




DOĞADA KAKTÜSLER 



 

Kaktüs adı, 'dikenli bitki' anlamına gelen 
Yunanca 'kaktos' kelimesinden türetilmiştir. 

 

Yaklaşık olarak 2.000 türü vardır. 



Ortam 

Çoğu kaktüs toprakta büyür, ancak diğer 
organizmaların yüzeylerinde büyüyen ve yakın 
çevrelerinden besin toplayan türler de vardır. 

 

Kaktüslerin kumlu, kayalık toprakları aşmak için 
son derece uzun kökleri vardır. Bu kökler yüzeye 
yakın büyür ve mümkün olduğunca fazla su toplar. 
Büyük bir saguaro, 15 metre uzunluğunda kök 
sistemine sahip olabilir. 



H
ayatta kalan

lar 

Kaktüslerin yapısı, sıcak ve kuru iklimlerde hayatta 
kalmalarını sağlar. 

Çoğu, mumsu bir cilt yüzeyine sahip kalın, etli gövdelere 
sahiptir. 

Sapları, suyu depolamak için bir rezervuar görevi görür. 

Sert cildi suyun buharlaşmasını önler. Ek olarak, çoğu 
kaktüsün yüzeyleri, su miktarındaki değişikliklere uyum 
sağlamak için genişleyebilir ve büzülebilir. 



BİTKİ 

Kaktüsler, bilinen türden tipik yaprakları yoktur. 
yaprakları tamamen olmayabilir, küçülebilir veya su 
kaybını azaltmak için pul veya diken yapılarına 
dönüşmüş olabilir. Dikenler gövde üzerinde büyür. 

Kaktüsler, sukulent bitkilerden (su depolu dokulu 
bitkiler) areol yapıları ile ayırt edilebilirler. 

Areoller, çiçeklerin, daha fazla dalın ve yaprakların 
büyüyebileceği modifiye olmuş dallardır. 



Kaktüs dikenleri bitkinin çoğu hayvan 
tarafından yenmesini engeller. 
 
Kaktüs dikenleri türe göre kısa, uzun, yumuşak 
veya keskin olabilir. 
 
Dikenler düz olabilir veya çengelli uçlara sahip 
olabilir. 



Ç
İÇ
EK

 

Tüm kaktüslerin çiçekleri vardır. 

Çoğu kaktüs için çiçekler kısa ömürlüdür; çiçek vermeleri 
sadece birkaç gün sürer. Bazılarının çiçekleri sadece 
geceleri açar. 

Birkaç türün çiçekleri, solmadan ve düşmeden önce bir 
gün veya bir günden daha az bir kısa süreliğine açılır. 

Kaktüslerin kısa çiçek açma süresi, yumuşak taç 
yapraklarından buharlaşan su miktarını azaltır. 



ÜREME 

Tüm kaktüsler çoğalır. 

Çiçekleri hem erkek hem de dişi bölümlere sahiptir ve 
tozlaşma için kuşları, yarasaları ve böcekleri kullanır. 

Döllenmiş yumurtadan bir meyve gelişir. 

Bu kaktüs meyvesi, siyah veya kahverengi tohumlar 
içeren etli bir meyvedir. Kaktüs tohumları kuşlar, rüzgar 
ve yağmur tarafından  yayılır. Bir kaktüs bitkisi ömrü 
boyunca yaklaşık olarak bir milyon  kadar tohum 
üretebilir, ancak yalnızca bir veya iki tohum yeni bir 
kaktüs üretebilecek kadar hayatta kalır. 



DEĞERİ 

Kaktüsler hayvanlar ve insanlar için önemlidir. 

- Küçük hayvanlar, böcekler ve kuşlar onların gövdesi 
ve çiçekleri ile beslenir. Kuşlar yuvalarını kaktüs 
gövdelerine yapar. 

- Bazı ağaçkakanlar yuvalarını daha büyük tür olan 
kaktüslere yaparlar. 

- Ve hem kuşlar hem de hayvanlar, kaktüs bitkilerinin 
gövdelerinde avcılardan saklanır ve sığınırlar. 

 



Kaktüsler insanlar için de bir besin kaynağıdır. 

Dikenleri kazındıktan sonra, frenk inciri sapları kızartılıp yenebilir. 

Birçok insan kaktüs meyvelerini yer veya tohumlarını kekler için öğütür. 
Bazı kaktüsler kırmızı gıda boyası üretiminde önemlidir. Ve diğer 
kaktüsler, bir kez kesilip kurutulduktan sonra inşaat malzemesi olarak 
kullanılır. 
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HOMEOPATİDE KAKTÜSLER 
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DARALMA 

Fiziksel düzeyde daralma, tıkanıklık veya sıkışma ve 
boğulma hissederler. 

 - kafa 

 - göğüs 

 - boğaz 
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DARALMA 

Zihinsel düzeyde de daralma var 

 - hayatlarını yaşamak isterler ama hayatları onları 
 sıkıştırır. Kendileri olamazlar, hayattan zevk 
 alamazlar çünkü imkanları kısıtlıdır (delüzyon) 

 - hayatlarından zevk almalarına izin verirlerse acı 
 çekeceklerini düşünürler. 
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HAZ 

Özellikle ilişkilerinde hazzı inkar etmek isterler. 

 - duygusal olarak kuru bir insan olarak görünürler ve aynı 
 zamanda etraflarında duygusal bir “çöl” yaratırlar. 

 - içe dönük 

 - asabiyet 

 - sessiz ve suratsız 

 - eşlik edilmekten ve konuşmaktan kaçınma 
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ISTIRAP 

Tüm ıstıraplardan kaçınma 

 - zihinsel 

 - fiziksel 
 

Acı çekeceklerini bilmeleri onlar için ölümdür. Devasa ve 
ölümcül de olabilir. 
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BAĞIMSIZLIK 

Suratsız, kuru bir insan olarak görünürler, ancak bunun 
nedeni, eğer birine veya bir şeye çok fazla bağlanırlarsa, 
acı çekecek ve incineceklerini düşünmeleridir. 

Herkesle ve her şeyle mesafeyi korumak isterler (ilişki 
yok, çocuk yok, köpek yok, hatıra yok, hiçbir şey yok) 
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HİPOKONDRİ 

Onlar oldukça hipokondriyak kişilerdir 

Hastalıklarından, ağır hastalıklarından ve hatta tedavisi 
olmayan hastalıkları olduğundan emindirler. 

Farklı doktorlar ve tedavilerle kaybedecek zamanları 
yok, hemen yardımcı olacak bir ilaç isterler 

Genellikle doktorlara, tıp bilimine inanmazlar, sadece 
ilaçlara inanırlar. 
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HİPOKONDRİ 

 

Her zaman tedavi edilemez olduklarını düşünürler ve 
hastalık sırasında acı çekmekten ve ağrısı olmasından 
çok büyük bir korku duyarlar. 

Acıdan kaçınmak için tonlarca ilaç alırlar 
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KONTROL 

Her zaman zihinlerini kontrol etmek zorundalar, çünkü 
tüm bu korkulu düşüncelerinden dolayı kolayca 
çıldırabilirler. 

Duygularını kontrol etmiyorlar 

Histerik (çığlık atan, feryat eden, bağıran), neşeli, 
korkusuz olabilirler (ilk evrelerinde)  
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KARDİYOVASKÜLER 

- göğüs çevresinde daralma 

- kalp bölgesinde baskı 

- göğüs sıkışmış gibi bir his 

- çarpıntılar 

- kardiyovasküler şikayetler 
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BATICI AĞRILAR 

 

- delici ağrılar 

- sanki ağrı bir taraftan diğer tarafa delip geçer gibi 

- ağrıya sebep olan bir kılıç gibi 
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ZAMAN 

Zamana karşı yarışırlar, zamanın yeterli olmadıklarını 
hissederler 

 

Değişen zaman algısı 

 kendilerini zamansal bir alana (zaman, saat, gün) 
 yerleştirmekte zorluk yaşarlar 
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CİNSELLİK 

Fiziksel temastan kaçınmak isterler, ancak büyük bir 
cinsel istek duyarlar. 

 - rüyalar 

 - erotik düşler 

 - fanteziler 

 - erotik düşünceler 



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 
www.free-power-point-templates.com 

RÜYALAR  

- hayvanlar 

- düşme 

- Hasar görmüş evler 

 

Tüm rüyaları korkunçtur. 
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• Kaktüs hastaları katı bir şekilde hayatta 
kalma peşindedirler ve küçücük bir hata 
yaparlarsa öleceklerini bilirler. 

• Büyük bir hayatta kalma ustası 
olduklarının farkındalar, ancak sürekli 
hasta olma ya da ölme korkusu vardır. 

• Bekleyerek ve hiçbir şey yapmadan enerji 
ve zaman kaybetmek istemezler. 
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• Sıkılık ve sıkışma 
• Zihinsel ve fiziksel acılardan kaçınma 
• Keyfin reddedilmesi 
• Narsisizm, ilişkilerin kurumasıyla oluşan bağımsızlık 
• Hipokondri (doktor değil ilaca düşkünlük) 
• Kontrol: duyguları değil zihni 
• Kardiyovasküler şikayetler 
• Batıcı ağrılar 



CARNEGIEA GIGANTEA 

 

SAGUARO VEYA DEV KAKTÜS 

carneg-g. (Synthesis Adonis 179) 

GRUP: CACTACEAE 

 

 



CARNEGIEA GIGANTEA 

 

 
 

• Kasılma ve daralma 
• İstila, ihlal, hayatına ve evine izinsiz giren insanlar hissi 
• Sol üst köşeden tehdit hissi 
• Arkadaşlarının karanlık ve uğursuz bir şeye dönüştüğü hissi 
• İlgisizlik, uyuşukluk hissi, her şeye ve herkese karşı (ikinci aşama) 
• Yeme bozuklukları, özellikle bulimia 
• Duygusal gerginliğe bağlı dermatolojik şikayetler (özellikle kaşıntı) 
• Kardiyovasküler şikayetler 



ANHALONIUM LEWINII 

 

 

• İşkolik: Daha iyi ve daha iyiyi yapma ve başkalarını kendi işine dahil 
etme arzusuyla üretken iş peşinde koşma (birinci aşama), ardından 
kronik yorgunluk sendromu (ikinci aşama) 

• Meditasyon ve manevi temalara ilgi duyan iç gözlem 
• Benlik yitimi ve çevreden disassosiye olma  (ikinci aşama) 
• Görsel-işitsel halüsinasyonlar: müzikle senkronize halde harika, 

renkli görüntüler (ikinci aşama) 
• Uyku-uyanıklık ritmi tamamen tersine dönene kadar kademeli 

değişiklikler 
• Genellikle ağrılı olması gereken şikayetlerinin ağrısız olması 
• Sıcakkanlı (birinci aşama) veya üşüyen (ikinci aşama) 
• Nörolojik şikayetler 



KADIN 
39 yaşında 

 

 

DİSMENORE - BAŞ AĞRISI - FİBROMİYALJİ 

İlk görüşme Mayıs 2012 



 

Asıl sorun adetlerimle ilgili ve artık menopoza 
girmek için sabırsızlanıyorum ama bu uzak bir 
umut çünkü ailemdeki tüm kadınlar, annem, 
teyzelerim ve anneannemler 53 ve 56 arasında 
menopoza girdiler.  

MENSLER 



 

  

 

• İlk adetimi 11 yaşındayken oldum ve o 
zamandan beri her ay ama her ay 3 gün çok 
çaresiz oluyorum 

• Ağrılarım her zaman çok kötüydü, 3 gün 
ağlıyorum ve hiçbir şey beni daha iyi 
hissettirmiyor; ağrı kesici alırsam 2 saat daha 
iyi hissediyorum sonra ağrı eskisinden daha 
da kötü geri geliyor 

 
 

MENSLER 



  

 

Sanki rahmim bir kafesteymiş gibi 
hissediyorum, bir şeyin onu sıktığını 
hissediyorum, bir kramp, korkunç... 

 
 

MENSLER 



  

 

Ve ne zaman kendimi rahmim gibi kafese 
kapatılmış hissetsem, köpüren bir kaplan gibi 
oluyorum; Sinirli, sabırsız ve histerik 
oluyorum; iş arkadaşlarım o günlerde 
benden uzak dururlar, hayatta kalmak için 
savaştığımı ve öldürebileceğimi bilirler... 

 

MENSLER 



  

 

Neyse ki uyuyabiliyorum 

çünkü geceleri hiç akıntım olmuyor 
 

MENSLER 



  

 

 

• Bana menslerinden biraz daha 
bahsetmesini istedim 

 

• Daha önce söylediğimi tekrarlayabilirim, 
ağrı korkunç, 3 gün ağlıyorum 

• Kan koyu, 2 gün boyunca neredeyse siyah 
ve çok fazla pıhtı oluyor 

 
 

MENSLER 



  

 

 

• Keşke sadece bununla kalsa... 

 

• Her şey ilk gün oluyor, özellikle baş ağrısı, 
başın etrafında bir mengene varmış ve sanki 
patlayacakmış gibi dolu hissediyorum... 

 

MENSLER 



  

 

• Baş ağrılarıyla ilgili başka özellikler var mı? 

 

• Evet, bir şey daha var, başım ağrıdığında 
yüzüm yanıyor, sıcak ve kırmızı oluyor! 

MENSLER 



  

 

 

• Ve her ay, kışın, regl dönemimde 
boğazım ağrıyor. 

 

• Tüm bunlar yüzünden menopoza 
girmek için sabırsızlanıyorum 

 
 

MENSLER 



• Hiç doğum kontrol hapı kullandın mı? 

 

• Evet, daha az ağrı çekeyim diye  birkaç ay 
kullandım ama iyileşme çok azdı 

• Yirmili yaşlarımda aldım ve sonra yaklaşık on 
yıl önce tekrar aldım ama ikisinde de bırakmak 
zorunda kaldım 

 

DOĞUM KONTROL 
HAPI 



 

• Niçin bıraktın? 

 

• Doktor, bana deli olduğumu söyleyen 
jinekoloğumun yaptığı gibi olmayacağına söz 
ver... 

• Bu problemin haptan olmasının mümkün 
olmadığını, bunun bir tesadüf olduğunu 
söylüyor... ama bu nasıl tesadüf olabilir? Bunun 
tesadüf olmadığını çok iyi biliyorum... 

 

DOĞUM KONTROL 
HAPI 



  

• Şikayetin neydi? 

 

• Hayatımda hiç burnum kanamadı ama hap 
kullandığım iki seferde de... musluk açıldı... 

DOĞUM KONTROL 
HAPI 



 

• Fibromiyalji hakkında konuşalım 

 

• Sana ne anlatmalıyım? İlk semptomları yaklaşık 
10 yıl önce yaşamaya başladım... o lanet olası 
adam yüzünden... Sırt ağrılarım başladı ve 
yavaş yavaş ağrılarım arttı ve büyüdü ve şimdi 
her yerim ağrıyor, ama özellikle burada (her iki 
deltoidi işaret ediyor) 

 
 

FİBROMİYALJİ 



Romatolog bunun fibromiyalji ile ilgisi 
olmadığını söylüyor ama ayağımın 
tabanına sık sık kramp giriyor 

 

 
 

FİBROMİYALJİ 



 

 

• Lanet adam dediğiniz kim ? 

 

• Benim eski erkek arkadaşım! Düğün 
hazırlığı yapıyorduk ve bir gün bana hazır 
olmadığını söyledi!  

• İşte o zaman fibromiyaljim başladı, 
eminim 

 

 

 
 

AŞKTA 
HAYALKIRIKLIĞI  



• Sizin tepkiniz ne oldu?  

• Kendimi eve kilitledim ve o zamandan beri 
hayatım sona erdi, hiçbir şey yok, tam bir 
çöl... o zamandan beri kendime hiçbir şey 
vermiyorum... ve artık ne erkekleri ne de 
kadınları düşünmek istemiyorum, daha fazla 
acı çekemem... 

 
 

AŞKTA 
HAYALKIRIKLIĞI  



 

Yeterince bilgi topladığımı hissediyorum,  

bu yüzden reçete yazmaya karar verdim 

 
 

REÇETELENDİRME 



 

Kitabı daha önce yazsaydım daha kolay 
olabilirdi... 

 

• Zihinsel ve fiziksel acıdan kaçınma 

• Zevki reddetme 

• Narsisizm, ilişkilerin kurumasıyla oluşan 
bağımsızlık  

 

 
 

TEMALARIN ÖNEMİ 



 
XMK (10.000K) 

3 damla, günde 2 defa + ihtiyaç duyduğunda  
(3 damla mens esnasında ihtiyaç duyduğunda)  

  



 
 

TEMMUZ 2012 
 
Homeopatik tedaviye başladıktan yaklaşık 15 gün sonra adet oldum ve hemen bir 
iyileşme gördüm ama ilacı ilk 2 günde çok sık, en az 2 saatte bir almak zorunda 
kaldım 
 
Kan daha az koyu ve daha az pıhtı var 

 



 
 

TEMMUZ 2012 
 
Baş ağrısı eskisi gibi geldi, değişmedi, hala şiddetli... 

 



 
 

TEMMUZ 2012 
 
 
Fibromiyalji ile ilgili olarak, birkaç hafta önce hafif bir iyileşme hissetmeye 
başladım, kollarım daha az ağır, daha iyi hissediyorum, hadi %10 daha iyi diyelim 

 



 
XMK (10.000K) 

5 damla, 3 gün boyunca günde 3 kez,  
ardından 5 damla, günde 2 kez  + ihtiyaç duyduğunda  

(5 damla mens esnasında ihtiyaç duyduğunda)  

  



 
 

KASIM 2012 
 
 
Adet ağrıları çok daha iyi, %70 diyebilirim ama yine de remediyi sık sık, ilk 2 gün 2 
saatte bir almam gerekiyor. 
Ekim ayından beri telefonla tavsiye ettiğiniz gibi 7 damlaya çıktım ama değişen 
bir şey yok. 
Kan şimdi parlak kırmızı ve birkaç pıhtı var 

 



 
 

KASIM 2012 
 
Baş ağrısı değişti; Her seferinde her menste oluyor, ama artık o kadar yoğun 
değil, artık rahatsızlık hissetmiyorum, çok daha katlanılabilir, ama aklımdan 
çıkmış olan fibromiyalji! 
Ağrı geçeli 1 ay oldu, yeniden doğmuş gibi hissediyorum! 
 
 



 
XMK (10.000K) 

8 damla, günde 2 defa + ihtiyaç duyduğunda  
(8 damla mens esnasında ihtiyaç duyduğunda)  

  



 
 

TAKİP 2012 – 2022  
 
 
Yıllar geçtikçe, gerektiği gibi başka potansiyeller de (200K - LMK - CMK) aldı. 
 
Dismenore kabul edilebilir bir seviyede kaldı (homeopatik tedavi öncesine kıyasla 
> %80) 
 
Menstrüasyon ile ilgili semptomların (baş ağrısı ve boğaz ağrısı) tamamen 
ortadan kalktı 



 
 

TAKİP 2012 – 2022  
 
 
Fibromiyalji 2017 yılına kadar çok iyiydi sonra yaklaşık 1 yıl yeni bir aşk hayal 
kırıklığının ardından geri döndü 
 
2014 yılında kalbini yeniden açtı ve tekrar aşık oldu ama 3 yıl sonra ilişkisi 
bozuldu ve çok acılar çekti 
 



 
 

TAKİP 2012 – 2022  
 
 
O zamanlar farklı güçler almak zorunda kaldı ve CMK en etkili potensti 
2018'den beri artık fibromiyalji ile ilgili semptomları olmadı 



REPERTORİ SEMPTOMLARI 



 

 

 

 

⮚ MIND - DELUSIONS - trapped; he is 

⮚ZĠHĠN - DELÜZYONLAR - tuzağa düĢmüĢ 

⮚ MIND - IRRITABILITY - menses - during 
⮚ZĠHĠN - ĠRRĠTABĠLĠTE - mensler - sırasında 

⮚ MIND - RAGE - menses - during 
⮚ZĠHĠN - ÖFKE KRĠZĠ - mensler - sırasında 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

⮚ FEMALE GENITALIA/SEX - PAIN - Uterus - menses - during - 
agg. – cramping 

⮚ DĠġĠ GENĠTALLERĠ/CĠNSELLĠĞĠ - AĞRI - Uterus - mensler - sırasında - 
agg. - kramplı 
 

 

 

⮚ FEMALE GENITALIA/SEX - PAIN - Uterus - menses - during - 
agg. - constricting, contracting pain 

⮚ DĠġĠ GENĠTALLERĠ/CĠNSELLĠĞĠ - AĞRI - Uterus - mensler - sırasında - 
agg. - sıkıĢtıran, kasan ağrı 

 
 
 

 

 

 

 



 

⮚ FEMALE GENITALIA/SEX - MENSES - daytime only 

⮚ DĠġĠ GENĠTALLERĠ/CĠNSELLĠĞĠ - MENSLER - gündüzvakti sadece 

⮚ FEMALE GENITALIA/SEX - MENSES - cease - night 

⮚ DĠġĠ GENĠTALLERĠ/CĠNSELLĠĞĠ - MENSLER - durur - gece 

 

⮚ FEMALE GENITALIA/SEX - MENSES - painful - horrible pain, crying and 
weeping 

⮚ DĠġĠ GENĠTALLERĠ/CĠNSELLĠĞĠ - MENSLER - ağrılı - korkunç ağrı, bağırma ve gözyaĢı dökme ile 

⮚ FEMALE GENITALIA/SEX - MENSES - painful 

⮚ DĠġĠ GENĠTALLERĠ/CĠNSELLĠĞĠ - MENSLER - ağrılı 

 

⮚ FEMALE GENITALIA/SEX - MENSES - pitch-like 

⮚ DĠġĠ GENĠTALLERĠ/CĠNSELLĠĞĠ - MENSLER - zift benzeri 

 

⮚ FEMALE GENITALIA/SEX - MENSES - clotted 

⮚ DĠġĠ GENĠTALLERĠ/CĠNSELLĠĞĠ - MENSLER - pıhtılaĢmıĢ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

⮚ GENERALS - MENSES - during - agg. - beginning of; at 

⮚ GENEL - MENSLER - sırasında - agg. - baĢlangıcında -in 

 

⮚ HEAD - PAIN - menses - during - agg. 

⮚ BAġ - AĞRI - mensler - sırasında - agg. 

⮚ HEAD - CONSTRICTION - menses - during - agg. 

⮚ BAġ - SIKIġMA - mensler - sırasında - agg. 

⮚ HEAD - CONGESTION - menses - during - agg. 

⮚ BAġ - KONJESYON - mensler - sırasında - agg. 

 

 

⮚ FACE - DISCOLORATION - red - headache; during 

⮚ YÜZ - RENK DEĞĠġĠKLĠĞĠ - kırmızı - baĢağrısı sırasında 

 

 

⮚ THROAT - PAIN - menses - during - agg. 

⮚ BOĞAZ - AĞRI - mensler - sırasında - agg. 

 

⮚ NOSE - EPISTAXIS - menses - suppressed menses; from 

⮚ BURUN - BURUN KANAMASI - mensler - baskılanmıĢ menslerden 



 

 

⮚ EXTREMITIES - PAIN - Upper arms - Deltoid 
⮚EKSTREMĠTELER - AĞRI - Üst kollar - Deltoid 
 

 

⮚ GENERALS - INFLAMMATION - Muscles; of - 
fibromyalgia, fibromyositis 

⮚ GENEL - ENFLAMASYON - Kaslar; -ın -fibromiyalji, 
fibromiyozit 
 
 

⮚ EXTREMITIES - CRAMPS - Feet - Soles 
⮚ EKSTREMĠTELER - KRAMPLAR - Ayaklar - Tabanları 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
⮚ MIND - AILMENTS FROM - love; disappointed 
⮚ ZĠHĠN - RAHATSIZLIKLAR -dan dolayı - aĢk; hayalkırıklığına 

uğramıĢ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 







CACTUS GRANDIFLORUS 

 

GECENİN KRALİÇESİ 

cact. (Synthesis Adonis 1960) 

GRUP: CACTACEAE 

 

 



CACTUS 
GRANDIFLORUS 

 

 
 

∙ Kontraksiyon ve sıkışma (kalp, göğüs, karın, mesane, rektum, vajina, 

rahim, tüm vücut) 

∙ Hipokondriyazis: doktor değil ilaç aramak (ilk aşama) 

∙ Hastalığı hakkında ıstırap ve bunu gösterme arzusu: kişinin geleceği 

hakkında kara kara düşünmesi ama teselli edilmek istememesi 

∙ Derin temaslardan ve duygulardan kaçınarak kontrol sağlama 

ihtiyacı (ilişkilerin kuruması/çölleşmesi) 

∙ Enerjisini minimumda kullanmak için zevkten vazgeçme, yalnızca 

hayatta kalmak için yetecek kadar kullanma (ikinci aşama) 

∙ Periyodisite: şikayetler aynı zamanlarda geri döner  

∙ Kardiyovasküler şikayetler  

∙ İğnebatıcı ağrılar 



ERKEK 
52 yaşında 

 

 

PRINZMETAL (VARYANT) ANGINA  

İlk görüşme Şubat 2018 



 

• Prinzmetal angina veya varyant angina, epikardiyal 
koroner arterlerin spazmına sekonder bir anjina 
pektoris şeklidir  

• Semptomlar, istirahatte ve nadiren efor altında 
anjin içerir  

• Tanı EKG ve ergonovin veya asetilkolin ile 
provokasyon testi ile konur  

 

ANJİN 



 

• Birçok hastada ayrıca en az bir ana koroner arterde 
önemli sabit stenoz vardır 

• Hafif sabit tıkanıklığı olan veya hiç sabit tıkanıklığı 
olmayan hastalar, ilişkili şiddetli sabit tıkanıklığı 
olan hastalardan daha iyi uzun vadeli sonuçlara 
sahiptir 

 

ANJİNA 



• Semptomlar, esas olarak istirahatte, genellikle 
geceleri ve efor sırasında nadiren ve düzensiz 
olarak ortaya çıkan anjina ağrısından oluşur 
(önemli koroner stenozun da olduğu durumlar 
hariç) 

 

• Ataklar günün belirli saatlerinde düzenli olarak 
meydana gelme eğilimindedir 

 

ANJİNA 



Varyant anjina teşhisi  

• Anjiyografi sırasında ergonovin veya asetilkolin ile provokatif test 

• Atak sırasında ST segment yükselmesi varsa Prinzmetal anjina şüphesi 
vardır. Anjina atakları arasında EKG normal olabilir veya stabil bir değişiklik 
tablosu gösterebilir 

• Onay, koroner spazmı tetikleyebilen ergonovin veya asetilkolin ile yapılan 
provokatif testlerle sağlanır. Koroner spazm, EKG'de belirgin bir ST 
yükselmesi tespit edilerek veya kalp kateterizasyonu sırasında geri 
dönüşümlü bir spazmın gözlemlenmesiyle tanımlanır  

 

 

ANJİNA 



Varyant anjina tedavisi 
• Kalsiyum kanal blokerleri 

• Dil altı nitrogliserin 

 

 

ANJİNA 



• Ortalama 5 yıllık sağkalım %89 ila %97 arasında 
değişmektedir, ancak varyant anjinası ve 
aterosklerotik koroner stenozu olan hastalarda 
ölüm riski daha yüksektir 

• Artan obstrüksiyon derecesi ile risk artar 

 

ANJİNA 



• Genellikle, dil altı nitrogliserin varyant anjinayı 
kolaylıkla rahatlatır. 

• Kalsiyum kanal blokerleri semptomları etkili bir 
şekilde önleyebilir 

 

ANJİNA 



• Semptomlarım 3 yıl önce başladı 

• Başta ara sıra oluyorlardı, 3-4 haftada bir oluyordu; 
Geceleri sanki bir el kalbimi sıkıyormuş hissiyle 
uyanıyordum 

• Doktorlara hiç güvenmem ve birkaç ay boyunca 
doktora gitmedim 

ANJİNA 



• Aile hekimine gittim ve beni derhal kardiyoloğa 
yolladı   

• Hastaneye gitmemi tavsiye etti ama evime en 
yakın hastane 30km mesafedeydi ve ben de 
‘normal’ bir kalp doktoruna gittim… 

ANJİNA 



• Bana anjina pektoris hastası olduğumu ve ne 
zaman sorun yaşarsam almam için ilaç reçete 
ettiğini söyledi. 

• Kendimi güvende hissettim, ne zaman alsam 
sorunu çözebilecek bir ilacım vardı... 

ANJİNA 



Ama nöbetler sıklaştı ben de hastaneye gitmeye 
karar verdim... 

 

ANJİNA 



• Hastanede bana koronarografi de dahil olmak 
üzere başka testler yaptırdılar 

• Damar darlığım olduğunu söyleyip anjiyoplasti 
yaptılar 

ANJİNA 



• Semptomlar geçmedi ve ben buna çok kızdım!!! 

• Hastaneye geri döndüm ama bana sorunun 
çözüldüğünü ve semptomlarımın sadece 
hipokondrimin bir sonucu olduğunu söylediler... 

ANJİNA 



• Daha çok sinirlendim! 

• Çocukluğumdan beri bana hep hastalık hastası 
olduğumu söylüyorlar!!! Bundan çok sıkıldım! 

• Semptomlarım gerçekti, kaygının sonucu değil! 

• Artık doktorlara güvenemeyeceğimi 
düşündüm… 

ANJİNA 



Bir süre tekrar bir kardiyolog görmek 
istemediğime karar verdim 

 

ANJİNA 



Ancak semptomların sıklığının artması beni başka 
bir çözüm aramaya itti, bu yüzden Roma'ya 
gitmeye karar verdim (hasta Toskana kırsalında 
yaşıyor) 

ANJİNA 



• Beni muayene eden kardiyolog beni hastaneye 
yatırmak istediğini söyledi 

• İlk başta hemen hayır dedim, sonra muayene 
olmam gerektiğini ve hastanede yapmanın daha 
kolay ve hızlı olacağını söyledi 

• Kendinden oldukça emindi, ben de kabul ettim  

ANJİNA 



• Sonunda bana bu varyant anjin teşhisini koydu 
ve bana ilaç verdi, ancak ilacı 3 kez 
değiştirmeme rağmen ara sıra ağrı hala geri 
geliyor ve ardından birçok yan etkisi oluyor. 

• Bu ilaçları aldığımdan beri sık sık başım ağrıyor, 
ilaçları kullanmaya başlamadan önce hiç baş 
ağrım olmazdı... 

ANJİNA 



Baş ağrısı alnımda, sol tarafımda, çivi 
gibi, büyük bir iğne gibi, beynime bir şey 
giriyor.... 

 

 
 

YAN ETKİLER 



 

Ayrıca sürekli bir baş dönmesi ve 
dayanılmaz bir uyuşukluk hissediyorum, 
sürekli esniyorum!!! 

 

 
 

YAN ETKİLER 



Sıklıkla sırt ağrım oluyor; Bundan on yıl 
kadar önce başladı...  
ama bir ağrıdan çok, sanki artık sırtım 
beni bel hizasında desteklemiyor gibi... 

 
 

DİĞER FİZİKSEL 
ŞİKAYETLER 



TEDAVİ 
• Verapamil yavaş salınımlı 240 x 2 

• Carvasin (Isosorbide Dinitrate) ihtiyaç 
duyduğunda 

TEDAVİ 

https://pillintrip.com/advanced_search?components=1887


 
ZİHİN 

  



Her zaman aktif bir insan oldum! 

Bir çiftlik işletiyorum ve asla 
durmuyorum... ama bazen sırt ağrım 
bana artık 20 yaşında olmadığımı 
hatırlatıyor  

 
 

MEŞGUL/FAAL 



Aslında sadece birkaç yıl çiftçilik yaptım, 
şimdi daha çok organizasyonu yönetiyorum 
ve gerçek bir şirket kurdum, ticari tarafı ben 
hallediyorum ve çalışanlarımı yönetiyorum 

 
 

MEŞGUL/FAAL 



Çalışanlarla ve genel olarak diğerleriyle 
kişilerle olan ilişkisini sorudum 

 
 

İLİŞKİLER 



Gerçekten sosyal bir insan olduğumu 
söyleyemem....   

 
 

İLİŞKİLER 



 

Başkalarıyla teması pek sevmem, yalnız 
biriyim....   

 

 
 

İLİŞKİLER 



 

Eski karım, sadece para ve işi, para kazanmayı 
düşünen ve hayattan hiç zevk almayan  

'kurak(yavan), açgözlü, narsist bir hastalık 
hastası'  

olduğumu ve ayrıca hiç yatağa gitmeyip, 
özellikle geceleri iyi çalıştığımı söylerdi...  

 
 

İLİŞKİLER 



 

Aslında hep abartırdı, tabi ben öyle 
sarılıp öpen biri değilim ama onun beni 

tarif ettiği gibi de değilim  

ve bu hastalık teşhis edilir edilmez 
hemen ona dedim ki:  

'Artık benim bir hastalık hastası 
olduğumu söyleyemezsin...'  

 
 

İLİŞKİLER 



 

Kuru(yavan) biri olduğum doğru değil, 
tamam kesinlikle duygularımı ifade etmekte 
zorlanıyorum ve bazen biraz kabayım ama…  

Başkalarına nasıl davrandığımı kaç kez 
düşünüyorum ve yeniden düşünüyorum 
biliyor musun? 

Kaç kere "belki onu gücendirdim... Daha az 
doğrudan olmalıydım..." diye düşünüyorum. 

 
 

İLİŞKİLER 



 

 

Ama ben böyleyim, başkaları beni 
kendi içine kapanmış, bencil biri 
olarak görüyor... ama ben bencil 
değilim, sadece kendi içime 
kapalıyım (o anda elini sıkma 
hareketi yapar) 

 

 
 

KONTRAKSİYON 



 

Benim de duygularım ve 
endişelerim var ama onları her 
zaman kontrol etmeye 
çalışıyorum... 

 
 

KONTROL 



 

Tekrarlayan rüyalar görüp 
görmediğini sorudum 

 

RÜYALAR 



 

Çocukluğumdan beri sık sık 
aynı rüyayı görmüşümdür 

 

RÜYALAR 



 

Bende hayali arkadaş dedikleri 
şey var belki...  

Hayali arkadaş diyorum çünkü 
rüyamda kimse o kişiyi 

göremiyor 

RÜYALAR 



 

Yanımda bana her zaman ne 
yapacağımı söyleyen bir tür 

sihirbaz var ve ona başka bir şey 
yapmak istediğimi söylediğimde 
bile bana istediğini yaptırıyor... 

 

RÜYALAR 



 

 

Bu rüyada hangi duyguları 
hissettiğini sordum 

 

RÜYALAR 



 

Cevap vermek zor... 

Garip olan, rüyanın aylarca 
sürüyormuş gibi gelmesi 

 

 
 

RÜYALAR 



 

 

 

Zamanla ilişkisini sorduğumda, 
onun için zamanın hiç 

geçmediğini, yapacak çok işi 
olmasına rağmen akşamın hiç 

gelmediğini söyledi... 

 

 

 
 ZAMAN 



 
MK (1.000K) 

3 damla, günde 2 kere + ihtiyaç duyduğunda  
(akut durumlarda 3 kere, dakikada bir, 3 damla) 

  



 
 

NİSAN 2018 
 
Yaklaşık 2 ay sonra beni görmeye geldi ve daha önce kararlaştırdığımız gibi beni 
neden 3 hafta sonra güncellemediğini sordum.  
'Sana söyleyecek bir şeyim yoktu, iyiydim, artık başım ağrımıyordu, baş dönmesi 
geçti ve daha iyi hissettim, artık uykum gelmiyor, esnemiyorum, kısacası senin 
verdiğin remedi ilacın tüm yan etkilerini yok etti’ dedi. 

 

 



 
 

NİSAN 2018 
 
 
 
Ekstra remedi alması gerekip gerekmediğini, anjina semptomları olup olmadığını 
sorudum ve bana bunun bir daha asla olmadığını ve Carvasin'i hiç almadığını 
söyledi. 

 



 
 

NİSAN 2018 
 
Beli çok daha iyi 

 



  

 
MK (1.000K) 

3 damla, günde 2 kere + ihtiyaç duyduğunda  
(akut durumlarda 3 kere, dakikada bir, 3 damla)  



 
 

EYLÜL 2018 
 
 
Nisan ayından beri ne aradı ne de haber gönderdi. 
Süre boyunca gayet iyiymiş ve herhangi bir şikayeti olmamış. 
Alopatik tedaviyi değerlendirmesi için kardiyologla tekrar görüşmesini tavsiye 
ettim. 
 



  

 
MK (1.000K) 

3 damla, günde 2 kere + ihtiyaç duyduğunda  
(akut durumlarda 3 kere, dakikada bir, 3 damla)  



 
 

EKİM 2018 (TELEFON) 
 
 
Kardiyoğuyla görüşmüş. Kardiyolog her nekadar alternatif tedavilere hiç bir 
zaman karşı olmadığını söylese de, homeopatik tedavinin sonucundan çok 
etkilendiğini ve şaşırdığını belirtmiş.  
Doktor Verapamili 240 mg/gün'e düşürmeye karar vermiş. 
 



 
 

NİSAN 2019 
 
 
Geçen süre boyunca iyimiş, kalp şikayeti olmamış. 
Ocak ayında, bir hareket zorlamasından sonra, akut bel ağrısı yaşamış ve alopatik 
ilaçlar almış. 
Homeopatik tedavinin mantığını tekrar anlattım ve akut durumlarda beni 
aramasını istedim. 
 



  

 
MK (1.000K) 

3 damla, günde 1 kere + ihtiyaç duyduğunda  
(akut durumlarda 3 kere, dakikada bir, 3 damla)  



 
 

EYLÜL 2019 
 
Geçen süre boyunca iyiymiş, kalp şikayeti olmamış. 
Bana, "Bana verdiğin remediden çok memnunum ve kardiyoloğumla görüştüm 
ilacı günde 120 mg'a düşürmeye karar verdi" dedi. 



  

 
MK (1.000K) 

3 damla, günde 1 kere + ihtiyaç duyduğunda  
(akut durumlarda 3 kere, dakikada bir, 3 damla)  



 
 
 

11 ARALIK 2019 - TELEFON 
 
 
 
Dünden beri şiddetli sırt ağrısı var. 
Belirli bir modalite yok, ağrı sürekli ve göbeğe uzanan bir bıçak olarak tanımlıyor. 
 

 



 
 

11 ARALIK 2019 - TELEFON 
 
 
Saat başı MK 3 damla ;  
eğer iyi olmazsa öğleden sonradan itibaren saat başı 5 damla  



 
 

12 ARALIK 2019 - TELEFON 
 
Sırt ağrısında değişiklik yok 

 



 
 

12 ARALIK 2019 - TELEFON 
 
 
XMK saat başı 3 damla; eğer iyi olmazsa saat başı 1 damla arttıracak  



 
 

13 ARALIK 2019 - TELEFON 
 
6 damlaya vardığında sırt ağrısında net bir iyileşme olmuş (düne nazaran 80% daha iyi)  

 



 
 

13 ARALIK 2019 - TELEFON 
 
 
2 saatte bir XMK 6 damla, günde 1 kere 6 damlaya geri dönene kadar her gün 1 
saat alma aralığını arttıracak 



 
 

ARALIK 2020 
 
Kasım ayında (sırt ağrısı olayından 11 ay sonra) beni aradı ve o zamandan beri iyi 
olmasına rağmen konsültasyon için gelmek istediğini söyledi 

 



 
 

ARALIK 2020 
 
Konsültasyonda bana homeopatik terapiden çok memnun olduğunu ama şimdi 
ilaca ve homeopatik tedavi arasında bir karar vermesi gerektiğini söyledi. 
 
Ona, iyi bir sinerji olduğunu ve remedinin etkisinden çok memnun olduğumu 
açıkladım ve alopatik tedaviye nasıl devam edileceğini görmek için kardiyologla 
görüşmesini tavsiye ettim. 

 



 
XMK (10.000K) 

6 damla, Günde 1 kere + gerektiğinde  
  

  



 
 

OCAK 2021 - TELEFON 
 
 
Kardiyolog da tedavinin sinerjisinden memnun olduğunu ve aynı şekilde devam 
etmesini tavsiye etmiş, ancak hasta kardiyoloğa allopatik ilaç veya homeopatik 
remedi arasında bir seçim yapması gerektiğini söylemiş ve kardiyolog da alopatik 
ilacı bırakmamasını tavsiye etmiş. Bu yüzden bana homeopatik tedaviyi 
bırakacağını söyledi. 
 

 



 
 

OCAK 2021 - TELEFON 
 
Ona bu durumda iki tedavinin bir arada olabileceğini her şekilde açıklamaya 
çalıştım ama o kararını verdiğini, seçmesi gerektiğini ve alopatik ilaçsız yaşamayı 
düşünemeyeceğini söyledi... 
 
Sonra telefon görüşmesinin bir noktasında bana şöyle dedi:  
"Biliyorsun, ben çok dindarım, belki de hiç konuşmadık bu konuyu... Allah 
halleder, gereğini yapar... ve eğer Tanrı meşgulse ben de hayali arkadaşıma 
sorarım, hatırlıyor musun?” 



 
 
 

ŞUBAT 2022 
 
 
Konsültasyon için bir kadın hasta ile görüşüyordum ve adımı hastam olan erkek 
kardeşinden aldığını söyledi; Dürüstçe ona bu soyadını hatırlamadığımı söyledim, 
bu yüzden gidip dosyayı kontrol edip kim olduğuna baktım. 
Hastanın şimdi nasıl olduğunu sordum ve kız kardeş bana erkek kardeşin 
durumunun iyi olduğunu ve artık kalp sorunu olmadığını söyledi. 
 

 



SYMPTOMS FROM REPERTORY 



 

 

 

 

CHEST - ANGINA PECTORIS 
CHEST - PAIN - Precordial region 
CHEST - CONSTRICTION - Heart - grasping 
sensation - iron hand; as if grasped by an 
 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

HEAD - PAIN - Forehead - left 
HEAD - PAIN - Forehead - left - nail; as from a 
VERTIGO - VERTIGO 
SLEEP - SLEEPINESS 
SLEEP - YAWNING 

 
BACK - WEAKNESS - Lumbar region 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
MIND - HYPOCHONDRIASIS 
MIND - BUSY 
MIND - BUSINESS - desire for 
MIND - AVARICE 
MIND - SELFISHNESS 
MIND - INDIFFERENCE - pleasure, to 
MIND - DELUSIONS - offended people; he has 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
MIND - DELUSIONS - influence; one is under a 
powerful 

 
MIND - TIME - slowly, appears longer; passes 
too 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





CEREUS BONPLANDII 

 

MIDNIGHT LADY 

cere-b. (Synthesis Adonis 202) 

GROUP: CACTACEAE 

 

 



CEREUS BONPLANDII 

 

 
 

• Workaholics: only think about working hard and correctly with the 
desire to be useful; no space for pleasure  

• Narcissism, independence with desertification of relationships  
• Impatient, impulsive, critical and quarrelsome 

• Productive at night with increased mental energy 

• Very religious people with a sense of guilt and feeling of being 
under a powerful influence 

• Hypochondriasis, especially about heart disorders and 
hypersensitivity to pain 

• Cardiovascular complaints  
• Stitching pains 
 

 




