


MİNERALLER
• Yapı, rol ve organizasyon
• Detaylar ve listeler
• Stabilite
• Tamamlanmışlık hissi veya eksiklik hissi
• Bir şeyin eksikliği veya kaybı: kimlik, ilişki, 

güvenlik, pozisyon, güç eksikliği
• Kendi: benim kimliğim, benim ilişkim, benim 

performansım, benim işim, benim evim, benim 
ailem, benim sağlığım, benim vücudum, benim 
organlarım

• Çevre ile etkileşim ve reaksiyon (mineral 
SPONTAN kontrol vs çevre)

• Vazife, başarma, performans, sorumluluk



MİNERAL KAYNAKLARI



DEĞERLİ TAŞLAR
• Adamas (719) - Alabaster* (22) - Amethist* (1446) - Emerald* 

(2109) - Jade* (1895) - Jaspis* (50) - Lapis lazuli (469) - Opalus 
negrus (0) - Perla* (1129) - Quartz (0) - Rhodonitum (0) - Rose 
quartz (0) - Ruby* (4) - Sapphire* (5) - Topazus aureus (0) -
Turquoise (333)



KAYALAR

• Anthrokokali (118) - Arizona Lava (403) - Cinis popo* (1202) -
Etna Lava* (283) - Granitum Murvey (514) - Hecla Lava (173) -
Limestone Burren (438) - Meteoritum fax caelestis Allende* 
(1868) - Porcelanum misniense* (1528) - Tetradymitum (58) -
White marble (441)



HOMEOPATİDE SULAR

• DENİZ (aqua marina, dead sea)

• NEHİRLER (aqua ganga, missouri river)

• KUYULAR ve KAYNAK SULARI (aqua highlands, aqua severn)

• MİNERALLİ SULAR (sanicula aqua, taosca aqua, vichy aqua)



PERİYODİK TABLO



8 PERİYOT (SATIR)

18 GRUP (SÜTUN)



KATYONLAR

ANYONLAR





KALIUM
Ana madde



• Kalium(potasyum) gümüş beyazı 
bir metaldir, yumuşaktır ve 
bıçakla kolayca kesilebilir

• Oksijenle bir kaç saniye 
temasında bile çok hızlı 
reaksiyona girer

• Kalium doğada sadece iyonik 
tuzlarda bulunur

• Kalium elementi suyla kuvvetli bir 
şekilde reaksiyona girer ve leylak 
rengi bir alevle yanar



NEDEN POTASYUM OLARAK İSİMLENDİRİLİR 
?

• Elementin İngilizce adı, çeşitli 
potasyum tuzlarını çıkarmanın 
erken bir yöntemini ifade eden 
“potas” kelimesinden gelir: bir 
tencereye yanmış odun veya 
ağaç yapraklarının külünü 
koymak, su eklemek, ısıtmak ve 
çözeltiyi buharlaştırmak. 

• K sembolü kali'den, kendisi de 
“alkali” kök kelimesinden gelir.



Potasyum iyonları, tüm canlı hücrelerin işleyişi için hayati öneme 
sahiptir.

Peki ya potasyum eksikliğimiz varsa? 

• Anormal kalp ritmi
• Kas problemleri
• Sinidirim şikayetleri 
• Sinirlerde etkileri 



KALIUMS

• ANA REMEDİLERİ (23): Aurum muriaticum 
kalinatum (10) - Kalium arsenicosum (1582) -
Kalium bichromicum (5915) - Kalium 
bromatum (1610) - Kalium carbonicum (10060) 
- Kalium chloricum (1104) - Kalium chromicum 
(7) - Kalium cyanatum (264) - Kalium 
ferrocyanatum (73) - Kalium fluoratum (30) -
Kalium hypophosphoricum (16) - Kalium 
iodatum (3130) - Kalium metallicum (40) -
Kalium muriaticum (1455) - Kalium nitricum 
(4236) - Kalium oxalicum (33) - Kalium 
permanganatum (108) - Kalium phosphoricum 
(3082) - Kalium silicicum (1200) - Kalium 
sulphuricum (2889) - Kalium sulphuricum 
chromicum (7) - Kalium sulphuratum (81) -
Kalium thiocyanatum (9)



KALIUMS

• Aile
• Vazife (kurallar ve kanunlar)
• Muhafazakâr
• Katılık (zihinsel ve fiziksel)
• Romatizmal şikayetler
• Batıcı ağrılar (küçük nokta ağrıları)
• Dolaşan şikayetler
• Solunumla ilgili şikayetler (özellikle astım)



PHOSPHORUS

Ana 
madde



• Forfor elementi beyaz fosfor ve 
kırmızı fosfor olmak üzere 
başlıca 2 ana formda bulunur

• Yüksek reaktif özelliği dolayısı ile 
Yeryüzünde asla serbest element 
olarak bulunmaz

• Element olarak ilk izole edilen 
fosfor insan idrarı ve kemik 
külünden elde edilmiştir



Fosfor tüm canlı organizmalar için temel gerekliliktir:
BİTKİLER

• Enerji transferinde görev alır
• Kök ve gövdeleri güçlü kılar
• Fotosentez
• Bitki köklerinin genişlemesini 

sağlar
• Tohum ve çiçek oluşumu ve 

diğer önemli faktörler
• Genel bitki sağlığını ve genetiğini 

etkiler



Fosfor tüm canlı organizmalar için temel gerekliliktir:
İNSANLAR

• Kemik sağlığı
• Diş ve kemiklerin oluşumu 
• Hücre ve dokuların tamiri
• Vücudumuzdaki tüm hücrelerin 

yanı sıra böbrekler, kaslar ve kan 
damarları sağlığı açısından da 
önemli bir rolü vardır



Fosfor tüm canlı organizmalar için temel gerekliliktir:
Fosfor eksikliğinde ne olur? 

• İştah kaybı 
• Anksiyete
• Kemik ağrıları, kolay kırılan kemikler 
• Katılaşmış eklemler 
• Halsizlik, düzensiz solunum
• İritabilite
• Hissizlik/uyuşma
• Güçsüzlük
• Kilo değişimi
• Çocuklarda ise diş ve kemik 

gelişiminde yavaşlık ve problemler 
görülebilir. 



PHOSPHORICUMS
ANA REMEDİLERİ (36 ): Alumina phosphorica (1142) - Aluminium phosphoricum (56) -
Ammonium phosphoricum (85) - Argentum phosphoricum (109) - Baryta phosphorica 
(35) - Calcarea hypophosphorosa (85) - Calcarea lactophosphorica (12) - Calcarea 
phosphorica (3715) - Cerium phosphoricum* (351) - Cobaltum phosphoricum (52) -
Cuprum phosphoricum (134) - Dysprosium phosphoricum* (138) - Erbium phosphoricum* 
(161) - Europium phosphoricum* (280 ) - Ferrum phosphoricum (1775) - Ferrum 
pyrophosphoricum (18) - Gadolinium phosphoricum* (133) - Kalium hypophosphoricum 
(16) - Kalium phosphoricum (3082) - Lanthanum phosphoricum* (324) - Lithium 
phosphoricum (89) - Magnesium phosphoricum (1255) - Manganum phosphoricum (334) -
Mercurius phosphoricus (19) - Natrium phosphoricum (1940 ) - Neodymium 
phosphoricum* (259) - Phosphoricum acidum (7415) - Phosphorus (14972) - Phosphorus 
hydrogenatus (9) - Plumbum phosphoricum (91) - Samarium phosphoricum* (150 ) -
St rychninum phosphoricum (87) - Terbium phosphoricum* (30 ) - Thulium phosphoricum* 
(148) - Yt terbium phosphoricum* (155) - Zincum phosphoricum (1303)
* COMPLETE DYNAMICS REPERTORY 



PHOSPHORICUMS

■ İlet işim
■ Fiziksel t emas iht iyacı ile bir lik t e  

arkadaşlık  ve kardeşlik
■ Empat i ve sempat i
■ Korkular ve kaygılar
■ Sıla özlemi
■ Meraklılık
■ Kanamalar (alt ernat if  olarak 

ekimozlar)
■ Soğuk yiyecek ist eği (özellik le 

dondurma)





ERKEK
54 yaşında

ALERJİ
İlk görüşme NİSAN 2004



20 YILDIR SIRT AĞRISI 
PROBLEMİ VAR

AĞRIYA BASKI VE HAREKET İYİ 
GELİYOR



AĞRI YAKAN BİR AĞRI VE SICAK 
UYGULAMALAR İYİ GELİYOR

AYNI ZAMANDA TOPUKLARINDA 
DA YAKAN AĞRISI VAR



AYNI ZAMANDA
ÇİFT TARAFLI KASIK 
FITIKLARI VAR VE 

AMELİYAT 
ÖNGÖRÜLMÜŞ 



ZİNİSEL TEMALAR



GÖREV VE İŞ



AİLE



YARDIM EDEN



Remediye her 
zaman çok iyi 

yanıt verdi



Ameliyat 
olması 

gerekmedi !



• ABDOMEN - HERNIA; ABDOMINAL  Inguinal

• BACK - PAIN  - pressure - amel.

• BACK - PAIN - motion, on - amel.

• GENERALS - PAIN - burning - warm application - amel.

• EXTREMITIES - PAIN - burning - Foot - Heel

• MIND - DUTY  - too much sense of duty

• MIND - BENEVOLENCE  rational  
(new rubric from Roberto Petrucci)

• MIND - FAMILY - family is the most important thing 
(new rubric from Roberto Petrucci)



• KARIN - FITIK; ABDOMİNAL  Inguinal

• SIRT - AĞRI  - basınç - amel.

• SIRT- AĞRI - hareket - amel.

• GENEL - AĞRI - yakan - sıcak uygulama - amel.

• EKSTREMİTELER - AĞRI - yakan - ayak - topuk

• ZİHİN - GÖREV - çok fazla görev duygusu

• ZİHİN - CÖMERTLİK rasyonel
(Roberto Petrucci’nin eklediği yeni rubrik)

• ZİHİN - AİLE - aile en önemli şeydir 
(Roberto Petrucci’nin eklediği yeni rubrik)







KALIUM CARBONICUM

POTASYUM KARBONAT (K2CO3)

kali-c.. (Radar Opus 10061)
GRUP: KALIUMS
BÖLÜM: CARBONICUMS



KALIUM CARBONICUM

• Vazife, kurallar ve kanunlar
• Aile: Onları kalbimden çok beynimle seviyorum ve onlar için yapmam 

gereken her şeyi yaparım
• Muhafazakar: Ahlaka vurgu ile birlikte zihinsel katılık, doğru ya da 

yanlış, siyah ya da beyaz
• Empatik değil ancak başkalarının sorunlarına yardım etmeye ve 

çözmeye hazır
• Fiziksel katılık ve romatizmal şikayetler (her şey beli etkiler veya 

ağrılar orada başlar)
• Dolaşan ve batıcı (küçük nokta şeklinde) ağrılar
• Solunum şikayetleri (özellikle astım) 2 - 4 am arası kötüleşen
• Aşırı soğukluk



KALIUM CARBONICUM

POTASYUM KARBONAT (K2CO3)

kali-c.. (Radar Opus 10061)
GRUP: KALIUMS
BÖLÜM: CARBONICUMS



KALIUM CARBONICUM

• Vazife, kurallar ve kanunlar
• Aile: Onları kalbimden çok beynimle seviyorum ve onlar için yapmam 

gereken her şeyi yaparım
• Muhafazakar: Ahlaka vurgu ile birlikte zihinsel katılık, doğru ya da 

yanlış, siyah ya da beyaz
• Empatik değil ancak başkalarının sorunlarına yardım etmeye ve 

çözmeye hazır
• Fiziksel katılık ve romatizmal şikayetler (her şey beli etkiler veya 

ağrılar orada başlar)
• Dolaşan ve batıcı (küçük nokta şeklinde) ağrılar
• Solunum şikayetleri (özellikle astım) 2 - 4 am arası kötüleşen
• Aşırı soğukluk



KALIUM 
PHOSPHORICUM

POTASYUM FOSFAT(K2HPO4)

kali-p. (Radar Opus 3082)
GRUP: KALIUMS
BÖLÜM: PHOSPHORICUMS



KALIUM 
PHOSPHORIC

UM

▪ Aile

▪ Vazife (kurallar ve kanunlar)

▪ Güvendiğim kişi, aile veya grup tarafından 
sevilmediğimi ve ihmal edildiğimi 
hissediyorum

▪ Düşünceler ve aktivitelerle dolu, ardından 
uykusuzluk (ilk aşama)

▪ Güçsüzlükten kaynaklanan sinirlilik: her 
şey çok fazla (birinci aşamadan ikinci 
aşamaya)

▪ Yorgunluk, güçsüzlük ve tükenmişlik 
(ikinci aşama)

▪ Zihinsel efordan kaynaklanan baş ağrısı, 
terleme ve güçsüzlük

▪ Soğukluk ve üşüme ancak soğuk içecek 
arzusu



ARGENTUM 
PHOSPHORICUM

GÜMÜŞ FOSFAT (Ag3PO4)

arg-p. (Radar Opus 107)
GRUP: ARGENTUMS
BÖLÜM: PHOSPHORICUMS



ARGENTUM PHOSPHORICUM
𑰀 Huzursuzluk ve acelecilik
𑰀 Dar ve yüksek yerlerde problemler 
𑰀 Fiziksel temas gereksinimi ile birlikte dostluk ve kardeşlik
𑰀 Gastrointestinal şikayetlerin eşlik ettiği korku ve endişeler
𑰀 Larinks ve ses problemleri
𑰀 Kanamalar (Alternatif olarak ekimozlar)
𑰀 Nörolojik şikayetler (titreme ve koordinasyon bozukluğu)
𑰀 Soğuk yiyecek arzusu (özellikle dondurma)



ARGENTUMS

• ANA REMEDİLER (8):
Argentum cyanatum (17) 
Argentum iodatum (8)   
Argentum metallicum (3710)   
Argentum muriaticum (25)  
Argentum nitricum (5169)  
Argentum oxydatum (5) 
Argentum phosphoricum (109)  
Argentum sulphuricum (2)



ARGENTUMS

• Huzursuzluk ve acele
• Korkular, fobiler ve önseziler
• Dar ve yüksek yerlerde sorunlar
• Nörolojik şikayetler (titreme ve 

koordinasyon bozukluğu)
• Gırtlak ve ses sorunları
• Ülser yatkınlığı
• Dikiş(sütür) veya çatlak ağrıları
• Aşamalı artış, ani düşüş





KADIN
42 yaşında

UTERİN POLİPLERİ
HİPERMENORE

İlk görüşme MAYIS 2006



2 YIL ŞİDDETLİ MENS KANAMASI
ÖZELLİKLE İLKBAHAR VE 

SONBAHARDA



MENS 6 GÜN SÜRÜYOR



KANAMA İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ, 
DÖRDÜNCÜ VE ALTINCI GÜNDE

ÇOK ŞİDDETLİ



KANAMA RENGİ
AÇIK/PARLAK KIRMIZI



MENSLER DÜZENLİ



MENSELERDEN ÖNCE SON 
DERECE AKTİF

MENS ESNASINDA UYKULU



BAŞKA BİR HOMEOPAT 
TARAFINDAN SİLİCA VERİLMİŞ

AMA İYİLEŞME OLAMAMIŞ



SIKLIKLA REKTUMDA HERHANGİ 
BİR MODALİTESİ OLMAYAN 
BATICI AĞRILARI OLUYOR 



DİŞLERİ SARI VE 10 YAŞINDAN BERİ 
SÜREKLİ DİŞLERDE ÇÜRÜKLERİ 

OLMUŞ. 

TÜM DİŞLERİNDE
ÇÜRÜKLERİ VAR !!



YİYECEK VE İÇECEKLER

KAHVE İÇTİĞİNDE KENDİNİ DAHA 
İYİ HİSSEDİYOR VE

DONDURMA İÇİN DELİRİYOR



ZİHİN



ÇOCUKSU



ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ



ÖZVERİLİ, YARDIM EDEN VE EMPATİK
“DİĞER İNSANLARIN ACILARI İÇİME İŞLİYOR”



YANINDA BİRİLERİNİN 
OLMASINDAN ÇOK HOŞLANIYOR

“İLETİŞİME İHTİYACIM VAR”



KAYGILANDIĞINDA TERLİYOR TERİ 
GİYİSİLERİNİ LEKELİYOR



ÖLÜMDEN ÇOK KORKUYOR



2006 yılından beri, 
kronik şikayetleri ve 
her akut durumda 
iyileşme sağlayan 

sadece tek bir remedi 
kullandı 

15 YIL !!!!



• MIND - CHILDISH behavior
• MIND - COMPANY - desire for
• MIND - CONFIDENCE - want of self-confidence
• MIND - INDUSTRIOUS - menses - before
• MIND - SELFLESSNESS
• MIND - SYMPATHETIC
• TEETH - CARIES, decayed, hollow
• TEETH - DISCOLORATION - yellow
• RECTUM - PAIN - stitching pain
• FEMALE GENITALIA/SEX - MENSES - copious
• FEMALE GENITALIA/SEX - POLYPUS - Uterus
• SLEEP - SLEEPINESS - menses - during - agg.
• PERSPIRATION - ANXIETY, during
• PERSPIRATION - STAINING the linen - yellow
• GENERALS - FOOD and DRINKS - coffee - amel.
• GENERALS - FOOD and DRINKS - ice cream - desire



• ZİHİN - ÇOCUKSU davranış
• ZİHİN - YANINDA BİRİLERİNİN OLMASI - arzusu
• ZİHİN - GÜVEN - noksanlığı; kendine güven
• ZİHİN - HAMARAT - mensler - öncesi
• ZİHİN - DİĞERGAMCILIK
• ZİHİN - DUYGUDAŞ
• DİŞLER - ÇÜRÜME, çürümüş, içi boş
• DİŞLER - RENK DEĞİŞİKLİĞİ - sarı
• REKTUM - AĞRI - iğnebatıcı ağrı
• DİŞİ GENİTALLERİ/CİNSELLİĞİ - MENSLER - çok bol
• DİŞİ GENİTALLERİ/CİNSELLİĞİ - POLİP - Uterus
• UYKU - UYKULU OLMA - mensler - sırasında - agg.
• TERLEME - ANKSİYETE, esnasında
• TERLEME - LEKELER çarşafı - sarı
• GENEL - YİYECEK ve İÇECEKLER - kahve - amel.
• GENEL - YİYECEK ve İÇECEKLER - dondurma - arzusu





BARYUM 
PHOSPHORICUM

BARYUM FOSFAT (BaHPO4)

bar-p. (Radar Opus 34)
GRUP: BARYUMS
BÖLÜM: PHOSPHORICUMS



BARYUM 
PHOSPHORICUM

► Çocuksu sempati ile birlikte çocuksu 
davranış

► Kendine güven isteği ve kararsızlık
► Zihinsel ve fiziksel retardasyonla birlikte 

yavaşlık 
► Korkular ve endişeler
► Glandüler büyümeler
► Kemik ve diş şikayetleri
► Kanamalar (alternatif olarak ekimozlar)
► Soğuk yiyecek arzusu (özellikle 

dondurma)



BARYUMS

ANA REMEDİLER (13): 
Baryta acetica(197) -Baryta 
arsenicosa(4) -Baryta bromata(89) 
-Baryta carbonica(5963) -Baryta 
fluorica(16) -Baryta iodata(628) -
Baryta metallicum(52) -Baryta 
muriatica(1112) -Baryta nitrica(13) 
-Baryta oxalsuccinata(132) -Baryta 
phosphorica(35) -Baryta silicata(0) 
-Baryta sulphurica(865)



BARYUMS

• Çocukça davranış
• Güven eksikliği
• Kararsızlık
• Yavaşlık
• Zihinsel ve fiziksel gerilik
• Bezlerin büyümesi
• Kemik ve diş şikayetleri
• Kireçlenme ve ateroskleroz



BARYUM 
PHOSPHORICUM

BARYUM FOSFAT (BaHPO4)

bar-p. (Radar Opus 34)
GRUP: BARYUMS
BÖLÜM: PHOSPHORICUMS



BARYUM 
PHOSPHORICUM

► Çocuksu sempati ile birlikte çocuksu 
davranış

► Kendine güven isteği ve kararsızlık
► Zihinsel ve fiziksel retardasyonla birlikte 

yavaşlık 
► Korkular ve endişeler
► Glandüler büyümeler
► Kemik ve diş şikayetleri
► Kanamalar (alternatif olarak ekimozlar)
► Soğuk yiyecek arzusu (özellikle 

dondurma)
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