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 Yeni başlangıçların, heyecanın ve kaygının duygu sıralamasında üst sıralarda yer 

aldığı bir aydan, Eylül’den merhaba…  

En önemli hayatta kalabilme dürtüsü olan endişenin, boyut değiştirmiş olduğu, var 

olunan anda kalamayıp; geçmişin izi ile gelecekte var olabilme yetisinin sürekli 

sorgulandığı bir çağdayız.  Yeni sayımızda; bu aşırıya kaçan duygu durumuna 

bütünleyici tedaviler gözünden bakıp, bir katkımız olabilir mi diye inceledik;  

   

 Kaygı bozukluğunda kullanılan Homeopatik 3 ilacı ele aldık ve karşılaştırmalı 

bilgileri tablo olarak derledik, 

 Schussler mineralleri ile nasıl kontrolü kaybetmeden var olacağımızı  araştırdık,  

 White Chestnut’ı inceleyerek Bach çiçekleri ile ruhsal bir yolculuğa çıktık, 

 Duygu durum üzerine etkili olduğu yönünde çalışmalar olan Valeriana’yı  

inceledik,  

Ekim  ayında konumuz Vertigo , 

Görüşmek üzere… 
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ACONITUM NAPELLUS-Kaplanboğan: Büyük bir kaygıya bağlı şiddetli mental ya da fiziksel ajitasyon 

eşliğinde seyreden psişik, sinirsel hastalıklar (tansiyonla kendisini belli eden hastalıklar)bu ilacın 

önemli etki alanıdır. Aconitin iyileştirdiği hastalıklar birdenbire gelir. En küçük acıya bile eşlik eden 

korkuyla karışık iç sıkıntısı. Aşırı ajitasyon dışında Aconit derin bir kaygı, tarifi mümkün olmayan bir 

korku (ölüm, karanlık, karşıdan karşıya geçme, insan içine çıkma, kalabalığa karışma, başına bir şey 

geleceği, mantıksız korku iç sıkıntısıyla beraber)duyar, hastayı bu çok karakteristik ajitasyonla 

dolduran hastalık olduğu kadar bu korkudur da. Kasılma, çarpıntı, başdönmesi, ishal, şiddetli ağrı, 

baygınlığa yol açan kaygı, korku. Hasta öleceğine inanmıştır ve öleceği gün ve saati bildiğini iddia 

eder. Şiddetli hezeyanlar, müzik dayanılmazdır, üzüntü verir. 

ARGENTUM NİTRİCUM-Gümüş nitrat: Özellikle zayıf, bitkin, öfkeli, sinirli yapıda, yaşlı görünümlü ajite 

ve büyük ruhsal çöküntü içindeki kişi ve çocuklarda etkilidir. Mental dengesizlik durumu sunar. Aşırı 

sinirliliği ve yorgunluğu onu tedirgin, öfkeli, kolay kızdırılır hale getirir. Beyninin fonksiyonel olarak 

zayıfladığından korkar, çaresiz hastalığa yakalanacağından korkar, delirmekten korkar. Sürekli ajitedir, 

endişesi arttıkça aceleciliği artar, zamanın yetmeyeceğini düşünür, her zaman aceleci ve sabırsızdır 

(sulp-nat m, nux v, med) İçgüdüsel korkuları ve fobileri: kalabalık, yüksek binalar, köşedeki binalar, 

kamusal alana gitmek zorunda olduğunda korku ve endişe(ishale sebep olur)(tiyatro,bir tören) 

CALCAREA CARBONİCA(OSTREARUM-Kalsiyum karbonat: Doğada en yaygın bulunan maddelerden 

birisidir; Mineraller, bitkiler ve hayvanlar dünyasında bulunur  ve hayatın her döneminde ;büyüme, 

ergenlik, gençlik, olgun yaşta, yaşlılıkta etkilidir. Tipik calcaria hastası çok çalışkan, sorumlu ve 

ciddidir; çok çalışmaktan zihinsel ve fiziksel çökme görülür. Sağlık ve para gibi güvenlikle  ilgili 

konularda korku ve endişeleri belirgindir. Bu durudumda ;güçsüz, yumuşak, enerjisiz, melankolik, 

hüzünlü, ağlamaya hazır yapıdadır, düşünceli, kaygılıdır, hayattan nefret eder, karamsardır, 

sabırsızdır, ani öfke nöbetleri yaşar, çabuk kızdırılır, gelecekten korkar, yalnız kalmayı sevmez. İlacın 

bu melankolisi , bu kaygısı, bu entelektüel zayıflığı kalp çarpıntıları ve baş dönmeleri eşliğindedir. 

Çocuksu düşünceler, önemsiz şeyler, ayrıntılar için endişelenir. Vizyonlar: gözlerini kapadığında 

arkasından birilerinin geldiğini hayal eder (sil,petr,zinc) korkunç vizyonlar ile mental sapkınlık, ısırmak 

üzere olan hayvanlar gördüğünü zanneder. 

 

Kaygı bozukluğu; tedavisi uzun süren, cevap alması zor (hastanın iyileşme belirtilerini görmezden 

gelmesi ve inkar etmesi), hastadan doğru (dürüst-hasta saklar) anamnez alma güçlüğü sebebi ile zorlu 

bir süreçtir. Tüm homeopatik ilaç seçiminde olduğu gibi kaygı bozukluğunda da seçeneğimiz çok yeter ki 

doğru ipuçlarını yakalayalım. Bu sayıda 3 remedi inceledik,bunların dışında en çok kullanılan,önerilen 

diğer remedileri tabloda bulabilirsiniz. 

Uzm. Ecz. Berna Barut Bayram/İzmir  
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Acon Şiddetli ölüm korkusu-önsezisi, klostrofobi, deprem, agorofobi, uçak, kötü haber, 
hayalet, kalp hastalığı, panik bozukluk, anksiyete, huzursuzluk. Uyuduktan 1-2 saat 
sonra şokla başlayan korkuyla kalkar. Şikayetler korkudan ya da ani veya şok edici 
olaydan sonra başlar. 

Arg-N Sağlık, sınav-iş sorumluluğu, geç kalma, yalnızlık, klostrofobi, yükseklik, köprüler, 
tüneller, asansör, mr korkuları. Anksiyetesi arttıkça aceleci davranır. Hızlı hızlı 
konuşur. Zamanı yetiştiremez. 

Ars Endişeli, düzgün, gergin, kaygılı hastalar. panik atak, gece 24-02 arası. kurtulma 
umutsuzluğu, ölüm korkusu, zor ikna edilir. büyük huzursuzluk, aşağı yukarı yürür, 
yerinde oturamaz(rhus-t)yalnızken korkar, arkadaş ve aile yanında güvende hisseder. 
aile ve arkadaşlarının sağlığı içinde endişe eder. titiz, mükemmelliyetçi. kompulsif 
bozukluk, huzursuz ve periyodik . 

Bism Yanında birisinin olması arzusu ile gelen akut , şiddetli karın ağrısı. Ölüm korkusu. 
Endişe dolu huzursuzluk. 

Bry Gerginlik, fakirlik ve parasal yıkım korkusu. Gelecek endişesi.(parasal durumu iyi olsa 
bile) 

Borax Aşağı doğru hareketten, inmekten, alçalmaktan genel kötüleşme. Kaydıraktan 
kayamayan çocuk. Kolaylıkla irkilir,( olmadık seslerden, hapşırık, telefon.) 

Cal-c Çok çalışkan, işten bunalmış delireceğini zanneden hastalar. Yükseklik, fare, böcek, 
kapalı alan, yükseklik, karanlık..korkusu, hastalığının düzelmeyeceği endişesi. 

Gels Sahne korkusu, herhangi bir güçlükle karşılaştığında kımıldayamaz, bitkinlik ve 
yetersizlik hisseder. Heyecan, korku, beklentiden oluşan, kötü haberden kötüleşme. 

Ign Hüzünlü, melankolik, gözü yaşlıdır, derin iç çeker, kapalı, içe dönüktür, sürekli acılarını 
hatırlar. 

Kali-P Çekingen, kaygı, korku, hüzünlü mizaç, aşırı şüpheci, sıla özlemi, hafıza zayıflığı, 
depresyon. Kaygı, nedensiz öfke, karamsarlık, karanlık duygular, sabırsızlık. 

Lyc Hassas, kolay kırılan, detaycı, alıngan, yalnızlıktan, sorumluluktan, yenilikten korkar. 

Nat-m Aceleci, kolay kızan, nedensiz heyecanlanan, hüzünlü, gözü yaşlı, hastalık hastası, 
gelecekle ilgili büyük umutsuzluk, bezgin, duygusuz, ilgisiz, zihinsel depresyon, 
ergenlik melankolisi, hiç yoktan aşırı öfkelenme(sep) 

Puls Sinirli, ajite, kaprislidir. Kolay incinir, kırılır, teselli sever, ağlar, melankolik, herzaman 
savunmada hisseder, kendisiyle ilgilenilmediğini düşünür, hayallerine inanır, gerçek 
sanır, çok konuşkanken tepkisiz hale dönüşür. karşı cinsten çok korkar. 

Sabad Hayali problemlerle doludur; hayali hastalıkları vardır ve gerçeğinden çok acı çeker. 

Sep Kalbine en yakın olanlara ilgisiz, ailesinden işlerinden kaçan, hüzünlü, sefil, kaygılı, 
korkulu, karamsar, endişeli(sağlık), hassas ve tembelleşmiştir. yalnızlıktan korkar, 
kendisine karşı çıkılmasına tahammül edemez, öfkelenir. 

Sil Kaygılı, çekingen, korkak, beyni yorgundur, düşüncelerini toplayamaz, cesaretsiz, 
somurtkandır. 

Sulp Korkmaya büyük yatkınlık, akşam yattıktan sonra korkar, hortlaklarda korkar. 
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Akut durumda kullanılacak mineraller: 

Nr. 2 Calcium phosphoricum D6, akut durumda kaygı başlangıcında batıyormuş hissinde. Dizler 
yumuşuyor, kalp hızlı çarpıyor hissinde.  

Nr. 5 Kalium phosphoricum D6, en iyi destek olduğu zamanlar kaygıdan mide bulantıları oluşuyorsa, 
huzursuzluk ve emniyette hissetmediği zamanlar. Burada tipik olan konuşmasının bile aceleci olduğu 
ve cümleleri karıştırdığı ya da unuttuğu durumlardır. Kaygının telaşeye dönmeye başladığı 
durumlarda.  

Nr. 7 Magnesium phosphoricum D6, korkudan felç olmuş gibi hissedildiğinde, ama ön planda kas 
krampları ve kasılmalar vardır. Tutukluk ve kaskatı kesilme durumlarında. Olduğu yerde çakılmış 
kalmış gibi olma hali.  

Nr. 13 Kalium arsenicosum D12, kalpritim bozukluğu varmış gibi durumlarda ve ağır hasta gibi 
hissetme hali. Iç huzursuzluk ve düşüncelerin sel gibi akıp, dur durak bilmemesi. 

Kronik durumlarda kullanılacak mineraller: 

Minerallerin küratif olabilmesi için uzun süre kullanılması gerekmektedir. Süreyi kısaltmak istersek 
başka destek ya da yan etkisiz tedavi desteği almak gerekir. Kaygı bozukluğu olan kişilerde genellikle 
kann demir seviyesini dengeli hale getirmek gerekiyor. Bunun için de beslenmeyi dengeleyerek Nr.3 
ferrum phosphoricum D12 kullanmak gerekir.  

Nr. 22 Calcium carbonicum D12, beden ve ruhu sağlam yapısını sağlamak ve iyi bir temele oturtmak 
için en iyi desteklerden biridir.  

Nr. 15 Kalium iodatum D12, vücuttaki iyot seviyesinin dengelenmesine yardımcı olarak tiroit bezinin 
daha iyi çalışmasına destek olur. Kaygı bozukluklarının oluşmasında sıklıkla etkisi olan hormonal beze 
destek sağlar.  

Sınav kaygısı: Nr. 2 Calcium phosphoricum D6 , Nr. 5 Kalium phosphoricum D6 

Kötü olacak kaygısı: Nr. 7 Magnesium phosphoricum D6 

Sosyal iletişim kaygısı, içine kapanıklık: Nr. 8 Natrium chloratum D6,Nr. 9 Natrium phosphoricum D6 

 

KAYGI BOZUKLUKLARI VE SCHÜSSLER TUZLARI 

İnsanların çoğu korku ve kaygı bozukluklarının ne olduğunu bilmektedir. 

Bunlarında yaklaşık % 10 kadarı kaygı bozuklukları ile savaşmaktadırlar. 

Kaygı bozuklukları artan bitkinlik ve depressif durumlar ile birlikte panik 

ataklarına kadar götürebilir. Schüssler tuzları akut durumlarda ve 

ardından olması gereken stabil duruma ulaşmak ve onu sürdürebilmek 

için değerli katkıları olmaktadır.  

Korkuları olanlar bilir, iyi zamanları vardır, kötü zamanları vardır. Iyi zamanlarda kişi normaldir. Kötü 

zamanlarda ise stresle birlikte raydan çıkmış gibi hisseder. Bu durumda ne yapacağını bilmeden serseri 

gibi hedefsiz hisseder. Schüssler tuzları kullanımı ile birlikte tekrar özüne geri dönmeye destek bulur. 

Kişi sığ sulara girdiğini gördüğü zamanlar yan etkisi olmayan mineralleri kullandığında sığınacak limana 

geçmiş olur.                                                                                                    Uzm. Ecz. Fatma Henden /Bursa  
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 Mimulus: Eğer korkunuza bir isim koyabilirseniz : ölümden, yalnız kalmaktan, örümcekler, işini 
kaybetme korkusu, uçak korkusu, panik atak korkusu, küçük yerlerden vb korkma 

 Aspen:  Bilinmeyenden korkma, kötü bir şeyin olacağından korkma ama bir isim koyamazsınız. 

 Red chestnut:  Sevdiklerinize kötü bir şey olacağından korkma, endişelenme. 

 Rockrose:terör, panik hali 

 Cherry plum:  patlayıcı öfkenizden dolayı, kendinize veya başkalarına zarar vermek istediğiniz hissini 
kontrol edememe korkusu. 

 Elm:  Eğer bunalmış hissediyor, yapacak çok şey var ve yeterli zaman yok hissi. 

 White Chestnut –At kestanesi-aesculus hippocastanum; *Zihinsel sakinlik ile ilgili bir çiçektir. *Bir 
takım düşüncelerin zihinde hakim olması hali. *bazı düşüncelerin silinip atılamaması hali- ... zihnin 
içine giren ve konsantre olmamızı engelleyen istenmeyen düşünceler ve zihinsel tartışmalara yönelik 
remedidir. Kişinin zihnindeki rahatsızlık veren düşüncelerden kurtulamadığı ya da zaman zaman 
kurtulsa da aynı tip dönemlerin tekrar tekrar yaşandığı durumlarda kullanılır. 

Birçoğumuzun  bu remediye ihtiyacı vardır. 

Bazıları için kronik bir hal alırken, bu remediye  ihtiyaç , özellikle nahoş bir değişimin ardından ortaya 
çıkabilir. Bu, evde, işte ya da bir sosyal ortamda, kişinin  fikirlerine karşı çıkılması ve karşılığını 
verememesi, baskı altında hissetiği durumlarda gerçekleşebilir. Durum yüzeyde çözülebilir, ancak iç 
karışıklık ve beyin geveze kalır. White chestnut düşünceleri çoğunlukla can sıkıcıdır ve insanı endişeye 
sevk eder ve bu düşünceler hiçbir yere gitmez, kafanın içinde ,tekrar eden bir kayıt gibi döner durur, 
dolayısı ile kişi yorgun düştüğü gibi başka konulara da odaklanamaz. Hatta Dr Bach buna ‘taş plak 
kürü’ adını vermiştir. 

White chestnut kürü bu girdaba bir son vererek kişinin huzura kavuşmasına yardımcı olur. Sağlıklı 
düşünmemize yardımcı olur. Böylece sıkıntının kaynağı olabilecek, altta yatan sorunlarla sakin ve 
mantıklı bir şekilde ilgilenebiliriz. 

 

Düşüncelerini, fikirlerini, aklına girmesini istemediği argümanları engelleyemeyenler 

içindir. Genellikle, o an yöneltilen ilginin  zihni tam kapsayacak kadar güçlü olmadığı 

zamanlarda. Endişe veren düşünceler  kalacaktır veya bir süre dışarı atılsa bile geri 

dönecektir. Kafanın içinde dönüp durarak zihinsel işkenceye neden olacaktır. Bu tür 

nahoş düşüncelerin varlığı huzuru engeller ve müdahalede bulunularak yalnızca günlük 

işlerin veya zevklerin düşünülebilmesini mümkün kılar. -On İki Şifacı ve Diğer Çözümler 

Kaygı bozuklukları, anksiyete, korku Bach Çiçekleri yardımı ile tedavi 

edilebilir. Bach Çiçekleri, duygusal düzeyde çalışır; depresyon, endişe, 

kıskançlık, korku, travma, kendine güven ve sabırsızlık gibi duygusal 

dengesizlikleri giderir. Bach Çiçekleri hiçbir yan etkisi olmadan% 100 

güvenlidir ve tekrar iyi hissettiğinizde ilaçları almayı kesersiniz ve iyi 

kalırsınız. Kaygı bozukluklarında aşağıdaki Bach çiçekleri 

kullanılabileceği gibi (ve kişiye ve duruma göre daha çoğu);ben sizlere 

kısaca White chestnut (ak kestanesi) ‘den bahsedeceğim . 

Ecz. Şenay Şentürk- İstanbul 
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 ETKİ MEKANİZMASI: Kediotu benzodiazepinlere benzer bir etki mekanizmasına sahiptir; ancak, bir 

benzodiazepin gibi gama alt birimine bağlanmak yerine, bunun yerine GABA-A reseptöründeki beta 

alt birimine bağlandığı görünmektedir. Ne olursa olsun, majör inhibitör nörotransmiter GABA, GABA-

A reseptörüne bağlandığında ve böylece hiperpolarize bir duruma neden olduğunda, klorürün 

nöronun içine dönüşmesi üzerinde aynı etkiye sahiptir. 

 Ek olarak, kediotunun GABA'nın uzaklaştırılmasını veya metabolizmasını gösterilmiştir. 

  100 postmenopozal kadını içeren randomize bir çalışmada, plaseboya kıyasla 530 mg 

valerian ekstresinin (4 hafta boyunca günde iki kez alınan) uyku kalitesini arttırdığı bildirildi ( 

P <.001). 8 Ancak, kanser için aktif tedavi gören 119 hastanın bir çalışmasında, 8 hafta 

boyunca yatmadan ağız yoluyla alınan kediotu (450 mg), Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi 

puanlarıyla ölçüldüğü gibi, plaseboya kıyasla uykuda iyileşme sağlamamıştır. Ancak 

araştırmacılar, ikincil sonuçlarda yorgunluğu da içeren gelişmeler olduğunu bildirmişlerdir. 9 

 Dikkat edilmesi gereken, kediotunun bir anksiyolitik olarak popülaritesinin farkında 

olunmalıdır; kullanımıyla ilişkili yan etkilerin ve ilaç etkileşimlerinin; Hamileyseniz veya 

emziriyorsanız veya karaciğer hastalığınız varsa kediotu kökü almamalısınız. Eğer alıyor 

monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) , başka antidepresan ve ilaç bazı başka sınıflar, 

Valerian'ın kök dikkatli kullanılmalıdır ve bu durumda uygun olmayabilir. 

 REFERANSLAR 

Sudati JH, Fachinetto R, Pereira RP ve diğerleri: Valeriana officinalis'in farklı nörotoksik ajanlara karşı in vitro antioksidan aktivitesi. 
Neurochem Res 34: 1372-1379, 2009 ./Xu J, Guo Y, Xie C, ve diğerleri: Asillenmiş iridoidlerin Valeriana jatamansi'den izolasyonu ve 
nöroprotektif aktiviteleri. Chem Biodivers 9: 1382-1388, 2012 / Gilani AH, Khan AU, Jabeen Q ve diğerleri: Valeriana wallichii'nin 
antispazmodik ve kan basıncını düşürücü etkilerine K + kanalı aktivasyonu aracılık eder. J. Ethnopharmacol 100: 347-352, 2005 ./Murphy K, 
Kubin ZJ, Çoban JN, vd: Valeriana officinalis kökü ekstrelerinin laboratuar sıçanlarında güçlü anksiyolitik etkileri vardır. Fitomedik 17: 674-
678, 2010 ./ Li X, Chen T, Lin S, vd: Valeriana jatamansi, insan yumurtalık kanseri için yeni bir terapötik ajan olarak IVHD-valtrat'ı oluşturur: 
İn vitro ve in vivo aktiviteler ve mekanizmalar. Curr Kanser İlaç Hedefleri 13: 472-483, 2013 ./Lin S, Zhang ZX, Chen T ve diğerleri: Valeriana 
jatamansi'den klorlanmış valepotriatların karakterizasyonu Fitokimya 85: 185-193, 2013 /Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi: 
Ulusal Sağlık Enstitüleri. Bir bakışta Otlar: Valerian. Son erişim 2-14-2009 tarihinde yapıldı./Ulusal Sağlık Enstitüleri: Diyet takviyeleri ofisi. 
Kediotu. Bethesda, Maryland. Sürüm: 1/16/2008. Son erişim tarihi 2/14/09./Kanada Sağlık. Doğal Sağlık Ürünleri. Kediotu. 30 Mart 2007. 
Son erişim tarihi 2-14-2/ Anthony J. Busti, MD, PharmD, FNLA, FAHA Donald S. Nuzum, PharmD, BCACP, CDE 

  

 Valeriana officinalis   
Kediotu, Avrupa ve Asya'ya özgü çok yıllık bir çiçekli bitkidir. Olgun bitkinin 1,5 metre yüksekliğe 
sahip olabileceği yaz aylarında, pek çok uçucu türü, özellikle Eristalis cinsinin hoverflies'lerini çeken 
tatlı kokulu pembe veya beyaz çiçekleri taşır.  

Aile : Caprifoliaceae  Bilimsel adı : Valeriana officinalis    Krallık : Planta 
Droglarından X. yüzyıldan beri insan ve hayvan sağlığında yararlanılmaktadır. Bitki Orta Çağda ilaç 
olarak çok ilgi görmüş , bu nedenle Valeriana'ya «Sifaotu» adı verilmiştir. Bu devirde bitkinin kökleri, 
İtalya yolu ile Türkiye ve Mısır'a, oradanda Hindistan ve Afrikaya taşınmış ve ticareti yapılmıştır. 
Dioseorides ve Galen, Valeriana'nın diüretik ve aromatik etkisini övmüşlerdir. XVIII. yüzyıl ortalarında 
Valeriana droglarının kedi, köpek, fare v.d. gibi hayvanların sinir sistemi üzerine etkili olduğu tespit 
edilmiş ve bu drogun sinir tedavisinde kullanılabileceği ileri sürülmüştür. Özellikle kediler bu bitkinin 
kokusunu çok sevdiklerinden, Batı Avrupa ülkelerinde bitkiye «Kediotu» adı verilmiştir. XIX. yüzyılda 
Valeriana droglarının iyi bir sinir ilacı olduğu açıklanmıştır. II. Dünya savaşında uçakların sinir bozucu 
gürültülerine karşı, sivil halk Valeriana droglarını kullanmıştı. Valeriana, eczacılıkta özellikle Valeriana 
officinalis'in kökleri ile tanınmaktadır. Bitkinin kök ve rizomlarından elde edilen drog sinir sistemi 
üzerine sedatif etki gösterir. Son araştırmalarla drogun trankilizan etkiside tespit edilmişti. 

Ecz. Nurdan Köylü-ANKARA 
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BERGAMOT. 

Rahatlatıcı, yenileyici ,duygu durum dengeleyici ,bastırılmış duyguların açığa çıkmasını ve rahatlamayı 
sağlayıcı, anksiyete ve insomnianın azalmasını destekleyicidir. 

Ylang ylang  ve lavanta ile birlikte inhale edilirse pisikolojik stresi azaltır, serum kortizol seviyesini ve 
kan basıncını düşürür. hipertansiyonda etkili olabilir(Hwang 2006) 

Lavanta frankincense  ,bergamot karışımı ile yapılan el masajı kanser hastalarında depresyon ,ölüm 
kaygısını azaltır. (Chang2008) 

YLANG YLANG  

YLANG YLANG yağının kalbimizin atım hızını yavaşlatıcı eşsiz bir etkisi vardır, şok ve travmalarda, 
anksiyetede Misk adaçayı ,bergamot,  Frankincense ile birlikte sinerjik etki yaratır .Sadece1- 2 damla 
taşıyıcı yağ ile harika sonuçlar verir. 

Gül ,palmarosa, sandalwood, frankincense ,vetiver  paçuli karışımlarını deneyebilirsiniz. 

VETİVER :  

Ayurvedik tıpta Vetiver zihni sakinleştirerek anksiyeteyi rahatlatıcı etkisiyle çok kullanılmaktadır. 

Melisa  :İçeriğindeki Sitral ile (yim et al 2009 ) sitronellal sadatif etkisiyle kaygı durumlarına kullanılır 
(Melo et al 2010, Quintans-Junior et al 2010 ) 

Anksiyeteyi azaltıcı ,rahatlatıcı ,güven duygusunu uyandırıcı etkisiyle geleneksel tıpta yüzyıllardır 
kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Anksiyete kaygı bozukluğunda Aromaterapi 
 

Kaygıların hafiflemesine ve stresin yatışmasına yardımcı olan uçucu yağlar 
hangileridir? 
Defne, narenciye türleri, tıbbi ve melez lavanta, mercanköşk (S.sclarea), 
kişniş (C.sativum), vetiver,  ylang ylang, kekik, frankincense, melisa … 

 
Bu konuyla ilgili birçok çalışma da bulunmaktadır. Amerika’da kliniklerde 

anksiyete hastalarları ile  yapılan bir çalışmada; anksiyete bozukluğunda yüzde 47,39 
aromaterapi ile iyileşme görülmüştür.Belli bileşenlerin sinerjik etkileri görülüyor. 

Ecz. Sinem US-BURSA 

Kaygı bozukluğu ve taşikardi için karışım 

6 Damla YLANG YLANG 

 1 Damla Lavanta 

1 Damla Neroli 30 ml taşiyıcı yağ ile karıştırıp önce koklama ,bilek içlerine,kulak 
arkalarına boyuna doğru ,göğüs bölgesine kalp üzerine hafifçe sürün .. 
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Derneğimizin Amacı; 

Ülkemizde son yıllarda Geleneksel Tıp Uygulamalar başlığı altında incelenmekte olan tedavi 

metodları hakkında, bilimsel araştırmaları desteklemek, yapılan uygulamaları kayıt altına alarak bir 

veri tabanı oluşturabilmek ve bu yolla bu tedavi ve tedavi  destek metodlarının  tekrar edilebilirliği, 

uygulanabilirliği, olası yan etkileri, diğer yöntemlerle etkileşimleri gibi konularda bilgi birikimi 

oluşturmak üzerine çalışmalar yapmaktır. 

Öncelikle ilgilendiğimiz bütünleyici yöntemler, dünyada da en çok kullanılan ve güven aralığı geniş 

olan Homeopati, Fitoterapi ve Orthomoleküler Tıp uygulamalarıdır. Schussler Mineralleri ve Bach 

Çiçekleri Terapisi Homeopati başlığı altında, Aromaterapi ise Fitoterapi başlığı altında yer 

almaktadır.  Bunun dışında girişimsel yöntemler ile ilgili olarak çalışmalarımız da devam etmektedir. 

İnanıyoruz ki; bilimsel zemine oturmuş geleneksel uygulamalar hekimler, eczacılar, psikologlar, 

veterinerler, hemşireler, diyetisyenler gibi hem sağlık sisteminde çalışan kişilerin güvenlerini  ve 

uygulama heyecanlarını perçinleyecek, hem de hastalarımızın bu yöntemlere olan inancını 

arttıracaktır. 

Bu  amaç doğrultusunda sağlık profesyonelleri için yurt içi ve yurt dışı katılımcılı eğitimler 

düzenlemek, tecrübe paylaşım toplantıları yapmak, beslenme okulu çalışmaları yapmak, dergi ve kitap 

gibi basılı yayınlar yapmak ve ilgi alanlarımız çerçevesinde gönüllü ve sosyal faaliyetler yapmak için 

bir aradayız. Birlikten kuvvet doğması ve bu kuvvetin bütünün iyiliğine yansıması dileklerimizle. 

Onursal Başkan; Ecz. Fatma Henden 

Yönetim Kurulu  

Uzm. Ecz. Tuba Çalık Durmaz, Başkan 

Ecz. Ezgi Koçak, Genel Sekreter 

Ecz.Sinem Us, Başkan Yardımcısı 

Ecz. Mahi Gül Koç, Sayman 

Ecz.Sebati Bilgiç, Üye 

Ecz. Şenay Şentürk, Üye 

Denetim Kurulu 

Uzm.Ecz. Berna Barut Bayram  

Ecz. Nurdan Köylü 

Uzm.Ecz. Gamze Türkoğlu  
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