


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) 



Kırmızı, yeşil ve mavi renklerin 
karışımı ile oluşan ana renkler 

NANOMETRE DEĞERİNDE DALGA BOYLARI 

RADYO 
DALGALARI 

MİKRO 
DALGALAR 

ULTRAVİYOLE 

X-RAY 

GAMA 
IŞINLARI 





Kıyı sularında ışık penetrasyonu Açık okyanusta ışık penetrasyonu 

Metre 
cinsinden 
derinlik 



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) 

 

 



Ses Dalgaları Boyuna Dalgalardır 

SES 

Boşlukta ses 
olmaz! 

Uzay boşluğu SU 

HAVA 

Hava 
titreşir 

Su 
titreşir 



KOKU 

oldukça keskin (somon doğum yerinin 
kokusunu hatırlar) 

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 



YALNIZ 

• Yalnız olmayı tercih eder 

• Hayalperest 

• Özgürlük ve bağımsızlık 

• Kendi yarattıkları dünyaya kaçış 



KOPUKLUK 

• Eşlik/arkadaşlık edilmesinden hoşlanmaz 

• Toplumun bir parçası olmaktan hoşlanmaz 

• Geri çekilme 

• Fiziksel kontağı sevmez 

• Unutkan 



KORUNMA veya HAPİS 

• Evrene kaçma isteği 

• Zaman ve mekanda hafif ve kaybolmuş 

hissetmek isterler 

• İçsel sükunet, dıştan acelecilik  

• Vücutlarını ağır ve uyuşmuş hissederler 



ÖFKE 
 

• Dünyaya karşı saldırganlık 

• Ruh hali çabuk değişir 

• Ani saldırı 

• Kendisini bir hedefmiş gibi hisseder 



KAYITSIZ 

• Çelişkiye dayanamaz 

• Başkalarının düşüncesini umursamaz 

• Zihinsel aktiviteyle ilgilenmez (öğrenme, 

anlama) 

• Komutları takip etmekte zorlanır 

 



SORUMLULUK 

• Sorumluluk ağır bir vazife 

• Başkalarıyla ilgilenmek istemez 

• Ders çalışma güçlüğü 



HORMONLAR 

• Kısırlık problemi 

• Mens döneminde iyileşme veya kötüleşme 

 

 



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 

salgısı, poliüri, diyare, metroraji  



SERUM ANGUILLAE 

 

BLOOD SERUM OF EUROPEAN EEL 

YILAN BALIĞI KAN SERUMU 

ser-ang.  

Complete Dynamics Repertory 1321 

GRUP: BALIKLAR 

PART: GÖÇMEN AVCI BALIKLAR 

 

 

 



SERUM ANGUILLAE 
 

 

• Doğduğu yer, çocukluk, ebeveyn evi veya köyü, ilk aşk ile 
ilgili özlem ile nostaljik duygu (genellikle seyahat hayalleri) 

• Hareket etmek ve koşmak ister, ancak düşünce felç olur 
ve her hareket yorucudur  

• Sorunlar aşılamaz görür; her şey içimde çöküyor, beni 
mahvediyor 

• Cinsel düşünceler (birinci aşama) ardından maneviyat 
geliştirmek için cinselliğin bastırılması (ikinci aşama) 

• Oligüri veya anüri, albüminüri, silindirüri ve hipertansiyon 
ile karakterize böbrek şikayetleri, daha sıklıkla ödem 
olmayan durumlar 

• Kalbin etrafında bir çember varmış gibi çökme ve sıkışma 
hissi ile kalp şikayetleri (özellikle kapakçıklar) 

• Termal duyu kaybı: iç ısıyı azaltmak için soğuk arayışı, 
ancak yorgunken şiddetli üşüme 

• Gezici eklem ağrıları 



GADUS MORRHUA 

 

ATLANTIC COD - Morina balığı 

gad.  

Synthesis Adonis 84 

GRUP: BALIKLAR 

ALT GRUP: AVCI DİP BALIKLARI 

 

 

 



GADUS MORRHUA 
 

 

• Gerçeklikten kopacak kadar, zihinsel gerilik, yavaşlık, 
uyuşukluk, disleksi, ilgisizlik, yıpranmışlık 

• Gelecek için çaresizlik hissiyle umutsuzluk 
• Düşünceler ve ölüm arzusu ile derin melankoli 
• Başkalarına kayıtsız, tehlikelerle dolu bir dünyada sadece 

bir gözlemci 
• Kemik şikayetleri (özellikle uzun kemikler ve büyük 

eklemler): kemiğin başından patellaya kadar femurda 
çürük hissi; kalçalarda aşağı doğru uzanan ağrılar; ilk sol 
kaburga, sırt omurları, alt sırt ve sakrumda 

• Astımlı solunum: çok sık nefes alma, sanki hava yolları 
kapalıymış gibi, burun kanatlarının salınımı, hafif öksürük 
ve köpüklü balgam 

• İğne batıcı ağrılar ile birlikte mesanede şişlik ve dolgunluk 
hissi; idrara çıkma neredeyse imkansızdır  

• Kalçadan ayaklara kadar çok şiddetli soğukluk ama eller 
aşırı sıcak ve kuru 





ERKEK ÇOCUĞU 
9 yaşında 

OTİZM 

VE 

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK 

ilk görüşme Aralık 2018 



BAŞKA BİR HOMEOPATIN VERDİĞİ REMEDİLER 

Stramonium, Hyosciamus, Anacardium, 

Mercurius, Sulphur, Alumina  

Hiçbirine iyi cevap vermemiş  

HOMEOPATİK 
TEDAVİLER 

GEÇMİŞİ 



3 yaşına kadar, psiko-fiziksel gelişimi normalmiş 

(konuşma, yürüme, şerkı söyleme, gülümseme) 

GELİŞİM 



Ama yine de 2 yaşında görünür bir 
sebep olmakısızın diğer çocuklara 
nazaran daha abartılı ve daha fazla 
öfke nöbetleri geçiriyormuş. 

 

ÖFKE NÖBETLERİ 



Ayrıca, bebekliğinden beri, ciddi 
uyku bozukluklar gösteriyor: gün 
içerisinde çok az uyuyor ve gece 
boyunca sürekli uyanıyor (9 defaya 
kadar) 

UYKUSUZLUK 



vMIND - AUTISM 

    ZİHİN - OTİZM 

vMIND - TEMPER TANTRUMS 

    ZİHİN - HUYSUZLUK NÖBETLERİ 

 
vSLEEP - WAKING - frequent 

    UYKU - UYANMAK - sık sık 



• 3 yaşında gelişiminde duraklama ve sosyalleşmede gerileme yaşadı:      

   Gülmeyen, göz teması azalan, diğer çocukların arkadaşlığından hiç  

   hoşlanmayan, her gün çok şiddetli ve uzun sinir krizleri geçiren, bu   

   sırada çığlık atıp kendini yere atıp bizi ve kendini döven bir çocuk  

   oldu. 

• Birden fazla uzmana başvurduk ve otizm ve yaygın gelişimsel 

bozukluk  tanısı kondu. 

TANI 



O günden sonra hep daha kötüye gitti:  
Kendisi ve yaşıtları arasındaki uçurum giderek daha belirgin hale 
geliyor ve daha sakin, katılımcı ve alıcı olduğu dönemleri daha gergin 
ve heyecanlı olduğu dönemlerle değiştirmesine rağmen bilişsel-
davranışsal profilinde hiçbir gelişme olmadı 

DAVRANIŞ 



Pervasız, öngörülemez ve hiçbir kısıtlamaya gelemiyor, örneğin 
korkuluklara ve duvarlara, hatta çok daha yüksek olanlara 
tırmanmaya meyilli; Eğer ona kızarsam, ANİDEN tepki verir ve bana 
vurur. 

DAVRANIŞ 



KIZGIN olduğunda eşyaları 
fırlatır; sıklıkla camdan dışarı 
eşya atar 

KIZGINLIK 



Ruh hali sıklıkla dalgalanır; görünürde 
bir sebep yokken gülerken, ANİDEN 
çığlık atar ve geçersiz nedenlerle 
umutsuzluğa kapılır: 'Burada kalmak 
istemiyorum', 'Gidip araba kullanmak 
istiyorum', 'Civciv almak istiyorum', 
vs. 

RUH HALİ 
DALGALANMALARI 



Her zaman çok sabırsız ve sanki evde 
kafesteymiş gibi dışarı çıkmaya her 
zaman hazır, ne kadar meşgulse o 
kadar iyi oluyor; her zaman çok 
huzursuz 

SABIRSIZLIK 

VE 

HUZURSUZLUK 



vMIND - THROWING things around 

   ZİHİN - ATMA şeyleri çevreye   

 
vMIND - THROWING things around - window; out of 

   ZİHİN - ATMA şeyleri çevreye - pencereden 
dışarı   

 
 

vMIND - MOOD - changeable 

   ZİHİN - RUH HALİ - değişebilir 
 

vMIND - IMPATIENCE 

    ZİHİN - SABIRSIZLIK 

 
vMIND - RESTLESSNESS 

    ZİHİN - HUZURSUZLUK 



• Boş zamanlarında ne yapacağını bilemiyor çünkü hiçbir şeye konsantre 

olamıyor, oyun oynamaz, okumaz, resim yapmaz, sürekli zarar vererek 

EVİN İÇİNDE KAOTİK BİR ŞEKİLDE GEZİNİP DURUR  ve hep yemek yer. 

her zaman; yemek yerken kendini daha iyi hisseder. 

• Konsantrasyon konusunda çok büyük sorunları var, sadece birkaç dakika 

konsantre olabiliyor; yazamıyor veya okuyamıyor ve yazma öncesi 

alıştırmalarda noktaları birleştirmede zorluk çekiyor. Ders yapmak 

istemediğinde  bazen GÜÇ KULLANARAK VEYA BAĞIRARAK bile isyan eder. 

KONSANTRASYON 



Destek öğretmeni ve okul asistanından 
fayda görüyor. 

İyi karşılanmıyor ,çünkü her zaman 

diğer çocukları komuta etmek istiyor. 

 

EMRETMEK 



Ayrıca zamanı algılamada da sorunları 
var; genellikle sabah olduğunu söylüyor 
ama akşam ya da tam tersi oluyor. 

ZAMAN 



vMIND - EATING - when - amel.  

    ZİHİN - YEMEK YEME - yemek yerken - amel. 

 
vMIND - DICTATORIAL 

    ZİHİN - DİKTATÖRCE 

 
vMIND - CONFUSION of mind - time; as to 

    ZİHİN - KARIŞIKLIK zihnin - zaman, gelince 

 



• Her şeyden çok suyu sever, ata binmeyi 
ve hayvanlarla ilgili her şeyi 

• Okulda olmadığı zamanlarda, uyanır 
uyanmaz banyo yapmak ister, ıslanmayı 
sever ve sonra bir noktada küvete 
uzanarak rahatlar. 

• Özellikle güreş ve gıdıklama ya da suyla 
oynama gibi fiziksel oyunları, mümkün 
olduğunca tamamen ıslanmayı sever. 

SU 



• En ufak bir korku duymadan üç 
yıldır ata biniyor. Hayvanları çok 
sevse de pek sevecen değildir: 
Köpeklerin, kedilerin ve hatta atın 
kuyruklarını ve kulaklarını çeker. 

• Hiç korkusu yok, sadece bir tane... 
karanlıktan korkuyor. 

KORKULAR 



vMIND - WATER - loves 

    ZİHİN - SU - sever 

 
vMIND - FEARLESS 

    ZİHİN - KORKUSUZLUK 

 

vMIND - FEAR - dark; of 

    ZİHİN - KORKU - karanlık; -tan 

 



• Fiziksel düzeyde ciltle ilgili birçok sorunu 

var; 3-4 yıldır kıl kenarlarında egzama 

şikayeti var ve çok sık bacaklarını ve 

dizlerinin arkasını kaşıyor ama orada hiç 

döküntü görmedim. 

• İkinci fiziksel sorunu ise kabızlık; Bu 

kronik bir sorun ve uzun zamandan 

beri bunun acısını çekiyor.. 

FİZİKSEL ŞİKAYETLER 



vHEAD - ERUPTIONS - eczema - Margins of hair 

    BAŞ - DÖKÜNTÜLER - egzama - Sınırları saçların 

vEXTREMITIES - ITCHING - Knees - Bend of 

    EKSTREMİTELER - KAŞINMA - Dizler - Kıvrımı 

vEXTREMITIES - ITCHING - Legs - eruptions; without 

    EKSTREMİTELER - KAŞINMA - Bacaklar - döküntüler 

olmaksızın 

vSKIN - ITCHING - eruptions - without 

    DERİ - KAŞINMA - döküntüler - olmaksızın 

vRECTUM - CONSTIPATION - chronic 

     REKTUM - KABIZLIK - kronik 





1MK 

3 damla, günde 2 defa 



20 gün sonra: 

- kaşıntı yok, cilt şikayetleri yok 

- başka değişiklik yok 

1 MK 

5 damla, günde 2 
defa 



40 gün sonra: 

- kaşıntı yok, cilt şikayetleri yok 

- kabızlık yok 

- davranışlarında değişiklik yok 

10 MK 

5 damla, günde 2 
defa 



90 gün sonra: 

- kaşıntı yok, cilt şikayetleri yok 

- kabızlık yok 

- öfke nöbetleri, huzursuzluk ve sabırsızlık daha iyi 

- konsantrasyonda değişiklik yok 

- otizm seviyesinde değişiklik yok 

10 MK 

7 damla, günde 2 
defa 



4 ay sonra: 

- kaşıntı yok, cilt şikayetleri yok 

- kabızlık yok 

- öfke nöbetleri, huzursuzluk ve sabırsızlık daha iyi 

- konsantrasyon daha iyi; okulda dersleri daha rahat takip ediyor 

- otizm seviyesinde değişiklik yok 

50 MK 

5 damla, günde 2 
defa  



6 ay sonra: 

- kaşıntı yok, cilt şikayetleri yok 

- kabızlık yok 

- öfke nöbetleri, huzursuzluk ve sabırsızlık daha iyi 

- konsantrasyon daha iyi; öğretmenleri çok mutlu 

- otizm açısından gelişme var, arkadaşları ile daha çok iletişimde 

50 MK 

7 damla, günde 2 
defa 



9 ay sonra: 

- kaşıntı yok, cilt şikayetleri yok 

- kabızlık yok 

- öfke nöbetleri, huzursuzluk ve sabırsızlık daha iyi 

- konsantrasyon daha iyi; tatil için verilen ev ödevini gayet iyi 
yapmış 

- otizm açısından tatil boyunca daha çok iletişime geçmiş ama… 



ebeveynler homeopatik tedaviyi durdurmaya karar verdiler 
çünkü, 

onların anlayışına göre homeopati çok yavaş... 



SYMPTOMS FROM REPERTORY 



MIND - AUTISM 
MIND - TEMPER TANTRUMS 
SLEEP - WAKING - frequent 
MIND - THROWING things around 
MIND - THROWING things around - window; out of 
MIND - MOOD - changeable 
MIND - IMPATIENCE 
MIND - RESTLESSNESS 
MIND - CONCENTRATION - difficult 
MIND - CONFUSION of mind - concentrate the mind, on 
attempting to 
MIND - EATING - when - amel. 
MIND - DICTATORIAL 
MIND - CONFUSION of mind - time; as to 
MIND - WATER - loves 
MIND - FEARLESS 
MIND - FEAR - dark; of 
HEAD - ERUPTIONS - eczema - Margins of hair 
EXTREMITIES - ITCHING - Knees - Bend of 
EXTREMITIES - ITCHING - Legs - eruptions; without 
SKIN - ITCHING - eruptions - without 
RECTUM - CONSTIPATION - chronic 



ZİHİN - OTİZM 

ZİHİN - HUYSUZLUK NÖBETLERİ 
UYKU - UYANMAK - sık sık 
ZİHİN - ATMA şeyleri çevreye 
ZİHİN - ATMA şeyleri çevreye - pencereden dışarı 
ZİHİN - RUH HALİ - değişebilir 
ZİHİN - SABIRSIZLIK 
ZİHİN - HUZURSUZLUK 
ZİHİN - KONSANTRASYON - zor 
ZİHİN - KARIŞIKLIK zihnin - konsantre etme zihni, teşebbüsü 
ZİHİN - YEMEK YEME - yemek yerken - amel. 
ZİHİN - DİKTATÖRCE 
ZİHİN - KARIŞIKLIK zihnin - zaman, gelince 
ZİHİN - SU - sever 
ZİHİN - KORKUSUZLUK 
ZİHİN - KORKU - karanlık; -tan 
BAŞ - DÖKÜNTÜLER - egzama - Sınırı saçların 
EKSTREMİTELER - KAŞINMA - Dizler - Kıvrımı 
EKSTREMİTELER - KAŞINMA - Bacaklar - döküntüler olmaksızın 
DERİ - KAŞINMA - döküntüler - olmaksızın 
REKTUM - KABIZLIK - kronik 







GALEOCERDO CUVIER HEPAR 

KAPLAN KÖPEKBALIĞI CİĞERİ 

galeoc-c-h. 

Synthesis Adonis 839 

GRUP: BALIKLAR 

ALT GRUP: HAREKET HALİNDEKİ AVCILAR 



GALEOCERDO CUVIER HEPAR 
● Ölümcül tehlikelerle dolu bir dünyaya karşı sinirlilik ve her 

zaman bir şeyler için tetikte ve yükselimiş halde ancak 

korkusuz hissediyor. 

● Ani verilen tepkilerle birlikte oldukça öfkelil hal 

● Kimsenin ona zarar veremeyeceği hissiyle kolayca öfkelenme 

● Kontrol edilemeyen cinsel içerikli ve müzmin/yerleşmiş 

düşünceler, ancak libidoları eşleri yakındayken kaybolur 

● Zihinsel olarak çok parlak ve keskin ama fiziksel olarak yorgun 

ve zayıf 

● İçsel bir uğultu hissi, aynı zamanda dünya ve zaman uğultudur 

● Huzursuzluk, sürekli hareket halindedir ve hareket iyi gelir 

● Bir tür kemik farkındalığıyla birlikte özellikle vücudun üst 

kısmında kas-iskelet şikayetleri (omuz, kürek kemiği ve sırt 

bölgesinde ağrı ve tutukluk)  



HAREKET HALİNDE AVCILAR 

● Fazlasıyla öfkeli ve ani verilen tepki 

● Başkalarına karşı çok saldırgan ve kabadırlar 

● Kolayca öfkelenir ve hızlı bir şekilde harekete 

geçerler 

● Hayatta mutluluk yok, etrafta çok fazla tehlike var 

● Yaralanma korkusu 

● Tehlikeden kaçınmak ve saldırıya uğramamak için 

önce onlar hareket eder 

● Hayatta iki seçenek vardır: hayatta kalmak veya 

ölmek 

● İç dünyaları kırılgandır, onu pek koruyamazlar 





This presentation uses a free template provided by FPPT.com 

www.free-power-point-templates.com 

VAKA - 78 yaşında Kadın 



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 

www.free-power-point-templates.com 

Ana Problem 

 

    Demans 
 



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 

www.free-power-point-templates.com 

Geçmiş hikayesi 

• Astım 

• Birçok solunum yolu problemleri 
• kulaklar 

• burun 

• öksürük 

 



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 

www.free-power-point-templates.com 

Genel özellikler 

 

• Açlık hissetmiyor, birkaç lokmadan sonra doyuyor 

• Susuzluk hissediyor, her zaman böyleymiş. Sıcak 
içecekleri tercih ediyor, özellikle çay 

• Kolay üşüyen bir yapısı var 

• Müzik ve dans etmek onu mutlu ediyor 

 



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 

www.free-power-point-templates.com 

Demansın başlaması 

• Yaklaşık 3 yıl önce başlamış (kızının 
anlattıkları) 

• Sıradan bir şekilde başlamış. Anne kızını 
aramak istemiş ama kızının numarasını 
hatırlayamamış.  

• Daha önce de hafıza problemleri olurmuş 
ama hiçbir zaman numaraları unutmazmış. 
Tüm telefon numaralarını ezbere bilirmiş. 



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 

www.free-power-point-templates.com 

• Bu durum birkaç kez daha tekrarlamış; kızını aramak 
istediğinde numarayı ezberden çevirememiş. 

• Daha sonra başka numaraları da hatırlayamadığını 
fark etmiş. 

• Sonrasında da yön bulma sorunları başlamış 



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 
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• Tek başına dışarıya çıkmaya korkar olmuş, çünkü evin 
yolunu bulup bulamayacağından emin değilmiş. 

 

• Bir süre sonra evden dışarı sadece kızıyla çıkmaya 
başlamış. 
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Kızının anlattıkları 

Annem ailesini tanıyor, hala akrabalarının 
isimlerini hatırlıyor. 

Birlikte eski fotoğraflara baktığımızda, herkesi 
aynı zamanda ikinci derece bir kuzen ya da 
uzaktan bir amcasını dahi net bir şekilde 
hatırlıyor. 

Çocuklarımla onu ziyaret ettiğimizde, bizimle 
konuşuyor ama sürekli onun bizimle birlikte 
olmadığı hissine kapılıyoruz. 
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Annem çok çabuk yoruluyor ve daha sonra 
artık bizimle değil, neden bahsettiğimizi 
bilmiyor. 

 

Onlara gülümser ama bir daha asla bir 
sohbete girmez. 
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NASIL BİRİYDİ ? 

Küçükken yüzücüydü. 

Yüzmeye çok erken yaşlarda başladı. Aile doktoru, 
sürekli solunum problemi nedeniyle havuzu gitmeyi 
bırakmasını tavsiye etti, ancak o duramadı. 

Bir takımda yüzmeye başladı ve hatta kazandıkları 
birkaç yarışmaya katıldı. Diğer yüzücüler arasında en 
hızlısıydı. 
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Bir dönem bireysel bir yüzücü olmak istedi ancak koçu 
onu takımda kalmaya zorladı ve eğer bireysel bir yüzücü 
olursa bir daha belki de asla altın madalya 
kazanamayacağını söyledi. 

Koçu takımın ona ihtiyacı olduğunu ve takımın onsuz 
aynı olmadığını söyledi. 

O da takımında kaldı. 
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Aile sahibi olunca yüzmeyi bıraktı. 
 

İşyerinde onu çok sevdiler, herkese karşı nazikti ve aynı 
zamanda çok çalışkandı. Neredeyse ihtiyacı olan her şeyi 
elde etti. 

Bütün iş arkadaşları onu severdi, hiç kimseyle kavgası 
olmadı. 
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Kendi işini kurmak istedi ama patronu onun istifasını 
kabul etmedi, onu kaybedemeyecek kadar önemli 
olduğunu söyledi. 

Emekli olana kadar aynı şirkette kaldı. 
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Çocukluğu 

Okulda her zaman bir sürü arkadaşı vardı. 

Okulu hiç sevmedi, orada sıkıldığını hissetti. 

Kaçmak ve bir daha okula gitmemek istedi 
ama okul arkadaşları her zaman onlarla 
kalmasını istediler, oynamak ve birlikte okula 
gitmek için ısrar ettiler. 
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Yüzme havuzu onun için tek kaçıştı. 

Yüzerken mutlu olurdu.  

Her zaman zayıf ve kolay üşüyen bir çocuktu, ama soğuk 
suya girdiğinde kendini ısınmış hissederdi: 

▪ “Sanki su vücudumla birleşiyor ve beni ısıtıyordu” 

▪ “Su benim hayatımdı” 
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Hayatında hiçbir şeyden pişman olmadı, bir sürü Altın 
Madalya aldı, güzel bir ailesi var, mutlu bir hayatı oldu. 

 

Hayatındaki tek hayal kırıklığı, tek başına yüzmeyi ve 
şirket kurmayı denememiş olmasıdır. 
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TAKİP GÖRÜŞMELERİ 
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İlk görüşmeden 6 ay sonra 

 

Kızı beni aradı, biraz iyileşme gördüğünü 
söyledi. 

Annesi, onu ziyaret ettiklerinde eskiye 
nazaran sohbete daha uzun süre katılıyordu. 

Daha fazla zaman orada olduğunu, konulara 
dahil olduğunu fark etti. 
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İlk görüşmeden 12 ay sonra 

Anne ofise yalnız geldi, kızı sonra bize katıldı. 

Kızı, annesinin yolu bilip bilmediği konusunda 
kendini sınamak için yalnız gelmek istediğini 
söyledi. 

Anne artık oryantasyon konusunda daha 
bilinçli, sokakları hatırlıyor ve eskiden gittiği 
bakkala tek başına yürüyebiliyor. 
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İlk görüşmeden 18 ay sonra 

Anne evden dışarı yalnız çıkabiliyor ve dönüş 
yolunu bulabiliyor. 

Daha az sisli anlar, daha bilinçli, konuşmayı 
daha uzun süre takip ediyor. 

Telefon numaralarını hatırlamakta hala 
hatalar yapıyor ama az ya da çok onları 
hatırlamaya başladı. 
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İlk görüşmeden 24 ay sonra 

 

Anne normal bir hayat yaşıyor 

 - tek başına yolunu bulabiliyor 

 - telefon numaralarını hatırlıyor 

 - diyalogları takip edebiliyor 
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Bu vakada ne görüyoruz? 

Zihin boyutuda 

• rekabet (altın madalyalar, kendi 

şirketi) 

• grup içinde mi yoksa yalnız mı? 

• kolayca sıkılır 

• hafıza sorunları 

• suya kaçış 

Fiziksel boyutta 

• demans 

• solunum şikayetleri 

• üşüyen 

• susuzluk hisseden 

• sıcak çay isteği 
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Remedi nerede? 

Ortam: Su 

 

Hayvan krallığı 

(omurgalılar) 

 

Balıklar 
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Ana problem 

 

Bir grubun üyesi olmak zorunda mıyım yoksa bağımsız 
olup tek başıma yüzebilir ve çalışabilir miyim? 

 

 

sürü balıkları 
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• Kafa karışıklığı: Bunu tek başıma yapabilir miyim, yapamaz 

mıyım? Bağlantı kurma ve bağlantıyı kesme arasında mücadele  

• Tehlikeli bir dünyada grup tarafından korunma ihtiyacı 

• Huzursuz, özgür kalma arzusuyla beraber her zaman başkalarının 
isteklerini yerine getirmeye hazır (birinci aşama) 

• Kendi istediğini yaptığında ve kendi başarısını gösterdiğinde 
başkalarının ne söyleyeceği endişesi (birinci aşama) 

• Rutinden nefret etme, uyumlu olmaktan kurtulma ve sadece 
rüzgarla birlikte hareket etme arzusu 

• Ağırlık, kayıtsızlık, mesafe, kopukluk (ikinci aşama) 

• Kadın şikayetleri (lökore, doğurganlık) 

• Cilt ve solunum şikayetleri 
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SÜRÜ BALIKLARI 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
Clupea harengus (herring)                                                                                                                                           Lepomis gibbosus (pond perch) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Erythrinus (red mullet) 
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Clupea harengus 
(herring - Ringa Balığı)    



CLUPEA HARENGUS 

 

HERRING - Ringa Balığı 

clup-hr.  

Synthesis Adonis 1390 

GRUP: BALIKLAR 

ALT GRUP: AVCI OLMAYAN SÜRÜ BALIKLARI 
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• Mükemmeliyetçilik: Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak ve en iyisi 
olmak istiyorum  

• Huzursuzluk: Bir şeyler yapmalı, bir yerden başka bir yere gitmeli (ilk aşama) 

• Özgür kalma arzusunun yanında grubun talepleri doğrultusunda rüzgarın 
akışında ilerler 

• Boşluk hissi, zihin bedenden kopmuş, gün boyunca uyurgezerlik hissi, herkese 
karşı tam bir ilgisizlik, üzüntü, suratsız (ikinci aşama) 

• Hareket edememe hissi ile birlikte ağırlık (fiziksel ve zihinsel olarak) 

• Heaviness with sensation of being unable to move (physically and mentally) 

• İstemsiz şarkı söyleme arzusu; enstrüman çalmak,müzik ve şarkı söylemek 
mutluluk verir 

• Solunum şikayetleri (göğüs daralması, öksürük, nefes almada zorluk) 

• İdrar şikayetleri (sistit, böbrek problemleri) C
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