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

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΝΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
www.vibrionics.org 

 
“Κάθε φορά που βλέπετε ένα άτομο άρρωστο, αποθαρρημένο ή απαρηγόρητο, 

εκεί υπάρχει το δικό σας πεδίο προσφοράς.”…Sri Sathya Sai Baba 

Τομ 7 Τεύχος 3                                                                                                                     Μαϊος/Ιουν 2016  
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 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ Dr Jit K Aggarwal  

Αγαπητοί Θεραπευτές 

Μου δίνει τεράστια ευχαρίστηση να σας πληροφορήσω για την πρωτοφανή εγκάρδια ανταπόκριση στο 
κάλεσμά μας για βοήθεια, στο ενημερωτικό δελτίο Μαρτίου / Απριλίου. Περισσότεροι ασκούμενοι 
Δονητικής Θεραπείας, ιδίως από την Ινδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ προσφέρθηκαν για 
εθελοντική υπηρεσία σε κρίσιμες διοικητικές αποστολές. Δράττομαι της ευκαιρίας για να εκφράσω την 
ειλικρινή ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους νέους και έμπειρους διοικητικούς εθελοντές. 
 
Καθώς η κοινότητά μας συνεχίζει να μεγαλώνει και να δυναμώνει, και με την συνεχώς αυξανόμενη 
παγκόσμια αναγνώριση της Δονητικής Θεραπείας, αναμένουμε ότι θα χρειαστούμε όλο και 
περισσότερους ασκούμενους να αναλάβουν διοικητικούς ρόλους. Ζητώ σε κάθε ασκούμενο που 
ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα σχετικά με τις διαθέσιμες συγκεκριμένες εργασίες, να επικοινωνήσει 
μαζί μας στο 99sairam@vibrionics.org. 
 
Με σκοπό την μόχλευση της δύναμης της συνεργασίας, έχουμε ξεκινήσει δύο νέα προγράμματα που θα 
ξεδιπλωθούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά έχουν ως εξής: 
 

 Για να παρέχουμε τo απαιτούμενο κίνητρο και ενθάρρυνση σε όλους τους ασκούμενους, ξεκινάμε  
εβδομαδιαίες / μηνιαίες συνεδριάσεις / συναθροίσεις, τόσο προσωπικές όσο και/ή εικονικές (π.χ. 
τηλεδιασκέψεις μέσω Skype). Στην Ινδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, ομάδες θεραπευτών 
έχουν ήδη προγραμματίσει συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση 
για να συζητήσουν περιπτώσεις και ερωτήσεις τους με άλλους ασκούμενους. Αυτές οι τοπικές ομάδες 
θα παρέχουν υποστήριξη στα μέλη τους στην επίλυση προβλημάτων, όπου χρειάζεται, και στην 
διεξαγωγή έρευνας. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο, ειδικά για τους προσφάτως 
εκπαιδευμένους ασκούμενους, οι οποίοι χρειάζονται πολλή καθοδήγηση και πρόσβαση σε 
εμπειρογνώμονες / SVPS. 

 

 Το δεύτερο νέο πρόγραμμα, το “Vibrionics Broadcast Network” (Δίκτυο Εκπομπής Δονητικής 
Θεραπείας) έχει ξεκινήσει από τον Συντονιστή 01339 στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Ασκούμενοι εθελοντές με 
SRHVP θα συνεργάζονται με AVPs και VPs για την εκπομπή εξ αποστάσεως θεραπευτικών δονήσεων 
σε ασθενείς οι οποίοι δεν είναι σε θέση να λάβουν θεραπείες Δονητικής λόγω νοσηλείας σε 
νοσοκομείο, σοβαρής αναπηρίας, κατάστασης αναισθησίας ή  διαμονής σε απομακρυσμένες περιοχές. 

 

http://www.vibrionics.org/
mailto:99sairam@vibrionics.org
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Έχει ξεκινήσει η εργασία για την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών ώς προς τη διεξαγωγή 
συνεργατικών συναντήσεων και το πλαίσιο που αφορά στην διαδικασία και την παρακολούθηση των 
αποτελεσμάτων που σχετίζονται με το δίκτυο μετάδοσης. Είμαστε πεποισμένοι ότι πολλές ενδιαφέρουσες 
και άκρως ευεργετικές ιδέες θα αναδειχθούν από αυτές τις πρωτοβουλίες. 

Αυτές είναι συναρπαστικές στιγμές για την Δονητική Θεραπεία και με πραγματική ταπεινότητα αναφέρω 
τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα. Ανυπομονώ να αναφέρω την πρόοδο σχετικά με τις παραπάνω 
πρωτοβουλίες σε ένα μελλοντικό Ενημερωτικό Δελτίο με την πρόθεση να τις αναπαράγουμε και σε άλλες 
χώρες. 

Ειλικρινά προσεύχομαι στον Αγαπημένο μας Θεό να είναι ο αιώνιος ηνίοχος μας. 

Στέλνοντας σε όλους εσάς φως και αγάπη, 

Στην αγαπημένη υπηρεσία του Sai 

 

Jit K Aggarwal 

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

 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ Combos 

1. Λευχαιμία10728...Ινδία 

Μια φοιτήτρια ιατρικής 21 ετών υπέφερε από καούρες, αϋπνία, υπερβολική αδυναμία και απώλεια 
βάρους, αλλά η αιτία δεν ήταν γνωστή. Όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, οι αιματολογικές εξετάσεις 
αποκάλυψαν ότι είχε λευχαιμία και ήταν καρκίνος στο τέταρτο στάδιο. Η αιμοσφαιρίνη της και ο αριθμός 
των αιμοπεταλίων ήταν πολύ χαμηλά. Οι γιατροί έδωσαν μια ζοφερή πρόγνωση, καθώς δεν περίμεναν να 
επιβιώσει. Ακόμα και ο αδελφός της που σπούδαζε στο Λονδίνο κλήθηκε, καθώς νόμιζαν πως το τέλος 
της ήταν κοντά. Δεν ήταν σε θέση να σηκωθεί ούτε από το κρεβάτι, έτσι έμεινε στο νοσοκομείο και ο 
πατέρας της αποφάσισε να επικοινωνήσει με τον δονητικό θεραπευτή. Στις 13 Νοεμβρίου 2014, της 
δόθηκε: 
 
Για την Λευχαιμία: 
#1. CC2.1 Καρκίνοι - όλοι +  CC2.2 Πόνοι καρκίνου + CC2.3 Ογκοι & Νεοπλάσματα + CC3.1 
Τονωτικό Καρδιάς + CC3.2 Αιμορραγικές διαταραχές + CC10.1 Επείγουσες καταστάσεις + CC15.1 
Ψυχικό & Συναισθηματικό τονωτικό...QDS (4 φορές την ημέρα) 
 
Για τις Καούρες και την Αδυναμία: 
#2.  CC4.10 Δυσπεψία + CC12.1 Τονωτικό για ενήλικες + CC15.1 Ψυχικό & Συναισθηματικό 
τονωτικό...QDS  
 
Για την Αυπνία: 
#3. CC15.6 Διαταραχές ύπνου + CC18.1 Εγκεφαλικές αναπηρίες...μισή ώρα πριν τον ύπνο και 
ξανά πριν ξαπλώσει. 
 
Στις 30 Νοεμβρίου, ο πατέρας της ασθενούς ενημέρωσε τον ασκούμενο ότι είχε αναπτύξει πρωκτικό 
συρίγγιο, οπότε δόθηκε το ακόλουθο combo: 
 
Για το Πρωκτικό Συρίγγιο: 
#4. CC4.4 Δυσκοιλιότητα + CC13.3 Ακράτεια...QDS 
 
Το συρίγγιο επουλώθεικε πλήρως μέσα σε ένα μήνα και το # 4 βαθμιαία ελαττώθηκε και στη συνέχεια 
σταμάτησε. Με την σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας, το Δεκέμβριο, η ασθενής παρουσίασε 
αναπνευστικά προβλήματα και δεν είχε καμία όρεξη για φαγητό. Στις 9 Δεκεμβρίου της δόθηκαν δύο 
επιπλέον θεραπείες: 
 
Για την δυσκολία στην αναπνοή: 
#5. CC9.2 Οξείες λοιμώξεις + CC19.2 Αναπνευστικές αλλεργίες + CC19.3 Χρόνιες λοιμώξεις + 
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CC19.6 Χρόνιος βήχας...QDS 
 
 
Για την απώλεια της όρεξης : 
#6. CC4.2 Τονωτικό του Ηπατος & της Χοληδόχου Κύστης + CC4.6 Διάρροια + CC4.10 Δυσπεψία + 
CC12.1 Τονωτικό ενηλίκων + CC15.1 Ψυχικό & Συναισθηματικό τονωτικό...QDS 
 
Μέσα σε ένα μήνα, το αναπνευστικό της πρόβλημα είχε λυθεί και η όρεξη της επίσης είχε βελτιωθεί,έτσι 
τόσο το  # 5 όσο και το # 6 βαθμιαία ελαττώθηκαν και στη συνέχεια σταμάτησαν. 
 
Τον Ιανουάριο του 2015, η ασθενής μεταφέρθηκε σε ειδικό νοσοκομείο για τον καρκίνο. Στη συνέχεια 
υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία και μεταμόσχευση μυελού των οστών. Η ασθενής ήταν πολύ 
εξασθενημένη και έχασε τα μαλλιά της κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Συνέχισε να πέρνει το # 1, # 2 και 
# 3 σε όλο αυτό το διάστημα και είχε μια γρήγορη ανάρρωση. Τα μαλλιά της άρχισαν να ξαναφυτρώσουν. 
Εκείνη πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στη γενέτειρά της, τον Απρίλιο. Οι εξετάσεις της 
στις 4 Απριλίου αποκάλυψαν ότι ο αριθμός των αιμοπεταλίων και το επίπεδο της αιμοσφαιρίνης είχαν 
βελτιωθεί. Καθώς ο ύπνος της είχε επανέλθει, το # 3 σταμάτησε. Έδωσε τις εξετάσεις της στο κολλέγιο, τις 
οποίες είχε χάσει νωρίτερα. Τον Αύγουστο, άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα στο κολέγιο και συνέχισε 
τις σπουδές της στην ιατρική. Οι εξετάσεις που έγιναν στις 17 Σεπτεμβρίου δεν περιείχαν ούτε ίχνος 
καρκινικών κυττάρων. Όλες οι μετρήσεις κυττάρων αίματος, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων της 
αιμοσφαιρίνης ήταν πάλι κανονικές. Έτσι, η δοσολογία του # 1 και # 2 μειώθηκε σε BD (2 φορές την 
ημέρα). Οι ευγνώμονες γονείς και η ασθενής άρχισαν να συμμετέχουν τακτικά στους ψαλμούς στο Κέντρο 
του Sai. 
 
Στις 30 Δεκεμβρίου, η ασθενής ήρθε στο Πουταπάρτι μαζί με τους γονείς της για να παρευρεθεί στους 
εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς και πρόσφερε υπηρεσία για δέκα ημέρες. Τον Ιανουάριο του 2016, η 
δοσολογία των # 1 και # 2 μειώθηκε σε 3TW (3 φορές την εβδομάδα). Κάνει μια εξέταση αίματος κάθε 
μήνα, και τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι φυσιολογικά. Τον Απρίλιο του 2016 τα μαλλιά της είχαν 
αποκατασταθεί πλήρως και έχει ανακτήσει την καλή υγεία της. Η Δονητική θεραπεία σταμάτησε και τώρα 
ζει μια φυσιολογική ζωή. 
 

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

2. Μηνορραγία, ινομυώματα της μήτρας 10728...Ινδία 

Μια 48χρονη γυναίκα που έπασχε από σοβαρή μηνορραγία τους τελευταίους έξι μήνες ήρθε σε επαφή με 
τον ασκούμενο, τον Ιούνιο του 2013. Είχε συνεχόμενη βαριά αιμορραγία με θρόμβους και πόνο, καθ 'όλη 
τη διάρκεια του Ιουνίου. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε ινομυώματα στη μήτρα και ο γιατρός την συμβούλεψε 
να υποβληθεί σε υστερεκτομή. Ωστόσο, επέλεξε να μην κάνει την χειρουργική επέμβαση, αλλά την 
Δονητική Θεραπεία. Δεδομένου ότι δεν ήταν σε θέση να ταξιδέψει, ο σύζυγος ήρθε για λογαριασμό της 
στο πρώτο ραντεβού. Ο ασκούμενος έδωσε τα ακόλουθα combos: 
 
#1. CC10.1 Επείγουσες καταστάσεις.  
Ο σύζυγος είχε εντολή να βάλει μία μόνο δόση στο στόμα της συζύγου του αμέσως μόλις θα επέστρεφε 
στο σπίτι. 
 
#2. CC8.4 Ωοθήκες & Μήτρα + CC8.6 Εμμηνόπαυση...QDS  
 
#3. CC20.6 Οστεοπόρωση...QDS 
Ο ασκούμενος έδωσε το # 3, επειδή η οστεοπόρωση συνδέεται άμεσα με την εμμηνόπαυση. 
  
Μετά από δύο μήνες θεραπείας, η περίοδός της σταμάτησε. Νέες εξετάσεις έδειξαν ότι τα ινομυώματα 
είχαν εξαφανιστεί. Ο γιατρός την ενημέρωσε ότι δεν χρειαζόταν πλέον να κάνει υστερεκτομή. Η κυρία 
αισθάνθηκε καλά και συνέχισε το έργο της προσφοράς με ενθουσιασμό ζώντας μια πλήρη, κανονική ζωή. 
 

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

3. Υπογονιμότητα 
10728...Ινδία 

Ένα άτεκνο ζευγάρι παντρεμένο οκτώ χρόνια ήρθε σε επαφή με τον ασκούμενο για θεραπεία της 
υπογονιμότητας, στις 14 Μαρτίου 2014. Η γυναίκα ήταν 34 ετών και δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας. 



 4 

Είχε συλλάβει αμέσως μετά το γάμο, αλλά δυστυχώς είχε μια αποβολή, μετά την οποία απέτυχε να 
συλλάβει ξανά. Ήταν πολύ αγχωμένη, καθώς η οικογένεια του συζύγου της νόμιζε ότι το πρόβλημα ήταν 
δικό της. Η Ιατρική γνωμάτευση έδειξε ότι όλα ήταν καλά με την ίδια, ωστόσο ο 45χρονος σύζυγός της είχε 
πολύ χαμηλό αριθμό σπερματοζωαρίων. Επίσης υπέφερε από διαβήτη ο οποίος ελεγχόταν με 
αλλοπαθητική φαρμακευτική αγωγή. Υποβλήθηκαν σε αγωγή με τους ακόλουθους συνδυασμούς: 
  
Για την σύζυγο: 
#1. CC8.4 Ωοθήκες & Μήτρα + CC12.1 Τονωτικό ενηλίκων + CC15.1 Ψυχικό & Συναισθηματικό 
τονωτικό...QDS 
 
Για τον σύζυγο: 
#2. CC12.1 Τονωτικό ενηλίκων + CC14.3 Ανδρική στειρότητα + CC15.1 Ψυχικό & Συναισθηματικό 
τονωτικό...QDS 
 
Στις 15 Ιανουαρίου 2015 οι εξετάσεις έδειξαν ότι η γυναίκα ήταν 46 ημερών έγκυος. Στο ευτυχισμένο 
ζευγάρι δόθηκε εντολή να σταματήσει το # 1 και το # 2. Στην σύζυγο δόθηκε τότε ο ακόλουθος 
συνδυασμός: 
  
Για την εγκυμοσύνη και τις πρωινές αδιαθεσίες: 
#3. CC8.2 Τονωτικό εγκυμοσύνης + CC8.9 Πρωινή αδιαθεσία + CC15.1 Ψυχικό & Συναισθηματικό 
τονωτικό...QDS 
  
Η εγκυμοσύνη ήταν ομαλή χωρίς προβλήματα. Στις 27 Αυγούστου 2015, προς μεγάλη χαρά του 
ευτυχισμένου ζευγαριού, ένα υγιές κοριτσάκι γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό. Το # 3 πλέον σταμάτησε. 
Τόσο η μητέρα όσο και το μωρό είναι καλά. Το ζευγάρι είναι πολύ ευγνώμων για αυτή την υπέροχη 
ευλογία που ήρθε μέσα από την Δονητική Θεραπεία του Sai. 

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

4. Ψείρες στο κεφάλι 
11573... Ινδία

 

Δύο αδελφές, ηλικίας 13 και 9, οι οποίες υπέφεραν από ψείρες τους τελευταίους 6 μήνες, επικοινώνησαν 
με τον ασκούμενο, στις 5 Ιουνίου 2015. Είχαν δοκιμάσει διάφορες θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων των 
φαρμακούχων σαμπουάν, αλλά δυστυχώς καμία από τις αντιφθειρικές θεραπείες δεν είχε αποδειχθεί 
αποτελεσματική. Τους δόθηκε ο ακόλουθος συνδυασμός: 
 
CC11.2 Προβλήματα μαλλιών + CC12.2 Τονωτικό για παιδιά…TDS (3 φορές την ημέρα) 
 
Σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο. Μέχρι το τέλος της τρίτης εβδομάδας, 
οι δύο αδελφές είχαν εντελώς θεραπευτεί από τις ψείρες. Συνέχισαν τη θεραπεία για μια ακόμα εβδομάδα. 
Και τα δύο κορίτσια έχουν παραμείνει ευτυχώς απαλλαγμένα από τις ψείρες μέχρι τον Απρίλιο του 2016. 
 

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

5. Διαβητικό εξάνθημα 
03516...Καναδάς

 

Ένας 66χρονος άνδρας, που υπέφερε από διαβητικό εξάνθημα στην πλάτη και τα πλευρά του για πάνω 
από τρία χρόνια, ζήτησε τη γνώμη του ασκούμενου στις 15 Ιανουαρίου 2015. Σε πολλά μέρη, το εξάνθημα 
ήταν κοκκινωπό, μαλακό και γεμάτο πύον. Οι αλλοπαθητικοί γιατροί του είχαν προηγουμένως 
συνταγογραφήσει διάφορες κρέμες και αντιβιοτική λοσιόν. Τα εξανθήματα θεραπεύονταν για μερικές 
εβδομάδες για να εμφανιστούν ξανά σε άλλο μέρος του σώματός του. Ο ασθενής ένιωθε μεγάλη 
δυσφορία λόγω του κνησμού και του πόνου. Έμαθε για τη Δονητική Θεραπεία από τον ασκούμενο και 
αμέσως αποφάσισε να ξεκινήσει δεδομένου ότι αυτό το σύστημα επούλωσης είχε ευλογηθεί από τον 
Σουάμι. Ο ασθενής δεν λάμβανε άλλη φαρμακευτική αγωγή από το στόμα ή τοπική εφαρμογή στο δέρμα 
του εκείνη την εποχή. Ο διαβήτης ελεγχόταν από μια χαμηλή δόση Μετφορμίνης. 
 
Του δόθηκε ο ακόλουθος συνδυασμός: 
 
CC12.1 Τονωτικό για ενήλικες + CC14.1 Τονωτικό για άνδρες + CC21.3 Δερματικές αλλεργίες + 
CC21.6 Εκζεμα...TDS  
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Επιπροσθέτως της λήψης της θεραπείας από το στόμα, ο ασθενής είχε εντολή να διαλύει πέντε ζαχαρένια  
χαπάκια σε 200 ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο για την καθημερινή εφαρμογή στην πάσχουσα περιοχή. 
 
Μία εβδομάδα αργότερα, υπήρξε κάποια ανακούφιση από τον κνησμό. Μετά από ένα μήνα, η φαγούρα 
είχε μειωθεί κατά 90% και η περιοχή που καλυπτόταν από εξάνθημα κατά περίπου 30%. Μετά από δύο 
μήνες η φαγούρα είχε εξαφανιστεί εντελώς, και το εξάνθημα μειώθηκε κατά περίπου 50%. Μετά από τρεις 
μήνες το εξάνθημα είχε ως επί το πλείστον ξεραθεί και ήταν περίπου 90% καλύτερα. Καθ 'όλη τη διάρκεια 
της θεραπείας, καθώς το εξάνθημα εξαφανιζόταν αργά, ο πόνος μειωνόταν επίσης αναλογικά. Στο τέλος 
των τεσσάρων μηνών το Μάιο του 2015, το εξάνθημα είχε εξαφανιστεί εντελώς και η δόση από το στόμα 
μειώθηκε σε OD (1 φορά την ημέρα). Στη συνέχεια σταμάτησε την τοπική εφαρμογή του φαρμάκου. Από 
το Μάρτιο του 2016, το εξάνθημα ποτέ δεν επανεμφανίστηκε, αλλά ο ασθενής συνεχίζει να λαμβάνει την 
θεραπεία OD. 

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

6. Κάταγμα στον αστράγαλο 
11520...Ινδία

 

Ένας 53χρονος άνδρας, σύζυγος ασκούμενης, έπεσε στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 και υπέστει κάταγμα και 
τραυματισμό συνδέσμων σε τρία σημεία του αριστερού αστραγάλου. Ο πόνος ήταν ανυπόφορος και το 
πόδι πρήστηκε (δείτε εικ.) σε βαθμό όπου ο ασθενής δεν μπορούσε να φορέσει ακόμη και τις παντόφλες 
του.      
 

       
 
Τα τελευταία πέντε χρόνια, ο ασθενής υπέφερε από κινητικές δυσκολίες λόγω της νέκρωση  της  κεφαλής 
του μηριαίου οστού στην άρθρωση του ισχίου που προκλήθηκε από κακή αιμάτωση της περιοχής από 
άγνωστη αιτία. Με τη βοήθεια της Δονητικής Θεραπείας ήταν σε θέση να περπατήσει μόνος του σε 
επίπεδους  ορόφους και να είναι αποτελεσματικός στις καθημερινές του συνήθειες. Μετά το κάταγμα στον 
αστράγαλο, ωστόσο, λόγω του έντονου πόνου, ήταν πολύ δύσκολο να αυτοεξυπηρετείται. Ο πόνος ήταν 
πιο έντονος κατά τη διάρκεια του απογεύματος και της νύχτας. Οι γιατροί του συνέστησαν να βάλει  το 
πόδι του σε γύψο για οκτώ εβδομάδες, αλλά ο ασθενής αρνήθηκε. Πίστευε ότι η ακινησία λόγω του 
γύψου, θα επιδείνωνε την κατάσταση του ισχίου του. Τον συμβούλεψαν επίσης να παίρνει παυσίπονα και 
ασβέστιο, να χρησιμοποιήσει μια αλοιφή και να τοποθετεί πάγο πάνω στον αστράγαλο. Ο ασθενής 
αρνήθηκε και πάλι να χρησιμοποιήσει φάρμακα. Το μόνο που έκανε ήταν να βάλει πάγο για μια-δυο 
μέρες, αλλά έπρεπε να το σταματήσει λόγω του κρύου καιρού. Παρέμεινε ξαπλωμένος για ξεκούραση και 
υποβλήθηκε σε θεραπεία με τον ακόλουθο συνδυασμό: 
 
NM7 CB7 + NM67 Calcium + SM28 Injury + SR280 Calc Carb + SR295 Hypericum + SR311 Rhus Tax 
+ SR353 Ledum + SR398 Nat Carb + SR550 Gnaphalium + SR574 Tendonitis + SR503 Ligament + 
CC10.1 Επείγουσες καταστάσεις…6TD 
 
Μέσα σε οκτώ ημέρες υπήρξε βελτίωση 45% στον πόνο και στο πρήξιμο του ποδιού. Ήταν σε θέση να 
κάνει την καθημερινή του ρουτίνα με κάποια βοήθεια. Η δοσολογία τώρα μειώθηκε σε QDS. 
 
Μετά από δεκαπέντε ημέρες το οίδημα είχε τελείως υποχωρήσει και υπήρχε 65% βελτίωση στον πόνο. Το 
πόδι φαινόταν φυσιολογικό και ο ασθενής μπορούσε να κάνει τα πάντα μόνος του. Η δοσολογία 
μειώθηκε σε TDS. 
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Μετά από 24 ημέρες, στις 22 Οκτωβρίου, η κατάστασή του είχε βελτιωθεί 100%. Το πόδι ήταν 
φυσιολογικό (βλ εικ) χωρίς ίχνος πόνου ή πρηξίματος. Η δοσολογία μειώθηκε σε BD για μια εβδομάδα, 
και ακολουθήθηκε από OD για μια ακόμα εβδομάδα και στη συνέχεια OW. Η θεραπεία διακόπηκε στις 14 
Νοεμβρίου 2015. Ωστόσο, ο ίδιος συνεχίζει να λαμβάνει Δονητική θεραπεία για την άρθρωση του ισχίου 
του. 
 
Σημείωση συντάκτη: Το SR280 Calc Carb είναι για το πρήξιμο των μαλακών οστών, το SR295 
Hypericum για τον τραυματισμό των νεύρων, το SR311 Rhus Tax για τον πόνο στους συνδέσμους, το 
SR353 Ledum για πρησμένο αστράγαλο, το SR398 Nat carb για αδύναμους αστράγαλους, το SR550 
Gnaphalium για συνδέσμους αστραγάλων και το SR574 Τενοντίτιδα για επώδυνη φλεγμονή. 

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

7. Παράλυση του Bell 
03529...Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

 

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2015, η ασκούμενη έτυχε να συναντήσει έναν 34χρονο άνδρα συνάδελφό της. 
Παρατήρησε ότι το πρόσωπό του φαινόταν διαφορετικό. Της εξήγησε ότι είχε απουσιάσει από την 
εργασία του τις τελευταίες δύο εβδομάδες, επειδή έπασχε από παράλυση του Bell που προκλήθηκε  από 
μια ιογενή λοίμωξη. Έτρεξε στο νοσοκομείο όταν παρατήρησε μια σημαντική στρέβλωση του προσώπου 
του και ο γιατρός του συνταγογράφησε κορτιζονούχα για μια εβδομάδα. Η φαρμακευτική αγωγή δεν 
βελτίωσε την κατάστασή του πολύ. Είχε πόνο και δυσφορία γύρω από το σαγόνι, ανοιγόκλεινε τα μάτια, 
είχε διαταραχή του λόγου και δυσκολία στο να φάει και να πιεί. Έτσι, ο γιατρός τον συμβούλευσε να 
ξεκουραστεί για μία εβδομάδα ακόμη και στη συνέχεια να ξεκινήσει φυσιοθεραπεία. Την ημέρα που τον 
συνάντησε η ασκούμενη δεν έπαιρνε καμία φαρμακευτική αγωγή και του πρότεινε να τον βοηθήσει με την 
Δονητική Θεραπεία. Συμφώνησε αμέσως και άρχισε να παίρνει τον ακόλουθο συνδυασμό την επόμενη 
κιόλας ημέρα. 
 
CC9.2 Οξείες λοιμώξεις + CC10.1 Επείγουσες καταστάσεις + CC12.1 Τονωτικό για ενήλικες + 
CC15.1 Ψυχικό & συναισθηματικό τονωτικό + CC17.3 Τονωτικό εγκεφάλου & μνήμης + CC18.1 
Εγκεφαλικές αναπηρίες + CC18.4 Παράλυση…6TD(6 φορές την ημέρα) 
 
Μετά από επτά ημέρες, ο ασθενής δήλωσε ότι ένιωσε μια συνολική βελτίωση 50%. Υπήρξε βελτίωση 70% 
στην ομιλία του, πάνω από 50% στο ανοιγοκλείσιμο των ματιών, καθώς επίσης και στην ευκολία με την 
οποία έτρωγε και έπινε. Ο πόνος στο σαγόνι βελτιώθηκε κατά 50%, και πονοὐσε μόνο όταν το άγγιζε. Ο 
ασθενής αποκάλυψε ότι δεν έπαιρνε την θεραπεία 6 φορές την ημέρα (6TD) όπως του είχε δωθεί αλλά 4 
(QDS) 
 
Σε ακόμα 3 εβδομάδες, βελτίωση 80 έως 90% επιτεύχθηκε σε όλα τα συμπτώματα. Ο ασθενής έχοντας 
βιώσει τόσο γρήγορη ανάρρωση, αποφάσισε να μην πάει για φυσιοθεραπεία, ούτε να δει το γιατρό του. 
Συνέχισε τη λήψη της Δονητικής Θεραπείας. 
 
Σε άλλες δύο εβδομάδες, κατά τις 2 Νοεμβρίου είχε αναρρώσει 100%. Μπορούσε άνετα να μιλήσει και να 
φάει, τα μάτια του ήταν φυσιολογικά και το σαγόνι ήταν απαλλαγμένο από τον πόνο. Η δοσολογία στη 
συνέχεια μειώθηκε σε OD και ο ασθενής συνέχισε τη θεραπεία μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου 2015. Από 
το Μάρτιο του 2016, είναι καλά στην υγεία του. 

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

8. Χρόνιος πόνος στις αρθρώσεις του γόνατος 02899...Ηνωμένο Βασίλειο
 

Ένας 58χρονος άνδρας που υπέφερε από πόνο στις αρθρώσεις των γονάτων, εξετάστηκε στις 2 Μαΐου 
2014. Περίπου πριν από έντεκα χρόνια, ο ασθενής υπέφερε από πόνο στο κάτω μέρος της πλάτης, ο 
οποίος είχε εξαληφθεί μετά από μια θεραπεία Ρέικι. Τα τελευταία τρία χρόνια είχε οξύ πόνο και στα δύο 
γόνατα, ακόμη και όταν περπατούσε μικρές αποστάσεις και σκέφτηκε ότι αυτό μπορεί να είναι το πρώιμο 
στάδιο της αρθρίτιδας. Είχε αφαιρέσει ένα καλοήθη όγκο από το δεξί του γόνατο πριν από μερικά χρόνια, 
κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως να συμβάλλει στον πόνο. Ο γενικός παθολόγος του, τον είχε 
συμβουλέψει να λαμβάνει φάρμακα, όπως παρακεταμόλη ή ιβουπροφαίνη, την οποία έπαιρνε για 
προσωρινή ανακούφιση του πόνου. 
Στις 9 Μαΐου 2014, του δόθηκε: 
 
CC12.1 Τονωτικό για ενήλικες + CC15.1 Ψυχικό & Συναισθηματικό τονωτικό + CC20.2 Πόνος SMJ 
+ CC20.3 Αρθρίτιδα...TDS 
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Ο ασθενής ο οποίος είχε ήδη ενημερωθεί για την πιθανότητα παρενεργειών, ανέφερε μετά από δέκα 
ημέρες ότι κατά την έναρξη της θεραπείας, τις δύο πρώτες ημέρες, αντιμετώπισε ήπια διάρροια. Ο πόνος 
στα γόνατά του, μετά το περπάτημα μικρών αποστάσεων ήταν 25% λιγότερος και αισθανόταν πιο 
ενεργητικός. Ένα μήνα αργότερα, ο ασθενής ανέφερε ότι ο πόνος στο γόνατο του, είχε βελτιωθεί 
σημαντικά κατά 75% και δεν είχε κανένα πόνο μετά από περπάτημα μεγαλύτερων αποστάσεων. Μετά 
από τέσσερις ακόμα μήνες είχε 100% αναρρώσει από τον πόνο. Ο ασθενής συνέχισε την θεραπεία 3 
φορές την ημέρα (TDS) για δύο ακόμη μήνες και τέθηκε σε ένα σχέδιο μείωσης της δόσης από τον 
Ιανουάριο του 2015. Έπαιρνε το φάρμακο BD για 2 μήνες, ακολουθούμενο από OD για δύο μήνες και στη 
συνέχεια OW για 6 μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο ασθενής παρέμενε απαλλαγμένος από 
οποιοδήποτε πόνο στις αρθρώσεις του γόνατος και η θεραπεία διεκόπη τον Οκτώβριο του 2015. Ο ίδιος 
δεν πήρε κανένα αλλοπαθητικό φάρμακο για την πάθηση αυτή από τότε που άρχισε την Δονητική 
Θεραπεία. 
 

Τον Ιανουάριο του 2016, ο ασθενής άρχισε πάλι να λαμβάνει μια δόση OD, καθώς ανέφερε ότι είχε βιώσει 
κάποιο πόνο μετά από μια πολύ έντονη δραστηριότητα σε ακραίες κρύες καιρικές συνθήκες. Ο πόνος 
έφυγε μόλις πήρε το φάρμακο. Ο ίδιος είναι ευχαριστημένος με τη θεραπεία και αισθάνεται 100% 
καλύτερα από το Μάρτιο του 2016. 

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

9. Ομαλός λειχήνας 
03507...Ηνωμένο Βασίλειο

 

Ένας 62χρονος άνδρας υπέφερε από μια οδυνηρή πάθηση του δέρματος για πάνω από 20 χρόνια. Όταν 
επισκέφτηκε τον ασκούμενο στις 15 Νοεμβρίου 2015, είπε ότι έπασχε από ψωρίαση. Τα χέρια και τα 
πόδια του ήταν καλυμμένα με σημάδια από παλιές αλλά και νέες πληγές. Υπήρχαν πληγές στο μέτωπό 
του, κοντά στη γραμμή των μαλλιών και στο κρανίο του, με αποτέλεσμα την άφθονη ξηροδερμία η οποία 
ήταν επίσης εμφανείς στα μαλλιά και τους ώμους του. Οι πληγές του προκαλούσαν φαγούρα. Είχε 
δοκιμάσει αλλοπαθητικές, αγιουβερδικές και ομοιοπαθητικές θεραπείες χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Του 
δόθηκαν οι ακόλουθοι συνδυασμοί: 
                                                                                                                                              
Για την Ψωρίαση: 
#1. CC21.1 Τονωτικό δέρματος + CC21.2 Δερματικές μολύνσεις + CC21.3 Δερματικές αλλεργίες + 
CC21.6 Εκζεμα + CC21.10 Ψωρίαση, 2 σταγόνες από κάθε CC σε ένα μπουκάλι του ενός λίτρου έξτρα 
παρθένου ελαιόλαδου…TDS, να εφαρμοστεί στις πληγές του δέρματος. 
 
#2. CC12.1 Τονωτικό για ενήλικες + CC15.1 Ψυχικό & Συναισθηματικό τονωτικό  + #1…QDS 
  
Μετά από μια εβδομάδα, ορισμένες ενεργές πληγές είχαν αρχίσει να επουλώνονται, αλλά η αίσθηση της 
φαγούρας είχε αυξηθεί, ιδιαίτερα τη νύχτα, με αποτέλεσμα να διαταρράσει τον ύπνο του. Ο ασθενής 
κλήθηκε να εφαρμόσει το ελαιόλαδο μόνο τα πρωινά παραλείπωντας την εφαρμογή της κατά την νύχτα. 
Μετά από τρεις εβδομάδες, η έντονη φαγούρα επέμενε. Επίσης, μετά από μια κηπουρική εργασία, ο 
ασθενής έβγαλε κοκκινοπές φλεγμονές και στα δύο χέρια, την πλάτη και τα πόδια του. Του ζητήθηκε να 
σταματήσει την εφαρμογή του # 1 και να συμβουλευτεί έναν δερματολόγο. Μετά την εξέταση, ο ασθενής 
πληροφορήθηκε ότι πράγματι έπασχε από ομαλό λειχήνα, και όχι ψωρίαση. Το δέρμα του είχε 
παρουσιάσει αντίδραση που οφειλόταν στην επαφή με ορισμένα φυτά / φυτικά προϊόντα. Του είπαν να 
εφαρμόσει μια στεροειδή κρέμα μέχρι η αντίδραση να υποχωρήσει αλλά ο ασθενής δεν ήθελε και 
επέστρεψε στον ασκούμενο. Την 10η Ιανουαρίου του 2016 η αγωγή του άλλαξε σε: 
 
Για Ομαλό Λειχήνα: 
#3. CC21.1 Τονωτικό δέρματος + CC21.2 Δερματικές μολύνσεις + CC21.3 Δερματικές αλλεργίες + 
CC21.6 Εκζεμα, 2 σταγόνες από κάθε CC σε βάζο 200gm ενυδατικής κρέμας χωρίς άρωμα…TDS, να 
εφαρμοστεί στις πληγές του δέρματος. 
 
#4. CC12.1 Τονωτικό για ενήλικες + CC15.1 Ψυχικό & Συναισθηματικό τονωτικό + #3…QDS 
 
Μετά από μια εβδομάδα, η φαγούρα σταμάτησε εντελώς. Υπήρξε βελτίωση 60% - η ερυθρότητα είχε 
εξαφανιστεί εντελώς και οι υπάρχουσες πληγές έδειχναν να θεραπεύονται. Μερικές φορές φούντωναν και 
πάλι, όταν ο ασθενής είχε μια αγχωτική ημέρα ή έμενε ξύπνιος μέχρι αργά το βράδυ βλέποντας 
τηλεόραση. Στον ασθενή συνεστήθει να αναπτύξει τακτικές συνήθειες και να πηγαίνει για ύπνο νωρίς. 
Μετά από μερικές εβδομάδες, όλες οι πληγές στα χέρια είχαν επουλωθεί πλήρως. Οι μεγάλες πληγές 
στην πλάτη και τα πόδια είχαν σχεδόν επουλωθεί εκτός από μερικές μικρές ανοιχτές πληγές, όπου ο 
ασθενής είχε ξύσει με τα νύχια του. Του συνεστήθει να απέχει από το ξύσιμο. Μετά από έξι εβδομάδες 
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στις 7 Μαρτίου του 2016 ο ασθενής ανέφερε 100% επούλωση. Δεν υπήρχαν νέες πληγές και όλες οι 
παλιές είχαν ξεραθεί. Η απολέπιση του τριχωτού της κεφαλής του είχε σταματήσει εντελώς προς 
ευχαρίστησή του, και δεν υπήρχαν σημάδια ξηροδερμίας στους ώμους του. Ο ασθενής κλήθηκε να 
συνεχίσει το # 4 για δύο μήνες και στη συνέχεια να μειώσει την δοσολογία σε TDS. Επίσης, του 
συνεστήθει να συνεχίσει την εφαρμογή της ενυδατικής κρέμας. 

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

10. Ενούρηση 
11422...Ινδία 

 

Η μητέρα ενός 11χρονου κοριτσιού ήρθε στις 11 Αυγούστου του 2014 παραπονούμενη για χρόνια 
ενούρηση του παιδιού της. Η συχνότητα είχε αυξηθεί από την ηλικία των 10 με καθημερινές ενουρήσεις. 
Το παιδί εξέφρασε κάποιο είδος φόβου που την έπιανε το βράδυ κατά τη διάρκεια του ύπνου. Οι γονείς 
δεν έκαναν τίποτα για να συμβουλευτούν κάποιο γιατρό και καμία θεραπεία οποιουδήποτε είδους δεν 
δόθηκε στο παιδί. 
 
Ο ασκούμενος ετοίμασε: 
 
#1. CC10.1 Επείγουσες καταστάσεις + CC12.2 Τονωτικό παιδιών + CC13.3 Ακράτεια + CC15.2 
Ψυχιατρικές διαταραχές…TDS 
 
Μετά από 3 εβδομάδες, η μητέρα ανέφερε ότι η συχνότητα των νυχτερινών ενουρήσεων μειωνόταν κάθε 
δεύτερη νύχτα. Η ένταση του φόβου μειώθηκε επίσης κατά 50%. Μια επιπλέον θεραπεία δόθηκε με 
συμβουλή να συνεχίσουν την # 1: 
 
#2. NM21 KBS…TDS 
 
Μετά από μία εβδομάδα, η μητέρα είπε ότι από την πρώτη νύχτα που η δόση του # 2 ελήφθηκε, η 
ενούρηση σταμάτησε τελείως. Η ένταση του φόβου μειώθηκε κατά 75%. Τόσο η # 1 όσο και η # 2 
συνεχίστηκαν TDS για 3 μήνες, προς ικανοποίηση της μητέρας. 
 
Μετά από 4 μήνες, στα μέσα Δεκεμβρίου του 2014, ο φόβος είχε εξαφανιστεί εντελώς. Έτσι, η δοσολογία 
του # 1 και # 2 μειώθηκε σε OD για ένα μήνα και στη συνέχεια σε OW για ακόμα ένα μήνα. 
 
Τον Φεβρουάριο του 2016, η μητέρα επιβεβαίωσε ότι δεν είχε υπάρξει καμία υποτροπή της ενούρησης και 
κανένα αίσθημα φόβου το βράδυ από την κόρη της. 

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

 Προφίλ Θεραπευτών 

Ασκούμενη 10728…Ινδία    
Από τη Μανγκαλόρ της Καρνάτακα, υπήρξε 
ένθερμη πιστή του Σάι για το μεγαλύτερο μέρος 
της ζωής της. Με ενθουσιασμό συμμετέχει σε 
όλες τις δραστηριότητες Υπηρεσίας στο τοπικό 
Κέντρο του Sai. Παλιά φοιτήτρια του 
εκπαιδευτικού προγράμματος Μπαλ Βίκας, και 
γνωρίζοντας την αξία αυτού του προγράμματος, 
έγινε δασκάλα του  Μπαλ Βίκας η ίδια και το 
2004, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Κέντρο 
εκπαίδευσης Σάτυα Σάι Educare στη Βομβάη. 
Εκτός από την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, 
διδάσκει η ίδια στα παιδιά σε σχολεία της 
υπαίθρου γύρω από τη Μανγκαλόρ και επίσης 
σε πάνω από 45 ορφανά σε ένα νηπιαγωγείο. 
Αισθάνεται ότι οποιαδήποτε μορφή υπηρεσίας 
τρέφει την ψυχή της. 
 
Για πρώτη φορά έμαθε για την Δονητική 
Θεραπεία από κάποιο ενημερωτικό φυλλάδιο 

με έντυπο αίτησης που στάλθηκε στο Κέντρο του Sai της περιοχής της. Λόγω του έντονου ενδιαφέροντός 
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της για Προσφορά, ήταν η φυσική επιλογή της Επιτροπής να εκπαιδευτεί ως ασκούμενη της Δονητικής 
Θεραπείας και  ολοκλήρωσε την εκπαίδευση αυτή το 2009. Σύντομα ξεκίνησε να δέχεται ασθενείς κάθε 
Πέμπτη στο τοπικό κέντρο του Sai στη Μανγκαλόρ όπου έχει περιθάλψει 6.500 ανθρώπους, τους 
περισσότερους από αυτούς με μεγάλη επιτυχία. Επίσης αντιμετωπίζει επείγουσες περιπτώσεις όλες τις 
ώρες. 
 
Βρίσκει το έργο αυτό ώς μεγάλη επιβράβευση, με την πεποίθηση ότι ο Σουάμι λειτουργεί μέσω αυτής για 
να απαλύνει τον πόνο των ασθενών της. Θεωρεί τον εαυτό της προνομιούχο που είναι όργανό Του, 
γνωρίζοντας πάντα ότι είναι ο Σουάμι, και όχι εκείνη, ο θεραπευτής. Δέχεται τους ασθενείς της στο κέντρο 
Sai όπου νιώθει ότι οι θεραπευτικές δονήσεις είναι εξαιρετικά ισχυρές, μιας και ο Σουάμι ο Ιδιος το 
επισκέφτηκε δύο φορές, όπου πέρασε χρόνο και τις δύο φορές καθήμενος στην καρέκλα Του. 
 
Στα επτά χρόνια της εξάσκησής της, ακολούθησε τον τρόπο που είχε αρχικά εκπαιδευτεί, με το πιο 
σημαντικό μάθημα της να είναι ότι : «τίποτα δεν είναι αδύνατο με τον Σουάμι μας». Συγκλονισμένη και 
ταπεινή από τη συνεχή ροή ευγνωμοσύνης από τους ασθενείς της, η στάση της είναι ότι όταν 
εμπιστεύεστε τον Θεό ολοκληρωτικά, γίνονται θαύματα. Έχει επίσης συνεργαστεί με άλλους ασκούμενους 
σε ιατρικές συναντήσεις, τόσο στην πανεπιστημιούπολη Brindavan όσο και σε χωριά γύρω από το 
Μανγκαλόρ. Ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων, όπως διάφορες μορφές καρκίνου, ψυχιατρικές και 
νευρολογικές διαταραχές, στειρότητα, δερματικά προβλήματα, αρθρίτιδα και παθήσεις που ταλαιπωρούν 
και τα ζώα αλλά και τα φυτά, όλα βρίσκουν βοήθεια με την καλή χρήση του κουτιού των 108 συνδυασμών. 
 
Τα επτά χρόνια της άσκησης της Δονητικής Θεραπείας την έχουν εμπνεύσει να λαχταρά για όλο και 
περισσότερη εργασία για τον Σουάμι. Λέει ότι οι ανταμοιβές της, όπως η ηρεμία του μυαλού και η βαθιά 
ικανοποίηση, είναι τεράστιες και την βοηθούν να δίνει προτεραιότητα στην Προσφορά, θεωρώντας την 
έργο του Θεού. Με αυτό κατά νου, ενθαρρύνει πάντα τον άντρα και τα παιδιά της να είναι αυτάρκεις, ώστε 
να δίνει χρόνο στον εαυτό της για Προσφορά. Σύμφωνα με τον γιο της, «η μαμά έχει επιλεγεί από τον Θεό 
να κάνει τη δουλειά Του: πρέπει να είναι ελεύθερη να το κάνει ». 

Περιπτώσεις προς κοινοποίηση  

 Λευχαιμία  
 Μηνορραγία, ινομυώματα της μήτρας  
 Υπογονιμότητα  
 

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

 
Ασκούμενος 01180…Βοσνία    
Ασκεί τη Δονητική Θεραπεία τα τελευταία 17 χρόνια και 
έχει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση των πιο 
σύνθετων χρόνιων προβλημάτων υγείας καθώς και των 
καθημερινών κοινών συμπτωμάτων. Επιπλέον, ο 
ασκούμενος είναι ειδήμωνας στην ομοιοπαθητική. Είναι 
εκπαιδευτής της προηγμένης ομοιοπαθητικής σε ως επί 
το πλείστον νέους ασκούμενους της ομοιοπαθητικής. 
Αυτό του έχει δώσει μεγάλη πρακτική εμπειρία όσον 
αφορά στην διάγνωση αλλά και την θεραπεία. 
 
Η πρώτη του συνάντηση με την Δονητική Θεραπεία 
ήταν το 1999, όταν παρακολούθησε ένα σεμινάριο που 
διεξήχθει, από τον Δρ J Aggarwal και την σύζυγό του, 
στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Αμέσως, ένιωσε μια βαθιά 
σχέση με την Δονητική Θεραπεία. Από τότε, ο ίδιος 
θεωρεί την εξάσκηση της Δονητικής Θεραπείας ως τη 
θρησκεία του, το πάθος του και τη ζωή του – μία στάση 
πρότυπου προς την Προσφορά. Αφιέρωσε πολλά 
χρόνια στην καθημερινή μελέτη, αφομοιώνοντας έτσι 
και συσσωρεύοντας όση περισσότερη γνώση 
μπορούσε για την Δονητική Θεραπεία και την 
ομοιοπαθητική. Θεραπεύει ασθενείς αποκλειστικά με 
την Δονητική Θεραπεία. Ακόμα και μετά από πολλά 
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χρόνια μελέτης σε βάθος, αισθάνεται να μην έχει πλήρως κατανοήσει όλες τις θεραπείες που υπάρχουν. 
Ωστόσο, ο ίδιος αισθάνεται τεράστια ικανοποίηση, καθώς συνεχίζει να δέχεται μεγάλο αριθμό ασθενών 
τους οποίους υπηρετεί στο πνεύμα της πλήρους παράδοσης στην Θεότητα. Στο πνευματικό μέτωπο, ο 
ίδιος πιστεύει ότι ο Σουάμι του έδειξε την απαιτούμενη εμπιστοσύνη δίνοντάς του την ευκαιρία να 
υπηρετήσει ως δάσκαλος. 
 
Ο ασκούμενος αποδίδει την επιτυχία του στην Δονητική Θεραπεία σε δύο βασικές κατευθυντήριες αρχές - 
την συγχώρεση και την προσευχή για Θεϊκή προστασία. Πιστεύει, ότι εφαρμόζοντας την συγχώρεση στη 
δική του ζωή και διδάσκοντας τους ασθενείς του να κάνουν το ίδιο, έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην 
ανάπτυξη μιας ισχυρής σχέσης με την Θεότητα - σχεδόν σαν να υπάρχει μια ανοικτή γραμμή 
επικοινωνίας. Το όλο τελετουργικό συμβαίνει στην καρδιά του καθενός. Με αυτήν την τεχνική, δημιουργείς 
μια σιωπηλή, πνευματική επικοινωνία με όλους – κάθε πρόσωπο, ίδρυμα, ζώο, και κάθε περίπτωση  που 
προκαλεί ασεβή συναισθήματα μέσα μας. Ζητάς συγχώρεση από κάθε άτομο και τους συγχωρείς στην 
καρδιά σου, αποσπώντας ταυτόχρονα τον εαυτό σου από αυτούς. Τους αφήνετε ελεύθερους και τους 
ζητάτε να σας απελευθερώσουν. 
 
Όταν οι ασθενείς αρχίζουν να εξασκούνται στο τελετουργικό της συγχώρεσης, μπορούν να δούν τις αύρες 
τους να αλλάζουν. Οι εμπειρίες τους είναι καταπληκτικές. Αρκετοί ασθενείς έχουν επιβεβαιώσει ότι από τη 
στιγμή που ασκούν τη συγχώρεση οι επιθυμίες τους εκδηλώνονται άμεσα σε απτά θετικές εμπειρίες;  
καταστάσεις που φαίνονταν αδύνατες λύνονται εύκολα. Μερικοί ασθενείς παρατήρησαν : "δεν είμαι ο ίδιος 
άνθρωπος που ήμουν πριν, τώρα είμαι αυτό που πάντα ήθελα να γίνω ". Αυτό τους βάζει στο δρόμο της 
ανάρρωσης. 
 
Για τους επαγγελματίες συνιστά, πριν από την έναρξη μιας Υπηρεσίας, να κάνουν μια σιωπηλή προσευχή 
στο Θείο να τους καλύψει με φως ή να οραματισμούν στο διαλογισμό, π.χ. ότι βρίσκονται μέσα σε ένα 
χρυσό κύλινδρο όπως στη μέθοδο Phyllis Krystal. Αυτό εξασφαλίζει την προστασία τους από 
οποιαδήποτε αρνητική δόνηση που μπορεί να είναι επιρρεπείς, ενώ θεραπεύουν ασθενείς που έρχονται 
με διάφορα προβλήματα υγείας και άλλα. 
 
Ο ασκούμενος υπήρξε βαθιά πνευματικός από τα νιάτα του, με ένα αυξημένο αίσθημα αυτογνωσίας. 
Πιστεύει ότι έχοντας ξεπεράσει διάφορα προβλήματα υγείας σε πολύ νεαρή ηλικία, συμπεριλαμβανομένης 
της απώλειας της κίνησης στο δεξί του χέρι και πόδι, και βιώνοντας άλλες προσωπικές απώλειες, όπως η 
κατάρρευση της επιχείρησής του, ήρθε πολύ κοντά στο Θεό. Στην πραγματικότητα, είχε πολλές 
προσωπικές συναντήσεις με τον Σουάμι συμπεριλαμβανομένης και μιας προσωπικής συνέντευξης. Σε 
ένα εκτεταμένο «άγγιγμα» που κράτησε μερικά λεπτά, είχε την απίστευτη εμπειρία να νιώσει ένα με το 
σύμπαν. Η συνεχή παρουσία του Σουάμι στη ζωή του λειτουργεί ως μία τεράστια ενθάρρυνση για να 
συνεχίσει να εργάζεται ακούραστα προσφέροντας Υπηρεσία μέσω της Δονητικής Θεραπείας. 
 
Ο ασκούμενος έχει εξυπηρετήσει πάνω από τέσσερις χιλιάδες ασθενείς και αντιμετωπίσει με μεγάλη 
επιτυχία πλήθος προβλημάτων όπως ασθένειες της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων, ασθένειες του 
ήπατος, όπως πόνος, πρήξιμο και λίπος στο συκώτι, γεννητικά προβλήματα ανδρών και γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένης της στειρότητας, φλεγμονής του τραχήλου της μήτρας, της λεκάνης και των 
ωοθηκών,  πονοκεφάλους και ημικρανίες, υψηλή και χαμηλή αρτηριακή πίεση, δυσκολίες στην 
συμπεριφορά σε παιδιά, άγχος και έλλειψη συγκέντρωσης και μαθησιακές δυσκολίες στους μαθητές. 
Επίσης, φλεγμονή και πέτρες στα νεφρά, εξαρτήσεις σε τρόφιμα και τσιγάρα, απώλεια μνήμης και έλλειψη 
ροής αίματος προς τον εγκέφαλο, διαταραχές των οστών, οστεοπόρωση, ισχιαλγία, αρθρίτιδα, 
προβλήματα σε γόνατα και ισχία (μοσχεύματα αποφεύχθηκαν), δερματικές διαταραχές - έκζεμα, έλκη, 
κονδυλώματα, έρπητα, διευρυμένους αδένες. 
 
Παρέχει, επίσης, την πολύ αναγκαία μετα-τραυματική υποστήριξη σε πολλούς χειρουργημένους ασθενείς. 
Είναι εκπληκτικό να σημειωθεί ότι ο ασκούμενος είχε επιτυχή αποτελέσματα θεραπειὠν σε πολλές 
περιπτώσεις όπου ο ασθενής και ο συμβατικός γιατρός είχαν εγκαταλείψει κάθε ελπίδα μετά από 
παρατεταμένες περιόδους αλλοπαθητικής θεραπείας. Η επιτυχία του στην επίτευξη απίστευτων  
θεραπειών μπορεί να αποδοθεί σε δύο κύριους παράγοντες, ο πρώτος είναι η διαίσθησή του και ο 
δεύτερος είναι η καλή γνώση της ομοιοπαθητικής. Χρησιμοποιεί, επίσης, με την ίδια αποτελεσματικότητα 
τους 108 κοινούς συνδυασμούς. 
 
Παρακάτω θα βρείτε μερικούς ειδικούς συνδυασμούς θεραπείας από το κουτί των 108CCs που έχει 
παρασκευάσει, οι οποίοι συνοδεύονται από μια σύντομη αφήγηση κάποιων ασυνήθηστων θεραπειών που 
έχει πετύχει: 



 11 

 
1. Καρκίνος Πνευμόνων. CC2.1 Καρκίνοι – όλοι + CC2.2 Πόνοι καρκίνου + CC3.2 Αιμορραγικές 
διαταραχές + CC9.2 Οξύες λοιμώξεις + CC10.1 Επείγουσες καταστάσεις + CC15.1 Ψυχικό & 
Συναισθηματικό τονωτικό + CC15.2 Ψυχιατρικές διαταραχές + CC15.3 Εθισμοί + CC17.2 Κάθαρση 
+ CC19.1 Τονωτικό στήθους + CC20.1 Τονωτικό SMJ + CC21.1 Τονωτικό δέρματος…6TD 
 
Ένας ασθενής είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του πνεύμονα, αλλά ο καρκίνος 
επανήλθε. Μετά από τέσσερις μήνες της παραπάνω θεραπείας, ο καρκίνος του πνεύμονα εξαφανίστηκε, 
ο άνθρωπος διέκοψε το κάπνισμα και αισθάνεται υπέροχα, ακόμη και χρόνια αργότερα. 
 
2. Καρκίνος Προστάτη: #1. CC2.1 Καρκίνοι – όλοι + CC2.2 Πόνοι καρκίνου + CC3.1 Τονωτικό 
καρδιάς + CC3.2 Αιμορραγικές διαταραχές + CC4.2 Τονωτικό του ήπατος & της χοληδόχου κύστης 
+ CC6.3 Διαβήτης + CC9.2 Οξύες λοιμώξεις + CC9.3 Τροπικές ασθένειες + CC9.4 Παιδικές 
ασθένειες + CC10.1 Επείγουσες καταστάσεις + CC13.2 Λοιμώξεις νεφρού & ουροδόχου κύστης + 
CC14.1 Τονωτικό για άνδρες + CC14.2 Προστάτης + CC14.3 Ανδρική στειρότητα + CC15.2 
Ψυχιατρικές διαταραχές + CC15.3 Εθισμοί + CC15.6 Διαταραχές ύπνου + CC17.2 Κάθαρση + 
CC18.3 Επιληψία + CC19.7 Λαιμού χρόνια προβλήματα + CC20.4 Μύες & Ερειστικός ιστός + 
CC21.2 Δερματικές μολύνσεις + CC21.7 Μύκητας…6TD για 1 χρόνο (3 χρόνια για άνδρες άνω των 60 
ετών) ακολουθούμενο από το #2. CC14.1 Τονωτικό για άνδρες…TDS για 2 χρόνια.  
 
3. Παθήσεις της καρδιάς: CC3.1 Τονωτικό καρδιάς + CC3.2 Αιμορραγικές διαταραχές + CC3.4 
Καρδιάς επείγουσα κατάσταση + CC3.6 Ακανόνιστος σφυγμός + CC6.3 Διαβήτης + CC9.2 Οξύες 
λοιμώξεις + CC10.1 Επείγουσες καταστάσεις + CC12.1 Τονωτικό για ενήλικες + CC15.2 
Ψυχιατρικές διαταραχές + CC15.3 Εθισμοί + CC18.3 Επιληψία + CC19.1 Τονωτικό στήθους + 
CC20.4 Μύες & Ερειστικός ιστός + CC21.2 Δερματικές μολύνσεις …6TD μαζί με συνταγογραφημένα 
αλλοπαθητικά φάρμακα. 
 
Κατά την βελτίωση, τα αλλοπαθητικά δισκία θα πρέπει να μειωθούν σταδιακά αντικαθιστώντας μία δόση 
του αλλοπαθητικού φαρμάκου με μια δόση SR543 Agaricus Mus 200C έως ότου τα πρώτα σταματήσουν 
εντελώς. Όταν οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαιώσουν την καλή κατάσταση της καρδιάς, τα combos πρέπει 
να μειωθούν σε TDS. Σε μια δεύτερη εξέταση που επίσης θα επιβεβαιώνει την καλή κατάσταση της 
καρδιάς, ο ασθενής θα πρέπει να λάβει CC3.1 τονωτικό της καρδιάς ... OD ως δόση συντήρησης. 
 
4. Πέτρες στη χολή : CC4.2 Τονωτικό του ήπατος & της χοληδόχου κύστης + 4.7 Χολόλιθοι...6TD 
για 2 μήνες. Είχε επιτυχία ακόμη και με ασθενείς ηλικίας άνω των 80 χρόνων. 
 
5. Οζοι του θυρεοειδούς: #1. CC2.3 Ογκοι & Νεοπλάσματα + CC3.2 Αιμορραγικές διαταραχές + 
CC4.2 Τονωτικό του ήπατος & της χοληδόχου κύστης + CC6.1 Υπερθυροειδισμός (ή CC6.2 
Υποθυροειδισμός) + CC6.3 Διαβήτης + CC9.2 Οξύες λοιμώξεις + CC13.1 Τονωτικό νεφρών & 
ουροδόχου κύστης + CC15.2 Ψυχιατρικές διαταραχές + CC15.3 Εθισμοί + CC19.1 Τονωτικό 
στήθους + CC19.7 Λαιμού χρόνια προβλήματα + CC20.4 Μύες & Ερειστικός ιστός + CC21.2 
Δερματικές μολύνσεις + CC21.8 Ερπης…6TD. 
 #2. SR268 Anacardium 30C…TDS 
 
Μετά την επιβεβαίωση από το γιατρό ότι τα οζίδια έχουν εξαφανιστεί, η θεραπεία θα πρέπει να συνεχιστεί 
για ένα μήνα ... TDS. Αν ο ασθενής λαμβάνει αλλοπαθητικά φάρμακα, αυτά θα πρέπει να μειωθούν 
σταδιακά αντικαθιστώντας μία δόση του αλλοπαθητικού φαρμάκου με μια δόση SR543 Agaricus Mus 
200C έως ότου το πρώτο σταματήσει εντελώς. 

 
Ο ασκούμενος θεράπευσε ασθενείς που έπαιρναν ορμονική θεραπεία περισσότερο από 10 χρόνια για 
οζίδια του θυρεοειδούς τα οποία μεγάλωναν. Μετά τη χρήση του παραπάνω συνδυασμού, τα οζίδια 
εξαφανίστηκαν εντελώς και οι ασθενείς σταμάτησαν την αλλοπαθητική αγωγή, αν και τους είχαν αρχικά 
πει ότι θα πρέπει να λαμβάνουν τις ορμόνες για την υπόλοιπη ζωή τους. 
 
6. Γρίπη, κρύομα, πυρετός, φλεγμονή : CC9.2 Οξύες λοιμώξεις + CC9.3 Τροπικές ασθένειες + 
CC9.4 Παιδικές ασθένειες… συχνά (κάθε 10 ή 15 λεπτά).  
 
Με τη βελτίωση μειώστε αργά σε 6TD και σε TDS με την περαιτέρω βελτίωση και τελικά σε OD, και αυτό 
να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 15 ημερών συνολικά. Στον υψηλό πυρετό, η συχνή 
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δοσολογία είναι κάθε 5 ή 10 λεπτά έως ότου η θερμοκρασία κατέβει. Κατά την διάρκεια της εξάσκησής 
του, είχε μόνο μία περίπτωση ενός παιδιού, όπου ο πυρετός έκανε 3 ώρες να κατέβει, συνήθως χρειάζεται 
πολύ λιγότερο. Με τον παραπάνω συνδυασμό, είχε επίσης πολύ καλά αποτελέσματα στην θεραπεία 
ζώων - γάτες και σκύλους που έγιναν εντελώς καλά - όπου οι γιατροί δεν έδιναν καμία ελπίδα. 
 
7. Φουσκάλες στο στόμα : CC11.5 Στοματικές λοιμώξεις + CC15.2 Ψυχιατρικές διαταραχές + 
CC21.1 Τονωτικό δέρματος + CC21.11 Πληγές & Γδαρσίματα…6TD 

Μία ασθενής συνήθιζε να βγάζει φουσκάλες μέσα και έξω από το στόμα της κάθε άνοιξη και φθινόπωρο. 
Μετά τη χρήση του παραπάνω συνδυασμού οι φουσκάλες εξαφανίστηκαν μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. 
Για την πρόληψη της βακτηριακής ή της ιογενούς λοίμωξης από την επανεμφάνιση, η θεραπεία 
συνεχίστηκε για ακόμη 2 εβδομάδες TDS. 
 
8. Νευρικότητα, κατάθλιψη, άγχος: 
CC3.1 Τονωτικό καρδιάς + CC4.2 Τονωτικό του ήπατος & της χοληδόχου κύστης + CC6.3 
Διαβήτης + CC12.1 Τονωτικό ενηλίκων + CC13.1 Τονωτικό νεφρών & ουροδόχου κύστης + 
CC15.2 Ψυχιατρικές διαταραχές + CC15.3 Εθισμοί + CC15.5 Διαταραχή Ελλιπούς προσοχής & 
Αυτισμός + CC17.2 Κάθαρση + CC18.2 Νόσος Αλτσχάιμερ + CC19.2 Αναπνευστικές αλλεργίες + 
CC20.1 Τονωτικό SMJ ...6TD μαζί με συνταγογραφημένη δοσολογία αλλοπαθητικού φαρμάκου. 
 

Όταν ο ασθενής έχει σταθεροποιηθεί,ξεκινήστε την αντικατάσταση μίας δόσης του αλλοπαθητικού 
φαρμάκου με μια δόση SR543 Agaricus Mus 200C. Αυτό πρέπει να γίνει αργά σε μια περίοδο 
τουλάχιστον 15 ημερών. Ο ασκούμενος είχε πάνω από 50 περιπτώσεις πλήρους ίασης (ως επί το 
πλείστον μεταξύ ηλικιών 17 έως 65), οι οποίες επιτεύχθηκαν σε μία εβδομάδα έως 6 μήνες και κανένας 
από τους ασθενείς δεν χρησιμοποιεί οποιοδήποτε είδος αλλοπαθητικού φαρμάκου πια. Σύμφωνα με τον 
ασκούμενο, του να Υπηρετείς μέσω της Δονητικής Θεραπείας, απαιτεί τρεις βασικές ιδιότητες: Έντονη 
επιθυμία για Υπηρεσία, Ευγένεια και Γνώση. "Έλλειψη ενός εκ των τριών αυτών στοιχείων δεν θα 
βοηθήσει την καρδιά σας να ανοίξει στην αγάπη, την κύρια πηγή όλων των θεραπειών." 

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

 Η Γωνία των Απαντήσεων 

1. Ερώτηση: Έχει παρατηρηθεί ότι σε μερικές περιπτώσεις μια χρόνια πάθηση που έχει θεραπευτεί 
εντελώς επανεμφανίζεται μετά από λίγο καιρό. Γιατί;.  

    Απάντηση: Αυτή είναι μία σημαντική ερώτηση σε σχέση με την κατανόηση του πώς μια ασθένεια θα 
μπορούσε να μας δώσει την ευκαιρία να οικοδομήσουμε την επίγνωση γύρω από την αποκατάσταση του 
αληθινού τρόπου ζωής μας. Η ασθένεια είναι ένα σημάδι που απαιτεί να δώσουμε προσοχή στον πόνο ή 
την δυσκολία που προκαλείται από αυτή. Θα μπορούσε να παίξει το ρόλο ενός βασικού δείκτη για αλλαγή 
ή  μετατροπή του τρόπου ζωής μας, που περιλαμβάνει τη νοοτροπία μας, τα ελαττώματά μας, τις 
διατροφικές μας συνήθειες, την πρόσληψη τροφής μέσα από τις πέντε αισθήσεις, την άσκηση, τον τρόπο 
σκέψης μας, κ.λπ. 
 
Θεραπεύοντας τον ασθενή μόνο με δονητικές μεθόδους δεν είναι μια μακροπρόθεσμη / βιώσιμη λύση. 
Όντας η Δονητική Θεραπεία μια μορφή ολιστικής θεραπείας, είναι φρόνιμο για τον ασκούμενο να 
συμβουλεύσει και να συνεργαστεί με τον ασθενή σε όλα τα επίπεδα - στο σώμα, στο μυαλό και στο 
πνεύμα - με σκοπό την αντιμετώπιση της βασικής αιτίας του προβλήματος. Μια συνειδητή προσπάθεια 
από την πλευρά του ασθενούς να προσαρμοστεί σε ένα πολύ επιθυμητό τρόπο ζωής είναι απαραίτητη για 
να επιτευχθεί μόνιμη θεραπεία. Από αυτή την οπτική οι ασκούμενοι μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα 
για να μετατρέψουν τους τρόπους ζωής και τις καθημερινές συνήθειες. Θα πρέπει να εξετάσουμε την 
ασθένεια, σαν τη χάρη του Θεού που μας προειδοποιεί για την ανάγκη της μετατροπής. 

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

2. Ερώτηση: Γιατί δεν λειτουργούν πάντα οι θεραπείες που έχουμε προετοιμάσει για τους εαυτούς μας; 

    Απάντηση: Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που για ορισμένους ασκούμενους δεν λειτουργούν οι θεραπείες 
τόσο καλά για τους ίδιους όσο όταν χορηγούνται στους ασθενείς τους για την ίδια πάθηση. Μερικές από 
αυτές είναι οι εξής: 
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 Ο θεραπευτής μπορεί να συνδέεται περισσότερο με το αποτέλεσμα που οφείλεται στο άγχος του να 
γίνει καλά σύντομα και έτσι να μήν ενεργεί με αληθινό πνεύμα παράδοσης. 
  

 Ενώ συμβουλεύει τον ασθενή, ένας ασκούμενος, καταγράφει αντικειμενικά όλες τις σχετικές 
πληροφορίες πριν από τη συνταγογράφηση ενός φαρμάκου. Σε αντίθεση, ο ίδιος, δεν μπορεί να πάρει 
ολοκληρωμένες σημειώσεις σχετικά με το πρόβλημά του και έτσι δεν μπορεί να φτάσει στην ρίζα του 
προβλήματος. 

 Ο ασθενής βλέπει τον ασκούμενο σαν τον ιατρό του και, επομένως, τείνει να ακολουθεί τις οδηγίες του 
πιστά. Ένας ασκούμενος μπορεί να μην ακολουθήσει την συνταγογραφούμενη δοσολογία ή μπορεί να 
μην συμμορφωθεί πλήρως με τις προφυλάξεις για τη λήψη του φαρμάκου. 
 

 Το κλειδί για την αληθινή θεραπεία έγκειται στην Απάντηση στο Ερώτημα 1 παραπάνω. 
 

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

3. Ερώτηση: Μπορούμε να δώσουμε φάρμακο σε έναν ασθενή που δεν έχει πίστη στη Δονητική 
Θεραπεία; 

    Απάντηση: Εάν ένας ασθενής δεν έχει πίστη στη Δονητική Θεραπεία, αλλά επιλέγει να έρθει σε σας να 
ζητήσει Δονητικά φάρμακα, θα πρέπει πάντα να του δίνεται την θεραπεία με αγάπη. Θα πρέπει, ωστόσο, 
να μήν πείσετε ή αναγκάσετε έναν ασθενή αλλά να τον αφήσετε να χρησιμοποιήσει την ελεύθερη 
βούλησή του, η οποία είναι πολύ σημαντική. Εφ 'όσον ο ασθενής έχει εμπιστοσύνη και σιγουριά σε σας 
ως επαγγελματία, δεν μπορεί να υπάρχει εμπόδιο μεταξύ του ασθενούς και του φαρμάκου σας. 

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

4. Ερώτηση: Έχω καταλάβει  ότι οι θεραπείες είναι πιο αποτελεσματικές στο νερό. Αλλά κάποιοι 
υπάρχοντες ασθενείς αντιστέκονται στην αλλαγή, καθώς θεωρούν ευκολότερο να λαμβάνουν τα χάπια. Τι 
πρέπει να κάνουμε? 

   Απάντηση: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ευκολότερο να ξεκινήσεις ένα νέο ασθενή να λαβει τα 
χάπια στο νερό (αυτό πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση) από ό, τι να επανεκπαιδεύσεις ενα παλιό να 
μεταβεί στην χρήση χαπιών σε νερό. Μπορούμε να βοηθήσουμε τους υπάρχοντες ασθενείς να 
συνειδητοποιήσουν τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των θεραπειών που λαμβάνονται στο νερό. 
Εντούτοις η άσκηση πίεσης σε έναν ασθενή που προτιμά να μην αλλάξει σε χάπια με βάση το νερό 
μπορεί να είναι αντιπαραγωγική καθώς κάθε αντίσταση από τον ασθενή θα μεταφέρει αρνητική ενέργεια 

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

5. Ερώτηση: Μπορεί η θεραπεία κάθαρσης να λαμβάνετε κάθε 10 λεπτά για ένα διάστημα 2 ωρών σε 
καθημερινή βάση; 

    Απάντηση: Όχι, επειδή μια θεραπεία κάθαρσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες. Έτσι, 
είναι καλύτερο να το πάρετε όπως προβλέπεται, γενικά TDS 

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

6. Ερώτηση: Μπορεί το SRΗVP να παράγει αρνητικές δονήσεις;   

    Απάντηση: Όχι, το SRHVP δεν μπορεί ποτέ να παράγει αρνητικές δονήσεις, ενώ άλλες παρόμοιες 
συσκευές μπορούν. Ο Σουάμι επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του, ότι το SRHVP μπορεί να παράγει μόνο 
Θείες Δονήσεις! 

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

7. Ερώτηση: Θα πρέπει να κλειδώνουμε τον επιλογέα του SRΗVP; 

    Απάντηση: Ποτέ μην κλειδώσετε τον επιλογέα. Δεν είναι απαραίτητο, ακόμη και ενώ ταξιδεύετε. 

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

8. Ερώτηση: Μπορούμε να καλύψουμε το μηχάνημα SRHVP με ένα ύφασμα ή πλαστικό κατά την 
διάρκεια συνεχούς μετάδοσης θεραπευτικών δονήσεων σε ένα σοβαρά άρρωστο ασθενή;  

   Απάντηση: Ναί, μπορείτε καθώς έτσι θα προστατέψετε το μηχάνημα από συσσώρευση σκόνης στις 
ροές ενέργειας. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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9. Ερώτηση: Είναι πιθανό εν αγνοία σας να υιοθετήσετε το πρόβλημα του ασθενούς σας;  
    
   Απάντηση: Ναι είναι πράγματι πιθανό, και μερικοί ασκούμενοι το έχουν αναφέρει. Η αίσθηση της μη 
ταύτησης είναι απαραίτητη στη θεραπεία ενός ασθενούς. Εσείς, ως άτομα δεν είστε οι δράστες της 
θεραπείας των ασθενών. Είναι καλύτερο να προσεύχεστε στο Θείο ή στον εσωτερικό αληθινό σας Εαυτό  
με την επιθυμία να Υπηρετήσει τους ασθενείς με αγάπη. Σε αυτήν την κατάσταση παράδοσης στην 
προσευχή, είναι δύσκολο να λάβετε τα συμπτώματα του ασθενούς, ως εκ τούτου, είστε προστατευμένοι 
πλήρως. 

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

Θεϊκά Λόγια από τον Κύριο Θεραπευτή

"Για να εξελιχθεί κάποιος σε ένα ισορροπημένο άτομο, η υπηρεσία είναι μία ουσιαστική ποιότητα. 
Το ιδανικό της υπηρεσίας έχει την καλή ποιότητα της αφαίρεσης του εγώ στον άνθρωπο. Προωθεί 
την αγάπη και την στοργή. Τον παίρνει μακριά από την πλευρά της κοσμικής προσκόλησης και 
τον βάζει στο δρόμο προς το θείο. Αυτή η ιδέα της υπηρεσίας εξηγεί επίσης το νόημα της 
θεότητας. Μπορεί να δώσει ευρεία χαρά και ευτυχία σε όλη την ανθρωπότητα. Στην 
πραγματικότητα, η υπηρεσία είναι το πρώτο βήμα προς το πνευματικό μονοπάτη. "  

  …Sathya Sai Baba, “Η Υπηρεσία προς τον άνθρωπο είναι Υπηρεσία προς το Κύριο” 
Καλοκαιρινές Ομιλίες στην Brindavan 1973 

http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf  

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

"Πώς να ζήσετε μια υγιή ζωή; Επιτρέψτε μου να σας πω για τη δική Μου υγεία. Είμαι εξήντα οκτώ 
χρονών και είτε το πιστεύετε είτε όχι, το βάρος μου από το 14ο έτος της ηλικίας μου ήταν σταθερό 
σε μόλις 48 κιλά. Ποτέ δεν ανέβηκε στα 49 κιλά ούτε κατέβηκε στα 47.  Μπορείτε να ζείτε μια υγιή 
ζωή από τη στιγμή που θα επιτύχετε αυτό το είδος της ισορροπίας και της μετριοπάθειας. Ποτέ δεν 
τρώω ούτε λίγο παραπάνω. Tηρώ την αρχή της μετριοπάθειας είτε είμαι καλεσμένος για φαγητό σε 
έναν εκατομμυριούχο ή σε άπορο. Ακόμα κι αν είμαι εξήντα οκτώ χρονών, το σώμα μου είναι σε 
τέλεια ισορροπία! Δεν υποφέρω από πόνους και η καρδιά μου είναι γερή σαν βράχος. Δεν 
υπάρχει κανένας που μπορεί να εργαστεί σαν εμένα και να ασκηθεί όσο εγώ! Το μυστικό της 
καλής υγείας μου είναι οι σταθερές διατροφικές μου συνήθειες. Ετσι πρέπει κανείς να καταφέρει 
την ενότητα και την αρμονία στην τροφή, στην σκέψη και στο Θεό. "                                           

               …Sathya Sai Baba, “Ο Διδάσκαλος και οι πιστοί” Ομιλία 23 Νοεμβρίου 1994 

                                                      http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-31.pdf 

 

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

Ανακοινώσεις 



Επερχόμενα Εργαστήρια 
 

❖ Ιταλία Πάντοβα, Βενετία: Επαναληπτικό Σεμινάριο 21 Μαίου 2016, επικοινωνήστε με τον Μανώλη 

στο  monthlyreports@it.vibrionics.org 

❖ Γαλλία Δορδόνη: Επαναληπτικό Σεμινάριο & Εργαστήριο AVP 18-19 Ιουνίου 2016, επικοινωνήστε με 

την Danielle στο  trainer1@fr.vibrionics.org 

❖ Ινδία Κασαραγκόντ, Κεράλα: Εργαστήριο ΑVP 2-3 Ιουλίου 2016, επικοινωνήστε με τον Rajesh στο 

sairam.rajesh99@gmail.com ή τηλεφωνικά στο 8943-351 524 / 8129-051 524 

❖ Ινδία Πουταπάρτι: Εργαστήριο ΑVP 14-18 Ιουλίου 2016, επικοινωνήστε με τον Hem 

στο  99sairam@vibrionics.org 

❖ Ηνωμένες Πολιτείες Σέφερντσταουν, Δυτική Βιρτζίνια: Εργαστήριο AVP 15-17 Ιουλίου 

2016, επικοινωνήστε με την Susan στο trainer1@usa.vibrionics.org 
 

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

http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-31.pdf
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:sairam.rajesh99@gmail.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:trainer1@usa.vibrionics.org
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Πρόσθετα

Ο Σουάμι συνεχίζει να μας πλημμυρίζει με τις ευλογίες Του ... 
 
 
 
Ασκούμενη 12051 Είχε αντιμετωπίσει με επιτυχία μία 
ασθενή με καρκίνο του μαστού στην Μπάγκαλορ, 
έτσι πολλοί πιστοί ζήτησαν φάρμακα Δονητικής 
Θεραπείας. Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου του 2015, 
πήγε σε σπίτι πιστού να δώσει αγωγή και 
τοποθέτησε το κουτί των 108CC της στο βωμό τους. 
Μέσα σε λίγα λεπτά, βίωσε μία τεράστια ευλογία με 
ένα πασπάλισμα βιμπούτι πάνω στο κουτί, καθώς και 
στο κιτ ευεξίας (βλέπε ξεχωριστή φωτο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ασκούμενος 02787, Μετά τον πρωινό διαλογισμό του στις 4 Ιανουαρίου του 2016 είδε με έκπληξη 
υλοποιημένο βιμπούτι πάνω στο κουτί των 108CC  (φωτο παρακάτω). 
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Συντονιστής Ηνωμένων Πολιτειών & Καναδά 01339 Πήγε στο τοπικό Κέντρο Sai την Κυριακή 10 Γενάρη 
του 2016 για μια συνάντηση. Στη συνέχεια είχε προγραμματίσει να επαναφορτίσει το κουτί των 108CC για 
μια επίσκεψη SVP. Τοποθέτησε το κουτί Μάστερ στο βωμό. Μετά το πέρας της συνάντησης, όταν 
σήκωσε το κουτί, διαπίστωσε με ευχαρίστηση ένα πασπάλισμα από βιμπούτι πάνω  στο κουτί (φωτο 
παρακάτω). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με την αγάπη και τις ευλογίες του Sai. 
  
 

Om Sai Ram! 

 

 

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


