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Από το γραφείο του Δρ Jit K Aggarwal
Αγαπητοί Θεραπευτές
Έχετε επαναφορτίσει το κουτί με τα 108CC;
Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια σημαντική υπενθύμιση για όλους τους θεραπευτές. Προκειμένου να
βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των Δονητικών ιαμάτων συνεχώς ενημερώνουμε το Master κουτί
των 108CC. Παρακαλώ προσπαθήστε να επαναφορτίζετε το κουτί σας όποτε είναι δυνατόν αλλά είναι
ζωτικής σημασίας να το επαναφορτίζετε τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια για να διατηρείται δυνατή η
δραστικότητα. Αυτή η υπηρεσία παρέχεται στους ενεργούς θεραπευτές οι οποίοι είναι τακτικοί στις μηνιαίες
αναφορές τους. Μπορείτε να επαναφορτίσετε το κουτί σας ή στο Πουταπάρτι ή με τον τοπικό σας
συντονιστή.
Προσχωρήστε στη Διεθνή Ένωση των Θεραπευτών Δονητικής
Μετά από μεγάλη αναμονή είμαι στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσω ότι είμαστε επιτέλους έτοιμοι να
εκδώσουμε κάρτες ταυτότητας (ID cards) της Διεθνούς Ένωσης Θεραπευτών Δονητικής (IASVP) σε
ειδικευμένους JVPs και SVPs των οποίων οι αιτήσεις γίνονται δεκτές. Σκοπός της ιδιότητας του μέλους
είναι η υποστήριξη της Δονητικής πρακτικής και η παροχή πρόσθετης προστασίας στους θεραπευτές,
διευκρινίζοντας ότι δε συνταγογραφούμε φάρμακα. Παρακαλώ επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στο
www.vibrionics.org και αν αποδεχτείτε τους κανόνες και τους κανονισμούς της ένωσης, συμπληρώστε την
online φόρμα αίτησης (όχι τη φυσική μορφή σε PDF) και θα λάβετε τη φωτογραφία της ταυτότητάς σας εν
ευθέτω χρόνω.
Ευγνωμοσύνη
Ό,τι κάνουμε στη Δονητική συμβαίνει μέσα από τη Χάρη του Κυρίου μας και είναι έργο πολλών χεριών.
Είμαστε ευγνώμονες σε όλους τους θεραπευτές που υπέβαλαν υλικό για το online Newsletter. Θα ήθελα
επίσης να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη στους
θεραπευτές που ήδη υπηρέτησαν τη χρονιά που πέρασε με τη Συμβολή τους σα Συντάκτες για το
Newsletter, συγκεντρώνοντας περιπτώσεις, οργανώνοντας το προφίλ θεραπευτών και στέλνοντάς μας το
μεγαλύτερο μέρος του υλικού που βλέπετε στα τεύχη του Newsletter. Άλλοι θεραπευτές ολοκλήρωσαν
ερευνητικά καθήκοντα για τη Δονητική αυτήν την περίοδο. Ευχαριστούμε όλα αυτά τα άτομα για την
υπηρεσία αγάπης προς τον Κύριο: Αργεντινή: 02128, 02885; Αυστραλία: 02892; Κροατία: 01616,
Ελλάδα: 01626, 02295; Ινδία: 02090, 02817, 10014, 10228, 10375, 10776, 10940, 11219, 11271, 11310,
11476, 11483, 11520, 12051; Ιταλία: 02494; Ιαπωνία: 02779; Μαλαισία: 02806; ΗΒ: 00534, 02802,
Ανώνυμος (1); ΗΠΑ: 02864, Ανώνυμοι (2).
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Πρόσθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, είμαστε ευλογημένοι να έχουμε τη συνεισφορά ενός πιστού του
Μπάμπα, ο οποίος, στη διάρκεια της διαδικασίας να ειδικευτεί σα θεραπευτής δονητικής, προσέφερε ο
ίδιος την ανιδιοτελή του seva (υπηρεσία) προκειμένου να επεκτείνει το τρέχον αγγλικό online Newsletter σε
ένα πολύγλωσσο Newsletter, έτσι ώστε όλοι οι θεραπευτές να έχουν πρόσβαση σε αναζητήσεις στη βάση
δεδομένων στη μητρική τους γλώσσα.
Παράλληλα, θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθιά μας εκτίμηση στους μεταφραστές των πολύγλωσσων
Newsletters, που εργάζονται τόσο επιμελώς για να αναδείξουν κάθε τεύχος του Νewsletter στους
θεραπευτές και τους ασθενείς, σε όλες τις γλώσσες της κοινότητάς μας.
Τους προσεχείς μήνες, θα χρειαστούμε ακόμη περισσότερη βοήθεια για να δημοσιεύσουμε προηγούμενα
περιστατικά από παλαιότερα πολύγλωσσα Νewsletters προκειμένου να τα καταστήσουμε προσβάσιμα σε
αναζητήσεις. Εάν ενδιαφέρεστε, παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας μαζί μου στο info@vibrionics.org.
Εργαστήριο Επανεκπαίδευσης
Στην ενότητα Συμπληρωματικά αυτού του τεύχους, είμαστε πολύ ευτυχείς που μπορούμε να μοιραστούμε
τα κυριότερα σημεία ενός πρόσφατου Ετήσιου Επανεκπαιδευτικού Σεμιναρίου για θεραπευτές Δονητικής,
το οποίο έγινε στις 18 Μαίου στο Essex, Ηνωμένο Βασίλειο, χάρη στο συντονιστή μας του Ηνωμένου
Βασιλείου και της εξαιρετικής του ομάδας που συνέτεξαν πρακτικά της εκδήλωσης. Οι πληροφορίες θα
είναι μεγάλου ενδιαφέροντος για πολλούς θεραπευτές. Θα θέλαμε να μοιραστούμε περισσότερο τέτοιες
εκθέσεις στο μέλλον έτσι ώστε όλοι να επωφεληθούμε. Παρακαλώ σχεδιάστε να καταγράφετε τα
σημαντικότερα σημεία των εργαστηρίων/σεμιναρίων σας και στείλτε τα σ’ εμάς για να τα κάνουμε
διαθέσιμα σε ευρύτερο κοινό.
Στην Υπηρεσία του Σάι με Αγάπη
Jit K Aggarwal

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

Περιπτώσεις με χρήση Combos
1. Φαγούρα σε όλο το σώμα 12051...Ινδία

Ένας 85χρονος άντρας υπέφερε από φαγούρα σ’ όλο το σώμα του για πολλά χρόνια. Δοκίμασε διάφορα
αλλοπαθητικά φάρμακα και αλοιφές αλλά μάταια. Συμβουλεύτηκε το θεραπευτή Δονητικής το Μάιο του
2014 και του δόθηκε:
CC10.1 Επείγουσες καταστάσεις + CC12.1 Τονωτικό για Ενήλικες + CC12.4 Αυτοάνοσες ασθένειες + CC15.1
Ψυχικό και Συναισθηματικό τονωτικό + CC21.1 Τονωτικό Δέρματος + CC21.2 Δερματικές μολύνσεις…TDS (3
φορές/ημέρα)

Μέσα σε τρεις εβδομάδες τα συμπτώματα μειώθηκαν σημαντικά και μετά την πάροδο 2 μηνών λήψης του
combo ήταν τελείως απαλλαγμένος από τη φαγούρα. Συνέχισε να λαμβάνει το ίδιο combo BD (2
φορές/ημέρα) μέχρι το Δεκέμβριο του 2014. Ήταν πολύ ευλογημένος που ήξερε ότι το τέλος του ερχόταν
και είχε στο χέρι τη φωτογραφία του Σουάμι τη στιγμή του θανάτου του, την 1η Ιανουαρίου 2015. Ήταν
ευγνώμων στο Σουάμι που τον απάλλαξε από την ταλαιπωρία του. Μάλιστα είπε στην οικογένειά του ότι
ήταν ο Σουάμι αυτός που τον θεράπευσε στο τέλος.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Ουρτικάρια (χρόνια κνίδωση) 11483...Ινδία

Μια 32χρονη γυναίκα υπέφερε από σοβαρά ουρτικάρια. Πλησίασε το θεραπευτή για Δονητική θεραπεία
αφού είχε δοκιμάσει αλλοπαθητικά και ομοιοπαθητικά φάρμακα αλλά δεν είχε βρει ανακούφιση για την
κατάστασή της για πάνω από 10 μήνες.
Στην ασθενή δόθηκε:
NM21 KBS (Νεφρά-Κύστη-Πέτρες) + NM36 Αντισηπτικό (για λοιμώξεις και φλεγμονές) + NM46 Αλλεργία 2 +
NM62 Αλλεργία B + OM28 Ανοσοποιητικό Σύστημα + SR268 Anacardium (200C) + SR270 Apis Mel + SR319
Θυρεοειδής Αδένας + SR322 Urtica Urens + SR353 Ledum (200C) + SR497 Ισταμίνη…6TD (6 φορές/ημέρα),
σε νερό

Δυο ημέρες αφότου ξεκίνησε τη λήψη του ιάματος, η ασθενής παραπονέθηκε για δυνατό pullout (αποκάθαρση).
Η θεραπεία διακόπηκε για μια ημέρα και στη συνέχεια επαναλήφθηκε με σταδιακή αύξηση από
OD (1 φορά/ημέρα), BD (2 φορές/ημέρα) σε TDS (3 φορές/ημέρα). Επιτεύχθηκε ένα 75% βελτίωσης τις
επόμενες δυο εβδομάδες. Οι εστίες μειώθηκαν σημαντικά. Μετά από 6 εβδομάδες, η ουρτικάρια είχε
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θεραπευτεί τελείως και η ασθενής τέθηκε σε προληπτική δόση OW (1 φορά/ εβδομάδα) για 3 μήνες. Η
κατάσταση δεν υποτροπίασε τους επόμενους 6 μήνες.
Σχόλια της ασθενούς:
Στη διάρκεια της νύχτας του Shivratri 2013 καθώς τραγουδούσα bhajans, ένιωσα ν’ απλώνεται φαγούρα
στα πόδια και στα χέρια μου. Αφού συμβουλεύτηκα ένα δερματολόγο, μου είπε πως έχω ουρτικάρια. Για
τους επόμενους 8 μήνες η κατάσταση χειροτέρευσε τόσο και γινόταν χρόνια που χρειαζόμουν αντισταμινικά
κάθε μέρα. Μετά από παύση 5 μηνών υποτροπίασε, το Μάιο του 2014, ακόμα πιο δραστικά. Παρόλο που η
ίδια η κατάσταση δεν είναι απειλητική για τη ζωή, έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής εξαιτίας
μόνιμων ενοχλήσεων.

Έχοντας δοκιμάσει αλλοπαθητικά και ομοιοπαθητικά φάρμακα για 6 μήνες, ήμουν κουρασμένη. Μια μέρα
καθώς περπατούσα προς το σπίτι, είδα μια μικρή φωτογραφία τσέπης με το Σουάμι ξαπλωμένο στο δρόμο.
Τη μάζεψα και μετά από λίγο την γύρισα από την πίσω πλευρά και εκεί ήταν γραμμένη μια αράδα σχετικά με
τη Δονητική. Αμέσως το εξέλαβα σαν ένα άμεσο μήνυμα από τον ίδιο το Σουάμι.

Ο μόνος άνθρωπος που μπορούσα να σκεφτώ ήταν αυτή η θεραπεύτρια, που για μένα δεν είναι μόνον
εξαιρετικά αγαπητή αλλά κάποια με την οποία έχω στενά συνεργαστεί σε ιατρικούς καταυλισμούς στο
Gurgaon. Άμεσα μου έδωσε το ίαμα.

Μέσα στις δυο πρώτες μέρες η μόλυνση κορυφώθηκε, πράγμα που μου είπαν ότι ήταν φυσιολογικό.Αλλά
σύντομα κατόπιν μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, είχα τελείως θεραπευτεί. Δεν υπήρχε κανένα καμία
ένδειξη της πάθησης πλέον. Είναι 6 μήνες τώρα και συνεχίζω να διάγω μια ξέγνοιαστη ζωή!

Ο Σουάμι εξασφάλισε ότι έλαβα το σημάδι, την ιατρική και τη θεραπεία.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3. Τροφική δηλητηρίαση, IBS (Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου) 11968...Ινδία

Μια γυναίκα (ηλικίας 60 ετών) ανέπτυξε συμπτώματα έντονης τροφικής δηλητηρίασης μετά την
παρακολούθηση μιας τελετής. Επίσης, είχε ιστορικό Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου επί μια δεκαετία
περίπου. Δεν ήταν ικανή να πιει ούτε μια γουλιά νερό όταν πήγε να δει το θεραπευτή.
Ο θεραπευτής αμέσως της χορήγησε το παρακάτω ίαμα σε νερό:
CC4.1 Τονωτικό της πέψης + CC4.6 Διάρροια + CC4.8 Γαστρεντερίτιδα + CC4.10 Δυσπεψία + CC12.1 Τονωτικό για
ενήλικες…TDS (3 φορές/ημέρα)
Η ασθενής έφυγε αλλά μέσα σε μια ώρα τηλεφώνησε για να ειδοποιήσει πως είχε 25% βελτίωση και ρώτησε αν θα
μπορούσε να συνεχίσει το ίαμα σε νερό. Η ασθενής συνέχισε το ίδιο ίαμα σε νερό για τις δυο επόμενες ημέρες. Ο
εμετός και η διάρροια σταμάτησαν εντελώς και ήταν ικανή να κάνει μια ελαφριά διατροφή χωρίς κανένα
φόβο.
Ανέφερε ακόμα σημαντική βελτίωση στο Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου δεδομένου ότι δε χρειάστηκε να
εισαχθεί στο νοσοκομείο αυτή τη φορά. Εξαιτίας του χρόνιου αυτού Συνδρόμου, νοσηλευόταν τακτικά για 1
- 2 ημέρες με την παραμικρή ενόχληση στο στομάχι.
Σχόλια του θεραπευτού:

Ακούγοντας αυτό μου έδωσε μια υπέροχη αίσθηση χαράς και ικανοποίησης.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Ογκίδιο στον καρπό 11572...Ινδία

Μια 27- χρονη γυναίκα ήρθε με επώδυνο ογκίδιο στο δεξί καρπό της στις 15 Σεπτεμβρίου του 2014. Το
είχε για πάνω από 6 μήνες. Της δόθηκε:
CC2.3 Όγκοι και Νεοπλάσματα + CC12.1 Τονωτικό για ενήλικες + CC15.1 Ψυχικό και συναισθηματικό
τονωτικό + CC21.1 Τονωτικό δέρματος + CC21.2 Δερματικές μολύνσεις + CC21.3 Δερματικές
Αλλεργίες…TDS (3 φορές/ημέρα), 5 σφαιρίδια σε 200ml νερού

Με τη Χάρη του Σουάμι, η ασθενής επανήλθε την επόμενη ημέρα λέγοντας πως ανακουφίστηκε απ’ τον
πόνο. Μετά τη λήψη του ιάματος για 8 ημέρες, το ογκίδιο είχε εξαφανιστεί 100% όπως φαίνεται και στις
φωτογραφίες παρακάτω (πριν τη Δονητική: αριστερά: μετά τη Δονητική: δεξιά). Η ασθενής ήταν πολύ
χαρούμενη.
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Αρθρίτιδα 02817...Ινδία

Ο θεραπευτής γράφει: Ένα από τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει με επιτυχία είναι η αρθρίτιδα.
Πιθανόν η προηγούμενη δική μου σοβαρή αρθρίτιδα με έκανε πιο ενσυναίσθητο προς αυτούς που έχουν
πληγεί απ’ αυτήν την ασθένεια. Κάθε φορά που ετοιμάζω ένα ίαμα νιώθω την παρουσία του Κυρίου μας.
Μια ασθενής, ηλικίας 49 ετών, ήρθε γιατί υπέφερε από χρόνια αρθρίτιδα για 7 χρόνια. Είχε έντονους
πόνους στα γόνατα, αγκώνες και ώμους. Ο ύπνος της ήταν διαταραγμένος και είχε πολύ χαμηλή ενέργεια.
Ο γιατρός της, τής είχε πει πως υπέφερε από ρευματοειδή αρθρίτιδα. Είχε κάνει ενέσεις στα γόνατα,
έπαιρνε 2 χάπια (1 g) παρακεταμόλης την ημέρα και επιπλέον έβαζε αγιουρβεδικό λάδι. Ο γιατρός της
συνέστησε χειρουργική επέμβαση στα γόνατα. Όταν ήλθε σε μένα έκλαιγε. Της δόθηκε:
CC3.7 Κυκλοφορικό σύστημα + CC10.1 Επείγουσες καταστάσεις + CC15.1 Ψυχικό και συναισθηματικό
τονωτικό + CC18.5 Νευραλγία + CC20.3 Αρθρίτιδα + CC20.4 Μύες και ερειστικός ιστός…TDS (3 φορές/ημέρα)
Μετά από 15 ημέρες που επανήλθε για ιάματα, ανέφερε πως ο πόνος είχε μειωθεί κατά 70%, πως δεν έπαιρνε
παυσίπονα και πως μπορούσε να κοιμηθεί κανονικά. Έπειτα από 2 ακόμα μήνες ο πόνος είχε φύγει αλλά απέμενε
μια μικρή ενόχληση. Σε 4 μήνες ήταν εντελώς θεραπευμένη.

Αυτή η περίπτωση αναφέρθηκε συνοπτικά και στο βιβλίο του Διεθνούς Συνεδρίου 2014.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Αρθρίτιδα, Ακανόνιστη Έμμηνος Ρύση & PCOD (Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών) 02817...Ινδία

Μια γυναίκα, ηλικίας 43 ετών, παραπονιόταν για πόνους στην πλάτη και στις αρθρώσεις. Υπέφερε από
αρθρίτιδα για 2 χρόνια. Η έμμηνος ρύση της ήταν επίσης ακανόνιστη. Είχε διαγνωστεί με PCOD (νόσος
πολυκυστικών ωοθηκών) και είχε σοβαρά κοιλιακά άλγη. Εξαιτίας της ασθένειάς, η ζψή της είχε αλλάξει προς
το χειρότερο. Δεν ήταν ιακνή ούτε τα μαλλιά της να χτενίσει. Είχε μεγάλη δυσκολία να διευθετήσει ακόμα και
δουλειές ρουτίνας και όλο το νοικοκυριό της είχε διαταραχθεί. Είχε δοκιμάσει αλλοπαθητική και φυσιοπαθητική
αλλά τίποτα δεν τη βοηθούσε. Είχε εγκαταλείψη την ελπίδα να γίνει καλύτερα. Εναπόθεσε τα πάντα στο Θεό
και ο Μπάμπα μας της παρείχε τη Δονητική. Της δόθηκε:
CC3.7 Κυκλοφορικό σύστημα + CC8.1 Τονωτικό για γυναίκες + CC8.4 Ωοθήκες και Μήτρα + CC8.8 Ακανόνιστη
έμμηνος ρύση + CC15.1 Ψυχικό και συναισθηματικό τονωτικό + CC18.5 Νευραλγία + CC20.3 Αρθρίτιδα + CC20.4
Μύες και ερειστικός Ιστός + CC20.5 Σπονδυλική Στήλη…TDS (3 φορές/ημέρα)

Μετά από 2 ημέρες, τηλεφώνησε για να πει πως δε χρειαζόταν πλέον παυσίπονα. Μετά από 15 ημέρες, της
ήρθαν έμμηνα χωρίς πόνο. Από κει και πέρα είχε κανονικά έμμηνα. Μέσα σ’ ένα μήνα οι αρθρώσεις της
ήταν 50% καλύτερα και σε ακόμα 2 μήνες, η ζωή της ήταν φυσιολογική. Η αρθρίτιδά της θεραπεύτηκε
τελείως σε 7 μήνες. Μια και η αρθρίτιδα υφίσταται στην οικογένειά της, συνεχίζει να παίρνει μια δόση για
συντήρηση από το ακόλουθο combo:
CC3.7 Κυκλοφορικό σύστημα + CC12.1 Τονωτικό για ενήλικες + CC20.3 Αρθρίτιδα…OD (1 φορά/ημέρα)

Αυτή η περίπτωση αναφέρθηκε συνοπτικά και στο βιβλίο του Διεθνούς Συνεδρίου 2014.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Ίκτερος σε βρέφος 02817…Ινδία

Ένα νεογέννητο αγόρι διαγνώστηκε με ίκτερο, το οποίο ανέπτυξε μέσα σε λίγες ώρες μετά τη γέννησή του.
Το βάρος του ήταν κάτω από 1 kg. Τοποθετήθηκε σε θερμοκοίτιδα. Το μητρικό γάλα συλλέχθηκε και
δόθηκε στο μωρό. Οι γιατροί δεν περίμεναν να επιζήσει.
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Η γιαγιά του μωρού ήρθε τρέχοντας στο Dharmakshetra και της δόθηκε το ακόλουθο ίαμα για να δοθεί στη
μητέρα του μωρού:
CC4.11 Ήπαρ και Σπλήνα + CC10.1 Επείγουσες καταστάσεις + CC12.2 Τονωτικό παιδιών…TDS (3 φορές/ημέρα)

Από τη στιγμή που συνέλλεγαν το μητρικό γάλα και το έδιναν στο μωρό, αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος
για να το πάρει το βρέφος. Ετοιμάσαμε επίσης το ίδιο ίαμα σε βιμπούτι για να το βάλουμε στη
θερμοκοιτίδα. Μέσα σε 24 ώρες, το μωρό άρχισε να παίρνει βάρος και να χωνεύει το γάλα. Μετά από 10
ημέρες το βάρος του μωρού αυξήθηκε σε 2,2 kg και πήρε εξιτήριο. Σήμερα είναι ένα υγιές τρίχρονο.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Υποθυρεοδεισμός, Οίδημα στα πόδια, Πόνος στις Αρθρώσεις, Ακράτεια, Ψυχική Διαταραχή 02817...Ινδία

Ο θεραπευτής γράφει: Συναντήσαμε μια 73χρονη γυναίκα στο σπίτι ενός κοινού φίλου που έπαιρνε
Δονητικά ιάματα. Η γυναίκα υπέφερε από διάφορα προβλήματα τα τελευταία 15 χρόνια: αίσθηση
καψίματος στα πέλματα των ποδιών της και πρήξιμο στα πέλματα και στα δάχτυλα, ήταν ψυχικά
διαταραγμένη, είχε πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση και δυσκολία στο βάδισμα και δεν μπορούσε να κινήσει
σωστά τα χέρια της εξαιτίας του πόνου. Για 5 χρόνια είχε πόνους στις αρθρώσεις του γόνατου και ακράτεια
καθώς και υποθυρεοειδισμό. Έπαιρνε αλλοπαθητικά φάρμακα για αρκετά χρόνια αλλά η κατάστασή της δε
βελτιωνόταν. Συνέχισε να κατηγορεί τον εαυτό της που δεν ήταν σε φόρμα, παίρνοντας βάρος και
θυμώνοντας με τα πάντα. Απέφευγε να φεύγει από το σπίτι της εξαιτίας της ακράτειας. Η κυρία έκλαιγε και
κρατούσε τα χέρια μου και ήλπιζε ότι ο Θεός θα την θεραπεύσει με τη Δονητική την οποία γνώριζε από
κάποιο φίλο. Αφού μιλήσαμε έμαθα ότι είχε προβλήματα με το γάμο της, είχαν χωρίσει αλλά ζούσαν στο
ίδιο σπίτι για 20 περίπου χρόνια και για μένα ήταν φανερό ότι αυτό ήταν η αιτία της κακής της υγείας. Στην
αρχή της θεραπείας της έπαιρνε 12 διαφορετικά αλλοπαθητικά χάπια καθημερινά. Της είπα να μη
σταματήσει κανένα αλλοπαθητικό φάρμακο χωρίς να ρωτήσει το γιατρό της και της έδωσα:
CC3.1 Τονωτικό καρδιάς + CC3.7 Κυκλοφορικό σύστημα + CC6.2 Υποθυρεοειδισμός + CC10.1 Επείγουσες
καταστάσεις + CC12.1 Τονωτικό για ενήλικες + CC13.1 Τονωτικό νεφρών + CC13.3 Ακράτεια + CC15.1 Ψυχικό και
συναισθηματικό τονωτικό + CC20.3 Αρθρίτιδα…TDS (3 φορές/ημέρα)

Εξεπλάγην όταν η ασθενής με πήρε τηλέφωνο 4 ημέρες αργότερα και είπε πως διέκοψε τα αλλοπαθητικά
φάρμακα και ένιωθε πολύ καλά. Υπολόγισε ότι είχε 50% βελτίωση σε όλα της τα συμπτώματα. Της ξαναείπα να
μη διακόψει τα αλλοπαθητικά φάρμακα χωρίς να συμβουλευτεί το γιατρό της. Αλλά δε συμφώνησε.
15 ημέρες αργότερα, όταν ήρθε για να ξαναγεμίσει το φιαλίδιο, είχε 70% βελτίωση. Μου είπε, ‘Τώρα θέλω
μόνον αυτά τα μαγικά χάπια’ (έτσι ονομάζε τα δονητικά ιάματα). Έπειτα από ένα μήνα από την πρώτη της
επίσκεψη ένιωθε απολύτως φυσιολογικά με εξαίρεση κάποιον εναπομείναντα σωματικό πόνο. Κι αυτός
εξαφανίστηκε τις επόμενες εβδομάδες. Σήμερα κοιμάται καλά και είναι μια πολύ ευτυχισμένη κυρία.
Συνεχίζει να παίρνει τακτικά το ίαμα και και το ονομάζει Amrita (που σημαίνει νέκταρ).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Οπτική Νευρίτιδα & τράχωμα 02817...Ινδία

Ο θεραπευτής γράφει: Μας ζητήθηκε να θεραπεύσουμε ένα 23χρονο νεαρό άντρα με σοβαρά οφθαλμολογικά
προβλήματα. Είχε διαγνωστεί από το γιατρό του με οπτική νευρίτιδα και τράχωμα, τα οποία είχε τα τελευταία 6
χρόνια. Ήταν σε θεραπεία με στεροειδείς σταγόνες καθώς και χάπια. Η ικανότητά του στην παρακολούθηση
των σπουδών του είχε επηρεαστεί. Ζώντας στη Βομβάη, δεν ήταν επίσης σε θέση να παίζει παιχνίδια στην
ύπαιθρο εξαιτίας της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Έκλαιγε και ήταν πολύ αναστατωμένος γιατί τα μάτια του
ήταν πάντα κόκκινα, πονούσαν και δάκρυζαν. Ο γιατρός του είχε προτείνει να μετακομίσει από τη Βομβάη μια
και το κλίμα ήταν πολύ ζεστό αλλά αυτό δεν ήταν δυνατό μια και οι δουλειές του πατέρα του ήταν εκεί. Ο
ασθενής δεν μιλούσε σε κανέναν ούτε ευχόταν να πάει οπουδήποτε. Αντ’ αυτού, διαχειριζόταν τις σπουδές του
από το σπίτι του. Η μητέρα του μας είπε αυτήν την ιστορία και του δώσαμε:
CC3.7 Κυκλοφορικό σύστημα + CC7.3 Μολύνσεις οφθαλμών + CC7.6 Τραυματισμός ματιού + CC10.1
Επείγουσες καταστάσεις + CC15.1 Ψυχικό και συναισθηματικό τονωτικό + CC20.4 Μύες και ερειστικός ιστός +
νοσώδες από τα στεροειδή του (φτιαγμένο με το μηχανάκι SRHVP)…TDS (3 φορές/ημέρα)

Το ίδιο combo ετοιμάστηκε και σε ροδόνερο για να χρησιμοποιηθεί σαν οφθαλμικές σταγόνες. Μέσα σε 2
ημέρες, η κοκκινίλα έφυγε από τα μάτια και το κάψιμο μειώθηκε κατά 50%. Σε διάρκεια 10 ακόμα ημερών, ο
ασθενής είπε πως ένιωθε θαυμάσια εκτός από μια μικρή δυσφορία στα μάτια, τα απογεύματα. Υπήρχε μια
συνολική βελτίωση 90% στην κατάστασή του. Φάνηκε να είναι πολύ χαρούμενος. Μέσα σ’ ένα μήνα, τα
συμπτώματα εξαφανίστηκαν τελείως και αισθανόταν πραγματικά καλά. Ο ασθενής συνεχίζει να παίρνει το
ίαμα OD (1 φορά/ημέρα) το πρωί και τις οφθαλμικές σταγόνες OD (1 φορά/ημέρα) σα δόση συντήρησης.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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10. Χρόνιος πόνος στην πλάτη & ισχιαλγία 02892...Αυστραλία

Μια 48χρονη γυναίκα με χρόνιους πόνους στην πλάτη και πόνο στον αυχένα για 20 χρόνια παραμέμφθηκε
στο θεραπευτή μέσω ενός λάτρη του Σάι, το Φεβρουάριο του 2014. Επίσης, παραπονιόταν για ισχιαλγία
και την αίσθηση καψίματος στα πόδια. Έλεγε πως η πιθανή αιτία του πόνου στην πλάτη μπορεί να
οφειλόταν σε μια επισκληρίδιο στην πλάτη όταν ξεγεννούσε. Αλλά ανέφερε κιόλας ότι όταν ήταν 19, είχε
ένα αυτοκινηστικό ατύχημα κατά το οποίο προσγειώθηκε στον κόκκυγά της.
Ανέφερε στο θεραπευτή ότι είχε δοκιμάσει τα “πάντα” όλα αυτά τα χρόνια συμπεριλαμβανομένης γιόγκα,
πιλάτες, φυσιοθεραπείας, κολύμπι και αλλοπαθητικά και ομοιοπαθητικά φάρμακα, αλλά είχε μόνον
βραχυπρόθεσμη ανακούφιση. Στις 18 Φεβρουαρίου της δόθηκε:
CC18.5 Νευραλγία + CC20.1 Τονωτικό SMJ + CC20.2 Πόνος SMJ + CC20.3 Αρθρίτιδα + CC20.4 Μύες και
ερειστικός ιστός + CC20.5 Σπονδυλική Στήλη…TDS (3 φορές/ημέρα)

Μετά από 5 εβδομάδες, επέστρεψε στις 29 Μαρτίου αναφέροντας μικρή διαφορά. Εξαιτίας μιας
παρανόησης, η ασθενής έπαιρνε τα 3 σφαιρίδια μαζί κάθε πρωί. Η παρανόηση διευκρινίστηκε. Επίσης,
μια και η ασθενής ένιωθε λυπημένη και είχε ένα αίσθημα κενού γιατί βρισκόταν μακριά από την οικογένειά
της, προστέθηκε στο ίαμά της CC15.1 Ψυχικό και συναισθηματικό τονωτικό.

Επτά εβδομάδες αργότερα, στις 20 Μαίου, επέστρεψε και δήλωσε πως ήταν η πρώτη φορά μετά από 20
χρόνια που δεν είχε κανέναν πόνο. Ήταν πολύ απασχολημένη τελευταία για να κάνει τη γιόγκα της και
πιλάτες, αλλά έπαιρνε τα δονητικά ιάματα με ευλάβεια και ήταν τώρα τελείως θεραπευμένη.
Παρόλο που τα συμπτώματα της ασθενούς είχαν εξαφανιστεί, ο θεραπευτής της συνέστησε να συνεχίσει
τη λήψη ιαμάτων δεδομένου της μακράς χρονικής διάρκειας του πόνου στη μέση. Μέχρι τον Απρίλιο του
2015, συνέχιζε να κάνει Δονητική θεραπεία, ερχόμενη σε τακτά διαστήματα, καθώς επίσης για στήριξη και
συμβουλευτική μια και ο σύντροφός της πέθαινε από καρκίνο των πνευμόνων. Ο ίδιος δεν αποδεχόταν
κανενός είδους εναλλακτική ιατρική.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11. Δερματικό εξάνθημα και φαγούρα 02892...Αυστραλία

Ένας 47χρονος άνδρας παραπονιόταν για οδυνηρά και με αίσθηση καψίματος εξανθήματα στο σώμα του. Έλεγε
πως αισθανόταν ότι βελόνες διαπερνούσαν το δέρμα, εξαιρετικά επώδυνες και δημιουργούσαν φαγούρα. Τα
εξανθήματα είχαν αρχίσει 2 χρόνια πριν, τα οποία έρχονταν και έφευγαν μέσα σ’ αυτό το διάστημα και πως τώρα

είχαν επανέλθει εδώ και 2
μήνες και είχαν εξαπλωθεί σ’
όλο το σώμα (βλέπετε τον
αριστερό ώμο και τον άνω
βραχίονα στην παρακάτω
φωτογραφία, δεξιά).
Δοκίμασε πολλές
διαφορετικές κρέμες και
μεθόδους
συμπεριλαμβανομένης
αλλοπαθητικής τα τελευταία 2
χρόνια και ειδικά τους
τελευταίους 2 μήνες χωρίς
καμιά επιτυχία.
Την 1η Φεβρουαρίου του
2015 ο θεραπευτής του
έδωσε:
CC21.1 Τονωτικό δέρματος +
CC21.2 Δερματικές μολύνσεις
+ CC21.3 Δερματικές αλλεργίες + CC21.4 Τσιμπήματα και

δαγκώματα + CC21.6 Έκζεμα…TDS (3 φορές/ημέρα)

Για εξωτερική χρήση, δόθηκε επίσης στον ασθενή το ίαμα αναμεμειγμένο με βιμπούτι σε έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο. Του συστήθηκε να το βάζει BD (2 φορές/ημέρα) και όποτε ένιωθε πολύ φαγούρα και πόνο.
Ήδη από την 3η Φεβρουαρίου 2015, 2 μέρες μετά την αγωγή, ο ασθενής ανέφερε βελτίωση με μειωμένη
φαγούρα και πόνο. Η θεραπεία έκανε θαύματα και μέσα σ’ ένα μήνα τα δερματικά προβλήματα
εξαφανίστηκαν τελείως (βλέπετε φωτογραφία παρακάτω, αριστερά)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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12. Χαλίτοσις (κακοσμία στόματος) 03119…Ελλάδα

Ένας 50χρονος άνδρας υπέφερε από κακοσμία από τότε που ήταν παιδί. Αυτό του δημιουργούσε άγχος
όταν έπρεπε να μιλήσει με κάποιον σε κοντινή απόσταση. Στις 5 Οκτωβρίου 2013 του δόθηκε:
CC15.1 Ψυχικό και Συναισθηματικό τονωτικό + CC19.5 Ιγμορίτιδα…TDS (3 φορές/ημέρα)

Μέσα σ’ ένα μήνα το πρόβλημα μειώθηκε κατά 70% και προς το τέλος του δεύτερου μήνα είχε εντελώς
θεραπευτεί. Από κει και πέρα η δοσολογία μειώθηκε σε OD (1 φορά/ημέρα) την οποία και συνέχισε
προληπτικά μέχρι τον Ιούνιο του 2014..

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13. Οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο 12051...Ινδία

Το Μάρτιο του 2014, ένας 75χρονος άνδρας που συνήθιζε να περπατάει περίπου 1-2 χλμ. την ημέρα,
ανακάλυψε ξαφνικά ότι δεν μπορούσε να περπατήσει. Δεν μπορούσε να τεντώσει το δεξί του πόδι, είχε
σοβαρό πόνο στην περιοχή του γόνατου και κινούνταν αργά, με μεγάλη δυσκολία. Μετά από μια σειρά
εξετάσεων και υπερηχογραφήματα Doppler, ακτινογραφίες καθώς και μαγνητική τομογραφία, διαγνώστηκε
με οστεοαρθρίτιδα στο δεξί γόνατο. Του συνταγογράφησαν αλλοπαθητικά φάρμακα αλλά ακόμα και μετά
από ένα μήνα δεν αισθάνθηκε καμία ανακουφίση. Τότε πήγε και σ’ άλλο γιατρό που του συνταγογράφησε
ένα συνδυασμό βιοπεπτιδίων, κολλαγόνου και υαλουρονικού νατρίου για να παίρνει μια φορά την ημέρα
επί 60 ημέρες. Σε αυτό το σημείο, του δόθηκε και το Δονητικό ίαμα:
CC12.1 Τονωτικό για Ενήλικες + CC15.1 Ψυχικό και συναισθηματικό τονωτικό + CC18.5 Νευραλγία + CC20.3
Αρθρίτιδα + CC20.4 Μύες και ερειστικός ιστός + CC20.5 Σπονδυλική στήλη…QDS (4 φορές/ημέρα)

Μετά την πάροδο 1 μηνός, είχε βελτίωση κατά 60%. Κατόπιν του δόθηκε το ίδιο combo με μια πρέζα
βιμπούτι σε ελαιόλαδο για επάλειψη στο γόνατο TDS (3 φορές/ημέρα). Με αυτό είχε αξιοσημείωτη
βελτίωση. Ένα μήνα αργότερα περπατούσε σχεδόν κανονικά. Ανακάλυψε ότι η επάλειψη του γόνατου με
λάδι διπλασίαζε το αποτέλεσμα και οδηγούσε στην ταχεία ανάρρωσή του.
Με τέτοια βελτίωση, ο γιατρός του επίσης μείωσε τη δόση του συνταγογραφημένου φαρμάκου, σε μια φορά
την εβδομάδα. Από το Δεκέμβριο του 2014, ο ασθενής παίρνει το combo για την αρθρίτιδα BD
(2 φορές/ημέρα) και χρησιμοποιεί το combo λαδιού OD (1 φορά/ημέρα). Είναι πολύ ευτυχής που πλέον
είναι φυσιολογικός, πράγμα που φαινόταν αδύνατον λίγους μήνες πριν. Οφείλει ευγνωμωσύνη στον
αγαπημένο μας Bhagawan για την τεράστια Χάρη Του.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14. Ίλιγγος 12051…Ινδία

Μια 48χρονη γυναίκα είχε σοβαρούς ιλίγγους για δυο χρόνια. Τα συμπτώματά της ήταν έντονη ναυτία,
εμετός και αστάθεια στο βάδισμα. Απευθύνθηκε σε νευροχειρουργό που της συνταγογράφησε
αλλοπαθητικά φάρμακα. Τα πήρε για ένα χρόνο χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Τότε έμαθε για τη Δονητική και
συμβουλεύτηκε το θεραπευτή. Της δόθηκε:
CC12.1 Τονωτικό για Ενήλικες + CC15.1 Ψυχικό και συναισθηματικό τονωτικό + CC18.1 Εγκεφαλικές
αναπηρίες + CC18.7 Ίλιγγος…TDS (3 φορές/ημέρα)

Μέσα σε μια εβδομάδα τα συμπτώματά της μειώθηκαν κατά 90%. Κατόπιν, μέσα σε διάστημα ενός μηνός έγινε
φυσιολογική και παραμένει έτσι για περίπου έξι μήνες τώρα. Συνεχίζει να παίρνει το ίαμα OD
(1 φορά/ημέρα). Είναι ευγνώμων στον αγαπημένο μας Μπάμπα γι’ αυτήν την υπέροχη και θαυματουργή θεραπεία.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
15. UTI (Λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος), Άσθμα 02707 & 02766...ΗΒ

Στις 28 Απριλίου 2014 ο ανηψιός της θεραπεύτριας (ηλικίας 46 ετών) εισήχθη στο νοσοκομείο με βαριάς
μορφής εμετό. Είχε πολλά χρόνια προβλήματα υγείας για τα οποία έπαιρνε αλλοπαθητικά φάρμακα. Δεν
μπορούσε να περπατήσει ή να μιλήσει και έπασχε από επιληψία, σπαστικότητα του βραχίονα καθώς και
αρθρίτιδα στα πόδια του. Είχε προβλήματα στην αναπνοή λόγω άσθματος και αλλεργιών, αλλά και
δυσκολία στην κατάποση τροφής. Ωστόσο, ήταν σε θέση να επικοινωνεί σαν μια ευτυχισμένη και γεμάτη
αγάπη ψυχή. Στο νοσοκομείο ήταν πολύ αγχωμένος και άρρωστος και δεν μπορούσε να κοιμηθεί.
Την 1η Μαίου, η θεία του, μια θεραπεύτρια Δονητικής, έφτασε στο νοσοκομείο στις 8:30 μ.μ. και ο ασθενής
μεταφέρθηκε σ’ ένα ήσυχο δωμάτιο όπου συνέχισε να είναι άρρωστος και να νιώθει πολύ αγχωμένος. Η
θεία του τον καθησύχασε και τον βοήθησε να αισθανθεί πιο ασφαλής και πιο ήρεμος. Στις 10 μ.μ., ο
γιατρός ανέφερε στη θεία ότι ο ασθενής είχε μια σοβαρή λοίμωξη του ουροποιητικού. Ο γιατρός της
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επαναλάμβανε συνέχεια ‘Ακόμα κι ένας πολύ υγιής άνθρωπος θα ήταν πολύ δύσκολο ν’ ανακάμψει και με
τα προβλήματα του ασθενούς αυτό θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο’. Ο γιατρός είπε ότι θα έκανε ό,τι καλύτερο
μπορούσε και συνταγογράφησε πολύ ισχυρά αντιβιοτικά αλλά η θεία ένιωσε ότι ο γιατρός έλεγε πάνω-
κάτω ότι δεν έτρεφε πολλές ελπίδες για ανάκαμψη.
Παρόλα αυτά, η θεία έμεινε προσηλωμένη στο έργο του Μεγάλου Θεραπευτή και εξέφρασε αισιοδοξία ότι όλα
θα πήγαιναν καλά. Με αυτή τη θετική στάση και την εμπιστοσύνη στο Θείο, τηλεφώνησε στο σύζυγό της –
επίσης θεραπευτή Δονητικής - και του ζήτησε ν’ αρχίσει να ετοιμάζει τα παρακάτω με το μηχάνημα SRHVP:
Για τη λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος (UTI):
#1. CC13.2 Λοιμώξεις νεφρού και ουροδόχου κύστης…6TD (6 φορές/ημέρα)

Για το αναπνευστικό πρόβλημα:
#2. “Καλή αναπνοή" (CC19.2 Αναπνευστικές αλλεργίες + CC19.3 Χρόνιες λοιμώξεις θώρακος + CC19.6
βήχας χρόνιος)…6TD (6 φορές/ημέρα)

Εκείνη την ημέρα ο ασθενής έκανε εμετό κάθε φορά που έπινε κάτι αλλά όχι τόσο πολύ όσο πριν. Την
επόμενη ημέρα έφαγε λίγο Weetabix (δημητριακά) που του έδωσε η θεία του και κατόπιν είχε τον πρώτο
του καλό ύπνο από τη στιγμή που έφτασε στο νοσοκομείο. Δεν γευμάτισε αλλά έφαγε το απογευματινό του
και από τις 3 Μαίου έτρωγε καλά όλα του τα γεύματα και δεν έκανε πια εμετούς.
Η θεία του έμενε καθημερινά μαζί του από τις 8:30 π.μ. μέχρι τις 5:30 μ.μ. όπου πλέον αναλάμβαναν αυτοί
που τον φρόντιζαν για τη νυχτερινή βάρδια. Η ήρεμη παρουσία της, φέρνοντας την ειρήνη της Θείας
Αγάπης και του Φωτός με πολύ τρυφερή φροντίδα, καθώς και τα δονητικά ιάματα, επέφεραν πλήρη ίαση,
έτσι ο ασθενής πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο της στις 6 Μαίου.
Βαθμιαία η θεραπεία του ασθενούς με τη Δονητική έγινε ως εξής: Συνέχισε να παίρνει #1 TDS (3φορές/ημέρα) για
3 ακόμη ημέρες, μείωση σε BD (2 φορές/ημέρα) για 3 ημέρες, κατόπιν 3TW (3 φορές/εβδομάδα) για μια ακόμα
εβδομάδα και OW (1 φορά/εβδομάδα) για λίγες εβδομάδες. Η θεραπεύτρια συνέχισε να του χορηγεί κατά
διαστήματα σύντομες θεραπείες με αυτά τα ιάματα για προληπτικούς λόγους.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
16. Πρωκτική λοίμωξη σε σκύλο 11572...Ινδία

Ένα θηλυκό Golden Retriever 7 ½ ετών, η Zaira, ανέπτυξε μια σοβαρή πρωκτική λοίμωξη. Πύον διαχεόταν
συνεχώς μέσα και γύρω από την περιοχή του πρωκτού. Δεν είχε πυρετό, αλλά ήταν ληθαργικό και απαθές.
Το απόστημα γύρω από τη μολυσμένη περιοχή ανέδιδε μια αποκρουστική μυρωδιά. Δεν της δόθηκε
αλλοπαθητική ή άλλου είδους θεραπεία.Στις 23 Απριλίου 2015 ο θεραπευτής αντιμετώπισε τη μόλυνση με:
#1. CC1.1 Τονωτικό για ζώα + CC4.4 Δυσκοιλιότητα + CC21.11 Πληγές και γδαρσίματα…6TD (6φορές/ημέρα)
#2. CC4.4 Δυσκοιλιότητα + CC21.11 Πληγές και γδαρσίματα…6TD (6 φορές/ημέρα), εξωτερική εφαρμογή με νερό

Τη 2η ημέρα θεραπείας, οι εκκρίσεις σταμάτησαν. Ωστόσο, ο πόνος και τα σημάδια της λοίμωξης ήταν ακόμα εκεί.
Τα ιάματα συνεχίστηκαν. Μετά από 4 ημέρες ήταν 80% καλύτερα. Από την 7η ημέρα και μετά, η δοσολογία
μειώθηκε σε TDS (3 φορές/ημέρα) και μετά από 10 ημέρες θεραπείας ο σκύλος ήταν 100% θεραπευμένος

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

Προφίλ Θεραπευτών
Προφίλ Θεραπεύτριας 02817...Ινδία

Λεπτομέρειες για το πώς ο σύζυγός μου κι εγώ γίναμε θεραπευτές
δονητικής δημοσιεύτηκαν ήδη στο προφίλ μας στα Πρακτικά του Πρώτου
Διεθνούς Συνεδρίου Δονητικής (Ιανουάριος 2014). Για να συνοψίσουμε εδώ,
ζω στη Βομβάη τα τελευταία 37 χρόνια. Είχα μια πολύ ακμάζουσα και
πνευματική ζωή μέχρι το 2003. Στη συνέχεια, ένα ατυχές γεγονός άλλαξε τη
ζωή μου και με άφησε κατεστραμμένη. Η ψυχική αγωνία σε συνδυασμό με την
καθιστική ζωή οδήγησε σε αρθρίτιδα στα μέσα του 2004. Η ιατρική περίθαλψη
και άλλες θεραπείες απέτυχαν να μου δώσουν ανακούφιση. Κάποιος φίλος
τότε μου συνέστησε τη Δονητική και θεραπεύτηκα.
Βλέποντας τα θαυματουργά αποτελέσματα της δονητικής, ο σύζυγός μου κι
εγώ προσφερθήκαμε σα δυνητικοί θεραπευτές δονητικής. Είχαμε την ευκαιρία
να παρακολουθήσουμε ένα εργαστήριο Δονητικής για να γίνουμε Βοηθοί
θεραπευτές Δονητικής στο Dharmakshetra, στη Βομβάη το Μάιο του 2009.
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Εξειδικευτήκαμε σαν Junior Θεραπευτές Δονητικής τον Ιανουάριο του 2011 και έπειτα γίναμε Senior
Θεραπευτές τον Απρίλιο του 2011, κατά τη διάρκεια της πρώτης μας επίσκεψης στο Πρασάντι Νιλαγιάμ. Ο
πρώτος ασθενής που αναλάβαμε τον Απρίλιο με τη βοήθεια του μηχανήματος SRHVP, ήταν ένα αγόρι στο
σταθμό του τρένου του Πρασάντι Νιλαγιάμ, το οποίο υπέφερε από υψηλό πυρετό και σωματικό πόνο. Με τη
θεραπεία, ο πυρετός έπεσε μέσα σε μια ώρα και ένιωσε πεινασμένος. Τόσο καλό σημάδι! Αυτό έδωσε και σε μας
τεράστια χαρά. Όποτε ταξιδεύουμε στο Πουταπάρτι αισθανόμαστε ότι είναι ένας ωκεανός αγάπης και ειρήνης.
Τον Ιούλιο του 2011 ολοκληρώσαμε, στο Πουταπάρτι, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Δασκάλων Όλης της
Ινδίας. Αρχικά βοηθήσαμε άλλους δασκάλους δονητικής σε σεμινάρια στο Ναγκπούρ και στο
Τζαμπαλπούρ για να πάρουμε εμπειρίες. Τώρα έχουμε διεξάγει μια σειρά από εργαστήρια ανεξάρτητα και
έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από 80 AVPs/JVPs. Σήμερα, οι δυο μας, ο σύζυγός μου κι εγώ, είμαστε
αφιερωμένοι θεραπευτές δονητικής και Δάσκαλοι Δονητικής Όλης της Ινδίας. Νιώθουμε ότι σαν ομάδα
συζύγων, μπορούμε να είμαστε πολύ γερή ομάδα. Είμαστε πολύ ευτυχείς που μπορούμε να παίξουμε
κάποιο ρόλο στη διάδοση της ευλογίας της δονητικής και σε άλλες περιοχές της Ινδίας. Η εκπαίδευση
άλλων θεραπευτών δονητικής επίσης μας βοήθησε να βελτιώσουμε την πρακτική μας μια και
ανακαλύψαμε ότι μέσα από τη διδασκαλία μαθαίνουμε κι εμείς. Έχουμε σημαντικό ρόλο στην παροχή
δονητικών ιαμάτων σε περισσότερους από 12.000 ασθενείς σε μόλις 7 χρόνια, έχοντας γενικά σαν
αποτέλεσμα περίπου 80% με 90% επιτυχημένες περιπτώσεις. Παρακολουθούμε τακτικά την ελεύθερη
κλινική δονητικής στο Νταρμακσέτρα στη Βομβάη, κάθε δεύτερο και τέταρτο Σάββατο του μήνα.
Εδώ είναι μερικές σκέψεις σχετικά με την πρακτική μας: Κατά τα τελευταία 7 χρόνια, αισθανόμαστε ότι η
ικανότητά μας στη διάγνωση περιπτώσεων έχει εξελιχθεί μια και έχουμε αναπτύξει καλύτερη κατανόηση
των προβλημάτων των ασθενών. Στη Βομβάη όπως και σε κάθε άλλη μητροπολιτική περιοχή, υπάρχει
πολύ μεγάλη ρύπανση. Λόγω των πολλών ωρών μετακίνησης, οι άνθρωποι που εργάζονται εδώ
αγχώνονται. Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη κόπωση. Αυτό επηρεάζει την ψυχική και σωματική υγεία. Αλλά ο
Μπάμπα έχει τον τρόπο Του. Στέλνει τους ανθρώπους τους οποίους Θέλει να θεραπεύσει σε εμάς. Στόχος
μας είναι να υπηρετήσουμε το μέγιστο αριθμό των ανθρώπων.
Το να είμαστε θεραπευτές μας βοήθησε να συνειδητοποιήσουμε την αληθινή μας φύση ως αγαπημένα
παιδιά του Θεού. Μέσα από τη Δονητική, νιώθουμε ότι μας δίνεται η ευκαιρία να είμαστε μέρος της Θεϊκής
υπηρεσίας αγάπης. Η πρακτική μας στη Δονητική μας βοήθησε να κατανοήσουμε τον ανθρώπινο πόνο
καλύτερα. Νιώθουμε ότι, αντί για συμπάθεια, οι ασθενείς μας χρειάζονται περισσότερο αγάπη και παροχή
συμβουλών. Για πολλούς ασθενείς, βλέπουμε ότι η πραγματοποίηση αλλαγών στον τρόπο ζωής τους μέσα
από τον απλό και θετικό τρόπο προσέγγισής μας, τους βοηθά να ακολουθήσουν μια υγιή ζωή και να
απολαύσουν καλύτερα τη ζωή τους.
Ένας ασθενής που μας ενέπνευσε ήταν ένα αγόρι που είχε ίκτερο (βλ. την περίπτωση παρακάτω). Η γιαγιά
του αποκαλεί το αγγελούδι της ‘Μωρό του Μπάμπα’ απ’ όταν σώθηκε χάρη στη Δονητική. Όποτε μας
χαμογελάει γλυκά, νιώθουμε την ενθάρρυνση ν’ αγωνιστούμε για το στόχο μας που είναι η προσφορά προς
όλους που μας στέλνει ο Κύριος. Τώρα νιώθουμε την παρουσία του Μπάμπα παντού.
Έχουμε διαπιστώσει ότι είναι πολύ χρήσιμο να κάνουμε εξατομικευμένα combos για δύσκολα προβλήματα
με το μηχάνημα SRVHP. Σε μερικές περιπτώσεις, δίνοντας το νοσώδες ενός αντιβιοτικού που λαμβάνει ο
ασθενής, είναι πολύ χρήσιμο. Λειτουργεί το ίδιο σαν αντιβιοτικό.
Πρέπει να αναφέρω ότι το ιστορικό ασθενών και άλλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο του
Συνεδρίου Δονητικής παρέχει καλή υποστήριξη για ασθενείς. Όταν οι ασθενείς διαβάζουν το βιβλίο του
Συνεδρίου, πιστεύουν περισσότερο στη Δονητική και η αυξημένη πίστη τους παράγει καλύτερα αποτελέσματα.
Στη διαχείριση των ασθενών, προτείνουμε πάντα στους άλλους θεραπευτές τη σημασία της αυστηρής
πειθαρχίας στην καταγραφή ημερομηνιών και άλλων στοιχείων στο μητρώο των ασθενών. Αλλά εξίσου
σημαντικό είναι, λέμε στους θεραπευτές, οι ασθενείς να αισθάνονται ευτυχείς να επιστρέψουν σ’ εσάς.
Επίσης, προτρέπουμε τους θεραπευτές που εκπαιδεύουμε να συνεχίσουν το διάβασμα των βιβλίων vibro.
Οι ευλογίες που έχουμε λάβει από την πρακτική της δονητικής είναι πάρα πολλές για να μετρηθούν.
Είμαστε ευγνώμονες που είμαστε σε θέση να προσφέρουμε αυτήν την υπηρεσία αγάπης.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Προφίλ Θεραπεύτριας 02892…Αυστραλία

Οι σπουδές μου αφορούν τη Νοσηλευτική και Μαιευτική και τώρα σπουδάζω για να γίνω δασκάλα με
στόχο να διδάσκω τις πέντε Ανθρώπινες Αξίες του Σουάμι. Τώρα γράφω ένα βιβλίο βασισμένο στην
πρακτική της πνευματικής διδασκαλίας του Σουάμι.
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Είμαι πιστή λάτρης του Μπαγκαβάν Σρι Σάτυα Μπάμπα από το 1999. Το 2013 στο Guru Poornima, έμαθα
για τη Δονητική και ενστικτωδώς ήξερα ότι αυτή θα ήταν η υπηρεσία προσφοράς μου
(seva). Υπέβαλα την αίτησή μου και είχα συνέντευξη με τον Δρ. Aggarwal. Μου είπαν
να κάνω τις ερωτήσεις online πίσω στην Αυστραλία και να επιστρέψω για τα
μαθήματα. Ήξερα ότι για μένα αυτός ήταν ο τρόπος για να βοηθήσω τους ανθρώπους,
εκεί έτσι αποφάσισα και έπειτα να ερχόμουν πίσω για τα γενέθλια του Σουάμι το
Νοέμβριο και να παρακολουθήσω τα μαθήματα. Τα ολοκλήρωσα το 2013. Το Νοέμβριο
του 2015 θα επιστρέψω πάλι για τα πιο προχωρημένα μαθήματα. Ο μελλοντικός μου
στόχος είναι τα μαθήματα για να γίνω εκπαιδεύτρια. Νιώθω απίστευτα ευλογημένη που
είμαι σε θέση να κάνω την υπηρεσία προσφοράς μου στο Σουάμι.
Το τι επιστρέφεται πίσω σε μένα είναι Χάρις πέρα από κάθε λέξη.
Τα θαύματα που βλέπω με τους ασθενείς της Δονητικής δείχνουν τη Χάρη του
αγαπημένου μας Κυρίου, η οποία δεν παύει ποτέ να με εκπλήσσει. Έχω επίσης
ευλογηθεί με το τεράστιο έργο να είμαι Συν-συντονίστρια της Δονητικής στην
Αυστραλία. Τι δέσμευση κι αυτή! Η Αυστραλία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα κι έτσι
χρειαζόμαστε πολλούς θεραπευτές εκεί.
Σήμερα αντιμετωπίζω ασθενείς με δονητική σε όλη την Αυστραλία. Επικοινωνώ μέσω
τηλεφώνου, Skype και/ή e-mail και αποστέλω τα ιάματα. Η εμπειρία μου σα
θεραπευτής είναι ότι οι πιστοί του Σάι λαμβάνουν τα ιάματά τους με ευλάβεια, ενώ άλλοι
περιμένουν ή ζητούν στιγμιαία θεραπεία (μια κοινή δυτική τάση). Εξηγώ στους ασθενείς
ότι η θεραπεία τους μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο. Ενημερώνω τους πελάτες για τις
περιπτώσεις όπου μπορεί να απαιτηθεί μια παρατεταμένη περίοδος θεραπείας π.χ.,
ένας ασθενής που πάσχει από διπολική διαταραχή πάνω από 25 χρόνια υποβλήθηκε σε θεραπεία από
θεραπευτή 02640...Ινδία και χρειάστηκε ένας χρόνος για τη θεραπεία αλλά κατάφερε ν’ απαλλαγεί από τα 18
αλλοπαθητικά φάρμακα και ήταν ευτυχέστερος. Παρόλο που οι αθενείς είναι ενήμεροι ότι η θεραπεία
μπορεί να πάρει χρόνο, το να το ακολουθείς πρακτικά είναι μια άλλη ιστορία.
Παρά το γεγονός ότι μας έχουν πει ότι, ‘η Δονητική είναι έτοιμη για την ανθρωπότητα αλλά η ανθρωπότητα δεν είναι
έτοιμη για τη Δονητική’, ο Σουάμι συνεχίζει να μου στέλνει ασθενείς που χρειάζονται να μιλήσουν και ν’ ακουστούν
και χρειάζονται φροντίδα. Όλοι τους είναι εξαιρετικά ευγνώμονες που η δονητική προσφέρεται δωρεάν.
Επίσης συνδυάζω τη δονητική με το έργο της Louise Hay σχετικά με “νέες μορφές ψυχικής σκέψης”, όπως
παρουσιάζονται στο βιβλίο της, Μπορείς να θεραπεύσεις τη Ζωή σου. Γράφω το νέο τρόπο σκέψης για τον
ασθενή σε ένα πολύχρωμο κομμάτι χαρτί, μια και τα χρώματα είναι πολύ σημαντικά στη ζωή μας και
προσθέτω ένα αυτοκόλλητο μιας πολύχρωμης πεταλούδας. Τους συμβουλεύω να επαναλάβουν αυτό το
‘μάντρα’, λαμβάνοντας ταυτόχρονα τα ιάματα ή / και όταν το επιθυμούν.
Έχω ενταχθεί σ’ ένα πνευματικό κέντρο όπου και ζω. Το κέντρο είναι ανοιχτό δυο φορές την εβδομάδα.
Ένα σταθερό ρεύμα επισκεπτών έρχεται σ’ αυτό, έτσι διαπίστωσα ότι αυτό είναι μια σταθερή πηγή νέων
ασθενών. Επίσης ζώντας στο πνευματικό κέντρο μου έδωσε φίλους για μια ζωή, με τους ίδιους στόχους και
ενδιαφέροντα στη βοήθεια άλλων ανθρώπων που υποφέρουν.
Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω τη σταθερή ευλογία που ο Σουάμι με ποτίζει. Πιστεύω ότι είναι τιμή μου
να κάνω την εργασία του Σουάμι. Όπως λέει ο Σουάμι, ‘Κάντε τη δουλειά μου και θα κάνω τη δική σας’. Πόσο
αλήθεια είναι αυτό και πόσο ευλογημένοι είμαστε όντας μέρος της «σιωπηλής επανάστασής Του» και να
χρησιμεύουμε σαν ‘πολεμιστές του Σάι’! Είμαι ταπεινά ευγνώμων ταπεινά.
Ωμ Σάι Ραμ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Προφίλ Θεραπεύτριας 02901...Ιταλία

Ο θεραπευτής02494…Ιταλία: γράφει: Η θεραπεύτρια 02901…Ιταλία ξεκίνησε σπουδές
βιολιού στο Κονσερβατουάρ νταλ’ Άμπακο στη Βερόνα, αλλά αφού άρχισε
μαθήματα τραγουδιού στην όπερα, ανακάλυψε την αληθινή της κλίση. Μετά την
αποφοίτησή της με άριστα το 1983, έκανε το ντεμπούτο της το 1984 στον
πρωταγωνιστικό ρόλο στην όπερα του Γκλουκ, «Ορφέας», στο Σπολέτο.
Απόλαυσε μια λαμπρή καριέρα, η οποία διήρκεσε 25 χρόνια, στην οποία
τραγούδησε σε κορυφαία ιταλικά και ξένα θέατρα. Η θεραπευτής σήμερα
εργάζεται ως λέκτορας στο τραγούδι, στο Ωδείο της Βερόνα και συχνά διδάσκει
σε προχωρημένα σεμινάρια στην Ιταλία και το εξωτερικό (ειδικότερα στην
Ιαπωνία και στο Σάλτσμπουργκ, στην Αυστρία). Από το 1992 στηρίζει την
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πρώην δασκάλα της. Το 1996 ίδρυσε μια ακαδημία για την καλλιτεχνική εκπαίδευση στη Βερόνα
(Καλλιτεχνική Ακαδημία Kairòs Βερόνα) για τραγουδιστές, ηθοποιούς και χορευτές, η οποία διαθέτει
σήμερα ανοιχτά μαθήματα για την ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης του σώματος της ολιστικής φύσης του
ήχου και της κίνησης, με σκοπό τη βαθύτερη εσωτερική αναζήτηση.
Η θεραπεύτρια02901…Ιταλία γράφει: Συνάντησα τη Δονητική Θεραπεία εδώ και πάνω από 10 χρόνια χάρη σ’
έναν πολύ αγαπητό φίλο και συνάδελφο θεραπευτή02494…Ιταλία που με οδήγησε μέσα σ’ αυτό το υπέροχο
ταξίδι με τη σύζυγό του, οι οποίοι εργάζονται σαν ομάδα συζύγων. Μέσω της Δονητικής ήμουν σε θέση να
φροντίσω τον εαυτό μου αλλά και να δώσω θεραπεία για σοβαρές ασθένειες και για μέλη της οικογένειάς
μου με εκπληκτικά αποτελέσματα. Είμαι θεραπεύτρια για περισσότερο από πέντε χρόνια.
Ευχαριστώ το Θεό γι’ αυτήν την εξαιρετική δυνατότητα θεραπείας που μας έχει δώσει. Άνοιξα την καρδιά
μου εντελώς σε αυτή τη θεραπεία και αφιερώνω το διαθέσιμο χρόνο μου με χαρά σε εκείνους που το
χρειάζονται περισσότερο. Η Δονητική παράγει σημαντικά αποτελέσματα όχι μόνο στο φυσικό αλλά και στο
νοητικό επίπεδο γι 'αυτό συχνά παρατηρώ αλλαγές στο χαρακτήρα των ασθενών και στον τρόπο που
συνδέονται με τη ζωή μετά τη λήψη θεραπείας. Ο Θεός δείχνει το μεγαλείο Του με πολλούς τρόπους και
αυτό είναι ένα απτό παράδειγμα

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

Η Γωνιά των Απαντήσεων
1. Ερώτηση: Στέλνω τη μηνιαία αναφορά μου τακτικά αλλά πάντα καταναλώνω χρόνο για να ανατρέξω

στα αρχεία του μήνα και να δω πόσες ώρες υπηρεσίας (seva) έκανα και τον αριθμό των ασθενών
στους οποίους έδωσα θεραπεία τη διάρκεια του μήνα. Μπορείτε παρακαλώ να μου προτείνετε έναν
ευκολότερο τρόπο να το κάνω;

Απάντηση: Κάντε έξι κολώνες με τίτλους όπως φαίνεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα:

Ημ/νία Ώρες που
δαπανήθηκαν Νέοι Ασθενείς Παλαιοί Ασθενείς Ζώα Φυτά

1.4.15 2.5 1 3 1 6
3.4.15 0.5 0 1 0 6
......... ........ ....... ....... . ...... .......
30.4.15 3.5 2 1 0 3
Σύνολο 31 24 15 5 99

Στο τέλος κάθε θεραπευτικής συνεδρίας, καταγράψτε τους κατάλληλους αριθμούς όπως φαίνονται στο
παραπάνω παράδειγμα. Στρογγυλοποιήστε τις ώρες στο πιο κοντινό μισάωρο. Στο τέλος κάθε μήνα, το
μόνο που χρειάζεται είναι να αθροίσετε τους αριθμούς στις 5 κολώνες για να ολοκληρώσετε τη μηνιαία
αναφορά σας.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Ερώτηση: Μερικές φορές ανακαλύπτω ότι το δονητικό ίαμα για τον πόνο δεν ανακουφίζει τον πόνο.

Μπορείτε να μου προτείνετε κάποιες εναλλακτικές;

Απάντηση: Είχαμε καλά αποτελέσματα με τη δυναμοποίηση δυνατών αλλοπαθητικών παυσίπονων
Diclofenac. Παρόλα αυτά κάποιοι ασθενείς έπρεπε συγχρόνως να λαμβάνουν το αυθεντικό παυσίπονο και μετά
να μειώνουν σταδιακά τη δοσολογία του, ακόμα και μέχρι να φτάσουν στο μηδέν. Πρόσθετα μπορείτε να
συμβουλέψετε τον ασθενή να προσπαθήσει να σκεφτεί τον πόνο του με διαφορετικό τρόπο, π.χ. να φανταστεί
ότι ο πόνος μειώνεται, καθώς επίσης και να καταπιαστεί με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες γιατί αποσπούν το
νου από τον πόνο. Επίσης, επαναλαμβανόμενες θετικές δηλώσεις μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά,
δηλώσεις όπως: ‘Δεν πονάω, δεν υπάρχει τίποτα κακό με μένα, με τη Χάρη του Θεού, δεν έχω πρόβλημα’

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Ερώτηση: Όταν δίνω νοσώδες σε ασθενή μου, μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει άλλα δονητικά ιάματα;

Απάντηση: Όταν γίνεται θεραπεία σε ασθενή με νοσώδες, είναι καλύτερα να δοθεί το νοσώδες μόνο
του και όχι να προστεθεί ή να δοθεί ξεχωριστά άλλο δονητικό ίαμα. Σε κάποιες ειδικές περιστάσεις, ένα
νοσώδες μπορεί να δοθεί παράλληλα με άλλες δονήσεις αλλά κάθε περίπτωση πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται
με βάση τα δικά της στοιχεία. Μπορείτε πάντα να ζητήσετε τη συμβουλή ειδικών γράφοντας στην
ερευνητική ομάδα μας στο comboQueries@vibrionics.org

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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4. Ερώτηση: Μερικοί από τους ασθενείς μου πίνουν νερό φυλαγμένο σε χάλκινο ή ασημένιο σκεύος. Είναι
πρόβλημα αυτό όταν λαμβάνουν δονητικά ιάματα;

Απάντηση: Το να πίνεις νερό από χάλκινο ή ασημένιο σκεύος μπορεί να είναι ευεργετικό για την υγεία
κάποιου και τα καλά νέα είναι ότι δεν ουδετεροποιούνται τα δονητικά ιάματα που έχουν προηγουμένως
ληφθεί. Τα δονητικά ιάματα πρέπει να φυλάσσονται ξεχωριστά. Τα δονητικά ιάματα δεν πρέπει ποτέ να
ετοιμάζονται ή να φυλάσσονται σε μεταλλικά σκεύη κανενός είδους ή να έρθουν σ’ επαφή με μεταλλικά
εργαλεία, διότι το μέταλλο θα απομακρύνει τις δονήσεις

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Ερώτηση: Πρόσφατα μου έγινε εισήγηση ότι δε θα’ πρεπε να γράφω το όνομα της ασθένειας πάνω
στην ετικέτα του φιαλίδιου με τα ιάματα. Τι θα ήταν το ιδανικότερο να γράφεται πάνω στην ετικέτα;

Απάντηση: Ο ευκολότερος τρόπος για την κράτηση αρχείων θα ήταν να κατανείμετε σε κάθε ασθενή έναν
αριθμό αναφοράς στην πρώτη του επίσκεψη. Στις επόμενες επισκέψεις, είναι πολύ εύκολο να ανατρέξετε σε όλο το
αρχείο του ασθενούς, εφόσον τα αρχεία κρατώνται σε αριθμητική σειρά. Παρακαλώ θυμηθείτε να μη γράφετε στην
ετικέτα το όνομα της πάθησης ή νοσηρές καταστάσεις. Όταν δίνονται δυο ή περισσότερα φιαλίδια, κάποια θετικά
μηνύματα πρέπει να αναγράφονται όπως “Νιώθω καλύτερα", “Θεραπεία πόνου", “Ειρήνη”, ανάλογα με το
πρόβλημα. Αυτό βοηθάει στη διαφοροποίηση δυο φιαλιδίων. Αν παρακολουθείτε περισσότερους από έναν ασθενή
στην ίδια οικογένεια, μπορείτε να γράψετε τα αρχικά του ασθενούς πάνω στην ετικέτα

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Ερώτηση: Το εγχειρίδιο αναφέρει να πίνουμε 8-12 ποτήρια νερό την ημέρα. Κάποια ασθενής είχε
ινομυώματα στη μήτρα που πίεζαν την ουροδόχο κύστη της και την εμπόδιαζαν στην ούρηση. Μου είπε ότι
πίνοντας πολλά ποτήρια νερό της χειροτέρευε το πρόβλημα. Κάποιοι άλλοι ασθενείς με ρώτησαν επίσης αν
χρειάζεται ν’ ακολουθούν πιστά τη σύσταση για τα 8-12 ποτήρια ημερησίως. Μπορώ απλά να τους
συμβουλέψω να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν;

Απάντηση: Είναι σημαντικό να καθαρίσουμε τις τοξίνες για ίαση και το να πίνουμε αρκετό νερό μπορεί
να επιφέρει ταχύτερη εξάλειψη των τοξινών. Μια άλλη καλή αιτία για να πίνουμε 2-3 λίτρα νερού την ημέρα
όταν παίρνουμε τα ιάματα είναι ότι στην περίπτωση που υπάρχει αποκάθαρση, θα είναι πιο ήπια μια και οι
τοξίνες θ’ αποβληθούν γρηγορότερα. Μπορείτε να πείτε στους ασθενείς σας να κάνουν το καλύτερο που
μπορούν και ευγενικά να τους ενθαρρύνετε να πίνουν λίγο παραπάνω απ’ όσο συνηθίζουν. Μην τους
κάνετε να νιώθουν ένοχοι σε καμιά περίπτωση.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Ερώτηση: Κάποιοι από τους ασθενείς μου δυσκολεύονται να πάρουν την απογευματινή τους δόση
γιατί βρίσκονται στη δουλειά τους. Δεν επιθυμούν να κουβαλάνε όλο το μπουκάλι μαζί τους στη δουλειά γιατί
φοβούνται την πιθανότητα να το εκθέσουν σε ακτινοβολία από τους υπολογιστές/κινητά.

Απάντηση: Για την προστασία όλου του φιαλίδιου με τα σφαιρίδια από τέτοιου είδους έκθεση, μπορούν να
τυλίξουν ένα-δυο σφαιρίδια σ’ ένα χαρτομάντηλο και να τα πάρουν στη δουλειά. Αν χρησιμοποιήσετε
αλουμινόχαρτο για την προστασία των σφαιριδίων από την έκθεση σε ακτινοβολία, μην αφήσετε το
αλουμινόχαρτο να έρθει σε άμεση επαφή με τα σφαιρίδια.

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

 Θεία Μηνύματα από τον Υπέρτατο Θεραπευτή 

“Ο άνθρωπος σήμερα είναι θύμα της ανησυχίας. Ποια είναι η αιτία της ανησυχίας; Η έλλειψη
ικανοποίησης είναι η αιτία. Ο πλούσιος άνθρωπος είναι ανικανοποίητος παρά τη συσσώρευση
πλούτου. Η ανησυχία προκαλεί βιασύνη και τα δυο μαζί επιφέρουν προβλήματα υγείας. Έτσι,
Ανησυχία, Βιασύνη και Κάρι (λιπαρές τροφές) είναι η ρίζα καρδιακών παθήσεων.
Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων λιπαρών είναι η αιτία καρδιοαγγειακών ασθενειών. Οι γιατροί
συμβουλεύουν ενάντια στην κατανάλωση λιπαρών τροφών τα οποία προκαλούν αύξηση του
βάρους με αποτέλεσμα την ευαισθησία σε καρδιακές παθήσεις. Η παρουσία τοξινών προκαλεί
επίσης ίδια ζημιά. Έτσι, πρέπει κανείς να τρώει σε μέτριες ποσότητες το σωστό τύπο των τροφίμων
και να αποφεύγει τα αλκοολούχα ποτά για την προστασία της υγείας του. η πρόσληψη τροφής θα
πρέπει να μειώνεται σταδιακά μετά το 50στό έτος.” … Σάτυα Σάι Μπάμπα, Θείος λόγος, 21
Ιανουαρίου 1994

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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“Μπορείτε να κάνετε θαύματα με την αγνότητα της καρδιάς. Κάθε έργο που ξεκινά με αγνότητα
στην καρδιά είναι βέβαιο ότι θα πετύχει. Το χρήμα ρέει εάν η εργασία σας είναι διαποτισμένη με
αγάπη και θυσία" . …Σάτυα Σάι Μπάμπα, Θείος Λόγος, 21 Σεπτ. 1994,
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf

****************************************************************************************************
 Ανακοινώσεις 

❖ Γαλλία Τουρ: Εργαστήρι AVP 20-21 Ιουνίου 2015, επικοινωνήστε με την Danielle
στο trainer1@fr.vibrionics.org

❖ ΗΠΑ Σεφερντστάουν, WV: Εργαστήρι AVP 17-19 Ιουλίου 2015 και επίσης 11-13 Σεπτ. 2015.
Εργαστήρι SVP 18-20 Σεπτεμβρίου 2015, επικοινωνήστε με τη Susan στο trainer1@usa.vibrionics.org.

❖ Ινδία Πουταπάρτι, AP: Εργαστήρι AVP 23-26 Ιουλίου 2015, επικοινωνήστε με Hem
στο 99sairam@vibrionics.org

❖ ΗΒ Λονδίνο: Σεμινάριο επανεκπαίδευσης 4 Οκτ. 2015 και Κόβεντρι: Παρουσίαση Επίγνωσης
12 Ιουλίου 2015, επικοινωνήστε με Jeram στο jeramjoe@gmail.com ή τηλεφωνικά στο 020-8551 3979

❖ Ινδία Pune, Maha: Σεμινάριο Επανεκπαίδευσης & JVP 10-11 Οκτωβρίουr 2015, επικοινωνήστε με
Padma στο padmarallabhandi@yahoo.com

❖ Ιταλία Πάδοβα, Βενετία : εργαστήριο SVP  16-18 Οκτωβρίου 2015, επικοινωνήστε με το Μανόλη στο
monthlyreports@it.vibrionics.org

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

 Συμπληρωματικά
Αποσπάσματα από το Ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Θεραπευτών Δονητικής που

πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαίου 2014. Ίλφορντ, Έσσεξ, ΗΒ
1.0 Παρόντες: 25 θεραπευτές, 3 προσκεκλημένοι. Ο Δρ Jit K Aggarwal, παρουσίαζε.
Ο Δρ Aggarwal ευχαρίστησε το διοργανωτή της ημέρας, το Θεραπευτή 02822…ΗΒ, για τη συνολική του
δουλειά ως συντονιστή του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και για την τρομερή ενέργεια και προσπάθεια που
κατέβαλε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Διεθνούς Συνεδρίου Θεραπευτών Δονητικής, που
πραγματοποιήθηκε στο Prashanthi τον Ιανουάριο του 2014.
1.1 108 Common Combo Box (Κουτί 108 Συνήθων Συνδυασμών)
Το κουτί πρέπει να επαναφορτίζεται κάθε 2 χρόνια. Ουδετεροποιείται μετά την πάροδο ενός χρονικού
διαστήματος. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των combos. Προσοχή
στους πυλώνες ηλεκτρισμού, τα υπόγεια ρεύματα, τα κινητά τηλέφωνα και τους αναμεταδότες (το πιο
συχνό). Όσο πιο υψηλή είναι η συχνότητα τόσο χειρότερα γίνεται. Τα ασύρματα τηλέφωνα είναι τα
χειρότερα. Wi-Fi: να το κλείνετε το βράδυ, ειδικά αν το router/modem βρίσκεται στο υπνοδωμάτιο.
1.2 Τσάκρας

• Η υγεία των οργάνων μας εξαρτάται από τα τσάκρας (7 μείζονα + 2 σχετικά σημαντικά και πάνω
από 300 άλλα).

• Τα τσάκρας λαμβάνουν την ενέργεια για να κρατήσουν σε ισορροπία και να διατηρήσουν τα
όργανα υγιή. Αν υπάρχει μπλοκάρισμα ή ανισορροπία σ’ ένα τσάκρα, δημιουργείται νόσος στο
αιθερικό σώμα η οποία με τη σειρά της εκδηλώνεται στο φυσικό όργανο. Τα τσάκρας έχουν χρώμα
και οι άνθρωποι που μπορούν να δουν τσάκρας, μπορούν να δουν τα προβλήματα σε άλλους.
Η ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα είναι χρήσιμη στην άσκηση της δονητικής.

• Ο νους είναι η αιτία των ασθενειών. Ο Σουάμι απλά λέει, ‘Βλέπε καλό, να είσαι καλός και κάνε
καλό’. Ένας καθαρός νους θα κρατήσει την ασθένεια σε απόσταση.

• Υπάρχουν 7 εχθροί μέσα μας– ζήλεια, οργή, μίσος, απληστία, κακεντρέχεια, υπερηφάνεια και
λαγνεία. Στις διδασκαλίες του, ο Σουάμι μιλάει με πολύ απλό τρόπο και δίνει απαντήσεις. Ελέγχετε
ένα χαρακτηριστικό (έναν εχθρό) και ο Σουάμι θα φροντίσει για τα υπόλοιπα. Σ’ αυτήν την εποχή
της Kaliyuga, ανεξάρτητα απ’ ότι κι κάνουμε, θ’ ασθενήσουμε κάποια στιγμή.
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• Έχει επωθεί ότι κινούμαστε προς τη ‘Χρυσή Εποχή’. Για κάποιους είναι ήδη εδώ. Θα έρθει όταν
υπάρξει θετικότητα παντού γύρω μας.

1.3 Οι σκέψεις μας

• Η σκέψη είναι το βασικό δομικό στοιχείο της υγείας ή της ασθένειας. Η υγεία εξαρτάται από λεπτές
ενέργειες. Οι σκέψεις μπορούν να δημιουργήσουν αρνητικές δονήσεις. Είναι σα δομικά στοιχεία
μέσα από τα οποία ρέει ενέργεια. Με το που έχουμε μια αρνητική σκέψη, έχουμε στείλει αρνητική
ενέργεια έξω στον κόσμο και είναι δύσκολο να το σταματήσουμε.

• Θα πρέπει να δημιουργούμε θετικές σκέψεις όλη την ώρα, από τις οποίες η συγχώρεση είναι η πιο
σημαντική. Ο Δρ Aggarwal δήλωσε ότι όλοι έχουμε κάποιον που μας έχει βλάψει. Ζήτησε απ’ τον
καθένα να σκεφτεί μια τέτοια κατάσταση και να πει θετικά ότι οι πράξεις αυτού του ανθρώπου
συγχωρέθηκαν και να στείλουμε αγάπη σ’ αυτόν τον άνθρωπο. Στέλνοντας αγάπη στον άνθρωπο,
αναιρούμε την αρνητικότητα. Μέσα σε λίγες ημέρες θα πρέπει να έχουμε πάρει μια απάντηση και
να στείλουμε ένα email στον Δρ Aggarwal περιγράφοντας την ανταπόκριση που έλαβε ο καθένας.
Σχόλιο: 'Τυχαία, η ανατροφοδότηση με νέα ήταν εκπληκτική καθώς αισθάνθηκαν το όφελος αυτής
της άσκησης. Μια θεραπεύτρια έφτασε στο βαθμό να πει πως η ζωή της πήρε μια στροφή προς το
καλύτερο!'

• ‘Αν συγχωρέσεις – Ξεχνάς’. Εάν θυμάσαι, τότε δεν έχεις συγχωρήσει. Υπενθυμίζοντας ότι οι
δράσεις ήταν ‘θέλημα Θεού’, όχι ότι το άτομο είναι πολύ ισχυρό.

• Δεν βρισκόμαστε εδώ για να ελέγχουμε ή ν’ αλλάξουμε τους άλλους. Είμαστε εδώ μόνο για
ν’ αλλάξουμε τους εαυτούς μας. Προσευχηθείτε στο Θεό και αφήστε εκείνον να πάρει τον έλεγχο.
Πρέπει ν’ αλλάξουμε τη δική μας στάση.

• ‘Η καρδιά μας είναι ένας μονοθέσιος καναπές’ – που προορίζεται μόνο για το Θεό. • Προσκαλέστε
το καλό και τις θετικές σκέψεις.

• Ο απώτερος σκοπός είναι η λήψη προφυλάξεων για την πρόληψη ασθενειών αντί για τη λήψη
αγωγής προκειμένου να θεραπεύσουμε μια ασθένεια.

1.4 Αποτελέσματα των σκέψεων στα δονητικά ιάματα
Μερικοί ασθενείς αισθάνονται ότι τα ιάματα λειτουργούν στην αρχή αλλά φαίνεται να μην
λειτουργούν αργότερα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στα παρακάτω:

• Οι άνθρωποι ψάχνουν για γρήγορη θεραπεία. Πιστεύουν ότι η δονητική είναι ένα ‘μαγικό χάπι’.

• Η διάρκεια πρέπει να ληφθεί υπόψη: Πόσο διάστημα κάνουν άλλες θεραπείες; Πώς κάποιος
περιμένει να θεραπευτεί σε 5 ημέρες; Μια μακροχρόνια ασθένεια είναι σαν μια συνήθεια ή σαν
ώριμο δέντρο. Είναι βαθιά ριζωμένη στο σώμα. Τα τσάκρας έχουν χάσει την ισορροπία τους. Οι
ασθενείς έρχονται με μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Αυτό είναι που τους απογοητεύει.

• Οι άνθρωποι δεν ακολουθούν τους κανόνες ή δεν παίρνουν προφυλάξεις.

• Οι σκέψεις ενός ανθρώπου μπορεί να εμποδίζουν την ανάρρωση. Επειδή οι ασθενείς είναι
ανυπόμονοι και πιστεύουν ότι δεν καλυτερεύουν, δημιουργούν ένα μπλοκάρισμα. Έτσι, τους
παίρνει περισσότερο χρόνο για ν’ ανακάμψουν.

• Αν ένας άνθρωπος έχει ακλόνηστη πίστη, δημιουργεί μια θετική αύρα και ενέργεια, έτσι η θεραπεία
γίνεται γρηγορότερα.

Βασικά στοιχεία για τους ασθενείς που έρχονται πρώτη φορά:

• Δεν υπάρχει ανάγκη να λέτε πολλά. Μιλήστε λίγο για τη δονητική - είναι απλή, δεν έχει
παρενέργειες και είναι δωρεάν. Δεν χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες για τη θεραπεία, είναι η Χάρη
του θεού. Πείτε τους να επισκεφτούν τον ιστότοπο και να διαβάσουν τα προηγούμενα newsletters
αν θέλουν να διαβάσουν για ασθένειες συναφείς με τις δικές τους.
[www.vibrionics.org or news.vibrionics.org]. Πάρτε καλές σημειώσεις για την κατάστασή τους,
ξεκινώντας απ’ το παλιότερο πρόβλημα. Έχετε καλές σχέσεις με τους ασθενείς σας. Μην τους
κάνετε να πιστέψουν ότι είστε γιατρός.
Μην μιλήσετε για το χρόνο θεραπείας. Είναι στο χέρι του Θεού. Το ίαμα δεν είναι ο παράγοντας
που κάνει τη θεραπεία: ο Θεός είναι. Πείτε τους, ‘Έχετε υπομονή. Θα θεραπευτείτε’..

• Εξηγήστε ξεκάθαρα την αποκάθαρση.
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Για να συνοψίσουμε τη συνεδρία: Οι Δονήσεις επηρεάζουν τη ζωή μας. Οι αρνητικές σκέψεις θα
διαταράξουν ένα τσάκρα το οποίο στη συνέχεια θα επηρεάσει το σχετικό όργανο και θα οδηγήσει σε
ασθένεια. Θα πρέπει να προσκαλούμε θετικές σκέψεις και σιγά-σιγά θ’ αλλάξουμε.
1.5 Ερωτήσεις
1.5.1 Ε: Τι πρέπει να κάνουμε όταν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση με την οποία δε συμφωνούμε π.χ., να
παραστούμε σε κάποιο γάμο όπου προσφέρεται αλκοόλ και μη χορτοφαγικό φαγητό και όπου οι άνθρωποι
χορεύουν για δική τους ευχαρίστηση;
Α: [Εκτός αν αναφέρεται αλλιώς, ο Δρ Aggarwal απαντά σε όλες τις ερωτήσεις:] Θα πρέπει να δεχτούμε
αυτό που οι άλλοι θέλουν να κάνουν και να τους στείλουμε την αγάπη μας. Δεν μπορούμε ν’ αλλάξουμε
τους άλλους. Μπορούμε μόνο ν’ αλλάξουμε τον εαυτό μας και να αποτελέσουμε παράδειγμα προς μίμηση.
1.5.2 Ε: Κάποιοι ασθενείς αισθάνονται ότι το ίαμα φαίνεται να λειτουργεί στην αρχή αλλά δεν κάνει τίποτα
στη συνέχεια. Γιατί λαμβάνουμε τέτοιου είδους σχόλια και πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα;
A: Διευκρίνιση: Μήπως οι άνθρωποι αναμένουν άμεσο αποτέλεσμα;

• Οι άνθρωποι οδηγούνται στο να νομίζουν πως αυτό αυτό είναι ένα μαγικό χάπι. Για παράδειγμα,
ένας άνθρωπος που πονούσε στην πλάτη επί 20 χρόνια παραπέμθφηκε για δονητική θεραπεία.
Προφανώς ο άνθρωπος αυτός είχε πάρει πολλά διαφορετικά φάρμακα και είχε κάνει θεραπείες
που δεν δούλεψαν όλο αυτό το διάστημα, γιατί λοιπόν να περιμένει η δονητική να λειτουργήσει πιο
γρήγορα; Αν ο ασθενής είχε θεωρήσει να πάρει δονητικά ιάματα όταν πρωτοεμφανίστηκε η
ασθένεια, τότε θα ήταν ευκολότερο για τη θεραπεία της. Η κατάσταση έχει πλέον εδραιωθεί στο
σώμα για 20 χρόνια και είναι πολύ πιο δύσκολη η θεραπεία. Όπως το να ξεριζώσεις ένα πλήρως
ανεπτυγμένο δέντρο, χρειάζεται εξαιρετική προσπάθεια για να αφαιρέσεις όλες τις ρίζες του σε
σύγκριση με το όταν ήταν ακόμα μικρός θάμνος.

• Υποθέτοντας ότι ο ασθενής ακολουθεί τις οδηγίες, ένας άλλος λόγος μπορεί να είναι οι σκέψεις του
ασθενούς. Η σκέψη ‘δεν πάω καλύτερα’, δημιουργεί αρνητική ενέργεια και γίνεται εμπόδιο στη
θεραπεία. Έτσι, μπορεί να πάρει ακόμη περισσότερο χρόνο για να λειτουργήσει το ίαμα.

• Θεραπευτές και ασθενείς με θετικές σκέψεις δημιουργούν τη σωστή ενέργεια και επιταχύνουν τη
διαδικασία θεραπείας.

• Συνιστάται προσοχή όταν μιλάτε με τους ασθενείς σχετικά με τη δονητική. Ξοδέψτε λίγο χρόνο αλλά
να είστε σύντομοι. Μη δίνετε πολλές λεπτομέρειες για το σύστημα θεραπείας, αλλά να είστε
επαγγελματίες. (Δεν είμαστε γιατροί). Να τους λέτε ότι δεν παρεμβαίνει στις ιατρικές
συνταγογραφήσεις ή στις ιατρικές θεραπείες. Επίσης, δεν υπάρχουν φάρμακα ή χημικές ουσίες που
εμπλέκονται και δεν υπάρχουν παρενέργειες από τη δονητική. Πείτε τους να διαβάσουν τα
ενημερωτικά δελτία (newsletters) στην ιστοσελίδα μας και να ανατρέξουν σε περιπτώσεις ασθενειών
όπου οι συνθήκες είναι παρόμοιες με τις δικές τους.

• Δεν συμβουλεύουμε τους ασθενείς σχετικά με το χρονοδιαγράμμα της θεραπείας, καθώς δεν ξέρουμε
κι εμείς οι ίδιοι. Ο χρόνος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του
διαστήματος που η ασθένεια υπάρχει, την ηλικία του ασθενούς, τον τρόπο ζωής του ασθενούς, το
περιβάλλον κ.λ.π. Σε μία περίπτωση, ένα 15ετές πρόβλημα καθαρίστηκε με ένα χάπι, αλλά σε μια
άλλη περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί πολύ περισσότερο. Είναι στο χέρι του Θεού. Θα πρέπει να
είμαστε υπομονετικοί για ν’ αρχίσει να λειτουργεί η θεραπεία.

• Τα οξέα προβλήματα δεν είναι τόσο πολύ πρόβλημα - θεραπεύονται σε μικρή περίοδο. Τα χρόνια
προβλήματα συνήθως παίρνουν μεγαλύτερο χρόνο, απαιτείται υπομονή απ’ τον ασθενή.

• Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε θετικότητα στην πρώτη συνάντηση με τον ασθενή.
1.5.3 Ε: Τι γίνεται με τους ασθενείς που υποφέρουν από την αποκάθαρση (pullout); Στη συνέχεια
αποκαλύπτεται ότι είχαν περισσότερα προβλήματα από ό, τι αρχικά φαινόταν.
A: Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η νόσος έχει επικρατήσει στο σώμα και έχει επηρεάσει άλλα τσάκρας και
όργανα πράγμα που οδηγεί σε άλλες συνθήκες, τις οποίες μπορεί και ο ίδιος ο ασθενής να μη γνωρίζει ή
να μην τις θεωρεί ανησυχητικές και γι’ αυτό να μην τις ανέφερε. Για να χρησιμοποιήσουμε την ίδια
αναλογία, ένα τελείως ανεπτυγμένο δέντρο που το ξεριζώνουμε μπορεί ν’ αφήσει σπασμένες ρίζες
(ασθένεια) στο έδαφος (σώμα). Η αποκάθαρση είναι δράση και όχι αντίδραση στο ίαμα. Η αποκάθαρση
είναι θετική και σημαίνει ότι αφαιρούνται τοξίνες από το σώμα. Ενθαρρύνετε τον ασθενή και μπορεί να
χρειαστεί να προσαρμόσει τη δοσολογία ανάλογα με το είδος της αποκάθαρσης.
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1.5.4 Ε: Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους ασθενείς με ψυχικές και σωματικές παθήσεις ή πολλαπλές
ασθένειες, οι οποίοι λαμβάνουν διάφορα αλλοπαθητικά φάρμακα και υποφέρουν από παρενέργειες;
A: Τα περισσότερα φάρμακα για τον έλεγχο ψυχικών ασθενειών προκαλούν παρενέργειες. Για ν’
ασχοληθείτε με αυτό, είναι απαραίτητο να ετοιμάσετε ειδικό ίαμα (νοσώδες) για το οποίο θα πρέπει να
επικοινωνήσετε με Senior Θεραπευτές (SVP). Ένα δείγμα του φαρμάκου πρέπει να δοθεί στον SVP για να
ετοιμάσει το ίαμα το οποίο αρχικά θα λειτουργήσει στις παρενέργειες. Ο ασθενής πρέπει να συνεχίσει να
λαμβάνει την αλλοπαθητική αγωγή.
Εναλλακτικά, αρχίστε τη θεραπεία με CC17.2 Κάθαρση, το οποίο απαιτεί από τον ασθενή να πίνει
μεγάλες ποσότητες νερού. Προειδοποιήστε τον ασθενή για την πιθανότητα αποκάθαρσης. Να είστε
προσεκτικοί εάν ο ασθενής παραπονιέται για πόνο στο σώμα μετά την έναρξη του ιάματος. Αυτό μπορεί να
είναι σύμπτωμα αποκάθαρσης. Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής είναι καλά ενημερωμένος σχετικά με την
πιθανότητα αποκάθαρσης.
1.5.5 Ε: Τι γίνεται με μια περίπτωση χρόνιας ουρικής αρθρίτιδας, στην οποία ο ασθενής (άνδρας ηλικίας
50 ετών) χειροτερεύει με τα δονητικά ιάματα υποφέροντας από συνεχή αποκάθαρση αλλά μοιάζει να
καλυτερεύει με αλλοπαθητικά φάρμακα (Allopurinol); Ο ασθενής πάσχει από ουρική αρθρίτιδα επί 15
χρόνια και ακολουθεί ειδική δίαιτα. Λόγω της σοβαρότητας της αποκάθαρσης, παίρνει δονητικά ιάματα
μόνο περιοδικά.
A: Εξαιτίας του φόβου της αποκάθαρσης, ο ασθενής έχει πιθανώς αναπτύξει ένα ψυχικό μπλοκάρισμα.
Ο φόβος είναι το αντίθετο της Αγάπης. Ο ασθενής χρειάζεται να ξεπεράσει το φόβο του (κάνοντας δουλειά
σε πνευματικό επίπεδο) και το ίαμα θ΄αρχίσει να ενεργεί.
1.5.6 Ε: Πόσα ιάματα μπορούμε να βάλουμε σ’ ένα φιαλίδιο με σφαιρίδια;
A: Δεν υπάρχει μέγιστο. Παρόλα αυτά οι νέοι θεραπευτές θα πρέπει ν’ ακολουθούν τις παρακάτω αρχές:

• Σε οξείες ασθένειες, μπορείτε να συνδυάσετε όλα τα ιάματα, γιατί η κατάσταση θα καθαρίσει σε
σύντομο χρονικό διάστημα.

• Στις χρόνιες παθήσεις, με βάση την εμπειρία σας, αντιμετωπίστε κάθε θέμα τη φορά για να βεβαιωθείτε ότι
μπορείτε να εντοπίσετε ποιο ίαμα προκαλεί πιθανή αποκάθαρση.

• Κατά την ανάμιξη πολλών ιαμάτων, εξασφαλείστε ότι τα σφαιρίδια δεν μουσκεύουν υπερβολικά.
1.5.7 Ε: Πόσες ασθένειες μπορούμε να θεραπεύσουμε ταυτόχρονα;
A: Εφόσον οι ασθένειες ανήκουν στην ίδια κατηγορία, αντιμετωπίστε τις συγχρόνως. Εαν οι ασθένειες δε συνδέονται
μεταξύ τους - π.χ. οφθαλμολογικό πρόβλημα και αρθρίτιδα - ο ασθενής πιθανόν να λαμβάνει αλλοπαθητική αγωγή για
την κατάσταση των ματιών και τίποτα ειδικό παρά ανακουφιστικά παυσίπονα για την αρθρίτιδα. Σ’ αυτήν την
περίπτωση θα αντιμετωπίοσυμε μόνον την αρθρίτιδα και δε θα προσθέσουμε κάτι για τα μάτια.
Είναι καλύτερο να καθορίσετε τις προτεραιότητες με τον ασθενή. Είναι δυνατόν να γίνουν συνδυασμοί
αλλά η θεραπεία δεν θα είναι τόσο γρήγορη.
Έχουμε φυσική θεραπευτική δύναμη μέσα μας (Θεός). Συγκεντρωθείτε στο πρόβλημα. Στην περίπτωση
της αρθρίτιδας, καθορίστε πόσο άσχημα είναι ο πόνος και μετά αποφασίστε κατά πόσο θα αντιμετωπίσετε
τα προβλήματα μαζί.
1.5.8 Ε: Αν είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε πίστη του ασθενούς στη θεραπεία, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε
πρώτα το σύμπτωμα (πόνος) και μετά την αιτία, αλλά δε θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος έτσι;
A: Αν ο πόνος είναι υποφερτός, αντιμετωπίστε την αιτία, αλλά να είστε προετοιμασμένοι ότι η αποκάθαρση
(pullout) μπορεί να είναι σοβαρή.
Επίσης, λάβετε υπόψη την ηλικία του ασθενούς και αντιμετωπίστε την περίπτωση με βάση τα δικά του
χαρακτηριστικά.
Οι θεραπείες καθαρισμού μπορεί να προκαλέσουν αποκάθαρση. Αυτές χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση σε
τακτική καθημερινή βάση. Ο καλός θεραπευτής θα έχει ασθενείς που δε θα παραπονιούνται για αποκάθαρση
γιατί θα τους έχει προετοιμάσει καλά για τέτοιου είδους περιστατικά.
Ο ομοιοπαθητικός όρος της αποκάθαρσης είναι ‘θεραπευτική κρίση’, πράγμα που είναι αρνητικό, γι’ αυτό μην τον
χρησιμοποιείτε.
1.5.9 Ε: Το εγχειρίδιο αναγράφει πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βαζελίνη σαν μέσο για δερματικά
προβλήματα. Πώς μπορούμε να αναμείξουμε το combo μέσα στη βαζελίνη;



17

A: Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε μια διττή προσέγγιση όταν αντιμετωπίζετε μια δερματική πάθηση:
Εφαρμόστε το ίαμα απευθείας στο δέρμα σαν αλοιφή ή με νερό καθώς και μέσω λήψης από το στόμα.

• Πώς να το αναμείξετε με Βαζελίνη: Βάλτε μια σταγόνα από το ίαμα στη Βαζελίνη και ανακατέψτε
καλά χρησιμοποιώντας ένα μη-μεταλλικό αναδευτήρα για 3 λεπτά. Επαναλάβετε ακόμα δυο φορές
προσθέτοντας ακόμα μια σταγόνα από το ίαμα. Μέχρι τότε, θα έχετε ανακατέψει τη Βαζελίνη για
περίπου 10 λεπτά. Αυτό αρκεί. Η Βαζελίνη θα έχει αλλάξει χρώμα σ’ αυτό το σημείο. Μην
χρησιμοποιήσετε αρωματισμένη Βαζελίνη. Χρησιμοποιήστε μόνο φυσική μη αρωματική Βαζελίνη.

• Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο προτεινόταν για πολλά χρόνια αλλά πρόσφατα ανακαλύψαμε ότι το
λάδι καρύδας μπορεί να είναι ακόμα καλύτερο. Το λάδι καρύδας ψυχρής έκθλιψης είναι το
καλύτερο. Επίσης, βοηθά στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης.

• Όταν τα Δονητικά ιάματα πρόκειται να εφαρμοστούν στο δέρμα, αυτό μπορεί να γίνει με τα χέρια
του ασθενούς.

• Πώς να το αναμείξετε με νερό: Βάλτε 1 σταγόνα ιάματος σε 200 ml νερού. Εφαρμόστε με μπατονέτα ή ο
ασθενής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα χέρια του για να τρίψει το ίαμα στην πληγείσα περιοχή.

1.6.0 Ε: Πολλοί ηλικιωμένοι ασθενείς, άνδρες και γυναίκες από 60 και πάνω, φοβούνται να βγουν έξω
από το σπίτι τους εξαιτίας προβλημάτων ελέγχου του εντέρου τους. Υπάρχει κάποιο ίαμα; Τους
τελευταίους μήνες είχα 7 ηλικιωμένους που ζητούσαν θεραπεία γι’ αυτό. Λένε, ‘Όταν βγαίνω έξω πρέπει να
επιστρέψω σπίτι νωρίς γιατί χάνω τον έλεγχο των εντέρων μου (χαλάρωση των κινήσεων), ή πρέπει να
ψάχνω για τουαλέτα ή να φοράω πάνες μιας χρήσης για ενήλικες’. Αυτοί οι άνθρωποι αναπτύσσουν
χαμηλή αυτοεκτίμηση και αισθάνονται ντροπαλοί για κοινωνικές εξόδους, έτσι μένουν σπίτι.
A: Ο Δρ Aggarwal έχει προτείνει το ίαμα για τους μύες NM7 CB7 (Τόνωση Μυών, Αιμοφ. Αγγείων,
Παράλυση, ΣΥμφόρηση) (φτιαγμένο με τη χρήση του μηχανήματος SRHVP) για την ενδυνάμωση των
μυών που επηρεάζονται Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: CC4.6 Διάρροια + CC12.1 Τονωτικό για
ενήλικες + CC15.1 Ψυχικό και Συναισθηματικό τονωτικό + CC20.4 Μύες και Ερειστικός ιστός.
A: Ένας επισκέπτης, γιατρός, προσέθεσε ότι το πρόβλημα ξεκινάει στο ηλικιακό γκρουπ 60-70. Συνέστησε
ότι όταν το πρόβλημα είναι σε αρχικό στάδιο, θα πρέπει να λέμε στους ασθενείς να εξασκούν τους
πληγέντες μύες (το σφιγκτήρα στην πίσω δίοδο) πιέζοντας και χαλαρώνοντας τους μύες 9 φορές κάθε
πρωί και το βράδυ πριν τον ύπνο. Επίσης κάνοντας το ίδιο 18 φορές κάθε φορά που βγαίνουν έξω και να
αποφεύγουν την κατανάλωση φαγητού και ποτού προηγουμένως καθώς αυτό διεγείρει την παρόρμηση. Ο
σφιγκτήρας στην ουρήθρα επίσης θα εξασκηθεί παράλληλα και έτσι θα ξεπεραστούν οποιαδήποτε
προβλήματα ακράτειας. Ο Βελονισμός και η Kapalbhati γιόγκα επίσης βοηθούν τέτοιες καταστάσεις.
1.6.1 Ε: Υπάρχει θεραπεία για τα υπέρβαρα άτομα; Δεν είναι έχουν όλοι υποθυρεοειδισμό. Ως εκ τούτου,
δεν μπορούμε να επιβάλλουμε ό,τι είναι στο combo CC6.2 Υποθυρεοειδισμός γιατί συνδέεται με ίαμα του
θυρεοειδούς. Θα σας ήμουν ευγνώμων αν μπορείτε να ρίξετε λίγο φως σε αυτό.
A: Το combo είναι CC6.2 Υποθυρεοειδισμός + CC15.4 Διαταραχές Διατροφής. Λειτουργεί σε όλες τις
συνθήκες. Για να χάσουν βάρος, οι ασθενείς πρέπει να εργαστούν νοητικά και να έχουν τη σωστή
συμπεριφορά. Θα πρέπει να κοιτάξετε στον καθρέφτη και να αποφασίσετε ότι πρέπει να κάνετε κάτι για να
μειώσετε το βάρος σας. Η εκπαίδευση τρόπου ζωής είναι σημαντική. Τα υπέρβαρα άτομα τείνουν να έχουν
χαμηλή αυτοεκτίμηση. Είναι καθήκον μας να εκπαιδεύσουμε τους ασθενείς μας για υγιεινές διατροφικές
συνήθειες και άσκηση. Συστήστε τους να πίνουν λίγο νερό μισή ώρα πριν από τα γεύματα και να τρώνε
σαλάτα ως το πρώτο πιάτο. Μπορούμε να τους συμβουλέψουμε να παίρνουν χρόνο για να εστιάζονται την
ώρα του φαγητού και να μασούν καλά, 32 φορές για κάθε μπουκιά σύμφωνα με την Αγιουρβέδα.
1.6.2 Ε: Έχουμε στο κουτί με τα Combo ένα ίαμα για σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα CC20.3 Αρθρίτιδα. Στον
καρπιαίο σωλήνα, ένα διάμεσο νεύρο συμπιέζεται καθώς περνά μέσα από το στενό πέρασμα των οστών και
των συνδέσμων στην κάτω πλευρά του καρπού. Με ποιον τρόπο το ίαμα για τον καρπιαίο σωλήνα
αποσυμπιέζει το διάμεσο νεύρο;
A: Υπάρχουν 9 οστά στον καρπό. Οι δονήσεις εξισορροπούν τα σχετικά τσάκρας. Αυτό αποσυμπιέζει τα
νεύρα και καταργεί το πρόβλημα. Παρομοίως, το ίαμα CC20.5 Σπονδυλική Στήλη λειτουργεί για τις
καταστάσεις όπου υπάρχει κήλη στους δίσκους ενώ η αλλοπαθητική ιατρική συμβουλεύει να ξαπλώνουμε
σε ύπτια θέση στην πλάτη. Είναι γνωστό ότι ακόμη και μια μόνο δόση έχει καταργήσει αυτήν την
κατάσταση. Αυτό είναι εργασία του Θεού.
1.6.3 Ε: Ποια είναι η θεραπεία για την υπερδραστηριότητα του παραθυρεοειδούς αδένα; Αυτό αυξάνει τα
επίπεδα ασβεστίου στο σώμα.
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A: Είναι το SR517 Παραθυρεοειδής, που βρίσκεται μέσα στο CC6.1 Υπερθυρεοειδισμός. Ωστόσο, είναι
καλύτερο να προετοιμάσετε νοσώδες από ένα δείγμα αίματος. Δουλέψτε στο νοητικό κομάτι, καθήστε με τον
ασθενή και αφιερώστε κάποιο χρόνο στην πάθηση. Προσευχηθείτε στο Θεό για τη θεραπεία του ασθενούς.
Μπορείτε να ζητήσετε από τον ασθενή ν’ ακολουθήσει τη συμβουλή μιας παλιάς Χαβανέζικης προσευχής που
λέγεται Ho'oponopono και όπου επαναλαμβάνουμε 4 προτάσεις μαζί:  1. Συγγμώμη (I am sorry).
2. Σ’ αγαπώ (I Love you). 3. Παρακαλώ συγχώρεσέ με (Please forgive me). 4. Σ’ ευχαριστώ (Thank you). Στην
καρδιά σας απευθυνθείτε στο πρόσωπο που αισθάνεστε ότι έχει πληγωθεί από εσάς ή σε όποιον νομίζετε ότι
είναι θυμωμένος μαζί σας ή σ΄αυτόν που είναι εχθρός σας ή σ’ αυτόν που σας έχει βλάψει.
1.6.4 Ε: Έχω μια δύσκολη περίπτωση μ’ έναν άνδρα, 39 ετών, ο οποίος πιστεύει πως δεν έχει καμιά
ασθένεια. Παραπέμφθηκε από τη μητέρα του η οποία είναι αγχωμένη μαζί του. Ο ασθενής συνεχίζει να
παρασύρεται εκτός θέματος κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.
A: Ο ασθενής μπορεί να έχει ένα δυνητικό ψυχικό πρόβλημα και θα πρέπει να του δοθεί CC15.2 Ψυχιατρικές
Διαταραχές για μεγάλο διάστημα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε CC18.1 Εγκεφαλικές αναπηρίες.

Σχόλιο: Διατυπώθηκε η άποψη ότι είναι πιθανό η μητέρα να προκαλεί την κατάσταση του γιου της. Μερικές
φορές το ίαμα δεν είναι η απάντηση. Οι έγκυες γυναίκες πρέπει να προσέχουν τις σκέψεις τους, γιατί αυτές
επηρεάζουν το έμβρυο.
A: [Ο Δρ Aggarwal απαντά:] Ο Σάι Μπάμπα έχει δηλώσει ότι η βασική αιτίας της ασθένειας είναι μέσα στο
νου. Αυτό έχει αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας από το Σουάμι Ράμα [ο οποίος πέρασε κάποιο χρόνο στις
ΗΠΑ διεξάγοντας έρευνα του νου-σώματος, τη δεκαετία του 1970]. Το απέδειξε σ’ ένα γεμάτο αμφιθέατρο του
Πανεπιστημίου Στάνφορντ στις ΗΠΑ, όταν δημιούργησε μια διαφορά 10 βαθμών θερμοκρασίας στο χέρι ενός
εθελοντή από το ακροατήριο. Ακόμα δημιούργησε μια κύστη μεγέθους μπάλας του γκολφ σε 10 sec και την
εξαφάνισε. Το ζήτημα είναι ότι όλοι είμαστε συνδεδεμένοι, όλοι είμαστε ένα.
Όλοι μέρα έχουμε σκέψεις. Πολλές από αυτές είναι αρνητικές. Μην προσπαθήσετε να τις σταματήσετε.
Απλά αντικαταστήστε τις με θετικές σκέψεις.
1.6.5 Ε: Ποια είναι η συνήθης πρακτική για την αποθήκευση ενός δείγματος νοσώδους από ασθενή;
A: Αν το νοσώδες είναι φτιαγμένο σε σφαιρίδια, αυτό θα κρατήσει για 6 μήνες. Κρατήστε μερικά σφαιρίδια
σ’ ένα άλλο φιαλίδιο και ανανεώνετέ το κάθε 6 μήνες. Είναι προτιμότερο για τον ασθενή να κρατήσει αυτά
τα δείγματα σφαιρίδια.
1.7. Πρόσθετες συστάσεις από τον Δρ Aggarwal:

• Παρά το γεγονός ότι φτιάχνετε το ίαμα σε 200ml νερού και παίρνετε μια δόση 5ml, θα πρέπει
ν’ αλλάζετε το νερό κάθε 7 ημέρες αφού καθαρίσετε το δοχείο. Πείτε στους ασθενείς να κοιτούν το
ίαμα και να σιγουρεύονται ότι δεν έχει αρχίσει να σχηματίζει νέφη ή να αποχρωματίζεται. Αν
συμβαίνει αυτό, τότε αλλάζετε το νερό κάθε 4 με 5 ημέρες.

• Συνιστάται να μη δίνετε καθόλου σταγόνες οινοπνεύματος απευθείας από τα φιαλίδια με τα
combos στον ασθενή.

• Για τη θεραπεία των οφθαλμών και των αυτιών, μπορείτε να κάνετε σταγόνες. Για τα μάτια, φτιάξτε
το ίαμα σε 200ml απεσταγμένου νερού και μετά γεμίστε με αυτό ένα μπουκαλάκι με σταγονόμετρο
(συνήθως 30ml). Το υπόλοιπο μπορεί να πεταχτεί, αν είναι απαραίτητο.

• Είναι αρκετό τα μπουκάλια και τα δοχεία να πλένονται σε ζεστό νερό και να στεγνώνουν με αέρα.
Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό.

• Όλοι οι Δονητικοί Θεραπευτές πρέπει να έχουν πάντα ένα κουτί έκτακτης ανάγκης. Ο Δρ Aggarwal
τόνισε ότι όλοι οι γιατροί θα πρέπει να έχουν πάντα 9 combos (για τους συνδυασμούς, δείτε τα
φάρμακα Ευεξίας, στους 108 Συνήθεις Συνδυασμούς, Εγχειρίδιο 2011, σελ. 2).

[Σημείωση: Εξαιρετικές περιπτώσεις που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου θα
δημοσιευθούν στο Newsletter του Ιουνίου/Ιουλίου 2015.]

Om Sai Ram

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


