
 

1 

             Vol 13 Issue 2 

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

Sai Vibrionics Newsletter 
www.vibrionics.org 

“πνηε βιέπεηε έλαλ άξξσζην άλζξσπν, απνζαξξπκέλν, απαξεγφξεην ή αζζελή, εθεί αθξηβψο είλαη ην 
πεδίν ζαο γηα πξνζθνξά.”               
                               …ξη άηπα άη Μπάκπα 
Σφκνο13 Σεχρνο 2                        Μαξ/Απξ 2022 

 Σε απηό ην ηεύρνο 
 

Από ην Γξαθείν ηνπ Γξ. Jit K Aggarwal 1 - 2 

Πξνθίι ζεξαπεπηώλ 2 - 5 

Ιζηνξηθά Πεξηπηώζεσλ κε ηε ρξήζε Combos 5 - 9 

Η Γσληά ησλ Απαληήζεσλ 10 - 11 

Θεία Μελύκαηα από ηνλ Υπέξηαην Θεξαπεπηή 11 

Αλαθνηλώζεηο  11 - 12  

Σπκπιεξσκαηηθά  12 - 18 

 

 Από το Γραυείο τοσ Δρ. Jit K Aggarwal  
Αγαπεηνί Θεξαπεπηέο, 

Αηζζάλνκαη πξνλνκηνχρνο πνπ ζαο γξάθσ απφ ην Πξαζάληη Νηιαγηάκ ηελ παξακνλή ηνπ Mahashivratri – 
κηα απφ ηηο πην επνίσλεο πεξηφδνπο ηνπ ρξφλνπ. Πνηνο άιινο ζα κπνξνχζε λα ζπλνςίζεη ηελ επδαηκνλία 
θαη ηε ραξά πνπ κπνξεί θαλείο λ‟ αληιήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Shivaratri απφ ηνλ Ίδην ηνλ ίβα;  
Λέεη, “Θα σθειεζείηε απέξαληα αλ κείλεηε μύπληνη θαη ςάιιεηε ηε δόμα ηνπ Θενύ ηνπιάρηζηνλ απηήλ ηε 
λύρηα… Γελ κπνξείηε λα πεξάζεηε νύηε κηα λύρηα νιόθιεξν ηνλ ρξόλν ηξαγνπδώληαο ηε δόμα ηνπ Θενύ; 
Καζαγηάζηε απηή ηε λύρηα ζπκκεηέρνληαο ζην bhajan. Η επδαηκνλία πνπ ιακβάλεηε από ην bhajan, ε 
γιπθύηεηα πνπ βηώλεηε ζην ζείν όλνκα, ε επηπρία πνπ αληιείηε από ηελ νπηηθνπνίεζε ηεο ζείαο κνξθήο 
δελ κπνξνύλ λ’ απνθηεζνύλ πνπζελά αιινύ. Όια γίλνληαη κόλν κέζα από ηελ αγάπε. Καιιηεξγήζηε, 
ινηπόλ, ηελ αγάπε θαη θαζαγηάζηε ηε δσή ζαο.” – άηπα άη Μπάκπα, Οκηιία Shivaratri, 14 Φεβξνπαξίνπ 
1999. 

Η παλδεκία ήηαλ κεηακνξθσηηθή γηα ην κνληέιν καο ιεηηνπξγίαο ηεο δνλεηηθήο κε ζεηηθφ ηξφπν, 
επηηξέπνληάο καο λ‟ απμήζνπκε ηφζν ηε ζεξαπεία φζν θαη ηελ εκβέιεηα. Δίκαη ζηελ επράξηζηε ζέζε  
λ‟ αλαθέξσ φηη ηφζν ηα ηαρπδξνκηθά καο δίθηπα φζν θαη ηα δίθηπα καο αλακεηάδνζεο ιεηηνπξγνχλ πιένλ 
νκαιά. ηαλ ε νκάδα δηαρείξηζεο καο δελ κπνξεί λα βξεη έλαλ ηνπηθφ ζεξαπεπηή ζε αίηεκα κέζσ ηνπ 
ηζηφηνπνπ, ζπλδέεη ηψξα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κ‟ έλαλ ζεξαπεπηή ηνπ ηαρπδξνκηθνχ καο δηθηχνπ, ν 
νπνίνο ζηέιλεη ην ίακα ζηνλ αζζελή ηαρπδξνκηθψο. Δάλ ε ηαρπδξνκηθή επηινγή δελ είλαη εθηθηή, 
ζπλδένπκε ηνλ αζζελή κε ηελ νκάδα αλακεηάδνζεο γηα απνκαθξπζκέλε κεηάδνζε ηακάησλ. 

Μηα άιιε ζπνπδαία πξσηνβνπιία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ παλδεκία είλαη έλα παγθφζκην ζχζηεκα 
ζπλεξγαζίαο – ζεξαπεπηέο πνπ βνεζνχλ άιινπο ζεξαπεπηέο φηαλ ζεξαπεχνπλ αζζελείο πνπ βξίζθνληαη 
ζε καθξηλή ηνπνζεζία/δηαθνξεηηθή ρψξα. Απηφ ην ζχζηεκα, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε εμέιημε, αλακέλεηαη λα 
είλαη ζείν δψξν γηα ηνπο ππνςήθηνπο AVP, νη νπνίνη ρξεηάδνληαη κεγάιν αξηζκφ ππνςεθίσλ αζζελψλ γηα 
λα είλαη θαηάιιεινη λα εγγξαθνχλ ζην ζεκηλάξην. 

Πξαγκαηηθά επεθηείλνπκε ηελ εκβέιεηα καο κε ηελ θπθινθνξία ηνπ λένπ ηζηφηνπνπ. Θα ήζεια λα 
νκνινγήζσ θαη λ‟ αλαγλσξίζσ ηηο εμαηξεηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ Θεξαπεπηή 12208 θαη ηεο νκάδαο ηνπ γηα 
ηελ απνηειεζκαηηθή θαη έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ αηηεκάησλ. Με βάζε ηα πνιχ ζεηηθά θαη ηθαλνπνηεηηθά 
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ζρφιηα ησλ αζζελψλ, εθθξάδσ επίζεο ηελ εθηίκεζε κνπ ζε φινπο ηνπο ζεξαπεπηέο πνπ αληαπνθξίλνληαη 
άκεζα ζε ηέηνηα αηηήκαηα. Αο ζπλερίζνπκε λα ππεξεηνύκε όινπο κε αγάπε θαη θξνληίδα. 

Η πξσηνβνπιία καο λα πξνζθέξνπκε εθπαίδεπζε ζε ηνπηθέο δηαιέθηνπο, μεθηλψληαο κε ηα Υίληη θαη ηα 
Σεινχγθνπ σο πηινηηθά έξγα, ζηέθζεθε κε ηεξάζηηα επηηπρία. Δίκαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λ‟ αλαθέξσ 
φηη φινη νη λένη Βνεζνί Θεξαπεπηέο (APs) παξείραλ ππνδεηγκαηηθέο ππεξεζίεο ζε αζζελείο ζηηο πεξηνρέο 
ηνπο, κέζα ζε κφιηο δχν κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηεο πξαθηηθήο ηνπο. 

Δπηπρψο, θαίλεηαη ηειηθά ε ζθφλε λα θαηαθάζεηαη ηφζν ζηελ εμάπισζε φζν θαη ζηε ζνβαξφηεηα ησλ 
ζπκπησκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαιιαγή Omicron. Ωο απνηέιεζκα, νη θιηληθέο καο δνλεηηθήο 
αλνίγνπλ μαλά ζε πνιιά κέξε ηεο Ιλδίαο θαη παγθνζκίσο. Απηφ πνπ μεθίλεζε σο απάληεζε ζε κηα αλάγθε 
πνπ πξνέθπςε θαηά ην πξψην ινθληάνπλ έρεη γίλεη πιένλ έλα ηαθηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ seva δνλεηηθήο.  
Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Δλίζρπζεο Αλνζίαο (IB) είρε σο απνηέιεζκα ηε δήηεζε γη‟ απηφ ζηα χςε, φπσο 
πνηέ πξηλ. Με ηηο πξνζπάζεηεο ησλ SVP 11567 θαη AP 18005, ηελ αδηάθνπε ππνζηήξημε ηεο SSSSO θαη ηελ 
πξνιεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζεξαπεπηψλ απφ ην Άληξα Πξαληέο, δηαλεκήζεθαλ 800 θηαιίδηα IB ζε 
αγξνηηθέο πεξηνρέο. Παξφκνηα δξαζηεξηφηεηα αλαθέξεηαη επίζεο απφ ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Υαξηάλα. 
Ο αξηζκφο ησλ σθεινχκελσλ κε IB μεπέξαζε ηηο 650.000 ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2022. Δίκαζηε επίζεο 
πνιχ επγλψκνλεο ζηελ SSSSO γηα ηελ επθαηξία λα δηαλείκνπκε IBs ζε φιεο ηηο νκάδεο sevadal πνπ 
έξρνληαη ζην Πξαζάληη Νηιαγηάκ. Δθθξάδνπκε ηελ επγλσκνζχλε καο ζηνπο ζεξαπεπηέο πνπ 
πξνεηνηκάδνπλ κε αγάπε εθαηνληάδεο κπνπθάιηα IB θάζε εβδνκάδα, ζηνπο Πεξηθεξεηαθνχο πληνληζηέο 
γηα ηελ νξγάλσζε ηεο έγθαηξεο απνζηνιήο ηνπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ άζξακ, ηνπο ζπληνληζηέο ηνπ 
πνιηηεηαθνχ seva θαη ηελ ηνπηθή νκάδα γηα ηε δηαλνκή ηνπ. Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηνλ πληνληζηή 11573, 
ζηνλ Senior Θεξαπεπηή 02814  θαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Πεξηθέξεηαο απφ ηε Υαξηάλα, νη νπνίνη έρνπλ θάλεη 
εμαηξεηηθή δνπιεηά γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ seva. 

Σν πην ζιηβεξφ πξφζσπν ηεο παλδεκίαο είλαη φηη πνιιέο νηθνγέλεηεο έρνπλ ράζεη θνληηλά θαη αγαπεκέλα 
ηνπο πξφζσπα. Οη άλζξσπνη πνπ έρνπλ βηψζεη απψιεηα κπνξεί λα έρνπλ κηα ζεηξά απφ ζπλαηζζήκαηα. 
Απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζνθ, κνχδηαζκα, ζιίςε, άξλεζε, απφγλσζε, άγρνο, ζπκφ, ελνρέο, κνλαμηά, 
θαηάζιηςε, αδπλακία, αλαθνχθηζε θαη ιηγνχξα. Θα ζπκβνχιεπα φινπο ηνπο ζεξαπεπηέο λ‟ αλαδεηνχλ 
ηέηνηα ζπκπηψκαηα αλάκεζα ζηνπο αζζελείο θαη λα ηνπο αληηκεησπίδνπλ κε επηπιένλ αγάπε θαη θξνληίδα. 

Κάλακε θάπνηα αλαδηάξζξσζε εζσηεξηθά ηεο νκάδαο δηαρεηξίζεο καο. Ωζηφζν, νη ζεξαπεπηέο δελ 
επεξεάδνληαη κε θαλέλαλ ηξφπν θαη κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα ζηέιλνπλ ηα εξσηήκαηά ηνπο ζηε 
δηεχζπλζε admin@vibrionics.org. Θα κπνξνχζα λα ζαο δεηήζσ λα ζπλερίζεηε λα ζηέιλεηε ηζηνξηθά 
πεξηπηψζεσλ θαη εξσηήκαηα γηα combo ζηηο θαλνληθέο καο δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

πκπεξαζκαηηθά, ε νδεγία ηνπ αγαπεηνχ καο Κπξίνπ πξνο εκάο ζην Shivaratri είλαη λα “Αθνινπζνύκε ηα 
Βήκαηά Τνπ». Λέεη, «Γελ πξέπεη λα ζπαηαιάηε ηνλ πνιύηηκν ρξόλν ζαο ζε κάηαηα θνπηζνκπνιηά. Αληίζεηα, 
αλαιάβεηε δξαζηεξηόηεηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζε ρσξηά θαη πεξηνρέο κε θησρόζπηηα. – άηπα άη 
Μπάκπα, Οκηιία Shivaratri, 14 Φεβξνπαξίνπ 1999. 

Δίζε φινη λα ζπλερίζνπκε λα θαιιηεξγνχκε αγάπε ζηηο θαξδηέο καο θαη λα ζπλερίζνπκε ηελ θαιή δνπιεηά! 

ηελ ππεξεζία αγάπεο ηνπ άη, 

Jit K Aggarwal 

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

 Προυίλ Θεραπεστών  
Η Θεξαπεύηξηα 03108...Διιάδα είλαη απφθνηηνο βηνρεκείαο κε κεηαπηπρηαθφ ζην κάξθεηηλγθ. Αλ θαη δελ 
αηζζάλεηαη φηη είλαη θιαζηθή αθφινπζνο ηνπ άη, ε ζεξαπεχηξηα έρεη εθηεζεί ζηνλ νπάκη απφ ηελ παηδηθή 
ηνπ ειηθία, θαζψο ε κεηέξα ηεο είρε βηβιία γηα ηνλ Μπάκπα θαη έλα θνπηί κε βηκπνχηη. Μηα ηεξάζηηα αθίζα 
ηνπ άηπα άη Μπάκπα θάιππηε κηα κεγάιε βηηξίλα ζ‟ έλα θαηάζηεκα θνληά ζην ζπίηη ηνπο. Σξέθεη βαζχ 
ζαπκαζκφ γηα ηνλ νπάκη θαη ηα ηεξάζηηα αλζξσπηζηηθά Σνπ έξγα.  

Βίσζε ηε δχλακε ηνπ βηκπνχηη απφ πξψην ρέξη φηαλ ε 14ρξνλε θφξε ηεο εκθάληζε έλα αιιεξγηθφ 
εμάλζεκα κε θαγνχξα ζε φιν ηεο ην ζψκα. Πξηλ πάεη ηελ θφξε ηεο ζην λνζνθνκείν, έβαιε ιίγν βηκπνχηη 
ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο θαη πξνο κεγάιε ηεο έθπιεμε ηε ζηηγκή πνπ ην βηκπνχηη ήξζε ζε επαθή κε ην 
εμάλζεκα, απηφ εμαθαλίζηεθε! Λεηηνχξγεζε ζαλ γφκα θαη, κέζα ζε ιίγα ιεπηά, νιφθιεξν ην δέξκα έγηλε 
θπζηνινγηθφ. 

mailto:admin@vibrionics.org
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Πνιχ λσξίο, ε ζεξαπεχηξηα ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ην ζαχκα ηεο ίδηαο ηεο δσήο θαη ηεο θχζεο δελ κπνξνχζε 
λ‟ απνθαιπθζεί κφλν κέζα απφ ην θαθφ ηεο επηζηήκεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 
παηδηθήο ηεο ειηθίαο,  
ε ζεξαπεχηξηα έιαβε νκνηνπαζεηηθέο ζεξαπείεο θαη ζεξαπείεο ξέηθη θαη νη δχν 
απνδείρζεθαλ εμαηξεηηθά επεξγεηηθέο. Ωο ελήιηθε, πάληα αλαδεηνχζε 
ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο γηα λα βνεζήζεη ηελ νηθνγέλεηά ηεο θαη ηνλ εαπηφ ηεο. 
Πξηλ απφ είθνζη ρξφληα, κηα θίιε ηεο έδσζε έλα κπνπθάιη δνλεηηθφ ίακα γηα λα 
ην ρνξεγεί ζηα κηθξά παηδηά ηεο θάζε θνξά πνπ θξπνινγνχζαλ ή είραλ ππξεηφ. 
Απηή ε ζεξαπεία απνδείρζεθε έλα „καγηθφ ξαβδί‟ ζηα ρέξηα ηεο θαη ηεο έδηλε 
εληππσζηαθά απνηειέζκαηα. Σν 2014, ε ίδηα θίιε ηεο αλέθεξε φηη ν Dr Aggarwal 
επξφθεηην ζχληνκα λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα ζεκηλάξην ζηελ Διιάδα. Απηφ ήηαλ 
ην μεθίλεκα ηνπ ηαμηδηνχ ηεο κε ηε δνλεηηθή πνπ ζεσξεί πνιχηηκν δψξν θαη πνπ 
έρεη γίλεη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηεο. 

Οη επθαηξίεο γηα λα εθαξκφδεη ηε δνλεηηθή ηεο έξρνληαη ζπρλά εληειψο απξνζδφθεηα. Βξίζθεη ηνλ εαπηφ 
ηεο λα κηιάεη γηα δνλεηηθή, ρσξίο θαλέλα ιφγν, κεξηθέο θνξέο ζε αγλψζηνπο θαη εθπιήζζεηαη φηαλ ηνπο 
βξίζθεη αλνηρηνχο λα ιάβνπλ ζεξαπεία απ‟ απηήλ. Κάπνηε ζπλάληεζε κηα θαηλνκεληθά πγηή πσιήηξηα 
ςαξηψλ ζε κηα ππαίζξηα αγνξά θαη άξρηζε λα ηεο κηιάεη γηα ηε δνλεηηθή. Η πσιήηξηα δήηεζε ζεξαπεία 
ιφγσ θφβνπ θαη αλαζθάιεηαο γηα ηελ θαηάζηαζή ηεο κεηά απφ επέκβαζε ζηνλ ζπξενεηδή ιφγσ 
θαθνήζεηαο. Σελ επφκελε εβδνκάδα, ε ζεξαπεχηξηα ηεο έδσζε NM6 Calming + NM12 Combination 12 + 
NM25 Shock + NM95 Rescue Plus + NM110 Essiac + BR2 Blood Sugar + BR3 Depression + BR4 
Fear + SR308 Pituitary Gland + SR521 Pineal Gland θαη ζπλέρηζε λα ηελ ζπλαληά ζηε ιατθή αγνξά γηα 
ηνπο επφκελνπο δπφκηζη κήλεο, μαλαγεκίδνληαο ην κπνπθάιη ηεο φηαλ ρξεηαδφηαλ. Η αζζελήο είρε 
μεπεξάζεη πιήξσο ην θφβν θαη ην αίζζεκα αλαζθάιεηαο ζ‟ απηφ ην δηάζηεκα. 

Η ζεξαπεχηξηα έρεη επηηχρεη κε αξθεηνχο αζζελείο, φπσο έλαο 53ρξνλνο ειεθηξνιφγνο πνπ έπαζρε απφ 
εκβνέο γηα δχν ρξφληα. Γελ κπνξνχζε λα εξγαζηεί κε πιήξεο σξάξην θαζψο δελ κπνξνχζε λα ζηαζεί γηα 
πνιιέο ψξεο ρσξίο λα αηζζάλεηαη δάιε θαη ν ζφξπβνο ηνπ ειεθηξηθνχ ηξππαληνχ επηδείλσλε ην πξφβιεκα. 
Σνπ έδσζε: CC5.3 Νόζνο ηνπ Μεληέξ + CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC12.1 Τνλσηηθό γηα 
ελήιηθεο + CC15.1 Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC18.7 Ίιηγγνο…TDS. πλάληεζε ηνλ 
αζζελή κεηά απφ έμη κήλεο θαη πξνο ραξά ηεο είρε αλαξξψζεη πιήξσο κε έλα κφλν κπνπθάιη ράπηα πνπ 
δηήξθεζε έμη εβδνκάδεο. Πξνο ηηκήλ ηνπ, ζπλέρηζε ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή παξά ηηο δχν εκέξεο ηνπ 
ηξνκεξνχ ηιίγγνπ ακέζσο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο (πηζαλφηαηα απνθάζαξζε). Έρεη βηψζεη ηελ 
πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο θαη έηζη ην έρεη πάληα καδί ηεο, ζε 
θάζε ηζέπε θαη ηζάληα. Θεσξεί φηη ηα ηάκαηα ηνπ Μπαρ είλαη εμαηξεηηθά σθέιηκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
φζσλ ζέηνπλ εκπφδηα ζηε ζεξαπεία ηνπο κε ηελ ςπρηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ην NM6 Calming γηα φζνπο 
βξίζθνληαη ππφ πίεζε 24 ψξεο ην 24σξν. 

Έρεη εμειηρζεί ζηελ πξαθηηθή ηεο ζηε δνλεηηθή κε ηα ρξφληα. Αξρηθά, ήηαλ γεκάηε απφ θφβν λα κελ θάλεη 
ιάζε πνπ ηψξα πιένλ έρεη δψζεη ηε ζέζε ζε κηα ζηαζεξή πίζηε φηη είλαη απιψο έλαο ελδηάκεζνο κεηαμχ 
ηνπ Θενχ (ηνπ Θεξαπεπηή) θαη ηνπ αζζελνχο. πρλά κηιά ζηνλ νπάκη ελψ εηνηκάδεη κηα ζεξαπεία θαη ιέεη 
φηη δελ ππάξρεη „ιάζνο ζεξαπεία‟ - ε ζσζηή πάληα απνθαιχπηεηαη, ζπρλά αςεθψληαο ηε ινγηθή. Λέεη φηη ν 
θαιχηεξνο ηξφπνο λ‟ αθνχο ηνπο άιινπο είλαη κε αλνηρηή θαξδηά θαη φρη κφλν κέζα απφ η‟ απηηά.  
Η ζεξαπεία αζζελψλ θαη ην άθνπζκα ησλ ηζηνξηψλ ηνπο βνήζεζε λ‟ αληηκεησπίζεη ηα πξνζσπηθά ηεο 
δεηήκαηα θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη πφζν ζπλδεδεκέλνη είκαζηε φινη, παξά ηελ εζληθφηεηα, ηε ζξεζθεία, ην 
ζηάηνπο καο θ.ιπ. Μάιηζηα, πνιχ ζπρλά γηα λα είλαη ζχκπησζε απηφ, έλα ίακα πνπ δίλεηαη ζε θάπνηνλ 
αζζελή ηελ βνεζάεη, ζαλ λα ην έπαηξλε ε ίδηα! 

Ωο ζεξαπεχηξηα, αληηκεησπίδεη ηε δέζκεπζε ηεο ζηνλ Θεφ θαη ηνπο αζζελείο ηεο πνιχ ζνβαξά. Δθηφο απφ 
ην seva ησλ αζζελψλ, αζρνιείηαη κε ηε κεηάθξαζε ησλ newsletters δνλεηηθήο ζηα ειιεληθά. Πξνηξέπεη 
φινπο ηνπο ζεξαπεπηέο λα δηαβάδνπλ ηα newsletters θαζψο απηά απνηεινχλ κηα αλεμάληιεηε πεγή 
γλψζεο. Αλαγλσξίδεη πψο ε κειέηε ηεο δνλεηηθήο βνεζά θάπνηνλ λα θαηαλνήζεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 
αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη πψο ηα Δγρεηξίδηα Θεξαπείαο 1 & 2 θαη νη επηά ζεηξέο Soham είλαη απαξαίηεηα 
γηα φινπο ηνπο ζεξαπεπηέο. Σν λα είζαη θαιφο ζεξαπεπηήο είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία φπνπ απαηηείηαη 
ζπλερήο κειέηε θαη έξεπλα. 

Πηζηεχεη φηη ν θαζέλαο απφ εκάο πξέπεη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θνηλσλία ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπ ηαιέληα. 
Σν seva Γνλεηηθήο είλαη ην κνλνπάηη πνπ ηεο έρεη ραξηζηεί θαη είλαη εμαηξεηηθά επγλψκσλ ζηνλ νπάκη πνπ 
ηελ επέιεμε σο φξγαλφ Σνπ.  
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Πεξηπηώζεηο λα κνηξαζηνύκε 

  Δζηζκόο ζην αιθνόι θαη ηα λαξθσηηθά  

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

Ο Θεξαπεπηήο 11622…Ιλδία είλαη απφθνηηνο θαξκαθεπηηθήο κε κεηαπηπρηαθφ ζηε δηαρείξηζε κάξθεηηλγθ θαη 
δηεπζχλεη κηα αθκάδνπζα επηρείξεζε ππνζηήξημεο ηεο θαξκαθεπηηθήο 
βηνκεραλίαο ζην θηίζηκν κάξθαο θαη ζηελ παξνρή πιηθνχ ζπζθεπαζίαο. Σν 1998, 
ζε έλα ηαμίδη εξγαζίαο ζηε ξη Λάλθα (ελ κέζσ ελφο εκθπιίνπ πνιέκνπ εθείλε ηελ 
επνρή), ζπλέρηζε λα αηζζάλεηαη ηελ παξνπζία κηαο αφξαηεο δχλακεο πνπ ηνλ 
πξνζηάηεπε ζπλερψο. Δίδε ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ νπάκη ζηα ζπίηηα θαη ηηο θιηληθέο 
αξθεηψλ γηαηξψλ πνπ επηζθέθηεθε. Αλππνκνλψληαο λα έρεη ην darshan ηνπ 
νπάκη, θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Ιλδία, επηζθέθηεθε ην Βξηληαβάλ (ε θαηνηθία 
ηνπ νπάκη ζηε Μπαλγθαιφξ). Γίλνληάο ηνπ padanamaskar θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
πξψηνπ ηνπ darshan, ν νπάκη ηνλ πήξε κε αγάπε ζην πνίκλην Σνπ. 

Έθηνηε, ν ζεξαπεπηήο ζπκκεηέρεη κε ραξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οξγαληζκνχ 
άη θαη απφ ην 2018 ππεξεηεί σο πληνληζηήο Πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίαο. 
Πξνζθέξεηαη ηαθηηθά σο sevadal θαη έρεη αλαιάβεη ην έξγν ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη 
ηεο εθηχπσζεο αθηζψλ γηα πνιιέο άη εθδειψζεηο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Πξαζάληη Νηιάγηακ. ηηο αξρέο ηνπ 2019 ζρεδίαζε αθίζεο γηα ηελ θιηληθή 
δνλεηηθήο ζην εμεηδηθεπκέλν λνζνθνκείν ζην Whitefield. Σφηε ήηαλ πνπ άθνπζε γηα πξψηε θνξά γηα ηε 
δνλεηηθή, έλησζε έιμε ακέζσο γη‟ απηή θαη ην εμέιαβε σο κηα ζαπκάζηα επθαηξία λα θάλεη πεξηζζφηεξν 
seva. Δγγξάθεθε ζην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, πηζηνπνηήζεθε σο AVP ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2020 θαη VP 
έμη κήλεο αξγφηεξα. Σψξα είλαη κέινο ηεο δηνηθεηηθήο νκάδαο δνλεηηθήο θαη σο Πεξηθεξεηαθφο πληνληζηήο 
ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πξνεηνηκαζία θαη δηαλνκή ηνπ IB ζε seva dals ζην Πξαζάληη Νηιαγηάκ . 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν εηψλ ηεο πξαθηηθήο ηνπ, έρεη δεη πνιιά ζαπκαζηά πεξηζηαηηθά. Κάπνηε κηα 
ιάηξεο ηνπ άη δήηεζε ην IB (ίακα Δλίζρπζεο Αλνζίαο) γηα ηελ ίδηα θαη ηελ νηθνγέλεηά ηεο. Σελ επφκελε 
κέξα πνπ ην έιαβε, είδε έλα φκνξθν φλεηξν ηνπ ίξληη Μπάκπα πνπ ηεο έδηλε amrita (ζείν λέθηαξ) θαη ηελ 
πξνέηξεπε λα ην δψζεη ζε άιινπο - ηα ίδηα αθξηβψο άηνκα γηα ηα νπνία είρε δεηήζεη ην ΙΒ! Ο ίξληη άη 
εμίζσλε ηα δνλεηηθά κε ηελ amrita! 

Ο ζεξαπεπηήο είρε ζεακαηηθή επηηπρία θαηά ηε ζεξαπεία κηαο 81ρξνλεο γπλαίθαο πνπ έπαζρε απφ ρξφλην 
χλδξνκν Δπεξέζηζηνπ Δληέξνπ θαη δπζαλεμία ζηε γινπηέλε. Η αιινπαζεηηθή δελ είρε ιεηηνπξγήζεη  
γη‟ απηήλ. Σεο έδσζε: CC4.1 Τνλσηηθό ηεο πέςεο + CC4.2 Τνλσηηθό ηνπ Ήπαηνο θαη ηεο Φνιεδόρνπ 
Κύζηεο + CC4.10 Γπζπεςία + CC12.1 Τνλσηηθό γηα ελήιηθεο…TDS. Μηα εβδνκάδα αξγφηεξα, ε θφξε 
ηεο αζζελνχο ηνπ είπε ελζνπζηαζκέλε φηη ε κεηέξα ηεο έηξσγε ηψξα φ,ηη ηεο άξεζε ρσξίο αλεπηζχκεηεο 
ζπλέπεηεο! Έθηνηε, ε αζζελήο αθνινπζεί θαλνληθή δηαηξνθή. Μηα θνξά, φηαλ έδσζε ην CC11.3 
Πνλνθέθαινη ζηελ νηθηαθή βνεζφ ηνπ, δηαπίζησζε φηη επέζηξεςε γηα μαλαγέκηζκα ζε κφιηο κηα 
εβδνκάδα. Σνπ είπε φηη είρε ζεξαπεπηεί απφ ηελ πάζεζε ηεο εηψλ ζε ηξεηο κέξεο θαη ηψξα κνίξαδε ηα 
ράπηα ζε άιινπο πνπ έπαζραλ απφ πνλνθέθαιν. Απηή ε αληδηνηειήο ζηάζε ηεο αζζελνχο παξαθίλεζε ηνλ 
ζεξαπεπηή λα ππεξεηεί κε αθφκε κεγαιχηεξν δήιν.Δίρε κηα πξνζσπηθή εκπεηξία κε ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δνλεηηθήο φηαλ ε ζχδπγφο ηνπ έπηαζε ηνλ αληίρεηξά ηεο ζηελ πφξηα ηνπ 
απηνθηλήηνπ ηνπο φηαλ επξφθεηην λα θχγνπλ γηα ην θέληξν άη γηα seva δνλεηηθήο. Έκεηλε ρσξίο αλάζα 
απφ ην ζνθ θαη ηνλ πφλν. Ο ζεξαπεπηήο ηεο ρνξήγεζε ακέζσο κία δφζε CC10.1 Δπείγνπζεο 
θαηαζηάζεηο θαη CC18.5 Νεπξαιγία ζην ζηφκα. Μέζα ζε ιίγα ιεπηά έλησζε πνιχ θαιχηεξα θαη 
κπφξεζαλ λα ηαμηδέςνπλ. ηελ θιηληθή εηνίκαζε: CC3.2 Αηκνξξαγηθέο δηαηαξαρέο + CC10.1 
Eπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC18.5 Νεπξαιγία + CC20.4 Μύεο & Δξεηζηηθόο ηζηόο πνπ έπαηξλε ζπρλά 
θαη ην πξήμηκν ππνρψξεζε κέζα ζε 2 ψξεο. Αλάξξσζε ζε ηέηνην βαζκφ πνπ θαηάθεξε λα πξνεηνηκάζεη 
ηάκαηα γηα ηηο επφκελεο ηέζζεξηο ψξεο!  

Ο ζεξαπεπηήο έρεη ππφςε ηνπ πνιινχο ειηθησκέλνπο αζζελείο πνπ ππνθέξνπλ απφ ρξφληεο αζζέλεηεο γηα 
πεξηζζφηεξα απφ 15 ρξφληα θαη έρεη θαηαιήμεη ζε έλαλ ζπλδπαζκφ πνπ απνθαιεί “Sai Abhayam” 
(Αθαίξεζε ηεο αηηίαο ηνπ θφβνπ): CC3.1 Τνλσηηθό θαξδηάο + CC7.1 Τνλσηηθό καηηώλ + CC12.1 
Τνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC13.1 Τνλσηηθό λεθξώλ + CC15.1 Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + 
CC17.2 Κάζαξζε + CC18.1 Δγθεθαιηθέο αλαπεξίεο + CC 21.11 Πιεγέο & Γδαξζίκαηα. Σν ζπλδπάδεη 
κε έλα combo γηα νπνηαδήπνηε αζζέλεηα ηξφπνπ δσήο, φπσο ν δηαβήηεο θαη έρεη γλσξίζεη εμαηξεηηθά 
απνηειέζκαηα. 

Ο ζεξαπεπηήοο αλαγλσξίδεη φηη ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο αζζελείο ηνλ βνήζεζε λα εξγαζηεί κε ηνλ εαπηφ 
ηνπ – έρεη αλαπηχμεη ελζπλαίζζεζε, ππνκνλή θαη ηελ ηθαλφηεηα λα εξγάδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ θαξδηά 
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παξά κε ην θεθάιη. Θεσξεί θάζε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ αζζελή κηα επθαηξία λα ζθεθηεί ηνλ νπάκη θαη ηελ 
πξνεηνηκαζία ηακάησλ κηα επθαηξία γηα πξνζεπρή ζε Απηφλ. Πξνηξέπεη φινπο ηνπο ζεξαπεπηέο λα 
αθηεξψζνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην seva δνλεηηθήο θαη έηζη λα βηψζνπλ ηε γιπθχηεηα ηεο Θετθήο αγάπεο 
ηνπ νπάκη, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ απνζηνιή Σνπ λα θάλεη ηε δνλεηηθή ηελ „Ιαηξηθή ηνπ κέιινληνο‟. 

Πεξηπηώζεηο λα κνηξαζηνύκε 

  Νεπξαιγία ησλ πνδηώλ 

  Ηκηθξαλία 

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

 Ιστορικά Περιπτώσεων με τη Χρήση Combos  

1. Δζηζκόο ζην αιθνόι θαη ηα λαξθσηηθά 03108….Διιάδα Μηα 28ρξνλε πνπ είρε αδπλακία ζην αιθνφι 
εζίζηεθε ζε απηφ πξηλ απφ πέληε ρξφληα, ακέζσο κεηά ηε γέλλεζε ηνπ γηνπ ηεο. Ήηαλ ρσξηζκέλε θαη δελ 
κπνξνχζε λ‟ αληεπεμέιζεη ζηελ επζχλε ηεο θξνληίδαο ηνπ αγνξηνχ, γηα ηελ νπνία έπξεπε λα εμαξηάηαη 
απφ ηε κεηέξα ηεο, παξφιν πνπ δελ είραλ θαιέο ζρέζεηο. Έβγαηλε ζε θιακπ γηα λα πηεη θαη λα ρνξέςεη 
ελψ ε κεηέξα ηεο θχιαγε ην παηδί. Έκνηαδε λα έρεη λεπξηθή δηάζεζε, επαίζζεηε απφ ηε θχζε ηεο θαη ήηαλ 
πάληα απνινγεηηθή. Δίρε θαη θαθή φξεμε. Καζψο ν θίινο ηεο ήηαλ ηνμηθνκαλήο, άξρηζε λα παίξλεη 
λαξθσηηθά (κφλν ηα αββαηνθχξηαθα) πξηλ απφ πεξίπνπ 18 κήλεο. Ήζειε λα μεπεξάζεη ηνλ εζηζκφ ηεο, 
έηζη ζηηο 20 Ιαλνπαξίνπ 2020, πιεζίαζε ηελ ζεξαπεχηξηα πνπ ηεο έδσζε: 

#1. SR318 Thuja 30C…TDS γηα 4 εκέξεο αθνινπζνχκελν απφ     

#2. NM5 Brain TS + NM6 Calming + NM12 Combination-12 + NM22 Liver + NM69 CB8 + NM90 
Nutrition + NM95 Rescue Plus + OM8 Hypo & Hyperglycaemia +  OM17 Liver-Gallbladder + SM41 
Uplift + SR240 Kidney + SR242 Liver + SR271 Arnica 30C + SR275 Belladonna + SR302 Nux Vomica 
CM + SR329 Crab apple + SR330 Addiction to Alcohol + SR340 Aloe Socotrina + SR417 Agrimony + 
SR439 Pine + SR443 Star of Bethlehem…QDS  

Μεηά ηηο δχν πξψηεο εκέξεο, έλησζε κεγάιε έληαζε, άγρνο θαη είρε γξήγνξν θαξδηαθφ παικφ αιιά 
επέκεηλε κε ην ίακα. Μεηά απφ ηξεηο εβδνκάδεο αλέθεξε φηη δελ έπαηξλε λαξθσηηθά θαη έπηλε πνιχ 
ιηγφηεξν. Έλησζε 60% θαιχηεξα. Σηο επφκελεο ηξεηο εβδνκάδεο, ε θαηαλάισζε αιθνφι κεησλφηαλ 
ζπλερψο κέρξη πνπ θαηαλάισλε ιίγν κφλν ηα αββαηνθχξηαθα – κηα ηεξάζηηα βειηίσζε. Έηζη, ζηηο 4 
Μαξηίνπ, ε δφζε ηνπ #2 κεηψζεθε ζε TDS. Έμη κήλεο αξγφηεξα έπηλε κηα κηθξή πνζφηεηα αιθνφι θαη απηή 
κφλν πεξηζηαζηαθά φηαλ ήηαλ αγρσκέλε. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2020 κεηαθφκηζε ζηελ Διβεηία θαη πήξε 
αξθεηά ράπηα γηα ηξεηο κήλεο. πλέρηζε ηε ζεξαπεία ζε TDS κέρξη πνπ ηειείσζαλ ηα ράπηα ηνλ Ννέκβξην 
αιιά έκεηλε ζε επαθή κε ηε ζεξαπεχηξηα. Η ηειεπηαία ηνπο επαθή ήηαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2021, 
πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο θαη ε αζζελήο κε ραξά επηβεβαίσζε φηη δελ 
είρε πιένλ θαλέλα πξφβιεκα κε ηα λαξθσηηθά ή ην αιθνφι θαη φηη αηζζαλφηαλ πνιχ ελεξγεηηθή θαη 
γαιήληα.  

Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ην θνπηί ησλ 108CC, δψζηε #1: CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο; #2: CC4.2 
Τνλσηηθό ηνπ Ήπαηνο & ηεο Φνιεδόρνπ Κύζηεο + CC12.1 Τνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC15.1 Χπρηθό 
& Σπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC15.3 Δζηζκνί + CC17.2  Κάζαξζε + CC18.1 Δγθεθαιηθέο 
αλαπεξίεο 

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

2. Νεπξαιγία ησλ πνδηώλ 11622 …Ιλδία  Μηα 73ρξνλε γπλαίθα ππέθεξε απφ πφλν ζηα γφλαηα θαη ηηο γάκπεο 
κε αίζζεκα θαςίκαηνο θαη κπξκεγθηάζκαηνο πνπ αθηηλνβνινχζε ζηα πφδηα ηεο, πεξηζζφηεξν ζην δεμί 
πφδη, γηα πάλσ απφ έμη κήλεο. ηαλ ζεθσλφηαλ απφ ηελ θαζηζηή ζέζε, ν πφλνο αλέβαηλε ζην πφδη ηεο θαη 
ηεο ήηαλ δχζθνιν λα πεξπαηήζεη αθφκα θαη γηα κηθξή απφζηαζε. Αλ ν πφλνο ήηαλ αθφξεηνο, έπαηξλε έλα 
παπζίπνλν θαη ππνρσξνχζε. Σα θαηάθεξε γηα έλα κήλα κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν. Αξγφηεξα έθαλε 
θπζηνζεξαπεία γηα κεξηθέο εβδνκάδεο, εθηφο απφ παπζίπνλα αιιά ε αλαθνχθηζε ήηαλ πάληα πξνζσξηλή. 
ηε ζπλέρεηα ηεο ζπληαγνγξαθήζεθε Neurobion, έλα ηνλσηηθφ ησλ λεχξσλ ην νπνίν έπαηξλε γηα έλα 
δεθαπελζήκεξν θάζε κήλα, γηα 4 κήλεο. Γελ ππήξμε βειηίσζε θαη ην πξφβιεκα παξέκελε. Δπηζθέθηεθε 
ηνλ ζεξαπεπηή ζηηο 3 Μαξηίνπ 2020 θαη ηεο δφζεθε: 

CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC12.1 Τνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC18.5 Νεπξαιγία + CC20.4 
Mύεο & Δξεηζηηθόο ηζηόο…TDS  
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Μέζα ζε 10 εκέξεο είρε αλαθνπθηζηεί θαηά 70% απφ ηνλ πφλν ζην γφλαην θαη ηε γάκπα αιιά ην αίζζεκα 
θαχζνπ παξέκεηλε. Έλα κήλα αξγφηεξα, ζηηο 12 Απξηιίνπ, αλέθεξε 90% βειηίσζε ζηνλ πφλν αιιά ην 
αίζζεκα θαχζνπ θαη ην κπξκήγθηαζκα ζπλερίζηεθαλ. Δίρε επίζεο αλαπηχμεη έληνλν πφλν ζηελ πιάηε. Η 
δφζε απμήζεθε ζε 6TD γηα 3 εκέξεο θαη κεηά επέζηξεςε ζε TDS. Μέρξη ηηο 30 Απξηιίνπ, φια ηα 
ζπκπηψκαηά ηεο είραλ εμαθαληζηεί εληειψο θαη έλησζε 100% ζε θαιή θαηάζηαζε. Η δφζε κεηψζεθε ζε BD 
γηα 15 εκέξεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε OD. Μεηά απφ 18 κήλεο, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2022, ζπλερίδεη λα ηα πάεη 

θαιά θαη επέιεμε λα παίξλεη ην ίακα OD γηα ζπληήξεζε.   

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

3. Ηκηθξαλία 11622…Ιλδία  Μηα 43ρξνλε γπλαίθα άξρηζε λα παζαίλεη ζπρλέο θαη ζνβαξέο θξίζεηο εκηθξαλίαο 
ζπλνδεπφκελεο απφ αηζζεηεξηαθέο ελνριήζεηο, δπλαηφ ήρν θαη έληνλν θσο ηξηγχξσ (αχξα), πξηλ απφ 
πέληε ρξφληα. Πάζαηλε απηέο ηηο θξίζεηο ζρεδφλ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα, θάζε επεηζφδην δηαξθνχζε 
ηέζζεξηο ψξεο θαη κεξηθέο θνξέο φιε ηε λχρηα, δηαηαξάζζνληαο ηνλ χπλν ηεο. Σα ηειεπηαία ηέζζεξα 
ρξφληα έπαηξλε θαζεκεξηλά ην αιινπαζεηηθφ θάξκαθν Flunarizine θαη απηφ ηεο έδηλε πιήξε αλαθνχθηζε. 
Ωζηφζν, ήζειε λα ζηακαηήζεη απηφ ην θάξκαθν. Σξεηο θνξέο πξνζπάζεζε λα ην ζηακαηήζεη αιιά ε 
εκηθξαλία επαλήιζε κεηά απφ έλα κήλα, κε κεγαιχηεξε ζνβαξφηεηα. Έηζη, ζηηο 15 Απξηιίνπ 2020, 
πιεζίαζε ηνλ ζεξαπεπηή. Δθείλε ηελ επνρή ήηαλ ππφ πίεζε ιφγσ νηθνγελεηαθψλ δεηεκάησλ θαη ηεο 
δφζεθε:   

CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC11.3 Πνλνθέθαινη + CC11.4 Ηκηθξαλίεο + CC12.1 Τνλσηηθό 
γηα ελήιηθεο…TDS    

Η αζζελήο ζπλέρηζε επίζεο λα παίξλεη ην αιινπαζεηηθφ θάξκαθν. Μεηά απφ 10 εκέξεο απφ ηε ιήςε ηνπ 
ηάκαηνο δελ είρε πιένλ άγρνο. Σν κπαιφ ηεο εξέκεζε θαη ραιάξσζε. Ωζηφζν, δελ έλησζε άλεηα λα 
ζηακαηήζεη ην Flunarizine απφ θφβν κήπσο επαλέιζεη ε εκηθξαλία. Δλ ησ κεηαμχ, ν ζχδπγφο ηεο θαη ηα 
παηδηά ηεο έθαλαλ ζεξαπεία θαη ζεξαπεχηεθαλ κε δνλεηηθή. ε έμη κήλεο απέθηεζε αξθεηή απηνπεπνίζεζε 
θαη ζπγθέληξσζε ην ζάξξνο λα ζηακαηήζεη ην Flunarizine. Μεηά απφ έλα κήλα πνπ ην ζηακάηεζε, αλέθεξε 
κε επηπρία ζηηο 15 Ιαλνπαξίνπ 2021 φηη ε εκηθξαλία ηεο δελ επαλεκθαλίζηεθε. Σν ίακα κεηψζεθε ζηαδηαθά 
ζε OD έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2021 θαη ζην κεδέλ ηνλ Ινχιην. Απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2022, ε αζζελήο 
ζπλερίδεη λα είλαη θαιά θαη δελ έρεη ππνηξνπή. 

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

4. Τξνθηθή αιιεξγία 03518…Καλαδάο  Μηα 57ρξνλε γπλαίθα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηαμηδηψλ ηεο ηνλ 
Φεβξνπάξην ηνπ 2015, 
εκθάληζε θιεγκνλή ζηα 
κάγνπιά ηεο πνπ έγηλαλ 
θφθθηλα θαη πξήζηεθαλ κε 
αίζζεκα θαςίκαηνο. Η 
θίιε ηεο δεξκαηνιφγνο, 
βιέπνληαο ηελ εηθφλα ηνπ 
πξνζψπνπ ηεο, δηέγλσζε 
φηη ήηαλ έθδεκα θαη ηεο 
ζπληαγνγξάθεζε κηα 
ζηεξνεηδή θξέκα ηελ 

νπνία ρξεζηκνπνίεζε γηα κηα εβδνκάδα. Μεηά απφ ιίγν θαηξφ, ηα ζπκπηψκαηα επαλήιζαλ, νπφηε άξρηζε 
λα παίξλεη ρπκφ απφ θχιια θφιηαλδξνπ θαζεκεξηλά θαη έθαλε κηα ήπηα δηαηξνθή θαη ήηαλ θαιά κέζα ζε 
κηα εβδνκάδα. Αξγφηεξα, ηνλ Μάξηην ηνπ 2015, αθνχ έιαβε ηελ πηζηνπνίεζε σο ζεξαπεχηξηα, ιάκβαλε 
ηελ αθφινπζε ζεξαπεία φπνηε εκθαλίδνληαλ ηα ζπκπηψκαηα:  

#1. CC21.3 Γεξκαηηθέο αιιεξγίεο + CC21.6 Έθδεκα…6TD  

Σα ζπκπηψκαηα εμαθαλίδνληαλ ζε 4 εκέξεο θαη κείσλε ζηαδηαθά ηε δνζνινγία. Ωζηφζν, ηα ζπκπηψκαηα 
επέζηξεθαλ θαη ζχληνκα θαηάιαβε φηη απηφ νθεηιφηαλ ζε αιιεξγία. Με πξνζεθηηθή κειέηε, αλαθάιπςε φηη 
θάζε θνξά πνπ έηξσγε θηζηίθηα, ιεπθή δάραξε, πξντφληα απφ ιεπθφ αιεχξη ή ζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα, 
εκθαλίδνληαλ απηά ηα ζπκπηψκαηα, επνκέλσο ζηακάηεζε λα ηξψεη απηά ηα ηξφθηκα. Έθαλε πγηεηλέο 
αιιαγέο ζηε δηαηξνθή ηεο αιιά κεξηθέο θνξέο ηηο έηξσγε θαηά ιάζνο ζε επαγγεικαηηθέο εθδειψζεηο θαη 
ελψ ηαμίδεπε. Μπνξνχζε λα ηα θαηαθέξεη κε ην #1. Ωζηφζν, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2020, ελ κέζσ ινθληάνπλ 
γηα ηνλ Covid, φηαλ βξηζθφηαλ ζε απίζηεπην ζηξεο ιφγσ αιιαγήο θαηνηθίαο ζην εμσηεξηθφ, έθαγε θηζηίθηα 
θαη ζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα γηα πεξίπνπ έλα κήλα θαη ηα ζπκπηψκαηα επαλεκθαλίζηεθαλ κε κεγαιχηεξε 
ζνβαξφηεηα. ηηο 17 Απγνύζηνπ άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί ην βειηησκέλν combo: 
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#2. CC12.1 Τνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC15.1 Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC18.5 
Νεπξαιγία + #1...6TD  

Μέζα ζε 2 εκέξεο, ε εξπζξφηεηα θαη ην πξήμηκν κεηψζεθαλ θαηά 70% θαη ην θάςηκν θαηά 100%. Η 
δνζνινγία κεηψζεθε ζε TDS. ε κηα αθφκε εβδνκάδα, ππήξμε 90% αλαθνχθηζε απφ ηελ εξπζξφηεηα θαη 
ην πξήμηκν, ε δνζνινγία κεηψζεθε ζε BD ζηηο 25 Απγνχζηνπ θαη ζε OD ζηηο 7 επηεκβξίνπ φηαλ έλησζε 
100% θαιχηεξα, πξηλ ζηακαηήζεη ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2020. Έπαηξλε επίζεο ρπκφ θφιηαλδξνπ 
θαζεκεξηλά θαη έβαδε ηδει αιφεο (AloeVera) ζην πξφζσπν.  

Απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2022, ηζηκπνινγνχζε ηαθηηθά θηζηίθηα θαη έηξσγε ζπρλά ηα αγαπεκέλα ηεο γιπθά 
απφ ιεπθή δάραξε θαη ήηαλ απνιχησο κηα ραξά. 

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

5. Σύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα11632…Ιλδία  Μηα 39ρξνλε επαγγεικαηίαο ινγηζκηθνχ εξγαδφηαλ ζηνλ 
θνξεηφ ηεο ππνινγηζηή γηα 16 ψξεο/εκέξα γηα πάλσ απφ έλα ρξφλν, κε απνηέιεζκα πφλν θαη πξήμηκν 
ζηνλ δεμηφ δείθηε θαη ζηα κεζαία δάρηπιά ηεο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2020. Δπίζεο, είρε ηξέκνπιν ζηνλ δείθηε 
ηεο. Η θαηάζηαζε έγηλε ηφζν άζρεκε πνπ δελ κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα δχν δάρηπια γηα 
πιεθηξνιφγεζε, γηα πεξηζζφηεξν απφ πέληε κήλεο έπξεπε λα πιεθηξνινγεί κε άιια δάρηπια. ‟ απηφ ην 
ρξνληθφ ζεκείν, εθάξκνζε θαξκαθεπηηθφ ιάδη πνπ ηεο παξείρε θάπνηα αλαθνχθηζε. Γεδνκέλνπ φηη ην 
πξήμηκν εμαπισλφηαλ ζε νιφθιεξε ηελ παιάκε, ζηηο 5 Απξηιίνπ 2021 ζπκβνπιεχηεθε έλαλ γηαηξφ πνπ 
δηέγλσζε φηη απηφ ήηαλ ζχλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα. Σεο ζπληαγνγξάθεζε απφ ηνπ ζηφκαηνο θάξκαθα 
ηα νπνία δελ πήξε γηαηί θνβήζεθε ηηο παξελέξγεηεο. Καζψο έςαρλε απεγλσζκέλα γηα κηα ελαιιαθηηθή 
ιχζε, έκαζε γηα ηε δνλεηηθή κέζσ ηεο θίιεο ηεο θαη ζηηο 5 Μαΐνπ 2021, ζπκβνπιεχηεθε ηνλ ζεξαπεπηή 
πνπ έδσζε: 

#1. CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC20.3 Αξζξίηηδα...TDS  

#2. CC20.3 Αξζξίηηδα...BD ζε ιάδη θαξχδαο γηα εμσηεξηθή εθαξκνγή  

ηηο 21 Μαΐνπ, είρε 40% αλαθνχθηζε ζε φια ηεο ηα ζπκπηψκαηά ηεο θαη πεξηζηαζηαθά κπνξνχζε αθφκε 
θαη λα ρξεζηκνπνηεί θαη ηα δχν δάρηπια. ε κηα αθφκε εβδνκάδα, ππήξμε πεξαηηέξσ νπζηαζηηθή βειηίσζε 
θαη κπνξνχζε λα θηλεί ην ρέξη ηεο πην ειεχζεξα ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα δάρηπια. Μεηά απφ έλαλ αθφκε 
κήλα, ζηηο 27 Ινπλίνπ, αηζζαλφηαλ 90% θαιχηεξα ζπλνιηθά θαη ήηαλ πνιχ ραξνχκελε πνπ κπνξνχζε λα 
ζπλερίζεη ηνλ πξνεγνχκελν θφξην εξγαζίαο ηεο κε επθνιία. 

Μέρξη ηηο 5 επηεκβξίνπ φια ηα ζπκπηψκαηά ηεο είραλ εμαθαληζηεί εληειψο. Καη ηα δχν ηάκαηα κεηψζεθαλ 
ζηαδηαθά θαη ζηακάηεζαλ ζηηο 13 Ννεκβξίνπ. Απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2022, παξά ην φηη εξγαδφηαλ  
16 ψξεο/εκέξα ζε θνξεηφ ππνινγηζηή, θαλέλα απφ ηα ζπκπηψκαηα δελ επαλεκθαλίζηεθε. 

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

6. Πόλνο ζην ζηήζνο 11635…Ιλδία Έλαο 65ρξνλνο άλδξαο επηζθέθηεθε ηνλ ζεξαπεπηή κε ην παξάπνλν γηα 
επίκνλν πφλν ζην ζηήζνο θαηά ην βάδηζκα θαη αθφκε θαη θαηά ηελ αλάπαπζε, ηνπο ηειεπηαίνπο ελλέα 
κήλεο. Σν έηνο 1999, είρε ππνζηεί θαξδηαθή πξνζβνιή, ππνβιήζεθε ζε ζηεθαληαία αγγεηνπιαζηηθή θαη ηνπ 
ζπληαγνγξαθήζεθαλ αληηπεθηηθά αίκαηνο θαη θάξκαθα γηα ηε κείσζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ησλ 
ιηπηδίσλ. Έδεηρλε λα είλαη θαιά κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2020 φηαλ εκθάληζε πφλν ζην ζηήζνο.  
Ο θαξδηνιφγνο ηνπ επηβεβαίσζε άιιν έλα έκθξαγκα θαη έγηλε δεχηεξε αγγεηνπιαζηηθή. Παξά ηε ζπλέρηζε 
ηεο ιήςεο ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ δελ ππήξμε αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν ζην ζηήζνο.  
ηηο 30 Ινπιίνπ 2021 ηνπ δφζεθε:  

CC3.4 Καξδηάο επείγνπζα θαηάζηαζε + CC3.5 Αξηεξηνζθιήξπλζε + CC10.1 Δπείγνπζεο 
θαηαζηάζεηο + CC15.1 Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό…TDS 

Μεηά απφ δχν εβδνκάδεο ππήξμε 100% αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν θαηά ηελ αλάπαπζε θαη 30% βειηίσζε 
θαηά ην πεξπάηεκα. ε κηα επφκελε παξαθνινχζεζε, ζηηο 23 Απγνχζηνπ, αλέθεξε φηη ν πφλνο ζην 
ζηήζνο είρε εμαθαληζηεί εληειψο. Ο αζζελήο πξνηίκεζε λα ζπλερίζεη ηε ζεξαπεία TDS γηα ηξεηο αθφκε 
κήλεο. Μεηψζεθε ζε OD ηνλ Ννέκβξην, φηαλ απνθάιπςε επίζεο φηη, σο παξάπιεπξν φθεινο, ηα επίπεδα 
ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ ηνπ είραλ κεησζεί ζην θπζηνινγηθφ εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο 
κε vibro. Νσξίηεξα απηή ε ηηκή ήηαλ πςειή.  

Απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2021, δηαηεξψληαο ηε δφζε ηνπ ζε OD, ν αζζελήο ζπλερίδεη λα είλαη δξαζηήξηνο, 
ρσξίο πφλν θαη πεξπαηά ηέζζεξα ρηιηφκεηξα θαζεκεξηλά. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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7. Έληνλε εθίδξσζε  (ππεξίδξσζε) 11635…Ιλδία Έλαο 51ρξνλνο άλδξαο είρε ηζηνξηθφ ππεξβνιηθήο 
εθίδξσζεο ηφζν ζηηο παιάκεο φζν θαη ζηα πέικαηα απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία, έηζη νη ζπλήζεηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ επεξεάδνληαλ αξλεηηθά. Σνλ Μάξηην ηνπ 2021 άξρηζε επίζεο λα έρεη θαγνχξα ζηα 
ρέξηα ηνπ ηε λχρηα. Δίρε ζπκβνπιεπηεί δχν δεξκαηνιφγνπο πξηλ απφ 20 ρξφληα θαη είρε ιάβεη 
αιινπαζεηηθή ζεξαπεία γηα ηέζζεξηο κήλεο ρσξίο θακία αλαθνχθηζε. Απηφ ηνλ έθαλε λα πηζηεχεη φηη δελ 
ππήξρε ζεξαπεία γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπ κέρξη πνπ ζπλάληεζε ηνλ ζεξαπεπηή πνπ έδσζε ηα αθφινπζα 
ζηηο 4 Απγνύζηνπ 2021:   

CC15.1 Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC21.10 Χσξίαζε…TDS θαη επίζεο ζε βηκπνχηη γηα 
εμσηεξηθή εθαξκνγή…BD 

Άξρηζε λα παίξλεη ην ίακα OD ηελ πξψηε εβδνκάδα, απμάλνληάο ην ζε TDS ηελ επφκελε εβδνκάδα. Μέρξη 
ηηο 23 Απγνχζηνπ είρε 25% αλαθνχθηζε ζηελ εθίδξσζε θαη 40% ζηνλ θλεζκφ θαη ζε κηα αθφκε εβδνκάδα, 
ε βειηίσζε έθηαζε ζην 50% θαη 100% αληίζηνηρα. ηηο 19 επηεκβξίνπ, ε εθίδξσζε εμαθαλίζηεθε 
εληειψο. ηηο 26 επηεκβξίνπ ην απφ ηνπ ζηφκαηνο θάξκαθν κεηψζεθε ζε BD θαη ζηε ζπλέρεηα ζε δφζε 
ζπληήξεζεο OD ζηηο 11 Οθησβξίνπ. Η εμσηεξηθή εθαξκνγή δηαθφπεθε ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ. Απφ ηνλ 
Ιαλνπάξην ηνπ 2022 ν αζζελήο ζπλερίδεη ην θάξκαθν OD θαη δελ έρεη ππάξμεη ππνηξνπή.  

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

8. Έκκελα, ζπάληα (Σύλδξνκν Πνιπθπζηηθώλ Ψνζεθώλ) 03582…Νόηηα Αθξηθή Μηα 45ρξνλε γπλαίθα είρε 
ζπάληα εκκελφξξνηα πνπ εκθαληδφηαλ κφλν κία ή δχν θνξέο ην ρξφλν κε έληνλε αηκνξξαγία ηελ πξψηε 
εκέξα. Απηφ δηαγλψζηεθε σο χλδξνκν Πνιπθπζηηθψλ Ωνζεθψλ (PCOD) πξηλ απφ 15 ρξφληα. Δίρε 
ρακειφ επίπεδν ελέξγεηαο πνπ είρε αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ παξαγσγηθφηεηά ηεο ζηελ εξγαζία. ια 
απηά ηα ρξφληα έπαηξλε αιινπαζεηηθή αγσγή θαη ηνπο ηειεπηαίνπο νθηψ κήλεο θαη αγηνπξβεδηθή ζεξαπεία, 
ακθφηεξεο ρσξίο επηηπρία. Απνθάζηζε λα ζηακαηήζεη θαη ηηο δχν ζεξαπείεο ππέξ ηεο δνλεηηθήο. Ήηαλ 
εκθαλψο αλαζηαησκέλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ζηηο 21 Απγνύζηνπ 2019 θαη ηεο δφζεθε: 

CC8.4 Ψνζήθεο & Μήηξα + CC8.8 Αθαλόληζηε έκκελνο ξύζε + CC12.1 Τνλσηηθό γηα ελήιηθεο + 
CC15.1 Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό…TDS  

Μεηά απφ δχν εβδνκάδεο ππήξμε 50% βειηίσζε ζην επίπεδν ελέξγεηαο ηεο. ηηο 21 επηεκβξίνπ, ήηαλ 
ραξνχκελε φηαλ ηεο ήξζε ε πεξίνδνο κε θπζηνινγηθή αηκνξξαγία κεηά απφ πνιχ θαηξφ. ηε ζπλέρεηα ηα 
έκκελα ηεο ήηαλ πάληα θαλνληθά κε θπζηνινγηθή αηκνξξαγία! Σνλ Ινχιην ηνπ 2020, ε δφζε κεηψζεθε ζε 
OD ηελ νπνία ζπλερίδεη λα ιακβάλεη σο δφζε ζπληήξεζεο. Απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2022, ηα πάεη πνιχ 
θαιά θαη ην επίπεδν ελέξγεηαο ηεο είλαη επίζεο θαιφ. Ήηαλ απηή ε εμαηξεηηθή επηηπρία κε ηελ 15ρξνλε 
πάζεζή ηεο κέζα ζε έλα κήλα πνπ ηελ ψζεζε λα θάλεη ην κάζεκα δνλεηηθήο. Πηζηνπνηήζεθε σο 
ζεξαπεχηξηα ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2021. 

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

9. Γηαηαξαρέο ύπλνπ κεηά από Covid-19, παξελέξγεηεο θαξκάθσλ γηα ηελ άλνηα 03598…ΗΒ  

Έλαο 87ρξνλνο άλδξαο δηαγλψζηεθε κε ήπηα άλνηα ην 2019 αιιά δελ ρξεηάζηεθε θαλέλα θάξκαθν γη' 
απηφ. Σνλ Ινχιην ηνπ 2020, ιίγνπο κήλεο κεηά ηελ αλάξξσζή ηνπ απφ ηνλ Covid-19, άξρηζε λα βιέπεη 
παξαηεηακέλα ελνριεηηθά φλεηξα ηα νπνία ηνλ ηάξαδαλ εκθαλψο θαη νχξιηαδε ζηνλ χπλν ηνπ. Απηνί νη 
εθηάιηεο εκθαλίζηεθαλ δχν κε ηξεηο θνξέο κέζα ζ‟ έλα κήλα θαη νη θξνληηζηέο ηνπ δπζθνιεχνληαλ λα ηνλ 
μππλήζνπλ εθείλε ηελ ψξα. Σνλ Ινχλην ηνπ 2021, ηνπ ζπληαγνγξαθήζεθε Aricept, έλα θάξκαθν γηα ηελ 
άλνηα. Απηφ ηνπ πξνθάιεζε εμαηξεηηθή αδπλακία θαηά ην πξσηλφ μχπλεκα, δπζθνιία ζην πεξπάηεκα θαη 
δχζπλνηα κε αίζζεκα παικψλ αθφκα θαη ζε ειαθξηά πξνζπάζεηα. Σα ζπκπηψκαηα βειηηψζεθαλ κε ηε 
δηαθνπή ηνπ Aricept αιιά επαλεκθαλίζηεθαλ κε ηελ επαλέλαξμε ηνπ. Ο θαξδηνιφγνο ηνπ επηβεβαίσζε φηη 
απηέο ήηαλ νη παξελέξγεηεο ηνπ Aricept αιιά παξ' φια απηά απνθάζηζαλ λα ην ζπλερίζνπλ. 

ηηο 10 Σεπη 2021 ηνπ δφζεθε ην αθφινπζν ίακα γηα δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ: 

#1. CC15.6 Γηαηαξαρέο  ύπλνπ…1 δόζε 30 ιεπηά πξηλ ηελ ψξα ηνπ χπλνπ  

Μεηά απφ ηξεηο εβδνκάδεο ε ζπρλφηεηα ησλ εθηαιηψλ κεηψζεθε. Σψξα είρε έλα επεηζφδην ζε ηξεηο 
εβδνκάδεο, κηα βειηίσζε 30%. Πνηέ δελ είρε πξφβιεκα κε ηνλ χπλν αιιά έλησζε φηη ηψξα θνηκφηαλ 
θαιχηεξα. ηηο 3 Οθησβξίνπ ηνπ δφζεθε ε αθφινπζε ζεξαπεία γηα ηελ άλνηα θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ησλ παξελεξγεηψλ ηνπ Aricept: 

#2. CC3.4 Καξδηάο επείγνπζα θαηάζηαζε + CC3.6 Αθαλόληζηνο ζθπγκόο + CC9.1 Αλάξξσζε + 
CC12.1 Τνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC15.1 Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC17.3 Τνλσηηθό 
εγθεθάινπ θαη κλήκεο + CC18.2 Νόζνο Αιηζράηκεξ…TDS 
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Γελ ππήξμε βειηίσζε, έηζη, ζηηο 20 Οθησβξίνπ, ην #2 εληζρχζεθε ζε: 

#3. Aricept δπλακνπνηεκέλν ζε 200C + #2…TDS 

ε ιηγφηεξν απφ έλα κήλα, ζηηο 15 Ννεκβξίνπ, ν αζζελήο αλέθεξε φηη έλησζε 100% θαιχηεξα. Ήηαλ πνιχ 
ραξνχκελνο θαζψο ηα επίπεδα ελέξγεηάο ηνπ επέζηξεςαλ ζην θπζηνινγηθφ θαη νη δπζθνιίεο ζην 
πεξπάηεκα θαη ζηελ αλαπλνή θαζψο θαη ην αίζζεκα παικψλ ηνπ είραλ εμαθαληζηεί εληειψο. Τπήξρε 
ζπλερήο βειηίσζε ζηε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ εθηαιηψλ ηνπ θαη ην ηειεπηαίν επεηζφδην ήηαλ ηελ 1ε 
Γεθεκβξίνπ. Μεηά απφ έμη εβδνκάδεο αλελφριεηνπ χπλνπ, ην #1 δηαθφπεθε ζηα κέζα Ιαλνπαξίνπ 2022. 
Απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2022, ν αζζελήο ζπλερίδεη λα έρεη μεθνχξαζην χπλν θαη ηψξα παίξλεη ην Aricept 
ζηε κηζή δφζε ηεο ζπληζηψκελεο δφζεο. Νηψζεη ραξνχκελνο πνπ ζπλερίδεη #3 ζε TDS γηα λ‟ απνηξέςεη 
ηελ εμέιημε ηεο άλνηαο θαη λ‟ αληηκεησπίζεη ηηο παξελέξγεηεο ηνπ Aricept. 

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

10. Φόβνο 11581…Ιλδία Μηα 35ρξνλε γπλαίθα είρε άθζνλε εκκελνξξντθή αηκνξξαγία ηνλ Μάην ηνπ 2020. 
Έρνληαο πάληα θαλνληθή έκκελν ξχζε, απηή ήηαλ κηα αζπλήζηζηε θαη ηξνκαθηηθή εκπεηξία γηα εθείλε. Η 
αιινπαζεηηθή ζεξαπεία γηα δχν κήλεο έιπζε απηφ ην πξφβιεκα. Αιιά ην αηκνξξαγηθφ επεηζφδην 
ππξνδφηεζε ηνλ θφβν θαη ην άγρνο ηεο ζρεδφλ γηα φια, π.ρ. θφβν γηα ηελ νηθνγέλεηά ηεο, ην κέιινλ ηεο 
θ.ιπ. Άξρηζε λα ζπζρεηίδεη ηηο ηειενπηηθέο εθπνκπέο πνπ έβιεπε κε ηε δηθή ηεο δσή. Οη θφβνη ηεο 
ζχληνκα έγηλαλ παξάινγνη θαη ππεξβνιηθνί θαη ην άγρνο ηεο έληνλν. πκβνπιεχηεθε κεξηθνχο ςπρηάηξνπο. 
Σεο ζπληαγνγξάθεζαλ αληηθαηαζιηπηηθά πνπ δελ ηε βνήζεζαλ, νπφηε θαη ηα ζηακάηεζε. ηηο 5 
Ννεκβξίνπ 2020 ε πεζεξά ηεο επηθνηλψλεζε κε ηνλ ζεξαπεπηή πνπ έδσζε:  

CC8.1 Τνλσηηθό γηα γπλαίθεο+ CC8.7 Σπρλά έκκελα + CC15.1 Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + 
CC15.2 Χπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο + CC17.2 Κάζαξζε…TDS  

Δπηπιένλ, ν ζεξαπεπηήο ζπκβνχιεςε ηελ αζζελή κέζσ ηειεθψλνπ, ηεο ελζηάιαμε ζάξξνο θαη ηε 
δηαβεβαίσζε φηη ζα ήηαλ εληειψο θαιά. Μεηά απφ κηα εβδνκάδα, ε αζζελήο ηειεθψλεζε γηα λα κεηαθέξεη 
φηη νη θφβνη ηεο παξέκελαλ νη ίδηνη. Σεο ζπζηήζεθε λα ζπλερίζεη ηε ζεξαπεία γηα ηνπιάρηζηνλ άιιεο ηξεηο 
εβδνκάδεο. Μεηά απφ κφιηο δχν εβδνκάδεο θάιεζε μαλά ηνλ ζεξαπεπηή γηα λα πεη φηη δελ ππήξρε 
βειηίσζε. Σεο είπε φηη ζα ηεο έδηλε άιιε ζεξαπεία. Ωζηφζν, επαλέιαβε ηελ ίδηα ζεξαπεία θαζψο έλησζε 
φηη ζα ήηαλ κηα ραξά κε απηφ θαη ηεο δήηεζε λα ην πάξεη γηα έλα κήλα. Καζψο θαηλφηαλ λα είλαη ιίγν 
αλαηκηθή, ηε ζπκβνχιεςε λα ηξψεη ξφδη θαη ρνπξκάδεο θάζε κέξα γηα λα βειηηψζεη ηα επίπεδα 
αηκνζθαηξίλεο ηεο. 

ηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 2021, ε αζζελήο αλέθεξε φηη νη θφβνη ηεο είραλ εμαθαληζηεί εληειψο θαη ηψξα 
έλησζε ηέιεηα. Η δνινγία κεηψζεθε ζε OD γηα 10 εκέξεο, ζηε ζπλέρεηα ζε OW γηα κεξηθέο εβδνκάδεο κέρξη 
λα εμαληιεζνχλ ηα ράπηα. Απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2022 ζπλερίδεη λα είλαη θαιά. 

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

11. Αιιεξγία ζην ηζίκπεκα εληόκνπ 11634…Ιλδία  Έλα ηξίρξνλν αγφξη ππέθεξε απφ αιιεξγία ζε 
ηζηκπήκαηα απφ θνπλνχπηα θαη κπξκήγθηα γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν. ην ζεκείν ηνπ ηζηκπήκαηνο 
εκθαληδφηαλ εξπζξφηεηα, νίδεκα θαη ζπλερήο θαγνχξα πνπ ζα δηαξθνχζε δχν έσο ηξεηο εκέξεο θαη ζηε 
ζπλέρεηα ζα εμαθαληδφηαλ απφ κφλε ηεο. Σν παηδί είρε ηνπιάρηζηνλ έλα λέν ηζίκπεκα θνπλνππηνχ ζε 
θαζεκεξηλή βάζε αιιά δελ είρε ιάβεη πνηέ θακία ζεξαπεία. ηαλ ε κεηέξα έθεξε ην αγφξη ζηνλ 
ζεξαπεπηή, απηφο παξαηήξεζε φηη ην αγφξη έμπλε ζπλερψο ην πξεζκέλν θνθθηλσπφ ζεκείν ζην ρέξη ηνπ. 
ηηο 4 Σεπηεκβξίνπ 2021, ηνπ δφζεθε: 

CC21.3 Γεξκαηηθέο Αιιεξγίεο + CC21.4 Τζηκπήκαηα θαη δαγθώκαηα…TDS ζε λεξφ απφ ην ζηφκα θαη 
ην ίδην γηα εθαξκνγή ζηα πιεγέληα ζεκεία. 

Μεηά απφ 11 εκέξεο, ζηηο 15 επηεκβξίνπ, ε κεηέξα αλέθεξε φηη φιεο νη θειίδεο είραλ εμαθαληζηεί. Σν 
αγφξη δελ είρε θαγνχξα κεηά ηελ 1ε δφζε θαη δελ παξαηεξήζεθαλ λέεο θειίδεο! Η ζεξαπεία 
ζπλερίζηεθε  TDS θαη παξά ηηο ζπκβνπιέο λα κεησζεί αξγά, ε κεηέξα ηε δηέθνςε κεηά απφ 
δχν εβδνκάδεο. ε κηα επαλεμέηαζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2022, ε κεηέξα επηβεβαίσζε φηη ην αγφξη ήηαλ 
απνιχησο θαιά απφ ηφηε. 

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

12. Υπεξβνιηθή ιαρηάξα γηα αιάηη 12051…Ιλδία Έλα 5ρξνλν θνξίηζη είρε έληνλε ιαρηάξα γηα αιάηη θαη 
αικπξά θαγεηά απφ ηελ ειηθία ησλ δχν εηψλ. Δλψ ε κεηέξα δνχιεπε σο βνεζφο ζε ζπίηη, ην παηδί 
πήγαηλε ζην θνληηλφ καγαδί θαη μφδεπε ην ραξηδηιίθη ηνπ ζ‟ έλα κηθξφ παθέην κ‟ έλα πνιχ αικπξφ ηνπξζί. 
ην ζπίηη, έγιεηθε αιάηη θαη πξφζθαηα έηξσγε πνιχ φμηλα εζπεξηδνεηδή φπσο ιεκφλη. Οη γνλείο 
πξνζπάζεζαλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα ηε ζηακαηήζνπλ αιιά κάηαηα. Καζψο είρε θαθή φξεμε, ήηαλ 
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ιηπνβαξήο θαη πάληα παξαπνληφηαλ γηα πφλνπο ζηα πφδηα. Ο γηαηξφο ζπλέζηεζε κεξηθέο εμεηάζεηο ζηηο 
νπνίεο νη γνλείο δελ ήζειαλ λα ππνβιεζεί. ηαλ ε κεηέξα ην αθεγήζεθε ζηνλ ζεξαπεπηή ζηηο 12 
Φεβξνπαξίνπ 2021, ηεο δφζεθε: 

CC6.1 Υπεξζπξενεηδηζκόο + CC12.2 Τνλσηηθό παηδηώλ…TDS  

Μεηά απφ 18 εκέξεο, ζηηο 2 Μαξηίνπ, ε κεηέξα αλέθεξε ραξνχκελε φηη ε ιηγνχξα ηεο θφξεο ηεο είρε 
κεησζεί θαηά 80% θαη ηψξα έηξσγε θαιά. Μέρξη ηηο 21 Μαΐνπ ππήξρε 100% βειηίσζε θαη ε θνπέια δελ 
έηξσγε επηπιένλ αιάηη αθφκα θαη φηαλ πξνζθεξφηαλ! Η δφζε κεηψζεθε ζε BD γηα δχν εβδνκάδεο, ζηε 
ζπλέρεηα ζε OD γηα δχν εβδνκάδεο θαη ε ζεξαπεία ζηακάηεζε ζηηο 16 Ινπλίνπ. Απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 
2022, ε κεηέξα είλαη εμαηξεηηθά ραξνχκελε πνπ ην παηδί ηεο βειηηψζεθε ζηελ πγεία ηνπ, πήξε βάξνο θαη 
δελ παξαπνληέηαη πιένλ γηα πφλνπο ζηα πφδηα. 

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

 Η Γωνιά των Απαντήσεων  

Δ1. Έρσ ιίγν αιθνφι θνξηηζκέλν κε δνλήζεηο πνπ δελ ρξεηάδνκαη πιένλ. Δίλαη δπλαηή ε νπδεηεξνπνίεζή 
ηνπ ζην κεράλεκα SRHVP; 

A. Ναη. Η δηαδηθαζία νπδεηεξνπνίεζεο είλαη αθξηβψο ε ίδηα φπσο γηα ηα ράπηα δάραξεο (αλαηξέμηε ζην 
Δγρεηξίδην γηα senior ζεξαπεπηέο δνλεηηθήο, θεθάιαην 3) 

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

Δ2. Παξαθαιψ, κπνξείηε λα δψζεηε πξνιεπηηθή δφζε κε δηάξθεηα γηα παζήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 
νηθνγέλεηα; 
A. Οη εξεπλεηέο πηζηεχνπλ φηη ζρεδφλ φιεο νη παζήζεηο θαη νη αζζέλεηεο έρνπλ έλα γελεηηθφ/θιεξνλνκηθφ 
ζηνηρείν αιιά νη αηηίεο πνιιψλ δηαηαξαρψλ κπνξεί λα είλαη πνιχ πεξίπινθεο. ηαλ ππάξρεη νηθνγελεηαθφ 
ηζηνξηθφ νπνηαζδήπνηε ρξφληαο λφζνπ, ε θαλνληθή δφζε είλαη OW. Αιιά εάλ ππάξρεη έλδεημε ή απιψο 
θφβνο φηη ν αζζελήο κπνξεί λα λνζήζεη, ε δνζνινγία είλαη OD γηα έλα κήλα αθνινπζνχκελε απφ OW. 
Ωζηφζν, λα ζπκάζηε, παξά ηνπο θιεξνλνκηθνχο θαη γελεηηθνχο παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ξφιν ζηελ 
πξνδηάζεζε θάπνηνπ γηα νξηζκέλεο αζζέλεηεο, απηφ κπνξεί λα ειαρηζηνπνηεζεί κε θαηάιιειεο αιιαγέο 
ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ, π.ρ. αθνινπζψληαο κηα πγηεηλή δηαηξνθή, θαιέο ζπλήζεηεο χπλνπ, νξηζκέλεο 
πλεπκαηηθέο αλαδεηήζεηο θαη ηαθηηθή άζθζεζε. 

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

Δ3. ηαλ απαηηείηαη λα ιακβάλεηαη κφλν κία δφζε ελφο θαξκάθνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, γηαηί 
ζπληζηάηαη ε ιήςε ηνπ πξηλ απφ ηνλ χπλν ην βξάδπ ή ην πξσί θαηά ην μχπλεκα θαη φρη άιιεο ψξεο γηα λα 
ηαηξηάδεη ζηηο ζπλήζεηεο θαη ηηο θιίζεηο ηνπ αζζελνχο; Πνηα είλαη ε ινγηθή ζηε ιήςε ΙΒ λσξίο ην πξσί ρσξίο 
λα βνχξηζηζκα ησλ δνληηψλ; 

A. Σα δνλεηηθά ηάκαηα ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα φηαλ ην λεπξηθφ ζχζηεκα είλαη ζε εξεκία. Νσξίο ην πξσί 
κφιηο μππλάηε απφ ηνλ χπλν Ή ην βξάδπ κφιηο πξφθεηηαη λα θνηκεζείηε, είζηε εληειψο ζε εξεκία. Ωο εθ 
ηνχηνπ, ζε απηέο ηηο πεξηφδνπο ζπληζηάηαη κηα εθάπαμ/OD δνζνινγία. Δίλαη πην εχθνιν λα ζπκάζηε λα 
παίξλεηε ην IB ακέζσο κφιηο μππλάηε θαη ζηε ζπλέρεηα, θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ζαο παξέρεη 
πξνζηαζία απφ κηα πηζαλή κφιπλζε πνπ κπνξεί λα έρεη έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο. Δπίζεο, δελ ρξεηάδεηαη 
λα αλεζπρείηε γηα ην λα ΜΗΝ θάηε 20 ιεπηά πξηλ, αιιά λα ζπκάζηε, θπζηθά, λα κελ θάηε ηίπνηα (ή λα 
βνπξηζίζεηε ηα δφληηα ζαο) γηα ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηά κεηά ηε ιήςε ηνπ ραπηνχ. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Δ4. Τπάξρνπλ θάπνηα ηάκαηα πνπ κπνξνχλ λα δνζνχλ ζ‟ έλα λενγέλλεην κσξφ; 

A. Καζψο ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ελφο λενγέλλεηνπ κσξνχ δελ είλαη πιήξσο αλεπηπγκέλν, ζπληζηάηαη 
γεληθά λα κελ ρνξεγείηαη ζεξαπεία vibro ζ‟ έλα πγηέο κσξφ. Ωζηφζν, θαζψο φια ηα λενγέλλεηα έρνπλ 
πεξάζεη απφ ην ζνθ ηνπ λα έξζνπλ ζηνλ θφζκν, δψζηε κία δφζε CC10.1 Δπείγνπζεο Καηαζηάζεηο ή 
NM25 Shock. Δπίζεο, σο πξνιεπηηθφ γηα ηνλ Covid-19, δψζηε κία δφζε IB. Η δφζε είλαη κία ζηαγφλα 
ζεξαπεπηηθνχ λεξνχ θαη πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηε γιψζζα ηνπ βξέθνπο. Απηή ε απάληεζε ππεξηζρχεη 
ηεο απάληεζεο πνπ δφζεθε λσξίηεξα ζηνλ ηφκν 12 #2.  

Δάλ έλα κσξφ είλαη πξφσξν θαη δελ είλαη δπλαηφ θαη πγηέο, δψζηε CC3.1 Τνλσηηθό θαξδηάο + CC4.1 
Τνλσηηθό ηεο πέςεο + CC11.5 Σηνκαηηθέο ινηκώμεηο + CC12.2 Τνλσηηθό παηδηώλ + CC18.1 
Δγθεθαιηθέο αλαπεξίεο + 19.1 Τνλσηηθό ζηήζνπο Ή NM5 Brain TS + NM12 Combination-12 + NM22 
Liver + NM49 Chest Tonic + NM75 Debility + OM19 Cardiac & Lung + BR5 Heart + SR301 Mercurius 
30C…TDS. ε πεξίπησζε βειηίσζεο, κεηψζηε ηε δφζε ζηαδηαθά θαη δηαθφςηε φηαλ ην κσξφ είλαη δπλαηφ 
θαη πγηέο. 
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Δάλ έλα κσξφ έρεη ίθηεξν θαηά ηε γέλλεζε, δψζηε CC4.1 Τνλσηηθό ηεο πέςεο + CC4.2 Τνλσηηθό ηνπ 
Ήπαηνο θαη ηεο Φνιεδόρνπ Κύζηεο + CC12.2 Τνλσηηθό παηδηώλ Ή NM22 Liver + NM75 Debility + 
SR284 Chelidonium 30C + SR285 China Off 30C…TDS. Δπί βειηίσζεο κεηψζηε ζε BD θαη ζε 
πεξαηηέξσ βειηίσζε ζε OD. ηακαηήζηε φηαλ ηα ζπκπηψκαηα εμαθαληζηνχλ. Αθνινπζήζηε απηή ηε 
δηαδηθαζία θαη κε φιεο ηηο άιιεο παζήζεηο. Γεδνκέλνπ φηη ηα κσξά αληαπνθξίλνληαη γξήγνξα ζηηο 
δνλήζεηο, κπνξεί θαλείο λα πεξηκέλεη λα δεη ηαρεία βειηίσζε κέζα ζε ιίγεο κέξεο. Αθνινπζνχλ κεξηθέο 
πξνηεηλφκελεο ζεξαπείεο γηα θνηλέο παζήζεηο ζηα κσξά, μεθηλψληαο ζε TDS: 
  Κνιηθφο: CC4.1 Τνλσηηθό ηεο πέςεο Ή NM14 Cramps ή SR302 Nux Vom 30C, δψζηε πξηλ θαη κεηά 

ην ηάηζκα 
  Γπζθνηιηφηεηα: CC4.4 Γπζθνηιηόηεηα Ή NM13 Constipation ή SR280 Calc Carb 30C + SR302 Nux 

Vom 30C 
  Γηάξξνηα:  CC4.6 Γηάξξνηα Ή NM15 Diarrhoea ή SR542 Aethusa Cyn 
  Λνηκψμεηο θαη ππξεηνί: CC9.2 Ομείεο ινηκώμεηο Ή NM18 General Fever ή SR265 Aconite 6X ή 

SR275 Belladonna 6X  
  Οδνληνθπΐα: CC11.5 Σηνκαηηθέο ινηκώμεηο Ή  SR254 Calc Phos 30C + SR283 Chamomilla 30C  

Έλα άιιν ζπλεζηζκέλν παξάπνλν είλαη ε αξγή αλάπηπμε/πξφνδνο: CC4.1 Τνλσηηθό ηεο πέςεο + 
CC12.2 Τνλσηηθό παηδηώλ Ή NM75 Debility + NM90 Nutrition ή SR285 China Off 200C + SR263 Nat 
Sulph. 
******************************************************************************************************************** 

 Θεία Μηνύματα από τον Υπέρτατο Θεραπεστή  

 

 

 

 
 
 

 

Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο όηαλ πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη θαη λα 
δηαηεξείηαη ε πγεία. Όηαλ απηέο δελ ξπζκίδνληαη, ε πγεία ππνθέξεη. “Καλέλαο πεξηνξηζκόο, θακία 
επηηπρία” είλαη ην αμίσκα. Ο πεξηνξηζκόο, νη έιεγρνη θαη ηα όξηα πξέπεη λα ηεξνύληαη ζε θάζε 
βήκα. Θα πξέπεη θαλείο λα ζπγθξαηεί ηελ άγξηα ξηςνθηλδπλόηεηα ηεο γιώζζαο. 

                           …Σάηπα Σάη Μπάκπα, “The Jewel in the iron safe”, Θεία Οκηιία 20 Ννεκβξίνπ 1982  
                                                                      https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-54.pdf 

 

Η αλαθνύθηζε θαη ε ραξά πνπ δίλεηε ζηνπο αξξώζηνπο θαη ζηνπο ιππεκέλνπο θηάλνπλ ζε Εκέλα, 
γηαηί Είκαη ζηηο θαξδηέο ηνπο θαη Είκαη Απηόο πνπ θαινύλ. Ο Θεόο δελ έρεη αλάγθε ηελ ππεξεζία 
ζαο. Υπνθέξεη από πόλν ζηα πόδηα, ή πόλν ζην ζηνκάρη; Πξνζπαζήζηε λα ππεξεηήζεηε ηνπο 
επζεβείο. Γίλε dhaasaanudhaasas --- ππεξέηεο ησλ δνύισλ ηνπ Κπξίνπ. Η ππεξεζία ηνπ 
αλζξώπνπ είλαη ην κόλν κέζν κε ην νπνίν κπνξείηε λα ππεξεηήζεηε ηνλ Θεό. 

                                            …Σάηπα Σάη Μπάκπα, “ A flower at His feet”, Θεία Οκηιία 4 Μαξηίνπ 1970 
                                                                       https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-06.pdf 

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

 Ανακοινώσεις  

Πξνζερή Δξγαζηήξηα* 

  Ιλδία Πνπηαπάξηη:  SVP Δξγαζηήξην 3-7 Μαξηίνπ 2022 επηθνηλσλήζηε κε ηελ Hem 
ζην 99sairam@vibrionics.org 

  Γαιιία Παξίζη: SVP Δξγαζηήξην θαη Δπαλεθπαίδεπζε 14-18 Μαξηίνπ 2022 επηθνηλσλήζηε 
κε ηελ Danielle ζην trainer1@fr.vibrionics.org 

https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-54.pdf
https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-06.pdf
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
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  ΗΠΑ: Δηθνληθό AVP Δξγαζηήξην Απξίιηνο 20 – Ινύληνο 20, 2022**, επηθνηλσλήζηε κε ηελ 
Susan ζην Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

  Ιλδία Πνπηαπάξηη: Δηθνληθφ AVP εκηλάξην Πξαθηηθήο 20 Ινπλίνπ - 8 Ινπιίνπ 2022** 
αθνινπζνχκελν απφ πξνζσπηθά εξγαζηήξηα ζην Πνπηαπάξηη 15-17 Ινπιίνπ 2022**, 
επηθνηλσλήζηε κε ηελ Lalitha ζην editor1@vibrionics.org  ή ηειεθσληθά ζην 8500-676-092 

*Σα εξγαζηήξηα AVP θαη SVP είλαη κφλνλ γηα φζνπο ππνβιήζεθαλ ζηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαη ην  

   ειεθηξνληθφ κάζεκα. Σα ζεκηλάξηα επαλεθπαίδεπζεο είλαη γηα ππάξρνληεο ζεξαπεπηέο. 

**Με ηελ επηθχιαμε αιιαγψλ 

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

 Σσμπληρωματικά 

1. Σπκβνπιέο Υγείαο 

Γλσξίζηε θαη εληζρύζηε ηελ αλνζία ζαο! 

“Θέισ λα ζαο πσ όηη ην θαιύηεξν θαη ην πην ζνθό είλαη λα βιέπεηε όηη δελ αξξσζηαίλεηε… Τν ηεξό 
θαζήθνλ ελόο γηαηξνύ είλαη λα ζπκβνπιεύεη ηνπο αλζξώπνπο γηα ην πώο λα δηαθπιάμνπλ ηελ πγεία 
θαη λα πξνιάβνπλ ηηο αζζέλεηεο θαη επίζεο λα εθπαηδεύεη ηνπο ρσξηθνύο ζε κεζόδνπο απνθπγήο 
αζζελεηώλ … Η ηξέρνπζα πεπνίζεζε είλαη όηη ε ηαηξηθή πξέπεη λα εθηηκάηαη γηα ηελ εγθπξόηεηά ηεο 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο θαη ε ρξήζε ηεο ηειεηώλεη κε ηε ζεξαπεία. Αιιά απηή ε άπνςε 
πξέπεη λ’ αιιάμεη. Η ηαηξηθή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κελ αξξσζηήζεη θαλείο.” 
          …άηπα άη Μπάκπα1,2 

1. Τη είλαη ε αλνζία; 

Η αλνζία είλαη ν ακπληηθφο κεραληζκφο ηνπ ζψκαηνο γηα λ' αλαγλσξίδεη θαη λα δηαηεξεί φ,ηη αλήθεη ζηνλ 
εαπηφ ηνπ θαη λα απνξξίπηεη φ,ηη είλαη μέλν, γηα λα πξνζηαηεπηεί απφ κφιπλζε. Ο εαπηφο πεξηιακβάλεη 
θχηηαξα, ηζηνχο θαη φξγαλα. Ξέλν ζεκαίλεη επηβιαβείο νξγαληζκνχο φπσο ηνχο, βαθηήξηα, άιια παζνγφλα 
θαη ηνμίλεο. Απηή ε ρσξεηηθφηεηα είλαη δηπιή. Σν έλα είλαη ε έκθπηε/θπζηθή ή γελεηηθή αλνζία κε ηελ νπνία 
γελληφκαζηε. Σν άιιν είλαη επίθηεηε ή πξνζαξκνζηηθή αλνζία πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ην ζψκα φηαλ 
εθηίζεηαη ζε δηάθνξα παζνγφλα.3-8 

2. Έκθπηε αλνζία 

Η έκθπηε αλνζία είλαη ε θχξηα θαη άκεζε γξακκή άκπλαο πνπ εθηειείηαη απφ ην ζψκα κε ηέζζεξηο 
ηξφπνπο: πξψηνο είλαη ν κεραληθφο θξαγκφο ηνπ 
δέξκαηνο θαη ησλ βιελλνγφλσλ πνπ θαιχπηνπλ ην 
ζηφκα, ηε κχηε, ηα κάηηα θαη ην αλαπλεπζηηθφ, ην 
πεπηηθφ θαη ην νπξνγελλεηηθφ ζχζηεκα. Απνηξέπεη 
ηελ είζνδν ηνμηλψλ θαη επηβιαβψλ νξγαληζκψλ. Σν 
δεχηεξν είλαη ην ρεκηθφ θξάγκα ηνπ ηδξψηα, ησλ 
δαθξχσλ, ηνπ ζάιηνπ, ησλ νμέσλ ηνπ ζηνκάρνπ, ηεο 
βιέλλαο θαη άιισλ πγξψλ πνπ εθθξίλνληαη απφ ην 
ζψκα θαη πνπ ην θαζηζηνχλ αθηιφμελν γηα ηνπο 
εηζβνιείο λα εηζέιζνπλ ή λα θαηνηθήζνπλ ζην ζψκα. 
Δάλ παξαβηαζηνχλ απηνί νη δχν θξαγκνί, νη επφκελεο 
δχν άκπλεο είλαη ν ππξεηφο θαη ε θιεγκνλή πνπ 
ππνδεηθλχνπλ φηη ην ζψκα θαηαπνιεκά κηα ινίκσμε 
ρξεζηκνπνηψληαο ηα θχηηαξα ηνπ έκθπηνπ 
αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπνκέλσο, κελ 
εθλεπξίδεζηε φηαλ είζηε άξξσζηνη. Μηα ζπλερήο κάρε 

είλαη ζε εμέιημε, καθξηά απφ ην νπηηθφ πεδίν, κέζα ζην θξνχξην ηνπ ζψκαηφο ζαο, γηα λα ζαο 
πξνζηαηεχζεη! 5,6,7 

3. Πξνζαξκνζηηθή αλνζία (ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή) 

Σν ζψκα καο αλαπηχζζεη ελεξγεηηθή πξνζαξκνζηηθή αλνζία κε δχν ηξφπνπο. Δίηε θνιιάεη ηε λφζν θαη 
αλαπηχζζεη αλνζία απέλαληί ηεο θπζηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλάξξσζεο, είηε αλαπηχζζεη 
αλνζία κε εκβνιηαζκφ θαηά ηεο ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηαο.5,6 

mailto:Saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:editor1@vibrionics.org
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3.1 Πξνζαξκνζηηθή αλνζία κέζσ ηεο λφζνπ: Υξεηάδνληαη εβδνκάδεο αθφηνπ θάπνηνο πξνζβιεζεί απφ 
κηα αζζέλεηα γηα λ‟ αλαπηχμεη απηήλ ηελ αλνζία αιιά πξνζηαηεχεη απφ ηελ επαλεκθάληζε απηήο ηεο λφζνπ 
δηα βίνπ, π.ρ. ηιαξά θαη αλεκνβινγηά. Σν ζψκα αληαπνθξίλεηαη γξήγνξα γηα λ‟ απνηξέςεη ηελ αζζέλεηα 
φηαλ αληηκεησπίζεη μαλά ην ίδην παζνγφλν. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα θξαηά 
αξρείν γηα θάζε κηθξννξγαληζκφ/κηθξφβην πνπ έρεη ζπλαληήζεη, ην αλαγλσξίδεη θαη παξάγεη ακέζσο ηα 
αληηζψκαηα ή/θαη ηα καρεηηθά Σ-θχηηαξα γηα λα ην θαηαπνιεκήζνπλ. Αιιά είλαη εηδηθά γηα κηα αζζέλεηα ή 
κηα ζρεηηθή ινίκσμε, π.ρ., ηα αληηζψκαηα ηεο ηιαξάο ζα πξνζηαηεχνπλ φηαλ εθηεζνχλ ζηελ ηιαξά αιιά δελ 
ζα πξνζηαηεχνπλ απφ νπνηαδήπνηε άιιε αζζέλεηα, φπσο ε αλεκνβινγηά. Η γξίπε θαη ην θνηλφ 
θξπνιφγεκα πξέπεη λα θαηαπνιεκεζνχλ πνιιέο θνξέο θαζψο πξνθαινχληαη απφ δηαθνξεηηθνχο ηνχο ή 
δηαθνξεηηθά ζηειέρε ηνπ ίδηνπ ηνχ.5,6,7,8,9,10 

3.2 Πξνζαξκνζηηθή αλνζία πνπ πξνθαιείηαη κέζσ εκβνιηαζκνύ: Έλα εκβφιην είλαη κηα 
εμαζζελεκέλε ή αδξαλνπνηεκέλε εθδνρή ή ζξαχζκα ελφο παζνγφλνπ. ηαλ ρνξεγείηαη κε έλεζε ή δίλεηαη 
απφ ην ζηφκα ή κέζσ ξηληθνχ ζπξέη, εθζέηεη ην ζψκα ζε απηφ ην παζνγφλν/αζζέλεηα ρσξίο λα πξνθαιεί 
απηή ηελ αζζέλεηα, έηζη ψζηε ην ζψκα λα κπνξεί λ‟ αληαπνθξίλεηαη γξήγνξα ζε κηα επίζεζε απφ δσληαλά 
κνιπζκαηηθά παζνγφλα θαη λ‟ απνηξέςεη απηήλ ηελ αζζέλεηα ζην κέιινλ. Η θπζηνινγηθή αλνζνινγηθή 

απφθξηζε 
δηαξθεί 
πεξίπνπ 
δχν 
εβδνκάδεο 
γηα λα 
ιεηηνπξγήζ
εη κεηά ηνλ 
εκβνιηαζκ
φ θαη 
κπνξεί λα 
ρξεηαζηεί 
λα 
ρνξεγεζεί 
αξθεηέο 

θνξέο γηα λα δεκηνπξγεζεί καθξνρξφληα πξνζηαζία, θαζψο ε αλνζία ηείλεη λα εμαζζελεί κε ηελ πάξνδν 
ηνπ ρξφλνπ. 10 

Παξαδείγκαηα: Σν ηξηζζελέο εκβφιην DTaP γηα ηελ πξφιεςε δηθζεξίηηδαο, ηεηάλνπ θαη θνθθχηε 
ρνξεγείηαη ζε ηξεηο δφζεηο αθνινπζνχκελεο απφ αλακλεζηηθέο δφζεηο. Μία ή δχν δφζεηο ηνπ εκβνιίνπ 
MMRV θξνληίδεη ηέζζεξηο αζζέλεηεο ηιαξά, παξσηίηηδα, εξπζξά (γεξκαληθή ηιαξά) θαη αλεκνβινγηά. Σν 
πεληαζζελέο εκβφιην (3 δφζεηο) πξνζηαηεχεη απφ πέληε αζζέλεηεο (δηθζεξίηηδα, θνθθχηεο, ηέηαλνο, 
επαηίηηδα Β θαη Haemophilus influenzae ηχπνπ b).11,12,13 

Αξθεηέο αζζέλεηεο πνπ έρνπλ πξνιεθζεί ή ζρεδφλ εμαιεηθζεί ζε πνιιέο ρψξεο κε εκβφιηα 
πεξηιακβάλνπλ ηε γξίπε, ηε θπκαηίσζε, ηελ επαηίηηδα Α, ηνλ HPV (ηφο ησλ αλζξψπηλσλ ζεισκάησλ), ηελ 
κεληγγηηηδνθνθθηθή λφζν, ηνλ πλεπκνληφθνθθν, ηνλ ξνηατφ, ηνλ έξπεηα δσζηήξα θαη ηελ εινλνζία. Μφλν 
δχν αζζέλεηεο έρνπλ εμαιεηθζεί φπσο πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ ΠΟΤ -- ε επινγηά ζε αλζξψπνπο πνπ 
πξνθαιείηαη απφ ηνλ ηφ ηεο variola γηα πεξηζζφηεξα απφ 3000 ρξφληα (ην ηειεπηαίν πεξηζηαηηθφ ήηαλ ην 
1977) θαη ε παλψιε ησλ βννεηδψλ απφ ηα κέζα ηνπ 2011. Η πνιηνκπειίηηδα είλαη επίζεο θνληά ζηελ 
εθξίδσζε. 14,15,16 

Οθέιε: Οη εκβνιηαζκνί αλακθίβνια έρνπλ κεηψζεη ηηο αζζέλεηεο, ηελ αλαπεξία θαη ηνπο ζαλάηνπο απφ κηα 
πνηθηιία κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ. Δθηφο απφ ηελ αηνκηθή πξνζηαζία, πξνζθέξνπλ θνηλνηηθή πξνζηαζία 
πνπ νλνκάδεηαη αλνζία αγέιεο, δηαθφπηνληαο ηελ αιπζίδα κεηάδνζεο απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν θαη 
επηβξαδχλνληαο ηελ εμάπισζε ηεο λφζνπ. 17,18,19,20 

Ήπηεο έσο κέηξηεο παξελέξγεηεο: Καζψο ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ηνπ νξγαληζκνχ αληαπνθξίλεηαη ζε 
έλα εκβφιην, είλαη ζχλεζεο λα εκθαληζηεί πφλνο, εξπζξφηεηα θαη πξήμηκν ζην ζεκείν ηεο έλεζεο, ππξεηφο, 
θφπσζε, πνλνθέθαινο, κπτθφο πφλνο, ξίγε ή λαπηία, ηα νπνία πεξλνχλ κέζα ζε ιίγεο εκέξεο.21 

Πξνζνρή: Άηνκα κε αιιεξγίεο ή απηνάλνζεο ή άιιεο παζήζεηο ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπηνχλ ηνλ γηαηξφ 
ηνπο πξηλ εκβνιηαζηνχλ. Οη εκβνιηαζκνί κπνξεί λα κελ ελδείθλπληαη γηα φζνπο είραλ ζνβαξέο αιιεξγηθέο 
αληηδξάζεηο ζε νπνηνδήπνηε εκβφιην ζην παξειζφλ κε ηε κνξθή γξήγνξνπ θαξδηαθνχ παικνχ, δπζθνιίαο 
ζηελ αλαπλνή, πξήμηκν ηεο γιψζζαο ή ηνπ ιαηκνχ ή γεληθεπκέλνπ εμαλζήκαηνο ή θλίδσζεο πνπ κπνξεί 
λα απαηηνχλ άκεζε ηαηξηθή θξνληίδα. 21,22 
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3.3 Παζεηηθή αλνζία: ηαλ έλα άηνκν ιακβάλεη έλεζε κε αληηζψκαηα ζε κηα αζζέλεηα πνπ παξάγεηαη ζε 
ζψκα δηαθνξεηηθφ απφ ην δηθφ ηνπ, νλνκάδεηαη ηερλεηή παζεηηθή αλνζία. Απηφ δίλεηαη γηα άκεζε 
πξνζηαζία, φρη σο ξνπηίλα φηαλ έλα εκβφιην γηα ηε λφζν δελ είλαη πξνζβάζηκν ή δηαζέζηκν ή σο 
πξνιεπηηθφ κέηξν ζε άηνκα πςεινχ θηλδχλνπ ή ζε άηνκα κε αλεπάξθεηα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
Η αλνζία ζα δηαξθέζεη κεξηθέο εβδνκάδεο ή κήλεο. Έλα λενγέλλεην κσξφ ιακβάλεη παζεηηθή αλνζία 
θπζηθά κέζσ ηνπ πιαθνχληα ηεο κεηέξαο θαη κεηά ηε γέλλεζε κέζσ ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο. Η πξνζηαζία 
κεηψλεηαη ζηαδηαθά κεηά ηελ ειηθία ησλ 6 κελψλ. 5,8,10,23 

4. Γλσξίζηε ην αλνζνπνηεηηθό ζαο ζύζηεκα 

Σν αλζξψπηλν αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα είλαη έλα έμππλν θαη ζπλαξπαζηηθφ δίθηπν θπηηάξσλ, νξγάλσλ θαη 
ρεκηθψλ νπζηψλ - κηα απνηειεζκαηηθή εζσηεξηθή αζηπλνκηθή δχλακε - πνπ 
ππάξρεη ζε φιν ην ζψκα, πάληα έηνηκν λα καο πξνζηαηεχζεη. Έρεη 
ηέζζεξηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο – πξνζηαζία απφ εθαηνκκχξηα μέλνπο 
κηθξννξγαληζκνχο (βαθηήξηα, ηνχο, παξάζηηα θαη κχθεηεο). Ιζνξξνπία ηνπ 
ζψκαηνο κέζσ ηεο αθαίξεζεο θζαξκέλσλ ή λεθξψλ θπηηάξσλ. Δπηηήξεζε 
θαη αθαίξεζε κεηαιιαγκέλσλ θπηηάξσλ πνπ αιινηψλνπλ ην γελεηηθφ πιηθφ 
θαη ξχζκηζε κέζσ ηεο αχμεζεο θαη ηεο θαηαζηνιήο ηεο αλνζνινγηθήο 
απφθξηζεο. Πεξηιακβάλεη επίζεο κηα πεξίπινθε δηαδηθαζία πνπ, γηα λα 
είλαη πην απνηειεζκαηηθή, απαηηεί αιιειεπίδξαζε κεηαμχ φισλ ησλ 

κεραληζκψλ ηνπ ζψκαηνο.6,9,24 Πέληε ηχπνη ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ (WBC) απνηεινχκελα απφ πνιιά 
θχηηαξα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Δηδηθψλ  
Β-θπηηάξσλ θαη Τ-θύηηαξα παίδνπλ δσηηθφ ξφιν. Σα Σ-θχηηαξα ξπζκίδνπλ ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα θαη 
επίζεο επηηίζεληαη ζηα θχηηαξα πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ ηνχο. Τα αληηζώκαηα (αλνζνζθαηξίλεο) είλαη 
εμεηδηθεπκέλεο πξσηεΐλεο ζε ζρήκα Τ πνπ παξάγνληαη απφ Β-θχηηαξα σο κέξνο ηνπ ζηξαηνχ αλαδήηεζεο 
θαη θαηαζηξνθήο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ εηζβνιέσλ. ια ηα θχηηαξα ηνπ 
αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο καζαίλνπλ ζπλερψο πνηνλ λα πνιεκήζνπλ θαη πψο. 7,10,25,26,27 

5. Δλεκεξσζείηε γηα δηαηαξαρέο αλνζίαο 

ηαλ ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα δελ ιεηηνπξγεί φπσο ζα έπξεπε, είλαη πηζαλά ηέζζεξα είδε 
δηαηαξαρψλ.28-31 

5.1 Η πξσηνγελήο αλνζνινγηθή αλεπάξθεηα γελληέηαη κε έλα αδχλακν αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα κε 
ειαηησκαηηθά, ιηγφηεξα ή θαζφινπ θχηηαξα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζπλήζσο δηαγηγλψζθεηαη 
ζηελ παηδηθή ειηθία. Σέηνηα παηδηά βξίζθνληαη ζε ζπλερή θίλδπλν απφ επαλαιακβαλφκελεο, καθξνρξφληεο 
ή αζπλήζηζηεο ινηκψμεηο πνπ είλαη δχζθνιν λ‟ αληηκεησπηζηνχλ. Άιια ζεκάδηα είλαη ε κεγέζπλζε ηεο 
ζπιήλαο, ε θαθή αλάπηπμε θαη ηα πξνβιήκαηα κεηά ηε ιήςε δσληαλνχ εκβνιίνπ. Δπηπινθέο κπνξεί λα 
εκθαληζηνχλ αξγφηεξα ζηε δσή κε ηε κνξθή ζνβαξψλ ινηκψμεσλ, απηνάλνζσλ δηαηαξαρψλ ή θαξθίλνπ. 
28,29 

5.2 Η δεπηεξνγελήο/επίθηεηε αλνζνινγηθή αλεπάξθεηα ζπκβαίλεη φηαλ ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα 
εμαζζελεί απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο ε γξίπε ή ε ηιαξά γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ εηδηθά 
θάξκαθα ή ζεξαπεία πνπ ρνξεγείηαη γηα θαξθίλν ή κεηακφζρεπζε νξγάλσλ, απφ αζζέλεηεο φπσο ην 
HIV/AIDS πνπ θαηαζηξέθνπλ ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα ή φηαλ ε αλνζία δηαθπβεχεηαη ιφγσ θαθψλ επηινγψλ 
ηξφπνπ δσήο φπσο ην θάπληζκα, ην αιθνφι θαη ε θαθή δηαηξνθή. 28 

5.3 Τν ππεξδξαζηήξην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα, γελεηηθήο θχζεο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη άζζκα, έθδεκα ή 
αιιεξγηθή ξηλίηηδα φηαλ ππξνδνηείηαη απφ θνηλά αβιαβή αιιεξγηνγφλα φπσο ε ζθφλε, ε γχξε ή ν θαπλφο 
πνπ γεληθά δελ επεξεάδνπλ έλα πγηέο άηνκν. 28,30  

5.4 Η απηνάλνζε λόζνο εκθαλίδεηαη φηαλ ην δηθφ καο αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ζηξέθεηαη ελαληίνλ καο 
κπεξδεχνληαο έλα κέξνο ηνπ ζψκαηφο καο σο μέλν θαη απειεπζεξψλεη πξσηεΐλεο πνπ νλνκάδνληαη 
απηναληηζψκαηα πνπ επηηίζεληαη ζηα πγηή θχηηαξα. Τπάξρνπλ πνιιέο ηέηνηεο αζζέλεηεο, νη πην θνηλέο είλαη 
ν δηαβήηεο ηχπνπ 1, ε ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, ε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, ην ζχλδξνκν θιεγκνλψδνπο 
εληέξνπ, ην ζχλδξνκν ρξφληαο θφπσζεο, ε θνηιηνθάθε, ε λφζνο ηνπ Hashimoto, νξηζκέλνη ηχπνη θαξθίλνπ 
φπσο ην ιέκθσκα, ην κπέισκα θαη ε ιεπραηκία θαη ν ιχθνο πνπ επεξεάδεη νιφθιεξν ην ζψκα. Η αηηία 
είλαη άγλσζηε, πηζαλψο έλαο ζπλδπαζκφο γνληδίσλ πνπ πξνθαιείηαη απφ θάηη ζηε δηαηξνθή ή ζην 
πεξηβάιινλ, θαη ζπλήζσο δελ είλαη εχθνιν λα δηαγλσζηεί.28,31 
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6. Γηαηεξήζηε ην αλνζνπνηεηηθό ζαο ζύζηεκα ζε ηζνξξνπία 

Σν αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα εξγάδεηαη ζθιεξά γηα λα καο θξαηήζεη δσληαλνχο θαη ελεξγνχο. Πξέπεη, 
επνκέλσο, λα ην ζεβαζηνχκε θαη λα κελ παξεκβαίλνπκε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. Θα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε 
ηζνξξνπία (νχηε ππνδξαζηήξην νχηε ππεξδξαζηήξην) γηα λα ιεηηνπξγεί φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα. 7,32-40 

  Αθνινπζήζηε έλαλ πγηεηλφ ηξφπν δσήο. Αλαηξέμηε ζηηο ζπκβνπιέο πγείαο πνπ δίλνληαη ζηα 
ελεκεξσηηθά καο δειηία ζρεηηθά κε ηνλ χπλν, ηελ άζθεζε, ηελ πξφζιεςε λεξνχ θαη ηελ πγηεηλή 
δηαηξνθή. 

  Σα ηάκαηα άη Γνλεηηθήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εληζρχζνπλ ην αλνζνπνηεηηθφ ζαο 
επίπεδν ζε ξηδηθφ επίπεδν!  

  Μελ επεξεάδεζηε απφ δηαθεκίζεηο ηξνθίκσλ θαη ζπκπιεξσκάησλ πνπ εληζρχνπλ ην 
αλνζνπνηεηηθφ.7 Αληίζεηα απφ ην λα βνεζνχλ, ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

  Μείλεηε καθξηά απφ αλζπγηεηλέο πξαθηηθέο θαπλίζκαηνο, θαηαλάισζεο αιθνφι ή απηνζεξαπείαο. 

  Μελ αγλνείηε ηελ θνχξαζε, ηνπο κπτθνχο πφλνπο, ην πξήμηκν θαη ηελ εξπζξφηεηα, ηνλ ρακειφ ππξεηφ, 
ην κνχδηαζκα θαη ην κπξκήγθηαζκα ζηα ρέξηα θαη ηα πφδηα, ηελ αζπλήζηζηε ηξηρφπησζε θαη ην ζπρλφ ή 
εξεζηζηηθφ δεξκαηηθφ εμάλζεκα. 

  Ο ηφο Covid-19 θαη νη παξαιιαγέο ηνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ πξφθιεζε γηα ηελ 
αλζξσπφηεηα θαζψο αληηκεησπίδεηαη ζ‟ φιν ηνλ θφζκν κέζσ εκβνιίσλ, λέσλ ζεξαπεπηηθψλ 
πξσηνθφιισλ θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα κέηξα πγείαο θαη αζθάιεηαο.36-39 Βιέπεηε ην 
Newsletter ηφκνο 11 #2 ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη ηε θξνληίδα ηνπ Covid-19 θαη ηνλ ηφκν 0 #3 γηα 
ελεκεξψζεηο ηεο 9εο Ινπλίνπ 2021. 

  Να είζηε ραξνύκελνη, λα ρακνγειάηε, λα γειάηε ζπρλά, λα είζηε ζπληνληζκέλνη κε ηνλ εαπηφ ζαο, λα 
αγθαιηάδεηε ην ζχκπαλ θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ κε ην εζσηεξηθφ θσο θαη ηελ αγάπε ζαο. ια απηά ζα 
ζαο βνεζήζνπλ λα δηαηεξήζεηε ην αλνζνπνηεηηθφ ζαο ζχζηεκα ζε ηζνξξνπία! 35,40 

Αλαθνξέο & Σύλδεζκνη 
1. Sathya Sai Baba Speaks on preventing illness: Divine Discourse on “The Best Tonic”, 21 Sept 
1960: https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume01/sss01-28.pdf 
2. Sathya Sai baba Speaks on preventing illness: Divine Discourse on “The Doctor‟s Profession”, Sept 1980: 
https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-53.pdf 
3. Immune system: https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/immune-system 
4. Antigens/pathogens: https://study.com/academy/lesson/antigens-vs-pathogens.html 
5. Innate and Adaptive immunity: https://www.technologynetworks.com/immunology/articles/active-vs-passive-immunity-

differences-and-definition-335112 
6. https://www.verywellhealth.com/types-of-white-blood-cells-and-immunity-2252553 
7. The myth of a super-charged immune system: https://www.bbc.com/news/health-60171592 
8. Adaptive immunity: https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/immunity-types.htm 
9. https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/immune-system 
10. Immunity thru vaccine: https://www.immune.org.nz/immunisation/immune-system-vaccination# 

11. DTaP vaccine: https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/dtap-tdap-td/public/index.html# 
12. MMRV vaccine: https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/mmrv.html 
13. Pentavalent vaccine: https://www.gavi.org/types-support/vaccine-support/pentavalent 
14. Vaccine eliminated diseases: https://www.cdc.gov/vaccines/parents/diseases/forgot-14-diseases.html 
15. Disease prevention with vaccine: https://www.healthywa.wa.gov.au/Articles/U_Z/What-diseases-do-vaccines-protect-against 
16. Eradicated diseases: https://asm.org/Articles/2020/March/Disease-Eradication-What-Does-It-Take-to-Wipe-out 
17. Vaccines save lives: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5402432/ 
18. Unicef on safety of Covid vaccines: https://www.unicef.org/northmacedonia/vaccines-save-lives 
19. Benefits of Covid-19 vaccine: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html 
20. Vaccines protect lives: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/protect-your-life-against-all-

vaccine-preventable-diseases-get-vaccinated/articleshow/87108483.cms 
21. Handling side effects or allergy: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html 

22. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html 
23. Passive immunisation: https://www.historyofvaccines.org/content/articles/passive-immunization 
24. Our Immune system: https://primaryimmune.org/immune-system-and-primary-immunodeficiency 

25. WBC the key player with five types of cells https://my.clevelandclinic.org/health/body/21871-white-blood-cells 
26. B-cells & T-cells: https://www.cancercenter.com/what-are-b-cells-vs-t-cells 
27. Antibodies: https://www.livescience.com/antibodies.html 
28. Immunity disorders: https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/disorders-of-the-immune-system 

29. Primary Immunodeficiency: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17964-primary-immunodeficiency 
30. Overactive immune system: https://health.clevelandclinic.org/can-immune-system-go-haywire-falter/ (tips) 
31. Autoimmune: https://www.healthline.com/health/autoimmune-disorders#causes 
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32. Balance immunity: https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/how-to-boost-your-immune-system 

33. Self-care: https://www.mohfw.gov.in/pdf/ImmunityBoostingAYUSHAdvisory.pdf 
34. Reduce your risks: https://www.cedars-sinai.org/blog/boosting-your-immune-system.html 
35. https://www.matherhospital.org/wellness-at-mather/boosting-your-immune-system-is-it-even-possible/ 
36. Hand sanitiser guidelines: https://www.fda.gov/drugs/coronavirus-covid-19-drugs/hand-sanitizers-covid-19 
37. Covid-19 vaccines guidelines: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice 
38. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid19-vaccine-hesitancy-12-things-you-need-
to-know 
39. Better to vaccinate than catch disease to get immunity: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html 
40. Laughter, the best therapy! https://www.khca.org/files/2015/10/Humor-Therapy.pdf 

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

2. AP εξγαζηήξην ηεινύγθνπ 30 Γεθ 2021–1 Ιαλ 2022 Πνπηαπάξηη 

Ωο κέξνο ηεο πξσηνβνπιίαο καο λα κεηαδψζνπκε εθπαίδεπζε ζηηο ηνπηθέο δηαιέθηνπο γηα λα 

 

 

πξνζεγγίζνπκε αγξνηηθέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Σεινχγθνπ έλα 
εξγαζηήξην γηα Βνεζνχο Θεξαπεπηέο γηα ηέζζεξηο ζπκκεηέρνληεο απφ ηελ Άληξα Πξαληέο θαη ηελ 
Σειαλγθάλα απφ δχν senior δαζθάινπο καδί κε ηξεηο επίδνμνπο δαζθάινπο σο ζησπεινχο παξαηεξεηέο. 
Ο δήινο θαη ν ελζνπζηαζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ αμηνζεκείσηνη θαη αηζζάλζεθαλ αθφκα πην 
θνξηηζκέλνη αθνχ άθνπζαλ ηα ελζαξξπληηθά θαη εκπλεπζκέλα ιφγηα ζνθίαο ηνπ Dr Aggarwal. Βιέπεηε ηελ 
εηθφλα ηνπ εξγαζηεξίνπ.   

Δίλαη πνιχ ελζαξξπληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ιίγν κεηά ηελ πηζηνπνίεζε, ν Θεξαπεπηήο18005 αλέιαβε ηελ 
επζχλε ηεο δηαλνκήο 2750 θηαιψλ IB ζε δηάθνξα άη θέληξα ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Άληξα Πξαληέο 
θαη έλα θπιεηηθφ ρσξηφ θνληά ζην Βηδαραπαηλάκ ππφ ηελ εγεζία ηνπ Senior Θεξαπεπηή 11567 θαη ηεο 
νκάδαο ηνπ. Απηφ ην seva μεθίλεζε κε ηελ ελζάξξπλζε θαη ηηο επινγίεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Πνιηηείαο ηεο 
Άληξα Πξαληέο, βιέπεηε εηθφλα IB. 

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

3. Μεληαίεο ζπλαληήζεηο ζηα Γαιιηθά 

Ο Γάιινο Σπληνληζηήο 01620 νξγαλψλεη εηθνληθέο ζπλαληήζεηο θάζε κήλα ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα ζηηο 
νπνίεο ζπκκεηέρνπλ 3 ζεξαπεπηέο απφ ηελ Γθακπφλ θαη νθηψ απφ ηε Γαιιία. Έλαο ζεξαπεπηήο 
παξνπζηάδεη έλα επηιεγκέλν ζέκα πνπ θαιχπηεη έλα ζχζηεκα ηνπ ζψκαηνο (απφ ηηο 21 θαηεγνξίεο ηνπ 
βηβιίνπ ησλ 108CC), έλα φξγαλν ή κηα ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα. Η παξνπζίαζε πεξηιακβάλεη κηα 
ιεπηνκεξή εμήγεζε ηεο αλαηνκίαο, ηεο θπζηνινγίαο θαη δηαθφξσλ ζρεηηθψλ αζζελεηψλ, ηπρφλ νξαηψλ 
ελδείμεσλ αζζέλεηαο ή αληζνξξνπίαο θαη ζεξαπεία κε combos δνλεηηθήο. ινη νη ζεξαπεπηέο εξεπλνχλ ην 
ζέκα δηαβάδνληαο επηκειψο ηα εγρεηξίδηα, ηα ελεκεξσηηθά δειηία θαη ην βηβιίν ηνπ ζπλεδξίνπ. ινη 
ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηε ζπλεδξία κε ηηο δηθέο ηνπο ζπλεηζθνξέο, εξσηήζεηο, ηζηνξηθά ππνζέζεσλ θαη 
ηζηνξίεο επηηπρίαο.  

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/how-to-boost-your-immune-system
https://www.mohfw.gov.in/pdf/ImmunityBoostingAYUSHAdvisory.pdf
https://www.cedars-sinai.org/blog/boosting-your-immune-system.html
https://www.matherhospital.org/wellness-at-mather/boosting-your-immune-system-is-it-even-possible/
https://www.fda.gov/drugs/coronavirus-covid-19-drugs/hand-sanitizers-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid19-vaccine-hesitancy-12-things-you-need-to-know
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid19-vaccine-hesitancy-12-things-you-need-to-know
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.khca.org/files/2015/10/Humor-Therapy.pdf
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Η Θεξαπεύηξηα 03546  ζρνιηάδεη: “Απηά ηα ζέκαηα κε νδεγνύλ λα ζπλεηδεηνπνηώ όιν θαη πεξηζζόηεξν ηελ 
πνιππινθόηεηα θαη ηελ ιεπηόηεηα ηεο δεκηνπξγίαο απηήο ηεο εμαηξεηηθήο κεραλήο πνπ είλαη ην αλζξώπηλν 
ζώκα, πώο θάζε κέξνο, όζν κηθξό θη αλ είλαη, έρεη έλαλ πνιύ ζπγθεθξηκέλν θαη ρξήζηκν ξόιν ζηελ 
πνιιαπιόηεηα. Απηή ε δεκηνπξγία - δσξεάλ - δελ κπνξεί παξά λα είλαη ζετθή θαη πξέπεη λα ηε θξνληίδνπκε 
πνιύ”. Πξνζπαζεί επίζεο λα ελζηαιάμεη απηή ηελ επίγλσζε ζηνπο αζζελείο ηεο.  

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

4. Δλδηαθέξνπζεο αλέθδνηεο ηζηνξίεο   

4.1 Θαύκα ζεξαπείαο κε πίζηε 18004…Ιλδία Μηα 56ρξνλε ρσξηαλή έπαζρε απφ βαξηά αξζξίηηδα, πφλνπο 
ζηελ πιάηε, ηζρηαιγία θαη θηξζνχο γηα ηξία ρξφληα. Γελ κπνξνχζε λα πεξπαηήζεη έζησ θαη κεξηθά βήκαηα 
ζσζηά, δελ κπνξνχζε λα θνηκεζεί θαιά θαη ν βαζαληζηηθφο πφλνο ηελ έθαλε κεξηθέο θνξέο λα ράλεη ηηο 
αηζζήζεηο ηεο. Έπαηξλε αγηνπξβεδηθά παπζίπνλα πνπ δελ ηε βνεζνχζαλ. Έλαο αζζελήο δνλεηηθήο ηε 
ζπκβνχιεςε λα ζπλαληήζεη ηνλ ζεξαπεπηή ηνπ αιιά κφλν κεηά απφ ηξεηο εκέξεο αθνχ ζηακαηνχζε ηα 
αγηνπξβεδηθά θάξκαθά ηεο, θαζψο ήμεξε φηη ηα δνλεηηθά ηάκαηα δελ έπξεπε λα ιεθζνχλ καδί κε ηελ 
Αγηνπξβέδα. Σελ ίδηα κέξα, ε θπξία πξνζεπρήζεθε ζηνλ νπάκη θαη ζηακάηεζε ηα θάξκαθά ηεο, 
απνθαζίδνληαο λα πάξεη κφλν ην θάξκαθφ Σνπ! Πέληε κέξεο αξγφηεξα κπφξεζε λα πεξπαηήζεη κέρξη ην 
κέξνο ηνπ ζεξαπεπηή κφλε ηεο θαη ηνλ ελεκέξσζε φηη είρε ζεξαπεπζεί πιήξσο απφ ηφηε πνπ πήξε ην 
Sankalpa! Ο ζεξαπεπηήο έκεηλε έθπιεθηνο αιιά ηεο έδσζε ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία. Η γπλαίθα 
ζπκθψλεζε κε ραξά λα ην πάξεη. Ο πφλνο δελ επέζηξεςε πνηέ. Απηόο ν ζεξαπεπηήο έρεη αληηκεησπίζεη κε 
επηηπρία πεξηζζόηεξνπο από 170 αζζελείο εληόο δύν κελώλ από ηελ εθπαίδεπζε ηνπ.  

4.2 Από ην εκεξνιόγην ελόο ζεξαπεπηή 10707…Ιλδία κηα ηζηνξία (παξαθξαζκέλε) πόλνπ θαη 
ζαπκαηνπξγήο ζεξαπείαο: ‟ φιε κνπ ηελ παηδηθή ειηθία καζηηδφκνπλ απφ ζπρλνχο, εμνπζελσηηθνχο 
πνλνθεθάινπο, φρη ιηγφηεξν απφ έλα επεηζφδην ην κήλα. Αθνχ άξρηζα λα δνπιεχσ ζε κηα ηξάπεδα, ε 
ζνβαξφηεηά ηνπο απμήζεθε θαη ζχληνκα ζπλνδεχηεθε απφ λαπηία. Ξαθληθά ηα κηζά αληηθείκελα πνπ 
έβιεπα ζα ζφισλαλ θαη φια ζην νπηηθφ κνπ πεδίν επέπιεαλ. 30 ιεπηά αξγφηεξα ζα άξρηδε ν 
πνλνθέθαινο θαη γεληθά ζα νδεγνχζε ζε δχν εκέξεο έληνλνπ πνλνθεθάινπ, λαπηίαο, αυπλίαο θαη 
εμάληιεζεο. Γηα αλαθνχθηζε, θαηάπηλα δηζθία Anacin, αλείπσηα πνιιά φια απηά ηα ρξφληα. Γελ ήηαλ 
παξά κφλνλ φηαλ επηζθέθηεθα ην Super Specialty λνζνθνκείν καο ζην Πνπηαπάξηη, πνπ αλαθάιπςα φηη 
ππέθεξα απφ θιαζηθνχο πνλνθεθάινπο εκηθξαλίαο θαη κνπ ζπληαγνγξαθήζεθε Vasograin θάζε θνξά πνπ 
είρα κηα θξίζε. 

Σάη Γνλεηηθή πξνο ζσηεξία κνπ.... 

Καη έπεηηα, κε επγλσκνζχλε, αλαθάιπςα ηε Γνλεηηθή θαη ζπκκεηείρα ζ‟ έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνλ 
Αχγνπζην ηνπ 2009 ζην Βξηληαβάλ. Μέζα ζε δχν εκέξεο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο γχξσ ζηηο 
8 κ.κ. αλέπηπμα εκηθξαλία θαη αληί λα θαηαθχγσ ζηα ζπληαγνγξαθνχκελα αιινπαζεηηθά, έθηηαμα κηα 
ζεξαπεία: CC11.3 Πνλνθέθαινη + CC11.4 Ηκηθξαλία. Πήξα έλα ράπη ελψ θψλαδα „άη Ρακ‟ θαη 
απνθνηκήζεθα κέζα ζε 30 ιεπηά θαη μχπλεζα γχξσ ζηηο 12:30 κε έληνλν πφλν. Νηψζνληαο ζνθαξηζκέλνο 
άξπαμα ηα αιινπαζεηηθά κνπ, άλνημα ηε ζπζθεπαζία θαη αθαίξεζα ην δηζθίν αιιά ζηε ζπλέρεηα θάηη κε 
ζηακάηεζε κπζηεξησδψο. Έλησζα φηη έπξεπε λα ζεβαζηψ ηνλ φξθν θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
καο πξνγξάκκαηνο Γνλεηηθήο. ηη έπξεπε πξψηα λα δνθηκάζσ ηηο δνλήζεηο ζε κέλα θαη ηελ νηθνγέλεηά 
κνπ. Μφλν φηαλ ζα αηζζαλφκνπλ απφιπηα πεπεηζκέλνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, ζα έπξεπε  
λ‟ αξρίζσ ην seva ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζε άιινπο.  
Κξάηεζα ζηελ άθξε ην αιινπαζεηηθφ δηζθίν θαη αλη' απηνχ έξημα έλα ράπη vibro θάησ απφ ηε γιψζζα κνπ. 
ηηο 4.30 ην πξσί μχπλεζα μαλά, έθπιεθηνο φηαλ αλαθάιπςα φηη ν πφλνο κνπ είρε εμαθαληζηεί εληειψο!  
Ση ζετθφ ζαχκα! Σελ επφκελε κέξα έλησζα αζπλήζηζηα θξέζθνο θαη ελεξγεηηθφο. Αλ θαη δελ έπαηξλα ην 
ίακα θάζε κέξα, ηα επεηζφδηα εκηθξαλίαο κεηψζεθαλ γξήγνξα θαη, πξνο ην παξφλ, αλ θαη δελ παίξλσ 
θακία ζεξαπεία, έρνπλ εμαθαληζηεί εληειψο. Γηα κέλα, ε δνλεηηθή είλαη έλα απφ ηα θαιχηεξα δψξα Σνπ 
ζηελ αλζξσπφηεηα θαη απφ ην 2009, ε νηθνγέλεηά κνπ έρεη κεηαζηξαθεί εληειψο ζηε δνλεηηθή. 

Παξνπζηάδσ απηή ηελ πεξίπησζε σο πξνζθνξά ζηνλ αγαπεηφ νπάκη κέζα απφ ηελ θαξδηά κνπ θαη 
επραξηζηψ ηελ νκάδα ηεο Γνλεηηθήο κε επγλσκνζχλε γηα ηε δηάδνζε απηνχ ηνπ κνλαδηθνχ seva, δίλνληαο 
ηε δπλαηφηεηα ζε ζεξαπεπηέο ζαλ εκέλα λα είλαη ηα φξγαλα ηεο ζετθήο αγάπεο Σνπ. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. Δηο Μλήκελ 

Με βαξηά θαξδηά, απνραηξεηνχκε ηνλ Σπληαγκαηάξρε S K Bose 02414…Ιλδία, ν νπνίνο ήηαλ 84 εηψλ φηαλ 
απεβίσζε ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ 2022. Καηαγφηαλ απφ κηα νηθνγέλεηα πηζηψλ αθφινπζσλ ηνπ άη. Δίλαη 
γλσζηφ φηη ν παηέξαο ηνπ αλαζηήζεθε απφ ηνπο λεθξνχο απφ ηνλ νπάκη. Ήηαλ πνιηηηθφο κεραληθφο ζηνλ 
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Ιλδηθφ ηξαηφ θαη κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ, κεηαθφκηζε ζην Πνπηαπάξηη ην 1999. Δπφπηεπζε ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ κνπζείνπ Chaitanya Jyoti θαη δηνξίζηεθε ν 1νο δηεπζπληήο ηνπ. Δλδηαθεξφκελνο έληνλα γηα 
ηελ νκνηνπαζεηηθή, έγηλε ζεξαπεπηήο δνλεηηθήο πξηλ απφ 22 ρξφληα. Δίηε ζην ζπίηη είηε ζην γξαθείν ηνπ, 
πάληα έβξηζθε ρξφλν γηα ηνπο αζζελείο ηνπ. Έθαλε ηε δνπιεηά ηνπ νπάκη κέρξη ηελ ηειεπηαία ηνπ εκέξα. 
Θα ηνλ ζπκνχληαη πάληα κε κεγάιε αγάπε θαη ζεβαζκφ φινη εθείλνη ησλ νπνίσλ ηε δσή άγγημε. 
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