




Sizi homeopati anlayışımızı 
keşfetmeye davet ediyoruz. 

Homeopati kolaydır  
ve siz de onu kolaylaştırabilirsiniz. 



AMFİBİLER 





AMFİBİLER 

• Kurbağalar, kara kurbağaları, semenderler 
ve su kelerleri amfibi grubuna aittir. 

 

• Amfibiler omurgalı hayvanlardır çünkü 
balıklar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler 
gibi omurgaları vardır. 

 

• Ataları, yaklaşık 370 milyon yıl önce 'kara 
toprağını fetheden' ilk omurgalılardı ve 
kendilerini su ortamındaki yaşamdan, en 
azından kısmen, kurtarmayı başardılar. 



AMFİBİLER 
 

Hem suda hem de karada yaşayabilen 
hayvanlar, amfibi sınıfına aittir. 



AMFİBİLER 

• Amfibiler, balıklar ve sürüngenler gibi 
soğukkanlı veya ektotermik hayvanlardır. 

• Vücut sıcaklıklarını düzenleyemedikleri için 
bu yaşadıkları yerin sıcaklığına bağlıdır. 

• Amfibiler güneşte ısınırlar ve serinlemek için 
gölgeye giderler. 

• Çok sıcak veya çok soğuk olduğunda, 
amfibiler vücut aktivitelerini azaltmak için bir 
tür uyuşuk duruma bürünürler. 

• Bu biraz kış uykusuna benzeyen bir süreçtir. 



AMFİBİLER 

 

 

• Tüm amfibilerde ortak olan bir diğer şey 
de vücut sıcaklıklarını çevrelerine göre 
düzenleme biçimleridir. 

 

• Kendilerini hayatta tutabilmek için 
güneşte uzun saatler geçirmeleri ve 
böylece yeterli miktarda ısı depolamaları 
gerekir. 
 



AMFİBİLER 

 

• Amfibiler, nemli bir ortam olduğu 
sürece gezegenin hemen hemen her 
yerinde bulunabilir. Ancak kutuplar 
gibi çok soğuk bölgelerde, bazı 
Atlantik adalarında ve çölde 
yaşayamazlar. 

 

• Çıplak derileri, kurumasını önleyen 
sümüksü bir madde üretebilir. 



AMFİBİLER 

 

 

Amfibilerin ince, nemli, çıplak bir derisi 
vardır: bu, cildin pürüzsüz olduğu ve 
sürüngenler gibi pullara veya başka 
herhangi bir örtüye sahip olmadığı 
anlamına gelir. 

 



AMFİBİLER 

• Böyle bir deri, hayvan suda kaldığı sürece zarar 
görmez, ancak karada hareket ederse havaya 
maruz kalan çıplak ve ince deri susuz kalabilir. 

 

• Bu nedenle amfibiler derideki özel bezler 
tarafından üretilen ince bir mukus tabakasıyla 
kaplıdır ve onlara dokunduğunuzda kaygan 
hissedilir. 



AMFİBİLER 

• Ortak bir özellikleri, amfibilerin 
yumurtlayan hayvanlar olmaları, 
yani yumurtlamalarıdır. 

 

• Çoğu amfibi türü yumurtalarını su 
altında bırakırsa da ve jelatinimsi bir 
maddeyle onları bir arada tutup 
dağılmalarını engellese de, her tür 
bunu farklı şekilde yapar. 



AMFİBİLER 

 

 

• Hemen hemen tüm amfibiler 
yumurtalarını suya veya çok nemli 
yerlere bırakır. 

 

• Solungaçları ile nefes alan larvalar 
sadece suda yaşayabilirler. 
'Metamorfoz' sürecinin ardından 
akciğerler ortaya çıkar ve larva bir 
yetişkine dönüşür. 



AMFİBİLER 

 

• Türlere bağlı olarak çok farklı 
görünse de tüm amfibiler aynı temel 
yapıda olan bir cilde sahiptir. 

 

• Genel olarak, tüysüz, pulsuz, su 
geçirgen bir cilde ve çeşitli hayati 
işlevleri yerine getirmelerine 
yardımcı olan çok sayıda salgı bezine 
sahiptirler. 
 



AMFİBİLER 

 

• Bu hayvanların birçok farklı rengi olabilir 

• Çoğu durumda, kamufle olmalarına 
yardımcı olmaları içindir. 

• Diğer durumlarda ise (aposematizmden 
bahsediyoruz) bu parlak, göz alıcı tonlar 
olası avcılar için bir uyarıdır. 

• Bazı amfibi türlerinin güçlü ve hatta 
öldürücü zehirler salgılayan bezleri vardır. 



AMFİBİLER 

Birincil özelliği, hayvanın susuz kalmasını 
önleyen ve aynı zamanda solunuma 
(akciğerler genellikle çok verimli değildir) 
katkıda bulunan bir keratin tabakası ile 
kaplı derisinin olması ve kan damarları ile 
vücudu korumaya hizmet eden, cildin 
nemli olmasını ve böylece dış ortam ile 
gaz alışverişini kolaylaştıran farklı bez 
türleri açısından zengin olmasıdır.  



AMFİBİLER 

Derisinde, yırtıcı hayvanlara karşı zehir 
üreten başka bezler de vardır (kurbağalar 
ve semenderler); diğerleri ise vücudun 
rengini değiştirmek için kullanılır 
(kamuflaj) 



AMFİBİLER 

 

• Genellikle dört iyi gelişmiş uzuvları ve 
eğer varsa da, genel olarak oldukça 
gelişmiş bir kuyrukları vardır. 

 

• Hemen hemen tüm amfibiler, yetişkin 
haline geldiklerinde, eklemleriyle birlikte 
dört ayak geliştirirler. 
 



AMFİBİLER 

 

 

Cinsel dimorfizm mevcuttur, yani 
erkekler ve dişiler farklıdır ve 
erkeklerin dişilere kıyasla daha fazla 
ses yayma yeteneği olabilir (ses 
keseleri) . 



AMFİBİLER 

 

Birbirinden çok farklı olan üç ana 
amfibi grubu vardır:  

 - kara ve su kurbağaları 

 - semenderler ve su kelerleri 

           - ayaksızlar (caecilians) 
 



AMFİBİLER 

 

• Kara ve su kurbağaları tıknaz bir gövdeye 
sahiptir. 

• Yetişkin olduklarında dört ayakları vardır ve 
kuyrukları yoktur. 

• Kara ve su kurbağalarının arka ayakları 
oldukça gelişmiştir ve zıplamak için 
kullanılır. 

• Erkekleri ses çıkarabilir 



AMFİBİLER 

 

 

• Semenderler ve su 
kelerleri ise çok 
kısa bacaklara ve 
uzun bir gövdeye 
sahiptir ve gövde 
yüzmeye uygun 
uzun bir kuyrukla 
biter 

 

• Ses üretmezler 

 

 



AMFİBİLER 

 

• Ayaksızlar (caecilians) 
solucanlarınki gibi uzun, 
silindirik bir gövdeye sahiptir 

 

• Körler ve bacakları yoktur; çok 
kısa kuyrukları vardır ve çamura 
gömülü olarak yaşarlar 

 

• Toprakta tünel kazmak için 
kafalarını kullanırlar 



AMFİBİLER 

• Amfibiler yumurtlayan hayvanlardır, 
yani yumurtlarlar. 

 

• Dişi, yumurtalarını bir tür jöle 
şeklinde suya veya sulak alanlara 
daldırarak bırakır. 



AMFİBİLER 

 

  

• Kurbağalar ve kara kurbağaları gibi 
birçok amfibi türlerinde, birey 
yetişkin olmadan önce bir 
metamorfoz geçirir 

 

• Yumurta, suda yaşayan ve 
solungaçlarıyla nefes alan iribaşa 
dönüşür. 
 



AMFİBİLER 

 

 

• İribaş büyüdükçe bacakları 
filizlenir ve vücudu şekil değiştirir 

 

• Başkalaşım tamamlandığında, 
kurbağanın suda olmadığı zaman 
nefes almasını sağlayan iki akciğeri 
oluşmuştur. 
 



DOKU 
REJENERASYONU 

 

• Tüm Urodela/Kuyruklu Amfibiler (Su 
kelerleri ve semenderler) belirgin 
rejeneratif özelliklere sahiptirler 

 

• Anurans/Kuyruksuz Amfibiler’de 
(Kurbağalar ve kara kurbağaları) ise 
larva aşamasında mevcut olan 
rejeneratif kapasiteler, gelişme 
sırasında kademeli olarak azalır ve 
metamorfozdan sonra bir şekilde sınırlı 
hale gelir. 

 



DOKU 
REJENERASYONU 

• Anurans/Kuyruklular arasında, Xenopus 
laevis (Afrika pençeli kurbağası) en 
büyük rejeneratif kapasiteye sahip 
olanıdır 
 

• Tümörleri tedavi etmek için 
amfibilerden elde edilen homeopatik 
remedileri kullanmak istiyorsak, 
seçebileceğimiz çok sayıda hayvanımız 
vardır. Semenderlerin ve Su kelerlerinin 
olgunlaşmamış ve olgun formları ve 
Kurbağaların ve Kara kurbağalarının 
olgunlaşmamış formları (larva veya 
iribaşlar) kullanılabilir. 
 



Bad-Nauheim'daki Max-Planck-Kardiyak ve 
Akciğer Araştırmaları Enstitüsü'ndeki bir 
araştırma ekibi, bir semender türü olan 
Notophthalmus viridescens'in (Kuzey 
Amerika semenderlerinin toprakta yaşayan 
bir türü) yalnızca kayıp uzuvlarını değil, aynı 
zamanda kalp kasını da yenileyebildiğini 
keşfetmiştir. 

DOKU 
REJENERASYONU 



 

Araştırmanın amacı, kalp hasarı olan hastalar 
için yeni tedavilerin geliştirilebilmesi 
amacıyla ilgili moleküler mekanizmaları 
keşfetmektir. 

 

DOKU 
REJENERASYONU 



Homeopatik bakış açısından, bu 
semenderden elde edilen bir remedi, kalp 
tümörlerinde (miksomalar ve 
rabdomiyosarkomlar) faydalı olabilir. 

DOKU 
REJENERASYONU 



 

• Salamandra atra (Alp semenderi). Bu 
semender, Alplerde (özellikle Orta ve Doğu 
Alplerde) yaygındır ve deniz seviyesinden 
600 ila 2300 metre rakımları arasında 
yaşarlar. 

 

• Tamamen siyah olmaları onları melanom 
tedavisinde uygun hale getirebilir. 

DOKU 
REJENERASYONU 



 

• Şili'de yaşayan Darwin Kurbağası’nda (Rhinoderma 
darwini) erkekler yere bırakılan yumurtaları 
gözetlerler ve larvalar yumurtanın içinde hareket 
etmeye başlar başlamaz erkekler onları yutar ve ses 
kesesinde metamorfoza taşırlar ki bu oldukça 
vaskülarize olma özelliğine sahip olduğunu gösterir. 

 

• Bu nedenle, gırtlaktaki neoplastik hücre büyümesi, 
bu kurbağanın ses kesesindeki iribaşlarınkiyle bir 
benzerliğe sahip olmasından ötürü, belki de gırtlak 
tümörlerinde kullanılabilir. 

 

 

DOKU 
REJENERASYONU 



• Avustralya Kurbağalarının iki türünün 
davranışı daha da tuhaftır: Yumurtalarını 
midelerinde kuluçkaya yatıran 
Rheobatrachus silus ve Rheobatrachus 
vitellinus: Dişiler döllenmiş yumurtaları 
yutar ve midelerinde iribaşlar yetiştirirler 

 

• Bu süre zarfında, bu kurbağalar mutlak bir 
oruç tutarlar ve mide suyu üretmezler 

DOKU 
REJENERASYONU 



• İribaşlar, anne onları küçük ve gelişmiş 
kurbağalar olarak dışarı atana kadar 
annelerinin midesinde yaşar ve gelişirler 

 

• Bu kurbağaların yumurtaları, midenin asit 
salgılamasını engelleyen ve peristaltik 
kasılmaları önleyen prostaglandinler 
salgılarlar. 

 

DOKU 
REJENERASYONU 



 

Mide sularının yokluğu ve mutlak beslenme 
eksikliğinin olduğu bu dönemde bu tür 
kurbağalar tarafından hazırlanan 
homeopatik bir remedi, aklorhidri kronik 
gastrit (A tipi kronik gastrit) ve mide kanseri 
vakalarında (hatta midenin içinde bir şeyin 
büyüdüğü ve anoreksinin olduğu mide 
kanserinde) kullanılabileceği hipotezi 
sunulabilir. 

 

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

• Kamuflaj, kendini gizlemek ister 
• Çift-yüz: yanıltıcı, yanlış yönlendirici, yolsuzluk, manipüle etmek isteme 

veya manipüle edilmiş veya ihanete uğramış hissetme 
• Şiddetli ve ani saldırı 
• Erken gelişme ancak yetişkinlikte olgunlaşmamışlık 
• Cinsellik; kışkırtıcı, şiddetli, kıskanç, baştan çıkarıcı 
• Termal ısı 
• Tat alma, koklama ve dokunmada keskin duyu 
• Sifilitik eğilim 

SÜRÜNGENLER 
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ANA MESELE 

Bağımlı bir ilişkide yetişkin 
yaşlarımda erken gelişmişliği nasıl 

sürdürebilirim? 
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ALT GRUPLAR 

• AMFİBİLER 

• TİMSAHLAR 

• KERTENKELELER 

• YILANLAR 

• KAPLUMBAĞALAR 
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AMFİBİLER 

• Baskın, başkalarının onlara hizmet etmesini 
isterler 
 

• Partnerini güç ve parayla elde tutarak 
hedeflerine ulaşırlar. 
 

• Tabu yok, kısıtlama yok, ahlaki duygu yok 
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TİMSAHLAR 

• İstismarcı ve sahiplenici davranış 
 

• Partnerini  elinde tutmak adına hedeflerine 
ulaşmak için kuvvetini, gücünü ve kaslarını 
kullanırlar. 
 

• Ahlaki duygu ve kısıtlamalar yoktur. 
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KERTENKELELER 

• İlgi arayanlar 
 

• Partnerini  elinde tutmak adına hedeflerine 
ulaşmak için kendilerini partnerine adapte 
ederler 
 

• İntikam arzuları vardır ama kaybetme 
korkuları da var 
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YILANLAR 

• Manipülatif ama şüpheci / iki yüz 
 

• Partnerlerini sürekli baştan çıkararak 
partnerlerini ellerinde tutma hedeflerine 
ulaşırlar, ancak elde ettiklerinde manipüle 
etmeye başlarlar 
 

• Narsist, egoist, gücünü kullanmaya hazır 
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KAPLUMBAĞALAR 

• Kısıtlanmışlık hissi 
 

• Nasıl bağımsız olunacağını bilmiyorum, ilişki 
onları bir kafese kapatıyor 
 

• Bağımsız, kendi hayatını geri almak ister 
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HOMEOPATİDE AMFİBİLER 
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BENLİK 
• Benlik bölünmüştür: Toplumun onlardan beklediği 

gibi davranmak isterler ama bu zordur, çünkü onların 
ahlakı tamamen farklıdır 

 

• Beyin sisi: nasıl davrandıklarının farkında değillerdir 

 

• Tabuları yoktur, ahlak kurallarına uymazlar 
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• Kral olmak isterler, en güçlü kişi 

 

• Kendilerine her şeyi satın alabilmek için 
çok paraya sahip olmak isterler 

 

• Cinsel güç 

 

• Herkes bir köle 
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İZOLASYON 
• Kendini göstermek istemezler 

• Bir grup içinde görünmek istemezler 

• Toplumun aktif bir üyesi olmak istemezler çünkü bir 
şekilde davranışlarının farkındadırlar, farklı olduklarını 
hissederler 
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• Kendilerini kirli hissederler 

• Kimse onları sevmez, çünkü onlar 
sevilebilecek kişiler değillerdir. 

• Dışlanmış 

• Kendilerinden tiksinme, kendilerinden 
nefret ederler 
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TERLEME 

• Artan terleme: 

– heyecanlandıklarında 

– gece uyurken 

– kafa vücudun en çok etkilenen kısmıdır 
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• Nörolojik şikayetler 

• Epilepsi 

• Zihinsel gelişim sorunları 

• Beyin sklerozu 

• Salaklık 

• Şiddetli kasılmalar 

• Ani bilinç kaybı 
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BÜYÜME 
• Tümörlere eğilim 

obeyin 

oover tümörleri 

o gangliyonlar 

 



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

• Çıbanlar 

• Karbunküller 

• Ülserasyonlar 

• Veziküller 

• Erizipeller 
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8 CÜMLE 

• Benlik bölünmüş, zarar görmüş ve tam bir bilinç dışılık 
• Güç, para ve her şeyden önce seks: patron olmak istiyor, kendisi için önemli bir 

konum yaratmak ve başkaları tarafından hizmet edilmek istiyor (ilk aşama) 
• Sosyal yargının gözünden uzak durmak için kendini izole etmek ister (ikinci 

aşama) 
• Kendinden nefret etme eğilimi ile birlikte utanmış ve terk edilmişlik hissi 
• Özellikle geceleri artan terleme 
• Beyin ve sinir sistemine afinitesi vardır (epilepsi, zihinsel gelişim bozuklukları) 
• Tümör patolojileri 
• Cilt bozuklukları (çıbanlar, karbunküller, derin ülserasyonlar) 

 



ERKEK 
44 yaşında 

 

CİLT PROBLEMLERİ 
İlk görüşme Şubat 2018 



 

Hasta 44 yaşında bir erkek ve ilk 
gördüğüm anda tamamen normal 

olmadığı anlaşılıyor... 

 

 
 

DIŞ GÖRÜNÜM 



 

Zaman geçtikçe, hislerim 
doğrulandı: 

Sorunlarından bahsederken sık sık 
aptalca gülüyor... 

 

 
 

DIŞ GÖRÜNÜM 



 

Hareketlerinde ve cümlelerinde 
son derece yavaş 

 

 
 

YAVAŞLIK 



 

Biraz birbirimizi tanır tanımaz, 
ifadesinde kullandığı kelimeler 
değişti… pek ahlaklı olmayan 

kelimeler kullanmaya ve bir süre 
sonra cinsel imalara başladı… 

 

 

 
 

KONUŞMA 



 

Cinsel imalardan açıkça seks hakkında 
konuşmaya geçti ve birkaç dakika sonra 
konuyu değiştirmeseydim, muhtemelen 

bütün gün sürecekti. 

 

 

 
 

CİNSELLİK 



 

Bir noktada gerçekten heyecanlı 
görünmeye başladı ve leğen kemiğinde 
garip bir hareket yaptığını fark ettim... 

 

 

 
 

CİNSELLİK 



 

Konuyu kesinlikle değiştirmem 
gerekiyordu,  

bu yüzden görünenden başka bir 
hobisi daha olduğunu umarak boş 
zamanlarını nasıl değerlendirdiği 

sorusuna geçtim... 

 
 

HOBİ 



 

 Hoşuma giden 
şeyler… 

 
 
 HOBİ 



 

MÜZİK 
 

 
 

HOBİ 



 

HAYVANLAR 
 

 
 

HOBİ 



 

 ama hepsinden 
önce… 

 
 
 HOBİ 



 

MATEMATİK 
 

 
 

HOBİ 



 

İNANAMADIM… 
 

 
 

HOBİ 



 

BENİM HESAP MAKİNESİ 
İLE BİLE YAPAMADIĞIM 
ÇARPMA İŞLEMLERİNİ O 
AKLINDAN YAPABİLİYOR 

 

 

 

HOBİ 





 

"İdiot savant" terimi, nörolojik 
bozuklukları veya beyin 

yaralanmaları olan bir kişinin belirli 
bir alanda olağanüstü bir beceri 
sergilediği Savant sendromu için 
psikolojide kullanılan demode bir 

terimdir. 
 

 

İDİOT SAVANT 



 

Ondan karakterini tanımlamasını 
istiyorum 

temelde öfkeden bahsediyor, 
özellikle de kendisine karşı 

çıkıldığında ve eğer diğerleri onu 
anlamıyorsa... 

  

 

 
 ÖFKE 



 

Zihinsel açıdan son soru şuydu: 

"Sen nasıl bir çocuktun?" 

 

"Çok utangaçtım, ne zaman tanımadığım biri eve 
gelse gider, saklanırdım. 

Sadece gerçekten katlanamıyordum!" 

ÇOCUKLUK 



 

Fiziksel semptomlarınız 
hakkında konuşalım... 

FİZİKSEL 
SEMPTOMLAR 



 

tam bir dermatoloji kitabı… 

CİLT 



 

Ailem bana her zaman çocukken 
egzamadan muzdarip olduğumu söyler 

ve garip olan şey, kaşıdığımda 
cildimden bal fışkırıyormuş gibi 

olduğunu söylemeleri; 

kaşınmaktan derimi yüzerdim... 

CİLT 



Çocukken çok fazla sivilcem 
olurdu ve hala izlerim var... 

CİLT 



 

35 yaşımdayken sol omzumda 
ve sırtımın bir kısmında 

korkunç bir zoster vardı.... 

CİLT 



 

Şimdi ise dirseklerde ve 
dizlerde sedef var 

CİLT 



 

 
Konsültasyonun başından beri 

parmaklarının etrafında kızarıklık fark 
etmiştim; Bir açıklama istedim ve şöyle 

dedi: 

"Sık sık yiyorum veya derisini çekiyorum 
ve sonra parmaklarım enfeksiyon 

kapıyor; bu hep böyleydi, bana çok 
oluyor". 

 

CİLT 





 

 

REÇETE 

MK (1.000K) - 5 damla, günde 2 kere  

 
 

İLK 
GÖRÜŞME 



 

 

5 gün sonra hasta beni aradı ve sol omzunda 
bir yanma hissi olduğunu bildirdi: 

"zosterim geri döndü ve bu senin hatan !!!" 

Onu sakinleştirmeye çalışıp, ilacı günde 5 kez 
almasını, damla sayısını 2'ye indirmesini 

istedim ve 24 saat içinde yanma kayboldu. 

 

TAKİP 



 

 

Sedef hastalığı kademeli olarak iyileşti  

ve 3 yıl sonra tamamen kayboldu 

TAKİP 



 

 

 Derisini ısırmayı bıraktı ve 

parmaklarındaki iltihap artık görünmüyor 

TAKİP 



 

 

Zekasında büyük bir değişiklik yok...  

ama cinsel dürtü daha az yoğun ve 

kendini ifade etme biçimi de değişti 

  

TAKİP 



 

 

2018’den 2021’e kadar                         
1.000K’dan 100.000K’ya kadar tüm 

potesnleri kullandı 

TAKİP 



VAKA ANALİZİ 



REPERTORİDEN SEMPTOMLAR 



 

 

 

� FACE - EXPRESSION - besotted 

� YÜZ - ĠFADE - sersemleĢmiĢ 

� MIND - LAUGHING - serious matters, over 

� ZĠHĠN - GÜLME - ciddi meselelere 

� MIND - LAUGHING - silly 

� ZĠHĠN - GÜLME - salakça 

� MIND - SLOWNESS 

� ZĠHĠN - YAVAġLIK 

� MIND - IMBECILITY 

� ZĠHĠN - EMBESĠLLĠK 



 

 

 

 

� MIND - IMBECILITY - sexual excitement, with 

� ZĠHĠN - EMBESĠLLĠK - cinsel heyecan ile 

� MIND - FANCIES - lascivious 

� ZĠHĠN - HAYAL KURMA - Ģehvetli 

� MIND - LEWDNESS - talk; lewd 

� ZĠHĠN - AÇIK SAÇIKLIK - konuĢmak; açık saçık 

� MIND - MONOMANIA 

� ZĠHĠN - MONOMANĠ 

 



 
 

 

 

� MIND - MUSIC - desire for 

� ZĠHĠN - MÜZĠK - arzusu 

� MIND - ANIMALS - love for animals 

� ZĠHĠN - HAYVANLAR - hayvan sevgisi 

� MIND - INTELLIGENT - narrow field; in a 

� MIND - INTELLIGENT - narrow field; in a 

 



 

 

 

 

 

� MIND - ANGER - contradiction; from 

� ZĠHĠN - ÖFKE - çeliĢki; -den 

� MIND - ANGER - misunderstood, when 

� ZĠHĠN - ÖFKE - yanlıĢ anlaĢılma, sırasında 

 

 

� MIND - STRANGER - presence of strangers - agg. 

� ZĠHĠN - TANIDIK OLMAYAN - huzurunda tanıdık olmayanların - agg. 

 

 

 



 

 

� SKIN - ERUPTIONS - eczema 

� DERĠ - DÖKÜNTÜLER - egzama 

� SKIN - ERUPTIONS - discharging - glutinous 

� DERĠ - DÖKÜNTÜLER - akan - glutinöz 

� SKIN - ITCHING - scratching - agg. - bleeds; must scratch until it 

� DERĠ - KAġINMA - kaĢımak - agg. - kanayıncaya kadar kaĢımalı 

� SKIN - ITCHING - scratching - agg. - raw; must scratch until it is 

� DERĠ - KAġINMA - kaĢımak - agg. - yara oluncaya kadar; kaĢımalı 

� FACE - ERUPTIONS - acne 

� YÜZ - DÖKÜNTÜLER - akne 

� SKIN - ERUPTIONS - herpes zoster 

� DERĠ - DÖKÜNTÜLER - herpes zoster 

� SKIN - ERUPTIONS - psoriasis 

� DERĠ - DÖKÜNTÜLER - psoriazis 

� EXTREMITIES - FELON - recurrent 

� EKSTREMĠTELER - DOLAMA - tekrarlayan 









BUFO RANA 

EUROPEAN TOD  

bufo (Synthesis Adonis 2742) 

GROUP: REPTILES * 

PART: AMPHIBIANS 

 

* INSERTED IN THE «HOMEOPATHIC GROUP» 
REPTILES ALSO IF AMPHIBIANS ARE NOT REPTILES 



BUFO RANA 

• Mental retardation and childish behavior 

• Typical “idiot savant”: person with neurological disorders or mental 
retardation that displays exceptional skill in a specific field 

• Shameless and high sexuality (monomania): orgies, pornography, stripps 

• Desire to be alone, far from company, living in isolation and hiding (second 
phase) 

• Feel shame when there is a huge social punishment and restriction (second 
phase)  

• Neurological complaints especially epilepsy 

• Convulsions with tonic and clonic spasms: at night during sleep; from sexual 
excesses; after anger or fright 

• Skin disorders: boils, carbuncles, eczema, erysipelas, herpes, impetigo, 
pemphigus, psoriasis, vesicles 

 

 





RANA CATESBEIANA 

BULLFROG / BOĞA KURBAĞASI 

rana-c. (Synthesis Adonis 0) 

GRUP: SÜRÜNGENLER* 

BÖLÜM: AMFİBİLER 

 

* AMFİBİLER HER NE KADAR SÜRÜNGENLERDEN 
OLMASA DA «HOMEOPATİK GRUP» OLARAK 
SÜRÜNGENLER GRUBUNA YERLEŞTİRİLMİŞTİR. 



RANA CATESBEIANA 

• Para, güç ve özellikle sekse duyulan büyük arzu (nasıl elde 
edileceğine bakılmaksızın) 

• İçsel ilkel seks dürtüsü, ayrıca kirli seks için, pişmanlık veya 
empati hissetmezler, "cinsel yırtıcı/avcı hayvan" gibi(seks yapmak 
amacıyla manipüle etmek için savunmasız bir av arar) 

• Utanmazlık, başkaları için hiç hassasiyet hissetmez 

• Teselli dilerler ama verildiğinde reddederler 

• Naiflik gerçeklik tarafından yok edildi 

• Kurban durumu, terk edilmiş hisseder, saflık ve saf bir öpücük 
arzusu duyar ("Kurbağa Prens") 

• Vücut içi ve dışında soğukluk 

• Dil huzursuzdur, kalındır ve sanki mukusla kaplı gibidir 



ERKEK 
32 yaşında 

 

HİPOTİROİDİZM - SİYATİK 

TRİGEMİNAL NÖRALJİ  
İlk görüşme Haziran 2016 



 

Hasta 32 yaşında bir erkek ama 
sanki karşımda 16 yaşında, 

sakalları çok az kıllanmış bir erkek 
çocuğu hissi yaratıyor 

 

 
 

DIŞ GÖRÜNÜM 



 

Görünür bir şekilde  kilolu ve 
kendine güvenen bir tavrı var 

 
 

DIŞ GÖRÜNÜM 



 

Çocukluğu soruyorum. 

Gelişme dönemini ayrıntılı olarak 
bilmiyor 

ama normal gibi 

 

 
 

ÇOCUKLUĞU 



 

Her zaman fazla kiloluymuş ve  

10 yaşında hipotiroidizm tanısı 
konulmuş ve o zamandan beri ilaç 

kullanıyor.  

Konsültasyon sırasında  50 mcg 
Euthyrox alıyordu. 

 

 
 

HİPOTİROİDİZM 



 

Hipotiroidizmin tanısı hastanede 
yatışı sırasında konulmuş. 

 

 
 

HİPOTİROİDİZM 



 

Bir süre boyunca sağ humerusunda 
yaşadığı ağrı sonrası osteoid osteoma 
teşhisi konmuş ve ameliyatla alınmış. 

 

 
 

OSTEOİD OSTEOM 



 

Ana şikayeti, birkaç aydır 
mevcut olan, onu günlük 

işlevinden alıkoyan sağ taraflı 
trigeminal nevraljiydi.   

 

TRİGEMİNAL 
NÖRALJİ 



 

Acıyı delici olarak tanımlıyor 

Herhangi bir modalite ifade 
edemiyor ancak nevraljiyi oldukça sık 

yaşadığı tatlımsı tükürük hissinin 
başlangıcıyla ilişkilendiriyor 

 
 

TRİGEMİNAL 
NÖRALJİ 



 

 Tükürükte tatlımsı tat onda bir tiksinti 
duygusuna neden oluyor  

ama iğrenmenin her zaman yaşadığı 
bir şey olduğunu söylüyor, çok kolayca 

tiksinti hissediyor 

İĞRENME 



 

Birkaç yıldır ve şu anda da sık 
tekrarlayan sağ siyatik 

nöbetlerinden şikayetçi 

 
 

SİYATALJİ 



 

Bunların yanı sıra sık sık gece 
terlemesinden şikayetçi 

 
 

TERLEME 



 

Seslere katlanamıyorum 
 

SESLER 





 
ZİHİN 

  
 

BANA KARAKTERİNDEN BAHSEDER MİSİN? 



 
HER ZAMAN SİNİRLİ BİRİYDİM,  

AİLEM ZOR BİR ÇOCUK OLDUĞUMU SÖYLER 

  



 
ANA OKULUNDA BİLE DAVRANIŞ PROBLEMLERİM VARMIŞ;               

DİĞER ÇOCUKLARI ISIRDIĞIM İÇİN AGRESİF BİR ÇOCUK OLDUĞUMU 
SÖYLERLER 

  



 
HERNEKADAR İNSANLARLA BİRLİKTE OLMAYI 

SEVMESEM DE HİÇBİR ZAMAN UTANGAÇ OLMADIM 
HATTA YUVADAYKEN SIKLIKLA SOYUNURMUŞUM 

 



SEX 



Hayatımda çok fazla mastürbasyon yaptım, çocukken bile 



Biliyorum, homeopata herşeyi söylemem lazım....  



bunu söylemekten utanmıyorum 
Porno sitelerine bakarak çok zaman harcıyorum...  



 
 

SEX RÜYALARI 



KORKULAR 



Belki iğrenmeyle alakalıdır ama 
enfeksiyon ve kontaminasyondan korkuyorum 

  



 
ZİHİN 

   
ALAATTİNİN LAMBASINDAN NE İSTERDİNİZ? 

 



  

 
 

PARA, SEX, GÜÇ 



 

 

REÇETE 

XMK (10.000K) - 5 damla günde 2 defa  

 
 

İLK 
GÖRÜŞME 



VAKA ANALİZİ 



REPERTORİDEN SEMPTOMLAR 



 

 

 

 

� GENERALS - CANCEROUS AFFECTIONS 
� GENEL - KANSERÖZ rahatsızlıklar 

� GENERALS - CANCEROUS AFFECTIONS - Bones, of 
� GENEL - KANSERÖZ rahatsızlıklar - Kemikler; -in 

� GENERALS - TUMORS - osteoma 
� GENEL - TÜMÖRLER - osteom 

 

� GENERALS - HYPOTHYROIDISM 
� GENEL - HĠPOTĠROĠDĠZM 

 

� GENERALS - OBESITY 
� GENEL - OBEZĠTE:  

 

 



 

 

 

 

 

� FACE - PAIN - lancinating 

� YÜZ - AĞRI - delici 

� FACE - PAIN - Nerves - Trigeminal neuralgia 

� YÜZ - AĞRI - Sinirler - Trigeminal nevralji 

 

 

� MOUTH - SALIVA - sweet 

� AĞIZ - SALYA - tatlı 

� MOUTH - TASTE - sweetish 

� AĞIZ - TAT - tatlımsı 

 

 



 
 

 

 

 

� EXTREMITIES - PAIN - Lower limbs - Sciatic nerve 

� EKSTREMĠTELER - AĞRI - Alt uzuvlar - Siyatik siniri 

 

� PERSPIRATION - NIGHT 

� TERLEME - GECE  

� PERSPIRATION - SLEEP - during - agg. 

� TERLEME - UYKU - sırasında - agg. 

 



 

� MIND - SHAMELESS 

� ZĠHĠN - UTANMAZ 

 

� MALE GENITALIA/SEX - MASTURBATION; DISPOSITION TO - children; in 

� ERKEK GENĠTALLERĠ/CĠNSELLĠĞĠ - MASTÜRBASYON eğilimi - çocuklar; -da 

 

� FEMALE GENITALIA/SEX - SEXUAL DESIRE - premature 

� DĠġĠ GENĠTALLERĠ/CĠNSELLĠĞĠ - CĠNSEL ARZU - prematüre 

 

� MALE GENITALIA/SEX - SEXUAL DESIRE - violent 

� ERKEK GENĠTALLERĠ/CĠNSELLĠĞĠ - CĠNSEL ARZU - Ģiddetli 

 

� DREAMS - SEXUAL 

� RÜYALAR - CĠNSEL 

 



 

� MIND - ANGER - easily 
� ZĠHĠN - ÖFKE - kolayca 

� MIND - BEHAVIOR PROBLEMS - children; in 
� ZĠHĠN - DAVRANIġ PROBLEMLERĠ - çocuklar; -da 

� MIND - BITING 
� ZĠHĠN - ISIRMAK 

 

� MIND - EGOTISM 
� ZĠHĠN - EGOTĠZM 

 

� MIND - COMPANY - aversion to 
� ZĠHĠN - YANINDA BĠRĠLERĠNĠN OLMASI - isteksizlik -e 

� MIND - DISGUST 
� ZĠHĠN - ĠĞRENME 

� MIND - FEAR - infection, of 
� ZĠHĠN - KORKU - enfeksiyon, -dan 

 

� MIND - SENSITIVE - noise, to 
� ZĠHĠN - HASSAS - gürültü, -ye 













 

 

 

XMK, LMK, CMK, 200K ve MK potensleri 
kullanmama rağmen iyileşme minimal 

düzeydeydi... 

 

Fakat siyatik problemi tekrarlamadığı için 
hasta tedaviye devam etmek istedi ve bana: 

Belki remediyi değiştirmeliyiz....  dedi. 
 

TAKİP 



 

 

TABİİ Kİ !!!! 

 

AMA HANGİ REMEDİ ??? 

TAKİP 



 

 

YENİ REÇETE 

30CH 5 damla, günde 2 defa  

TAKİP 



 

 

3 gün sonra bir trigeminal nevralji atağı 
yaşadı, ağrı 3 kez 2 dakikada bir 
sonrasında da 30 dakikada bir 

almasıyla alması yarım gün içinde geçti 

  

TAKİP 



 

 

Trigeminal nevralji son seferinden 
sonra bir daha tekrarlamadı 

TAKİP 



 

 

Daha az sinirli olduğunu bildirdi 

ama cinsel dürtülerinde bir 
değişiklik yok 

TAKİP 



 

 

YENİ REÇETE 

200CH 3 damla, günde 2 kere 

TAKİP 



 

 

1 ay sonra değişiklik yok 

200CH 5 damla, günde 2 kere, 

2 haftada bir 1 damla artırarak  

TAKİP 



 

 

2 ay sonra hastadan gelen bildirim 

 cinsel isteği üzerinde çok daha 
kontrollü 

200CH 10 damla, günde 2 kere 

TAKİP 



 

 

Hasta kilo vermeye başladı ve 

 TSH değeri 5.2’den 2.4’e düştü 

TAKİP 



 

 

Endokrinolog Eutirox’u 25 mcg’a indirdi, 

1 yıl sonra tamamen kesti.  

TAKİP 



 

 

Hasta toplamda 22 kg verdi.  

TAKİP 



 

 

6 ay sonra, gece terlemeleri hariç 
tüm semptomlar iyileşti, terleme ise 

%50 daha iyi 

TAKİP 



VAKA ANALİZİ 



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 

www.free-power-point-templates.com 

AMFİBİLER 
 
• Benlik bölünmüş, zarar görmüş haldedir ve tamamen farkındalık dışındadır 

• Güç, para ve her şeyden önce cinsellik gelir: patron olmak, kendisi için önemli bir pozisyon 
yaratmak ve başkaları tarafından hizmet edilmek ister (ilk aşama) 

• Sosyal yargıya maruz kalmamak için kendini izole etmek ister (ikinci aşama) 

• Kendinden nefret etme eğilimi ile utanmış ve terk edilmişlik hissi 

• Özellikle geceleri artan terleme 

• Beyin ve sinir sistemine afinite (epilepsi, zihinsel gelişim bozuklukları) 

• Tümör patolojileri 

• Cilt problemleri (çıbanlar, karbonküller, derin ülserasyonlar) 





NEOTENİ 

neoteni s. f. [comp. neo- e tema τεν- from greek τείνω «extend, prolong»].  

◼ 1. Zoolojide:  

◼ a. Bir organizmanın, çevresel faktörler (ve bu durumda bu koĢulların değiĢtirilmesi 

baĢkalaĢıma/metamorfoza yol açabilir) veya genetik faktörlerin bir sonucu olarak, larva veya yavru 

özelliklerini korurken cinsel olgunluğa eriĢmesi olgusu.  

◼ b. Kalıcı olarak larva veya gençlik evresinde ortaya çıkan bir karaktere özgü durum (örneğin, 

insanlarda, tüm yetiĢkin primatların özelliği olan, vücutta yoğun tüylerin olmaması) 

◼ 2. Botanikte, spermatofitlerin erkek ve diĢi gametofitlerinde olduğu gibi, geliĢimin ilkel, az 

farklılaĢmıĢ bir aĢamasında cinsel olgunluğa ulaĢmak 



HİYERARŞİ 

 

• Neoteny deyince aklıma genç yaşta 
gelişmiş bir cinselliğe ve yetişkin bir 
zihnine sahip genç bir beden geliyor. 

• Hastanın osteoid osteoması vardı: 
amfibiler muazzam bir rejeneratif 
kapasiteye sahiptir ve tümöral hastalıklar 
için bir çare olabilirler. 

• Hipotiroidizm için bir remediye ihtiyacım 
var 

• Trigeminal ve siyatik için bir remediye 
ihtiyacım var 

• Kolay sinirlenen ve iğrenen bir remediye 
ihtiyacım var 

 



PROVING 
Dahl Heike 

c3-Berlin 

 

• neuralgische Schmerzen; im Gesicht 
rechts Trigeminus 

• nevraljik ağrılar; yüzünde sağ trigeminal 
sinir üzerinde 

 

• ischias schmerzhaft 

• ağrılı siyatik 

 



MATERIA 
MEDICA 

Dr. Paul Theriault 

 

• Cinsel arzuları ve tabuları deneyimleyen bir 
gencin tablosunu görebiliriz 

• Sinirlilik, sabırsızlık, saldırganlık, dürtüsellik 

• Tiksinti, kendini kontamine olmuş hisseder 

 

• Sosyalleşmek istemez 

• Cinsel içerikli rüyalar 

 



MATERIA 
MEDICA 

Dr. Paul Theriault 

 

 

• Gece terleme 

• Sağ trigeminal sinirde nevraljik ağrı 

• Siyatik 

• Tükürükte tatlı tat 

 

 





Axolotl 
Aksolot semenderi 



AMBYSTOMA MEXICANUM 

Neoteni, bu türün yanı sıra diğer semenderleri de 

etkileyen inanılmaz bir fenomendir.  



Aksolot 
 

• Aksolot, Ambystoma mexicanum’un neotenik 
formudur.  

 

• Ambystoma mexicanum cinsel olarak 
olgunlaşabilir ve böylece solungaçlarını, su içinde 
yaşama becerisini ve diğer larva özelliklerini 
korurken üreyebilir (neoteni fenomeni) 

 

• Bu metamorfoz geçirmeyen canlılara Aksolot denir.  



Ambystoma 
mexicanum 

Bu hayvan bu nedenle 
cinsel olgunluğa erişir 
ve iribaş(infant) 
formunda  kalırken 
üreyebilir. 

 

Bu amfibinin 
çocuklarda cinsel 
aktivite rubriklerine 
dahil edilmesine yol 
açabilecek durumlar: 

 



 
• MALE - ERECTIONS - children; in 
• ERKEK GENĠTALLERĠ/CĠNSELLĠĞĠ - EREKSĠYONLAR - çocuklar; -da 

• MALE - HANDLING GENITALS - child: 
bufo 

• ERKEK GENĠTALLERĠ/CĠNSELLĠĞĠ - ELLEMEK GENĠTALLERĠ - çocuk 

• MALE - MASTURBATION; disposition to 
- children; in: bufo 

• ERKEK GENĠTALLERĠ/CĠNSELLĠĞĠ - MASTÜRBASYON eğilimi - çocuklar; -da 

• MALE - SEXUAL DESIRE - increased - 
children; in 

• ERKEK GENĠTALLERĠ/CĠNSELLĠĞĠ - CĠNSEL ARZU - artmıĢ - çocuklar; -da 

• FEMALE - MASTURBATION, disposition 
to - children; in: bufo 

• DĠġĠ GENĠTALLERĠ/CĠNSELLĠĞĠ - MASTÜRBASYON eğilimi - çocuklar; -da 

• FEMALE - SEXUAL DESIRE - increased - 
children; in  

• DĠġĠ GENĠTALLERĠ/CĠNSELLĠĞĠ - CĠNSEL ARZU - artmıĢ - çocuklar; -da 



• Benzer sebeplerden dolayı bu remedi 
erken puberte için de faydalı olabilir 

• Bazen bir aksolot spontan olarak 
metamorfoz geçirebilir, 10.000’de 1 olan 
bir durumdur, yada metamorfoz 
dışarıdan tiroid hormonu yada tirotropin 
verilerek tetiklenebilir 

• Aslında, Ambystoma mexicanum'da 
hipofiz bezi herhangi bir tirotropin 
salmaz, bu nedenle tiroidde hiçbir T3 
sentezi aktive edilemez, bu da 
metamorfozu imkansız hale getirir. 

 



 

• Bu durum, 
hipotiroidizm 
vakalarında 
homeopatik olarak 
kullanılabilir (Axolotl 
yapısal bir hipotiroid 
hastasıdır) 

 

 

• GENERALS - 
HYPOTHYROIDISM 

• GENEL - HĠPOTĠROĠDĠZM 

 



DOKU 
REJENERASYONU 

 

Aksolot'un daha da şaşırtıcı bir özelliği de 
kendi dokularını yenileyebilmesidir. 



DOKU 
REJENERASYONU 

Bu hayvan hayatta kalabileceği herhangi 
bir sakatlıktan iyileşebilir, uzuvları, 
gözleri, kuyruğu ve hatta iç organları 
tamamen yenilenebilir. 



DOKU 
REJENERASYONU 

Tüm hayvanların yenilenme kapasiteleri 
vardır, ancak kişi evrim merdiveninde yukarı 
çıktıkça bu kapasite azalır; insan da dahil 
olmak üzere memelilerde minimum 
potansiyelde kalır 



DOKU 
REJENERASYONU 

Planaria, yassı solucanlar [Phylum 
Platyhelminthes] muazzam bir rejeneratif 
potansiyele sahiptir 

İkiye bölünürlerse, baş kısmı barındıran parça 
kuyruğu yeniden oluşturur ve kuyruğu barındıran 
parça başı yeniden oluşturur, böylece iki sağlam 
birey ortaya çıkar. 



DOKU REJENERASYONU 
Denizyıldızı, kesilen kollarını hızla yeniler ve bazı türler kopan 
koldan (bu kolun merkezi diskin en az 1/5'ini içermesi koşuluyla), 
tam bir bireyi yeniden üretebilirler.  



DOKU 
REJENERASYONU 

 

Aksolot'lar ve tüm kaudat amfibiler 
(Urodela), bu basit hayvanlarla neredeyse 
aynı düzeyde bir rejeneratif kapasiteyi 
korumuştur. Açıkçası, Aksolot'ların daha 
büyük karmaşıklığı göz önüne alındığında, 
her bir parçadan ikiye bölünüp eksik 
parçayı yeniden oluşturmaları mümkün 
değildir, ancak kesilen organlar yeniden 
üretilerek orijinalinden ayırt edilemeyen 
eksiksiz ve iyi mükemmelleştirilmiş 
organlar yaratırlar. 



DOKU 
REJENERASYONU 

Diğer karmaşık 
hayvanlar da kesilmiş 
parçalarını yerine 
koyabilirler, ancak 
süreç her zaman bazı 
kusurlar gösterir. 

Örn. kertenkeleler 
kuyruklarını 
yenileyebilirler, ancak 
omurların yerini 
kıkırdaklı bir kordon 
alır 



TÜMÖRLER 

• Planaria, Denizyıldızı, Aksolot, diğer 
Semenderler ve bazı balıklar (örn. 
Zebra balığı) gibi güçlü doku 
yenileme yetenekleri olan tüm 
diğer hayvanlar, kanser 
hücrelerinin güçlü replikatif tahriki 
ile rejenere edici doku tahriki 
arasındaki analoji nedeniyle 
tümörlerde kullanılabilirler. 

• Asterias rubens, homeopatik 
literatürde uzun süredir meme 
kanseri için bir remedi olarak 
kullanılmaktadır. 



TÜMÖRLER 
 

Homeopatik bakış açısına göre, Aksolot remedisi, tam da bu 
rejeneratif yetenekleri nedeniyle, tümörlerde olumlu etki gösterebilir 

Aksolot uzuvlarını yenileyebildiğinden, homeopatik kullanımı 
osteomlar, osteosarkomlar ve rabdomiyosarkomlarda olumlu olabilir 

 

• EXTREMITIES - CANCER - Bones - osteosarcoma 

• EKSTREMĠTELER - KANSER - Kemikler - osteosarkom 

• EXTREMITIES - CANCER - Bones - tibia - osteosarcoma 

• EKSTREMĠTELER - KANSER - Kemikler - Tibia - osteosarkom 

• GENERALS - CANCEROUS affections - sarcoma 

• GENEL - KANSERÖZ rahatsızlıklar - sarkom 

• GENERALS - CANCEROUS affections - Bones, of: 

• GENEL - KANSERÖZ rahatsızlıklar - Kemikler; -in 

• GENERALS - TUMORS - osteoma 

• GENEL - TÜMÖRLER - osteom 



 

• Aksolot'da, kesilen uzuvlar yenilenir ve tümörler oluşmaz 
çünkü yenilenen uzvun düzgün büyümesini organize eden 
düzenleyici faktörler vardır 

 

• Aksolot'ta bulunan bu aynı düzenleyici faktörler, tümörlü 
hastalara uygulanırsa, neoplastik hücrelerin farklılaşmasına 
yol açabilir ve hastanın iyileşmesine sağlayacağını umabiliriz 

AKSOLOT 



AKSOLOT 

 

• Anlaşılan o ki Aksolot'un diğer semenderlerden daha üstün 
olan güçlü rejeneratif kapasitesi muhtemelen bu hayvanın 
larva formunu, yani gelişiminin erken bir aşamasını 
(aslında embriyonik bir duruma karşılık gelir) muhafaza 
etmesinden kaynaklanır. 

 

• Bu semenderde üreme sistemi ve üreme hücreleri 
olgunlaşırken vücudun geri kalanı gelişmez ve yaşam boyu 
genç formunu korur. 



 

• Ambystoma mexicanum, hipofiz bezinden tiroid bezinde tiroid hormon sentezini 
aktive eden bir tirotropin salmadığı için doğada metamorfoza uğramaz. 

 

• Doğal popülasyonlarda Ambystoma mexicanum'un başkalaşım geçirmiş formu 
bulunmaz, ancak genç bir Aksolot alınır ve düzenli tiroksin eklenerek suda 
yetiştirilirse solungaçlar geriler ve cilt önemli ölçüde değişir, kısacası tam 
metamorfoz meydana gelir. 

 

• Bu da, amfibilerde metamorfozu sağlayanın tiroid hormonları olduğu anlamına gelir. 

 



 

 

Aslında Axolotl, metamorfoz geçirmediği için 
embriyonik bir doku gibidir ve kanser hücrelerinin 
normalleşmesi için gerekli farklılaşma faktörlerini 
sağlayarak kötü huylu tümörlerin tedavisinde 
faydalı olabilir. 

AKSOLOT 



Ambystoma mexicanum (Aksolot), Mexico 
City'nin güneyindeki Xochimilco Gölü'nde 
yaşar. 

Son zamanlarda, bu amfibi yemek için 
avlandığı için yok olma tehlikesiyle karşı 
karşıya kaldı.  

Eskiden turistlere sunulan bir lezzetti ama 
şimdi koruma altındaki bir tür. 

 

 

 



Mitoloji ise ilginç bir hikayeden 
bahseder: "...güneş artık hareket 
etmediğinden, Aztek tanrıları 
güneşin doğması ve tüm büyük 
yaşam çarkının onunla birlikte 
hareket etmeye başlaması için 
aralarından birinin kurban edilmesi 
gerekir 



Seçilen Xolotl olur. Bu tanrı daha sonra 
kaçar ve takip edilir. Her yerde onu 
avlamaya çalışırlar, olası tüm biçimlere 
bürünür, en tuhaf başkalaşımları 
dener... Kaçağın kurban edilmeye 
sürüklenmeden önceki son başarısı, su 
altında gizlenmiş, inanılmaz gözleri fal 
taşı gibi açılmış Aksolot formu olur..."  

 



Xolotl ölümden kaçar, ama fedakarlık 
aynı zamanda sorumluluk olarak da 
yorumlanabilir, bu durumda Xolotl 
sorumluluğundan kaçar, yaptığı son 
girişim, kendisini metamorfoz 
yapmayan, çocuksu kalan, büyümek 
istemeyen semender haline 
getirmektir.  



Bu durmunda Aksolot’u şu rubriklerle 
ilişkilendirmek doğru olmaz mı? 

  

• MIND – FEAR – murdered, of being 
• ZĠHĠN - KORKU - öldürülmüĢ, olmaktan 

• MIND – FEAR – responsability 
• ZĠHĠN - KORKU - sorumluluk 

• MIND – RESPONSIBILITY – aversion to 

•  ZĠHĠN - SORUMLULUK - isteksizlik -e 



 
 

Aksolot, gelişiminin erken bir 
aşamasında kalan, büyümeyen bir 
Semender olduğundan, muhtemelen 
çocukluk ve özellikle gelişimsel sorunları 
olan çocuklar için harika bir remedi 
olmalıdır 

 

• GENERALS - DEVELOPMENT - arrested 
• GENEL - GELİŞİMİ - durmuş 

• GENERALS - DEVELOPMENT - slow 
• GENEL - GELİŞİMİ - yavaş  



 
 

 
• Bu hayvan, zararsız ve savunmasız 

görünümüne rağmen doğada bulunan en 
kabul edilemez davranışları geliştirebilir: 
Kanibalizm (yamyamlık) 
 

• Kurban edilmek (bkz. mitoloji) ve aynı 
zamanda lezzetli bir yemek olmak (Aksolot 
belki de bir menülere giren tek 
semenderdir) kaderinde olan bu hayvan 
yamyam olur. 
 

• Bulunmamak ve kurban edilmemek, 
yenilmemek için kendini gizleyen hayvan, 
bir noktada saldırganlaşır ve 
saldırganlığını hemcinslerine karşı 
yamyamlık yaparak onlara yöneltir. 



 

• Yamyam olan bir Aksolot daha hızlı büyür 
ve daha kolay başkalaşıma uğrayabilir. 

• Bir bakıma, büyümenin bedeli 
yamyamlıktır 

• Adeta Aksolot yamyam olmamak için 
büyümemeyi, 'çocuk' kalmayı tercih eder. 
Yine de potansiyel olarak o bir 
yamyamdır. 

• Homeopatik bir bakış açısına göre, Axolotl 
ilacı deneklerde, özellikle saldırgan 
dürtülerini yönetmekte güçlük çeken 
çocuklarda yararlı olabilir, örn. ısırma 
eğilimi olan çocuklar 
 
 

• MIND - BITING - children, in 
• ZĠHĠN - ISIRMAK - çocuklar, -da 





AMBYSTOMA 
MEXICANUM 
WATER DOG - Aksolot semenderi 

amby-m. (Synthesis Adonis 0) 

GRUP: SÜRÜNGENLER* 

ALT GRUP: AMFİBİLER 

 

* AMFİBİLER ASLINDA SÜRÜNGEN OLMASALAR 
BİLE “HOMEOPATİK GRUPLAR”DA SÜRÜNGENLER 
GRUBUNA YERLEŞTİRİLMİŞTİR 

 



AMBYSTOMA MEXICANUM 
 

• Yetişkin düşüncelerine ve cinsel gelişimine sahip bir çocuk bedeni 

• Güç, para ve özellikle cinsellik 

• Tüm çevresinde kirlilik olduğu hissiyle iğrenme ve kontamine olduğu 
duygusu 

• Seslere karşı hassasiyet ve rahatsız olma 

• Özellikle geceleri artan alında ve vücudun üst kısmında terleme 

• Nevraljik ağrılar: siyatik ve trigeminal nevralji 

• Tümörler ve kanser 

• Hipotiroidizm 

 
 



KAMBO 

PHYLLOMEDUSA BICOLOR / 

DEV MAYMUN KURBAĞASI 

kambo (Synthesis Adonis 0) 

GRUP: SÜRÜNGENLER* 

BÖLÜM: AMFİBİLER 

 

* AMFİBİLER HER NE KADAR SÜRÜNGENLERDEN 
OLMASA DA «HOMEOPATİK GRUP» OLARAK 
SÜRÜNGENLER GRUBUNA YERLEŞTİRİLMİŞTİR 



KAMBO 
 

 

• Kambo, esas olarak Güney Amerika'da kullanılan bir şifa 
ritüelidir. Adını, dev maymun kurbağa’nın veya diğer ismiyle 
Phyllomedusa bicolor'un zehirli salgılarından alır. 

 

• Kurbağa, onu yemeye çalışan hayvanları öldürmek veya 
etkisiz hale getirmek için bir savunma mekanizması olarak 
bu maddeyi salgılar. Bazı insanlar, sözde sağlık yararlarından 
ötürü bu maddeyi vücutlarına uygularlar. 

 

 

 



KAMBO 

• Yerli halk, doğal savunmasını güçlendirerek vücutlarını 
iyileştirmek ve arındırmak için ve kötü şansı savuşturmak 
için yüzyıllardır kamboyu kullanmıştır. Ayrıca kambunun 
dayanıklılıklarını ve avlanma becerilerini arttırdığına 
inanmaktalar. 

 

• Günümüzde şamanlar ve natüropatlar, hala vücudu 
toksinlerden arındırmak ve çok sayıda sağlık durumunu 
tedavi etmek için bunu kullanmaktalar. 



KAMBO 

 

Yeterli araştırma olmamasına rağmen kambo 
savunucuları, Alzheimer, anksiyete, kanser, kronik 
ağrılar, depresyon, diyabet, bağımlılıklar, hepatit, HIV, 
enfeksiyonlar, kısırlık, romatizma, vasküler problemler 
dahil olmak üzere bir çok rahatsızlığa kambonun 
yardımcı olabileceğine inanıyorlar. 



KAMBO 

• Sürecin ilk kısmı, yaklaşık bir litre su veya manyok 
çorbası içmekten oluşur 

 

• Daha sonra, yanan bir çubula ciltte kabarcıklar 
oluşturmak için bir dizi küçük yanık oluşturulur. 
Kabarmış deri daha sonra kazınır ve yaralara kambo 
uygulanır. 



KAMBO 

• Kambo, yaradan lenfatik sisteme ve kan dolaşımına girer ve 
burada problemi bulmak için vücudun içinde dolaştığı 
söylenir. Bu genellikle bazı ani yan etkilere, özellikle 
kusmaya neden olur. 

 

• Bu etkiler ortadan kalkmaya başladığında, toksinlerin 
atılmasına ve yeniden sıvı alımına yardımcı olması için kişiye 
su veya çay verilir. 



KAMBO 

 

Geleneksel olarak kambo omuz bölgesine uygulanırdı; 
ancak şimdilerde ise genellikle çakralara uygulanıyor. 

 

Kambo, bir dizi hoş olmayan yan etkilere neden olur. 
İlki, genellikle, sıcak hava dalgası ve yüzün kızarmasıdır. 



KAMBO 

Uygulamadan hemen sonra aşağıdaki diğer yan etkilerin gerçekleştiği 
gözlemlenmiştir: 

• mide bulantısı 

• kusma 

• ishal 

• karın ağrısı 

• baş dönmesi 

• çarpıntı 

• boğazda yumru hissi 

• yutma güçlüğü 

• dudakların, göz kapaklarının ve yüzün şişmesi 

• mesane kontrol kaybı 



KAMBO 

Semptomların şiddeti değişebilir. 

 

Genellikle 5 ila 30 dakika sürer, ancak nadiren 
birkaç saate kadar sürebilir. 



KAMBO 

• Kambo töreni sonrasında iyi sonuçlar bildiren birçok kişi var, 
ancak bu iddiaları destekleyecek çok az bilimsel kanıt 
bulunmaktadır. 

 

• Uzmanlar yıllarca kambo üzerinde çalıştılar ve beyin 
hücrelerinin uyarılması ve kan damarlarının genişlemesi gibi 
bazı etkilerini belgelediler, ancak mevcut araştırmaların 
hiçbiri kambo ile ilgili sağlık iddialarını desteklememektedir. 



KAMBO 

Kambo, ritüelin normal bir parçası olarak kabul edilen 
yoğun ve çok nahoş etkilerin yanı sıra, birçok ciddi etki 
ve komplikasyonla da ilişkilendirilmiştir. 



KAMBO 

Kambo kullanımının olası riskleri şunları içerir: 

- şiddetli ve uzun süreli kusma ve ishal 

- dehidrasyon 

- kas spazmları ve krampları 

- konvülsiyonlar 

- sarılık 

- bilinç bulanıklığı, konfüzyon 

- yara izleri 

 



KAMBO 

Kambo ayrıca toksik hepatit ve ölümle de ilişkilendirilmiştir. 

Aşağıdaki durumlarda kambodan kaçınmak en iyisidir: 

- kardiyovasküler problemler 

- Felç, beyin kanaması, anevrizma öyküsü 

- depresyon, anksiyete ve psikoz 

- hipotansiyon 

- epilepsi 

- Addison hastalığı 

 



KAMBO 

Kambo yasaldır ancak Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) 
veya başka herhangi bir sağlık kuruluşu 
tarafından düzenlenmemektedir; bu da, üründe 
kalite veya kontaminant denetimi olmadığı 
anlamına gelir 



KAMBO 

PHYLLOMEDUSA BICOLOR 

DEV MAYMUN KURBAĞASI 

kambo (Synthesis Adonis 0) 

GRUP: SÜRÜNGENLER* 

BÖLÜM: AMFİBİLER 

 

* AMFİBİLER HER NE KADAR SÜRÜNGENLERDEN 
OLMASA DA «HOMEOPATİK GRUP» OLARAK 
SÜRÜNGENLER GRUBUNA YERLEŞTİRİLMİŞTİR 



KAMBO 

• Kendini küçümseme 

• Kendini ilkel, gelişmemiş ve onursuz hissediyor ki bunu kendinde 
bir kusur olarak görür 

• Zihin açıkken vücudun sarhoşluk hissi 

• Akşamdan kalma hissi (toksisite ve detoksifikasyon) 

• Yakındaki hayvanlar veya insanlarla telepatik becerilere sahip 
olduğu delüzyonu 

• Dikkatini dağıtan ve kendi sorunlarından uzaklaştıran durugörü 

• Fibromiyalji 

• Gastrointestinal sistem şikayetleri: mide guruldaması, 
bağırsaklarda ağırlık, gaz, ishal 






