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 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ Dr Jit K Aggarwal  

Αγαπητοί Θεραπευτές 

Κάλεσμα συμμετοχής στην προσφορά των 90ων γενεθλίων 

Θα ήθελα να ξεκινήσω με μία πολύ σημαντική ανακοίνωση για τους Δονητικούς Θεραπευτές. Όπως όλοι 
γνωρίζετε, την 23η Νοεμβρίου είναι τα 90ά γενέθλια του αγαπημένου μας Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. 
Σε αυτήν την ευοίωνη και χαρμόσυνη ημέρα, οι Θεραπευτές θα κάνουν μια προσφορά των περιπτώσεων  
στον Swami. Όλοι οι Θεραπευτές καλούνται να στείλουν ιστορικά περιπτώσεων για να συμπεριληφθούν 
στην προσφορά που θα υποβληθεί στον Κύριό μας. 

Προσφέρουμε τις περιπτώσεις για να εκφράσουμε την αγάπη μας στον Swami, μιας και Αυτός είναι ο 
αληθινός Θεραπευτής του κάθε ασθενή και όλων μας. Η 90η γιορτή των γενεθλίων μας δίνει επίσης μια 
πολύτιμη ευκαιρία για να εκφράσουμε την αφοσίωσή μας στον Swami ως όργανά Του. Τι καλύτερος 
τρόπος για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για το δώρο του από αυτόν της προσφοράς στον Κύριό 
μας. Τους καρπούς της προσφοράς που Εκείνος έχει αναθέσει σε εμάς! 

Όλοι οι θεραπευτές μπορούν να συμμετέχουν αποστέλλοντας ένα ή περισσότερα ιστορικά περιπτώσεων 
για να συμπεριληφθούν στο ειδικό τεύχος των 90ων Γενεθλίων του Ενημερωτικού Δελτίου Δονητικής 
Θεραπείας. Ευχόμαστε κάθε περιοχή και κάθε χώρα να εκπροσωπείται. Θα συμπεριλάβουμε όσες 
περισσότερες περιπτώσεις είναι δυνατόν, αλλά όλες οι ολοκληρωμένες υποθέσεις που έχουν υποβληθεί 
κατά την τελική ημερομηνία, θα παρουσιαστούν στον Swami για τα γενέθλιά του. Οι υπόλοιπες 
περιπτώσεις θα δημοσιευθούν σε κατοπινές εκδόσεις. 

Παρακαλούμε να στείλετε τα περιστατικά σας στο  news@vibrionics.org το συντομότερο δυνατό. 
Καλωσορίζουμε απτές συνήθεις περιπτώσεις που είναι χαρακτηριστικές της καθημερινής πρακτικής σας, 
καθώς και εξαιρετικές περιπτώσεις. Παρακαλούμε να κάνετε το καλύτερο δυνατό, παρέχοντας 
ολοκληρωμένες πληροφορίες, κάτι που θα εξοικονομήσει χρόνο και εργασία. Για να σας βοηθήσω να 
διασφαλίσετε ότι έχετε συλλέξει όλες τις πληροφορίες, έχω συντάξει έναν κατάλογο ελέγχου. Παρακαλώ 
κάντε κλικ εδώ click here για λεπτομέρειες (Θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε με την ιστοσελίδα Vibrionics  
www.vibrionics.org, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας? Αν χρειάζεστε 
βοήθεια, επικοινωνήστε με news@vibrionics.org.). 
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Οι περιπτώσεις θα γίνονται δεκτές από τώρα μέχρι 10 Οκτωβρίου. Η προθεσμία της 10ης  Οκτωβρίου είναι 
τελική. Αυτό θα μας δώσει χρόνο να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες και στην συνέχεια να 
επικοινωνήσουμε μαζί σας για τυχόν ελλείψεις ώστε να προετοιμάσουμε τις υποθέσεις για παρουσίαση και 
δημοσίευση. Παρακαλώ μην περιμένετε μέχρι την τελευταία στιγμή. Όσο πιο γρήγορα στείλετε τις 
περιπτώσεις σας τόσο το καλύτερο, καθώς αυτό θα μας επιτρέψει να διανείμουμε το φόρτο εργασίας μας. 
Ελπίζουμε ειλικρινά ότι όλοι οι θεραπευτές θα επωφεληθούν από αυτή την πολύτιμη ευκαιρία. 

Ευγνωμοσύνη στους θεραπευτές της Kerala για την προσφορά 

Επιθυμώ να εκφράσω την βαθιά μου ευγνωμοσύνη στον συντονιστή της Kerala και την ομάδα των 
θεραπευτών που κάνουν ειδικά ταξίδια στο Prashanti Nilayam για να συγκεντρώσουν κουτιά 108CC. Αυτά 
τα κουτιά είναι ζωτικής σημασίας για την πρακτική της δονητικής! Μπορεί να μην είναι εμφανής, αλλά 
πολλή δουλειά εμπλέκεται σε αυτό. Επίσης, έχουν αναλάβει τη συλλογή στοιχείων, την προετοιμασία, 
εκτύπωση και αποστολή των ταυτοτήτων των μελών μας για την συμμετοχή τους στην διεθνή μας ένωση 
IASVP. Τα οφέλη της προσφοράς των θεραπευτών σε όλο τον κόσμο. 

Αυτό το τεύχος εστιάζει στους Θεραπευτές απο το Δελχί  

Στο έργο μιάς πολυμορφικής ομάδας αφοσιωμένων θεραπευτών από το Δελχί εστιάζει αυτό το τεύχος. Θα 
θέλαμε να συγχαρούμε την συντονίστρια από το Δελχί (Delhi-NCR Coordinator02859...India ) για τη σημαντική 
συμβολή της στην οργάνωση και την σύνταξη πολλών προφίλ θεραπευτών και περιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένου και του δικού της. Μας παρέχει ένα εμπνευσμένο παράδειγμα της αγάπης, σε 
δράση. 

Στην υπηρεσία του Sai με αγάπη 

Jit K Aggarwal 

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

 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ Combos  

1. Νόσος του Πάρκινσον και η Ψωρίαση 02859...Ινδία  

Τον Μάρτιο του 2013, ένας άνδρας ασθενής ηλικίας 54 χρόνων πλησίασε τον ασκούμενο (θεραπευτή) σε 
μια όχι ευχάριστη κατάσταση. Περπατούσε υποβασταζόμενος από τους δύο γιούς του. Επασχε από τη 
νόσο του Πάρκινσον σε μεσαίο στάδιο, διαγνωσμένη έξι χρόνια πριν, για την οποία του είχε δωθεί 
θεραπεία με αλλοπαθητικά φάρμακα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο του Δελχί. Επίσης λάμβανε Zandopa 
(mucuna pruriens). Λόγω τρέμουλου, δυσκαμψίας και σωματικού πόνου, εξαρτώνταν από τα μέλη της 
οικογένειάς του, ακόμη και για την καθημερινή του ρουτίνα. Επίσης του διαγνώστηκε ψωρίαση και 
κατάκλιση. Ήταν ανίκανος να κοιμηθεί στην ίδια θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα και ένιωθε πολύ άβολα. 
Του δόθηκε: 

Για τα συμπτώματα Πάρκινσον: 
#1. CC18.6 Νόσος Πάρκινσον + CC20.2 SMJ (Σκελετός, μύες, αρθρώσεις) Τονωτικό…TDS(3 φορές 
ημερησίως) 

Για ψωρίαση και κατάκλιση: 
#2. CC21.10 Ψωρίαση + CC21.11 Πληγές και γδαρσίματα...TDS, πόσιμο και σε λάδι καρύδας για εξωτερική 
εφαρμογή  

Σε δύο μήνες, είχε απαλλαχθεί από τα προβλήματα του δέρματος και η δοσολογία του #2 μειώθηκε σε OD 
(μία φορά την ημέρα). Επίσης, τα συμπτώματα του Πάρκινσον μειώθηκαν κατά 50%. Ήταν σε θέση να 
μετακινηθεί στο σπίτι του χωρίς καμία βοήθεια. Κοιμόταν ειρηνικά και ήταν αρκετά χαρούμενος. Βλέποντας 
τη βελτίωση του, ο γιατρός του μείωσε τη φαρμακευτική αγωγή για το Πάρκινσον στο μισό. Ο ασθενής 
συνέχισε να λαμβάνει το # 1 TDS. Μετά από έναν ακόμη μήνα, υπήρξε βελτίωση σχεδόν 80% στην 
κατάστασή του. Ο ασθενής στη συνέχεια ανέλαβε ξανά την εργασία του στο αγρόκτημά του και ήταν 
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εντελώς ανεξάρτητος. Ετσι ο γιατρός του μείωσε και την μυοχαλαρωτική αγωγή. Ο ίδιος και η οικογένειά 
του ήταν συγκλονισμένοι και εξαιρετικά ευγνώμωνες προς τον Κύριο για αυτό το απροσδόκητο καλό. 

Σταμάτησε τη λήψη # 2, αλλά συνέχισε με το # 1 για τρεις μήνες ακόμη πριν λήξη την επαφή με τον 
ασκούμενο (θεραπευτή). 

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

2. Μολυσμένα πόδια 02859...Ινδία  

Ο ασκούμενος γράφει: Τον Απρίλιο του 2011, ολοκλήρωσα τα μαθήματα των 3 ημερών για Δονητικός 
Θεραπευτής (AVP) που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη μου, με την μοναδική προσευχή, να βοηθήσω 
τουλάχιστον ένα άτομο. Μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ανέλαβα τον πρώτο μου ασθενή. Ήρθα 
αντιμέτωπη με μια πολύ φτωχή κυρία με πρησμένο, γεμάτο πύον αριστερό πόδι. Κούτσαινε και 
δυσκολευόταν να κάνει τις καθημερινές δουλειές που απαιτούνταν από αυτήν για να κερδίζει το 
καθημερινό ψωμί της ως υπηρέτρια σε έναν από τους συγγενείς μου. Υπέφερε για περισσότερο από ένα 
δεκαπενθήμερο. Της έδωσα: 

CC21.1 Τονωτικό δέρματος + CC21.11 Πληγές & Γδαρσίματα...6TD (6 φορές ημερησίως) 

Σε μία εβδομάδα το πύον είχε εξαφανιστεί, το πρήξιμο είχε φύγει και δεν πόναγε καθόλου. Ήταν σε θέση 
πλέον να περπατήσει και να κάνει τη δουλειά της. Στη συνέχεια, η δόση μειώθηκε σε TDS (3 φορές 
ημερησίως) για τρεις ημέρες και συνεχίστηκε OD (1 φορά ημερ.) για άλλη μία εβδομάδα. 

Σχόλιο του ασκούμενου: 

Ο ασθενής θεραπεύτηκε πλήρως, χωρίς να ξοδέψει χρόνο και χρήμα για αλλοπαθητική θεραπεία. Ήμουν 
γεμάτη θαυμασμό, ευγνωμοσύνη και ένα βαθύ αίσθημα ευθύνης προσφέροντας αυτή την υπηρεσία με 
απόλυτη ειλικρίνεια. Η διαδρομή στη συνέχεια υπήρξε βαθιά συγκινητική για μένα και κάνω τακτική 
υπηρεσία σε υποβαθμισμένες περιοχές. Η αγάπη και η χάρη του Σουάμι συνεχίζει να ρέει. 

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

3. Πονόδοντος, Διατροφική διαταραχή Pica και απώλεια μαλλιών 02859...Ινδία  

Τον Μάιο του 2013, ένας 22χρονος άνδρας ασθενής παραπονέθηκε για μεγάλη ευαισθησία στα κρύα ή 
ζεστά τρόφιμα, η οποία του προκαλούσε πονόδοντους. Από την παιδική του ηλικία επίσης συνήθιζε να 
τρώει κιμωλία και άλλες μη-θρεπτικές ουσίες. Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, τα μαλλιά του 
άρχισαν να πέφτουν και να γκριζάρου πράγμα που τον έκανε να ανησυχεί για την εμφάνισή του. Του 
δόθηκε: 

Για τον πονόδοντο και την διατροφική διαταραχή pica: 
#1.  CC11.6 Λοιμώξεις δοντιών + CC15.4 Διατροφικές διαταραχές…TDS(3φορές ημερ.) 

Για τα προβλήματα μαλλιών: 
#2. CC11.1 Τονωτικό μαλλιών + CC11.2 Προβλήματα μαλλιών + CC15.1 Ψυχικό & Συναισθηματικό 
τονωτικό...TDS 

Μετά από τρεις εβδομάδες, ανέφερε ότι ο πονόδοντος είχε φύγει, οι τροφικές επιθυμίες είχαν μειωθεί κατά 
80% και η απώλεια μαλλιών κατά 60%. Μετά από θεραπεία δύο μηνών, είχε εντελώς θεραπευτή και ήταν 
πολύ χαρούμενος. Η δοσολογία μειώθηκε σε OD (1 φορά ημερ.) και συνεχίστηκε για άλλον ένα μήνα. 

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

4. Αγχος εξετάσεων 02859...Ινδία  

Οι πανικόβλητοι γονείς ενός 17χρονου κοριτσιού επισκέφθηκαν τον ασκούμενο στα μέσα Ιανουαρίου 2014. 
Η κόρη τους ήταν άριστη μαθήτρια όλη της τη ζωή, αλλά μαράζωνε κάτω από την κοινωνική και 
ακαδημαϊκή πίεση των εξετάσεων του Λυκείου  [Σημείωση του συντάκτη : Αυτές οι εξετάσεις είναι πολύ 
σημαντικές για την εισαγωγή των Ινδών μαθητών στα πανεπιστήμια].  Η μαθήτρια είχε χάσει την 
εμπιστοσύνη  στον ευατό της και κατά την διάρκεια των εξετάσεων, έβρισκε αδύνατο να θυμηθεί και στη 
συνέχεια να εκφράσει ότι είχε διαβάσει. Της δόθηκε: 

NM5 Εγκεφάλου TS + BR4 Φόβος + BR6 Υστερία + SM1 Καθαρισμός οντοτήτων + SM2 Θεΐκή προστασία + SM6 
Στρές + SM9 Ελλειψη εμπιστοσύνης + SM41 Ανύψωση + SR218 Chakra βάσης + SR222 Ιερό chakra + SR227 
Coral…6TD (6 φορές ημερ.) σε νερό. 
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Μετά από μία εβδομάδα, οι γονείς ανέφεραν σημαντική βελτίωση. Η μαθήτρια επανήλθε και εργαζόταν σκληρά. 
Η δοσολογία μειώθηκε σε TDS (3 φορές ημερ.) για επιπλέον 15 ημέρες. Η μαθήτρια ήταν πλέον ο παλιός της 
εαυτός. Η δοσολογία μειώθηκε ως εκ τούτου σε OD (1 φορά ημερ.) και συνεχίστηκε μέχρι το τέλος των 
εξετάσεων την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου. Η μαθήτρια πήγε πολύ καλά στις εξετάσεις και ζει και πάλι τη 
ζωή της με αυτοπεποίθηση. 

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

5. Κατάθλιψη, Πόνος στον Αυχένα 02859...Ινδία  

Ἒνας 27χρονος άνδρας ασθενής υπέφερε από έντονο πόνο στον αυχένα τα τελευταία τρία χρόνια και 
αναζήτησε θεραπεία τον Μάρτιο του 2015. Οι αλλοπαθητικές θεραπείες δεν του πρόσφεραν καμία διαρκή 
ανακούφιση. Επίσης, εξαιτίας διαφόρων δυσκολιών στη ζωή του, έπασχε από κατάθλιψη, χαμηλή 
αυτοεκτίμηση και περιστασιακό τραυλισμό. Εμφανίστηκε απεγνωσμένος. Του δόθηκε: 

Για τον πόνο στον αυχένα: 
#1. CC10.1 Επείγοντα + CC20.1 (Σκελετός, μύες, αρθρώσεις) Τονωτικό + CC20.5 Σπονδυλική 
στήλη…TDS(3φορές ημερ.) 

Για τα νοητικά και συναισθηματικά προβλήματα: 
#2. CC15.1 Ψυχικό & Συναισθηματικό τονωτικό + CC17.3 Τονωτικό Εγκεφάλου και μνήμης + CC18.1 
Εγκεφαλικές αναπηρίες…TDS 

Μέχρι τα μέσα Μαΐου, ο πόνος στον αυχένα είχε φύγει και στα άλλα προβλήματά του ένιωθε 80% 
καλύτερα. Ακουγόταν πολύ χαρούμενος. Οι θεραπείες συνεχίστηκαν για άλλον ένα μήνα TDS και στη 
συνέχεια μειώθηκαν σε OD. Δεδομένου ότι οι στρεσογόνες συνθήκες εξακολουθούν, ο ασθενής συνεχίζει 
να λαμβάνει θεραπεία OD (1 φορά ημερ.) από τον Αύγουστο του 2015. 

Σχόλιο του ασκούμενου: 

Μια μεγαλειώδη στιγμή για μένα ήταν, όταν ο ασθενής ανέφερε ότι ο πόνος στον αυχένα είχε φύγει και 
ακουγόταν πολύ χαρούμενος, αφού στην πρώτη μας συνάντηση ήταν τρομερά απογοητευμένος. 

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

6. Κατάθλιψη στην εμμηνόπαυση 02859...Ινδία  

Τον Ιανουάριο του 2015, μία 49χρονη γυναίκα επισκέφθηκε τον ασκούμενο νοιώθωντας πολύ 
δυστυχισμένη και ότι είχε χάσει την αίσθηση του σκοπού στη ζωή της. Ένα, κατά τα άλλα, χαρούμενο 
άτομο, είπε ότι δεν είχε πλέον καμία επιθυμία να αλληλεπιδρά με τους ανθρώπους. Η συχνότητα των 
περιόδων της ήταν επίσης ασταθής. Της δόθηκε: 

CC15.1 Ψυχικό & Συναισθηματικό τονωτικό + CC8.6 Εμμηνόπαυση…TDS (3φορές ημερ.) 

Σε μία εβδομάδα, ανέφερε ότι την εξέπληξε ευχάριστα το πόσο καλά είχε λειτουργήσει η θεραπεία . Μετά 
από θεραπεία δύο μηνών, το Μάρτιο, ανέφερε ότι αισθανόταν πλήρως θεραπευμένη, ειρηνική και 
ικανοποιημένη. Η δοσολογία μειώθηκε σε OD (1 φορά ημέρ.) για ένα μήνα, μετά τον οποίο μειώθηκε 
περαιτέρω σε OW (1 φορά την εβδομάδα). Από τον Αύγουστο του 2015, η ασθενής παραμένει στην δόση 
συντήρησης των OW. H περίοδός της έχει σταματήσει εντελώς. Τώρα είναι παθιασμένη με την Δονητική 
Θεραπεία και έχει στείλει πολλούς ασθενείς στον θεραπευτή. 

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

7. Εκζεμα 11569...Ινδία  

Μία 60χρονη γυναίκα υπέφερε από έκζεμα κάτω από τα μάτια της για 5-6 χρόνια. Η περιοχή ήταν 
πρησμένη. Είχε δοκιμάσει αλλοπαθητική θεραπεία για το έκζεμα, με περιορισμένη ισχύ, και το πρήξιμο 
συνεχίστηκε. Στις 5 Μαΐου, 2015 της δόθηκε η ακόλουθη θεραπεία: 

#1. CC12.1 Τονωτικό ενηλίκων + CC15.1 Ψυχικό & Συναισθηματικό τονωτικό + CC21.6 Εκζεμα…TDS σε νερό 

#2. CC21.6 Εκζεμα…BD (2 φορές ημερησίως) σε νερό για εξωτερική χρήση. 
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Δεν υπήρξε καμία αλλαγή για τις πρώτες 10 ημέρες. Σημειώθηκε πρόοδος μετά αύξηση της δοσολογίας # 
1, σε μία δόση κάθε 10 λεπτά επί μία ώρα την ημέρα. Μετά από τρεις ημέρες, το πρήξιμο ήταν εμφανώς 
μειωμένο (βλέπε παρακάτω φωτογραφίες: αριστερά: πριν από τη θεραπεία και δεξιά: μετά τη θεραπεία). 
Το έκζεμα μειώθηκε κατά 80%. Η δοσολογία του # 1 στη συνέχεια, άλλαξε σε 6TD (6 φορές την ημερα) για 
δύο εβδομάδες και μετά TDS για ένα μήνα. Μέχρι τότε το έκζεμα είχε εξαφανιστεί εντελώς. Η Δοσολογία # 
1 συνεχίστηκε OD για άλλες δύο εβδομάδες. 

 

 

 

  

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

8. Χρόνια αναπνευστικά προβλήματα 11569...Ινδία  

Μια 47χρονη γυναίκα αναζήτησε θεραπεία για τα μακροχρόνια αναπνευστικά της προβλήματα. 
Εμφανίστηκε με πνευμονία που πέρναγε για δεύτερη φορά. Είχε υποστεί επαναλαμβανόμενες 
αναπνευστικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων βρογχίτιδα, στρεπτόκοκκο και σφίξιμο στο στήθος για 40 
χρόνια. Η ασθενής έπαιρνε αλλοπαθητική θεραπεία, αλλά το σφίξιμο στο στήθος της δεν θεραπευόταν. 
Είχε, επίσης, Λύκο και IBS (σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου) για 13 χρόνια. Δεδομένου ότι η πνευμονία και 
τα άλλα προβλήματα στο στήθος την ενοχλούσαν περισσότερο, η Δονιτική θεραπεία ξεκίνησε στις 29 
Απριλίου 2015, με: 

CC12.1 Τονωτικό ενηλίκων + CC15.1 Ψυχικό & Συναισθηματικό τονωτικό + CC19.3 Χρόνιες λοιμώξεις 
θώρακος + CC19.7 Χρόνια προβλήματα λαιμού…TDS σε νερό (3 φορές ημερ.) 

Μετά από τρεις ημέρες, δεν υπήρξε ανακούφιση, έτσι η δοσολογία άλλαξε σε μία δόση κάθε 10 λεπτά επί 
μία ώρα την ημέρα. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, το σφίξιμο στο στήθος της είχε μειωθεί σημαντικά. Ετσι 
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η δόση άλλαξε σε 6TD (6 φορές ημερ.) για τρεις ημέρες και ακολούθως σε TDS για ένα μήνα. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου, η πνευμονία και το σφίξιμο στο στήθος θεραπεύτηκαν. Συνέχισε OD (1 φορά 
την ημέρα) για μία εβδομάδα πριν να διακόψει. Η ασθενής μετακόμισε, έτσι τα άλλα θέματα υγείας δεν 
μπόρεσαν να αντιμετωπιστούν. 

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

9. Ψωρίαση του τριχωτού της κεφαλής 11569...Ινδία  

Μια 50χρονη γυναίκα υπέφερε από ψωρίαση (λευκά λέπια) στο πίσω μέρος του κεφαλιού της, για δέκα 
χρόνια. Της δόθηκε: 

#1. CC12.1 Τονωτικό ενηλίκων + CC15.1 Ψυχικό & Συναισθηματικό τονωτικό + CC21.10 Ψωρίαση…TDS(3 
φορές την ημέρα) σε νερό. 

#2. CC21.10 Ψωρίαση …TDS σε νερό για εξωτερική χρήση 

Μετά από τρεις ημέρες υπήρξε ήπια βελτίωση. Στη συνέχεια, η δοσολογία του # 1 αλλάχθηκε σε μία δόση 
κάθε 10 λεπτά επί μία ώρα την ημέρα, για τις επόμενες επτά ημέρες, και η ψωρίαση βελτιώθηκε κατά 90%. 
Τόσο το # 1 όσο και το # 2 συνεχίστηκαν TDS για έναν ακόμη μήνα. Μέχρι το τέλος αυτού του χρονικού 
διαστήματος, η ψωρίαση είχε εξαφανιστεί εντελώς, έτσι το # 2 σταμάτησε. Από τον Αύγουστο του 2015, η 
ασθενής συνεχίζει να λαμβάνει το # 1 OD (1 φορά την ημέρα) ως προληπτικό. 

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

10. Πεσμένο φυτό 11569...Ινδία  

Τα φύλλα από ένα φυτό εσωτερικού χώρου έγερναν προς τα κάτω για περίπου ένα μήνα (όπως φαίνεται 
στην παρακάτω φωτογραφία, αριστερά), παρά το γεγονός ότι ποτίζονταν τακτικά. Στο φυτό δόθηκε: 

CC1.2 Τονωτικό φυτών…σε νερό 

Ανέκαμψε πλήρως μέσα σε 24 ώρες μετά από μία δόση. Το «μετά» φωτογραφία (κάτω, δεξιά) ελήφθη την 
επόμενη κιόλας ημέρα. 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

11. Αποστήματα και φαγούρα στο πόδι 11570...Ινδία  

Στις 27 Απριλίου 2015, έφεραν στον ασκούμενο ένα 11χρονο αγόρι από μια φτωχή οικογένεια, με 
αποστήματα και φαγούρα στο δεξί του πόδι τους τελευταίους 6-7 μήνες. Μια αλλοπαθητική γιατρός του 
χορήγησε αγωγή με ενέσεις και υποσχέθηκε πλήρη ίαση. Το αγόρι βελτιώθηκε 20-30% αρχικά. Στη 
συνέχεια όμως, η μόλυνση επανήλθε στο ίδιο επίπεδο. Ο ασθενής έλαβε: 

#1. CC12.2 Τονωτικό παιδιών + CC21.2 Δερματικές μολύνσης + CC21.11 Πληγές & Γδαρσίματα…TDS (3φορές 
την ημέρα) 

#2. CC21.2 Δερματικές μολύνσης + CC21.11 Πληγές & Γδαρσίματα …BD (1 φορά την ημέρα) σε λάδι καρύδας 
για τοπική εφαρμογή 

Μετά από 15 ημέρες, υπήρξε βελτίωση 50% και μετά τη θεραπεία ενός μήνα περίπου 90% βελτίωση. 

Μετά από αυτό, το αγόρι επέστρεψε για τις καλοκαιρινές διακοπές στο χωριό του και η θεραπεία 
σταμάτησε. Στις 28 Ιουνίου, επέστρεψε στον θεραπευτή. Η μόλυνση στη δεξιά γάμπα είχε φύγει και το 
δέρμα είχε επουλωθεί. Ωστόσο, νέες μολύνσεις είχαν εμφανιστεί στο δεξιό μηρό και στο αριστερό πόδι 
(βλέπε παρακάτω φωτογραφίες) 

Στον ασθενή δώθηκε ο συνδιασμός #2 για τοπική εφαρμογή και επίσης: 

#3. CC12.2 Τονωτικό παιδιών + CC17.2 Κάθαρση + CC21.2 Δερματικές μολύνσεις + CC21.11 Πληγές & 
Γδαρσίματα …TDS (3φορές ημερησίως) 
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Στο αγόρι δημιουργήθηκαν παρενέργειες (pullout) κατά τη διάρκεια των πρώτων 5-6 ημερών της 
θεραπείας. Τα συμπτώματα έγιναν χειρότερα αλλά ήταν ανεκτά, έτσι συνεχίστηκε η θεραπεία. Μετά από 
αυτό, η μόλυνση άρχισε να υποχωρεί αργά. Ο θεραπευτής συμβούλευσε τον πατέρα του αγοριού να 
διατηρεί καλή υγιεινή, χρησιμοποιώντας ξεχωριστή πετσέτα για το παιδί, πλένοντας τα ρούχα του 
ξεχωριστά και προσθέτοντας ένα αντισηπτικό. 

Στις 2 Αυγούστου, 2015, τρεις μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας, ο ασθενής ανέφερε ότι είχε 
θεραπευτεί πλήρως. Τό έντονο χρώμα στο δέρμα του είχε ξεθωριάσει (δείτε τις φωτογραφίες παρακάτω). 
Του ζητήθηκε να συνεχίσει τόσο το # 1 όσο και το # 2 OD (1 φορά την ημέρα) για άλλον ένα μήνα πριν 
από τη διακοπή. 
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Το σχόλιο του θεραπευτή : 

Ο θεραπευτής είναι βαθιά ευγνώμων που υπήρξε μέρος αυτής της 

θεϊκής ίασης. 

 

 

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

12. Δυσπεψία, Χλαμύδια, Εμμηνόπαυση και Στοματκή φλεγμονή  11572...Ινδία  

Στις 29 Απριλίου 2015, μία γυναίκα (ηλικίας 49) αναζήτησε θεραπεία για μια σειρά από ζητήματα υγείας 
από τα οποία υπέφερε τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτά περιελάμβαναν δυσπεψία, φούσκωμα, αλλεργίες 
τροφίμων καθώς και χλαμύδια, μετεμμηνοπαυσιακή δυσφορία, συμπεριλαμβανομένης ακραίας κολπικής 
ξηρότητας, εξάψεις και κατάθλιψη με εναλλαγές της διάθεσης. 

Ανέπτυσσε επίσης φλύκταινες στο στόμα της κάθε φορά που έτρωγε. Οι φλύκταινες δεν οφείλονταν μόνο 
σε τροφικές αλλεργίες, αλλά και σε κάθε αρωματισμένο φαγητό με οτιδήποτε άλλο εκτός από αλάτι. 
Εμφανίζονταν ανά πάσα στιγμή και κατά καιρούς, ακόμη και χωρίς να έχει φάει τίποτα. Η δυσπεψία, της 
προκαλούσε φούσκωμα, ακραίους πονοκεφάλους και εμετούς. Είχε υποβληθεί σε διάφορες διαγνωστικές 
εξετάσεις και είχε δοκιμάσει πολλά αλλοπαθητικά φάρμακα, αλλά συνέχισε να μην θεραπεύεται. Η ασθενής 
έλαβε: 

Γιά δυσκοιλιότητα, χλαμύδια και εμμηνόπαυση 
#1. CC4.4 Δυσκοιλιότητα + CC8.5 Κόλπος & Τράχηλος + CC8.6 Εμμηνόπαυση…TDS (3 φορές ημερησίως) 

Για φούκωμα και στοματικές φλεγμονές: 
#2. CC4.5 Ελκη + CC4.10 Δυσπεψία + CC11.5 Στοματικές λοιμώξεις+ CC21.2 Δερματικές μολύνσης + CC8.1 
Τονωτικό για γυναίκες…TDS 

Για στοματικές φλεγμονές, σε νερό για εξωτερική εφαρμογή: 
#3. CC11.5 Στοματικές λοιμώξεις + CC21.2 Δερματικές μολύνσης…όπως απαιτείται 

Μετά από θεραπεία 10 ημερών, η ασθενής ανέφερε σημαντική βελτίωση. Η συχνότητα των φλεγμονών 
στο στόμα μειωνόταν δραστικά ανά τρεις ημέρες. Υπήρξε περίπου 20% ανακούφιση και στα άλλα 
συμπτώματα επίσης. Στην ασθενή δόθηκε μια πρόσθετη υποστήριξη: 

Για τροφικές αλλεργίες: 
#4. CC4.10 Δυσπεψία…όπως απαιτείται 

Το πρόβλημα της δυσπεψίας της, λύθηκε εντελώς έως το τέλος των δύο εβδομάδων θεραπείας. Τα 
υπόλοιπα συμπτώματα επιλύθηκαν σταδιακά. Ακολούθως, οι φυσαλίδες στο στόμα μειώθηκαν περαιτέρω 
και τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης και της δυσκοιλιότητας θεραπεύτηκαν. Αυτή η ανάρρωση έλαβε 
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χώρα, σε μία περίοδο, περίπου οκτώ εβδομάδων από την έναρξη της θεραπείας. Από τον Αύγουστο του 
2015, παρέμενε χωρίς συμπτώματα, εκτός από τις φουσκάλες στο στόμα, οι οποίες εμφανίζονταν μερικές 
φορές όταν έτρωγε πολύ πικάντικα φαγητά, περίπου μία ή δύο φορές το μήνα. Συνεχίζει να λαμβάνει την 
θεραπεία στην ίδια δοσολογία, καθώς φοβάται την επιστροφή των προηγούμενων προβλημάτων. Ένας 
άλλος λόγος που συνεχίζει, είναι ότι νοιώθει άνετα με την Δονητική θεραπεία και επίσης γνωρίζει ότι δεν 
υπάρχουν παρενέργειες. 

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

13. Σωματικός πόνος, Ψυχικές επιθέσεις και Χαμηλή αρτηριακή πίεση 11573...Ινδία  

Στις 23 Απριλίου 2015, ένας 64χρονος άνδρας, συνταξιούχος ηλεκτρολόγος, ήρθε να δει τον ασκούμενο, 
συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και τον μικρότερο γιο του. Τον βοηθούσαν να περπατήσει και παρείχαν 
επίσης το ιατρικό ιστορικό του, καθώς ο ασθενής ήταν βαρήκοος. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπέφερε από 
πόνο και φλεγμονές σε όλο του το σώμα, ακανόνιστη ούρηση, πολύ χαμηλή πρόσληψη τροφής και σοβαρή 
απάθεια. Αγωνιζόταν με αυτά τα συμπτώματα για 20 χρόνια. Η υγεία του ασθενούς είχε επηρεαστεί βαθιά από 
ένα ιστορικό τραυματικών κακώσεων. Είχε σπάσει άσχημα το δεξί του πόδι, πέφτοντας από έναν ηλεκτρικό 
στύλο πριν από 20 χρόνια, λόγω ηλεκτροπληξίας και του εμφύτευσαν λάμα. Έκανε σκωληκοειδεκτομή πριν από 
15 χρόνια, και παρέλυσε από μια εγκεφαλική αιμορραγία πριν από 13 χρόνια. Είχε προβλήματα ακοής εδώ και 
35 χρόνια, αλλά ήταν εφοδιασμένος με βοηθήματα ακοής τα τελευταία 2 χρόνια. Ο ασθενής υπέφερε από 
ψυχικές επιθέσεις (εφιάλτες, κατάθλιψη, παράνοια για μαύρη μαγεία κλπ), αβέβαιης διάρκειας. Ήταν ένας καλός 
εργάτης όλη του τη ζωή, αλλά υπέφερε από μεγάλο άγχος στην δουλειά του λόγω άδικης μεταχείρισης. Κατά τη 
διάρκεια της ωριαίας συνάντησης, ο ασθενής ήταν ταραγμένος και μιλούσε συνεχώς στον εαυτό του, ανεξάρτητα 
από ό, τι συζητιόταν γι 'αυτόν. Δεν μπορούσε ούτε να καθίσει ούτε να σταθεί τεντωμένος για περισσότερο από 
μερικά λεπτά λόγω του σωματικού πόνου. Ήρθε στον ασκούμενο ως έσχατη λύση, καθώς κανένα φάρμακο, 
συμπεριλαμβανομένων και των παυσίπονων, δεν τον βοήθησε. Εκλιπαρούσε συνεχώς με διπλωμένα τα χέρια 
για κάποια ανακούφιση. Στον ασθενή δόθηκε: 

#1. CC3.6 Ακανόνιστος σφυγμός + CC3.7 Κυκλοφοριακό σύστημα + CC10.1 Επείγουσες καταστάσεις + 
CC12.1 Τονωτικό για ενήλικες + CC15.2 Ψυχιατρικές διαταραχές + CC17.3 Τονωτικό εγκεφάλου & Μνήμης + 
CC18.5 Νευραλγία + CC20.2 Πόνος σε οστά, αρθρώσεις, μύς (SMJ) + CC20.4 Μύες & Ερειστικός Ιστός… σε 
νερό, κάθε 10 λεπτά για 2 ώρες, μετά 6TD ( 6 φορές την ημέρα) μέχρι βελτίωσης. 

Μετά από δέκα ημέρες (3 Μαΐου 2015), ο γιος του ανέφερε ότι τις 3 πρώτες ημέρες της θεραπείας, ο 
πατέρας του, έλεγε διαρκώς  "Βλέπεις? ούτε κι αυτό πρόκειται να με βοηθήσει», αλλά μέσα στις επόμενες 
7 ημέρες υπήρξε μια αξιοσημείωτη αλλαγή πορείας στην κατάστασή του. Σταδιακά, ο πόνος και η 
φλεγμονή είχαν σχεδόν εξαφανιστεί, ξαναβρίσκοντας σιγά-σιγά τον εαυτό του ανακτώντας την ικανότητά 
του να κοιμάται. Είχε αρχίσει να απαιτεί το αγαπημένο του φαγητό και είχε καλύτερη επίγνωση του 
περιβάλλοντός του. Πάνω απ 'όλα ήταν ευτυχής. 

Μετά από 15 ημέρες, παρουσίασε χαμηλή αρτηριακή πίεση (BP). Η οικογένεια δεν είχε ενημερώσει τον 
θεραπευτή σχετικά με αυτό κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης. Όταν αυτό αναφέρθηκε, η θεραπεία 
του ασθενούς άλλαξε σε: 

#2. CC3.2 Αιμορραγικές διαταραχές + #1...QDS (4 φορές την ημέρα) 

Μετά από ένα μήνα, υπήρξε σημαντική βελτίωση σε όλα τα συμπτώματα. Η δοσολογία μειώθηκε σε TDS (3 
φορές την ημέρα) για τις επόμενες 15 ημέρες. Μετά από περαιτέρω βελτίωση, η δοσολογία του μειώθηκε σε 
BD (2 φορές ημερησίως), τον Ιούλιο του 2015. Από τον Αύγουστο του 2015, είχε ανακάμψει πλήρως και 
συνέχιζε το  # 2 ... OD( 1 φορά την ημ.). Καθώς ο ασθενής βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια της Δονητικής 
θεραπείας, ο γιατρός του, μείωσε τα αλλοπαθητικά φάρμακα και τώρα τα έχει σταματήσει τελείως. 

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

14. Ιογενής πυρετός 11573...Ινδία  

Ο θεραπευτής γράφει: Η νεότερη κόρη μας, ηλικίας 9, έπασχε από βήχα, πονοκέφαλο, πονόλαιμο και 
κρύωμα για δύο ημέρες. Καθώς οι μηνιαίες εξετάσεις της τάξη της ήταν σε εξέλιξη, πήγε στο σχολείο, παρά 
την ασθένειά της. Το βράδυ της δεύτερης μέρας, ετοίμασα: 
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#1. CC9.2 Οξείες λοιμώξεις + CC11.3 Πονοκέφαλοι + CC12.2 Τονωτικό παιδιών + CC19.2 Αναπνευστικές 
αλλεργίες…TDS (3 φορές ημερ.) 

Δύο δόσεις δόθηκαν πριν το παιδί πάει για ύπνο. Αλλά, καθώς ο πυρετός και ο βήχας επιδεινώθηκαν κατά 
τη διάρκεια της νύχτας, η θεραπεία τροποποιήθηκε σε: 

#2. CC9.2 Οξείες λοιμώξεις + CC11.3 Πονοκέφαλοι + CC12.2 Τονωτικό παιδιών + CC19.2 Αναπνευστικές 
αλλεργίες + CC19.3 Χρόνιες λοιμώνεις θώρακος + CC19.6 Χρόνιος βήχας …σε νερό κάθε 10 λεπτά, από τα 
μεσάνυχτα έως τις 2 τα ξημερώματα. 

Μέχρι τις έξι το πρωί, και τα τέσσερα συμπτώματα είχαν φύγει και πήγε στο σχολείο, ως συνήθως. Η 
θεραπεία συνεχίστηκε για μια εβδομάδα. 

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

15. Διαβήτης 11573...Ινδία  

Μία ζωντανή, χαρούμενή 47χρονη γυναίκα ήρθε στο θεραπευτή στις 10 Απριλίου 2015, με πολλαπλά 
προβλήματα. Είχε υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία πριν από 18 χρόνια μετά από μια ομοιοπαθητική 
υπερδοσολογία. Ευτυχώς ανάρρωσε από αυτό. Ένα χρόνο αργότερα, διαγνώστηκε με καλοήθη όγκο του 
τραχήλου της μήτρας. Υπέφερε επίσης από πόνο, φλεγμονή και κράμπες στα χέρια και στα πόδια, για τα 
οποία έπαιρνε αλλοπαθητικά φάρμακα. Δεκαπέντε χρόνια πριν, είχε διαγνωστεί με διαβήτη και ήταν σε 
θεραπεία ινσουλίνης, αλλά δεν μπορούσε να ελέγξει το σάκχαρο. Της δόθηκε: 

Για τον διαβήτη: 
#1. CC6.3 Διαβήτης + CC12.1 Τονωτικό ενηλίκων…TDS (3 φορές την ημέρα) 

Μετά από θεραπεία 12 ημερών (στις 22 Απριλίου 2015) η ασθενής ενημέρωσε χαρούμενη τον θεραπευτή 
ότι για πρώτη φορά στα 15 χρόνια, το σάκχαρο στο αίμα της ήταν υπό έλεγχο,  έτσι η ινσουλίνη μειώθηκε. 
Τώρα, ο θεραπευτής της άρχισε μία δεύτερη θεραπεία : 

Για φλεγμονή, πόνους και κράμπες: 
#2. CC3.7 Κυκλοφορικό σύστημα + CC20.3 Αρθρίτιδα + CC20.4 Μύες & Ερειστικός ιστός…TDS 

Από τον Αύγουστο του 2015, η ασθενής έχει ανακάμψει πλήρως από την φλεγμονή και τις κράμπες, έτσι 
σταμάτησε το # 2. Η ασθενής συνεχίζει με το # 1 με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του σακχάρου στο 
αίμα. 

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

16. Ημικρανίες, Υψηλή αρτηριακή πίεση, Αιμορροϊδες 11573...Ινδία  

Τον Μάιο του 2015, ένας 73χρονος άνδρας ζήτησε θεραπεία για ημικρανίες που υπέφερε από την παιδική 
του ηλικία. Η κατάσταση ήταν πιθανόν κληρονομική καθώς και άλλα μέλη της οικογένειας είχαν το ίδιο 
πρόβλημα. Ο ασθενής αρνήθηκε να παράσχει άλλες λεπτομέρειες του ιατρικού ιστορικού του. Ο ασθενής 
ήταν πολύ δραστήριος, αλλά είχε να αντιμετωπίσει δύσκολα οικογενειακά προβλήματα. Του δόθηκε: 

#1. CC11.4 Ημικρανίες + CC15.1 Ψυχικό & συναισθηματικό τονωτικό…TDS (3 φορές ημερ.)  

Μετά από θεραπεία ενός μήνα δεν υπήρξε βελτίωση στην κατάστασή του και ανέπτυξε υψηλή αρτηριακή 
πίεση επίσης. Ο ασθενής δεν ήταν πολύ κατατοπιστικός όσον αφορά πιθανές αιτίες παρά τις παρακινήσεις 
του θεραπευτή. Αργότερα ο ασθενής ήρθε στο θεραπευτή και του εξομολογήθηκε ότι υπέφερε επίσης από 
αιμορροΐδες τα τελευταία 2 χρόνια. Είχε δοκιμάσει τα πάντα για να θεραπεύσει το πρόβλημα, χωρίς 
αποτέλεσμα. Καθώς η προηγούμενη δόση Δονητικής θεραπείας είχε εξαντληθεί, στον ασθενή δόθηκε: 

#2. CC3.2 Αιμορραγικές διαταραχές + CC3.3 Υψηλή πίεση αίματος (BP)  + CC4.4 Δυσκοιλιότητα + CC10.1 
Επείγουσες καταστάσεις + CC11.4 Ημικρανίες + CC15.1 Ψυχικό & Συναισθηματικό τονωτικό…TDS 
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Μέχρι το επόμενο πρωί η αιμορραγία είχε σταματήσει. Οι ημικρανίες και η πίεσή του (BP) μειώθηκαν 
σημαντικά, και ήταν σε θέση να επαναλάβει την συνηθισμένη ημερήσια ρουτίνα. Μέσα σε δύο ημέρες, οι 
αιμορροΐδες του είχαν θεραπευτή εντελώς. Η ψυχοσύνθεσή του άρχισε επίσης να βελτιώνεται. Μετά από 
15 ημέρες οι ημικρανίες και η πίεσή του (BP) ήταν υπό έλεγχο. Η χρήση του CC10.1 Επείγουσες 
καταστάσεις στο # 2 διακόπηκε και η θεραπεία συνεχίστηκε με: 

#3. CC3.2 Αιμορραγικές διαταραχές + CC3.3 Υψηλή πίεση αίματος (BP)  + CC4.4 Δυσκοιλιότητα + CC11.4 
Ημικρανίες + CC15.1 Ψυχικό & Συναισθηματικό τονωτικό…BD (2 φορές ημερ.) 

Από τον Αύγουστο του 2015, η χρήση του CC3.2 Αιμορραγικές διαταραχές στο # 3 έχει διακοπεί και ο 
ασθενής παίρνει το combo συντήρησης: 

#4. CC3.3 Υψηλή πίεση αίματος (BP)  + CC4.4 Δυσκοιλιότητα + CC11.4 Ημικρανίες + CC15.1 Ψυχικό & 
Συναισθηματικό τονωτικό…BD (2 φορές ημερ.) 

Καμία άλλη αλλαγή δεν έχει προγραμματιστεί για το μέλλον, εκτός από τη σταδιακή μείωση της 
δοσολογίας. 

Σχόλιο του ασκούμενου: 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πλήρης θεραπεία είναι δυνατή μόνο όταν οι ασθενείς μοιράζονται όλα 
τα προβλήματα υγείας τους με τον θεραπευτή. 

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

17. Πονόλαιμος, βήχας & βραχνάδα 11574...Ινδία  

Ένας 75χρονος άνδρας τραγουδιστής έπασχε από πονόλαιμο, βήχα και βραχνάδα της φωνής κατά την 
διάρκεια των δύο προηγούμενων εβδομάδων. Ο θεραπευτής παρασκεύασε: 

CC19.6 Χρόνιος βήχας + CC19.7 Χρόνια προβλήματα λαιμού...TDS 

Μετά από δύο δόσεις, ήταν σε θέση να βγάλει πολλά πτύελα και αισθάνθηκε να καθαρίζει ο λαιμός του. 
Συνέχισε τη θεραπεία για δύο εβδομάδες. Το πρόβλημα του θεραπεύτηκε και η φωνή του ανέκαμψε 
πλήρως. 

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

18. Χρόνια προβλήματα λαιμού, Πόνος στον αστράγαλο και Εξάψεις 11964...Ινδία  

Μια 54χρονη γυναίκα ήρθε στον θεραπευτή διαμαρτυρόμενη για λοίμωξη του φάρυγγα, πόνο στον 
αστράγαλο και εξάψεις. Υπέφερε από βήχα, πόνο στο λαιμό, φαγούρα στο λαιμό και βραχνάδα τα 
τελευταία είκοσι χρόνια. Τα συμπτώματα επιδεινώνονταν μετά το φαγητό και αισθανόταν ένα κόμπο στο 
λαιμό της. Ήταν επίσης εξαιρετικά αλλεργική σε οτιδήποτε ξινό. Κάθε φορά που η κατάσταση στο λαιμό 
χειροτέρευε, ανά δύο με τρεις μήνες, λάμβανε αντι-αλλεργικά αλλοπαθητικά φάρμακα που της έδιναν 
προσωρινή ανακούφιση. Είχε, επίσης, πόνο στον αστράγαλο για τέσσερα χρόνια λόγω της πελματιαίας 
απονευρωσίτιδας, ενώ τα παυσίπονα της παρήχαν μόνο προσωρινή ανακούφιση. Άρχισε να έχει εξάψεις 
πριν από δύο χρόνια, με δύο έως τρία επεισόδια την ημέρα. 

Η κακή της διάθεση έδειχνε ότι είχε παραιτηθεί στη μοίρα της και έκανε τις δουλειές της με το ζόρι. Την 
εποχή που άρχισε δονητική θεραπεία, δεν έπαιρνε κανένα άλλο φάρμακο. Στις 10 Δεκεμβρίου 2014, ο 
ασκούμενος της έδωσε: 

Για Πελματιαία απονευρωσίτιδα, βήχα και εξάψεις: 
#1. NM3 Οστά I + NM6 Ηρεμιστικό + NM8 Στήθος + NM10 Κλιμακτήριος + NM32 Φλέβες (Vein Piles) + NM36 
Πόλεμος...TDS (3 φορές ημερησίως) 



 13 

Για τον πόνο και το χρόνιο πρόβλημα στο λαιμό: 
#2. NM59 Πόνος + NM71 CCA...6TD (6 φορές την ημέρα) 

Την 7η ημέρα, η ασθενής ανέφερε μείωση κατά 75%, του πόνου  στον αστράγαλο και των εξάψεων και 
50% ανακούφιση στην κατάσταση του λαιμού. Η δοσολογία για το # 2 στη συνέχεια μειώθηκε σε TDS. 
Μέσα σε ένα μήνα, η ασθενής είχε ξεπεράσει εντελώς την μελαγχολία και ανέφερε βελτίωση άνω του 80% 
της συνολικής υγείας της. Δεν είχε πόνο ούτε την αίσθηση ενός κόμπου στο λαιμό. Ο θεραπευτής ετοίμασε 
ένα νέο φάρμακο για να αντικαταστήσει το # 1 και το # 2. Στο νέο combo, τα NM8 στήθος και NM71 CCA 
διακόπηκαν.  Προστέθηκαν όμως τα ΝΜ2 αίματος και SM40 λαιμού για να τονώσουν την γενική 
κατάσταση και την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων: 

#3. NM2 Αίμα + NM3 Οστών I + NM6 Ηρεμιστικό + NM10 Κλιμακτήριος + NM32 Φλέβες (Vein piles) + NM36 
Πόλεμος + NM59 Πόνος + SM40 Λαιμός  ...TDS (3 φορές ημερ.) 

Μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα, ο πόνος είχε εξαφανιστεί εντελώς, ο λαιμός της ήταν καλά και οι 
εξάψεις ήταν λιγότερο συχνές. Δεδομένου ότι δεν υπήρχε πόνος εμφανής μόλυνση, τα ΝΜ2 αίματος, 
NM36 Πόλεμος και NM59 Πόνος σταμάτησαν. Στην ασθενή δόθηκε νέο combo για την αντιμετώπιση των 
χρόνιων παθήσεών της: 

#4. NM3 Οστών I + NM6 Ηρεμιστικό + NM10 Κλιμακτήριος + NM32 Φλέβες (Vein Piles) + SM40 Λαιμός...TDS  

Σε λίγο λιγότερο από τρεις μήνες, η ασθενής θεραπεύτηκε εντελώς και ήταν σε θέση να απολαύσει ακόμη 
και ξινά φρούτα. Από τον Ιούλιο του 2015, είναι ασυμπτωματική και βρίσκεται σε μειωμένη δόση ΟD(1 
φορά την ημέρα). Ολόκληρη η οικογένεια έχει μεταπηδήσει στην Δονητική θεραπεία αφού έγιναν μάρτυρες 
της βελτίωσης και θεραπείας της. 

Σχόλιο του ασθενούς: 

Είμαι από το Δελχί, πρωτεύουσα της Ινδίας. Υπέφερα από ευαίσθητο λαιμό για σχεδόν είκοσι χρόνια. 
Συχνά είχα εξάρσεις βήχα και αισθανόμουν έναν κόμπο στο λαιμό, ειδικά μετά το φαγητό. Φοβούμενη την 
εμφάνιση του βήχα, μερικές φορές, απέφευγα ακόμη και συνομιλία με τους φίλους μου. Με την πάροδο του 
χρόνου, η φωνή μου είχε γίνει βραχνή και δεν μπορούσα να φάω τίποτα ξινό ή να απολαύσω ένα κρύο 
ποτό. Τα αντι-αλλεργικά ή τα αντιβιοτικά μου έδιναν μόνο προσωρινή ανακούφιση. Επιπρόσθετα, πριν 
από τρία χρόνια, ξεκίνησα να έχω φοβερούς πόνους στην αριστερή φτέρνα και τον αστράγαλό μου. Η 
κατάσταση διαγνώστηκε ως πελματιαία απονευρωσίτιδα. Καμμία ποσότητα αλλοπαθητικών φαρμάκων δεν 
μπορούσε να μου δώσει ανακούφιση. Οι εξάψεις κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών ήταν το τελικό 
χτύπημα για να βρεθώ σε μια κατάσταση απόλυτης απελπισίας. Συνέχισα την ζωή μου με μηχανικό τρόπο 
και είχα παραιτηθεί στην μοίρα μου. 

Στις 10 Δεκεμβρίου 2014, μία ημέρα μετά την επέτειο του γάμου μου, έλαβα το καλύτερο δώρο της ζωής 
μου μέσω του συζύγου μου, με τη μορφή της ευλογημένης Δονητικής θεραπείας. Από τότε, η ζωή μου 
ήταν μια σειρά από θαυμάσια γεγονότα. Δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που ένιωσα τόσο καλά σωματικά 
και ψυχικά. Έχουν περάσει έξι μήνες τώρα και απολαμβάνω την ελευθερία του να τρώω ξινά φρούτα και 
να πίνω δροσερά ποτά. Δεν έχω κανένα πόνο στους αστραγάλους και μπορώ να φορέσω οποιοδήποτε 
τύπο υποδημάτων μου αρέσει. Έχω επίσης εισαχθεί στον κόσμο της Δονητικής θεραπείας και κάνω 
υπηρεσία βοηθώντας την προετοιμασία των φαρμάκων. Τα μέλη της οικογένειάς μου έχουν μεταπηδήσει 
σε δονητικές θεραπείες και ανυπομονώ να γίνω κι εγώ θεραπευτής μία ημέρα. 

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

19. Διάχυτη εγκεφαλική ατροφία και κατάθλιψη 11964...Ινδία  

Ενας 82χρονος άνδρας ο οποίος υπέφερε από πολλές ασθένειες, απεσύρθει στον εαυτό του, στις 14 
Ιανουαρίου 2015. Σταμάτησε όλες τις κινήσεις, αρνήθηκε να φάει ή να λάβει οποιοδήποτε φάρμακο, είχε 
απώλεια μνήμης και δεν αναγνώριζε κανέναν. Έπρεπε να μπεί στο νοσοκομείο όπου του διέγνωσαν 
διάχυτη εγκεφαλική ατροφία, οξεία συγχυτική κατάσταση, διαταραχή των αισθήσεων και άνοια. Ενώ ήταν 
στο νοσοκομείο, η κατάστασή του συνεχιζόταν να επιδεινώνεται. Μερικές φορές γινόταν βίαιος με το 
νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν ήθελε να πέρνει φάρμακα και οι γιατροί του έδωσαν εξιτήριο από το 
νοσοκομείο, μετά από 15 ημέρες, λέγοντας ότι η υπόθεση ήταν καταδικασμένη. 
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Στις 5 Φεβρουαρίου 2015 ο γιος του ασθενούς ήρθε σε επαφή με τον θεραπευτή και του ζήτησε να 
επισκεφθεί τον ασθενή, καθώς δεν άνοιγε ούτε τα μάτια του. Ο θεραπευτής μίλησε με τον ασθενή μόνος, 
στο δωμάτιό του. Μετά από επίμονες προσπάθειες και εμψυχωτική συζήτηση, ο ασθενής άνοιξε τα μάτια 
του και είπε ότι αισθάνεται πολύ πόνο σε όλο του το σώμα. Με την χάρη του Σουάμι, δέχτηκε vibhuti και 
συμφώνησε να λάβει το δονητικό φάρμακο. Του δόθηκε: 

Για διανοητική σύγχυση, άνοια και απώλεια θέλησης για ζωή : 

#1. NM2 Αίμα + NM5 Εγκεφάλου TS + NM6 Ηρεμιστικό + NM7 CB7 + SR 268 Anacardium + SR425 Clematis + 
SR 344 Avena Sat + SR428 Gorse…TDS (3 φορές ημερησίως) 

Για ατονία: 
#2.  SM41Ανύψωση…6TD (6 φορές ημερ.) 

Για θετικότητα στο περιβάλλον του ασθενούς: 
#3.  CC15.1 Ψυχικό & Συναισθηματικό τονωτικό + CC17.3 Τονωτικό εγκεφάλου & μνήμης ... TDS  στο νερό για 
να σκορπιστεί στο δωμάτιο και γύρω από το κρεβάτι του ασθενούς.   

Ο γιος του ασθενούς πήρε τα φάρμακα αλλά δεν τα έδωσε στον πατέρα του, καθώς εμφανίστηκε κάποια 
δυσπιστία σχετικά με την θεραπεία μεταξύ των μελών της οικογένειας. Μετά από τρεις ημέρες, ο γιος 
τελικά επικράτησε και άρχισε να δίνει τη θεραπεία, στις 8 Φεβρουαρίου. Την 3η ημέρα, ο ασθενής 
σηκώθηκε από το κρεβάτι του, μέχρι την 10η ημέρα άρχισε να δέχεται στερεά τροφή και μετά από θεραπεία 
2 εβδομάδων, ο ασθενής άρχισε να πηγαίνει στην τουαλέτα χωρίς καμία βοήθεια. Άρχισε να αναγνωρίζει 
τους ανθρώπους και ερχόταν στην τραπεζαρία μόνος του. Σε αυτό το σημείο είναι, που ο θεραπευτής 
ένιωσε την Θεία δύναμη σε πλήρη ροή και έγινε μάρτυρας της θαυματουργής επίδρασης των φαρμάκων 
Του. Φυσικά και η οικογένεια του ασθενούς θεωρεί ότι είναι ένα θαύμα. 

Μετά από 3 εβδομάδες ο ασθενής είχε βελτίωση 80% στην κατάστασή του. Μετά από 40 μέρες, συνήλθε 
πλήρως σε σχέση με την νοητική εγρήγορση και την αυτοπεποίθηση και ήταν χαρούμενος και ομιλητικός. 

Στη συνέχεια ο ασθενής παραπονέθηκε για τρέμουλο στο δεξί του χέρι. Ως εκ τούτου, NM43 Τρέμουλο 
προστέθηκε στο # 1: 

#4. NM43 Tρέμουλο + #1.   

#2 Διεκόπη. 

Μετά από δύο εβδομάδες, το τρέμουλο είχε εξαφανιστεί 100%. 

Πρόκειται για έναν ηλικιωμένο ασθενή, ο οποίος είχε κυριολεκτικά διαλυθεί, ανάρρωσε πλήρως μέσα σε 
λιγότερο από δύο μήνες δονητικής θεραπείας. Από τον Αύγουστο του 2015, είναι σε πλήρη εγρήγορση, 
ευτυχισμένος και δεν έχει καμία απώλεια μνήμης. Ο ίδιος συνεχίζει το # 4 σε μια δόση συντήρησης. 

Το σχόλιο του γιου του ασθενούς : 

Ο πατέρας μου χειρουργήθηκε για την αντικατάσταση του παλαιού βηματοδότη, στο τέλος Νοεμβρίου του 
2014. Με τον νέο σύνθετο βηματοδότη, επέστρεψε σπίτι και κατά την διάρκεια της ανάρρωσης στα μέσα 
Ιανουαρίου 2015, ανέβασε πυρετό και στη συνέχεια σταμάτησε να αναγνωρίζει άτομα. Έχασε την 
βραχυπρόθεσμη μνήμη του και άρχισε να θυμάται πράγματα από το παρελθόν. 

Εισήχθει και πάλι στο νοσοκομείο και διαγνώστηκε από τον νευρολόγο με διάχυτη εγκεφαλική ατροφία, 
οξεία συγχυτική κατάσταση και διαταραχή των αισθήσεων. Μετά από 15 ημέρες στο νοσοκομείο δεν 
υπήρχε κανένα σημάδι βελτίωσης. Μάλλον έγινε περισσότερο πεισματάρης, σταμάτησε να κινείται και δεν 
δεχόταν να λάβει τα φάρμακά του. Φάνηκε ότι είχε παραιτηθεί από την ζωή. Οι γιατροί μας συμβούλευσαν 
να τον πάρουμε σπίτι γιατί δεν είχε καμμία ελπίδα. Στο σπίτι η κατάσταση επιδεινώθηκε, αφού δεν δεχόταν 
να φάει, ούτε να σηκωθεί από το κρεβάτι, ούτε καν να ανοίξει τα μάτια του. Το σπίτι μας έγινε άνω κάτω και 
επικράτησε ένα είδος κατάθλιψης. 

Τότε, μια μέρα, ένας από τους παλιούς φίλους του, τον επισκέφτηκε και όταν τον είδε σε αυτή την 
κατάσταση, μας συμβούλευσε να συναντήσουμε ένα δονητικό θεραπευτή. Δεν είχαμε ακούσει για την 
δονητική θεραπεία πριν, αλλά ήμασταν σε μια κατάσταση όπου είχαμε την τάση να πιστέψουμε σε 
οτιδήποτε. Κάλεσα τον θεραπευτή και εξήγησα την κατάσταση. Είχε την καλοσύνη να έρθει στο σπίτι μας. 
Αυτό έγινε περίπου στις 5 Φλεβάρη. Αρχικά οφείλω να ομολογήσω ότι τα μέλη της οικογένειας ήταν 
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επιφυλακτικά. Αλλά εγώ επικράτησα και άρχισα τη θεραπεία τρεις ημέρες μετά τη λήψη των φαρμάκων. 
Δεν ήταν παρά ένα θαύμα στη συνέχεια. 

Την τρίτη ημέρα της θεραπείας, ο πατέρας μου σηκώθηκε από το κρεβάτι και άρχισε να τρώει φρούτα. Στη 
συνέχεια άρχισε να αναγνωρίζει τους ανθρώπους και έδειξε ενδιαφέρον για τις φυσικές ασκήσεις που του 
είχε συστήσει ο φυσιοθεραπευτής. Σε δέκα ημέρες η ανάκαμψή του πραγματικά επιταχύνθηκε και ο ίδιος 
άρχισε χαρούμενα να κινείται στο σπίτι και να επικοινωνεί με τους φίλους και τους συγγενείς όποτε τον 
επισκέπτονταν. Σε ένα μήνα η μνήμη του αποκαταστάθηκε πλήρως. Η πρόσληψη τροφής του αυξήθηκε 
και ο ίδιος άρχισε να παίρνει φάρμακα και για άλλες παθήσεις. Το πείσμα του είχε φύγει. Αν όχι αυτό, τότε 
τι είναι ένα θαύμα! 

Παραμένει χωρίς νευρολογικά συμπτώματα αν και έχει αρκετές άλλες ασθένειες για τις οποίες λαμβάνει 
δονητική θεραπεία με τη μέγιστη δυνατή πίστη, μαζί με αλλοπαθητικά φάρμακα. Στην πραγματικότητα κι 
εγώ είμαι σε δονητική θεραπεία τώρα! 

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

20. Κρίση πανικού και σπασμοί 11964...Ινδία  

Μια 28χρονη γυναίκα επισκέφθηκε τον ασκούμενο στις 30 Δεκεμβρίου 2014,  με συμπτώματα άγχους, 
φόβου, σοβαρές κεφαλαλγίες, εφιάλτες και κρίσεις πανικού τα τελευταία πέντε χρόνια. Φαινόταν να έχει 
μεγάλο άγχος και ήταν απρόθυμη να αποκαλύψει πολλά. Για να την διευκολύνει, ο θεραπευτής της έδωσε: 

Για ηρεμία: 
#1. NM2 Αίμα + NM6 Ηρεμία + NM25 Σοκ + BR2 Σάκχαρο στο αίμα…TDS (3 φορές την ημέρα) 

Επέστρεψε μετά από δύο εβδομάδες και αποκάλυψε ότι υπέφερε συχνά από σπασμούς. Κατά καιρούς 
λιποθυμούσε, ενώ καθόταν ή ακόμη και όταν μαγείρευε. Έχανε τον αυτοέλεγχό της κατά τις κρίσεις, έσκιζε 
τα ρούχα της και έριχνε αντικείμενα γύρω. Μετά από τέτοια επεισόδια, κατά κανόνα, ακολουθούσαν 
σοβαρές μετωπικές κεφαλαλγίες για 3 έως 4 ώρες. Αρχικά, οι σπασμοί συνήθιζαν να εμφανίζονται σχεδόν 
κάθε εβδομάδα, αλλά είχαν ελαττωθεί σε μία ή δύο φορές το μήνα με αλλοπαθητική θεραπεία, την οποία 
λάμβανε για πέντε χρόνια. Επί του παρόντος, δεν έπαιρνε κανένα φάρμακο και πάθαινε σπασμούς κάθε 
μήνα, αλλά την προηγούμενη ημέρα είχε δύο φορές σε μια έκταση έξι ωρών. Ο θεραπευτής της έδωσε: 

Για τους σπασμούς: 
#2. NM6 Ηρεμία + NM50 Επιληψία + NM78 Επιληψία-B + BR2 Σάκχαρο αίματος + SR 235 Ουροδόχος κύστη + 
SR 240 Νεφρά + SR260 Mag Phos …TDS 

Για επείγουσα χρήση κατά τη διάρκεια σπασμών : 
#3. NM91 Διασώστης (Paramedic rescue) + NM95 Διασώστης (Rescue Plus) ... κάθε 15 λεπτά σε περίπτωση 
επεισοδίου, έως ότου ο ασθενής αισθανθεί άνετα  

Η πρώτη δόση του # 2 τοποθετήθηκε κάτω από τη γλώσσα της ασθενούς στις 17 Ιανουαρίου 2015. Μετά 
από τρεις ημέρες αισθανόταν 50% καλύτερα χωρίς πονοκεφάλους. Ωστόσο, παραπονέθηκε για 
υπερβολική αδυναμία, οπότε το # 2 αντικαταστάθηκε από το ακόλουθο: 

#4. NM2 Αίμα + NM75 Αδυναμία + NM90 Nutrition + #2 

Δύο εβδομάδες αργότερα, ο θεραπευτής παρατήρησε την πλήρη αλλαγή της. Χωρίς πονοκεφάλους και 
κρίσεις, η ασθενής ήταν χαρούμενη και ζωντανή. Μή παρουσιάζοντας περαιτέρω συμπτώματα για άλλες 
δύο εβδομάδες, μπήκε σε πρόγραμμα μείωσης για δύο ακόμα εβδομάδες. Έξι μήνες αργότερα, είναι 
ασυμπτωματική σε μια δόση συντήρησης # 4 ... OD(1 φορά την ημέρα).  Αυτή και η οικογένειά της είναι 
πολύ χαρούμενοι. Στην πραγματικότητα υπάρχει μια μόνιμη κλινική Δονητικής Θεραπείας στο σπίτι της. 

Σχόλιο της ασθενούς: 

Ζω στην Mangolpuri, του Δελχί. Το πρόβλημα υγείας μου ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια, όταν πήγα στο 
χωριό μου μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού μου. Άρχισα να έχω ξαφνικές λιποθυμίες χωρίς 
προφανή λόγο. Με την ανάκτηση των αισθήσεών μου δεν αναγνώριζα τα μέλη της οικογένειάς μου και 
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συμπεριφερόμουν με τρόπο που δήλωνε απώλεια ψυχικής ισορροπίας. Με έφεραν στο Δελχί και 
επισκέφθηκα διάφορα νοσοκομεία κατά τη διάρκεια των ετών. Μετά από έξι μήνες θεραπείας, άρχισα να 
αναγνωρίζω τα μέλη της οικογένειάς μου. Ωστόσο, οι λιποθυμίες συνεχίστηκαν. Μετά από δύο χρόνια 
αλλοπαθητικής θεραπείας, η συχνότητα των σπασμών μειώθηκε σε 2-3 φορές το μήνα από σχεδόν δύο 
φορές την εβδομάδα. Αλλά αυτό δεν βοήθησε το άγχος μου, που συνεχίστηκε. Δεν μπορούσα να μείνω 
μόνη. Η ζωή ολόκληρης της οικογένειάς μου ήταν διαταραγμένη. 

Το Δεκέμβρη του 2014 ο σύζυγός μου, ο οποίος ήταν πρώην μαθητής του Bal Vikas και ένθερμος λάτρης 
του Sai, προσεγγίστηκε από τον θεραπευτή για να ξεκινήσει μια κλινική Δονητικής Θεραπείας στο 
Mangolpuri, στο σπίτι μας. Δεδομένου ότι αυτό το έργο θα ήταν υπηρεσία στον Σάι, ο σύζυγός μου 
συμφώνησε εύκολα να λειτουργεί η κλινική μια φορά την εβδομάδα . Ήταν τότε που ο σύζυγός μου 
ανέφερε την κατάστασή μου στον θεραπευτή. 

Αρχικά ήμασταν απρόθυμοι να αποκαλύψουμε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά μετά τη λήψη του δονητικού 
φαρμάκου για δύο εβδομάδες είχα και πάλι σπασμούς - δύο φορές σε μια μέρα - και η κατάστασή μου 
ήταν άθλια. Επικοινωνήσαμε αμέσως με τον θεραπευτή στο σπίτι του και αποκαλύψαμε όλο το ιατρικό 
ιστορικό μου από τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι όσο κι αν είχα διαλυθεί ψυχικά και 
σωματικά, ποτέ δεν είχα παραιτηθεί από την ελπίδα ή την πίστη μου στον Σουάμι. Πιό πολύ αισθανόμουν 
άσχημα για το σύζυγό μου, τα παιδιά μου και τα άλλα μέλη της οικογένειας, οι οποίοι υπέφεραν εξαιτίας 
μου. 

Μου δόθηκε νέα θεραπεία που άρχισε να αλλάζει την κατάστασή μου αμέσως. Ένα θαύμα άρχισε να 
ξετυλίγεται μέσα σε μια εβδομάδα. Ένιωσα ήρεμη, οι ψυχικές διαταραχές σταμάτησαν και οι κρίσεις 
εξαφανίστηκαν. Άρχισα να κοιμάμαι χωρίς εφιάλτες. Μέχρι το τέλος του μήνα έμεινα μόνο με τις 
αναμνήσεις από τις δυστυχισμένες μέρες. 

Έχουν περάσει έξι μήνες τώρα και δεν έχω αισθανθεί καλύτερα στη ζωή μου. Τα μέλη της οικογένειάς μου 
και εγώ είμαστε πάντα ευγνώμονες στον Bhagawan Baba που μας κατέστησε αντάξιους της χάρης Του και 
μας έδωσε την ευκαιρία να προσφέρουμε υπηρεσία μέσω της Δονητικής Θεραπείας. Η αποκάλυψη του 
θαύματος της Δονητικής Θεραπείας έγινε στην Mangolpuri όπου η κλινική λειτουργεί πλέον τρεις φορές την 
εβδομάδα. 

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

 Προφίλ Θεραπευτών 

Τα προφίλ μιας διαφορετικής ομάδας θεραπευτών από το Δελχί παρουσιάζονται σε αυτή την ειδική ενότητα, 
στην οποία έξι νέοι ασκούμενοι μοιράζονται τις προοπτικές και τις εμπειρίες τους μέχρι σήμερα. Τα προφίλ 
από το Δελχί οργανώθηκαν και καταρτίστηκαν από την συντονίστρια απο το Δελχί-NCR 02859 ... Ινδία. Το 
προφίλ της ανοίγει αυτή την ενότητα: 

Η θεραπεύτρια 02859...Ινδία γράφει :  Δίδασκα Ηλεκτρονικά στο 
Πανεπιστήμιο του Δελχί για πάνω από 28 χρόνια και άρχισα να 
εξασκώ την Δονητική Θεραπεία τον Ιούλιο του 2011. Από τότε, είχα 
την ευκαιρία να θεραπεύσω διάφορες, οξείες και χρόνιες, παθήσεις. 
Ένα άλλο κομμάτι των δραστηριοτήτων μου, ήταν η διοργάνωση 
συναντήσεων και ο συντονισμός της λειτουργίας της Δονητικής στην 
περιοχή του Δελχί NCR.  

Πριν ανακαλύψω την Δονητική, είχα πάντα μια πολύ ισχυρή επιθυμία 
να υπηρετήσω, αλλά ποτέ δεν βρήκα μια κατάλληλη πλατφόρμα. Ο 
μοναδικός σκοπός μου, ξεκινώντας τα μαθήματα της Δονητική ήταν να 
ψάξω για μια τέτοια πλατφόρμα. Ένας από τους πρώτους ασθενείς 
μου ήταν η υπηρέτρια στο σπίτι ενός συγγενή. Την είδα να κουτσαίνει. 
Τα πόδια της ήταν πρησμένα, προφανώς πόναγαν και είχαν πύον. Με 

την ειλικρινέστερη προσευχή στον Baba, της έδωσα την πρώτη μου θεραπεία. Σε διάστημα μιας εβδομάδας, 
όλο το πύον είχε αποστραγγιστεί, δεν πόναγε και περπατούσε κανονικά. Ήταν απίστευτο! [Σημείωση του 
συντάκτη: Το πλήρες ιστορικό της υπόθεσης δίνεται παρακάτω στην «παρουσίαση περιπτώσεων»] 
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Αναρωτήθηκα πώς και γιατί επιλέχθηκα ως εργαλείο για την ανακούφιση στη ζωή αυτού του ατόμου. Με την 
πάροδο του χρόνου, είχα την ευλογία να ζήσω πολλές τέτοιες στιγμές που με έκαναν να αναρωτιέμαι, «Γιατί 
εγώ;".  Προσφέροντας υπηρεσία σε κέντρα συγκέντρωσης μή προνομιούχων και ανακουφίζοντάς τους με 
έκανε να νοιώθω απέραντη χαρά. Η βαθιά επιθυμία μου να υπηρετώ έχει εκπληρωθεί από τον Baba με τον 
πιο απίθανο τρόπο. Κάπου στην πορεία, κάποιος, μαθαίνει να ζει με τα θαύματα  

Έχω επίσης παρατηρήσει ότι ο κόσμος των δονήσεων είναι τόσο ισχυρός που πολλές ανεξήγητες 
καταστάσεις δημιουργούνται συνέχεια. Για να αναφέρω ένα 
περιστατικό που συνέβει πρόσφατα, μία συνάδελφος στο χώρο 
εργασίας μου, συζητούσε για το πώς στον όγδοο μήνα της 
εγκυμοσύνης, το μόνο της παράπονο ήταν ότι είχε πολύ 
φαγούρα. Αργότερα, καθώς έκανα έλεγχο στα e-mail μου, ένας 
θεραπευτής είχε στείλει μία περίπτωση ακριβώς με το ίδιο 
πρόβλημα, περιγράφοντας με ποιό τρόπο το είχε αντιμετωπίσει 
πολύ αποτελεσματικά! Τέτοια πράγματα συμβαίνουν συχνά και 
μας θυμίζουν την αόρατη Θεία παρουσία του Μπάμπα. 

Σε ένα διαφορετικό επίπεδο, η Δονητική Θεραπεία είναι ίσως η 
καλύτερη απόδειξη ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην επιστήμη και την πνευματικότητα - και ταυτόχρονα, 
αρκετά μυστικιστική. Είναι εξαιρετικά συναρπαστικό ως θέμα για έρευνα. Και φυσικά, η εξάσκηση της 
Δονητικής θεραπείας είναι ένας από τους καλύτερους δυνατούς τρόπους να αγαπάμε όλους και να 
υπηρετούμε όλους! (Love All, Serve All) 

Παρουσίαση περιπτώσεων 

 Πάρκινσον και Ψωρίαση 

 Μολυσμένο πόδι 

 Πονόδοντος, Διατροφική διαταραχή Pica και Αλωπεκία 

 Αγχος εξετάσεων 

 Κατάθλιψη, πόνος στον αυχένα 

 Κατάθλιψη στην εμμηνόπαυση 

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

Η θεραπεύτρια 11569…Ινδία έχει διδακτορικό στην Ηλεκτρονική και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Δελχί. 
Γράφει: "Πιστεύω ότι είμαι μια ψυχή που έχει αποσταλεί για κάποιο υψηλότερο σκοπό και ότι ο σκοπός 
είναι η υπηρεσία, επειδή αυτό μου αρέσει να κάνω περισσότερο. 
Θεωρώ επίσης ότι είμαι πολύ τυχερή που έχω την ευκαιρία να υπηρετώ 
τους άλλους συνέχεια, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Όντας οπαδός των 
ενεργειακών δονήσεων (τσάκρας κλπ) τα τελευταία 5 χρόνια, μυήθηκα 
στην Δονητική Θεραπεία το 2014 από μία συνάδελφο, την 
Θεραπεύτρια02859…Ινδία , την εποχή που είχα απελπιστική ανάγκη να 
θεραπεύσω τον εαυτό μου και θεραπεύτηκα επιτυχώς". Βρίσκει την 
Δονητική Θεραπεία αποτελεσματική και βολική για τους ασθενείς και 
είναι πολύ ευγνώμων που είναι μέρος της ομάδας των Δονητικών 
θεραπευτών.  

Παρουσίαση περιπτώσεων 

 Εκζεμα 
 Χρόνια αναπνευστικά προβλήματα 
 Ψωρίαση κεφαλής 
 Μαραμένο φυτό 

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

 

https://news.vibrionics.org/case_histories/241
https://news.vibrionics.org/case_histories/240
https://news.vibrionics.org/case_histories/242
https://news.vibrionics.org/case_histories/243
https://news.vibrionics.org/case_histories/244
https://news.vibrionics.org/case_histories/249
https://news.vibrionics.org/case_histories/251
https://news.vibrionics.org/case_histories/252
https://news.vibrionics.org/case_histories/253
https://news.vibrionics.org/case_histories/254


 18 

Η θεραπεύτρια11570…Ινδία έχει μεταπτυχιακό στις δημόσιες 
σχέσεις. Έχοντας αποσυρθεί από τη δημόσια υπηρεσία, διοικεί 
σήμερα μια επιχείρηση ψηφιακής εκτύπωσης. Εξασκεί την 
Δονητική θεραπεία με ενθουσιασμό μετά το πέρας της ανώτερης 
εκπαίδευσής της στην Δονητική θεραπεία AVP τον Απρίλιο του 
2015. Γράφει: «Έχω θεραπεύσει πολλούς ασθενείς. Οξυμένα 
προβλήματα, όπως πυρετός, διάρροια, έλκη στο στόμα, 
κριθαράκι στο μάτι, ναυτίες, και άλλα, τα οποία, με τη Χάρη του 
Σουάμι, έχουν παρουσιάσει σημαντική βελτίωση μετά από 
θεραπεία 2-3 ημερών και μερικές φορές σε μία μόνο ημέρα. Για 
χρόνιες παθήσεις όπως ο διαβήτης, υποθυρεοειδισμός, χρόνιος 
βήχας, επιληψία, κατάθλιψη, αϋπνία, πρόβλημα στα νύχια, 
μώλωπες, δερματικές αλλεργίες, ακραία φαγούρα στο σώμα, 
αιμορροϊδες, ακανόνιστη έμμηνος ρύση, κλπ – η Δονητική θεραπεία έχει επίσης επιφέρει σημαντικά 
αποτελέσματα, και πάλι με την Χάρη του Σουάμι. " 

Παρουσίαση περιπτώσεων  

 Αποστήματα και φαγούρα στο πόδι 

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

Η θεραπεύτρια11571…Ινδία :είναι μηχανικός λογισμικού. Από την αρχή της πρακτικής της στην Δονητική την 
άνοιξη του 2015, έχει θεραπεύσει ασθενείς με προβλήματα, όπως το κρύομα, χρόνιο βήχα, ακανόνιστη 

έμμηνο ρύση, φαγούρα στο δέρμα κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης, σπονδυλίτιδα, αδυναμία των μυών των ματιών, 
προβλήματα στα μαλλιά και δυσπεψία. Μυήθηκε στην Δονητική 
θεραπεία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της και ήταν τόσο 
εντυπωσιασμένη με τα οφέλη της, που εκπαιδεύτηκε κατά την ίδια 
περίοδο. Από τότε είναι ευλογημένη με ένα κοριτσάκι. Η ίδια 
περιγράφει την εμπειρία της πιο κάτω: 

"Προς το τέλος του πρώτου τριμήνου της εγκυμοσύνης μου, 
ξαφνικά μια μέρα άρχισα να έχω αφόρητους πόνους χαμηλά στην 
κοιλιακή χώρα, μαζί με έμετο. Το επόμενο πρωί, όταν πήγα να δω 
το γιατρό, πονούσα ακόμα. Ο γιατρός μου έδωσε δύο ενέσεις, μία 
για τον πόνο και μία για ύποψία λοίμοξης, και με συμβούλεψε να 
κάνω έναν υπέρηχο αν ο πόνος επέμενε. Για τις επόμενες δύο 
ημέρες, δεν αισθάνθηκα καθόλου πόνο. Αλλά μετά ο πόνος 
επέστρεψε. Ήταν βασανιστικός. Ήμουν πραγματικά ανήσυχη 

εκείνες τις ημέρες. Για περίπου μία εβδομάδα πρίν, είχα ήδη ακανόνιστες κινήσεις του εντέρου. Ήμουν 
δυσκοίλια και έπρεπε επίσης να ζοριστώ πολύ για να κινηθούν τα έντερά μου. Η μητέρα μου μου έδωσε 
ένα φάρμακο Δονητικής για τη δυσκοιλιότητα από την Θεραπεύτρια 11476…Ινδία. Αφού το λάμβανα για 
περίπου μια εβδομάδα (μαζί με 3 λίτρα ζεστό νερό κάθε μέρα) το πρόβλημά μου θεραπεύτηκε πλήρως. 
Συνέχισα τη θεραπεία και ποτέ ξανά δεν αντιμετώπισα δυσκοιλιότητα ή οποιοδήποτε τέτοιο πρόβλημα σε 
όλη την υπόλοιπη εγκυμοσύνη μου. Με αυτό τον τρόπο εισήχθηκα στην Δονητική θεραπεία από τον 
Σουάμι. Αποφάσισα να υποβάλω την αίτηση για τα μαθήματα και να βοηθήσω τους ανθρώπους με 
ανάγκη, τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. 

Μετά την ολοκλήρωση της AVP εκπαίδευσης μου, η οποία ήταν μια καταπληκτική εμπειρία για μένα, 
άρχισα τη λήψη: 

#1. CC4.10 Δυσπεψία + CC8.2 Τονωτικό εγκυμοσύνης + CC12.1 Τονωτικό ενηλίκων + CC15.1 Ψυχικό & 
Συναισθηματικό τονωτικό…TDS (3 φορές την ημέρα). 

Τις πρώτες ημέρες, ένιωσα πολύ ελαφριά σωματικά όσο και ψυχικά, αλλά και παράλληλα τέτοια  υπνηλία 
που κυριολεκτικά κοιμόμουν όλη την ημέρα και σηκωνόμουν μόνο για να φάω. Χρειάστηκαν λίγες μέρες 
για να γίνω πάλι ο κανονικός εαυτός μου. 

https://news.vibrionics.org/case_histories/255
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Στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης, άρχισα να έχω φαγούρα σε όλο το σώμα μου κατά την διάρκεια της 
νύχτας και δεν ήμουν σε θέση να κοιμηθώ. Έτσι πήρα: 

#2. CC21.1 Τονωτικό δέρματος + CC21.2 Δερματικές μολύνσης + CC21.3 Δερματικές αλλεργίες + CC21.6 
Εκζεμα ... TDS (3 φορές την ημέρα) από το στόμα, επίσης, σε λάδι καρύδας για εξωτερική εφαρμογή  

Μετά από μια εβδομάδα, δεν είχα πλέον φαγούρα και μπορούσα να κοιμηθώ ήρεμα. Κατά την 38η 
εβδομάδα της εγκυμοσύνης, ο γιατρός μου είπε ότι η λεκάνη μου είχε ανοίξει οριακά και με συμβούλεψε να 
κάνω καισαρική, έτσι άρχισα επίσης να λαμβάνω: 

#3. CC10.1 Επείγουσες καταστάσεις…TDS (3 φορές ημερ.) 

Συνέχισα, λαμβάνοντας # 1, # 2 και # 3 μέχρι τον τοκετό. Στις 2 Ιουλίου 2015, ευλογήθηκα με ένα όμορφο 
και υγιές κοριτσάκι. Συνέχισα τις θεραπείες για έναν ακόμη μήνα, πράγμα που με βοήθησε να αναρρώσω 
γρήγορα και να φροντίσω το μωρό. Μια εβδομάδα μετά την καισαρική τομή, ένιωσα σαν να είχα 
φυσιολογικό τοκετό με υποφερτό κοιλιακό πόνο. Αυτή είναι η δύναμη των Sai Vibrionics. Νιώθω τόσο 
ασφαλείς τώρα που έχω τις ευλογίες του Σουάμι μαζί μου όλη την ώρα. 

Θα ήθελα να προσθέσω ότι η ανάπτυξη του μωρού ήταν φυσιολογική καθ’ όλη την εγκυμοσύνη - και αυτό 
παρά το γεγονός ότι, κατά τη διάρκειά της, πήρα μόνο 6 κιλά περίπου, συμπεριλαμβανομένων των 3 kg 
του βάρους του μωρού. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Αν και δεν είχα πάρει αρκετό βάρος, το μωρό 
και εγώ, ήμασταν υγιείς. Κατά την πρώτη μου επίσκεψη στο γιατρό σχεδόν μία εβδομάδα μετά τον τοκετό, 
ήμουν και πάλι στο κανονικό μου βάρος όπως πριν την εγκυμοσύνη, στα 54 kg. " 

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

Η Θεραπεύτρια 11572…Ινδία , ειναι σύζυγος Ταξίαρχου εν αποστρατεία, συνταξιοδοτήθηκε πρόσφατα από 
την επαγγελματική της καριέρα ως αντιπρόεδρος σε μια εταιρεία επικοινωνίας, υπεύθυνη για τις πωλήσεις 

και το μάρκετινγκ. Τώρα αφιερώνει το χρόνο της στην Δονητική 
θεραπεία, στη υπηρεσία και σε άλλες δραστηριότητες του Σάι στην πόλη 
Gurgaon. Λέει ότι η Δονητική έχει αλλάξει τη ζωή της. Της δίνει απέραντη 
χαρά να βλέπει τα χαμόγελα στα πρόσωπα των ασθενών μετά τη 
θεραπεία τους. Εκφράζει, επίσης, τις θερμές ευχαριστίες της στον Baba 
που την έκανε ένα μέσο για αυτήν την υπηρεσία. 

Παρουσίαση Περιπτώσεων 

 Δυσπεψία, Χλαμύδια, Εμμηνόπαυση και Στοματική φλεγμονή 

  

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Ο Θεραπευτής11573…Ινδία είναι ένας επαγγελματίας, Φυσιοπαθητικός και δάσκαλος γιόγκα. Οι γονείς του 
ήταν ταπεινοί πιστοί του Baba από το 1970. Οι αιφνίδιοι θάνατοί τους, 
σε γρήγορη διαδοχή, από καρκίνο, πριν από 20 χρόνια, τον έσπρωξε 
αρχικά προς την κατεύθυνση των εναλλακτικών ιατρικών 
συστημάτων. Λόγω της εμπειρίας του, τον πονάει πολύ να βλέπει 
ανθρώπους να καταστρέφουν τη ζωή τους κάνοντας φτωχές επιλογές 
στον τρόπο ζωής τους. Πολλοί δεν αναγνωρίζουν το απλό γεγονός 
ότι τα περισσότερα βασικά πράγματα που απαιτούνται για μια υγιή 
ζωή, όπως το νερό, ο αέρας και ο ήλιος, είναι όλα φυσικά και 
παρέχονται δωρεάν από τον Θεό. Παράλληλα, ενώ δίνει Δονητικά 
φάρμακα, θεωρεί απαραίτητο να συμβουλεύει τον κάθε ασθενή 
σχετικά με τις κατάλληλες αλλαγές στον τρόπο ζωής του που θα 
μπορούσε να τον βοηθήσει να διατηρήσει την καλή του υγεία. 

Αρχικά ήρθε σε επαφή με την Δονητική θεραπεία, μέσω ενός πιστού 
του Σαι, τον Δεκέμβριο του 2014. Από τη στιγμή που άκουσε για αυτό, ήξερε ότι ήταν η κλίση του. Ξεκίνησε 
ως ανώτερος θεραπευτής (AVP) τον Απρίλιο του 2015. 

Τώρα πιστεύει ότι, όλα αυτά τα χρόνια, ο Baba τον προετοίμαζε σταδιακά, ψυχικά και σωματικά, για να 
αναλάβει αυτή τη νέα ευθύνη, προσφέροντας υπηρεσία στην ανθρωπότητα, η οποία ταιριάζει ακριβώς με 
τη φιλοσοφία του να διάγει έναν υγιή βίο, όπως το αντιλαμβάνετε - χωρίς κόστος. Λέει, "Ξέρω ότι ο Baba  
είναι ο πραγματικός θεραπευτής και είμαι μόνο ένα μέσο, αλλά εξακολουθώ να αισθάνομαι προνομιούχος 
που ο Baba επέλεξε εμένα για αυτόν τον ευγενή σκοπό. Πιστεύω ακράδαντα ότι μετά την σχέση μου με την 
Δονητική θεραπεία, είμαι σε θέση να συνδεθώ καλύτερα, πνευματικά με τον Baba. Αυτή είναι η σωστή 
πλατφόρμα για να μάθω την ανιδιοτελή υπηρεσία και αγάπη προς την ανθρωπότητα ». Παρακάτω, 
μοιράζεται κάποιες περιπτώσεις στις οποίες ένιωθε ότι ο Baba τον καθοδηγούσε σωστά από την αρχή. 

Παρουσίαση περιπτώσεων 

 Σωματικοί πόνοι, Ψυχικές επιθέσεις και χαμηλή αρτηριακή πίεση 
 Ιογενής πυρετός 
 Διαβήτης 
 Ημικρανίες, Υψηλή αρτητιακή πίεση, Αιμμοροήδες 

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

Η Θεραπεύτρια11574…Ινδία  έχει διδακτορικό στους υπολογιστές και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Δελχί. 
Ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της ως θεραπεύτρια, τον Απρίλιο του 
2015. 

Έμαθε για την Δονητική θεραπεία από ένα συνάδελφο, τον 
θεραπευτή02859…Ινδία, ο οποίος την θεράπευσε από μία πάθηση του 
δέρματος. Περίπου δύο χρόνια πριν, είχε σοβαρή ακμή στο πρόσωπό 
της. Το μεγαλύτερο μέρος του δέρματός της ήταν ερεθισμένο. Δύσκολα 
διέκρινε κανείς φυσιολογικό χρώμα δέρματος. Η κατάσταση αργότερα 
εξαπλώθηκε στο λαιμό και την πλάτη της. Έκανε μόνο Δονητική 
θεραπεία και δεν ἐπαιρνε κανένα άλλο είδος αλοιφής ή φαρμακευτικής 
αγωγής. Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο. Μετά από μόλις δύο δόσεις, η 
ερυθρότητα στο πρόσωπο μειώθηκε. Σε περίπου δύο μήνες, το δέρμα 
ήταν απολύτως καθαρό. Έμεινε έκπληκτη. Το γεγονός ότι η Δονητική 
θεραπεία δεν είχε παρενέργειες, τροφοδότησε περαιτέρω την επιθυμία 
της να μάθει περισσότερα σχετικά με αυτό το θεραπευτικό σύστημα. 

Αισθάνεται ιδιαίτερα ευλογημένη που προσφέρει τώρα αυτή την υπηρεσία. Η Δονητική θεραπεία είναι 
ολιστική - όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχική, συναισθηματική και πνευματική. Μέχρι σήμερα, οι πιο 
συνηθισμένες περιπτώσεις της έχουν να κάνουν με πόνο στα γόνατα και άλλες αρθρώσεις, σπυράκια, 
ακμή και τριχόπτωση. 

Όταν ξεκίνησε την πρακτική της, αισθανόταν πολύ ανήσυχη σχετικά με τα αποτελέσματα. Ανυπομονούσε 
να την ενημερώνουν οι ασθενείς για την βελτίωση των συμπτωμάτων τους. Υυποσυνείδητα περίμενε απο 
τους ασθενείς να τις δώσουν μια καλή είδηση για τη θεραπεία τους. Με την πάροδο του χρόνου έχει 
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αναπτύξει μια βαθύτερη κατανόηση. Τώρα προσεύχεται στον Σουάμι να τη βοηθήσει να επιλέξει το σωστό 
φάρμακο και επιδιώκει να μάθει το αποτέλεσμα. Ελπίζει να είναι σε θέση να μαθαίνει όλο και περισσότερα 
για την Δονητική Θεραπεία και να βοηθήσει, όσο περισσότερους μπορεί. 

Εδώ, μοιράζεται μαζί μας τα θετικά αποτελέσματα του CC1.2 Τονωτικό Φυτών και τη χαρά που βίωσε 
καθώς μπήκε στον κόσμο της Δονητικής θεραπείας. 

Γράφει :«έλαβα το κουτί των 108 Combo στις 5 Απριλίου 2015. Καθώς μετέφερα το πολύτιμο κουτί πίσω 
στο σπίτι, το βλέμμα μου έπεσε πάνω σε ένα δοχείο φυτεμένο με Shalmia [εποχιακό φυτό με κόκκινα 
λουλούδια] στις σκάλες. Λόγω άλλων ασχολιών δεν είχε ποτιστεί για τις δύο ή τρεις προηγούμενες ημέρες. 
Το φυτό φαινόταν θαμπό και άψυχο (δείτε παρακάτω φωτογραφία, αριστερά). Είπα στον εαυτό μου, "Εδώ 

είναι ο πρώτος μου ασθενής". 
Προσέθεσα μία σταγόνα CC1.2 
Τονωτικό φυτών σε 1 λίτρο νερό και 
το έδωσα στο φυτό».  Εκείνη περίμενε 
ότι θα πάρει μερικές ημέρες για να 
ανακάμψει το φυτό. Το αμέσως 
επόμενο πρωί, βγαίνοντας έξω για να 
ελέγξει τον «ασθενή» της, εξεπλάγειν 
όταν είδε το ίδιο φυτό να σφύζει από 
ζωή. (Βλέπε παρακάτω φωτογραφία, 
δεξιά). 

Η Δονητική θεραπεία είχε επίσης 
θετική επίδραση σε μία ντοματιά. Δεν 
φυτεύτηκε αλλά μεγάλωσε μόνη της σε 
μια κατσαρόλα. Όταν το φυτό ήταν 
περίπου 4-5 ίντσες ψηλό, εκείνη 

άρχισε να του δίνει CC1.2 Τονωτικό φυτών ... OW(1 φορά την εβδομάδα). Το φυτό έβγαλε καρπούς όταν 
ήταν περίπου 3-4 πόδια ψηλό. Στη συνέχεια αύξησε την δοσολογία σε πότισμα μέρα παραμέρα. Η πρώτη 
σοδιά ήταν 9 ντομάτες, ακολουθήθηκε σύντομα από πέντε ακόμη. (Βλέπε παρακάτω φωτογραφίες). Ήταν 
πεντανόστιμες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το CC1.2 χρησιμοποιήθηκε επίσης για να διασωθεί ένα δενδρύλλιο Neem που δεν μεγάλωνε επειδή είχε 
μεταφυτευθεί επανειλημμένα. Τα φύλλα του έγιναν καφέ και έπεφταν ένα-ένα. Συνέχισε το πότισμα με 
CC1.2 Τονωτικό φυτών και επίσης χάιδευε και αγκάλιαζε το φυτό. Για δύο εβδομάδες φαινόταν νεκρό, 
αλλά την 15η ημέρα, παρατήρησε φρέσκα πράσινα φύλλα σε ένα κλαδί (βλέπε παρακάτω φωτογραφία, 
αριστερά). Γράφει, "η ευτυχία μας ήταν σχεδόν ίδια, σαν να κοιτάζαμε ένα νεογέννητο μωρό." 

Η θεραπεύτρια χρησιμοποίησε επίσης CC1.2  για να ξαναζωντανέψει ένα εύθραυστο φυτό Ber σε ένα 
φυτώριο. Ακόμη και με την κατάλληλη φροντίδα, συμπεριλαμβανομένου κανονικού ποτίσματος και 
επαρκούς ηλιακής ακτινοβολίας, το φυτό Ber ξεράθηκε εντελώς μέσα σε 4-5 ημέρες από την άφιξη στο 
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σπίτι της. Η θεραπεύτρια έδωσε τονωτικό φυτών CC1.2.. OD (1 φορά την ημέρα), για 1 εβδομάδα, κατόπιν 
# 3TW (3 φορές την εβδομ.) για την επόμενη εβδομάδα, αλλά καμία βελτίωση δεν παρατηρήθηκε. Εκείνη 
επέμενε με τη δοσολογία. Μετά από 15-20 ημέρες, είδε μικρά φρέσκα πράσινα φύλλα στη βάση του ξηρού 
καφέ στελέχους (βλέπε φωτογραφία κάτω δεξιά). Αυτή ήταν μια ευτυχισμένη στιγμή. Έχει ονομάσει το 
φυτό «Ελπίδα». Αυτό συνεχίζει να ανακάμπτει με Δονητική θεραπεία. 

 

Παρουσίαση περιπτώσεων 

 Πονόλαιμος, βήχας & βραχνάδα 

 

 

 

 

 

 

 

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

Προφίλ θεραπευτή 11964...Ινδία 

Το 1978, μετά την επιτυχή αποφοίτησή μου από την εκλεκτή Ακαδημία Εθνικής Άμυνας, Khadakwasla, με 
πήραν οι γονείς μου, που ήταν πιστοί του Sai, στο Shirdi και το Puttaparthi για τις ευχαριστίες darshans. 
Ήταν οι ευλογίες του Σουάμι, που απόρρεαν από τα χέρια του και θα με συντρόφευαν τα επόμενα 34 
χρόνια της σκληρής ζωής μου στον Ινδικό Στρατό. Σαν φαντάρος, υπηρέτησα την θητεία μου σε εμπόλεμες 
ζώνες, όπου είδα πολλή αιματοχυσία και θανάτους. Μέσα από όλες αυτές τις εμπειρίες, ένιωσα τη Θεία 
παρουσία και προστασία του Σουάμι. Η καθοδήγησή του με βοήθησε να υπηρετήσω στον Ινδικό στρατό 
και να βάλω το έθνος πάνω από τις ανησυχίες μου για τον εαυτό μου. Με τη χάρη Του μου απονεμήθηκε 
το μετάλλιο Vishisht Seva από τον Πρόεδρο της Ινδίας για επιδόσεις πέραν του καθήκοντος. 
Παρασημοφορήθηκα επίσης δύο φορές από τους διοικητές του Βορείου και του Νοτίου Στρατού για τις 
εξαιρετικές επιδόσεις μου απέναντι στον εχθρό. 

Το 2012, όταν αποστρατεύθηκα, σε ηλικία 54 [Σημείωση του συντάκτη: με το βαθμό του συνταγματάρχη], μου 
προσφέρθηκαν προσοδοφόρες εργασίες. Τις απέρριψα όλες  κα συνέχισα να προσεύχομαι στον  Σουάμι να 
μου χορηγήσει ευκαιρίες να Τον υπηρετήσω. Όντας μέλος της 
οικογένειας του Σάι, ήταν φυσικό για μένα να πάρω ενεργά μερος στον 
Σρι Σάτυα Σάι Οργανισμό Seva στην περιοχή μου, στο Δελχί-NCR. Αλλά 
εκτελούσα όλες τις δραστηριότητες με μηχανικό τρόπο. Δεν υπήρξε καμία 
αισθητή αλλαγή σε μένα, τίποτα που θα μπορούσε να μου δώσει μια 
ένδειξη πως είχα προοδεύσει πνευματικά. Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς 
του 2014, έμαθα για την Δονητική θεραπεία και γράφτηκα στα μαθήματα. 
Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων JVP τον Απρίλιο και αφού έγινα 
θεραπευτής, η ζωή μου άρχισε να παίρνει νόημα έχοντας κάποιο 
πνευματικό σκοπό. Άρχισα να βιώνω το θαύμα της Δονητικής Θεραπείας 
καθώς ξετύλιγε το μυστήριό του σε μένα. Άρχισα να βλέπω και να 
αισθάνομαι τις θεραπείες να πιάνουν τόπο πάνω στους ανθρώπους και 
τα φυτά. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος SVP , μετά από μια εξαντλητική 
τετραήμερη εκπαίδευση το Δεκέμβριο του 2014, παρέλαβα το μηχάνημα 
SRHVP και τις κάρτες από τον Δρ Jit Aggarwal. Στην συνέχεια, μου 
υποδείχθηκε να υποβληθὠ σε μια διαδικασία καθαρισμού. Η ίδια η διαδικασία μου έδωσε μια εξαιρετική 
ευκαιρία για να βουτήξω βαθιά μέσα στον εαυτό μου, για να προσπαθήσω να κατανοήσω τον πραγματικό 
σκοπό της ζωής. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Σουάμι μου επέτρεψε να υπηρετήσω στέλνοντάς μου 
συστηματικά ασθενείς και παρά τα ακούσια λάθη μου και αμφιβάλλοντας για τον εαυτό μου κατά καιρούς, τους 
θεράπευα. Αυτή είναι μια μαρτυρία για τη συμπόνια Του και απέραντη αγάπη του για μας. Η αγάπη Του μου 
ζητά τώρα να μοιραστώ την εμπειρία μου από τη διαδικασία καθαρισμού. 

https://news.vibrionics.org/case_histories/261
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Στις 11 Δεκεμβρίου 2014, άρχισα τον καθαρισμό με τη λήψη NM25 Σοκ ... TDS. Την έκτη ημέρα, άρχισα 
να έχω σοβαρούς πόνους στο σώμα, τρομερό πονοκέφαλο, και ταχυκαρδία. Ο καρδιακός ρυθμός μου 
αυξήθηκε πάνω από 130 χτύπους το λεπτό και η αρτηριακή μου πίεση εκτοξεύθηκε στα 200 /120. 
Σταμάτησα το  NM25 Σοκ, πήρα vibhuti και παρέμεινα στο κρεβάτι για 36 ώρες. Κατά την τρίτη ημέρα, 
ήμουν πάλι φυσιολογικός κατά 90%. Στη συνέχεια άρχισα να παίρνω NM85 Πονοκέφαλος-BP + BR5 
Καρδιά + SM11 Πίεση του αίματος + SM15 Κυκλοφορικό ... QDS και σταμάτησα όλα τα άλλα φάρμακα 
συμπεριλαμβανομένης και της αλλοπαθητικής ιατρικής για την υψηλή πίεση του αίματος, την οποία 
ελάμβανα 15 χρόνια τώρα, και παρέδωσα τον εαυτό μου στον Σουάμι. Σε μια εβδομάδα ένιωθα 100% 
φυσιολογικά και άρχισα ξανά το NM25 Σοκ ξεκινώντας με OD και το αύξησα σε TDS. 

Στην πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου 2015, μέσα από μια ευχάριστη τροπή των πραγμάτων, βρέθηκα 
ξανά στο Prashanti Nilayam όπου γνώρισα τον Δρ & την Κα Aggarwal. Με συμβούλεψαν να λάβω NM83 
θλίψη ... TDS για τον καθαρισμό, την οποία ξεκίνησα στις 15 Ιανουαρίου. Μετά από τρεις ημέρες, 
αισθάνθηκα τα μάτια μου βαριά. Ηθελα πάρα πολύ να κοιμηθώ κατά τη διάρκεια της ημέρας, πράγμα που 
έκανα. Για τις επόμενες δύο ημέρες κοιμόμουν το περισσότερο διάστημα, αλλά σηκώθηκα 
αναζωογονημένος. 

Κατά την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, ακριβώς την στιγμή που είχα αρχίσει να αισθάνομαι εντελώς 
καλά, ένας παλιός τραυματισμός με ενόχλησε. Είχα υποστεί μικρές προπτώσεις του δίσκου στην οσφυική 
περιοχή το 1990, ενώ έπαιζα μπάσκετ. Είχα γίνει καλά με αλλοπαθητικά φάρμακα, γιόγκα και βελονισμό. 
Τώρα, χωρίς προφανή λόγο, είχα οξεία ισχιαλγία στο αριστερό πόδι και πολύ ευαίσθητο γόνατο. O πόνος 
ακινητοποίησε τελείως το πόδι. Είχα επίσης μία άκαμπτη πλάτη που δεν μου επέτρεπε να λυγίσω ούτε την 
μέση. Μια μαγνητική τομογραφία έδειξε προεξοχές του δίσκου σε ολόκληρη την οσφυική περιοχή. Μου 
συστήθηκε να πάρω παυσίπονα και νευροχαλαρωτικά για να μειωθεί ο πόνος. Αρνήθηκα, και αντ 'αυτού 
εβαζα vibhuti και έκανα μια δονητική θεραπεία που με βοήθησε να επανακάμψω πλήρως σε λιγότερο από 
δύο μήνες: 

NM3 Αταξία οστών + NM6 Ηρεμιστικό + NM21 KBS + NM24 Ρευματισμοί & Αρθρίτιδα + NM40 Γόνατα + NM54 
Σπασμοί + NM113 Φλεγμονή + OM16 Γόνατα + OM30 Συνδετικοί ιστοί + SM33 Πόνος + SM36 Σκελετικά + 
SR271 Arnica + SR421 Bach Flower Cerato + SR479 Cartilage + SR500 Μεσοσπονδύλιοι δίσκοι + SR510 Mύες 
+ SR517 Παραθυρεοειδής + SR540 Σπόνδυλοι...TDS 

Ταυτόχρονα, συνέχισα τον καθαρισμό μου με τη λήψη NM72 Καθαρισμού ... TDS. 

Με τη χάρη του Μπάμπα, είμαι ασυμπτωματικός μέχρι σήμερα. Βιώνοντας τα αποτελέσματα των 
θεραπειών στον εαυτό μου, ενισχύθηκε η πίστη μου σε αυτές. Η αναγκαστική ανάπαυση, μου έδωσε 
αρκετό χρόνο για να ξαναμελετήσω τα βιβλία της Δονητικής, συμπεριλαμβανομένων όλων των τόμων του 
Soham Series of Natural Healing. Το πιο σημαντικό ήταν ότι ήμουν σε θέση να συνεχίσω την υπηρεσία 
μου και να θεραπεύσω μια σταθερή ροή ασθενών. Νέοι ασθενείς συνεχίζουν να μου δίνουν περισσότερες 
πληροφορίες για τις θεραπείες. 

Έχω συμπληρώσει περισσότερο από ένα έτος υπηρεσίας Δονητικής Θεραπείας, μια χρονιά που άλλαξε τη 
ζωή μου εντελώς. Έχω μια μόνιμη κλινική στο σπίτι μου, όπου δέχομαι ασθενείς για μία ώρα το πρωί και 
μία ώρα το βράδυ. Αλλοι ασθενείς επίσης, έρχονται μετά από προηγούμενη τηλεφωνική συνεννόηση. 
Μερικές οικογένειες στη γειτονιά έχουν μεταπηδήσει στην Δονητική Θεραπεία εντελώς. Προσφέρω επίσης 
κλινική σε μία παραγκούπολη δύο φορές την εβδομάδα, χρησιμοποιώντας ένα δωμάτιο στο σπίτι ενός 
πιστού του Sai. 

Με την χάρη του Σουάμι, η εξάσκηση στην Δονητική Θεραπεία  έχει δώσει ένα νέο νόημα στη ζωή μου. 
Έχει γίνει ο μοναδικός σκοπός της ύπαρξής μου. Είναι ουσιαστικά υπηρεσία αγάπης και συνεχίζεται 24 
ώρες/7 ημέρες. Το καλύτερο μέρος είναι ότι αμέσως μόλις ολοκλήρωσα τα SVP μαθήματά μου, με την 
προτροπή του Dr Aggarwal, η γυναίκα μου εντάχθηκε σε αυτό το εγχείρημα ως βοηθός και τώρα 
δουλεύουμε μαζί σαν ομάδα.  

Συνεχίζουμε να προσευχόμαστε στον αγαπημένο μας Bhagawan για να μας κάνει καθαρά κανάλια της 
αγάπης Του, του Φωτός Του και της Θεραπευτικής ενέργειάς Του, έτσι ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε 
εκείνους τους οποίους Εκείνος μας στέλνει.  
 

Παρουσίαση περιπτώσεων 

 Χρόνιο πρόβλημα λαιμού, Πόνος στον αστράγαλο και Εξάψεις 

 Διάχυτη εγκεφαλική ατροφία και Κατάθλιψη 

 Κρίσης πανικού και σπασμοί 

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

https://news.vibrionics.org/case_histories/262
https://news.vibrionics.org/case_histories/263
https://news.vibrionics.org/case_histories/264
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 Η Γωνία των Απαντήσεων 

1.  Ερώτηση: Ενας ασθενής μου έχει προβλήματα μνήμης. Νοιώθει ότι μπορεί να βρίσκεται σε αρχικό στάδιο 
της νόσου Alzheimer. Είναι αρκετό το CC17.3 Τονωτικό εγκεφάλου & Μνήμης  ή να δώσω θεραπεία για 
Alzheimer?  

     Aπάντηση: Θα ήταν καλύτερα να δωθεί CC17.3 Τονωτικό εγκεφάλου & Μνήμης μαζί με CC18.2 
Νόσος Alzheimer καθώς αυτό θα δράσει σαν προληπτικό για την νόσο Alzheimer. Σε κάθε περίπτωση, 
θυμήσου ότι είναι καλύτερα να προσθέσεις ένα επιπλέον combo όποτε έχεις αμφιβολία άν πρέπει να το 
συμπεριλάβεις ή όχι. 

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

2.  Ερώτηση: Οι δονήσεις μπορεί να εξατμιστούν εάν το χάπι παραμένει στο πώμα της φιάλης για πάρα 
πολύ ώρα, για παράδειγμα, όταν ψάχνω το παιδί μου για να βάλω το χάπι στο στόμα του; 

   Απάντηση: Όχι, οι δονήσεις είναι ενσωματωμένες στα χάπια. Στην πραγματικότητα, όταν τα χάπια 
γίνουν πολύ υγρά επειδή έχουμε βάλει επιπλέον σταγόνες του combo από λάθος ή επειδή έπρεπε να 
προσθέσουμε πολλά combos στο ίδιο μπουκάλι, εσκεμμένα αφήνουμε ανοιχτό το φιαλίδιο μέχρι να 
εξατμιστεί το επιπλέον αλκοόλ. 

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

3.  Ερώτηση : Ετοιμάζεται τα φάρμακα μπροστά στους ασθενείς ή πηγαίνετε σε άλλο δωμάτιο?  

    Απάντηση : Οταν χρησιμοποιούμε το κουτί των 108CC, δεν υπάρχει πρόβλημα να φτιάξουμε το 
φάρμακο μπροστά στον ασθενή. Εντούτης, στην περίπτωση των  SRHVP,  εξαρτάται απο το επίπεδο 
άνεσης του ασθενή. Για μερικούς σκεπτικιστές, μπορεί να αφαιρέσει την μαγεία της Δονητικής Θεραπείας, 
έτσι είναι καλύτερα να πηγαίνουμε σε άλλο δωμάτιο.  

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

4.  Ερώτηση: Εάν ο θεραπευτής είναι ο ίδιος ο ασθενείς, στην περιγραφή της περίπτωσης πρέπει να 
αναφέρει αυτό το γεγονός ή μπορεί να δώσει μόνο τις γενικές πληροφορίες, όπως «γυναίκα, ετών 42»;  

      Απάντηση: Ο θεραπευτής δεν χρειάζεται να προσδιορίσει τον εαυτό του ως ασθενή, αλλά κάτι τέτοιο 
μπορεί να δώσει στην περίπτωση παραπάνω αυθεντικότητα. Ένας θεραπευτής, ενώ αναφέρει την δική 
του/της περίπτωση, είναι πιο πιθανό να περιγράψει την υπόθεση με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και, 
ενδεχομένως, με μεγαλύτερη ακρίβεια, ειδικά τα συναισθήματα που βιώνει κ.λπ. 

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

5.  Ερώτηση: Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον ιατρό και τον θεραπευτή; Λέμε συχνά, δεν είμαστε 
γιατροί, αλλά τι ακριβώς σημαίνει αυτό; 

   Απάντηση: «Γιατρός» θα σήμαινε γενικά ένα άτομο που έχει περάσει μια μακρά περίοδο επίσημης 
ιατρικής εκπαίδευσης και στη συνέχεια έχει άδεια από κυβερνητικό ρυθμιστικό φορέα να ασκεί την ιατρική. 
Όπως γνωρίζετε οι θεραπευτικές δονήσεις που εμείς δίνουμε είναι εντελώς ακίνδυνες και δεν περιέχουν 
καμία χημική ή φυτική ουσία. Ως εκ τούτου, ονομάζουμε τους εαυτούς μας ασκούμενους έτσι ώστε να μην 
συγχεόμαστε με εκπαιδευμένους γιατρούς, συνήθως αλλοπαθητικούς. 

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

6.  Ερώτηση: Πολλοί άνθρωποι έχουν γέμιση αμαλγάματος υδραργύρου στα δόντια τους. Όντας μέταλλο ο 
υδράργυρος, θα παρέμβαινε στην δονητική θεραπεία; Μία ηλικιωμένη ασθενής μου είχε ένα μεταλλικό κλιπ 
σε μια οδοντοστοιχία της. Αυτό δεν θα επηρεάσει τη δονητική θεραπεία όταν κρατά το combo στο στόμα 
της; 
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     Απάντηση: Όπως και τα άλλα μέταλλα, ο υδράργυρος μπορεί σε γενικές γραμμές να παρεμβαίνει σε 
ένα δονητικό φάρμακο. Για να είμαστε ρεαλιστές, πολλοί ασθενείς έχουν σφραγίσματα αμαλγάματος ή μία 
μεταλλική γέφυρα στα δόντια τους. Στην πράξη, έχουμε βρει ότι οι δονητικές θεραπείες είναι εξίσου 
αποτελεσματικές σε τέτοιες περιπτώσεις. Μόλις ένα φάρμακο τοποθετηθεί κάτω από τη γλώσσα, οι 
δονήσεις του απορροφούνται από τον οργανισμό. 

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

7.  Ερώτηση: Εκτός από την Δονητική θεραπεία, παρέχω επίσης και άλλες υπηρεσίες εντελώς δωρεάν 
στους ασθενείς μου. Μερικοί άνθρωποι απλά έρχονται για καθοδήγηση και τους ακούω και τους 
συμβουλεύω, άλλοι ζητούν συγκεκριμένες θεραπείες, όπως το ρέικι. Αυτό είναι επίσης Υπηρεσία, όπου 
δίνω το χρόνο μου για να βοηθήσω τους ανθρώπους. Μπορεί αυτός ο χρόνος να συμπεριληφθεί στον 
αριθμό των ωρών μου στις μηνιαίες αναφορές; 

     Απάντηση: Η μηνιαία έκθεσή σας, αφορά μόνο την υπηρεσία Δονητικής θεραπείας και ως εκ τούτου, 
άλλες υπηρεσίες δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στην αναφορά σας. Ωστόσο, εάν η παροχή 
συμβουλών, δίνετε κατά την διάρκεια της δονητικής θεραπείας, μπορείτε να συμπεριλάβετε το χρόνο που 
δαπανάται στην παροχή συμβουλών. 

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

8.  Ερώτηση: Παρακαλὠ ενημερώστε για το τι πρέπει να κάνουμε όταν ένας ασθενής έρχεται σε μας για 
κάποιο σύμπτωμα και παρατηρούμε ότι ο ίδιος έχει επίσης και ένα άλλο σύμπτωμα (π.χ., ένα προεξέχον 
εξόγκωμα στο μέτωπό του). Του προτείνουμε δονητική θεραπεία και για αυτό; ή απλά προσευχόμαστε στον 
Baba για να τον βοηθήσει; 

     Απάντηση: Σε κάθε περίπτωση εμείς θα προσευχόμαστε στον Baba καθώς Εκείνος είναι ο 
Θεραπευτής. Το τί λέτε στον ασθενή σας, εξαρτάται κυρίως από την σχέση σας με αυτόν ή αυτήν. Αν 
γνωρίζετε καλά τον ασθενή σας, θα μπορούσατε ευγενικά να ρωτήσετε σχετικά με το άλλο σύμπτωμα, 
έχοντας κατά νου την ευαισθησία της κατάστασης. Το εξόγκωμα στο κεφάλι μπορεί, στο μυαλό του 
ασθενούς, να είναι αντιαισθητικό ή ένα σημάδι κακοήθειας ή θα μπορούσε να οφείλεται σε 
ενδοοικογενειακή βία. Αν δεν ξέρετε καλά τον ασθενή σας, είναι καλύτερο να περιμένετε πριν μιλήσετε για 
τέτοια πράγματα, μέχρις ότου ο ασθενής έχει αναπτύξει περισσότερη πίστη σε σας και τις δονητικές 
θεραπείες. 

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

9.  Ερώτηση: Μπορούμε να εφαρμόσουμε ελαιόλαδο στην ελαστική θηλή στο εσωτερικό των φιαλών 
108CC για σκοπούς λίπανσης ώστε να είναι πιο εύκολο να τα ανοίξουμε; 

     Απάντηση: Θα ήταν καλύτερο να μην χρησιμοποιείτε το λάδι ή οτιδήποτε άλλο στην λαστιχένια θηλή, 
λόγω του κινδύνου της πιθανής μόλυνσης του φαρμάκου στο μπουκάλι. Ένας άλλος πιο εύκολος τρόπος 
για να ανοίξει ένα μπουκάλι CC είναι να κρατήσετε τη λαστιχένια θηλή και το πλαστικό καπάκι σταθερά με 
το ένα χέρι, ενώ γυρίζετε το μπουκάλι με το άλλο χέρι. Για επίδειξη, κάντε κλικ εδώ  . 

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

10.  Ερώτηση: Άκουσα ότι δεν πρέπει να ανακινείτε το μπουκάλι 108CC πριν το χρησιμοποιήσετε. Είναι 
αλήθεια; 

     Απάντηση: Όχι. Αντίθετα, είναι πάντα μια καλή ιδέα να ταρακουνήσετε κάθε μπουκάλι φάρμακο πριν 
από τη χρήση. Στην περίπτωση των 108CC μπουκαλιών, κρατήστε το κάθετα και ανακινήστε το, πατώντας 
το στην παλάμη του άλλου χεριού και όχι σε σχήμα 8. Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας ενεργοποίησης, 
μπορεί να σας πουν να μην ανακινείτε το μπουκάλι 108CC, αλλά αυτό είναι απλώς για να εξοικονομήσετε 
χρόνο. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι θεραπευτές θα ταξιδεύουν με το κουτί τους, οι φιάλες θα ανακινούνται 
ούτως ή άλλως. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=EUCVMPlecZ0&feature=youtu.be
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 ΘΕΪΚΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 

"Φυτέψτε ένα βρασμένο όσπριο στο έδαφος, δεν θα βλαστήσει. Πώς, λοιπόν, μπορεί να δώσει ζωή 
στους ανθρώπους; Οι βιταμίνες και οι πρωτεΐνες είναι τα πολύτιμα συστατικά που καταστρέφονται, 
ενώ μαγειρεύονται για να ευχαριστήσουν τον ουρανίσκο! ... Μη μαγειρεμένο φαγητό, ξηροί καρποί 
και φρούτα, όσπρια που έχουν βλαστήσει είναι το καλύτερο. Χρησιμοποιήστε αυτά τουλάχιστον για 
ένα γεύμα, ας πούμε, για το δείπνο το βράδυ. Αυτό θα εξασφαλίσει μακροζωϊα. Και πρέπει να 
πασχίσουμε για μακροζωϊα έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρόνια για την εξυπηρέτηση 
των συνανθρώπων μας» .     …Sathya Sai Baba,  “Καλή Υγεία και Καλωσύνη” Ομιλία, 30 Σεπτεμβρίου 
1981                       

 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf  

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

“Θα πρέπει να αναλάβετε υπηρεσία. Στην πραγματικότητα, τα χέρια, σας έχουν δοθεί για να 
υπηρετήσετε την ανθρωπότητα. Τα χέρια που υπηρετούν είναι ιερότερα από τα χείλη που 
προσεύχονται. Έτσι, αναλάβετε ανιδιοτελώς υπηρεσίες και φτάστε στην δόξα. Όταν κάνετε καλή 
δουλειά, απολαμβάνετε ειρήνη στη ζωή σας¨ …Sathya Sai Baba, ¨Υπηρεσία στον Άνθρωπο είναι 
Υπηρεσία Στον Θεό” Ομιλία, 1 Ιανουαρίου 2004                    

 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf 

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

Ανακοινώσεις

❖  Ηνωμένες Πολιτείες Shepherdstown, WV: SVP εργαστήρι 18-20 Σεπτεμβρίου 2015 & AVP 

εργαστήρι 16-18 Οκτ 2015, επικοινωνία με Suzan στο trainer1@usa.vibrionics.org 

❖  Πολωνία Wroclaw: 19 Σεπτ 2015 & Warsaw 3 Οκτ 2015, Επαναληπτικό Σεμινάριο, επικοινωνία με 

Dariusz στο wibronika@op.pl 

❖  Αγγλία London: Επαναληπτικό Σεμινάριο 4 Οκτ 2015, επικοινωνία με Jeram 

στο jeramjoe@gmail.com ή στο τηλέφωνο 020-8551 3979   

❖  Γαλλία Tours: Επαναληπτικό Σεμινάριο 10 Οκτ 2015, επικοινωνία με Daniell στο 

trainer1@fr.vibrionics.org 

❖  Ιταλία  Padua, Venice: SVP εργαστήριο 16-18 Οκτωβρίου 2015, επικοινωνία με Manolis στο 

monthlyreports@it.vibrionics.org 

❖  Ινδία Puttaparthi, AP: AVP εργαστήριο 18-21 Νοεμ 2015, επικοινωνία με Hem στο 

99sairam@vibrionics.org 

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

Πρόσθετα

AVP Εργαστήριο στο Δελχί, 4-5 Απριλίου 2015 

 http:/www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf 
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf
http://trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:wibronika@op.pl
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
https://news.vibrionics.org/Downloads/99sairam@vibrionics.org


 27 

Ο Συντονιστής του Δελχί02859...Ινδία αναφέρει: Μία εκπαίδευση για Βοηθούς Δονητικούς Θεραπευτές (AVP) 
πραγματοποιήθηκε στις 4-5 Απρ 2015 στο Δελχί, Ινδία. Έξι συμμετέχοντες παρακολούθησαν αφού πρώτα 

επιτυχημένα ολοκλήρωσαν τα μαθήματα με 
αλληλογραφία. Μετά από επανάληψη των 
θεωρητικών μερών της Δονητικής, οι συμμετέχοντες 
συνέχισαν στις πρακτικές πλευρές της. Κλινικές 
μοντέλα διεξήχθησαν στις οποίες οι συμμετέχοντες 
ανέλαβαν πραγματικές περιπτώσεις και έδωσαν 

θεραπείες. Ο Δρ Jit Aggarwal συνομίλησε με τους 
μαθητές μέσω κλήσης Skype. Με την βοήθεια του 
Θεού, η κλήση ολοκληρώθηκε μετά από δύο 
ολόκληρες ώρες χωρίς προβλήματα σύνδεσης! 

Αργότερα, τα κιτ των 108CC των νέων ασκούμενων 
ενεργοποιήθηκαν. Αυτή ήταν μια πολύ 
αναζωογονητική εμπειρία, καθώς η ψαλμωδία του Om 
Sri Sai Ram αντηχούσε στην αίθουσα εκπαίδευσης. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν περιχαρής που πήραν το κουτί 
με τα combos τους. [Σημείωση Σύνταξης:  Οι AVP που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους σε αυτό το 
εργαστήριο, μοιράζονται τις εμπειρίες τους σαν νέοι θεραπευτές σε αυτό το τεύχος στο Προφιλ Θεραπευτών] 

Πρώτο AVP Εργαστήριο στην Γαλλία, 21-22 Ιουνίου 2015 

Ο Γάλλος Συντονιστής 01620…Γαλλία αναφέρει: Στις 21-22 Ιουνίου 2015, τρεις μαθητές Δονητικής θεραπείας 
από τη Γαλλία και το Βέλγιο, οι οποίοι είχαν 
ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ήρθαν στην Tours, της 
Γαλλίας, για να λάβουν την AVP πρακτική τους 
άσκηση. Διδάχτηκαν από τρεις καθηγητές Δονητικής 
θεραπείας, οπότε ήταν σχεδόν ιδιωτικό μάθημα: ένας 
επαγγελματίας ανά μαθητή! Και οι τρείς αιτούντες 
πήγαν καλά στις εξετάσεις τους και προήχθησαν σε 
AVP.  

Για την εκπαίδευση, τοποθετήσαμε μία πολύ μεγάλη 
οθόνη όπου προβάλαμε την παρουσίαση της 

Δονητικής με PowerPoint, έτσι ώστε όλοι να 
βλέπουν εύκολα από την θέση τους και να 
απαντούν στις ερωτήσεις. 

Δώσαμε επίσης μία ειδική άσκηση για την 
πρώτη νύχτα. Μετά την παραλαβή από τους 
μαθητές του βιβλίου των 108CC και αφού τους 
εξηγήθηκε πώς θα το χρησιμοποιήσουν, 
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ζητήθηκε από τον καθένα να επιλέξει μια περίπτωση που είχε παραθέσει στο έντυπο αίτησής του και να 
την γράψει σωστά, συμπεριλαμβανομένων των combos που θεωρούσαν ότι έπρεπε να δώσουν. Την 
επόμενη μέρα ο καθένας διάβασε ό, τι είχε γράψει. Στη συνέχεια συζητήσαμε την θεραπεία για κάθε μία 
από τις περιπτώσεις και τον τρόπο της παρουσίασης της υπόθεσης. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους 
μαθητές να αρχίσουν να εξοικειώνονται με την παρουσίαση των περιπτώσεων και να αποκτήσουν εμπειρία 
στην έρευνα των κατάλληλων combos. 

Για την εκπαίδευση, προετοιμάσαμε χορτοφαγικά γεύματα με πολλά λαχανικά και φρούτα για τους 
μαθητές. Εκμεταλλευτήκαμε τα γεύματα για να εξηγήσουμε και να θέσουμε σε εφαρμογή τα οφέλη μιας 
καλής διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής. 

Στο τέλος όλοι ένοιωθαν χαρούμενοι και ευλογημένη που τους δόθηκε η ευκαιρία να έχουν μια μακρά 
συνέντευξη μέσω Skype με τον Δρ Aggarwal. Τα νέα AVPs μέλη ήταν αρκετά ενθουσιασμένα με την 
συνεδρία τους και έτοιμα να προσφέρουν υπηρεσία για τον Σουάμι. 

Περίληψη της Συνάντησης των Θεραπευτών της Βρετανίας που έγινε στις 16 
Αυγούστου στο Ilford του Essex 

Η παρούσα έκθεση δημιουργήθηκε από τον Βρετανό Συντονιστή 02822…Αγγλία από τις σημειώσεις που 
προετοιμάστηκαν από τους ασκούμενους 02899…UK ,  03507…UK και 03510…UK. 

Ο σύνεδρος Συντονιστής του Ηνωμένου Βασιλείου καλωσόρισε τους 15 ασκούμενους, 
συμπεριλαμβανομένων 2 συμμετεχόντων μέσω Skype και ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους. 
Ξεκίνησε με την προσφορά ευγνωμοσύνης προς τον Σουάμι που μας ευλόγισε με αυτή την θεραπευτική 
επιστήμη. 

Ακολουθούν αποσπάσματα: 

1.0 Συντάσσοντας ιστορικά περιπτώσεων 

1.1 Οδηγίες για την περιγραφή περιπτώσεων 

Για λεπτομέρειες, πατήστε εδώ (Θα χρειαστεί πρώτα να εισαχθήτε στον δικτυακό τόπο Vibrionics website 
www.vibrionics.org, χρησιμοποιώντας των κωδικό σας (username) και το συνθηματικό σας (password). 

1.2  Κριτήρια για να υποβολή περιπτώσεων 

Αυτά έχουν διευρυνθεί, όπως αναφέρθηκε τον Ιούλιο / Αύγουστο στο Ενημερωτικό Δελτίο. Οι υποβολές 
δεν περιορίζονται πλέον σε έκτακτες περιπτώσεις, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν και  συνηθισμένες. Όλοι 
οι θεραπευτές θα πρέπει να επανεξετάσουν τα αρχεία των ασθενών τους και να υποβάλλουν σχετικές 
περιπτώσεις. 

2.0  Βλέποντας ασθενείς και παραμένοντας εστιασμένοι στον Swami κατά τις συνεδρίες 

Υποδείξεις βασισμένες σε ομαδικές συζητήσεις: 

2.1 Προετοιμασία για την συνάντηση 

 Πνευματικός καθαρισμός και εστίαση του μυαλού και της καρδιάς στον Swami. 
 Επιβεβαιώστε ότι είστε ήρεμος και δεν διαχέεται αρνητικές δονήσεις. 
 Προσευχηθείτε/Διαλογιστείτε για να λάβετε θεϊκή προστασία από αρνητικές ενέργειες. 

2.2   Καθησυχάζοντας τους ασθενείς 

 Υποδεχτείτε θερμά τους ασθενείς μόλις έρθουν και κάντε τους να νοιώσουν ασφαλείς και άνετα 
 Μια γυναίκα θεραπευτής μπορεί να καθίσει κοντά σε γυναίκα ασθενή για να ενισχύσει την αίσθηση της 

εγγύτητας και εμπιστοσύνης  

http://www.vibrionics.org/
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2.3 Ακούγοντας τους ασθενείς 

 Επιτρέψτε στους ασθενείς να ανοιχτούν και μετά ακούστε τους προσεκτικά. Κάντε τους να 
νοιώσουν αρκετά ασφαλείς έτσι ώστε να σας εκμυστηρευτούν τα πιο βαθιά τους συναισθήματα. Το 
να ακούς υπομονετικά είναι το πιο σημαντικό σημείο της θεραπείας 

 Δώστε ποιοτικό χρόνο στους ασθενείς σας. Μείνετε εστιασμένοι. 
 Όταν ακούτε συμπονετικά, πολλά κρυμμένα πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια. Αυτό ενεργοποιεί 

την διαδικασία της θεραπείας. 

2.4   Σύνδεση με τον Swami 

 Διατηρείστε την εσωτερική σας σύνδεση με τον Swami ενώ ακούτε τον ασθενή σας. 
 Ακούστε την καθοδήγησή Του από μέσα σας 
 «Ακούτε σαν τον Swami» όταν ακούτε τον ασθενή και επιτρέψτε στον Swami να αναλάβει όλη την 

συνεδρία 

2.5  Οικογενειακές  ή ατομικές συνεδρίες  

Στις οικογενειακές συνεδρίες, ορισμένοι ασθενείς μπορεί να έχουν την ευκαιρία να αποκαλύψουν 
προβλήματα σε άλλα μέλη της οικογένειας, τα οποία δεν ήταν σε θέση να αποκαλύψουν πριν. Από την 
άλλη πλευρά, στις ατομικές συνεδρίες μπορεί ο ασθενής να ανοιχτεί περισσότερο. 

3.0  Ερωτήσεις για συζήτηση 

3.1 Ερώτηση: Συνιστούμε στους ασθενείς να λένε τις φράσεις Ho'oponopono, "Λυπάμαι. Σε παρακαλώ 
συγχώρεσέ με. Ευχαριστώ. Σε αγαπώ". Σε ποιόν το απευθύνω αυτό; [Σημείωση του συντάκτη:. Ο 
ασκούμενος αναφέρεται στο μάντρα Ho'oponopono (χo-o-πόνο-πόνο), που χρησιμοποιείται στην Χαβάη ώς 
παραδοσιακή πρακτική της συμφιλίωσης και της συγχώρεσης] 

Σχόλια: 

 Οι φράσεις δεν λέγονται σε κανέναν συγκεκριμένα. Λέγονται στο σύμπαν γενικά. 
 Οι φράσεις λέγονται στην ψυχή. Η ζωή σου είναι το αποτέλεσμα των πράξεών σου και του τρόπου 

που ζείς. Μέχρι τώρα λαμβἀνετε τοξίνες μέσω των πέντε αισθήσεών σας. Αυτές οι δηλώσεις σας 
βοηθούν να καθαριστείτε. Λέγοντάς τες, αναλαμβάνεται την πλήρη ευθύνη για ότι συμβαίνει στην 
ζωή σας. Εσείς τα δημιουργήσατε όλα. Με αυτό , αναγνωρίζετε τα λάθη σας, ζητάτε συγνώμη και 
μετατοπίζεται την προσοχή σας στην αγάπη, που καθαρίζει και θεραπεύει. 

3.2  Ερώτηση: Τί κάνουμε όταν ο ασθενής δεν είναι σίγουρος ποιό τύπο πονοκέφαλου έχει? 

Σχόλιο: Πρόσθέστε και τα δύο combos, CC11.3 Πονοκέφαλος και CC11.4 Ημικρανίες. 

3.3. Συζήτηση μίας δύσκολης περίπτωσης: Μία κυρία μαστίζεται από έντονη ζήλια 

Μία πιστή του Sai ζήλευε υπερβολικά την νύφη της διότι είχε πολλές θετικές αρετές. Μαζί με τα combos, 
διαφορετικές προσεγγίσεις προτάθηκαν: 

 Ψάλετε τις φράσεις του Ho'oponopono (όπως πραπάνω) 
 Κάνετε μια άσκηση καθαρισμού: Κλείστε τα μάτια σας, πάρτε τρείς βαθειές εισπνοές και 

φανταστείτε έναν ἀσπρο πίνακα. Γράψτε όλες τις αρνητικές σκέψεις σας σε αυτόν και μετά 
καθαρίστε τις, αφήνοντας ένα καθαρό, άσπρο πίνακα, όπως ένα καθαρό μυαλό από αρνητικές 
σκέψεις (Dr. Srikanth Sola, Golden Age Workshop) 

 Αναπτύξτε αυτο-αγάπη, αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση. Της ασθενούς η νύφη εκπέμπει μὀνο τις 
όμορφες αρετές που η ίδια η ασθενής έχει σε επίπεδο ψυχής. Διαφορετικές πρακτικές μπορούν να 
βοηθήσουν: διαλογισμός,διάβασμα των διδαχών του Swami και άλλα πνευματικά συγγράμματα 
(όπως του Michael Brown: Presence Process), και χρήση θετικών επιβεβαιώσεων (σαν της Louise 
Hay). 



 30 

 Χρησιμοποιήστε την τεχνική Ακτίνα-Καρδιά της Phyllis Krystal: Κλείστε τα μάτια, πάρτε τρείς βαθιές 
εισπνοές και φανταστείτε μια ακτίνα από Χρυσό Φως να προέρχεται από την περιοχή της καρδιάς 
της εικόνας, της αγαπημένης σας θεότητας. Παρακολουθήστε την καθώς αυτή συνδέεται με την 
καρδιά σας. Στη συνέχεια, φανταστείτε την ίδια ακτίνα να κινείται από την καρδιά σας στην καρδιά 
του προσώπου εναντίον του οποίου έχετε οποιαδήποτε αρνητικότητα / θυμό / αγανάκτηση. 
Κατόπιν, φανταστείτε την ίδια ακτίνα να κινείται από την καρδιά του συγκεκριμένου ατόμου πίσω 
στην καρδιά της θεότητας. Αυτό ολοκληρώνει ένα τρίγωνο της ακτίνας και ορίζει ότι κάθε ζωντανό 
ον έχει ίση αγάπη από το Θείο και ότι όλα τα όντα είναι μορφές της αγάπης.  

3.4  Θεραπεία διαφόρων ασθενειών (συζήτηση Θεραπευτών) 

Προτάσεις που περιελήφθησαν: 

3.4.1 Για το θυμό και το φόβο 

Είναι βοηθητικό να προσθέσετε CC4.2 Τονωτικό του ήπατος & της χοληδόχου κύστης + CC4.10 Δυσπεψία + 
CC13.1 Τονωτικό νεφρών & ουροδόχου κύστης. 

3.4.2   Για διαταραχή ύπνου 

 Χρησιμοποιήστε CC10.1 Επείγουσες καταστάσεις + CC15.1 Ψυχικό & συναισθηματικό τονωτικό + 
CC15.6 Διαταραχές ύπνου… μία δόση μισή ώρα πριν από την κανονική ώρα του ύπνου και εάν απαιτείται, 

δύο ή περισσότερες δόσεις ανά ημίωρο διάστημα. Αν υπάρχει πιθανότητα ψυχικών θεμάτων, προσθέστε 

CC15.2 Ψυχιατρικές διαταραχές + CC18.1 Εγκεφαλικές αναπηρίες. 

 SM2 Θεϊκή Προστασία έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς από μόνη της. Μερικές φορές CC18.1 

Εγκεφαλικές αναπηρίες έχει επίσης προστεθεί.. 

3.4.3 Για επιληψία 

Δώστε CC10.1 Επείγουσες καταστάσεις + CC12.1 Τονωτικό ενηλίκων + CC18.1 Εγκεφαλικές αναπηρίες + 

CC18.3 Επιληψία. 

3.4.4 Για Διαβήτη 

 Προσθέστε CC13.1 Τονωτικό νεφρών & ουροδόχου κύστης στην θεραπεία του Διαβήτη. 
 Προειδοποιείστε τους ασθενείς να μην σταματήσουν την Δονητική θεραπεία μόλις εξαφανιστούν τα 

συμπτώματα. Αντιθέτως, ζητήστε τους να συζητήσουν την μείωση των αλλοπαθητικών φαρμάκων 
με τον γιατρό τους. 

 Πείτε στους ασθενείς να μην επιστρέψουν στην κατανάλωση γλυκών φαγητών, μπισκότων και 
ψωμιού, καθώς μπορεί να πάρει χρόνια στο σώμα να επιστρέψει στο φυσιολογικό.Στο μεταξύ, ο 
ασθενής πρέπει να συνεχίσει την δονητική θεραπεία. 

 Συμβουλή υγείας για τους διαβητικούς: Πάρτε μία κουταλιά της σούπας σκόνη κανέλας, γιαούρτι και 
σκόρδο το πρωί και περιμένετε 45 λεπτά για την απορρόφησή τους πριν ξεκινήσετε τις καθημερινές 
σας δραστηριότητες. 

3.4.5 Πόνοι μέσης που φτάνουν έως τους γλουτούς: 

 CC20.5 Σπονδυλική στήλη είναι η ενδεδειγμένη θεραπεία. 
 Αν νομίζετε ότι το πρόβλημα θα μπορούσε να συνδέεται με ζητήματα χρημάτων, ανησυχίες και 

άγχος, προσθέστε CC15.1 Ψυχικό & συναισθηματικό τονωτικό αλλά επίσης προσθέστε CC4.2 

Τονωτικό του ήπατος & της χοληδόχου κύστης + CC13.1 Τονωτικό νεφρών & ουροδόχου κύστης. 

3.4.6 Ψυχοσωματικές διαταραχές: 

Δώστε CC15.1 Ψυχικό & Σωματικό τονωτικό + C15.2 Ψυχιατρικές διαταραχές+ CC17.3 Τονωτικό εγκεφάλου 
και μνήμης. 

3.5  Σχόλια για την χρήση ειδικών CCs: 



 31 

3.5.1 CC17.2 Κάθαρση 

 Αυτό το combo μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες γι αυτό δώστε το μόνο στο τέλος της 
θεραπείας ή προς την ολοκλήρωσή της, όταν ο ασθενείς θα είναι τουλάχιστον 70% καλύτερα. 

 Έχει χρησιμοποιηθεί κατά την έναρξη της θεραπείας για τον εξωτερικό καθαρισμό του 
περιβάλλοντος του ασθενούς, χωρίς προβλήματα. 

3.5.2 CC12.1 Τονωτικό για ενήλικες 

Θα ήταν καλό να δωθεί αυτό αρχικά για ενδυνάμωση. 

Om Sai Ram 

 

Jai Sai Ram! 

 

 

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


