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Sai Vibrionics…προς την αριστεία με προσιτή ιατρική φροντίδα – δωρεάν για τους ασθενείς 

 

Sai Vibrionics Newsletter 

www.vibrionics.org 

“Όποτε βλέπετε έναν άρρωστο άνθρωπο, αποθαρρυμένο, απαρηγόρητο ή ασθενή,  

εκεί ακριβώς είναι το πεδίο σας για προσφορά”…Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα 

 

Τόμος 2 Τεύχος 1                                                                                                       Ιανουάριος  2011  

 

Από το γραφείο του Δρ. Jit K Aggarwal  
 

Αγαπητοί Θεραπευτές, 

Με μεγάλη μου χαρά σας ανακοινώνω ότι το δεύτεροnewsletter (Νοέμβριος 2010) ήταν επίσης μια 
μεγάλη επιτυχία και παραλήφθηκε από τους θεραπευτές σ’ όλον τον κόσμο με 
ενθουσιασμό.εμπνευσμένο από εξαιρετικές εκθέσεις για περιπτώσεις ασθενών που έλαβαν θεραπεία με 
το κουτί των 108CC, μια σειρά από επαγγελματίες που είχαν εκπαιδευτεί νωρίτερα (και έτσι δεν 
γνώριζαν για το κουτί των CC) έχουν εκφράσει την επιθυμία τους τελευταίους μήνες να προμηθευτούν το 
ίδιο! 

Αυτοί οι τελευταίοι μήνες ήταν μια πολυάσχολη περίοδος με τους εορτασμούς των 85ων γενεθλίων και 
των Χριστουγέννων εδώ, στο Πρασάντι Νιλαγιάμ. Υπήρξε όχι μόνον εισροή πιστών, και ως εκ τούτου 
ασθενών, εδώ στο άσραμ αλλά επίσης, μας επισκεπτόταν κι ένα σταθερό ρεύμα πιστών οι οποίοι 
ενδιαφέρονται να μάθουν Δονητική. Είναι υπέροχο ν’ ακούς για τα φανταστικά αποτελέσματα που 
παίρνεις με τη Δονητική και για εξαιρετικές περιπτώσεις θεραπειών που χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα 
απλά για υπενθύμιση - θα είχε τεράστια αξία για άλλους επαγγελματίες, αν γράφατε αναφορές για δικές 
σας περιπτώσεις σας, έτσι ώστε να μπορούμε να τις μοιραστούμε με άλλους στα επόμενα newsletters. 

Κατά τη διάρκεια των γενέθλιων εορτασμών, οι θεραπευτές μας εδώ στο Πουταπάρτι διεξήγαγαν ένα 
εννιάμερο θεραπευτικό camp Σάι Δονητικής στο Σιδηροδρομικό Σταθμό του Πρασάντι Νιλαγιάμ. Η 
ομάδα που είχε αφιερωθεί σ’ αυτό έβλεπε κατά μέσο όρο 500 ασθενείς την ημέρα, ξεκινώντας από τις 
επτά το πρωί και συνεχίζοντας μέχρι αργά το βράδυ. Στις 21 Νοεμβρίου, καθώς η ομάδα διαλυόταν κατά 
τις 9μ.μ., προς μεγάλη τους χαρά παρατήρησαν μεγάλες κηλίδες βιμπούτι πάνω στη φωτογραφία του 
Σουάμι (βλέπετε παρακάτω) να υπάρχουν στο κουτί των 108CC ενός εκ των θεραπευτών. Θεία ευλογία 
από τον Θεό, με τη μορφή βιμπούτι! Πόσο ευγενής είναι ο Σουάμι δείχνοντάς μας ότι πάντα Είναι μαζί 
μας σ’ αυτό το έργο - ευλογώντας μας, καθοδηγώντας μας, ενθαρρύνοντάς μας και καθησυχάζοντάς μας 
ότι είναι πράγματι δικό Του έργο αυτό που κάνουμε!  

Ανυπομονούμε πάντα ν’ ακούσουμε από σας σχόλια για το newsletter, προτάσεις για μελλοντικές 
εκδόσεις, τις μηνιαίες αναφορές σας και περισσότερα ενδιαφέροντα ιστορικά περιπτώσεων. Διαθέστε 
λίγα λεπτά και στείλτε μας ένα email.Εν τω μεταξύ, απολαύστε αυτό το newsletter και, με τη συνεχή χάρη 
του Σουάμι, συνεχίστε το εξαιρετικό έργο της ‘θεραπείας’.  

 

Στην υπηρεσία αγάπης του Σάι 

Jit Aggarwal 
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Ιστορικά Περιπτώσεων με τη χρήση Combos  

1. Καρκίνος της Μήτρας2703…Ιαπωνία 

Μια  67χρονη κυρία διαγνώστηκε με καρκίνο της μήτρας και ο γιατρός συνέστησε εγχείρηση. 
Πλησίασε μια θεραπεύτρια Δονητικής για βοήθεια και της δόθηκε: 

CC2.1 Καρκίνοι+ SR350 Hydrastis + SR391 Kreosotum + SR537 Μήτρα…QDS (4 φορές/ημέρα) 

Δυο μήνες αργότερα υπεβλήθη σε υστερεκτομή (αφαίρεση της μήτρας) παρόλο που ο καρκίνος 
βρέθηκε να είναι μειωμένος στη μήτρα. Ωστόσο, ανέπτυξε κοιλιακό οίδημα (υγρό στην κοιλιακή 
χώρα) και ο καρκίνος εξαπλώθηκε σ’ αυτήν την περιοχή. Ο γιατρός είπε πως ο καρκίνος είχε 
φτάσει στο τρίτο στάδιο και τη συμβούλεψε να ξεκινήσει ακτινοβολίες/χημειοθεραπεία. Εκείνη 
αρνήθηκε όλες τις αλλοπαθητικές θεραπείες και συνέχισε να λαμβάνει Δονητικά ιάματα. Η 
θεραπεύτρια πρόσθεσε τα ακόλουθα ιάματα στα σφαιρίδια:  

SR271 Arnica + SR345 Calendula + SR353 Ledum…QDS (4 φορές/ημέρα) 

Δυο μήνες αργότερα, ο γιατρός με έκπληξη βρήκε ότι ο καρκίνος είχε εξαφανιστεί και ότι είχε 
θεραπευτεί πλήρως. Εκείνη συνέχισε να παίρνει τα ακόλουθα Δονητικά ιάματα:  

CC2.1 Καρκίνοι - Όλοι…QDS (4 φορές/ημέρα); SR248 Αγγεία της Σύλληψης...4 δόσεις και SR298 
Lachesis….2 δόσεις. 

Αυτό είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα πλήρους ίασης. Αλλά σημειώστε ότι παρόλο που η 
θεραπεύτρια χρησιμοποίησε κάποια single remedies για να υποστηρίξει τα Common Combos 
που είχε δώσει (επειδή είχε διαθέσιμο το μηχανάκι Δονητικής), το παρακάτω θα μπορούσε 
εξίσου να δουλέψει: 

CC2.1 Καρκίνοι - Όλοι + CC2.3 Όγκοι και Νεοπλάσματα + CC8.1 Τονωτικό για γυναίκες + CC8.4 
Ωοθήκες και Μήτρα 

 

2. Ασθένεια σε Κοτόπουλα2715...Γερμανία 

Η μητέρα μιας θεραπεύτριας Δονητικής είχε 23 κότες. Όλες εκτός από τρεις πέθαναν από 
λοίμωξη που είχε προσβάλλει και σκότωσε όλα τα άλλα κοτόπουλα της περιοχής. Από τις τρεις 
που επέζησαν, η μια ήταν ιδιαίτερα αδύναμη και ήταν δύσκολο να συγκρατήσει το κεφάλι της 
όρθιο, να βαδίζει ίσια ή να μπαίνει στο κοτέτσι. Αυτή η κότα κρατήθηκε στο σπίτι μακριά από τις 
άλλες δυο. Η θεραπεύτρια Δονητικής έστειλε τα παρακάτω ιάματα στη μητέρα της για τις κότες: 

CC1.1 Τονωτικό για ζώα + CC18.4 Παράλυση…TDS (3 φορές/ημέρα) 

Η μητέρα της θεραπεύτριας έβαζε τα σφαιρίδια στο ράμφος των άρρωστων κοτόπουλων και 
μέσα σε λίγες ημέρες, υπήρξε θεαματική βελτίωση της κατάστασής τους. Η πιο αδύναμη κότα 
ήταν σύντομα ικανή να κρατά το κεφάλι της ψηλά, να τρώει κανονικά και να περπατά ξανά προς 
το κοτέτσι. Μια εβδομάδα αργότερα ήταν τόσο καλά που άρχισε να γεννάει αυγά, έτσι η 
δοσολογία μειώθηκε σε OD. Έπειτα το ίδιο ίαμα δόθηκε στις άλλες δυο κότες που ήταν 
λιποβαρείς και αδύναμες και σε σύντομο χρονικό διάστημα ανέκτησαν και αυτές τις δυνάμεις 
τους. Η μητέρα της θεραπεύτριας έχει τώρα τρεις κότες απολύτως υγιείς οι οποίες της δίνουν 
κάποια παρηγοριά για την απώλεια του υπόλοιπου 
κοτετσιού.
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3. Μολυσμένα Δόντια1339...ΗΠΑ 

Επί δυο χρόνια, μια 59χρονη γυναίκα υπέφερε σε δυο από τα δόντια της από ελαφρά λοίμωξη 
και ευαισθησία σε ζεστά και κρύα τρόφιμα και υγρά. Ο οδοντίατρος της έκανε ακτινογραφίες στα 
δόντια και τη συμβούλεψε να προβεί σε θεραπεία των ριζικών σωλήνων των δοντιών και 
απονεύρωση για να σταματήσει ο πόνος. Την ημέρα πριν την αρχή της θεραπεία ο θεραπευτής 
έδωσε στην ασθενή το ακόλουθο ίαμα: 

CC11.6 Λοιμώξεις δοντιών + CC21.11 Πληγές και γδαρσίματα…TDS (3 φορές/ημέρα) 

Η ασθενής πήρε τρεις δόσεις πριν το ραντεβού με τον οδοντίατρο και προσέφερε μια προσευχή 
στον Σάι Μπάμπα για θεραπεία. Καθώς κάθισε στην πολυθρόνα του οδοντίατρου, είπε πως 
ένιωσε μια ‘εσωτερική αλλαγή’ και κατάλαβε πως τα δόντια της θεραπεύτηκαν. Προς μεγάλη 
έκπληξή του, ο οδοντίατρος ανακάλυψε πως και οι δυο ρίζες ήταν απολύτως υγιείς και πως η 
θεραπεία δεν ήταν απαραίτητη. Με τη χάρη του Σουάμι, η ασθενής όχι μόνο γλύτωσε τον πόνο 
της διαδικασίας αλλά κατάφερε ν’ αποφύγει να καταβάλει το κόστος της ακριβής θεραπείας για 
την οποία είχε συμφωνήσει να πληρώσει 2.300 δολάρια!  

 

 

4. Σώζοντας το Πόδι ενός Διαβητικού από Ακρωτηριασμό2640….Ινδία 

Ένας54χρονος άνδρας που υπέφερε από διαβήτη για πολλά χρόνια είχε υποστεί 
ακρωτηριασμό των πέντε δακτύλων του δεξιού του ποδιού. Νοσηλεύτηκε με την πιθανότητα  
ν’ ακρωτηριαστεί το δεξί του πόδι μέχρι το γόνατο. Ένας θεραπευτής Δονητικής του έδωσε το 
ακόλουθο combo με την ελπίδα αυτό ν’ αποφευχθεί: 

#1. NM20 Τραυματισμοί + NM25 Σοκ + NM32 Φλέβες - Αιμορροΐδες + SM15 Κυκλοφορία + SR264 
Silicea (200C) + SR293 Gunpowder + SR298 Lachesis (30C) + SR325 Rescue + SR408 Secale 
Corn (30C)…TDS (3 φορές/ημέρα) 

#2. SM17 Διαβήτης + SM39 Συναισθηματική Ένταση + SM41 Τονωτικό…TDS (3 φορές/ημέρα) 

Δεκαπέντε ημέρες αργότερα, ο γιατρός είπε στον ασθενή ότι ήταν πολύ καλύτερα και πως δεν 
υπήρχε λόγος για ακρωτηριασμό αλλά ότι μπορεί να χρειαζόταν να υποβληθεί σε πλαστική 
χειρουργική. Ο θεραπευτής Δονητικής του ζήτησε να συνεχίσει τη λήψη ιαμάτων. Ένα μήνα 
αργότερα, ο ασθενής πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και του είπαν ότι δε χρειαζόταν πλαστική 
χειρουργική. Με τη χάρη του Σουάμι, αυτός ο φτωχός μεταφορέας καροτσιών ήταν ικανός να 
συνεχίσει τη δουλειά του και να φροντίζει την οικογένειά του. Η όλη θεραπεία πήρε 45 ημέρες. 

Καθώς το κουτί 108CC δεν ήταν διαθέσιμο εκείνη την εποχή, ο θεραπευτής χρησιμοποίησε το 
δυναμοποιητή Δονητικής για την ετοιμασία των ιαμάτων. Αν ο θεραπευτής χρησιμοποιούσε το κουτί των 
108CC, το ακόλουθο θα μπορούσε να δοθεί αντ’  αυτών και πιστεύουμε με την ίδια επιτυχία: CC3.7 
Κυκλοφορικό σύστημα + CC21.11 Πληγές και Γδαρσίματα + CC6.3 Διαβήτης…TDS 
(3 φορές/ημέρα) 
 

Σημείωση: Όταν οι θεραπευτές έχουν περιπτώσεις που έχουν ιδιαίτερη αξία και θέλουν οι 
περιπτώσεις αυτές να ληφθούν υπόψη για δημοσίευση στο ενημερωτικό δελτίο ως έμπνευση 
για τους άλλους, είναι σημαντικό η κάθε περίπτωση να αναφέρεται πλήρως: να δίνεται η 
ηλικία του ασθενούς, το χρονικό διάστημα της ασθένειας, τα combos που χρησιμοποιήθηκαν, 
το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για τη θεραπεία και κάθε άλλη σχετική πληροφορία 
που θα ήταν ενδιαφέρουσα. 







ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ 
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Η Συνταγή Γυαλιών Leela  

Η Ana είναι μια αφοσιωμένη θεραπεύτρια Δονητικής η οποία επισκέπτεται τακτικά και θεραπεύει 
ασθενείς στα χωριά κοντά στο Πουταπάρτι, με τα 108CCs. Πρόσφατα ανακάλυψε πως πολλοί 
άνθρωποι είχαν προβλήματα στα μάτια σ’ ένα συγκεκριμένο χωριό. Αν και ιατρικά μπορούσαν 
να βοηθηθούν, είκοσι επτά από αυτούς χρειάζονταν γυαλιά οράσεως τα οποία λόγω κόστους 
δεν μπορούσαν να προμηθευτούν. Η Ana τους εξήγησε ότι παρείχε μόνο Δονητικά ιάματα και 
όχι γυαλιά. Καθώς η Ana και ο σύζυγός της έφευγαν, οι χωρικοί τους ζήτησαν να φέρουν γυαλιά 
οράσεως στην επόμενη επίσκεψή τους και ο σύζυγός της μισοαστειευόμενος είπε πως θα 
έβλεπαν τι μπορούσε να κάνει ο Σουάμι γι’ αυτό! Μερικές εβδομάδες αργότερα, κάποιος φίλος 
ήρθε να δει την Ana και το σύζυγό της. Βρισκόταν σε δίλημμα γιατί ακριβώς πριν φύγει από την 
πατρίδα του κάποιος του έδωσε γυαλιά οράσεως για να τα πάρει μαζί του στην Ινδία και να τα 
δώσει σε ανθρώπους που τα χρειάζονταν. Διστακτικά, ο άντρας αυτός τα έφερε μαζί του στο 
Πουταπάρτι και προσπάθησε να τα προσφέρει στο Σουάμι αλλά του είπαν ότι ο Σουάμι δεν τα 
ήθελε. Έτσι απλά, από το πουθενά, ένα κουτί με γυαλιά έπεσε στα χέρια της Ana και του 
συζύγου της! 

Κατά την επόμενη επίσκεψή τους στο χωριό πήραν το κουτί μαζί τους ελπίζοντας ότι έστω και 
λίγα ζευγάρια θα ταίριαζαν στους ανθρώπους που χρειάζονταν γυαλιά. Οι χωρικοί 
ενθουσιασμένοι συνωστίστηκαν γύρω από το κουτί. Κάποιος πήρε ένα ζευγάρι και το δοκίμασε 
αλλά δεν ταίριαζε στα μάτια του. Η Anaτου πρόσφερε ένα άλλο ζευγάρι που αποδείχθηκε απλά 
τέλειο! Κάποιος άλλος άντρας πήρε το προηγούμενο, το δοκίμασε και το βρήκε ακριβώς σωστό 
για τα μάτια του! Ένας-ένας, προς μεγάλη ικανοποίησή και έκπληξη των παρευρισκομένων, 
όλων που χρειάζονταν γυαλιά, βρήκε από ένα ζευγάρι που ήταν ακριβώς στα μέτρα του και που 
έδινε τέλεια όραση. Ένα ζευγάρι απέμενε στο κουτί και η Ana ετοιμαζόταν να πακετάρει όταν 
μια γυναίκα ήρθε τρέχοντας και είπε ότι κι αυτή χρειαζόταν γυαλιά. Η Ana δεν εξεπλάγη όταν το 
τελευταίο ζευγάρι στο κουτί ταίριαξε απόλυτα στην κυρία! 
Κάθε ζευγάρι των τυχαίων γυαλιών βρήκε ένα σπίτι και κάθε χωρικός που χρειαζόταν γυαλιά 
έλαβε ένα ζευγάρι που του έδωσε την τέλεια όραση!Μπορεί αυτό να είναι το έργο κάποιου 
άλλου εκτός από του Παντογνώστη και του Πανταχού Κυρίου Σάι! 

 

Η Γωνιά των Απαντήσεων 

Ερώτηση: Τι σημαίνουν τα QDS, TDS, BD και OD; 

Απάντηση: QDS σημαίνει 4 φορές την ημέρα; TDS σημαίνει 3 φορές την ημέρα; BD σημαίνει δυο 
φορές την ημέρα και  OD μια φορά την ημέρα.  Αυτές οι συντομεύσεις προέρχονται από λατινικές λέξεις. 
6TD σημαίνει 6 φορές την ημέρα. 

Ερώτηση: Υπάρχει κάποιος ανέξοδος και εύκολος τρόπος για τον καθαρισμό του νερού; 

Απάντηση: Υπάρχει ένας φτηνός τρόπος για τον καθαρισμό του νερού. Βάλτε το νερό σ’ ένα Bristol 

μπλε (σκούρο μπλε) μπουκάλι και εκθέστε το απευθείας στο ηλιακό φως για 3 λεπτά και το νερό θα είναι 
κατάλληλο για πόση! Παίρνει περισσότερο εάν δεν υπάρχει άμεση ηλιακή ακτινοβολία - 10 λεπτά σε φως 
ημέρας και έως 30 λεπτά σε τεχνητό φως.  
 

Ερώτηση: Είναι δυνατόν να αναζωογονηθεί ένας αδένας που δεν λειτουργεί καλά όπως ο θυρεοειδής 

αδένας; 

Απάντηση: Ναι, κάθε αδένας μπορεί να αναζωογονηθεί καινα αποκατασταθεί με δονήσεις. 
 

Ερώτηση: Μπορούν αυτά τα ιάματα να λειτουργήσουν σε νοητικό επίπεδο; 

Απάντηση: Πράγματι, αυτά τα ιάματα λειτουργούν και στα τρία επίπεδα - σώμα, νου, πνεύμα γιατί  αυτό 
είναι ένα πραγματικά ολιστικό σύστημα θεραπείας. Ωστόσο, για την εξάλειψη μιας συγκεκριμένης 
ασθένειας από το σύστημα συνολικά, το καλύτερο είναι να διερευνήσετε τηναρχική αιτία της και να 
δώσετε αγωγή στον ασθενή για την αιτία καθώς και για τα συμπτώματα. Η αιτία μπορεί να είναι ένα σοκ, 
ένας τραυματισμός, άγχος, ένταση, μόλυνση κ.λ.π. 

Έχετε κάποια ερώτηση για τονΔρ. Aggarwal?  Στείλτε την του στοnews@vibrionics.org 

mailto:news@vibrionics.org
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Συμβουλές Υγείας 

Το εκπληκτικό Αγγούρι 

Αυτή η πληροφορία ήταν στουςNew York Timesπριν πολλές εβδομάδεςσαν μέρος της σειράς“Καυτά 
Νέαγια το Σπίτι” που επισημαίνειμε δημιουργικό και ευφάνταστο τρόπο την επίλυση κοινών 
προβλημάτων. 

1.Τα αγγούρια περιέχουν τις περισσότερες από τις βιταμίνες που χρειαζόμαστε καθημερινά. Ένα μόνο 
αγούριπεριέχει Βιταμίνη Β1, Βιταμίνη Β2, ΒιταμίνηΒ3, ΒιταμίνηΒ5, ΒιταμίνηΒ6, Φυλλικό οξύ, ΒιταμίνηC, 
Ασβέστιο, Σϊδηρο, Κάλιο, Ψευδάργυρο, Μαγνήσιο και Φώσφορο. 

2.Αισθάνεστε κούραση το απόγευμα; Αφήστε κάτω το καφεϊνούχο ανθρακούχο και πάρτε ένα αγγούρι. 
Τα αγγούρια είναι μια καλή πηγή Βιταμινών B και Υδατανθράκων τα οποία μπορούν να παρέχουναυτήν 
τη γρήγορη αναζωογόνηση που μπορεί να διαρκέσει για ώρες. 

3. Κουρασμένοι από τον καθρέφτη του μπάνιου σας που θολώνει μετά από ένα ντους; Προσπαθήστε να 
τρίψετε μια φέτα αγγουριού κατά μήκος του καθρέφτη. Θα εξαλείψει την ομίχλη και θα δώσει ένα 
χαλαρωτικό, σαν από spa άρωμα. 

4.Προνύμφες και γυμνοσάλιαγκες καταστρέφουν τα φυτεμένα παρτέρια σας; Τοποθετήστε μερικές φέτες 
αγγουριού σε ένα αλουμινένιο ταψάκι και ο κήπος σας θα απαλλαγεί από επιβλαβείς οργανισμούς για 
όλη τη σεζόν. Οι χημικές ουσίες στο αγγούρι αντιδρούν με το αλουμίνιο και εκπέμπουν μια μυρωδιά μη 
ανιχνεύσιμη για τον άνθρωπο, αλλά τρελαίνουν τα παράσιτα κήπων και τα αναγκάζουν να 
εγκαταλείψουν την περιοχή. 

 

5. Ψάχνετε για ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για την εξάλειψη της κυτταρίτιδας πριν βγείτε έξω ή πριν 
πάτε στην πισίνα; Δοκιμάστε να τρίψετε μια ή δυο φέτες αγγουριού μαζί στην προβληματική 
περιοχήςσας για λίγα λεπτά. Οι φυτο-χημικές ουσίες στο αγγούρι προκαλούν το κολλαγόνο στο δέρμα 
σας να σφίξει, να ενισχύσει το εξωτερικό στρώμα και να μειώσει την ορατότητα της 
κυτταρίτιδας. Δουλεύει άψογα και για τις ρυτίδες!!!  

6.Θέλετε να αποφύγετε τον πονοκέφαλο από μεθύσι ή κάποιον φοβερό πονοκέφαλο; Φάτε μερικές φέτες 

αγγουριού πριν πάτε για ύπνο και να ξυπνήστε ανανεωμένοι και χωρίς πονοκέφαλο. Τα αγγούρια 
περιέχουν αρκετή ζάχαρη, βιταμίνη Β και ηλεκτρολύτες για να αναπληρώσουν τα απαραίτητα θρεπτικά 
συστατικά που το σώμα έχασε, κρατώντας τα πάντα σε ισορροπία, αποφεύγοντας τόσο τον πονοκέφαλο 
από μεθύσι όσο και άλλον πονοκέφαλο!! 

7. Ψάχνετε πώς να καταπολεμήσετε το απόγευμα ή το βράδυ το τσιμπολόγημα; Τα αγγούρια έχουν 
χρησιμοποιηθεί για αιώνες και χρησιμοποιούνται συχνά από Ευρωπαίους εμπόρους, κυνηγούς και 
εξερευνητές σαν γρήγορα γεύματα για να διώξουν την πείνα τους. 

 

8. Έχετε μια σημαντική συνάντηση ή συνέντευξη για δουλειά και συνειδητοποιείτε ότι δεν έχετε αρκετό 
χρόνο για να γυαλίσετε τα παπούτσια σας; Τρίψτε ένα φρεσκοκομμένο αγγούρι πάνω από το παπούτσι, 
τα χημικά προϊόντα του οποίου θα προσφέρουν μια γρήγορη και ανθεκτική λάμψη, που όχι μόνο 
φαίνεται μεγάλη αλλά απωθεί και το νερό. 

9.Ξεμείνατε από λάδι και πρέπει να φτιάξετε ένα μεντεσέ που τρίζει; Πάρτε μια φέτα αγγουριού και 

τρίψτε την κατά μήκος του προβληματικού μεντεσέ, και ορίστε, το τρίξιμο έχει φύγει! 

10.Έχετε άγχος και δεν έχετε χρόνο, για μασάζ, περιποίηση προσώπου ή να επισκεφθείτε το spa; Κόψτε 
ένα ολόκληρο αγγούρι και τοποθετήστε το σε ένα δοχείο που βράζει νερό. Οι χημικές ουσίες και τα 
θρεπτικά συστατικά από το αγγούρι με την αντίδραση βρασμού του νερού θα απελευθερωθούν στον 
ατμό, δημιουργώντας ένα ηρεμιστικό, χαλαρωτικό άρωμα που έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το στρες στις 
νέες μητέρες και στους φοιτητές στη διάρκεια των εξετάσεων. 
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11. Μόλις τελειώσατε ένα επαγγελματικό γεύμα και συνειδητοποιήσατε ότι δεν έχετε τσίχλες ή μέντες; 
Πάρτε μια φέτα αγγουριού και πιέστε στο πάνω μέρος του στόματός σας με τη γλώσσα σας για 30 
δευτερόλεπτα για να εξαλείψετε την κακή αναπνοή, οι φυτο-χημικές ουσίες  θα σκοτώσουν τα βακτήρια 
στο στόμα σας που ευθύνονται για την κακή αναπνοή. 

12. Ψάχνετε για έναν «οικολογικό» τρόπο για να καθαρίσετε τις βρύσες, τους νεροχύτες σας ή τα 

ανοξείδωτά σας; Πάρτε μια φέτα αγγουριού και τρίψτε την στην περιοχή που θέλετε να καθαρίσετε, όχι 
μόνο θα αφαιρέσειτη θαμπάδα χρόνων και θα φέρει πίσω τη λάμψη, αλλά δε θ’ αφήσει ίχνη και δε θα 
βλάψει τα δάχτυλα ή τα νύχια σας, ενώ εσείς καθαρίζετε. 

13. Χρησιμοποιήσατε στυλό και κάνατε ένα λάθος; Πάρτε το εξωτερικό από το αγγούρι και  
χρησιμοποιήστε τοσιγά-σιγά για να διαγράψετε τη γραφή από στυλό, επίσης λειτουργεί εξαιρτετικά για 
μολύβια και μαρκαδόρους που χρησιμοποίησαν τα παιδιά για να διακοσμήσουν τους τοίχους!! 

************************************************************ 

 

 

Θεία Λόγια από το Θεραπευτή των Θεραπευτών 

"Seva είναι η λατρεία που προσφέρετε στο Θεό, στην καρδιά του καθενός” …Σάτυα Σάι Μπάμπα 

 

“Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι δεν μπορεί κανείς να βρει οτιδήποτε μεγαλύτερο από την υπηρεσία 
στον κόσμο. Πρέπει να αφιερώσουμε τη ζωή μας στην υπηρεσία. Ένας άνθρωπος που δεν παρέχει 
υπηρεσία δεν είναι ένα ανθρώπινο ον. Είναι χειρότερος απ’ ό,τι ένα θηρίο. Δεν πρέπει ποτέ να 
εγκαταλείψουμε την υπηρεσία. Η υπηρεσία είναι η ανάσα ζωής μας. Η υπηρεσία είναι η ζωή μας. Η 
υπηρεσία είναι ο στόχος μας.” …Σάτυα Σάι Μπάμπα 

************************************************************ 

Ανακοινώσειςs  

Προσεχή εργαστήρια στην Ινδία 

Gujarat: Θα υπάρξει το 23ο εργαστήριο για Βοηθούς Θεραπευτές Δονητικής και το 12ο εργαστήριο για 
Junior Θεραπευτές Δονητικήςαπό 8 έως 10 Απριλίου 2011. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η διεύθυνση email σας αλλάξει μελλοντικά, παρακαλούμε ενημερώστε μας το 
συντομότερο δυνατόν. Παρακαλούμε μοιραστείτε αυτήν την πληροφορία με άλλους 
θεραπευτές δονητικής που δεν είναι ενήμεροι γι’ αυτήν τη νέα υπηρεσία email. 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.  

       Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στοwww.vibrionics.org 

Jai Sai Ram! 

Sai Vibrionics…προς την αριστεία με προσιτή ιατρική φροντίδα – δωρεάν για τους ασθενείς 

http://www.vibrionics.org/

