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Sai Vibrionics…προς την αριστεία με προσιτή ιατρική φροντίδα – δωρεάν για τους ασθενείς 
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 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ Dr Jit K Aggarwal  
Αγαπητοί Θεραπευτές 

Το τεύχος αυτό είναι ένα ορόσημο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί με αυτό το τεύχος φτάσαμε στην 4η 
επέτειο της έκδοσης του Sai Vibrionics Ενημερωτικού Δελτίου. Το πρώτο μας τεύχος ήταν τον Σεπτέμβριο 
του 2010. Όταν ήταν έτοιμο να δημοσιευθεί, τύπωσα ένα αντίγραφο και το πήγα στον Ιερό Ναό. Καθώς 
καθόμουν στον Ιερό Ναό, χωρίς να το ζητήσω, ο Swami με κάλεσε και με ρώτησε σχετικά με το 

Ενημερωτικό Δελτίο. Ξεφύλλισε και τις 4 σελίδες του, μία – 
μία, και προς μεγάλη μου χαρά και ευγνωμοσύνη, το 
ευλόγησε. Γνωρίζω ότι   η έκδοση του Ενημερωτικού μας 
Δελτίου συνεχίζεται μέχρι σήμερα μόνο μέσω της Δικής Του 
Θείας Χάρις. 

Το Ενημερωτικό Δελτίο προήλθε για να λύσει ένα πρόβλημα. 
Μέχρι το 2010, οι Sai Vibrionics εκπαιδευτές καθοδηγούσαν 
θεραπευτές για πάνω από 16 χρόνια. Υπήρχαν περίπου  
4,000 θεραπευτές που δούλευαν σε όλη την Ινδία και σε 80 
άλλες χώρες, και περισσότεροι θεραπευτές ολοκλήρωναν την 
εκπαίδευσή τους και ξεκινούσαν την προσφορά τους στην 
Δονητική Θεραπεία, κάθε χρόνο. Αυτό δημιούργησε ένα 
πρόβλημα σε εμάς, την βασική ομάδα των τριών – τεσσάρων, 
αν και ήταν για καλό: Ο αριθμός των θεραπευτών της 

Δονητικής Θεραπείας πολλαπλασιαζόταν κάθε χρόνο. Συνεπώς, δεν μπορούσαμε να έλθουμε σε επαφή, 
να επικοινωνήσουμε, με όλους αυτούς όπως θα θέλαμε.  Επίσης, δεν είχαμε τρόπο να δώσουμε 
πληροφορίες προς τα έξω σε όλους, σε τακτική βάση. Ένα Ενημερωτικό Δελτίο, συνημμένο σε κάποιο e-
mail έμοιαζε μια καλή λύση, και έτσι ξεκινήσαμε να φτιάξουμε ένα.  

Μάθαμε πως, καθώς προχωρούσαμε. Αρχικά δεν γνωρίζαμε τι χρειαζόταν για να εκδίδετε ένα Ενημερωτικό 
Δελτίο κάθε δύο μήνες, ή ποιόν θα έστελνε ο Sai Baba να μας βοηθήσει στην διαδρομή. Επίσης δεν 
γνωρίζαμε πως θα το έβλεπαν οι θεραπευτές, πως θα το χρησιμοποιούσαν, ή τί θα ήθελαν να βλέπουν 
μέσα σε αυτό. Ευτυχώς, μας είπαν. Πολλοί θεραπευτές βγήκαν μπροστά για να βοηθήσουν προσφέροντας 
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τον χρόνο και τα ταλέντα τους. Είμαστε πολύ ευγνώμονες σε όλους του παλιούς και τωρινούς συνεργάτες 
μας που καταστούν δυνατή την δημιουργία του Ενημερωτικού Δελτίου.  

Όπως γνωρίζετε, το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εξελιχθεί πρόσφατα. Το περιεχόμενό μας για τους 
θεραπευτές, επεκτείνεται. Οι αλλαγές αυτές αντανακλούν την τρέχουσα αποστολή του Ενημερωτικού 
Δελτίου. Η αποστολή του είναι να βοηθήσει στην οικοδόμηση της ικανότητας των θεραπευτών να 
προσφέρουν την καλύτερη δυνατή Sai Vibrionics φροντίδα στους ασθενείς τους;  επίσης να παρέχει 
συνεχή εκπαίδευση και να βοηθά τους θεραπευτές να αναπτύξουν μια ζωτική αίσθηση της κοινότητας. 
Πιστεύουμε ότι όταν οι θεραπευτές μοιράζονται τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους, αυτή η Προσφορά 
ενθαρρύνει άλλους να ανοίξουν τις καρδιές τους, να κάνουν ερωτήσεις και να αρχίσουν να μοιράζονται. 
Πιστεύουμε ότι αυτή η ανταλλαγή εμπειριών είναι ουσιαστική, αν η Δονητική Θεραπεία πρόκειται να 
προοδεύσει. Ο Swami μας λέει πόσο σημαντικό είναι να αναπτυχθεί μια αίσθηση ενότητας για την επίτευξη 
της κοινωνικής προόδου.  

Ο πυρήνας της ομάδας μας και άλλοι θεραπευτές, θα συνεχίσουν να διδάσκουν ό, τι γνωρίζουν. Αλλά θα 
πρέπει επίσης και εσείς να παίξετε το ρόλο σας σε αυτή τη διαδικασία, και αυτό είναι σημαντικό. Οι 
θεραπευτές έχουν πολλά να διδάξουν και να μάθουν ο ένας από τον άλλο. Η Sai Ram Δονητική Θεραπεία 
θα συνεχίσει να προχωράει κυρίως μέσω της συγκέντρωσης των πρακτικών γνώσεων και της εμπειρίας 
των θεραπευτών. Με άλλα λόγια, το Newsletter θα χρησιμεύσει ως ένα όχημα τόσο για τη διδασκαλία όσο 
και για τη συνεργασία. 

Το έντυπο αυτό είναι ένα ορόσημο και από άλλη άποψη. Είναι το τελευταίο Ενημερωτικό Δελτίο που θα 
δημοσιεύσουμε σε μορφή pdf. Μέχρι τώρα, έχουμε χρησιμοποιήσει την μορφή pdf λόγω των ορίων του 
διακομιστή e-mail μας στο Prashanti. Με το επόμενο τεύχος, σχεδιάζουμε να στραφούμε σε html 
βασισμένο διαδυκτιακά Ενημερωτικό Δελτίο, για να γίνει το περιεχόμενο του πιο προσιτό στους 
θεραπευτές. Όσοι από εσάς επιθυμείτε να εκτυπώνετε το Ενημερωτικό Δελτίο και να το διαβάζετε, θα είστε 
σε θέση να συνεχίσετε να το κάνετε με την νέα έκδοση. Αλλά όσοι από εσάς προτιμάτε την πρόσβαση στο 
περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου σε απευθείας σύνδεση τώρα θα είστε σε θέση να επωφεληθείτε 
από μια διαδραστική μορφή. Θα είστε σε θέση να ανοίξετε το Ενημερωτικό Δελτίο σε έναν επιτραπέζιο ή 
φορητό υπολογιστή, σε ένα tablet, ή σε ένα έξυπνο τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή. Θα μπορείτε να 
διαβάσετε τα άρθρα με οποιαδήποτε σειρά. Επίσης, το περιεχόμενο του τρέχοντος Ενημερωτικού μας 
Δελτίου αλλά και τα προηγούμενα θα είναι πλήρως αναζητήσιμα. Αυτό σημαίνει ότι θα είστε σε θέση να 
χρησιμοποιήσετε λέξεις κλειδιά και να αναζητήσετε ολόκληρα θέματα από σχετικά άρθρα για να βοηθηθείτε 
στη θεραπεία των ασθενών. Για παράδειγμα, θα είστε σε θέση να ψάξετε σε όλα τα ιστορικά για τη 
θεραπεία του διαβήτη ή να συγκρίνετε τη χρήση των φαρμάκων που παρασκευάζονται στο νερό γρήγορα 
και εύκολα. 

Αρχικά, σχεδιάζαμε να πραγματοποιηθεί η μετάβαση με αυτό το ενημερωτικό, αλλά η διαδικασία της 
μετατροπής σε html διήρκησε περισσότερο από ό, τι αναμενόταν. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό, αλλά όλα 
συμβαίνουν με το χρόνο του Swami. 

Για να ολοκληρώσω με μια προσωπική τεχνική εξομολόγηση, λυπάμαι που αναφέρω ότι ορισμένα 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μου στάλθηκαν από θεραπευτές, διαγράφησαν κατά λάθος από 
τον υπολογιστή μου πριν μπορέσω να τους απαντήσω. Λαμβάνω αρκετές δεκάδες σημαντικά μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε μέρα, έτσι νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν επηρεαστεί. 
Πολιτική μου είναι να απαντάω σε ΟΛΑ τα ηλεκτρονικά μηνύματα. Έτσι, αν δεν έχετε λάβει απάντηση από 
εμένα, παρακαλώ ξαναστείλτε το μήνυμα σας. Ζητώ συγγνώμη για την ολίσθηση. Ευχαριστώ για την 
κατανόησή σας. 

Στην υπηρεσία της αγάπης για τον Sai 
Jit Aggarwal 

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

 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ Combos  

 1.   Άφθες 02806...Μαλαισία 

Στις 23 Μαρτίου 2014, ένας 38χρονος ασθενής αναζήτησε 
θεραπεία για την άφθα στο στόμα που διαρκούσε 15 χρόνια. 
Είχε λάβει θεραπεία από διάφορους γιατρούς το διάστημα : 
2002-2004; Επίσης 2005, συμβατικοί  ιατροί (διάγνωση απλού 
έρπητα, θεραπεία με το αντι-ιικό Zovirax [Acyclovir] και της 
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κορτικοστεροειδούς πρεδνιζολόνης, με τοπική κρέμα, για 3 μήνες: προσωρινές υφέσεις και υποτροπές, 
αλλά τελικά, χωρίς βελτίωση); 2006, ειδικός ΩΡΛ (αμυγδαλεκτομή και βιταμίνες: καμία βελτίωση); 2007-
2010, παραδοσιακή κινεζική ιατρική (καμία βελτίωση); 2011-2014 επιπλέον ιατροί (καμία βελτίωση). 

Μια εξέταση έδειξε άφθες σε όλη τη γλώσσα και στην βλεννογόνο επιφάνεια του στόματος. Η γλώσσα ήταν 
επιχρισμένη και πονούσε πολύ. Ο ασθενής ήταν σε θέση να πάρει μόνο μια δίαιτα υγρών ή ημι-υγρών και 
σχεδόν καθόλου στερεά τροφή λόγω της ταλαιπωρίας. Η κατάποση ήταν πολύ οδυνηρή. Ήταν αρκετά 
ανήσυχος και προβληματισμένος. Δόθηκε οδηγία στον ασθενή να πίνει  200-250 ml νερού καθημερινά το 
πρωί που σηκωνόταν  και να λαμβάνει το ακόλουθο combo για τις επόμενες 2 εβδομάδες: 
# 1. CC11.5 Στοματικές λοιμώξεις + CC12.1 Τονωτικό Ενηλίκων + CC15.1 Ψυχική & Συναισθηματική 
τόνωση ... 5 χάπια διαλυόμενα σε 90 ml μεταλλικού νερού, 5 ml κάθε 6 ώρες. 

Στις 5 Απριλίου, ο ασθενής επανεξετάστηκε. Υπήρξε μία μικρή βελτίωση του 5%. Είχε ακόμα πολλαπλές 
άφθες, αλλά ανέφερε λιγότερες και λιγότερο σοβαρές εξάρσεις. Είπε ότι είχε ήδη λάβει στεροειδή για να 
βοηθήσει την επούλωση των αφθών. Του ζητήθηκε να συνεχίσει να λαμβάνει το combo αλλά να 
διπλασιάσει τη δοσολογία σε 5 ml κάθε 3 ώρες για τις επόμενες 2 εβδομάδες, και στη συνέχεια να 
επιστρέψει. 

Στις 20 Απριλίου, η εξέταση έδειξε βελτίωση 40% στον αριθμό και τη σοβαρότητα των αφθών. Ανέφερε ότι 
ο χρόνος αποκατάστασης ήταν σημαντικά μικρότερος: άφθες που συνήθως επουλώνονταν σε 5-7 μέρες 
τώρα επουλώθηκαν σε 2 ημέρες. Αυτό οφειλόταν στην Δονητική θεραπεία καθώς ο ασθενής είχε 
σταματήσει τη λήψη στεροειδών για τις προηγούμενες 2 εβδομάδες. 

Στις 10 Μαΐου το φάρμακο του ασθενούς άλλαξε σε: 
# 2. Combo # 1 + CC21.8 Έρπης ... 5 χάπια διαλυόμενα σε 90 ml μεταλλικού νερού: 5 ml κάθε 3 
ώρες (6TD). 

Στις 22 Μαΐου, μια περαιτέρω εξέταση έδειξε 50-60% ανάρρωση. Λίγες μικρές άφθες ήταν ορατές πάνω 
στη γλώσσα, αλλά ο ασθενής ανέφερε ότι μπορούσε τώρα να φάει στερεά όπως το ρύζι, χωρίς κανένα 
πόνο κατά την κατάποση. Στον ασθενή ζητήθηκε να συνεχίσει με την Δονητική Θεραπεία αλλά η δόση 
μειώθηκε σε TDS. 

Από τις 8 Ιουνίου, η γλώσσα είχε σχεδόν αναρρώσει πλήρως, ενώ συνολικά οι άφθες στο στόμα ήταν τώρα 
80-90% βελτιωμένες. Ο ασθενής ήταν σε θέση να επανέλθει στην κανονική δίαιτά του μετά από 15 χρόνια. 
Τον συμβούλεψαν να συνεχίσει τη θεραπεία και να επισκεφτεί το θεραπευτή αν ένιωθε κάποια υποτροπή. 
Από τον Ιούλιο του 2014, ο ασθενής συνέχιζε την Δονητική Θεραπεία και δεν είχε κάποια υποτροπή. 

 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 2.  Ουρολοίμωξη & Διαβήτης11520...Ιδνία 

Ένας ηλικιωμένος άνδρας (80), ο οποίος λάμβανε Δονητική Θεραπεία για τον διαβήτη (βλέπε παρακάτω), 
αναζήτησε θεραπεία για συμπτώματα κυστίτιδας, στις 17 Ιουλίου, 2014. Είχε πυρετό 102 ° F (38,9 ° C), με 
πύον στα ούρα 80-100 / hpf. Την προηγούμενη εβδομάδα, είχε συχνοουρία, κάψιμο κατά την ούρηση, και 
ακράτεια ούρων. Είχε επίσης ένα ιστορικό χρόνιας δυσκοιλιότητας (30 έτη) και διαβήτη (38 έτη). 

Για τα οξέα συμπτώματα, του δόθηκε: 
# 1. NM21 KBS + NM36 Πολέμου + SM27 Λοίμωξη + SR456 Oυροδόχοs κύστη (ούρων) + SR536 
Oυρήθρα + CC10.1 Eκτακτης ανάγκης ... TDS 
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Στις 22 Ιουλίου, μετά από 5 ημέρες με το combo, ο ασθενής ανέφερε βελτίωση κατά 50%. Δεν είχε κανένα 
πόνο και αίσθημα καψίματος κατά την ούρηση. Επίσης ο πυρετός του είχε φύγει και  η θερμοκρασία του 
ήταν φυσιολογική. 

Στις 26 Ιουλίου, ο ασθενής ανέφερε βελτίωση 99%. Ο ίδιος δεν αισθανόταν πλέον συχνή επείγουσα ανάγκη 
για ούρηση, μπορούσε να συγκρατήσει τα ούρα του και ο αριθμός των πυωδών κυττάρων  ήταν σε 
κανονικά επίπεδα, 3-4 / hpf. 

Ο ασθενής είχε προηγουμένως επισκεφτεί τον θεραπευτή το Δεκέμβριο του 2012 για τη θεραπεία του 
διαβήτη τύπου 2. Είχε οικογενειακό ιστορικό διαβήτη. Η μητέρα του και όλα τα αδέλφια και αδελφές του 
ήταν διαβητικοί. Είχε διαγνωστεί το 1982 και είχε αρχίσει αλλοπαθητική θεραπεία στην ηλικία των 42 ετών. 
Έπαιρνε  Volibo Μ 0,3mg ταμπλέτες BD και Ozomet PG 2 δισκία TDS, αλλά ακόμα υπήρχαν αυξημένα 
επίπεδα γλυκόζης στο αίμα του των 185-200mg / dL. 

Του δόθηκε: 
# 2. CC6.3 Διαβήτης + CC10.1 Έκτακτης Ανάγκης + CC12.1 Τονωτικό Ενηλίκων + CC15.1 Ψυχικό & 
Συναισθηματικό τονωτικό ... TDS 

Μετά από 11 μήνες και 2 εβδομάδες Δονητικής Θεραπείας, το σάκχαρο στο αίμα του είχε βελτιωθεί στο 80-
120mg / dL. Ο γιατρός του είχε μειώσει επίσης τη δοσολογία Ozomet σε BD. 

Τον Μάρτιο του 2014, αφού ο θεραπευτής ολοκλήρωσε την SVP εκπαίδευσή του, η θεραπεία άλλαξε σε: 
# 3. NM6 Ηρεμιστικό + NM21 KBS + NM36 Πολέμου + NM63 Back-up + BR2 Σάκχαρο στο Αιμα + SM5 
Ειρήνης και Αγάπης Ευθυγράμμιση + SM17 Διαβήτης ... TDS 

Μέχρι το τέλος του Ιουλίου του 2014 ο γιατρός του ασθενούς είχε μειώσει τα συμβατικά φάρμακα στο 50% 
της αρχικής δόσης, και ο ασθενής συνεχίζει Δονητική Θεραπεία. Ο ασθενής παρέμεινε λάτρης των γλυκών 
και του κατσικίσιου κρέατος. Τακτικά κατανάλωνε ένα γλυκό την ημέρα, αλλά το σάκχαρο στο αίμα του ήταν 
μόνο 110 mg / dL. 

Μαρτυρία του ασθενούς: 
"Είμαι 80 ετών και έχω διαβήτη και είχα μια σοβαρή ουρολοίμωξη. Ελάμβανα  Δονητική Θεραπεία για το 
τελευταίο έτος. Ο διαβήτης μου είναι υπό έλεγχο μετά τη μείωση των συμβατικών  φαρμάκων κατά το ήμισυ. 
Μέσα σε δέκα ημέρες, η ουρολοίμωξη μου (80-100 πύον στα κύτταρα) έγινε κανονική (3-4 πύον στα 
κύτταρα), και ο πόνος και το κάψιμο κατά την ούρηση είχαν φύγει. Η γενική υγεία μου έχει βελτιωθεί. 
Ευχαριστώ για τη αποτελεσματική θεραπεία των προβλημάτων μου ». 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. Εθισμός στην Μαριχουάνα 02758…Ρωσσία    

Ένα νεαρό ζευγάρι, άνδρας 25 ετών και γυναίκα 24 ετών, ήταν εθισμένοι αρκετά στο κάπνισμα 
μαριχουάνας. Κατάλαβαν ότι ήταν κακό για αυτούς και ήθελαν να σταματήσουν το κάπνισμα, αλλά δεν 
είχαν καμία δύναμη θέλησης ή την ικανότητα να το πράξουν. Λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, δεν είχαν 
οξεία ή χρόνια συμπτώματα ακόμη, εκτός από τον ίδιο τον εθισμό. Όταν ξεκίνησαν θεραπεία στις αρχές του 
Ιουλίου του 2013, ο άνδρας έκανε χρήση  μαριχουάνας 4 χρόνια και η γυναίκα 2 χρόνια. Δεν έκαναν καμία 
άλλη θεραπεία εκτός από την Δονητική. Τους δόθηκαν: 
# 1. CC15.3 Εξαρτήσεις + CC17.2 Καθαρισμός ... TDS 

Αξιοσημείωτο είναι ότι μετά την πρώτη ημέρα της θεραπείας, ο άνδρας μπορούσε να ζήσει χωρίς το 
κάπνισμα για αρκετές ημέρες. Μετά τον πρώτο μήνα, ο άνδρας ανέφερε μια 50% βελτίωση και η γυναίκα, 
25%. Μέχρι να τελειώσει το μπουκάλι με το φάρμακό τους, αισθάνθηκαν ελεύθεροι από τον εθισμό. Έτσι 
σταμάτησαν τη θεραπεία χωρίς την συμβουλή του θεραπευτή. Αλλά η συνήθεια υπήρχε ακόμα, γι 'αυτό 
έπρεπε να επαναληφθεί η θεραπεία για δεύτερη φορά το Σεπτέμβριο του 2013. Τους δόθηκαν: 
# 2. CC15.2 Ψυχιατρικές διαταραχές ... TDS 

Αυτό επέφερε πλήρη ίαση για τον άνδρα - που δεν έχει καπνίσει από τότε και δεν μπορεί να υποφέρει 
ακόμη και τη μυρωδιά του καπνού πια - και 95% ίαση για τη γυναίκα. Έχει κατά καιρούς υποκύψει στο 
κάπνισμα όταν είναι στρεσαρισμένη αρκετά, αλλά ποτέ δεν καπνίζει μαριχουάνα πια. 

Σχόλιο θεραπευτή: 
"Το πιο ενδιαφέρον για αυτό το ζευγάρι είναι ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, χωρίς ναρκωτικά, 
άρχισαν να παρακολουθούν ISKCON (Διεθνής Κοινότητα για την Συνείδηση Κρίσνα) Με τη χάρη του 
Bhagawan, δεν σημείωσαν μόνο μία νίκη επί της εξάρτησης από τα ναρκωτικά, αλλά έχουν ακόμη 
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πλησιάσει το Θεό και άρχισαν να συμμετέχουν σε έργα προσφοράς οι ίδιοι! Σε ευχαριστώ Bhagawan για 
τέτοια θαύματα που μας εμπνέουν όλους τόσο πολύ!" 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. Εγκεφαλικό επεισόδιο και εντερική λοίμωξη σε σκύλο 00829...Αυστραλία & Νότια Αφρική  

Ένα πρωί Δευτέρας, τον Ιούνιο του 2014, ο θεραπευτής παρατήρησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το σκύλο 
της, Deedee. Έκανε λίγο εμετό και δεν μπορούσε να περπατήσει. Την πήγε στον κτηνίατρο. Ο κτηνίατρος 
είπε ότι η Deedee είχε πάθει εγκεφαλικό που ίσως προήλθε από το γήρας (ήταν 15 ετών). Είχε, επίσης, 
φλεγμονή του πεπτικού συστήματος, που μπορεί να προερχόταν από ένα μολυσμένο κόκαλο, πρώην 
ιδιοκτησία του σκύλου του γείτονα. Της δόθηκε κορτιζόνη (2 δισκία BD) για 2 ημέρες για το πρήξιμο στον 
εγκέφαλο και αντιβιοτικά (1 δισκίο BD) για 3 ημέρες για τη μόλυνση. Άρχισε επίσης αμέσως Δονητική 
Θεραπεία. Τη Δευτέρα (1η ημέρα) στην Deedee δόθηκε: 
# 1. CC3.5 Αρτηριοσκλήρωση + CC18.4 Παράλυση ... κάθε ώρα 

Την Τρίτη (ημέρα 2), η δοσολογία άλλαξε σε κάθε 2 ώρες και ένα πρόσθετο combo δόθηκε ταυτόχρονα για 
τη μόλυνση και την φλεγμονή: 
# 2. CC9.2 Λοίμωξη οξεία ... κάθε 2 ώρες 

Την Τετάρτη (ημέρα 3), συνέχισε με το #1 και το#2 για 6TD. Παρά το γεγονός ότι ο κτηνίατρος είπε ότι η 
κορτιζόνη θα μπορούσε να τονώσει την όρεξή της, την 3η ημέρα, δεν είχε όρεξη. Η Deedee εξακολουθούσε 
να αρνείται να φάει ή να πιεί οτιδήποτε. Έπεφτε κάθε φορά που προσπαθούσε να περπατήσει. Απλά έμενε 
εκεί που έπεφτε. Εκείνο το βράδυ, ο θεραπευτής την πήγε σε άλλο κτηνίατρο, ο οποίος είπε ότι θα 
μπορούσε να έχει ναυτία από τις ανεξέλεγκτα γρήγορες κινήσεις των ματιών. Ο θεραπευτής τότε 
σταμάτησε την κορτιζόνη και τα αντιβιοτικά και άρχισε στην Deedee ένα πρόσθετο φάρμακο: 
# 3. CC4.10 Δυσπεψία ... 6TD 

Ξεκινώντας την Πέμπτη (ημέρα 4), η Deedee άρχισε να περπατά κανονικά, αλλά με το κεφάλι να γέρνει. 
Έφαγε ένα ολόκληρο μπολ φαγητό και άρχισε να πίνει ξανά νερό. Ο θεραπευτής σταμάτησε το  # 3 μετά 
την Παρασκευή (ημέρα 5), αλλά συνέχισε τα # 1 & # 2 για 6TD μέχρι το τέλος της εβδομάδας (ημέρα 7), 
TDS για την επόμενη εβδομάδα (ημέρες 8-14) και στη συνέχεια OD για άλλη μία εβδομάδα (ημέρες 17-
22).Η Deedee συνέχισε να ανακάμπτει. Περίπου ένα μήνα μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο, ο θεραπευτής 
ανέφερε ότι η Deedee γάβγιζε, έπαιζε και έτρεχε ξανά κανονικά. Ήταν η ίδια όπως και πριν. Μόνο που το 
κεφάλι της είχε ακόμα μια ελαφρά κλίση. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. Κακή όραση (ωχρά κηλίδα) 02799…Ηνωμένο Βασίλειο 

Ένας 57χρονος άνδρας πήγε να δει τον θεραπευτή στις 14 Αυγούστου 2013 λόγω κακής όρασης. Είχε 
χάσει την όρασή του στο δεξί μάτι. Η όραση στο αριστερό του μάτι ήταν μόνο 30%, λόγω της οπής στο 
κεντρικό τμήμα του αμφιβληστροειδούς του (φολιδωτή οπή της ωχράς κηλίδας). Ο Οφθαλμίατρός του, του 
είχε πει ότι αν η τρύπα δεν κλείσει από μόνη της, θα τυφλωθεί. Ελάμβανε  θεραπεία στο νοσοκομείο για το 
μάτι, το προηγούμενο έτος, αλλά η παρακολούθηση έδειξε μικρή βελτίωση, περίπου 10%. Του δόθηκε: 
CC7.1 Τονωτικό Ματιών + CC7.2 Μερική Όραση + CC7.4 Ελαττώματα Ματιών + CC7.5 Γλαύκωμα + 
CC10.1 Έκτακτης Ανάγκης + CC15.1 Ψυχικό & Συναισθηματικό τονωτικό ... QDS για 2 εβδομάδες, 
μετά TDS. 

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2013, ο ασθενής πήγε σε έναν ειδικό και έκανε μία OCT (οπτική τομογραφία συνοχής) 
ακτινογραφία του αριστερού ματιού. Ο ειδικός διαπίστωσε ότι η οπή της ωχράς κηλίδας ήταν εντελώς 
κλειστή. Ο ασθενής από τότε έχει αναφέρει στον θεραπευτή ότι η όραση του είναι πολύ καλύτερη από ό, τι 
πριν. Επίσης τώρα αισθάνεται το δεξιό του μάτι καθώς και τα δάκρυα που προέρχονται από αυτό, ενώ 
πριν δεν υπήρχε ούτε αίσθηση του ματιού ούτε δάκρυα. Από τον Οκτώβριο του 2013, συνεχίζει την 
θεραπεία με τα παραπάνω combos TDS. 

Μαρτυρία του ασθενούς (e-mail στον θεραπευτή στις 30 Σεπτεμβρίου του 2013): 

"Όπως μπορείτε να δείτε από την τελευταία έκθεση η οποία αναφέρει την φολιδωτή τρύπα, η σημερινή 
τομογραφία δείχνει κλειστή την οπή της ωχράς κηλίδας. Αυτή η τρύπα δεν ήταν εντελώς κλειστή 
προηγουμένως, όπως αναφέρεται στην έκθεση, αλλά ήταν μερικώς ανοικτή. Όταν πήγα για τομογραφία στις 
17 Σεπτεμβρίου του 2013, έδειξε ότι η τρύπα ήταν εντελώς κλειστή. Ήρθα να σας δω στις 14 Αυγούστου και 
από τότε παίρνω το combo που μου δώσατε μέχρι τη στιγμή της τομογραφίας και συνεχίζω μέχρι σήμερα. 
Πιστεύω ότι η ίαση προήλθε από την Δονητική Θεραπεία που μου παρείχε ο θεραπευτής. 
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Έχω απόλυτη πίστη στη θεραπεία και συνεχίζω τα χάπια, όπως πιστεύω επίσης ότι η όραση στο δεξί μου 
μάτι θα επανέλθει. Πολλά ευχαριστώ ". 

Σχόλιο θεραπευτή: 
«Είχα πολλές περιπτώσεις όπως αυτή, ειδικά περιπτώσεις γλαυκώματος και  ασθενείς με διάφορα 
προβλήματα, πού όλα διορθώθηκαν με την χάρη του Swami". 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6. Τσιμπήματα Εντόμων & πληγές 11176…Ινδία 

Για 25 χρόνια, ένας 55χρονος άνδρας υπέφερε από πληγές στα χέρια του με πύον και αίμα να στάζει από 
αυτά, οι οποίες είχαν προκληθεί από τσιμπήματα εντόμων. Είκοσι χρόνια πρίν η μητέρα του είχε πεθάνει 
από δάγκωμα φιδιού. Οργισμένος ο άνδρας σκότωσε το φίδι. Πιστεύει ότι η παραπάνω ιστορία σχετίζεται 
με το πρόβλημα των μακροχρόνιων πληγών. Τα συμβατικά φάρμακα δεν του έδωσαν καμία ανακούφιση. 
Παρακολούθησε μία ιατρική συνάντηση τον Φεβρουάριο του 2013 και του δόθηκε το εξής combo: 
# 1. CC21.4 Κεντριά &Τσιμπήματα ... TDS 

Μετά από ένα μήνα, παραπονέθηκε για αρθρίτιδα. Το combo στη συνέχεια άλλαξε ως ακολούθως: 
# 2. CC20.3 Αρθρίτιδα + CC20.4 Μύες & Υποστηρικτικός ιστός + CC21.4 Κεντριά & Τσιμπήματα ... 
TDS 

Μέσα σε 4 μήνες πληγές του ξεκίνησαν να θεραπεύονται και παρατηρήθηκε βελτίωση 25%. Μετά από επτά 
μήνες, υπήρξε μια βελτίωση 75%, και μια βελτίωση 95% μετά από οκτώ μήνες. Συνέχισε να παίρνει τα 
χάπια δονητικής θεραπείας για 100% θεραπεία των δαγκωμάτων και της αρθρίτιδας. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

7. Πόνος Αυτιού 00609…Ιταλία  

Ένα βράδυ, όταν αυτός ο θεραπευτής (58 ετών) έπεσε στο κρεβάτι για ύπνο, το δεξί του αυτί άρχισε 
ξαφνικά να πονά. Μετά από 10 λεπτά ο πόνος ήταν αφόρητος. Μη γνωρίζοντας τι να κάνει, σηκώθηκε από 
το κρεβάτι για να συμβουλευτεί μερικά ομοιοπαθητικά βιβλία. Παρατήρησε ότι ο πόνος ηρεμούσε καθώς 
περπατούσε και χειροτέρευε όταν έμενε ακίνητος. Τότε σκέφτηκε το Rhus Tox, το οποίο χρησιμοποιείται 
για τη θεραπεία του πόνου που βελτιώνεται με την κίνηση. Ετοίμασε για τον εαυτό του: 
SR311 Rhus Tox (200C) 

Πήρε δύο χάπια και ο πόνος είχε φύγει σε 5 δευτερόλεπτα. 

Σχόλιο θεραπευτή: 
"Μερικές φορές η λύση σε ένα πρόβλημα βρίσκεται με διαίσθηση και τύχη». 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

8. Έρπης Ζωστήρος  00523…Βέλγιο  

Μια γυναίκα ασθενής (63 ετών) υποφέρει τακτικά από επιχείλιο έρπη. Της δόθηκε: 
SR261 Nat Mur ... TDS 

Αυτή η θεραπεία δίνει άμεση ανακούφιση και επιταχύνει την ξήρανση και την επούλωση της πληγής. Όποτε 
ενεργοποιούνται συμπτώματα φαγούρας, η άμεση χρήση του Nat Mur ιστού άλατος, εμποδίζει την 
εμφάνιση της πληγής. 

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

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ  
Ζώντας με Ηλεκτρονικές συσκευές 

Χρήση αλουμινόχαρτου σαν ασπίδα προστασίας από τα κινητά τηλέφωνα 01644…ΗΠΑ 

Χρησιμοποιώ αλουμινόχαρτο στο 108 Common Combo κιτ μου, αλλά και όταν δίνω φάρμακα, επειδή οι 
περισσότεροι άνθρωποι έχουν κινητά τηλέφωνα μαζί τους. Παρατήρησα ότι μετά τη χρήση του 
αλουμινόχαρτου για κάποιο διάστημα, κρατώντας το στο φως, βλέπεις μικρές τρύπες. Όταν τύλιξα το 
κινητό μου με το κομμάτι του τρύπιου φύλλου αλουμινίου, όταν κλήθηκε χτύπησε, αλλά με καινούργιο 
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αλουμινόχαρτο, δεν το έκανε. Θα δοκιμάσω να αγοράσω βαρεως τύπου αλουμινόχαρτο να δούμε αν 
διαρκεί περισσότερο. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Υγιεινή του μαθητικού ύπνου 11483…Ινδία 

Μαθητές και φοιτητές συχνά παραπονιούνται για πονοκεφάλους και αϋπνίες. Μαζί με την θεραπεία, θα 
πρέπει να συμβουλεύονται να κρατάνε κινητά και φορητούς υπολογιστές μακριά τους, ενώ κοιμούνται. 

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

 ΠΡΟΦΙΛ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  

Προφίλ Θεραπευτών και Εμπειρίες από την Gurgaon, Haryana, Ινδία11483…Ινδία 

Θεραπεύτρια11483...Ινδία. Ζω στην Gurgaon. Κατέχω πτυχίο Bachelor of Science. Από τον Ιούνιο του 2011, 
είμαι Δονητική Θεραπεύτρια. Έγινα SVP, το Δεκέμβριο του 2012. Μέχρι σήμερα, έχω περιθάλψει 

περισσότερους από 2.500 ασθενείς. Έχω αντιμετωπίσει επιτυχώς περιπτώσεις 
διπλωπίας (διπλή όραση), καταγμάτων, γάγγραινας, καλοήθεις όγκους, 
άσθματος, λευκοδερμίας, ξερών φτερνών, στειρότητας, λευκόρροιας, πετρών στη 
χοληδόχο, ρινικών λοιμώξεων, ημικρανίας, δερματικών παθήσεων όπως το 
έκζεμα, και έχω καλά αποτελέσματα όταν χρησιμοποιώ αντι-χημειοθεραπεία σε 
ασθενείς με καρκίνο. 

Από την ώρα που ξεκίνησα αυτό το δρόμο της προσφοράς, έχω γίνει πολύ πιο 
συμπονετική, ταπεινή και υπομονετική στην καθημερινή μου ζωή. Νιώθω να έχω 

γίνει καλύτερη ως άτομο. Έχω συνειδητοποιήσει ότι όσο πιό πολύ δίνω, τόσο περισσότερο παίρνω σε 
αντάλλαγμα. Έχω δει τέτοια αγάπη και σεβασμό στα μάτια των ασθενών μου που με συγκινεί. Παίρνω μια 
θεϊκή αίσθηση, ενώ προσφέρω και αυτό με έφερε πιο κοντά στον Swami. 

Κάθε δεκαπενθήμερο στην Gurgaon έχουμε ιατρικές συναντήσεις στις οποίες συμμετέχουν Δονητικοί 
Θεραπευτές, καθώς και συμβατικοί  γιατροί. Από εκεί οι ασθενείς με χρόνια θέματα μεταφέρονταιζα στα 
νοσοκομεία για περαιτέρω εξετάσεις, και σύμφωνα με τα ευρήματα, δίνεται θεραπευτική αγωγή στους 
ασθενείς μαζί με θεραπεία Vibro.  

Θα ήθελα να μοιραστώ δύο περιπτώσεις μου που αφορούν νεαρούς ασθενείς στις ιατρικές συναντήσεις 
μας: 
# 1. Ένα 5χρονο αγόρι είχε ένα ατύχημα καθώς περνούσε έναν δρόμο. Υπέστη σοβαρές κρανιακές 
κακώσεις και έκανε αρκετά ράμματα. Μετά από 10 ημέρες θεραπείας, ο γιατρός παρατήρησε ότι το 
αριστερό του χέρι ήταν ακίνητο, έτσι συνέστησε μια μαγνητική τομογραφία. Έδωσα στο αγόρι: 
CC10.1 Έκτακτης Ανάγκης + CC12.2 Παιδικό Τονωτικό + CC18.5 Νευραλγία ... TDS 

Την επόμενη μέρα, όταν ο γιατρός έλεγξε τον ασθενή του, βρήκε ότι το χέρι του ήταν 50% καλύτερα από 
την προηγούμενη ημέρα και είπε ότι δεν θα χρειαστεί μαγνητική τομογραφία. Ο ασθενής εξήλθε. Δύο 
ημέρες αργότερα, όταν ήρθα σε επαφή με τον πατέρα του αγοριού για να του εξηγήσω τις ασκήσεις 
φυσιοθεραπείας που το αγόρι θα έπρεπε να κάνει για να θεραπευτεί το χέρι του, ο πατέρας είπε ότι η 
φυσιοθεραπεία δεν θα ήταν απαραίτητη καθώς το χέρι του αγοριού ήταν απολύτως εντάξει και 100% 
θεραπευμένο. 

# 2. Ένα 15χρονο αγόρι έπασχε από ψωρίαση τα τελευταία 2 χρόνια, όταν ήρθε στην ιατρική συνάντηση. 
Παρά τη λήψη διαφόρων θεραπειών, τόσο αλλοπαθητική όσο και ομοιοπαθητική, η κατάσταση του δεν είχε 
βελτιωθεί. Του έδωσα το ακόλουθο φάρμακο, να λαμβάνεται από το στόμα, καθώς και να εφαρμόζεται 
εξωτερικά σε νερό: 
CC21.2 Λοίμωξη του δέρματος + CC21.10 Ψωρίαση ... TDS 

Μετά από 15 ημέρες, τον εξέτασα και πάλι στην επόμενη ιατρική συνάντηση. Υπήρξε 60% βελτίωση στην 
ψωρίαση και το αγόρι ήταν πολύ χαρούμενο. Η παραπάνω θεραπεία επαναλήφθηκε για ακόμα 2 
εβδομάδες και η κατάσταση είχε βελτιωθεί τώρα κατά 90%. Το αγόρι αποφάσισε να συνεχίσει με Δονητική 
Θεραπεία. 

Προσωπικό Ανέκδοτο 

Θα ήθελα να προσθέσω μία ακόμη προσωπική εμπειρία. Δίνω αγωγή σε αρκετούς ασθενείς με φυματίωση. 
Κάθε φορά που τους έστελνα για εξετάσεις, οι γιατροί έμεναν έκπληκτοι γιατί κανένας από αυτούς δεν είχε 
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παραπονεθεί για ναυτία, εμετό και κάψιμο. Τα αποτελέσματά τους στα τέστ LFT (ηπατική λειτουργία) ήταν 
πάντα φυσιολογικά. Η τελευταία ασθενής ήταν μια κυρία, 45 ετών. Ένας από τους πνεύμονές της ήταν 
προσβεβλημένος  από την ασθένεια, εκτός από ένα μικρό τμήμα του, το οποίο ήταν φυσιολογικό. Μετά 
από 2-3 ημέρες από τη λήψη της συμβατικής  θεραπείας, παραπονέθηκε για σοβαρή ναυτία, εμετό και 
κάψιμο. Τότε άρχισε Δονητική Θεραπεία και ανακουφίστηκε  από τις παρενέργειες. Μετά από ένα μήνα την 
πήγα στο γιατρό για ένα check-up, η ακτινογραφία της επαναλήφθηκε και τα αποτελέσματα ήταν 
εκπληκτικά. Η ακτινογραφία έδειξε ένα μικρό τμήμα του πνεύμονα ακόμη μολυσμένο. Το υπόλοιπο ήταν 
καθαρό. Ρώτησε την ασθενή, αν είχε προβλήματα με το φάρμακο, η οποία με κοίταξε και απάντησε: «Ναι, 
η κυρία μου έδωσε κάποια χάπια. Μετά από αυτό δεν είχα κανένα πρόβλημα ". 

Παρουσίαση του Gurgaon Group 

 Θα ήθελα τώρα να παρουσιάσω άλλους θεραπευτές που υπηρετούν την ομάδα Δονητικών Θεραπευτών         
της Gurgaon και να τους καλέσω να μοιραστούν τις εμπειρίες τους: 

 Θεραπεύτρια11482...Ινδία. Είμαι νοικοκυρά. Έλαβα την AVP εκπαίδευσή μου στο 
Sai Centre του Νέου Δελχί το 2011. Από τότε ασκώ την Δονητική Θεραπεία για 
να θεραπεύω ασθενείς. 

Μία από τις ασθενείς μου ήταν ένα κορίτσι 17 ετών το οποίο παραπονέθηκε για 
κάλους και μόλυνση από μύκητες στα πόδια της. Υπέφερε από αυτό το 
πρόβλημα για 3 χρόνια. Της έδωσα τα ακόλουθα combos να παίρνει για μια 
εβδομάδα και τη συμβούλευσα να διατηρεί τα πόδια της καθαρά: 
CC21.1 Τονωτικό του δέρματος + CC21.5 Στεγνές πληγές ... TDS 

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, τα πόδια της είχαν βελτιωθεί κατά 75%. Συνέχισε 
να παίρνει το φάρμακο για 6 ακόμα εβδομάδες, και θεραπεύτηκε εντελώς. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Θεραπευτής11966...Ινδία. Εξασκώ την Δονητική Θεραπεία από τον Απρίλιο του 2014. Είμαι μηχανικός 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και εργάζομαι σε μια εταιρεία λογισμικού στο Δελχί. 
Έμαθα για την Δονητική Θεραπεία ως ασθενής σε έναν από τους ιατρικούς 
καταυλισμούς που διοργανώνονται στην Gurgaon. Έπασχα από κατάθλιψη τότε. 
Ακολούθησα τη θεραπεία ενός θεραπευτή και θεραπεύτηκα. Τότε πήρα τα 
μαθήματα και άρχισα τη δική μου προσφορά. Είμαι ένας από μια ομάδα τριών 
δονητικών θεραπευτών που εργαζόμαστε μαζί. Κάθε δεύτερη Κυριακή, 
προσφέρονται ιατρικές συναντήσεις σε διαφορετικές τοποθεσίες στη Gurgaon. 
Πάμε εκεί και με τη Χάρη του Swami δίνουμε Δονητική Θεραπεία στους ασθενείς. 

Στην αρχή, ένιωθα νευρικός για την επιλογή του σωστού συνδυασμού φαρμάκων 
(combos) για τις ασθένειες. Αλλά με την κατάλληλη καθοδήγηση από τους 

ανώτερους θεραπευτές μας 11483 & 02859, έγινε εύκολο. Κάθε φορά που δίνω Δονητική Θεραπεία σε κάποιον, 
αισθάνομαι ότι έχω έρθει ένα βήμα πιο κοντά στον Swami. Είναι ένα υπέροχο συναίσθημα να κάνετε αυτή 
την υπηρεσία. 

Για να δώσω ένα παράδειγμα από την πρακτική μου, αντιμετώπισα μια περίπτωση χρόνιας δυσκοιλιότητας 
σε ένα αγόρι που ήταν δύο ετών. Υπέφερε από δυσκοιλιότητα, από την ηλικία του ενός έτους. Του είχαν 
δοθεί συμβατικά φάρμακα, αλλά το πρόβλημα παρέμενε. Του έδωσα: 
CC4.1 Τονωτικό Πέψης + CC4.2 Τονωτικό Ήπατος και της χοληδόχου κύστης + CC4.4 
Δυσκοιλιότητα + CC4.10 Δυσπεψία... TDS 

Αυτό το combo παρασκευάστηκε σε 200 ml νερό και δόθηκε σε δόσεις των 5ml. Μέσα σε τρεις ημέρες η 
δυσκοιλιότητα είχε φύγει. Συνέχισε αυτό το combo για 2 ακόμη εβδομάδες. Μετά από αυτό, η δοσολογία 

μειώθηκε σε OD για συντήρηση. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Θεραπεύτρια11968...Ινδία. Έκανα την εκπαίδευσή μου στο AMIE και εργάστηκα ως 
βιβλιοθηκάριος στη Chinmaya Vidyalaya για 9 χρόνια. Μετά τη εγκατάσταση μου 
στην Hyderabad πέρυσι, ήμουν πολύ ευλογημένη να συνδεθώ με την οικογένεια 
του Sai εδώ και να συμμετάσχω στην ιατρική συνάντηση. Αυτό ήταν ένα μεγάλο 
θαύμα στην περίπτωσή μου, μιας και ήδη υπηρετούσα στον Sri Satya Sai Seva 
Οργανισμό στο Hyderabad για τα τελευταία 20 χρόνια, και ερχόμενη στην 
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Gurgaon ήταν μια μεγάλη αλλαγή όσον αφορά τις δραστηριότητες που άφησα πίσω. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, είδα αυτόν τον ανώτερο θεραπευτή 11483...India να βοηθάει και να 
καθοδηγεί τους ασθενείς με Δονητική Θεραπεία μαζί με τους συμβατικούς γιατρούς μας. Αρχικά ήμουν 
μπερδεμένη και γοητευμένη. Ήμουν έκπληκτη βλέποντας τί θεϊκή ευλογία ήταν αυτό, να θεραπεύονται όλοι. 
Είχα την επιθυμία να βοηθήσω και να είμαι μια πηγή χαράς. Είμαι ευγνώμων σε αυτόν τον θεραπευτή γιατί 
με καθοδήγησε στον συντονιστή του Δελχί-NCR  ώστε να μου επιτρέψει να συνεχίσω τα μαθήματα 
Δονητικής online. Κάτω από την  ικανή καθοδήγηση και την υποστήριξη των άλλων θεραπευτών, 
προσφέρω υπηρεσία από τον Απρίλιο του 2014. 

Είμαι πολύ χαρούμενη που μοιράζομαι δύο αξιόλογες εμπειρίες: 

# 1. Η πρώτη εμπειρία ήταν μια θεραπεία για εθισμό. Ένας από τους ασθενείς μας ήταν ένας 
άνδρας 36 ετών που ήθελε να απαλλαγεί από τον εθισμό του στο μάσημα του καπνού και των  
φύλλων ινδοκάρυδου (Paan), τον οποίο είχε από τότε που ήταν έφηβος. Δεδομένου ότι αυτό ήταν 
μια μακροχρόνια συνήθεια, πρώτα τον συμβούλεψα και τον ενημέρωσα για τις συνέπειες. Στη 
συνέχεια του έδωσα: 
CC15.1 Ψυχικό και συναισθηματικό τονωτικό + CC15.3 Εξαρτήσεις ... TDS 

 Ο ασθενής είχε αρχικά κληθεί να πάρει το φάρμακο για 15 ημέρες, αλλά από τη δεύτερη ημέρα 
της θεραπείας, ο ασθενής έχασε την ανάγκη του για τον καπνό και τα φύλλα ινδοκάρυδου και 
σταμάτησε να τα παίρνει τελείως. Του ζητήθηκε να συνεχίσει το comboο για άλλη μία εβδομάδα. 
Έπειτα, η δοσολογία του μειώθηκε σε OD για μία εβδομάδα ακόμη, και μετά θεραπεύτηκε 100%. 

# 2. Η δεύτερη εμπειρία τυχαίνει να είναι προσωπική. Μία φορά, όταν είχα καθυστέρηση και 
συνεχή έμμηνο ρύση για 22 ημέρες, χορήγησα στον εαυτό μου: 
CC8.1 Γυναικείο τονωτικό + CC8.6 Εμμηνόπαυση + CC8.8 Ακανόνιστη Εμμηνορρυσία + CC12.1 
Τονωτικό ενηλίκων ... TDS 

Μετά τη λήψη της συνταγής για δύο ημέρες, είχα μια μικρή βελτίωση. Αλλά η θεραπεία είχε ένα πραγματικά 
αξιοσημείωτο αποτέλεσμα την τρίτη μέρα, όταν πήρα αρκετές δόσεις από το ίδιο φάρμακο σε νερό, 
διαλύοντας μέσα τα ίδια χάπια. Η αιμορραγία σταμάτησε τελείως. Συνέχισα να παίρνω το φάρμακο 
διαλυμένο στο νερό για άλλη μια μέρα, και στη συνέχεια πήρα τα χάπια ΤDS για 2 ημέρες ακόμη για 
προληπτικούς λόγους. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Θεραπεύτρια11380...Ινδία. Θα ήθελα να μοιραστώ την εμπειρία μου 

καλλιεργώντας λαχανικά με Δονητική Θεραπεία. 

Κολοκύθα Μπουκάλι (Loki) 

Έχουμε μια πλακόστρωτη αυλή, όπου ένας χώρος περίπου 18 'Χ          15' 
χρησιμοποιήται για καλλιέργεια λαχανικών. Αποφάσισα να καλλιεργήσω Loki 
εκεί. Έκανα ένα τονωτικό για φυτά με ένα αντι-μυκητικό combo: 
CC1.2 Τονωτικό φυτών + CC21.7 Μύκητα, 5 χάπια σε ένα κουβά με νερό 

Πότιζα όλα τα φυτά μια φορά κάθε δύο εβδομάδες με αυτό. Επίσης, τους 
μιλούσα,  ακουμπούσα τα μαλακά φύλλα τους, τους τραγουδούσα “Sairam" 
και με αγάπη τους έλεγα να δώσουν τους καλύτερους καρπούς τους. 

Τα αναρριχητικά φυτά κολοκύθες σε σχήμα μπουκαλιού μεγάλωσαν γρήγορα 
και άρχισαν να αποδίδουν καρπούς. Από τους σπόρους που φυτεύτηκαν στα μέσα Απριλίου 2014 τα φυτά 
άρχισαν να δίνουν κολοκύθες από το τέλος Μαΐου 2014. Τα τσαμπιά από Loki μεγάλωναν μακριά και 
τρυφερά. 
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Οι ευτυχείς γείτονές μου που ζούσαν από πάνω μας, αλλά και της διπλανής πόρτας, παρακολουθούσαν τα 

Loki τακτικά και άρχισαν να ρωτάνε, ποιό ήταν το μυστικό που τους έκανε να μεγαλώνουν τόσο γρήγορα 
και μακριά; Μερικές από τις κολοκύθες είχαν περίπου 62 έως 70 εκατοστά μήκος και ήταν πολύ τρυφερές, 
όπως φαίνεται στις εικόνες. Όταν έξυσα ελαφρά με το νύχι μου μία κολοκύθα, διαπέρασα το εξωτερικό 
δέρμα της και άρχισε να ρέει χυμός! 

Μοίρασα τις ώριμες κολοκύθες σε όλους τους γείτονες και φίλους μου. 

Αργότερα ανέφεραν ότι τα φαγητά που έφτιαξαν με αυτές, ήταν πολύ νόστιμα και ότι το φυτό ήταν μαλακό 
και τρυφερό. 

Τους είπα για το τονωτικό των φυτών και την Δονητική Θεραπεία. 

Μετά από αυτό, μερικές κυρίες πήραν το combo από εμένα. Έχουν αρχίσει να το χρησιμοποιούν και στους 
δικούς τους λαχανόκηπους. 

Ραπανάκι, γογγύλια & Σπανάκι 
(Palak) 

Επίσης χρησιμοποίησα Δονητική 
Θεραπεία για να καλλιεργήσω 
ραπανάκια, γογγύλια και σπανάκι 
στην  πίσω αυλή μου. Για άλλη μια 
φορά, ετοίμασα το ίδιο combo: 
CC1.2 Τονωτικό φυτών + CC21.7 
Μύκητα, 5 χάπια σε ένα κουβά με 
νερό 

Τα ποτίζα με αυτό το combo μία φορά το μήνα τραγουδώντας το θεϊκό 
όνομα "Sairam". Επίσης έβαλα λίγο από το διάλυμα σε ένα μπουκάλι 
ψεκασμού, το οποίο χρησιμοποίησα στα φυτά μία φορά την εβδομάδα. 

Επιπλέον, πάντα μίλαγα στα φυτά. 

Όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες, το σπανάκι μεγάλωσε πολύ και έγινε 
πολύ πράσινο (κάτω, αριστερά). Τα γογγύλια ήταν παχουλά και μεγάλωσαν 
σαν τσαμπιά (κέντρο). Τα ραπανάκια έγινα τρυφερά και μακριά. Πολλά από 
αυτά ήταν περίπου 42 εκατοστά μακριά(δεξιά). Η γεύση από το ραπανάκι 
έμοιαζε με τρυφερής καρύδας. Όλοι όσοι το δοκίμασαν, τους άρεσε. 

Τα λαχανικά μοιράστηκαν και όλοι απόλαυσαν τα γευστικά πιάτα που έγιναν 
από αυτά τα  οργανικά vibro λαχανικά. 

**************************************************************************************** 
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 Η ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  
1. Ερώτηση: Αν δεν μπορώ να βρω Αιθυλική Αλκοόλη στην περιοχή μου, μπορώ να χρησιμοποιήσω 
ξυλόπνευμα που είναι εύκολα διαθέσιμο? 

    Απάντηση: Όχι, επειδή η μεθυλική αλκοόλη είναι δηλητηριώδης, αν ληφθεί εσωτερικά: είναι το ίδιο με το 
οινόπνευμα. Ιδανικά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αιθυλική αλκοόλη καθαρότητας 96%. Αν αυτό δεν 
είναι διαθέσιμο, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει καθαρό λικέρ όπως τζιν ή βότκα ως προσωρινό μέτρο.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. Ερώτηση: Εάν με τη χρήση του μηχανήματος, βρω μια καλή λύση για ένα σύμπτωμα, μπορώ να την 
προσθέσω στο κατάλληλο combo στο κουτί των 108CC? 

    Απάντηση: Το κουτί των 108CC ενημερώνεται συνεχώς από την ερευνητική μας ομάδα. Ως εκ τούτου, τα 
σχόλιά σας τέτοιων επιτυχημένων θεραπειών είναι ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη της Δονητικής 
Θεραπείας. Ωστόσο, αυτό το φάρμακο μπορεί να προστεθεί στο σύνθετο για τον μεμονωμένο ασθενή. 
Προτείνω να μην το προσθέσετε στο κουτί των 108CC σας, επειδή η ερευνητική μας ομάδα λαμβάνει 
υπόψη πολλές άλλες παραμέτρους πριν από την προσθήκη σε ένα κοινό combo. Συνιστούμε όλοι οι 
θεραπευτές να επαναφορτίζουν το κουτί τους τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια. Επικοινωνήστε με 
τον τοπικό συντονιστή σας για αυτό ή αν επισκεφθείτε το Άσραμ, στείλτε μας ένα email εκ των προτέρων 
να προβούμε σε ρυθμίσεις. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. Ερώτηση: Εάν ένας ασθενής ζητεί να δυναμοποιήσει την ομοιοπαθητική θεραπεία του, είτε επειδή έχει 
περισσότερη πίστη στη Δονητική ή για οικονομικούς λόγους, ποια δύναμη πρέπει να χρησιμοποιείται - 
200C? 

    Απάντηση: Αν χρειαστεί να δυναμοποιήσετε ένα ομοιοπαθητικό φάρμακο, θα πρέπει να γίνει στην 
αρχική δυναμοποίηση του φαρμάκου. Ωστόσο, αν ο ασθενής έχει πραγματικά περισσότερη πίστη στη 
δονητική, θα ήταν καλύτερα να δώσετε μια ολοκληρωμένη συμβουλή στον ασθενή και να προετοιμάσετε 
την ανάλογη συνταγή.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. Ερώτηση: Σημείωσα ότι σε διάφορες περιπτώσεις ,οι θεραπευτές αναφέρουν ποσοστιαία βελτίωση των 
συμπτωμάτων. Πώς συμπαιρένουν  αυτά τα νούμερα? 

     Απάντηση: Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τον ασθενή και δεν μπορούν να είναι ακριβή, αλλά είναι 
ένας καλός οδηγός και εξυπηρετούν τον σκοπό μας. Συχνά δεν είναι εύκολο και μπορεί να είναι μόνο μετά 
από κάποια συζήτηση με τον ασθενή, που καταφέρνει ο θεραπευτής να πάρει αυτές τις πληροφορίες. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 5. Ερώτηση: Μερικοί ασθενείς έχουν αναφέρει πτώση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα μετά τη λήψη της 
νυκτερινής τους δόσης CC6.3 Διαβήτης ενώ είναι στην TDS δοσολογία. Παρακαλώ να μας ενημερώσετε 
πώς θα προχωρήσουμε με έναν διαβητικό ασθενή? 

     Απάντηση: Εξαρτάται από το εάν ο ασθενής λαμβάνει επίσης αλλοπαθητική ιατρική. Δεδομένου ότι οι 
περισσότεροι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη είναι σε κάποια μορφή φαρμακευτικής αγωγής για το 
διαβήτη, προχωρήστε με προσοχή. Ξεκινήστε με τη συνταγογράφηση OD και σταδιακά φτάστε μέχρι την 
TDS. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6. Ερώτηση: Πρέπει ένας θεραπευτής να συνεχίσει τη θεραπεία ασθενούς στον οποίο έχει πει ο γιατρός του 
ότι είναι καθαρός από τον καρκίνο? 

    Απάντηση: Ναι, γιατί σε όλες τις θεραπείες με δόνηση, η θεραπεία θα πρέπει να ελαττώνεται σταδιακά. 
Ετσι, δώστε την εξής: 
* CC2.1 Καρκίνοι - όλοι θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ένα προφυλακτικό για τους ανθρώπους 
με γονείς ή παππούδες που είχαν καρκίνο και νέους ασθενείς που έχουν αναρρώσει από καρκίνο ... OW 
για 4 εβδομάδες, μία δόση μηνιαίως για 6 μήνες, και στη συνέχεια μία δόση κάθε 3 μήνες για ένα χρόνο. 
Τέλος, μια ετήσια δόση για 7 χρόνια. 
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Σημείωση: Ο ασθενής δεν θα πρέπει να λαμβάνει καμία άλλη δονητική αγωγή τρεις ημέρες πριν και τρεις 
ημέρες μετά τη λήψη οποιουδήποτε από τα παραπάνω combo. 

* Αν χρησιμοποιείτε μηχανή SRHVP, αντικαταστήστε το CC2.1 Καρκίνοι - όλοι με αυτό το combo: BR4 
φόβος + SM1 Απομάκρυνση Ουσιών + SM2 θεϊκή προστασία + SR282 Carcinosin CM.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Θεραπευτές: Έχετε κάποια ερώτηση για τον Dr Aggarwal? Στείλτε την στο news@vibrionics.org 

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

 

 ΘΕΪΚΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ  
“Το σώμα είναι μια προσωρινή κατοικία, που υπόκειται σε όλα τα είδη των ασθενειών και των 
τραυματισμών. Ωστόσο, το ίδιο το σώμα είναι επίσης το σκάφος, το οποίο μπορεί να μας μεταφέρει 
πέρα από τον ωκεανό της ζωής ή της Samsara. Το σκάφος πρέπει να διατηρείται τέλειο και 
επισκευάσιμο. Δεν πρέπει να αποσπά την προσοχή μας περισσότερο από το ελάχιστο απαραίτητο 
για τη συντήρησή του. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μείωση των φορτίων των άλλων και δεν 
θα πρέπει το ίδιο να αποτελέσει βάρος για εμάς. Θα πρέπει να υπηρετεί τους άλλους και όχι να 
απαιτεί οι άλλοι να το υπηρετούν“. 

-Sathya Sai Baba, , Love All, Serve All, Help Ever, Hurt Never, 

Βιβλίο για τον εορτασμό των 80στων Γενεθλίων του Sathya Sai Baba, 2005 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

“Κερδίστε ένα καλό όνομα στην κοινωνία. Ας είναι το σύνθημά σας η Προσφορά. Η Υπηρεσία είναι 
το πιο σημαντικό. Συμβάλλει στην ταπεινότητα και στην προώθήση της ενότητας της 
ανθρωπότητας. Η προώθηση της Ενότητας θα πρέπει να γίνει ο στόχος της ζωής σας “ 

–Sathya Sai Baba, Love All, Serve All, Help Ever, Hurt Never,  

Βιβλίο για την εορτασμό των 80στων Γενεθλίων του Sathya Sai Baba, 2005 

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

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  
Προσεχή Εργαστήρια 

 Ινδία Kasargod, Kerala: AVP Εκπαίδευση 27-28 Σεπτεμβρίου 2014, επικοινωνήστε με τον Rajesh 
Raman στο 8943-351 524 ή στο email trainer1.ker@vibrionics.org 

 Ηνωμένο Βασίλειο Λονδίνο:Συνάντηση όλων των θεραπευτών στις 14 Σεπτεμβρίου και AVP 
Εκπαίδευση 27-28 Σεπτεμβριου 2014, επικοινωνήστε με τον Jeram στο 020-8551 3979 ή στο emailt 
jeramjoe@gmail.com  

Όλοι οι Εκπαιδευτές: Αν έχετε κάποιο Εργαστήριο προγραμματισμένο, στείλτε λεπτομέρειες στο: 
99sairam@vibrionics.org 

****************************************************************************************                                                                                                           
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 ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ  
Τον Ιούλιο του 2014, η Souljourns κυκλοφόρησε σε δύο μέρη την συνέντευξη του Τεντ Henry με τον 
Δρα και την κα Aggarwal, που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2013. Πολλές χιλιάδες 
παρακολούθησαν τη συνέντευξη στο http://vimeo.com/souljourns και εκατοντάδες ερωτήσεις έχουν 
ήδη παραληφθεί από την ομάδα Vibro από άτομα που αναζητούν θεραπευτές στην περιοχή τους ή 
θέλουν να γίνουν οι ίδιοι θεραπευτές. Αν δεν έχετε παρακολουθήσει τα βίντεο, πιστεύουμε ότι θα τα 
απολαύσετε βλέποντάς τα. Επίσης μπορείτε να τα μοιραστήτε με τους ασθενείς σας. Θα τα βρείτε 
στο Sai Vibrionics Κανάλι YouTube κάτω από αυτούς τους συνδέσμους: 

 Part 1: www.youtube.com/watch?v=Pkc88avcYNQ  Οι προσωπικές εμπειρίες του Aggarwal με 
τον Satya Sai Baba 

 Μέρος 2: www.youtube.com/watch?v=fNzC6XxLH50 Περισσότερες εμπειρίες των Aggarwals 
συμπεριλαμβανομένης της Δονητικής Θεραπείας. 

Επίσης, το βίντεο μας Τι είναι η Δονητική Θεραπεία; έχει προβληθεί πάνω από 4.000 φορές μέχρι 
τώρα. Εσείς και οι ασθενείς σας μπορούν να το δουν στο www.vibrionics.org και χρησιμοποιώντας 
το σύνδεσμο στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας. 

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΛΟΙ ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ  

 Πολλές από τις περιπτώσεις που λαμβάνουμε είναι εξαιρετικές, αλλά δεν είμαστε πάντα σε θέση 
να τις μοιραστούμε επειδή κάποιες βασικές πληροφορίες λείπουν, τις οποίες μπορεί να παρέχει 
μόνο ο θεραπευτής. Επομένως, ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ, όταν στέλνετε τις περιπτώσεις σας, φροντίστε να 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

Την ηλικία του ασθενούς, το φύλο, ημερομηνία έναρξης της θεραπείας, λεπτομερή κατάλογο όλων 
των οξέων συμπτωμάτων, λεπτομερή κατάλογο όλων των χρόνιων συμπτωμάτων, την διάρκεια 
του κάθε συμπτώματος, πιθανή αιτία του κάθε χρόνιου συμπτώματος, οποιαδήποτε άλλη 
παρελθούσα/υπάρχουσα θεραπεία, combo που δόθηκε, δοσολογία και διάρκεια, ημερολογιακό 
αρχείο του ποσοστού βελτίωσης, τελική κατάσταση, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. 

Αυτό θα μας βοηθήσει να συμπεριλάβουμε τις περιπτώσεις σας στα επόμενα ενημερωτικά δελτία. 

 Ο δικτυακός ιστότοπος μας είναι ο www.vibrionics.org. Θα χρειαστείτε τον Αριθμό Μητρώου σας για να 
εισέλθετε (Registration number) στο Practitioner Portal. Αν το email σας αλλάξει, παρακαλώ ενημερώστε 
μας στο news@vibrionics.org το συντομότερο δυνατόν.  

 Μπορείτε να μοιραστείτε αυτό το Ενημερωτικό Φuλλάδιο με τους ασθενείς σας. Οι ερωτήσεις 
τους να αποσταλούν σε εσάς για απαντήσεις ή για έρευνα και απάντηση.  

Jai Sai Ram! 

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

http://vimeo.com/souljourns
http://www.youtube.com/watch?v=Pkc88avcYNQ
http://www.youtube.com/watch?v=fNzC6XxLH50
http://www.vibrionics.org/
http://www.vibrionics.org/
mailto:news@vibrionics.org

