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 Από το Γραυείο τοσ Dr Jit K Aggarwal 

Αγαπεηνί ζεξαπεπηέο 

Ο πεξαζκέλνο κήλαο ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε ηεο θεηηλήο ηλδηθήο ζεδφλ θεζηηβάι. Ξεθίλεζε κε ηo Guru 
Poornima, αθνινπζνχκελν απφ ην Krishna Janamashtmi (γέλλεζε ηνπ Κπξίνπ Krishna). Πξηλ απφ δέθα 
κέξεο γηνξηάζακε ην Ganesh Chaturthi (Ganesha είλαη ε εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ) θαη κφιηο ρζεο ην 
φκνξθν θεζηηβάι Ολάκ ζηελ Κεξάια έθηαζε ζην ηέινο ηνπ. Δίλαη πξαγκαηηθά κηα φκνξθε επνρή ηνπ 
ρξφλνπ -  γεκάηε κε κεγάιε ραξά θαη ζεξκφηεηα, ζεηηθέο δνλήζεηο θαη Θετθή ελέξγεηα. Παξά ηελ παλδεκία 
πνπ αθηλεηνπνηεί ηηο κεγάιεο θνηλσληθέο ζπγθεληξψζεηο θαη ηνπο καδηθνχο ενξηαζκνχο παληνχ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ζην Prashanti Nilayam, απηή είλαη πξάγκαηη κηα θαηάιιειε ζηηγκή γηα ραξά. Γελ ζα 
κπνξνχζε λα ππάξμεη θαιχηεξε ζηηγκή απφ ηψξα γηα λα εκβαπηηζηνχκε ζην έξγν Σνπ. Ο νπάκη ιέεη: «Σν 
κήλπκα ηνπ Ολάκ είλαη φηη ν Κχξηνο θεξδίδεηαη κέζσ ηεο νιηθήο παξάδνζεο ηνπ εγψ. Όηαλ ε θαξδηά είλαη 
θαζαξή, ν Κχξηνο θαηνηθεί κέζα θαη θαζνδεγεί ηνλ άλζξσπν ζηνλ Δαπηφ Σνπ. " - Οκηιία άηπα άη 
Μπάκπα, Prashanthi Nilayam, 7 επηεκβξίνπ 1984. Πξαγκαηηθά δελ κπνξψ λα ζθεθηψ έλαλ θαιχηεξν 
ηξφπν παξαίηεζεο ηνπ εγψ καο απφ ην λα βπζηζηνχκε ζε κηα άλεπ φξσλ, ζπκπνλεηηθή, αληδηνηειή θαη 
ζηνξγηθή δξαζηεξηφηεηα seva φπσο ε δνλεηηθή. Δίκαη ελζνπζηαζκέλνο πνπ ζαο θέξλσ απηήλ ηελ έθδνζε 
ηνπ newsletter κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξψ λα κνηξαζηψ καδί ζαο ηηο ηειεπηαίεο ελεκεξψζεηο θαη εμειίμεηο 
ζηνλ θφζκν ηεο δνλεηηθήο. 

Δίκαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο ελεκεξψζσ φηη έρνπκε θάλεη ςεθηαθά ηα καζήκαηά καο. Απηφ είλαη 
ηεξάζηην γηα εκάο θαζψο ηψξα κπνξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε πην πνιινχο ππνςεθίνπο θαη  λα 
επεθηείλνπκε επίζεο ην πεδίν ησλ ζπλερψλ εθπαηδεπηηθψλ καζεκάησλ καο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. 
Υξεζηκνπνηψληαο ηελ εηθνληθή πιαηθφξκα ηνπ Microsoft Teams, πξαγκαηνπνηνχκε δσληαλά εξγαζηήξηα 
online. Έρνπκε μεθηλήζεη καζήκαηα ζηα αγγιηθά γηα αξρή θαη ειπίδνπκε λα ηα μεθηλήζνπκε ζε άιιεο 
γιψζζεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Δθηφο απφ ην ιαλζάξηζκα ηνπ κεηαζρεκαηηζκέλνπ ηζηφηνπνπ κε λέα εκθάληζε πνπ ειπίδνπκε φηη 
επηζθεθζήθαηε, βξείηε παξαθάησ κεξηθέο πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα θάλνπλ ηελ 
πξφζβαζε ζηε γλψζε θαη ζηελ πιεξνθνξία γξεγνξφηεξε θαη επθνιφηεξε. Απηέο νη αιιαγέο πξφθεηηαη λα 
εθαξκνζηνχλ έσο ηα ηέιε επηεκβξίνπ. 

 ❖ Όια ηα ηζηνξηθά πεξηπηψζεσλ ζα θαηεγνξηνπνηεζνχλ θαη ζα ζπλδεζνχλ κε ηηο 21 θχξηεο θαηεγνξίεο. 
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 ❖ Όια ηα άξζξα πγείαο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηα newsletters καο ζα είλαη ζε επξεηήξην θαη ζα είλαη 
ζπλδεδεκέλα. 

 ❖ Interface ρξεζηψλ smartphone γηα εχθνιε πξφζβαζε ελ θηλήζεη.  

Όπσο ζα εθηηκήζεηε, ε αλάπηπμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ηάκαηνο γηα νπνηαδήπνηε αζζέλεηα είλαη κηα 
ζπλερήο δηαδηθαζία. Ζ εξεπλεηηθή καο νκάδα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα πην πξφζθαηα δεδνκέλα 
θαη ηζηνξηθά πεξηπηψζεσλ πνπ παξέρνληαη απφ ζεξαπεπηέο ηνπ ρψξνπ, γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ηακάησλ 
καο. (Γηα ηελ πην πξφζθαηε ελεκέξσζε, αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα "πκπιεξσκαηηθά # 3" απηνχ ηνπ 
ηεχρνπο). Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο ελφο πνιχ απνηειεζκαηηθνχ ηάκαηνο γηα ην COVID-19 δελ δηαθέξεη. Οη 
πεξηζζφηεξνη ηνί είλαη ηνί DNA. Χζηφζν, ην COVID-19 είλαη έλαο ηφο RNA πνπ έρεη ηελ ηάζε γηα γξήγνξε 
κεηάιιαμε θαη αλάπηπμε. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη αθφκε πην επηηαθηηθή ε αλάγθε λ' αθνχζνπκε απφ ηνπο 
ζεξαπεπηέο καο ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηε ζεξαπεία αζζελψλ κε COVID-19, αλεμάξηεηα απφ ην πφζν 
πεξίπινθε ή απιή είλαη ε πεξίπησζή ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ αθφκα πνιιά πνπ δελ γλσξίδνπκε γη' 
απηφλ ηνλ ζρεηηθά λέν ηφ θαη παξφιν πνπ ε παλδεκία πεξηνξίδεηαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, ζε άιιεο 
ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα έλα δεχηεξν θχκα πνπ ρηππά, ζα ζαο παξαθαιέζσ φινπο λα κελ ακειείηε ηελ 
πξνζηαζία ζαο θαη λα ζπλερίζεηε λα ιακβάλεηε φιεο ηηο ζπληζηψκελεο πξνθπιάμεηο γηα λα παξακείλεηε 
αζθαιείο. Γεδνκέλνπ φηη εξγαδφκαζηε γηα ηε ζεξαπεία ηνπ COVID-19, είκαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα 
κνηξαζηψ καδί ζαο φηη κε ηελ γεκάηε αγάπε ράξε Σνπ, ην πξφγξακκα δηαλνκήο ηνπ Immunity Booster γηα 
ην COVID-19  ζπλερίδεη κε κεγάιε έληαζε, κε 30% αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ πνπ δηαλέκεηαη, θηάλνληαο ζε 
πεξηζζφηεξα απφ 180.000 άηνκα κέρξη ζήκεξα, κφλν ζηελ Ηλδία. Απηφ είλαη έλα επίηεπγκα νξφζεκν θαη 
εθκεηαιιεχνκαη απηήλ ηελ επθαηξία γηα λα ζπγραξψ φινπο ηνπο ζεξαπεπηέο γηα ηελ αληδηνηειή ππεξεζία 
ηνπο. 

Αλ θαη είλαη ππνρξεσηηθφ γηα φινπο ηνπο ζεξαπεπηέο πνπ είλαη VP θαη άλσ λα γίλνπλ κέιε ηνπ IASVP, 
πνιινί δελ έρνπλ εγγξαθεί. Πξφζθαηα, ν Θεξαπεπηήο 11573 απφ ηελ πεξηνρή Delhi-NCR ζηελ Ηλδία, 
μεθίλεζε έλα πηινηηθφ πξφγξακκα γηα λα παξαθηλήζεη θαη λα βνεζήζεη ηνπο ζεξαπεπηέο πνπ πιεξνχλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο λα γίλνπλ κέιε ηνπ IASVP. Δίκαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο ελεκεξψζσ φηη απηή ε 
πξσηνβνπιία ήηαλ κηα δπλαηή επηηπρία - κέζα ζε έλα κήλα, φια νη VPs ζην Γειρί έγηλαλ κέιε ηνπ IASVP! 
Θα ήζεια λα επεθηείλσ απηήλ ηελ θίλεζε ζε φιν ηνλ θφζκν, ψζηε φινη νη θαηάιιεινη ζεξαπεπηέο λα 
γίλνπλ κέιε ηνπ IASVP έσο ηηο 23 Ννεκβξίνπ 2020 - ηα 95α γελέζιηα ηνπ νπάκη. 

Θα ήζεια λα ππελζπκίζσ ζε φια ηα κέιε ηνπ IASVP φηη πξέπεη λα αλαθέξνπλ "Μέινο IASVP" ζηελ 
ππνγξαθή email ηνπο (ζην ηέινο ηνπ email) ακέζσο κεηά ην φλνκά ηνπο. Δπίζεο, κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή 
νκνηφκνξθσλ πξνηχπσλ ζε νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ, ν Γξακκαηέαο IASVP βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία 
απνζηνιήο email ηεο ηππνπνηεκέλεο θάξηαο επίζθεςεο ζε φια ηα κέιε ηνπ IASVP. Δάλ δελ έρεηε ιάβεη ην 
ζρέδην ηεο θάξηαο επίζθεςεο, ζηείιηε ην αίηεκά ζαο απεπζείαο ζηνλ Γξακκαηέα IASVP κέζσ email ζηε 
δηεχζπλζε iasvp@vibrionics.org. 

Έλαο ζεξαπεπηήο πξέπεη λα είλαη πξφηππν γηα ηνπο αζζελείο ηνπ, λα ηνπο εκπλέεη θαη λα ηνπο παξαθηλεί  
λ' αθνινπζήζνπλ έλαλ πγηεηλφ ηξφπν δσήο - ςπρηθά, ζσκαηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη πάλσ απ 'φια 
πλεπκαηηθά. Καιψ φινπο ηνπο ζεξαπεπηέο λα θάλνπλ κηα ζπλεηδεηή επηινγή γηα λα δήζνπλ κηα 
επηπρηζκέλε, ρσξίο άγρνο θαη πγηή δσή. Δίκαη βέβαηνο φηη ηα κπξηάδεο ησλ άξζξσλ ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή 
δηαβίσζε ζηελ ελφηεηα "πκπιεξσκαηηθά" ηνπ newsletter καο ζα ρξεζηκεχζεη γηα λα είλαη εμαηξεηηθά 
επσθειέο γηα φινπο. αο θαιψ φινπο λα κνηξαζηείηε ηα links κε απηά ηα πνιχ δηνξαηηθά θαη πξαθηηθά 
άξζξα κε ηνπο αζζελείο, ηνπο θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηά ζαο. Όρη κφλν ζ' απνιαχζνπλ ηα άξζξα αιιά ζα 
ηνπο δψζεη επίζεο ηελ επθαηξία λα εμεξεπλήζνπλ ηε δνλεηηθή κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο κέζσ ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο καο. Δπίζεο, δεηψ απ' φινπο ηνπο ζεξαπεπηέο λα κνηξαζηνχλ 
νπνηεζδήπνηε ζπκβνπιέο επεμίαο, ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο γηα ην newsletter καο κέζσ email 
(news@vibrionics.org) ζηηο νπνίεο ζα δνζεί ε δένπζα πξνζνρή απφ ηελ νκάδα ησλ newsletters καο. 

Γελ έρσ θακία ακθηβνιία φηη έρνπκε εηζέιζεη ζηε Υξπζή Δπνρή. Ζ παλδεκία έδσζε ζε φινπο άθζνλε 
επθαηξία λα ππεξεηήζνπκε ηνπο γχξσ καο θαη επίζεο λα ζηξαθνχκε πξνο ηα κέζα καο γηα λ’ 
αλαθαιχςνπκε θαη λα βηψζνπκε ηε ιάκςε ηεο ζεφηεηαο κέζα καο. Αο αλέιζνπκε φινη ζηελ αηηία θαη αο 
θάλνπκε ηελ θάζε εκέξα κηα πλεπκαηηθά θνξηηζκέλε εκέξα, ψζηε λα κπνξνχκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε 
ζπιινγηθά έλαλ ηεξάζηην κεηαζρεκαηηζκφ θαη κηα ηεξάζηηα αιιαγή ζηε ζπλνιηθή ζπλείδεζε ηνπ δσληαλνχ 
πιαλήηε καο, ηεο Μεηέξαο Γεο, ινχδνληάο ηελ κε θαζαξή, άλεπ φξσλ αγάπε! Με απηφ, ζαο εχρνκαη θαιή 
πγεία θαη πξνζεχρνκαη λα έρεηε άθζνλεο επθαηξίεο λα αγαπάηε θαη λα ππεξεηείηε κέζσ ηεο δνλεηηθήο.  

ηελ ππεξεζία ηνπ άη κε Αγάπε 

Jit K Aggarwal 

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

mailto:iasvp@vibrionics.org
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 Προυίλ Θεραπεστών 

Η ζεξαπεύηξηα 00814…Κξναηία είλαη θαξκαθνπνηφο ζην επάγγεικα κε πάλσ απφ 40 ρξφληα επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο. Πάληα ελδηαθεξφηαλ γηα ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα ηαηξηθήο θαη σο εθ ηνχηνπ νινθιήξσζε ηελ 

επίζεκε εθπαίδεπζε ζηελ νκνηνπαζεηηθή. Ζ ζεξαπεχηξηα έκαζε γηα ηνλ 
ξη άηπα άη Μπάκπα ην 1989 αθνχ δηάβαζε ην βηβιίν «Άλζξσπνο 
ησλ Θαπκάησλ». Άξρηζε λα πξνζεχρεηαη ζε Απηφλ κε εηιηθξίλεηα θαη 
αξθεηέο θνξέο εκθαλίζηεθε ζηα φλεηξά ηεο. ηε ζπλέρεηα, ην 1991, 
έγηλε ελεξγφ κέινο ηεο νξγάλσζεο άη θαη άξρηζε λα ζπκκεηέρεη ζε 
bhajans. Ο πφιεκνο ηεο αλεμαξηεζίαο ζηελ Κξναηία, απφ ην 1991 έσο 
ην 1995, πξνθάιεζε πνιιέο δπζθνιίεο αιιά ηεο έδσζε πνιχηηκεο 
επθαηξίεο λα ππεξεηήζεη κέζσ ηεο νξγάλσζεο άη θαη επίζεο 
ρξεζίκεπζε σο δαζθάια SSE (Bal Vikas). Σν 1994, θαηά ηελ πξψηε 
επίζθεςή ηεο ζηελ Ηλδία, είρε ηελ επθαηξία λα ππεξεηήζεη γηα έλα κήλα 
ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν ηνπ Whitefield. 

Ήηαλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο απφ ηηο επηζθέςεηο ηεο ζην Πνπηαπάξηη ην 
1997 πνπ άθνπζε γηα πξψηε θνξά γηα ηελ άη Γνλεηηθή απφ έλαλ 
ζπλάδειθν Κξνάηε. Μεηά απφ έλα ζχληνκν κάζεκα νδεγηψλ, έιαβε ην 
κεραλάθη SRHVP απφ ηνλ Γξ Aggarwal, ηνλ ίδην ρξφλν. Χζηφζν, ηηο 
επφκελεο δχν δεθαεηίεο, γηα επηρεηξεκαηηθνχο θαη πξνζσπηθνχο 

ιφγνπο, δελ κπφξεζε λ’ αζθήζεη ηε δνλεηηθή. Σν κεγαιχηεξν ζαχκα ιέεη πσο είλαη ην φηη ν Μπάκπα δελ 
ηελ μέραζε. Παξφιν πνπ είρε παξακειήζεη ηελ πξαθηηθή ηεο ζηε δνλεηηθή, ηεο έδσζε κηα δεχηεξε επθαηξία 
ηνλ επηέκβξην ηνπ 2019, κε ηε κνξθή ελφο εξγαζηεξίνπ δνλεηηθήο ζηελ Κξναηία πνπ δηεμήρζε κεηά απφ 
20 ρξφληα απφ ηελ θπξία & ηνλ Γξ. Aggarwal. Σν αλαγλψξηζε απηφ σο ζεκάδη απφ ην Θείν. Έθαλε αίηεζε 
γηα έλα δηαδηθηπαθφ κάζεκα αλαλέσζεο VP, παξαθνινχζεζε ην εξγαζηήξην, έιαβε ην θνπηί ησλ 108CC 
θαη μεθίλεζε μαλά ηελ πξαθηηθή ηεο. Έθηνηε δελ ππήξμε πηζσγχξηζκα γη' απηήλ. 

Ζ ζεξαπεχηξηα αθεγείηαη φηη θαηά ηελ επηζηξνθή ηεο ζην ζπίηη απφ ην εξγαζηήξην, βξήθε ηνλ πξψην ηεο 
αζζελή ζην ζηαζκφ ιεσθνξείσλ - ηε θίιε ηεο πνπ είρε έξζεη λα ηελ ππνδερηεί θαη είρε ηξνκεξφ πφλν ζην 
γφλαηφ ηεο κεηά απφ δηαθνπέο ζην εμσηεξηθφ. Ζ θπζηνζεξαπεία γηα έλα κήλα δελ ηελ βνήζεζε. Αθξηβψο 
εθεί ηεο έδσζε ην ίακα CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC15.1 Ψπρηθό & πλαηζζεκαηηθό 
ηνλσηηθό + CC20.4 Μύεο θαη εξεηζηηθόο ηζηόο, θηηαγκέλα κε ηε ρξήζε ηνπ πξφζθαηα ιεθζέληνο 
θνπηηνχ 108CC, γηα λα ιακβάλεηαη TDS. Σελ επφκελε κέξα, ν πφλνο ηεο ήηαλ ηνπιάρηζηνλ 50% 
θαιχηεξνο. Απηφ ηελ ελέπλεπζε λα ζπκβνπιεπηεί ηελ ζεξαπεχηξηα γηα άιια πνιιαπιά ζέκαηα ηεο πγείαο 
ηεο. ηε ζπλέρεηα, αλέιαβε ηε ζεξαπεία αξθεηψλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαζψο θαη ζπλαδέιθσλ ηεο. 

Σνλ Μάξηην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ήηαλ ην «Lavender Project». Ζ ζεξαπεχηξηα πνπ πάληα έλησζε πνιχ 
ζπκπνλεηηθή κε ηνπο αλζξψπνπο, ηα δψα θαη ηα θπηά παξαηήξεζε φηη ζην νηθνζχζηεκα  ηεο πφιεο ηεο, ε 

νπνία έρεη 
πεξίπνπ 850 
ζάκλνπο 
ιεβάληαο θαη 
πεξίπνπ 100 
ειαηφδεληξα, 
ηα θπηά 
γεληθά αιιά 
ηδηαίηεξα νη 
ζάκλνη 
ιεβάληαο 
ήηαλ ζε θαθή 
θαηάζηαζε 
πγείαο. 

Πιεζίαζε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κε ην αίηεκα λα ηεο επηηξαπεί λα ζεξαπεχζεη θαη λα θξνληίζεη ηνπο 
ζάκλνπο. Δμεπιάγε πνπ νη ηνπηθέο αξρέο φρη κφλν ηεο έδσζαλ ηελ άδεηα αιιά ηεο παξείραλ αθφκε θαη 
ηέζζεξηο εζεινληέο γηα λα ηελ βνεζήζνπλ ζ' απηφ ην έξγν! 

Ζ ζεξαπεχηξηα εηνίκαζε ην ίακα CC1.2 Σνλσηηθό θπηώλ + CC15.1 Ψπρηθό & πλαηζζεκαηηθό 
ηνλσηηθό + CC21.7 Μύθεηαο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, δηέιπζε 8 ράπηα ηνπ ηάκαηνο ζε 1 ιίηξν λεξνχ. Σν 
πγξφ ίακα ζηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθε ζε 50 ιίηξα λεξνχ θαη νιφθιεξε ε νκάδα ην ςέθαδε ζηνπο ζάκλνπο 
ιεβάληαο (βι. εηθφλα) κηα θνξά ηελ εκέξα. ηε ζπλέρεηα, γηα επθνιία ηεο πξνεηνηκαζίαο, πξφζζεζε 8 
ζηαγφλεο απφ θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ ηξία combos ζ' έλα ιίηξν λεξνχ θαη έπεηηα ην αλέκεημε κε 50 
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ιίηξα λεξνχ. Ζ ζεξαπεία μεθίλεζε ζηηο 8 Μαξηίνπ 2020 θαη ζπλερίζηεθε γηα ηξεηο εβδνκάδεο έσο ηηο 27 
Μαξηίνπ, φηαλ ε εξγαζία έπξεπε λα ζηακαηήζεη ιφγσ ηεο απαγφξεπζεο θπθινθνξίαο εμαηηίαο ηεο 
παλδεκίαο.  
Ζ ζεξαπεχηξηα ήηαλ πνιχ απνγνεηεπκέλε αιιά ην εμέιαβε σο ζέιεζε ηνπ νπάκη. Όηαλ ε απαγφξεπζε 
ηεο θπθινθνξίαο ηέιεησζε, ε νκάδα ζεξαπείαο επηζθέθζεθε ην νηθνζχζηεκα θαη εμεπιάγε επράξηζηα απφ 
ην γεγνλφο φηη βξήθαλ ηνπο ζάκλνπο ιεβάληαο ζε πιήξε άλζηζε θαη λα θαίλνληαη πνιχ πγηείο (βι. 
θσηνγξαθίεο). 

Οη ηνπηθέο αξρέο είλαη πνιχ επραξηζηεκέλεο θαη έηζη απνθάζηζαλ λα μεθηλήζνπλ παξφκνηα ζεξαπεία γηα 
ηα ειαηφδεληξα ζε 3-4 κήλεο. Ζ ζεξαπεχηξηα δειψλεη φηη εμαθνινπζεί λα είλαη αξράξηα θαη φηη δελ 
ρξεζηκνπνίεζε θακία εηδηθή θφξκνπια, παξά έλα απιφ combo ζηα θπηά ιεβάληαο. ηελ πξαθηηθή ηεο 
θεξδίδεη γλψζεηο δηαβάδνληαο ηα newsletters δνλεηηθήο, κηκνχκελε άιινπο ζεξαπεπηέο θαη κηιψληαο κε ηνλ 
κέληνξά ηεο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο ζηε δνλεηηθή. 

Δίλαη ε πξψηε θνξά ζηε δσή ηεο πνπ έρεη ζπλαληήζεη ηφζν αιεζηλή νκαδηθή εξγαζία. 

Βηψλεη έλα αίζζεκα βαζηάο ηθαλνπνίεζεο βνεζψληαο αλζξψπνπο, δψα θαη θπηά θαη δειψλεη φηη ε 
πξαθηηθή ηεο ζηε άη Γνλεηηθή ηελ ηθαλνπνηεί πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη φια  
ηα ρξφληα πνπ πέξαζε δνπιεχνληαο σο θαξκαθνπνηφο. 

Πεξηπηώζεηο λα κνηξαζηνύκε 

  Αυπλία 

  Νφζνο ηνπ Κξνλ  

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

Ο Θεξαπεπηήο 02444…Ιλδία κε θαηαγσγή απφ ηηο ΖΠΑ, έρνληαο νινθιεξψζεη δχν ρξφληα ζπνπδψλ σο 
θνηηεηήο αξρηηεθηνληθήο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληαο, βξέζεθε ζηξαηεπκέλνο ζην ψκα 

Πεδνλαπηψλ ην 1971. Σν Βηεηλάκ ήηαλ ν επηθείκελνο πξννξηζκφο ηνπ 
σο ρεηξηζηήο αζχξκαηνπ ζε ειηθφπηεξν, αιιά ζχληνκα δηαγλψζηεθε 
κε θαξθίλν ζηνπο ιεκθαδέλεο, ν νπνίνο απαηηνχζε ρεηξνπξγηθή 
επέκβαζε ην 1973. Απηφ αθνινπζήζεθε απφ γχξνπο 
ρεκεηνζεξαπείαο ζην λνζνθνκείν ηνπ Ναπηηθνχ, κεηά ηνπο νπνίνπο 
πήξε εμηηήξην κε πηζαλφηεηα επηβίσζεο 30%. Σνπ ρνξεγήζεθε 
ζχληαμε κε 100% αλαπεξία κε πέληε ρξφληα δσξεάλ πηήζεηο πξνο 
νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν. Σν 1977 ηαμίδεςε ζην Νεπάι αλαδεηψληαο 
κηα ζεξαπεία. Δθεί ην πφδη ηνπ παξέιπζε ηειείσο. ην Καηκαληνχ 
ζπλάληεζε ηνλ πξψην ηνπ ζεξαπεπηή, ηνλ Γξ Jha, έλαλ Βεδηθφ 
Βξαρκάλν Γθφγθη, ν νπνίνο επίζεο είρε αλαιάβεη ηηο ζεξαπείεο ηεο 
βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο ηνπ Νεπάι. Μέζα ζ' έλα κήλα ην πφδη ηνπ έγηλε 
θπζηνινγηθφ! Δκπλεπζκέλνο απ' απηήλ ηε ζεξαπεία, πέξαζε ηα 
επφκελα 5 ρξφληα καζαίλνληαο απηφ ην αξραίν θάξκαθν ηεο 
Αγηνπξβεδηθήο Ηαηξηθήο, ηεο Ηδηνζπγθξαζηαθήο Θεξαπείαο, 
βνεζψληαο ηνλ Γξ Jha ζηελ θιηληθή ηνπ. Αηζζαλφκελνο επαξθψο 
ηθαλφο θαη ζίγνπξνο, παξείρε δσξεάλ ζεξαπεία ζε πνιινχο αζζελείο. 
Καηάθεξε επίζεο λα γξάςεη έλα βηβιίν κε ηίηιν, Temperament 
Healing with Homeopathic Gemstones. Δλ ησ κεηαμχ, ην θαξθίλσκά 

ηνπ εμαθαλίζηεθε εληειψο! 

Σηο επφκελεο δχν δεθαεηίεο, ηαμίδεςε εθηεηακέλα ζηελ Καιθνχηα, ζηα βνπλά ηεο Βφξεηαο Ηλδίαο, ζηε Γθφα 
θαη ζην Νεπάι, παξέρνληαο δσξεάλ ζεξαπεία ελψ δνχζε ζθιεξά σο κέξνο ηνπ sadhana ηνπ. Απηά ηα 
είθνζη ρξφληα απζηεξήο δσήο επεξέαζαλ βαζηά ηελ θαξδηά ηνπ. Θπκάηαη ηδηαίηεξα ηηο δηνξαηηθέο ηδέεο πνπ 
ηνπ ραξίζηεθαλ ελψ ήηαλ πξνλνκηνχρνο λα βξίζθεηαη ζηε ζπληξνθηά ησλ Sadhus (Άγηνη) πνπ ήηαλ ζε 
απφιπηε ζησπή. Θεσξεί φηη ε πλεπκαηηθή πξαθηηθή ηεο ζησπήο είλαη πνιχ θνληά ζηελ θαξδηά ηνπ θαη 
εμαηξεηηθά επεξγεηηθή. Μεηά ηελ πξφνδν ησλ αζζελψλ ηνπ, θέξδηζε επίζεο ηε ζνθία. Έρνληαο δεη πνιινχο 
αζζελείο λα εγθαηαιείπνπλ ηνπο εζηζκνχο ηνπο φπσο ην θάπληζκα, ην πνηφ θαη ηελ ππεξθαηαλάισζε 
ηξνθήο, παξαηηήζεθε απφ ηνπο εζηζκνχο ηνπ, εμαζθψληαο ηνλ εαπηφ ηνπ ζε απηφ πνπ θήξπηηε. Βνεζψληαο 
ηνπο άιινπο λα ζεξαπεπηνχλ, βνήζεζε λα ζεξαπεπηεί ν ίδηνο. Σν 2001 πήγε ζην Varanasi γηα λα ιάβεη 
κέξνο ζην Kumbha Mela, ην νπνίν επηζθέπηνληαλ πεξίπνπ 60 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθαηνκκπξίσλ sadhus. Δθεί, ζηηο φρζεο ηνπ Γάγγε, πξνζέθεξε δσξεάλ 
νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα θαη έηπρε λα ζπλαληήζεη έλαλ πηζηφ ηνπ άη πνπ ηνπ κίιεζε γηα θάπνηνλ  
Γξ. Aggarwal πνπ αζρνιείην κε παξφκνην seva ζην Πνπηαπάξηη. Σν 2003 έθηαζε ζηελ θιηληθή ηνπ, ζην 



   Vol 11#5 5 

άζξακ ηνπ Μπάκπα. Δθεί παξαθνινχζεζε καζήκαηα δνλεηηθήο ελψ ηαπηφρξνλα βνήζεζε ζ' απηήλ ηελ 
πνιπάζρνιε θιηληθή γηα αξθεηνχο κήλεο θαη ηειηθά πηζηνπνηήζεθε σο ζεξαπεπηήο δνλεηηθήο. Ζ εκπεηξία 
πνπ απέθηεζε ζ' απηήλ ηελ θιηληθή ηνπ έδεημε κηα λέα πξννπηηθή. πλεηδεηνπνίεζε φηη ηα δχν ζπζηήκαηα 
ζεξαπείαο, ε ηδηνζπγθξαζηαθή ζεξαπεία θαη ε δνλεηηθή είλαη αξθεηά ζπκβαηά θαη φηη ηα δχν ιεηηνπξγνχλ 
κέζσ ηεο δχλακεο ησλ δνλήζεσλ, αληηθαηνπηξίδνληαο φ, ηη είρε κάζεη απφ ηε κειέηε ηνπ γηα ηηο Ηεξέο 
Βέδεο. 

Μηα κέξα, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γξ. Aggarwal, πήγε γηα darshan ηνπ άη Μπάκπα θαη αληηιήθζεθε φηη ν 
Μπάκπα ηνπ έλεπε δηαθξηηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, κε απνθνξχθσκα ην πξψην ηνπ darshan. 
Θπκήζεθε έλα πεξηζηαηηθφ φηαλ ήηαλ κφιηο ηεζζάξσλ εηψλ. Ζ κεηέξα ηνπ ηνλ είρε πάεη ζ' έλαλ δσνινγηθφ 
θήπν θαη εθεί, θξεκαζκέλνο ζ' έλαλ ηνίρν, είδε κηα θσηνγξαθία ηνπ άη Μπάκπα θαη ην βξήθε 
αθαηακάρεηα ειθπζηηθφ, εζηηάδνληαο ην βιέκκα ηνπ πάλσ ζην εληππσζηαθφ πξφζσπν πνπ πιαηζηψλεηαη 
απφ έλα ηεξάζηην θσηνζηέθαλν απφ ζθνχξν καιιί. Ξαθληθά, ε θσηνγξαθία δσληάλεςε θαη ν νπάκη ηνπ 
έγλεςε! Γειψλεη φηη πξνζεξρφκελνο ζηνλ νπάκη ήηαλ ην θχξην ζεκείν θακπήο ηεο δσήο ηνπ, 
πξνζθέξνληάο ηνπ πλεπκαηηθή αλαγέλλεζε. Δίλαη πεπεηζκέλνο φηη κφλν ε ράξε Σνπ νπάκη θαη ε 
ακέηξεηε αγάπε Σνπ ηνλ ελέπλεπζαλ λα κεηαθξάζεη ηελ θαηαλφεζε ηεο πλεπκαηηθήο ζεσξίαο ζηελ 
πξάμε. Θπκάηαη ακέηξεηεο θνξέο πσο ν νπάκη, κε θάπνηνλ ηξφπν, επηθνηλσλνχζε καδί ηνπ ιέγνληάο ηνπ 
φηη ηνλ παξαθνινπζεί ζπλερψο, ελζαξξχλνληάο ηνλ λα ζπλερίζεη κε ην seva ηνπ γηα λα βνεζήζεη ζηελ 
κεηακφξθσζε ηεο θαξδηάο ηνπ. Πξνεηνίκαζε ην 2004 κηα πιήξσο αλαζεσξεκέλε θαη ελεκεξσκέλε 
έθδνζε ηνπ βηβιίνπ πνπ είρε ζπληάμεη λσξίηεξα, αιιά φηαλ παξνπζηάζηεθε ζηνλ νπάκη ζην darshan, 
απνξξίθζεθε! 

Γηα 5 ρξφληα απφ ην 2006 έσο ην 2010, επηζθεπηφηαλ ην Μαληθάξαλ ζηα βνπλά ησλ Ηκαιαΐσλ θάζε 
θαινθαίξη (γηα 2 έσο 3 κήλεο) γηα λα θάλεη ηαηξηθνχο θαηαπιηζκνχο, φπνπ ζεξάπεπε πεξίπνπ 20-30 
αζζελείο θαζεκεξηλά. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, αλαζεψξεζε μαλά ην βηβιίν ηνπ θαη έλα 

νξφζεκν ζηελ πξαθηηθή ηνπ ήξζε ζηηο 13 Μαξηίνπ 
2009, φηαλ ν νπάκη επιφγεζε ην βηβιίν ηνπ. 
Νηψζεη ηελ παξνπζία ηνπ νπάκη δσεξά ζηελ 
θαζεκεξηλή δσή ηνπ θαη ζεσξεί ηε δνλεηηθή σο έλα 
πνιχ απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ζεξαπείαο κε  
κεγάιν κέιινλ θη φηη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 
νπάκη ηίπνηα δελ κπνξεί λα ην ζηακαηήζεη ή λα ην 
βιάςεη. Φπζηθά είλαη ραξνχκελνο πνπ ηνπ δφζεθε 
απηή ε επθαηξία λα ππεξεηεί αλζξψπνπο, εηδηθά 
ηνπο πηζηνχο ηνπ νπάκη. Βξίζθεηαη ζπλερψο 
εκπλεπζκέλνο βιέπνληαο ηνπο αζζελείο λα 

ζεξαπεχνληαη ζαπκαηνπξγά, γλσξίδνληαο φηη ν νπάκη ζεξαπεχεη κέζσ απηνχ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ σο 
απνηειεζκαηηθφ φξγαλν Σνπ. Απηφ ηνλ δηαβεβαηψλεη φηη ν Θεφο είλαη ραξνχκελνο καδί ηνπ. 

 Δπηπιένλ ζ’ απηφ, ππήξμαλ ζηηγκέο πνπ έπεθηε 
πνιχ βηκπνχηη ζπλερψο απφ ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ 
Μπάκπα ζην δηακέξηζκά ηνπ. Οη αζζελείο 
πήγαηλαλ λα ην ζπιιέμνπλ καδί κε ηα δνλεηηθά 
ηάκαηα, αηζζαλφκελνη βειηίσζε ζηελ πγεία θαη ζηελ 
επεμία ηνπο θαη απφ ηα δχν. Σα ηάκαηα κέζσ 
εθπνκπήο απφ καθξηά θάλνπλ επίζεο ζαχκαηα 
ζηελ πξαθηηθή ηνπ. Πάληα,  ξσηψληαο πξψηα ηνλ 
νπάκη πνην θάξκαθν λα δψζεη, ν ζεξαπεπηήο 
βηψλεη ζπρλά ην ρέξη βνήζεηαο ηνπ νπάκη ζηελ 
επηινγή ηνπ ζσζηνχ combo. Όηαλ αλνίγεi ην 
θαπάθη ηνπ θνπηηνχ ησλ 108CC, ην θαηάιιειν 
θηαιίδην κε combo ζα θνιιήζεη ζην θαπάθη θαη ζα 
αλπςσζεί. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο γλψζεηο ηνπ γηα ηελ 
ηδηνζπγθξαζηαθή ζεξαπεία, μεθηλά ηε ζεξαπεία 

εμηζνξξνπψληαο ηζάθξαο, ρξεζηκνπνηψληαο πνιχηηκνπο ιίζνπο (SR226 έσο SR234) θαη κέηαιια (SR273, 
SR359, SR383, θ.ιπ.).  Γηαπίζησζε φηη ην SR233 Ruby είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ ζε φια ηα 
πξνβιήκαηα φξαζεο, ηε ρακειή αξηεξηαθή πίεζε θαη ηα πξνβιήκαηα πέςεο. Πηζηεχεη φηη δελ ππάξρεη 
θακία απνιχησο απειπηζηηθή πεξίπησζε. Σν γεγνλφο φηη έλαο αζζελήο ηνλ έρεη αλαδεηήζεη είλαη αξθεηφο 
ιφγνο γηα λ' αθνχζεη πξνζεθηηθά θαη λα θάλεη φ, ηη κπνξεί γηα λα παξέρεη ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία γηα λα 
δηεπθνιχλεη κηα πιήξε ίαζε. Γηα παξάδεηγκα, έλαο 45ρξνλνο αζζελήο κε θαξθίλν ηνπ εληέξνπ 
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δηαγλψζηεθε σο αλίαηνο ην 2008, αθνχ νη γηαηξνί ηνλ άλνημαλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ έθιεηζαλ γξήγνξα θαη 
ηνπ έδσζαλ κφλν έμη εβδνκάδεο δσήο. Δθηφο απηνχ, θάπνηα ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ ήζειε λα γξάςεη ην ζπίηη 
ηνπ ζ’ απηήλ, θαίγνληάο ηνλ κ' έλα θαπηφ ζίδεξν! Ο ζεξαπεπηήο θαη ε ζχδπγφο ηνπ, επίζεο κηα έκπεηξε 
SVP 01228 (πξνθίι ζην ηεχρνο 7 ηνπ Σφκνπ 1), ηνλ αληηκεηψπηζαλ γηα θαξθίλν, θαζψο θαη γηα ηα εγθαχκαηα 
θαη είλαη αθφκα δσληαλφο 12 ρξφληα κεηά, πγηήο θαη επηπρηζκέλνο! 

Καηά ηα ηειεπηαία 17 ρξφληα, ελψ δνχζε ζην Πνπηαπάξηη, ν ζεξαπεπηήο είρε ηελ επθαηξία λ’ αζρνιεζεί κε 
ηε ζεξαπεία πνιιψλ αζζελψλ απφ ηνπο πξνζθπλεηέο πνπ πξνέξρνληαλ απ' φιν ηνλ θφζκν. Δπί ηνπ 
παξφληνο έλαο γηαηξφο απφ ην Γεληθφ Ννζνθνκείν ηνπ θέξλεη ηαθηηθά αζζελείο, εηδηθά εθείλνπο πνπ δελ 
έρνπλ βειηίσζε κε αιινπαζεηηθή θαη πνιινί απ' απηνχο ηνπο αζζελείο έρνπλ εμαληιήζεη άιια δηαζέζηκα 
ζπζηήκαηα ζεξαπείαο. Σν λα βιέπεη θαλείο απηνχο ηνπο αζζελείο λα βειηηψλνληαη κε ηε δνλεηηθή ηνπ δίλεη 
κεγάιε ηθαλνπνίεζε. Μαδί κε ηε ζχδπγφ ηνπ, θξαηά ηαηξηθνχο θαηαπιηζκνχο ζε πνιιά ηνπηθά ζρνιεία (βι. 
εηθφλα), ζπίηηα θαη ρσξηά ειηθησκέλσλ. Δπίζεο, είραλ μεθηλήζεη έλαλ εηήζην ηαηξηθφ θαηαπιηζκφ ζην 
ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ (βι. εηθφλα) ζηα γελέζιηα ηνπ νπάκη. Απηφ ζπλερίδεηαη εδψ θαη 10 ρξφληα. Έρνπλ 
ζεξαπεχζεη πνιιά παηδηά ζρνιείνπ κε κεγάιεο πξνζβνιέο απφ ζθνπιήθηα. Μαδί έρνπλ ζεξαπεχζεη 
πεξηζζφηεξνπο απφ 30.000 αζζελείο - έλα ηεξάζηην seva! Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ αλαθάιπςε φηη φινη 
ζηνλ θφζκν ρξεηάδνληαη ζεξαπεία, είηε ζσκαηηθή είηε ςπρηθή. 

Καη νη δχν ζχδπγνη αλαθέξνπλ φηη φινη νη αζζελείο ηνπο γίλνληαη θαιχηεξα! Σψξα πνπ ν ηφο Covid-19 έρεη 
έξζεη επίζεο ζην Πνπηαπάξηη φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη παίξλνπλ ην Immunity Booster γηα ην Covid 
19 γηα πξφιεςε, δηαηεξψληαο ην δεπγάξη ησλ ζεξαπεπηψλ καο αθφκε πην απαζρνιεκέλν απ' ην 
ζπλεζηζκέλν. Ο ζεξαπεπηήο αηζζάλεηαη φηη είλαη πνιχ ηπρεξφο πνπ εμαζθεί ηελ άη Γνλεηηθή θαζψο 
πηζηεχεη φηη είλαη ην ηέιεην seva γηα λα νδεγήζεη θάπνηνλ ζηε θψηηζε. πλνςίδεη ηηο ζθέςεηο ηνπ κε ηα ιφγηα 
ηνπ νπάκη "Αγαπάηε ηα πάληα Τπεξεηείηε ηα πάληα”. 

Cases to share 

  ηεηξφηεηα 

  Κήιε  

  Γπζθνηιηφηεηα 

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

 Ιστορικά Περιπτώσεων με τη Χρήση Combos  

1. Αϋπλία 00814…Κξναηία  

Μηα 65ρξνλε γπλαίθα, γλσζηή ζηελ ζεξαπεχηξηα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, δήηεζε βνήζεηα γηα ηελ 
αυπλία. Γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν, θνηκφηαλ ιηγφηεξν απφ δχν ψξεο ηε λχρηα. Φαηλφηαλ 
αλαζηαησκέλε, λεπξηθή θαη αλήζπρε πνπ ήηαλ αζπλήζηζην γηα εθείλε θαζψο δηεμάγεη έλαλ πνιχ πγηεηλφ 
ηξφπν δσήο. Γελ είρε ηε βνχιεζε λα δήζεη. ηηο 10 επηεκβξίνπ 2019, ηεο δφζεθε: 
#1. CC15.1 Ψπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό…TDS  
#2. CC15.6 Γηαηαξαρέο ύπλνπ…κηζή ώξα πξηλ μαπιώζεη  

Πξηλ πάεη γηα χπλν εθείλν ην βξάδπ αθνχ έιαβε 3 δφζεηο ηνπ #2 ζε δηάζηεκα 10 ιεπηψλ, θνηκήζεθε γηα 8 
ψξεο. Σε δεχηεξε λχρηα δελ κπνξνχζε λα θνηκεζεί θαζφινπ. Σελ ηξίηε λχρηα, θνηκήζεθε ζηνλ θαλαπέ 
βιέπνληαο ηειεφξαζε, ρσξίο λα πάξεη ην ίακα. Μεηά απφ δχν κφλν εκέξεο ζεξαπείαο, ην πξφγξακκα 
χπλνπ ηεο επαλήιζε ζην θπζηνινγηθφ! ηελ επφκελε επίζθεςή ηεο, δχν εβδνκάδεο αξγφηεξα, θαηλφηαλ 
θαιχηεξα, αλ θαη εμαθνινπζνχζε λα είλαη λεπξηθή.  Μπφξεζε λα ζπδεηήζεη ην ζέκα ηνπ άγρνπο ηεο αιιά 
δελ κνηξάζηεθε ηελ αηηία ηνπ. Ζ ζεξαπεχηξηα ππέζεζε φηη ππήξμε βειηίσζε πεξίπνπ 60% ζηελ ςπρηθή ηεο 
θαηάζηαζε. Γελ είρε πάξεη ην #2 κεηά απφ απηέο ηηο δχν εκέξεο, αιιά θνηκφηαλ θαιά θάζε βξάδπ. Σε 
ζπκβνχιεςε λα ζπλερίζεη ην #1 θαη λα μαλαξρίζεη ην #2. Μεηά απφ έλαλ αθφκα κήλα, ζηηο 20 Οθησβξίνπ, 
έλησζε αλαθνχθηζε 80 ηνηο εθαηφ δηαλνεηηθά, έηζη ην #1 κεηψζεθε ζε BD. Όηαλ ζπλαληήζεθαλ μαλά ζηηο 19 
Γεθεκβξίνπ 2019, θαηλφηαλ εληειψο θπζηνινγηθή θαη ήηαλ ζε ζέζε αθφκε θαη λα κηιήζεη γηα ηελ αηηία ηνπ 
πξνεγνχκελνπ ζηξεο ηεο (νηθνγελεηαθφ πξφβιεκα), νπφηε ε δνζνινγία ηνπ #1 κεηψζεθε ζε OD.  
Ζ «ζέιεζή ηεο λα δήζεη» είρε επηζηξέςεη, φπσο θαη νη παιηέο ηεο θηινδνμίεο, ηφζν πνιχ πνπ ζε ειηθία 65 
εηψλ άλνημε έλα λέν θαξκαθείν. Καη ηα δχν #1 θαη #2 ζηακάηεζαλ ηελ 1ε Μαξηίνπ 2020. Απφ ηνλ Ηνχιην 
ηνπ 2020 είλαη κηα ραξά. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2. Νόζνο ηνπ Κξνλ 00814…Κξναηία 

Έλαο 47ρξνλνο άλδξαο πήγε παξαπνλνχκελνο γηα ζπρλά αηκαηεξά θφπξαλα θαη θνηιηαθφ άιγνο. 
Αξξψζηεζε κε ηε λφζν ηνπ Κξνλ πξηλ απφ 23 ρξφληα κεηά απφ έλαλ ρσξηζκφ θαη επίζεο ην ζάλαην ηνπ 
θαιχηεξνπ θίινπ ηνπ. Έπξεπε λα ππνβιεζεί ζε δχν δηαδνρηθέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα έλα πεξηληαθφ 
ζπξίγγην θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ξήμε ζην ιεπηφ έληεξν. Ο γηαηξφο ζπληαγνγξάθεζε ην Salazopyrin 
(αληηθιεγκνλψδεο γηα εληεξηθή λφζν) ην νπνίν έπαηξλε γηα 15 ρξφληα θαη ην ζηακάηεζε θαζψο απηφ δελ 
βνήζεζε. Χζηφζν, ζπλερίδεη λα ιακβάλεη εληεξηθά ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο θαζψο νη αζζελείο κε λφζν 
ηνπ Κξνλ γεληθά ππνθέξνπλ απφ δηαηξνθηθέο αλεπάξθεηεο. ηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2019, ν ζεξαπεπηήο ηνπ 
έδσζε:  
#1. CC4.6 Γηάξξνηα + CC15.1 Ψπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό…TDS 

Ζ θαηάζηαζή ηνπ βειηηψζεθε γξήγνξα θαη κφιηο κεηά απφ δχν εβδνκάδεο ζεκεηψζεθε βειηίσζε θαηά 50% 
ζηα ζπκπηψκαηά ηνπ. Καζψο δελ ππήξρε πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνλ επφκελν κήλα, ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 
2020 ν ζεξαπεπηήο απνθάζηζε λα βειηηψζεη ην #1 ζε: 
#2. CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC14.1 Σνλσηηθό γηα άλδξεο + #1…TDS  

Μέζα ζε έλα κήλα, ε βειηίσζε απμήζεθε ζην 80%. Σα ζπρλά αηκαηεξά θφπξαλα αληηθαηαζηάζεθαλ απφ 
θπζηνινγηθά θφπξαλα, ν πφλνο ππνρψξεζε αθφκε θαη ε ηδησηηθή ηνπ δσή βειηηψζεθε. Έηζη ε δφζε ηνπ #2 
κεηψζεθε ζε OD. Σνπ αξέζεη λα ζπλερίδεη ηα ζπκπιεξψκαηα (θζελφηεξα απφ ηα θαλνληθά ηξφθηκα) γηα λα 
δηαηεξήζεη κηα ηζνξξνπεκέλε πξφζιεςε δηαηξνθήο. Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2020 παίξλεη ηε ζεξαπεία OD. 
Δάλ ράζεη κηα δφζε, αξρίδεη λα αηζζάλεηαη άβνια. 

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

3. ηεηξόηεηα 02444…Ιλδία 

Έλα δεπγάξη, έλαο 35ρξνλνο άληξαο θαη ε 32ρξνλε ζχδπγφο ηνπ, παξέκελαλ άηεθλνη επί δεθαηέζζεξα 
ρξφληα γάκνπ, παξά ηα 2- 3 ρξφληα απφ θαζεκηά απφ αγηνπξβεδηθέο, νκνηνπαζεηηθέο θαη αιινπαζεηηθέο 
ζεξαπείεο θαζψο επίζεο θαη ζπκβνπιεπηηθή. Έρνπλ έλα κηθξφ θαηάζηεκα ζηελ παξαιία ζηε Goa φπνπ 
ζπλάληεζαλ ηνλ ζεξαπεπηή πνπ βξηζθφηαλ εθεί γηα δηαθνπέο. ηο 14 επηεκβξίνπ 2017, ηνπο έδσζε ηελ 
αθφινπζε ζεξαπεία: 

Γηα ηνλ ζχδπγν: 
SR232 Pearl + SR343 Argent Nit + CC14.1 Σνλσηηθό γηα άλδξεο + CC14.3 Αλδξηθή ζηεηξόηεηα+ 
CC15.1 Ψπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό...BD 

Γηα ηελ ζχδπγν: 
SR232 Pearl + SR343 Argent Nit + CC8.1 Σνλσηηθό γηα γπλαίθεο + CC8.4 Ωνζήθεο & Μήηξα +  
CC 15.1 Ψπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό...BD 

Καη ζηνπο δχν δφζεθε κηα πξνκήζεηα ηεζζάξσλ κελψλ ζε κεγάια θηαιίδηα αιιά δελ επηθνηλψλεζαλ κε 
ηνλ ζεξαπεπηή φηαλ ηέιεησζε ε ζεξαπεία. Καηά ηηο επφκελεο δηαθνπέο ηνπ ζηελ Goa ηνλ Ννέκβξην ηνπ 
2018, ν ζεξαπεπηήο ζπλάληεζε θαη πάιη ην δεπγάξη πνπ ηνπ παξνπζίαζε ηνλ 3ρξνλν γην ηνπο θαη 
επηβεβαίσζε φηη είραλ ιάβεη απνθιεηζηηθά άη δνλεηηθά ηάκαηα πνπ είραλ δνζεί απ' απηφλ! Δθθξάδνληαο 
ελζνπζηψδε επγλσκνζχλε, ηνλ ελεκέξσζαλ κε ραξά φηη ε ζχδπγνο ήηαλ θαη πάιη έγθπνο!!! 

Εάλ ρξεζηκνπνηείηε ην θνπηί ησλ 108CC, δώζηε γηα ηνλ ζχδπγν: CC14.1 Τονυηικό για άνδπερ + CC14.3 
Ανδπική ζηειπόηηηα + CC15.1 Ψςσικό & Σςναιζθημαηικό ηονυηικό 

Εάλ ρξεζηκνπνηείηε ην θνπηί ησλ 108CC, δώζηε γηα ηελ ζχδπγν: CC8.1 Τονυηικό για γςναίκερ + CC8.4 
Ωοθήκερ & Μήηπα + CC15. Ψςσικό & Σςναιζθημαηικό ηονυηικό + CC15.4 Διαηαπασέρ οπέξευρ 

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

4. Κήιε 02444…Ιλδία  

Έλαο 47ρξνλνο άλδξαο απφ ηε Γαιιία ππέθεξε γηα δχν ρξφληα κε κηα νδπλεξή θήιε δηακέηξνπ πεξίπνπ 1 
ίληζαο ζηελ θάησ αξηζηεξή βνπβσληθή ρψξα. εκεηψλνληαο φηη ε θήιε πξνεμείρε ζαλ έλα άζρεκν 
κπαιφλη, νη γηαηξνί ηνπ ζπκβνχιεπζαλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ηελ νπνία αξλήζεθε. Ο αζζελήο ζπλάληεζε 
ηνλ ζεξαπεπηή ζηηο 11 Ινπλίνπ 2020 θαη ηνπ δφζεθε: 
NM96 Scar Tissue + SR356 Plumbum Met + CC4.9 Κήιε + CC14.1 Σνλσηηθό γηα άλδξεο...6TD ζε 
λεξφ 

Μεηά απφ 3 εκέξεο, ν αζζελήο αλέθεξε φηη δελ είρε πφλν θαη ε θήιε ηνπ είρε ζπξξηθλσζεί ζε κέγεζνο. Σελ 
10ε εκέξα, ν αζζελήο ζπλάληεζε ηνλ ζεξαπεπηή πνπ ζεκείσζε φηη ε θήιε είρε εμαθαληζηεί εληειψο θαη φηη 
ν πφλνο δελ εκθαλίζηεθε μαλά. Ζ ζεξαπεία νινθιεξψζεθε, ν αζζελήο παξέκεηλε ζηελ Ηλδία γη’ άιιε κηα 
εβδνκάδα πξηλ επηζηξέςεη ζηε Γαιιία. 
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Εάλ ρξεζηκνπνηείηε ην θνπηί ησλ 108CC, δώζηε: CC4.9 Κήλη + CC14.1 Τονυηικό για άνδπερ + CC21.1 
Τονυηικό δέπμαηορ 

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

5. Γπζθνηιηόηεηα 02444…Ιλδία  

Έλαο 60ρξνλνο Ηξιαλδφο ππέθεξε απφ ρξφληα δπζθνηιηφηεηα απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία. πλήζηδε λα 
αθνδεχεη κία θνξά θάζε 2 ή 3 εκέξεο θη απηφ κε πνιχ πίεζε θαη ζπξψμηκν. Γνθίκαζε ηελ αιινπαζεηηθή 
γηα έλα ρξφλν, ηελ νκνηνπαζεηηθή γηα 2 ρξφληα θαη ηε ζεξαπεία κε αγηνπξβέδα γηα 5 ρξφληα αιιά φια 
κάηαηα. Όηαλ πήγε ζηελ Ηλδία γηα κηα ζχληνκε επίζθεςε, ην πξφβιεκά ηνπ επηδεηλψζεθε ιφγσ ηνπ 
ηαμηδηνχ θαη ηεο αιιαγήο ζηε δηαηξνθή. Πιένλ, δελ κπνξνχζε λα αθνδεχζεη αθφκε θαη κεηά απφ 3 εκέξεο. 
Έηζη ν αζζελήο πιεζίαζε ηνλ ζεξαπεπηή ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 2019 θαη ηνπ δφζεθε ην αθφινπζν ίακα:  
SR356 Plumbum Met + CC4.4 Γπζθνηιηόηεηα + CC14.2 Πξνζηάηεο + CC15.1 Ψπρηθό & 
πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό...BD 

Όζν βξηζθφηαλ ζηελ Ηλδία, ν αζζελήο έκελε θνληά ζηελ θαηνηθία ηνπ ζεξαπεπηή θαη ζπλαληηνχληαλ ζρεδφλ 
θαζεκεξηλά. Σελ επφκελε εκέξα, ν ελζνπζηψδεο Ηξιαλδφο είπε ζηνλ ζεξαπεπηή φηη είρε αθνδεχζεη άλεηα!. 
Σξεηο κέξεο αξγφηεξα, πήγε εηδηθά λα ηνπ πεη φηη γηα πξψηε θνξά κεηά απφ αξθεηά ρξφληα, είρε πιένλ 
ηαθηηθέο θαζεκεξηλέο θηλήζεηο ηνπ εληέξνπ ιφγσ ηεο ζεξαπείαο κε δνλεηηθή! Εήηεζε κηα κεγάιε πξνκήζεηα 
ηνπ ηάκαηνο θαζψο επέζηξεθε ζηελ Ηξιαλδία ηελ επφκελε κέξα. Ο ζεξαπεπηήο απνραηξέηεζε ηνλ 
ραξνχκελν αζζελή ηνπ κε κηα εμάκελε πξνκήζεηα ηνπ ηάκαηνο ζ’ έλα κεγάιν θηαιίδην. 

Εάλ ρξεζηκνπνηείηε ην θνπηί ησλ 108CC, δώζηε: CC4.4 Δςζκοιλιόηηηα + CC4.10 Δςζπετία + CC14.2 
Πποζηάηηρ + CC15.1 Ψςσικό & Σςναιζθημαηικό ηονυηικό 

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

6. Αλαπλεπζηηθέο αλλεπγίερ, ζηςηική δςζλειηοςπγία 11964…Ιλδία  

Σα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα έλαο 31ρξνλνο ππέθεξε, ζρεδφλ φιν ην ρξφλν, απφ θαηαξξνή, θηέξληζκα 
θαη πνλφιαηκν, θαζηζηψληαο ηνλ ζπλερψο θνπξαζκέλν. Σα ζπκπηψκαηά ηνπ επηδεηλψλνληαλ κε ηελ 
αιιαγή ηνπ θαηξνχ. Καηέθπγε ζε αληηηζηακηληθά φπσο ην Cetirizine ή ην Allegra, ηα νπνία φκσο ηνπ 
παξείραλ πξνζσξηλή κφλνλ αλαθνχθηζε. ηηο 24 επηεκβξίνπ 2016, ν αζζελήο ζπκβνπιεχηεθε ηνλ 
ζεξαπεπηή ν νπνίνο ηνπ έδσζε: 
#1. CC9.2 Ομείεο ινηκώμεηο + CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC12.4 Απηνάλνζεο 
αζζέλεηεο...TDS 

Ακέζσο κεηά, ν αζζελήο έπξεπε λα θχγεη. Όηαλ επέζηξεςε, ζε πάλσ απφ 5 κήλεο αξγφηεξα, 
παξαπνλέζεθε γηα ζνβαξφ βήρα, ζπκθφξεζε ζην ζηήζνο, θξαγκέλα ηγκφξεηα θαη ππξεηφ θαηά 
δηαζηήκαηα, φια απηά είραλ εκθαληζηεί πξφζθαηα. Δπηβεβαίσζε φηη ην παξαπάλσ ίακα #1 είρε 
ιεηηνπξγήζεη ηφζν θαιά πνπ είρε 100% αλαθνχθηζε θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απνπζίαο ηνπ. ηηο 2 
Μαξηίνπ 2017, ν ζεξαπεπηήο απνθάζηζε λα ηνλ αλαιάβεη θαη γηα αλαπλεπζηηθή αιιεξγία, νπφηε έδσζε: 
#2. CC9.2 Ομείεο ινηκώμεηο + CC19.2 Αλαπλεπζηηθέο αιιεξγίεο + CC19.3 Χξόληεο ινηκώμεηο 
ζώξαθνο + CC19.5 Ιγκνξίηηδα + CC19.6 Βήραο ρξόληνο...QDS 

ε δχν εβδνκάδεο ν αζζελήο αλέθακςε εληειψο αιιά παξακέιεζε λ' αθνινπζήζεη ην πξφγξακκα 
κείσζεο ηνπ ηάκαηνο ιφγσ ηεο πίεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη ζηακάηεζε λα παίξλεη ην ίακα. Χο 
απνηέιεζκα, δχν κήλεο αξγφηεξα επέζηξεςαλ φια ηα ζπκπηψκαηα, εθηφο απφ ηνλ ππξεηφ. ηηο 15 Μαΐνπ 
ηνπ επηζεκάλζεθε ε ζεκαζία ηεο απζηεξήο ηήξεζεο ησλ πξνθπιάμεσλ γηα ηε ιήςε ηνπ ηάκαηνο θαη γηα 
ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κείσζεο. Ο αζζελήο ππνζρέζεθε λ' αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο. Σνπ 
δφζεθε: 
#3. CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC15.1 Ψπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC19.3 Χξόληεο 
ινηκώμεηο ζώξαθνο + CC19.6 Βήραο ρξόληνο...TDS  

Μεηά απφ 12 εκέξεο, ζηηο 27 Μαΐνπ 2017, αλέθεξε βειηίσζε 100%. Ζ δφζε ηνπ #3 ζπλερίζηεθε TDS  
γη' άιιε κία εβδνκάδα θαη ζηαδηαθά κεηψζεθε ηνπο επφκελνπο 2 κήλεο πξηλ λα δηαθνπεί. Σα ζπκπηψκαηά 
ηνπ δελ επέζηξεςαλ πνηέ! 

Δλζαξξπκέλνο απ' απηήλ ηε ζεξαπεία απνθάζηζε λα δεηήζεη βνήζεηα γηα η' άιια ηνπ πξνβιήκαηα: ζηπηηθή 
δπζιεηηνπξγία, θαζπζηέξεζε ζηηο θελψζεηο θαη ρακειφο αξηζκφο ζπέξκαηνο. Ήηαλ παληξεκέλνο δχν 
ρξφληα θαη δηάθνξεο αιινπαζεηηθέο, αγηνπξβεδηθέο θαη νκνηνπαζεηηθέο ζεξαπείεο ηνπ έδηλαλ κφλνλ 
πξνζσξηλή αλαθνχθηζε. ηηο 27 Ηνπιίνπ 2017 ν αζζελήο έλησζε αβνήζεηνο θαη κε κεγάιε θαηάζιηςε. 
ηακάηεζε θάζε άιιε ζεξαπεία γηα ηα ζεμνπαιηθά ηνπ πξνβιήκαηα θαη ν ζεξαπεπηήο ηνπ έδσζε: 
#4. CC14.1 Σνλσηηθό γηα άλδξεο + CC14.3 Αλδξηθή ζηεηξόηεηα + CC15.1 Ψπρηθό & πλαηζζεκαηηθό 
ηνλσηηθό...TDS 
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ηηο 3 επηεκβξίνπ, ν αζζελήο αλέθεξε φηη δελ ππήξρε αηζζεηή αιιαγή ζηελ θαηάζηαζή ηνπ, νπφηε ην #4 
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην:  
#5. CC17.2 Κάζαξζε...TDS  

Μεηά απφ 3 εβδνκάδεο, ζηηο 23 επηεκβξίνπ, ήηαλ ιηγφηεξν αγρσκέλνο αιιά δελ ππήξρε άιιε αιιαγή. 
Έηζη, ν ζεξαπεπηήο απνθάζηζε λα ηνπ δψζεη ζεξαπεία κε κίαζκα. Σνπ δφζεθε κηα εθάπαμ δφζε απφ 
#6. SR249 Medorrhinum 1M 

Μεηά απφ έλα κήλα, ζηηο 23 Οθησβξίνπ, ν αζζελήο έλησζε βειηίσζε θαηά 25% θαη έιαβε ηε 2ε δφζε κε 
ηελ πςειφηεξε ηζρχ ησλ 50Μ αθνινπζνχκελε απφ ηελ 3ε κεληαία δφζε ζε CM ζηηο 22 Ννεκβξίνπ. Σψξα 
ππήξμε βειηίσζε 100% θαη ην ραξνχκελν δεπγάξη γηφξηαζε έλα δεχηεξν κήλα ηνπ κέιηηνο ζηελ Goa.  
Ο αζζελήο ζπλάληεζε ηνλ ζεξαπεπηή κφλν ηνλ Απξίιην ηνπ 2018 φηαλ ε ζχδπγφο ηνπ ήηαλ έγθπνο έμη 
εβδνκάδσλ! Γέλλεζε έλα πγηέο αγνξάθη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2018. 

ηηο 19 Απγνχζηνπ 2017, ε 27ρξνλε ζχδπγνο ηνπ αζζελνχο παξαπνλέζεθε γηα επίκνλν ρακειφ ππξεηφ 
επί 10 ρξφληα, βαξχηεηα ζηα κάηηα ηεο θαη ζπρλνχο πνλνθεθάινπο. Δίρε ζπκβνπιεπηεί πνιινχο γηαηξνχο 
θαη είρε θάλεη αξθεηέο εμεηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο αιιά ρσξίο απνηέιεζκα, 
νχηε θαλ δηάγλσζε. Όηαλ πήγε ζηνλ ζεξαπεπηή, είρε ζηακαηήζεη φια ηα θάξκαθα θαη είρε απιά 
ζπκθηιησζεί κε ηε κνίξα ηεο. Σεο δφζεθε: 
CC8.1 Σνλσηηθό γηα γπλαίθεο + CC9.2 Ομείεο ινηκώμεηο + CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC12.1 
Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC15.1 Ψπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό...TDS 

ε νθηψ εβδνκάδεο, ν ππξεηφο εμαθαλίζηεθε φπσο θαη νη πνλνθέθαινη καδί κε ην βάξνο ζηα κάηηα ηεο.  
Ζ δνζνινγία κεηψζεθε ζηαδηαθά ηνπο επφκελνπο 4 κήλεο πξηλ ζηακαηήζεη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017. Δίλαη 
κέρξη ζηηγκήο αζπκπησκαηηθή. 

Μαξηπξία ηνπ άλδξα αζζελνχο πνπ ειήθζε ζηηο 13 Απγνχζηνπ 2018 (παξαθξαζκέλε):  

Θα ήζεια λα εθθξάζσ κεξηθέο απφ ηηο ππέξνρεο εκπεηξίεο κνπ κε ηε Γνλεηηθή. Δίρα αιιεξγίεο ζηηο 
θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη πνιιά άιια πξάγκαηα ιφγσ ησλ νπνίσλ γηα 3-4 ρξφληα είρα θαηαξξνή απφ ηε 
κχηε, πνλφιαηκν, ζέκαηα ζρεδφλ φιν ην ρξφλν. Δίρα πάξεη πνιιά θάξκαθα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
πςειήο δφζεο αληηβηνηηθψλ θαη επίζεο έρσ θάλεη εκβνιηαζκνχο γηα αιιεξγίεο. Σφηε έκαζα γηα έλαλ 
ζεξαπεπηή Γνλεηηθήο. Ζ επίδξαζε ησλ ραπηψλ ηνπ ζε κέλα ήηαλ ζαπκαζηή θαη αλέξξσζα πνιχ 
γξήγνξα, δελ επεξεάζηεθα μαλά. Χζηφζν, δηαηεξψ ηα θάξκαθά ηνπ εχθαηξα αθφκε θη αλ έρσ ειαθξηά 
θαγνχξα ζην ιαηκφ θαη ιεηηνπξγεί θάζε θνξά. Θεξαπεχηεθα επίζεο απφ ηα καθξνρξφληα ζεμνπαιηθά 
κνπ πξνβιήκαηα κέζα ζε ιίγνπο κήλεο θαη ηψξα ε γπλαίθα κνπ είλαη 6 κελψλ έγθπνο. Ζ ίδηα είρε 
πξφβιεκα κε ήπην ζηαζεξφ ππξεηφ ~ (99-100F) θαη θφπσζε επί ζρεδφλ 9-10 ρξφληα. πκβνπιεχηεθε 
πνιινχο γηαηξνχο, πέξαζε απφ δηάθνξεο εμεηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο αιιά 
θαλέλαο απφ ηνπο γηαηξνχο δελ κπφξεζε λα ηελ ζεξαπεχζεη εληειψο.  

Σα ηάκαηα Γνλεηηθήο ηελ ζεξάπεπζαλ ηειείσο.Θα ήζεια πξαγκαηηθά λα ζαο επραξηζηήζσ ζείε θαη ζεία 
γηα ηελ αληδηνηειή ζαο βνήζεηα, αιιάμαηε πξαγκαηηθά ηε δσή καο θαη πνιινχο άιινπο, κε ηφζνπο 
πνιινχο ηξφπνπο. Γνπιεχεηε λπρζεκεξφλ γηα λα εθηειέζεηε πξάμεηο δηάζσζεο πνπ δελ είλαη ηίπνηα 
ιηγφηεξν απφ ζαχκαηα, πνπ είλαη κάιηζηα δσξεάλ. Δπραξηζηψ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλάιπζε θαη ηα 
ηάκαηά ζαο, αιιηψο δελ ζα κπνξνχζα πνηέ λα ζπλερίζσ λα δσ κηα δσή επδαηκνλίαο! 

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

7. Αθξάηεηα νύξσλ 11624...Ιλδία 

Έλαο 82ρξνλνο άλδξαο ππέθεξε απφ αθξάηεηα νχξσλ γηα ηέζζεξα ρξφληα θαη ν γηαηξφο ηνπ δηέγλσζε σο 
αηηία ηελ δηεχξπλζε ηνπ πξνζηάηε. Σνπ έθαλαλ ζεξαπεία κε Dynapres πνπ ηνπ έδσζε κεξηθή αλαθνχθηζε, 
αιιά ιφγσ ησλ παξελεξγεηψλ ηνπ, ην δηέθνςε κεηά απφ ηξεηο κήλεο. Καηάθεξλε λα δεη ζ' απηήλ ηελ 
θαηάζηαζε παξά ηελ επηδείλσζε πξηλ απφ πέληε κήλεο. Ζ θαηάζηαζή ηνπ επηδεηλψζεθε ηνλ ηειεπηαίν 
κήλα φηαλ ε ζπρλφηεηα νχξεζεο απμήζεθε ζε 7-8 θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη 5-6 θνξέο ηε 
λχρηα, δηαηαξάζζνληαο ηνλ χπλν ηνπ. Γελ κπνξνχζε λα ειέγμεη ηελ νπξνδφρν θχζηε θαη ηα νχξα έξεαλ 
θαζ' νδφλ γηα ην κπάλην. Δίρε επίζεο θαη επεηζφδηα λπρηεξηλήο ελνχξεζεο ζην θξεβάηη. 

Πξηλ απφ δέθα ρξφληα, είρε ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ην ζπαζκέλν ηζρίν ηνπ θαη ππέθεξε 
απφ πφλν ζην γφλαην γηα ηέζζεξα ρξφληα. Δπεξεάζηεθε ζπλαηζζεκαηηθά ιφγσ ηεο θαηάζηαζήο ηνπ θαη 
ιφγσ ηεο αζζέλεηαο ηεο γπλαίθαο ηνπ. Δίρε ρακειή φξεμε, είρε ράζεη 2 θηιά βάξνπο ζ’ έλα κήλα.  
Ο ζεξαπεπηήο απνθάζηζε λ' αληηκεησπίζεη πξψηα ην πην πηεζηηθφ πξφβιεκα, απηφ ηεο αθξάηεηαο νχξσλ. 
ηηο 29 Φεβξνπαξίνπ 2020, ηνπ δφζεθε: 
#1. CC13.3 Αθξάηεηα + CC14.2 Πξνζηάηεο + CC18.5 Νεπξαιγία…6TD 
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Σξεηο εκέξεο αξγφηεξα, ε θφξε ηνπ αζζελνχο αλέθεξε φηη ν παηέξαο ηεο κπνξνχζε λα θξαηά ηα νχξα 
κέρξη λα θηάζεη ζην κπάλην θαη δελ ππήξρε λπρηεξηλή ελνχξεζε ζην θξεβάηη αιιά έλησζε θνπξαζκέλνο. Ζ 
δφζε ηνπ #1 κεηψζεθε ζε TDS θαη γηα ηελ θνχξαζε θαη ηελ ςπρηθή ηνπ θαηάζηαζε, ηνπ δφζεθε: 
#2. CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC15.1 Ψπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό …TDS 

Μέζα ζε κηα εβδνκάδα, ζηηο 9 Μαξηίνπ, ε θφξε αλέθεξε φηη ε αθξάηεηα ηνπ παηέξα ηεο θαη ε λπρηεξηλή 
ελνχξεζε ζην θξεβάηη είραλ εμαθαληζηεί εληειψο. Άξρηζε λα ηξψεη θαιά θαζψο ε φξεμή ηνπ βειηηψζεθε. 
Έηζη, ηα #1 θαη #2 κεηψζεθαλ ζε BD γηα δχν εβδνκάδεο αθνινπζνχκελα απφ OD γηα δχν εβδνκάδεο.  
Ο αζζελήο επέιεμε λα ζηακαηήζεη λα παίξλεη ηα ηάκαηα ζηηο 7 Απξηιίνπ 2020. 

Ζ θφξε βξίζθεηαη ζε ζπρλή επαθή κε ηνλ ζεξαπεπηή, θαζψο φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηεο ιακβάλνπλ 
ηψξα δνλεηηθή ζεξαπεία. Απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2020, ν αζζελήο αηζζάλεηαη δξαζηήξηνο κε θαιή φξεμε 
θαη χπλν θαη ρσξίο αθξάηεηα.  

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

8. Λαξπγγίηηδα 11561…Ιλδία 

Μηα 38ρξνλε γπλαίθα πιεζίαζε ηελ ζεξαπεπηή δηακαξηπξφκελε γηα βξαρλάδα θαη πφλν ζην ιαηκφ ηεο. 
Απηά ηα ζπκπηψκαηα εθδειψζεθαλ γηα πξψηε θνξά πξνο ην ηέινο ηνπ 2011 αθνχ μεθίλεζε ηελ 
εθπαίδεπζή ηεο ζηε κνπζηθή. Απφ ηφηε ην πξφβιεκα επαλαιακβαλφηαλ, εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ππεξβνιηθήο ρξήζεο ηεο θσλήο ηεο. Ζ εηδηθή ΧΡΛ, κέζσ ιαξπγγνζθφπεζεο, ην δηάγλσζε σο ιαξπγγίηηδα 
γηα ηελ νπνία έιαβε αιινπαζεηηθά θάξκαθα θαη έιαβε ζπκβνπιή γηα πιήξε θσλεηηθή αλάπαπζε. Απηφ 
παξείρε κφλν πξνζσξηλή αλαθνχθηζε θαη ην ίδην έθαλαλ θαη νη ζεξαπείεο πνπ αθνινχζεζε γηα κεξηθνχο 
κήλεο. Έηζη, ήηαλ αδχλαην λα ηξαγνπδήζεη. Σν 2015 ζπκβνπιεχηεθε έλαλ γηαηξφ ηεο Αγηνπξβέδαο πνπ ηεο 
έδσζε θάξκαθα, πξφηεηλε δηαηξνθηθέο αιιαγέο θαη ηε ζπκβνχιεςε  κε θσλεηηθή αλάπαπζε. πλέρηζε 
απηφ ην πξσηφθνιιν γηα 8 κήλεο, αλ θαη ηε βνήζεζε γηα λα μαλαξρίζεη ην ηξαγνχδη, ε βξαρλάδα 
επαλεκθαλίζηεθε. Αθνινχζεζε επίζεο ηελ θαζνδήγεζε ελφο εηδηθνχ θσλήο, αιιά ζην ηέινο, ε αλάξξσζε 
ήηαλ κφλν κεξηθή. 

ηηο 16 Οθησβξίνπ 2017, φηαλ απνθάζηζε λα επηιέμεη ηε δνλεηηθή, είρε έληνλε βξαρλάδα θαη πφλν ζην 
ιαηκφ γηα δχν εκέξεο, αηζζαλφηαλ ππεξβνιηθή θαηάζιηςε θαζψο είρε πεξηνξηζηεί απφ ην ηξαγνχδη, είρε 
ρακειή φξεμε γηα έλα ρξφλν θαη αλεζπρνχζε γηα ηα ζέκαηα πγείαο ηνπ παηδηνχ ηεο . Ζ ζεξαπεχηξηα ηελ 
ζπκβνχιεςε λα παξακείλεη ραιαξή, λα πίλεη λεξφ αξγά φηαλ αλεζπρεί θαη ηεο ζπλέζηεζε pranayam. Σεο 
έδσζε: 
#1. CC4.1 Σνλσηηθό ηεο πέςεο + CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC15.1 Ψπρηθό & 
πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC19.7 Λαηκνύ ρξόληα πξνβιήκαηα…6TD  

Μεηά απφ κία εβδνκάδα, ε αζζελήο είρε αλαθνχθηζε 10% κφλν ζηνλ πφλν ζην ιαηκφ. Μεηά απφ 16 
εβδνκάδεο, ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ 2018, έλησζε 50% βειηίσζε ζηε θσλή ηεο θαη 70% αλαθνχθηζε ζηνλ 
πφλν ζην ιαηκφ ηεο. Καζψο ε πξφνδνο θάλεθε αξγή, ε ζεξαπεχηξηα δηεξεχλεζε ιίγν πεξηζζφηεξν ην 
ηζηνξηθφ ηεο πγείαο ηεο. Γηαπηζηψζεθε φηη θαηά ηελ παηδηθή ειηθία ην πιχζηκν ησλ καιιηψλ πξνθαινχζε 
βάξνο ζην θεθάιη ηεο θαζψο θαη πνιχ θιέγκα ζην ζηήζνο. Δπηπιένλ, ε γηαηξφο ηεο Αγηνπξβέδα ηεο είρε 
επίζεο δηαγλψζεη αιιεξγία ζηε ζθφλε θαη αιιεξγία ζηε ιαθηφδε πνπ ηεο πξνθαινχζαλ παιηλδξφκεζε ησλ 
νμέσλ ηεο πνπ κε ηε ζεηξά ηεο πξνθαινχζε βξαρλάδα ζηε θσλή. Σν ίακα άιιαμε γηα λ' αληηκεησπίζεη 
ηπρφλ ππνιείκκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ δεηεκάησλ ηεο, σο εμήο: 
#2. CC4.10 Γπζπεςία + CC9.2 Ομείεο ινηκώμεηο + CC15.1 Ψπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + 
CC19.2 Αλαπλεπζηηθέο αιιεξγίεο + CC19.3 Χξόληεο ινηκώμεηο ζώξαθνο + CC19.5 Ιγκνξίηηδα + 
CC19.7 Λαηκνύ ρξόληα πξνβιήκαηα…6TD 

Μεηά απφ 5 εβδνκάδεο εκθαλίζηεθε ραξνχκελε θαζψο ν πφλνο ζην ιαηκφ είρε θχγεη θαη ππήξρε βειηίσζε 
θαηά 80% ζηε βξαρλάδα, ηελ νμχηεηα θαη ηε ρακειή φξεμε. Έσο ηηο 23 Απξηιίνπ 2018, ήηαλ εληειψο 
απαιιαγκέλε απ' φια ηα ζπκπηψκαηά ηεο θαη ε δνζνινγία κεηψζεθε ζε TDS. Ήηαλ πνιχ ραξνχκελε πνπ 
ζπλέρηδε ηα καζήκαηα ηεο κνπζηθήο θαη ηηο παξαζηάζεηο ηεο. 

ηηο 8 Απγνχζηνπ 2018, ήηαλ παλεπηπρήο θαη κνηξάζηεθε ην γεγνλφο φηη κπνξνχζε λα εθηειέζεη άλεηα έλα 
νιφθιεξν κνπζηθφ πξφγξακκα κηαο ψξαο ζηελ θιίκαθα G#. Δπραξίζηεζε νιφςπρα ηε δνλεηηθή.  
Ζ ζεξαπεχηξηα ζηαδηαθά κείσζε ηε δφζε ηνπο επφκελνπο 5 κήλεο πξηλ ηε δηαθφςεη, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 
2019. ηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 2019, ηεο δφζεθε ην CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο ελαιιάμ κεληαίσο κε ην 
CC17.2 Κάζαξζε, γηα έλα νιφθιεξν έηνο. Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020, δελ ππήξμε ππνηξνπή θαη 
επηζθέπηεηαη ηε ζεξαπεχηξηα γηα ζεξαπεία ηεο θφξεο ηεο. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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9. Χξόλην ξέςηκν, θάςηκν ζηνλ νηζνθάγν 11603...Ιλδία  

Έλαο 37ρξνλνο άληξαο ππέθεξε ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα απφ ξέςηκν φιε ηελ εκέξα θαη ηελ αίζζεζε 
θαςίκαηνο ζηνλ πεπηηθφ ζσιήλα, εηδηθά ηε λχρηα πξνθαιψληαο ηνπ δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν. Ο αζζελήο 
έιαβε αγηνπξβεδηθή ζεξαπεία γηα 2 κήλεο αιιά δελ είρε αλαθνχθηζε. ηηο 13 Ννεκβξίνπ 2018, ν αζζελήο 
έιαβε ζεξαπεία απφ ηνλ ζεξαπεπηή πνπ έδσζε ηελ αθφινπζε ζεξαπεία:  
CC4.10 Γπζπεςία + CC15.Ψπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό...6TD 

Μεηά απφ ηξεηο κέξεο, ππήξρε βειηίσζε θαηά 90% ηφζν ζην ξέςηκν φζν θαη ζηελ αίζζεζε θαςίκαηνο θαη 
θαηάθεξε λα θνηκεζεί θαιχηεξα. Έηζη, ε δφζε κεηψζεθε ζε TDS. Μεηά απφ άιιεο 2 εβδνκάδεο, ζηηο 30 
Ννεκβξίνπ, ν αζζελήο έλησζε αλαθνχθηζε 100% θαη απφ ηα δχν ζπκπηψκαηα. Έηζη, ε δφζε κεηψζεθε ζε 
OD γηα δχν εβδνκάδεο, 3TW γηα κία εβδνκάδα, OW γηα κία εβδνκάδα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηακάηεζε ζηηο 28 
Γεθεκβξίνπ 2018. 

Μεηά απφ 3 κήλεο, ζηηο 25 Μαξηίνπ 2019, ν αζζελήο άξρηζε λα ξεχεηαη μαλά, αλ θαη ιηγφηεξν ζπρλά απηήλ 
ηε θνξά αιιά ρσξίο αίζζεζε θαςίκαηνο. Ο ζεξαπεπηήο ηνπ έδσζε ηελ ίδηα ζεξαπεία TDS. Μεηά απφ δχν 
εβδνκάδεο, ην ξέςηκν ζηακάηεζε, νπφηε ε δνζνινγία κεηψζεθε ζε OD θαη ν αζζελήο απνθάζηζε λα 
ζπλερίζεη ηελ ζεξαπεία γηα αξθεηνχο κήλεο πξνηνχ ηελ ζηακαηήζεη ζηηο 21 Οθησβξίνπ 2019. Μεηά απφ 
άιινπο 7 κήλεο φηαλ ν αζζελήο επηζθέθζεθε ηνλ ζεξαπεπηή, ζηηο 29 Μαΐνπ 2020, γηα ην ίακα immunity 
booster γηα ην Covid-19, επηβεβαίσζε φηη ηα πξνεγνχκελα ζπκπηψκαηά ηνπ δελ επαλεκθαλίζηεθαλ πνηέ. 

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

10. Κλεζκόο 11561...Ιλδία 

Έλα 11ρξνλν θνξίηζη γηα πξψηε θνξά είρε ζνβαξφ θλεζκφ ζε φιν ηεο ην ζψκα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα 
έλα θαζηαλφ-ξνδ εμάλζεκα. Ζ αηηία δελ ήηαλ γλσζηή, αιιά ν γηαηξφο ηεο ην δηέγλσζε σο κπθεηηαζηθή 
ινίκσμε γηα ηελ νπνία πήξε αιινπαζεηηθφ θάξκαθν γηα 2 εβδνκάδεο αιιά δελ βνεζήζεθε, νπφηε 
ζηακάηεζε λα ην παίξλεη. Σν θνξίηζη ήηαλ ζπλαηζζεκαηηθά δπλαηφ θαη ζσκαηηθά πγηέο. Τπέθεξε ήδε γηα 
έλα κήλα, φηαλ ζηηο 21 επηεκβξίνπ 2017, ε κεηέξα ηνπ ηελ πήγε ζηνλ ζεξαπεπηή πνπ έδσζε ηα 
αθφινπζα ηάκαηα: 
#1. CC21.3 Γεξκαηηθέο αιιεξγίεο + CC21.6 Έθδεκα + CC21.7 Μύθεηαο + CC21.10 Ψσξίαζε...TDS 
ζε παξζέλν έιαην θαξχδαο γηα εμσηεξηθή εθαξκνγή. 

Ο ζεξαπεπηήο γλψξηδε φηη ν θλεζκφο κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ζθνπιήθηα ζην έληεξν. Έκαζε απφ ηε 
κεηέξα φηη ην θάξκαθν γηα απνπαξαζίησζε ηεο θφξεο ηεο ήηαλ ιεγκέλν. Έηζη απνθάζηζε λα 
ζπκπεξηιάβεη ην ίακα γηα ηα ζθνπιήθηα (CC4.6) θαη έδσζε: 
#2. CC4.6 Γηάξξνηα + #1...6TD γηα ιήςε απφ ην ζηφκα 

Καζψο ε πξφζιεςε λεξνχ ηεο αζζελνχο ήηαλ κηθξφηεξε απφ έλα ιίηξν ηελ εκέξα παξά ηελ ηάζε ηεο λα 
ηδξψλεη έληνλα, ν ζεξαπεπηήο ηελ ζπκβνχιεςε λα ιακβάλεη θαζεκεξηλά 2-3 ιίηξα λεξνχ. Ζ κεηέξα ηεο 
αζζελνχο ήηαλ ζε επαθή κε ηνλ ζεξαπεπηή θαζεκεξηλά. Μέζα ζε 24 ψξεο, ν θλεζκφο κεηψζεθε θαηά 
40% αιιά δελ ππήξμε αμηνζεκείσηε αιιαγή ζην εμάλζεκα. Σελ επφκελε κέξα ζεκεηψζεθε κείσζε θαηά 
90% ζηνλ θλεζκφ θαη 50% ζην εμάλζεκα. Μεηά απφ άιιεο 3 εκέξεο, ν θλεζκφο εμαθαλίζηεθε εληειψο θαη 
ππήξμε βειηίσζε θαηά 70% ζην εμάλζεκα, νπφηε ε δνζνινγία ηνπ #2 κεηψζεθε ζε TDS γηα 3 εκέξεο 
αθνινπζνχκελε απφ OD. Μέρξη ηηο 3 Οθησβξίνπ, ην εμάλζεκα είρε επίζεο εμαθαληζηεί, νπφηε ε δφζε ηνπ 
#2 κεηψζεθε ζε OW γηα έλα κήλα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηακάηεζε ελψ ην #1 ζπλερίζηεθε κέρξη ην ιάδη λα 
ηειεηψζεη. Απφ ηνλ Μάην ηνπ 2020 ε αζζελήο δελ είρε ππνηξνπή. 

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

11. Δπαλαιακβαλόκελε αξζξαιγία - post Chikungunya 11622…India  

Μηα 32ρξνλε γπλαίθα πήγε ζηνλ ζεξαπεπηή ζηηο 12 Μαξηίνπ 2020 κε ζνβαξφ πφλν ζηηο αξζξψζεηο, πφλν 
ζην ζψκα, πνλνθέθαιν, ππξεηφ θαη θφπσζε. Πξηλ απφ ηέζζεξα ρξφληα, είρε ππνθέξεη απφ chikungunya 
(ηφο απφ κνιπζκέλν θνπλνχπη) κε ζπκπηψκαηα νδπλεξψλ πξεζκέλσλ αξζξψζεσλ, ππξεηνχ, 
θεθαιαιγίαο θαη έιαβε ζεξαπεία κε αιινπαζεηηθά θάξκαθα. Έλα ρξφλν αξγφηεξα, έπαζε ηπθνεηδή κε 
πςειφ ππξεηφ, γηα ηνλ νπνίν λνζειεχηεθε ζην λνζνθνκείν. Απφ ηφηε είρε απηά ηα ζπκπηψκαηα θάζε κήλα 
θαη κεηά ηε ιήςε αιινπαζεηηθήο ζεξαπείαο αλαθνπθηδφηαλ γηα ιίγεο εκέξεο αιιά ην πξφβιεκα 
επαλαιακβαλφηαλ. Έηζη, απνθάζηζε λα επηιέμεη ηε δνλεηηθή. Ζ  ζεξαπεχηξηα παξαηήξεζε φηη είρε επίζεο 
θαηάζιηςε θαη είρε ρακειή απηνεθηίκεζε. Σεο δφζεθε ην αθφινπζν combo: 
CC9.2 Ομείεο ινηκώμεηο + CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC15.1 Ψπρηθό & πλαηζζεκαηηθό 
ηνλσηηθό + CC20.2 Πόλνο SMJ…TDS 

Μεηά απφ δχν εβδνκάδεο, ε αζζελήο έλησζε αλαθνχθηζε 80% απ' φια ηα ζπκπηψκαηά ηεο θαη θαηλφηαλ 
ραξνχκελε. ηηο 2 Απξηιίνπ, αλέθεξε φηη ήηαλ εληειψο απαιιαγκέλε απφ ηνπο πφλνπο θαη ήηαλ 



   Vol 11#5 12 

δξαζηήξηα. Ζ δφζε κεηψζεθε ζε BD γηα κία εβδνκάδα θαη κεηά ζε OD. ηηο 16 Απξηιίνπ 2020, θαζψο ε 
αζζελήο κπνξνχζε λα θάλεη ηε δνπιεηά ηεο άλεηα, ζηακάηεζε ηε ζεξαπεία. 

Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2020, θαλέλα απφ ηα ζπκπηψκαηα δελ έρεη επαλεκθαληζηεί θαη είλαη ραξνχκελε πνπ ε 
πνηφηεηα ηεο δσήο ηεο έρεη βειηησζεί. 

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

12. Ψπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο11592...Ιλδία 

Σν 2017, φηαλ κηα 40ρξνλε γπλαίθα επηζθέθηεθε ηνλ ζεξαπεπηή, ήηαλ εμαηξεηηθά απνγνεηεπκέλε ιφγσ 
άγλσζησλ θφβσλ, επίκνλεο ζιίςεο θαη θιάκαηνο ρσξίο ιφγν. Οπνηαδήπνηε είδεζε γηα ζάλαην ηελ έθαλε 
λα ηξέκεη απφ ην θφβν θαη ν ήρνο αζζελνθφξνπ ηελ ηξφκαδε. Έλησζε πίεζε ζηα λεχξα πάλσ απφ ην 
θεθάιη ηεο κε απνηέιεζκα λα έρεη ζνβαξφ πνλνθέθαιν. Δίρε πιήξε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο. Σα 
πξνβιήκαηά ηεο μεθίλεζαλ ην 2006, αιιά δελ ππήξρε γλσζηή αηηία. Όηαλ ηα ζπκπηψκαηα ήηαλ ζνβαξά, 
έλησζε αδχλακε αιιά θαηάθεξλε λα εθηειεί ηηο θαζεκεξηλέο ηεο δνπιεηέο. 

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2006, έλαο λεπξνρεηξνπξγφο δήηεζε κηα αμνληθή ηνκνγξαθία ηνπ εγθεθάινπ ηεο αιιά 
δελ απνθάιπςε θακία αλσκαιία. Γηα ηνλ πνλνθέθαιν θαη ηελ αδπλακία ηεο, ζπληαγνγξαθήζεθαλ 
θάξκαθα πνπ πήξε γηα δχν ρξφληα αιιά δελ ππήξμε βειηίσζε. Αθφκε θαη ε πξνζσξηλή αλαθνχθηζε πνπ 
έλησζε εμαθαλίζηεθε απφ ηηο παξελέξγεηεο ησλ αιινπαζεηηθψλ θαξκάθσλ. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2008, άξρηζε 
λα έρεη πφλν ζην ζηνκάρη, ζηελ δεμηά πιεπξά, αέξηα θαη ξέςηκν ηα απνγεχκαηα θαη ηηο λχρηεο. Δπίζεο, 
αλέπηπμε εκβνέο ζην δεμί απηί ηεο, κε έληνλν ήρν 3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Αξλήζεθε λα ζπκβνπιεπηεί 
έλαλ εηδηθφ ΧΡΛ ιφγσ ηνπ θφβνπ ησλ παξελεξγεηψλ ησλ θαξκάθσλ αιιά μεθίλεζε νκνηνπαζεηηθή 
ζεξαπεία γηα ηελ ςπρηαηξηθή ηεο θαηάζηαζε θαη ηνλ έληνλν ήρν. Καζψο δελ ππήξρε βειηίσζε, ηε 
ζηακάηεζε κεηά απφ δχν κήλεο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2008, ν γηαηξφο ηεο δηέγλσζε ηελ θαηάζηαζε σο 
θαηάζιηςε θαη ζπληαγνγξάθεζε ην Placida, ην νπνίν έπαηξλε κέρξη ε ηλδηθή θπβέξλεζε λ' απαγνξεχζεη ηε 
ρξήζε ηνπ, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2014. Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ 6 εηψλ, ην Placida ηεο έθεξλε ππλειία φιε 
ηελ εκέξα. Καηάθεξλε λα δηαρεηξίδεηαη ηελ εκβνή ρσξίο θακία ζεξαπεία. 

Αθνχ ζηακάηεζε ην Placida, ε ςπρηθή ηεο θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε ηφζν πνιχ πνπ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 
2014 έπξεπε λα επηζθεθζεί έλαλ ςπρίαηξν, ν νπνίνο ηεο έδσζε MDD-XR 100 mg OD γηα θαηάζιηςε θαη 
δηζθία Happi-D γηα γαζηξηθά πξνβιήκαηα. Δάλ έραλε αθφκε θαη κία δφζε, ε θαηάζηαζή ηεο γηλφηαλ πνιχ 
άζρεκε. Γχν ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηνπ MDD-XR, ιφγσ ησλ παξελεξγεηψλ ηνπ, αλέπηπμε κηα αθνχζηα 
θίλεζε ησλ πνδηψλ, θισηζψληαο ηα ζηνλ αέξα. Ο ςπρίαηξνο δελ κπνξνχζε λα πξνηείλεη ζεξαπεπηηθά 
κέηξα γη' απηφ. Μάιηζηα ηελ πξνεηδνπνίεζε λα κελ ζηακαηήζεη ην θάξκαθν θαζψο ηα απνηειέζκαηα 
ζηέξεζεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ζνβαξά. Έηζη, ζπλέρηζε λα παίξλεη θαη ηα δχν αιινπαζεηηθά θάξκαθα. 
ηηο 30 Ννεκβξίνπ 2017, ν ζχδπγνο ηεο αζζελνχο επηθνηλψλεζε κε ηνλ ζεξαπεπηή (θίινο ηνπ) ν νπνίνο 
έδσζε:  
#1. CC3.7 Κπθινθνξηθό ζύζηεκα + CC4.10 Γπζπεςία + CC5.3 Νόζνο ηνπ Μεληέξ + CC12.1 
Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC15.2 Ψπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο...TDS  

Μεηά απφ έλα κήλα έλησζε 50% αλαθνχθηζε απ' φια ηα ζπκπηψκαηα - θφβν, αίζζεκα κειαγρνιίαο, 
θιάκα ρσξίο ιφγν, θεθαιαιγία, αλήζπρα πφδηα, εκβνέο θαη γαζηξηθά πξνβιήκαηα. Μεηά απφ έλαλ αθφκε 
κήλα, ηα γαζηξηθά πξνβιήκαηα θαη ε εκβνή εμαθαλίζηεθαλ εληειψο ελψ φια ηα άιια ζπκπηψκαηα 
βειηηψζεθαλ ζηαδηαθά. ε άιινπο 10 κήλεο, έσο ηα ηέιε Ννεκβξίνπ 2018, είρε πιήξε αλάξξσζε. Γελ 
έλησζε πηα αδχλακε θαη αλέθηεζε πιήξσο ηελ απηνπεπνίζεζή ηεο. Έηζη, ν ςπρίαηξνο ηεο ζηακάηεζε ην 
Happi-D θαη κείσζε θαηά ην ήκηζπ ηε δφζε MDD-XR ζηα 50 mg θαη κεηά απφ δχν εβδνκάδεο ζηα 25 mg 
θαη ηειηθά ζηακάηεζε ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 2019. ηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 2019, εκθάληζε κεξηθή (πεξίπνπ 30%) 
ππνηξνπή ζην θφβν, πνλνθέθαιν θαη ηηλάγκαηα ζηα πφδηα. Έηζη, κεηά απφ ζπκβνπιή ελφο  
Senior Θεξαπεπηή 11585…Ιλδία, ην #1 αληηθαηαζηάζεθε απφ ην παξαθάησ: 

Γηα εξεκία: 
#2. NM6 Calming + NM25 Shock + NM95 Rescue Plus...TDS 

Γηα πνλνθέθαιν: 
#3. NM44 Trigeminal Neuralgia + NM85 Headache-BP...TDS 

Μέζα ζε δχν εβδνκάδεο, ν θφβνο ηεο εμαθαλίζηεθε θαη είρε 50% αλαθνχθηζε ζην ζέκα ηνπ ηηλάγκαηνο 
ησλ πνδηψλ θαη ηνλ πνλνθέθαιν. Αθνχ ζπλέρηζε ηηο ζεξαπείεο γηα έλαλ αθφκε κήλα, ζηα ηέιε 
Φεβξνπαξίνπ, πέηπρε θαη πάιη 100% αλαθνχθηζε ζε φια ηα ζπκπηψκαηα. Ζ δνζνινγία ηνπ #3 κεηψζεθε 
ζε OD. Καζψο δελ έπαηξλε αιινπαζεηηθά θάξκαθα, ην #2 κεηψζεθε ζε OD κφλν κεηά απφ ηξεηο κήλεο, 
ζηα ηέιε Μαΐνπ. Ζ δνζνινγία ηνπ #3 κεηψζεθε ζε OW κέρξη ην ηέινο Ηνπλίνπ, πξηλ ζηακαηήζεη ζηα ηέιε 
Απγνχζηνπ 2019. Χζηφζν, ε αζζελήο ζπλερίδεη λα παίξλεη ην #2 OD θαη απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020 δελ είρε 
θακία ππνηξνπή. 



   Vol 11#5 13 

Εάλ ρξεζηκνπνηείηε ην θνπηί ησλ 108CC, δώζηε γηα ην #2: CC15.1 Ψςσικό & Σςναιζθημαηικό ηονυηικό; 
#3: CC11.3 Πον οκέθαλοι + CC11.4 Ημικπανίερ 

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

 Η Γωνιά των Απαντήσεων  

Δ1. Μπνξεί κηα κεηέξα ζεηηθή γηα ην COVID-19 λα ζειάζεη ην παηδί ηεο; 

A. Σν κεηξηθφ γάια βνεζά ζηελ νηθνδφκεζε αλνζίαο πνπ είλαη ηφζν ζεκαληηθή γηα ηελ πγεία ελφο παηδηνχ, 
επνκέλσο δελ ζπληζηνχκε λα απνγαιαθηηζηεί έλα κσξφ. Αλη' απηνχ, ην Immunity Booster κπνξεί λα δνζεί 
ζηε κεηέξα γηα ηελ πξνζηαζία ηφζν ηεο κεηέξαο φζν θαη ηνπ παηδηνχ. Με βάζε κειέηεο θαη εμεηάζεηο, ν 
ΠΟΤ ελζαξξχλεη ην ζειαζκφ απφ κεηέξεο ζεηηθέο ζηνλ COVID. ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ 
βξήθαλ ηηθφ θνξηίν ζην κεηξηθφ γάια. Δπηζθεθζείηε ην 
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/breastfeeding-and-covid-19 

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

Δ2. Όπσο πξνηείλεηαη ζην θεθάιαην 7 #2, πιέλσ θξνχηα θαη ιαραληθά ζε θξέζθν λεξφ αθνχ ηα κνπιηάζσ 
ζε δηάιπκα αιαηηνχ θαη μηδηνχ γηα 20 ιεπηά. Παξαθαιψ λα κε ζπκβνπιέςεηε ζηελ παξνχζα έθηαθηε 
θαηάζηαζε ηνπ COVID-19, εάλ πξέπεη λα ιάβσ επηπιένλ πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρεηξηζκφ θξνχησλ, 
ιαραληθψλ θαη άιισλ εηδψλ παληνπσιείνπ; 

A. Ο COVID-19 εμαπιψλεηαη κέζσ ηεο επαθήο απφ άηνκν ζε άηνκν ή εηζπλνήο ζηαγνληδίσλ πνπ 
πξνέξρνληαη απφ κνιπζκέλν άηνκν ή αγγίδνληαο κηα κνιπζκέλε επηθάλεηα. Έμσ απφ ην αλζξψπηλν 
ζψκα, ν ηφο δηαιχεηαη ζε ιίγεο ψξεο έσο κεξηθέο εκέξεο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο επηθάλεηαο. Δάλ έρεηε 
πξφζθαηα θξέζθα πξντφληα ή είδε παληνπσιείνπ, αθήζηε ηα ζηελ άθξε γηα αξθεηέο ψξεο. ε θάζε 
πεξίπησζε πιχληε ηα ρέξηα ζαο κε ζαπνχλη αθνχ ρεηξηζηείηε ηα είδε παληνπσιείνπ πνπ παξαδφζεθαλ / 
αγνξάζηεθαλ. Έρεη απνδεηρζεί φηη ν ηφο απνηθνδνκείηαη γξήγνξα έμσ απφ ην ζψκα. Αλεμάξηεηα απφ ηνλ 
ηχπν επηθάλεηαο, ηα κηζά απφ ηα ηηθά ζσκαηίδηα πεζαίλνπλ κέζα ζε ιίγεο ψξεο, φρη εκέξεο. εκεηψζηε 
επίζεο φηη ην καγείξεκα ζθνηψλεη ηνλ ηφ ζηα ηξφθηκα. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο δείηε ζην  
https://medical.mit.edu/covid-19-updates/2020/06/can-i-get-virus-grocery-delivery 

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

Δ3. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο πξνζεπρήο ζηε ζεξαπεία κηαο αζζέλεηαο; 

A. Ζ ζεκαζία ηεο πξνζεπρήο έγθεηηαη ζηελ επίθιεζε ηεο ράξεο ηνπ Θενχ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο.  
Ο νπάκη ιέεη φηη ε ράξε ηνπ Θενχ είλαη ζαλ ηε βξνρή πνπ βξέρεη εμίζνπ φινπο. Δάλ ηα ζθάθε καο είλαη 
αλαπνδνγπξηζκέλα, δελ κπνξνχκε λα δερηνχκε βξνρή. Ζ πξνζεπρή είλαη ζαλ λα γπξίδεηο ην ζθάθνο γηα 
λα πηάζεηο ηε βξνρή. Έλαο αζζελήο, ιφγσ ηεο ςπρηθήο δηέγεξζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ κηα αζζέλεηα, 
κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα επηθεληξσζεί ζηελ πξνζεπρή. ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε ε πξνζεπρή ελφο 
ζεξαπεπηή πνπ γίλεηαη κε ζηαζεξή πίζηε θαη θαζαξή αγάπε γηα ηνλ αζζελή, γίλεηαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν 
γηα ηε ζεξαπεία. ρεκαηίδεηαη έλα ηξίγσλν φπνπ ν ζεξαπεπηήο ιακβάλεη ράξε απφ ηνλ Θεφ θαη 
κεηαθέξεηαη ζηνλ αζζελή. Ο αζζελήο πξέπεη λα ζπκβνπιεχεηαη λα πξνζεχρεηαη ηνπιάρηζηνλ φηαλ 
ιακβάλεη ηε ζεξαπεία. 

“Μελ ζεσξείηε ηελ πξνζεπρή θαη ηνλ δηαινγηζκφ σο ην ρφκπη ησλ «θξηθηψλ, ζπαζηθιάθεδσλ θαη 
άξηζησλ». Κξαηεζείηε ζ'απηά, γηαηί απφ κφλα ηνπο κπνξνχλ λα ζαο ζψζνπλ απφ ηελ θαηαζηξνθή” 

…ξη άηπα άη Μπάκπα - Θεία Οκηιία, 25 Ννεκβξίνπ 1964. 

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

Δ4. πλήζηδα λ’ αζρνινχκαη κε ηε ζεξαπεία κε καγλήηεο πξηλ αζρνιεζψ κε ηε δνλεηηθή. Δίλαη εληάμεη λα 
απνζεθεχσ ηνπο καγλήηεο ζην ίδην ληνπιάπη κε ην θνπηί ησλ 108CC; 

A. Μελ θξαηάηε ηα δχν καδί. Αλ θαη φια ηα ηάκαηα ζην θνπηί ησλ 108CC πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ 
ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία κε ηελ πξνζζήθε NM45 Atomic Radiation + SR324 X-Ray, ζπληζηάηαη 
ηδηαίηεξα ε πξνζηαζία ηνπο απφ ηε καθξνρξφληα έθζεζε ζε αθηηλνβνιία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηζρπξνχο 
καγλήηεο, ειεθηξηθνχο θηλεηήξεο (φπσο ζηνπο ειεθηξηθνχο αλεκηζηήξεο ρξεζηκνπνηνχλ ηζρπξνχο 
ειεθηξνκαγλήηεο), κεραλάθη SRHVP, ηειενξάζεηο, κηθξνθχκαηα, ππνινγηζηέο θαη θηλεηά ηειέθσλα. 
Δπίζεο, αλαηξέμηε ζηνλ ηφκν 7 #1 θαη ζηνλ ηφκν 8 #4. 

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

Δ5. Μπνξεί έλα λνζψδεο* θηηαγκέλν απφ θξνχηα, ιαραληθά θαη βηηακίλεο λ' αληηθαηαζηήζεη ηε θπζηθή 
ηξνθή, θαζψο νξηζκέλα ηξφθηκα πνπ πξνσζνχληαη γηα θαιή πγεία είλαη αξθεηά αθξηβά; 

https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/breastfeeding-and-covid-19
https://medical.mit.edu/covid-19-updates/2020/06/can-i-get-virus-grocery-delivery
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A. Σα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά πνπ δπλακνπνηνχληαη ζην SRHVP κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε γηα λα 
θαηαζηήζνπλ ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζ' απηφ πεξηζζφηεξν βηνδηαζέζηκα είηε γηα ηελ 
απνκάθξπλζε ησλ ηξνθηθψλ αιιεξγηψλ. Μηα ηζρπξή δπλακνπνίεζε ελφο είδνπο ηξνθήο θέξεη ηελ 
ελεξγεηηθή ηεο ππνγξαθή θαη φρη ηα πξαγκαηηθά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ ρξεηάδεηαη ν νξγαληζκφο. Δλψ 
κηα αληζνξξνπία ζην ελεξγεηαθφ ζψκα κπνξεί λα δηνξζσζεί, ην θπζηθφ ζψκα ρξεηάδεηαη ζξεπηηθά 
ζπζηαηηθά γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα φξγαλα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα έρεηε κηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή αιιά 
δελ είλαη απαξαίηεην λα ηξψηε εμσηηθά θξνχηα θαη ιαραληθά πνπ πξνσζνχληαη. Ο Θεφο παξέρεη ηα 
απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζε ηνπηθά επνρηαθά θξνχηα θαη ιαραληθά. 
 

*Παξεκπηπηφλησο, απηή δελ είλαη ε ζσζηή ρξήζε ηεο ιέμεο Ννζψδεο. Έλαο λνζψδεο είλαη έλα ίακα πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηελ δπλακνπνίεζε άξξσζηνπ αλζξψπηλνπ ή δσηθνχ ηζηνχ  ή ζσκαηηθνχ εθξίκκαηνο. 

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

Δ6. ηνλ ηφκν 11 #2, ζπληζηάηαη λα θνξάκε γάληηα ελψ ρεηξηδφκαζηε λνζεξή χιε. Πξέπεη λα θάλνπκε ην 
ίδην φηαλ δπλακνπνηνχκε είδε δηαηξνθήο;  

A. Καηά γεληθφ θαλφλα πξέπεη λα ζπκβνπιεχνπκε ηνλ αζζελή λα θέξλεη ην δείγκα (είηε πξφθεηηαη γηα 
ηξφθηκα, αιιεξγηνγφλν ή θάξκαθα) ζ’ έλα θαζαξφ / απνζηεηξσκέλν θηαιίδην αξθεηά κηθξφ ψζηε λα ρσξάεη 
κέζα ζην δνρείν ηνπ SRHVP. Σφηε δελ ηίζεηαη ην δήηεκα ηνπ άκεζνπ ρεηξηζκνχ ηεο νπζίαο. Απηφ 
απνθεχγεη νπνηαδήπνηε δηαζηαπξνχκελε κφιπλζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ ζεξαπεπηή. Σν θηαιίδην πξέπεη λα 
θαιχπηεηαη κε πιαζηηθφ πεξηηχιηγκα, φπσο κεκβξάλε, πξηλ ην ηνπνζεηήζεηε ζην δνρείν. ε απηήλ ηελ 
πεξίπησζε, δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε γαληηψλ.  

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

 Θεία Λόγια από τον Υπέρτατο θεραπεστή  

 

 

 

 

 

 

 

“Η ηξέρνπζα πεπνίζεζε είλαη όηη ε ηαηξηθή πξέπεη λα εθηηκάηαη γηα ηελ εγθπξόηεηά ηεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο. Η ρξήζε ηεο ηειεηώλεη κε ηε ζεξαπεία. Αιιά απηή ε άπνςε πξέπεη λα 
αιιάμεη. Η ηαηξηθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα βιέπεη θαλείο όηη δελ αξξσζηαίλεη, όρη ηόζν γηα λα 
δπλακώλεη θάπνηνλ όηαλ πέζεη, όπσο αθξηβώο θαη ν ζθνπόο ηεο αιήζεηαο είλαη λα δεη κε ηέηνηνλ 
ηξόπν θάπνηνο έηζη ώζηε λα κελ μαλαγελλεζεί.” 

                …άηπα άη Μπάκπα, “The Doctor’s Profession” Οκηιία, επηέκβξηνο 1980 
                                                                                 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-53.pdf 

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

 “Η ππεξεζία πνπ παξέρεηε πξέπεη λα ζαο αληακείβεη, όρη κόλν κε ηελ ηθαλνπνίεζή ζαο αιιά θαη 
κε ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ αλαθνύθηζε απηώλ πνπ ππεξεηείηε. Όηαλ εθείλνη πνπ ππεξεηείηε δελ 
αλαθνπθίδνληαη ή δελ είλαη επραξηζηεκέλνη από απηό, ζε ηη σθειεί ν ελζνπζηαζκόο ζαο ή ε 
αγαιιίαζή ζαο ζηε βνήζεηα πνπ ζαο επεηξάπε λα πξνζθέξεηε; Θα πξέπεη λα έρεηε ηε ραξά ηνπ 
παξαιήπηε σο ζηόρν ζαο. Μελ θάζεζηε θαη κηιάηε γηα ό,ηη έρεηε θάλεη πνπ αλακέλεηαη από εζάο 
αιιά πξνζπαζήζηε λ' αλαθαιύςεηε αλ ε πξάμε ηεο ππεξεζίαο ζαο πξαγκαηηθά αμίδεη ηνλ θόπν, 
αλ έρεη απνδνζεί έμππλα κε πιήξε εθηίκεζε ησλ ηδηαίηεξσλ πεξηζηάζεσλ ηνπ αηόκνπ πνπ ηε 
ρξεηαδόηαλ.“ 

  … άηπα άη Μπάκπα, “No Bumps, No Jumps”, 3rd All India Conf. of SSS Seva Dal, 14 Ννεκβξίνπ 1975 
     http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-18.pdf 

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

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-53.pdf
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 Σσμπληρωματικά  

1. πκβνπιέο πγείαο 

Λαραληθά – θάηε ηα κε ηνλ ηξόπν ζαο γηα πγεία! 

“Πνηεο είλαη νη θύξηεο αηηίεο ηεο θαθήο πγείαο; ... Γηα λα θαιύςεη ηνλ νπξαλίζθν ηνπ θαη άιιεο αηζζήζεηο, ν 
άλζξσπνο αιιάδεη ηε ζύλζεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξαγκάησλ πνπ παξέρνληαη από ηε θύζε θαη 
πξνεηνηκάδεη, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ βξαζκνύ, ηνπ ηεγαλίζκαηνο θαη ηεο αλάκεημεο, παξαζθεπάζκαηα 
πνπ δελ έρνπλ δσηηθόηεηα ζε απηά. “Να είζηε πξνζεθηηθνί ζρεηηθά κε ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο…ηα άςεηα 
ή ηα κηζνκαγεηξεκέλα ιαραληθά θαη ηα ρόξηα είλαη θαιά γηα ηελ πγεία.”…Σάηπα Σάη Μπάκπα 1 

1. Ση είλαη ιαραληθό; 

Δίλαη ην βξψζηκν κέξνο νπνηνπδήπνηε πνψδνπο θπηνχ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ηξνθή, 
εμαηξνπκέλσλ ησλ θξνχησλ φπσο γεληθά είλαη θαηαλνεηφ. ε γεληθέο γξακκέο, ηα ιαραληθά έρνπλ ηε 
κνξθή ξηδψλ, θνλδχισλ θαη βνιβψλ. Μίζρνη ή ινπινχδηα ή  θπιιψδε ιαραληθά θαη βνηαληθά θξνχηα πνπ 
ζεσξνχληαη θαη θαηαλαιψλνληαη σο ιαραληθά, φπσο ε θνινθχζα, ε λεξνθνινθχζα θαη νη ινβνί θαη κεξηθά 
άγνπξα θξνχηα.2 

2. Οθέιε θαη ρξήζε ησλ ιαραληθώλ 

Οθέιε: Μειέηεο απνθαιχπηνπλ φηη ζρεδφλ φια ηα ιαραληθά είλαη ρακειά ζε ζεξκίδεο, πινχζηα ζε 
βηηακίλεο (A, K, B & C), κέηαιια, θπηηθέο ίλεο, θπηνρεκηθά πνπ θαηαπνιεκνχλ ηηο αζζέλεηεο θαη 
αληηνμεηδσηηθά. Δίλαη αιθαιηθά απφ ηε θχζε ηνπο θαη έρνπλ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ, εηδηθά ηα 
θπιιψδε πξάζηλα θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηηο ξίδεο θαη ηα πξάζηλα ιαραληθά. Καηά ζπλέπεηα, κπνξνχλ λα 
απνηνμηλψζνπλ ην ζψκα, λα εληζρχζνπλ θαη λα ελεξγνπνηήζνπλ φια ηα δσηηθά φξγαλα θαη ζπζηήκαηα, λα 
εληζρχζνπλ ηελ αλνζία θαη λα πξνιάβνπλ θαη λα ζεξαπεχζνπλ ρξφληεο θαη απεηιεηηθέο γηα ηε δσή 
αζζέλεηεο. πγθεθξηκέλα, ε πνιχ θνβνχκελε  αξηεξηαθή πίεζε, ν δηαβήηεο, ε αλαηκία θαη ην βάξνο 
κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ θαη ν θαξθίλνο, ε θαξδηαθή πξνζβνιή, ην εγθεθαιηθφ επεηζφδην, νη αλαπλεπζηηθέο 
αζζέλεηεο, νη ινηκψμεηο θ.ιπ. κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ. Δλ νιίγνηο, ηα ιαραληθά είλαη ην θαιχηεξν θπζηθφ 
θάξκαθν. Πάλσ απ 'φια, κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ θάπνηνλ ελεξγεηηθφ θαη πγηή κε ιάκςε ζην  
πξφζσπν!3-8 

Χξήζε: Αγνξάζηε ηνπηθά επνρηθά θξέζθα ιαραληθά. Μεξηθά ιακβάλνληαη θαιχηεξα κφλν σκά, φπσο ην 
αγγνχξη θαη κεξηθά είηε σκά είηε καγεηξεκέλα (ιφγσ ηεο θαιχηεξεο απνξξφθεζεο νξηζκέλσλ ζξεπηηθψλ 

mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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ζπζηαηηθψλ) π.ρ. κπξφθνιν, θαξφην, ληνκάηα, πηπεξηά. Σν ζπαλάθη θαη ε παηάηα είλαη πην επεξγεηηθά φηαλ 
καγεηξεχνληαη. Κξαηήζηε ην ρξφλν καγεηξέκαηνο, ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πνζφηεηα λεξνχ ζην ειάρηζην. 
ηνλ αηκφ, δεκαηηζηά ή καγεηξεκέλα ειαθξά αληί λα βξάζνπλ. Φήλνπκε ή ζνηάξνπκε αληί λα ηεγαλίδνπκε. 
Σα σκά κπνξεί λα κελ ηαηξηάδνπλ ζε απηνχο κε ρακειφηεξε πεπηηθή ηθαλφηεηα.3-8 

Σπληζηώκελε πξόζιεςε: 250-300 gm ή 2½ θιηηδάληα ιαραληθά ηελ εκέξα, κ' έλα ζπλεηφ κείγκα 
δηαθνξεηηθψλ ιαραληθψλ - σκά, ρπκφ ή καγεηξεκέλα. Βξείηε κηα ηζνξξνπία, γηα παξάδεηγκα, κελ θάηε καδί 
κηα κεξίδα ξπδηνχ θαη γιπθνπαηάηαο. Δπίζεο, φρη ηελ ίδηα ξίδα ή ην ίδην πξάζηλν ιαραληθφ φιε ηελ ψξα. 
Πεξηζηαζηαθή επηείθεηα γηα λα ηθαλνπνηήζνπκε ηε γεχζε θαη ηε δηάζεζε είλαη κηα ραξά!3-9 

Ο θαζαξηζκόο ησλ ιαραληθώλ είλαη πνιύ ζεκαληηθόο: Σα κε πιπκέλα ιαραληθά κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 
εγθεθαιηθά θεζηψδε παξάζηηα. Πξψηα, πιχληε ζσζηά ηα ρέξηα θαη μεπιχλεηε ηα ιαραληθά ζε λεξφ βξχζεο 
γηα λα αθαηξέζεηε ηα δπλεηηθά επηβιαβή ππνιείκκαηα θαη κηθξφβηα απφ ηελ επηθάλεηα ηνπο. 

Μνπζθέςεηε ηα ιαραληθά γηα 20 ιεπηά ζ' έλα κπνι λεξφ αλακεκεηγκέλν κε καγεηξηθή ζφδα ή αιάηη θαη μχδη 
ή θνπξθνχκε θαη αιάηη θαη αθνινχζσο απφ ελδειερή πιχζε ζε ηξερνχκελν λεξφ. Σα ιαραληθά κε ζθιεξέο 
ηξαρηέο επηθάλεηεο πξέπεη λα ηξίβνληαη κε καιαθή βνχξηζα.3,8,10 

Δηαηεξείηε θξέζθα ηα ιαραληθά: Ζ αγνξά θξέζθσλ ιαραληθψλ φηαλ ηα ρξεηάδεζηε είλαη ε πξψηε θαιχηεξε 
επηινγή. Γελ ρξεηάδεηαη λα θαηαςχρεηε ληνκάηεο, θξεκκχδηα, παηάηεο θαη γιπθνπαηάηεο, θαιακπφθη θαη 

ζθιεξέο ή ρεηκεξηλά είδε 
θνινθπζηψλ φπσο ε θνινθχζα 
αιιά θπιάμηε ηα ζε δξνζεξφ 
ζθηαζκέλν κέξνο πνπ 
αεξίδεηαη θαιά. Όηαλ ην ςπγείν 
είλαη αλαπφθεπθην, 
απνζεθεχζηε ηα πξάζηλα 
ιαραληθά ζε κηα πιαζηηθή 
ζαθνχια ή ζ' έλα δνρείν, ηηο 
ληνκάηεο ζ' έλα κπνι κε 
επέλδπζε απφ  ραξηνπεηζέηα, 
ηπιίμηε ηα θπιιψδε ρφξηα ζε 
κηα ραξηνπεηζέηα θαη 
ηνπνζεηήζηε ηα ζε κηα 
πιαζηηθή ζαθνχια. Δάλ 
θαίλνληαη καξακέλα, 
αλαδσνγνλήζηε ην καξνχιη θαη 
ηα ρφξηα ρξεζηκνπνηψληαο 
παγσκέλν λεξφ. Μεξηθά 
ιαραληθά κπνξνχλ λα 
ηεκαρηζηνχλ θαη λα 
θαηαςπρζνχλ.2,3,8,11 

Πεξηζζφηεξα απφ 1.000 είδε 
ιαραληθψλ θαιιηεξγνχληαη 
παγθνζκίσο. Καιχπηνπκε 
πεξίπνπ 50 θνηλά ιαραληθά, ηα 
ηλδηθά νλφκαηά ηνπο δίλνληαη 
ζε παξέλζεζε. 

 

3. Ρίδεο, θόλδπινη θαη βνιβνί ιαραληθώλ  

3.1 Παληδάξη (chukandar): Με βαζχ ρξψκα θαη γιπθηά γεχζε, είλαη εμαηξεηηθφ γηα ηνπο αζιεηέο. Μπνξεί 
λα κεηψζεη ηελ αξηεξηαθή πίεζε ζε ιίγεο ψξεο, εηδηθά ηε ζπζηνιηθή πίεζε θαη λα εληζρχζεη ηηο γλσζηηθέο 
ηθαλφηεηεο. πκππθλσκέλν πγξφ απφ βξαζηά ηεχηια πνπ εθαξκφδεηαη ζην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο 
αλαθνπθίδεη ηηο ληθάδεο θαη ηνλ θλεζκφ. Σα ρφξηα ηεχηισλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φπσο ην 
ζπαλάθη.12 

Πξνζνρή: Γελ ζπληζηάηαη γηα φζνπο είλαη επηξξεπείο ζε πέηξεο ζηα λεθξά θαη νπξηθή αξζξίηηδα.12 

3.2 Καξόην (Gaajar): Μηα εμαηξεηηθή πεγή βήηα θαξνηίλεο θαη βηηακηλψλ A, C & E, απνηξέπεη ηελ 
ηχθισζε ζηα παηδηά θαη ηνλ εθθπιηζκφ ηεο σρξάο θειίδαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία. Μπνξεί λα 
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ζηακαηήζεη ηελ εμέιημε ηεο ιεπραηκίαο, ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα θαη ηνπ παρένο εληέξνπ, λα βειηηψζεη 
ηελ πγεία ησλ δνληηψλ, ησλ καιιηψλ θαη ηνπ δέξκαηνο.13 

Παζηηλάθη (chukandar): Μνηάδεη κε ιεπθφ θαξφην θαη είλαη  πινχζην ζε θπιιηθφ νμχ, κπνξεί λ' απνηξέςεη 
γελεηηθέο αλσκαιίεο θαζψο θαη αζζέλεηεο ησλ νχισλ.  

Πξνζνρή: Απνθχγεηε ηα θχιια, ην ζηέιερνο θαη ηα ινπινχδηα πνπ πεξηέρνπλ ηνμηθφ ρπκφ πνπ κπνξεί λα 
πξνθαιέζνπλ ζνβαξά εγθαχκαηα.14 

3.3 Ραπαλάθη (Mooli): Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ pH, λα θαζαξίζεη ηελ αλαπλεπζηηθή νδφ, 
λα θαηαπνιεκήζεη ην θξχν θαη ην βήρα, λα βνεζήζεη ζηε ζεξαπεία ηνπ ίθηεξνπ, ησλ νπξνινγηθψλ 
δηαηαξαρψλ θαη ηεο νζηεναξζξίηηδαο, λα δηαηεξήζεη ην ζψκα θπζηθά ελπδαησκέλν  θαη λα θαζαξίζεη ηελ 
μεξφηεηα, ηελ αθκή θαη ην εμάλζεκα. Σα θχιια είλαη βξψζηκα θαη νη ζπφξνη βνεζνχλ ζηε ζεξαπεία ηεο 
ιεχθεο.15 

Πξνζνρή: Μπνξεί λα εξεζίζεη ην πεπηηθφ ζχζηεκα θαη λα πξνθαιέζεη αέξηα θαη θνχζθσκα, απνθεχγεηε 
ζε πεξίπησζε ρνιφιηζσλ.15 

3.4 Ρέβα/ειηλόξηδα (Shalgam): Μπνξεί λα ζεξαπεχζεη έιθε ζηνκάρνπ, πνλφιαηκν, ίθηεξν θαη επαηίηηδα 
θαη λα δηαιχζεη κηθξέο πέηξεο ζηα λεθξά.16 

Rutabaga: είλαη κηα δηαζηαχξσζε κεηαμχ γνγγπιηνχ θαη ιάραλνπ, ειαθξψο κεγαιχηεξν θαη πην γιπθφ απφ 
ην γνγγχιη. Jicama: πην γιπθφ απφ ην γνγγχιη.16 

Πποζοσή: Απνθχγεηε εάλ θάπνηνο έρεη δηαηαξαρή ηνπ ζπξενεηδνχο.16 

3.5 Γιπθνπαηάηα (Shakarkand): Τςειφηεξε ζε βηηακίλε Α απφ ηελ θαλνληθή παηάηα, είλαη εμαηξεηηθή γηα 
ηα κάηηα. Ακπιψδεο θαη γιπθηά, κπνξείηε λα ηελ απνιαχζεηε ηφζν ζηα αικπξά φζν θαη ζηα γιπθά πηάηα.17 

Πξνζνρή: Απνθχγεηε εάλ θάπνηνο έρεη πέηξεο ζηα λεθξά, λα ιακβάλεηαη κε κέηξν εάλ είλαη δηαβεηηθφο.17 

3.6 Παηάηα (Aalu): Έλα άλεην θαγεηφ γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, είλαη πην επεξγεηηθφ φηαλ θαηαλαιψλεηαη 
κε ην πινχζην ζε θπηηθέο ίλεο δέξκα ηνπ θαη φρη ηεγαλεηφ. Δληζρχεη ην λεπξηθφ ζχζηεκα, ηελ 
θαξδηαγγεηαθή πγεία, ρηίδεη ηζρπξά νζηά θαη εληζρχεη ηελ αζιεηηθή απφδνζε θαη αληνρή.18 

Καζάβα: Με πςειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλεο θαη ζεξκίδεο απφ ηελ παηάηα, έρεη ηα ζξεπηηθά 
ζπζηαηηθά κπξκεγθηψλ. Λνηπφλ, πξέπεη λα μεθινπδηζηεί, λα κνπιηάζεη θαη λα καγεηξεπηεί γηα λα πάξεηε ηα 
νθέιε ηνπ (ηνμηθά εάλ ηξψγνληαη σκά).19 

3.7 Elephant foot yam (Suran/Jimikand): Έρεη ζθιεξφ δέξκα, κεηψλεη ηε βιέλλα θαη ηα αέξηα ελψ 
απμάλεη ηε ρνιή θαη βνεζά ζηελ πέςε. Ηδαληθφ γηα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ.20 

Πξνζνρή: Μφιηο θνπεί, κπνξεί λα εξεζίζεη ην δέξκα θαη ην ιαηκφ, νπφηε πξέπεη λα δηαηεξείηαη βπζηζκέλν 
ζε λεξφ θαη λα βξάδεηαη κε μχδη, ιεκφλη ή ηακάξηλδν.20 

3.8 Κνινθαζία ε εδώδηκνο/Colocasia (Arbi): Μηα εμαηξεηηθή πεγή δηαθφξσλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, 
ηλψλ θαη αλζεθηηθνχ ακχινπ. Ζ ξίδα θαη ηα θχιια ηεο πξέπεη λα ηξψγνληαη καγεηξεκέλα.21 

3.9 Κξεκκύδη (Pyaaj):. Έλα απφ ηα θαιχηεξα απνηνμηλσηηθά, κπνξεί λα απνηξέςεη ζξφκβνπο αίκαηνο θαη 
λα ζεξαπεχζεη ηα ηζηκπήκαηα ησλ εληφκσλ, ηα θνλδπιψκαηα, ηνλ θλεζκφ απφ ηηο ρηνλίζηξεο θαη ηηο 
αλαπλεπζηηθέο αζζέλεηεο, φπσο ην θξχν θαη ηε γξίπε. ε ζχγθξηζε κε ηα θίηξηλα, θφθθηλα θαη άζπξα 
θξεκκχδηα, ηα πην γιπθά φπσο ην Vidalia θαη ηα εζαιφη έρνπλ ρακειφηεξν πνζνζηφ ζξεπηηθψλ νπζηψλ.22  

Πξνζνρή: Απνθχγεηε, ηδηαίηεξα σκά, ζε πεξίπησζε θανχξαο ή πεπηηθήο δηαηαξαρήο.22 

3.10 Φξέζθν θξεκκπδάθη/Πξαζνπιίδα (Pyaaj patta): Απηά είλαη λεαξά θξεκκχδηα, κηα θαιχηεξε πεγή 
θπιιηθνχ νμένο, βηηακηλψλ θαη αζβεζηίνπ. Υξεζηκνπνηνχληαη σο γαξληηνχξα, κπνξνχλ λα θαηαλαισζνχλ 
σκά. Παξφκνηα κε ηα πξάζα (κεγαιχηεξε θαη πην ήπηα ζηε γεχζε κε πεξηζζφηεξε βηηακίλε Α) θαη 
ζρνηλφπξαζν (ήπηα, κε ιηγφηεξα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, αιιά κηα εμαηξεηηθή πεγή ρνιίλεο πνπ βνεζά ζην 
κεηαβνιηζκφ ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ).23 

4. Λαραληθά κίζρσλ θαη ινπινπδηώλ 

4.1 Kohlrabi (Knolkhol): Μηα κνξθή ιάραλνπ θαη παξφκνην κε ην ζηέιερνο ηνπ κπξφθνινπ ζε γεχζε 
αιιά πην ήπηα θαη γιπθφ, νιφθιεξν ην θπηφ εθηφο απφ ην ζηέιερφο ηνπ, είλαη βξψζηκν. Έλα θιηηδάλη 
γνγγχιη κπνξεί λα θαιχςεη ην 100% ηεο θαζεκεξηλήο καο βηηακίλεο C.24 

4.2 Asparagus (Shatavari): Δίλαη ρακειφηεξν ζε βηηακίλεο απφ ην κπξφθνιν αιιά κηα θαιχηεξε πεγή 
ζηδήξνπ θαη ραιθνχ. Έλα θπζηθφ δηνπξεηηθφ, κπνξεί λα απνηξέςεη ην νίδεκα θαη ηε ινίκσμε ηνπ 
νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη έρεη εξεκηζηηθή δξάζε.25 
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4.3 Λάραλν (Patta gobi): Σν πξάζηλν ιάραλν είλαη πην πγηεηλφ φηαλ ζνηαξηζηεί. Σν θφθθηλν ιάραλν, πην 
θαηάιιειν γηα ζαιάηα, έρεη 10 θνξέο πεξηζζφηεξε βηηακίλε Α θαη δηπιά ηνλ ζίδεξν ηνπ πξάζηλνπ ιάραλνπ 
αιιά έρεη κφλν ην 50% ηεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπ ζε βηηακίλε Κ.26 

Λαραλάθηα Βξπμειιώλ: Μηθξφηεξα ζε κέγεζνο κε παξφκνηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, ε γεχζε ηνπο απμάλεηαη 
φηαλ ςεζνχλ ή ζνηαξηζηνχλ. Θα κπξίδνπλ άζρεκα εάλ είλαη παξαςεκέλα ή βξαζηά.27 

Λαραλίδεο (Haak) & Μπνθ Σζόη: Με πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε βηηακίλεο, είλαη ηδηαίηεξα θαιά γηα ηελ 
απνηνμίλσζε ηνπ ζψκαηνο, ηελ αλάπηπμε ησλ νζηψλ θαη ηελ πγηή φξαζε.28 

Αγθηλάξα: Θεσξείηαη ηνλσηηθφ ηνπ ήπαηνο, ηα θχιια ηεο είλαη ην πην ζξεπηηθφ κέξνο.29 

4.4 Μπξόθνιν: Ολνκάδεηαη ζνχπεξ ηξνθή γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ, ηελ ελίζρπζε ησλ νζηψλ θαη 
ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο απφ θάζε άπνςε. Πην ζξεπηηθφ φηαλ είλαη θξέζθν, πιέλεηαη ιίγν πξηλ ην 
καγείξεκα ζηνλ αηκφ.30  

4.5 Κνπλνππίδη (Phool gobi): Έλα απνζεηήξην βηηακηλψλ θαη κεηάιισλ, είλαη εμαηξεηηθφ γηα ηε κλήκε.31  

Πξνζνρή: ε πεξίπησζε λεθξηθνχ πξνβιήκαηνο ή νπξηθήο αξζξίηηδαο ή ζε πεξίπησζε ιήςεο 
αληηπεθηηθψλ γηα ην αίκα, απνθχγεηέ ην ή θάηε ην ζε κηθξή πνζφηεηα.31 

5. Φπιιώδε ιαραληθά 

5.1 παλάθη (Palak): Δίλαη κηα απφ ηηο θαιχηεξεο πεγέο καγλεζίνπ. Όηαλ καγεηξεχηαη, ηα ζξεπηηθά 
ζπζηαηηθά ηνπ εληζρχνληαη αιιά ν ζίδεξνο θαη ην αζβέζηην ζε απηφ δελ απνξξνθψληαη ιφγσ νξηζκέλσλ 
αληηζξεπηηθψλ νπζηψλ.32 

Μαξνύιη (Salad patta): πγθξηηηθά ρακειφ ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά αιιά κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ, 
δηαηεξεί ην ζψκα ελπδαησκέλν.32 

Ρόθα/Rocket: Έλα απφ ηα πην πινχζηα ηξφθηκα ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, εμαηξεηηθφ γηα ηελ πγεία.33 

Νεξνθάξδακν: Πινχζην ζε ιηπαξά νμέα σκέγα-3, είλαη θαιφ γηα ηελ θαξδηά. Έλα πνιπεηέο ιαραληθφ πνπ 
κεγαιψλεη θπζηθά θαηά κήθνο ηξερνχκελσλ πδάηηλσλ θαλαιηψλ, πξέπεη λα πιέλεηαη θαιά πξηλ απφ ηε 
ρξήζε.34 

Ιλδηθή κνπζηάξδα (Sarson ka saag): Παξφκνην αιιά πην πηθάληηθν απφ ην ζπαλάθη.35 

Λαραλίδα (Kέηι) (Karam saag): Παξφκνηα κε ην ζπαλάθη ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, είλαη πην πινχζηα ζε 
βηηακίλεο. Καιχηεξα ηξψγεηαη σκή, ζε smoothies, ζηνλ αηκφ ή  ειαθξά ζνηαξηζκέλε.36 

5.2 Μνξίλγθα/Drumstick (Sahjan): Γλσζηφ σο ζαπκαηνπξγφ θπηφ, πεξηέρεη 2 θνξέο ηελ πξσηεΐλε ηνπ 
γηανπξηηνχ, 3 θνξέο ην θάιην ηεο κπαλάλαο, 4 θνξέο ηε βηηακίλε Α ησλ θαξφησλ θαη ηνπ αζβεζηίνπ ζην 
αγειαδηλφ γάια θαη 7 θνξέο ηε βηηακίλε C ησλ πνξηνθαιηψλ. Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηε καγεηξηθή θαη 
ζηελ παξαδνζηαθή ηαηξηθή, κπνξεί λα θαζαξίζεη ην αίκα, λα θαηαπνιεκήζεη ηε θιεγκνλή, λα ηζνξξνπήζεη 
ηηο νξκφλεο, λα θαηαπνιεκήζεη ηνλ ππνζηηηζκφ θαη ηε γήξαλζε, λ' απνηξέςεη ηελ αλαηκία, λα βνεζήζεη 
ζηελ πέςε, λα εμηζνξξνπήζεη ην ζάθραξν ζην αίκα θαη λα ζεξαπεχζεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ δέξκαηνο..37  

Πποζοσή: Όζνη ρξεζηκνπνηνχλ θάξκαθα γηα λα ζπκβνπιεπηνχλ ηνλ γηαηξφ ηνπο.37 

5.3 Σξηγσλέιια (Methi) leaves: Μηα πινχζηα πεγή ζηδήξνπ θαη άιισλ κεηάιισλ, βνεζά ζηελ πέςε θαη 
ζηε δηαρείξηζε ηνπ δηαβήηε, πξνζζέηνληαο γεχζε θαη θαξχθεπκα ζηα ηξφθηκα.38 

6.   Φξνύηα πνπ θαηαλαιώλνληαη σο ιαραληθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο λεξνθνινθύζαο, ηεο 
θνινθύζαο θαη ησλ ινβώλ 

6.1 Αβνθάλην/Βνπηπξόδεληξν: Μηα πςειή ηξνθή θαιίνπ πινχζηα ζε πγηεηλά γηα ηελ θαξδηά ιίπε, είλαη 
εμαηξεηηθφ γηα πξνζηαζία απφ ρξφληεο αζζέλεηεο. Μφιηο θνπεί, παζπαιίζαηε ρπκφ ιεκνληνχ γηα λα ην 
δηαηεξήζεηε θξέζθν γηα ιίγν.39 

6.2 Πηπεξηά/Γιπθηέο πηπεξηέο (Shimla mirch): Πνιχρξσκε θαη επέιηθηε ζηε ρξήζε, κηα κεζαίνπ 
κεγέζνπο πηπεξηά κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη πεξηζζφηεξν απφ ηελ θαζεκεξηλή καο αλάγθε γηα βηηακίλε Α θαη 
C θαη κπνξεί λα θαηαπνιεκήζεη αζζέλεηεο απφ ην θνηλφ θξπνιφγεκα έσο ηνλ θαξθίλν. Ηδαληθφ γηα εγθχνπο, 
κπνξεί λα πξνζηεζεί ζε ζαιάηεο ή ζε νπνηνδήπνηε θαγεηφ..40 

6.3 Νηνκάηα (Tamatar): Μηα σκή ληνκάηα ηελ εκέξα κπνξεί λ' απνηξέςεη ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο 
εληέξνπ. Δπίζεο, είλαη κηα απφ ηηο θαιχηεξεο πεγέο θπηνζξεπηηθνχ ιπθνπελίνπ πνπ εληζρχεη ηελ αλνζία 
θαη αλαζηέιιεη ηελ αλάπηπμε θαξθηληθψλ φγθσλ. Σν ιπθνπέλην είλαη πεξηζζφηεξν βηνδηαζέζηκν φηαλ ε 
ληνκάηα καγεηξεχεηαη θαη θαηαλαιψλεηαη κε πινχζηα ζε ιηπαξά ηξφθηκα φπσο αβνθάλην, ειαηφιαδν ή ιάδη 
θαξχδαο, μεξνχο θαξπνχο θαη ζπφξνπο.41 
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Πξνζνρή: Απνθχγεηε ζε πεξίπησζε παιηλδξφκεζεο νμέσλ ή ζπρλφ πφλν ζηηο αξζξψζεηο ή ζηνπο κπο.41 

6.4 Αγγνύξη (Kheera): Ενπκεξφ, δξνζεξφ θαη ηξαγαλφ, ηξψγεηαη θαιχηεξα σκφ. Μηα ζεξαπεπηηθή 
θνινθχζα κε δηνπξεηηθά απνηειέζκαηα, βνεζά λα μεπξεζηνχλ ηα πξεζκέλα κάηηα, επηβξαδχλεη θπζηθά ηε 
γήξαλζε, θαζαξίδεη θαη αιθαινπνηεί ην αίκα, απνηξέπεη ηελ αθπδάησζε, ηε δπζθνηιηφηεηα θαη ηελ 
ππεξζέξκαλζε ηνπ ζψκαηνο. Οη θέηεο αγγνπξηνχ πνπ δηαηεξνχληαη πάλσ ζηα κάηηα, κπνξνχλ λα ηα 
ραιαξψζνπλ θαη λα ηα δξνζίζνπλ.42 

6.5 Κνινθύζα (Sitaphal/Kaddoo): Απηή ε δσληαλή ρεηκεξηλή θνινθχζα είλαη εμαηξεηηθή γηα ηα κάηηα θαη 
απνηξέπεη ηελ παρπζαξθία. Οη ζπφξνη ηεο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ χπλνπ.43  

Κνινθπζάθη (Turai): Σν θαινθαηξηλφ θνινθχζη, πινχζην ζε βηηακίλε C, κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ, 
είλαη εχπεπην.44 

6.6 Βεληγθαζία ε θεξνθόξνο/Winter melon/White pumpkin (Pettha): Έλα κνλαδηθφ θαξκαθεπηηθφ 
πεπφλη πνπ θαηαλαιψλεηαη θπξίσο ζηελ Ηλδία θαη ηελ Κίλα, κπνξεί λα θαζαξίζεη ηελ αξλεηηθή ελέξγεηα 
απφ ην πεξηβάιινλ. Έλα πνηήξη ρπκφ θάζε πξσί ζα δηαηεξήζεη ην ζψκα δξνζεξφ, ζε εγξήγνξζε θαη 
ελέξγεηα θαη ζα εληζρχζεη ηελ πλεπκαηηθή ηθαλφηεηα, δηαηεξψληαο ηα λεχξα ήξεκα. Μπνξεί λα απαιιάμεη 
απφ δνζηήλεο, αηκνξξνΐδεο θαη δπζθνηιηφηεηα.45  

Πξνζνρή: Όζνη είλαη επηξξεπείο ζε αζζέλεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, ζα πξέπεη λα ην αλακεηγλχνπλ κε κέιη 
ή πηπέξη 45  

6.7 Πηθξό πεπόλη/Bitter melon (Karela): Μπνξεί λα ζεξαπεχζεη ηνλ δηαβήηε, ηελ νπξηθή αξζξίηηδα, ηνλ 
ίθηεξν θαη ηηο πέηξεο ζηα λεθξά θαη λα ξπζκίζεη ηα έκκελα. Δπίζεο, κπνξεί λα ζεξαπεχζεη θαη λα 
απνηξέςεη ηελ εινλνζία, ηνπο ηνχο, ην HIV/AIDS θαη ηε ιέπξα θαη λα βνεζήζεη ζηε δηαρείξηζε απηνάλνζσλ 
δηαηαξαρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ξεπκαηνεηδνχο αξζξίηηδαο.46 

Πξνζνρή: Γελ ζπληζηάηαη γηα έγθπεο γπλαίθεο θαη άηνκα πνπ ιακβάλνπλ δηαβεηηθά θάξκαθα θαζψο θαη 
κεηά απφ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε έσο ηελ αλάξξσζε.46  

6.8 Νεξνθνινθπζηά/Calabash (Lauki): πληζηάηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ πγεία ηνπ εληέξνπ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηελ παξαζθεπή ηφζν αικπξψλ φζν θαη γιπθψλ πηάησλ. Δάλ είλαη πηθξή, δελ πξέπεη λα θαηαλαιψλεηαη.47  

6.9 Μεξηθέο άιιεο εμαηξεηηθέο θνινθύζεο κε παξόκνηα νθέιε: 

Ivy gourd/coccinia (Kunduru); Iηλδηθή θνινθχζα/round baby pumpkin (Tinda); Αηρκεξά θνινθχλζε (Parval) 
γλσζηή σο ιαραληθφ ηνπ θησρνχ, ζεσξείηαη θαιή γηα ηελ αλνξεμία; Λνχθα (Torai); θαη Φηδνθνινθχζη 
(Chichinda) πνπ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη γαζηξεληεξνινγηθά πξνβιήκαηα (φπσο δπζπεςία, ζηνκαρφπνλν, 
δπζθνηιηφηεηα θαη κεηεσξηζκνχο).48-52 

6.10 Μειηηδάλα/Brinjal/Eggplant (Baingun): Πεξηέρεη ην ζπάλην αληηνμεηδσηηθφ Nasunin ζην πνξθπξφ 
ηεο δέξκα πνπ πξνζηαηεχεη ηηο κεκβξάλεο ησλ εγθεθαιηθψλ θπηηάξσλ.53  

Πποζοσή: Γελ είλαη θαηάιιειε γηα άηνκα κε ρακειφ επίπεδν ζηδήξνπ, λεθξηθά πξνβιήκαηα, νπξηθή 
αξζξίηηδα ή αιιεξγίεο. Σα θχιια θαη νη βνιβνί ηεο είλαη ηνμηθά θαη δελ πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη.53 

6.11 Μπάκηα (Bhindi): Πινχζηα ζε σκέγα-3 θαη σκέγα-6 ιηπαξά νμέα, κε πνιχ ζξεπηηθή γιίλα ζην 
εζσηεξηθφ, είλαη ην θαιχηεξν ιαραληθφ γηα ηελ πξφιεςε ηεο εκηθξαλίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο κλήκεο.54 

6.12 Φαζόιη/French Beans (Phaliyan): Πινχζην ζε ζχλζεηνπο πδαηάλζξαθεο, πξσηεΐλεο θαη θπηηθέο ίλεο 
αιιά κε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε λάηξην, είλαη έλα πγηεηλφ θαγεηφ θαη θαιφ γηα ηνπο δηαβεηηθνχο. Μειέηεο 
δείρλνπλ φηη κπνξεί λ' αλαζηείιεη ηνλ HIV.55 

Πξνζνρή: Ν’ απνθεχγεηαη ζε πεξηπηψζεηο πξνβιεκάησλ ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο.55 

6.13 Αξαθάο (Matar): Πινχζην ζε θπηηθέο ίλεο θαη πξσηεΐλεο, αιιά ιφγσ ησλ αληηζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ 
ηνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πεπηηθή δπζθνξία, νπφηε λα ηξψγεηαη καγεηξεκέλνο.56 

6.14 Πξάζηλν ηζίιη (Hari mirch): Έλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ζηελ ηλδηθή, κεμηθάληθε θαη ηατιαλδέδηθε 
θνπδίλα, πινχζην ζε βηηακίλε C, ζίδεξν θαη θαςατθίλε, απμάλεη ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη δηεγείξεη 
ηνλ νπξαλίζθν.57 

6.15 Γιπθό θαιακπόθη/Καιακπόθη (Makka): Έλα ακπινχρν ιαραληθφ (ζηε βνηαληθή είλαη θξνχην, 
επίζεο  δεκεηξηαθφ), είλαη εμαηξεηηθά ηλψδεο, ζξεπηηθφ, ρσξίο γινπηέλε θαη επεξγεηηθφ, εάν δελ είλαη 
γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλν.58 

Πξνζνρή: Μπνξεί λα γίλεη δχκσζε ζην έληεξν θαη λα πξνθαιέζεη πφλν ζην ζηνκάρη εάλ θάπνηνο έρεη έλα 
επαίζζεην πεπηηθφ ζχζηεκα.58 
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6.16 Μεξηθά άγνπξα θξνύηα πξνζθέξνπλ πνιιά νθέιε γηα ηελ πγεία, όπσο ηα ιαραληθά: 
Σδαθθξνπη (Kathal) γηα ελίζρπζε ηεο αλνζίαο θαη ηνπ θαινχ χπλνπ. Παπάγηα (Papita) γηα πεπηηθή πγεία, 
πεξηπνίεζε ηνπ δέξκαηνο θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ινηκψμεσλ θαη εκκελνξξντθψλ πφλσλ. Σα θχιια 
παπάγηαο είλαη γλσζηφ φηη ζεξαπεχνπλ ηνπο επηδεκηθνχο ππξεηνχο θαη Μπαλάλα 
Αληηιιώλ/Μπαλάλα(Kaccha kela) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ινπινπδηώλ θαη ηνπ κίζρνπ έρνπλ 
πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε θπηηθέο ίλεο θαη είλαη άξηζηα γηα ηνλ εγθέθαιν θαη ηα λεθξά θαη απνκαθξχλνπλ 
πνιιέο αζζέλεηεο.59-61  

6.17 Μαληηάξη (Chatrak): Έλαο σθέιηκνο κχθεηαο απφ ηε θχζε ηνπ (αλ θαη ηξψγεηαη ζαλ ιαραληθφ), είλαη 
έλαο ηζρπξφο καρεηήο ηνπ θαξθίλνπ θαη εληζρπηήο ηεο αλνζίαο θαη κηα εμαηξεηηθή πεγή βηηακηλψλ Β πνπ 
είλαη θαιφ γηα ηνλ εγθέθαιν θαη ηελ θαξδηά. Μπνξεί λα απνηξέςεη ηηο δηαηαξαρέο ηνπ ζπξενεηδνχο..62 

Πξνζνρή: Αγνξάζηε απφ γλσζηή πεγή κηα θαη κεξηθά καληηάξηα καδεκέλα απφ ηε θχζε κπνξεί λα είλαη 
άθξσο ηνμηθά.62 

πκπέξαζκα: Σα ιαραληθά πξέπεη λα απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο καο δηαηξνθήο αιιά 
ε ππεξβνιηθή πξφζιεςε κπνξεί λα πξνθαιέζεη πεπηηθέο δηαηαξαρέο. Λεηηνπξγνχλ θαιχηεξα φπσο ηα 
θάξκαθα, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε κέηξν, ζ' έλα ηζνξξνπεκέλν κείγκα, κε θαηαλφεζε θαη πξνζνρή 
ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ αηφκνπ.3-8 

Αλαθνξέο θαη ζύλδεζκνη: 

1. Sathya Sai Speaks, Good health and goodness, chapter 21, vol 15, 30 September 1981:  
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf  
2. What is a vegetable: https://www.britannica.com/topic/vegetable 
3. Benefits: https://www.myupchar.com/en/healthy-foods/vegetables?utm_medium=firstpost&utm_source=indian-green-leafy-

vegetables 
4. https://www.eatforhealth.gov.au/food-essentials/five-food-groups/vegetables-and-legumes-beans 
5. https://www.marthamckittricknutrition.com/10-benefits-of-eating-vegetables/ 
6. Alkaline: https://trans4mind.com/nutrition/pH.html 
7. Balanced eating: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/vegetables-and-fruits/ 
8. Dietary guidelines India: https://www.nhp.gov.in/healthlyliving/healthy-diet 
9. Dietary guidelines USA: https://healthyeating.sfgate.com/usda-fruit-vegetable-recommendations-9339.html; 

https://www.hhs.gov/fitness/eat-healthy/dietary-guidelines-for-americans/index.html 
10. Cleaning vegetables: Vibrionics Newsletter, Vol 2 issue 2, March 2011 ”Answer corner,Q1”): 

https://www.healthline.com/nutrition/washing-vegetables#1; https://www.moving.com/tips/how-to-sanitize-fruits-and-
vegetables/ 

11. Keeping vegetables fresh: https://www.unlockfood.ca/en/Articles/Cooking-Food-Preparation/How-to-store-vegetables-to-keep-
them-fresh.aspx; https://inhabitat.com/6-ways-to-keep-your-fruits-and-veggies-fresher-for-longer/ 

12. Beets: https://www.healthline.com/nutrition/benefits-of-beets#section2; https://foodrevolution.org/blog/benefits-of-beets/; 
https://www.readersdigest.ca/food/healthy-food/health-benefits-of-beets;  

13. Carrots: https://www.medicalnewstoday.com/articles/270191; https://parenting.firstcry.com/articles/magazine-18-must-know-
benefits-of-carrot-gajar-for-health-skin-and-hair/ 

14. Parsnip: https://draxe.com/nutrition/parsnip-nutrition/ 
15. Radish: https://www.indiatoday.in/lifestyle/health/story/mooli-radish-health-benefits-winter-veggie-india-digestion-blood-

pressure-lifest-1117051-2017-12-27; https://www.lybrate.com/topic/benefits-of-radish-and-its-side-effects; 
https://www.organicfacts.net/health-benefits/vegetable/health-benefits-of-radish.html; https://draxe.com/nutrition/radish-
nutrition/ 

16. Turnip/Celeriac/Rutabaga: https://www.medindia.net/dietandnutrition/top-10-health-benefits-of-a-turnip.htm;  
https://draxe.com/nutrition/turnip/; https://draxe.com/nutrition/celeriac/ 

17. Sweet potato: https://draxe.com/nutrition/sweet-potato-nutrition-facts-benefits/; https://www.healthline.com/nutrition/sweet-
potato-benefits 

18. Potato: https://draxe.com/nutrition/root-vegetables/; http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspice&dbid=48; 
19. Cassava: https://www.healthline.com/nutrition/cassava 
20. Elephant foot yam: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/food-news/suran-or-jimikand-secret-benefits-of-this-vegetable-

and-tips-to-cook-it/articleshow/76245383.cms? 
21. Taro root: https://www.healthline.com/nutrition/taro-root-benefits#section5 
22. Onion: https://www.livescience.com/45293-onion-nutrition.html; https://draxe.com/nutrition/onions-nutrition/; (refer “In Addition” 

Vol 5 issues 1 & 2 (Jan/Feb and March/April 2014). 
23. Spring onion: https://draxe.com/nutrition/scallions/ 
24. Kohlrabi/German turnip: https://draxe.com/nutrition/kohlrabi/ 
25. Asparagus: https://draxe.com/nutrition/asparagus-nutrition/ 
26. Cabbage red v. green: https://draxe.com/nutrition/red-cabbage/ 
27. Brussel sprouts: https://draxe.com/nutrition/brussels-sprouts-nutrition/ 
28. Collard greens: https://draxe.com/nutrition/collard-greens/ 
29. Artichoke: https://indianexpress.com/article/india/india-others/vegetable-of-gods-artichoke-and-its-untapped-benefits/ 
30. Broccoli: https://draxe.com/nutrition/broccoli-nutrition/ 
31. Cauliflower: https://draxe.com/nutrition/cauliflower/ 
32. Spinach & Lettuce: https://draxe.com/nutrition/spinach-nutrition/ 
33. Arugula: https://draxe.com/nutrition/arugula/ 
34. Watercress: https://draxe.com/nutrition/watercress/ 
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35. Mustard greens: https://draxe.com/nutrition/mustard-greens-nutrition/ 
36. Kale: https://draxe.com/nutrition/health-benefits-of-kale/ 
37. Moringa: https://draxe.com/nutrition/moringa-benefits/; https://www.netmeds.com/health-library/post/drumstick-health-benefits-

nutrition-uses-recipes-and-side-effects; https://www.medicalnewstoday.com/articles/319916#risks-with-existing-medications 
38. Fenugreek leaves: https://www.firstpost.com/health/forget-kale-you-should-be-eating-these-10-indian-greens-instead-

7884601.html 
39. Fruit vegetables: Avocado: https://draxe.com/nutrition/avocado-benefits/; 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/270406#diet 
40. Bell pepper: https://draxe.com/nutrition/bell-pepper-nutrition/ 
41. Tomato: https://draxe.com/nutrition/tomato-nutrition/; http://saibaba.ws/teachings/foodforhealthy.htm 
42. Cucumber: https://draxe.com/nutrition/cucumber-nutrition/ 
43. Pumpkin: https://www.healthline.com/nutrition/pumpkin; https://draxe.com/nutrition/pumpkin-seeds/;  
44. Zucchini: https://www.healthline.com/nutrition/zucchini-benefits 
45. Ash Gourd: https://isha.sadhguru.org/in/en/blog/article/ash-gourd-winter-melon-cool-vegetable-benefits-recipes 
46. Bitter gourd(Karela): https://draxe.com/nutrition/bitter-melon/ 
47. Bottle gourd: https://www.nutrition-and-you.com/bottle-gourd.html; https://food.ndtv.com/food-drinks/7-incredible-benefits-of-

drinking-of-bottle-gourd-lauki-juice-1452828 
48. Ivy gourd/Kunduru: https://www.verywellhealth.com/the-benefits-of-ivy-gourd-89467; https://www.healthbenefitstimes.com/ivy-

gourd/ 
49. Indian squash (Tinda): https://www.netmeds.com/health-library/post/tinda-indian-round-gourd-health-benefits-nutrition-uses-

for-skin-hair-weight-loss-and-recipes 
50. Pointed gourd (Parval): https://www.lybrate.com/topic/pointed-gourd-benefits-and-side-effects 
51. Ridge gourd (turai): https://www.thehealthsite.com/fitness/health-benefits-of-ridge-gourd-or-tori-bs815-319005/; 

https://food.ndtv.com/food-drinks/make-your-boring-vegetables-yummy-3-tasty-yet-healthy-turai-ridge-gourd-dishes-to-try-
2031443 

52. Snake gourd (Chichinda): https://www.healthbenefitstimes.com/snake-gourd/ 
53. Eggplant/aubergine/brinjal: https://draxe.com/nutrition/eggplant-nutrition/; https://www.medicalnewstoday.com/articles/279359 
54. Okra/ladiesfinger: https://draxe.com/nutrition/okra-nutrition/; https://www.netmeds.com/health-library/post/6-astonishing-health-

benefits-of-okra-you-didnt-know 
55. Green Beans: https://draxe.com/nutrition/green-beans-nutrition/; https://www.verywellfit.com/green-beans-nutrition-facts-

calories-carbs-and-health-benefits-4169523; https://www.seedsofindia.com/category/Beans-Peas-and-Corn-17 
56. Green Peas: https://draxe.com/nutrition/green-peas/; https://www.healthline.com/nutrition/green-peas-are-healthy#section7 
57. Green chillies: https://www.lybrate.com/topic/green-chilli-benefits-and-side-effects 
58. Sweet corn (Makka): https://draxe.com/nutrition/nutritional-value-of-corn/ 
59. Unripe Jackfruit: https://food.ndtv.com/food-drinks/7-important-reasons-to-include-jackfruit-kathhal-in-your-regular-diet-

1783929 
60. Unripe Papaya: https://www.medindia.net/dietandnutrition/health-benefits-of-unripe-green-papaya.htm 
61. Plantain/raw banana/stalk: https://food.ndtv.com/ingredient/plantain-701208; https://www.ndtv.com/health/raw-bananas-are-

good-for-diabetics-health-benefits-of-raw-bananas-you-must-know-1888722; https://www.thehealthsite.com/diseases-
conditions/natural-remedies/amazing-health-benefits-of-banana-stem-kd0718-582035/ 

62. Mushroom: https://draxe.com/nutrition/mushroom-nutrition-benefits/ 

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

2. Μηα αλέθδνηε - ζαπκαηνπξγή εκπεηξία ελόο ζεξαπεπηή 
11601… Ιλδία

 

Μεγαιόθαξδε πίζηε Θεξαπεύεη Σξύπα ζην Κεθάιη
  

ηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 2020, θαζαξίδνληαο ηελ ζηνά ηνπ ζπηηηνχ ηεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο βξαδηλήο 
θιηληθήο ηεο, ε ζεξαπεχηξηα γιίζηξεζε θαη έπεζε κε ηελ πιάηε, γχξσ ζηηο 5 κ.κ. Αθνχγνληαο ηηο θξαπγέο 
ηεο, νη αδειθέο ηεο πήγαλ ηξέρνληαο θαη ηελ βξήθαλ ζε κηα ιίκλε αίκαηνο λα ιέεη «Sairam, Sairam, 
Sairam…» ην νπνία ζπλέρηζε γηα 20 ιεπηά, έρνληαο ράζεη εληειψο επίγλσζε γηα ην πεξηβάιινλ ηεο. Δλ ησ 
κεηαμχ πέληε αζζελείο είραλ θηάζεη θαη θάζνληαλ κέζα ζην ζπίηη ηεο. Οη αδειθέο ηεο ηελ αλέβαζαλ 
πξνζεθηηθά ζε αλαπεξηθή θαξέθια θαη θαλφληζαλ λα ηελ κεηαθέξνπλ ζ’ έλα θνληηλφ λνζνθνκείν. 

Με φιε ηελ αλαηαξαρή, νη αζζελείο πνπ πεξίκελαλ βγήθαλ έμσ. Αλαγλσξίδνληαο έλαλ θαιφ ηεο θίιν 
αλάκεζα ζηελ νκάδα, ε ζεξαπεχηξηα μαλαβξήθε ηε κλήκε ηεο. Έρνληαο επίγλσζε ηεο θαηάζηαζήο ηεο, ε 
ζεξαπεχηξηα αξλήζεθε λα πάεη ζην λνζνθνκείν θαη δήηεζε αλη’ απηνχ ην θνπηί κε ηα combos άη 
Γνλεηηθήο. Δηνίκαζε ην ίακα*, πήξε κία δφζε αιιά έθαλε εκεηφ. Με πιήξε πίζηε ζηνλ νπάκη πήξε άιιε 
κηα δφζε θαη έθαλε επίζεο ίακα κε ιάδη θαξχδαο. Μφιηο ην έβαιε ζηελ πιεγή ηεο, ε αηκνξξαγία 
ζηακάηεζε. Αθφκε θαη ζ' απηήλ ηελ θαηάζηαζε, θξφληηζε πξνζεθηηθά 3 απφ ηνπο 5 αζζελείο πνπ είραλ 
έξζεη απφ καθξηλά κέξε, κηα απφ απηνχο ήηαλ έγθπνο. Οη άιινη δχν αζζελείο πνπ δνχζαλ θνληά 
απνθάζηζαλ λα επηζηξέςνπλ κηα άιιε κέξα. Σελ επφκελε εκέξα, κε ηελ επηκνλή ηεο νηθνγέλεηαο, ε 
αδεξθή ηεο ηελ πήγε ζην λνζνθνκείν ξη άηπα άη, φπνπ επηπιήρζεθε επεηδή δελ πήγε ακέζσο θαζψο 
απηφ ήηαλ πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ ζην θεθάιη. Ζ λνζνθφκα μχξηζε ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηελ πιεγή γηα 
λα ηελ πξνεηνηκάζεη γηα ξάκκαηα. Ο γηαηξφο πνπ ήηαλ ζε ππεξεζία δηαπίζησζε φηη ε πιεγή, αλ θαη πνιχ 
βαζηά, είρε ήδε αξρίζεη λα επνπιψλεηαη θαη δελ ππήξρε αλάγθε γηα ξάκκαηα! Αλαθέξζεθε ζηνλ αλψηεξν 
λεπξνρεηξνπξγφ πνπ πξαγκαηνπνίεζε εθηεηακέλε θπζηθή εμέηαζε, εμέηαζε αίκαηνο θαη αμνληθή 
ηνκνγξαθία. Σν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ εμεπιάγε 

https://draxe.com/nutrition/mustard-greens-nutrition/
https://draxe.com/nutrition/health-benefits-of-kale/
https://draxe.com/nutrition/moringa-benefits/
https://www.netmeds.com/health-library/post/drumstick-health-benefits-nutrition-uses-recipes-and-side-effects
https://www.netmeds.com/health-library/post/drumstick-health-benefits-nutrition-uses-recipes-and-side-effects
https://www.medicalnewstoday.com/articles/319916#risks-with-existing-medications
https://www.firstpost.com/health/forget-kale-you-should-be-eating-these-10-indian-greens-instead-7884601.html
https://www.firstpost.com/health/forget-kale-you-should-be-eating-these-10-indian-greens-instead-7884601.html
https://draxe.com/nutrition/avocado-benefits/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/270406#diet
https://draxe.com/nutrition/bell-pepper-nutrition/
https://draxe.com/nutrition/tomato-nutrition/
http://saibaba.ws/teachings/foodforhealthy.htm
https://draxe.com/nutrition/cucumber-nutrition/
https://www.healthline.com/nutrition/pumpkin
https://draxe.com/nutrition/pumpkin-seeds/
https://www.healthline.com/nutrition/zucchini-benefits
https://isha.sadhguru.org/in/en/blog/article/ash-gourd-winter-melon-cool-vegetable-benefits-recipes
https://draxe.com/nutrition/bitter-melon/
https://www.nutrition-and-you.com/bottle-gourd.html
https://food.ndtv.com/food-drinks/7-incredible-benefits-of-drinking-of-bottle-gourd-lauki-juice-1452828
https://food.ndtv.com/food-drinks/7-incredible-benefits-of-drinking-of-bottle-gourd-lauki-juice-1452828
https://www.verywellhealth.com/the-benefits-of-ivy-gourd-89467
https://www.healthbenefitstimes.com/ivy-gourd/
https://www.healthbenefitstimes.com/ivy-gourd/
https://www.netmeds.com/health-library/post/tinda-indian-round-gourd-health-benefits-nutrition-uses-for-skin-hair-weight-loss-and-recipes
https://www.netmeds.com/health-library/post/tinda-indian-round-gourd-health-benefits-nutrition-uses-for-skin-hair-weight-loss-and-recipes
https://www.lybrate.com/topic/pointed-gourd-benefits-and-side-effects
https://www.thehealthsite.com/fitness/health-benefits-of-ridge-gourd-or-tori-bs815-319005/
https://food.ndtv.com/food-drinks/make-your-boring-vegetables-yummy-3-tasty-yet-healthy-turai-ridge-gourd-dishes-to-try-2031443
https://food.ndtv.com/food-drinks/make-your-boring-vegetables-yummy-3-tasty-yet-healthy-turai-ridge-gourd-dishes-to-try-2031443
https://www.healthbenefitstimes.com/snake-gourd/
https://draxe.com/nutrition/eggplant-nutrition/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/279359
https://draxe.com/nutrition/okra-nutrition/
https://www.netmeds.com/health-library/post/6-astonishing-health-benefits-of-okra-you-didnt-know
https://www.netmeds.com/health-library/post/6-astonishing-health-benefits-of-okra-you-didnt-know
https://draxe.com/nutrition/green-beans-nutrition/
https://www.verywellfit.com/green-beans-nutrition-facts-calories-carbs-and-health-benefits-4169523
https://www.verywellfit.com/green-beans-nutrition-facts-calories-carbs-and-health-benefits-4169523
https://www.seedsofindia.com/category/Beans-Peas-and-Corn-17
https://draxe.com/nutrition/green-peas/
https://www.healthline.com/nutrition/green-peas-are-healthy#section7
https://www.lybrate.com/topic/green-chilli-benefits-and-side-effects
https://draxe.com/nutrition/nutritional-value-of-corn/
https://food.ndtv.com/food-drinks/7-important-reasons-to-include-jackfruit-kathhal-in-your-regular-diet-1783929
https://food.ndtv.com/food-drinks/7-important-reasons-to-include-jackfruit-kathhal-in-your-regular-diet-1783929
https://www.medindia.net/dietandnutrition/health-benefits-of-unripe-green-papaya.htm
https://food.ndtv.com/ingredient/plantain-701208
https://www.ndtv.com/health/raw-bananas-are-good-for-diabetics-health-benefits-of-raw-bananas-you-must-know-1888722
https://www.ndtv.com/health/raw-bananas-are-good-for-diabetics-health-benefits-of-raw-bananas-you-must-know-1888722
https://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/natural-remedies/amazing-health-benefits-of-banana-stem-kd0718-582035/
https://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/natural-remedies/amazing-health-benefits-of-banana-stem-kd0718-582035/
https://draxe.com/nutrition/mushroom-nutrition-benefits/
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φηαλ δηαπίζησζε φηη απηή ε πιεγή κήθνπο ηξηψλ ηληζψλ έθιεηζε ρσξίο επηπινθέο θαη δελ ππήξρε 
εζσηεξηθφο ζξφκβνο αίκαηνο, θάηαγκα ή εγθεθαιηθφο ηξαπκαηηζκφο. Ζ πιεγή ήηαλ απιά κπαληαξηζκέλε 
θαη πήγε ζπίηη ρσξίο αιινπαζεηηθή παξέκβαζε. Χζηφζν, ε εμέηαζε αίκαηνο απνθάιπςε φηη είρε απμεκέλν 
ζάθραξν ζην αίκα θαη φηη ε αξηεξηαθή ηεο πίεζε είρε απμεζεί (ν γηαηξφο ζθέθηεθε ιφγσ ηεο πηψζεο). Γη’ 
απηά ηεο δφζεθαλ θάξκαθα αιιά δελ ρξεηάζηεθε ηίπνηα γηα ηνλ πφλν!! ηακάηεζε λα ηα παίξλεη κεηά απφ 
κία εβδνκάδα θαη ζπλέρηζε ηε δνλεηηθή γηα έλα κήλα. Δπηπιένλ, θαηά θαηξνχο έβαδε ηελ εθδεισκέλε 
ζθφλε θνπξθνχκεο ηνπ νπάκη, ζηελ πιεγή. Σψξα, 100% αλαξξσκέλε, αηζζάλεηαη φηη φιν απηφ ην 
πεξηζηαηηθφ ππήξμε έλα κεγάιν ζαχκα ζηε δσή ηεο θαη πξνζθέξεη βαζηά επγλσκνζχλε ζηνλ νπάκη θαη 
ζηε Γνλεηηθή Σνπ. 

*CC3.2 Αηκνξξαγηθέο δηαηαξαρέο + CC3.7 Κπθινθνξηθό ζύζηεκα + CC10.1 Δπείγνπζεο 
θαηαζηάζεηο + CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC15.1 Ψπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + 
CC18.5 Νεπξαιγία + CC20.7 Καηάγκαηα + CC21.11 Πιεγέο & Γδαξζίκαηα 

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

3. COVID-19 Δλεκέξσζε 

Υξεζηκνπνηήζακε ηα παξαθάησ combos γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε ζεξαπεία ηνπ Covid-19 απφ ηηο 13 
Απξηιίνπ 20: 

CC4.1 Σνλσηηθό ηεο πέςεο + CC4.8 Γαζηξεληεξίηηδα + CC9.4 Παηδηθέο αζζέλεηεο + CC10.1 
Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC13.1 Σνλσηηθό Νεθξώλ + CC15.1 Ψπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό 
+ CC19.3 Χξόληεο ινηκώμεηο ζώξαθνο + CC19.6 Βήραο ρξόληνο + CC19.7 Λαηκνύ ρξόληα 
πξνβιήκαηα 

Γηα φζνπο δελ έρνπλ ην θνπηί ησλ 108CC αιιά έρνπλ SRHVP: NM6 Calming + NM76 Dyspnoea + 
NM113 Inflammation + BR4 Fear + BR14 Lung + SM26 Immunity + SM27 Infection + SM31 Lung & 
Chest + SM40 Throat + SR270 Apis Mel + SR271 Arnica 30C + SR272 Arsen Alb 30C + SR277 
Bryonia 30C + SR291 Gelsemium 30C + SR298 Lachesis + SR301 Mercurius 30C + SR302 Nux Vom 
30C + SR306 Phosphorus 30C + SR385 Eupatorium Perf + SR406 Sabadilla 30C + SR505 Lung 

Τπφ ην θσο ηνπ κεηαιιαγκέλνπ ηνχ, ε εξεπλεηηθή καο νκάδα ηξνπνπνίεζε ην ίακα Immunity Booster σο 
εμήο: 

CC4.1 Σνλσηηθό ηεο πέςεο + CC4.2 Σνλσηηθό ηνπ Ήπαηνο & ηεο Χνιεδόρνπ θύζηεο + CC9.2 
Ομείεο ινηκώμεηο + CC9.4 Παηδηθέο αζζέλεηεο + CC15.1 Ψπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + 
CC19.3 Χξόληεο ινηκώμεηο ζώξαθνο + CC19.6 Βήραο ρξόληνο + CC19.7 Λαηκνύ ρξόληα πξνβιήκαηα 

Γηα φζνπο δελ έρνπλ ην θνπηί ησλ 108CC αιιά έρνπλ SRHVP: NM6 Calming + BR4 Fear + BR9 
Digestion + BR10 Fever & Infection + BR14 Lung + SM26 Immunity + SM27 Infection + SM31 Lung 
& Chest + SM40 Throat + SR271 Arnica 30C + SR272 Arsen Alb 30C + SR291 Gelsemium 200C + 
SR302 Nux Vom 30C 

Ζ δνζνινγία θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο είλαη ε ίδηα φπσο πξηλ: OD ζην μχπλεκα, σο πξνιεπηηθφ. TDS ζε 
πεξίπησζε χπνπηεο ινίκσμεο (ήπηα ζπκπηψκαηα, φπσο ειαθξχο βήραο). Γηα έλαλ αζζελή πνπ έρεη 
δηαγλσζηεί κε COVID-19, κία δφζε θάζε ψξα γηα 6 ψξεο αθνινπζνχκελε απφ 6TD. ε βειηίσζε κείσζε 
ζε QDS - TDS - BD - OD. Οπνηαδήπνηε αιινπαζεηηθή ζεξαπεία πξέπεη λα ζπλερηζηεί θαη ΓΔΝ 
απνζαξξχλεηαη θακία ζηηγκή. 

Ανάππυζη: Όηαλ έλαο αζζελήο έρεη αλαξξψζεη αιιά έρεη ιίγε ελέξγεηα θαη αηζζάλεηαη θνπξαζκέλνο ζην 
ζψκα θαη ην κπαιφ, δψζηε ην αθφινπζν Combo Αλάξξσζεο, έσο φηνπ ν αζζελήο αηζζαλζεί πγηήο θαη 
ηζρπξφο: 

CC4.1 Σνλσηηθό ηεο πέςεο + CC11.3 Πνλνθέθαινη + CC19.7 Λαηκνύ ρξόληα πξνβιήκαηα 
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Γηα φζνπο δελ έρνπλ ην θνπηί ησλ 108CC αιιά έρνπλ SRHVP: NM75 Debility + BR9 Digestion + BR10 
Fever & Infection + SM31 Lung & Chest + SM24 Glandular + SM40 Throat 

Γνζνινγία γηα ηα δπν: OD ην βξάδπ πξηλ πέζεη ζην θξεβάηη, ελψ ζπλερίδεη ην Immunity Booster OD ζην 
μχπλεκα. 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε απηψλ πνπ έρνπλ ήδε θάλεη ην πξνεγνχκελν combo ηεο 13εο Απξηιίνπ 20 ζε 
νηλφπλεπκα, κπνξνχλ απιά λα πξνζζέζνπλ ηα αθφινπζα ζην ππάξρνλ θηαιίδηφ ηνπο: CC4.2 Σνλσηηθό 
ηνπ Ήπαηνο & ηεο Χνιεδόρνπ θύζηεο + CC9.2 Ομείεο ινηκώμεηο. 

Γηα φζνπο δελ έρνπλ ην θνπηί ησλ 108CC αιιά έρνπλ SRHVP: BR9 Digestion + BR10 Fever & Infection 

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

 


