durum bu 

 Aslında patronum da sedef hastalığından muzdaripti, ama onu 
iyileştirdiler - kendini patronuyla kıyaslıyor 

  



Sedef - Vaka 1 
 Mizacınızdan bahsedebilir misiniz? 

 Ben çok dindarım ve iyi huyluyum 

 Şirketimde itibarlı bir insanım, herkes beni çok iyi bir insan olarak 
tanır 

 İhtiyacı olan herkese ihtiyaç anında yardım ederim 

 Sebebini bulmalıyız 

 Yakın ortağının kaybı 

  

  



Sedef - Vaka 1 
 Dr-Bu hastalıkla ilgili herhangi bir korkunuz var mı? 

 Hasta-Hayır, insanların AIDS'ten öldüğü gibi bu hastalıktan kimsenin 
ölmeyeceğini biliyorum. 

 Dr-AIDS ile bağlantı kurdunuz- neden? 

 Hasta - Bu kadar çok tedavi görmeme rağmen iyileşmediğim için 
kendimi garip ve sinirli hissediyorum 

 Dr- Herhangi bir kayıp, kaza, aile bireylerinin veya herhangi bir 
yakınının veya arkadaşının ölümü var mı? 

 Hasta - Kuzenim bu problemim başlamadann bir yıl önce yanlışlıkla 
öldürüldü 

 Dr- Bu olay sizi nasıl etkiledi? 

 Hasta - Ölümünden dolayı haksız yere suçlandım 

  



Sedef - Vaka 1 
 Bu vakanın önemli noktası…. 

  
◦ Olaydan bahsettiğinde… kavga… kuzeninin 

ölümü… vedaha sonra kuzeninin 
öldürülmesinden dolayı haksız yere 
suçlanması! 

◦ Bu olaydan sonra, herkes onu kuzeninin ölümü 
ile suçlarken kendisini eve kapatmış  

  



Sedef - Vaka 1 
 Dolayısıyla bu vaka ile ilgili aldığım ilk reçeteleme 
rubriğim: 

  
◦ Suşlanmadan dolayı rahatsızlanma 
◦ Suçlanma: Birisine suç atmak 

   Utanç veya rezalet getirmek 
   Birisini eleştirmek amacı ile bir şey    
   yapmak ya da söylemek 
       Suçlamak, alay etmek veya karalamak 



Sedef - Vaka 1 

 Yastan dolayı rahatsızlanma: 

  
◦ Yas: Üzüntü ve kayıp sonrası kişiyi mutsuz kılan 

güçlü zihinsel acı ve ızdırap 

◦ Kuzeninine kardeşinden daha öte bir duyguyla 
bağlıydı 



Sedef - Vaka 1 

 Kuzenin ölümü ile ilgili haksız yere suçlanmak 
hayatında bir dönüm noktasıydı. Bu suçlanma onda 
kronik bir hastalığa yol açacak duygusal bir çok 
çalkantıya neden oldu  

 SEDEF HASTALIĞI 



Sedef - Vaka 1 

 Kaş çatmaya eğilimli 

  

 Kaş çatma: Memnunetsizliğin, hoşlanmamanın ve 
onaylamamanın tezahürüdür 

 Kaşların çatılması ile karakterize edilen yüz ifadesi 
veya bakış. 

 Eğimli: Meyilli 

  

 



Sedef - Vaka 1 

  

 Eğer bir kişi kaşlarını çatarak bir araya getiriyorsa: 

 Ya kızmıştır, endişelenmiştir, şaşkındır ya da bir 
şeye konsantre oluyordur 

  

 



Sedef - Vaka 1 

 Diğer destekleyen rubrikler: 

 Zulüm gördüğü delüzyonu 

 İyileşeme konusunda çaresizlik 

 Utangaçlık – topluluk içinde görünme 

 Böbürlenme 

 Hızlı konuşma 

 Taşınma arzusu 

  

  

 



Sedef - Vaka 1 

 REMEDİ 

  

 LYCOPODIUM 

 30c  - üç doz 

  

  

 



Sedef - Vaka 1 

 Yaklaşık olarak 2 ay sonra: 

 Tüm vücutta döküntüler alevlendi 

 Yaralardan sızıntılar başladı 

 Tüm eklemleri katı. Hareket etmesi imkansızdı 

 Akrabaları onu hastaneye yatırmayı düşündü 

 Ancak hastanın güveni bana tamdı, içsel olarak 
kendisini iyi hissettiğini söyledi. 

  

  

 



Sedef - Vaka 1 



Sedef - Vaka 1 



Sedef - Vaka 1 
3 AY SONRA 



Sedef - Vaka 1 

6 AY SONRA 



Sedef - Vaka 1 
2 YIL SONRA 



Sedef - Vaka 1 
2 YIL SONRA 



Sedef - Vaka 2 

 İsim: XYZ 

 Yaş: 5y 

 Cinsiyet: Kız 

 Aile: Dede, Babaanne, Baba, Anne, XYZ 

 Tarih: 31.03.2015 

 C/O: Son bir yıldır sedef hastası 

 Şu an uzman dermatoloğun reçetelediği lokal 
uygulamayla birlikte allopatik ilaçlar kullanıyor 

 



Sedef - Vaka 2 



Sedef - Vaka 2 

 Anaokuluna giden küçük kız kliniğime anne ve 
babasıyla geldi. 

 Önceleri isim yaş gibi rutin sorulara yanıt verirken 
tereddüt ediyordu ve sürekli annesine yardım 
etmesi için bakıyordu. 

 Onunla iletişim kurmaya çalıştım ama kendini rahat 
hissetmiyordu. Konuşma süresince edinebildiğim 
tek bilgi oyun oynamayı ve çizgifilm izlemeyi 
sevdiğiydi. 

  

  

 



Sedef - Vaka 2 

 Bu yüzden annesinden öyküyü almaya başladım. 

 Rahatsızlığın bir yıldır olduğu ve farklı 
dermatologlardan tedavi gördüğünü söyledi. 

 Düzenli olarak merhem kullandıklarını söyledi. 

 Sürekli uzun kollu giyisiler giyiyordu, okula 
giderken bile. 

  

 



Sedef - Vaka 2 

 Şunu sordum: Bunu sever mi ve devam eder mi 
yapmaya? 

 Evet yapmak zorunda. Yalnız onamasına müsaade 
etmiyorum, evde ve komşuların evinde oynuyor. 
Bazen eğer herkes evdeyse, durumdan faydalanıyor. 

 Bazen söz dinlemediğinde onu dövüyorum. 

 Eğer bir şey isterse bunu babası aracılığı ile istiyor. 
Benim dışımda kimsenin sözünü dinlemez. Klinikte 
de babasının kucağında oturuyordu. 

  

  

 



Sedef - Vaka 2 

Dr. -  Neden bu yaştağı çocuğu bu kadar ders 
çalıştırıyorsunuz? 

Anne – Çünkü eğer tekrarlamazsa çok çabuk 
unutuyor ve sınıftaki derecesini kaybediyor. 

Dr. - Onu ne yapmak istiyorsunuz? 

Anne – Doktor…Daha sonra kendini düzeltip dedi 
ki…belki de notlarıyla alakalıdır..  



Sedef - Vaka 2 

Analiz: 

Vaka, oyuncu bir çocuğun annesinin tahakkümü 
altında olduğu ve annesi tarafından kısıtlanan bir 
vakadır. 

Anne kendi hırsını tatmin ediyordu. 

Kızın şikayetleri bir yıl önce okula başlamasıyla ve 
annesinin onu ders çalışmaya zorlamasıyla başlamış. 



Sedef - Vaka 2 

RUBRİKLER: 

DEN RAHATSIZLANMA – çocuklarda tahakküm 

DEN RAHATSIZANMA – uzun süren tahakküm 

ÖZGÜVEN – özgüven eksikliği 

OYNAMA – oynama arzusu 

Astlarına karşı sert üstlerine karşı nazik 



Sedef - Vaka 2 

RUBRİKLER: 

DEN RAHATSIZLANMA – korku 

DEN RAHATSIZANMA – azarlanma 

DEN RAHATSIZANMA – çelişki 

 

Remedi: 

Lycopodium – 30c  

üç doz 



Sedef - Vaka 2 



Sedef - Vaka 2 



Sedef - Vaka 2 



Sedef - Vaka 2 



Sedef - Vaka 3  
Psoriatic arthritis 

 İsim: XYZ 

 Yaş: 39y 

 Aile: XYZ/Eşi/Kızı/Oğlu 

 Meslek: Sözleşmeli güvenlik görevlisi 

 Tarih: 17.06.2014 

 C/O: 7-8 yıldır ciddi eklem ağrıları ve katılığın eşlik 
ettiği sedef hastası 

 Tedaviler – Allopatik, Ayurvedik, vs 

 



Sedef - Vaka 3  
Psoriatic arthritis 



Sedef - Vaka 3  
Psoriatic arthritis 

 Dr. – Sıkıntınızdan bahseder misiniz? 

 Hasta – Tüm vücudumda yamalarla birlikte 
kaşıntıların olması 

• Çok yanıyor ve kışın çatlıyor 

• Ağrıyla birlikte eklemlerimde katılık 

• Bu ağrıdan dolayı çalışamıyorum. Çalışmak çok zor 
oluyor. 

• Dizimi doğru dürüst bükemiyorum. 

 



Sedef - Vaka 3  
Psoriatic arthritis 

 Dr. – Sıkıntınız nerede göstere bilir misiniz? 

 Hasta – Tüm vücudumda, sanki açık bir şekilde 
göstermekten çekinircesine kolunu sıvayıp dirseğini 
gösterdi. Sonra paçalarını sıvayıp yamaları gösterdi. 
Sadece şikayetini dile getiriyordu…kaşınıyor, 
yanıyor ve çatlıyor…eklem ağrılarıyla birlikte 



Case 3- Psoriatic arthritis 

 Belirgin bir şey anlayamadığım için eşine kocasının 
mizacını sordum. 

 Hemen yanıtladı – Kızgın biri 

 Bu aralar karşı çıkıldığında hemen sinirlenir. 

 Kendi iradesi dışında bir şey olduğunda asabileşir, 
özellikle eklemleri ağrıdığında. 

 Dr. – Sinirlendiğinde nasıl tepki verir? 

 Bu sorunun akabinde tam bir sessizlik oluştu 

 



Case 3- Psoriatic arthritis 

 Hastanın tepkisi – gariplik, yüzünü saklamaya 
çalışıyordu 

 Eşinin tepkisi – Sanki bir gizli konuyu açmışım gibi 
davrandı. Tepkisini söylememeliyim dedi. Konuyu 
değiştirmeye çalıştı. 

 Remedinin bu soruda saklı olduğuna emindim, bu 
yüzden aynı soruyu üç kez farklı şekillerde sordum. 

 Nihayetinde eşi şunu söyledi: tepki vermez, sessiz 
kalır. 

 



Sedef - Vaka 3  
Psoriatic arthritis 

 Dr. – Ne kadar süredir bu sorundan mustaripsiniz? 

 Hasta – 7-8 yıl evvel bacaklarımda küçük küçük 
lekeler vardı ama bunları ciddiye almadım. Daha 
sonra da alevlendi.  

 Bu süreçte eşimin durumu ciddiydi ve hastaneye 
yatırdık. Hastaneye verecek paramız bile yoktu. 
Hayatını kurtarmak için borç buldum. 

 Şimdi o iyi ama ben o günden beri acı çekiyorum. 

 



Sedef - Vaka 3  
Psoriatic arthritis 

 Dr. – O süreçte ne oldu? 

 Hasta – Aslında o zamanlar ben bir tuğla 
fabrikasının sahibiydim. Tüm varlığımı bu işe 
yatırmıştım. Nerdeyse tüm ürünler üretilmiş ve 
nakledilmeye hazırlardı. Birden çok güçlü yağmur 
yağdı ve selde tüm tuğlalarımı kaybettim, bir 
tanesini bile kurtaramadım. 

 Her şey bitti ve tüm yatırımım sel suyuna kapıldı 
gitti ve hiçbir şeyim kalmadı. 

 



Case 3- Psoriatic arthritis 

 Hasta – İşçilerimin parasını ödeyebilmek için faiziyle 
tefeciden borç aldım ve geri ödemesi için kamyonlarımı 
ve mal varlıklarımı sattım. 

 Tüm borçlarımı kapatmak için karımın tüm takılarını 
sattım. 

 Şimdi tüm borçlarımızdan kurtulduk ve şu an sadece şu 
hastalık benimle kaldı. 

 Bu da gittiğinde tamamen özgür olacağım. 

 Tüm bu sohbet boyunca ifadesi sanki olay şimdi olmuş 
gibiydi. 

  

 



Case 3- Psoriatic arthritis 

 Dr. – Hala bunu hatırlıyor musunuz? 

 Hasta – Ne faydası var ki!  

 Dr. – Hatırlıyor musunuz hatırlamıyor musunuz? 

 Bu sel beni sokağa attı. 

 Elimde avcumda hiçbir şey kalmadı. 

 Bir tuğla fabrikasının sahibiydim, iki kamyonu ve 
arabası olan ama şimdi bir güvenlik görevlisi olarak 
çalışıyorum hem de sözleşmeli olarak. 

 



Sedef - Vaka 3  
Psoriatic arthritis 

 Analiz: 

 Fabrika sahibi çalışkan ve dürüst biri ve doğal bir 
felaket sonucunda zenginken fakir olmuş. 

 Felaket öyle güçlüymüş ki tüm hayatını mahvetmiş. 

 Hiçbir şeyi kalmamış. 

 Bu güçlüğe ve zor zamanlara rağmen ahlakını  ve 
vicdanını kaybetmemiş. Her şeyini satmış ve 
herkese ödemesini yapmış. 

 



Sedef - Vaka 3  
Psoriatic arthritis 

 RUBRİKLER: 

 DEN RAHATSIZLANMA – para; kaybetme 

 DELÜZYONLAR – mahvolmuş 

 DELÜZYONLAR – kaybolmuş – her şey kaybedilmiş 

 DEN RAHATSIZLANMA – pozisyon kaybı 

 ÖFKE – suskunlukla birlikte 

 Ufak şeyleri vicdan yapar 

 HASSAS – ahlaki etkilere karşı 

 



Sedef - Vaka 3  
Psoriatic arthritis 



Sedef - Vaka 4 
Psoriatic Arthritis 

 63 yaşında bir vatandaş 

 Ordudan subay emeklisi 

 C/O Psoriatic arthritis 

 Sorunu son 3-4 yılda kötüleşmiş 

 Anti alerjikler, lokal uygulamalar vb. gibi birçok allopatik ilaç 
almaktan rahatsızlanmış. 

 Eklem ağrıları bir yıldan beri var. 

 Doktroru Folitrax reçetelemiş. 



Sedef - Vaka 4 
Psoriatic Arthritis 

 Karaciğer fonksiyon testleri anormaldi 

 Doktorler ona Folitrax'ı bırakmasını söyledi. 

 Hasta ilaçları bırakmış ancak herhangi bir rahatlama olmadan sürekli ağrı ve 
kaşıntıdan musdaripmiş. 

 Kaşıntı ve kaşınma kanamaya neden oluyor 

 Eskiden her şeyi kendim yapardım şimdi hiçbir şey yapamıyorum 

 Geçmişini sorduğumuzda sevgi dolu ve sevecen bir eşi ve sevgi dolu bir oğlu 
olduğunu söyledi. 

 Ben askerden emekli olduğum için, sen orduda kıdemli bir subay olunca herkes sana 
itaat ediyor, sen kimseye itaat etmek zorunda değilsin. Karım bile bir ordu subayının 
karısıydı. 

 Doktorlar bununla yaşamam gerektiğini söylüyor. Böyle bir şeyle nasıl yaşayabilirim. 
Tüm hayatım boyunca olacak mı? Kim böyle bir şeyle yaşamak ister? Sen ne dersen 
onu yapacağım 



Sedef - Vaka 4 
Psoriatic Arthritis 

 3-4 yıl önce ne oldu? Ailenle, işle ilgili bir sorunun var mı? 

 59 yaşında emekli olduktan sonra oğlum evlendi, hep birlikte geniş bir 
aile olarak aynı evde yaşıyoruz. Eşim çok hassas 

 My daughter in law is quite dominating  and wants her way in 
everything. She started instructing me and my wife too much. My wife 
started suffering and I felt very bad that this is not fair. I was in army so I 
don’t have habit of listening or taking orders. 

 Gelinim oldukça baskın ve her şey kendi istediği gibi olsun istiyor. Bana 
ve eşime çok fazla talimat vermeye başladı. Karım acı çekmeye başladı 
ve bu durum adil olmadığı için kendimi çok kötü hissettim. Ordudaydım, 
bu yüzden başkasını dinleme veya emir alma alışkanlığım yok. 

 Oğlumun ailesine bağımlı değiliz, emekli maaşım var. Gelinimin 
hakimiyeti nedeniyle evdeki atmosfer bozuldu. Kendimi çok kötü ve 
kızgın hissediyordum. 



Sedef - Vaka 4 
Psoriatic Arthritis 

 Kimseye itaat etmeye alışık değiliz. Bu uzun süre devam etti, bize 
hükmetmesini kabul etmekten başka seçeneğim kalmadı. 
Sinirlenmeye ve kızmaya başladım, hiçbir yerde mutluluk yoktu ve 
o sırada cilt rahatsızlığım başladı. Kaşınmak beni sinirlendiriyor, 
kanayana kadar kaşııyorum, çok yanıyor. 

 Bundan gerçekten rahatsızım. Evde sessiz kalmam gerektiğini 
kabul ettim. Huzur ve sakinliğe ihtiyacım var. Fazla dertliyim. 

 Doktor bey lütfen bir şeyler yapın beni biraz rahatlatın. 



Alumina 
 Doktor Bey bu hastalıkla yaşamak zorunda mıyım? tedavi olamayacak 
mıyım? 

 Delüzyon - düğün 

 Düğünde ne olur? Evlilikten önceki bir veya iki gün süren ritüeller veya 
törenler olur. Evlilik değil, evlilik düğünden sonradır. Evlilik, sonsuza kadar, 
ömür boyu süren bir kurumdur. Düğün sonsuza kadar sürmez. Düğün, 
evlenmeden önceki bir durumdur. 2-3 gün sürer. 

 Düğünde birbirine kaynak gibi bağlanırsınız. Evlilik bozulamaz, ömür boyu 
süren bir kurumdur. 

Delüzyon – evleneceği - Hyos (daha önce ihanete uğradığı için kolay 
güvenemez, bu yüzden her zaman korku, güvensizlik-merak, sorgulayıcı) 

Delüzyon – evli olduğu - Ignatia (taahhüt, verilen kararda sorgu yok, eğer 
bağlantılılarsa ömür boyu bağlılar, sorumluluk, ahlak, bu ilişkiyi yürütmek 
zorundayım) 



Alumina 
 Alümina bir sorunla karşılaştığında taviz vermesi gerektiğini hisseder 

 Delüzyon –  tedavi edilemez hastalığı var 

 İyileşme umutsuzluğu 

 İnatçı başkalarının isteklerine direnir 

 Alümina, bir subay veya normal bir insan olsun veya olmasın, kendisini 
büyük bir insan olarak görür. Diğerlerinin üzerinde bir seviyede. 

 Büyük olduğu delüzyonu, bencillik, ateşli, havlayan, kibirli, meydan 
okuyan, inatçı, geniş, beni dinlemelisin 

 Kendilerini büyük zannederler, bulunduğu pozisyondan ayırmak zordur, 
her türlü işe isteksizlik, kimsenin yanında çalışamaz, ben harika bir 
insanım, her şeyi yapabilirim, herhangi birinin altında nasıl çalışabilirim! 



Alumina 
 Kana bakamaz, bıçağa bakamaz, öldürme arzusu, intihara meyilli, bıçak 
görünce intihara sürüklenen kuruntu 

 Kan nedir? Vücutta pek çok sıvı bulunur: tükürük, balgam, idrar, sindirim 
sıvıları 

 Kan kaybeden insan yok edildiğinde, her şeyin kaybı telafi edilebilir.  Kan 
bağı diyoruz. Bu benimle, benimle yürüyor, kan akrabam. Kana bakamaz 
- ilişkilerde nerede bir sorun varsa, onu tamir edemeyeceğini hisseder - 
büyüklükten taviz vermiştir. 

 Aile düzeyinde sorunlar olduğunda 

 Bıçak oğlunun karısı olabilir, onu görmeye dayanamaz, ondan kaçınır, 
her şeyi yapar, egodan boyun eğer, uyum sağlamaya çalışır, sadece 
alüminyum kalıba dökülebilir, dövülebilir bir metaldir, – ilişkiyi bitirecek 
kavgaları, tartışmaları görmeye dayanamaz. 



Sedef - Vaka 5 
Bay M. 45 yaşında, 23 yıldan beri sedef hastalığı var. Kafa derisinde 
başladı ve son 4 yıldan beri her iki bacakta ve dirseklerde ortaya çıktı. 

“There was an accident with my uncle 24 years ago. He fell from a bridge 
and died. My cousin brother came to tell us but the way he came was a 
shock for me. I got really scared  when he started knocking soundly on 
the door late night.  

“24 yıl önce amcam bir kaza geçirdi. Köprüden düştü ve öldü. Kuzenim 
gelip bize haber verdi ama geliş şekli benim için şok ediciydi. Gece geç 
saatlerde kapıya sesli bir şekilde vurmaya başladığında gerçekten 
korktum. 

Yumuşak huylu ve çekingen bir çocuktum. Herkes benden 
faydalanabilirdi. 



Sedef - Vaka 5 
 O geceden beri kötü bir şey olacağına dair gerçek bir korku 
geliştirdim. 

 Panik atak oluyorum ama kimse bilmiyor. Aslında kimse 
korkularımı bilmiyor. Sakin ve rahat olduğumu göstermeye 
çalışıyorum. 

 Kazadan birkaç ay sonra, Alpler'deki ünlü bir tatil beldesinde şef 
olarak Fransa'ya gittim. Çevre, çok profesyonel ve en üst düzeyde 
lüks standarttaydı. 

 Katı bir disiplinle katı davranarak korkularımı telafi etmek zorunda 
kaldım. 



Sedef - Vaka 5 
 Sonra sorunlarım başladı. İçim çok yumuşak ve ürkektir ama 
profesyonel ortamdan dolayı katı ve sert görünmek zorunda 
kaldım. 

 Kendi ülkeme döndüğümde kendi işimi kurdum, kendi 
restoranımı. Çalışanlar tamamen beceriksizdi ve işlerinde ciddi 
değillerdi. 

 İşime başladıktan birkaç yıl sonra, personelimin profesyonel 
olmayan iş yapış nedeniyle işimi kaybettim. 



Sedef - Vaka 5 
Mizaç olarak şefkatliyim ve aileme ve işime karşı çok fazla 
sorumluluk hissederim. 

Kayıp beni çok etkiledi. Uykumu kaybettim, yüksek tansiyon 
geliştirdim ve bu sorunu cildimde yaşadım.” 

  

Sıcak banyodan sonra kaşıntı 

Yumurta agg 

Peynir +++ 

Gıda EN İYİ olmalı, her şey markalı ve pahalı olmalı. 



Sedef - Vaka 5 
ÖNCESİ 

  

SONRASI 

  

Tedavi (1 ay) Calc carb 30ch 



Sedef - Vaka 6 
Aslında hastanın babası, oğlunun sedef hastalığı nedeniyle benimle 
iletişime geçmişti... Oğlunun şu anda iş için Suret’te olduğunu söyledi. 
Evliliğini düzeltmek istiyoruz, çünkü bu yıl herkes aynı nedenden 
ötürü biyolojik verilerini soruyor. 

Şimdiye kadar ne tedavi gördüğünü sordum. 

  

Rx’i kullandığını  doğru dürüst kendilerine söylemediğini söyledi...Bir 
dermatoloğa gittiğini ama rahatlama sağlayamadığı için tedaviyi erken 
bıraktığını ve 2 yıldan beri Rx kullanmadığını söyledi. 

ZİHİN – UÇARI  

(şikayetleri 4 yıldır var)...... Vakayı alabilmek için bana danışmasını 
söyledim... 



Sedef - Vaka 6 
 Dr. – Bana şikayetinin ne zaman başladığını anlatır mısınız? 

Hasta –Üniversitedeyken, sahne performansıyla her zaman 
ilgilenirdim, grubumuz yıllık buluşmamız için bir drama 
hazırlıyordu -skeçte rolüm gereği gömlek giymeden oynamak 
zorundaydım, aslında  önce reddettim. Göğsümde çok kıl vardı ve 
iyi görünmeyeceği için vazgeçtiğimi söyledim...ama bizim gruptan 
kızlar nedenini sordu ve ben de tereddütle nedenini 
söyledim...Kızlar bana krem kullanmamı tavsiye ettiler ( Erkek tüy 
dökücü krem) ....Sorununu çözecek dediler...ama acımaz mı diye 
sordum? Çünkü kılı kökünden sökmek acı verir?  



Sedef - Vaka 6 
Kızlar - Hayır hayır öyle bir şey değil acısız bir süreç... 

Ben - bir şekilde deneyimlerine güvenerek ikna oldum, işlemi 
dikkatli bir şekilde yaptım....o zaman biraz tahriş oldum ve cildim 
kızardı; ama endişemi giderdi ve biz de iyi performans gösterdik.. 

Dr. – Ya sonra? 

Aslında bu uygulamadan 15 gün sonra göğsümde bazı döküntüler 
ortaya çıktı, bunun normal bir döküntü olduğunu düşündüm, bu 
yüzden tıbbi bir lokal merhem sürdüm...Ama daha iyi olmadı, 
giderek tüm sırt ve göğüse yayıldı. 



Sedef - Vaka 6 
ZİHİN- DELÜZYON – YARALANMA – ÇEVREDEN DOLAYI 
YARALANMA 

sonra dermatoloĞa gösterdim ama hiç fayda sağlamadığı için 
bıraktım...Ve ara sıra nemlendirici kullandım... 

Dr. - bu durum seni nasıl endişelendiriyor? 

Şimdi ne yapabilirim ? hiçbir şey..., annem babam tedavisi olmayan 
bir hastalık olduğu için daha çok endişeleniyor.. Daha da yayılıyor 
ve çok rahatsız ediyor.. 



Sedef - Vaka 6 
Dr. - bu hastalıkta hangi sabit düşünceyi taşıyorsun? 

Hasta - İnsan sadece geçmiş hatalarını düşünebilir.... 

 

- DELÜYON – HATA YAPTIĞI 

  

O zaman o kızların tavsiyelerini dinlemeseydim ve merhem sürmeseydim 

 मुझ ेआज ये दिन नही िेखणा पडता.... 
:-DELÜZYON – YANLIŞ YERE ACI ÇEKMİŞ 

  

Lachesis 1m. 





Sedef - Vaka 7 
3 doz Kali brom30 ile tedavi edilen sedef hastalığı vakası 

 Name: Bay K. Y 
Yaş: 58y 
Medeni Durumu: Evli 
Din: Hindu 
Eğitim: Silahlı Kuvvetler 
İş: Emekli Albay 
Tarih: 18/03/2017 

  



Sedef - Vaka 7 
3 doz Kali brom30 ile tedavi edilen sedef hastalığı vakası 

 Hasta, onca yıl aralıklı olarak Allopatik tedavi gördüğü kronik sedef 
hastalığı olduğunu bildirdi. Eşi ve çocukları (2 kızı) ile birlikte yaşıyordu. 
Emekli bir albaydı. 

 He was an introvert and after persuasion he shared the incident that 
while on duty his colleague died in field due to his negligence. He felt 
that grief for many years and his physical ailment started after that. He 
isolated himself and would not talk about his feeling with anyone. He 
had deep grief. He could not sleep peacefully he reported after that 
incident. He felt restless 
all the time. He fidgeted with his hands. 

 İçine kapanık biriydi. Biraz ikne ettikten sonra, görevdeyken ihmalinden 
dolayı meslektaşının tarlada öldüğü olayını paylaştı. Bu acıyı uzun yıllar 
hissetmiş ve bedensel rahatsızlığı bundan sonra başlamış. Kendini izole 
etmiş ve duygularını kimseyle paylaşmamış. Derin bir kederi vardı. O 
olaydan sonra hiç huzur içinde uyumadığını bildirdi. Sürekli huzursuz 
hissediyordu. Elleri kıpır kıpırdı. 



Sedef - Vaka 8 
Şiddetli Psoriatik Artrit Vakası 

 Kocasıyla yurt dışına yerleşmiş. Hindistan'da iken çalışıyormuş. Hep 
çalışmak istemiş, kariyer kadını. 14 yaşındaki büyük oğlu ASD'den 
muzdarip. Bunu öğrendiğinde Hindistan'a geri dönmek istemiş ama 
kocası izin vermemiş. Kocası ABD'de çalışmak istemiş ve karısını 
kendisiyle kalmaya zorlamış. Hindistan'a gidemediği için çok fazla öfke 
ve küskünlük, oğlunu tedavi için Hindistan'a getiremediği için hayal 
kırıklığı yaşamış. 

 After this developed psorisis and arthritis. Taken methotrexate and now 
on biologic injectables. Lots of side effects: too much pain in legs, 
ankles, knees, cannot sleep at night due to pain.  

 Bundan sonra sedef hastalığı ve artrit gelişmiş. Metotreksat kullanmış ve 
şimdi biyolojik enjektabllar kullanıyor. Yan etkileri çok: Bacaklarda, ayak 
bileklerinde, dizlerde çok fazla ağrı, ağrıdan dolayı geceleri uyuyamama. 

 Çocuğuyla çok ilgili. 



Sedef - Vaka 8 
Şiddetli Psoriatik Artrit Vakası 

 6 ay boyunca vanilya 30 verildi. 

 Şimdi çok daha iyi. 

 Biyolojik enjektabllar ve metotreksatı kendi isteği ile bıraktı. 



Sedef - Vaka 9 
 Rüya: Bir dev haline dönüştüğü ve gerçek hayatta ona hükmeden 
annesi başta olmak üzere etrafındaki herkesi paramparça ettiği bir 
rüya. 

 Hayatta çekingen, alçakgönüllü, hiçbir şey söylemez.  

 Annesinin baskısı altında yaşıyor. 

 Sadece trafik sıkışıklığında patlıyor, çok fazla öfke. 

  

 Önce Lyc 200  

 Sonra Nit-ac 30 – 3 doz (Hata yapanı affedemez) 



THANK YOU 
If you have any queries please  
don’t hesitate to contact me on 
drsamirchaukkar@gmail.com 
www.homeopathichealthsolutions.com  
+91-9892166616 
+91-8767702498 
 
 
                              Dr. Samir Chaukkar 
                              M.D.(Homeopathy)  H.M.D.( U K) 
                                                                             F.B.I.H(UK),DND, P.G.Hom (London) 
                                                                     P.G.Addictions Treatment (Canada) 
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