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 Από το γραφείο του Dr Jit K Aggarwal
Αγαπητοί Θεραπευτές
Τα τελευταία 21 χρόνια η Δονητική Θεραπεία έκανε τεράστια βήματα. Όλο και περισσότερο άνθρωποι
αναζητούν εναλλακτικές θεραπείες για τις ασθένειές τους και η Δονητική γίνεται όλο και πιο γνωστή. Τον
περασμένο χρόνο ειδικά, παρατηρήσαμε μια μεγάλη αύξηση σε αιτήματα για περαιτέρω πληροφορίες
πάνω στη Δονητική σε σχέση με πληροφορίες που είχαν πάρει από θεραπευτές ή από πηγές που είχαν
βρει στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του εισαγωγικού βίντεο Vibrionics, Sai Ram Healing
vibrations. What is it?, (Δονητική θεραπεία, Sai Ram θεραπευτικές δονήσεις. Τι είναι;), τα Souljourns
interviews, το Vibrionics website, και το διαδικτυακό Newsletter.
Έτσι, πιθανόν να ήρθαν και σε σας περισσότεροι άνθρωποι που ήξεραν κάποια πράγματα για τη Δονητική.
Μια από τις ερωτήσεις που εμφανίζεται είναι: Ποια είναι η σχέση της δονητικής θεραπείας με την αλλοπαθητική
ιατρική; Ανέκαθεν δηλώναμε ότι η δονητική θεραπεία είναι συμβατή με την αλλοπαθητική περίθαλψη. Δεν είναι
απαραίτητο να σταματήσουμε την ιατρική θεραπεία προκειμένου να λάβουμε δονητικά ιάματα. Ειδικά για
σοβαρές χρόνιες καταστάσεις όπως ο διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις ή οι ψυχικές ασθένειες, σε κανέναν
ασθενή δε θα έπρεπε να του δοθεί συμβουλή να διακόψει τα αλλοπαθητικά του φάρμακα. Αν ένας ασθενής είναι
υπό τη φροντίδα κάποιου γιατρού, τότε ο ασθενής θα πρέπει να συμβουλευτεί το γιατρό του πριν προχωρήσει
σε οποιαδήποτε αλλαγή. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό απ’ όλους τους θεραπευτές.
Παράλληλα, πιστεύουμε ότι η Δονητική μπορεί να προσφέρει καλό στήριγμα στην ιατρική φροντίδα. Επίσης,
όπου η ιατρική φροντίδα δεν είναι δυνατή ή όταν ο ασθενής επιθυμεί να δοκιμάσει κάτι εναλλακτικό, η
δονητική θεραπεία αποδεικνύεται αποτελεσματική. Η Δονητική σχεδιάστηκε με Θεϊκό τρόπο ώστε να οφελεί
πάντα τον ασθενή. Δεν μπορεί ποτέ να βλάψει, σε αντίθεση με κάποιες άλλες θεραπευτικές μεθόδους.
Τώρα αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να κάνουμε αυτήν τη θεραπεία πιο αποδεκτή στον ιατρικό χώρο,
συγκεντρώνοντας αποδείξεις για τη βελτίωση περιπτώσεων που αποδίδονται στη Δονητική. Ζητάμε απ’
όλους τους θεραπευτές να υποβάλλουν περιπτώσεις τους που τεκμηριώνουν τη βελτίωση των ασθενών
τους με τη βοήθεια ιατρικών εκθέσεων, π.χ. με υπέρηχους, αιματολογικές εξετάσεις, ακτινογραφίες κλπ.
Ελπίζουμε ότι τέτοιου είδους υλικό μπορεί να βοηθήσει τους αναγνώστες να πειστούν ότι οι βελτιώσεις
οφείλονται στη Δονητική. Μαρτυρίες ασθενών ή γιατρών τους θα είναι επίσης χρήσιμες. Αυτή τη στιγμή
ξεκινάμε αυτό το έργο με το διαβήτη και σοβαρές καρδιακές παθήσεις αλλά με τον καιρό θα
συμπεριλάβουμε και άλλες παθήσεις. Γι’ αυτό, παρακαλώ ξεκινήστε να στέλνετε υλικό για τις δικές σας
περιπτώσεις πάνω σε θέματα διαβήτη και καρδιακών παθήσεων κατευθείαν σε εμένα, στο
news@vibrionics.org. Θα εξετάσω προσεκτικά κάθε σας υποβολή και θα σας απαντήσω.
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Έχω μια επιπλέον παράκληση για τους θεραπευτές που σκοπεύουν να παρουσιάσουν πληροφορίες για τη
Δονητική στις τοπικές κοινωνίες τους: Όσοι θεραπευτές επιθυμούν να δώσουν ομιλία για τη δονητική ή να
μοιράσουν κάποιο έντυπο, παρακαλώ να το ελέγξουν με τον τοπικό συντονιστή τους και να πάρουν την
έγκρισή του για πρώτα το υλικό. Είναι ουσιαστικό οι θεραπευτές να μην προχωρήσουν σε υπερβολικές ή
διαστρεβλωμένες πληροφορίες εξαιτίας του ενθουσιασμού τους γι’ αυτήν τη θεραπεία. Επίσης, οι θεραπευτές
του επιπέδου AVP δε θα πρέπει να σκέφτονται να κάνουν ομιλίες ή παρουσιάσεις σε καμία ομάδα.
Τον επόμενο μήνα, στις 24 Απριλίου είναι η ημέρα εορτασμού του Μάχα Σαμάντι (Mahasamadhi), του Sri
Sathya Sai Aradhana Mahotsavam. Θα παρατηρήσουμε όλοι αυτήν την επίσημη επέτειο διαφορετικά. Για
πολλούς θα είναι μια στιγμή προσωπικής ενδοσκόπησης αλλά και η στιγμή που θα βάλουμε τη δέμευσή
μας για αγάπη και προσφορά σε δράση. Πιστεύω πως ένας καλός τρόπος για τους θεραπευτές της
Δονητικής για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στον Μπάμπα γι’ αυτήν τη Θεία Θεραπεία είναι να
ξανα-αφιερώσουμε τον εαυτό μας. Ας θυμόμαστε πάντα να υπηρετούμε τους ασθενείς μας με αγάπη στην
καρδιά μας και τρυφερότητα στα λόγια και την εμφάνισή μας, όσο κι αν είμαστε απασχολημένοι. Η δύναμη
της Δονητικής ενεργοποιείται επιπλέον μέσα από την πίστη και την αγάπη.
Στην Υπηρεσία του Υπέρτατου με αγάπη
Jit K Aggarwal

***************************************************************************************************
Περιπτώσεις με χρήση Combos

Δερματικό εξάνθημα στα χέρια 02806...Μαλαισία

Μια 59χρονη γυναίκα παραπονιόταν για εξανθήματα και φαγούρα στα χέρια και τα πέλματα των ποδιών
της. Είχε αυτό το πρόβλημα για 6 μήνες. Αυτό που την ενοχλούσε περισσότερο ήταν τα δάχτυλά της. Ο
θεραπευτής παρατήρησε σχισμές και ρωγμές στα σημεία που τα δάχτυλά της είχαν εξάνθημα (όπως
φαίνονται στην παρακάτω φωτογραφία). Οι άκρες των δαχτύλων της είχαν επίσης φουσκάλες. Για την
ανακούφιση των συμπτωμάτων έβαζε κρέμα με στεροειδή (Betasalic) και λάμβανε αντισταμινικά από το
στόμα, το πρωί (Aerius 10 mg) και το βράδυ (Atarax). Ήθελε να σταματήσει τα αλλοπαθητικά φάρμακα.
Στις 10 Μαίου 2014 ο θεραπευτής της χορήγησε:
CC12.1 Τονωτικό ενηλίκων + CC15.1 Ψυχικό και Συναισθηματικό Τονωτικό + CC21.3 Δερματικές αλλεργίες +
CC21.5 Ξηροδερμία ...6 χάπια σε 90 ml μεταλλικό νερό, 1 κ.γ. κάθε 6 ώρες

Για τοπική εφαρμογή, ετοίμασε CC21.3 Δερματικές αλλεργίες + CC21.5 Ξηροδερμία, 3 σταγόνες από το
καθένα σε μια απλή κρέμα που αποτελείτο από μαλακή και υγρή παραφίνη (Aqua cream) για να τη βάζει
BD (2 φορές/ημέρα).
Μετά από 3 εβδομάδες θεραπείας, στις 31 Μαίου 2014, η ασθενής ανέφερε ότι τα εξανθήματα στις άκρες των
δαχτύλων θεραπεύονταν πολύ πιο γρήγορα απ’ ότι προηγουμένως. Στο παρελθόν, οι φουσκάλες έπαιρναν 7
ημέρες για να θεραπευτούν; τώρα θεραπεύονταν μέσα σε 2 ημέρες. Η φαγούρα είχε επίσης μειωθεί εξαιρετικά.
Η ασθενής είπε πως η κρέμα έκανε θαύματα. Ήταν πολύ χαρούμενη με τη θεραπεία και αποφάσισε να
συνεχίσει. Στις 5 Ιουνίου 2014, τα αρχικά συμπτώματα είχαν μειωθεί κατά 90% όπως φαίνεται και στη
φωτογραφία πιο κάτω. Κατά τη διάρκεια της επόμενης εξέτασης στις 28 Αυγούστου 2014, η ασθενής ανέφερε
ότι το δερματικό της πρόβλημα είχε φύγει τελείως και ζήτησε συμπληρωματικά ιάματα για να συνεχίσει.
10 Μαίου (αριστερά) και 5 Ιουνίου (δεξιά) 2014, δεξιός δείκτης:
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10 Μαϊου (αριστερά) και 5 Ιουνίου (δεξιά) 2014, ο ιστός κάτω από τον αριστερό αντίχειρα:

10 Μαίου (αριστερά) και 5 Ιουνίου (δεξιά) 2014, ο ιστός κάτω από το δεξιό αντίχειρα:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Μυασθένεια gravis 10001...Ινδία

Μια βοηθός θεραπεύτρια 55 ετών, η οποία υπέφερε από Μυασθένεια gravis (MG) από το 2001, ζήτησε
θεραπεία από το θεραπευτή τον Ιούνιο του 2014. Όλοι οι μύες του σώματός της είχαν επηρεαστεί, αλλά
ήταν ιδιαίτερα ενοχλημένη από τρία προβλήματα: 1. Είχε διπλωπία και δυσκολευόταν να κρατήσει
σταθερά τα μάτια της; αυτό την εμπόδιζε στο να μην μπορεί να διαβάζει για πάνω από 15 λεπτά τη φορά
και ποτέ τη νύχτα. 2. Οι μύες του λαιμού της ήταν αδύναμοι και η γλώσσα της βάραινε όταν ήταν
κουρασμένη, πράγμα που επηρέαζε την ικανότητά της στην ομιλία 3. Τέλος, αισθανόταν ότι οι ώμοι της
βάραιναν και εύκολα κουράζονταν. Επίσης, είχε ακράτεια που οφειλόταν στην πάθησή της.
Επιπρόσθετα, είχε διαγνωστεί  με στεροειδή διαβήτη το 2011 και υποθυρεοειδισμό το 2013. Έπαιρνε
αλλοπαθητικά φάρμακα και για τα δυο της προβλήματα, αν και το σάκχαρο στο αίμα της έτεινε ν’
αυξομειώνεται  ακόμα και με τα φάρμακα για το διαβήτη. Το επίπεδο ενέργειάς της ήταν πολύ χαμηλό.
Ο θεραπευτής της έδωσε την ακόλουθη θεραπεία:
Για αδύναμους μύες, ακράτεια και ζωτικότητα:
#1. CC13.3 Ακράτεια + CC18.4 Παράλυση + CC20.4 Μύες και Ερειστικός ιστός + NM2 Αίμα + NM3 Ανωμαλία
Οστών + NM5 Άλατα Εγκεφαλικού Ιστού + NM7 CB7 (Τόνωση μυών, αιμοφ. αγγείων, Παράλυση,
Συμφόρηση) + NM12 Συνδυασμός 12 Αλάτων Ιστών + NM17 Μάτια + NM21 KBS (Νεφρά – Κύστη – Πέτρες) +
NM45 Ατομική Ραδιενέργεια + NM48 Συνδυασμός Βιταμινών για τα Μάτια + NM63 Υποστήριξη του
Οργανισμού – Τονωτικό + NM86 Ανοσία + NM90 Διατροφή + NM104 Μνήμη και Εγκέφαλος + BR18
Κυκλοφορικό + BR23 Σκελετός + SM14 Χημική Δηλητηρίαση + SM26 Ανοσία + SR233 Πετράδι Ρουμπίνι +
SR281 Carbo Veg + SR291 Gelsemium 200C + SR360 VIBGYOR + SR374 Causticum 1M...TDS (3
φορές/ημέρα)

Για το διαβήτη:
#2. CC6.3 Διαβήτης + CC12.4 Αυτοάνοσες ασθένειες...BD (2 φορές/ημέρα), μισή ώρα μετά το γεύμα και το δείπνο
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Για εξάντληση/κόπωση:
#3. SR221 Κέντρο Καρδιά + SR223 Κέντρο Ηλιακό Πλέγμα...αν και όποτε χρειαζόταν για την αξάντληση
#4. Νοσώδες φτιαγμένο από τα αλλοπαθητικά φάρμακα Wysolon, Shelcal, Glycifase, Zivast, Thyronorm,
Gemohos, Folytrax, Πολυβιταμίνες και Βιταμίνη D...TDS (3 φορές/ημέρα)
#5. Νοσώδες αίματος...BD (2 φορές/ημέρα), το πρωί, με άδειο στομάχι και το βράδυ

Μετά από 3 μήνες, η ασθενής ανέφερε ότι η ικανότητα ομιλίας της βελτιώθηκε κατά 70% και μπορούσε
τώρα να τραγουδήσει μπάτζανς. Επίσης, η όρασή της βελτιώθηκε κατά 30%, έτσι μπορούσε να διαβάζει
συνεχόμενα για ½ ώρα και μάλιστα ακόμα και για μερικά λεπτά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το σάκχαρο
στο αίμα της σταθεροποιήθηκε με την προηγούμενη δοσολογία φάρμακου για το διαβήτη. Δεν υπήρξε
αλλαγή στη λειτουργία του θυρεοειδή της ή σε κάποιο άλλο φάρμακο. Συνολικά ένιωθε
ενεργητική. Ανέφερε ειδικά πως με το ίαμα #3, είχε άμεση ανακούφιση από την εξάντληση. Μέχρι το
Σεπτέμβριο του 2014 η ασθενής συνέχιζε τα δονητικά ιάματα. Η ασθενής είπε πως ήταν πολύ χαρούμενη
με τη δονητική θεραπεία καθώς δεν υπάρχει αλλοπαθητική θεραπεία για τη μυασθένεια gravis.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Γάγγραινα, Ουλώδης Ιστός 01616...Κροατία

Μια έμπειρη θεραπεύτρια 59 ετών συμβουλεύτηκε έναν αρχαιότερο Θεραπευτή 02793…ΗΠΑ για δικιά της
υπόθεση γάγγραινας. Τον Οκτώβριο του 2014 την είχε δαγκώσει σκύλος. Το δεξί της χέρι είχε κατασπαραχτεί
και το μικρό της δάχτυλο είχε τραυματιστεί σοβαρά. Το κόκκαλο του δάχτυλου ανέπτυξε οστεομυελίτιδα και
στο χέρι της εξαπλώθηκε γάγγραινα. Η μόλυνση δεν ανταποκρίθηκε στα αντιβιοτικά. Μετά από ένα μήνα
θεραπείας, οι γιατροί της συνέστησαν ν’ ακρωτηριάσει το δάχτυλο για να μπορέσει η μόλυνση να θεραπευτεί
στο υπόλοιπο χέρι. Η περίπτωση τότε ανατέθηκε σε άλλο γιατρό στο ίδιο νοσοκομείο που ήταν και φίλος της
ασθενούς. Του ζήτησε να προσπαθήσει να σώσει το δάχτυλο, πράγμα που έκανε. Στην επέμβαση που έκανε
για να διορθώσει το οστό και να το καθαρίσει (22 Νοεμβρίου 2014), πήρε δείγμα από το οστό το οποίο έδειξε
ότι υπήρχε ακόμα Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος (Staphylococcus aureus).
Την περίοδο εκείνη έπαιρνε:
#1. CC20.6 Οστεοπόρωση + NM36 Αντισηπτικό (για λοιμώξεις και φλεγμονές) + OM3 Ανωμαλίες Οστών +
SM28 Τραυματισμός + SR315 Staphysagria…6TD (6 φορές/ημέρα)

Επίσης, σκόπευε να προσθέσει νοσώδες αντιβιοτικού. Της προτάθηκε να συμβουλευτεί την Επικεφαλή
της Έρευνάς μας 00002…ΗΒ και κατόπιν σύστασής της ξεκίνησε την ακόλουθη θεραπεία:
#2. CC20.2 Πόνος SMJ + CC20.3 Αρθρίτιδα + CC20.4 Μύες και ερειστικός ιστός + CC20.6 Οστεοπόρωση +
CC20.7 Κατάγματα + CC21.11 Πληγές και Γδαρσίματα + NM36 Αντισηπτικό (για λοιμώξεις και φλεγμονές)…
6 σφαιρίδια σε ½ λίτρο νερού, μια γουλιά την ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, για 2 ημέρες και κατόπιν
6TD (6 φορές/ημέρα) τα οποία θα μείωνε όσο βελτιωνόταν
#3. Νοσώδες αντιβιοτικού…TDS (3 φορές/ημέρα), σε ξεχωριστή λήψη ανάμεσα στα διαστήματα του παραπάνω combo
#4. Νοσώδες αίματος…BD (2 φορές/ημέρα), ξεχωριστή λήψη, το πρωί στο ξύπνημα και το βράδυ πριν τον ύπνο

Έπειτα από 5 εβδομάδες η μόλυνση είχε φύγει εντελώς. Το δάχτυλο είχε σωθεί και η θεραπεύτρια άρχισε
φυσιοθεραπεία για την αποκατάσταση της λειτουργίας του χεριού. Το χέρι είχε ακινητοποιθεί για 3 μήνες
και οι σύνδεσμοι είχαν παγώσει εξαιτίας συμφήσεων και ουλώδους ιστού. Έτσι άρχισε:
#5. CC21.1 Τονωτικό δέρματος + NM96 Ουλές Ιστού + NM113 Φλεγμονή…6TD (6 φορές/ημέρα)

Το Μάρτιο του 2015, η κίνηση στο χέρι και το δάχτυλο είχε ανακάμψει κατά 70%.
Σχόλιο ασθενούς/θεραπεύτριας:
Οι γιατροί ήταν μπερδεμένοι από την αποκατάστασή μου. Μου είχαν είπαν πως οι προοπτικές μου ήταν
άσχημες και ο ακρωτηριασμός πολύ πιθανός. Ευχαριστώ τους δυο θεραπευτές μα πάνω απ’ όλα, θα
ήθελα να ευχαριστήσω το Σουάμι για τη Θεία Χάρη Του. Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων και χαρούμενη που
ανήκω στην ομάδα της Δονητικής. Από το 1999 έχω δει πολλά καλά πράγματα να συμβαίνουν στους
ασθενείς μου μέσα από τη χρήση της Δονητικής.
Η περίπτωση διήρκησε πολύ αλλά να τι πιστεύω γι’ αυτό. Για 15 ολόκληρα χρόνια ήμουν θεραπεύτρια και
συχνά αναρωτιόμουν για την ανυπομονησία των ασθενών που ένιωθαν ότι αν η θεραπεία δε
λειτουργούσε άμεσα, τότε δεν ήταν η κατάλληλη. Τους διαβεβαιώνω ότι χρειάζεται να είναι επίμονοι και
πως μαζί θα βρούμε συνδυασμούς που θα λειτουργήσουν για την κατάστασή τους. Αυτή η φορά ήταν για
μένα προσωπικά ένας πειρασμός. Παρότι η κατάστασή μου  επιδεινωνόταν γρήγορα, πιστεύω ακράδαντα
σ’ αυτό που κάνω και επιμένω σ’ αυτήν την πίστη μέρες και μήνες. Ήξερα πάντα και ξέρω και τώρα ότι ο
Σουάμι είναι μαζί μου και είναι το μοναδικό μου καταφύγιο.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Περιοδοντίτιδα 01619...Σερβία

Μια γυναίκα 45 ετών ανέπτυξε
συμπτώματα περιοδοντίτιδας στην κάτω
γνάθο, στις 5 Ιουνίου 2014. Είχε έντονη
φλεγμονή, τα δόντια της έγιναν ασταθή και
τα ούλα της κόκκινα και πονούσαν. Τα
οξέα συμπτώματα διήρκησαν 20 ημέρες
μέχρι η ασθενής να επισκεφτεί τον
οδοντίατρο ο οποίος της συνέστησε

εξαγωγή των δοντιών. Ωστόσο, η ασθενής αποφάσισε να κάνει δονητική θεραπεία. Της δόθηκαν τα εξής:
NM89 Στόμα και Ούλα + NM113 Φλεγμονή + SR293 Gunpowder...TDS (3 φορές/ημέρα).

Δεν έκανε καμιά άλλη θεραπεία και μέσα σε 15 ημέρες όλα τα συμπτώματα εξαφανίστηκαν τελείως.
Όταν η κατάστασή της επανήλθε, συνέχισε τα δονητικά ιάματα για 3 μήνες. Τα ούλα της ασθενούς
δυνάμωσαν και δεν έχασε ούτε ένα δόντι.
Σχόλια της ασθενούς:
Τον Ιούνιο του 2014 υπέφερα από περιοδοντίτιδα. Ο γιατρός μου συνέστησε εξαγωγή των δοντιών. Μετά
τη χρήση δονητικής θεραπείας η κατάσταση άλλαξε και δε χρειάστηκε η εξαγωγή κανενός δοντιού. Από
τότε δεν έχω κανένα πρόβλημα σχετικό με περιοδοντίτιδα.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Γαστρίτιδα 02897...ΗΒ

Ο θεραπευτής γράφει: Μια γυναίκα, ηλικίας 79 ετών, παραπονέθηκε για πυρετό, ναυτία, κάψιμο στη
γλώσσα, στομαχόπονο και διαλείπουσες καούρες στο στομάχι. Μπορούσε δύσκολα να φάει εξαιτίας της
ναυτίας και αδυνατούσε να πάρει οποιαδήποτε πικάντική ή ζεστή τροφή. Η τροφή είχε μια παράξενη
γεύση για κείνη. Όποτε έτρωγε κάτι, ακόμα και ελαφρώς γλυκό, η γεύση του ήταν πικρή παρόλο που δεν
μπορούσε να γευτεί τα περισσότερα από τα φαγητά. Η ασθενής υπέφερε επίσης από διαβήτη, υψηλή
πίεση και στηθάγχη, για τα οποία έπαιρνε αλλοπαθητικά φάρμακα χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα.
Τα πρώτα οξέα συμπτώματα είχαν εμφανιστεί 5 εβδομάδες νωρίτερα και σταδιακά χειροτέρευαν.
Αισθανόταν αδύναμη αλλά οι αιματολογικές εξετάσεις της ήταν φυσιολογικές και δεν ήταν αναιμική. Ο
γιατρός συνταγογράφησε αντιβιοτικά για μια εβδομάδα.  Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, ένιωσε
χειρότερα και η κατάστασή της επιδεινώθηκε. Την εποχή που με πλησίασε, η ασθενής υπέφερε έντονα για
τρεις εβδομάδες και ήταν τελείως κατάκοιτη.
Άρχισα τη θεραπεία της ασθενούς στις 19 Αυγούστου 2014. Από τις πληροφορίες που μου έδωσε η ασθενής,
ένιωσα ότι υπέφερε από γαστρίτιδα και πιθανόν μαλάρια. Μου είπε πως είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ αρκετούς
μήνες νωρίτερα και ούτε ο γιατρός την είχε εξετάσει γι’ αυτό ούτε η οικογένεια το είχε λάβει υπόψη.
Ετοίμασα:
CC4.1 Τονωτικό της πέψης + CC4.2 Τονωτικό του Ήπατος και της Χοληδόχου Κύστης + CC4.3
Σκωληκοειδίτιδα + CC4.4 Δυσκοιλιότητα + CC4.8 Γαστρεντερίτιδα + CC4.10 Δυσπεψία + CC9.2 Οξείες
λοιμώξεις + CC9.3 τροπικές ασθένειες+ CC10.1 Επείγουσες καταστάσεις + CC12.1 Τονωτικό για ενήλικες +
CC15.1 Ψυχικό και συναισθηματικό τονωτικό

Ζητήθηκε στην ασθενή ν’ αναμείξει λίγα σφαιρίδια σε 500 ml νερό και να καταπίνει αργά το νερό ως
ακολούθως:
Ημέρες 1-3: μια γουλιά κάθε 10 λεπτά
Ημέρα 4:  μια γουλιά κάθε ώρα
Ημέρα 5: μια γουλιά κάθε δύο ώρες
Ημέραy 6 και εφεξής: QDS  (4 φορές/ημέρα) μέχρι να αρχίσει να αισθάνεται καλύτερα, έπειτα
μείωση σε TDS (3 φορές/ημέρα)
Μετά την ανάκαμψη: OD (1 φορά/ημέρα) για 2 εβδομάδες.
Κατά την 3η Ημέρα, η ασθενής ήταν κατά 45% καλύτερα. Είχε σηκωθεί και ήταν περίπου ικανή να
ετοιμάσει φαγητό για τον εαυτό της, αν και η τροφή της ήταν ελάχιστη. Ο πυρετός, η ναυτία, ο
στομαχόπονος και η αίσθηση καούρας στο στομάχι είχαν εξαφανιστεί. Κατά την 6η Ημέρα, η ασθενής
ήταν 100% καλύτερα και μαγείρευε για τον εαυτό της και το σύζυγό της και έκανε συνήθεις δουλειές
σπιτιού. Ένιωθε πως είχε επιστρέψει σε μια φυσιολογική ζωή. Ανάλογα, ζητήθηκε από την ασθενή να
συνεχίσει το ίαμα TDS (3 φορές/ημέρα) από την 7η Ημέρα (25 Αυγούστου 2014) και κατόπιν μετά από
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μια εβδομάδα να το μειώσει σε OD (1 φορά/ημέρα) για δυο εβδομάδες. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2014
σταμάτησε να παίρνει εντελώς το ίαμα.
Η ασθενής ανάρρωσε εντελώς από την οξεία κατάστασή της. Ήταν εξαιρετικά έκπληκτη με την τόσο
γρήγορη ανάρρωση και εξαιτίας αυτού η πίστη της στη Δονητική θεραπεία αυξήθηκε. Ήταν πολύ
ευγνώμων γι’ αυτό το ίαμα.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Γευστική ρινίτιδα 02870...ΗΠΑ

Ένας 82χρονος άντρας, γιατρός στο επάγγελμα και που τύχαινε να είναι πατέρας θεραπευτού, είχε
γευστική ρινίτιδα για τα 10 περασμένα χρόνια. Η μύτη του άρχιζε να τρέχει με το που άρχιζε να τρώει -
ειδικά όταν έτρωγε καυτερά και πικάντικα φαγητά στο γεύμα και το δείπνο. Η μύτη του έτρεχε συνεχώς
και τόσο πολύ που οι ρινικές του εκκρίσεις έσταζαν στο φαγητό και έπρεπε να σκουπίζει τις εκκρίσεις του
όσο έτρωγε. Ο ασθενής είχε συμβουλευτεί συναδέλφους γιατρούς μεταξύ των οποίων
γαστροεντερολόγους για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Πάνω από ένα χρόνο πριν (στην αρχή του
2013), του συνταγογραφήθηκε το αντισταμινικό Desloratadine 5 mg (1 χάπι το βράδυ μετά το δείπνο).
Ανέφερε πως τα αντισταμινικά καλυτέρεψαν την κατάστασή του μόνον κατά ένα 25% και πως η μύτη του
συνέχιζε να τρέχει κατά τη διάρκεια των γευμάτων.
Στις 18 Φεβρουαρίου 2014, του δόθηκε το παρακάτω:
CC19.1 Τονωτικό στήθους + CC19.2 Αναπνευστικές αλλεργίες...TDS (3 φορές/ημέρα)

Παρόλο που τα ιάματα του δόθηκαν το Φεβρουάριο, παραδέχθηκε πως σπάνια τα έπαιρνε μια και ήταν
σκεπτικός στο αν θα ενεργούσαν και αποφάσισε να κάνει μια δοκιμή στα τέλη Απριλίου 2014. Μέσα σε
μια εβδομάδα, σε τακτική βάση λήψης του ιάματος (ανέφερε ότι τα έπαιρνε περίπου δυο φορές την
ημέρα), παρατήρησε ότι η μύτη του έσταζε πολύ λιγότερο όταν έτρωγε. Την 1η Μαίου ανέφερε ότι για
πρώτη φορά στη διάρκεια των γευμάτων και μετά, η μύτη του δεν έσταζε καθόλου. Ανέφερε πως από τις
29 Μαίου είδε μια συνεπή και σταθερή βελτίωση της κατάστασής του, με 90% μείωση των ρινικών
εκκρίσεων. Μέχρι τον Ιούνιο του 2014, οι ρινικές εκκρίσεις σταμάτησαν εντελώς και συνέχισαν έτσι για όλο
τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αλλά δυστυχώς μετά τον Αύγουστο, ο ασθενής δε συνέχισε τη λήψη
Δονητικών ιαμάτων, παρά τις επαναλαμβανόμενες εκκλίσεις και την υπενθύμιση του θεραπευτού του. Το
100% της βελτίωσης (π.χ., καμία απολύτως ρινική έκκριση) συνεχίστηκε για έναν ολόκληρο μήνα (μέχρι
το Σεπτέμβριο του 2014) μετά την παύση του στη λήψη φαρμάκων. Τον Οκτώβριο του 2014, η μύτη του
σταδιακά άρχισε και πάλι να στάζει και μέχρι σήμερα (16 Μαρτίου του 2015) η περίπτωσή του είναι τόσο
κακή όσο όταν του δόθηκε το πρώτο του ίαμα δονητικής θεραπείας.
Σχόλιο του θεραπευτού:
Αυτή η περίπτωση δείχνει πόσο σημαντικό είναι η λήψη τον δονητικών ιαμάτων να γίνεται τακτικά και με
πειθαρχημένο τρόπο.
[εκδότης: Είναι σημαντικό η δοσολογία του δονητικού ιάματος να ακολουθεί μια προσεκτικά σχεδιασμένη
διαδιασία μείωσης.]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Κλειστοφοβία 02806...Μαλαισία

Ένας 74χρονος κύριος έπασχε από κλειστοφοβία για 7 χρόνια. Όταν βρισκόταν σε κλειστά μέρη, για
παράδειγμα ασανσέρ, μικρές τουαλέτες σε αεροπλάνα και άλλους στενούς χώρους πάθαινε πανικό. Ήθελε να
δραπετεύσει και να τρέξει σε ανοικτούς χώρους.  Είδε ψυχολόγο και σαν έσχατη λύση έναν υπνωτιστή.
Στις 18 Φεβρουαρίου 2014, δόθηκε στον ασθενή:
CC15.2 Ψυχιατρικές διαταραχές…TDS (3 φορές/ημέρα)

Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης επιστροφής στις 3 Μαρτίου, ο ασθενής ανέφερε ότι είχε εντελώς
ανακάμψει μετά τη λήψη θεραπείας για 3 ημέρες. Ήταν πλέον ο φυσιολογικός εαυτός του.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Καρκίνος μαστού από μετάσταση 00014...Ινδία

Μια 61χρονη γυναίκα στο τελικό στάδιο καρκίνου του μαστού απευθύνθηκε στο θεραπευτή από έναν
πιστό του Σάι, τον Ιούλιο του 2009. Ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί από το δεξί στήθος της ασθενούς σε
κόμβους σ’ όλο το θώρακα και το κοιλιακό τοίχωμα. Είχε σχηματίσει μια μάζα στο πάγκρεάς της, ενέπλεκε
τη χοληδόχο κύστη της και άλλα πεπτικά όργανα και είχε κάνει εκτενή μετάσταση σε όλους τους μαλακούς
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ιστούς και τα οστά του σώματός της. Υπέφερε από πόνους, δυσπεψία και αδυναμία και ήταν σχεδόν
κατάκοιτη. Στις 30 Ιουλίου της δόθηκε:
#1. CC2.1 Καρκίνοι – Όλοι + CC4.1. τονωτικό της πέψης + CC4.2 Τονωτικό του Ήπατος και της Χοληδόχου
Κύστης + CC12.1 Τονωτικό για ενήλικες + SM1 Θεία Προστασία…6TD (6 φορές/ημέρα) για 15 ημέρες,
κατόπιν QDS (4 φορές/ημέρα) για 15 ημέρες.

Tης συστήθηκε επίσης, να πάρει Αγιουρβεδικά φάρμακα, τα οποία ξεκίνησε ένα μήνα αφότου πήρε το
παραπάνω combo.
Δεδομένου ότι δεν υπήρχε μεγάλη βελτίωση, σε συνεργασία μ’ έναν ανώτερο θεραπευτή 02709…Ινδία το ίαμα
της ασθενούς άλλαξε στις 26 Αυγούστου σε:
#2. CC2.1 Καρκίνοι – Όλοι + CC2.3 Όγκοι και Νεοπλάσματα + CC4.7 Χολόλιθοι + CC4.11 Ήπαρ και
Σπλήνα…QDS (4 φορές/ημέρα)

Μετά από 4 εβδομάδες (22 Σεπτεμβρίου), η ασθενής επέδειξε πολύ μεγάλη βελτίωση. Ξεκίνησε να
μετακινείται κάπως. Ο συζυγός της ανέφερε ότι έτρωγε καλύτερα. Το ίαμά της ρυθμίστηκε σε:
#3. CC2.1 Καρκίνοι – Όλοι + CC2.3 Όγκοι και Νεοπλάσματα + CC4.1. Τονωτικό της πέψης + CC4.2 Τονωτικό
του Ήπατος και της Χοληδόχου Κύστης + CC4.7 Χολόλιθοι + CC4.11 Ήπαρ και Σπλήνα …QDS
(4 φορές/ημέρα)

Στις 17 Νοεμβρίου, ο σύζυγος ανέφερε ότι η κατάσταση της ασθενούς ήταν πολύ καλή. Ήταν αρκετά καλά για
να ξαναρχίσει να ταξιδεύει και πήγε σε περιοδεία για προσκύνημα. Της δόθηκε το παρακάτω ίαμα για ένα μήνα:
#4. CC2.1 Καρκίνοι – Όλοι + CC2.3 Όγκοι και Νεοπλάσματα + CC4.1. Τονωτικό της πέψης + CC4.2 Τονωτικό
του Ήπατος και της Χοληδόχου Κύστης + CC15.1 Ψυχικό και συναισθηματικό τονωτικό…QDS
(4 φορές/ημέρα).

Μετά απ’ αυτό, η ασθενής ανέφερε ότι αισθανόταν πολύ καλύτερα. Ο θεραπευτής επανειλημμένα
ενθάρρυνε την οικογένεια η ασθενής να συνεχίσει το ίαμα αλλά μια και ήταν καλύτερα δεν συνέχισαν.
Περίπου 6-8 μήνες αργότερα η ασθενής απεβίωσε ειρηνικά.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Πληγές στο λαιμό σκύλου 02885...Αργεντινή

Ο θεραπευτής γράφει: Ο Pitty, ο σκύλος μας, δέχθηκε επίθεση από δυο σκύλους, στη φάρμα του ανηψιού
μου. Είχε μεγάλες ανοιχτές πληγές στο λαιμό του. Ο ανιψιός μου την εποχή εκείνη έλειπε, οπότε ο σκύλος
έμεινε χωρίς επίβλεψη για τέσσερις ημέρες. Η μητέρα του ανιψιού μου καθάρισε τις πληγές και του έδωσε
μερικά φάρμακα. Όταν ο ανιψιός μου επέστρεψε στη φάρμα, πήγε τον Pitty σε κτηνίατρο, στην πόλη. Ο
κτηνίατρος έπρεπε να καθαρίσει τα πάντα και να αφαιρέσει όλη τη νεκρωμένη σάρκα. Οι φωτογραφίες
κάτω δείχνουν τις πληγές ακριβώς μετά.

Όταν είδα τον Pitty στις 7 Μαίου, ξεκίνησα δονητική θεραπεία.  Του έδωσα ό,τι είχα στα χέρια μέσα στο
σετ έκτακτης ανάγκης που κουβαλάω πάντα. Επέλεξα Επείγουσες καταστάσεις, Να είναι Καλά, Να Είναι
σε Φόρμα, να Γίνει Καλά, να Κινείται Καλά:
CC9.2 Οξείες λοιμώξεις + CC10.1 Επείγουσες καταστάσεις + CC12.1 Τονωτικό για ενήλικες + CC15.1 Ψυχικό
και συναισθηματικό τονωτικό + CC18.1 Αναπηρίες εγκεφάλου + CC20.3 Αρθρίτιδα + CC20.4 Μύες και
ερειστικός ιστός + CC20.5 Σπονδυλική στήλη…4 σφαιρίδια σε 1 λίτρο νερού, BD (2 φορές/ημέρα) για 1 μήνα
και μετά μείωση σε OD (1 φορά/ημέρα)



8

Επίσης, έβαλα αργυρό νερό (νερό με κολλοειδή άργυρο) στην αριστερά πλευρά της πληγής που είχε
λοίμωξη, γιατί ο κτηνίατρος δεν ήθελε να καθαρίσει την πληγή γιατί έπρεπε ν’ αφαιρέσει μεγάλο μέρος του
ιστού που ήταν μολυσμένο. Βάλαμε βιμπούτι σ’ όλες τις πληγές του λαιμού καθημερινά και εφαρμόσαμε
και άλλες ενεργειακές θεραπείες.  Μετά από 7 ημέρες θεραπείας, η μόλυσνη είχε εξαφανιστεί τελείως (βλ.
φωτογραφία κάτω, αριστερά).
Από τις 5 Ιουνίου, ο Pitty έτρωγε καλά, ξαναπήρε 3 κιλά και έπινε 1 λίτρο νερό την ημέρα με δονητικά
ιάματα μέσα. Η πληγή αριστερά είχε κλείσει και η μεγάλη πληγή ήταν τώρα 10 εκ. x 5 εκ. και έτοιμη να
ραφτεί από τον κτηνίατρο (βλ. φωτογραφία κάτω, δεξιά).

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

Προφίλ Θεραπευτών
Προφίλ θεραπευτού 10014...Ινδία

Είμαι από τη Σάντακρουζ, Βομβάη. Είμαι πτυχιούχος Μηχανολόγος και
έχω εργαστεί για την Air India τα τελευταία 22 χρόνια σαν Μηχανικός
Αεροπορίας. Εισήχθηκα στη Δονητική το 2007. Γύρω στο πρώτο
τρίμηνο αυτής της χρονιάς είχα προβλήματα υψηλής οξύτητας και
άγχους, πράγμα που επηρέαζε την κοινωνική ζωή μου. Έπαιρνα
αλλοπαθητικά φάρμακα για περισσότερο από έξι μήνες και έκανα
ενδοσκόπηση, η οποία έδειξε διάβρωση του γαστρεντερικού επιθηλίου.
Ήθελα να μειώσω ή να σταματήσω τα αλλοπαθητικά φάρμακα για να
αποφύγω τις παρενέργειες της παρατεταμένης χρήσης τους.

Τον Απρίλιο του 2007 όταν ήμουν στο Dharmkshetra, έτυχε να γνωρίσω
έναν πιστό του Σάι που είχε το ίδιο πρόβλημα και ένιωθε ανακούφιση με
τη δονητική θεραπεία. Με σύστησε σε μια θεραπεύτρια που είναι επίσης

και αλλοπαθητικός γιατρός. Είχε τη δική της κλινική δονητικής στο Ιατρικό Κέντρο του Σάι (Sai Medical
Centre), στο Dharmakshetra. Εφόσον έκανα θεραπεία και είχα όφελος απ’ αυτήν, ήμουν ευτυχής με τα
δονητικά ιάματα.

Στις 13 Ιουλίου ήμουν και πάλι στο Dharmakshetra, όταν ένας θεραπευτής με προσκάλεσε να
παρακολουθήσω ένα εργαστήρι Δονητικής που θα γινόταν μετά από δυο ημέρες και να τον βοηθήσω σε
ρυθμιστικά θέματα. Και έτσι, το απόγευμα της 15ης Ιουλίου ξεκίνησα την υπέροχη προσφορά της
δονητικής θεραπείας, με πρώτο ασθενή τον ίδιο τον εαυτό μου. Ξεκίνησα τη θεραπεία της οξύτητας με
CC4.10 Δυσπεψία…TDS (3 φορές/ημέρα).
Εκείνο το βράδυ τοποθέτησα το κουτί και το βιβλίο με τα 108 Common Combos μπροστά από τη
φωτογραφία του Σουάμι, για να τα ευλογήσει. Μέσα σε δυο ημέρες εμφανίστηκε το “Ωμ’ (“Aum”) στο
βιμπούτι, στην πρώτη σελίδα του βιβλίου (βλ. φωτογραφία παρακάτω, αριστερά. Η εικόνα σ’ αυτήν τη
φωτογραφία έχει ξεθωριάσει). Αυτή δεν ήταν η έγκρισή του για να προχωρήσω;
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Από τότε έχω συμμετάσχει στην κατάρτιση για λίστες με θεραπευτές, στέλνοντάς τους επίσημες
εγκυκλίους, συγκεντρώνοντας και συντάσσοντας αναφορές και ρυθμίζοντας στο Dharmakshetra τη
διοργάνωση σεμιναρίων δονητικής κλπ, σα συντονιστής. Ο Σουάμι με ευλόγησε μέχρι στιγμής με αυτήν
την προσφορά.
Ολοκλήρωσα το επόμενο επίπεδο εκπαίδευσης σαν JVP το Δεκέμβριο του 2007. Όταν τοποθέτησα το
καινούριο μου κουτί των 108CC μπροστά από τη φωτογραφία του Σουάμι για να το ευλογήσει,
εμφανίστηκε η Θεία υπογραφή του Σουάμι σε δυο φιαλίδια με ίαμα και βιμπούτι σκέπασε ολόκληρο το
κουτί. Οι λέξεις “Με αγάπη Μπάμπα” εμφανίστηκαν στο φιαλίδιο για το ίαμα NM18 Γενικό Μείγμα για τον
Πυρετό (Φιαλίδιο 25) και “Σρι Σάτυα Σάι” εμφανίστηκε στο φιαλίδιο για το ίαμα NM20 Τραυματισμοί
(Φιαλίδιο 29) (βλ. φωτογραφίες επάνω, δεξιά). Τα φιαλίδια αυτά είχαν ετοιμαστεί για την ευκολία
διανομής στον Ιατρικό Καταυλισμό. (Τοποθέτησα ταινία πάνω από τα γράμματα για να τα προστατέψω
από οινόπνευμα που ίσως έσταζε πάνω τους).
Μετά την ολοκλήρωσα του σεμιναρίου SVP, στις 20 Ιουλίου 2013, έλαβα το μηχάνημα SRHVP από το
Dr Aggarwal και εξαιτίας της Χάρης του Σουάμι, εκείνο το απόγευμα το μηχάνημα προσφέρθηκε για
ευλογία στο Σαμάντι (Samadhi) μετά το Αάρτη (Aarti).

Όταν έφτασα σπίτι, παρουσίασα το μηχάνημα
SRHVP στη φωτογραφία του Σουάμι για να
δεχθεί την ευλογία Του. Τρεις ημέρες μετά το
ευλόγησε γεμίζοντας τα δυο δοχεία του με
βιμπούτι. Αφαίρεσα το βιμπούτι και το φύλαξα σε
δυο κουτιά, για να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς
που είχαν ασυνήθιστα προβλήματα με τα
δονητικά σφαιρίδια. Η γεύση και το χρώμα του
βιμπούτι στο δοχείο του μηχανήματος που
βάζουμε το Δείγμα ήταν διαφορετικό από αυτό
που υπήρχε στο δοχείο που βάζουμε το Ίαμα. Ο
Σουάμι επίσης, άφησε την τρυφερή Του
υπογραφή στο πίσω μέρος της τελευταίας
κάρτας SR576 Όγκοι (βλ. φωτογραφία).

Όλα αυτά συνέβησαν σύμφωνα με Θείο συγχρονισμό. Είχα ευλογηθεί να έχω το πρώτο darshan του
Σουάμι στις 12 Μαρτίου 1999 στο Dharmakshetra, όταν ο Σουάμι εγκαινίασε το Ιατρικό Κέντρο Σάι (Sai
Medical Centre) απέναντι από το Shanti Deep και ακριβώς μετά από 9 χρόνια (το 2008) ασχολήθηκα στη
διανομή δονητικών σφαιριδίων ως ευλογία Του σε ασθενείς στο ίδιο μέρος, το Κέντρο στο οποίο είχα λάβει
την πρώτη μου ευλογία από τον Σουάμι.
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Τώρα δίνω δονητικά ιάματα σε ασθενής, όχι μόνον από το σπίτι μου αλλά και σε ελεύθερους ιατρικούς
καταυλισμούς το Σαββατοκύριακο στο Shri Shirdi Sai Mandir, Kadamwadi, Kalina, Santacruz (East),
Mumbai. Μέχρι σήμερα έχω περιθάλψει πάνω από 2480 ασθενείς.

Περιπτώσεις να μοιραστούμε
• Μεταστατικός καρκίνος του μαστού

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Προφίλ θεραπευτού 02885...Αργεντινή

Είμαι νηπιαγωγός και πιστή αφοσιωμένη του Μπαγκαβάν Σρι Σάτυα Σάι
Μπάμπα. Έκανα προσκύνημα στο άσραμ του Σουάμι κάθε χρόνο, από το
2010. Αυτήν τη χρονιά, πήγα στο άσραμ του Σουάμι με κάποια φίλη, της
οποίας το 7χρονο αγόρι ήταν πολύ άρρωστο. Είχε γεννηθεί με μεγάλη
καρδιά (καρδιομεγαλία). Πήγαμε εκεί για να δώσουμε το παιδί στον Κύριό
μας και μάθαμε για τη Δονητική εκεί. Ο Dr Jit Aggarwal και η Κυρία Hema
Aggarwal ετοίμασαν τα combos για το παιδί και αυτό ξεκίνησε να παίρνει
δονητικά ιάματα εκεί, στην Ινδία. Καλυτέρευε κάθε ημέρα. Γι’ αυτό θέλησα
να γίνω θεραπεύτρια Δονητικής. Μου πήρε δυο χρόνια ζητώντας την άδεια
από τον Dr Aggarwal μέχρι που είπε ναι. Με εκπαίδευσε στο άσραμ. Είμαι
θεραπευτής JVP από το 2013 και έχω φροντίσει σχεδόν 700 ασθενείς μέχρι

τώρα, σ’ όλη την Αργεντινή. Ο Σουάμι μου έδωσε τη δύναμη και αρκετή πίστη για να κάνω τη δουλειά μου με
αγάπη. Μ’ αρέσει να ετοιμάζω combos για παιδιά και ζώα. Είναι ικανά να δείχνουν πρόοδο πολύ εύκολα
χωρίς παρεμποδίσεις από το μυαλό. Νιώθω πως είμαι ευλογημένη.
Όταν φροντίζω τους ασθενείς μου, πάντα τους λέω να έχουν ΠΙΣΤΗ ότι ο Θεός είναι μέσα στην καρδιά τους.
Ένα πράγμα που βρήκα βοηθητικό στη δική μου πρακτική είναι ν’ αγαπώ αυτό που κάνω. Όταν εργάζομαι με
τα δονητικά ιάματα, εργάζομαι με την αγνή αγάπη του Σουάμι.
Σαν αποτέλεσμα της πρακτικής της Δονητικής, αισθάνομαι ότι έχω αλλάξει τον τρόπο που ακούω τους
ασθενείς μου. Έχω την καρδιά μου ανοιχτή. Έμαθα ν’ ακούω, να προσφέρω μια αγκαλιά, να δίνω
ανεπιφύλακτα αγάπη και να προσεύχομαι πολύ.

Περιπτώσεις να μοιραστούμε
• Πληγές στο λαιμό σκύλου

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

Η Γωνιά των Απαντήσεων
1. Ερώτηση: Μερικοί από τους ασθενείς βρίσκουν πιο βολικό να ετοιμάσουν το ίαμα σε νερό και να πίνουν το
φορτισμένο νερό στη διάρκεια της ημέρας. Εαν η δοσολογία είναι, ας πούμε 6 TD (6 φορές/ημέρα) αλλά ο ασθενής
πίνει το νερό συχνότερα, υπάρχει πρόβλημα; Αυτό αυξάνει την πιθανότητα να γίνει αποκάθαρση (pull-out);
Απάντηση: Ένα ίαμα που το λαμβάνουμε με πειθαρχία στην προβλεπόμενη δόση λειτουργεί καλύτερα.
Μερικές φορές η αποκάθαρση μπορεί να είναι δυνατότερη όταν το ίαμα λαμβάνεται συχνότερα αλλά αυτό
δε συμβαίνει πάντα. Αν τα συμπτώματα είναι ιδιαίτερα οξέα, το ίαμα μπορεί να ληφθεί συχνά αλλά
λειτουργεί καλύτερα όταν λαμβάνεται κανονικά. Επιπλέον, τα ιάματα είναι πάντα πιο αποτελεσματικά όταν
λαμβάνονται σε νερό παρά σε σφαιρίδια.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Ερώτηση: Μερικοί θεραπευτές προσθέτουν πρώτα το ίαμα των CC combos στο φιαλίδιο και κατόπιν
το γεμίζουν με σφαιρίδια, πριν το κουνήσουν. Άλλοι θεραπευτές πρώτα γεμίζουν τα φιαλίδια με σφαιρίδια
και μετά προσθέτουν τα combos από πάνω πριν κουνήσουν το φιαλίδιο. Είναι και οι δύο μέθοδοι σωστές;

Απάντηση: Ναι, το τελικό αποτέλεσμα είναι ίδιο και στις δύο περιπτώσεις. Παρόλα αυτά, εαν
προσθέσετε πρώτα το ίαμα και μετά τα σφαιρίδια και συμβεί να γεμίσετε το φιαλίδιο πάνω από τα 2/3 τότε
θα πρέπει να αφαιρέσετε τα επιπλέον σφαιρίδια πράγμα που σημαίνει χάσιμο σφαιριδίων. Επίσης, κατά
τη διάρκεια ταξιδιών ή σε συναθροίσεις είναι πιο βολικό να έχετε πρώτα γεμίσει τα φιαλίδια με σφαιρίδια
και να τα κουβαλάτε μαζί σας.

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



11

3. Question: Μπορεί η δονητική να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία πρωτοπαθούς σκληρυντικής
χολαγγειίτιδας; – PSC; Εάν ναι, πώς;

Απάντηση: Ασφαλώς, χρησιμοποιήστε αυτό το combo: CC4.2 Τονωτικό του Ήπατος και της
Χοληδόχου Κύστης + CC4.6 Διάρροια + CC4.11 Ήπαρ και Σπλήνα + CC12.4 Αυτοάνοσες ασθένειες + 21.4
Τσιμπήματα κα δαγκώματα.
Για χρήστες που έχουν το μηαχανάκι SRHVP: NM2 Αίμα + NM22 Συκώτι+ NM102 Δερματικός Κνησμός +
NM113 Φλεγμονή + BR12 Συκώτι + SM5 Ευθυγράμμιση Ειρήνης και Αγάπης+ SR284 Chelidonium 30C +
SR340 Aloe 30C + SR504 Συκώτι

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Ερώτηση: Παρακαλώ μπορείτε να συζητήσετε την κατάλληλη δονητική θεραπεί για έναν ασθενή που
υπέστη χειρουργική επέμβαση μεταμόσχευσης, ας πούμε για νεφρά, συκώτι ή καρδιά. Είναι ασφαλές να
συμπεριλάβουμε ενισχυτικό του ανοσοποιητικού, έχοντας κατά νου ότι ένας τέτοιος ασθενής θα λαμβάνει
αλλοπαθητικά φάρμακα για την καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος προκειμένου ν’ αποτρέψει την
απόρριψη του οργάνου;

Απάντηση: Ο θεραπευτής θα πρέπει να προσεγγίσει τον ασθενή όχι μόνο με συμπόνια αλλά και με
διακριτικότητα και κατανόηση δίνοντας παράλληλα ιάματα για την υποστήριξη της αλλοπαθητικής
θεραπείας και την ίδια στιγμή ν’ αντιμετωπίσει κάθε είδους παρενέργεια. Τα Δονητικά ιάματα πρέπει να
επιλεχθούν έτσι ώστε να βοηθήσουν το σώμα, το νου και όλη την ύπαρξη ώστε να παραμείνει δυνατή,
σταθερή και παράλληλα να δεχθεί αρμονικά το μεταμοσχευμένο όργανο.
Κρατώντας το ανοσοποιητικό σύστημα να επιτεθεί στο μεταμοσχευμένο όργανο επίσης προϋποθέτει
συνεχή επαγρύπνηση, συμπεριλαμβανομένης υγιεινής διατροφής, κατάλληλων ασκήσεων/γιόγκα σε
συνεννόηση με το θεράποντα γιατρό και έναν κατάλληλο τρόπο ζωής, βασισμένο στην πνευματικότητα, το
διαλογισμό και τις προσευχές. Μπορεί να είναι χρήσιμο να διαβάσετε συμβουλές στον ασθενή από πηγές
όπως http://www.webmd.com/a-to-z-guides/life-after-transplant-tips-managing-health
Είναι απόλυτα ασφαλές να δώσετε ένα ίαμα για ανοσία όπως το CC12.1 Τονωτικό για ενήλικες  και σε
κάθε περίπτωση, δώστε C15.1 Ψυχικό και συναισθηματικό τονωτικό. Βεβαίως, θα πρέπει να
συμπεριλάβουμε ένα ισορροπιστικό ίαμα/combo για το μεταμοσχευμένο όργανο και ένα νοσώδες από το
αλλοπαθητικό φάρμακο που λαμβάνει ο ασθενής.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Ερώτηση: Μπορούμε να δώσουμε δονητικά ιάματα σε ανθρώπους που μασούν φύλλα paan/betel
(σημ.: πρόκειται για ένα συνδυασμό φύλλων areca και ινδοκάρυδου στο οποίο μερικές φορές αναμιγνύουν
καπνά. Χρησιμοποιείται, κυρίως σε χώρες της Ασίας για τα τονωτικά και ψυχοδιεγερτικά του αποτελέσματα)
και σε εκείνους που πίνουν αλκοόλ, όχι απαραίτητα πολύ, αλλά σε μόνιμη βάση.

  Απάντηση: Ναι, τα δονητικά ιάματα σε τέτοιους ασθενείς θα είναι αποτελεσματικά αλλά δε συστήνουμε
το μάσημα των φύλλων betel ή το αλκοόλ. Παρόλα αυτά, προκειμένουμε να θεραπεύσετε τον εθισμό στα
φύλλα betel, το αλκοόλ, τον καπνό ή τα ναρκωτικά θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι ο ασθενής, σας
επισκέπτεται προσωπικά για θεραπεία. Σε αυτό το σημείο, είναι προτιμότερο να διασφαλίσετε ότι ο
ασθενής οικειοθελώς επιβεβαιώνει ότι αποφάσισε να αποβάλλει τη συνήθεια. Κάτω από αυτές τις
συνθήκες, το ίαμα θα λειτουργήσει βέλτιστα.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Ερώτηση: Μερικές φορές, τα συμπτώματα ενός ασθενούς αρχικά βελτιώνονται με τα δονητικά ιάματα
και κατόπιν επέρχεται ένα πλατώ, μετά το οποίο δε φαίνεται να υπάρχει περαιτέρω βελτίωση. Τί μπορεί να
κάνει ο θεραπευτής προκειμένου να βοηθήσει τον ασθενή να συνεχίσει τη βελτίωση.

   Απάντηση: Ελέγξτε αν ο ασθενής πήρε την κατάλληλη δοσολογία και ακολούθησε τις προφυλάξεις που
σχετίζονται με τη φύλαξη και τη λήψη του ιάματος. Δοκιμάστε να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει
υποσυνείδητη αντίσταση στην επανάκτηση της υγείας ή χάσιμο της πίστης στη δονητική θεραπεία.
Εξετάστε ένα διαφορετικό συνδυασμό ιαμάτων και επιπρόσθετα προσφέρετε συμβουλευτική. Μπορεί ο
ασθενής να χρειάζεται μια συστημική θεραπεία καθαρισμού, την εφαρμογή τονωτικών ή κτίσιμο του
ανοσοποιητικού, πιθανόν το ένα μετά το άλλο σε μια περίοδο χρόνου, για να τονωθεί ολόκληρο το
σύστημα και να γίνει πιο δεκτικό στη συνεχή βελτίωση.

**************************************************************************************************
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 Θεία Μηνύματα από τον Υπέρτατο Θεραπευτή
“Η Προσφορά σας φέρνει πιο κοντά σε μένα. Το Λουλούδι, που είναι η Καρδιά σας, αποκτά άρωμα
μέσω της Προσφοράς που κάνετε και έτσι γίνεται πιο αποδεκτό από Εμένα”. ...Σάτυα Σάι
Μπάμπα, Αγαπήστε Όλους, Υπηρετήστε Όλους, Πάντα να Βοηθάτε, Ποτέ Μην Πληγώνετε -   Επετειακό
βιβλίο για τα 80στά Γενέθλια του Σάτυα Σάι Μπάμπα, 2005

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Παίρνετε φάρμακα σε μια μάταιη προσπάθεια να ξεφύγετε από τη λαβή των ασθενειών. Αλλά
αγνοείτε τις ασθένειες που τρώνε τη ζωτικότητα της ευτυχίας σας και σας κάνουν κοινωνικό
κίνδυνο – τις παθήσεις του φθόνου, της κακίας, της έχθρας και της απληστίας. Πάρτε αυτά τα
καλύτερα γιατρικά για ν’ απελευθερωθείτε από αυτές τις ασθένειες! Πιστέψτε ότι ο Κύριος ζει σε
κάθε καρδιά και έτσι όταν προκαλείτε πόνο, φυσικό ή ψυχικό, σε οποιονδήποτε, προσβάλλετε τον
Ίδιο τον Κύριο. Ποτέ μην ψυχαγωγείτε το μίσος ή την περιφρόνηση στην καρδιά σας. Δείξτε τη
δυσαρέσκειά σας, εάν πρέπει, μέσα από προσεκτικά επιλεγμένες λέξεις αλλά ποτέ μέσα από
δράση. Εξετάστε τον εαυτό σας και μετανοήστε για τα δικά σας λάθη και προσευχηθείτε για να
έχετε την αντοχή να απέχετε από τις αδυναμίες σας."

…Σάτυα Σάι Μπάμπα, Θεία Ομιλία, 14 Οκτ 1964

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

 Ανακοινώσεις
❖ Ινδία Δελχί-NCR: Εργαστήριο AVP 4-5 Απριλίου 2015, επικοινωνήστε με τη Sangeeta
στο trainer1.delhi@vibrionics.org
❖ Ηνωμένο Βασίλειο Λονδίνο:  Σεμινάριο επανεκπαίδευσης 19 Απριλίου 15, επικοινωνήστε με Jeram
στο jeramjoe@gmail.com ή τηλεφωνικά στο 020-8551 3979
❖ ΗΠΑ Σεφερντστάουν, WV: Εργαστήριο AVP 1-3 Μαίου και επίσης 17-19 ιουλίου 2015, επικοινωνήστε
με τη Susan στο trainer1@usa.vibrionics.org
❖ Ινδία Βομβάη: Σεμινάριο επανεκπαίδευσης 6-7 Ιουνίου 15, επικοινωνήστε με Sandip
στο sanket265@yahoo.co.in
❖ Ιταλία Πάδοβα, Βενετία: SVP εργαστήριο 16-18 Οκτωβρίου 15, επικοινωνήστε με το Μανόλη στο
monthlyreports@it.vibrionics.org

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

 Συμπληρωματικά
Αναφορά στο Λέστερ Camp, 1η Φεβρ 2015 02897...ΗΒ

Για θεραπευτές στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτή ήταν η
πρώτη μας συνάθροιση στο Λέστερ, με πιθανότητα
άλλης μιας στα σκαριά αυτή τη χρονιά. Ήταν μια κρύα
ημέρα και οι άνθρωποι άρχισαν να καταφθάνουν κατά
τη 1 μ.μ. για να ξεκινήσουμε στις 1:30 μ.μ. Πολλοί
εθελοντές ήρθαν από το Λέστερ για να μας
βοηθήσουν στην οργάνωση της συνάθροισης. Κυρίως
ήταν από το τοπικό Κέντρο του Σάι και αυτό ήταν
μέρος  του έργου τους για προσφορά υπό την
καθοδήγηση του συντονιστή του Κέντρου.
Ήμασταν έξι ασκούμενοι συνολικά και πριν να
ξεκινήσει η εκδήλωση, όλοι απαγγείλαμε την
προσευχή από το βιβλίο των 108 Combo και

ζητήσαμε από το Σουάμι να ευλογήσει αυτήν την εκδήλωση και να μας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα .
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Παρόλο που αργήσαμε 20 λεπτά να ξεκινήσουμε, μόλις έγινε η εισαγωγή με την προβολή του βίντεο, η
προσοχή του κοινού ήταν πλήρης. Μετά το βίντεο, η Θεραπεύτρια 02802...ΗΒ που επίσης είναι και
αλλοπαθητικός γιατρός, φώτισε το κοινό με την εξαιρετική επεξήγηση για το πώς ενεργεί η Δονητική και
πώς η αρνητικότητα επιδρά πάνω μας αρχικά. Μετά, μας έδειξε τη χρήση της Κινησιολογηικής τεχνικής με
τη βοήθεια κάποιου από το κοινό. Εξήγησε πόσο αποτελεσματικά είναι τα Δονητικά ιάματα και πώς
επιδρούν στο σώμα με πολύ θετικό τρόπο. Αργότερα, ένα ζευγάρι θεραπευτών ανέφερε τη δική του
εμπειρία στη Δονητική.  Ο ένας θεραπευτής μοιράστηκε μαζί μας για το πώς ανάρρωσε από τη σοβαρά
επιδεινούμενη κατάσταση του γόνατού του. Τώρα είναι εντελώς καλά και μεταδίδει την εμπειρία του σε
όλους όσους προσέρχονται σε αυτόν για θεραπεία. Ο άλλος θεραπευτής μοιράστηκε μαζί μας την
ανάρρωση μιας εκ των ασθενών του. Υπέφερε από μεγάλους πόνους στις αρθρώσεις και με τη βοήθεια
της Δονητικής ανακουφίστηκε από τον πόνο σε μικρό χρονικό διάστημα. Μέσα σε πέντε ημέρες μετά την
έναρξη δονητικής, η ασθενής αυτή ένιωθε καλύτερα.

Το έδαφος ήταν πλέον εύφορο για ερωτήσεις
και ο θεραπευτής02802...ΗΒ, μαζί με τους άλλους
θεραπευτές, απάντησε πολλές από τις
ερωτήσεις. Οι ασθενείς εν συντομία
ενημερώθηκαν για το πώς να λαμβάνουν τα
ιάματα και τι προφυλάξεις να τηρούν. Αυτό
βοήθησε τους θεραπευτές να κερδίσουν πολύ
χρόνο στη διάρκεια της κάθε σύσκεψης αν και
έπρεπε να καλυφθεί αυτό το κομμάτι για να
εξασφαλίσουμε ότι οι όλοι οι ασθενείς είναι
ενήμεροι για τις προφυλάξεις και τον τρόπο
λήψης των ιαμάτων.
Άπαξ και οι συσκέψεις ξεκίνησαν, μετά την
αρχική εισαγωγή, η ροή ήταν πολύ εύκολη και
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ήρεμη. Όλες οι συσκέψεις με τους ασθενείς έγιναν στον πρώτο όροφο και γι’ αυτό ο χώρος αναμονής
διατηρήθηκε στο ισόγειο με αναψυκτικά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα επίπεδα θορύβου επίσης διατηρήθηκαν
στο ελάχιστο.

Οι θεραπευτές αντιμετώπισαν μια ποικιλία ασθενειών από διαβήτη, αρθρίτιδα, κρύωμα, γρίπη μέχρι πιο
σοβαρά θέματα όπως καρδιακά νοσήματα. Γενικότερα, η αρτηριακή πίεση φάνηκε να είναι μια κοινή
πάθηση ανάμεσα στους ασθενείς. Σαν ομάδα αποφασίσαμε ότι οι ασθενείς θα έπρεπε να
επικοινωνήσουν μαζί μας στο τέλος της τέταρτης εβδομάδας για να μας πουν πώς ανταποκρίθηκαν, συν
το γεγονός ότι αυτό θα ήταν μια υπενθύμιση για τους θεραπευτές έτσι ώστε να δώσουν τυχόν πρόσθετα

ιάματα που δεν είχαν στο μεταξύ δοθεί. Επίσης,
συμφωνήσαμε να παρακολουθήσουμε αυτούς τους
ασθενείς ακόμα κι αν δε λαμβάναμε τηλεφώνημά τους.

Συνολικά υποβάλαμε 75 ασθενείς σε
θεραπεία! Ήμασταν πολύ
ευχαριστημένοι με αυτό τον αριθμό
δεδομένου ότι ήμασταν μόνον έξι
θεραπευτές. Καθένας ήταν πολύ
ικανοποιημένος από τον τρόπο που είχε
οργανωθεί η εκδήλωση. Είχαμε
μεταγενέστερα άφθονα σχόλια από
βοηθούς, ασθενείς αλλά και από αυτούς
που είχαν φέρει ασθενείς στο χώρο.
Η τελευταία μας σύσκεψη τέλειωσε γύρω
στις 6 μ.μ. και κατόπιν τακτοποιήσαμε

και προσφέραμε τις ευχαριστίες μας στο Σουάμι, πριν επιστρέψουμε στα σπίτια μας.

Jai Sai Ram!

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


