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 Από το Γραυείο τοσ Dr Jit K Aggarwal  
Αγαπεηνί ζεξαπεπηέο 

Μεηά απφ πεξίπνπ 18 κήλεο αβεβαηφηεηαο θαη ράνπο, θαίλεηαη ηειηθά φηη ηα πεξηζζφηεξα κέξε ηνπ θφζκνπ 
επηζηξέθνπλ ζε θάπνην είδνο θαλνληθφηεηαο. Παξά ηηο εηθαζίεο γηα έλα επηθείκελν ηξίην θχκα, απηή ηε 
ζηηγκή ε γεληθή δηάζεζε, ζε παγθφζκην επίπεδν, θαίλεηαη λα είλαη αηζηφδνμε θαη αηζζάλνκαη ηφζν 
επγλψκσλ πνπ βιέπσ φηη ε Ηλδία θαη άιιεο ρψξεο αλαξξψλνπλ ζηαζεξά απφ ην δεχηεξν θχκα ηεο 
παλδεκίαο. ε φιν ηνλ θφζκν, νη κάδεο εκβνιηάδνληαη. Οη άλζξσπνη ιακβάλνπλ πξνθπιάμεηο θαη ηεξνχλ 
ηηο νδεγίεο αζθαιείαο. Με λέεο θαη πνηθίιεο κεηαιιάμεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ηνλ ίδην 
ηνλ ηφ λα είλαη ηφζν αζηαζήο θαη απξφβιεπηνο, νη επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 
έρνπλ ηε βαζηά επγλσκνζχλε καο θαη ην ζεβαζκφ καο γηα ηηο αλείπσηεο ζπζίεο θαη ηηο εηιηθξηλείο 
πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Covid-19. 

«Ο θφζκνο είλαη έλα ηεξάζηην λνζνθνκείν θαη ε αλζξσπφηεηα θαηάθνηηε. Κάπνηνη ζθαδάδνπλ ζηνλ πφλν 
ηνπ θζφλνπ, θάπνηνη θνπζθψλνπλ κε ππεξεθάλεηα, θάπνηνη ράλνπλ ηνλ χπλν ιφγσ κίζνπο, θάπνηνη έρνπλ 
ηπθισζεί απφ ηελ αζιηφηεηα, άιινη ρηππνχληαη απφ εγσηζκφ. Καζέλαο έρεη θάπνηα αζζέλεηα ή κηα άιιε. 
ε απηήλ ηελ Ζκέξα ηνπ Guru Purnima, πξέπεη λα απνδψζεηε επγλσκνζχλε ζηνπο γηαηξνχο πνπ 
δηαγλψζθνπλ ηηο αζζέλεηέο ζαο θαη ζπληαγνγξαθνχλ ζεξαπείεο θαη ζηηο λνζνθφκεο πνπ ζαο θξνληίδνπλ 
γηα λα επαλέιζεηε πγηείο. "... Guru Purnima Οκηιία 27 Ηνπιίνπ 1961 
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume02/sss02-14.pdf. 

Ζ έλαξμε ηνπ Ηνπιίνπ επαλαθέξεη θπζηθά ραξνχκελεο αλακλήζεηο πεξαζκέλσλ εκεξψλ, φηαλ γηνξηάδακε 
ην Guru Purnima κε ηελ Θεία παξνπζία ζην Πξαζάληη Νηιαγηάκ. Απηφ ην θεζηηβάι έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία 
γηα εκάο, θαζψο απηήλ ηελ εκέξα, ήκαζηαλ ηπρεξνί κε ηνλ Bhagawan, ζην θπζηθφ Σνπ είδσιν, λα 
θφςνπκε ηελ ηνχξηα πνπ πξνζθέξνπλ νη ζεξαπεπηέο δνλεηηθήο ζην Sai  Kulwant Hall, γηα ηξία 
ζπλερφκελα ρξφληα. Ζ αλάκλεζε απηψλ ησλ πνιχηηκσλ ζηηγκψλ κε γεκίδεη κε κηα βαζηά αίζζεζε 
επγλσκνζχλεο ζηνλ Κχξηφ καο γηα ηελ αγάπε Σνπ θαη ηηο άπεηξεο επινγίεο πνπ απέλεηκε ζηελ άη 
δνλεηηθή. Καζψο πιεζηάδνπκε ην Guru Purnima, πξέπεη λα ζπκφκαζηε φηη ν νπάκη είλαη παξψλ φπνπ 
γίλεηαη ην έξγν Σνπ κε ηε κνξθή αληδηνηεινχο ππεξεζίαο θαη φπνπ ην φλνκά Σνπ ςάιιεηαη ή ηξαγνπδηέηαη 
ζην πλεχκα ηεο αγλήο άλεπ φξσλ αγάπεο θαη αθνζίσζεο. Ο νπάκη καο παξφηξπλε λα δήζνπκε ηε δσή 
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καο θαη λα ζπκπεξηθεξφκαζηε έηζη ψζηε λα γηνξηάδνπκε ην Guru Purnima θάζε ζηηγκή θάζε κέξαο, 
δειαδή λα μππλάκε ηνλ Guru ζε θαζέλαλ απφ εκάο. 

ηελ νκηιία Σνπ γηα ην Guru Purnima ηνπ Ηνπιίνπ 1974, ν άηηα άη Μπακπά ιέεη: «ηαλ νδεγείηε 
απηνθίλεην, ην απηνθίλεην είλαη ν Θεφο ζαο. ηαλ θάλεηε επηρεηξήζεηο ζε κηα αγνξά, ε αγνξά είλαη ν Θεφο 
ζαο. χκθσλα κε ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ Bharat (Ηλδία), αξρηθά ππνθιηλφκαζηε ζην έξγν πνπ πξέπεη λα 
θάλνπκε. Πξηλ δεζκεπηνχκε λα θάλνπκε νπνηαδήπνηε δνπιεηά, πξέπεη λα ζεσξήζνπκε απηήλ ηελ εξγαζία 
σο Θεφ." 

Δίκαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα αλαθέξσ φηη νη ζεξαπεπηέο καο ππεξεηνχλ ηνπο αζζελείο ηνπο κε απηφ 
αθξηβψο ην πλεχκα. Αξρηθά, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ ινθληάνπλ, παξαηεξήζακε επηβξάδπλζε ζηελ 
«εμάπισζε ηεο εθζηξαηείαο καο». Αιιά ηέηνηα είλαη ε αθνζίσζε ησλ ζεξαπεπηψλ καο, πνπ παξά ηηο 
πξνζσπηθέο απψιεηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ παλδεκία, έρνπλ εξγαζηεί αδηάθνπα γηα λα δηαλείκνπλ 
ην Δληζρπηηθφ Αλνζίαο (IB) καθξηά. Θα ήζεια ηαπεηλά λ' αλαγλσξίζσ ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηελ αθνζίσζή 
ηνπο. Ο αξηζκφο απηψλ πνπ επσθειήζεθαλ απφ ην IB κέρξη ζήκεξα αλέξρεηαη ζε 433.148 

Τπήξμε ζεκαληηθή αχμεζε (12%) ζηε ζπλνιηθή δήηεζε ηνπ ΙΒ ηνλ Μάην, ζηελ θνξπθή ηνπ δεχηεξνπ 
θχκαηνο ηεο παλδεκίαο. Απηή είλαη ε πςειφηεξε αχμεζε πνπ έρνπκε δεη κέρξη ζήκεξα. Πεξίπνπ ην ίδην 
δηάζηεκα, δεκνζηεχζακε έλα ειεθηξνληθφ αίηεκα γηα IB ζηνλ ηζηφηνπφ καο (www.vibrionics.org) κε ζθνπφ 
λα επηθνηλσλήζνπκε κε ηηο κάδεο πνπ πξνζπαζνχλ λα έξζνπλ θνληά κε ζεξαπεπηέο ιφγσ πεξηνξηζκψλ 
ηαμηδηνχ. Ζ εξεπλεηηθή καο νκάδα παξαθνινπζεί ζηελά ηνλ ζπλερψο κεηαιιαγκέλν ηφ θαη έρεη 
αλαζεσξήζεη γηα άιιε κηα θνξά ην IB, ξίμηε κηα καηηά ζηηο ιεπηνκέξεηεο ζηελ ελφηεηα «πκπιεξσκαηηθά» 
απηνχ ηνπ ηεχρνπο. 

Καζψο νη δηαδηθηπαθέο ιεηηνπξγίεο ζπλερίδνληαη ζε πιήξε εμέιημε, πξαγκαηνπνηήζακε ην ηέηαξην 
δηκεληαίν εηθνληθφ ζπλέδξην ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπληνληζηψλ απφ ηελ Ηλδία ζηηο 13 Ηνπλίνπ 2021. Δίκαη 
ζηελ επράξηζηε ζέζε λα κνηξαζηψ φηη αξθεηέο πξσηνβνπιίεο ζπδεηήζεθαλ θαη μεθίλεζαλ ζ' απηφ ην 
ζπλέδξην. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην ζπλέδξην κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ελφηεηα 
«πκπιεξσκαηηθά». 

Οη πξνζπάζεηέο καο λα βνεζήζνπκε θαηάιιεινπο ζεξαπεπηέο λα γίλνπλ κέιε ηνπ IASVP ζπλερίδνληαη 
ζηαζεξά. πγραξεηήξηα ζηνλ Θεξαπεπηή11956 πνπ πξφζθαηα βνήζεζε 17 VPs απφ ηελ Πνιηηεία ηεο 
Κεξάια ηεο Ηλδίαο, λα γίλνπλ κέιε ηνπ IASVP. Θέισ λα επηζεκάλσ φηη ππάξρνπλ νξηζκέλα κέιε ηνπ 
IASVP ησλ νπνίσλ ε ηζρχο ηεο Σαπηφηεηαο έρεη ιήμεη. Εεηψ εηιηθξηλά απφ απηνχο λα ζπλδεζνχλ ζηνλ 
ηζηφηνπν ησλ ζεξαπεπηψλ αθνχ δηαβάζνπλ θαη επηβεβαηψζνπλ ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο. Δάλ 
ρξεηάδεζηε βνήζεηα κε ηελ αλαλέσζε ηεο ζπλδξνκήο ζαο ζην IASVP, επηθνηλσλήζηε κε ηελ γξακκαηεία 
ηνπ IASVP ζην iasvp@vibrionics.org. 

Δλ θαηαθιείδη, ζα ήζεια λα ζαο ππελζπκίζσ φηη ην κφλν πξάγκα πνπ κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε γηα λα καο 
βνεζήζεη ζε απηνχο ηνπο δχζθνινπο θαηξνχο είλαη ε αθιφλεηε πίζηε καο ζηνλ Θεφ θαη ε έλζεξκε 
αθνζίσζή καο λα δηαδξακαηίζνπκε ην ξφιν καο ζηελ απνζηνιή Σνπ σο αθνζησκέλνη ζεξαπεπηέο 
δνλεηηθήο πνπ δεζκεχνληαη λα ππεξεηνχλ άιινπο. Δχρνκαη ζε εζάο θαη ηα αγαπεκέλα ζαο πξφζσπα έλα 
γαιήλην Guru Purnima θαη  πξνζεχρνκαη ψζηε ην Θετθφ θσο ζηελ θαξδηά ζαο λα ιάκπεη θσηεηλφηεξα 
κέζα ζηε κέξα. ' απηήλ ηελ επνίσλε πεξίζηαζε, αο δεηήζνπκε φινη θαζνδήγεζε απφ ηνλ γθνπξνχ κέζα 
καο. «Σν θαιχηεξν είλαη λα έρεηο ηνλ δηθφ ζνπ Δαπηφ ζνπ σο πεγή Φσηφο, φπσο ν γθνπξνχ. Ζ Δζσηεξηθή 
Ννεκνζχλε, ν Δζσηεξηθφο Γθνπξνχ ζ' απνθαιχςεη ηελ Αιήζεηα. Απηή ε πξνζεπρεηηθή ζηάζε ζα 
εθπαηδεχζεη ηφζν ηηο παξνξκήζεηο ζαο ψζηε ε εζσηεξηθή λνεκνζχλε λα απνθαιπθζεί πιήξσο. "... Οκηιία 
Guru Purnima "Να είζηε επγλψκνλεο ζηνπο γηαηξνχο" 27 Ηνπιίνπ 1961. 

ηελ Τπεξεζία Αγάπεο ηνπ άη 

Jit K Aggarwal 

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

     Προυίλ Θεραπεστών  

Δίκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα παξνπζηάζνπκε ην πξνθίι κηαο νκάδαο ηξηψλ ζεξαπεπηψλ, φινη απφ ηελ 
ηαηξηθή αδειθφηεηα, πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ ππεξεζία άη Γνλεηηθήο ζηε πξία. Δλψ ν επηθεθαιήο 
απηήο ηεο κηθξήο νκάδαο αζθεί ηε δνλεηηθή γηα 17 ρξφληα, πην πξφζθαηα, ην δεπγάξη πνπ έθεξε ζην 
πνίκλην ηνπ νπάκη, πήξε έλα ζεκαληηθφ θνξηίν αζζελψλ. 
είλαη νδνληίαηξνο πνπ επηζθέθηεθε ηνλ νπάκη ην 2003, ηελ πξψηε απφ ηηο 12 επηζθέςεηο ηνπ. Απφ ηφηε 
κεηαδίδεη ην κήλπκα θαη ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ νπάκη ζηνλ Αξαβηθφ θφζκν. Αθηεξψλεη κεγάιν κέξνο ηνπ 
ρξφλνπ ηνπ απμάλνληαο ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ κέζσ δηαιέμεσλ, βηβιίσλ, πζεραζηήξησλ, 
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δηαινγηζκψλ, ηαηξηθψλ θαηαπιηζκψλ θαη πνιιψλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, θπξηνιεθηηθά αγσληδφκελνο ζε 
κηα ζθνηεηλή πεξηνρή ηνπ θφζκνπ. Απηφο ν έλζεξκνο ζεξαπεπηήο θαη ε άη νκάδα ηνπ δεκηνχξγεζαλ έλα 
θέληξν άη πνπ εχζηνρα νλνκάδεηαη Dar Al Salam, (ε Καηνηθία ηεο Δηξήλεο), φπνπ φρη κφλν ζεξαπεχνπλ 
αζζελείο αιιά δηαλέκνπλ πνιχ απαξαίηεηα είδε παληνπσιείνπ θαη ξνχρα παξά ηα κέηξηα κέζα ηνπο, 
πξνζθέξνληαο επίζεο πεξηβαιινληηθή βνήζεηα. Με αγάπε θαη ζπκπνλεηηθή ππνζηήξημε, δηδάζθνπλ 
αλζξψπηλεο αμίεο ρσξίο δηαθξίζεηο, ρσξίο επίγλσζε ζξεζθεπηηθψλ δηαθξίζεσλ. 

Ο Θεξαπεπηήο 02493…πξία είλαη νδνληίαηξνο πνπ επηζθέθηεθε ηνλ νπάκη ην 2003, ηελ πξψηε απφ ηηο 12 
επηζθέςεηο ηνπ. Απφ ηφηε κεηαδίδεη ην κήλπκα θαη ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ 
νπάκη ζηνλ Αξαβηθφ θφζκν. Αθηεξψλεη κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπ 
απμάλνληαο ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ κέζσ δηαιέμεσλ, 
βηβιίσλ, εζπραζηήξησλ, δηαινγηζκψλ, ηαηξηθψλ θαηαπιηζκψλ θαη 
πνιιψλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, θπξηνιεθηηθά αγσληδφκελνο ζε κηα 
ζθνηεηλή πεξηνρή ηνπ θφζκνπ. Απηφο ν έλζεξκνο ζεξαπεπηήο θαη ε 
άη νκάδα ηνπ δεκηνχξγεζαλ έλα θέληξν άη πνπ εχζηνρα νλνκάδεηαη 
Dar Al Salam, (ε Καηνηθία ηεο Δηξήλεο), φπνπ φρη κφλν ζεξαπεχνπλ 
αζζελείο αιιά δηαλέκνπλ πνιχ απαξαίηεηα είδε παληνπσιείνπ θαη 
ξνχρα παξά ηα κέηξηα κέζα ηνπο, πξνζθέξνληαο επίζεο 
πεξηβαιινληηθή βνήζεηα. Με αγάπε θαη ζπκπνλεηηθή ππνζηήξημε, 
δηδάζθνπλ αλζξψπηλεο αμίεο ρσξίο δηαθξίζεηο, ρσξίο λα 
ελδηαθέξνληαη γηα ζξεζθεπηηθέο δηαθνξέο. 
Έκαζε, γηα πξψηε θνξά, γηα ηε δνλεηηθή απφ έλαλ απφ ηνπο γηαηξνχο 
ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Πνπηαπάξηη φπνπ ήηαλ εζεινληήο θαη έλησζε 
ηφζν εκπλεπζκέλνο πνπ έιαβε ηελ  εθπαίδεπζε δνλεηηθήο ζηελ 
επφκελε επίζθεςή ηνπ ην 2004. Έθηνηε, παξέκεηλε ζηαζεξά θαη 
ζαξξαιέα ζηελ ππεξεζία ηεο πνιηνξθεκέλεο πξίαο! Μηιάεη γηα ηε 
κεγάιε ραξά θαη ηε βαζηά ηθαλνπνίεζή ηνπ πνπ είλαη ην φξγαλν 

ζπκπφληαο θαη ζεξαπείαο ηνπ νπάκη ζε φια ηα επίπεδα, ηφζν αζθψληαο ηε δνλεηηθή φζν θαη 
αθηηλνβνιψληαο απηφ πνπ αηζζάλεηαη φηη είλαη ε παξνπζία ηνπ νπάκη κέζα ηνπ. Πξάγκαηη, αηζζάλεηαη φηη 
είλαη έλα κέινο πνπ εξγάδεηαη παξάιιεια κε κηα ζετθή παγθφζκηα θνηλφηεηα γεκάηε ζηνξγηθνχο 
αληδηνηειείο ππεξέηεο, θάζε έλαο εληζρπφκελνο θαη απμαλφκελνο απφ ην ζχλνιν. 

Αηζζαλφκελνο θνξεζκέλνο κε ηελ ηεξάζηηα ράξε ηνπ νπάκη, γξάθεη: "Πηζηεχσ φηη αλ εκείο νη ζεξαπεπηέο 
αλαπηχμνπκε πιήξε πίζηε, κπνξνχκε λα ζεξαπεχζνπκε ηνπο αζζελείο κ' έλα άγγηγκα, κηα ιέμε ή έλα 
ζπκπνλεηηθφ βιέκκα." ηαλ ζεξαπεχεη αζζελείο, ν ζεξαπεπηήο αθνινπζεί κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε 
αμηνινγψληαο ηελ αηηία, παξέρεη ζπκβνπιεπηηθή φηαλ ρξεηάδεηαη θαη δίλεη ζπκβνπιέο γηα έλαλ πγηεηλφ 
ηξφπν δσήο. Έλα θαιφ παξάδεηγκα είλαη απηφ κηαο 32ρξνλεο γπλαίθαο κε θνηιηαθφ άιγνο θαη δηάξξνηα γηα 
πάλσ απφ νθηψ κήλεο κεηά ηελ αλάπηπμε άγρνπο ιφγσ πξνβιεκάησλ κε ηνλ ζχδπγφ ηεο. Γηαγλσζκέλε 
κε χλδξνκν Δπεξέζηζηνπ Δληέξνπ, ηεο ζπληαγνγξάθεζαλ ζπκπιεξψκαηα κε θπηηθέο ίλεο αιιά θαη απηά 
δελ βνήζεζαλ πνιχ. Αλαθνχθηζε ηνπο θφβνπο ηεο φηη απηφ κπνξεί λα νδεγνχζε ζε θαξθίλν θαη ηεο 
εμήγεζε επίζεο πφζν ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο ην λα απνδερηεί ηνλ ζπδχγφ 
ηεο. Δπίζεο, ηε ζπκβνχιεςε λα κεηψζεη ηελ πξφζιεςε θαθέ απφ 2 -3 θιηηδάληα ζε έλα ηελ εκέξα, θαζψο 
ε θαθεΐλε δηεγείξεη ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ εληέξνπ. Με CC4.6 Γηάξξνηα + CC15.1 Φπρηθό & 
πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό, αλαθνπθίζηεθε απφ ηελ αζζέλεηά ηεο ζε έμη εβδνκάδεο. Κάζε θνξά πνπ 
ζπλαληά ηνλ ζεξαπεπηή, εθθξάδεη ηελ επγλσκνζχλε ηεο γηα ηελ αλαθνχθηζε θαη ην λέν ηξφπν θαηαλφεζεο 
ηεο δσήο.  
Πηζηεχεη φηη ην θέληξν άη ηνπο έρεη κεηαηξαπεί ζε ιεηηνπξγία σο κηα ηεξάζηηα ζπζθεπή ζεξαπείαο 
δνλεηηθήο γηα λα δηαδψζεη ηελ εηξήλε, ηελ αγάπε θαη ηε κε βία ζηελ πεξηνρή ηνπο. Μηα ηξνκαθηηθή 
θαηάζηαζε πξνέθπςε λσξίηεξα απηφ ην έηνο, φηαλ έλα κεγάιν έλνπιν ζηξαηησηηθφ ζψκα επηηέζεθε ζηελ 
πφιε, ζθνπεχνληαο λα ζπιιάβεη 35 απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο. Καζψο νη ππξνβνιηζκνί πιεζίαζαλ θνληά 
ζην θέληξν ηνπο, θαληάζηεθε φηη "ν νπάκη ρξεζηκνπνηνχζε ην θέληξν καο σο έλα ηεξάζηην κεράλεκα 
δνλεηηθήο θαη έλησζα ηνλ εαπηφ κνπ λα γίλεηαη έλα καδί ηνπ". Μέζα ζε ιηγφηεξν απφ κία ψξα ην πξφβιεκα 
επηιχζεθε ρσξίο θαλείο λα ηξαπκαηηζηεί. ιν ην ζηξαηησηηθφ ζψκα απνζχξζεθε απξνζδφθεηα! 
Ο ζεξαπεπηήο καο αθήλεη κε απηφλ ηνλ εκπλεπζκέλν πξνβιεκαηηζκφ "Σν seva δνλεηηθήο κε δηεχξπλε γηα 
λα ζπλεηδεηνπνηήζσ θαη λα βηψζσ ελφηεηα ζηελ πνηθηινκνξθία, λα ληψζσ ηελ ελφηεηα κε φινπο θαη λα 
έρνπκε ζηαζεξή πίζηε φηη φια είλαη Θέιεκά Σνπ." Ση ηζρπξή καξηπξία γηα λα απνηππψζνπκε φηη ε παξνρή 
γεκάηε αγάπε ππεξεζίαο, είλαη πξαγκαηηθά θαη ην λα ιακβάλεηο, φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην λα δίλεηο θαη 
λα ιακβάλεηο είλαη έλα.  
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Πεξηπηώζεηο λα κνηξαζηνύκε: 

  Έξπεο δσζηήξαο 

 

Ο Θεξαπεπηήο 02858…πξία έλαο εηδηθφο ΩΡΛ θαη ε θαξκαθνπνηφο γπλαίθα ηνπ , έκαζαλ γηα πξψηε θνξά γηα 
ηνλ νπάκη ην 2003 κέζσ ηνπ  
ζεξαπεπηή 02493. Θπκνχληαη πφζν αλππφκνλα ε 
κηθξή ηνπο νκάδα πεξίκελε λα ηνλ ζπλαληήζεη κεηά 
ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ηελ Ηλδία θάζε θαινθαίξη γηα 
λ' αθνχζεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ, λα 
μεδηςάζεη γηα καζαίλνληαο πεξηζζφηεξα γηα ηνλ 
νπάκη θαη λα δεη βίληεν ηνπ darshan Σνπ. Ζ 
ζχδπγνο αλαπνιεί κε πφζν ελζνπζηαζκφ κάζαηλαλ 
φια φζα ηνπο έιεγε γη' απηά ηα πξνζθπλήκαηα. Πψο 
ξνπθνχζαλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ζηηο ηζηνξίεο ηνπ. 
Σειηθά ε νκάδα ηνπο είρε ηελ επθαηξία λα επηζθεθηεί 
ην Πξαζάληη ην 2012. Καζψο ππήξραλ νηθνλνκηθνί 
πεξηνξηζκνί κφλν ιίγνη κπνξνχζαλ λα θάλνπλ απηφ 
ην ηαμίδη. Αλ θαη ν νπάκη είρε πξφζθαηα θάλεη ηε 
κεηάβαζή Σνπ, ελψ ζην άζξακ, έλησζαλ ηελ 

Παξνπζία ηνπ "λα δνλείηαη παληνχ, λα εθδειψλεηαη κε ηε δηαξθή εηξήλε, αγάπε θαη επηπρία". 

Μφιηο έθηαζε εθεί, ν αξρεγφο ηεο νκάδαο πήξε ην δεπγάξη λα ζπλαληήζεη ηνλ Dr Aggarwal, ν νπνίνο ήηαλ 
επηπρήο πνπ δέρηεθε απηνχο ηνπο ζεξαπεπηέο πγείαο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ επξείαο 
αλαθεξφκελεο αλαζηάησζεο απφ ηηο ζπγθξνχζεηο ζε φιε ηε πξία. Σνπο δφζεθε ε επθαηξία λα κάζνπλ ηε 
δνλεηηθή. Ο ζχδπγνο εγγξάθεθε ακέζσο ζην κάζεκα. Ζ ζχδπγνο, σζηφζν, ήηαλ θάπσο δηζηαθηηθή κε δχν 
κηθξέο θφξεο πνπ ρξεηάδνληαλ θξνληίδα θαη έλα άιιν παηδί θαζνδφλ, παξφιν πνπ ζεψξεζε ηελ 
πξνζθεξφκελε επθαηξία πνιχηηκε. Δίρε ήδε βηψζεη ηα νθέιε ηεο δνλεηηθήο. Έθεξε αληίξξεζε ιέγνληαο, 
"Ίζσο ην επφκελν θαινθαίξη ζα ην θάλσ." Ο Dr Aggarwal ηεο αλέθεξε "Σε Γχλακε ηνπ Σψξα" ηνπ Σφιε θαη 
ξψηεζε πψο ζα κπνξνχζε λα είλαη ζίγνπξε φηη ζα κπνξνχζε λα έξζεη ζην κέιινλ. Απηφ απνδείρζεθε φηη 
ζπλέβε ιφγσ ηνπ ζπλερηδφκελνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ηεο πξίαο. Σειηθά, ππέθπςε ζηελ ελζάξξπλζε ηνπ 
θαη αθνινχζεζε ην κάζεκα, αηζζαλφκελε ηεξάζηηα επγλσκνζχλε, ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη ην καθξνρξφλην 
φλεηξφ ηεο γηα ζεξαπεία κε θπζηθά κέζα επηηέινπο έγηλε πξαγκαηηθφηεηα. 

Σν δεχγνο ζεξαπεπηψλ πηζηψλεη απηφ ην κάζεκα ζηε δνλεηηθή γηα ηελ πξνζζήθε κηαο λέαο δηάζηαζεο 
ζηελ εξγαζία ηνπο, βνεζψληαο ηνπο αζζελείο παξάιιεια κε αιινπαζεηηθά θάξκαθα, πξνσζψληαο 
παξάιιεια έλαλ πγηή ηξφπν δσήο κε ζεηηθή ζθέςε θαη ζπλαηζζεκαηηθή θξνληίδα, φια απηά απνδίδνληαο 
ππέξνρα απνηειέζκαηα. Βξήθαλ φηη ε ζεξαπεία ήηαλ θαη ζηα ηξία επίπεδα - ζψκα, κπαιφ θαη ςπρή. Απηφ 
άλνημε έλα ιακπξφ λέν θεθάιαην ζηε δσή ηνπο θαζψο ζηε ζπλέρεηα έκαζαλ, κεηαθνξηθά κηιψληαο, λα 
ρνξεχνπλ κε ηνλ νπάκη θαη ηελ απνζηνιή Σνπ, θπξίσο κέζσ ηεο δνλεηηθήο. 

Επηζηρέθοληας ζηε Σσρία, ηο δεσγάρη εργάζηεθε οκαδηθά ζηο θέληρο Σάη, βοεζώληας θαη αληηκεηωπίδοληας ποιιούς 

αζζελείς θαηά ηε δηάρθεηα ασηής ηες ποιύ δύζθοιες περηόδοσ. Οη άλζρωποη ήηαλ γεκάηοη εθηίκεζε θαη αλοητηά 

εσγλώκολες γη' ασηήλ ηελ απιή θαη εληειώς δωρεάλ ζεραπεία, εηδηθά ποσ είταλ σποθέρεη ηόζο από ηε θηώτεηα ηοσ 

ποιέκοσ. Επηπιέολ, ε ζσκβαηηθή ηαηρηθή είτε αποηύτεη ζηοσς περηζζόηεροσς από ηοσς αζζελείς ηοσς. Όηαλ οη θόρες 

ηοσς ήηαλ κηθρόηερες, ηοσς δίλοληαλ ηάκαηα ζε λερό κόιης έδεητλαλ οποηοδήποηε ζεκάδη πολοθέθαιοσ, θοηιηαθού 

πόλοσ, θρσοιογήκαηος ή πσρεηού θαη έληωζαλ αλαθούθηζε κέζα ζε κηζή ώρα. Είταλ κεγάιε επηηστία κε 

ζσλαηζζεκαηηθές δηαηαρατές όηαλ αληηκεηωπίδοληαλ κε CC15.1 Ψστικό & Σσναισθηματικό τονωτικό ή CC15.2 

Ψστιατρικές διαταρατές θαη ηα αποηειέζκαηα ήηαλ ζτεηηθά γρήγορα, εηδηθά ζε περηπηώζεης ζοβαρά 

παρελοτιεκέλωλ γσλαηθώλ ζηε ζύγτρολε ζσρηαθή θοηλωλία. 

Μνηξάδνληαη καδί καο κεξηθέο πεξηπηψζεηο ζεξαπείαο. Μηα λεαξή γπλαίθα 33 εηψλ ππέθεξε απφ 
πξνεκκελνξξντθφ ζχλδξνκν (PMS) γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν, κε επεξεζηζηφηεηα, άγρνο, 
θαηάζιηςε, νίδεκα, πφλν ζην ζηήζνο θαη πνλνθέθαιν κε δηάξθεηα 7 έσο 10 εκέξεο πξηλ θάζε πεξίνδφ ηεο. 
Φνβηζκέλε κήπσο εμαξηεζεί απφ παπζίπνλα θαη αληηθαηαζιηπηηθά, ηα ζηακάηεζε  κεηά από έμη 
κήλεο ρξήζε ηνπο. Μεηά ηελ έλαξμε ηάκαηνο CC8.6 Δκκελόπαπζε + CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο + 
CC15.1 Φπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό , είδε αλαθνχθηζε 70-80% πξηλ απφ ηελ ηελ πξψηε ηεο 
πεξίνδν. πλέρηζε ηε ζεξαπεία γηα έμη κήλεο γηα πιήξε ζεξαπεία. ε κηα άιιε πεξίπησζε, κηα 35ρξνλε 
γπλαίθα, παληξεκέλε κε έλαλ 54ρξνλν άλδξα γηα έλα ρξφλν, θνβφηαλ φηη δελ ζα έθαλε παηδηά. Μέζα ζε 
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ιίγεο εκέξεο απφ ηε ιήςε ηνπ CC8.1 Σνλσηηθό γηα γπλαίθεο + CC15.1 Φπρηθό & πλαηζζεκαηηθό 
ηνλσηηθό, έλησζε κεγάιε αλαθνχθηζε θαη έκεηλε έγθπνο κέζα ζε έλα κήλα. 

Οη ζεξαπεπηέο γεληθά ζπδεηνχλ κε ηνπο αζζελείο ηα νθέιε ελφο πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο, φηαλ 
πξνζεγγίδνληαη γηα νπνηαδήπνηε ζεξαπεία. Έλαο άληξαο 40 εηψλ είρε ζνβαξή δπζθνηιηφηεηα γηα ηξία 
ρξφληα. Δλεξγείην θάζε 3 έσο 4 εκέξεο κε ζθιεξά θφπξαλα, αηειή θέλσζε θαη είρε θνηιηαθφ άιγνο θαη 
θνχζθσκα. Γελ ήζειε λα εμαξηάηαη απφ θαζαξηηθά πνπ ζε θάζε πεξίπησζε παξείραλ πεξηνξηζκέλε 
αλαθνχθηζε. Οη ζεξαππηέο ζπδήηεζαλ καδί ηνπ ηα νθέιε κηαο ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο, ηαθηηθψλ 
γεπκάησλ, επαξθνχο πξφζιεςεο λεξνχ θαη ηαθηηθήο άζθεζεο. Γχν εκέξεο κεηά ηε ιήςε  
CC4.4 Γπζθνηιηόηεηα + CC4.10 Γπζπεςία + CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο, κπνξνχζε λα ελεξγεζεί 
κε κηθξφηεξν πφλν θαη κεηά απφ κία εβδνκάδα, θαζεκεξηλά κε ζρεδφλ θαζφινπ πφλν. Με ηε ζηαδηαθή 
κείσζε ηεο δνζνινγίαο ηνπο επφκελνπο έμη κήλεο ζε OW, πέηπρε πιήξε αλάξξσζε θαη φηαλ ειέγρζεθε 
έλα ρξφλν αξγφηεξα, δηαηεξείην κηα ραξά. 

Παξαδνκέλνη ζηνλ νπάκη φηαλ εξγάδνληαλ κε δνλήζεηο, νη ζεξαπεπηέο αλαθάιπςαλ θαη βίσλαλ ηε 
δχλακε ησλ ζεηηθψλ ζθέςεσλ κέζσ ηεο εηιηθξηλήο επηζπκίαο ηνπο λα βνεζήζνπλ ηνπο αζζελείο. 
Μαζαίλνληαο λ’ αθνχλ πξνζεθηηθά, πξνζθέξνπλ ελζαξξπληηθέο ιέμεηο πνπ αλαδσνγνλνχλ ηελ ειπίδα θαη 
βνεζνχλ ζηε δηαδηθαζία ζεξαπείαο. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ απνζηνιή ηνπ νπάκη ηνπο έθεξε πην θνληά ζηνπο 
αλζξψπνπο θαη ηνπο έθαλε πην ζπκπνλεηηθνχο θαη θαηαλνεηνχο. Σέινο, ην δεπγάξη εθθξάδεη ηελ 
επγλσκνζχλε ηνπ ζηνλ νπάκη γηα ην δψξν Σνπ ηεο δνλεηηθήο πνπ ηνπο βνήζεζαλ λα θαζαξίζνπλ ηηο 
θαξδηέο ηνπο, πξνσζψληαο έηζη ηελ ςπρή ηνπο ζην πλεπκαηηθφ ηνπο ηαμίδη. 

Πεξηπηώζεηο λα κνηξαζηνύκε: 

  Μαθξνρξόληα αιιεξγηθή ξηλίηηδα 

  Νόζνο πνιπθπζηηθώλ σνζεθώλ PCOD 

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

Οη ζεξαπεπηέο 02786…Ρσζία θάλνπλ seva δνλεηηθήο γηα ζρεδφλ 12 ρξφληα. Ο ζχδπγνο, κεραληθφο 
θισζηνυθαληνπξγίαο, ζπληαμηνδνηήζεθε σο γεληθφο δηεπζπληήο ζρεδηαζκνχ θαη κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε 

ζπλέρηζε λα εξγάδεηαη γηα αξθεηά ρξφληα σο 
ηερληθφο δηεπζπληήο ελφο βακβαθνπξγείνπ. Ζ 
ζχδπγνο, θαζεγήηξηα Μαζεκαηηθψλ, δελ 
εξγάζηεθε πνιχ ζηελ εηδηθφηεηά ηεο, αιιά αλη' 
απηνχ ζπλέρηζε λα δηδάζθεη ζθάθη. 

Σν δεπγάξη παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηνλ 
νπάκη απφ ηνπο θίινπο ηνπ, ην θαινθαίξη ηνπ 
2002. Σελ ίδηα ρξνληά, αθνχ δηάβαζαλ ην βηβιίν 
ηνπ Dr Fanibunda «To ξακα ηνπ Θείνπ» θαη ηνπ 
Howard Murphet «άη Μπάκπα, Άλζξσπνο ησλ 
Θαπκάησλ», απνθάζηζαλ λα επηζθεθηνχλ ην 
Πνπηαπάξηη ηα Υξηζηνχγελλα. Απηή ήηαλ ε αξρή 
ησλ εηήζησλ επηζθέςεψλ ηνπο ζην άζξακ, θάζε 

ρεηκεξηλέο δηαθνπέο. Σν 2009, αθνχ ν ζχδπγνο έγηλε ζπληαμηνχρνο, κεηαθφκηζαλ ζηελ Ηλδία γηα λα 
εθπιεξψζνπλ ην φλεηξφ ηνπο λα δήζνπλ ζην Πξαζάληη Νηιαγηάκ. 

ην άζξακ, ην δεπγάξη ζπλάληεζε κεξηθνχο Ρψζνπο ζεξαπεπηέο πνπ ηνπο παξαθίλεζαλ λ' αθνινπζήζνπλ 
ηε άη Γνλεηηθή πνπ ηειηθά έγηλε ην ίδην ην λφεκα ηεο δσήο ηνπο. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2009 έιαβαλ εθπαίδεπζε 
γηα λα γίλνπλ ζεξαπεπηέο. Ήηαλ ηφζν κεγάιε ε αθνζίσζή ηνπο ζε απηφ πνπ θέξδηζαλ ηελ πξναγσγή ζε 
SVP ζε κφιηο επηά κήλεο. Άζθεζαλ ηε δνλεηηθή κε ηεξαπνζηνιηθφ δήιν, αζρνινχληαλ κε απηφ ην seva ζε 
φιεο ηηο ψξεο ηεο εγξήγνξζεο θαη ζε πέληε ρξφληα, είραλ πεξηζάιςεη ηξεηο ρηιηάδεο αζζελείο ηφζν κέζα 
ζην άζξακ φζν θαη έμσ ζην Πνπηαπάξηη. Μειέηεζαλ ηα Δγρεηξίδηα γηα ηε Θεξαπεία κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα 
θαη έδσζαλ πνιχηηκα ζηνηρεία ηα νπνία αξγφηεξα ελζσκαηψζεθαλ ζην Vibrionics 2016. Σν δεπγάξη 
επέζηξεςε ζηε Ρσζία ην 2014 θαη δελ κπφξεζε λα επηζηξέςεη. Σν έξγν ππεξεζίαο ηνπο έγηλε ιηγφηεξν 
έληνλν θαη επί ηνπ παξφληνο, ιφγσ ηεο παλδεκίαο, κεηψζεθε πεξαηηέξσ. 

Ζ πφιε ζηελ νπνία δνπλ έρεη πςειφ επίπεδν αθηηλνβνιίαο, ιφγσ ηεο ξαδηελεξγήο βξνρήο απφ ην 1986 
κεηά ην αηχρεκα ζηνλ ππξεληθφ ζηαζκφ ηνπ Σζεξλνκπίι. Ωο εθ ηνχηνπ, βξίζθνπλ φηη νη δνλήζεηο δελ 
ιεηηνπξγνχλ ζε πνιινχο ληφπηνπο. Ωζηφζν, ππάξρνπλ άηνκα ζηα νπνία απηά εμαθνινπζνχλ λα 
ιεηηνπξγνχλ θαη απηνί νη αζζελείο έξρνληαη ηαθηηθά γηα ζεξαπεία. ηέιλνπλ ζεξαπείεο ηαρπδξνκηθά ζε φιε 
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ηε Ρσζία κε θαιά απνηειέζκαηα θαη κέζσ επίζθεςεο Ρψζσλ πηζηψλ ζε πνιινχο απφ ηνπο αζζελείο ηνπο 
ζηελ Ηλδία. 

Έρνπλ πνιιέο ελδηαθέξνπζεο πεξηπηψζεηο λα κνηξαζηνχλ καδί καο. ε κηα πεξίπησζε, κηα λεαξή 
ππέξβαξε γπλαίθα κε δεξκαηηθή αιιεξγία έιαβε CC21.3 Γεξκαηηθέο αιιεξγίεο, ζηηο νπνίεο βίσζε pullout 
κε ηε κνξθή ςσξίαζεο, κηα πάζεζε απφ ηελ νπνία ππέθεξε σο παηδί. Σν ίακα άιιαμε ζε NM41 
Φσξίαζε πνπ έιπζε ηφζν ην ζέκα ηεο ςσξίαζεο φζν θαη ηεο αιιεξγίαο θαη είλαη ελδηαθέξνλ, έμη κήλεο 
αξγφηεξα, θαηάθεξε λα ράζεη φιν ην επηπιένλ βάξνο ηεο! ε κηα άιιε πεξίπησζε, έλα νθηάρξνλν θνξίηζη 
εκθάληζε λεπξηθφ ηηθ πξηλ απφ κεξηθνχο κήλεο αθνχ είδε ηνλ ζάλαην ελφο ζθχινπ ζε απηνθηλεηηζηηθφ 
δπζηχρεκα. Καζψο ηα ηηθ κπνξεί λα ζπλερηζηνχλ ζηα εθεβηθά ρξφληα, νη γνλείο αλεζχρεζαλ. Με ην 
CC15.1 Φπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC18.5 Νεπξαιγία, ήηαλ κηα ραξά κέζα ζε έλα κήλα. 

Οη ζεξαπεπηέο βξίζθνπλ φηη νη αθφινπζεο ζεξαπείεο ιεηηνπξγνχλ πνιχ θαιά γηα δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο 
φγθνπ: #1. NM108 Visc Alb (M&F) 8X + NM110 Essiac 3X + SR576 Όγθνη...TDS θαη #2. NM110 Essiac 
10MM...OW. Έλαο 38ρξνλνο δπζθνιεπφηαλ λα θαηαπηεί αθφκε θαη ην ζάιην ηνπ γηαηί κηα βξνγρνθήιε 10 
εθαηνζηψλ πίεδε ηνλ νηζνθάγν ηνπ. Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηε ιήςε ηνπ CC12.4 Απηνάλνζα λνζήκαηα + 
#1 θαη #2, ε βξνγρνθήιε εμαθαλίζηεθε θαη έλησζε θαιά. ε άιιε πεξίπησζε, κηα 79ρξνλε είρε φγθν θνληά 
ζηα έληεξα ηεο. ηαλ έγεξλε πξνο ηε κία πιεπξά, έλησζε έλα εμφγθσκα πνπ κεγάισλε αξγά θαη ηψξα είρε 
κέγεζνο γξνζηάο. Σεο δφζεθε NM111 Portal Clearance + CC4.4 Γπζθνηιηόηεηα + #1 θαη #2. Γελ είδαλ 
ηελ αζζελή παξά αξθεηνχο κήλεο αξγφηεξα, φηαλ ήξζε γηα ζεξαπεία θπκαηίσζεο (ΣΒ) πνπ είρε απφ ηελ 
παηδηθή ειηθία. Αθνχ ξσηήζεθε, απνθάιπςε φηη ν φγθνο είρε επηιπζεί εδώ θαη πνιύ θαηξό. Σψξα ηεο 
δφζεθε CC19.3 Υξόληεο ινηκώμεηο ζώξαθνο + CC19.6 Βήραο ρξόληνο ην νπνίν πήξε γηα έλα κήλα 
αιιά ζηακάηεζε ακέζσο κεηά θαζψο ην pullout ηελ ηξφκαμε. Λίγν αξγφηεξα, ε γπλαίθα θξπνιφγεζε 
άζρεκα κε δπλαηφ βήρα γηα ηνλ νπνίν πήγε ζηελ θιηληθή γηα ηε θπκαηίσζε φπνπ ήηαλ εγγεγξακκέλε γηα 
πεξηζζφηεξα απφ 50 ρξφληα. Μεηά απφ ηαηξηθή εμέηαζε θαη αθηηλνγξαθία, έθπιεθηνη νη γηαηξνί ηελ 
ελεκέξσζαλ φηη ην κφλν πνπ είρε ήηαλ ζνβαξή βξνγρίηηδα θαη ε θπκαηίσζε είρε θχγεη, νπφηε ηελ έβγαδαλ 
απφ ην κεηξψν. 

Μηα ειηθησκέλε αζζελήο πνπ ζεξαπεχηεθε επηηπρψο απφ απηνχο δήηεζε ηάκαηα γηα ηνλ γην ηεο πνπ είρε 
θνπθαζεί ζην έλα απηί κεηά απφ εγθεθαιηθφ πξηλ απφ αξθεηνχο κήλεο. Δίρε πάεη ζε δηάθνξεο θιηληθέο ζηε 
Ρσζία θαη ηε Γεξκαλία αιιά ρσξίο απνηέιεζκα. Σνπ ρνξεγήζεθε CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο + 
CC15.1 Φπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC18.4 Παξάιπζε. Ζ κεηέξα ελεκέξσζε ηνπο 
ζεξαπεπηέο ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα φηη ε αθνή ηνπ γηνπ ηεο είρε επηζηξέςεη. Μηα κέξα ελψ νδεγνχζε έλα 
απηνθίλεην, άθνπζε ηνλ θηλεηήξα θαη ζθέθηεθε φηη ππήξρε πξφβιεκα κ’ απηφλ. Απηφ ηνλ αλαζηάησζε. 
Αιιά μαθληθά ε αιήζεηα ηνλ ρηχπεζε φηαλ θαηάιαβε φηη κπνξνχζε λ' αθνχεη μαλά. Απφ ηφηε, άξρηζε λα 
πηζηεχεη ζηνλ Θεφ θαη επηζθέθηεθε ην άζξακ ηνπ Μπάκπα κε ηε κεηέξα ηνπ ηνλ επφκελν ρξφλν. Σε ζηηγκή 
πνπ έθεπγε απφ ην Πξαζάληη Νηιαγηάκ, είπε ζηνπο ζεξαπεπηέο «Πφζν ραξνχκελνο είκαη πνπ είδα ηνλ 
δσληαλφ Θεφ!» Οη ζεξαπεπηέο πηζηεχνπλ φηη ν άλδξαο ήηαλ θσθφο επεηδή εκθάληζε ζξφκβν αίκαηνο ζην 
απηί ηνπ θαη ράξε ζην SR271 Arnica ζ' έλα απφ ηα combos, ν ζξφκβνο δηαιχζεθε. 

Οη ζεξαπεπηέο βξίζθνπλ ην θνπηί ησλ 108CC πνιχ απνηειεζκαηηθφ. Έλαο απιφ combo φπσο ην CC3.6 
Αθαλόληζηνο ζθπγκόο έζσζε έλαλ άλδξα απφ εγρείξεζε θαξδηάο. Οη γπλαίθεο πνπ έπαζραλ απφ 
ππνγνληκφηεηα έκεηλαλ έγθπεο κε αζθάιεηα θαη βξήθαλ ηε ραξά ηεο κεηξφηεηαο αθνχ έιαβαλ ηηο 
θαηάιιειεο ζεξαπείεο. χκθσλα κε ηελ εκπεηξία ηνπο, ην CC15.3 Δζηζκνί επηθέξεη ζίγνπξα κείσζε ηεο 
ρξήζεο λαξθσηηθψλ. 

Γηα αζζελείο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηνλ Covid-19, ην δεπγάξη αλακεηέδσζε ζεξαπείεο ρξεζηκνπνηψληαο 
θσηνγξαθίεο αζζελψλ σο κάξηπξα κε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα. Ο πξψηνο αζζελήο ήηαλ κηα γπλαίθα 
απφ ηελ Ηλδία πνπ είρε ζπκπηψκαηα παξφκνηα κε ηνλ Covid, φπσο πνιχ πνλφιαηκν, ζεξκνθξαζία 39,5 C 
(103,1 F) θαη μεξφ βήρα. Ο ππξεηφο άξρηζε λα πέθηεη ηελ επφκελε κέξα, νκαινπνηήζεθε κηα κέξα 
αξγφηεξα θαη ν πνλφιαηκνο θαη ν βήραο ζεξαπεχηεθαλ κέζα ζε ιίγεο κέξεο. ηε ζπλέρεηα ππήξραλ 12 
άηνκα απφ ην Ηξάλ, κε παξφκνηα ζπκπηψκαηα ζε δηάθνξνπο βαζκνχο ζνβαξφηεηαο. Λίγν κεηά ηελ έλαξμε 
ηεο αλακεηάδνζεο, θάζε αζζελήο βειηηψζεθε. Οη ζεξαπεπηέο δηαπίζησζαλ φηη δηάθνξεο ινηκψμεηο ηνπ 
αλαπλεπζηηθνχ εθηφο απφ ηνλ Covid-19 ήηαλ δηαδεδνκέλεο εθείλε ηελ πεξίνδν. Σα ηάκαηα γηα ηελ 
πξφιεςε εζηάιεζαλ ζε 124 άηνκα θαη θαλέλα απφ απηά δελ λφζεζε. 

Οη ζεξαπεπηέο δειψλνπλ φηη φηαλ βιέπνπλ ηα επγλψκνλα πξφζσπα ησλ αζζελψλ ηνπο, ηνπο δίλεη κηα 
αίζζεζε επηπρίαο. Αλ πεξάζεη κηα κέξα πνπ δελ έρνπλ θάλεη «θαιφ» ζε θάπνηνλ, ληψζνπλ φηη μνδεχηεθε 
κάηαηα. Δπραξηζηνχλ ηνλ νπάκη πνπ ηνπο έδσζε ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπλ ζ' έλαλ ηφζν επγελή 
ζθνπφ. 

******************************************************************************************** 
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 Ιστορικά Περιπτώσεων με τη Χρήση Combos  

1. Έξπεο Εσζηήξαο 02493…πξία   

Μηα 45ρξνλε γπλαίθα είρε έλα θφθθηλν εμάλζεκα ζηελ θνηιηά ηεο πνπ έγηλε αθφξεηα επψδπλν κεηά απφ 
ιίγεο κέξεο. Τπήξρε κηα αίζζεζε θλεζκνχ θαη θαςίκαηνο θαη ε πεξηνρή ήηαλ επαίζζεηε ζηελ αθή. 
Αλαγλσξίζηεθε απφ ηνλ γηαηξφ ηεο σο έξπεο δσζηήξαο ζηα κέζα Απξηιίνπ 2018. Έιαβε αιινπαζεηηθά 
θάξκαθα γηα έλα κήλα αιιά δελ αλαθνπθίζηεθε απφ ηνλ πφλν ηεο πνπ ήηαλ ηφζν έληνλνο πνπ πηέζηεθε  
λ' αλαδεηήζεη ελαιιαθηηθή ζεξαπεία. Έηπρε λα παξαθνινπζήζεη κηα δηάιεμε γηα ηε δνλεηηθή πνπ δφζεθε 
απφ ηνλ ζεξαπεπηή. Ακέζσο ηνλ ζπκβνπιεχηεθε ζηηο 18 Μαΐνπ 2018 θαη ηεο δφζεθε:  

CC15.1 Φπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC21.8 Έξπεο…TDS  

ε δχν εβδνκάδεο, παξνπζίαζε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηνλ πφλν θαη πείζηεθε ηφζν πνιχ απφ ηελ 
επεξγεηηθή επίδξαζε ησλ δνλήζεσλ πνπ ζηακάηεζε λα παίξλεη αιινπαζεηηθά θάξκαθα. Μεηά απφ άιιεο 
δχν εβδνκάδεο, αλέθεξε 75% βειηίσζε ζηνλ πφλν. ηηο 20 επηεκβξίνπ, ε θαηάζηαζή ηεο έγηλε 
απνιχησο θπζηνινγηθή. Ζ δφζε κεηψζεθε ζε BD θαη κεηά απφ έλαλ αθφκα κήλα ζε OD πξηλ ζηακαηήζεη ε 
ζεξαπεία ζηα ηέιε Ννεκβξίνπ. Δίλαη κηα ραξά απφ ηφηε θαη άξρηζε λα παξαθνινπζεί πεξηζζφηεξεο 
δηαιέμεηο γηα ηε δνλεηηθή. πκβνπιεχεηαη ηνλ ζεξαπεπηή αθφκε θαη γηα κηθξά ζέκαηα πγείαο. 

εκείσζε ηνπ Δθδόηε: Ο πφλνο θαχζεο ηνπ έξπεηα δσζηήξα κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά εμνπζελσηηθφο 
θαη κπνξεί λα επηκείλεη γηα αξθεηνχο κήλεο αθφκα θαη κεηά ηελ ππνρψξεζε ηνπ εμαλζήκαηνο. 

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

2. Μαθξνρξόληα αιιεξγηθή ξηλίηηδα 02858…πξία                   

Μηα 54ρξνλε νθζαικίαηξνο ππέθεξε απφ βνπισκέλε κχηε, νπηζζνξξηληθή θαηαξξνή θαη πξήμηκν ζην 
πξφζσπν, εηδηθά γχξσ απφ ηε κχηε θαη ηα κάηηα γηα πεξηζζφηεξα απφ 16 ρξφληα. Σα ζπκπηψκαηα  
επαλαιακβάλνληαλ ζπλερψο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Καηά θαηξνχο, δνθίκαδε πνιιά δηαθνξεηηθά 
αιινπαζεηηθά θάξκαθα αιιά παξείραλ πξνζσξηλή αλαθνχθηζε πνπ δηαξθνχζε πεξίπνπ δχν εβδνκάδεο. 
ηαλ ν ζεξαπεπηήο ηεο εμήγεζε πψο ιεηηνπξγεί ε δνλεηηθή, ήηαλ πξφζπκε λα ιάβεη απηή ηε ζεξαπεία θαη 
ηεο δφζεθε ην αθφινπζν ίακα ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 2013: 

 CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC19.2 Αλαπλεπζηηθέο αιιεξγίεο…TDS   

Μεηά απφ έλα κήλα one month, έλησζε 40% θαιχηεξα ζηελ φιε θαηάζηαζή ηεο. Σνπο επφκελνπο 3 κήλεο 
ππήξρε ζπλερήο βειηίσζε ζηα ζπκπηψκαηά ηεο θαη ζηηο 15 Μαΐνπ αλέθεξε 90% αλαθνχθηζε.  
Ζ δνζνινγία κεηψζεθε ζε BD θαη ζηηο 15 Ηνπιίνπ 2013 ήηαλ ηειείσο ζεξαπεπκέλε. Σέζεθε ζε δφζε 
ζπληήξεζεο OD γηα 6 κήλεο πξηλ ζηακαηήζεη ην ίακα. Ζ αζζελήο θξάηεζε επαθή γηα πεξηζζφηεξν απφ 
έλα ρξφλν θαη δελ ππήξμε ππνηξνπή ησλ ζπκπησκάησλ. 

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

3. Νόζνο Πνιπθπζηηθώλ Χνζεθώλ PCOD 02858…πξία 

Μηα 44ρξνλε γπλαίθα ππέθεξε απφ βαξηά εκκελνξξντθή αηκνξξαγία, αθαλφληζηε έκκελν ξχζε θαη 
ηξηρνθπΐα ζην πεγνχλη θαη ην πξφζσπν γηα ηξεηο κήλεο. Γηαγλψζηεθε κε Νφζν Πνιπθπζηηθψλ Ωνζεθψλ, 
κε πνιιαπιέο θχζηεηο θαη ζηηο δχν σνζήθεο. Σεο ζπζηήζεθε απφ ηνλ γπλαηθνιφγν ηεο νξκνληθή ζεξαπεία. 
Αλεζπρψληαο γηα ηηο παξελέξγεηέο ηνπο, δελ ήζειε λα πάξεη αιινπαζεηηθά θάξκαθα νχηε λα ππνβιεζεί 
ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Άθνπζε γηα ηε δνλεηηθή θαη ηα νθέιε ηεο απφ ηε θίιε ηεο πνπ αληηκεηψπηζε 
επηηπρψο ην άγρνο θαη ηνλ θφβν θαη έηζη απνθάζηζε λα πάξεη δνλήζεηο. ηηο 30 Απγνύζηνπ 2017, ηεο 
δφζεθε:  

CC8.4 Χνζήθεο & Μήηξα + CC8.7 πρλά έκκελα...TDS   

Ζ πξψηε πεξίνδνο κεηά ηελ έλαξμε ηεο δνλεηηθήο ήξζε ζηελ ψξα ηεο θαη κε κεησκέλε αηκνξξαγία  αιιά 
θαη πάιη ιίγν έληνλε. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο ήξζε επίζεο ζηελ ψξα ηεο θαη ε αηκνξξαγία ήηαλ θπζηνινγηθή. 
Μηα εμέηαζε ππεξήρσλ επηβεβαίσζε ηελ απνπζία φισλ ησλ θχζηεσλ θαη ζηηο δχν σνζήθεο. Ζ ζεξαπεία 
ζπλερίζηεθε TDS κέρξη ηηο 30 Οθησβξίνπ, φηαλ ε δφζε κεηψζεθε ζηαδηαθά ζην κεδέλ ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ. 
Γχν κήλεο αξγφηεξα ε αζζελήο αλέθεξε φηη φια ήηαλ θαιά θαη νη ηξίρεο ζην πξφζσπν θαη ην πεγνχλη ηεο 
είραλ εμαθαληζηεί εληειψο. Γελ ππήξμε επαλεκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ αθφκε θαη κεηά απφ έλα ρξφλν. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. Σξνθηθή δπζαλεμία ζε κπαλάλα, κέιη 12051…Ηλδία    

Μηα 22ρξνλε γπλαίθα ππέθεξε απφ ηξνθηθή δπζαλεμία ζηε κπαλάλα θαη ην κέιη γηα πεξηζζφηεξα απφ 12 
ρξφληα. πνηε έηξσγε θάπνην απφ απηά, έλησζε θνηιηαθή ελφριεζε αθνινπζνχκελε απφ έληνλν 
ζηνκαρφπνλν πνπ δηαξθνχζε γηα 3 έσο 4 ψξεο. Έηζη, απηά ηα δχν είδε δελ ήηαλ κέξνο ηεο δηαηξνθήο ηεο 
γηα δέθα ρξφληα, αιιά ζηηο 3 Μαΐνπ 2020, έηπρε λα θάεη κηα κηθξή πνζφηεηα απφ απηά θαη παξνπζίαζε 
βαζαληζηηθφ πφλν ζηελ θνηιηά ηεο. Σελ ίδηα κέξα ζπκβνπιεχηεθε ηνλ ζεξαπεπηή πνπ δπλακνπνίεζε θαη ηα 
δχν είδε δηαηξνθήο ζην SRHVP ζην 200C θαη ηεο έδσζε: 

Μπαλάλα θαη κέιη δπλακνπνηεκέλα…TDS  

Μεηά απφ δχν εβδνκάδεο, δνθίκαζε κηιθζέηθ κπαλάλαο θαη, πξνο έθπιεμή ηεο, δελ παξνπζίαζε θαλέλα 
απφ ηα ζπλεζηζκέλα ζπκπηψκαηα. Απηφ ηελ ελζάξξπλε λα θάεη κέιη ηελ ίδηα κέξα θαη ήηαλ απνιχησο 
θπζηνινγηθή. Ήηαλ πνιχ ραξνχκελε πνπ ην παηδηθφ ηεο πξφβιεκα ιχζεθε κέζα ζε κφιηο δχν εβδνκάδεο. 
Ζ δφζε κεηψζεθε ζε OD θαη ην ίακα ζηακάηεζε κεηά απφ έλα κήλα. Έρεη πεξάζεη έλαο ρξφλνο ηψξα θαη 
ζπλερίδεη λ' απνιακβάλεη κπαλάλα θαη κέιη. 

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

5. Αγρώδεο δηαηαξαρή, νζθπαιγία 03553…Καλαδάο 

Μηα 33ρξνλε γπλαίθα είρε έληνλν άγρνο γηα έμη ρξφληα εμαηηίαο ηνπ ηξαπκαηηθνχ δηαδπγίνπ απφ έλαλ βίαην 
ζχδπγν, κφιηο ηξεηο κήλεο κεηά ηνλ γάκν. Σα ζπκπηψκαηα πεξηειάκβαλαλ θιάκα ζπρλά ρσξίο ιφγν, 
δηαηαξαγκέλν χπλν, έιιεηςε ζπγθέληξσζεο θαη κεξηθέο θνξέο απμεκέλν θαξδηαθφ ξπζκφ. Γελ έπαηξλε 
θαλέλα θάξκαθν αιιά έθαλε θάπνηεο αζθήζεηο αλαπλνήο γηα ην άγρνο. Καηά δηαζηήκαηα είρε κέηξην πφλν 
ζηε κέζε πνπ αθηηλνβνινχζε ζην δεμί πφδη κε έληνλε αίζζεζε ηζηκπήκαηνο. Σν ζπζρέηηζε κε ηελ 
νζθπνλσηηαία παξαθέληεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ πξηλ απφ πέληε ρξφληα. Σφηε ήηαλ θαηάθνηηε ζην 
θξεβάηη γηα έλα κήλα. Δίρε ιάβεη παπζίπνλα θαη ηνπο ηειεπηαίνπο δέθα κήλεο ππνβαιιφηαλ επίζεο ζε 
θπζηνζεξαπεία αιιά θαη ηα δχν παξείραλ κφλν βξαρππξφζεζκε αλαθνχθηζε. ηηο 8 Οθησβξίνπ 2019, 
ηεο δφζεθε: 

Γηα ην άγρνο: 

#1. CC15.1 Φπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό …TDS θαη ζε λεξφ…OD γηα ςεθαζκφ ζην 
ππλνδσκάηην 

Γηα ηνλ πόλν ζηελ πιάηε: 

#2. CC18.5 Νεπξαιγία + CC20.5 πνλδπιηθή ζηήιε...TDS    

ηακάηεζε ηα παπζίπνλα αιιά ζπλέρηζε κε θπζηνζεξαπεία. Μεηά απφ δχν κήλεο ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ, 
αλέθεξε βειηίσζε 30% ζηνλ πφλν ζηελ πιάηε θαζψο κπνξνχζε λα πεξπαηάεη θαη λα ζηέθεηαη ίζηα, 
θαιχηεξα απφ πξηλ. Καζψο ε αζθάιηζε πγείαο ηεο είρε ιήμεη, ζηακάηεζε ηε θπζηνζεξαπεία. Οη θξίζεηο 
άγρνπο ήηαλ πιένλ ιηγφηεξν ζπρλέο θαη έλησζε ιηγφηεξν αθεξεκέλε. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2019, ε 
ζεξαπεχηξηα πξνήρζε ζε επίπεδν SVP θαη έιαβε ζπκβνπιέο λα ρξεζηκνπνηεί ην SRHVP γηα έμη κήλεο. 
Έηζη, έθαλε ηα εμήο γηα λα αληηθαηαζηήζεη ην #1 θαη ην #2: 

Γηα ην άγρνο: 

#3. NM6 Calming + NM69 CB8 + BR2 Blood Sugar + BR3 Depression + BR4 Fear + BR5 Heart + BR7 
Stress...TDS θαη ζε λεξφ…OD γηα ςεθαζκφ ζην ππλνδσκάηην  

Γηα ηνλ πόλν ζηελ πιάηε: 

#4. NM38 Back Pain + NM97 Sciatica + OM18 Sacral & lumbar + OM31 Spine: Lumbar-Sacral...TDS  

ηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 2020, ππήξμε βειηίσζε θαηά 80% θαη ζηα δχν πξνβιήκαηά ηεο, ηα νπνία 
εμαθαλίζηεθαλ εληειψο έσο ηηο 4 Μαΐνπ. Ζ δνζνινγία κεηψζεθε ζε OD θαη ζηαδηαθά κεηψζεθε ζην κεδέλ 
ζηηο 4 Ηνπλίνπ. Σεο ρνξεγήζεθε CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο θαη CC17.2 Κάζαξζε ελαιιάμ θάζε 
κήλα, γηα ηνπο επφκελνπο έμη κήλεο. Σα ηάκαηα ζηακάηεζαλ πξηλ απφ πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν θαη 
ζπλερίδεη λα ηα πάεη θαιά θαη επραξηζηεί ηε άη Γνλεηηθή γηα ηελ επεκεξία ηεο. 

Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ην θνπηί ησλ 108CC, δώζηε #3: CC3.1 Σνλσηηθό θαξδηάο + CC15.1 Φπρηθό & 
πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό; #4: CC20.1 Σνλσηηθό SMJ + CC20.5 πνλδπιηθή ζηήιε 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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6. Δζηζκόο ζηελ θξπζηαιιηθή κεζακθεηακίλε 03591…IΗλδνλεζία 

Έλαο 33ρξνλνο άλδξαο ήηαλ εζηζκέλνο ζην θάπληζκα θξπζηαιιηθήο κεζακθεηακίλεο (κεζακθεηακίλε, 
δηεγεξηηθφ θάξκαθν) ζε θαζεκεξηλή βάζε ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα. Άξρηζε λα απνκνλψλεηαη ζην δσκάηηφ 
ηνπ, αιιειεπηδξψληαο ειάρηζηα  κε ηε ζχδπγν θαη ηνλ γην ηνπ, εμαηηίαο ηεο νπνίαο ηνλ εγθαηέιεηςαλ ηνλ 
επηέκβξην ηνπ 2020. Έηζη, απνθάζηζε λα δηαθφςεη ηνλ εζηζκφ ηνπ θαη ζηακάηεζε λα ρξεζηκνπνηεί ην 
λαξθσηηθφ. Μέζα ζε ηξεηο εκέξεο, ηα ζπκπηψκαηα ζηέξεζεο, ε αλεζπρία, ε αυπλία, ε θφπσζε θαη ε 
απμεκέλε ιαρηάξα γηα ην θάξκαθν θαη γηα θαγεηφ, έγηλαλ ζνβαξά. Αλαδήηεζε ακέζσο ηε βνήζεηα ηνπ 
ζεξαπεπηή πνπ έδσζε ζηηο 29 επηεκβξίνπ 2020: 

#1. CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC15.3 Δζηζκνί…TDS  

Γελ έθαλε άιιε ζεξαπεία. Μεηά απφ κηα κέξα αλέθεξε κε ραξά φηη έλησζε γεκάηνο ελέξγεηα, ε θνχξαζή 
ηνπ κεηψζεθε θαηά 50% θαη ε ιαρηάξα γηα ην λαξθσηηθφ θαηά 75%. Μεηά απφ κία εβδνκάδα, ζηηο 7 
Οθησβξίνπ, ε αλεζπρία, ε αυπλία θαη ε θνχξαζε είραλ θχγεη εληειψο θαη ε ιαρηάξα γηα λαξθσηηθά 
κεηψζεθε θαηά 90%. Ωζηφζν, δελ ππήξμε θακία αιιαγή ζηε ιαρηάξα ηνπ γηα θαγεηφ. Μεηά απφ άιιεο 
ηξεηο εβδνκάδεο, ζηηο 30 Οθησβξίνπ, δελ ιαρηαξνχζε πιένλ ην λαξθσηηθφ. Ωζηφζν, εμαθνινπζνχζε λα 
ηξψεη πνιχ θαη αλεζπρνχζε κήπσο πάξεη θηιά. Έηζη, ηνπ δφζεθε επίζεο: 

#2. CC15.4 Γηαηαξαρέο νξέμεσο…TDS  

Δπηπιένλ, ν ζεξαπεπηήο ηνλ ζπκβνχιεςε λ' αθνινπζήζεη κηα ξνπηίλα άζθεζεο θαη κηα πγηεηλή δηαηξνθή. 
Σελ 1ε Γεθεκβξίνπ ν αζζελήο ηειεθψλεζε γηα λα πεη φηη ε ιαρηάξα ηνπ γηα θαγεηφ κεηψζεθε θαηά 50% 
θαη φηη κεηά απφ πνιχ θαηξφ έλησζε πξαγκαηηθά θαιά. Πεξηέβαιιε ηνλ εαπηφ ηνπ κε ζεηηθνχο αλζξψπνπο 
γηα λα παξακείλεη ραξνχκελνο θαη ηθαλνπνηεκέλνο. Αθνπγφηαλ ήξεκνο, γεκάηνο ελέξγεηα θαη 
απηνπεπνίζεζε. 

ηηο 4 Ηαλνπαξίνπ 2021, ην #1 κεηψζεθε ζε BD θαη ζηε ζπλέρεηα κεηψζεθε αξγά ζε 3TW γηα κηα πεξίνδν 
πέληε κελψλ. ηηο 24 Φεβξνπαξίνπ ε ιαρηάξα ηνπ γηα θαγεηφ είρε εμαθαληζηεί θαη έηζη ην #2 κεηψζεθε ζε 
BD. Σνλ Μάξηην, ν αζζελήο απνθάζηζε λα ζπλερίζεη απηή ηε δφζε θαζψο ην #2 ηνλ βνεζνχζε λα ράζεη ην 
επηπιένλ βάξνο θαη ηελ 1ε Ηνπλίνπ ην κείσζε ζε 3TW. Καζψο ε ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη θάπνηεο εγθεθαιηθέο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα δηαξθέζνπλ γηα έλα ρξφλν ή πεξηζζφηεξν κεηά ηε 
δηαθνπή, ζπλερίδεη λα παίξλεη θαη ην #1 θαη ην #2…3TW απφ ηηο 14 Ηνπλίνπ 2021, παξφιν πνπ είλαη θαιά. 
Παξεκπηπηφλησο, ηψξα πξνζεχρεηαη ζηνλ άη Μπάκπα γηα πλεπκαηηθή θαζνδήγεζε. 

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

7. Γηαβήηεο 03566…ΖΠΑ 

Σν 2012, απηή ε 26ρξνλε γπλαίθα έλησζε μαθληθά ππεξβνιηθή θφπσζε, ζπρλννπξία θαη κπξκήγθηαζκα 
ζηα δάρηπια ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ ηεο. Ο γηαηξφο ηεο έδσζε άκεζε εληνιή γηα εμέηαζε αίκαηνο θαη 
δηέγλσζε φηη ήηαλ δηαβήηεο κε επίπεδν HbA1c* ζην 7,5. Απηφ θαηλφηαλ λα είλαη θιεξνλνκηθφ, θαζψο ν 
παηέξαο θαη ν παππνχο ηεο ήηαλ θαη νη δχν δηαβεηηθνί. Δπίζεο, είρε έλαλ πνιχ αλζπγηεηλφ ηξφπν δσήο 
θαζψο έηξσγε πνιχ πξφρεηξν θαγεηφ θαη γιπθά. Ήηαλ πνιχ ππέξβαξε ζηα 77 θηιά (170 ιίβξεο) γηα χςνο 
160 cm (5 πφδηα 3 ίληζεο). Ο γηαηξφο ζπληαγνγξάθεζε κεηθνξκίλε 1000 mg BD. Δπίζεο, πήγε  
γπκλαζηήξην θαη άξρηζε λα ηξψεη πγηεηλά ηξφθηκα, κε απνηέιεζκα λα ράζεη 23 θηιά (50 ιίβξεο) ζε δχν 
ρξφληα. Σν επίπεδν HbA1c ηεο κεηψζεθε ζην 7,0 κέρξη ην 2017, ν γηαηξφο κείσζε ηε δφζε ηεο 
κεηθνξκίλεο ζε OD. ηαλ επηζθέθηεθε ηνλ ζεξαπεπηή ζηηο 12 Απγνύζηνπ 2019, ζπλέρηδε ηελ κεηθνξκίλε 
OD θαη ην επίπεδν HbA1c ήηαλ ζηαζεξφ ζην 7,0. Αλέθεξε επίζεο, φηη είρε θανχξα θαη δπζθνηιηφηεηα σο 
παξελέξγεηεο ηεο κεηθνξκίλεο. Σεο δφζεθαλ ηα αθφινπζα ηάκαηα:  

Γηα ηνλ δηαβήηε: 

#1. CC6.3 Γηαβήηεο + CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC15.1 Φπρηθό & πλαηζζεκαηηθό 
ηνλσηηθό…TDS 

Γηα ηελ θανχξα θαη ηελ δπζθνηιηφηεηα: 

#2. CC4.1 Σνλσηηθό ηεο πέςεο + CC4.4 Γπζθνηιηόηεηα + CC4.10 Γπζπεςία + CC10.1 Δπείγνπζεο 
θαηαζηάζεηο...TDS  

πλέρηζε λ' αθνινπζεί απζηεξή δηαηξνθή θαη αζθείην ηαθηηθά. Υξεηάζηεθαλ ηέζζεξηο κήλεο γηα λα κεησζεί ε 
HbA1c ζην 6,5, νπφηε ν γηαηξφο κείσζε ηε κεηθνξκίλε ζηα 500 mg OD. Τπήξμε 60% βειηίσζε ζηε 
δπζθνηιηφηεηα θαη ηελ θανχξα. ε άιινπο ηέζζεξηο κήλεο έσο ηηο 15 Απξηιίνπ 2020, ηα επίπεδα HbA1c 
έγηλαλ θπζηνινγηθά ζην 5,5 θαη ήηαλ εληειψο απαιιαγκέλε απφ ηηο παξελέξγεηεο ηεο κεηθνξκίλεο. Ζ 
δνζνινγία ησλ #1 θαη #2 κεηψζεθε ζε BD θαη OD αληίζηνηρα. Ο γηαηξφο ηε ζπκβνχιεςε λα κεηψζεη ηε 
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κεηθνξκίλε ζηα 250 mg OD αιιά αξλήζεθε θαη ηε δηέθνςε κφλε ηεο θαη ζε άιιεο δχν εβδνκάδεο, 
ζηακάηεζε θαη ην #2 θαζψο έλησζε φηη δελ ρξεηαδφηαλ πιένλ. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2020 κείσζε ηε δφζε ηνπ 
#1 ζε OW αιιά κεηά έλησζε πην άλεηα λα ηε δηαηεξήζεη ζηα 2TW πνπ ζπλερίδεη κέρξη ηψξα ηνλ Απξίιην 
ηνπ 2021 θαη ην ζάθραξφ ηεο είλαη θπζηνινγηθφ. Σν παξαθνινπζεί ηαθηηθά. 

*Ζ HbA1c είλαη έλαο κέζνο φξνο ησλ επηπέδσλ ζαθράξνπ ζην αίκα ηνπο ηειεπηαίνπο 2 έσο 3 κήλεο: 
Φπζηνινγηθφ 4,0 έσο 5,9%. Πξνδηαβήηεο 6,0 έσο 6,4%. Γηαβήηεο πάλσ απφ 6,4%.  

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

8. Κνιπίηηδα 11629…Ηλδία 

Μηα 40ρξνλε γπλαίθα ππέθεξε απφ θιεγκνλή, θλεζκφ θαη θνπζθάιεο ζηνλ θφιπν (πνπ δηαγλψζηεθε σο 
θνιπίηηδα) εδψ θαη 10 ρξφληα. Δίρε επίζεο θιεγκνλή, μεξά θνιηδσηά κπαιψκαηα θαη κηθξνζθνπηθά 
εμνγθψκαηα ζηνπο αζηξαγάινπο, ηα ρέξηα θαη ην θάησ κέξνο ηνπ θνξκνχ ηεο γηα έμη ρξφληα. Πήξε 
αιινπαζεηηθή γηα επηά ρξφληα θαη νκνηνπαζεηηθή γηα δχν ρξφληα, ρσξίο θαλέλα φθεινο. Απηά παξείραλ 
πξνζσξηλή αλαθνχθηζε θαζψο ηα ζπκπηψκαηα επέζηξεθαλ ζχληνκα. Γελ κπνξνχζε νχηε λα θνηκάηαη 
ήζπρα ηε λχρηα νχηε κπνξνχζε λα θάλεη θαλνληθά ηηο θαζεκεξηλέο ηεο δνπιεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εκέξαο. Καζψο ήηαλ απειπηζκέλε λα βξεη κηα ιχζε ζε απηφ ην ελνριεηηθφ πξφβιεκα, ζηηο 31 Απγνύζηνπ 
2020, επηζθέθηεθε ηνλ ζεξαπεπηή πνπ έδσζε: 

CC8.5 Κόιπνο θαη Σξάρεινο + CC21.6 Έθδεκα + CC21.7 Μύθεηαο…TDS  

ηηο 9 Οθησβξίνπ κε ραξά αλέθεξε ζρεδφλ 60% αλαθνχθηζε ζηελ θνιπίηηδα θαη 30% ζε άιιεο πεξηνρέο 
ηνπ δέξκαηνο. Μεηά απφ έλαλ αθφκε κήλα, ε βειηίσζε ήηαλ αληίζηνηρα 90% θαη 50%. Σελ ηειεπηαία 
εβδνκάδα ηνπ Γεθεκβξίνπ, ήηαλ εληειψο απαιιαγκέλε απ' φια ηα ζπκπηψκαηα θαη ε δφζε κεηψζεθε ζε 
OD, ηελ νπνία ζπλερίδεη πξνιεπηηθά απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2021 θαη δελ ππήξμε ππνηξνπή. 

εκείσζε ηνπ Δθδόηε: πληζηάηαη εμσηεξηθή εθαξκνγή ηνπ ηάκαηνο γηα ηαρύηεξε αλάξξσζε. 

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

9.  Υακειή όξεμε, θαθή κλήκε 11616…Ηλδία 

Μηα κεηέξα αλεζπρνχζε γηα ηελ 11ρξνλε θφξε ηεο πνπ είρε ρακειή φξεμε γηα πέληε ρξφληα. Ενπλ ζε κηα 
κεγάιε νηθνγέλεηα θαη φια ηα μαδέξθηα ηhw αζζελνχο έηξσγαλ θαιά. Ζ κεηέξα δνθίκαζε δηάθνξεο 
ζηξαηεγηθέο γηα λα ηελ θάλεη λα ηξψεη ζσζηά αιιά δελ ηα θαηάθεξε. Γηα δχν ρξφληα, ην θνξίηζη 
δπζθνιεπφηαλ επίζεο λα δηαηεξήζεη φζα κάζαηλε ζην ζρνιείν. ηηο 5 Απγνύζηνπ 2019, ηεο δφζεθε:  

CC4.1 Σνλσηηθό ηεο πέςεο + CC12.2 Σνλσηηθό παηδηώλ + CC17.3 Σνλσηηθό εγθεθάινπ & 
κλήκεο…BD ζε λεξφ 

Σν λα έρεη θαηά λνπ ηηο ψξεο ηνπ ζρνιείνπ ηεο ε δφζε BD θάλεθε πην πξαθηηθή απφ ην ηππηθφ TDS. Μεηά 
απφ ηξεηο κήλεο, ε φξεμε θαη ε κλήκε ηνπ θνξηηζηνχ βειηηψζεθαλ θαηά 50 έσο 60%. ε άιινπο δχν κήλεο 
έηξσγε θαιά πξνο ηθαλνπνίεζε ηεο κεηέξαο ηεο θαη δελ είρε πξφβιεκα κε ηε κλήκε ηεο. Μεηά απφ έλαλ 
αθφκε κήλα ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 2020, ν ζεξαπεπηήο κείσζε ηε δφζε ζε OD. Καζψο είρε γεληθά θαιή 
πγεία, ην ίακα ζηακάηεζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2020. Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2021, ην θνξίηζη είλαη κηα ραξά. 

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

10. Απώιεηα καιιηώλ 03578…Γαιιία 

Μηα 70ρξνλε γπλαίθα έραλε ζεκαληηθή πνζφηεηα καιιηψλ ηνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο. Σν ζσκαηηθφ θαη 
ζπλαηζζεκαηηθφ ζηξεο θάλεθε λα είλαη ε ππνθείκελε αηηία, αθνχ ζην πξφζθαην παξειζφλ είρε ππνζηεί 
πνιιά άθξσο αγρσηηθά γεγνλφηα, φπσο πιεκκχξεο ζην ζπίηη ηεο θαη ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο κε ηνπο 
αλζξψπνπο γχξσ ηεο. ηαλ επηζθέθηεθε ηνλ ζεξαπεπηή, δελ έπαηξλε θαλέλα θάξκαθν εθηφο απ' απηφ γηα 
ηνλ δηαβήηε πνπ έπαηξλε εδψ θαη 20 ρξφληα. ηηο 30 Μαξηίνπ 2019, ηεο δφζεθε:  

CC11.1 Σνλσηηθό καιιηώλ + CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC15.1 Φπρηθό πλαηζζεκαηηθό 
ηνλσηηθό &…TDS   

Μέζα ζε κία εβδνκάδα, παξαηήξεζε φηη έραλε ιηγφηεξα καιιηά, κηα βειηίσζε πεξίπνπ 20%. Μεηά απφ 
άιιεο 8 εβδνκάδεο, ηα καιιηά ηεο ζηακάηεζαλ λα πέθηνπλ, νπφηε ε δφζε κεηψζεθε ζε OD. Ωζηφζν, ε ίδηα 
δηέθνςε ηε ζεξαπεία θαζψο ήηαλ απφιπηα ηθαλνπνηεκέλε κε ην απνηέιεζκα. Αθφκε θαη κεηά απφ δχν 
ρξφληα ηνλ Απξίιην ηνπ 2021, είλαη απνιχησο θαιά ρσξίο πεξαηηέξσ ηξηρφπησζε. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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11. Φόβνο ζε παηδί 01001…Οπξνπγνπάε 

Έλα δίρξνλν θνξίηζη άξρηζε λα έρεη επεηζφδηα θφβνπ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2019. πνηε έβιεπε έλαλ ζθχιν 
ή άθνπγε έλα θνπδνχλη ή έβιεπε νηηδήπνηε θηλνχληαλ γξήγνξα (π.ρ. έλα άιιν παηδί λα ηξέρεη ή κηα γάηα 
λα πεδά), άξρηδε λα ηξέκεη θαη λα θιαίεη απαξεγφξεηα γηα πεξίπνπ κηζή ψξα αγθαιηάδνληαο ηε κεηέξα ηεο 
ζθηρηά, ρσξίο λα ηελ αθήζεη λα θχγεη. Απφ ηε γέλλεζή ηεο (κε θαηζαξηθή ηνκή) είρε λεπξηθή δηάζεζε. Ήηαλ 
ζσκαηηθά πγηήο θαη δελ ππήξρε πξνθαλήο ιφγνο γη' απηφλ ηνλ θφβν. ηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2019, ηεο δφζεθε: 

NM6 Calming + NM25 Shock + BR4 Fear + SM1 Removal of Entities + SM9 Lack of 
Confidence…TDS  

ε κία εβδνκάδα, ην παηδί ήηαλ ζεκαληηθά θαιχηεξα θαζψο ηα επεηζφδηα δηαξθνχζαλ ην κηζφ ρξφλν θαη ν 
θφβνο δελ ήηαλ ηφζν έληνλνο. ηε ζπλέρεηα βειηησλφηαλ ζπλερψο θαη κεηά απφ άιιεο δχν εβδνκάδεο ν 
θφβνο είρε ζρεδφλ εμαθαληζηεί. ηηο 2 Ηαλνπαξίνπ 2020, ε κεηέξα αλέθεξε φηη δελ ππήξμε άιιν επεηζφδην 
θαη ην παηδί ήηαλ ραξνχκελν θαη γεκάην απηνπεπνίζεζε. Ζ δφζε κεηψζεθε ζε OD γηα δχν εβδνκάδεο θαη 
ζηε ζπλέρεηα κεηψζεθε ζηαδηαθά πξηλ δηαθνπεί ε ζεξαπεία ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 2020. Έρεη πεξάζεη 
πεξηζζφηεξν απφ έλαο ρξφλνο θαη ην παηδί ζπλερίδεη λα ηα πεγαίλεη θαιά. 

Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ην θνπηί ησλ 108CC, δώζηε: CC15.1 Φπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό. 

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

12. Covid-19 02726…ΖΠΑ 
  

Έλαο 51ρξνλνο άλδξαο είρε ρακειφ ππξεηφ, ξίγε, πφλν ζην ζψκα, δχζπλνηα θαη θφπσζε απφ ηηο 8 
Γεθεκβξίνπ 2020 θαη έπαηξλε θάξκαθα ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή πνπ έδηλαλ θάπνηα αλαθνχθηζε. Βγήθε 
ζεηηθφο ζηνλ Covid-19 ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ. Καζψο ηα ζπκπηψκαηα παξέκεηλαλ αθφκε θαη κεηά απφ κηα 
εβδνκάδα, ε ζχδπγφο ηνπ αλεζχρεζε θαη ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2020, επηθνηλψλεζε κε ηνλ ζεξαπεπηή πνπ 
έδσζε ην ηππηθφ καο ίακα IB:  

CC4.1 Σνλσηηθό ηεο πέςεο + CC4.8 Γαζηξεληεξίηηδα + CC9.2 Ομείεο ινηκώμεηο + CC9.4 Παηδηθέο 
αζζέλεηεο + CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC13.1 Σνλσηηθό λεθξώλ + CC15.1 Φπρηθό & 
πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC19.3 Υξόληεο ινηκώμεηο ζώξαθνο + CC19.6 Βήραο ρξόληνο + CC19.7 
Λαηκνύ ρξόληα πξνβιήκαηα…θάζε 10 ιεπηά γηα 2 ώξεο αθνινπζνχκελν απφ 6TD θαη γηα ηα κέιε ηεο 
νηθνγέλεηάο ηνπ TDS   

Μέζα ζε ηέζζεξηο εκέξεο, ν ππξεηφο εμαθαλίζηεθε θαη άιια ζπκπηψκαηα βειηηψζεθαλ θαηά 30%. ε 
άιιεο ηξεηο εκέξεο, ππήξμε 60% βειηίσζε ζηε δχζπλνηα θαη 90% ζηνλ πφλν ζην ζψκα. ηηο 29 
Γεθεκβξίνπ έλησζε θπζηνινγηθά, εθηφο απφ κηα κηθξή θνχξαζε, ε δφζε κεηψζεθε ζε TDS. Σελ πξψηε 
εβδνκάδα ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2021, ήηαλ απνιχησο θπζηνινγηθφο. Ζ δφζε κεηψζεθε ζην επίπεδν 
πξνθχιαμεο OD, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Απφ ηηο 29 Μαξηίνπ 2021, φινη 
ηνπο ζπλερίδνπλ λα αηζζάλνληαη ππέξνρα. 

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

 Η Γωνιά των Απαντήσεων  

Δ1. Γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα πξέπεη λα ρνξεγείηαη έλα λνζψδεο θαη κπνξεί λα ρνξεγεζεί καδί κε άιιν 
ίακα;  

A.  Σν λνζψδεο δελ δηαθέξεη απφ νπνηνδήπνηε άιιν δνλεηηθφ ίακα. Άξα δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν 
ρξνληθφ πιαίζην γηα ηε ιήςε λνζψδνπο. Αθνινπζήζηε ην ίδην πξσηφθνιιν ζρεηηθά κε ην pullout, ηε 
δνζνινγία, ηε δηάξθεηα θαη ηε κείσζε φπσο γηα νπνηνδήπνηε ίακα. ηνλ ηφκν 6 ηεχρνο 3 αλαθέξζεθε 
φηη κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα δνζεί λνζψδεο καδί κε κηα άιιν ίακα. Γηα παξάδεηγκα, ζε 
πεξηφδνπο Covid, κηα εηδηθή πεξίπησζε ζα είλαη απηή ηνπ ηάκαηνο IB  πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη 
θαζεκεξηλά ή κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ εκθαληζηεί κηα νμεία θαηάζηαζε (π.ρ. ηξαπκαηηζηεί έλαο αζζελήο 
πνπ παίξλεη λνζψδεο) θαη ν αζζελήο ρξεηάδεηαη άκεζε ζεξαπεία. Δίλαη θαιχηεξν λα θξαηήζεηε έλα 
θελφ ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηψλ κεηαμχ ησλ δχν ηακάησλ 

.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Δ2. Έλαο επαγγεικαηίαο πγείαο, πνπ ιάκβαλε ΙΒ σο πξνθπιαθηηθφ, βξέζεθε ζεηηθφο ζηνλ Covid-19. Πψο 
δηαζθαιίδνπκε φηη ην IB ζα απνηξέςεη θάπνηνλ απφ ην λα θνιιήζεη ηνλ ηφ;  

A. Σν IB ζίγνπξα βνεζά ζηελ πξφιεςε ηεο ινίκσμεο αιιά εάλ ππάξμεη κφιπλζε ηα ζπκπηψκαηα 
είλαη γεληθά ιηγφηεξν ζνβαξά θαη αλαθνπθίδνληαη γξεγνξφηεξα φηαλ απμάλεηαη ε δφζε ηνπ IB. 
Αιιά λα ζπκάζηε φηη θαλέλα θάξκαθν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εκβνιίνπ, δελ είλαη 100% 

απνηειεζκαηηθά.   

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

Δ3. Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ ζθαηξίδηα μπιηηφιεο (πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ νξηζκέλνπο 
νκνηνπαζεηηθνχο) αληί γηα θαλνληθά ράπηα δάραξεο (κέγεζνο 30) γηα δηαβεηηθνχο, θαζψο κεξηθέο θνξέο 
δελ ζέινπλ λα πάξνπλ ράπηα δάραξεο; 

A. Ζ μπιηηφιε ζπλήζσο ζπκπηέδεηαη ζε δηζθία πνπ δελ απνξξνθνχλ ζσζηά ηνπο θξαδαζκνχο. Δάλ 
κπνξείηε λα βξείηε ζθαηξίδηα μπιηηφιεο, ηα νπνία είλαη κηθξά θαη καιαθά φπσο ηα ράπηα καο, απηά κπνξεί 
λα είλαη απνδεθηά. Ωζηφζν, δελ βιέπνπκε θαλέλα πξφβιεκα κε ηε ρξήζε ραπηψλ δάραξεο αθφκε θαη γηα 
δηαβεηηθνχο, θαζψο θάζε ζθαηξίδην είλαη κφιηο έλαο θφθθνο δάραξεο θαη εάλ ν αζζελήο ζαο πξνζζέζεη 
ηξία ζθαηξίδηα ζε 100 ml λεξφ, απηή ε ζεξαπεία ζα δηαξθέζεη πέληε εκέξεο, δειαδή ιηγφηεξν απφ έλαλ 
θφθθν δάραξε ηελ εκέξα! Απηή ε πνζφηεηα δάραξεο είλαη αζήκαληε ζε ζχγθξηζε κε απηή πνπ πεξηέρεηαη 
ζην αλζξψπηλν ζψκα θαη σο εθ ηνχηνπ απνιχησο αζθαιήο γηα ηνπο δηαβεηηθνχο. Ωζηφζν, εάλ εζείο ή νη 
αζζελείο ζαο εμαθνινπζείηε λ' αλεζπρείηε, κπνξείηε λα επηιέμεηε λα θάλεηε ηε ζεξαπεία απεπζείαο ζε λεξφ 
ή βηκπνχηη. 

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

Δ4. Γλσξίδσ φηη ην λεξφ επηηξέπεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαζηήκαηνο ησλ 20 ιεπηψλ πνπ απαηηείηαη πξηλ 
θαη κεηά ηε ιήςε ελφο ηάκαηνο αιιά κπνξεί απηφ ην λεξφ λα είλαη απφ ράιθηλν δνρείν; Δπίζεο, κπνξψ λα 
παίξλσ βηκπνχηηi ζ' απηφ ην δηάζηεκα; 

A. Ναη, κπνξείηε λα πάξεηε απηφ ην λεξφ θαζψο ηα ηφληα ραιθνχ πνπ πεξηέρεη δελ ζα επεξεάζνπλ ηνπο 
θξαδαζκνχο ζην ίακα θαη ζα έρνπλ κάιινλ ζεηηθή επίδξαζε ζην ζψκα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην λεξφ απφ 
έλα αζεκέλην δνρείν. Καζψο ην βηκπνχηη είλαη νπδέηεξν, απηφ επηηξέπεηαη επίζεο θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ 
ηνπ θελνχ 20 ιεπηψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην βηκπνχηη είλαη έλα απφ ηα κέζα ζηα νπνία 
παξαζθεπάδνληαη ηάκαηα! 

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

Δ5. Αθνχ κηιήζσ κ' έλαλ αζζελή κε ςπρηθφ ή θάπνην ζνβαξφ πξφβιεκα, ζπρλά αηζζάλνκαη αξθεηά 
πεζκέλα. Τπνςηάδνκαη φηη παίξλσ αξλεηηθή ελέξγεηα απφ ηνλ αζζελή κνπ. Πψο κπνξψ λα ην 
αληηκεησπίζσ;  

Α. Αθνχ κηιήζεηε κ’ έλαλ αζζελή, είλαη ε «ππεξβνιηθή αλεζπρία» ηεο αζζέλεηάο ηνπ πνπ ζαο δεκηνπξγεί 
αξλεηηθή ελέξγεηα. Απηφ είλαη επηδήκην κε δχν ηξφπνπο. αο θάλεη λα αηζζάλεζηε πεζκέλα θαη εκπνδίδεη ηε 
δηαδηθαζία αλάξξσζεο ζηνλ αζζελή. Πξέπεη ινηπφλ λα είκαζηε πξνζεθηηθνί θαη λα θέξλνπκε ζην λνπ 
κφλν θαιέο ζθέςεηο. Μέζσ ζπλερψλ πξνζεπρψλ θαη δηαινγηζκνχ ζηνλ Θεφ, κπνξνχκε λα θαζαξηζηνχκε 
απφ ηηο αξλεηηθέο ελέξγεηεο. Πξηλ μεθηλήζεηε κηα ζπλεδξία ζεξαπείαο, είλαη ζεκαληηθφ λα θάλεηε κηα 
εγθάξδηα πξνζεπρή, ψζηε λα κπνξείηε λα ιεηηνπξγήζεηε κε ηνλ ηξφπν ηεο πιήξνπο παξάδνζεο ζηνλ Θεφ, 
έρνληαο θαηά λνπ φηη Απηφο είλαη ν κφλνο ζεξαπεπηήο θαη είζηε απιψο έλα θαλάιη κέζσ ηνπ νπνίνπ ε 
ζεξαπεπηηθή Σνπ ελέξγεηα ξέεη ζηνλ αζζελή. 

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

Δ6. Κάζε θνξά πνπ ζεξαπεχσ έλαλ αζζελή κε κηα ζνβαξή αζζέλεηα φπσο ν θαξθίλνο, δελ ληψζσ 
απηνπεπνίζεζε θαη αλεζπρψ φηη ν αζζελήο κπνξεί λα κελ βειηησζεί θαη ηέηνηεο ζθέςεηο ζπλερίδνπλ λα 
ηαξάδνπλ ην κπαιφ κνπ. Γελ μέξσ ηη λα θάλσ; 

A. Θπκεζείηε φηη απηφο ν αζζελήο ζηάιζεθε ζε εζάο απφ ηνλ Θεφ πνπ ζαο έδσζε ηελ επθαηξία λα 
ελεξγήζεηε σο φξγαλφ Σνπ γηα λα ζεξαπεχζεηε απηφλ ηνλ αζζελή. Δπνκέλσο, ην θαζήθνλ ζαο είλαη λα 
πξνεηνηκάζεηε ηε ζπληαγή φζν θαιχηεξα κπνξείηε, ζχκθσλα κε φζα έρεηε κάζεη θαη εάλ ρξεηάδεηαη, 
ζχκθσλα κε ηηο ζπκβνπιέο πνπ ζαο δίλνπλ νη πην seniors. Σψξα, δψζε ην ίακα κε αγάπε θαη 
πξνζεπρεζείηε λνεξά ζην Θείν «Σν έξγν κνπ ηειείσζε, ηψξα, ζε παξαθαιψ, αλάιαβε». Σν λα κελ 
εζηηάζεηε ζην απνηέιεζκα ζα ζαο βνεζήζεη λα κελ πξνζθνιιεζείηε ζηελ αζζέλεηα ηνπ αζζελνχο θαη ν 
Θεφο ζα κηιήζεη κέζσ εζάο γηα νπνηαδήπνηε ζπκβνπιή πξέπεη λα δνζεί ζηνλ αζζελή γηα ηε βειηίσζε ηεο 
πγείαο ηνπ. 

********************************************************************************************************************* 
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 Θεία Μηνύματα από τον Υπέρτατο Θεραπεστή  

 

 

 

 

 

 

 

Μεηά ηε ιήυε θαγεηού, ζα πρέπεη λα είζηε ζε ζέζε λα ζεθφζείηε ηόζο ειαθρείς όζο όηαλ 
θαζίζαηε γηα θαγεηό. Ασηός είλαη ο ζαηβηθός ηρόπος θαγεηού. Όηαλ θάζεζηε γηα θαγεηό, 
είζηε ποιύ δραζηήρηοη θαη εσθίλεηοη, αιιά αθού θάηε, δσζθοιεύεζηε αθόκε θαη λα 
ζεθφζείηε ιόγφ ηες σπερθόρηφζες ηοσ ζηοκάτοσ. Ασηή είλαη κηα οθλερή (ηακαζηθή) 
ζσλήζεηα. Σηακαηήζηε λα ηρώηε όηαλ αηζζαλζείηε όηη κπορείηε αθόκα λα θάηε ιίγο 
περηζζόηερο. 

…άηπα άη Μπάκπα,“Ζ Αλψηαηε Δπδαηκνλία Πξνέξρεηαη απφ ηελ Απφιπηε νθία” Οκηιία 1 
επηεκβξίνπ 1996  

                                                                                   http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960901.pdf  

   
Όηαλ ε αληδηοηειής σπερεζία παρέτεηαη κε αγάπε, εσθσΐα θαη ζοβαρόηεηα, οδεγεί ηα 
άηοκα πηο θοληά θαη πηο θοληά ζηε Θεόηεηα, γηαηί προζειθύεη ζηολ εασηό ηες ηε Χάρε ηοσ 
Θεού. 

When seva is rendered with love, intelligence and earnestness, it leads persons nearer 
and nearer to Divinity, for it draws unto itself the Grace of God.  

                      …άηπα άη Μπάκπα, “Σν Δπάγγεικα ηνπ Γηαηξνχ” Θεία Οκηιία, επηέκβξηνο 1980 

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

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

 Ανακοινώσεις  

Πξνζερή Δξγαζηήξηα* 

 ΖΠΑ: Δηθνληθφ Δξγαζηήξην AVP** ζπλεδξίεο δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα επη. κε Ννέκβξην 2021 Οη 
εκεξνκελίεο ζα αλαθνηλσζνχλ, επηθνηλσλήζηε κε ηελ Susan ζην Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 Ηλδία Πνπηαπάξηη: Δηθνληθφ Δξγαζηήξην AVP, εβδνκαδηαίεο ζπλεδξίεο ζε ζπλερή βάζε 
 2 Ηνπλίνπ κε 16 Ηνπιίνπ πνπ ζα νινθιεξσζνχλ κ’ έλα εξγαζηήξην πξαθηηθήο ζην Πνπηαπάξηη (κεηά 
ην Guru Purnima) ζηηο 26-27 Ηνπιίνπ 2021** επηθνηλσλήζηε κε ηελ Lalitha ζην elay54@yahoo.com ή 
ηειεθσληθά ζην 8500-676-092  

 Ηλδία Πνπηαπάξηη: Δηθνληθφ Δξγαζηήξην AVP, επη. κε Ννέκβξην 2021** Οη εκεξνκελίεο ζα 
αλαθνηλσζνχλ, επηθνηλσλήζηε κε ηελ Lalitha ζην elay54@yahoo.com ή ηειεθσληθά ζην 8500-676-092 

 Ηλδία Πνπηαπάξηη: Δηθνληθφ Δξγαζηήξην SVP Ηαλνπάξηνο 2022** Οη εκεξνκελίεο ζα αλαθνηλσζνχλ, 
επηθνηλσλήζηε κε ηελ Hem ζην 99sairam@vibrionics.org 

*ια ηα Δξγαζηήξηα AVP θαη SVP είλαη κφλν γηα φζνπο έρνπλ ππνζηεί ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαη ην 
ειεθηξνληθφ κάζεκα. Σα ζεκηλάξηα επαλεθπαίδεπζεο είλαη γηα ππάξρνληεο ζεξαπεπηέο. 

**Πηζαλφηεηα αιιαγήο 

********************************************************************************************
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 Σσμπληρωματικά  

1. πκβνπιέο Τγείαο                       

Ζ θξνληίδα ηεο κύηεο θαη ηνπ ιαηκνύ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο! 

“"Μόλνλ επσδηαζηέο θαη κπξσδηέο πνπ κνζρνβνινύλ πξέπεη λα απνξξνθώληαη κέζσ ηεο κύηεο. Όηαλ 
εηζπλέεηαη άζρεκε κπξσδηά εγθαζίζηαηαη αζζέλεηα. Σε πεξίπησζε εηζπλνήο βξώκηθνπ αέξα, είλαη πηζαλό 
λα αλαπλέεηε κηθξόβηα πνπ παξάγνπλ αζζέλεηεο ... Όηαλ απαιιαγείηε από ηα θαθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
ξύπαλζε ηεο νκηιίαο, ηεο αθνήο, ηεο όξαζεο, ηεο ζθέςεο θαη ηεο δξάζεο ( πνπ πξνθύπηεη από ηελ θαθή 
ρξήζε ησλ πέληε αηζζεηήξησλ νξγάλσλ) ζα είζηε ζε ζέζε λα κεηακνξθσζείηε ζε Paramatma “ 
           ...άηπα άη Μπάκπα1  

 

1. Μύηε θαη Λαηκόο - δνκή θαη ιεηηνπξγία 

Ζ κύηε είλαη έλα θνκςφ πξνζηαηεπηηθφ φξγαλν πνπ 
καο επηηξέπεη λ’ αλαπλένπκε γηα επηβίσζε θαη λα 
κπξίδνπκε, πξάγκα πνπ παίδεη βαζηθφ ξφιν ζηε γεχζε 
θαη ηελ αζθάιεηα. Έρεη δχν εμσηεξηθά ξνπζνχληα 
δηαηξνχκελα απφ έλα δηάθξαγκα πνπ ηεο δίλεη ζρήκα. 
Οη ξηληθέο θνηιφηεηεο (fossae) επελδεδπκέλεο κε 
βιελλνγφλν θαη κηθξνζθνπηθέο ηξίρεο (βιεθαξίδεο) 
πνπ θηιηξάξνπλ ηνλ αέξα. Έμη ζηξνβίινπο (νζθπτθέο 
θνξπθνγξακκέο), ηξεηο ζε θάζε πιεπξά ηεο κχηεο γηα 
λα δεζηαζεί θαη λα πγξαλζεί ν αέξαο πνπ εηζπλέεηαη 
θαη λα θηιηξάξεη ηε ζθφλε θαη ηε γχξε θαη ηέζζεξα 
δεχγε θφιπσλ (θνηιφηεηεο γεκάηεο αέξα), δχν γχξσ 
απφ ηε γέθπξα ηεο κχηεο θαη ησλ κάγνπισλ απφ ηε 
γέλλεζε, έλα γχξσ απφ ην κέησπν πνπ αλαπηχζζεηαη 
απφ επηά εηψλ θαη έλα βαζχ, πίζσ απφ ηε κχηε απφ 

ηελ εθεβεία. Οη θφιπνη παξάγνπλ ηε βιέλλα γηα λα πγξέλεηαη ην ξηληθφ πέξαζκα θαη είλαη ππεχζπλνη γηα 
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ήρνπ θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο θσλήο καο. 
Υξεζηκεχνπλ σο καμηιάξη αέξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εγθεθάινπ θαη ησλ καηηψλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο 
πνζφηεηαο ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ ζηνπο πλεχκνλεο ζαο2,3 

Ο ιαηκόο (θάξπγγαο) είλαη ε δίνδνο γηα αέξα, πγξά θαη ζηεξεά θαη βνεζά ζηελ νκηιία. Απνηειείηαη απφ ην 
ιάξπγγα (θσλεηηθφ θνπηί) ζην κπξνζηηλφ κέξνο κε ηηο θσλεηηθέο ρνξδέο πνπ αλνίγνπλ ζηελ ηξαρεία. Ζ 
επηγισηηίδα (καιαθφο ηζηφο πάλσ απφ ηηο θσλεηηθέο ρνξδέο) πνπ εκπνδίδεη ηελ είζνδν ηξνθήο θαη 
εξεζηζηηθψλ νπζηψλ ζηνπο πλεχκνλεο. Καη νη ακπγδαιέο θαη ηα αδελνεηδή (ιεκθηθφο ηζηφο) θαη ζηηο δχν 
πιεπξέο ηνπ θάξπγγα γηα πξνζηαζία απφ κφιπλζε. 2,3 Σν απηί, ε κχηε θαη ν ιαηκφο απνηεινχλ κέξνο ηνπ 
αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ιεηηνπξγνχλ σο κία δηαζπλδεδεκέλε κνλάδα. Οη ηνί θαη ηα 
βαθηήξηα κπνξνχλ εχθνια λα κεηαθηλεζνχλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ θαη ε δηαηαξαρή ζην έλα κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη πξφβιεκα ζην άιιν.4

 

2.  Μόιπλζε ηνπ αλώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο (URI) 

Ζ κφιπλζε ηνπ Αλψηεξνπ Αλαπλεπζηηθνχ πζηήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνπο θφιπνπο, ηε κχηε θαη ηνλ άλσ 
ιαηκφ. πλήζσο εκθαλίδεηαη φηαλ έλαο ηφο ή βαθηήξην 
εηζέξρεηαη ζην ζψκα κέζσ ηνπ ζηφκαηνο ή ηεο 
κχηεο, ζπλήζσο ην θζηλφπσξν θαη ην ρεηκψλα. Δίλαη 
κεηαδνηηθφ θαη κπνξεί λα κεηαδνζεί ζε άιιν άηνκν 
κέζσ ηεο αθήο, ηνπ θηαξλίζκαηνο ή ηνπ βήρα. Οη 
θιεηζηνί ρψξνη φπνπ νη άλζξσπνη καδεχνληαη π.ρ. ε 
ηάμε, ην γξαθείν, ην ζπίηη ή έλα φρεκα κπνξεί λα 
είλαη ρψξνη πςεινχ θηλδχλνπ. Σν ζσζηφ πιχζηκν 
ησλ ρεξηψλ θαη ην θάιπκκα ηνπ πξνζψπνπ ελψ 
βήρνπκε ή θηαξληδφκαζηε κπνξεί λα κεηψζεη ηελ 
εμάπισζή ηνπ. Σα θνηλά ζπκπηψκαηα είλαη ξηληθή 
ζπκθφξεζε, πνλφιαηκνο, βήραο, ππξεηφο, ξηληθή 
θαηαξξνή, θηέξληζκα, πφλνο ή πίεζε ηνπ 
πξνζψπνπ, πφλνο ζην ζψκα, πνλνθέθαινο θαη 

θαγνχξα ή πδαξή κάηηα. Σα πην ζπλεζηζκέλα URI είλαη ην θξπνιφγεκα θαη ν βήραο (αλαηξέμηε ζηνπο 
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ηόκνπο 9 # 6 θαη 10 # 2 γηα άξζξα ζρεηηθά κε ην "θνηλό θξπνιόγεκα" θαη ην "βήρα" αληίζηνηρα). Ζ κφιπλζε 
ηνπ Αλψηεξνπ Αλαπλεπζηηθνχ πζηήκαηνο θάλεη ηνλ θχθιν ηεο, δηαξθεί 7 έσο 10 εκέξεο, κεξηθέο θνξέο 
έσο θαη ηξεηο εβδνκάδεο αιιά ρξεηάδεηαη ηαηξηθή βνήζεηα ζε πεξίπησζε πςεινχ ππξεηνχ, ζνβαξήο 
αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο ή δπζθνιίαο ζηελ θαηάπνζε 5,6 

2.1 Ζ ηγκνξίηηδα, ε θιεγκνλή ησλ θφιπσλ, είλαη σο επί ην πιείζηνλ ηνγελήο, αιιά κπνξεί λα γίλεη 
βαθηεξηαθή εάλ δελ ππνρσξήζεη εληφο κίαο εβδνκάδαο θαη πνιχ ζπάληα κπθεηηαθή. Σα ζπκπηψκαηα είλαη 
ξηληθή απφθξαμε πνπ πξνθαιεί δπζθνιία ζηελ αλαπλνή κέζσ ηεο κχηεο, παρχ απνρξσκαηηζκέλν έθθξηκα 
απφ ηε κχηε, κεηά απφ ξηληθή απνζηξάγγηζε, κεησκέλε αίζζεζε νζκήο θαη πίεζε ηνπ πξνζψπνπ ή πφλν 
γχξσ απφ ηα κάηηα, ηα κάγνπια ή ην κέησπν. Ζ νμεία ηγκνξίηηδα νθείιεηαη ζπλήζσο ζε 
θνηλφ θξπνιφγεκα θαη ε ρξφληα ηγκνξίηηδα ζρεηίδεηαη κε άιιεο δηαηαξαρέο ηεο κχηεο (βι. # 3 παξαθάησ), 
αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε αιιεξγίεο φπσο άζζκα, δηαηαξαρέο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ 
ζπζηήκαηνο φπσο HIV / AIDS ή θπζηηθή ίλσζε. 7-10 

2.2 Ζ ιαξπγγίηηδα είλαη θιεγκνλή ησλ θσλεηηθψλ ρνξδψλ θπξίσο ιφγσ νπξιηαρηψλ ή ππεξβνιηθήο 
ρξήζεο ηεο θσλήο. Αιιεξγία, παιηλδξφκεζε νμένο, ηνγελήο ή βαθηεξηαθή ινίκσμε κπνξεί επίζεο λα ηελ 
πξνθαιέζεη. Σα ζπκπηψκαηα είλαη βξαρλάδα ή απψιεηα θσλήο, θαγνχξα ή πνλφιαηκνο θαη επίκνλνο 
βήραο (αλαηξέμηε ζηνλ ηόκν 10 # 2 γηα κνιπζκαηηθό βήρα).1,12 I 

2.3 Ζ θαξπγγίηηδα, γεληθά γλσζηή σο πνλφιαηκνο, είλαη θιεγκνλή ηνπ θάξπγγα, πνπ πξνθαιείηαη απφ 
ηνγελή ινίκσμε φπσο ην θνηλφ θξπνιφγεκα ή ε γξίπε ή ιηγφηεξν ζπρλή ε βαθηεξηαθή ινίκσμε 
(ζηξεπηφθνθθνο). Δθηφο απφ ηνλ νδπλεξφ, μεξφ, κε θαγνχξα ζηνλ ιαηκφ, ηα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα είλαη 
πξεζκέλνη αδέλεο, ππξεηφο, πνλνθέθαινο, ξηληθή θαηαξξνή, βήραο θαη δπζθνιία ζηελ θαηάπνζε ή ζηελ 
νκηιία. Αιιεξγία, παιηλδξφκεζε νμένο,  ππεξβνιηθή ρξήζε ηεο θσλήο ή χπλνο κε ην ζηφκα αλνηρηφ γηα 
πνιχ θαηξφ κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη πνλφιαηκν.12-17 

2.4 Ακπγδαιίηηδα, ζπάληα ζνβαξή θαη ζπρλφηεξε ζηα παηδηά 18,19, είλαη ε θιεγκνλή ησλ ακπγδαιψλ κε 
ζπκπηψκαηα παξφκνηα κε ηε θαξπγγίηηδα. Μεξηθέο θνξέο, νη 
αδελνεηδείο εθβιαζηήζεηο δηνγθψλνληαη επίζεο. Μηα κειέηε 
εληφπηζε αλνζνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ πξνδηαζέηνπλ νξηζκέλα 
παηδηά ζε ππνηξνπηάδνπζα ινίκσμε ακπγδαιψλ πνπ πξνθαιείηαη 
απφ βαθηήξηα ζηξεπηφθνθθνπ ηεο νκάδαο «Α».20 Μηα ζπάληα 
επηπινθή ηεο βαθηεξηαθήο ακπγδαιίηηδαο είλαη ην πεξηακπγδαιηθφ 
απφζηεκα, κηα ζνβαξή θιεγκνλή ησλ ακπγδαιψλ, ηνπ ιαηκνχ ή 
γεηηνληθψλ ηκεκάησλ κε νίδεκα θαη ππξεηφ.21 

2.5 Ζ Γξίπε θαη ν Covid-19 είλαη θαη νη δχν κεηαδνηηθέο 
αλαπλεπζηηθέο αζζέλεηεο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλψηεξε θαζψο θαη 
ηελ θαηψηεξε αλαπλεπζηηθή νδφ, θαζψο θαη άιια ζπζηήκαηα ηνπ 
ζψκαηνο.5,22,23 

 

 

 

3. Γηαηαξαρέο ηεο κύηεο 

3.1 Ζ Αιιεξγηθή ξηλίηηδα έρεη ηέζζεξα βαζηθά ζπκπηψκαηα - ζπρλά θαηαξξνή (ξηλφξξνηα), ξηληθή 
απφθξαμε, ξηληθή θαγνχξα θαη θηέξληζκα. Κάπνηνο κπνξεί επίζεο λα έρεη πνλνθέθαιν, απμεκέλε βιέλλα 
ζηε κχηε θαη ην ιαηκφ ή πνλφιαηκν. Ζ θχξηα αηηία είλαη ε έθζεζε ζε αιιεξγηνγφλα φπσο αθάξεα ζθφλεο, 
κνχρια (κχθεηαο), ηξίρσκα θαηνηθίδησλ δψσλ (πξσηεΐλε πνπ βξίζθεηαη ζηα θχηηαξα ηνπ δέξκαηνο, ζάιην 
ή νχξα θαηνηθίδησλ δψσλ) θαη γχξε απφ δέληξα θαη θπηά.24-26 

3.2 Ζ Οπηζζνξξηληθή θαηαξξνή ζπκβαίλεη φηαλ ε πεξίζζεηα βιέλλαο ζηάδεη ζην πίζσ κέξνο ηνπ ιαηκνχ 
πξνθαιψληαο δπζθνξία. Ζ κχηε, ν ιαηκφο θαη ηα ηγκφξεηα παξάγνπλ ζπλερψο βιέλλα ε νπνία βνεζά ζην 
λα κελ ζηεγλψλνπλ νη αεξαγσγνί. Δπηπιένλ, κπνξεί θάπνηνο λα έρεη πνλφιαηκν, βήρα, λαπηία ή 
δπζάξεζηε αλαπλνή. Ζ νπηζζνξξηληθή θαηαξξνή είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα θαιφ ζεκάδη φηη ην ζψκα 
εξγάδεηαη γηα λα παξακείλεη πγηέο δεκηνπξγψληαο πεξηζζφηεξε βιέλλα γηα λα μεπιχλεη ηπρφλ εηζβάιινληα 
κηθξφβηα ή αιιεξγηνγφλα.27 

3.3 Οη ξηληθνί πνιύπνδεο είλαη καιαθέο, αλψδπλεο, κε θαξθηληθέο αλαπηχμεηο ζηελ επέλδπζε ησλ 
ξηληθψλ νδψλ ή ησλ ηγκνξείσλ πνπ θξέκνληαη ζαλ δάθξπα ή ζηαθχιηα. Οη κηθξνί πνιχπνδεο είλαη 
αζπκπησκαηηθνί. Σα κεγαιχηεξα κπνξεί λα κπινθάξνπλ ηε ξηληθή νδφ, νδεγψληαο ζε δπζθνιία ζηελ 
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αλαπλνή, απψιεηα ηεο φζθξεζεο θαη ζπρλέο ινηκψμεηο. Οη πνιχπνδεο ζπλήζσο πξνθαινχληαη απφ 
ρξφληα θιεγκνλή ή ηγκνξίηηδα, αιιά κεξηθέο θνξέο απφ άζζκα, αιιεξγία, επαηζζεζία ζηα θάξκαθα ή 
θάπνηα δηαηαξαρή ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ.28 

3.4 Ζ ζθνιίσζε ηνπ ξηληθνύ δηαθξάγκαηνο εκθαλίδεηαη φηαλ ην δηάθξαγκα κεηαηνπίδεηαη πξνο ηε κία 
πιεπξά, ππνδεηθλχεηαη απφ ξηληθή ζπκθφξεζε ή απφθξαμε ελφο ή θαη ησλ δχν ξνπζνπληψλ πνπ δελ 
αληαπνθξίλεηαη ζηε ζεξαπεία, κνλφπιεπξνο ξηληθφο πφλνο, επαλαιακβαλφκελε κφιπλζε ηνπ ξηληθνχ 
θφιπνπ θαη ζνξπβψδεο αλαπλνή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα εκθαληζηεί 
ξηλνξξαγία ιφγσ μεξφηεηαο. ε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αλαπλνή, λα πξνθαιέζεη 
πνλνθέθαιν ή λα νδεγήζεη ζε ινίκσμε.29,30 

3.5 Ζ Ρηλνξξαγία (επίζηαμε) είλαη ε απψιεηα αίκαηνο απφ ηνλ ηζηφ πνπ θαιχπηεη ην εζσηεξηθφ ηεο κχηεο 
καο. Οη ξηλνξξαγίεο είλαη αξθεηά ζπρλέο ζε παηδηά θάησ ησλ 10 εηψλ, ζε έγθπεο γπλαίθεο θαη ζε ελήιηθεο 
άλσ ησλ 50 εηψλ κε ηαηξηθέο παζήζεηο φπσο πςειή αξηεξηαθή πίεζε, αζεξνζθιήξσζε ή δηαηαξαρή ηεο 
πήμεο ηνπ αίκαηνο. Μπνξεί λα εκθαληζηεί πξφζζηα αηκνξξαγία ιφγσ μεξφηεηαο ζηνλ αέξα, ζπρλήο 
ρξήζεο ξηληθψλ ζπξέη ή ηξίςηκν ηεο κχηεο πνιχ δπλαηά ή θχζεκα κε δχλακε, εηζαγσγή αληηθεηκέλνπ 
κέζα ζε απηφ, ρηχπεκα θαηά ηε δηάξθεηα παηρληδηνχ, παιηφ ή πξφζθαην ηξαπκαηηζκφ ζην πξφζσπν, 
κεγάια πςφκεηξα , αιιεξγία ή ινίκσμε. Μπνξεί θαλνληθά λα αληηκεησπηζηεί ζην ζπίηη. Ζ νπίζζηα 
ξηλνξξαγία πνπ εκθαλίδεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο κχηεο ή βαζηά κέζα, εηδηθά κεηά απφ ηξαπκαηηζκφ φηαλ ε 
αηκνξξαγία δελ ζηακαηά αθφκα θαη κεηά απφ 20 ιεπηά άζθεζεο πίεζεο ζηε κχηε, ρξεηάδεηαη ηαηξηθή 
θξνληίδα.31-34 

Βήκαηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξηλνξξαγίαο (δείηε ηα εηθνλνγξαθεκέλα βήκαηα ζηνλ ζχλδεζκν33) 

 Καζίζηε όξζηα γηα λα κεηψζεηε ηελ αξηεξηαθή πίεζε ζηηο θιέβεο ηεο κχηεο ζαο θαη λ’ απνηξέςεηε 
πεξαηηέξσ αηκνξξαγία θαη γείξεηε ην θεθάιη πξνο ηα εκπξφο γηα λα απνθχγεηε ηελ θαηάπνζε αίκαηνο. 

 Φπζήμηε απαιά ηε κύηε ζαο γηα λα θαζαξίζεηε ηπρφλ πεγκέλν αίκα. Ωο πξνζσξηλφ κέηξν, κπνξείηε 
λα ςεθάζεηε έλα ξηληθφ απνζπκθνξεηηθφ ζηελ αηκνξξαγηθή πιεπξά ηεο κχηεο, λα εθαξκφζεηε ξηληθφ 
ηδει κε βάζε αιαηφλεξν ή λα ζπξψμεηε βακβάθη εκπνηηζκέλν κε ξηληθφ ζπξέη ή αιαηνχρν λεξφ ή απιφ 
λεξφ κε ιίγν κειφμπδν. 

 Πηέζηε ην καιαθό κέξνο ηεο κύηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αληίρεηξα θαη ηνλ δείθηε γηα 5-10 ιεπηά 
ζπλερψο θαη αλαπλεχζηε απφ ην ζηφκα ζαο. Σνπνζεηήζηε κηα παγνθχζηε ζηε γέθπξα ηεο κχηεο γηα 
λα επηβξαδχλεηε ηελ αηκνξξαγία. 

 Δάλ ε αηκνξξαγία δελ ζηακαηήζεη,31-35 αλαδεηήζηε άκεζε ηαηξηθή βνήζεηα εάλ ε ξηλνξξαγία είλαη 
γξήγνξε ή αλεμέιεγθηε ή εκθαλίδεηαη ζπρλά ή ζπλνδεχεηαη απφ άιια ζπκπηψκαηα φπσο πςειή 
αξηεξηαθή πίεζε, δαιάδα, πφλν ζην ζηήζνο ή γξήγνξν θαξδηαθφ ξπζκφ.31-35 

4. πκβνπιέο γηα πγηή κύηε θαη ιαηκό 

 Γηαηεξήζηε ηε κύηε πγξή εθαξκφδνληαο απιή βαδειίλε, ιάδη θαξχδαο ή ζεζακέιαην ή ξηληθφ ζπξέη 
θπζηνινγηθνχ αιαηνχρνπ νξνχ. Κφβεηε ηα λχρηα ησλ παηδηψλ γηα λα απνθεχγεηε ηξαπκαηηζκφ θαη 
ξηλνξξαγία. Φπζάηε ηε κχηε ζαο απαιά, πνηέ κε δχλακε31,36. Πιέλεηε ηηο ξηληθέο νδνχο ζαο 
θαζεκεξηλά γηα λα απνηξέπεηε θαη λα ζεξαπεχζεηε ηελ ηγκνξίηηδα, ηελ νπηζζνξξηληθή θαηαξξνή θαη 
άιιεο ξηληθέο δηαηαξαρέο. Δηζπλεχζηε αηκφ γηα λα θαζαξίδεηε ηηο ξηληθέο νδνχο αιιά κελ ην 
παξαθάλεηε θαζψο απηφ κπνξεί λα βιάςεη ηελ επαίζζεηε βιελλψδε επέλδπζε.37 

 Αλαπλέεηε πάληα από ηε κύηε ζαο. Φξνληίζηε λ' αληηκεησπίδεηε νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πνπ 
εκπνδίδεη ηε ξηληθή αλαπλνή, ην λσξίηεξν (αλαηξέμηε ζηνλ ηφκν 10 #5 γηα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε 
ζσζηή αλαπλνή). Ζ ζηνκαηηθή αλαπλνή ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο θαηαζηάζεηο γηα 
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζψο ην ζψκα ην αληηιακβάλεηαη σο επίζεζε θαη ελεξγνπνηεί ην 
αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, απνδπλακψλνληάο ην έηζη38,39 Οη αλαπλεπζηηθέο αζθήζεηο φπσο ε 
πξαλαγηάκα βνεζνχλ ζεκαληηθά ζηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηεο κχηεο, ηνπ ιαηκνχ θαη ησλ ξηληθψλ 
θφιπσλ. 

 Ξεθνπξάδεηε ζπρλά ηε θσλή ζαο θαη πίλεηε αξθεηά δεζηά πγξά γηα ηελ πξφιεςε ηεο ιαξπγγίηηδαο. 
ηαλ είκαζηε ζησπεινί νη θσλεηηθέο ρνξδέο παξακέλνπλ αλνηρηέο παξέρνληαο έλαλ αεξαγσγφ γηα λα 
αλαπλένπκε ζσζηά. Καηαπνιεκήζηε ηελ επηζπκία λα θαζαξίζεηε ην ιαηκφ ζαο θαη κελ ςηζπξίδεηε γηαηί 
απηφ κπνξεί λα βιάςεη ηνλ ιάξπγγα πεξηζζφηεξν απφ ηελ θαλνληθή νκηιία. Σν λα κηιάηε πνιχ δπλαηά 
ή πνιχ απαιά κπνξεί λα θαηαπνλήζεη ηε θσλή ζαο.40-42 
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 Απνθύγεηε ηελ έθζεζε ζε ζθφλε θαη αιιεξγηνγφλα θαη φηαλ ν αξηζκφο ηεο γχξεο είλαη πςειφο (θαηά 
ηελ απγή θαη ην ζνχξνππν, εηδηθά ηελ άλνημε θαη ηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ) γηα ηελ πξφιεςε ηεο 
αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο.43 

Δπηπιένλ, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζπλνιηθήο θαιήο πγείαο, αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ 
χπλν/αλάπαπζε, ηελ άζθεζε, ηε δηαηξνθή θαη ηελ πξφζιεςε λεξνχ (Γείηε ζπκβνπιέο πγείαο ζε 
πξνεγνύκελα newsletters). 

Παξαπνκπέο θαη ύλδεζκνη 

1.    Divine Discourse on “ Sanctify the body”, 20 May 1990,  http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume23/sss23-10.pdf 
2.    Nose and throat anatomy: https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=anatomyandphysiologyofthenoseandthroat-
90-P02027 
3.    About nose: https://health.clevelandclinic.org/7-surprising-facts-nose/ 
4.    ENT interconnection: https://www.bergerhenryent.com/the-interconnected-world-of-the-ear-nose-throat/ 
5.    URIs: https://www.medicalnewstoday.com/articles/32388 
6.    URI: https://www.medicinenet.com/upper_respiratory_infection/article.htm 
7.    Chronic sinusitis: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/chronic-sinusitis/symptoms-causes/syc-20351661 
8.    https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17701-sinusitis 
9.    Sinusitis viral/bacterial: https://health.clevelandclinic.org/killer-sinus-infection-how-to-tell-if-yours-is-viral-or-bacterial 
10.  https://www.medicinenet.com/sinusitis/article.htm 
11.  Laryngitis: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/laryngitis/symptoms-causes/syc-20374262 
12.  Pharyngitis: https://www.medicalnewstoday.com/articles/324144 
13.  https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/sore-throat-pharyngitis-a-to-z 
14.  https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/pharyngitis 
15.  https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/8274-sore-throat-pharyngitis 
16.  https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sore-throat/symptoms-causes/syc-20351635 
17.  https://www.everydayhealth.com/sore-throat/ 
18.  Tonsilitis: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21146-tonsilitis 
19.  https://medlineplus.gov/tonsilitis.html 
20.  Study on tonsillitis in children: https://www.niaid.nih.gov/news-events/recurrent-tonsilitis 
21.  Quinsy: https://teachmesurgery.com/ent/throat/tonsilitis/ 
22.  Covid-19 & RIs: https://www.webmd.com/lung/coronavirus 
23.  Covid-19 is multi-systemic: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7371790 
24.  Four cardinal symptoms of Rhinitis: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2846743/ 
25.  Allergic rhinitis/Hay fever: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/8622-allergic-rhinitis-hay-fever 
26.  https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hay-fever/symptoms-causes/syc-20373039 
27.  Postnasal drip: https://www.medicalnewstoday.com/articles/319636 
28.  Nasal polyps: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/nasal-polyps/symptoms-causes/syc-20351888 
29.  Deviated Nasal Septum: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/deviated-septum/symptoms-causes/syc-20351710 
30.  https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/16924-deviated-septum 
31.  Nosebleed: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/13464-nosebleed-epistaxis; 
32.  Effectively prevent and manage nosebleed: https://www.medanta.org/patient-education-blog/are-nosebleeds-a-sign-of-
cancer/ 
33.  Pictorial steps to stop nosebleed: https://www.nationaljewish.org/conditions/health-information/health-infographics/12-nose-
bleed-tips 
34.  https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/home-remedies-4-steps-to-stop-a-nosebleed/ 
35.  Nosebleed Dos & Donts: https://www.med.umich.edu/pdf/Nosebleed-Dos-and-Donts.pdf 
36.  Relieve dry nose: https://breathefreely.com/how-to-relieve-a-dry-nose/ 
37.  Nasal Irrigation: https://www.health.haravard.edu/diseases-and-conditions/what_to_do_about_sinusitis 
38.  Nasal breathing best: https://health.clevelandclinic.org/breathe-mouth-nose/ 
39.  Complications of mouth breathing: https://www.healthline.com/health/mouth-breathing 
40.  Rest your voice: https://www.healthline.com/health/home-remedies-for-laryngitis 
41.  Silence helps: https://health.harvard.edu/a_to_z/vocal-cord-disorders-a-to-z 
42.  Take care of your voice: https://www.nidcd.nih.gov/health/taking-care-your-voice 
43.  Avoid exposure: https://www.healthline.com/health/allergic-rhinitis 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
2. Δπηθαηξνπνίεζε γηα ην ίακα Covid-19 (ην αξρηθό άξζξν δεκνζηεύηεθε ζηνλ Σόκν 11, Σεύρνο 2, 
ηάκαηα ηειεπηαία επηθαηξνπνηεκέλα ζηνλ Σόκν 0, Σεύρνο 3, ζηαικέλα επίζεο κέζσ email ζηηο 9 
Ηνπλίνπ 2021) 

Δλψ ν θφζκνο πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηελ παξαιιαγή Delta ηνπ Covid-19, έρνπλ αλαθεξζεί πνιιέο 
πεξηπηψζεηο κηαο αθφκε κεηάιιαμεο πνπ νλνκάδεηαη Delta Plus. Δλψ νη επηζηήκνλεο εμαθνινπζνχλ λα 
εξεπλνχλ ηε λεφηεξε κεηάιιαμε, πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο θαίλεηαη λα ππνδεηθλχνπλ φηη εθηφο απφ ηα 
ζπλήζε ζπκπηψκαηα, φπσο μεξφ βήρα, ππξεηφ, θνχξαζε, πφλνπο, δεξκαηηθά εμαλζήκαηα, 
απνρξσκαηηζκφ ζηα δάρηπια ησλ πνδηψλ θαη ησλ δαθηχισλ, πνλφιαηκν, επηπεθπθίηηδα, απψιεηα γεχζεο 
θαη απψιεηα φζθξεζεο, δηάξξνηα θαη πνλνθέθαιν, πφλν ζην ζηήζνο, δχζπλνηα θαη απψιεηα νκηιίαο, νη 
αζζελείο κε Delta Plus παξνπζηάδνπλ επίζεο, λαπηία, πφλνπο ζηηο αξζξψζεηο θαη πξνβιήκαηα αθνήο. Δλ 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume23/sss23-10.pdf
https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=anatomyandphysiologyofthenoseandthroat-90-P02027
https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=anatomyandphysiologyofthenoseandthroat-90-P02027
https://health.clevelandclinic.org/7-surprising-facts-nose/
https://www.bergerhenryent.com/the-interconnected-world-of-the-ear-nose-throat/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/323886
https://www.medicinenet.com/upper_respiratory_infection/article.htm
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/chronic-sinusitis/symptoms-causes/syc-20351661
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17701-sinusitis
https://health.clevelandclinic.org/killer-sinus-infection-how-to-tell-if-yours-is-viral-or-bacterial
https://www.medicinenet.com/sinusitis/article.htm
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/laryngitis/symptoms-causes/syc-20374262
https://www.medicalnewstoday.com/articles/324144
https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/sore-throat-pharyngitis-a-to-z
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/pharyngitis
https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/8274-sore-throat-pharyngitis
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sore-throat/symptoms-causes/syc-20351635
https://www.everydayhealth.com/sore-throat/
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21146-tonsilitis
https://medlineplus.gov/tonsilitis.html
https://www.niaid.nih.gov/news-events/recurrent-tonsilitis
https://teachmesurgery.com/ent/throat/tonsilitis/
https://www.webmd.com/lung/coronavirus
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7371790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2846743/
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/8622-allergic-rhinitis-hay-fever
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hay-fever/symptoms-causes/syc-20373039
https://www.medicalnewstoday.com/articles/319636
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/nasal-polyps/symptoms-causes/syc-20351888
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/deviated-septum/symptoms-causes/syc-20351710
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/16924-deviated-septum
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/13464-nosebleed-epistaxis
https://www.medanta.org/patient-education-blog/are-nosebleeds-a-sign-of-cancer/
https://www.medanta.org/patient-education-blog/are-nosebleeds-a-sign-of-cancer/
https://www.nationaljewish.org/conditions/health-information/health-infographics/12-nose-bleed-tips
https://www.nationaljewish.org/conditions/health-information/health-infographics/12-nose-bleed-tips
https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/home-remedies-4-steps-to-stop-a-nosebleed/
https://www.med.umich.edu/pdf/Nosebleed-Dos-and-Donts.pdf
https://breathefreely.com/how-to-relieve-a-dry-nose/
https://www.health.haravard.edu/diseases-and-conditions/what_to_do_about_sinusitis
https://health.clevelandclinic.org/breathe-mouth-nose/
https://www.healthline.com/health/mouth-breathing
https://www.healthline.com/health/home-remedies-for-laryngitis
https://health.harvard.edu/a_to_z/vocal-cord-disorders-a-to-z
https://www.nidcd.nih.gov/health/taking-care-your-voice
https://www.healthline.com/health/allergic-rhinitis
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φςεη απηνχ, νη δχν ζπλδπαζκνί IB έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, ελψ παξαθάησ είλαη ε ηειηθή έθδνζε ηνπ πιήξνπο 
πξσηνθφιινπ ζεξαπείαο. 
 
Α. Δληζρπηηθό Αλνζίαο (IB) γηα πξνθύιαμε θαη ζεξαπεία:  

Γη’ απηνχο πνπ έρνπλ ην θνπηί ησλ 108CC: CC3.2 Αηκνξξαγηθέο δηαηαξαρέο + CC4.6 Γηάξξνηα + 
CC4.10 Γπζπεςία + CC5.2 Κώθσζε + CC7.2 Μεξηθή όξαζε + CC9.4 Παηδηθέο αζζέλεηεο + CC10.1 
Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC11.3 Πνλνθέθαινη + CC11.5 ηνκαηηθέο ινηκώμεηο + CC12.2 Σνλσηηθό 
παηδηώλ + CC15.1 Φπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC18.1 Δγθεθαιηθέο αλαπεξίεο + CC19.3 
Υξόληεο ινηκώμεηο ζώξαθνο + CC19.4 Κξίζε άζζκαηνο + CC19.5 Ηγκνξίηηδα + CC19.6 Βήραο 
ρξόληνο + CC19.7 Λαηκνύ ρξόληα πξνβιήκαηα + CC21.11 Πιεγέο θαη γδαξζίκαηα 

Γηα φζνπο δελ έρνπλ ην θνπηί ησλ 108CC αιιά έρνπλ ην SRHVP: NM6 Calming + NM25 Shock + NM80 
Gastro + BR4 Fear + SM18 Digestion + SM20 Eyes + SM26 Immunity + SM27 Infection + SM31 Lung 
& Chest + SM35 Sinus + SM39 Tension + SM40 Throat + SR268 Anacardium 30C + SR272 Arsen 
Alb 30C + SR278 Cactus 30C + SR279 Cadmium Sulph 30C + SR291 Gelsemium 30C + SR298 
Lachesis 30C + SR301 Mercurius 30C + SR304 Oxygen 200C + SR318 Thuja 200C + SR383 Cuprem 
Met 30C + SR408 Secale Corn 6X + SR458 Brain Whole + SR463 Cranial Nerves + SR566 Fungi-
Pathogenic 

Γνζνινγία: Γηα Πξνθύιαμε: BD ζην μχπλεκα θαη πξηλ ηνλ χπλν. Γψζηε OD ζην μχπλεκα ζ’ εθείλνπο 
πνπ έρνπλ πιήξσο εκβνιηαζηεί ή αλαξξψζεη απφ ηνλ Covid-19 ή πνπ δνπλ ζε κηα ρψξα πνπ δελ ππάξρεη 
Covid. 

Γηα ζεξαπεία: Μηα δφζε θάζε ψξα γηα 6 ψξεο αθνινπζνχκελε απφ 6TD, κεηψλνληαο θαηά ηε βειηίσζε ζε 
QDS - TDS - BD - OD. Αθνινπζήζηε ηελ ίδηα δφζε γηα άηνκα κε επηπινθέο κεηά ηνλ Covid, φπσο 
κπθεηηαζηθή ινίκσμε ή ζξφκβνπο αίκαηνο.  

Γηα εθείλνπο κε ζπκπηώκαηα Covid-19 αιιά κε ηεζη ήηαλ αξλεηηθό ή δελ έθαλαλ ηεζη: μεθηλήζηε 
απφ 6TD θαη κεηά κεηψζηε φπσο παξαπάλσ. 

Προεηδοποίεζε: Οποηαδήποηε αιιοπαζεηηθή ζεραπεία ζα πρέπεη λα ζσλετίδεηαη θαη λα ΜΗΝ 
αποζαρρύλεηαη θακία ζηηγκή. 

B. Αλάξξσζε: Όηαλ έλαο αζζελήο έρεη αλαξξώζεη αιιά έρεη ιίγε ελέξγεηα θαη αηζζάλεηαη θνπξαζκέλνο ζην 
ζώκα θαη ην κπαιό ή αλαπηύμεη κηα επηπινθή, δώζηε ηα αθόινπζα κέρξη ν αζζελήο λα ληώζεη πγηήο θαη 
δπλαηόο: 

Γη’ απηνχο πνπ έρνπλ ην θνπηί ησλ 108CC: CC3.1 Σνλσηηθό θαξδηάο + CC3.7 Κπθινθνξηθό ζύζηεκα + 
CC4.1 Σνλσηηθό ηεο πέςεο + CC11.3 Πνλνθέθαινη + CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC15.1 
Φπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC19.3 Υξόληεο ινηκώμεηο ζώξαθνο + CC19.4 Κξίζε 
άζζκαηνο + CC19.6 Βήραο ρξόληνο + CC19.7 Λαηκνύ ρξόληα πξνβιήκαηα + CC20.1 Σνλσηηθό SMJ 
+ CC21.11 Πιεγέο & γδαξζίκαηα 

Γηα φζνπο δελ έρνπλ ην θνπηί ησλ 108CC αιιά έρνπλ ην SRHVP: NM2 Blood + NM6 Calming + NM7 
CB7 + BR3 Depression + SM18 Digestion + SM26 Immunity + SM31 Lung & Chest + SR269 Antim 
Tart 30C + SR272 Arsen Alb 30C + SR298 Lachesis 30C + SR318 Thuja 200C + SR351 Kali Carb 30C 
+ SR389 Kali Bic 6X + SR408 Secale Corn 6X + SR566 Fungi-Pathogenic 

Γνζνινγία: TDS, κεηψλνληαο θαηά ηε βειηίσζε, αιιά ζπλερίζηε ην IB ζε OD θαηά ην μχπλεκα, κε θελφ 
ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηψλ κεηαμχ ησλ δχν. 
C. Γηα ηελ απνθπγή παξελεξγεηώλ ηνπ εκβνιηαζκνύ:  

Γηα φζνπο έρνπλ SRHVP: SR318 Thuja 30C.   

Γη’ απηνχο κε κφλνλ ην θνπηί ησλ 108CC: CC9.4 Παηδηθέο αζζέλεηεο 

Γνζνινγία: OD ην βξάδπ, μεθηλήζηε δπν εκέξεο πξηλ ηνλ εκβνιηαζκφ θαη γηα 10 εκέξεο απφ ηελ εκέξα 
ηνπ εκβνιηαζκνχ, ελψ παίξλεηε  ην IB ζε OD θαηά ην μχπλεκα θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ.   

Σε πεξίπησζε πνπ έλαο αζζελήο εκθαλίζεη παξελέξγεηεο (ζπκπηψκαηα είλαη, έληνλνο πφλν ζην ρέξη, 
θφπσζε, πνλνθέθαινο, πφλνπο, λαπηία ή έκεην), ζπλήζσο κία ή δχν εκέξεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ, πάξηε 
επηπιένλ ην combo Αλάξξσζεο φπσο δίλεηαη παξαπάλσ. 

D. Γηα αύμεζε ηνπ επηπέδνπ θνξεζκνύ νμπγόλνπ αιιά ζπλερίζηε όιεο ηηο άιιεο ζεξαπείεο: 

Γηα φζνπο έρνπλ SRHVP: SR304 Oxygen 200C ζε λεξφ 
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Γη’ απηνχο κε κφλνλ ην θνπηί ησλ 108CC: CC19.1 Σνλσηηθό ζηήζνπο ζε λεξφ 

Γνζνινγία: θάζε δέθα ιεπηά κέρξη ην επίπεδν ηνπ νμπγφλνπ θηάζεη ην 90, θαηφπηλ θάζε ψξα γηα φζν 
ρξεηαζηεί. 

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

3. Δηθνληθό πλέδξην Πεξηθεξεηαθώλ πληνληζηώλ (RCs) ηεο Ηλδίαο – 13 Ηνπλίνπ 2021 

Σν ηέηαξην δηκεληαίν εηθνληθφ ζπλέδξην ησλ 21 Πεξηθεξεηαθψλ πληνληζηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 13 
Ηνπλίνπ 2021.Ζ πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πληνληζηψλ είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 
ηζρπξή βάζε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο άη Γνλεηηθήο θαη ηαπηφρξνλα λα είλαη ν θηλεηήξαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 
Γνλεηηθήο. Ζ νκάδα ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πληνληζηψλ ελεξγεί σο ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ησλ 
ζεξαπεπηψλ θαη ηεο πηέξπγαο IASVP ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Σνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο, ην ζπλέδξην κειέηεζε, ζπδήηεζε θαη εθηέιεζε δηάθνξα δηνηθεηηθά θαζήθνληα, 
φπσο δηαλνκή IB ζε απηνχο πνπ θάλνπλ seva ζε δηαθνξεηηθέο πνιηηείεο πνπ έξρνληαη ζην Πξαζάληη 
Νηιαγηάκ, νξγάλσζε κειψλ ηνπ IASVP, νξγάλσζε πεξηθεξεηαθψλ ζπλαληήζεσλ θαη έλαξμε ηεο 
θακπάληαο «Γηαδψζηε ην» ζηηο αληίζηνηρεο πεξηθέξεηεο ηνπο. Σα πνιχηηκα ζρφιηα πνπ ειήθζεζαλ 
βνήζεζαλ ζηνλ εμνξζνινγηζκφ δηαθφξσλ ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο. Απνθαζίζηεθε λα 
μεθηλήζνπκε κηα πξνζπάζεηα ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηελ ηππνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηε βάζε 
δεδνκέλσλ ησλ ζεξαπεπηψλ καο. Απηφ ζα βνεζήζεη ην ηκήκα Πιεξνθνξηθήο γηα ηνπο ζεξαπεπηέο λα 
αληαπνθξίλεηαη ηαρχηεξα ζε αηηήκαηα αζζελψλ πνπ πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο ζεξαπεπηέο ζηηο 
αληίζηνηρεο πεξηνρέο ηνπο. Απηέο νη ζπλαληήζεηο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πληνληζηψλ βνεζνχλ επίζεο λα 
θέξνπλ ηνπο ζεξαπεπηέο καδί γηα λα ζρεκαηίζνπλ κηα ζηελά δεκέλε θνηλφηεηα. Ζ ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ 
ζπλεδξίνπ είλαη ήδε νξαηή ζηνλ απμεκέλν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ ζηα εξγαζηήξηα επαλεθπαίδεπζεο. 

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

4. Πξώηε Δπέηεηνο Δηθνληθώλ εκηλαξίσλ Καξλαηάθα - 6 Ηνπλίνπ 2021 

Γηα ηνλ ενξηαζκφ ελφο έηνπο εηθνληθψλ κεληαίσλ ζπλαληήζεσλ, νη ζεξαπεπηέο ηεο Καξλαηάθα 
πξαγκαηνπνίεζαλ κηα εηδηθή ζπλεδξία ζηηο 6 Ηνπλίνπ 2021. πλνιηθά 90 ζπκκεηέρνληεο, ε πςειφηεξε 
ζπκκεηνρή ζε νπνηαδήπνηε εηθνληθή ζπλάληεζε δνλεηηθήο, πεξηειάκβαλαλ πνιινχο έμσ απφ ηελ 
Καξλαηάθα θαη νξηζκέλνπο senior ζεξαπεπηέο πνπ πξνζθιήζεθαλ εηδηθά γηα ηελ πεξίζηαζε. Ο 
Πεξηθεξεηαθφο πληνληζηήο ηεο Καξλαηάθα (RC) ηφληζε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, 
αλαζεψξεζαλ θαη ζπδήηεζαλ ιεπηνκεξψο ην εγρεηξίδην AVP θαη ηηο 21 θαηεγνξίεο ζην βηβιίν ησλ 108CC, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξφλησλ αζζελεηψλ θαη ησλ αηηηψλ ηνπο, κε έκθαζε ζηε δηαηξνθή θαη ζηηο 
αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο. Σξεηο ζεξαπεπηέο είραλ ηελ επθαηξία λα πνπλ φηη είραλ σθειεζεί πάξα πνιχ 
απφ απηέο ηηο ζπλαληήζεηο θαη απηφ θαηλφηαλ λα απερεί ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα άιισλ 
ζεξαπεπηψλ. Ο Γξ. Aggarwal εμηζηφξεζε κεξηθέο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο κε ηνλ νπάκη πνπ νδήγεζαλ 
ζηελ εκθάληζε ηεο δνλεηηθήο. Σφληζε φηη ε αγάπε είλαη ε βάζε ηεο ζεξαπείαο θαη ζπκβνχιεςε ηνπο 
ζεξαπεπηέο λα ζπλδένληαη κε ηνλ νπάκη θαη λα εξγάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ θαξδηά παξά απφ ην 
θεθάιη. 

Οη ακθηβνιίεο ησλ ζεξαπεπηψλ δηεπζεηήζεθαλ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη εδψ 1 ή 2 ζεκεία. 
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  Καζψο ην εληζρπηηθφ αλνζίαο IB είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, ζπληζηάηαη λα ιακβάλεηαη σο πξψην 
πξάγκα ην πξσί θαζψο δελ ππάξρεη άιιε δφλεζε ζην ζηφκα, επνκέλσο ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά 
θαη είλαη επίζεο δχζθνιν λα ην μεραζηεί εθείλε ηε ζηηγκή. 

  CC17.2 Κάζαξζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηζρπξφ pullout θαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν φηαλ ν αζζελήο 
είλαη ζε ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε πγείαο. πληζηάηαη ν αζζελήο λα ππνβιεζεί ζε ζεξαπεία γηα 
νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή πξηλ ρνξεγεζεί απηφ ην combo. 

  Καηά ηε ζεξαπεία δεξκαηηθψλ παζήζεσλ, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ιφγσ ηεο 
πηζαλφηεηαο ηζρπξήο επηδείλσζεο ησλ ζπκπησκάησλ (1νο ηχπνο pullout). Γψζηε κία δφζε θαη 
πεξηκέλεηε, ζηε ζπλέρεηα απμήζηε ηε δφζε αξγά κε βάζε ηα ζρφιηα ηνπ αζζελνχο. 

Ωο κέξνο ηεο ζπλερνχο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, απηή ήηαλ κηα άθξσο δηαθσηηζηηθή ζπλεδξία. Πνιινί 
ζεξαπεπηέο εκπλεχζηεθαλ ηφζν  πνπ δήηεζαλ πνιιέο αθφκε ζπλεδξίεο φπσο απηή. Οη δηαδηθηπαθέο 
ζπλεδξίεο φρη κφλν θξαηνχλ ηνπο ζεξαπεπηέο ζπλδεδεκέλνπο κε ηε δνλεηηθή αιιά ηνπο παξέρνπλ επίζεο 
ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ θαη λα εξγαζηνχλ σο νηθνγέλεηα. Πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
ζπδεηνχληαη ζε ηέηνηεο ζπλαληήζεηο αλαιακβάλνληαη πεξαηηέξσ απφ κηθξφηεξεο νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα 
πξνσζεζεί ε δνλεηηθή. Σν RC ηεο Καξλαηάθα εμέθξαζε ηελ επγλσκνζχλε ηνπ ζηνλ Μπάκπα γηα ηηο 
ηεξάζηηεο επινγίεο Σνπ πνπ έθαλε απηφ ην ζεκηλάξην κηα απίζηεπηε επηηπρία. 

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

5. Δηο Μλήκελ 

Ζ θπξία Aparna Choudhuri 00036 ζε ειηθία 79 εηψλ, ελψζεθε κε επγέλεηα κε ηνλ νπάκη, ζηηο 23 
Φεβξνπαξίνπ 2021. Δίρε πιήξε επίγλσζε θαη ζπλδέζεθε καδί Σνπ κέρξη ηηο ηειεπηαίεο ηεο ζηηγκέο. 
Αζρνινχληαλ κε ηε δνλεηηθή απφ ην 1994 απφ ηελ ίδξπζε ηεο. Τπεξέηεζε ηνπο αζζελείο ηεο κε 
ηαπεηλφηεηα κέζα θαη γχξσ απφ ην Πνπηαπάξηη γηα πάλσ απφ δχν δεθαεηίεο. Εψληαο πξαγκαηηθά κηα δσή 
αθνζίσζεο θαη ππεξεζίαο, ε ζπκβνιή ηεο ζηε δνλεηηθή ζα αλαγλσξίδεηαη πάληα κε επγλσκνζχλε. Θα ηε 
ζπκφκαζηε γηα ην Δγρεηξίδην ηεο γηα ηελ Έλσζε κε ηνλ Θεφ, έλα βηβιίν γηα ηε ζεξαπεία κέζσ ησλ 
κνχληξαο (ζηάζεηο ησλ δαθηχισλ). 

Ο ξη Manish Gupta 10462 ππέθπςε ζηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ ζηηο 8 Ηνπλίνπ 2021. Δίκαζηε βαζηά 
ιππεκέλνη πνπ ράζακε έλαλ πνιχ αμηφινγν ζπλάδειθν ζηε λεαξή ειηθία ησλ 47 εηψλ. Απφ ηφηε πνπ ήξζε 
ζην πνίκλην ηνπ νπάκη ηε δεθαεηία ηνπ '90, ήηαλ ηαθηηθφο ζην Prashanti Seva θαη επηηπρεκέλνο 
ηξαγνπδηζηήο bhajan. Σν ηαμίδη ηνπ κε ηε δνλεηηθή μεθίλεζε ην 2009 φηαλ παξαθνινχζεζε έλα εξγαζηήξην 
ζην Ραηδαζηάλ. Πάληα έηνηκνο λα θάλεη θάζε εξγαζία πνπ ηνπ αλέηεζαλ κε πάζνο θαη ελέξγεηα, έγηλε 
πεξηθεξεηαθφο ζπληνληζηήο ην 2018 θαη ζηε ζπλέρεηα, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2019, δηνξγάλσζε έλα 
εξγαζηήξην ζε θξαηηθφ επίπεδν γηα λα εκθπζήζεη λέα ελέξγεηα ζηελ νκάδα ηνπ. Ήηαλ αθνζησκέλνο, 
εηιηθξηλήο θαη εξγαηηθφο νπαδφο θαη πάληα πηζηφο ζηηο δεζκεχζεηο ηνπ. Οη θαξδηέο θαη νη πξνζεπρέο καο 
είλαη πξνο ηε ζχδπγφ ηνπ θαη ηηο δχν θφξεο ηνπ απηή ηε ζηηγκή ηνπ πέλζνπο. 
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