
   Vol 12#1 1 

Sai Vibrionics…πξνο ηελ αξηζηεία ηεο πξνζηηήο ηαηξηθήο θξνληίδαο – δσξεάλ γηα ηνπο αζζελείο 

Ενημερωτικό Δελτίο Sai Vibrionics  
www.vibrionics.org 

“Κάζε θνξά πνπ βιέπεηε έλα άξξσζην άηνκν, απνζαξξεκέλν ή απαξεγφξεην, εθεί ππάξρεη ην δηθφ ζαο 
πεδίν πξνζθνξάο.”                      …Sri Sathya Sai Baba 

Σφκνο 12 Σεχρνο 1                        Ηαλ/Φεβ 2021 

 Σε απηό ην ηεύρνο 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Από το γραυείο τοσ Dr Jit K Aggarwal  
Αγαπεηνί Θεξαπεπηέο 

Καζψο ζαο γξάθσ ηελ Παξακνλή ηεο Πξσηνρξνληάο, ζπκάκαη ηα ιφγηα ηνπ νπάκη «Θεσξψ θάζε 
δεπηεξφιεπην σο λέν έηνο θαη ελεξγψ ζε απηή ηε βάζε. Γελ ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλεηε λα πεξάζνπλ 
δψδεθα κήλεο γηα λα μεθηλήζεηε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε. Μεηακνξθψλεηαη ηνλ εαπηφ ζαο θάζε ζηηγκή. 
Απαιιαγείηε απφ ηηο θαθέο παιηέο ηδέεο, απηφ ζα ζεκαηνδνηήζεη ηε γέλλεζε ηνπ λένπ έηνπο. Λάβεηε κέξνο 
ζε δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζίαο γηα λα επινγίζεηε ηε δσή ζαο. Σεξήζηε ηε δίθαηε ζπκπεξηθνξά. Εήζηε κέ ην 
ζχλζεκα: Βνήζεηα πάληα, Βιάβε πνηέ»…Sathya Sai Baba, Divine Discourse, 1 January 1993, Prashanti 
Nilayam. 

Ο ήιηνο ζα δχζεη ζχληνκα γηα ην 2020 θαη ε απγή ηνπ 2021 είλαη πξν ησλ ππιψλ. Παξφιν πνπ ε παλδεκία 
ηνπ COVID-19 έρεη θαηαζηξέςεη νιφθιεξν ηνλ θφζκν, καο άθεζε φινπο πινπζηφηεξνπο κε πνιινχο 
ηξφπνπο. Όζνλ αθνξά ζηε Γνλεηηθή, ε θεηηλή ρξνληά καο δίδαμε πνιιά θαη καο έδσζε ηελ επθαηξία λα 
εμειηρζνχκε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηδάζθνπκε, ζεξαπεχνπκε θαη θξνληίδνπκε ηνπο αζζελείο καο. 
Παξαθάησ αλαθέξνληαη κεξηθά απφ ηα επηηεχγκαηα νξφζεκν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2020. 

1. Δπηηπρήο πηνζέηεζε κηαο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο γηα εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
κίαο λέαο δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο θαη ελίζρπζεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ θαη ηνπ κεραληζκνχ παξνπζίαζήο ηνπ. Απηή ε πξσηνβνπιία μεθίλεζε κε επηηαρπλφκελν ηξφπν 
ζην πλεχκα ηεο απξφζθνπηεο παξνρήο εθπαίδεπζεο ηεο Γνλεηηθήο θαη θαζηζηψληαο ηελ πξνζβάζηκε ζε 
φινπο φζνη ελδηαθέξνληαη λα γίλνπλ ζεξαπεπηέο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δχζθνιεο πεξηφδνπ. 
Πξνρσξψληαο, βιέπνπκε επίζεο απηήλ ηελ πξσηνβνπιία λα σθειεί φζνπο δελ κπνξνχλ λα ηαμηδέςνπλ 
γηα λα παξαθνινπζήζνπλ εξγαζηήξηα ζε απνκαθξπζκέλεο ηνπνζεζίεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

2. Αιιαγέο ζηηο κεζφδνπο ζεξαπείαο πνπ κεηαηξέπνληαη απφ θπζηθέο ζπλαληήζεηο ζε ηειεθσληθέο / 
δηαδηθηπαθέο ζπλεδξίεο θαη πξνζσπηθή παξάδνζε ησλ θαξκάθσλ φπνπ είλαη δπλαηφλ ή απνζηνιή ηνπο 
κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή κεηάδνζεο απηψλ. Σηο ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο κνπ ζε φζνπο επίπνλα θάλνπλ απηφ  
ηνπο ηειεπηαίνπο ελλέα κήλεο. 

3. Έλαξμε ηνπ ελεκεξσκέλνπ ηζηφηνπνπ κε βειηησκέλεο δπλαηφηεηεο θαη κία ζεκαληηθή αλαβάζκηζε. 
Καηαγξάςακε 5.700 επηζθέςεηο ζηε αξρηθή ζειίδα κέζα ζε κφιηο πέληε κήλεο απφ ηελ επαλέλαξμε, κε 
απνηέιεζκα έλαλ απμεκέλν αξηζκφ εξσηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε πιεξνθνξίεο γηα ζεξαπεπηέο θαη κία 
αχμεζε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ηα εξγαζηήξηα AVP. 

4. Δηζαγσγή 64 λέσλ ζεξαπεπηψλ ζηε Γηεζλή Έλσζε Θεξαπεπηψλ Sai Γνλεηηθή (IASVP). Μηα 
ηππνπνηεκέλε θάξηα επηζθεπηεξίνπ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηα κέιε ηνπ IASVP έγηλε δεθηή απφ φια ηα κέιε 
ηνπ ζπιιφγνπ. Σα δνλεηηθά θάξκαθα παξέρνληαη ζε ΟΛΟΤ ηνπο αζζελείο εληειψο δσξεάλ θαη ρσξίο 
δσξεέο ζε είδνο ή ρξήκαηα. Όπνηνο παξεθθιίλεη απφ απηήλ ηελ πξαθηηθή ζα δηαγξαθεί ακέζσο ην φλνκά 
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ηνπ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ καο. Ο εμνπιηζκφο ηεο Γνλεηηθήο, φπσο ε κεραλή SRHVP θαη ην θνπηί ησλ 
108CC είλαη ηδηνθηεζία ηνπ IASVP θαη πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ρξήζε ηνπ ζεξαπεπηή πνπ ην 
ιακβάλεη. Γελ κπνξεί νχηε λα δνζεί νχηε λα πνπιεζεί ζε θαλέλαλ άιιν. 

5. Αλαπηχρζεθε επηηπρψο έλα θάξκαθν ελίζρπζεο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ πνπ ιεηηνπξγεί ηφζν σο 
πξνθχιαμε φζν θαη σο ζεξαπεία γηα ηνλ COVID-19. ηελ αξρή ηεο παλδεκίαο, ε εξεπλεηηθή καο νκάδα 
αληαπνθξίζεθε ζηελ πξφθιεζε, θαηαιήγνληαο ζε κηα ζεξαπεία πνπ ήηαλ πξαγκαηηθά φθεινο γηα ρηιηάδεο. 
Δίκαη γηα πάληα επγλψκσλ ζηνλ Πξφεδξν ηεο Ηλδίαο, θν Nimish Pandya, γηα ηελ έθδνζε αλαθνίλσζεο, 
ζηνπο πξνέδξνπο φισλ ησλ πνιηηεηψλ, ηνλ Απξίιην ψζηε λα εμαζθαιίζσ θάζε δπλαηή ζπλεξγαζία ζηνπο 
ζεξαπεπηέο καο. Καηά ζπλέπεηα, θαηαθέξακε λα δηαζθαιίζνπκε ηελ επξεία δηαλνκή ηνπ θαξκάθνπ 
ελίζρπζεο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ , αθφκε θαη θαηά ηελ πεξίνδν εγθιεηζκνχ, σθειψληαο πεξίπνπ 270.000 
παξαιήπηεο. Σνλ επφκελν ρξφλν, πξνβιέπνπκε κεγαιχηεξν ξφιν θαη ζπκκεηνρή ησλ πεξηθεξεηαθψλ καο 
ζπληνληζηψλ ζηελ Ηλδία ζηελ αλάπηπμε ηεο Γνλεηηθήο. 

6. Δληζρχζεθε ε πιαηθφξκα ιεηηνπξγίαο καο, εθαξκφδνληαο κηα ηζρπξή θαη επέιηθηε δνκή νξγάλσζεο θαη 
δηαηππψλνληαο απνηειεζκαηηθέο Σππνπνηεκέλεο Γηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο. 

Παξά ηηο αμηνζεκείσηεο εμειίμεηο, δελ είλαη ε ψξα λα επαλαπαπζνχκε ζηηο δάθλεο καο. Έρνπκε 
πξνγξακκαηίζεη πνιιέο αθφκε πξσηνβνπιίεο θαη έρνπκε ήδε ζέζεη λένπο ζηφρνπο γηα ην επφκελν έηνο. 
χκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ Βεληακίλ Φξαλθιίλνπ «Θα ππάξρεη αξθεηφο ρξφλνο γηα χπλν κφιηο πεζάλεηο». 
Κάζε ρξφλν πξέπεη λα σζνχκαζηε πξνο ηα εκπξφο γηα λα εληζρχζνπκε θαη λα επεθηείλνπκε ηελ απνζηνιή 
ηεο Γνλεηηθήο κε κεγαιχηεξε απζηεξφηεηα θαη αθνζίσζε.  

Σν 2021 αλππνκνλνχκε λα πξνσζήζνπκε πεξαηηέξσ ηελ εθαξκνγή πνιιψλ πξσηνβνπιηψλ ζε επίπεδν 
βάζεο. Χο πξψην βήκα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ζθνπεχνπκε λα μεθηλήζνπκε ηελ εθζηξαηεία 
«Γηάδνζεο ηνπ Λφγνπ» κε ζπλνκηιίεο επαηζζεηνπνίεζεο ζε κηθξέο θνηλσληθέο νκάδεο, ζρνιεία, ηδησηηθέο 
εηαηξείεο θαη άιινπο νξγαληζκνχο. Ζ ηδέα είλαη λα εηζαρζεί ε δνλεηηθή σο ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεία, 
πξνζεγγίδνληαο εηαηξείεο πνπ επηζθέπηνληαη αιινπαζεηηθνί γηαηξνί, πξνηείλνληάο ηνπο λα δνθηκάζνπλ ηε 
δνλεηηθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αιινπαζεηηθή ζεξαπεία. Θα πξνζεγγίζνπκε επίζεο ρψξνπο ιαηξείαο, 
φπσο λανχο θαη άιια ηεξά ζξεζθεπηηθά κέξε πνπ νξγαλψλνπλ αιινπαζεηηθέο ή νκνηνπαζεηηθέο θιηληθέο. 
Θα επηθεληξσζνχκε επίζεο ζηελ θαηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεσλ απφ ηνπο αιινπαζεηηθνχο γηαηξνχο 
ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δνλεηηθήο. 

Καιψ φινπο εζάο πνπ ελδηαθέξεζηε λα πξνζεγγίζεηε εηαηξείεο, ζρνιεία θ.ιπ., λα ζπλεξγαζηείηε ζε 
δεπγάξηα ή ζε νκάδεο θαη λα ππνβάιεηε πξφηαζε ζην admin@vibrionics.org. Όιε ε θαζνδήγεζε, ε 
βνήζεηα θαη ε ππνζηήξημε κε ηε κνξθή πιηθνχ αλάγλσζεο ή παξνπζηάζεσλ ζα παξέρνληαη απφ ηελ 
δηνηθεηηθή καο νκάδα. Δίκαη βέβαηνο φηη απηή ε πξσηνβνπιία ζα πξνζθέξεη ηεξάζηηα επθαηξία ππεξεζίαο, 
ζηνπο ζεξαπεπηέο. 

Τπάξρεη πεξαηηέξσ πεξηζψξην γηα ππεξεζία ζηελ Γνλεηηθή ζε κεγαιχηεξεο θιίκαθεο, φπσο έξγα 
θνηλνηηθήο ππεξεζίαο. Έλα ηέηνην έξγν επηζεκάλζεθε ζην Σφκν 11- Σεχρνο 5, φπνπ έλαο ζεξαπεπηήο απφ 
ηελ Κξναηία πιεζίαζε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη κε ηε βνήζεηα εζεινληψλ ηεο θνηλφηεηαο 
αλαδσνγφλεζαλ ηνπο ζάκλνπο ιεβάληαο ζεξαπεχνληάο ηνπο κε δνλεηηθά θάξκαθα. Φέηνο ε ηδηαίηεξε 
εζηίαζή καο ζα δνζεί ζε έξγα πνπ αθνξνχλ ζηα δεκνηηθά θαηαθχγηα δψσλ (εηδηθά θαηαθχγηα αγειάδσλ 
ζηελ Ηλδία), ζε ηνπηθά πάξθα θ.ιπ. 

΄Δρνληαο κφιηο γηνξηάζεη ηα Υξηζηνχγελλα, ζεσξψ φηη πξέπεη λα επαλαιάβσ ηα ιφγηα ηνπ νπάκη γηα ηνλ 
Ηεζνχ. Ο νπάκη είπε φηη ν Ηεζνχο ππεξέηεζε ηνπο θησρφηεξνπο ησλ θησρψλ θαη δίδαμε ηνπο νπαδνχο 
Σνπ φηη φπνηε εμππεξεηνχκε ηηο αλάγθεο ησλ θησρψλ, ησλ άπνξσλ, ησλ πεηλαζκέλσλ θαη ησλ αζζελψλ, 
ππεξεηνχκε ηνλ Θεφ. Ο Μπάκπα καο παξφηξπλε : «Ξχπλα ηνλ Ηεζνχ κέζα ζνπ!» Πξάγκαηη, είλαη ε 
αλάγθε ηεο ζηηγκήο. Εεηψ ηαπεηλά απφ φινπο ηνπο ζεξαπεπηέο λα απνξξνθήζνπλ πιήξσο ηα καζήκαηα 
δσήο απφ ηνλ Ηεζνχ θαη λα πξνρσξήζνπκε κπξνζηά ζε απηφ ην ηαμίδη απφ ηελ αλζξσπφηεηα ζηε 
ζεφηεηα, αγθαιηάδνληαο πιήξσο φια ηα εκπφδηα θαη ηηο δνθηκαζίεο. 

Διπίδσ, πξαγκαηηθά, φηη ην 2021 ζα θέξεη πνιιέο επθαηξίεο ππεξεζίαο ζηε δνλεηηθή. Πξνζεχρνκαη φινη 
καο λα απνθαζίζνπκε λα «μεθηλάκε θάζε κέξα κε Αγάπε, λα πεξλάκε ηελ εκέξα κε Αγάπε, λα γεκίδνπκε 
ηε κέξα κε Αγάπε θαη λα ηειεηψλνπκε ηε κέξα κε Αγάπε», ψζηε λα δηαδψζνπκε ζπιινγηθά ην ζετθφ θσο 
θαη ηελ αγάπε γηα λα ζεξαπεχζνπκε ην πιαλήηε καο θαη λα ηνλ θάλνπκε έλα θαιχηεξν κέξνο. 

ηελ ππεξεζία ηνπ Sai κε αγάπε 

Jit K Aggarwal 

   ********************************************************************************************  
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 Προυίλ Θεραπεστών 

Κιηληθή Γνλεηηθήο ζην Κέληξν Δπεμίαο SSSIHMS ηνπ Whitefield 

Δίκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα παξνπζηάζνπκε ηα πξνθίι κηαο νκάδαο ζεξαπεπηψλ πνπ αζρνινχληαη 
ελεξγά κε ηε δνλεηηθή ππεξεζία ζην Κέληξν Δπεμίαο ηνπ Ννζνθνκείν Super Speciality, ζην Whitefield. Ζ 
Γνλεηηθή απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ θέληξνπ επεμίαο απφ ηα εγθαίληά ηνπ, ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ 
2017. Γηεπζχλεηαη απφ πέληε αθνζησκέλνπο ζεξαπεπηέο ζε θπιηφκελε βάζε,ηξεηο εκέξεο ηελ εβδνκάδα. 
ηελ αξρή, ππήξρε κηα κέηξηα αληαπφθξηζε, αιιά ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ απμάλεηαη ζηαζεξά απφ ζηφκα 
ζε ζηφκα θαη πνιινί αζζελείο παξαπέκπνληαη απφ ηνπο γηαηξνχο ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ ζηαδηαθά γίλνληαη 
πην αλνηρηνί ζε ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο. 

Θεξαπεπηήο 10776 ππήξμε ζπληνληζηήο ηεο Καξλαηάθα απφ ην πξψην 
εξγαζηήξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Μπαλγθαιφξ ην 2009 θαη ππήξμε ε 
θχξηα θαζνδεγεηηθή δχλακε γηα ηε δηνξγάλσζε πνιιψλ εξγαζηεξίσλ θαη 
επαλαιιεπηηθψλ καζεκάησλ. Έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ηεο 
Γνλεηηθήο Κιηληθήο ζην Κέληξν Δπεμίαο. 

 

 

 

 

 

 

Θεξαπεύηξηα 12051 παξνπζηάζηεθε ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν Σφκνο 9-Σεχρνο 2, 
Μαξ-Απξ 2018. Ο θφξηνο εξγαζίαο ηεο έρεη απμεζεί πνιιάθηο κεηά ηε 
δεκνζίεπζε απηή. Γηεμάγεη φια ηα εηθνληθά εξγαζηήξηα ζηελ Καξλαηάθα απφ ηελ 
έλαξμε ηεο παλδεκίαο ηνλ Μάξηην ηνπ 2020. Δίλαη ππεχζπλε γηα φιεο ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαπάλσ δνλεηηθή θιηληθή. Έρεη 
νξγαλψζεη θαη ζπληάμεη ηα πέληε πξνθίι πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 
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Θεξαπεύηξηα 10741, κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηεο (BA) ππεξέηεζε σο πληνλίζηξηα Γξακκαηέαο ηεο 
Δηαηξίαο Θετθήο Εσήο γηα πέληε ρξφληα. Σψξα είλαη λνηθνθπξά. ηε λεαξή ειηθία 
ησλ 12 εηψλ, ζπλάληεζε γηα πξψηε θνξά ηνλ νπάκη (darshan), ην 1956 φηαλ 
ζπλφδεπζε ηνπο γνλείο ηεο πνπ πίζηεπαλ ζηε ζεφηεηά Σνπ. Μαγεχηεθε 
αθνχγνληαο ην ιφγν Σνπ. Μεηά ην γάκν ηεο ην 1969 κεηαθφκηζε ζηε Βνκβάε 
φπνπ, ελζαξξπλφκελε απφ ηελ πεζεξά ηεο, αζρνιήζεθε ελεξγά κε ηελ 
νξγάλσζε άη σο ηξαγνπδίζηξηα χκλσλ (bhajan). Αξγφηεξα έγηλε ζπληνλίζηξηα 
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο Bal Vikas θαη ππεχζπλε ηεο νκάδαο ησλ 
γπλαηθψλ, ε νπνία απαηηνχζε ηελ επίβιεςε θαη ησλ ηξηψλ ηνκέσλ - 
πλεπκαηηθφηεηαο, εθπαίδεπζεο θαη ππεξεζίαο. Όια απηά ηεο έδσζαλ ηεξάζηηα 
απηνπεπνίζεζε θαη εξεκία. Ήηαλ ην 1975 φηαλ έλησζε έλα ζετθφ θάιεζκα λα 
επηζθεθηεί ην Πνπηαπάξηε. Ζ ππεξεζία ηεο ζπλερίζηεθε φηαλ κεηαθφκηζε ζηε 
Μπαλγθαιφξ ην 1997,  φπνπ ήηαλ επίζεο ηπρεξή πνπ ζπκκεηείρε ζην κνπζηθφ 

γθξνππ Brindavan bhajan.  

Ζ ζεξαπεχηξηα αηζζάλεηαη επινγεκέλε πνπ θαζνδεγήζεθε λα ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 
δνλεηηθήο θαη λα γίλεη AVP ην 2009 θαη VP έλα ρξφλν αξγφηεξα. Σα επαλαιιεπηηθά καζήκαηα πνπ 
δηνξγαλψλνληαλ ηαθηηθά, ζεψξεζε φηη ηεο εμαζθάιηζαλ ηελ απαξαίηεηε εκπηζηνζχλε πνπ απαηηείηαη γηα 
ηελ πξαθηηθή ηεο δνλεηηθήο. Φξφληηζε κέιε ηεο θνηλφηεηάο ηεο, ηα παηδηά ηνπ πξνγξάκκαηνο Bal Vikas θαη 
ηνπο γνλείο ηνπο, θαζψο θαη ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπγγελείο ηεο. Υάξεθε πνπ ηεο δφζεθε ε επθαηξία λα 
ππεξεηήζεη ηηο εζειφληξηεο ζην λνζνθνκείν ηνπ Whitefield απφ ην 2011 έσο ην 2014. Αληηκεηψπηζε κε 
επηηπρία πνιιέο αζζέλεηεο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, νμείεο ινηκψμεηο ηνπ ζψξαθα, ηξνπηθέο αζζέλεηεο, 
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αλαπλεπζηηθέο αιιεξγίεο, δεηήκαηα ζθειεηηθψλ / κπψλ / αξζξψζεσλ θαη δεξκαηηθέο παζήζεηο. Πνιιέο 
γπλαίθεο ζπλήζηδαλ επίζεο, λα ιακβάλνπλ ζεξαπεία θαη γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. 

Δπέθηεηλε ηελ πξαθηηθή ηεο γηα λα ζπκπεξηιάβεη αζζελείο απφ ηαηξηθέο θιηληθέο πνπ δηνξγάλσλαλ ηαθηηθά 
νη καζεηέο ηνπ νπάκη ζε ζρνιείν θνληά ζην Άζξακ ηνπ Μπξίληαβαλ. Οη αζζελείο πνπ αλέιαβε είραλ 
θπξίσο λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο φπσο επηιεςία, εγθεθαιηθέο αλαπεξίεο, ίιηγγνο θαη λεπξαιγία. Σν 
πνζνζηφ επηηπρίαο ήηαλ πςειφ θαη εηδηθά ζε αζζελείο κε επηιεςία, ζεκεηψζεθε βειηίσζε 90 έσο 95%. Σν 
2017, φηαλ μεθίλεζε ην Κέληξν Δπεμίαο, ε ζεξαπεχηξηα ππεξέηεζε εθεί γηα 4 κήλεο αιιά κεηά 
δπζθνιεπφηαλ λα ηαμηδεχεη ηαθηηθά, έηζη ηψξα ηελ θαινχλ κφλν φηαλ ηελ ρξεηάδνληαη. 

Ζ ζεξαπεχηξηα ιέεη φηη ε πξαθηηθή ηεο δνλεηηθήο ηελ έρεη βνεζήζεη πάξα πνιχ ζην πλεπκαηηθφ ηεο ηαμίδη. 
Αληηιακβάλεηαη ηελ κεηακφξθσζή ηεο ζε ηξία επίπεδα, ηε ζσκαηηθή επεμία, ηελ ςπρηθή ηθαλνπνίεζε θαη 
ηελ πλεπκαηηθή ηζνξξνπία. Σν απνδίδεη ζηε κνλαδηθφηεηα ηεο ππεξεζίαο απηήο, ζηελ νπνία πξηλ δψζεη 
ζεξαπεπηηθέο δνλήζεηο ζηνπο αζζελείο, ληψζεη ηελ αγάπε ηνπ νπάκη ζηελ θαξδηά ηεο θαζψο πξνζεχρεηαη 
βαζηά γηα απηνχο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, κέζσ ηεο επαλάιεςεο ηνπ νλφκαηνο ηνπ Θενχ (namasmarana), 
δέρεηαη ζεηηθέο, ηεξέο θαη ζεξαπεπηηθέο δνλήζεηο ελψ αζρνιείηαη κε ηελ αληδηνηειή ππεξεζία, θαζψο ν 
νπάκη δηδάζθεη "Dil Mey Ram, Haath Mey Kaam", πνπ ζεκαίλεη "Σν Κεθάιη ζην Γάζνο, Σα Υέξηα ζηελ 
Κνηλσλία ". 

Πεξηζηαηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ: 

 Σξαχκα ελφο θνπηαβηνχ 

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

Θεξαπεπηήο 10767, κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ σο κεραληθφο, εξγάζηεθε ζε θνξπθαία ραιπβνπξγία. 
Δπεξεαζκέλνο απφ έλαλ ζπλάδειθν, επηζθεχηεθε ηνλ νπάκη ηε δεθαεηία ηνπ 1970. Λίγν αξγφηεξα, είρε 

ηελ επθαηξία λα έρεη ηε πξψηε ηνπ ζπλάληεζε (darshan) κε ην νπάκη ζην 
Whitefield. Απφ ηφηε, ζπκκεηείρε ηαθηηθά ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο / πλεπκαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνπηθνχ θέληξνπ άη, φπσο χκλνπο (bhajans), θχθινπο 
κειέηεο, πξνζθνξά ζε αδχλακνπο θαη εβδνκαδηαίνπο ηαηξηθνχο θαηαπιηζκνχο. 
Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έδεημε ηνλ δξφκν ηεο 
επίγλσζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ζθνπνχ ηεο αλζξψπηλεο δσήο. 

Βγήθε ζε εζεινληηθή ζπληαμηνδφηεζε ην 2005 θαη κεηαθφκηζε ζηε 
Μπαλγθαιφξ. Λίγν αξγφηεξα, είρε ηελ ηχρε λα ηνπ αλαζέζνπλ ζπγθεθξηκέλα 
θαζήθνληα θαη επζχλεο ζην άζξακ ηνπ Baba ζην Μπξίληαβαλ. Σνλ Αχγνπζην 
ηνπ 2009, δηάβαζε κηα εγθχθιην κε πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθφ 
πξφγξακκα ηεο άη Γνλεηηθήο. Καζψο δελ γλψξηδε ηίπνηα γηα απηφ ην 
ζεξαπεπηηθφ ζχζηεκα, κηα εζσηεξηθή ψζεζε ηνλ παξφηξπλε λα 
παξαθνινπζήζεη απηφ ην εξγαζηήξην, θαζηζηψληαο ηνλ έηζη AVP. Γνπιεχνληαο 

ηξεηο εκέξεο ηελ εβδνκάδα σο εζεινληήο ζηα λνζνθνκεία Super Special θαη General θαη ζην άζξακ ηνπ 
Μπξίληαβαλ, είρε ηελ επθαηξία λα ζεξαπεχζεη θαη άιινπο ζπλαδέιθνπο, εζεινληέο. 

Παξαηεξψληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεξαπεηψλ, επίηξνπνη απφ δηάθνξα κέξε ηεο Καξλαηάθα ηνλ 
θάιεζαλ λα δηεμαγάγεη ηαηξηθνχο θαηαπιηζκνχο ζηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο ηνπο. Απηφ θξάηεζε ηνλ 
ζεξαπεπηή πνιχ απαζρνιεκέλν, π.ρ., ζε έλα ηέηνην ηαηξηθφ θαηαπιηζκφ, αληηκεηψπηζε 110 αζζελείο θαη 
επέζηξεςε ζην ζπίηη ηνπ ηα κεζάλπρηα. ε έλαλ άιιν πνπ δηήξθεζε πάλσ απφ 11 εκέξεο, είδε ζπλνιηθά 
398 αζζελείο. Μέρξη ζήκεξα, πνιινί αζζελείο ζπλερίδνπλ λα επηθνηλσλνχλ καδί ηνπ θαη ηνπο ζηέιλεη 
θάξκαθα. Μπήθε ζην Κέληξν Δπεμίαο απφ ηελ ίδξπζή ηνπ. Πνιιέο θνξέο, έλησζε ζπγθηλεκέλνο κε ηε 
ζηάζε παξάδνζεο, ησλ αζζελψλ ζηνλ νπάκη θαη ηελ πίζηε ηνπο ζηηο ζεξαπείεο. Μνηξάδεηαη ηελ 
πεξίπησζε ελφο παηδηνχ δχν εηψλ πνπ ππνβιήζεθε ζε ζεξαπεία γηα εμάλζεκα εμαπισκέλν ζε νιφθιεξν 
ην ζψκα ηνπ. Όηαλ έδσζε εληνιή λα κεησζεί ε δνζνινγία ζε πεξίπησζε πνπ επηδεηλσζεί ν θλεζκφο ιφγσ 
αληίδξαζεο ζην θάξκαθν, ν παηέξαο ηνπ παηδηνχ απάληεζε ακέζσο «Όρη θχξηε, είλαη πνιχ θαιφ 
θάξκαθν, ην μέξσ». Απφ επγλσκνζχλε, πνιινί αζζελείο ζέινπλ λα αγγίμνπλ ηα πφδηα ηνπ θαη νξηζκέλνη 
παξαπέκπνπλ ηαθηηθά άιινπο αζζελείο ζε απηφλ. Απηφ ηνπ δίλεη κεγαιχηεξε αίζζεζε επζχλεο θαη ηνλ 
ελζαξξχλεη λα αληηκεησπίδεη φινπο ηνπο αζζελείο κε ηε κέγηζηε δπλαηή θξνληίδα. Έρεη επίζεο αλαιάβεη ην 
θαζήθνλ λα κεηαθξάδεη ελεκεξσηηθά δειηία δνλεηηθήο ζηε γιψζζα Καλάληα. 

Γηαπηζηψλεη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ δελ αθνινπζεί έλαλ πγηεηλφ ηξφπν δσήο, νπφηε ηνπο δίλεη 
ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηε δηαηξνθή θαη ην λεξφ θαη ηνπο ελζαξξχλεη λα θάλνπλ ηαθηηθά άζθεζε. Ο 
ζεξαπεπηήο αηζζάλεηαη πξαγκαηηθά ηπρεξφο πνπ επηιέρζεθε γηα απηή ηελ ππεξεζία. Κνηηάδνληαο θαη κφλν 
ηα ρακνγειαζηά πξφζσπα ησλ αζζελψλ θάζε θνξά πνπ ηνλ επηζθέπηνληαη, αληιεί κεγάιε ραξά θαη 
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επηπρία. Γλσξίδνληαο θαιά φηη φιεο νη ζεξαπείεο πξνέξρνληαη απφ ηνλ νπάκη, ε ζπκβνπιή ηνπ ζηνπο 
ζεξαπεπηέο είλαη λα παξαδνζνχλ ζε Απηφλ θαη λα ππεξεηνχλ ηνπο αζζελείο ηνπο κε απφιπηε εηιηθξίλεηα. 

Πεξηζηαηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ: 

 Φσξίαζε 

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

Θεξαπεύηξηα 11210 έρεη κεηαπηπρηαθφ ζηε θπζηθή θαη ήηαλ δαζθάια γηα ηξεηο δεθαεηίεο ζηελ Kendriya 
Vidyalaya Sangathan, κηα πξσηνπνξηαθή νκάδα εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ππφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Ηλδίαο. 

Οη γνλείο ηεο ήηαλ πηζηνί νπαδνί ηνπ Sathya Sai Baba απφ ηηο αξρέο ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ '60. Όηαλ ήηαλ αθφκε έθεβε, έγηλε ελεξγή ζπκκεηέρνπζα ζηα 
πξνγξάκκαηα ησλ εζεινληψλ θαη εηδηθά ζε δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζίαο. 
Παξαθνινπζψληαο ηελ ππεξεζία πνπ παξείραλ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ζε 
ηαηξηθνχο θαηαπιηζκνχο ηνπ ρσξηνχ, θηινδνμνχζε λα είλαη κέξνο απηήο ηεο 
ππεξεζίαο γηα λα αλαθνπθίζεη ηα δεηλά ησλ αλζξψπσλ. Χζηφζν, έλησζε φηη 
ήηαλ έλα καθξηλφ φλεηξν αθνχ δελ είρε ηαηξηθή εθπαίδεπζε. Σν 2010, κηα ζετθή 
επθαηξία παξνπζηάζηεθε ζην δξφκν ηεο, ε ζπκκεηνρή ζε έλα εξγαζηήξην 
δνλεηηθήο ζην Μπξίληαβαλ ηνπ Whitefield, φπνπ έγηλε AVP θαη πξνρψξεζε ζε 
VP δχν ρξφληα αξγφηεξα. Έηζη, ην φλεηξφ ηεο έγηλε πξαγκαηηθφηεηα. 

Άξρηζε λα ζεξαπεχεη αζζελείο ζηε θνηλφηεηά ηεο θαη κεηά ζην Άζξακ ηνπ 
Μπξίληαβαλ κε πιήξε επίγλσζε φηη ν νπάκη είλαη πνπ ζεξαπεχεη ηνπο αζζελείο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ σο 
φξγαλφ Σνπ. Αζθεί αδηάιεηπηα ηε δνλεηηθή ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα θαη ζπκκεηέρεη επίζεο ζηνπο κεληαίνπο 
αγξνηηθνχο ηαηξηθνχο θαηαπιηζκνχο. Έρεη ππεξεηήζεη ζην Κέληξν Δπεμίαο ζην λνζνθνκείν ηνπ Whitefield 
απφ ηελ ίδξπζή ηνπ ην 2017. Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2019, ηηο Γεπηέξεο έρεη ηαθηηθή βνήζεηα απφ ηελ 
Θεξαπεύηξηα 11597, πξνθίι ηεο νπνίαο ζα βξνχκε ζην Σεχρνο 11-11 Ννεκβξίνπ-Γεθεκβξίνπ 2020. 

Ζ ζεξαπεχηξηα έρεη αληηκεησπίζεη επηηπρψο παζήζεηο ηνπ δέξκαηνο φπσο ρξφληα ςσξίαζε, ιεπθνδεξκία, 
έθδεκα θαη κπθεηηαζηθή ινίκσμε ζηα λχρηα. Αθεγείηαη ηελ πεξίπησζε κηαο γπλαίθαο πνπ πάζρεη απφ 
ςσξίαζε νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο εδψ θαη 10 ρξφληα, γηα ηελ νπνία έδσζε CC12.4 Απηνάλνζεο 
αζζέλεηεο + CC15.1 Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC21.10 Χσξίαζε, γηα ιήςε απφ ην 
ζηφκα. Γηα λα επηηαρχλεη ηελ ζεξαπεία, εηνίκαζε κηα αινηθή πξνζζέηνληαο απηφ ην combo ζε έλα κείγκα 
απφ θαζαξή βαδειίλε θαη ιάδη θαξχδαο γηα εμσηεξηθή εθαξκνγή. Σαθηηθέο ελεκεξψζεηο απφ ηελ αζζελή 
έδεημαλ φηη αλ θαη ε βειηίσζε ήηαλ αξγή, ην αξρηθφ ρξψκα ηνπ δέξκαηνο άξρηζε λα εκθαλίδεηαη θαη ζηα 
δχν πφδηα θαη ζηα ρέξηα κέζα ζε έμη κήλεο. Απηφ ψζεζε ηελ αζζελή λα ζπλερίζεη ηε ζεξαπεία θαη ζε 
άιινπο πέληε κήλεο, ππήξμε πιήξεο ίαζε, ηελ νπνία ζεψξεζε ζετθφ δψξν. Δπηπιένλ, ε ζεξαπεχηξηα έρεη 
αληηκεησπίζεη επηηπρψο πεξηπηψζεηο έμαξζεο άζζκαηνο, εζηζκνχ ζην αιθνφι θαη ην ηζηγάξν, εκηθξαλία, 
εμνγθψκαηα ζην ζηήζνο, ινηκψμεηο ηνπ απηηνχ θαη γάγγξαηλα. 

Με ηε καθξφρξνλε εκπεηξία ηεο εμάζθεζεο ηεο δνλεηηθήο, έρεη εθηηκήζεη ηε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο κηαο 
ζρέζεο κε θάζε αζζελή. Ζ ζπκβνπιή ηεο ζηνπο ζεξαπεπηέο είλαη λα αθνχλ ππνκνλεηηθά ην ηζηνξηθφ ηνπ 
αζζελνχο θαη λα είλαη ζηε δηάζεζή ηνπο ζην ηειέθσλν φπνηε ρξεηάδνληαη ζπκβνπιέο. Έκαζε λα 
αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηνπ ηξηγψλνπ κεηαμχ ηνπ νπάκη, ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ εαπηνχ ηεο. Ζ ζηνξγηθή 
ηεο ζηάζε απέλαληη ζηνπο αζζελείο βνεζάεη ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε θαιψλ απνηειεζκάησλ. Βιέπνληαο 
αζζελείο πνπ είλαη άξξσζηνη θαη ςπρηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά αδχλακνη, αηζζάλεηαη ππνρξεσκέλε λα ηνπο 
ππεξεηήζεη ζην κέγηζην ησλ ηθαλνηήησλ ηεο. Σν πην ζεκαληηθφ απ 'φια ιέεη: «δελ πξέπεη λα δνζεί θακία 
επθαηξία, νχηε ζ‟ έλα κηθξφ ζπφξν "εγψ" λα εηζέιζεη ζην κπαιφ, θαζψο είλαη ν νπάκη ν κφλνο πνπ 
θαζνδεγεί ηνλ ζεξαπεπηή λα ζεξαπεχεη ηνλ αζζελή.” 

Πεξηζηαηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ : 

 Παιηλδξφκεζε νμένο, δπζθνηιηφηεηα, θνβία 

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

Θεξαπεπηήο 11217 είλαη πηπρηνχρνο θαη πξψελ επηρεηξεκαηίαο πνπ είρε ηελ ηχρε λα γλσξίζεη ην νπάκη 
απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία. Ζ πξψηε ηνπ επαθή κε ηε δνλεηηθή ήηαλ ην 2009 φηαλ ν γηαηξφο ηνπ 
δηαπίζησζε φηη ηα επίπεδα ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ ηνπ ήηαλ πνιχ πςειά ζηα 450 mg / dL (θαλνληθά <150 
mg / dL) θαη ηνπ ζπληαγνγξάθεζε αιινπαζεηηθά θάξκαθα γηα ηε ξχζκηζε ησλ ιηπηδίσλ ηνπ. Σν ίδην 
απφγεπκα κεηά ηνπο χκλνπο (bhajans), έηπρε λα ζπλαληήζεη έλαλ ζεξαπεπηή θαη απνθάζηζε λα 
δνθηκάζεη πξψηα ηε δνλεηηθή. Σνπ δφζεθε CC4.2 Τνλσηηθό ήπαηνο & ρνιεδόρνπ θύζηεο...TDS. 
Καηά ηνλ επφκελν ηαηξηθφ έιεγρν κεηά απφ έλα κήλα, ην επίπεδν ησλ ιηπηδίσλ ηνπ είρε κεησζεί 
δξαζηηθά ζηα 220 mg / dL. 
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Σν 2010, ελψ βξηζθφηαλ σο εζεινληήο ζην άζξακ Μπξηληαβάλ, ηνπ δφζεθε ε επθαηξία λα εγγξαθεί ζε έλα 
κάζεκα AVP πνπ επξφθεηην λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ίδην άζξακ. Μεηά ηελ 
επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ, νιφθιεξε ε νκάδα ηαμίδεςε ζην 
Prashanti Nilayam γηα ηηο επινγίεο ηνπ νπάκη κε ην λεναπνθηεζέλ θνπηί ησλ 
108CC θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπο. ην ηαμίδη επηζηξνθήο κε ην ηξέλν , έλαο 
ζπλάδειθνο επηβάηεο, βιέπνληαο ην θηη δνλεηηθήο ηνπ, δήηεζε θάξκαθν γηα 
κία ρξφληα αζζέλεηά ηνπ, απηή ήηαλ ε αξρή ηεο πξαθηηθήο ζηε δνλεηηθή κέζα 
ζην ηξέλν. 

Άξρηζε λα δέρεηαη αζζελείο ζηελ θαηνηθία ηνπ, ζε ηνπηθά θέληξα bhajan θαη ζε 
ηαηξηθνχο θαηαπιηζκνχο, κε κέζν φξν δχν έσο ηξεηο αζζελείο θαζεκεξηλά. Χο 
ζπληνληζηήο ηεο πεξηθεξεηαθήο ππεξεζίαο, κεηέθεξε ην θηη ηεο δνλεηηθήο καδί 
ηνπ ελψ εμαζθνχζε ηα θαζήθνληά ηνπ σο εζεινληήο ζην λνζνθνκείν ηνπ 
Whitefield, απφ ην 2011 έσο ην 2013 ζεξαπεχνληαο άιινπο εζεινληέο. Σν 
2013 δηνξγάλσζε κηα έθζεζε, ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα δνλεηηθήο ζεξαπείαο, 

ζηελ έδξα ηεο πεξηνρήο SSSSO ε νπνία πήγε πνιχ θαιά. Αιιά ε πξαγκαηηθή αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 
αζζελψλ ηνπ, ήξζε ην 2014 φηαλ ζε κία πλεπκαηηθή θαηαζθήλσζε Sadhana, δηάξθεηαο ελφο κήλα ζην 
άζξακ ηνπ Μπξηληαβάλ, ζπκπεξηέιαβε ην ζχζηεκα δνλεηηθήο ζεξαπείαο. Ζ αληαπφθξηζε ησλ αζζελψλ 
θαζψο θαη ησλ αξρψλ ηνπ άζξακ ήηαλ ηεξάζηηα θαη απηφ γέλλεζε κηα κφληκε Κιηληθή Γνλήζεσλ ζην άζξακ 
πνπ ιεηηνπξγεί επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Έθηνηε, ρηιηάδεο αζζελείο ππνβιήζεθαλ ζε ζεξαπεία κε 
εκεξήζην κέζν φξν 10 έσο 15 αζζελψλ. Γχν άιινη ζεξαπεπηέο επίζεο ηνλ βνεζνχλ ηα ζαββαηνθχξηαθα 

Ο ζεξαπεπηήο έρεη ηεξάζηηα επηηπρία ζηελ πξαθηηθή ηνπ κε ην 60% ησλ αζζελψλ ηνπ λα αλαθέξνπλ 
πιήξε ίαζε. ε κηα πεξίπησζε, ε θφξε ελφο κφληκνπ εζεινληή ηνπ άζξακ είρε θάλεη δηάθνξεο ζεξαπείεο 
ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα γηα επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, αιιά ηίπνηα δελ ηελ βνήζεζε. Σνπο ηειεπηαίνπο έμη 
κήλεο, ε θαηάζηαζή ηεο έγηλε ληξνπηαζηηθή, φηαλ άξρηζε λα θαθνπνηεί ηε κεηέξα ηεο, ζην άζξακ. ε 
απφγλσζε, ε νηθνγέλεηα πιεζίαζε ηνλ ζεξαπεπηή πνπ έδσζε CC15.1 Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό 
ηνλσηηθό + CC15.2 Χπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο + CC18.1 Δγθεθαιηθέο αλαπεξίεο. Απηά ηα θάξκαθα 
έθαλαλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο ππνθεξηή θαη κέζα ζε ηξεηο κήλεο επέζηξεςε ζηα θαζήθνληά ηεο. ε κηα 
άιιε πεξίπησζε, κία γπλαίθα, ζπγγελήο ελφο επηκειεηή, πνπ πάζρεη απφ ηε λφζν Αιηζράηκεξ, είρε 
αξρίζεη λα γίλεηε αλήζπρε θαη λα πξνζθεχγεη ζε άζθνπεο πεξηπιαλήζεηο. Μεηά ηελ απνηπρία φισλ ησλ 
ζεξαπεηψλ γηα ελάκηζη ρξφλν, ηε ιχζε έδσζε ε δνλεηηθή ζεξαπεία κε ην  CC18.2 λόζνο ηνπ Αιηζράηκεξ. 
Μέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε αζζελήο εξέκεζε, αληαπνθξίζεθε ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 
θνληηλνχο ηεο αλζξψπνπο θαη πεξηνξίζηεθε ζην ζπίηη. ε κηα άιιε δχζθνιε πεξίπησζε φπνπ κεηά απφ 
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζε φγθν ζηνλ εγθέθαιν, ν ππξεηφο ελφο λεαξνχ αγνξηνχ δελ ππνρσξνχζε, νη 
ρεηξνπξγνί είραλ ράζεη θάζε ειπίδα. Οη αλήζπρνη γνλείο ήξζαλ ζην άζξακ θαη κε κφιηο δχν δφζεηο CC9.4 
Παηδηθέο αζζέλεηεο, ν ππξεηφο ππνρψξεζε. 

Ο ζεξαπεπηήο δειψλεη φηη φια ηα δσληαλά πιάζκαηα εθηφο απφ ηα αλζξψπηλα φληα δνπλ ζε αξκνλία κε 
ηε θχζε. Όια δνπλ ηελ πιήξε  δηάξθεηα δσήο ηνπο ρσξίο λα εμαξηψληαη απφ ηελ ηαηξηθή ή ηε ρεηξνπξγηθή 
επέκβαζε. Παξφκνην κε φια ηα άιια πιάζκαηα, ην αλζξψπηλν ζψκα είλαη κηα ηέιεηα κεραλή, ε νπνία 
δηαζέηεη κεραληζκνχο απηνζεξαπείαο, απην-επηδηφξζσζεο θαη απηναλαπαξαγσγήο. Δπεηδή δελ 
αθνινπζνχκε ηνπο λφκνπο ηεο θχζεο, απνθηνχκε αληζνξξνπία θαη πξνζβαιιφκαζηε απφ δηάθνξεο 
αζζέλεηεο. Καζψο ε δνλεηηθή ιεηηνπξγεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο, ν ζεξαπεπηήο πηζηεχεη φηη 
απηφ ηνπ έρεη δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεηζθέξεη ζηελ νιηζηηθή θξνληίδα θαη ζηα ηξία επίπεδα, ζσκαηηθή, 
ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή, αθφκε θαη πεξηβαιινληηθή. 

Πεξίπησζε πνπ αλαθέξζεθε :  

 ηπηηθή δπζιεηηνπξγία, ρακειφο αξηζκφο ζπέξκαηνο 

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

 Θεξαπεύηξηα 11529 είλαη λνηθνθπξά κε κεηαπηπρηαθφ ζηα Υίληη. Ήξζε ζηνπο θφιπνπο ηνπ νπάκη ην 2006 
φηαλ νη δχν θφξεο ηεο άξρηζαλ λα παξαθνινπζνχλ καζήκαηα Πλεπκαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο άη ζηελ Καιηθφξληα. Χο επαγγεικαηίαο ρνξεχηξηα Kuchipudi, 
θιήζεθε ην 2007 λα δηδάμεη ζηα παηδηά έλα ρνξεπηηθφ λνχκεξν πνπ ζα 
παξνπζίαδαλ ηελ Ζκέξα ηνπ Παηδηνχ (Eswaramma). ηε ζπλέρεηα άξρηζε λα 
παξαθνινπζεί ηαθηηθά ηηο εθδειψζεηο ηνπ Κέληξνπ άη θαη λα αζρνιείηαη κε 
δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Αθνχ κεηαθφκηζε ζηε Μπαλγθαιφξ ην 
2010, αλέιαβε θαζήθνληα εζειφληξηαο ηφζν ζην Γεληθφ φζν θαη ζην 
Δμεηδηθεπκέλσλ Δηδηθνηήησλ λνζνθνκείν ηνπ Whitefield. 

νπνίνο ελεκεξψζεθε γηα απηφ απφ έλαλ αλψηεξν ζεξαπεπηή. Απφ ηελ αξρή, δελ 
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είρε πνηέ θακία ακθηβνιία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δνλεηηθήο ζεξαπείαο. Ο πξψηνο ηεο αζζελήο 
ήηαλ ε ίδηα, αληηκεηψπηζε πξφβιεκα ζηνπο ηξεηο απρεληθνχο δίζθνπο C4-C6 πνπ είρε πξνθιεζεί ζε 
αηχρεκα πξηλ απφ 20 ρξφληα. Κάζε πξσί πνπ ζεθσλφηαλ απφ ην θξεβάηη ήηαλ βαζαληζηήξην θαζψο ηφζν 
ε πιάηε φζν θαη ν ιαηκφο ηεο πφλαγαλ πνιχ. Μέζα ζε δχν εκέξεο απφ ηε ιήςε ηνπ CC20.5 Σπνλδπιηθή 
ζηήιε, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πφλνπ ηεο είρε θχγεη! Απφ ηφηε θαη ζην εμήο, ε νηθνγέλεηά ηεο ιακβάλεη 
κφλν δνλεηηθέο ζεξαπείεο θαη έρεη απνθιείζεη ηα αιινπαζεηηθά θάξκαθα. 

Απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013, ππεξεηεί ζε κηα θιηληθή δνλεηηθήο ζην θέληξν Sai Gitanjali θάζε άββαην. Σν 
λα πξνζθέξεη ππεξεζία κέζσ ηεο δνλεηηθήο, ηεο έδσζε ηεξάζηηα ηθαλνπνίεζε, εηδηθά φηαλ παξαηήξεζε 
φηη πνιινί αζζελείο βειηηψζεθαλ απφ αζζέλεηεο δεθαεηίαο θαη εηθνζαεηίαο. Πνιιά απφ ηα ζηελά κέιε ηεο 
νηθνγέλεηάο ηεο θαη νη θίινη ηεο επσθειήζεθαλ επίζεο απφ ηε δνλεηηθή θαη ν γακπξφο ηεο πνπ έπαζρε 
απφ επηιεςία γηα 20 ρξφληα, ζεξαπεχηεθε κε δνλήζεηο. 

Δλζνπζηάζηεθε φηαλ θιήζεθε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ νκάδα ηνπ Κέληξνπ Δπεμίαο. Πξνθεηκέλνπ λα απνθηίζεη 
ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, νινθιήξσζε γξήγνξα ην κάζεκα VP ηνλ Ηνχλην ηνπ 2017 θαη έγηλε κέινο 
ηνπ IASVP. Ο αξηζκφο ησλ αζζελψλ ζηελ θιηληθή άξρηζε λα απμάλεηαη. πγθεθξηκέλα ζπκάηαη πνιινχο 
αζζελείο πνπ είραλ δηαγλσζηεί κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα, γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππήξρε ζεξαπεία, αιιά 
σθειήζεθαλ απφ ηελ δνλεηηθή θαη ζπλέρηζαλ λα ηελ θαινχλ γηα επαλαιεπηηθά θάξκαθα πνπ ηνπο ζηέιλεη 
ηαθηηθά ηαρπδξνκηθψο, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αζζελείο είλαη απφ καθξηλά κέξε. Μέρξη ζήκεξα, 
έρεη ζεξαπεχζεη πάλσ απφ 1500 αζζελείο κε πνηθίιεο αζζέλεηεο θαη έρεη επηηχρεη πιήξε ίαζε ζε αζζελείο 
κε αξζξίηηδα, πφλν ζηηο αξζξψζεηο θαη έξπεηα. Πηζηεχεη φηη απηή ε επηηπρία είλαη δπλαηή θαη ζε άιιεο 
αζζέλεηεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αζζελήο ζα αθνινπζεί απζηεξά ηηο νδεγίεο θαη ζα ιακβάλεη ηε 
δνζνινγία φπσο έρεη ζπληαγνγξαθεζεί. 

Ζ ζεξαπεχηξηα είλαη επγλψκσλ ζηνλ νπάκη πνπ ηεο έδσζε ηελ επθαηξία λα βνεζήζεη ζηελ αλαθνχθηζε 
ησλ δεηλψλ πνιιψλ. Πηζηεχεη φηη έρεη πξνθαιέζεη ηελ εζσηεξηθή ηεο κεηακφξθσζε. Δίλαη ιηγφηεξν 
ηαξαγκέλε, πλεπκαηηθά ήξεκε θαη δελ αγρψλεηαη φηαλ πξνθχπηεη πξφβιεκα, αιιά ην ζεσξεί σο ηνλ ηξφπν 
ηνπ νπάκη λα ηελ δνθηκάζεη γηα λα γίλεη πηφ δπλαηή. Ζ ζπκβνπιή ηεο ζηνπο ζεξαπεπηέο είλαη φηη πξέπεη 
λα έρνπκε απφιπηε πίζηε ζηε δνλεηηθή δξάζε, λα θάλνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ θαη λα αθήλνπκε ηα 
απνηειέζκαηα ζηνλ νπάκη. 

Πεξίπησζε πνπ αλαθέξζεθε: 

 Κχζηε ζην ιαηκφ 

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

 Περιπτώσεις Χρήσης Combos  

1. Τξαπκαηηζκόο θνπηαβηνύ 10741…Ιλδία  

Έλα εγθαηαιειεηκκέλν θαη ηξαπκαηηζκέλν θνπηάβη ειηθίαο 2 έσο 4 εβδνκάδσλ βξέζεθε λα ηξέκεη ζηελ 
άθξε ηνπ δξφκνπ. Βιέπνληαο ην θνπηάβη λα απεηιείηαη απφ αδέζπνηα ζθπιηά, κία ζπκπνλεηηθή πεξαζηηθή 
δελ κπφξεζε λα αληηζηαζεί ζηε δηάζσζε ελφο ηφζν κηθξνχ αμηνιχπεηνπ πιάζκαηνο. Σνλ νλφκαζε 
Prashanti, ειπίδνληαο ίζσο λα επεξεάζεη ηε δηάζεζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ. Απηή ε θαιή ακαξείηεζα 
πήγε ην θνπηάβη ζε θηελίαηξν, αιιά παξά ηε ιήςε ηνπ ζπληαγνγξαθνχκελνπ θαξκάθνπ γηα έλα κήλα, ην 
θνπηάβη ήηαλ αθφκα πνιχ ηξνκνθξαηεκέλν γηα λα θάεη νηηδήπνηε, νπφηε ε γπλαίθα πνπ ην θξφληηδε 
επέιεμε ηε δνλεηηθή. ηηο 5 Ινπλίνπ 2018, ήξζε ζε επαθή κε ηνλ ζεξαπεπηή πνπ έδσζε ηελ αθφινπζε 
ζεξαπεία: 

#1. CC1.1 Τνλσηηθό δώσλ + CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC12.2 Τνλσηηθό παηδηώλ + CC15.1 
Χπρηθό θαη Σπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό… 6TD ζην λεξφ 

Μηα εβδνκάδα κεηά ηε ιήςε ηνπ θαξκάθνπ, ν Πξαζάληη άξρηζε λα ηξψεη θαη ε αλζξψπηλε νηθνγέλεηά ηνπ 
αλαθνπθίζηεθε. Ζ δφζε κεηψζεθε ζε TDS γηα κηα εβδνκάδα θαη θαζψο ππήξρε ζηαζεξή βειηίσζε, 
κεηψζεθε πεξαηηέξσ ζε BD γηα κηα εβδνκάδα θαη ζηε ζπλέρεηα OD γηα άιιε κηα εβδνκάδα. 

Γεθαηξείο κήλεο αξγφηεξα, ν Πξαζάληη άξρηζε λα ηξψεη αδηάθξηηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ 
ζθνππηδηψλ πνπ ζπλαληνχζε, βξψζηκα θαη κή. Απηφ ηνπ πξνθάιεζε γαζηξηθά πξνβιήκαηα, φπσο ξέςηκν 
θαη αέξηα. Δλα δεχηεξν θάξκαθν έιπζε ην πξφβιεκα: 

#2. CC1.1 Τνλσηηθό δώνπ + CC4.1 Τνλσηηθό πέςεο + CC4.2 Τνλσηηθό ζπθσηηνύ θαη ρνιεδόρνπ 
θύζηεο + CC4.10 Γπζπεςία + CC15.1 Χπρηθό & ζπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC15.4 Γηαηξνθηθέο 
δηαηαξαρέο… TDS. Μεηά απφ κία εβδνκάδα, ζηακάηεζε λα ηξψεη ζθνππίδηα θαη ε πέςε ηνπ βειηηψζεθε. 
Έηζη, ε δνζνινγία κεηψζεθε ζε BD γηα άιιε κία εβδνκάδα θαη OD γηα ηελ ηξίηε εβδνκάδα θαη ζηακάηεζε. 

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

 



   Vol 12#1 8 

2. Χσξίαζε10767…Ιλδία 

Έλαο άλδξαο 64 εηψλ είρε μεξνδεξκία κε θαγνχξα θαη ζηα δχν πφδηα αθξηβψο πάλσ απφ ηνπο 
αζηξαγάινπο θαη ην δέξκα ηνπ είρε αξρίζεη λα ζθνπξαίλεη, ζρεδφλ λα καπξίδεη. Ο γηαηξφο ηνπ, δηέγλσζε 
ςσξίαζε θαη ν αζζελήο πήξε ηα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα γηα δχν ρξφληα, ρσξίο βειηίσζε. ηηο 18 
Μαΐνπ 2019, ν αζζελήο είρε ηελ επθαηξία λα ζπκβνπιεπηεί ηνλ ζεξαπεπηή ζε έλα νξγαλσκέλν ρψξν 
δνλεηηθήο ζεξαπείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πφιε ηνπ. Σνπ δφζεθε: 
CC12.4 Απηνάλνζεο αζζέλεηεο + CC15.1 Χπρηθό & ζπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC21.3 Γεξκαηηθέο 
Αιιεξγίεο + CC21.10 Χσξίαζε...TDS θαη ζε ιάδη θαξχδαο γηα εμσηεξηθή εθαξκνγή. Ο αζζελήο δηέθνςε 
ηελ αιινπαζεηηθή ζεξαπεία. 

Μεηά απφ έλα κήλα, ν αζζελήο αλέθεξε ζην ηειέθσλν φηη είρε αλαθνπθηζηεί θαηά 70% απφ ηνλ θλεζκφ 
θαη ην δέξκα ζηαδηαθά είρε γίλεη πην καιαθφ θαη επέζηξεθε ζην θαλνληθφ ηνπ ρξψκα. Σνπ  εζηάιεη 
επαλαιεπηηθή δφζε ηαρπδξνκηθψο. Μεηά απφ άιινλ έλα  κήλα, ελζνπζηαζκέλνο κε ηε βειηίσζε, ν 
αζζελήο πήξε ηελ απφθαζε λα θάλεη ην ηαμίδη ησλ 300 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ πφιε ηνπ γηα λα επραξηζηήζεη 
ηνλ νπάκη θαη λα επηζθεθζεί ηνλ ζεξαπεπηή ζην Κέληξν Δπεμίαο. Σν δέξκα ηνπ είρε βειηησζεί θαηά 80% 
ζε ρξψκα θαη μεξφηεηα θαη ζηα δχν πφδηα. Μία άιιε επαλαιεπηηθή δφζε ζηάιζεθε κεηά απφ δχν κήλεο 
ζηα κέζα επηεκβξίνπ. Ο αζζελήο θάιεζε ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ γηα λα αλαθέξεη ηελ πιήξε αλάξξσζή 
ηνπ, νπφηε κεηψζεθε ε δφζε ζε BD γηα ηξεηο εβδνκάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε OD. Ζ ηειεπηαία επαθή κε 
ηνλ αζζελή ήηαλ ηελ ηξίηε εβδνκάδα ηνπ Ηαλνπαξίνπ, φηαλ δήισζε ζηνλ ζεξαπεπηή φηη ήηαλ εληειψο θαιά 
θαη ηα θάξκαθά ηνπ είραλ ηειεηψζεη απφ ηηο 8 Ηαλνπαξίνπ 2020. 

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

3. Παιηλδξόκεζε νμένο, δπζθνηιηόηεηα, θνβία 11210…Ιλδία 

Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα, κηα 52ρξνλε γπλαίθα ππέθεξε απφ παιηλδξφκεζε νμένο, δπζθνηιηφηεηα θαη 
θνβίεο γηα μαθληθνχο ζνξχβνπο φπσο κηάο ρχηξαο ή ελφο κίμεξ θαη γηα ειεθηξνπιεμία απφ ζίδεξν ή 
θνξηηζηή θηλεηνχ. Γηα ηελ παιηλδξφκεζε νμένο θαη ηε δπζθνηιηφηεηα, ηεο ρνξεγήζεθαλ αιινπαζεηηθά 
θάξκαθα γηα έμη κήλεο. Γεδνκέλνπ φηη δελ ππήξρε βειηίσζε, ηα ζηακάηεζε κεηά απφ έλα κήλα θαη άιιαμε 
ζε νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία πνπ πήξε γηα ηέζζεξηο κήλεο. Καζψο νχηε απηφ βνήζεζε, επέιεμε ηε 
δνλεηηθή. ηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 2020, πήγε ζηνλ ζεξαπεπηή πνπ ηεο έδσζε ηελ αθφινπζε ζεξαπεία: 
CC4.2 Τνλσηηθό ήπαηνο θαη ρνιεδόρνπ θύζηεο + CC4.4 Γπζθνηιηόηεηα + CC4.6 Γηάξξνηα + CC4.10 
Γπζπεςία + CC15.1 Χπρηθό & ζπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό …TDS 

πζηήζεθε ζηελ αζζελή λα πίλεη πεξηζζφηεξν λεξφ, λα δηαηεξεί ζηαζεξφ σξάξην ζηα γεχκαηά ηεο θαη λα 
απνθεχγεη ηα πνιχ πηθάληηθα ή ηεγαλεηά θαγεηά. Μεηά απφ ηξεηο εβδνκάδεο ζηηο 9 Μαξηίνπ, ε αζζελήο 
αλέθεξε φηη φια ηα ζπκπηψκαηά ηεο είραλ εμαθαληζηεί εληειψο θαη είρε μεπεξάζεη ηνπο θφβνπο ηεο. Ζ 
δνζνινγία κεηψζεθε ζε OD γηα δχν εβδνκάδεο θαη ε ζεξαπεία ζηακάηεζε ζηηο 25 Μαξηίνπ. Γελ ππήξμε 
επαλάιεςε απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020. 

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

4. Σηπηηθή δπζιεηηνπξγία, ρακειόο αξηζκόο ζπέξκαηνο 11217…Ιλδία  

Έλαο άληξαο 40 εηψλ θαη ε 35ρξνλε ζχδπγφο ηνπ, λνζνθφκα, έθαλαλ ην πξψην ηνπο παηδί ην 2012. 
Πξνζπαζνχζαλ λα απνθηήζνπλ θη άιιν παηδί γηα 3-4 ρξφληα ρσξίο επηηπρία. Όηαλ ν ζχδπγνο πήγε γηα έλα 
ηεζη, αλαθάιπςε φηη είρε ρακειφ αξηζκφ ζπεξκαηνδσαξίσλ. Δπίζεο, είρε αλαπηχμεη ζηπηηθή 
δπζιεηηνπξγία. Απνθάζηζε λα θάλεη ζεξαπεία κε δνλεηηθή θαη έηζη ην δεπγάξη επηζθέθζεθε ηνλ ζεξαπεπηή 
ζηηο 15 Σεπηεκβξίνπ 2016. Σνπο δφζεθαλ νη αθφινπζεο ζεξαπείεο: 

Γηα ηνλ άληξα: 
CC14.3 Αλδξηθή ππνγνληκόηεηα …TDS 

Γηα ηε γπλαίθα: 
CC8.1 Γπλαηθείν ηνλσηηθό …TDS 

ηηο 10 Οθησβξίνπ, ν ζχδπγνο αλέθεξε  20% βειηίσζε ζηε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία. Δσο ηελ επφκελε 
κεληαία επίζθεςή ηνπ, είρε λνηψζεη 50% θαιχηεξα. Μεηά απφ άιινλ έλα κήλα ηε ζηηγκή πνπ πήξε ηελ 
επαλαιεπηηθή δφζε, είρε βειηησζεί ήδε θαηά 80%. Καζψο ζεκείσλε ζηαζεξή πξφνδν, ζπλέρηζε κε ηελ ίδηα 
δνζνινγία. ηηο 9 Απξηιίνπ 2017, ν ζχδπγνο κε ραξά ελεκέξσζε ηνλ ζεξαπεπηή φηη ε ζχδπγφο ηνπ ήηαλ 
έγθπνο θαη φηη νη εηθφλεο ππεξήρσλ ηεο έδεημαλ έλα θπζηνινγηθφ έκβξπν. Έηζη, θαη νη δχν ζηακάηεζαλ λα 
παίξλνπλ ηα θάξκαθα. Έλα πγηέο αγνξάθη γελλήζεθε ζηηο 2 Οθησβξίνπ 2017 θαη ην δεπγάξη ην έθεξε ζην 
άζξακ γηα λα πξνζθέξεη ηελ επγλσκνζχλε ηνπ ζηνλ νπάκη. 

Σρόιην ηνπ ζπληάθηε: Δίλαη θαιφ λα δίλεηε ζε φιεο ηηο κέιινπζεο κεηέξεο ην CC8.2 Τνλσηηθό 

εγθπκνζύλεο ην νπνίν κπνξεί επίζεο λα παξέρεη πξνζηαζία απφ πηζαλέο απνβνιέο. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. Κύζηε ζην ιαηκό 11529…Ιλδία  

Μηα 78ρξνλε γπλαίθα ππέθεξε απφ αίζζεκα πληγκνχ ζην ιαηκφ ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν. ηαδηαθά ε 
θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε  δεκηνπξγψληαο ηεο βξαρλφ ιαηκφ θαη αρλή θσλή. Χο απνηέιεζκα, δελ 
κπνξνχζε λα κηιήζεη ή λα ςάιιεη ηηο θαζεκεξηλέο πξνζεπρέο ηεο, θάηη πνπ πάληα ηελ επραξηζηνχζε. Μηα 
ηαηξηθή εμέηαζε απνθάιπςε θχζηε ζην ιαηκφ ηεο. Ο γηαηξφο πξφηεηλε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηελ 
αθαίξεζή ηεο, αιιά πξνεηδνπνίεζε φηη ππάξρεη θίλδπλνο 50% λα ράζεη ηε θσλή ηεο γηα πάληα. Ζ 
θνβηζκέλε αζζελήο, πνπ δελ ήηαλ πξφζπκε λα πάξεη ην ξίζθν, παξαηηήζεθε ζηε κνίξα ηεο. Ο 
ζεξαπεπηήο, θίινο ηεο θφξεο ηεο, πξφηεηλε ηε δνλεηηθή πνχ έγηλε εχθνια απνδεθηή απφ ηελ αζζελή. 

ηηο 18 Μαξηίνπ 2017, ηεο δφζεθε: 
#1. CC2.3 Όγθνη & Νενπιάζκαηα + CC12.1 Τνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC19.7 Φξόληα πξνβιήκαηα 
ιαηκνύ...6TD 

Μεηά απφ ηξεηο εβδνκάδεο, ζηηο 8 Απξηιίνπ, ε αζζελήο θάιεζε λα πεη φηη ε αίζζεζε πληγκνχ θαη ε 
βξαρλάδα κεηψζεθαλ θαηά 50% θαη κπνξνχζε λα κηιήζεη κε επθνιία γηα πεξίπνπ 10 ιεπηά. Ο ζεξαπεπηήο 
ηεο πξφηεηλε λα ζπλερίζεη ην # 1. Έθηνηε, ππήξμε αξγή αιιά ζηαζεξή πξφνδνο θαη ζε άιινπο νθηψ κήλεο 
ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ, αλέθεξε βειηίσζε θαηά 80% θαη κπνξνχζε λα κηιήζεη κε επθνιία γηα έσο θαη 40 
ιεπηά. Έηζη, ε δφζε κεηψζεθε ζε QDS. Δπίζεο, έλησζε ηψξα πφλν ζηε γλάζν, νπφηε ην combo 
βειηηψζεθε: 
# 2. CC11.6 Λνηκώμεηο ησλ δνληηώλ + #1...QDS 

Μεηά απφ δχν κήλεο ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 2018, ν πφλνο ζηε γλάζν είρε θχγεη εληειψο θαη ήηαλ πνιχ 
ραξνχκελε επεηδή ε θσλή ηεο επαλήιζε θαλνληθά. Σψξα κπνξνχζε λα ςάιιεη ηηο θαζεκεξηλέο πξνζεπρέο 
ηεο κε επθνιία. Πνηέ δελ μαλαεπηζθέθηεθε ην γηαηξφ κεηά ηελ έλαξμε ηεο δνλεηηθήο ζεξαπείαο. Ζ 
δνζνινγία κεηψζεθε ζε TDS θαη ζηαδηαθά κεηψζεθε ζε OD ζηηο 31 Ηνπιίνπ. Απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2020, 
δελ ππήξμε ππνηξνπή, αιιά ε αζζελήο αηζζάλεηαη ραξνχκελε θαη ζπλερίδεη κε OD σο πξνιεπηηθφ κέηξν. 

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

6. Πόλνο ζηηο αξζξώζεηο Chikungunya 11627…Ιλδία  

Μηα γπλαίθα 57 εηψλ ππέθεξε ην 2018 απφ chikungunya γηα ηελ νπνία ππνβιήζεθε ζε ζεξαπεία κε 
αιινπαζεηηθά γηα έλα κήλα. Όπσο ζπλεζίδεηαη κε απηήλ ηελ αζζέλεηα, ν πφλνο ζηα δάρηπια, ηα πφδηα θαη 
ηα γφλαηά ηεο ζπλερίζηεθε γηα δχν ρξφληα. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, πήξε αγηνπξβεδηθά 
θάξκαθα γηα ηξεηο κήλεο, αιιά δελ ππήξμε αλαθνχθηζε. ηηο 26 Μαΐνπ 2020, φηαλ ήξζε ζηνλ ζεξαπεπηή, 
δελ έπαηξλε άιιν θάξκαθν θαη ηεο δφζεθε ην αθφινπζν: 
CC3.7 Κπθινθνξηθό ζύζηεκα + CC9.1 Αλάξξσζε από ηζηθνπλγθνύληα + CC12.1 Τνλσηηθό 
ελειίθσλ + CC15.1 Χπρηθό θαη ζπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC18.5 Νεπξαιγία + CC20.3 Αξζξίηηδα 
+ CC20.5 Σπνλδπιηθή ζηήιε + CC20.6 Οζηενπόξσζε + CC20.7 Καηάγκαηα...6TD πφζηκν θαη ζε λεξφ 
γηα εμσηεξηθή εθαξκνγή. 

Μεηά απφ πέληε εκέξεο, ππήξμε 90% αλαθνχθηζε  απφ φινπο ηνπο πφλνπο ηεο. Ζ δνζνινγία κεηψζεθε ζε 
TDS. Μεηά απφ άιιεο 20 εκέξεο, ε αζζελήο αλέθεξε 100% αλάξξσζε. Ζ δνζνινγία κεηψζεθε ζε OD, 
3TW, 2TW θαη OW γηα πεξίνδν δχν κελψλ πξηλ απφ ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο ηελ 1ε Απγνχζηνπ 2020. 
Ζ αζζελήο ζπλερίδεη λα είλαη θαιά θαη δελ έρεη ππνηξνπηάζεη απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020. 

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

7. Αιιεξγία ζην δέξκα 11624...Ιλδία 

Έλαο 38ρξνλνο ππέθεξε απφ θαγνχξα ζηελ άθξε ησλ δαθηχισλ ηνπ, ρεξηψλ θαη πνδηψλ γηα ηξία ρξφληα. 
Ο θλεζκφο εκθαληδφηαλ κία θνξά θάζε δεθαπελζήκεξν θαη ζπλερηδφηαλ γηα 3-4 εκέξεο. Μεξηθέο θνξέο, 
ήηαλ ηφζν έληνλνο πνπ ήζειε λα ζπλζιίςεη ηα δάρηπιά ηνπ. Δπηπξφζζεηα, φπνηε έηξσγε κειηηδάλα ή 
θχιια gongura (Roselle), ν θλεζκφο απμαλφηαλ θαη εκθαλίδνληαλ θλεζκψδε εμαλζήκαηα ζε φιν ηνπ ην 
ζψκα. Γηαπίζησζε επίζεο φηη ε ρξήζε ζαπνπληνχ απφ ζαληαιφμπιν πξνθαινχζε θαγνχξα ζηε κέζε ηνπ. 
Πξηλ απφ δχν ρξφληα, απφ θφβν κελ ληξνπηαζηεί ζηελ δνπιεηά ηνπ, ζηακάηεζε λα ηξψεη κειηηδάλεο θαη 
gongura θαη λα ρξεζηκνπνηεί ζαπνχλη ζαληαιφμπινπ. Χο παξαταηξφο, έπξεπε λα θνξάεη γάληηα απφ ιάηεμ 
θαη απηφ κεξηθέο θνξέο ηνπ πξνθαινχζε ήπηα θαγνχξα ζηα ρέξηα. Μπνξεί λα θιεξνλφκεζε ην πξφβιεκα 
απφ ηε κεηέξα ηνπ πνπ ήηαλ αιιεξγηθή ζηα ιεπθαληηθά. Υσξίο λα ζπκβνπιεπηεί γηαηξφ, ρξεζηκνπνηνχζε 
ζηεξνεηδείο θαη αληηβηνηηθέο θξέκεο φπνηε εκθαλίδνληαλ ηα ζπκπηψκαηα θαη κεξηθέο θνξέο, έπεξλε 
αληηηζηακηληθά. Αλεζπρψληαο γηα ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηέο ηνπο, πήγε ζηνλ ζεξαπεπηή ζηηο 12 Μαξηίνπ 
2020 θαη ηνπ δφζεθε: 
CC4.10 Γπζπεςία + CC12.1 Τνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC17.2 Καζαξηζκόο + CC18.5 Νεπξαιγία + 
CC21.3 Γεξκαηηθέο Αιιεξγίεο …6TD 

Σν πξσί ηεο 14εο Μαξηίνπ, είρε έληνλν θλεζκφ ζην θεθάιη θαη ην πξφζσπφ ηνπ, ελδεηθηηθφ ησλ 
παξελεξγεηψλ. Έρνληαο ήδε ελεκεξσζεί γηα ηελ πηζαλφηεηα απηή, επέκεηλε θαη ζπλέρηζε ηε δφζε 6TD. 
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Όηαλ ν εξεζηζκφο πνπ πξνθιήζεθε απφ θαγνχξα επηδεηλψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, μχξηζε ηα 
γέληα ηνπ θαη ην κνπζηάθη. Μέρξη ην ηέινο ηεο εκέξαο, ε θαηάζηαζή ηνπ βειηηψζεθε θαη ν θλεζκφο ζρεδφλ 
εμαθαλίζηεθε ηε λχρηα. Μεηά απφ άιιεο δχν εκέξεο, ν ζεξαπεπηήο ηνπ πξφηεηλε λα κεηψζεη ηε δφζε ζε 
TDS. 

Μηα εβδνκάδα αξγφηεξα, ν αζζελήο άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί ζαπνχλη ζαληαιφμπινπ θαη κεξηθέο θνξέο λα 
ηξψεη αθφκε θαη κειηηδάλεο θαη gongura. Σελ 1ε Απξηιίνπ, αλέθεξε φηη ηηο ηειεπηαίεο δχν εβδνκάδεο ε 
θαηάζηαζή ηνπ είρε βειηησζεί  θαζψο αληηκεηψπηδε κφλν ήπηα θαγνχξα θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 
πεξηφδνπ. Ήηαλ πνιχ ραξνχκελνο πνπ κπνξνχζε πιένλ λα θάεη ην αγαπεκέλν ηνπ θάξπ ρσξίο θφβν. Σελ 
1ε Μαΐνπ, ε δφζε κεηψζεθε ζε BD γηα δχν εβδνκάδεο, ζηε ζπλέρεηα OD γηα δχν εβδνκάδεο θαη ηειηθά 
ζηακάηεζε ζηηο 30 Μαΐνπ 2020. Απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020, ν αζζελήο δελ έρεη ππνηξνπηάζεη. 

Η καξηπξία ηνπ αζζελνύο: 

Με ηε βνήζεηα ηεο Γνλεηηθήο, έρσ ζεξαπεχζεη πιήξσο ηηο αιιεξγίεο κνπ θαη έρσ ζηακαηήζεη ηε ρξήζε 
ζηεξνεηδψλ θξεκψλ θαη αληηηζηακηληθψλ δηζθίσλ. Σξψσ ηψξα ιαραληθά φπσο ηε κειηηδάλα ρσξίο λα έρσ 
αιιεξγηθή αληίδξαζε. Δίκαη πνιχ επγλψκσλ ζηε Γνλεηηθή θαη ηνλ ζεξαπεπηή πνπ κνπ έδσζαλ απηφ ην 
ππέξνρν θάξκαθν. 

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

8. Πόλνο ζηελ πιάηε 11508…Ιλδία 

Μηα 40ρξνλε γπλαίθα, ην πξνεγνχκελν έηνο, ππέθεξε απφ ζνβαξφ πφλν ζηελ πιάηε, ν νπνίνο πίζηεπε φηη 
νθεηιφηαλ ζηελ ππεξνμχηεηα. Αξθεηέο θνξέο ηελ εβδνκάδα, εκθάληδε θνχζθσκα θαη αέξηα κεηά ην 
βξαδηλφ γεχκα ηεο. πκβνπιεχηεθε έλαλ γηαηξφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2019. Σεο δφζεθε θπζηνζεξαπεία θαη 
επίζεο έλα ηδει γηα εμσηεξηθή εθαξκνγή, γηα ηξεηο κήλεο πνπ ηελ αλαθνχθηζαλ πιήξσο. Έλα κήλα κεηά ηε 
δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο, ηα ζπκπηψκαηά ηεο άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη μαλά. Σνλ επφκελν κήλα, ν πφλνο 
ζηελ πιάηε έγηλε ηφζν ζνβαξφο πνπ είρε δπζθνιία ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηεο εξγαζηψλ. ηηο 15 
Ινπιίνπ 2019, φηαλ ζπκβνπιεχηεθε ηνλ ζεξαπεπηή, βαζκνιφγεζε ηνλ πφλν ηεο ζην 10/10 θαη έιαβε ηα 
αθφινπζα: 
#1. CC4.10 Γπζπεςία...TDS 

Ακέζσο κεηά απφ ηξεηο εκέξεο, ζεκεηψζεθε βειηίσζε 40% ηφζν ζηα γαζηξηθά ζπκπηψκαηα φζν θαη ζηνλ 
πφλν ζηελ πιάηε. Σνλ άιιν κήλα, παξαηεξήζεθε βειηίσζε θαηά 70%. ηηο 21 επηεκβξίνπ αλέθεξε φηη 
ήηαλ 80% θαιχηεξα, νπφηε ε δφζε ηνπ # 1 κεηψζεθε ζε BD. Χζηφζν, θαζψο αληηκεηψπηδε δπζθνηιηφηεηα 
ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα, δφζεθε κηα επηπιένλ ζεξαπεία:  
#2. CC4.4 Γπζθνηιηόηεηα …TDS 

Μέζα ζε δχν εβδνκάδεο έσο ηηο 6 Οθησβξίνπ, ε ιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ ηεο έγηλε θπζηνινγηθή θαη ην # 2 
κεηψζεθε ζε BD γηα δχν εβδνκάδεο πξηλ ζηακαηήζεη. Καζψο ν πφλνο ζηελ πιάηε θαη ην θνχζθσκα 
βειηηψζεθαλ πεξαηηέξσ ζην 90%, ην # 1 κεηψζεθε ζε OD. Έσο ηηο 9 Ννεκβξίνπ, έλησζε 100% θαιχηεξα, 
νπφηε ε ζεξαπεία ζηακάηεζε ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 2019. Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2020, φια ηα γαζηξηθά 

ζπκπηψκαηα είραλ εμαθαληζηεί εληειψο. 

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

9. Απώιεηα θσλήο 03570...Καλαδάο 

Μηα 54ρξνλε γπλαίθα ππέθεξε απφ γαζηξντζνθαγηθή παιηλδξφκεζε γηα πέληε ρξφληα, γεγνλφο πνπ ηελ 
έθαλε λα ράλεη ηε θσλή ηεο, αθφκε θαη ζηε κέζε κηαο ζπλνκηιίαο, αξρηθά 2-3 θνξέο ην κήλα θαη ζηε 
ζπλέρεηα 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Απηφ επεξέαζε ηε δνπιεηά ηεο πνπ απαηηνχζε πνιχ ρξφλν ζην 
ηειέθσλν. Ο γηαηξφο είρε ζπζηήζεη έλα αληηφμηλν - παληνπξαδφιε καγλήζην. ηελ αξρή, ειήθζε OD, αιιά 
ζηε ζπλέρεηα, πξφηεηλε λα ην παίξλεη φπνηε ην ρξεηαδφηαλ. Σψξα ην έπαηξλε ηέζζεξηο θνξέο ηελ εκέξα. 
Απηφ ηε βνεζνχζε, αιιά παξείρε κφλν πξνζσξηλή αλαθνχθηζε. Έηζη, ζηηο 19 Ιαλνπαξίνπ 2019, 
ζπκβνπιεχηεθε κία δνλεηηθή ζεξαπεχηξηα πνπ ηεο αλέθεξε επίζεο φηη θαηά θαηξνχο, ην ζάιην απφ ην 
ζηφκα ηεο έκνηαδε κε δηαθαλή βιέλλα. Σεο δφζεθε:  
CC4.10 Γπζπεςία + CC13.2 Λνηκώμεηο λεθξώλ θαη νπξνδόρνπ θύζηεο + CC15.1 Χπρηθό θαη 
ζπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό …QDS  

CC13.1 Τνλσηηθό λεθξώλ ζπκπεξηιήθζεθε κφλν γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε αζζελήο είρε νμέσζε. Ζ 
ζεξαπεχηξηα ζπλέζηεζε επίζεο κεξηθέο απιέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο ηεο, φπσο ηελ κείσζε ηεο 
ζπρλφηεηαο ηνπ chai (ηζάη κε γάια) ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε καχξν ηζάη κε κέιη, ηελ πξνζζήθε 
πεξηζζφηεξσλ ρφξησλ θαη ζαιάηαο ζηε δηαηξνθή ηεο θαη ηελ πηνζέηεζε κηαο ηαθηηθήο ξνπηίλαο χπλνπ πνπ 
πξνζπάζεζε λα εθαξκφζεη. 

Μεηά απφ δχν εβδνκάδεο ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ, ε αζζελήο αλέθεξε φηη ε βιελλνγφλνο είρε ζηακαηήζεη. 
πλνιηθά, ππήξμε βειηίσζε 50% θαη ήηαλ πιένλ ζε ζέζε λα κεηψζεη ηελ δνζνινγία ηνπ αληηφμηλνπ απφ 
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ηέζζεξηο ζε 2-3 θνξέο ηελ εκέξα. ηηο 19 Απξηιίνπ, ε βειηίσζε είρε θηάζεη ζην 70% θαζψο δελ έραλε ηε 
θσλή ηεο ηφζν ζπρλά θαη είρε ζηακαηήζεη λα παίξλεη αληηφμηλν. ηε ζπλέρεηα, αλέθεξε ζηαζεξή πξφνδν, 
ηφζν ζηελ παιηλδξφκεζε νμένο φζν θαη ζηελ απψιεηα θσλήο. Σειηθά, ζηηο 11 Απγνχζηνπ 2019 πνπ ζα 
έπεξλε ηελ ηειεπηαία επαλαιεπηηθή δφζε, επηβεβαίσζε φηη ε θσλή ηεο ήηαλ πιένλ θπζηνινγηθή. Μεηά απφ 
εμέηαζε, αλέθεξε κε ραξά φηη είρε ηειεηψζεη ηα ράπηα ηνλ επηέκβξην ηνπ 2019. ηε ζπλέρεηα, δελ 
επηθνηλψλεζε κε ηνλ ζεξαπεπηή παξά ζηηο 11 Ηνπιίνπ 2020 φηαλ ηνλ μαλαεπηζθέθηεθε κε έλα λέν 
πξφβιεκα. Απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020, ηα πξνεγνχκελα πξνβιήκαηά ηεο δελ είραλ μαλαεκθαληζηεί. 

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

10. Πόλνο ζηελ πιάηε ιόγσ πηαζίκαηνο 03596…USA 

Μηα 65ρξνλε γπλαίθα ππέθεξε απφ πφλoπο ζην δεμί κηζφ ηεο πιάηεο απφ ην ιαηκφ θαη ηνλ ψκν κέρξη ηε 
κέζε. Απηφ εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ηνλ Μάην ηνπ 2020, δχν κήλεο αθφηνπ άξρηζε λα εξγάδεηαη απφ 
ην ζπίηη ιφγσ ηνπ Covid θαη ηνπο επφκελνπο δχν κήλεο εληάζεθε. Έπαηξλε κπνραιαξσηηθά θαη παπζίπνλα 
δχν θνξέο ηελ εκέξα θαη ρξεηαδφηαλ έλα ζεξκαληηθφ επίζεκα ζρεδφλ φιε ηελ ψξα. Γηα λα αληηκεησπίζεη 
ηνλ πφλν, έπξεπε λα θάλεη ζπρλέο εθηάζεηο θαη γηα λα θνηκεζεί έπξεπε λα ηνπνζεηήζεη επηπιένλ 
καμηιάξηα, κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, γηα ππνζηήξημε. ηηο αξρέο Απγνχζηνπ ν πφλνο είρε γίλεη εμαηξεηηθά 
ζνβαξφο, νπφηε ζπκβνπιεχηεθε έλαλ γηαηξφ. Χο αηηία, δηαγλψζηεθε έλα πηάζηκν λεχξνπ ζην ιαηκφ ιφγσ 
ιαλζαζκέλεο ζηάζεο εξγαζίαο ζην ηξαπέδη ηεο θνπδίλαο θαη θνηηάδνληαο ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή γηα 
πνιιέο ψξεο. Οξίζηεθε ηβνππξνθαίλε (έλα ΜΑΦ) θαη θπζηνζεξαπεία πνπ πεξηιακβάλεη δηαηάζεηο ψκσλ 
θαη ιαηκψλ θαη καζάδ. Απηέο νη ζεξαπείεο δελ βνήζεζαλ πνιχ, νπφηε κεηά απφ ηξεηο εβδνκάδεο, 
επηζθέθζεθε ηνλ ζεξαπεπηή ζηηο 27 Απγνύζηνπ 2020. Δίρε αθφκα έληνλνπο πφλνπο θαη ήηαλ 
ζπλαηζζεκαηηθά πηεζκέλε ιφγσ ηνπ Covid θαη ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο αλαηαξαρήο. Σεο δφζεθε: 
CC15.1 Χπρηθό & ζπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC15.2 Χπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο + CC18.5 Νεπξαιγία 
+ CC20.3 Αξζξίηηδα …κία δόζε θάζε 10 ιεπηά γηα 2 ώξεο αθνινπζνχκελε απφ TDS 

Μεηά απφ ηξεηο εκέξεο ε αζζελήο κπνξνχζε λα αηζζαλζεί ηελ πιάηε ηεο πην ραιαξή θαη ηνλ πφλν 
ζηαδηαθά λα θεχγεη. Κάζε θνξά πνπ έπαηξλε ηε «ζεξαπεία ζε λεξφ», έλησζε ακέζσο αλαθνχθηζε. Μεηά 
απφ άιιεο έμη εκέξεο ζηηο 5 επηεκβξίνπ, ν πφλνο εμαθαλίζηεθε εληειψο θαη ζπλέρηζε ηε ζεξαπεία ζε 
TDS γηα κία αθφκε εβδνκάδα. Γελ ρξεηαδφηαλ παπζίπνλν νχηε άιια βνεζεηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχζε 
εθηφο απφ έλα καμηιάξη πίζσ απφ ηελ πιάηε ελψ εξγαδφηαλ. ηηο 12 επηεκβξίνπ, ν ζεξαπεπηήο ηεο 
ππέδεημε λα κεηψζεη ηε δνζνινγία ζε OD θαη λα ηε ζπλερίζεη φζν ζα εξγαδφηαλ απφ ην ζπίηη. ε κηα 
επηθνηλσλία ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2020, εμαθνινπζνχζε λα εξγάδεηαη απφ ην ζπίηη θαη ήηαλ απνιχησο θαιά. 

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

11. Αιιεξγία ζηνλ ήιην 11620…Ιλδία  

Μηα 46ρξνλε γπλαίθα άξρηζε λα έρεη θαγνχξα ζην πξφζσπφ ηεο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009, ιίγνπο κήλεο 
κεηά ηε ζεξαπεία ηνπ έξπεηα. Έλα κήλα αξγφηεξα ε θαγνχξα επηδεηλψζεθε θαη ζπλνδεχηεθε κε πξήμηκν, 
αιιά κφλν αθνχ είρε βγεη ζηνλ ήιην γηα κεξηθέο ψξεο. Απφ ηφηε, ππέθεξε απφ θαγνχξα θαη πξήμηκν κε ηελ 
παξακηθξή έθζεζε ζηνλ ήιην. Απηφ ηειηθά ζθνχξπλε ην δέξκα ηεο. Έθαλε αγηνπξβεδηθή ζεξαπεία πνπ δελ 
βνήζεζε. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010, κηα βηνςία απνθάιπςε φηη ε θαηάζηαζή ηεο νθείιεηαη ζε αιιεξγία ζηνλ 
ήιην. Σεο ζπληαγνγξάθεζαλ δηζθία θαη θξέκεο ζηεξνεηδψλ θαη ηελ ζπκβνχιεςαλ επίζεο λα κελ βγαίλεη 
έμσ ρσξίο πιήξε πξνζηαζία. Ο γηαηξφο ηεο είπε επίζεο φηη δελ ππήξρε ζεξαπεία γηα απηφ, νπφηε ζα 
έπξεπε λα παίξλεη ζηεξνεηδή γηα κηά δσή. Αλ θαη ηα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα παξείραλ κφλν 
πξνζσξηλή αλαθνχθηζε, ηα ζπλέρηζε κέρξη ηνλ Μάξηην ηνπ 2019, θαζψο θαηλφηαλ λα κελ έρεη άιιε 
επηινγή. Χζηφζν, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε θαηάζηαζή ηεο επηδεηλψζεθε θαη δελ κπνξνχζε λα αλνίμεη 
ηα κάηηα ηεο φπνηε παξνπζηαδφηαλ ην πξήμηκν. Δπίζεο, ην δέξκα ζηα ρέξηα ηεο έγηλε πνιχ ιεπηφ θαη 
άξρηζε λα μεθινπδίδεη. ηηο 9 Φεβξνπαξίνπ 2020, επέιεμε ηε δνλεηηθή θαη ε ζεξαπεχηξηα ηεο έδσζε: 
#1. CC8.1 Γπλαηθείν ηνλσηηθό + CC15.1 Χπρηθό & ζπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC21.3 Γεξκαηηθέο 
Αιιεξγίεο …TDS ζε λεξφ. 

Μέζα ζε δχν κήλεο ζηηο 29 Μαξηίνπ, ε ζπρλφηεηα θλεζκνχ είρε κεησζεί θαηά 60% θαη ηνλ επφκελν κήλα, 
ζηηο 26 Απξηιίνπ, αλέθεξε βειηίσζε 100% ζηνλ θλεζκφ θαζψο θαη ζην πξήμηκν. Όζν πιεζίαδε ην 
θαινθαίξη, ε αζζελήο πξνηίκεζε λα ζπλερίζεη ηε ζεξαπεία ζε TDS. ηηο 6 Ηνπλίνπ, πξνθεηκέλνπ λα 
απνθαηαζηαζεί ην αξρηθφ ρξψκα ηνπ δέξκαηνο θαη λα εμαιεηθζεί νπνηαδήπνηε ππνθείκελε ινίκσμε ηνπ 
δέξκαηνο, ε ζεξαπεχηξηα ελίζρπζε ην παξαπάλσ combo κε: 

#2. CC21.2 Λνηκώμεηο ηνπ δέξκαηνο + #1…TDS 

ηηο 5 Ηνπιίνπ, ην # 2 κεηψζεθε ζε OD θαη ζηαδηαθά κεηψζεθε ζε OW ζε πεξίνδν δχν κελψλ θαη 
ζηακάηεζε ζηηο 6 επηεκβξίνπ. Ζ αζζελήο ήηαλ πνιχ ραξνχκελε πνπ ην ρξψκα ηνπ δέξκαηφο ηεο είρε 
απνθαηαζηαζεί. Απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020, δελ ππήξμε ππνηξνπή. 
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Η καξηπξία ηεο αζζελνύο: 

Λφγσ ηεο αιιεξγίαο ζηνλ ήιην, είρα ηξνκεξή θαγνχξα θαη πξήμηκν ζην πξφζσπφ κνπ θαη ην ρξψκα ηνπ 
ζθνχξπλε, έλησζα ληξνπή φηαλ ζπλαληνχζα θάπνηνλ. Ο γηαηξφο είπε φηη δελ ππάξρεη ζεξαπεία, αιιά 
πξέπεη λα ζπλερίζεηε ηα ζηεξνεηδή γηα κηα δσή. ε θάζε θεζηηβάι πξνο ηηκήλ ηνπ ζενχ Ganesh, 
αηζζαλφκνπλ θαγνχξα ζην δέξκα (ίζσο ιφγσ ησλ ινπινπδηψλ), αιιά θέηνο γηφξηαζα ην θεζηηβάι, 
επηπρψο, ρσξίο δεξκαηηθά πξνβιήκαηα. Δίκαη πνιχ επγλψκσλ γηα ηε ζεξαπεία θαη επραξηζηψ ηνλ νπάκη 
πνπ έδσζε ηφζν ππέξνρεο ζεξαπείεο. 

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

12. ΓΔΠΥ & Απηηζκόο 03518...Καλαδάο 

ηηο 3 Ηαλνπαξίνπ 2020, ε κεηέξα ελφο 5ρξνλνπ θνξηηζηνχ ζπκβνπιεχηεθε ηνλ ζεξαπεπηή γηα ηελ θφξε ηεο 
πνπ είρε δηαγλσζηεί κε ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΔΛΛΔΗΜΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΟΥΖ ΚΑΗ ΤΠΔΡΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ (ΓΔΠΤ) 
θαη απηηζκφ κε πξφβιεκα ζηελ νκηιία. Ήηαλ ππεξθηλεηηθή, αλαδεηψληαο ζπλερή δηέγεξζε απφ ηελ θίλεζε 
θαη δεκηνπξγφληαο θαζαξία φηαλ ηελ ζηακαηνχζαλ. Καζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζηξηθνγπξλνχζε, 
θνπληφηαλ θαη ζθαξθάισλε φπνπ έβξηζθε. Έβγαδε ήρνπο γηα λα επηθνηλσλήζεη αιιά δελ κπνξνχζε λα 
αξζξψζεη απιέο ιέμεηο. Υξεζηκνπνηνχζε πάλεο 24/7. Οη γνλείο δπζθνιεχνληαλ πνιχ λα δηαρεηξηζηνχλ ην 
παηδί θαη δελ ην πήγαηλαλ πνηέ ζε θνηλσληθέο ζπγθεληξψζεηο. 

Δπίζεο ππέθεξε απφ θνχζθσκα θαη δπζπεςία κε δπζθνηιηφηεηα ή δηάξξνηα. Κάζε βξάδπ έζθηγγε ηελ 
θνηιηά ηεο θαη έθιαηγε απφ ηνλ πφλν. Δίρε δηαηαξαρεί χπλνπ. Πξηλ απφ ηξία ρξφληα, έλαο θπζηνπαζνιφγνο 
ηεο έδσζε κειαηνλίλε γηα ηνλ χπλν θαη ηα πεπηηθά έλδπκα πνπ βνήζεζε θαη εμαθνινπζεί λα ηε ιακβάλεη. 
Γελ δφζεθαλ αιινπαζεηηθά θάξκαθα. Τπνβάιιεηαη ζε ινγνζεξαπεία θαη είλαη ζε πξφγξακκα γηα εηδηθέο 
αλάγθεο. ε θιίκαθα απφ 1 έσο 10, ε ππεξθηλεηηθφηεηα θαη ε ζπκπεξηθνξά ήηαλ πςειά, ζην 8. 

Ο ζεξαπεπηήο ζπλέζηεζε θαζεκεξηλά λα ςέιλνπλ 21 Oms κε ην παηδί θαη επίζεο λα παίδεηε ζπλερψο ην 
Μάληξα Gayatri ζην ζπίηη θαη έδσζε: 
CC12.2 Παηδηθό ηνλσηηθό + CC15.5 ADD & Απηηζκόο...TDS 

Ζ κεηέξα επέιεμε κηα επνίσλε κέξα, ηελ 26ε Φεβξνπαξίνπ 2020 γηα λα μεθηλήζεη ηε ζεξαπεία. Μέρξη 
απηή ηε ζηηγκή ην ζηξηθνγχξηζκα είρε κεησζεί θαηά 20% , γεγνλφο πνπ ε κεηέξα απέδσζε ζηνπο 
θαζεκεξηλνχο ςαικνχο. Μέζα ζε κηα εβδνκάδα ην θνξίηζη άξρηζε λα έρεη αέξηα απφ ηελ ραιάξσζε ηνπ 
εληέξνπ ακέζσο κεηά ηα γεχκαηα, ρσξίο έλδεημε πφλνπ. Παξνπζίαζε φκσο κία λέα ζπκπεξηθνξά, λα 
θπιηέηαη ζην θξεβάηη. Ο ζεξαπεπηήο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ήηαλ παξελέξγεηα (pullout), αιιά ε ίδηα 
δνζνινγία ζπλερίζηεθε. Δπίζεο ηα πξνβιήκαηα ηνπ χπλνπ δελ είραλ κεησζεί.  

Μέρξη ην ηέινο Απξηιίνπ, ε ππεξθηλεηηθφηεηα θαη ε ζπκπεξηθνξά είραλ βειηησζεί ζεκαληηθά, κεηψλνληαο 
ηελ βαζκνινγία ζε 6. Άθνπγε θαη αθνινπζνχζε ηηο νδεγίεο πξφζπκα. Έηξσγε θαλνληθά. ε άιινλ έλα 
κήλα, ην θχιηζκα ζην θξεβάηη, ην ζθαξθάισκα πάλσ ζηα πξάγκαηα, ην ζηξηθνγχξηζκα θαη ην θνχλεκα 
ζηακάηεζαλ. Ζ θίλεζε ηνπ εληέξνπ απνθαηαζηάζεθε θαη θνηκφηαλ φιε ηε λχρηα γηα 7½ ψξεο. 
Αιιειεπίδξαζε κε άιια παηδηά γηα πξψηε θνξά. Ξεθίλεζε λα παίδεη ε ίδηα, θάηη πνπ ήηαλ ζπάλην ζην 
παξειζφλ. Έδεημε ελδηαθέξνλ γηα πνδειαζία θαη δσγξαθηθή, επηιέγνληαο ε ίδηα ηα ρξψκαηα. Οη γνλείο 
αηζζάλζεθαλ πνιχ ελζαξξπκέλνη απφ απηέο ηηο αιιαγέο θαη μεθίλεζαλ ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ ηνπαιέηα.  

Μέρξη ηα ηέιε Ηνπλίνπ, νη γνλείο δηαπίζησζαλ φηη ε εθπαίδεπζε ζηελ ηνπαιέηα ήηαλ πνιχ επηηπρεκέλε, 
θαζψο ην παηδί δελ ρξεζηκνπνηνχζε θαζφινπ πάλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Ο ζεξαπεπηήο ήηαλ 
επραξηζηεκέλνο κε ηελ εθπαίδεπζε ζηελ ηνπαιέηα πνπ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζεηηθφ βήκα ζηελ 
αλάπηπμε ελφο παηδηνχ. 

Σνλ επηέκβξην, ην παηδί άξρηζε λα πεγαίλεη ζην ζρνιείν, είρε πνιχ θαιή ζπκπεξηθνξά, κπνξνχζε λα 
θάζεηαη ζηα καζήκαηα θαη λα πεγαίλεη ζην κπάλην. Ζ κεηέξα ελεκέξσζε ηνλ ζεξαπεπηή φηη ην επίπεδν 
ππεξθηλεηεθφηεηαο ήηαλ ηψξα θάησ απφ 3. Απφ ηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2020, ην επίπεδν θίλεζεο είλαη ην 
θπζηνινγηθφ γηα έλα παηδί ηεο ειηθίαο ηεο. Δίλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζεί κε πιήξε εζηίαζε αθφκε θαη ηα 
δηαδηθηπαθά ηεο καζήκαηα. πλερίδεη ην θάξκαθν ζηελ ίδηα δνζνινγία. 

Μαξηπξία ηεο κεηέξαο:  

Ζ θφξε καο δηαγλψζηεθε κε Γηαηαξαρή Κνηλσληθήο Δπηθνηλσλίαο ηνλ Απξίιην ηνπ 2017, ζε ειηθία 2 εηψλ. 
Έθαλε 2 ψξεο SLP (Παζνινγία νκηιίαο) θαη ΟΣ (Δξγνζεξαπεία) θάζε εβδνκάδα. Παξάιιεια βξηζθφηαλ ζε 
θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηελ πέςε θαη ζε κειαηνλίλε γηα ηνλ χπλν ζπληαγνγξαθνχκελε απφ έλαλ 
Φπζηνπαζνιφγν. Απφ ηε ιήςε ηεο άη Γνλεηηθήο ζηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ 2020, είδακε ζεκαληηθή πξφνδν 
ζηελ αλάπηπμή ηεο. Δληππσζηαζκέλε κε ηελ πξφνδφ ηεο, απνθαζίζακε λα δνθηκάζνπκε ηελ εθπαίδεπζε 
γηα ηελ ηνπαιέηα (δελ ήηαλ δπλαηφλ πξηλ) ηνλ Μάην ηνπ 2020, ην νπνίν πήγε εμαηξεηηθά θαιά ψζηε λα κελ 
ρξεηάδεηε πάλεο θαη λα ρξεζηκνπνηεί αλεμάξηεηα ηελ ηνπαιέηα φηαλ ρξεηάδεηαη. Βξίζθεηαη ζηελ 1ε ηάμε 
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παξαθνινπζψληαο ηα δηαδηθηπαθά καζήκαηα θαη ηηο ζπλεδξίεο κε ζπγθέληξσζε, ζπκκεηέρεη πξφζπκα ζε 
δξαζηεξηφηεηεο θαη νινθιεξψλεη ηηο εξγαζίεο ηεο ζην ζπίηη. Αιιειεπηδξά πνιχ θαιά κε ηνπο μέλνπο φπσο 
θαη κε ηε δηθή ηεο νκάδα. Οη ζεξαπεπηέο ηεο είλαη πνιχ εληππσζηαζκέλνη κε ηελ αλάπηπμή ηεο. Σνλ 
Γεθέκβξην, ε νηθνγέλεηα ηαμίδεςε γηα λα πεξάζεη ηα Υξηζηνχγελλα καδί θαη ε θφξε κνπ είρε πνιχ θαιή 
ζπκπεξηθνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 12 σξνπ λπρηεξηλνχ ηαμηδηνχ. Δίκαζηε ελζνπζηαζκέλνη κε ηα 
απνηειέζκαηα θαη ζα ζέιακε λα ζπλερίζνπκε κε ράπηα δνλεηηθήο γηα ηελ θφξε καο. Δίκαζηε ζεηηθνί φηη ζα 
δνχκε πεξηζζφηεξα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα. 

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

 Η γωνιά των Απαντήσεων  

Q1. Τπάξρνπλ κεγάιεο ειπίδεο φηη ην εκβφιην γηα ηνλ Covid ζα είλαη δηαζέζηκν ζχληνκα. Μφιηο 
εκβνιηαζηψ, ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα ζηακαηήζσ ην δνλεηηθφ θάξκαθν IB γηα ηελ πξφιεςε ηνπ Covid? 

A. Όρη, δελ πξέπεη λα ζηακαηήζεηε δηφηη αθφκε θαη ην θαιχηεξν εκβφιην δελ κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν 
απφ 95% απνηειεζκαηηθφ θαη απηή είλαη επίζεο ε άπνςε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο. Δπίζεο, 
εκθαλίδνληαη λέεο παξαιιαγέο ηνπ ηνχ. Τπφ ην θσο απηήο ηεο αβεβαηφηεηαο, ζαο ζπληζηνχκε λα 
ζπλερίζεηε ην IB θαη λα ιάβεηε φια ηα κέηξα γηα λα δηαηεξήζεηε ην αλνζνπνηεηηθφ ζαο. Αθνινπζήζηε 
επίζεο ηηο νδεγίεο πνπ εθδίδεη ε ηνπηθή πγεηνλνκηθή αξρή. 

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

Q2. Μηα νηθνγέλεηα πνπ δεη ζε κηα πεξηνρή πςεινχ θηλδχλνπ κνπ δήηεζε λα ηνπο κεηαδψζσ ην θάξκαθν 
IB. Μπνξψ λα ην θάλσ ηνπνζεηψληαο κηα νκαδηθή θσηνγξαθία ηεο νηθνγέλεηαο ζην θάξκαθν? 

A. Γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα ην κεηαδίδεηε ζε θάζε άηνκν μερσξηζηά, αιιά κπνξείηε λα 
ρξεζηκνπνηείηε ην ίδην θηαιίδην ζεξαπείαο μαλά θαη μαλά. (βιέπε επίζεο ζρεηηθέο εξσηήζεηο ζην vol 7 # 1, 
vol 7 # 2 θαη vol 11 # 4). 

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

Q3. Πνηα ζεξαπεία κπνξεί λα δνζεί ζε έλαλ αζζελή πνπ πξφθεηηαη λα ππνβιεζεί ζε κφζρεπκα νζηνχ? 

A. Ζ κεηακφζρεπζε νζηψλ είλαη κηα ρεηξνπξγηθή δηαδηθαζία φπνπ έλα άξξσζην ή θαηεζηξακκέλν νζηφ 
επηζθεπάδεηαη ή αληηθαζίζηαηαη κε έλα πγηέο νζηφ, πνπ ζπλήζσο ιακβάλεηαη απφ ην ζψκα ηνπ αζζελνχο, 
αιιά κεξηθέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη νζηφ απφ πεζακέλν. πληζηνχκε ηελ αθφινπζε ζεξαπεία: CC10.1 
Έθηαθηεο αλάγθεο + CC20.1 SMJ ηνλσηηθό + CC20.7 θαηάγκαηα; αλ ρξεζηκνπνηήηε SRHVP, NM3 
Bone I + NM25 Shock + SM28 Τξαπκαηηζκόο + SR271 Arnica 30C + SR361 Acetic Acid 6X + SR457 
Bone; μεθηλήζηε κε TDS δχν εκέξεο πξηλ απφ ην κφζρεπκα θαη κεηά ην κφζρεπκα, δψζηε 6TD γηα κηα 
εβδνκάδα πξηλ ην κεηψζεηε ζε TDS κέρξη λα επνπισζεί. 

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

Q4. Όηαλ ρξεηαδφκαζηε κηα κεγάιε πνζφηεηα ζεξαπείαο λεξνχ (π.ρ. γηα βννεηδή ή αγξνχο), κάζακε φηη 
πξνεηνηκάδνπκε πξψηα έλα ιίηξν ζεξαπείαο πξνζζέηνληαο 900 ml λεξνχ ζε 100 ml θαξκάθνπ θαη ζηε 
ζπλέρεηα αλακηγλχνπκε θαιά ελψ πξνζεπρφκαζηε. ηε ζπλέρεηα εηνηκάδνπκε δέθα ιίηξα απφ απηφ ην 
ιίηξν πξνζζέηνληαο 9 ιίηξα λεξνχ. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί έσο φηνπ θηάζνπκε ζηελ 
απαηηνχκελε πνζφηεηα. Απηέο νη πνιιαπιέο δηαδνρηθέο αξαηψζεηο δελ ζα απνδπλακψζνπλ ην ηειηθφ 
θάξκαθν? 

A. Σα δνλεηηθά θάξκαθα δελ γίλνληαη απφ κηα θπζηθή νπζία ε νπνία, φηαλ αξαηψλεηαη, γίλεηαη 
αζζελέζηεξε. Δπνκέλσο, δελ αθνινπζνχλ ηνπο λφκνπο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ φπσο ε αξαίσζε. Οη 
δνλήζεηο ζηα θάξκαθα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο λφκνπο ηνπ ελεξγηαθνχ πεδίνπ ησλ ζθέςεσλ (ζην νπνίν 
αλήθνπλ νη πξνζεπρέο, ε πίζηε θαη ε αγάπε), επνκέλσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεξαπεπηηθψλ 
δνλήζεσλ δελ ζα κεησζεί ιφγσ ηεο θπζηθήο αξαίσζεο. 

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

Q5. Πνηα ζεξαπεία κπνξεί λα δνζεί ζε έλαλ αζζελή κε κεηακφζρεπζε νξγάλνπ γηα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ 
νη πηζαλφηεηεο απφξξηςεο απφ ην ζψκα? 

A. Ζ αθφινπζε ζεξαπεία κπνξεί λα μεθηλήζεη κε TDS κία εβδνκάδα πξηλ απφ ηε κεηακφζρεπζε, αχμεζε 
ηεο δνζνινγίαο ζε 6TD γηα κηα εβδνκάδα κεηά ηε κεηακφζρεπζε θαη ζηε ζπλέρεηα ειάησζε ζε TDS έσο 
φηνπ ην ζψκα είλαη άλεην κε ην λέν φξγαλν. 

Υξήζε 108CC: CC10.1 Έθηαθηεο αλάγθεο + CC12.1 Τνλσηηθό ελειίθσλ + CC15.1  Χπρηθό θαη 
Σπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + ηνλσηηθό από ηελ θαηεγνξία νξγάλνπ π.ρ. CC13.1 Τνλσηηθό λεθξώλ 
θαη νπξνδόρνπ θύζηεο ζε πεξίπησζε κεηακφζρεπζεο λεθξνχ. 
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Υξήζε SRHVP: NM25 Shock + SM2 Θετθή Πξνζηαζία + SM4 Σηαζεξνπνίεζε + SM5 Δηξήλε & 
Αγάπε Align. + SM41 Αλύςσζε + SR266 Αδξελαιίλε + SR271 Arnica 30C + SR295 Hypericum 30C 
+ SR318 Thuja 30C + SR353 Ledum 30C + SR361 Acetic Acid 6X + θάξηα γηα ην ζρεηηθό όξγαλν, 
π.ρ. λεθξφ OM15 ή SR501. 

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

 Θεία λόγια από τον Κύριο Θεραπεστή  

 

 

 

 

 

 

"Όηαλ θαιιηεξγείηε ηε ζθέςε όηη είζηε ην ζώκα, ην ζώκα ζα απαηηήζεη από εζάο πεξηζζόηεξε 
ηξνθή, πεξηζζόηεξε πνηθηιία ζηα ηξόθηκα, πεξηζζόηεξε πξνζνρή ζηελ εκθάληζε θαη ζσκαηηθή 
άλεζε. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο ηξνθήο πνπ θαηαλαιώλεηε ηώξα είλαη πεξηηηό. Ο άλζξσπνο κπνξεί 
λα δήζεη πγηεηλά κε πνιύ ιηγόηεξα. Πνιιέο πξνζπάζεηεο θαη έμνδα πνπ δαπαλώληαη ηώξα γηα ηελ 
ηξνθή, ηε γεύζε θαη ηελ θνηλσληθή ππεξεθάλεηα κπνξνύλ λα εγθαηαιεηθζνύλ, θαη ε πγεία ζα 
βειηησζεί. Mitha thindi, athi haayi - "Η κέηξηα ηξνθή δίλεη εμαηξεηηθή πγεία." Τα γθνπξκέ 
απνθαιύπηνπλ κόλν ηε Thamoguna (πνηόηεηα αδξάλεηαο θαη ζηαζηκόηεηαο) ηνπο. Φάηε γηα λα 
δήζεηε. Μελ πηζηεύεηε όηη δείηε γηα λα θάηε." 

            …Sathya Sai Baba, “The four blemishes” Discourse 

   http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-15.pdf 

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

" Οη άλζξσπνη πνπ ππνθέξνπλ, νη άλζξσπνη πνπ βπζίδνληαη ζηε ζιίςε θαη νη άλζξσπνη πνπ είλαη 
αβνήζεηνη, πξέπεη λα είλαη νη πξαγκαηηθνί ζαο θίινη. Πξέπεη λα βνεζήζεηε απηνύο ηνπο 
αλζξώπνπο. Απηό πξέπεη λα απνδερηείηε σο θύξην θαζήθνλ ζαο." 

                                     …Sathya Sai Baba, “Service To Man Is Service To The Lord” Summer Showers 1973 

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

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

 Ανακοινώσεις  

Δπεξρόκελα εξγαζηήξηα *  

 USA: Δηθνληθό AVP Δπαλαιεπηηθό** (αιιαγή ζε) 13-14 Feb 2021, δύν κηζέο εκέξεο, (νη 
ιεπηνκέξεηεο ζα γλσζηνπνηεζνχλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο) επηθνηλσλήζηε κε ηελ Susan ζην 
Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 USA: Δηθνληθό AVP Workshop** εβδνκαδηαίεο ζπλεδξίεο Apr-Jun 2021 επηθνηλσλήζηε κε ηελ Susan 
ζην Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 India Puttaparthi: Δηθνληθφ AVP Workshop εβδνκαδηαίεο ζπλεδξίεο 9 Jan-7 March 2021 
ηειεηψλνληαο κε έλα εξγαζηήξην πξαθηηθήο ζην Puttaparthi ζηηο 13-14 March 2021 (νη 
ιεπηνκέξεηεο ζα γλσζηνπνηεζνχλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο), επηθνηλσλήζηε 
κε Lalitha ζην elay54@yahoo.com ή ηειεθσλήζηε ζην 8500-676-092 

 India Puttaparthi: AVP Workshop** 25-31 July 2021 επηθνηλσλήζηε 
κε Lalitha ζην elay54@yahoo.com ή ηειεθσλήζηε ζην  8500-676-092 

 India Puttaparthi: AVP Workshop** 25 Nov-1 Dec 2021 επηθνηλσλήζηε 
κε Lalitha ζην elay54@yahoo.com ή ηειεθσλήζηε ζην 8500-676-092 

 India Puttaparthi: SVP Workshop** 3-7 Dec 2021 επηθνηλσλήζηε κε Hem 
ζην 99sairam@vibrionics.org 

* Όια ηα εξγαζηήξηα AVP θαη SVP είλαη κφλν γηα φζνπο έρνπλ ππνβιεζεί ζηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαη 
ζην ειεθηξνληθφ κάζεκα. Σα επαλαιεπηηθά ζεκηλάξηα απεπζχλνληαη ζε ππάξρνληεο ζεξαπεπηέο.  

** Τπφθεηηαη ζε αιιαγέο 

******************************************************************************************** 
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 Πρόσθετα  

1. Σπκβνπιέο γηα ηελ πγεία 

Δπηιέμηε & Φξεζηκνπνηήζηε ηα καγεηξηθά ιάδηα ζαο κε πξνζνρή  

«Ο ζύγρξνλνο άλζξσπνο πνπ παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο κεηξηνπάζεηαο ζε θάζε πηπρή ηεο δσήο, 
ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ηνπ… Πξέπεη λα πξνζέμνπκε ώζηε ηα ηξόθηκα πνπ 
θαηαλαιώλνληαη λα κελ έρνπλ κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ζε ιηπαξά, γηαηί ηα ιίπε πνπ 
θαηαλαιώλνληαη ζε κεγάιε πνζόηεηα είλαη επηδήκηα όρη κόλν ζηελ ζσκαηηθή πγεία αιιά θαη ζηελ 
ςπρηθή πγεία θάπνηνπ… Η θαηαλάισζε κεγάιεο πνζόηεηαο ιίπνπο είλαη ε αηηία ησλ 
θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ. »…Sri Sathya Sai Baba1 

1. Φύζε ησλ καγεηξηθώλ ειαίσλ: 

Σν καγεηξηθφ ιάδη είλαη ιίπνο πνπ εμάγεηαη απφ θπηά (μεξνχο θαξπνχο, ζπφξνπο, θξνχηα, ειηέο, 
δεκεηξηαθά ή φζπξηα) κέζσ κεραληθήο ή ρεκηθήο δηαδηθαζίαο. ηε ζπλέρεηα θαζαξίδεηαη, ξαθηλάξεηαη ή 
ηξνπνπνηείηαη ρεκηθά γηα λα βειηησζεί ε γεχζε, ε πθή θαη ε δηάξθεηα δσήο ηνπ. Σα ιίπε απνηεινχληαη απφ 
θνξεζκέλα ιίπε, trans-ιίπε (πδξνγνλσκέλα), κνλναθφξεζηα θαη πνιπαθφξεζηα ιίπε, πνπ νλνκάδνληαη 
ζπιινγηθά ιηπαξά νμέα. Σα θνξεζκέλα θαη ηα trans-ιηπαξά ζπλήζσο ζπλδένληαη κε ηνλ θίλδπλν 
ζηεθαληαίαο λφζνπ. Σα σκέγα-3 πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαξδηά, ηνλ εγθέθαιν θαη ηα κάηηα θαη 
ηα σκέγα-6 γηα ηελ ελέξγεηα, είλαη απαξαίηεηα πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα πνπ δελ παξάγνληαη απφ ηνλ 
νξγαληζκφ. Σν σκέγα-9 είλαη έλα πγηέο κνλναθφξεζην ιίπνο πνπ κπνξεί λα παξαρζεί απφ ηνλ 
νξγαληζκφ.2-9 

1.1 Αλάγθε ιηπαξώλ νμέσλ: Σα ιηπαξά νμέα βνεζνχλ ην ζψκα λα απνξξνθήζεη ηηο απαξαίηεηεο 
βηηακίλεο A, D, E θαη K γηα λα εληζρχζεη ην αλνζνπνηεηηθφ, λα παξάγεη ζεκαληηθέο νξκφλεο, λα 
ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ησλ θπηηάξσλ, λα πξνζηαηεχζεη ηα φξγαλα, λα δηαηεξήζεη ηα κάηηα, ηα νζηά, ην 
δέξκα θαη ηα καιιηά πγηή, λα ελεξγνπνηήζεη θαη λα δηαηεξήζεη δεζηφ ην ζψκα. Μηα θνπηαιηά ή δχν 
(κέγηζηα) ιάδη ζε ζαιάηεο ηηο θαζηζηά πην ζξεπηηθέο, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο. Σα 
πεξηζζφηεξα έιαηα καγεηξηθήο πεξηέρνπλ θηιηθά πξνο ηελ θαξδηά αληηθιεγκνλψδε πνιπαθφξεζηα θαη 
κνλναθφξεζηα ιίπε θαη έρνπλ ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε θνξεζκέλα ιίπε. Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζηελ 
θαζεκεξηλή πξφζιεςε ηξνθήο λα έρνπκε αλαινγία 1: 1 έσο 4: 1 ησλ σκέγα-6 θαη σκέγα-3 ιηπαξψλ 
νμέσλ (εθεμήο θαινχκελε αλαινγία). Σα σκέγα-6 ππάξρνπλ ειεχζεξα ζε φια ηα καγεηξηθά έιαηα, αιιά νη 
πεγέο ησλ σκέγα-3 είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο. Καζψο ηα πςειά σκέγα-6 αλαζηέιινπλ ηελ απνξξφθεζε 
ησλ σκέγα-3, πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε ζηε δηαηξνθή καο δσηηθά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά φπσο ηηο 
βηηακίλεο Β6 & Β7 θαη κέηαιια φπσο ην καγλήζην θαη ν ςεπδάξγπξνο γηα λα βνεζήζνπκε ζηελ 
απνξξφθεζή ηνπο.7 Έηζη, ηα ιίπε δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κεκνλσκέλα αιιά σο κέξνο κηαο 
πγηεηλήο δηαηξνθήο.2-9 

1.2 Σεκείν θαπλνύ ιαδηώλ: Σν ζεκείν θαπλνχ είλαη ε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία έλα ιάδη αξρίδεη λα 
θαπλίδεη ή λα θαίγεηαη. Όια ηα παθιναπιζμένα θπηηθά έιαηα έρνπλ πςειφ ζεκείν θαπλνχ κεηαμχ 200C έσο 
270C. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα μη επεξεπγαζμένα ιάδηα έρνπλ ρακειφηεξα ζεκεία θαπλνχ θαη κπνξνχλ 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα καγείξεκα ζε ρακειή ζεξκνθξαζία.10 Ζ δνκή φισλ ησλ ιαδηψλ αξρίδεη λα ζπάεη 
θαζψο θηάλεη ζην ζεκείν θαπλνχ ράλνληαο φια ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη ηε γεχζε ηνπο. Αξρίδεη λα 
απειεπζεξψλεη ειεχζεξεο ξίδεο πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηελ πγεία. Ζ βαζηθή καγεηξηθή ζην ζπίηη γίλεηαη 
ζε πνιχ ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο: Βξάζηκν / αηκφο 100C, καγείξεκα ππφ πίεζε 120C, ειαθξχ 
ηεγάληζκα 120C θαη βαζχ ηεγάληζκα 160C έσο 190C.10 

1.3 Τα ιάδηα ςπρξήο πίεζεο είλαη επεξγεηηθά: Σα ςπρξήο πίεζεο, αθαηέξγαζηα έιαηα ζηε θπζηθή ηνπο 
κνξθή είλαη ηδαληθά γηα ηελ πγεία, εηδηθφηεξα ηα βηνινγηθά, θαζψο δελ ράλνπλ ηηο επεξγεηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο 
θαηά ηελ εμαγσγή ηνπο. Καηά πξνηίκεζε, δελ πξέπεη λα ζεξκαίλνληαη. Δίλαη θαηάιιεια γηα ζαιάηεο, 
ζάιηζεο, smoothies, θ.ιπ. γηα λα επσθειεζνχκε πιήξσο, αλ θαη κεξηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 
ζνηάξηζκα ή αλαθάηεκα ζην ηεγάληζκα.10,11 

1.4 Πξόζιεςε: Κάζε ιάδη, πνπ ζεσξείηαη πγηέο ή κε, είλαη νπζηαζηηθά ιηπαξφ (9 ζεξκίδεο / g). Ζ 
πνζφηεηα ιήςεο ιαδηνχ εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία, ην θχιν, ην επίπεδν ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ 
θαηαλάισζε άιισλ ιηπαξψλ νπζηψλ. Γηαηεξήζηε ην ζην ειάρηζην κεηαμχ 25-30% ηεο ζπλνιηθήο 
εκεξήζηαο πξφζιεςεο ζεξκίδσλ. Δληφο απηνχ ηνπ νξίνπ, ηα θνξεζκέλα ιηπαξά πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξν 
απφ 10% θαη ηα trans-ιηπαξά ιηγφηεξν απφ 1%.12 

1.5 Απνζήθεπζε: Όια ηα ιάδηα είλαη επαίζζεηα ζηε ζεξκφηεηα, ην θσο θαη ηελ έθζεζε ζην νμπγφλν. Σν 
θσο ηνπ ήιηνπ θαηαζηξέθεη ηε βηηακίλε Δ. Απνζεθεχζηε ηα καγεηξηθά ιάδηα ζε έλα ζηεγλφ, δξνζεξφ, 
ζθνηεηλφ ληνπιάπη, γηα λα δηαηεξήζεηε ηε γεχζε θαη ηελ πνηφηεηά ηνπο, πνηέ θνληά ζε κηα ζφκπα ή 
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νπνηαδήπνηε πεγή ζεξκφηεηαο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηα έιαηα νμεηδψλνληαη θαη αλαπηχζζνπλ 
ειεχζεξεο ξίδεο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα πνιιέο αζζέλεηεο. Απνξξίςηε ηπρφλ ιάδη πνπ κπξίδεη 
"άζρεκα".3,4,5 

Τπάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 100 ιάδηα καγεηξέκαηνο.13 Απηή ε κειέηε θαιχπηεη 23 θχξηα έιαηα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ghee, ηε κφλε εμαίξεζε πνπ δελ είλαη θπηηθήο πξνέιεπζεο. Ζ ρξήζε ιαδηνχ 
γηα ζαιάηεο, smoothies, ληίπο, άιπκα θ.ιπ. αλαθέξεηαη ζε τςσπήρ πίεζηρ θαη μη παθιναπιζμένο ιάδη. 

2. Σπλεζηζκέλα καγεηξηθά έιαηα (γεληθά κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε σκέγα-6 πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
καγείξεκα κε ζεξκφηεηα):  

2.1 Ακπγδαιέιαην: Μηα θαιή πεγή βηηακίλεο Δ, θαηαλαιψλεηαη εχθνια, πηείηε ην απφ έλα δεζηφ θνπηάιη 
ζνχπαο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα καγείξεκα, ςήζηκν ζε ρακειή θσηηά θαη ηεγαλεηέο παηάηεο, αλ 
θαη είλαη θαιχηεξν γηα ζάιηζα ζαιάηαο ή γηα αξσκαηηθφ. Απηφ ην ιάδη εμηζνξξνπεί ηα επίπεδα 
ρνιεζηεξφιεο, κπνξεί λα απνηξέςεη ηνλ θαξθίλν θαη ηνλ δηαβήηε, δηαηεξεί ην παρχ έληεξν θαη ην νξζφ 
πγηέο, αλαθνπθίδεη απφ ηνπο πφλνπο ζηα απηηά, θαζαξίδεη ηνπο καχξνπο θχθινπο θάησ απφ ηα κάηηα θαη 
είλαη κηα θπζηθή ζεξαπεία γηα ην έθδεκα θαη ηελ ςσξίαζε.14 

2.2 Λάδη αβνθάλην: Φηηαγκέλν απφ πνιηφ θξνχησλ αβνθάλην, είλαη έλα απφ ηα θαιχηεξα ιάδηα 
καγεηξέκαηνο κε πςειφηεξν ζεκείν θαπλνχ, θαηάιιειν γηα ηεγάληζκα, ςήζηκν ζην θνχξλν, ζηε 
θαηζαξφια ή ςήζηκν ζηε ζράξα. Ηδαληθφ ζε ζαιάηεο, smoothies, ληηπ θαη ζάιηζεο. Μειέηεο δείρλνπλ φηη 
απνηξέπεη ηνλ δηαβήηε, ηνλ θαηαξξάθηε, ηελ εθθχιηζε ηεο σρξάο θειίδαο θαη ηα δεξκαηηθά πξνβιήκαηα 
φπσο ε ςσξίαζε. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία πεπηηθψλ παζήζεσλ, λεπξνινγηθψλ πξνβιεκάησλ, 
απηνάλνζσλ θαη ηξαπκαηηζκψλ ηνπ δέξκαηνο. Δίλαη ζπληαγνγξαθνχκελν θάξκαθν ζηε Γαιιία ιφγσ ηεο 
απνδεδεηγκέλεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα αληηζηξέθεη ηελ αξζξίηηδα.15 

Πξνζνρή: Όζνη παίξλνπλ αληηπεθηηθά ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπηνχλ ην γηαηξφ ηνπο, θαζψο απηφ ην ιάδη 
κπνξεί λα αληηδξάζεη ζε απηά.15 

2.3  (Ghee): Έλα πγηέο ιίπνο πνπ παξάγεηαη απφ ην δέζηακα ηνπ βνπηχξνπ γθη θαη είλαη πινχζην ζε 
ιηπνδηαιπηέο βηηακίλεο. Σν δηαπγέο απηφ βνχηπξν πνπ παξάγεηαη απφ ην γάια αγειάδσλ πνπ ηξέθνληαη κε 
ρφξην, έρεη θαιχηεξε αλαινγία (1,5: 1) απφ φηη ηα πεξηζζφηεξα άιια έιαηα. Σν καγείξεκα κε γθη είλαη 
σθέιηκν γηα ηελ φξαζε θαη ηελ πέςε, γηα ηζρπξά νζηά θαη ιακπεξφ δέξκα.9,16,17 

2.4 Λάδη Canola / θξακβέιαην: Έρεη πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε αθφξεζηα ιηπαξά φπσο ην ειαηφιαδν θαη 
ρακειή ζε θνξεζκέλα ιηπαξά, κε εμαηξεηηθή αλαινγία 2: 1. Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηε καγεηξηθή θαη ηελ 
επεμεξγαζία ηξνθίκσλ ιφγσ ηεο πξνζηηήο ηηκήο θαη ηεο επειημίαο ηνπ.18 

Πξνζνρή: Δπεμεξγαζκέλν ζε κεγάιν βαζκφ, κεξηθψο πδξνγνλσκέλν θαη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλν.18 

2.5 Λάδη θαξύδαο: Δίλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθφ ζηε ζεξκφηεηα. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη αθφκε θαη κεηά απφ 
8 ψξεο ζπλερνχο ηεγαλίζκαηνο ζηνπο 185C ε πνηφηεηά ηνπ παξακέλεη απνδεθηή. Όπσο ην ιάδη αβνθάλην, 
έηζη θη απηφ, ζεσξείηαη θαιχηεξν απφ άιια έιαηα γηα ηεγάληζκα. Έλα κνλαδηθφ ιάδη, κε επαξθή 
επηζηεκνληθά ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη είλαη εμαηξεηηθφ γηα ηελ πγεία κε πνιιέο θαξκαθεπηηθέο 
ηδηφηεηεο. Αλ θαη αληηκεησπίδεηαη κε επηθχιαμε ιφγσ ηνπ πςεινχ επηπέδνπ (90%) πεξηεθηηθφηεηαο ζε 
θνξεζκέλα ιηπαξά κεζαίαο αιπζίδαο, ην ήκηζπ ηεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπ ζε ιηπαξά είλαη ιαπξηθφ νμχ πνπ 
κπνξεί λα απνηξέςεη δηάθνξεο αζζέλεηεο.19 Αναηπέξηε ζε πποηγούμενα ενημεπυηικά δεληία 20 γηα ηα 
κνλαδηθά νθέιε ηνπ θαη ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζέμνπκε. 

2.6 Καιακπνθέιαην: Δίλαη γλσζηφ φηη είλαη έλα εμαηξεηηθά εθιεπηπζκέλν θπηηθφ έιαην, εχθνια δηαζέζηκν 
θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηεγάληζκα.21 

Πξνζνρή: Δπξέσο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλν.21 

2.7 Βακβαθέιαην: Απαξαίηεηα ξαθηλαξηζκέλν, ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεηαπνηεκέλα ηξφθηκα, γηα ςήζηκν θαη 
ηεγάληζκα ιφγσ ηεο πξνζηηήο ηηκήο θαη ηεο γεχζεο ηνπ. Ηδαληθφ γηα επνχισζε πιεγψλ θαη πξνζηαζία απφ 
κνιχλζεηο.22 

Πξνζνρή: Τςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε θνξεζκέλα ιίπε.22 

2.8 Λάδη κνπζηάξδαο: Γλσζηφ σο ειαηφιαδν ηεο Ηλδίαο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα καγείξεκα θαη σο 
ζπληεξεηηθφ γηα ηνπξζηά. πγθξηηηθά ρακειφ ζε θνξεζκέλα ιηπαξά, έρεη ην βέιηηζην κείγκα σκέγα-3, 
σκέγα-6 θαη σκέγα-9 ιηπαξψλ νμέσλ. Έρεη πςειά επίπεδα βηηακίλεο Δ, κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ αλνζία, 
λα βειηηψζεη ηα λχρηα θαη ηελ νδνληηθή πγεία κε ηνπηθή ρξήζε. πρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα καζάδ. Ζ 
εηζπλνή αηκνχ κε κεξηθέο ζηαγφλεο απηνχ ηνπ ιαδηνχ κπνξεί λα αλαθνπθίζεη ην θξχσκα θαη ηελ ξηληθή 
ζπκθφξεζε.23 
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2.9 Διαηόιαδν: Φηηαγκέλν απφ ηνλ θαξπφ ηεο ειηάο, απνηειεί κέξνο ηεο δηαηξνθήο ησλ πγηέζηεξσλ θαη 
καθξνβηφηεξσλ αλζξψπσλ ζηνλ θφζκν εδψ θαη αηψλεο. Σν πςειήο πνηφηεηαο παξζέλν ειαηφιαδν έρεη 
εξεπλεζεί πνιχ γηα ηηο αληηθιεγκνλψδεηο ελψζεηο ηνπ, ηελ αληηνμεηδσηηθή ηνπ ηδηφηεηα θαη γηα πνιιά πγηή 
ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Δίλαη γλσζηφ φηη βνεζάεη ζηελ πγεία ηνπ εγθεθάινπ, θαηαπνιεκά ηηο δηαηαξαρέο ηεο 
δηάζεζεο θαη ηελ θαηάζιηςε θαη κεηψλεη ηνλ θίλδπλν θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα ην 
θαηαλαιψζεηε είλαη λα ην ςεθάζεηε πάλσ απφ καγεηξεκέλα ιαραληθά θαη ζε πηάηα κε δεκεηξηαθά ή 
ζαιάηεο. Μπνξεί λα πξνζηεζεί ζην ηέινο ηνπ καγεηξέκαηνο. Γελ είλαη κφλν εμαηξεηηθφ γηα ην δέξκα θαη ηα 
καιιηά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο γηα ηελ αθαίξεζε ησλ ιηπψλ θαη γηα ηε ζηίιβσζε ησλ 
επίπισλ!24-27 

2.10 Φνηληθέιαην: Υξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιά ςεκέλα πξντφληα, κπάξεο δηαηξνθήο θαη ζνθνιάηεο. 
Ηαηξηθά, είλαη αληίδνην γηα ην δειεηήξην, ζεξαπεία γηα ηε γνλφξξνηα, θπζηθφ θαζαξηηθφ, δηνπξεηηθφ θαη 
ζεξαπεχεη ηνλ πνλνθέθαιν θαη ηε κφιπλζε ηνπ δέξκαηνο.28 

Πξνζνρή: Τπφθεηηαη ζε κεγάιε επεμεξγαζία! 28 

2.11 Φπζηηθέιαην / αξαρηδέιαην: Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηεγάληζκα θαη έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα 
δσήο. Πινχζην ζε αληηνμεηδσηηθά θαη εμαηξεηηθή πεγή βηηακίλεο Δ, ζεσξείηαη πγηέο γηα ηελ θαξδηά, ηνλ 
εγθέθαιν, ηα κάηηα θαη ην ζάθραξν ζην αίκα. Γεληθά αζθαιέο.29 

Πξνζνρή: Μεξηθέο θνξέο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλν θαη κεξηθψο πδξνγνλσκέλν.29 

2.12 Λάδη από θινηό ξπδηνύ: Πνιχ ζπλεζηζκέλν ζηε Νφηηα Αζία θαη κηα εμαηξεηηθή πεγή κνλναθφξεζησλ 
ιηπαξψλ κε πνιιά νθέιε γηα ηελ πγεία.30 

2.13 Λάδη θλήθνπ: Ηδαληθφ γηα πςειέο ζεξκνθξαζίεο καγεηξέκαηνο, φπσο ςήζηκν ζηελ θαηζαξφια, 
ςήζηκν ζην θνχξλν θαη ηεγάληζκα. Δίλαη γλσζηφ φηη βνεζά ζηελ αλαθνχθηζε ηεο δπζθνηιηφηεηαο.31 

2.14 Λάδη ζεζακηνύ / ηδίληδει: Έλα εμαηξεηηθφ εληζρπηηθφ γεχζεο θαη καγεηξηθφ ιάδη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
εδψ θαη αηψλεο, ηαηξηάδεη θαιχηεξα γηα ηεγάληζκα, ζνηάξηζκα, παξαζθεπή ηνπξζί θαη ζαιάηεο, εηδηθά ην 
ζθνχξν θαςαιηζκέλν ζεζακέιαην. Μηα εμαηξεηηθή πεγή αληηνμεηδσηηθψλ, ηδαληθφ γηα ηελ θαξδηά θαη γηα ηνλ 
έιεγρν ηνπ ζαθράξνπ ζην αίκα.32,33 

2.15 Σνγηέιαην: Μηα θαιή πεγή βηηακίλεο Κ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγηνχο πήμεο ηνπ αίκαηνο θαη ηεο πγείαο 
ησλ νζηψλ, είλαη γεκάην επεξγεηηθά αθφξεζηα ιηπαξά νμέα.34 

Πξνζνρή: Μπνξεί λα πεξηέρεη επηβιαβή trans-ιηπαξά νμέα.34 

2.16 Ηιηέιαην: Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη ειηέιαηνπ κε πνηθίια νθέιε θαη κεηνλεθηήκαηα ιφγσ ηεο 
δηαθνξεηηθήο ζχλζεζεο ιηπαξψλ νμέσλ. Οη ηχπνη κεζαίσλ ειαίσλ θαη πςειψλ ειαίσλ ζεσξνχληαη πην 
πγηείο θαη θαινί γηα καγείξεκα ζε ρακειή θσηηά.35 

Πξνζνρή: Μπνξεί λα απειεπζεξψζεη ηνμηθέο ελψζεηο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, δελ ζπληζηάηαη γηα 
ηεγάληζκα παξά ην πςειφ ζεκείν θαπλνχ ηνπ.35 

2.17 Μείγκα θπηηθώλ ειαίσλ: Γεδνκέλνπ φηη θαλέλα ιάδη δελ είλαη ηέιεην, ε έξεπλα ελζαξξχλεη ηελ 
αλάκεημε ειαίσλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε επηζπκεηψλ αλαινγηψλ ιηπαξψλ νμέσλ θαη ηε βειηίσζε ηνπ 
ζπλνιηθνχ κηθξνζξεπηηθνχ πξνθίι ηνπο.36 

Πξνζνρή: Πνιιά ππνβάιινληαη ζε εθηεηακέλε επεμεξγαζία θαη κπνξεί λα νμεηδσζνχλ εχθνια.36  

3. Λάδηα κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε σκέγα-3 (αλαθέξνληαη κε ζεηξά αλαινγίαο) αθαηάιιεια γηα 
καγείξεκα: Ηδαληθά γηα θαξπθεχκαηα, smoothies, θξχεο ζνχπεο, ζάιηζεο, γηανχξηη, πιηγνχξη βξψκεο θαη 
γηα ζαιάηεο, αναηπέξηε επίζηρ ζηο πποηγούμενο ενημεπυηικό δεληίο.8 

3.1 Ληλαξόζπνξνο / Ληλέιαην (αλαινγία 1: 4): Μία απφ ηηο πινπζηφηεξεο θαη θαιχηεξεο πεγέο σκέγα-3 
ηεο θχζεο, ζρεδφλ ην 50-60% ηνπ ιαδηνχ. Κάλεη ηνλ εγθέθαιν θαη ηελ θαξδηά πην πγηή, απνηνμηλψλεη θαη 
αλαθνπθίδεη ηε δπζθνηιηφηεηα θαη ηε δηάξξνηα. Δίλαη γλσζηφ φηη πξνιακβάλεη θαη απνκαθξχλεη ηελ 
θπηηαξίηηδα (απνζέζεηο ιίπνπο ζπλήζσο ζηνπο γινπηνχο θαη ηνπο κεξνχο) θαη ζεξαπεχεη ην ζχλδξνκν 
Sjögren (κηα δηαηαξαρή ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζπκπηψκαηα μεξνθζαικίαο θαη 
μεξνζηνκίαο).37 (Σν Λάδη ζπόξνπ Perilla 8,38 πεξηέρεη 65% σκέγα-3 αιιά ηα κεηνλεθηήκαηα είλαη: πηζαλέο 
αληηπεθηηθέο επηδξάζεηο θαη πλεπκνληθή ηνμηθφηεηα). 

Πξνζνρή (ιηλέιαην): Οη έγθπεο γπλαίθεο, νη δηαβεηηθνί θαη ηα άηνκα κε πξφβιεκα αξαίσζεο ηνπ αίκαηνο 
πξέπεη λα ζπκβνπιεπηνχλ έλαλ γηαηξφ.37 

3.2 Λάδη ζπόξνπ Chia (1:3 αλαινγία): Λφγσ ηεο πνιχ πςειήο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπ ζε σκέγα-3, 
ζπλδπάζηε ην κε ειαηφιαδν γηα λα έρεηε θαιχηεξα νθέιε.39 
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3.3 Έιαην θάλλαβεο (2.5:1 αλαινγία): Έρεη επαξθή αληηνμεηδσηηθά , δηάθνξα κέηαιια θαη 
ρισξνθχιιε.40,41 

3.4 Λάδη θαξπδηνύ (5:1 αλαινγία): Δμαηξεηηθφ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζαθράξνπ ζηνλ αίκα  θαη γηα ηνλ 
εγθέθαιν.42 

3.5 Έιαην θύηξνπ ζίηνπ / έιαην βηηακίλεο Δ (7:1 αλαινγία): Μφλν κηα θνπηαιηά ηεο ζνχπαο πιεξνί ηηο 
απαηηήζεηο ηεο βηηακίλεο Δ ηεο εκέξαο. Ζ ηαθηηθή εθαξκνγή ηνπ κπνξεί λα αθαηξέζεη νπιέο.43 

3.6 Σπόξνο θνινθύζαο / ιάδη Pepita κε ιηγόηεξα σκέγα-3: Αιιηψο γλσζηφ σο ν ζησπειφο 
πξσηαζιεηήο ηεο θαιήο πγείαο. Μπνξεί λα απνηξέςεη θαη λα αληηζηξέςεη ηελ ηξηρφπησζε, λα δηεπθνιχλεη 
ηα ζπκπηψκαηα ηεο εκκελφπαπζεο, λα ζεξαπεχζεη ηελ ππεξδξαζηήξηα νπξνδφρν θχζηε, λα ππνζηεξίμεη 
ηελ πγεία ηεο θαξδηάο, ηνπ πξνζηάηε θαη ηελ πγεία ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν. Μπνξεί αθφκε θαη λα 
απνηξέςεη ηνλ θαξθίλν.44  

Σεκείσζε: Τν ηρζπέιαην, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν σο ζπκπιήξσκα, έρεη ηελ πςειφηεξε αλαινγία ζε 
σκέγα-3 θαη είλαη κία απφ ηηο πινπζηφηεξεο πεγέο ηνπο.9 

4. Σεκεία πνπ πξέπεη λα ζπκάζηε 

★ Πξνζνρή όηαλ ην αγνξάδεηε: Πνιιά απφ ηα έιαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ αγνξά είλαη έλα κείγκα απφ 

πνιχ επεμεξγαζκέλα θαη ξαθηλαξηζκέλα έιαηα πνπ αλαηξνχλ ηα νθέιε ηνπ θπηηθνχ ειαίνπ. Μεξηθά 
πδξνγνλψλνληαη γηα λα εληζρχζνπλ πεξαηηέξσ ηε γεχζε θαη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο κε απνηέιεζκα ηα 
αλζπγηεηλά trans-ιηπαξά νμέα πνπ ζρεηίδνληαη κε πςειφηεξν θίλδπλν θαξδηαθψλ παζήζεσλ, δηαβήηε, 
παρπζαξθίαο θαη θαξθίλνπ. Να εμεηάδεηε πάληα ηα νθέιε θαη ηα κεηνλεθηήκαηα. Πξνζπαζήζηε λα 
αγνξάδεηε ιάδη ζε γπάιηλν κπνπθάιη ζθνχξνπ ρξψκαηνο.2,4,24  

★ Να ελαιιάζεηε ηα ιάδηα πνπ καγεηξεχεηαη ζπλήζσο θαη λα ηα ζπκπιεξώλεηε κε ιάδηα πινύζηα ζε 

σκέγα-3 θαη δηαηξνθηθά νθέιε .3,4  

★ Όηαλ ηα ρξεζηκνπνηείηε γηα εμσηεξηθή ρξήζε, είλαη θαιχηεξν λα θάλεηε απηνδηαγλσζηηθφ έιεγρν ζε έλα 

κηθξφ θνκκάηη δέξκαηνο γηα ηπρφλ αιιεξγίεο, αλ θαη ζρεδφλ φια ηα έιαηα είλαη θαιά γηα ην δέξκα θαη ηα 
καιιηά. Σα ιάδηα απφ θαξχδα, ζνπζάκη θαη ειαηφιαδν έρνπλ πνιιά νθέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
νδνληηθήο πγείαο.45 

★ Διαρηζηνπνηήζηε ηε ρξήζε ιαδηνύ θαη δηαηεξήζηε ην ηεγάλη απαιιαγκέλν απφ θνιιψδε ζπξέη 

καγεηξηθήο κε αλάκημε ίζεο πνζφηεηαο ιαδηνχ θαη λεξνχ ζε έλα κπνπθάιη ςεθαζκνχ.46 

★ Απνηξέςηε ην θξάμηκν ησλ απνρεηεύζεσλ: θνππίζηε ην ρξεζηκνπνηεκέλν ηεγάλη γηα λα ην 

θαζαξίζεηε απφ ίρλε ιαδηνχ πξηλ ην πιχλεηε. Μελ πεηάηε ην απνκέλνλ ιάδη ζην λεξνρχηε.47 

Αλαθνξέο θαη ζύλδεζκνη: 

1. Sathya Sai Baba Speaks on Food, the heart, and the mind, 21 January 1994; 
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf 

2. Know about oils: https://draxe.com/nutrition/vegetable-oil/; https://draxe.com/nutrition/omega-3-foods/ 
3. Nature of oils, storing, & nutrition: 

https://www.nutrition.org.uk/attachments/113_Culinary%20oils%20and%20their%20health%20effects.pdf 
4. Composition of fats & whole diet: https://health.clevelandcliniuc.org/how-to-choose-and-use-healthy-cooking-oils/ 
5. Moderate fat essential: https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/fats/dietary-fats 
6. Oil makes veg nutritious: https://sciencedaily.com/releases/2017/10/171009124026.htm 
7. Guide to Omega fats 3, 6, & 9: https://www.healthline.com/nutrition/omega-3-6-9-overview; https://healthline.com/nutrition/3-

types-of-omega-3#TOC_HDR_6 
8. Sources of Omega-3: https://www.theplantway.com/plant-based-omega-3/; https://draxe.com/nutrition/vegan-omega-3/; 

https://news.vibrionics.org/en/articles/164 
9. Fatty acid ratio of oils: https://en.wikipedia.org/wiki/Fatty_acid_ratio_in_food  
10. Cooking temp. & Smoke points of oils: https://www.exploratorium.edu/food/pressure-cooking; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure_cooking; https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_frying; 
https://en.wikipedia.org/wiki/Smoke_point; 

11. Benefit from cold pressed oils: https://food.ndtv.com/food-drinks/guide-to-cold-pressed-oils-would-you-replace-them-with-
cooking-oils-1772859; https://www.netmeds.com/health-library/post/go-for-cold-pressed-oils-for-amazing-health-benefits 

12. How much fat intake is good!: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet  
13. Edible oils list: https://en.wikipedia.org/wiki/list_of_vegetable_oils 
14. Almond oil: https://draxe.com/nutrition/almond-oil/; https://healthline.com/nutrition/almond-oil 
15. Avocado oil: https://draxe.com/nutrition/avocado-oil/; https://www.healthline.com/nutrition/9-avocado-oil-benefits 
16. Butter oil (Ghee): https://draxe.com/nutrition/ghee-benefits/; https://www.ecpi.edu/blog/culinary-nutrition-9-health-benefits-

ghee 
17. Nutritious butter oil from grass fed cow milk: https://www.healthline.com/nutrition/grass-fed-butter#TOC_TITLE_HDR_2 
18. Canola oil: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/2015/04/13/ask-the-expert-concerns-about-canola-oil/; 

https://draxe.com/nutrition/canola-oil-gm/; https://www.healthline.com/nutrition/is-canola-oil-healthy; 
https://www.healthline.com/nutrition/rapeseed-oil#benefits 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf
https://draxe.com/nutrition/vegetable-oil/
https://draxe.com/nutrition/omega-3-foods/
https://www.nutrition.org.uk/attachments/113_Culinary%20oils%20and%20their%20health%20effects.pdf
https://health.clevelandcliniuc.org/how-to-choose-and-use-healthy-cooking-oils/
https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/fats/dietary-fats
https://sciencedaily.com/releases/2017/10/171009124026.htm
https://www.healthline.com/nutrition/omega-3-6-9-overview
https://healthline.com/nutrition/3-types-of-omega-3#TOC_HDR_6
https://healthline.com/nutrition/3-types-of-omega-3#TOC_HDR_6
https://www.theplantway.com/plant-based-omega-3/
https://draxe.com/nutrition/vegan-omega-3/
https://news.vibrionics.org/en/articles/164
https://en.wikipedia.org/wiki/Fatty_acid_ratio_in_food
https://www.exploratorium.edu/food/pressure-cooking
https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure_cooking
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_frying
https://en.wikipedia.org/wiki/Smoke_point
https://food.ndtv.com/food-drinks/guide-to-cold-pressed-oils-would-you-replace-them-with-cooking-oils-1772859
https://food.ndtv.com/food-drinks/guide-to-cold-pressed-oils-would-you-replace-them-with-cooking-oils-1772859
https://www.netmeds.com/health-library/post/go-for-cold-pressed-oils-for-amazing-health-benefits
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
https://en.wikipedia.org/wiki/list_of_vegetable_oils
https://draxe.com/nutrition/almond-oil/
https://healthline.com/nutrition/almond-oil
https://draxe.com/nutrition/avocado-oil/
https://www.healthline.com/nutrition/9-avocado-oil-benefits
https://draxe.com/nutrition/ghee-benefits/
https://www.ecpi.edu/blog/culinary-nutrition-9-health-benefits-ghee
https://www.ecpi.edu/blog/culinary-nutrition-9-health-benefits-ghee
https://www.healthline.com/nutrition/grass-fed-butter#TOC_TITLE_HDR_2
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/2015/04/13/ask-the-expert-concerns-about-canola-oil/
https://draxe.com/nutrition/canola-oil-gm/
https://www.healthline.com/nutrition/is-canola-oil-healthy
https://www.healthline.com/nutrition/rapeseed-oil#benefits
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19. Coconut oil: https://healthline.com/nutrition/healthiest-oil-for-deep-frying#coconut-oil 
20. Coconut oil article ref: https://news.vibrionics.org/en/articles/239; https://news.vibrionics.org/en/articles/92 
21. Corn oil: https://www.healthline.com/nutrition/corn-oil; https://www.organicfacts.net/health-benefits/oils/corn-oil.html 
22. Cottonseed oil: https://www.healthline.com/health/cottonseed-oil; https://draxe.com/nutrition/cottonseed-oil/; 

https://www.organicfacts.net/health-benefits/oils/cottonseed-oil.html 
23. Mustard oil: https://www.healthline.com/nutrition/mustard-oil-benefits; https://draxe.com/nutrition/mustard-oil/; 

https://food.ndtv.com/health/8-incredible-mustard-oil-benefits-that-make-it-so-popular-
1631993; https://timesofindia.indiatimes.com/15-amazing-facts-and-uses-of-mustard-oil/articleshow/55067780.cms 

24. Olive oil: https://draxe.com/nutrition/olive-oil-benefits/; https://www.healthline.com/nutrition/11-proven-benefits-of-olive-
oil#TOC_TITLE_HDR_2 

25. Many benefits of olive oil: https://food.ndtv.com/food-drinks/olive-oil-amazing-benefits-of-olive-oil-for-health-hair-skin-its-
wonderful-uses-1736506 

26. How to nourish the body with olive oil: https://www.oliveoilsfromspain.org/olive-oil-news/olive-oil-benefits/ 
27. Stability of olive oil: https://www.healthline.com/nutrition/is-olive-oil-good-for-cooking 
28. Palm oil: https://www.healthline.com/nutrition/palm-oil; https://draxe.com/nutrition/red-palm-oil/ 
29. Peanut oil Benefits and caution: https://draxe.com/nutrition/peanut-oil/; https://www.healthline.com/nutrition/is-peanut-oil-

healthy 
30. Rice bran oil: https://www.healthline.com/nutrition/rice-bran-oil; https://draxe.com/nutrition/rice-bran-oil-versatile-healthy-fat-

or-inflammatory-cooking-oil/ 
31. Safflower oil: https://draxe.com/nutrition/safflower-oil/; https://www.healthline.com/health/safflower-oil-healthy-cooking-oil; 

https://www.medindia.net/dietandnutrition/11-health-benefits-of-safflower-oil.htm 
32. Benefits of sesame oil: https://draxe.co(m/nutrition/sesame-oil/; https://food.ndtv.com/food-drinks/7-sesame-oil-benefits-an-

antioxidant-natural-spf-stress-buster-more-1237049 
33. Toasted sesame oil Vs. sesame oil: https://healthyeating.sfgate.com/toasted-sesame-oil-vs-sesame-oil-11158.html 
34. Soybean oil: https://www.healthline.com/health/soybean-oil; https://draxe.com/nutrition/soybean-oil/ 
35. Sunflower oil: https://draxe.com/nutrition/sunflower-oil/; https://www.healthline.com/nutrition/is-sunflower-oil-healthy 
36. Vegetable oil (Blends): https://draxe.com/nutrition/vegetable-oil/; https://easyfitnessidea.com/benefits-of-blended-oils/ 
37. Flaxseed/linseed oil: https://draxe.com/nutrition/flaxseed-oil-benefits/; https://www.healthline.com/nutrition/flaxseed-oil-

benefits 
38. Perilla oil: https://www.healthline.com/health/food-nutrition/healthy-cooking-oil-perilla-oil 
39. Chia: https://www.healthline.com/nutrition/chia-seed-oil; https://todaysdietitian.com/newarchives/images/0215-2.pdf 
40. Hempseed oil: https://draxe.com/nutrition/hemp-oil-benefits-uses/; https://www.medicalnewstoday.com/articles/324450 
41. How to use hemp oil for skin: https://www.healthline.com/health/hemp-oil-for-skin#uses 
42. Walnut oil: https://www.healthline.com/nutrition/walnut-oil; https://draxe.com/nutrition/healthy-cooking-oils/ 
43. Wheat germ oil: https://draxe.com/nutrition/wheat-germ/; https://food.ndtv.com/food-drinks/6-incredible-benefits-of-wheat-

germ-oil-1638519; https://www.verywellfit.com/wheat-germ-oil-nutrition-facts-4165648 
44. Pumpkin seed oil: https://www.verywellhealth.com/pumpkin-seed-oil-health-benefits-4686960; 

https://www.healthline.com/health/pumpkin-seed-oil#1; https://draxe.com/nutrition/pumpkin-seed-oil/ 
45. Oil Pulling for dental & general health: https://draxe.com/beauty/oil-pulling-coconut-oil/ 
46. Spray oil: https://www.onegoodthingbyjillee.com/homemade-cooking-spray/ 
47. Prevent clogging of drains: https://333help.com/blog/clean-clear-maintain-drain-5-easy-steps/; https://dummies.com/home-

garden/plumbing/clogs/how-to-prevent-clogs-in-your-drai 

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

2. Αλέθδνηα πνπ εκπλένπλ 

Α. Παλάθεηα πξνζθπλεηώλ 11529…Ιλδία 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2019, κηα νκάδα 170 πξνζθπλεηψλ ειηθίαο 15-65 εηψλ, ζπγθεληξψζεθαλ ζην Καηκαληνχ 
ηνπ Νεπάι, γηα λα ηαμηδέςνπλ ζηα ςειά Ηκαιάηα, κε πξννξηζκφ ηηο ηεξέο ηνπνζεζίεο ηεο ιίκλεο 
Manasarovar θαη ηνπ φξνπο Kailash. Σν Diamox, έλα αιινπαζεηηθφ θάξκαθν, ζεσξείηαη γεληθά άκπλα 
ελάληηα ζηα δπζάξεζηα ζπκπηψκαηα ηφζν ηεο αδηαζεζίαο ιφγσ ηνπ πςφκεηξνπ φζν θαη ηεο λαπηίαο πνπ 
πξνθαιείηαη ζην απηνθίλεην απφ ζηξνθέο ή ηε δηέιεπζε αλψκαισλ νξεηλψλ δξφκσλ. ε απηφ ην 
πξνζθχλεκα ππήξραλ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηεο ζεξαπεχηξηαο, αιιά φρη ε ίδηα. Όινη ηνπο ήηαλ ηδηαίηεξα 
επηξξεπείο ζηε λαπηία φηαλ ηαμίδεπαλ . Χζηφζν, απηνί θαη πνιινί άιινη ζηελ νκάδα δελ ήζειαλ λα πάξνπλ 
ην Diamox ιφγσ ησλ γλσζηψλ, αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ ηνπ. Έρνληαο μαλαθάλεη ην πξνζθχλεκα ην 2012, 
ε ζεξαπεχηξηα θαηάιαβε ηη ρξεηαδφηαλ θαη εηνίκαζε ην αθφινπζν θάξκαθν, ην νπνίν πξνζέθεξε ζε φινπο. 

CC3.7 Κπθινθνξηθό + CC4.1 Τνλσηηθό πέςεο + CC4.6 Γηάξξνηα + CC4.10 Γπζπεςία + CC9.2 
Ομείεο κνιύλζεηο + CC12.1 Τνλσηηθό ελειίθσλ + CC15.1 Χπρηθό θαη ζπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + 
CC17.1 Αζζέλεηα ηαμηδηνύ + CC20.3 Αξζξίηηδα + CC20.4 Μύεο & ππνζηεξηθηηθόο ηζηόο + CC20.5 
Σπνλδπιηθή ζηήιε...TDS ζε 6TD ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζε θάζε αηφκνπ.  
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Απηφ ην θάξκαθν ιεηηνχξγεζε ηέιεηα γηα 75 κέιε ηεο νκάδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεζζάξσλ 
αιινπαζεηηθψλ γηαηξψλ, νη νπνίνη επέιεμαλ ηε δνλεηηθή θαη φινη ηνπο έθαλαλ νιφθιεξν ην ηαμίδη ρσξίο 
πξφβιεκα. ρεδφλ νη άιινη κηζνί  πνπ πξνηίκηζαλ λα πάξνπλ ην αιινπαζεηηθφ θάξκαθν ππέθεξαλ απφ 
έκεην, δηάξξνηα, βήρα θαη θξπάδεο θαη δπζθνιία ζηελ αλαπλνή. Καηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζην ζπίηη, νη 

επγλψκνλεο πξνζθπλεηέο θάιεζαλ ηελ 
ζεξαπεχηξηα λα εθθξάζνπλ ηελ 
επγλσκνζχλε ηνπο. 

Β. Αλαδσνγόλεζε ειηθησκέλεο γάηαο 
00660…USA 

Ο Simba είλαη κηα ειηθησκέλε 20ρξνλε 
πνξηνθαιφηξηρε γάηα ηαπεηλήο 
πξνέιεπζεο, γελλεκέλνο απφ κηα άγξηα 
γάηα αρπξψλα θαη πηνζεηεκέλνο απφ ηα 
ζθνππίδηα, φηαλ ήηαλ αθφκα κηθξνζθνπηθφο, 
απφ ηελ επγεληθή αλζξψπηλε «κακά» ηνπ, 
ην 1999. Αλαηξάθεθε θαη θξνληίζηεθε κε 
αγάπε έσο ηελ κεγάιε ηνπ ειηθία, φηαλ, 
δπζηπρψο, ν Simba αξξψζηεζε ηνλ 
Αχγνπζην ηνπ 2019. Ζ φξεμή ηνπ κεηψζεθε, 
έραζε βάξνο, ε γνχλα ηνπ έπεζε ζε ηνχθεο 
θαη καξάδσλε κέζα ζην ζπίηη ρσξίο θαλέλα 

ελδηαθέξνλ λα βγεί έμσ, φπσο ζπλήζηδε. Ο θηελίαηξνο δηέγλσζε λεθξηθή αλεπάξθεηα, ζαλαηεθφξα 
πξφγλσζε θαη παξαηηήζεθε. Γνθηκάζηεθε ν βεινληζκφο , αιιά ρσξίο απνηέιεζκα. Γηα λα δηαηεξεζεί 
ελπδαησκέλνο ν Simba, ηνπ ρνξεγήζεθε έλα ελέζηκν δηάιπκα θάιηνπ θαη αιαηφλεξνπ πνπ έπξεπε λα θάλεη 
8 θνξέο ηελ εκέξα ζην πίζσ κέξνο ηνπ ιαηκνχ ηνπ. Χο έζραηε ιχζε, ε κακά ηνπ Simba ζηξάθεθε ζηελ 
ζεξαπεχηξηα πνπ δήηεζε βνήζεηα απφ ην Swami κέζσ ηνπ εθθξεκνχο ηεο θαη ν Κχξηφο καο έδσζε ηελ 
ελζνπζηψδε ζπγθαηάζεζή Σνπ. Έηζη, εηνηκάζηεθε έλα θάξκαθν ζηηο 18 Ιαλνπαξίνπ 2020: NM2 Blood + 
NM7 CB7 + NM59 Pain + NM75 Debility + NM86 Immunity + OM5 Circulation + BR11 Kidney + SM2 
Divine Protection + SR325 Rescue…6TD ζε λεξφ, λα ρνξεγείηαη απφ ην ζηφκα κε ζηαγνλφκεηξν. 

Ο Simba αληέδξαζε ακέζσο κε αλάθηεζε ηεο φξεμήο ηνπ. Με ζπλερή βειηίσζε, ε δνζνινγία κεηψζεθε ζε 
TDS κεηά ζε κία εβδνκάδα. Γέθα κέξεο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ θαξκάθνπ ν Simba βγήθε ζηελ πίζσ απιή. 
Μέζα ζε έλα κήλα ν ειηθησκέλνο γάηνο είρε αλαθηήζεη ην θαλνληθφ ηνπ βάξνο. Οη ελέζεηο ηνπ δηαιχκαηνο 
κεηψζεθαλ ζηαδηαθά ζε δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα. Ζ γνχλα ηνπ ζηακάηεζε λα πέθηεη θαη έγηλε καιαθή θαη 
ιακπεξή. Ζ παιαηφηεξε λεαληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά επέζηξεθε θαη ζπρλά έβγαηλε έμσ γηα λα απνιαχζεη ηνλ 
ήιην αλάκεζα ζηνπο ζθίνπξνπο θαη ηα πνπιηά. „Αξρηζε λα αθνινπζεί ηε κακά ηνπ ζην ζπίηη θαη λα 
γνπξγνπξίδεη ηθαλνπνηεκέλνο, αγθαιηάδνληάο ηελ ηε λχρηα. ηα ηέιε Απγνχζηνπ, ε δνζνινγία κεηψζεθε ζε 
OD, ε νπνία εμαθνινπζεί λα ηζρχεη απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020.  

ε κηα πξφζθαηε επίζθεςε ζηνλ θηελίαηξν, ε εθπιεθηηθή θαηάζηαζε ηνπ Simba εμέπιεμε ηνλ γηαηξφ θαη ην 
πξνζσπηθφ ηνπ. Σφζν ε κακά ηνπ Simba φζν θαη ε θίιε ηεο ζεξαπεχηξηα μέξνπλ πνηνο είλαη πίζσ απφ 
απηήλ ηελ αμηνζεκείσηε αλάξξσζε. Ζ ηδηνθηήηξηα ηνπ Simba δειψλεη εηιηθξηλά: "Δίκαη πνιχ επγλψκσλ 
ζηνλ Μπάκπα πνπ θαηέζηεζε απηή ηελ απαιή κέζνδν ζεξαπείαο δηαζέζεκε ζε φινπο καο, εηδηθά ζε φια 
ηα ηεηξάπνδα θαη θηεξσηά πιάζκαηά Σνπ.” 

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

3. Υγεηνλνκηθόο θαηαπιηζκόο ζην ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό ηνπ Puttaparthi 21-23 Ννεκβξίνπ 2020 

Μεηάβαζε από ηελ πνζόηεηα ζηελ πνηόηεηα 

Απφ ην 2009, ν ζηδεξνδξνκηθφο ζηαζκφο Prasanthi Nilayam γίλεηαη ε ζθελή ελφο κεγάινπ, θαζηεξσκέλνπ, 
θαηαπιηζκνχ δνλεηηθήο απφ 21-23 Ννεκβξίνπ γηα λα εμππεξεηήζεη ηνπο πηζηνχο πνπ θηάλνπλ κε ηξαίλν 
γηα λα γηνξηάζνπλ ηα γελέζιηα ηνπ νπάκη. πλήζσο ππάξρεη θαη έλαο αιινπαζεηηθφο θαηαπιηζκφο, αιιά 
κφλν ε άη Γνλεηηθή ήηαλ δηαζέζηκε απηή ηε ρξνληά ηεο παλδεκίαο, φηαλ νη ζπλεζηζκέλνη ρηιηάδεο 
παξεπξηζθφκελνη ζπξξηθλψζεθαλ ζε εθαηνληάδεο. Πξηλ απφ ηνλ θαηαπιηζκφ, ην δεπγάξη Θεξαπεπηώλ 
02444 & 01228 πέξαζε δχν εκέξεο εηνηκάδνληαο 500 κπνπθάιηα ζεξαπείαο. Δκπηζηεπφκελνη ηελ πξνζηαζία 
ηνπ νπάκη θαη ην IB Σνπ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ Covid, απηφ ην εξσηθφ δεπγάξη δελ δίζηαζε λα πξνζθέξεη 
ηελ ππεξεζία ηνπ ζε φινπο φζνπο παξεπξέζεζαλ. Σν πνιχ κηθξφηεξν πιήζνο, ηνπο επέηξεςε λα 
πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε πξνζσπηθή βνήζεηα, πεξλψληαο πεξηζζφηεξν ρξφλν κε αζζελείο κε ρξφληα 
πξνβιήκαηα θαη εμεγψληαο ην ζχζηεκα φηαλ ρξεηαδφηαλ. 368 αζζελείο έιαβαλ ζεξαπείεο γηα ηνλ εαπηφ 
ηνπο θαη επίζεο γηα ζπγγελείο θαη θίινπο πνπ πάζρνπλ ζην ζπίηη, θαζψο θαη επηπιένλ πξνκήζεηεο γηα ηα 
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ρξφληα ζέκαηά ηνπο. 
Μεξηθνί έιαβαλ πξψηεο 
βνήζεηεο γηα θνςίκαηα θαη 
κψισπεο. Τπήξρε 
πξφβιεςε γηα 
απνιπκαληηθφ ρεξηψλ. 
Σεξήζεθαλ νη νδεγίεο γηα 
ηελ αζθαιή απφζηαζε θαη 
ηε ρξήζε κάζθαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

4. Νεθξνινγία 

Με κεγάιε κνπ ιχπε ζαο ελεκεξψλσ γηα ηνλ ζάλαην δχν αθνζησκέλσλ ζεξαπεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
Ννεκβξίνπ. Ο Sri Dudharam N Samarth 10330 , ειηθίαο 76 εηψλ, ήηαλ ν πξψελ DP ηεο Gadchiroli ζηε 
Μαραξάζηξα. Πάληα ρακνγειαζηφο, ήηαλ έλαο εκπλεπζκέλνο, ελεξγφο θαη εηιηθξηλήο εγέηεο. Ο Sri 
Sivadasan M G 11238 , ειηθίαο 66 εηψλ, ήηαλ ν Τπεχζπλνο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίαο ηεο πεξηνρήο 
SSSSO, Ernakulum Dist., ζηελ Κεξάια. Ήηαλ ν ζπληνληζηήο γηα ηε δηεμαγσγή θαηαπιηζκψλ Γνλεηηθήο ζην 
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο SSSVIP. Καη νη δχν αζρνιήζεθαλ ελεξγά κε ηελ Τπεξεζία ηεο Γνλεηηθήο 
κέρξη ηελ ηειεπηαία ηνπο ζηηγκή θαη ζα ηνπο ζπκνχληαη απφ ηελ αδειθφηεηα ηεο Γνλεηηθήο γηα ηελ 
ππνδεηγκαηηθή ηνπο ππεξεζία. 

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