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“Κάζε θνξά πνπ βιέπεηε έλα άξξσζην άηνκν, απνζαξξεκέλν ή απαξεγφξεην, εθεί ππάξρεη ην δηθφ ζαο 

πεδίν πξνζθνξάο.”                          

                                                                                                                                 …Sri Sathya Sai Baba 
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Από το γραυείο τοσ Dr Jit K Aggarwal  

Αγαπεηνί αζθνχκελνη ζεξαπεπηέο, 

Δίλαη κεγάιε επινγία λα ζαο γξάθσ απφ ην Prashanthi Nilayam, φπνπ έρνπλ ήδε μεθηλήζεη νη 
πξνεηνηκαζίεο ηεο ενξηαζηηθήο πεξηφδνπ ησλ γελεζιίσλ ηνπ Swami. Όπσο έιεγε ν ίδηνο : «ν Θεφο είλαη 
κφλν έλαο, φρη δχν. Δίλαη ν θάηνηθνο ηεο θαξδηάο ζαο. Αλ Σνλ κειεηάηε ζπλερψο, ζα γίλεηε θαη εζείο Θεφο. 
Όπνηνλ θη αλ ζπλαληήζεηε, ζεσξήζηε ηνλ σο ελζάξθσζε ηνπ Θενχ. Απηή είλαη ε αξρή ηεο ζεφηεηαο ... 
Οπνπδήπνηε βιέπεηε, εθεί είλαη παξψλ ν Θεφο. Οπνηνλδήπνηε βιέπεηε, ππάξρεη ν Θεφο κέζα ηνπ. Ο 
Θεφο δελ έρεη δηαθνξεηηθή κνξθή. Όιεο είλαη κνξθέο Σνπ. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε Βέδα 
δήισζε: Sahasra Seersha Purushaha Sahasraksha Sahasra Pad , «Σν θνζκηθό Ολ έρεη ρηιηάδεο θεθάιηα, 
κάηηα θαη πόδηα» ... Γηάινγνο, 22 Ννεκβξίνπ 2010. Πξάγκαηη, είκαζηε ηφζν ηπρεξνί πνπ δνχκε επί ηεο 
Παξνπζίαο Σνπ! 
Όπσο γλσξίδνπκε, ε Θετθή ελέξγεηα είλαη πέξα απφ ην ρξφλν θαη ην ρψξν, θαζηζηψληαο ηελ παληαρνχ 
παξνχζα, παληνγλψζηε θαη παληνδχλακε. Γελ είλαη μερσξηζηή απφ εκάο ή καθξηά καο. Ο νπάκη είπε 
φηη ην θαιχηεξν κνλνπάηη ζηηο κέξεο καο γηα λα ζπλαληήζνπκε, λα γλσξίζνπκε θαη λα ζπλδεζνχκε κε ην 
Θεφ είλαη λα αζρνιεζνχκε κε αληδηνηειείο ππεξεζίεο. Δπεηδή ν Θεφο ππάξρεη σο αγάπε - ε αληδηνηειήο 
ππεξεζία είλαη κηα έθθξαζε απηήο ηεο αγλήο αγάπεο Σνπ. Οη δνλήζεηο ζηηο ζεξαπείεο δνλεηηθήο θαη ε 
ίδηα ε πξάμε αληδηνηεινχο ππεξεζίαο ππάξρνπλ επίζεο ζην ελνπνηεκέλν πεδίν ηεο αγλήο αγάπεο θαη 
ησλ άπεηξσλ δπλαηνηήησλ ηεο, δίλνληαο ζηνλ αζθνχκελν ζεξαπεπηή θαη ηνλ αζζελή ηελ επθαηξία λα 
βηψζνπλ απηή ηε ζεακαηηθή ζχλδεζε κε ηελ θαζαξή αγάπε ηνπ Θενχ. Απηή ε ζρέζε αλάκεζα ζηε θπζηθή 
θαη ηελ πλεπκαηηθή ζθαίξα είλαη πιένλ θαιχηεξα θαηαλνεηή θαη εμεγείηαη απφ ηελ θβαληηθή κεραληθή. 
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνιινί επηζηήκνλεο απφ δηεπηζηεκνληθνχο ηνκείο έρνπλ θαηαζηήζεη απνζηνιή ηεο 
δσήο ηνπο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηά καο λα αμηνπνηνχκε ην αφξαην ελνπνηεκέλν πεδίν κε 
ζθνπφ ηελ απηνζεξαπεία καο. Γελ κπνξψ λα ζαο πσ πφζν πξνλνκηνχρνη είκαζηε, πνπ αζθνχκε απηφ 
πνπ ε ζχγρξνλε επηζηήκε κφιηο πξφζθαηα άξρηζε λα θαηαλνεί θαη λα εθηηκά - πξαγκαηηθά ε ηαηξηθή ηνπ 
κέιινληνο φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ νπάκη. 

Όπσο γλσξίδνπκε, ε δνλεηηθή ζεξαπεία είλαη ζηα ζπάξγαλα θαη ζπλεπψο εμειίζζεηαη ζπλερψο κέζα απφ 
ηηο λέεο πιεξνθνξίεο πνπ εκθαλίδνληαη, σο απνηέιεζκα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηνπο αζθνχκελνπο 
ζεξαπεπηέο θαη ηελ εξεπλεηηθή καο νκάδα. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζπιιέγνληαη θαη δηαβηβάδνληαη ζηνπο 
δνλεηηθνχο ζεξαπεπηέο καο κέζσ ηνπ ελεκεξσηηθνχ καο δειηίνπ. Σαπηφρξνλα, ελεκεξψλνληαη ηα ζρεηηθά 
βηβιία, φπσο ηα εγρεηξίδηα AVP & SVP, ην βηβιίν ησλ 108CC θαη ην Δγρεηξίδην γηα ηνπο SVPs (Vibrionics 
2018). Καζψο ηα αλαζεσξεκέλα βηβιία εθηππψλνληαη κφλν θάζε ιίγα ρξφληα, είλαη πηζαλφ πνιινί 
αζθνχκελνη ζεξαπεπηέο λα κελ έρνπλ ηελ ηειεπηαία έθδνζε. Μπνξψ λα ζαο πξνηείλσ ηαπεηλά λα 
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δηαβάδεηε ην δηκεληαίν ελεκεξσηηθφ δειηίν καο κφιηο δεκνζηεπηεί θαη εηδηθφηεξα ηα ηκήκαηα "Γσλία ησλ 
απαληήζεσλ", "Πξφζζεηα" θαη ην "Πεξηπηψζεηο ρξήζεο Combos". Με απηφλ ηνλ ηξφπν, φρη κφλν ζα 
παξαθνινπζείηε ηηο ηειεπηαίεο θαηλνηνκίεο ζηνλ ηνκέα ηεο δνλεηηθήο αιιά θαη ζα βξείηε φηη πνιιέο απφ ηηο 
εξσηήζεηο θαη ηηο ακθηβνιίεο ζαο έρνπλ ήδε δηαηππσζεί ! Δάλ εμαθνινπζείηε λα έρεηε νπνηαδήπνηε 
ακθηβνιία ή εξψηεκα ζρεηηθά κε έλα δνλεηηθφ θάξκαθν ή ηελ ζεξαπεία, γξάςηε ζηελ νκάδα καο 
ComboQueries πνπ ζεσξεί πξαγκαηηθή ραξά λα αληαπνθξίλεηαη ζε θάζε αίηεκα ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ. Δθηφο απφ ην αλέβαζκα ησλ ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ ζηελ θχξηα ηζηνζειίδα 
καο  www.vibrionics.org, ζαο απνζηέιιεηαη έλαο θαηάιιεινο ζχλδεζκνο κέζσ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ, νπφηε λα είζηε ζε επηθπιαθή. 

Αληηιακβαλφκαζηε φηη δελ είλαη πάληα δπλαηφ νη αζθνχκελνη λα ηαμηδεχνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο γηα λα 
παξαθνινπζήζνπλ ζπλαληήζεηο θαη εξγαζηήξηα επαλεθπαίδεπζεο. Έηζη, νξηζκέλεο νκάδεο έρνπλ αξρίζεη 
λα ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία ηειεδηαζθέςεσλ φπσο ην Skype θαη ην Go to Meeting. Μαο αλαθέξζεθε φηη 
απηέο νη ζπλαληήζεηο ζην δηαδίθηπν είλαη πνιχ επηηπρεκέλεο. Ο ζπληνληζηήο καο ζηηο ΖΠΑ & Καλαδά01339 
πξαγκαηνπνηεί κεληαίεο ηειεδηαζθέςεηο ζρεδφλ κηα δεθαεηία κε κεγάιε επηηπρία. Ωο εθ ηνχηνπ, 
απνθαζίζακε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα επίζεκν ζχζηεκα ηειεδηαζθέςεσλ γηα κειινληηθά ζεκηλάξηα. Απηφ 
ζα ην δηαρεηξηζηεί πιήξσο ν Θεξαπεπηήο 03560, ν νπνίνο έρεη βγεη ζε πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε απφ ηελ 
εξγαζία ηνπ ζηηο Ζ.Π.Α. θαη έρεη δεζκεπηεί λα μνδέςεη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπ γηα λα 
εμππεξεηήζεη ηηο δνλεηηθέο δνκέο ηνπ Sai. Πξνο ην παξψλ, δηαρεηξίδεηαη ηνλ ηζηφηνπφ καο, 
ππνζηεξηδφκελνο αξρηθά απφ ηνπο ππάξρνληεο Θεξαπεπηέο 03531 & 02844 θαη ζπληνλίδεηαη απφ ηνλ 
αλψηεξν Θεξαπεπηή 11964. Δίλαη έλα θεθάιαην γηα ηελ δνλεηηθή, δηφηη έρεη αζρνιεζεί κε ηα θαζεκεξηλά 
καο εξσηήκαηα θαη πξαγκαηνπνηεί ηξνπνπνηήζεηο ζηηο ηζηνζειίδεο καο κε πνιχ απνηειεζκαηηθφ θαη 
παξαγσγηθφ ηξφπν. Δίλαη έηνηκνο λα απμήζεη ηνπο ξπζκνχο θαη λα αλαιάβεη έλα κεγαιχηεξν ξφιν – είλαη 
πξαγκαηηθά πνιχ εκπλεπζκέλνο σο πξφηππν θαη πνιχ αμηέπαηλνο ! 

Με αγάπε ζηελ ππεξεζία ηνπ Sai 

Jit K Aggarwal 

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

 Προυίλ Θεραπεστών 

Ο Θεξαπεπηήο 11600…Ηλδία είλαη νξθσηφο ινγηζηήο ζην επάγγεικα θαη αζρνιείηαη ζηνλ εηαηξηθφ ηνκέα ηα 
ηειεπηαία 18 ρξφληα. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2004, μέραζε ην πνξηνθφιη ηνπ ζην 
ζπίηη θαη ην ζπλεηδεηνπνίεζε ζην ιεσθνξείν, ζην κέζνλ ηεο δηαδξνκήο. Έλαο 
ζπλεπηβάηεο πνπ έηπρε λα είλαη πηζηφο ηνπ άη, πιήξσζε ην εηζηηήξηφ ηνπ. 
Δπίζεο, ηνλ θάιεζε λα παξεπξεζεί ζηα Sai bhajans ζην ζπίηη ηνπ, φπνπ ηνπ 
έδσζε βηβιία γηα ηνλ Swami. Μέζσ απηήο ηεο αμέραζηεο κχεζείο ηνπ ζην 
Swami, πήξε ζηγά ζηγά κέξνο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νξγάλσζεο Sai. Μεηά ην 
πξψην ηνπ darshan ην 2010 ζην Γειρί, άξρηζε λα ζπκκεηέρεη κε κεγάιε 
αθνζίσζε ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πξνζθνξάο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ ηαηξηθψλ ζηξαηνπέδσλ. 
Δκπλεπζκέλνο απφ ηνλ ζεξαπεπηή 11573...Ηλδία πνπ αληηκεηψπηζε ηνλ αζζελή 
παηέξα ηνπ, εγγξάθεθε ζηα καζήκαηα ησλ δνλεηηθψλ θαη έγηλε AVP ηνλ Ηνχιην 
ηνπ 2018 θαη SVP ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2018. Σν ηειεπηαίν έηνο έρεη ζεξαπεχζεη 

πεξηζζφηεξνπο απφ 350 αζζελείο κε πνηθίια πξνβιήκαηα πγείαο φπσο αλαηκία, ρακειφ αξηζκφ 
αηκνπεηαιίσλ, πςειή αξηεξηαθή πίεζε, δπζθνηιηφηεηα, γαζηξίηηδα, ππνζπξενεηδηζκφ, ινίκσμε ησλ 
καηηψλ, αθαλφληζηα θαη νδπλεξά έκκελα, εκκελφπαπζε, ηνγελείο ινηκψμεηο, εκηθξαλία, βξαδηλή νχξεζε, 
πέηξεο ζηα λεθξά, κφιπλζε νπξνδφρνπ θχζηεο, αππλία, θαηάζιηςε, λαπηία ηαμηδηνχ, άζζκα, θνιπηθά 
πξνβιήκαηα, αξζξίηηδα, ηζρηαιγία, θάινπο θαη πιεγέο θαηάθιηζεο. Έλαο αζζελήο κε θαξθίλν πνπ 
ππνβιήζεθε ζε αθηηλνζεξαπεία δελ αληηκεηψπηζε παξελέξγεηεο απφ ηελ αθηηλνβνιία αθνχ πήξε ηα 
δνλεηηθά θάξκαθα απφ ηνλ αζθνχκελν ζεξαπεπηή. Οη αζζελείο κε θαξθίλν, δηφγθσζε ηνπ πξνζηάηε, 
λεθξηθή αλεπάξθεηα θαη λφζν ηνπ Πάξθηλζνλ ππφ ηαθηηθή αιινπαζεηηθή αγσγή εκθάληζαλ αμηνζεκείσηε 
βειηίσζε κεηά ηε ιήςε δνλεηηθήο ζεξαπείαο. Ο ζπλδπαζκφο ηνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ρξφληαο νμχηεηαο 
CC3.5 Αξηεξηνζθιήξπλζε + CC4.10 δπζπεςία + CC13.1 Τνλσηηθό λεθξώλ... TDS; έθεξε γξήγνξε 
αλαθνχθηζε ζε φιεο ηηο 25 πεξηπηψζεηο νμχηεηαο πνπ αληηκεηψπηζε. 

Ο αζθνχκελνο έρεη θάλεη δχν "θηη επεμίαο", έλα απφ ηα δχν κεηαθέξεη πάληα καδί ηνπ. Σνπ έδσζε ηε 
δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη γξήγνξε θαη πιήξε αλαθνχθηζε ζηνπο γλσζηνχο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ 
ζηελ εξγαζία θαη θαηά ηηο ζπρλέο επίζεκεο πεξηεγήζεηο ηνπ, γηα νμείεο θαηαζηάζεηο φπσο ππξεηφο, 
θξπνιφγεκα, βήραο, δπζπεςία θαζψο θαη πφλνπο. Σν άιιν θηη θπιάζζεηαη ζην ζπίηη γηα ρξήζε απφ ηα 
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κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ηα νπνία βνεζνχλ ακέζσο νπνηνλδήπνηε έρεη αλάγθε φηαλ εθείλνο ιείπεη. 
Αληηκεησπίδεη αζζελείο απφ ην ζπίηη ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αββαηνθχξηαθσλ θαη ησλ αξγηψλ θαη 
δηαηεξεί κηα νινήκεξε θιηληθή, κία θνξά ηνλ κήλα ζην δηακέξηζκά ηνπ. Γελ δηζηάδεη λα δεη αζζελείο κε 
νμεία πξνβιήκαηα αθφκε θαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ θαη κεηά ηελ εξγαζία ηνπ. Δίλαη επγλψκσλ πνπ 
έρεη ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ βνήζεηα ηεο ζπδχγνπ ηνπ ζην λα θηηάρλεη θάξκαθα, εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα 
ησλ ηαηξηθψλ ζηξαηνπέδσλ πνπ δηεμάγνληαη ζε επίπεδν Samitis. Ο ζεξαπεπηήο ρξεζηκνπνηεί ην ρξφλν 
κεηαθίλεζεο θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ γηα λα κειεηήζεη ην εγρεηξίδην ηνπ AVP, ην δηεζλέο βηβιίν 
ζπλεδξηψλ θαη ηε βηβιηνγξαθία ηνπ Sai. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζθνξάο δνλεηηθήο ζεξαπείαο, έρεη βηψζεη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Swami πνιιέο 
θνξέο. Δίλαη γεκάηνο επγλσκνζχλε γηα ηνλ Swami πνπ ηνλ έθαλε θαλάιη ηεο αγάπεο Σνπ. Αληηιακβάλεηαη 
φηη ν Θεφο καο έρεη δψζεη ηα αλεθηίκεηα δψξα ηνπ λεξνχ, ηνπ ειηαθνχ θσηφο θαη ηνπ νμπγφλνπ γηα λα καο 
θξαηήζεη πγηείο. Έηζη αηζζάλεηαη φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα πξνζθέξνπκε ηελ επγλσκνζχλε καο είλαη λα 
ππεξεηήζνπκε ηνπο αγσληνχληεο θαη λα απνηξέςνπκε ηηο αζζέλεηεο. Οη ζεξαπεπηέο είλαη ηπρεξνί πνπ 
έρνπλ ηελ επθαηξία λα ην θάλνπλ απηφ κέζα απφ ην θαηαπιεθηηθφ κέζνλ ηεο δνλεηηθήο ζεξαπείαο. Πην 
ζεκαληηθφ, ιέεη, είλαη φηη πξέπεη λα εξγαζηνχκε γηα ηελ απηνκεηακφξθσζή καο: απηφ ζεκαίλεη φηη 
πξνζπαζνχκε λα απειεπζεξψζνπκε ην κπαιφ απφ ηηο ηνμίλεο ηνπ εγψ κε ηε κνξθή άγρνπο, θφβνπ, 
ζπκνχ θαη άιισλ θαηλνκέλσλ πνπ εγείξνληαη κε ηελ πξψηε επθαηξία. χκθσλα κε ηνλ ίδην, έρεη απνθηήζεη 
κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη ηαπεηλφηεηα κεηά ηελ έλαξμε ηεο πξαθηηθήο ηεο δνλεηηθήο ζεξαπείαο. 

Πεξηζηαηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ: 

 Γύζπλνηα 

 Ζκηθξαλία 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  Θεξαπεύηξηα 02840...Ηλδία  κε κεηαπηπρηαθφ ζην Δκπφξην, δηδάζθεη Λνγηζηηθή θαη Microsoft Utilities ζε έλα 

θνιιέγην ηα ηειεπηαία 9 ρξφληα. Δπηπιένλ, είλαη κέινο ηεο νκάδαο θαζεγεηψλ 
ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ηεο Ηλδίαο ηα ηειεπηαία 8 ρξφληα. Σν 
2016 νινθιήξσζε ην δηδαθηνξηθφ ηεο ζηε Λνγηζηηθή. Δθηφο απφ ηηο 
επαγγεικαηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, καδί κε άιινπο νκντδεάηεο, πξαγκαηνπνηεί 
δσξεάλ πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο γηα πξνζσπηθή θαη 
επαγγεικαηηθή εμέιημε ζε ζρνιεία θαη θνιιέγηα. Παζηαζκέλε γηα πξνζθνξά  
απφ ηηο εκέξεο ηνπ θνιιεγίνπ, θέξδηζε δάθλεο γηα ηνλ ελεξγφ ξφιν ηεο ζην 
πξφγξακκα ηεο Δζληθήο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ αγξνηηθή αλάθακςε 
ηεο Ηλδίαο. 

Πηζηή ηνπ Shirdi Sai Baba απφ ηελ παηδηθή ηεο ειηθία, κπήζεθε ζηελ 
δηδαζθαιία ηνπ Swami ην 2010. Δκπλεπζκέλε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ Sri Sathya Sai θαη ηελ ελεξγφ 
ζπκκεηνρή ηνπ ζείνπ ηεο ζε απηέο, έγηλε κέινο ηνπ ην 2011. Λίγεο κέξεο 

αξγφηεξα, δηάβαζε ηα ιφγηα ηνπ νπάκη: « φπνηε βιέπεηο έλαλ άξξσζην, έλαλ απνζαξξεκέλν, έλαλ 
απνγνεηεπκέλν ή λνζνχληα, εθεί ππάξρεη ην δηθφ ζνπ πεδίν  πξνζθνξάο», φηαλ ζπλφδεπζε έλαλ ζπγγελή 
ηεο γηα δνλεηηθή ζεξαπεία ζην Puttaparthi. Ακέζσο δήηεζε ηελ εγγξαθή ηεο ζηα καζήκαηα ηεο δνλεηηθήο 
ζεξαπείαο θαη έγηλε AVP ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011. Ζ πίζηε ηεο ζηελ δνλεηηθή εληζρχζεθε φηαλ είδε ζθφλε 
vibhuti ζηα θαπάθηα νξηζκέλσλ κπνπθαιηψλ ζην θνπηί ησλ 108CC ηεο, ακέζσο κεηά ηελ πηζηνπνίεζή ηεο. 
Καηά ηα ηειεπηαία νθηψ ρξφληα ηεο πξαθηηθήο ηεο, έρεη βηψζεη ηελ παξνπζία ηεο ζεφηεηαο πνιιέο θνξέο 
κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, π.ρ. ην vibhuti πνπ εκθαλίδεηαη ζηε θσηνγξαθία ηνπ Swami θαη ην ηδηαίηεξν άξσκα 
ηνπ vibhuti θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηαηξηθψλ ζηξαηνπέδσλ δνλεηηθήο. 

Ζ ζεξαπεχηξηα έρεη αληηκεησπίζεη πεξηζζφηεξνπο απφ 2600 αζζελείο γηα πνηθίιεο αζζέλεηεο φπσο 
νμχηεηα, ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, πξνβιήκαηα εκκήλνπ ξχζεσο, ζηεηξφηεηα, πνλνθεθάινπο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκηθξαλίαο, άγρνο, ζρηδνθξέλεηα, ίιηγγνο, άζζκα, ρξφλην βήρα, «θιεηδσκέλν» 
ψκν, κπθεηψδεο ινίκσμε, tinea corporis θαη ιεχθε. Απφ ηελ εκπεηξία ηεο, ε πξνζζήθε CC15.1 Χπρηθό & 
Σπλαηζζεκαηηθό Τνλσηηθό επηηαρχλεη ηελ ζεξαπεία θαζψο ην άγρνο θπξηαξρεί ζηηο κεηξνπφιεηο ιφγσ 
ησλ εθηεηακέλσλ εκεξήζησλ κεηαθηλήζεσλ ζε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε. Πάληα έρεη καδί ηεο ην θηη 
επεμίαο θαη έρεη βνεζήζεη πνιινχο ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ηεο 
πξνο ην γξαθείν θαη πίζσ. Κάπνηε, φηαλ κηα ζπλεπηβάηεο ηεο ζην ηξαίλν έπαζε επηιεπηηθή θξίζε, 
θαηέβεθε καδί ηεο ζηνλ επφκελν ζηαζκφ θαη ηεο έδηλε CC10.1 Δπείγνπζεο Καηαζηάζεηο θάζε 10 ιεπηά 
κέρξη λα θηάζνπλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηεο γηα λα ηελ πάξνπλ ζπίηη. Αξγφηεξα ηελ πιεξνθφξεζαλ φηη ν 
γηαηξφο ηνπο είρε ιαηξέςεη ηελ έγθαηξε ρνξήγεζε πξψησλ βνεζεηψλ ηεο. 
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Ζ θξνληίδα ηεο θαη ε εηνηκφηεηά ηεο λα βνεζήζεη, πξνζειθχεη έλα ζηαζεξφ ξεχκα αζζελψλ, νη νπνίνη είλαη 
θπξίσο θνηηεηέο θαη ζπλεξγάηεο ηεο. Λέεη φηη ε θαζεκεξηλή ηεο πξνζεπρή, γεκάηε κε επγλσκνζχλε γηα ηνλ 
νπάκη, εμαζθαιίδεη φηη ζα έρεη αξθεηνχο αζζελείο γηα λα ππεξεηήζεη. Κάζε θνξά πνπ κηα πεξίπησζε είλαη 
πεξίπινθε θαη αλαξσηηέηαη ηη ζεξαπεία λα δψζεη, παίξλεη ζαθή θαζνδήγεζε απφ κέζα ηεο. Αλ ζπλαληήζεη 
θάπνηνλ πνπ ακθηβάιιεη γηα ηελ δνλεηηθή, ηνπ πξνζθέξεη ζεξαπεία γηα ηα θπηά ηνπ. ηαδηαθά πείζνληαη 
θαη αξρίδνπλ λα ιακβάλνπλ ζεξαπείεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. 

Ζ ζεξαπεχηξηα ιέεη φηη ε πξαθηηθή ηεο δνλεηηθήο ηελ έρεη βνεζήζεη λα ηειεηνπνηεζεί κέζα απφ 
δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο, λα έρεη κεγαιχηεξε ζπκπφληα πξνο ηνπο αζζελείο θαη λα ζπγρσξεί ηνλ εαπηφ 
ηεο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο θίινπο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηεο. Πηζηεχεη εηιηθξηλά φηη απνηειεί 
εξγαιείν ηνπ άη θαη ν ζθνπφο ηεο δσήο ηεο είλαη λα ππεξεηήζεη ηελ αλζξσπφηεηα γηα λα εθπιεξψζεη ηελ 
ξήζε ηνπ νπάκη: "Manav Seva είλαη Madhav Seva" θαη "Αγαπάκε Όινπο – Τπεξεηνχκε Όινπο". Δίλαη ηεο 
άπνςεο φηη ε απφιπηε πίζηε ελφο αζθνχκελνπ θαη ε πξνζεπρή απφ κηα θαξδηά γεκάηε κε αγάπε θαη 
επγλσκνζχλε, θάλεη ζαχκαηα. 

Πεξηζηαηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ: 

  Άζζκα 

 Μπθεηώδεο Λνίκσμε 

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

 Περιπτώσεις τρήσεις Combos  

1. Γύζπλνηα 11600...India 

Έλα 81ρξνλνο άλδξαο έπαζρε απφ δχζπλνηα κε βήρα ζρεδφλ εδψ θαη 10 ρξφληα, παξά ηελ 
αιινπαζεηηθή ζεξαπεία. Με απμαλφκελε δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, θαηέιεμε εμαξηεκέλνο απφ ηε ρξήζε 
ελφο εηζπλεπζηήξα ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα. Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2018, ν βήραο ηνπ έγηλε εληνλφηεξνο κε 
απφιπζε θηηξηλσπνχ θιέγκαηνο θαη απηφ ήηαλ αθφξεην θαη θνπξαζηηθφ. Ο αζζελήο έλησζε φηη ηα 
πξνβιήκαηά ηνπ επηδεηλψζεθαλ ιφγσ ηνπ ρακεινχ αλνζνπνηεηηθνχ ηνπ θαη ηεο ππεξβνιηθήο ξχπαλζεο 
ζην Γειρί. 

ηηο 11 επηεκβξίνπ 2018, ν ζεξαπεπηήο ρνξήγεζε ηελ αθφινπζε ζεξαπεία: 

CC12.1 Τνλσηηθό Δλειίθσλ + CC19.4 Κξίζε Αζζκαηνο + CC19.6 Φξόληνο Βήραο…TDS 

Σα ζπκπηψκαηα άξρηζαλ ζηαδηαθά λα ππνρσξνχλ θαη κέρξη ην ηέινο Οθησβξίνπ είραλ εμαθαληζηεί 
εληειψο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, ν αζζελήο δελ έιαβε άιιε ζεξαπεία, εθηφο απφ ηε ρξήζε 
ηεο ζπζθεπήο εηζπλνήο φηαλ ρξεηαδφηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ κήλα. ηηο 2 Ννεκβξίνπ, ε 
δνζνινγία κεηψζεθε ζε OD θαη βαζκηαία κεηψζεθε ζε OW πξηλ ζηακαηήζεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2018. Ο 
αζζελήο άξρηζε ηφηε λα πεγαίλεη πεξηζζφηεξν ζην ρσξηφ ηνπ πνπ είρε θαζαξφηεξε αηκφζθαηξα. Καλέλα 
απφ ηα ζπκπηψκαηά ηνπ δελ επαλεκθαλίζηεθε παξά ηελ παξακνλή ηνπ ζην Γειρί γηα πεξίπνπ ηέζζεξηο 
κήλεο ζην πξφζθαην παξειζφλ. 

ηηο 19 Οθησβξίνπ 2019 ηνπ δφζεθε CC12.1 Τνλσηηθό Δλειίθσλ + CC19.1 Τόλσηηθό γηα ην Σηήζνο ... 
TDS γηα έλα κήλα αθνινπζνχκελν απφ CC17.2 Κάζαξζε, γηα έλα ρξφλν γηα λα δηαηεξήζεη ην 
αλνζνπνηεηηθφ ηνπ ζε θαιή θαηάζηαζε. 

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

   2. Ζκηθξαλία 11600...Ηλδία  

ηηο 12 επηεκβξίνπ 2018, κηα γπλαίθα 33 εηψλ δήηεζε βνήζεηα απφ ηνλ ζεξαπεπηή γηα ηνλ ελνριεηηθφ 
πνλνθέθαιν πνπ ηελ ηαιαηπσξνχζε θάζε εβδνκάδα ην ηειεπηαίν έηνο. Μφιηο μεθηλνχζε, ήηαλ δξηκχο ηελ 
πξψηε εκέξα κε εκεηφ θαη δπζπεςία θαη ζηε ζπλέρεηα κεησλφηαλ βαζκηαία ζε δηάζηεκα 3 έσο 4 εκεξψλ. 
ε γεληθέο γξακκέο, νιφθιεξν ην θεθάιη πνλνχζε αιιά κεξηθέο θνξέο ήηαλ κφλν ζε κηα πιεπξά. Έλησζε 
φηη δνχζε κε κηα κφληκε θεθαιαιγία. Γελ κπνξνχζε λα αλαθνπθηζηεί απφ αιινπαζεηηθή ή νκνηνπαζεηηθή 
ζεξαπεία θαη έηζη ηηο δηέθνςε. 

Ήηαλ ζε θαηάζιηςε φηαλ επηζθέθηεθε ηνλ ζεξαπεπηή, ν νπνίνο ηεο έδσζε:  

#1. CC4.10 Γπζπεςία + CC11.3 Πνλνθέθαινη + CC15.1 Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό Τνλσηηθό… TDS 

ηηο 30 επηεκβξίνπ 2018, ε αζζελήο αλέθεξε φηη δελ έλησζε ζρεδφλ θακία αλαθνχθηζε. Ο ζεξαπεπηήο 
ζπλεηδεηνπνίεζε ηψξα φηη ηα ζπκπηψκαηά ηεο ήηαλ ελδεηθηηθά ηεο εκηθξαλίαο θαη γη 'απηφ βειηίσζε ηελ #1 
ζε: 

#2. CC11.4 Ζκηθξαλίεο + #1…TDS 
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Μέζα ζε 2 εβδνκάδεο, ηα ζπκπηψκαηά ηεο έγηλαλ ιηγφηεξν έληνλα θαη αλεθηά. Μεηά απφ άιιεο 2 
εβδνκάδεο, ε αζζελήο αλέθεξε 100% αλαθνχθηζε ηφζν απφ ηνλ πνλνθέθαιν φζν θαη απφ ηε δπζπεςία. 
Γχν εβδνκάδεο αξγφηεξα, ε δνζνινγία κεηψζεθε ζηαδηαθά πξηλ ζηακαηήζεη ηελ # 2 ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
2018. 

ηηο 17 Οθησβξίνπ 2019, ε αζζελήο έηπρε λα επηζθεθηεί ηνλ ζεξαπεπηή θαη αλέθεξε φηη ηα ζπκπηψκαηά 
ηεο δελ επαλεκθαλίζηεθαλ πνηέ. Ωο πξνιεπηηθφ κέηξν, δφζεθε CC17.2 Κάζαξζε ... TDS γηα έλα κήλα 
αθνινπζνχκελν απφ CC12.1 Τνλσηηθό Δλειίθσλ γηα έλα ρξφλν. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   
3. Άζζκα 02840...Ηλδία  

Έλαο άληξαο 48 εηψλ ρξεζηκνπνηνχζε ζπζθεπή εηζπλνήο κηα θνξά ηελ εκέξα γηα αλαθνχθηζε απφ ηηο 
θξίζεο άζζκαηνο ηα ηειεπηαία 14 ρξφληα. Ζ ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο ζπζθεπήο εηζπλνήο απμήζεθε ηα 
ηειεπηαία 2 ρξφληα ζε ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα. Σνπ θνβφηαλ ε αλάζα αλεβαίλνληαο ζθάιεο, κεηά απφ έλα 
γεχκα ή αθφκα θαη πεξπαηψληαο κηα κηθξή απφζηαζε. Ζ θαηάζηαζή ηνπ επηδεηλψζεθε θαηά ην πξψην 
δεθαπελζήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ 2018 θαη λνζειεχηεθε γηα κεξηθέο εκέξεο. Οη εμεηάζεηο ηνπ έδεημαλ 
κέηξηα απφθξαμε ζηνπο πλεχκνλεο θαη έιαβε αιινπαζεηηθά θάξκαθα. 

Με ζέινληαο λα εμαξηάηαη απφ αιινπαζεηηθά θάξκαθα πνπ δελ ηνλ αλαθνχθηδαλ πνιχ νχησο ή άιισο, 
πξνζέγγηζε ηνλ ζεξαπεπηή ζηηο 25 επηεκβξίνπ 2018. Σνπ ρνξεγήζεθε : 

CC15.1 Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό Τνλσηηθό + CC19.1 Τνλσηηθό Σηήζνπο + CC19.2 Αλαπλεπζηηθέο 
Αιιεξγίεο + CC19.3 Φξόληεο ινηκώμεηο ζώξαθνο + CC19.4 Κξίζε άζζκαηνο…κία δόζε θάζε 10 
ιεπηά γηα κηα ψξα αθνινπζνχκελν απφ 6TD  

Ο αζζελήο αλέθεξε φηη κεηά απφ 3 εκέξεο, ε έληαζε θαη ε δηάξθεηα ηεο δχζπλνηαο είραλ κεησζεί θαηά 
30%., θαη κπνξνχζε λα αλαπλεχζεη θαιχηεξα. Μηα εβδνκάδα αξγφηεξα ε αλαπλνή ηνπ έγηλε θπζηνινγηθή 
θαη είπε φηη ζηακάηεζε λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ζπζθεπή εηζπλνήο. Έηζη, ε δνζνινγία κεηψζεθε ζε TDS. 
Μεηά απφ άιιε κηα εβδνκάδα κπνξνχζε λα πεξπαηήζεη άλεηα, λα αλεβαίλεη ζθάιεο θαη λα ηξψεη ρσξίο 
λα αηζζάλεηαη φηη ηνπ θφβεηε ε αλάζα. Ζ δνζνινγία κεηψζεθε ζε BD θαη ζπλερίζηεθε γηα 6 κήλεο ψζηε λα 
ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνχο. Σνλ Απξίιην ηνπ 2019, νη εμεηάζεηο έδεημαλ θαζαξνχο πλεχκνλεο. 
Γεδνκέλνπ φηη θαλέλα απφ ηα ζπκπηψκαηά ηνπ δελ είρε ππνηξνπηάζεη, ε δφζε κεηψζεθε ζε OD θαη κεηά 
απφ 6 κήλεο ζε OW ζηηο 10 Οθησβξίνπ 2019. Σνπ δφζεθε CC12.1 Τνλσηηθό Δλειίθσλ... TDS γηα έλα 
κήλα αθνινπζνχκελν απφ CC17.2 Κάζαξζε γηα έλα έηνο σο πξνιεπηηθφ κέηξν. 

Σρόιηα ζπληάθηε: Σν CC19.1 Τνλσηηθό Σηήζνπο δελ ήηαλ απαξαίηεην θαζψο πεξηιακβάλεηαη θαη 
ζην CC19.2 θαη ζην CC19.3. 

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

4. Μπθεηώδεο Λνίκσμε 02840...Ηλδία  

Έλα 12ρξνλν αγφξη δηαγλψζηεθε πξηλ απφ 4 ρξφληα κε ζνβαξή κπθεηψδεο ινίκσμε (εθηεηακέλε tinea 
corporis) θαη ζηα δχν πφδηα ηνπ. Μέζα ζε ιίγεο κέξεο, επεξεάζηεθε νιφθιεξν ην ζψκα ηνπ. Υξεηάζηεθαλ 
9 κήλεο αιινπαζεηηθήο ζεξαπείαο πξνηνχ ζεξαπεπηεί. Αιιά ηα ζπκπηψκαηα επαλεκθαλίζηεθαλ κεηά 
απφ πεξίπνπ 3 κήλεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφ επαλαιακβαλφηαλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 2 έσο 
4 εβδνκάδσλ γηα ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα θαη ηα αιινπαζεηηθά θάξκαθα έδηλαλ κφλν πξνζσξηλή 
αλαθνχθηζε. Έηζη νη γνλείο ηνπ αγνξηνχ απνθάζηζαλ λα επηιέμνπλ ηελ δνλεηηθή ζεξαπεία, αιιά δελ 
ήζειαλ λα ζηακαηήζνπλ ακέζσο ηελ ηξέρνπζα αιινπαζεηηθή ζεξαπεία. 

Πήγαλ ηνλ γην ηνπο ζηνλ ζεξαπεπηή ζηηο 3 επηεκβξίνπ 2017. Σν αγφξη είρε θλεζκψδεο θνθθηλσπφ 
εμάλζεκα θαη ζηα δχν πφδηα ηνπ κε πχνλ λα βγαίλεη απφ θάπνηα ζεκεία. Δίρε επίζεο θνθθηλίιεο ζην δεμί 
ηνπ αληηβξαρηφλην θαη ζην ζηνκάρη. 

Σνπ ρνξεγήζεθε: 
CC15.1 Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό Τνλσηηθό + CC21.1 Τνλσηηθό Γέξκαηνο + CC21.2 Γεξκαηηθέο 
κνιύλζεηο + CC21.3 Γεξκαηηθέο Αιιεξγίεο + CC21.7 Μύθεηεο κε θαηάπσζε θαη ζε vibhuti γηα 
εμσηεξηθή ρξήζε…6TD  

Μεηά απφ 4 εκέξεο, ην εμάλζεκα ζην αληηβξαρηφλην θαη ζην ζηνκάρη εμαθαλίζηεθε. Μεηά απφ δέθα κέξεο, 
ν πφλνο θαη ηα εμαλζήκαηα θαη ζηα δχν πφδηα είραλ ζρεδφλ εμαθαληζηεί θαη δελ έλησζε θλεζκφ. 
Δλησκεηαμχ νη γνλείο είραλ ζηακαηήζεη λα ηνπ δίδνπλ αιινπαζεηηθά θάξκαθα. Ζ δφζε κεηψζεθε ζε TDS. 
Γχν εβδνκάδεο αξγφηεξα, δεδνκέλνπ φηη ν αζζελήο παξαπνλέζεθε γηα μεξνδεξκία, ρνξεγήζεθε 
θάξκαθν γηα εμσηεξηθή εθαξκνγή ζε ιάδη αληί γηα vibhuti. 
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Μεηά απφ άιιεο 2 εβδνκάδεο ην δέξκα ηνπ έδεηρλε πιένλ θπζηνινγηθφ ρσξίο ίρλνο νπνηνπδήπνηε 
πξνβιήκαηνο, έηζη ε δνζνινγία κεηψζεθε ζε OD θαη αξγφηεξα πεξαηηέξσ θαη ζηακάηεζε ζηηο 15 
Ννεκβξίνπ ηνπ 2017. ηηο 18 Οθησβξίνπ 2019, ν αζζελήο επηβεβαίσζε φηη δελ ππήξμε ππνηξνπή. 

Σρόιηα Σπληάθηε : Σν CC21.1 Τνλσηηθό Γέξκαηνο δελ ήηαλ απαξαίηεην θαζψο πεξηιακβάλεηαη θαη ζην 
CC21.2 θαη ζην CC21.3. 

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

5. Σπρλννπξία 11615...Ηλδία 

Έλαο άληξαο 94 εηψλ έπαζρε απφ ζπρλννπξία, 10-12 θνξέο ηελ εκέξα (ζε 24 ψξεο) γηα ζρεδφλ 9 κήλεο 
(ε θαλνληθή ηνπ ζπρλφηεηα ζην παξειζφλ ήηαλ 5-6 θνξέο ηελ εκέξα). Κάπνηεο θνξέο ήηαλ αλεμέιεγθηε 
θαη έβξερε ηα εζψξνπρά ηνπ. Έπαηξλε ην αιινπαζεηηθφ θάξκαθν Urimax-100, αλ θαη δελ ηνλ αλαθνχθηδε 
πνιχ. Απνθάζηζε λα δνθηκάζεη ηελ δνλεηηθή ζεξαπεία θαη έηζη, ζηηο 12 Απγνχζηνπ 2019, επηζθέθζεθε 
ηνλ ζεξαπεπηή πνπ ηνπ ρνξήγεζε: 

CC10.1 Δπείγνπζεο Καηαζηάζεηο + CC12.1 Τνλσηηθό Δλειίθσλ + CC13.3 Αθξάηεηα + CC14.2 
Πξνζηάηεο + CC15.1 Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό Τνλσηηθό + CC18.5 Νεπξαιγία ... 6TD 

Μεηά απφ 18 εκέξεο ζηηο 30 Απγνχζηνπ 2019, αλέθεξε φηη ε ζπρλφηεηα ηεο νχξεζεο είρε επαλέιζεη ζε 
θαλνληθά επίπεδα. Δπίζεο, ε νχξεζε ηνπ ήηαλ ηψξα ειεγρφκελε, έηζη ε δνζνινγία κεηψζεθε ζε QDS. 
Μεηά απφ έλα κήλα ζηηο 30 επηεκβξίνπ, κεηψζεθε πεξαηηέξσ ζε TDS θαη ζηε ζπλέρεηα ζε OD ζηηο 12 
Οθησβξίνπ 2019. Γηα ηελ άλεζε ηνπ αζζελνχο ζπλερίδεη ην Urimax-100, αιιά, ζαθψο, ε βειηίσζε 
ζεκεηψζεθε κφλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε δνλεηηθά θάξκαθα. Απφ ηηο 30 Οθησβξίνπ 2019, ηα 
ζπκπηψκαηα δελ έρνπλ επαλεκθαληζηεί θαη ζπλερίδεη λα παίξλεη ην combo ζε OD. 

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

6. Πόλνο ζην γόλαην 11602...Ηλδία 

Σν πεξπάηεκα ήηαλ κηα δχζθνιε δνθηκαζία γηα κηα γπλαίθα ειηθίαο 70 εηψλ ιφγσ ηνπ αθφξεηνπ πφλνπ 
ζηα γφλαηά ηεο ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο, παξά ηε ιήςε αλαιγεηηθψλ θαη ηελ θπζηνζεξαπεία. Δπίζεο, ην 
επίπεδν ρνιεζηεξφιεο πνπ ειέγρζεθε 2 κήλεο λσξίηεξα ήηαλ πςειφ ζηα 280 mg / dl, θαη έπαηξλε 
αιινπαζεηηθά θάξκαθα. Όηαλ επηζθέθζεθε ηνλ ζεξαπεπηή ζηηο 9 Μαξηίνπ 2019, ήζειε απεγλσζκέλα λα 
ζπλερίζεη ηνπο θαζεκεξηλνχο ηεο πεξηπάηνπο. 

Γφζεθε ε αθφινπζε ζεξαπεία γηα ηα δχν πξνβιήκαηα: 

CC3.5 Αξηεξηνζθιήξσζε + CC12.1 Τνλσηηθό Δλειίθσλ + CC15.1 Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό 
Τνλσηηθό + CC20.3 Αξζξίηηδα + CC20.6 Οζηενπόξσζε ... TDS 

Σεο ζπζηήζεθε λα απμήζεη ηηο ζαιάηεο θαη λα ζπκπεξηιάβεη θερξί ζηε δηαηξνθή ηεο, λα κεηψζεη ηα 
γαιαθηνθνκηθά πξντφληα θαη λα κελ ρξεζηκνπνηεί πνηέ δεχηεξε θνξά ην ίδην ιάδη γηα ηεγάληζκα. 

Μεηά απφ 3 κέξεο αλέθεξε 90% αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν θαη κεηά απφ άιιεο 4 εκέξεο είρε απαιιαρζεί 
απφ απηφλ. Καζψο άξρηζε λα αηζζάλεηαη πην πγηήο κε ηελ δνλεηηθή ζεξαπεία θαη ηελ λέα δηαηξνθή ηεο, 
ζηακάηεζε λα παίξλεη ην αιινπαζεηηθφ θάξκαθν γηα ηελ ρνιεζηεξφιε ζηηο 17 Μαξηίνπ 2019. Μεηά απφ 
αθφκε κηα εβδνκάδα ζηακάηεζε ηα παπζίπνλα θαζψο θαη ηε θπζηνζεξαπεία. 

ηηο 9 Μαΐνπ 2019, θαζψο κπνξνχζε λα πεξπαηάεη θαζεκεξηλά κε επθνιία, ρσξίο πφλν θαη ε ρνιεζηεξφιε 
ηεο ήηαλ θπζηνινγηθή ζηα 105mg / dl, ε δνζνινγία κεηψζεθε ζε OD θαη ζηε ζπλέρεηα κεηψζεθε ζε OW ζηηο 
25 Μαΐνπ 2019. 

ηηο 29 Οθησβξίνπ 2019, κεηά απφ 5 κήλεο, επηβεβαίσζε φηη ε ρνιεζηεξφιε ηεο ζπλέρηζε λα είλαη 
θπζηνινγηθή ζηα 127mg / dl θαη φηη δελ έλησζε πφλν. Ζ δνζνινγία ζπληήξεζεο ηνπ OW ζπλερίδεηαη. 
Δπηπιένλ, σο πξνιεπηηθφ κέηξν, ηεο δφζεθε CC17.2 Κάζαξζε ... OD 

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

7. Απόζηεκα11601...Ηλδία   

Μηα γπλαίθα ειηθίαο 61 εηψλ δηαγλψζζεθε κε δηαβήηε πξηλ απφ 3 ρξφληα θαη ν γηαηξφο ηεο 
ζπληαγνγξάθεζε Amaryl 1½ mg ηελ εκέξα, ην νπνίν δηαηεξεί ζηαζεξή ηε γιπθφδε ηνπ αίκαηνο. Πξηλ 
απφ δχν ρξφληα, αλέπηπμε έλα απφζηεκα ζην δεμί ηεο πφδη ην νπνίν δελ επνπιψζεθε κε θάξκαθα, 
νπφηε ην απφζηεκα έπξεπε λα αθαηξεζεί ρεηξνπξγηθά. Ο ζεξάπσλ ηαηξφο ηεο ην απέδσζε ζηνλ δηαβήηε. 
Πξηλ απφ έλα κήλα, εκθάληζε έλα κεγαιχηεξν απφζηεκα πεξίπνπ 25 mm ζε κέγεζνο, ζηελ θνηιηά ηεο 
(θνληά ζηνλ αθαιφ) κε θιεγκνλή. Ζ πιεγείζα πεξηνρή ήηαλ θνθθηλσπή, κε θαγνχξα θαη πνιχ πφλν. 
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Με ζέινληαο λα ρεηξνπξγεζεί απηήλ ηελ θνξά, πήγε ζε δνλεηηθφ ζεξαπεπηή ζηηο 28 Μαξηίνπ 2019 θαη 
ηεο ρνξεγήζεθε:  

#1. CC2.3 Όγθνη & Νενπιάζκαηα + CC6.3 Γηαβήηεο + CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC15.1 
Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό Τνλσηηθό + CC21.2 Γεξκαηηθέο κνιύλζεηο + CC21.11 Πιεγέο & 
γδαξζίκαηα…6TD γηα 3 εκέξεο, αθνινπζνχκελν απφ TDS 

#2. CC21.2 Γεξκαηηθέο κνιύλζεηο + CC21.11 Πιεγέο & γδαξζίκαηα ζε ειαηφιαδν γηα εμσηεξηθή 
ρξήζε…TDS 

Κάζε εβδνκάδα ε αζζελήο αλέθεξε επηκειψο ηελ πξφνδφ ηεο ζηνλ ζεξαπεπηή (βι. θσην). Σν κέγεζνο 
θαη ε εξπζξφηεηα ηνπ απνζηήκαηνο, θαζψο θαη ν θλεζκφο θαη ν πφλνο, κεηψζεθαλ ζηαδηαθά ζε 
δηάζηεκα 8 εβδνκάδσλ θαη ην δέξκα άξρηζε λα γίλεηε πηφ μεξφ κέρξη ηηο 23 Μαΐνπ 2019. Μεηά απφ 
άιιεο 4 εβδνκάδεο ζηηο 19 Ηνπλίνπ 2019, ην απφζηεκα είρε θχγεη ηειείσο (βιέπε θψην) , αθήλνληαο 
κφλν κηα νπιή. Έηζη ε δνζνινγία ησλ # 1 θαη # 2 κεηψζεθε ζε OD θαη ζηακάηεζε κεηά απφ κηα 
εβδνκάδα. ηηο 27 Ηνπλίνπ, σο πξνιεπηηθφ κέηξν ηεο δφζεθε CC12.1 Τνλσηηθό Δλειίθσλ πνπ 
αθνινπζήζεθε απφ CC17.2 Κάζαξζε ... OW. 

ηηο 30 Οθησβξίνπ 2019, ε αζζελήο επηβεβαίσζε φηη δελ ππήξμε ππνηξνπή ηνπ απνζηήκαηνο θαη 
δηαηεξεί θαιή πγεία. Δπίζεο, εμέθξαζε ηελ επηζπκία ηεο λα ππνβιεζεί ζε ζεξαπεία γηα δηαβήηε, 
μεθηλψληαο απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2019. 

Σεκείσζε ηνπ ζπληάθηε: ηελ ηδαληθή πεξίπησζε, ζηηο 27 Ηνπλίνπ, πνπ ζηακάηεζε ηα θάξκαθα, ζα 
έπξεπε λα ηεο ρνξεγεζεί CC21.1 Τνλσηηθό Γέξκαηνο, ηνπιάρηζηνλ γηα εμσηεξηθή εθαξκνγή ζηελ νπιή. 

 

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

8. Πξάζηλα κπγάθηα ζε ηξηαληαθπιιηά 02802...Αγγιία  

Ζ ζεξαπεχηξηα έρεη κηα παιηά ηξηαληαθπιιηά ζηνλ θήπν ηεο πνπ γέκηδε πξάζηλα έληνκα (αθίδεο) θάζε 
θαινθαίξη. ηηο 22 Μαΐνπ 2019, ηα κπνπκπνχθηα θαιχθηεθαλ απφ ηα πξάζηλα έληνκα φπσο θαίλεηαη ζηελ 
εηθφλα. Δηνίκαζε ακέζσο ην combo CC1.1 Τνλσηηθό γηα δώα + CC17.2 Κάζαξζε θαη ηελ ςέθαζε εθείλε 
ηελ εκέξα θαη ηελ επφκελε. 

Μεηά απφ κηα εβδνκάδα, ε ζεξαπεχηξηα παξαηήξεζε φηη ηα πεξηζζφηεξα πξάζηλα έληνκα είραλ 
εμαθαληζηεί. Υάξεθε πνιχ πνπ είδε ηφζν δξαζηηθφ απνηέιεζκα κεηά απφ κφιηο δχν ζπλερφκελεο εκέξεο 
ςεθαζκνχ. Μεηά απφ άιιεο 10 εκέξεο ζηηο 9 Ηνπλίνπ 2019, είδε φηη ε ηξηαληαθπιιηά ηεο είρε απαιιαρζεί 
εληειψο απφ ηα πξάζηλα έληνκα (βι. θσην) 
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Ζηαλ ζαχκα πνπ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
θαινθαηξηνχ δελ 
εκθαλίζηεθαλ 
πξάζηλα έληνκα 
πάλσ ή γχξσ απφ ην 
θπηφ. 

Αξγφηεξα, ε 
ζεξαπεχηξηα 
ζπλεηδεηνπνίεζε φηη 
έπξεπε λα είρε βάιεη 
CC1.2 Τνλσηηθό 
Φπηνύ αληί γηα CC1.1 
Τνλσηηθό Εώνπ ! 

 

 

 

Σεκείσζε ηνπ 
ζπληάθηε: Καη ηα δχν 

CC1.1 Τνλσηηθό Εώνπ θαη CC1.2 Τνλσηηθό Φπηνύ πεξηέρνπλ SR315 Staphysagria πνπ έρεη 
ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία ζε πξνζβνιή απφ έληνκα. Δπηπιένλ, ην NM35 Σθνπιήθηα ζην CC1.1 κπνξεί 
λα βνήζεζε. Δπίζεο, δελ κπνξνχκε λα ππνηηκήζνπκε ηε δχλακε ηεο πξόζεζεο ηνπ ζεξαπεπηή λα ζέιεη 
λα απαιιαγεί απφ ηα πξάζηλα έληνκα! 

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

Γωνιά των Απαντήσεων 

1. ηνλ ηόκν 9 ηεύρνο 1 ηνπ ελεκεξσηηθνύ καο δειηίνπ, εμεγήζαηε ηε δηαδηθαζία γηα ηε δεκηνπξγία 
νθζαικηθώλ ζηαγόλσλ. Μπνξνύκε λα πξνεηνηκάζνπκε ζηαγόλεο γηα ηα απηηά θαη ξηληθέο αθξηβώο κε ηνλ 
ίδην ηξόπν; 

Απάληεζε : Ορη, ε δηαδηθαζία είλαη ειαθξψο δηαθνξεηηθή: 

Γηα ξηληθέο ζηαγόλεο: Ζ κφλε δηαθνξά είλαη φηη κπνξείηε λα ηνπνζεηήζεηε απεπζείαο κηα ζηαγφλα θάζε 
θαηάιιεινπ combo ζε 30 ml απεζηαγκέλνπ ή βξαζκέλνπ λεξνχ ή εμαηξεηηθνχ παξζέλνπ ειαηφιαδνπ ή 
νπνηνπδήπνηε άιινπ πςειήο πνηφηεηαο ιαδηνχ. Αλαθηλήζηε θαιά θαη νη ξηληθέο ζηαγφλεο είλαη έηνηκεο. 

Γηα ηηο ζηαγόλεο ησλ απηηώλ: Ζ δηαδηθαζία είλαη ε ίδηα φπσο παξαπάλσ, κε εμαίξεζε φηη είλαη θαιχηεξα 
λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη λεξφ. 

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

2. πληζηάηαη ζε έλαλ ζεξαπεπηή λα αζθεί νπνηνδήπνηε άιιν ζύζηεκα ζεξαπείαο ρσξίο ρξέσζε; 

Απάληεζε: Όρη, δελ ζπληζηάηαη, δηφηη ε πίζηε θαη ε επηκνλή ελφο ζεξαπεπηή είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηεο δνλεηηθήο θαη ηελ αλάπηπμή ηεο. 

Δάλ κηα ζεξαπεία θαίλεηαη λα κελ ιεηηνπξγεί (επεηδή δελ επηηπγράλεηαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα) θαη ν 
ζεξαπεπηήο έρεη ηελ επηινγή λα δνθηκάζεη άιιε ζεξαπεία, κπνξεί λα κπεη ζηνλ πεηξαζκφ λα ην θάλεη 
ρσξίο λα δηεξεπλήζεη ην πιήξεο δπλακηθφ ηεο δνλεηηθήο; απηφ είλαη θαηαλνεηφ θαζψο ν αλζξψπηλνο λνπο 
ζέιεη λα δηεξεπλήζεη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο γηα λα θέξεη ηαρχηεξε αλαθνχθηζε. Ο ζεξαπεπηήο κπνξεί λα 
παξαβιέςεη φηη ππάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί δνλεηηθήο, δηαζέζηκνη γηα ην ίδην πξφβιεκα! 
Δίλαη πξνο ην κεγαιχηεξν ζπκθέξνλ ηνπ αζζελνχο λα ιάβεη έλα δηαθνξεηηθφ ζπλδπαζκφ παξά κηα 
εληειψο δηαθνξεηηθή ζεξαπεία. 

Πεξαηηέξσ ν νπάκη δήισζε φηη νη δνλεηηθή είλαη ε ηαηξηθή ηνπ κέιινληνο, αιιά δελ έρεη 
πξαγκαηνπνηεζεί ζρεδφλ θακία κειέηε γηα λα δηεξεπλεζεί ην ηεξάζηην δπλακηθφ ηεο. Ζ πξαθηηθή θαη ηα 
πεηξάκαηα πνπ βνεζνχλ ζηελ εμέιημε ησλ δηαθφξσλ δπλαηνηήησλ ηεο, απνθαιχπηνληαη αξγά. Ζ 
αλάπηπμή ηεο είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία, ε νπνία θαηέζηε δπλαηή κφλν απφ αθνζησκέλνπο 
ζεξαπεπηέο. ίγνπξα δελ είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο αλάπηπμεο ηεο δνλεηηθήο, έλαο ζεξαπεπηήο λα 
αθνινπζεί έλα άιιν ζχζηεκα ζεξαπείαο καδί κε ηελ δνλεηηθή. 

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

https://news.vibrionics.org/ckeditor_assets/pictures/495/content_vol_10_issue_6_case_612_after.jpg
https://news.vibrionics.org/ckeditor_assets/pictures/495/content_vol_10_issue_6_case_612_after.jpg
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 3. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο κεληαίαο αλαθνξάο πώο κπνξώ λα ππνινγίζσ ηνλ αξηζκό ησλ αζζελώλ όηαλ 
εξγάδνκαη σο νκάδα ζε ηαηξηθά ζηξαηόπεδα; 

Απάληεζε:  ε πεξηπηψζεηο ηαηξηθψλ ζηξαηνπέδσλ, πνιινί άλζξσπνη ζπγθεληξψλνληαη θαη κνηξάδνληαη 
ηελ εξγαζία ηεο ιήςεο ησλ ιεπηνκεξεηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ, ρνξεγψληαο ζεξαπείεο ζε αζζελείο κε ηηο 
θαηάιιειεο νδεγίεο. Μεξηθνί ζεξαπεπηέο κπνξεί λα παξαζθεπάδνπλ απιψο θάξκαθα καδηθά θαη λα ηα 
απνζηέιινπλ κέζσ άιισλ ζεξαπεπηψλ γηα δηαλνκή. Έηζη ζα ήηαλ εχθνιν γηα νπνηνλδήπνηε λα 
θαηαγξάςεη ηηο ψξεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Αιιά, γηα λα κεηξήζεηε ηνλ αξηζκφ ησλ αζζελψλ γηα ηελ 
κεληαία αλαθνξά, δηαηξέζηε εμίζνπ κεηαμχ ησλ ζεξαπεπηψλ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αζζελψλ πνπ 
αληηκεησπίδνληαη απφ ηελ νκάδα. Όηαλ έλαο κεγάινο αξηζκφο αζζελψλ ιακβάλεη ην ίδην θάξκαθν, φπσο 
γηα παξάδεηγκα ην Σνλσηηθφ Δγθεθάινπ & Μλήκεο, ζε κηα νιφθιεξε θαηεγνξία καζεηψλ, ζεσξήζηε θάζε 
15 ιεπηά ζε απηήλ ηελ πξνζθνξά, ηζνδχλακν κε έλαλ αζζελή. Απηή ε θφξκνπια ησλ 15 ιεπηψλ κπνξεί 
επίζεο λα αθνινπζείηαη φηαλ θηηάρλεηε ζεξαπεπηηθφ λεξφ θαη δηαηεξείηαη ζηελ απιή ζε ζπίηηα ή πάξθα γηα 
δηάθνξα πνπιηά ή δψα. ε πεξίπησζε θπηψλ, θαλνληθά 10 θπηά πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία ζε έλα 
κήλα ζεσξνχληαη σο έλαο αζζελήο. Αιιά, φηαλ έλαο κεγάινο αξηζκφο θπηψλ πνηίδνληαη σο ξνπηίλα, 
αθνινπζήζηε ηνλ θαλφλα ησλ 15 ιεπηψλ. 

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

4. Είκαη δηζηαθηηθόο λα θάλσ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε βαζηθή αηηία ελόο πξνβιήκαηνο από έλαλ αζζελή 
πνπ δελ πεξηγξάθεη αθόκε θαη ηα ζπκπηώκαηά ηνπ κε ζαθήλεηα. Πώο λα επηιύζσ απηό ην δίιεκκα; 

Απάληεζε:  Όηαλ ζπλαληήζεηε έλαλ ηέηνην αζζελή, ζπληζηάηαη λα πξνεηνηκάζεηε έλα θάξκαθν κε βάζε 
ηα ζπκπηψκαηα πνπ δίλνληαη θαη ηε δηθή ζαο παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αζζελνχο θαη ηεο 
γιψζζαο ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Γελ είλαη απνιχησο απαξαίηεην λα γλσξίδεηε ηα πάληα γηα ην πξφβιεκα 
ελφο αζζελνχο θαηά ηελ πξψηε ζπλεδξία. Ρσηήζηε κφλν ζρεηηθά εξσηήκαηα πνπ ν αζζελήο αηζζάλεηαη 
άλεηα λα απαληήζεη, ζεκεηψζηε ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο πνπ ζα εξσηεζνχλ ζε κεηαγελέζηεξε ζπλεδξία 
αθνχ έρεηε θηηάμεη έλα ηζηνξηθφ. Μεξηθέο θνξέο ρξεηάδνληαη ιίγεο ζπλαληήζεηο γηα λα αλνίμεη θάπνηνο 
αζζελήο θαη λα αξρίζεη λα ζαο εκπηζηεχεηαη. Μεξηθνί αζζελείο κπνξεί λα κελ εθθξάδνληαη πξνθνξηθά. ε 
ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, νη ζεξαπεπηέο έρνπλ βξεη ρξήζηκν λα δίλνπλ ζηνπο αζζελείο κηα ιίζηα εξσηήζεσλ 
πξηλ απφ ηε ζπλάληεζε, έηζη ψζηε λα έρνπλ ην ρξφλν λα ζθεθηνχλ. Θπκεζείηε φηη θάζε άηνκν έρεη έλα 
κνλαδηθφ ηξφπν ζθέςεο. Ωο ζεξαπεπηέο, πξέπεη λα είκαζηε αγαπεηνί, επαίζζεηνη, παξαηεξεηηθνί θαη 
δηαθξηηηθνί κε ηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ έξζεη γηα λα δεηήζνπλ βνήζεηα. Αλ δελ ιεηηνπξγήζεη ηίπνηα, 
πξνζεπρεζείηε έληνλα θαη ζπλδεζείηε κε ηνλ εζσηεξηθφ ζαο εαπηφ γηα ζαθήλεηα θαη απηφ ζπρλά αλνίγεη 
ηηο πφξηεο. 

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

5. Καζώο ηα πεξηζηαηηθά θαξθίλνπ απμάλνληαη, είλαη δπλαηόλ λα δνζεί πξνιεπηηθή ζεξαπεία ζηα κέιε ηεο 
νηθνγέλεηαο ησλ αζζελώλ κε θαξθίλν; Καη γηα ηνπο αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε ύθεζε (κε νπνηαδήπνηε 
ζεξαπεία), πνην ζα είλαη ην αληίζηνηρν combo γηα απηνύο; 

Απάληεζε: Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε χθεζε απφ ηνλ θαξθίλν ή πνπ 
έρνπλ γνλείο ή παππνχδεο πνπ είραλ θαξθίλν θαη έηζη ρξεηάδνληαη πξνζηαζία απφ ηνλ θιεξνλνκηθφ 
θαξθίλν. Οη ζεξαπεπηέο κε θνπηί 108CC, δίλνπλ CC2.1 Καξθίλνη. Δθείλνη πνπ έρνπλ ην SRHVP, δίλνπλ 
BR4 Φόβνο + SM1 Απνκάθξπλζε ησλ νληνηήησλ + SM2 Θεία πξνζηαζία + SR282 Καξθίλν CM. 
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε δφζε είλαη: OW ηε λχθηα γηα 2 κήλεο, OM (κία δφζε κεληαίσο) γηα 6 κήλεο, 1 
δφζε θάζε 6 κήλεο γηα 2 ρξφληα θαη κία δφζε θάζε ρξφλν γηα 3 ρξφληα. 

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

Θεϊκά Λόγια από τον Κύριο Θεραπεστή 









 

 

"Ο θαζέλαο ρξεηάδεηαη βηηακίλεο A, B, C, D, θαη E. Οη βηηακίλεο θαη νη πξσηεΐλεο δηαηίζεληαη ζε 
sattvic(θαζαξά, θπζηθά) ηξόθηκα. Οη πξσηεΐλεο ππάξρνπλ ζην γάια, ην βνύηπξν θαη ην ζηηάξη 
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νιηθήο αιέζεσο. ηα ιαραληθά πεξηέρνπλ πνιιέο βηηακίλεο επίζεο. Τόζν νη Ιλδνί όζν θαη νη άιινη 
ιανί, ιόγσ ησλ ζπλεζεηώλ ηνπο, επηδίδνληαη ζε κε ρνξηνθαγηθά ηξόθηκα θαη επίζεο πίλνπλ 
αιθνόι, βιάπηνληαο έηζη ηε δσή ηνπο. Η πγεία είλαη απαξαίηεηε γηα όινπο ηνπο αλζξώπνπο. Όηαλ 
θάπνηνο είλαη πγηήο, κπνξεί λα επηδνζεί πην εύθνια ζε πλεπκαηηθέο αλαδεηήζεηο. Όιν απηόλ ηνλ 
θαηξό, ραιάκε ηελ πγεία καο κε ηα ίδηα καο ηα ρέξηα. Δελ πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπκε ζηελ αίζζεζε 
όηη νη άλζξσπνη γίλνληαη επηπρηζκέλνη κόλν κε ην θαγεηό, ην ζπίηη  θαη ηα ξνύρα ». 

...Sathya Sai Baba, “Sathya Sai Speaks on Food-from Discourses Spanning the First 81 Years of His 
Life” Discourse 27 August 1994 

 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume26/sss26-04.pdf  

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

"Μέζσ ηεο πξνζθνξάο ζπλεηδεηνπνηείηε όηη όια ηα όληα είλαη θύκαηα ηνπ Ωθεαλνύ ηεο Θεόηεηαο. 
Κακία άιιε ζάληαλα (πξαθηηθή) δελ κπνξεί λα ζαο θέξεη ζε θαηάζηαζε αδηάθνπεο πεξηζπιινγήο 
γηα ηελ ελόηεηα όισλ ησλ όλησλ. Νηώζεηε ηνλ πόλν ηνπ άιινπ σο δηθό ζαο, κνηξάδεζηε ηελ 
επηηπρία ηνπ άιινπ σο δηθή ζαο. Μέζα από ηνλ ππξήλα ηεο πξνζθνξάο βιέπεηε όινπο ηνπο 
άιινπο ζαλ ηνλ εαπηό ζαο θαη ηνλ εαπηό ζαο ζε όινπο ηνπο άιινπο. Επίζεο, ε πξνζθνξά θάλεη ην 
εγώ λα εμαζζελεί ζηελ επηζπκία ηνπ θαγεηνύ. Σαο θάλεη ηαπεηλνύο κπξνζηά ζηα δεηλά ησλ άιισλ 
θαη όηαλ βηαζηείηε λα βνεζήζεηε, δελ ππνινγίδεηε πόζν πςειή ή ρακειή είλαη ε θνηλσληθή ή 
νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζή. Η ζθιεξόηεξε θαξδηά καιαθώλεη αξγά όπσο ην βνύηπξν από ηηο 
επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε Seva Dal. » 

            ... Sathya Sai Baba, “No Bumps, No Jumps” Discourse, 14 November 1975  
                                                                          http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-18.pdf 

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

Ανακοινώσεις  

 

Δπεξρφκελα Δξγαζηήξηα (Παξαηεξήζηε ηηο αιιαγέο ζηηο εκεξνκελίεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνλ February 
2020) 

 India Puttaparthi: AVP Workshop 16-22 November 2019, contact Lalitha at elay54@yahoo.com or by 
telephone at 8500-676-092 

 India Puttaparthi: SVP Workshop 24-28 November 2019, contact Hem at 99sairam@vibrionics.org 

 India Puttaparthi: AVP Workshop 23-29 February 2020 contact Lalitha at elay54@yahoo.com or 
by telephone at 8500-676 092 

 USA Richmond VA: AVP Workshop 3-5 April 2020 contact Susan 
at   SaiVibrionics.usa.can@gmail.com 

 India Puttaparthi: AVP Workshop 08-14 July 2020contact Lalitha at elay54@yahoo.com or 
by telephone at 8500-676 092 

 India Puttaparthi: Δξγαζηήξε AVP  16-22 Ννεκβξίνπ 2020 επηθνηλσλήζηε 
κε Lalitha ζην elay54@yahoo.com ή ζην ηειέθσλν 8500-676-092 

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

Πρόσθετα

Σπκβνπιέο Υγείαο 

Δξγαζηείηε γηα έλα πγηέο ζπξενεηδή! 

“Σν κέηξην θαγεηό είλαη ην θαιύηεξν θάξκαθν ... Μελ ηξέρεηε ζην λνζνθνκείν κε θάζε κηθξή αλαζηάησζε. 
Η ππεξβνιηθή θαηαλάισζε θαξκάθσλ είλαη επίζεο θαθή. Επηηξέςηε ζηε θύζε πιήξε επειημία γηα λα 
θαηαπνιεκήζεη ηελ αζζέλεηα θαη λα ζαο θάλεη θαιά. Τηνζεηήζηε όιν θαη πεξηζζόηεξν ηηο αξρέο ηεο 
θπζηνπαζεηηθήο, θαη εγθαηαιείςηε ην ηξέμηκν ζηνπο γηαηξνύο. Sri Sathya Sai Baba1 

 

 

 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume26/sss26-04.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-18.pdf
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:SaiVibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
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1. Θπξενεηδήο θαη ε δσηηθή ηνπ ιεηηνπξγία 

Ο ζπξενεηδήο είλαη έλαο κηθξφο ελδνθξηληθφο αδέλαο ζε ζρήκα πεηαινχδαο ζηε κέζε ηνπ θάησ κέξνπο 
ηνπ ιαηκνχ, αθξηβψο θάησ απφ ην κήιν ηνπ Αδάκ, θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ θάησ κέξνπο ηνπ ιάξπγγα θαη 
ζην άλσ κέξνο ηεο ηξαρείαο. 2-4 

 

 

Ο ξόινο ηνπ ζπξενεηδνύο : Ο πξσηαξρηθόο ξόινο ηνπ ζην ελδνθξηληθό 
ζύζηεκα είλαη λα ξπζκίδεη ην κεηαβνιηζκό ηνπ ζώκαηνο, δειαδή ηελ 

ηθαλόηεηα ησλ θπηηάξσλ λα δηαζπνύλ ηα ηξόθηκα θαη λα ηα κεηαηξέπνπλ ζε ελέξγεηα. ρεδόλ όιεο νη 
κεηαβνιηθέο παξάκεηξνη επεξεάδνληαη από απηόλ ηνλ αδέλα, όπσο ε όξεμε, ηα επίπεδα ελέξγεηαο, ν 
θαξδηαθόο ξπζκόο, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο θαη ε θπθινθνξία, ε αλάπηπμε ηνπ ζώκαηνο θαη ησλ 
νζηώλ (εηδηθά ζε βξέθε θαη παηδηά), ν κπτθόο ηόλνο θαη ε επιπγηζία, ην επίπεδν ζαθράξνπ ζην αίκα, ε 
ιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ, ην επίπεδν ρνιεζηεξόιεο, ην ιίπνο, πδαηάλζξαθεο θαη κεηαβνιηζκόο πξσηετλώλ, 
ζσκαηηθό βάξνο, επίπεδν αζβεζηίνπ ζην αίκα, θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα θαη αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα. 
2,3,5-9 

Λεηηνπξγία ηνπ ζπξενεηδνύο : Έλαο ζσζηά ιεηηνπξγηθφο ζπξενεηδήο απνξξνθά ηψδην απφ ηελ ηξνθή, ην 
ζπλδπάδεη κε ην ακηλνμχ ηπξνζίλε ζην ζψκα θαη ην κεηαηξέπεη ζηηο απαξαίηεηεο νξκφλεο Σ3 θαη Σ4 (ηξη-
ησδνζπξνλίλε θαη ζπξνμίλε αληίζηνηρα) γηα λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ. ε αληίζεζε κε άιινπο ελδνθξηληθνχο 
αδέλεο, ν ζπξενεηδήο κπνξεί λα απνζεθεχζεη ηηο νξκφλεο πνπ παξάγεη. 8,9,10 

Ρπζκίδεηαη από ηελ ππόθπζε θαη ηνλ ππνζάιακν : Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπξενεηδνχο παξαθνινπζείηαη θαη 
ειέγρεηαη απφ ηελ ππφθπζε - ηνλ θχξην αδέλα, πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ θξαλίνπ θάησ απφ ηνλ 
εγθέθαιν. Ζ ππφθπζε ξπζκίδεη ηελ παξαγσγή ηεο νξκφλεο TSH (νξκφλε δηέγεξζεο ηνπ ζπξενεηδνχο) ζαλ 
ζεξκνζηάηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπξενεηδνχο. Με ηε ζεηξά ηεο, ε ππφθπζε δηεγείξεηαη απφ ηελ 
απειεπζέξσζε ηεο ζπξενεηδνχο νξκφλεο (TRH) πνπ εθθξίλεηαη απφ ηνλ ππνζάιακν, έλαλ 
λεπξνελδνθξηληθφ αδέλα πνπ βξίζθεηαη βαζηά κέζα ζηνλ εγθέθαιν. 3,5,6,8,10  

Κνληά ζηνπο παξαζπξενεηδείο αδέλεο: Φπζηθά ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ ζπξενεηδή ζηελ νπίζζηα πιεπξά ηνπ, 
ππάξρνπλ ηέζζεξηο κηθξνζθνπηθνί παξαζπξενεηδείο αδέλεο. Όκσο, δελ έρνπλ θακία ιεηηνπξγηθή ζρέζε κε 
ηνλ ζπξενεηδή.11,12 

2. Γηαηαξαρέο ηνπ ζπξενεηδνύο 

ε γεληθέο γξακκέο ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ δχν δεηήκαηα. Ζ έθθξηζε ησλ ζπξενεηδηθψλ νξκνλψλ (Σ3 θαη 
Σ4) κπνξεί λα θαηαζηεί αλεπαξθήο ιφγσ ππνιεηηνπξγηθνχ ζπξενεηδνχο (ππνζπξενεηδηζκφο) ή 
ππεξεπαξθήο ιφγσ ππεξδξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζπξενεηδνχο (ππεξζπξενεηδηζκφο). Μηα απιή εμέηαζε 
αίκαηνο γηα ην πξνθίι ηνπ ζπξενεηδνχο ζα δείμεη ηελ θαηάζηαζε. Σα ζπκπηψκαηα θαη ε αηηία κπνξεί λα 
δηαθέξνπλ απφ άηνκν ζε άηνκν.2 

Δείθηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπξενεηδνύο : Σν επίπεδν TSH πνπ απειεπζεξψλεηαη απφ ηελ ππφθπζε είλαη 
ζπλήζσο δείθηεο ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπξενεηδνχο. Δάλ ν ζπξενεηδήο θαζπζηεξήζεη, ε 
ππφθπζε ζα πξέπεη λα παξάγεη πεξηζζφηεξν TSH γηα λα δηεγείξεη ηνλ ζπξενεηδή ψζηε λα παξάγεη 
πεξηζζφηεξεο νξκφλεο. Έηζη, εάλ κηα εμέηαζε αίκαηνο απνθαιχπηεη πςειφ TSH, ππνδειψλεη 
ππνζπξενεηδηζκφ. Αληίζεηα, εάλ ν ζπξενεηδήο είλαη ππεξθηλεηηθφο, ε ππφθπζε πξέπεη λα ζηακαηήζεη λα 
παξάγεη TSH έηζη ψζηε ν ζπξενεηδήο λα εθθξίλεη ιηγφηεξεο νξκφλεο. Μία εμέηαζε αίκαηνο πνπ ζα 
απνθαιχςεη ρακειφ TSH ππνδειψλεη ππεξζπξενεηδηζκφ. Απηά κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ αζζέλεηεο θαη 
θάξκαθα. Σν ηεζη TSH δελ είλαη ην κφλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο ηνπ 
ζπξενεηδνχο. Άιιεο εμεηάζεηο φπσο νη T3 θαη T4 ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα λα πξνζδηνξηζηεί εάλ 
ππάξρεη αλάγθε γηα ζεξαπεία. 13,14 
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Καλνληθόο ζπξενεηδήο : Σν ηππηθφ εχξνο αλαθνξάο TSH γηα θπζηνινγηθφ ζπξενεηδή είλαη: 0,4 έσο 4-5 
mU/L (ρηιηνζηφγξακκα αλά ιίηξν νξνχ). Απηφ ρξεζηκεχεη σο νδεγφο κφλν, θαζψο κπνξεί λα δηαθέξεη 
αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην θχιν, ηελ εγθπκνζχλε θαη επίζεο κεηαμχ ησλ εξγαζηεξίσλ. 13,14 

Σπκπηώκαηα ππνζπξενεηδηζκνύ : Σα ζπκπηψκαηα πνηθίινπλ αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο 
αλεπάξθεηαο νξκνλψλ. Γεληθά, ν κεηαβνιηζκφο ηνπ ζψκαηνο επηβξαδχλεηαη, αλίθαλνο λα ρξεζηκνπνηήζεη 
ελέξγεηα κε θπζηνινγηθφ ξπζκφ. 
 
•  Σα βξέθε κπνξεί λα είλαη αζπλήζηζηα ήζπρα, λα έρνπλ ιίγε φξεμε θαη λα θνηκνχληαη γηα ππεξβνιηθά 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
•  Σα παηδηά κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ θησρή αλάπηπμε, θαζπζηεξεκέλε εκθάληζε ησλ κφληκσλ 

δνληηψλ, θαζπζηεξεκέλε εθεβεία, θαθή δηαλνεηηθή αλάπηπμε. 
•  Σα ζπκπηψκαηα γηα ελήιηθεο κπνξεί λα είλαη : μαθληθή αχμεζε βάξνπο φηαλ δελ ηξψεη ππεξβνιηθά, 

πξεζκέλν πξφζσπν, θφπσζε, απμεκέλε επαηζζεζία ζην θξχν, μεξφ δέξκα, δπζθνηιηφηεηα, 
ακλεζία, ήπηα θαηάζιηςε, αξαίσζε καιιηψλ, αλάπηπμε ηξηρψλ ζην πξφζσπν, βξαρλάδα, αχμεζε 
ηνπ επηπέδνπ ρνιεζηεξφιεο, αδπλακία ησλ κπψλ, επαηζζεζία ζηνλ πφλν, δπζθακςία θαη ζπρλέο θαη 
βαξηέο εκκελνξξντθέο πεξηφδνπο ζηηο γπλαίθεο.2,3,5-8,15,16,18 

Αηηίεο ππνζπξενεηδηζκνύ : 

•     αλεπάξθεηα ησδίνπ πνπ δελ ηζρχεη ζε νξηζκέλεο ρψξεο ιφγσ ηεο ρξήζεο ησδηνχρνπ αιαηηνχ. 

•     θιεγκνλή ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα (ζπξενεηδίηηδα) πνπ κπνξεί επίζεο λα νθείιεηαη ζε απηνάλνζε       
δηαηαξαρή (ζπξενεηδίηηδα ηνπ Hashimoto) φπνπ ην ζψκα επηηίζεηαη ζηνλ ζπξενεηδή ηζηφ πνπ ζηακαηά 
ηειηθά λα παξάγεη νξκφλεο θαη πεζαίλεη. Δίλαη κηα αλψδπλε αζζέλεηα θαη πξνζβάιιεη θπξίσο κεζήιηθεο 
γπλαίθεο. 

•     κε ιεηηνπξγηθφο ζπξενεηδήο αδέλαο ζηα λενγλά, ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα ή 
δηαηαξαρή ηεο ππφθπζεο. 

•     έθζεζε ζε ππεξβνιηθφ ηψδην ιφγσ πξφζιεςεο θαξκάθσλ γηα ςπρηθέο αζζέλεηεο, δηαηξνθηθέο 
δηαηαξαρέο ή δηαηαξαρέο ηνπ αίκαηνο. 3,6,7,15,16 

Σπκπηώκαηα ππεξζπξενεηδηζκνύ : Μπνξνχλ λα κηκεζνχλ άιια πξνβιήκαηα πγείαο θαζηζηψληαο 
δχζθνιε ηε δηάγλσζε. Καλνληθά, ην ζψκα ζα ρξεζηκνπνηνχζε ελέξγεηα γξεγνξφηεξα απφ φ, ηη έπξεπε. 

•     Σα θχξηα ζπκπηψκαηα είλαη : ν ζπξενεηδήο αδέλαο θαίλεηαη κεγαιχηεξνο απφ φ, ηη ζα έπξεπε ιφγσ ηνπ 
πξεμίκανο ζηε βάζε ηνπ ιαηκνχ, ηαρπθαξδία - ζπλήζσο πάλσ απφ 100 παικνχο ην ιεπηφ, 
αθαλφληζηνο θαξδηαθφο παικφο, πεηάξηζκα ηεο θαξδηάο, γξήγνξνο παικφο ή ηξέκνπιν ζηα δάρηπια 
φηαλ ηα θξαηάκε επζεία. 

•     Άιια ζπκπηψκαηα κπνξεί λα είλαη αζπλήζηζηα κεγάιε φξεμε, μαθληθή απψιεηα βάξνπο αθφκε θαη κε 
ηελ ίδηα ή πεξηζζφηεξε πξφζιεςε ηξνθήο, άγρνο, λεπξηθφηεηα θαη επεξεζηζηφηεηα, αζπλήζηζηε 
εθίδξσζε, απμεκέλε επαηζζεζία ζηε ζεξκφηεηα, ιεπηφηεξν δέξκα, εχζξαπζηα καιιηά, ζπρλέο 
ζπζπάζεηο ηνπ εληέξνπ, αίζζεκα θφπσζεο ζαλ νη κπο λα είλαη αδχλακνη, θαθή ζπγθέληξσζε, 
νζηενπφξσζε, αυπλία, θφθθηλα ή δηνγθσκέλα κάηηα θαη ζπάληεο ή ειάρηζηεο πεξίνδνη εκκήλνπ ξχζεσο 
ζηελ πεξίπησζε γπλαηθψλ. 

•    Οη ειηθησκέλνη είλαη πηζαλφ λα κελ έρνπλ ζεκάδηα ή λα έρνπλ ειαθξά ζπκπηψκαηα φπσο απμεκέλν 
θαξδηαθφ ξπζκφ, επαηζζεζία ζηε ζεξκφηεηα θαη ηάζε λα θνπξάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ζπλεζηζκέλσλ 
δξαζηεξηνηήησλ. 2,3,5-8,15,17,18 

Αηηίεο ππεξζπξενεηδηζκνύ: 

•     Νφζνο ηνπ Grave, φπνπ ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα επηηίζεηαη ζηνλ ζπξενεηδή γηα λα παξάγεη 
πεξηζζφηεξεο νξκφλεο απφ φ, ηη ρξεηάδεηαη (πην ζπρλή ζηηο γπλαίθεο θάησ ησλ 40 εηψλ). Μπνξεί 
κεξηθέο θνξέο λα νδεγήζεη ζε νθζαικηθή λφζν ηνπ ζπξενεηδνχο κε πνηθίια ζπκπησκάησλ ζηα κάηηα. 

•     πάξα πνιχ ηψδην ζην ζψκα, ιφγσ ππεξβνιηθήο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ή ζπκπιεξσκάησλ 
ζπξενεηδνχο. 

•     ηνμηθά αδελψκαηα, βξνγρνθήιεο θαη νδίδηα πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηνλ αδέλα εθθξίλνπλ νξκφλεο πνπ 
δηαηαξάζζνπλ ηε ρεκηθή ηζνξξνπία ζην ζψκα. Τπνμεία ζπξενεηδίηηδα φπνπ ε θιεγκνλή πξνθαιεί 
δηαξξνή νξκνλψλ. 

•    δπζιεηηνπξγία ηεο ππφθπζεο ή θαξθηληθή αλάπηπμε ζηνλ ζπξενεηδή αδέλα. 3,6,7,15,17 
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3. Απνηξέςηε ην πξόβιεκα ηνπ ζπξενεηδνύο 

Δάλ θάπνην απφ ηα ζπκπηψκαηα επηκείλεη, ζπληζηάηαη ε ιήςε ηνπ ηεζη ζπξενεηδνχο θαη ε απαξαίηεηε 
ζεξαπεία ρσξίο θαζπζηέξεζε. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπξενεηδνχο κπνξεί επίζεο λα 
εθδεισζεί ζε άιιεο δηαηαξαρέο ηεο πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηεχξπλζεο ησλ ζηεινγφλσλ 
αδέλσλ, αλαπλνήο απφ ην ζηφκα, ζχλδξνκν θαχζνπ ζην ζηφκα, ηεξεδφλα θαη νδνληηθή νζηενπφξσζε.19,20 
Αιιά κπνξνχκε θαη πξέπεη λα έρνπκε έλαλ πγηή ζπξενεηδή κέζσ: 18, 21-30 

 Ταθηηθήο άζθεζεο ζηνλ θαζαξό αέξα, φπσο ηνλίδεηαη απφ επηζηεκνληθέο κειέηεο22, θαη αζθήζεηο 
γηφγθα ππφ ηελ θαζνδήγεζε ελφο εηδηθνχ. 18,21 

 Πινύζησλ ηξνθώλ ζε ηώδην θαη ακηλνμέα. Δπνρηθά θξέζθα θξνχηα, εηδηθά πνιχρξσκα θξνχηα 
φπσο κνχξα θαη ζηαθχιηα, πξάζηλα ιαραληθά, φπσο ιάραλν, κπξφθνιν θαη ζπαλάθη, πξνηφληα νιηθήο 
αιέζεσο, θαηά πξνηίκεζε κνπιηαζκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ή βιαζηνχο, μεξνί θαξπνί θαη 
ζπφξνη φπσο ηα θάζηνπο, ηα ακχγδαια, νη ζπφξνη θνινθχζαο θαη ηξηγσλέιιαο θαη ην γηανχξηη. Υσξίο 
φκσο λα ηξψκε πάξα πνιχ απφ έλα κφλν είδνο ηξνθήο, αθφκα θη αλ είλαη πγηεηλή επηινγή. 23-30 

 Βηηακίλε B-12 (γηα πεγέο βηηακηλψλ-Β, αλαηξέμηε ζην Newsletter ηφκνο 9 ηεχρνο 4, Ηνχιηνο-Απγ 
2018).27-29 

 Σειήλην πνπ πεξηέρεηαη ζε θαξχδη Βξαδηιίαο, ειηφζπνξνπο, ζπφξνπο κνπζηάξδαο, ζπφξνπο ιηλαξηνχ, 
θηζηίθηα, θξηζάξη θαη θαζηαλφ ξχδη. 26-29 

 Απνθπγήο ή ειαρηζηνπνίεζεο νξηζκέλσλ ηξνθίκσλ όπσο: γινπηέλε, αιαηηζκέλα πξντφληα, 
κπαγηάηηθα ή κεηαπνηεκέλα ηξφθηκα, θξπθά ιίπε θαη ζάθραξα φπσο ζε θέηθ, κπηζθφηα θαη ζνθνιάηα 
θαη πνηά φπσο ν θαθέο. 27-30 

 Γνλεηηθέο ζεξαπείεο φπσο: CC6.1 Υπεξζπξενεηδηζκόο, CC6.2 Υπνζπξενεηδηζκόο, CC12.1 
Τνλσηηθό ελειίθσλ, CC12.4 Απηνάλνζεο αζζέλεηεο, CC15.4 Γηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, CC17.2 
Κάζαξζε εάλ ρξεζηκνπνηείηε θνπηί ησλ 108CC. NM72 Cleansing, NM86 Immunity, SR290 
Endocrine integrity, SR308 Pituitary Gland, SR319 Thyroid Gland, SR498 Hypothalamus, SR517 
Parathyroid, SR567 Hyperthyroidism, SR568 Hypothyroidism, SR572 Obesity εάλ ρξεζηκνπνηείηε 
δπλακνπνηεηή (potentiser). 

Αλαθνξέο θαη ζύλδεζκνη: 

1.      Food and Health:http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf 

2.      What is Thyroid: https://www.webmd.com/a-to-z-guides/do-i-have-thyroid-problem 

3.     https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/8541-thyroid-disease 

4.      Taber’s Cyclopaedic medical dictionary, edition 20, 2001, page 2187 

5.     https://www.endocrineweb.com/endocrinology/overview-thyroid 

6.      Metabolism: https://healthywa.wa.gov.au/Articles/S_T/The-thyroid-gland 

7.     http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/endocrine/thyroid/physio.html 

8.     https://www.crozerkeystone.org/conditions/endocrinology/Thyroid-Disorders/ 

9.      Manual for Junior Vibrionics Practitioners, English 2007, chapter 7: Anatomy and Body Systems, page 37 

10.  Functioning of thyroid: https://www.endocrineweb.com/conditions/thyroid/how-your-thyroid-works 

11. http://endocrinediseases.org/parathyroid/parathyroid_background.shtml 

12. https://www.endocrineweb.com/endocrinology/overview-parathyroid 

13.  Thyroid function indicators: http://www.btf-thyroid.org/information/leaflets/34-thyroid-function-tests-guide 

14.  https://www.webmd.com/women/what-is-tsh-test#1 

15.  Thyroid disorders: https://www.webmd.com/women/guide/understanding-thyroid-problems-basics#1 

16.  https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hypothyroidism/symptoms-causes/syc-20350284 

17.  https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperthyroidism/symptoms-causes/syc-20373659 

18.  https://www.artofliving.org/in-en/yoga/health-and-wellness/cure-thyroid-with-yoga 

19.  Thyroid & BP: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3230087/ 

20.  Thyroid and mouth: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3169868/ 

21.  Work for a healthy thyroid: https://www.youtube.com/watch?v=3VZF-F6LRwU 

22.  Physical exercise important: http://www.amhsjournal.org/article.asp?issn=2321-
4848;year=2015;volume=3;issue=2;spage=244;epage=246;aulast=Bansal 

23.  Balanced food: https://www.webmd.com/women/features/low-thyroid-alternative-therapy#1 

24.  Iodine rich food: https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iodine-Consumer/ 

25.  Amino acids rich food: https://www.medicalnewstoday.com/articles/324229.php 

26.  Selenium rich food: http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=nutrient&dbid=95 

27.  Foods for thyroid: https://www.livestrong.com/article/497146-vegetarian-diet-for-hypothyroidism/ 

28.  https://www.onegreenplanet.org/natural-health/how-to-take-care-of-your-thyroid-on-a-plant-based-diet/ 

29.  Plant based diet best: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3847753/ 

30.  Foods to avoid: https://www.everydayhealth.com/hs/thyroid-pictures/foods-to-avoid/ 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf
https://www.webmd.com/a-to-z-guides/do-i-have-thyroid-problem
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/8541-thyroid-disease
https://www.endocrineweb.com/endocrinology/overview-thyroid
https://healthywa.wa.gov.au/Articles/S_T/The-thyroid-gland
http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/endocrine/thyroid/physio.html
https://www.crozerkeystone.org/conditions/endocrinology/Thyroid-Disorders/
https://www.endocrineweb.com/conditions/thyroid/how-your-thyroid-works
http://endocrinediseases.org/parathyroid/parathyroid_background.shtml
https://www.endocrineweb.com/endocrinology/overview-parathyroid
http://www.btf-thyroid.org/information/leaflets/34-thyroid-function-tests-guide
https://www.webmd.com/women/what-is-tsh-test#1
https://www.webmd.com/women/guide/understanding-thyroid-problems-basics#1
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hypothyroidism/symptoms-causes/syc-20350284
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperthyroidism/symptoms-causes/syc-20373659
https://www.artofliving.org/in-en/yoga/health-and-wellness/cure-thyroid-with-yoga
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3230087/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3169868/
https://www.youtube.com/watch?v=3VZF-F6LRwU
http://www.amhsjournal.org/article.asp?issn=2321-4848;year=2015;volume=3;issue=2;spage=244;epage=246;aulast=Bansal
http://www.amhsjournal.org/article.asp?issn=2321-4848;year=2015;volume=3;issue=2;spage=244;epage=246;aulast=Bansal
https://www.webmd.com/women/features/low-thyroid-alternative-therapy#1
https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iodine-Consumer/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/324229.php
http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=nutrient&dbid=95
https://www.livestrong.com/article/497146-vegetarian-diet-for-hypothyroidism/
https://www.onegreenplanet.org/natural-health/how-to-take-care-of-your-thyroid-on-a-plant-based-diet/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3847753/
https://www.everydayhealth.com/hs/thyroid-pictures/foods-to-avoid/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. AVP Δξγαζηήξην & Δπαλαιεπηηθό Σεκηλάξην Εάγθξεκπ, Κξναηία, 5-8 Σεπηεκβξίνπ 2019 

Ο 

Γξ θαη ε θ. Aggarwal αηζζάλζεθαλ κεγάιε ηηκή πνπ πξνζθιήζεθαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ απηφ ην 
ζεκηλάξην ζην Εάγθξεκπ, αθξηβψο 20 ρξφληα κεηά ηελ πξψηε ηνπο επίζθεςε ζηελ Κξναηία, φηαλ 68 
αζθνχκελνη εθπαηδεχηεθαλ ζηε ρξήζε ηνπ SRHVP ζε εξγαζηήξηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Εάγθξεκπ 
θαη ην πιηη. Σα εχζεκα γηα ηελ επηηπρία ηεο ηξέρνπζαο εθδήισζεο αλήθνπλ ζηνλ ζπληνληζηή 03577 πνπ 
εξγάζηεθε εμαηξεηηθά ζθιεξά γηα κηα πεξίνδν αξθεηψλ κελψλ. Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ζεκηλαξίνπ, 
επηθνηλψλεζε αηνκηθά κε πεξηζζφηεξνπο απφ 100 ππάξρνληεο αζθνχκελνπο ζεξαπεπηέο (απφ ηνπο 160 
ζπλνιηθά ζηελ Κξναηία) κε ζθνπφ λα ηνπο παξαθηλήζεη λα αλαλεψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε 
δνλεηηθή. Δίρε ην ηεξάζηην θαζήθνλ λα πξνζθαιεί θαη λα εμεηάδεη αηηήζεηο, λα παίξλεη ζπλέληεπμε απφ ηνπο 
ππνςεθίνπο θαη λα θάλεη καζήκαηα κε αιιεινγξαθία. Γφζεθε κεγάιε πξνζνρή ζε θάζε κηθξή 
ιεπηνκέξεηα γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ ζεκηλαξίνπ παξά ηηο κεγάιεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεηψπηζε ε 
νκάδα. Ζηαλ κηα πνιχ αθνζησκέλε νκάδα απφ 15 ζπκκεηέρνληεο, 6 λένπο θαη 9 παιηνχο ζεξαπεπηέο. 
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ κειεηήζεη θαιά θαη είραλ αλαλεψζεη ηηο γλψζεηο ηνπο ζηε ζεσξία θαη ηελ 
πξαθηηθή ηεο δνλεηηθήο. Απφιαπζαλ ην ζεκηλάξην ζε κηα αηκφζθαηξα πνιχ έληνλνπ ελδηαθέξνληνο γηα 
κάζεζε αιιά θαη πνιχ αλεπίζεκε θαη νηθεία. Απηφ ην ζεκηλάξην ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ γηα ην επφκελν βήκα 
ζηελ αλάπηπμε ησλ Sai vibrionics ζηελ Κξναηία. Πξνθάιεζε λέν ελζνπζηαζκφ ζε φινπο ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ ππεξεζία κέζσ ηεο δνλεηηθήο. 

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

3. Μεληαία αθνπζηηθή δηάζθεςε, ΖΠΑ, 15 Σεπηέκβξηνο 2019 

Ξεθίλεζε θαη ζπληνλίζηεθε απφ ηνλ ζπληνληζηή θαη εθπαηδεπηή 01339 ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο, ζε απηή ηε 
ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο κε ζέκα «Τη καο εκπνδίδεη λα έρνπκε πεξηζζόηεξνπο αζζελείο», νη 
ζπκκεηέρνληεο κνηξάζηεθαλ ηηο δηθέο ηνπο λέεο ηδέεο / πξαθηηθέο γηα λα πξνζεγγίζνπλ λένπο αζζελείο: 

 Καζψο νη ζεξαπεπκέλνη αζζελείο είλαη νη θαιχηεξνη εθπξφζσπνη ηεο δνλεηηθήο ζεξαπείαο, κελ 
δηζηάζεηε λα ηνπο δεηήζεηε λα αλαθέξνπλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, ηνπο θίινπο θαη ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ηνπο, θαζψο θαη ηα δψα θαη ηα θπηά ηνπο. 

 Έλαο αζθνχκελνο πήξε 150 θπιιάδηα Sai Vibrionics θαη ηα άθεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο ζε κηα 
κεγάιε ζπγθέληξσζε Sai. Όια εθηφο απφ ειάρηζηα δφζεθαλ. Έρεη κέρξη ηψξα 5 λένπο αζζελείο. 

 Σα δχν ηειεπηαία ρξφληα, δχν SVP ζεξαπεπηέο έθαλαλ κηα παξνπζίαζε επαηζζεηνπνίεζεο ζε κηα 
θνηλνηηθή ελαιιαθηηθή έθζεζε γηα ηελ πγεία. Τπήξραλ πνιινί πσιεηέο. Σν πεξίπηεξν ησλ Vibrionics 
ήηαλ πνιχ δεκνθηιέο. Πεξηείρε έλα ηξαπέδη πνπ θαιππηφηαλ απφ πνιχρξσκν χθαζκα θαη πάλσ ηνπ 
έλαο θνξεηφο ππνινγηζηήο έπαηδε ζπλερψο 2 βίληεν ζρεηηθά κε ηελ δνλεηηθή ζεξαπεία. Τπήξραλ 
ηξηπιά θπιιάδηα κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο πνπ ηα δηέζεηαλ δσξεάλ φπσο επίζεο θαη κία 
επηγξαθή πνπ δήισλε ηα δηάθνξα νθέιε ηεο δνλεηηθήο ζεξαπείαο. Γηαλεκήζεθαλ πεξίπνπ 80 
θπιιάδηα. Πνιινί άλζξσπνη έδεημαλ ελδηαθέξνλ θαη έθαλαλ εξσηήζεηο. 

 Μία SVP πξαγκαηνπνηεί ζπλεδξίεο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηε δνλεηηθή ζην ζπίηη ηεο φπνπ δείρλεη ην 
βίληεν «Ση είλαη ε δνλεηηθή;», κηα νκηιία κε ηα 108CC θαη ην Q & As. πλήζσο παξεπξίζθνληαη 15-20 
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άηνκα, θπξίσο πηζηνί ηνπ άη. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλεδξίαζεο, έλαο επηζθέπηεο κε ςπρηθέο 
ηθαλφηεηεο είδε ηνλ Sai Baba λα πεξπαηάεη γχξσ απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη λα αγγίδεη ηα 
κπνπθάιηα 108CC. Γηαπίζησζε φηη αλ είκαζηε πνιχ ραξνχκελνη νη άλζξσπνη ζα ζέινπλ λα κάζνπλ 
πεξηζζφηεξα. Πνιινί ιακβάλνπλ θάξκαθα επί ηφπνπ. Πξαθηηθά φινη ζέινπλ λα κάζνπλ ηελ 
εκεξνκελία ηεο επφκελεο ζπλεδξίαο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ελεκεξψζνπλ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο 
θίινπο ηνπο. 

 Αξθεηνί ζεξαπεπηέο ζεσξνχλ φηη νη επαγγεικαηηθέο θάξηεο είλαη πνιχ ρξήζηκεο. Έλαο SVP βάδεη 
κεξηθέο θάξηεο ζε θάζε θάξκαθν πνπ δίλεη ή ζε κελχκαηα πνπ ζηέιλεη, γηα λα δψζνπλ νη αζζελείο ζε 
άιινπο. Δίρε κεγάιε επηηπρία ζηελ πξνζέιεπζε λέσλ αζζελψλ. Ζ νκάδα εμεηάδεη ηψξα ηελ 
ηππνπνίεζε ησλ θαξηψλ. 

 Έλαο SVP κεηαθφκηζε 170 κίιηα ζε κηα λέα πφιε θαη έςαρλε έλαλ ηξφπν λα ζπλαληήζεη νκντδεάηεο 
πλεπκαηηθνχο αλζξψπνπο. Πξφζθαηα βξήθε κηα ηέηνηα νκάδα πνπ ζπλαληφληαη δχν θνξέο ηελ 
εβδνκάδα γηα λα ζπδεηήζνπλ ην « Μάζεκα ζαπκάησλ », έλα βηβιίν ην νπνίν ν ζεξαπεπηήο γλψξηδε 
ήδε. Ωο απνηέιεζκα, έρεη απνθηήζεη 4 λένπο αζζελείο, φινη ην έκαζαλ απφ ζηφκα ζε ζηφκα απφ ηνλ 
πξψην ηεο αζζελή πνπ βίσζε ηα ζαπκάζηα απνηειέζκαηα ηεο δνλεηηθήο. 

 Όηαλ λένη αζζελείο πξνζθέξνληαη λα πιεξψζνπλ ή λα δσξίζνπλ ρξήκαηα γηα ηηο ζεξαπείεο, έλαο SVP 
ηνπο ιέεη φηη ε κφλε « πιεξσκή » πνπ κπνξεί λα δερηεί είλαη λα δηαδίδνπλ απηήλ ηε κέζνδν ζεξαπείαο. 
Οη αζζελείο ην θαηαιαβαίλνπλ θαη είλαη πξφζπκνη λα ην πνπλ ζε άιινπο θαη έηζη έξρνληαη λένη 
αζζελείο. 

 Μία αζθνχκελε παίξλεη ηα δνλεηηθά θάξκαθα κπξνζηά ζε άηνκα, δεκφζηα. Ξέλνη ή θίινη ηελ ξσηνχλ ηη 
παίξλεη. Απηφ ηεο δίλεη ηελ επθαηξία λα κηιήζεη γηα ηελ δνλεηηθή. 

Τπελζπκίζηεθε ζηελ νκάδα φηη ε εβδνκαδηαία ηειεδηάζθεςε ηνπ απνγεχκαηνο ηεο Κπξηαθήο κε ην 108 
Gayatri κάληξα πνπ ςάιιεη ν Sathya Sai γηα ηελ πγεία θαη ηε ζεξαπεία φισλ ησλ αζζελψλ καο, ηνπ 
παξφληνο θαη ηνπ παξειζφληνο, ησλ νηθνγελεηψλ καο θαη ηεο Μεηέξαο Γεο, είλαη έλαο ζαπκάζηνο ηξφπνο 
πξνζέγγηζεο, εηδηθά πξψελ αζζελψλ. Μαζαίλνπλ φηη ηνπο ζθέθηεζηε πξνζθαιψληαο ηνπο λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ θιήζε, ψζηε απηνί θαη ε νηθνγέλεηά ηνπο λα επσθειεζνχλ απφ ηηο δνλήζεηο ηεο 
ζεξαπεπηηθήο αγάπεο. Έλα δεπηεξεχνλ φθεινο είλαη φηη νξηζκέλνη ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ ηε ζεξαπεία 
ηνπο. 

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

4. Δηήζηα ζπλάληεζε ζεξαπεπηώλ, Λνλδίλν, ΖΒ 22 Σεπηεκβξίνπ 2019 

Γηνξγαλψζεθε απφ ηνλ ζπληνληζηή ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 02822, ην ζεκηλάξην παξαθνινχζεζαλ 
ζεξαπεπηέο απφ φια ηα κέξε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ - είθνζη πέληε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 3 γηαηξψλ 
θαη 4 λνζειεπηψλ) πνπ παξαθνινχζεζαλ πξνζσπηθά θαη 6 κέζσ ηειεδηάζθεςεο. Τπήξραλ 3 κέιε ηεο 
νηθνγέλεηαο ππνδνρήο θαη έλαο πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο, έλαο έκπεηξνο γηαηξφο πνπ έρεη πξνζσπηθά 
επσθειεζεί απφ απηφ ην ζχζηεκα θαη αλέθεξε αξθεηνχο απφ ηνπο αζζελείο ηνπ ζηνπο αζθνχκελνπο 
ζεξαπεπηέο. Γχν λένη εζεινληέο αλέιαβαλ ηελ ηειεδηάζθεςε. Ο ζπληνληζηήο εξγάζηεθε πνιχ ζθιεξά γηα 
λα εκπλεχζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζηείινπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο επηηπρείο ππνζέζεηο ηνπο ψζηε λα 
αλαθεξζνχλ ζην ζεκηλάξην φπσο επίζεο ηηο εξσηήζεηο ηνπο θαη ηηο δχζθνιεο ππνζέζεηο γηα ζπδήηεζε. 
Τπήξμε πνιχο ελζνπζηαζκφο κεηαμχ ησλ παξεπξηζθφκελσλ θαζψο ήηαλ αλππφκνλνη λα ιάβνπλ 
απαληήζεηο ζηνλ αζπλήζηζηα κεγάιν αξηζκφ εξσηήζεψλ ηνπο (πνπ ζα εκθαληζηνχλ ζηα κειινληηθά λέα). 
Δπίζεο κε πνιχ ραξά άθνπζαλ ηηο επηηπρείο ππνζέζεηο. Καηά γεληθή νκνινγία ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ 
πνπ επηδηψθνπλ ηε δνλεηηθή ζεξαπεία ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην έρεη ειιαησζεί. Έηζη, φηαλ 
παξνπζηάζηεθαλ νη πξνηάζεηο ησλ ακεξηθαλψλ ζεξαπεπηψλ (βι. # 3 παξαπάλσ), ήηαλ πνιχ επγλψκνλεο 
θαη απνθάζηζαλ λα εθαξκφζνπλ απηέο ηηο θαηλνηφκεο ηδέεο. Μεξηθνί κνηξάζηεθαλ ηηο επηηπρείο ζεξαπείεο 
ζε δηάθνξα πξνβιήκαηα. Οη SVPs 02899 & 02900 κνηξάζηεθαλ ηελ ελδηαθέξνπζα εκπεηξία ηεο θφξεο ηνπο κε 
ηελ δνλεηηθή. 
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Πξόιεςε θαηά ηεο νμείαο λόζνπ ηνπ πςόκεηξνπ (αζζέλεηα ηνπ βνπλνύ) 

Μία λεαξή δαζθάια κε κηα νκάδα 18 παηδηψλ θαη δχν ζπλαδέιθνπο μεθίλεζαλ έλα ηαμίδη δηάξθεηαο 4 
εβδνκάδσλ ζηελ Ηλδία. Καζψο ην ηαμίδη πεξηειάκβαλε νξεηλή πεδνπνξία, ππήξρε θίλδπλνο εκθάληζεο 
νμείαο αζζέλεηαο (AMS) ιφγσ κεγάινπ πςνκέηξνπ, ρακεινχ επηπέδνπ νμπγφλνπ θαη μαθληθψλ θαηξηθψλ 
αιιαγψλ. Δπνκέλσο, νη αζθνχκελνη ζεξαπεπηέο (νη γνλείο ηεο) έθηηαμαλ έλα θάξκαθν πξφιεςεο 
απεπζείαο ζε αιθνφι (γηαηί δηαθνξεηηθά 90 ζηαγφλεο ζα δηαιχζνπλ ηα ράπηα) ζε έλα κπνπθάιη κε 
ζηαγνλφκεηξν ζην νπνίν πξφζζεζαλ θαη ηα 108CCs (εθηόο από ηηο θαηεγνξίεο 1, 2, 8, 14 & CC17.2). 
Σεο έδσζαλ επίζεο σο εθεδξηθφ κέζν, ην ηαμηδησηηθφ παθέην ζεξαπείαο: CC4.4 Γπζθνηιηόηεηα + CC4.6 
Γηάξξνηα + CC4.8 Γαζηξεληεξίηηδα + CC4.10 Γπζπεςία + CC9.2 Λνηκώμεηο νμείεο + CC9.3 Τξνπηθέο 
αζζέλεηεο + CC10.1 Έθηαθηεο αλάγθεο. 

Καηά ηελ άθημε, θάζε κέινο ηεο νκάδαο έπξεπε λα θαζαξίζεη ην πφζηκν λεξφ κε βξαζκφ, αιιά ε θφξε 
ησλ ζεξαπεπηψλ ήηαλ επηπρήο πνπ ην κφλν πνπ έπξεπε λα θάλεη ήηαλ λα βάδεη κία ζηαγφλα ηνπ 
θαξκάθνπ πξφιεςεο ζε έλα κπνπθάιη λεξφ ελφο ιίηξνπ θαζεκεξηλά θαη λα ην πίλεη φιε ηελ εκέξα. Οη 
δχν ζπλάδειθνί ηεο ηελ πείξαδαλ γηαπηφ. Άξρηζαλ λα ηελ απνθαινχλ 'Hippy Dippy' αιιά εθείλε γεινχζε. 
Θα ήζειε λα πξνζθέξεη απηέο ηηο ζηαγφλεο ζηα παηδηά, αιιά δελ είρε ηελ άδεηα ησλ γνλέσλ ηνπο. 

Δλψ ηα παηδηά θαη νη ζπλάδειθνί ηεο ππέθεξαλ απφ ζπκπηψκαηα AMS φπσο λαπηία, θεθαιαιγία, 
δχζπλνηα, βήραο, ππξεηφο, ζηέξεζε χπλνπ, εθείλε ήηαλ ε κόλε πνπ δηαηήξεζε ηελ πγεία ηεο φιε ηελ 
πεξίνδν ησλ 4 εβδνκάδσλ. Βιέπνληαο απηφ, έλαο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο πνπ επξφθεηην λα 
παξακείλεη ζηελ Ηλδία γηα άιιν έλα κήλα, ηεο δήηεζε λα ηνπ δσξίζεη ηηο δνλήζεηο. Μεηά απφ έλα κήλα, 
έζηεηιε κήλπκα, ιέγνληάο ηεο: « Έπεξλα ηηο δνλήζεηο θάζε κέξα θαη είκαη θαιά. Απνδεδεηγκέλν 
επηζηεκνληθά, ιεηηνπξγεί ». 

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

5. Δξγαζηήξην SVP Ales, Γαιιία, 20-24 Οθηώβξηνο 2019 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζπίηη ελφο λένπ ζεξαπεπηή, ν νπνίνο θαισζφξηζε ζεξκά ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
πνπ απαξηίδνληαλ απφ 4 SVPs θαη 2 αηηνχληεο SVP. Απηφ ην εμαηξεηηθά δηαδξαζηηθφ εξγαζηήξην, ην 
βίσζαλ σο κηα πξαγκαηηθή εκβάζπλζε ζηελ κέζνδν ηεο Γνλεηηθήο ζεξαπείαο εκπινπηηζκέλε κε 
ζπδεηήζεηο γηα ηα κπάζκαηα θαη ηα λνζφδνη, επηηξέπνληαο πην εμεηδηθεπκέλε ζεξαπεία. Οη λένη SVP 
αηζζάλζεθαλ λα αλνίγεηαη κηα πφξηα ζε κηα άιιε δηάζηαζε. Οη ζπκκεηέρνληεο παξαηήξεζαλ φηη ε 
εξγαζία κε ην box ησλ 108CC είλαη απιή θαη θάπσο κεραληθή, ελψ ε επηινγή θαξηψλ γηα ηνλ 
δπλακνπνηεηή είλαη πην αλαιπηηθή θαη γπκλάδεη ηνλ εγθέθαιν! Οη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηελ επθαηξία λα 
πξνεηνηκάζνπλ καδί ηα γεχκαηα πνπ ηνπο επέηξεςε λα εκβαζχλνπλ ζηηο αξρέο ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο. 
Καη νη δχν λένη ππνςήθηνη πέηπραλ επηηπρψο ζηηο εμεηάζεηο ηνπο θαη έιαβαλ ην SRHVP σο πνιχηηκν 
δψξν ζε κηα πνιχ ηεξή αηκφζθαηξα, αθνχ έδσζαλ ηνλ φξθν ηνπο. Ήηαλ ελζνπζηαζκέλνη πνπ ζα 
ζπλέρηδαλ ηελ ππεξεζία ηνπο, θαηαλνψληαο πιήξσο φηη απηφ ην λέν βήκα ηνπο δίλεη αθφκα πεξηζζφηεξεο 
επζχλεο ζηελ νηθνγέλεηα ηεο δνλεηηθήο θαη ζηελ εμέιημε ηεο δνλεηηθήο ηνπ Sai γεληθφηεξα.  

 

 Μία παιαηά ζεξαπεύηξηα 02499 ζηα νγδφληα, κεηέδσζε ηνλ ελζνπζηαζκφ ηεο ζε φινπο ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο, κνηξάδνληαο ηελ πνιπεηή πείξα ηεο ζηε ρξήζε ηνπ potentiser (δπλακνπνηεηή). Ο Γξ 
Aggarwal ζε θιήζε Skype, δηεπθξίληζε θαη βνήζεζε λα θαηαιάβνπλ θαιχηεξα κεξηθέο απφ ηηο απνξίεο 
πνπ είραλ ζέζεη νη ζπκκεηέρνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ιφγνπ πνπ πξέπεη λα δψζνπκε ην βαζηθφ 
ηζάθξα πξηλ απφ ηα κπάζκαηα θαη ηε ρξήζε ηνπ λνζφδνπο ηνπ Δληέξνπ. 

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

6. AVP εξγαζηήξην θαη επαλαιεπηηθό ζεκηλάξην, Ales, Γαιιία, 26-28 Οθηώβξηνο 2019 

Σν εξγαζηήξην AVP θαη ην ζεκηλάξην επαλεθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε έμη  ζπκκεηέρνληεο, κεηαμχ 
ησλ νπνίσλ θαη ηξεηο SVPs. Οη ζπκκεηέρνληεο επσθειήζεθαλ ηδηαίηεξα απφ ην κνληέιν θιηληθήο πνπ 
πξνζθέξζεθε γηα πξψηε θνξά ζε γαιιηθφ εξγαζηήξην. Οη πεξηπηψζεηο γηα έλα κνληέιν θιηληθήο έρνπλ 
δνκεζεί απφ ηνπο SVPs γηα λα κπνξέζνπλ νη AVP λα αληηκεησπίζνπλ δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο, 
πψο λα δηεμάγνπλ κηα ζπλεδξία, πνηέο αζζέλεηεο πξέπεη πξψηα λα ζεξαπεπζνχλ φηαλ έλαο αζζελήο 
πάζρεη απφ δχν ρξφληεο ή νμεία & ρξφληα λφζν, πψο λα ρεηξηζηεί ηνπο ηξεηο ηχπνπο pullout, ηνλ ηξφπν 
επηινγήο ησλ ζπλδπαζκψλ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δνζνινγίαο ηνπο θαη ηνλ ηξφπν κείσζεο ηεο δφζεο 
κεηά ηε βειηίσζε. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ επραξηζηεκέλνη θαζψο νη πεξηπηψζεηο θαη νη θαηαζηάζεηο πνπ 
παξνπζηάζηεθαλ πξαγκαηηθά ηνπο βνήζεζαλ λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξε γλψζε θαη κεγαιχηεξε 
απηνπεπνίζεζε γηα ηε κειινληηθή ηνπο πξαθηηθή 



 17 

Έρνληαο πάξεη ελεξγά κέξνο επί ζεηξά εηψλ ζε δηνηθεηηθέο εξγαζίεο ζηελ νκάδα δνλεηηθήο ζεξαπείαο ηεο 
Γαιιίαο θαη αθνχ πέξαζε επηηπρψο ηηο 
εμεηάζεηο, ν πξφζθαηα εμεηδηθεπκέλνο AVP 
έιαβε ην θνπηί ησλ 108CC κε έλα ηεξάζηην 
ρεηξνθξφηεκα. Ο Γξ Aggarwal ζην Skype 
δηεπθξίληζε αξθεηέο απνξίεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζχγρπζεο γηα νμεία 
αζζέλεηα θαη ρξφληα αζζέλεηα κε εμαηξεηηθά νμεία 
ζπκπηψκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Sai Ram 

Sai Vibrionics… πξφο ηελ αξηζηεία κε πξνζηηή ηαηξηθή θξνληίδα – δσξεάλ γηα ηνπο αζζελείο  


