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Μπαίλνπκε ηψξα ζ' έλαλ απφ ηνπο πην ηεξνχο κήλεο ηνπ ρξφλνπ - ηελ Ashada - πνπ θέξλεη καδί ηεο ην 
επνίσλν θεζηηβάι ηνπ Guru Purnima, έλα θεζηηβάι πνπ θαηέρεη κηα πνιχηηκε ζέζε ζηηο θαξδηέο φισλ ησλ 
ζεξαπεπηψλ, φπσο ηελ εκέξα πνπ ν νπάκη καο πιεκκχξηζε κε αγάπε ζε θπζηθή κνξθή, θφβνληαο ηελ 
ηνχξηα πνπ πξνζέθεξε ε νκάδα δνλεηηθήο θαη απνδερφκελνο ηελ πξνζθνξά καο prasadam γηα ηξία 
ζπλερφκελα ρξφληα. 

ηελ νκηιία ηνπ γηα ην Guru Purnima ην 1969, ν νπάκη είπε: “Σν ζεκεξηλφ θεζηηβάι νλνκάδεηαη Guru 
Purnima. Δίλαη έλα φλνκα γεκάην λφεκα. Purnima ζεκαίλεη ε ιακπεξή παλζέιελνο. Γθνπξνχ ζεκαίλεη 
(Γθνπ-άγλνηα, Ρνπ-θαηαζηξνθέαο) απηφο πνπ αθαηξεί ην ζθνηάδη θαη ηελ απηαπάηε απφ ηελ θαξδηά θαη ηε 
θσηίδεη κε Αλψηεξε νθία”. Ζ παλζέιελνο αληηπξνζσπεχεη ην κπαιφ φηαλ είλαη γεκάην αγάπε. Καη, ιέεη ν 
νπάκη, ν κφλνο ηξφπνο γηα λα γεκίζνπκε ηηο θαξδηέο καο κε αγλή, ακφιπληε αγάπε είλαη λα 
ζπκκεηάζρνπκε ζην sadhana (πλεπκαηηθή πξαθηηθή), κηα απφ ηηο πην εχθνιεο κνξθέο ηεο νπνίαο, ζηελ 
Πεξίνδν Kali, είλαη ην seva (ππεξεζία).  

Σν Seva είλαη ην ίδην ην πλεχκα πίζσ απφ ηελ άη Γνλεηηθή πνπ πξνζπαζεί λα δηαδψζεη ην ξεχκα ηεο 
Θείαο Αγάπεο κε ηε κνξθή ζεξαπεπηηθψλ δνλήζεσλ. Με ηελ απέξαληε ράξε ηνπ νπάκη, είκαη ζηελ 
επράξηζηε ζέζε λ’ αλαθέξσ, φηη ε απνζηνιή καο έρεη απμεζεί ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο. Οη θαηαπιηζκνί θαη 
νη θπζηθέο θιηληθέο, πνπ είραλ αλαζηαιεί ιφγσ ηεο παλδεκίαο, μεθίλεζαλ μαλά ζε πιήξε θίλεζε. Απηά 
πξαγκαηνπνηνχληαη ηφζν ζηνπο αξρηθνχο φζν θαη ζηνπο λένπο ρψξνπο απφ νκάδεο αθνζησκέλσλ 
ζεξαπεπηψλ. Μπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζηελ ελφηεηα "πκπιεξσκαηηθά" γηα κηα ζχληνκε αλαθνξά ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ καο. 

Μ’ απηήλ ηελ επηηάρπλζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ seva, πιεκκπξίδνπκε απφ εξσηήζεηο απφ αζζελείο πνπ 
δεηνχλ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηνλ πιεζηέζηεξν ζεξαπεπηή ηνπο. Όια απηά ηα αηηήκαηα 
δηεθπεξαηψλνληαη απφ κηα αθνζησκέλε νκάδα ππφ ηελ πηέξπγα ηνπ IASVP θαη κπνξείηε λα 
επηθνηλσλήζεηε ζηε δηεχζπλζε practitionerInfo@vibrionics.org. Εεηψ απ’ φινπο ηνπο ζεξαπεπηέο πνπ 
αζρνινχληαη κε ηέηνηνπ είδνπο αηηήκαηα λα ιακβάλνπλ αλαθνξέο απφ ηνπο αζζελείο ζρεηηθά κε ην εάλ ν 
ζεξαπεπηήο είλαη ελεξγφο θαη ηα ηειεπηαία ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ε βάζε 
δεδνκέλσλ καο ελεκεξσκέλε. 

Δίκαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λ' αλαθέξσ θαιή πξφνδν απφ ηφηε πνπ αλαθνίλσζα ηε ζεζκνζέηεζε ηεο άη 
Γνλεηηθήο κε επίζεκε θαη δπλακηθή νξγαλσηηθή δνκή κφιηο πξηλ απφ δχν ρξφληα (ηφκνο 11, Σεχρνο 2: 
Μάξηηνο/Απξίιηνο 2020). ην πιαίζην ησλ πξνθιήζεσλ θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ καο παξνπζίαζε ε 
παλδεκία, κηα νκάδα senior ζεξαπεπηψλ, πνπ αλέιαβε ηελ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, 
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δεκηνχξγεζε κηα “δεμακελή ζθέςεο” πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη θαη λ’ αλαιχζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
νξγαληζκνχ. Ζ νκάδα ζα αμηνινγήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο φισλ ησλ πηεξχγσλ θαη ζα δηακνξθψζεη έλα 
πεξηεθηηθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ επηδηψμεσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο άη Γνλεηηθήο θαη λα ην 
κεηαθέξεη ζην κέιινλ. 

Καη ελψ ζην ζέκα ηεο πξνψζεζεο ηεο δνλεηηθήο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ζεκαληηθνχ αληίθηππνπ,  
ε απφθηεζε αμηνπηζηίαο ζηελ παγθφζκηα ζθελή είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο. Απηφ απαηηεί πνιχ κεγαιχηεξε 
ζπλεηζθνξά, απνηειεζκαηηθφ ζπληνληζκφ θαη απμεκέλε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζεξαπεπηψλ καο γηα ηελ 
παξαγσγή θαη παξνπζίαζε ησλ επηηπρηψλ ηνπο κέζσ δεκνζηεπκέλσλ ηζηνξηθψλ πεξηπηψζεσλ. 
Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπκε ην ξεπεξηφξην ησλ ηζηνξηθψλ πεξηπηψζεσλ, πξνηξέπσ ζεξκά φινπο ηνπο 
RCs θαη ηνπο κέληνξεο λα δηαζθαιίζνπλ φηη θάζε ζεξαπεπηήο (AP, AVP ή SVP) καο ζηέιλεη ηνπιάρηζηνλ 
έλα ρξφλην ηζηνξηθφ πεξηπηψζεσλ θάζε ηξίκελν ζηε δηεχζπλζε: casehistories@vibrionics.org.  
Μελ αλεζπρείηε εάλ δελ έρεηε κηα ζσζηά ηεθκεξησκέλε πεξίπησζε. Απιά ζπκπιεξψζηε ηα απαηηνχκελα 
δεδνκέλα απφ ηα αξρεία αζζελψλ ζαο ζην πξφηππν εγγξάθνπ excel ή word πνπ ζα ζαο παξέρνπκε, 
θαηφπηλ αηηήκαηνο.  
Ζ νκάδα ηζηνξηθψλ ππνζέζεσλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηε ζπλέρεηα ηα κε επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα γηα λα 
μαλαγξάςεη ηελ πεξίπησζε ζαο ζε κνξθή πνπ κπνξεί λα δεκνζηεπηεί. Φξνληίζηε λα ζπκπεξηιάβεηε ηνλ 
αξηζκφ εγγξαθήο ζαο ζε φιεο ηηο επηθνηλσλίεο.  

Σν Guru Purnima είλαη κηα επθαηξία γηα λ’ αθηεξσζνχκε μαλά ζην λα δνχκε θάζε κέξα ζχκθσλα κε ηηο 
δηδαζθαιίεο ηνπ πλεπκαηηθνχ καο δαζθάινπ, ν νπνίνο κέζα απφ ηε Θεία δσή θαη ηηο δηδαζθαιίεο Σνπ καο 
δίδαμε ην αιεζηλφ λφεκα ηεο Αγάπεο θαη ηεο Τπεξεζίαο. ηελ νκηιία Σνπ γηα ην Guru Purnima ην 1998,  
ν νπάκη είπε: “Τν Seva είλαη ε πςειόηεξε κνξθή ιαηξείαο θαη ε θαιύηεξε εμνκνιόγεζε. Τν Seva είλαη ε 
πην ζεκαληηθή κνξθή απαγγειίαο ηνπ νλόκαηνο ηνπ Κπξίνπ”. Αο πξνρσξήζνπκε κε επγλσκνζχλε θαη 
ηαπεηλφηεηα ζην κνλνπάηη πνπ θψηηζε γηα καο ν Sadguru Sai. 

ηελ ππεξεζία αγάπεο ηνπ άη 

Jit K Aggarwal 

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

 Προυίλ Θεραπεστών  
Η Θεξαπεύηξηα 11618…Ιλδία έρεη κεηαπηπρηαθφ σο Πνιηηηθφο Μεραληθφο θαη εξγάζηεθε σο κεραληθφο 

ινγηζκηθνχ απφ ην 1995 έσο ην 2000. Απφ ην 2003 έσο ην 2017 ζπλέβαιε 
θαζνξηζηηθά ζηελ ίδξπζε θαη ηε δηαρείξηζε κηαο ΜΚΟ, ηελ Premalayam, πνπ 
πηνζέηεζε πέληε θπβεξλεηηθά ζρνιεία απφ ηηο θησρνγεηηνληέο ηνπ Υατληεξακπάλη γηα 
λα βνεζήζεη θησρά θαη άπνξα παηδηά. Ζ ΜΚΟ εζηίαζε ζηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε, 
ηηο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο θαη ηα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο 
ηνπο θαη ηνπο παξείρε ζπκβνπιέο γηα λα μεπεξάζνπλ ηηο αλαζηνιέο, κε ζηφρν λα 
γίλνπλ θαιχηεξνη πνιίηεο. Δπί ηνπ παξφληνο είλαη λνηθνθπξά θαη ελεξγή ζεξαπεχηξηα 
δνλεηηθήο. Απηναπνθαιείην άζεε απφ ηελ παηδηθή ηεο ειηθία, θαζψο δελ ήηαλ ζε 
ζέζε λα δηθαηνινγήζεη ηα βάζαλα ησλ θησρψλ αλζξψπσλ θαη σο εθ ηνχηνπ, έδεημε 
έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ην seva. πκκεηείρε ζε δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ θαηά ηε 
δηάξθεηα θεζηηβάι σο κέινο Πξνζθφπσλ θαη Οδεγψλ θαη ζπκκεηείρε ζε 
πξνγξάκκαηα seva γηα ηε λενιαία ηεο απνζηνιήο Ramakrishna. 

Σν 1996 παληξεχηεθε έλαλ πξψελ καζεηή απφ ην ηλζηηηνχην ηνπ νπάκη αιιά απηφο δελ ηελ επεξέαζε λα 
γίλεη νπαδφο. Σελ ίδηα ρξνληά άξρηζε λα βηψλεη κηα πλεπκαηηθή ζχλδεζε κε ηνλ ίξληη άη Μπάκπα. 
Μεηαθνκίδνληαο ζηηο ΖΠΑ ην 2000, είδε απφ πξψην ρέξη ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο 
νξγάλσζεο άη θαη ζπκκεηείρε ελεξγά ζ’ απηέο. Σν 2001 επηζθέθηεθε ην Πνπηαπάξηη κε ηνλ ζχδπγφ ηεο 
θαη είρε ηνλ πξψην ηεο ληάξζαλ ηνπ άηπα άη Μπάκπα. Θπκάηαη αθφκα ηε ζπδήηεζε πνπ έθαλε ν νπάκη 
εθείλε ηελ εκέξα γηα ηελ αγάπε θαη ην λα θάλεη seva κε αθνζίσζε. Σα ιφγηα ηνπ νπάκη απάληεζαλ ζε 
φιεο ηηο εξσηήζεηο ηεο θαη θαζάξηζαλ φιεο ηηο ακθηβνιίεο ηεο. Σαπηφρξνλα, είδε ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηνπο 
ζεζκνχο ηεο ππεξεζίαο ηνπ νπάκη θαη είδε πηζηνχο λα εθηεινχλ seva κε αγάπε θαη ελζνπζηαζκφ. Σα 
εκπφδηα άξζεθαλ θαη ηειηθά κπήθε ζην πνίκλην ηνπ άηπα άη. 

Ζ ζεξαπεχηξηα αλέπηπμε έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηηο θπζηθέο κεζφδνπο ζεξαπείαο θαη έγηλε πηζηνπνηεκέλε 
δαζθάια γηφγθα ην 2005. Σν 2012 μεθίλεζε ην δηδαθηνξηθφ ηεο ζηε Γηφγθα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ 
θξαδαζκψλ απφ ην άζκα ησλ beejaksharas (κάληξα ζπφξσλ) ζηα ηζάθξαο ζην αλζξψπηλν ζψκα θαη ηνλ 
ξφιν ηνπο ζηε ζεξαπεία αζζελεηψλ. Αιιά δελ θαηάθεξε λα ην νινθιεξψζεη θαζψο έπξεπε λα κεηαθνκίζεη 
μαλά ζηηο ΖΠΑ κε ηνλ ζχδπγφ ηεο γηα αθφκα έμη ρξφληα. Δθεί, αλαθάιπςε ηε άη Γνλεηηθή ελψ έςαρλε γηα 
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πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θξαδαζκνχο θαη ηηο ζπρλφηεηεο. Θεσξψληαο απηφ σο πξφζθιεζε ηνπ 
νπάκη έθαλε αίηεζε θαη νινθιήξσζε ηελ εθπαίδεπζε AVP ην 2018-19 θαη πηζηνπνηήζεθε σο VP ηνλ 
Απξίιην ηνπ 2020. 

χληνκα αθφηνπ έγηλε AVP, ζεξάπεπζε έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηεο πνπ ππέθεξε απφ πφλνπο ζηελ 
θνηιηά ηνπο ηειεπηαίνπο ελλέα κήλεο. Ο πφλνο γηλφηαλ αθφξεηνο. Σνπ έδσζε CC4.3 θσιεθνεηδίηηδα + 
CC4.10 Γπζπεςία + CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο. Μέζα ζε κηα εβδνκάδα ήηαλ 90% θαιχηεξα θαη 
ηειείσο θαιά ζ’ έλα δεθαπελζήκεξν. 

’ έλα απίζηεπην πεξηζηαηηθφ, κηα 22ρξνλε γπλαίθα πνπ έπαζρε απφ ηνγελή ππξεηφ γηα 15 εκέξεο πήγε 
ζην ζπίηη ηεο φηαλ ε ζεξαπεχηξηα έιεηπε. Έλησζε δαιάδα θαη έπξεπε λα μαπιψζεη. Ζ αδεξθή ηεο 
ζεξαπεχηξηαο ηεο έδσζε κία δφζε απφ ην κνλαδηθφ ίακα πνπ είρε καδί ηεο - CC9.2 Ομείεο ινηκώμεηο + 
CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC15.1 Φπρηθό & 
πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό. Όηαλ ε ζεξαπεχηξηα επέζηξεςε ζπίηη ηεο, δχν ψξεο αξγφηεξα, ε αζζελήο σο 
εθ ζαχκαηνο είρε αλαξξψζεη! 

Ζ ζεξαπεχηξηα αθεγείηαη κηα θαηαπιεθηηθή πεξίπησζε κηαο 35ρξνλεο θπξίαο πνπ έπαζρε απφ 
ππνζπξενεηδηζκφ γηα 18 ρξφληα θαη έπαηξλε δηζθία Eltroxin ησλ 100 mcg. Σεο ρνξεγήζεθε  
CC6.2 Τπνζπξενηδηζκόο + CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο + 
CC15.1 Φπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό θαη κεηά απφ πέληε εκέξεο, ν γηαηξφο ηε ζπκβνχιεςε λα 
ζηακαηήζεη ηα αιινπαζεηηθά δηζθία! 

Έλαο 39ρξνλνο άλδξαο είρε ηξαπκαηηζηεί ζνβαξά ζην θεθάιη ζε δπζηχρεκα. Μεηά απφ 40 εκέξεο 
παξακνλήο ζηε ΜΔΘ, φηαλ πήξε εμηηήξην, είρε: α. κεησκέλε φξαζε ιφγσ ζξφκβσλ ζηνλ εγθέθαιν θαη σο 
εθ ηνχηνπ ηνπ ζπζηήζεθε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζηα κάηηα. β. θαηεζηξακκέλα λεθξά θαη σο εθ ηνχηνπ 
ζχληνκα ζα μεθηλνχζε αηκνθάζαξζε. Σνπ έδσζε CC3.2 Αηκνξξαγηθέο δηαηαξαρέο + CC3.7 
Κπθινθνξηθό ζύζηεκα + CC7.6 Σξαπκαηηζκόο καηηνύ + CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC18.5 
Νεπξαιγία θαη CC7.6 Σξαπκαηηζκόο καηηνύ + CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο σο νθζαικηθέο 
ζηαγφλεο ζε απεζηαγκέλν λεξφ γηα ηα κάηηα ηνπ. Δπίζεο, CC4.2 Σνλσηηθό ηνπ Ήπαηνο θαη ηεο 
Υνιεδόρνπ θύζηεο + CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC13.2 Λνηκώμεηο λεθξνύ θαη νπξνδόρνπ 
θύζηεο + CC13.4 Αλεπάξθεηα λεθξώλ + CC15.1 Φπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό γηα ηα λεθξά 
ηνπ. Μεηά απφ δχν εβδνκάδεο ν αζζελήο πήγε ζην λνζνθνκείν γηα ηελ εγρείξεζε ησλ καηηψλ ηνπ αιιά 
ηνπ είπαλ φηη ν γηαηξφο ηελ αθχξσζε θαζψο δελ ρξεηαδφηαλ πιένλ ρεηξνπξγείν! Καη ηα επίπεδα θξεαηηλίλεο 
είραλ βειηησζεί ζε βαζκφ πνπ δελ ρξεηαδφηαλ αηκνθάζαξζε!! 

Ζ ζεξαπεχηξηα δηαπηζηψλεη, ζε πεξηπηψζεηο αλαπλεπζηηθψλ αιιεξγηψλ, φηη ε πξνζζήθε CC19.6 Βήραο 
ρξόληνο + CC19.7 Λαηκνύ ρξόληα πξνβιήκαηα ζην CC19.2 Αλαπλεπζηηθέο αιιεξγίεο πξνζθέξεη 
ηαρχηεξε αλαθνχθηζε. ε ρξφληεο πεξηπηψζεηο, ζπληαγνγξαθεί CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + 
CC17.2 Κάζαξζε...TDS γηα κηα εβδνκάδα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαλνληθήο ζεξαπείαο θαη δηαπηζηψλεη 
φηη απηφ επηηαρχλεη ηε δηαδηθαζία επνχισζεο.   

Απηά ηα ππέξνρα απνηειέζκαηα βνήζεζαλ λα ηνλσζεί ε απηνπεπνίζεζε ηεο ζεξαπεχηξηαο θαη πηζηεχεη 
φηη, κε αγάπε θαη εηιηθξίλεηα, αθφκε θαη νη πην πεξίπινθεο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο, ζπκκεηείρε ελεξγά ζηε ζπζθεπαζία θαη δηαλνκή IB. Σψξα, ζπκκεηέρεη κε 
ελζνπζηαζκφ ζε θαηαπιηζκνχο δνλεηηθήο. Θεσξεί φηη ηα δηαδηθηπαθά εξγαζηήξηα θαη ζπλαληήζεηο είλαη 
πνιχ σθέιηκα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δνλεηηθήο θαη γηα ηελ ελεκέξσζε γηα ηηο εμειίμεηο. Διπίδεη λα 
ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο δνλεηηθήο θάλνληαο έξεπλα ζε αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο 

Απφ ηελ αξρή ηεο πξαθηηθήο ηεο, ε ζεξαπεχηξηα έρεη δηαηεξήζεη πςειφηεξα επίπεδα δφλεζεο. Νηψζεη φηη 
ν άη ηελ θαζνδεγεί ζηελ επηινγή ησλ ζεξαπεηψλ ηεο θαη Σνλ επγλσκνλεί γηα ηελ επθαηξία λα κνηξαζηεί 
ηελ αγάπε Σνπ κε ηνπο άπνξνπο. 

Πεξηπηώζεηο λα κνηξαζηνύκε: 

  Ρηλνξξαγία, Ιγκνξίηηδα 
  Πόλνο ζην ζηήζνο ζε ζειάδνπζα κεηέξα 
  Πόλνο ζην ζαγόλη 
  Άζζκα, αδελνεηδείο εθβιαζηήζεηο θαη πόλνο ζην απηί 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Η Θεξαπεύηξηα 11603…Ιλδία είλαη πηπρηνχρνο εκπνξηθψλ ζπνπδψλ θαη ζήκεξα λνηθνθπξά. Δθηφο απφ ηελ 
εμάζθεζε ζηε δνλεηηθή, ηεο αξέζεη λα ηξαγνπδά, εηδηθά ηα bhajans, λα δηαβάδεη 
πλεπκαηηθά βηβιία θαη λ' αθνχεη πηζηνχο ηνπ άη λ’ αθεγνχληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε 
ηνλ νπάκη. Έρνληαο γελλεζεί ζε κηα νηθνγέλεηα αθνζησκέλε ζηνλ άη Μπάκπα, ην 
λα βνεζάεη ηνπο άιινπο είλαη θπζηθφ γηα εθείλε. Απφ ηελ παηδηθή ηεο ειηθία, ε 
ζεξαπεχηξηα αζρνιείηαη κε δξαζηεξηφηεηεο Sai samiti θαη ππεξέηεζε σο γθνπξνχ 
ησλ Bal Vikas γηα πέληε ρξφληα. πκκεηέρεη κε ελζνπζηαζκφ ζην Narayana seva 
φπνηε ηεο παξνπζηάδεηαη επθαηξία. 

Δίρε ζεία έκπλεπζε λα κάζεη ηε δνλεηηθή αθνχ παξαθνινχζεζε κηα νκηιία 
επαηζζεηνπνίεζεο πνπ δφζεθε απφ έλαλ ζεξαπεπηή ζην ηνπηθφ ηεο θέληξν άη θαη 

εληάρζεθε ζην κάζεκα AVP ακέζσο κεηά. Αλ θαη δπζθνιεχηεθε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ππνινγηζηέο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ην κάζεκα, κε απνθαζηζηηθφηεηα θαη ππνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο κέληνξάο 
ηεο, κπφξεζε λα νινθιεξψζεη ηελ πηζηνπνίεζε AVP ηνλ Ηνχιην ηνπ 2018 θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε VP ηνλ 
Μάην ηνπ 2019. πκκεηέρεη ελεξγά ζε φια ηνπο θαηαπιηζκνχο δνλεηηθήο.  

Νηψζεη φηη ην θνπηί ησλ 108CC είλαη έλα Θείν δψξν θαη είλαη επγλψκσλ πνπ έρεη επηιεγεί σο φξγαλφ Σνπ  
γη’ απηφ ην seva. Βηψλνληαο ηε δχλακε ηεο δνλεηηθήο ζεξαπείαο ζηνλ εαπηφ ηεο, έδσζε κεγάιε ψζεζε 
ζηελ εκπηζηνζχλε ηεο ζ' απηφ ην ζχζηεκα. Σα ηειεπηαία επηά ρξφληα πάζαηλε θξίζεηο ηιίγγνπ 2-3 θνξέο 
ηελ εβδνκάδα. Ζ ιήςε κηαο δφζεο CC18.1 Δγθεθαιηθέο αλαπεξίεο + CC18.7 Ίιηγγνο ηεο έδηλε πιήξε 
αλαθνχθηζε κέζα ζε κηα ψξα. Απφ ηφηε πνπ έγηλε ζεξαπεχηξηα, ε νηθνγέλεηά ηεο, νη θίινη θαη νη ζπγγελείο 
ηεο ζηξέθνληαη πάληα ζηε δνλεηηθή σο ην θχξην ζεξαπεπηηθφ ηνπο ζχζηεκα. Πάληα θνπβαιάεη καδί ηεο ην 
Κηη Δπεμίαο θαη έρεη δηαπηζηψζεη φηη απηφ βνεζάεη πνιχ ηνλ εαπηφ ηεο θαη ηνπο άιινπο ζε πεξίπησζε 
έθηαθηεο αλάγθεο. 

ηελ εμάζθεζε ηεο έρεη βηψζεη φηη ζε νπνηαδήπνηε αγρσηηθή θαηάζηαζε, ην CC10.1 Δπείγνπζεο 
θαηαζηάζεηο + CC15.1 Φπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC18.1 Δγθεθαιηθέο αλαπεξίεο πνπ 
ιακβάλνληαη θάζε 10 ιεπηά, δίλνπλ ππέξνρα απνηειέζκαηα κέζα ζε 30 έσο 60 ιεπηά. ε αγξνηηθνχο 
θαηαπιηζκνχο πνιινί εξγάηεο θάξκαο παξαπνληνχληαη γηα ζθειεηηθφ θαη κπτθφ πφλν θαη βξίζθεη ην CC3.7 
Κπθινθνξηθό ζύζηεκα + CC15.1 Φπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC18.5 Νεπξαιγία + CC20.3 
Αξζξίηηδα + CC20.4 Μύεο & εξεηζηηθόο ηζηόο + CC20.5 πνλδπιηθή ζηήιε + CC20.6 Οζηενπόξσζε 
φηη είλαη είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθφ φηαλ ιακβάλεηαη θαη απφ ην ζηφκα ζε λεξφ θαη εθαξκνδφκελν 
εμσηεξηθά ζε ιάδη θαξχδαο. χκθσλα κε ηελ εκπεηξία ηεο, ην CC9.2 Ομείεο ινηκώμεηο + CC19.2 
Αλαπλεπζηηθέο αιιεξγίεο ζε 30 ml απεζηαγκέλνπ λεξνχ ιεηηνπξγεί σο εμαηξεηηθέο ξηληθέο ζηαγφλεο γηα 
κηα βνπισκέλε κχηε. 

Ζ ζεξαπεχηξηα έρεη κεξηθέο ελδηαθέξνπζεο πεξηπηψζεηο πνπ ζα ήζειε λα κνηξαζηεί καδί καο. Έλαο 
άλδξαο 54 εηψλ, ν νπνίνο ππέθεξε απφ ζνβαξφ πφλν ζην απηί θαη πξήμηκν ζην πίζσ κέξνο ηνπ δεμηνχ 
απηηνχ ηνπ γηα δχν εκέξεο, ηνπ δφζεθε CC5.1 Μνιύλζεηο απηηώλ. Ο πφλνο θαη ην πξήμηκν κεηψζεθαλ 
θαηά 90% εθείλε ηελ εκέξα θαη ζεξαπεχηεθε πιήξσο ηηο επφκελεο ηξεηο εκέξεο. ε κηα άιιε πεξίπησζε 
έλα δεπγάξη ήζειε λα θάλεη θη άιιν παηδί. Πξνζπαζνχζαλ αλεπηηπρψο γηα 3 ρξφληα. χκθσλα κε ηνλ 
γηαηξφ ε γπλαίθα δελ κπνξνχζε λα ζπιιάβεη ιφγσ πλδξφκνπ Πνιπθπζηηθψλ Ωνζεθψλ. Ζ ζεξαπεχηξηα 
έδσζε CC8.4 Χνζήθεο & Μήηξα + CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC15.1 Φπρηθό & 
πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό ζηε γπλαίθα θαη CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC14.3 Αλδξηθή 
ζηεηξόηεηα + CC15.1 Φπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό ζηνλ ζχδπγφ ηεο. Ζ αζζελήο δελ έιαβε 
θακία άιιε ζεξαπεία θαη έκεηλε έγθπνο ηνπο επφκελνπο ηέζζεξηο κήλεο. Σν δεπγάξη είλαη επινγεκέλν κ’ 
έλα πγηέζηαην αγνξάθη. 

Δπίζεο, ζεκείσζε κεγάιε επηηπρία ζηε ζεξαπεία κηαο 22ρξνλεο πνπ είρε εκθαλίζεη θνθθηλσπέο θειίδεο 
θαη ζηα δχν πφδηα ηεο απφ ηνπο κεξνχο κέρξη ηα δάρηπια 
ησλ πνδηψλ ιφγσ απνηξίρσζεο θαη επίζεο ππέθεξε απφ 
δπζπεςία. Ζ ζεξαπεχηξηα ηεο έδσζε CC4.10 Γπζπεςία + 
CC15.1 Φπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC21.3 
Γεξκαηηθέο Αιιεξγίεο θαη κέζα ζε έμη εκέξεο, ε λεαξή 
γπλαίθα απαιιάρζεθε θαη απφ ηηο δχν θαηαζηάζεηο.  
Σελ επφκελε θνξά πνπ ε αζζελήο έβαιε θεξί, νη θειίδεο 
επαλεκθαλίζηεθαλ. Απηήλ ηε θνξά ε ζεξαπεχηξηα ηε 
ζπκβνχιεςε λα ηακπνλάξεη ην ίακα κε λεξφ ζηηο πιεγείζεο 
πεξηνρέο θάζε 10 ιεπηά γηα κία ψξα. Μέζα ζε ιίγεο ψξεο νη 
θειίδεο κεηψζεθαλ γξήγνξα ζε κέγεζνο θαη εμαθαλίζηεθαλ 
εληειψο κέζα ζε ηξεηο εκέξεο. Σελ επφκελε θνξά, ε 
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αζζελήο μεθίλεζε ηε ζεξαπεία δχν εκέξεο πξηλ ηελ απνηξίρσζε. Πξνο κεγάιε ηεο αλαθνχθηζε,δελ 
εκθαλίζηεθαλ ζρεδφλ θαζφινπ θειίδεο. 

Σεο αξέζεη λα δνπιεχεη κε άιινπο ζεξαπεπηέο θαη ζπκβνπιεχεη φινπο, είηε είλαη AVP, VP είηε SVP, λα 
ζπκβνπιεχνληαη ηαθηηθά κε ηνλ κέληνξά ηνπο θαζψο κπνξεί θαλείο λα εηζαρζεί ζε κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή 
θαη επίζεο λα ιάβεη αλεθηίκεηε θαζνδήγεζε ζε πεξίπινθεο πεξηπηψζεηο. Ζ ζεξαπεχηξηα εληζρχεη ζπλερψο 
ηηο γλψζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ θαιή δηαηξνθή, ηελ άζθεζε θαη ηνλ ηξφπν δσήο θαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη ζε 
ζέζε λα παξέρεη ηηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο ζηνπο αζζελείο ηεο, φπνηε είλαη απαξαίηεην. Δίλαη εμαηξεηηθά 
επγλψκσλ γη’ απηήλ ηελ επθαηξία γηα seva πνπ ηελ έθαλε λ’ αλαπηχμεη ελζπλαίζζεζε θαη θαινζχλε πξνο 
ηνπο άιινπο θαη λα βηψζεη ηελ ελφηεηα κε φια ηα φληα. 

Πεξηπηώζεηο λα κνηξαζηνύκε:  

  Άγρνο θαη πόλνο ζηελ θνηιηά 

  Αηκνξξνΐδεο, δπζθνηιηόηεηα θαη νμύηεηα 

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

 Ιστορικά Περιπτώσεων με τη τρήση Combos  

1, Ρηλνξξαγία, Ιγκνξίηηδα 11618…Ιλδία Έλα 10ρξνλν αγφξη είρε ξηλνξξαγία 2 κε 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα 
απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία. Ζ θπζηθή θαηαπφλεζε, ε έθζεζε ζε ξχπαλζε θαη μεξέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, 
εηδηθφηεξα, ππξνδνηνχζε απηφ ην ζχκπησκα. ε θάζε επεηζφδην έραλε ηνπιάρηζηνλ δχν νπγγηέο αίκα 
θαη έλησζε αδχλακνο γηα ηηο επφκελεο δχν εκέξεο. Ο γηαηξφο ζπληαγνγξάθεζε κηα αινηθή πνπ δελ 
βνήζεζε. Δπηπιένλ, ππέθεξε απφ θηάξληζκα, θαηαξξνή θαη βνπισκέλε κχηε ζε θαζεκεξηλή βάζε ηνλ 
ηειεπηαίν έλα ρξφλν. Πξηλ απφ ηξεηο κήλεο ν γηαηξφο είρε πξνεηδνπνηήζεη φηη ην παηδί ήηαλ ζηα 
πξφζπξα άζζκαηνο θαη ηνπ είρε ζπληαγνγξαθήζεη έλαλ λεθεινπνηεηή. Αιιά νη γνλείο ήηαλ απξφζπκνη 
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πεξηζζφηεξα αιινπαζεηηθά θάξκαθα θαη απνθάζηζαλ λα πάξνπλ δνλεηηθή.  
ηηο 9 Ιαλνπαξίνπ 2022, δφζεθε ζην παηδί:  

#1. CC9.2 Ομείεο ινηκώμεηο + CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC12.2 Σνλσηηθό παηδηώλ + 
CC19.2 Αλαπλεπζηηθέο αιιεξγίεο + CC19.3 Υξόληεο ινηκώμεηο ζώξαθνο  + CC19.5 Ιγκνξίηηδα…TDS  

#2. CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC 19.4 Κξίζε άζζκαηνο…θάζε δέθα ιεπηά γηα κηα ψξα αλ ηα 
ζπκπηψκαηα είλαη ζνβαξά, αθνινπζνχκελν απφ 6TD 

#3. CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC19.5 Ιγκνξίηηδα… BD ζε αιαηνχρν λεξφ σο ξηληθέο ζηαγφλεο 
(δελ ήηαλ δηαζέζηκν απεζηαγκέλν λεξφ). 

Μεηά απφ κηα εβδνκάδα ε κεηέξα ελεκέξσζε φηη ππήξρε κφλν έλα επεηζφδην αηκνξξαγίαο θαη 50% 
βειηίσζε ζηε ξηλνξξαγία, ην θηάξληζκα, ηελ θαηαξξνή θαη ηε βνπισκέλε κχηε ηνπ παηδηνχ. ηηο 28 
Ηαλνπαξίνπ, αλέθεξε κε επραξίζηεζε 100% βειηίσζε ζε φια ηα ζπκπηψκαηά ηνπ, νπφηε ην #3 ζηακάηεζε. 
Σν #2 δελ ρξεηάζηεθε πνηέ θαη ην #1 ζπλερίζηεθε TDS γηα δχν κήλεο θαη κεηψζεθε ζε OD γηα δχν κήλεο, 
πξηλ ζηακαηήζεη ζηηο 30 Μαΐνπ 2020. Απφ ηνλ Μάην ηνπ 2022, ην αγφξη ζπλερίδεη λα ηα πάεη θαιά. 

ρόιην Δθδόηε:  

Οη ξηληθέο ζηαγφλεο κπνξνχλ λα παξαζθεπαζηνχλ ζε απεζηαγκέλν λεξφ ή βξαζκέλν λεξφ πνπ ζα 
θξπψζνπκε.  

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

2. Πόλνο ζην ζηήζνο ζε ζειάδνπζα κεηέξα 11618…Ιλδία Μηα 30ρξνλε γπλαίθα πιεζίαζε ηελ ζεξαπεχηξηα 
παξαπνλνχκελε γηα έληνλν πφλν ζην ζηήζνο ηεο. Πξηλ απφ ηέζζεξηο κήλεο είρε γελλήζεη έλα κσξφ θαη 
έλα κήλα αξγφηεξα άξρηζαλ νη πφλνη γηα ηνπο νπνίνπο ηεο ζπληαγνγξαθήζεθαλ παπζίπνλα. Μεηά απφ 
έλα κήλα ν πφλνο είρε επηδεηλσζεί ζε ηέηνην βαζκφ πνπ έπαηξλε 5 ηακπιέηεο παξαθεηακφιεο ηελ εκέξα 
καδί κε άιια ζπληαγνγξαθνχκελα παπζίπνλα, ρσξίο αλαθνχθηζε. Ο πφλνο ήηαλ ηφζν έληνλνο πνπ 
ηξνκνθξαηείην ζηε ζέα ηνπ κσξνχ ηεο θαη ήζειε λα ζηακαηήζεη ην ζειαζκφ αιιά ζπλέρηζε λα ην 
αλαβάιιεη θνβνχκελε φηη ην κσξφ δελ ζα ιάβεη επαξθή δηαηξνθή. Αλ θαη ην κσξφ ζειαδφηαλ 
απνθιεηζηηθά, ε κεηέξα παξήγαγε πεξίζζεηα γάιαθηνο πνπ θαηλφηαλ φηη είρε πξνθαιέζεη αξθεηνχο 
ζβφινπο ζην ζηήζνο ηεο. Σηο ηειεπηαίεο δχν εκέξεο ε αζζελήο είρε επίζεο παξνπζηάζεη δπζθνηιηφηεηα κε 
ζθιεξά θαη αηκαηεξά θφπξαλα. ηηο 16 Απγνύζηνπ 2019, ε ζεξαπεχηξηα έδσζε: 

#1. CC2.3 γθνη & Νενπιάζκαηα + CC3.7 Κπθινθνξηθό ζύζηεκα + CC8.3 Γηαηαξαρέο καζηώλ + 
CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC20.4 Μύεο & Δξεηζηηθόο ηζηόο…BD ζε ιάδη γηα καζάδ ζηελ 
πιεγείζα πεξηνρή, αθνινπζνχκελν απφ δεζηέο θνκπξέζεο. 
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#2. CC4.4 Γπζθνηιηόηεηα + CC4.10 Γπζπεςία + CC8.1 Σνλσηηθό γηα γπλαίθεο + CC15.1 Φπρηθό & 
πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC18.5 Νεπξαιγία + #1…6TD γηα ηξεηο εκέξεο αθνινπζνχκελν απφ TDS.  

Δπηπιένλ, ζηελ αζζελή δφζεθε ε ζπκβνπιή λα πίλεη πνιχ λεξφ γηα λ’ αλαθνπθίζεη ηε δπζθνηιηφηεηα. 

Μεηά απφ ηέζζεξηο εκέξεο, ζηηο 20 Απγνχζηνπ, ππήξμε 50% αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν θαζψο θαη απφ ηε 
δπζθνηιηφηεηα. ηηο 26 Απγνχζηνπ ε αζζελήο ζηακάηεζε νηθεηνζειψο λα παίξλεη φια ηα παπζίπνλα θαζψο 
ν πφλνο ήηαλ δηαρεηξίζηκνο. ηηο 30 Απγνχζηνπ, ην #1 δηαθφπεθε. ηηο 17 επηεκβξίνπ αλέθεξε 100% 
αλαθνχθηζε απ’ φια ηα ζπκπηψκαηα, επνκέλσο ε δφζε ηνπ #2 κεηψζεθε κέρξη πνπ ηειηθά ζηακάηεζε ζηηο 
18 Γεθεκβξίνπ 2019. πλέρηζε λα ζειάδεη ην κσξφ ηεο γηα ελάκηζε ρξφλν θαη ην πξφβιεκά ηεο δελ 
επαλεκθαλίζηεθε πνηέ! 

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

3. Πόλνο ζην ζαγόλη 11618…Ιλδία Μηα 50ρξνλε γπλαίθα πήγε ζηνλ ζεξαπεπηή κε έληνλν πφλν ζηελ 
αξηζηεξή γλάζν πνπ επαλεκθαληδφηαλ θάζε 1 κε 2 κήλεο ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα. Κάζε επεηζφδην, πνπ 
δηαξθνχζε 10 έσο 14 εκέξεο, μεθηλνχζε κε ήπην πφλν πνπ ζηαδηαθά απμαλφηαλ ζε δηάζηεκα κηαο 
εβδνκάδαο, δπζθνιεχνληάο ηελ λ’ αλνίμεη πιήξσο ην ζηφκα ηεο ή λα καζήζεη ηξνθή. Καηά ηε δηάξθεηα 
απηήο ηεο πεξηφδνπ κπνξνχζε λα ιακβάλεη κφλν πγξά ή εκηζηεξεά. Πήξε ζπληαγνγξαθνχκελα 
παπζίπνλα θαη ρξεζηκνπνηνχζε πξνζηαηεπηηθφ ζηφκαηνο πνπ ηεο έδηλε κφλν πξνζσξηλή αλαθνχθηζε. 
Όηαλ επηζθέθηεθε ηελ ζεξαπεχηξηα, ζηηο 10 Απγνύζηνπ 2020, είρε έληνλν πφλν πνπ είρε αξρίζεη σο 
ήπηνο πφλνο πξηλ απφ κηα εβδνκάδα, ηεο ρνξεγήζεθε:  

CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC11.6 Λνηκώμεηο δνληηώλ…6TD  

Σν επφκελν πξσί, κε ραξά αλέθεξε φηη ππήξρε 70% αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν θαη φηη κπνξνχζε λ’ 
αλνίμεη ην ζηφκα ηεο θαη λα καζήζεη θαλνληθά ηελ ηξνθή ηεο! Μεηά απφ δχν εκέξεο ε δφζε κεηψζεθε ζε 
TDS θαη ζπλερίζηεθε γηα δχν εβδνκάδεο. ηηο 25 Απγνχζηνπ, θαζψο αλέθεξε 100% βειηίσζε, ε δφζε 
κεηψζεθε ζε OD γηα δχν εβδνκάδεο θαη κεηά ζηακάηεζε. Αηζζάλζεθε αλαθνχθηζε θαζψο δελ ρξεηαδφηαλ 
παπζίπνλα κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. Όηαλ ε ζεξαπεχηξηα επηθνηλψλεζε κε ηελ αζζελή, ζηηο 20 
Μαΐνπ 2022, είπε φηη ν πφλνο ηεο γλάζνπ δελ είρε ππνηξνπηάζεη.  

ρόιην Δθδόηε:  

Δίλαη πηζαλφ απηή ε αζζελήο λα είρε ηξηζκφ, κηα επψδπλε θαηάζηαζε πνπ δπζθνιεχεη ηελ νκηιία, ην 
θαγεηφ ή ηε δηαηήξεζε ηεο ζηνκαηηθήο πγηεηλήο. Απηφ είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πξνζσξηλφ αιιά αλ 
γίλεη κφληκν ή νθείιεηαη ζε ηέηαλν, κπνξεί λα είλαη απεηιεηηθφ γηα ηε δσή. Σν ζνβαξφ κπινθάξηζκα κπνξεί 
λα επεξεάζεη ηελ θαηάπνζε θαη αθφκε θαη λ’ αιιάμεη ηελ εκθάληζε ηνπ πξνζψπνπ. 

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

4. Άζζκα, αδελνεηδείο εθβιαζηήζεηο, & πόλνο ζην απηί 11618…Ιλδία Έλα 11ρξνλν θνξίηζη ππέθεξε 
θαζεκεξηλά απφ ξηληθή θαηαξξνή, επεξέζηζην ιαηκφ κε βήρα, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, ζπξηγκφ θαη πφλν 
ζην απηί απφ ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία. Ζ θαηάζηαζή ηεο επηδεηλσλφηαλ θαηά ηελ αιιαγή ηνπ θαηξνχ θαη 
φηαλ εθηίζεην ζηε ξχπαλζε. Έπαηξλε αιινπαζεηηθά θάξκαθα θαη ρξεζηκνπνηνχζε λεθεινπνηεηή φηαλ ηα 
ζπκπηψκαηα ήηαλ ζνβαξά αιιά απηά παξείραλ κφλν πξνζσξηλή αλαθνχθηζε.  

Δίρε, επίζεο, ξηληθή απφθξαμε ιφγσ αδελνεηδψλ εθβιαζηήζεσλ πνπ κεγάισλαλ θαη πξνθαινχζαλ πφλν 
απφ ην απηί κέρξη ηε γλάζν. Ο γηαηξφο ζπκβνχιεςε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. ηηο 13 Απγνύζηνπ 2019, ε 
κεηέξα ηεο πήγε ην θνξίηζη ζηελ ζεξαπεχηξηα, ε νπνία έδσζε: 

#1. CC5.1 Μνιύλζεηο απηηώλ + CC9.2 Ομείεο ινηκώμεηο + CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC12.2 
Σνλσηηθό παηδηώλ + CC15.1 Φπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC19.2 Αλαπλεπζηηθέο 
αιιεξγίεο + CC19.3 Υξόληεο ινηκώμεηο ζώξαθνο + CC19.5 Ιγκνξίηηδα…TDS  

Καη γηα επείγνπζεο θαηαζηάζεηο: 

#2. CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC19.4 Κξίζε άζζκαηνο…θάζε δέθα ιεπηά γηα κία ψξα θαη αλ 
δελ ππήξρε βειηίσζε, γηα άιιε κία ψξα, θαηφπηλ 6TD γηα ηξεηο εκέξεο θαη, εάλ ρξεηαδφηαλ TDS γηα ηξεηο 
εκέξεο θαη OD γηα ηξεηο εκέξεο. 

πζηήζεθε ζηελ αζζελή λα δηαηεξεί ην πεξηβάιινλ ηεο θαζαξφ θαη λ’ απνθεχγεη ηελ έθζεζε ζηε ξχπαλζε, 
λ’ αζθεί ηαθηηθά pranayama θαη λ’ απνθεχγεη ηε ιήςε θξχνπ λεξνχ, παγσκέλσλ ηξνθψλ θαγεηψλ θαη 
γιπθψλ. 

Μεηά απφ δχν εβδνκάδεο ππήξμε 30% βειηίσζε ζηελ θαηαξξνή, ηνλ επεξέζηζην ιαηκφ, ηνλ βήρα, ηελ 
απφθξαμε ηεο κχηεο θαη ηνλ ζπξηγκφ θαη 40% βειηίσζε ζηνλ πφλν ζην απηί. ε άιιεο δχν εβδνκάδεο ε 
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βειηίσζε αλέβεθε ζην 60% θαη 50% αληίζηνηρα. Μεηά ηελ έλαξμε ηεο παξαπάλσ ζεξαπείαο δελ πήξε 
αιινπαζεηηθά θάξκαθα αιιά ρξεζηκνπνίεζε ηνλ λεθεινπνηεηή κεξηθέο θνξέο. 

Μεηά απφ έλαλ αθφκε κήλα ππήξμε αλαθνχθηζε θαηά 90% ζε φια ηα ζπκπηψκαηά ηεο. Πήξε ην #2 κφλν 
ηνλ πξψην κήλα, ζηε ζπλέρεηα δελ ρξεηάζηεθε. 

Σελ ηξίηε εβδνκάδα ηνπ Ννεκβξίνπ, ε κεηέξα ελεκέξσζε κε επραξίζηεζε φηη ε θφξε ηεο δελ 
ρξεζηκνπνίεζε ηνλ λεθεινπνηεηή ηνλ ηειεπηαίν έλα κήλα θαη εμεπιάγε επράξηζηα πνπ ε θαηάζηαζή ηεο 
ήηαλ ππφ έιεγρν αθφκε θαη ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2020, πέληε κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, ήηαλ 100% απαιιαγκέλε απ’ φια ηα 
ζπκπηψκαηα. ηηο 22 Φεβξνπαξίνπ, ε δφζε ηνπ #1 κεηψζεθε ζε BD γηα έλα κήλα θαη ζηε ζπλέρεηα 
κεηψζεθε ζην κεδέλ θαηά ηηο 20 Απγνχζηνπ. Απφ ηηο 20 Μαΐνπ 2022 δελ ππήξμε ππνηξνπή. 

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

5. Άγρνο θαη πόλνο ζηελ θνηιηά 11603…Ιλδία Μηα 53ρξνλε γπλαίθα επηζθέθηεθε ηελ θφξε ηεο ζηηο ΖΠΑ γηα 
ηξεηο κήλεο κε ζρέδηα λα επηζηξέςεη ζηελ Ηλδία ηνλ Μάξηην ηνπ 2020 αιιά αλαβιήζεθε επ' αφξηζηνλ ιφγσ 
ηεο παλδεκίαο. Απηφ ηελ αλαζηάησζε θαη άξρηζε λα έρεη πφλν ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο θνηιηάο ηεο πνπ 
γηλφηαλ ρεηξφηεξνο κεηά ην θαγεηφ, αίζζεκα θαχζνπ ζην ιαηκφ, ραιαξέο θηλήζεηο, άγρνο, κνλαμηά θαη 
αυπλία ζε θαζεκεξηλή βάζε. Όια ηα ζπκπηψκαηα ζπλερίζηεθαλ γηα ηνπο επφκελνπο πέληε κήλεο. 
Γηαρεηξίζηεθε ηα πεπηηθά ηεο πξνβιήκαηα κε αληηφμηλα. 

Δπηζθέθηεθε έλαλ γηαηξφ ακέζσο κεηά ηελ επηζηξνθή ηεο ζηελ Ηλδία ηνλ Ηνχιην, πήξε θάξκαθα γηα κηα 
εβδνκάδα αιιά πήξε πξνζσξηλή αλαθνχθηζε κφλν γηα ηηο ραιαξέο θηλήζεηο. Έηζη, απνθάζηζε λα 
ιάβεη δνλεηηθή ζεξαπεία. ηηο 6 Απγνύζηνπ 2020, ηεο δφζεθε:  

#1. CC4.2 Σνλσηηθό ηνπ Ήπαηνο & ηεο Υνιεδόρνπ Κύζηεο + CC4.6 Γηάξξνηα + CC4.10 Γπζπεςία + 
CC15.1 Φπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό…6TD  

Δπηπιένλ, ε αζζελήο ζπλέρηζε ηελ πξαθηηθή ηεο ζην pranayam. ηηο 17 Απγνχζηνπ ππήξμε 20% βειηίσζε 
ζηνλ θνηιηαθφ πφλν θαη 30% βειηίσζε ζηελ αίζζεζε θαςίκαηνο θαη ζηηο ραιαξέο θηλήζεηο. Σν ίακα 
εληζρχζεθε ζε: 

#2. CC4.11 Ήπαξ & πιήλα + #1…6TD 

Μέζα ζε κηα εβδνκάδα, εθηφο απφ ην άγρνο θαη ηελ αυπλία, είρε 70% βειηίσζε ζε φια η’ άιια 
ζπκπηψκαηα. Μεηά απφ 20 εκέξεο έλησζε θαιά εθηφο απφ θάπνηνπο ήπηνπο, δηαιείπνληεο πφλνπο ζηελ 
θνηιηά θαηά ην θαγεηφ. Γεδνκέλνπ φηη ην άγρνο θαηλφηαλ λα είλαη ε βαζηθή αηηία ηεο αυπλίαο, ε 
ζεξαπεχηξηα ζεψξεζε φηη ζα κπνξνχζε λα επηιπζεί θαζαξίδνληαο ην ζχζηεκα ηεο. Σελ 1ε Οθησβξίνπ ην 
#2 εληζρχζεθε ζε:  

#3. CC17.2 Κάζαζε + #2…6TD  

ηηο 21 Ννεκβξίνπ είρε 95% βειηίσζε ζην άγρνο, ηελ θαηάζιηςε θαη ηελ αυπλία θαη ν θνηιηαθφο πφλνο 
είρε, επίζεο, εμαθαληζηεί. Έλησζε ραιαξή θαη ραξνχκελε. Ζ δφζε κεηψζεθε ζε TDS θαη θαζψο ήηαλ 
εληειψο θαιά κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2021, ε ζεξαπεία ζηακάηεζε. Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2022, ζπλερίδεη λα 
είλαη θαιά. 

ρόιην Δθδόηε: 

CC15.6 Γηαηαξαρέο ύπλνπ ηελ ψξα ηνπ χπλνπ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε ηεο αυπλίαο 
πνιχ λσξίηεξα. Καλνληθά ην CC17.2 Κάζαξζε ρνξεγείηαη ζε μερσξηζηφ θηαιίδην θαη ηδαληθά κφλν ηνπ, 
αιιά φηαλ ζπλδπάδεηαη κε έλα κεγάιν combo, ηφηε ην pullout είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ζπκβεί. 

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

6. Αηκνξξνΐδεο, δπζθνηιηόηεηα & νμύηεηα 11603…Ιλδία Μηα 38ρξνλε γπλαίθα ππέθεξε απφ δπζθνηιηφηεηα, 
αηκνξξνΐδεο κε ζθιεξά θαη αηκαηεξά θφπξαλα θαη θαγνχξα ζηνλ πξσθηφ απφ ηνλ Μάην ηνπ 2011. Δίρε 
ιάβεη αγηνπξβεδηθή ζεξαπεία γηα έμη κήλεο ην 2017 αιιά δελ είρε ζρεδφλ θακία βειηίσζε. Σν 
2018 ππνβιήζεθε ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε αηκνξξνΐδσλ θαη πήξε αιινπαζεηηθά θάξκαθα γηα ηξεηο 
κήλεο θαη αλαθνπθίζηεθε απ’ φια ηα ζπκπηψκαηά ηεο αιιά απηά επαλαιήθζεθαλ εληφο ιίγσλ εκεξψλ 
κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο. Δίρε, επίζεο, θανχξα θαη λαπηία ηνλ ηειεπηαίν έλα κήλα φηαλ ζπκβνπιεχηεθε 
ηελ ζεξαπεχηξηα ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 2019. Σεο δφζεθε:  

#1. CC4.4 Γπζθνηιηόηεηα + CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο…TDS  

#2. CC4.2 Σνλσηηθό ηνπ Ήπαηνο θαη ηεο Υνιεδόρνπ Κύζηεο + CC4.10 Γπζπεςία…TDS, απμεκέλν  



 

8 

             Vol 13 Issue 4 

ζε 6TD γηα 1 ή 2 εκέξεο εάλ ηα ζπκπηψκαηα γίλνληαλ ζνβαξά.   

Μέζα ζ’ έλα κήλα ε αζζελήο αλέθεξε 40% βειηίσζε ζηε δπζθνηιηφηεηα, ηελ αηκνξξαγία θαη ηελ θαγνχξα 
ζηνλ πξσθηφ θαη 50% ζηελ θανχξα θαη ζηε λαπηία. Δίρε πάξεη ην #2 ζε 6TD γηα έλα κήλα θαζψο ηε 
βνεζνχζε. ηε ζπλέρεηα, ε βειηίσζε ήηαλ αξγή αιιά ζηαζεξή, έηζη ζπλέρηζε κε ην #1 & #2 γηα άιινπο 
ηξεηο κήλεο TDS. ηηο 13 Μαξηίνπ 2020 ππήξμε 80% αλαθνχθηζε απ’ φια ηα ζπκπηψκαηα. Σα #1 & #2 
αληηθαηαζηάζεθαλ απφ: 

#3. CC4.4 Γπζθνηιηόηεηα + CC4.10 Γπζπεςία + CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο…TDS  

Μεηά απφ απηήλ ηελ επίζθεςε ε αζζελήο δελ επηθνηλψλεζε κε ηελ ζεξαπεχηξηα αιιά ζπλαληήζεθαλ ζε 
κηα ηειεηή δχν ρξφληα αξγφηεξα, ζηηο 22 Μαξηίνπ. Ζ αζζελήο, ελψ ιππφηαλ πνπ δελ είρε επηθνηλσλήζεη 
καδί ηεο, είπε φηη φια ηα ζπκπηψκαηά ηεο είραλ εμαθαληζηεί ηνλ ίδην ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 θαη ζηε ζπλέρεηα 
είρε δηαθφςεη ηε ζεξαπεία. 

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

7. Τπνζπξενεηδηζκόο 11623…Ιλδία ε κηα 39ρξνλε γπλαίθα πνπ δηαγλψζηεθε κε νξηαθφ ππνζπξενεηδηζκφ 
ηνλ Μάην ηνπ 2020, ηεο ζπζηήζεθε λα ππνβιεζεί ζε επαλέιεγρν κεηά απφ ηξεηο κήλεο, αιιά ην αγλφεζε. 
Σνπο επφκελνπο έμη κήλεο, πήξε 10 θηιά, αλέπηπμε ζπλήζεηα ππεξθαγίαο θαη ππέθεξε απφ κηα πιεζψξα 
ζπκπησκάησλ φπσο ξίγε ζψκαηνο, κπτθέο θξάκπεο, κνχδηαζκα, αυπλία, ελαιιαγέο ηεο δηάζεζεο, 
θφπσζε θαη απψιεηα καιιηψλ. Σν ηεζη ηεο, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2021, απνθάιπςε ππνζπξενεηδηζκφ (TSH 
- 6,0 κIU/ml). Γελ ήζειε λα πάξεη αιινπαζεηηθά θάξκαθα θαη απνθάζηζε αλη’ απηψλ λα πάξεη 
δνλεηηθά. ηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 2021 ηεο δφζεθε: 

#1. CC3.7 Κπθινθνξηθό ζύζηεκα + CC6.2 Τπνζπξενεηδηζκόο + CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο + 
CC15.4 Γηαηαξαρέο νξέμεσο...TDS 

ηηο 20 Απξηιίνπ ε αζζελήο είπε φηη ε θαηαλαγθαζηηθή δηαηξνθή ηεο είρε ζηακαηήζεη θαη είρε ράζεη 4 έσο 5 
θηιά. Οη κπτθέο θξάκπεο θαη ην κνχδηαζκα είραλ εμαθαληζηεί εληειψο θαη είρε 50% αλαθνχθηζε απφ ηα ξίγε 
ηνπ ζψκαηνο, ηελ απψιεηα καιιηψλ θαη ηελ αυπλία. Αιιά δελ ππήξμε βειηίσζε ζηελ θφπσζε θαη 
παξέκεηλε θνπξαζκέλε θαη αδχλακε φιε ηελ εκέξα. Ζ ζεξαπεία ηεο εληζρχζεθε ζε:  

#2. CC12.4 Απηνάλνζεο αζζέλεηεο + #1…TDS  

Μέρξη ηηο 25 Ηνπλίνπ είρε ράζεη 10 θηιά θαη είρε πηνζεηήζεη πγηεηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Οη ελαιιαγέο ηεο 
δηάζεζεο θαη ε απψιεηα καιιηψλ ηεο ήηαλ 100% θαιχηεξα θαη ε ξίγε θαη ε θνχξαζε ηνπ ζψκαηνο ήηαλ 
90% θαιχηεξα. Σν ηεζη ηεο ηνλ Ηνχλην απνθάιπςε θπζηνινγηθά επίπεδα ζπξενεηδνχο (TSH - 3,3 κIU/ml). 
Μέρξη ηελ 1ε Ηνπιίνπ έλησζε 100% θαιά θαη έλησζε πγηήο, ελεξγεηηθή θαη ραξνχκελε, επνκέλσο ε 
ζεξαπεία κεηψζεθε ζε OW θαη ζηε ζπλέρεηα ζηακάηεζε ζηηο 30 Οθησβξίνπ 2021. Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 
2022 ηα επίπεδα ηνπ ζπξενεηδνχο ηεο είλαη ζηαζεξά θαη δελ ππήξμε ππνηξνπή ζε θαλέλα απφ ηα 
ζπκπηψκαηα.  

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

8. Αϋπλία 03605…Γαιιία Απφ ηνλ ζάλαην ηνπ ζπδχγνπ ηεο, πξηλ απφ δέθα ρξφληα, κηα 76ρξνλε ππέθεξε απφ 
αυπλία. Δίρε δπζθνιία λ’ απνθνηκεζεί θαη θνηκφηαλ δηαθεθνκκέλα φιε ηε λχρηα. Ήηαλ αλήζπρε θαη λεπξηθή 
ζηε ζθέςε θαη κφλν φηη δελ ζα μεθνπξαδφηαλ θαιά. Δίρε, επίζεο, έληνλν άγρνο γηα ηνλ 40ρξνλν γην ηεο κε 
βαξηά αλαπεξία πνπ εηζήρζε ζε εηδηθφ ίδξπκα. Γελ έπαηξλε θακία ζεξαπεία θαη, φηαλ άθνπζε γηα ηε 
δνλεηηθή απφ ηνλ ζεξαπεπηή πνπ ήηαλ θαη γείηνλαο ηεο, ήηαλ ραξνχκελε λα ηε δνθηκάζεη.  
ηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2021 ηεο δφζεθε:  

CC15.6 Γηαηαξαρέο ύπλνπ… κηα δφζε κηα ώξα πξηλ μαπιψζεη θαη εθφζνλ δελ θνηκφηαλ θάζε ώξα θαη 
μαλά ζηε κέζε ηεο λχρηαο εάλ μππλνχζε.  

Σελ επφκελε θηφιαο κέξα ε αζζελήο αλέθεξε φηη έλησζε ραιαξή κεηά ηελ πξψηε δφζε αιιά δελ ππήξμε 
βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ χπλνπ ηεο. Γχν κέξεο αξγφηεξα ε αζζελήο έλησζε θαιά θαζψο νη αξλεηηθέο 
ζθέςεηο πνπ ηελ ζηνίρεησλαλ πξηλ ηνλ χπλν είραλ εμαθαληζηεί. Απνθνηκήζεθε κεηά ην δεχηεξν ράπη θαη 
θνηκήζεθε θαιχηεξα. Πήξε άιιν έλα ράπη κφιηο μχπλεζε ζηε κέζε ηεο λχρηαο θαη κεηά θαηάθεξε  
λ’ απνθνηκεζεί μαλά θαη έλησζε μεθνχξαζηε ην πξσί. πλέρηζε λα παίξλεη ην ίακα φπσο 
ζπληαγνγξαθήζεθε θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2022 ελψ δήηεζε λα μαλαγεκίζεη ην θηαιίδην, κεηέθεξε ζηνλ 
ζεξαπεπηή φηη θνηκφηαλ θαιά απφ ηφηε πνπ μεθίλεζε ηε ζεξαπεία! Πέληε κήλεο αξγφηεξα, ηνλ Μάην ηνπ 
2022, ε αζζελήο αλέθεξε φηη απνθνηκηφηαλ ακέζσο κεηά ηε ιήςε ηνπ πξψηνπ ραπηνχ θαη ζπάληα 
ρξεηαδφηαλ δεχηεξε δφζε. Σψξα αηζζάλεηαη πνιχ ραιαξή, άλεηε θαη ζεξαπεπκέλε θαη ζπλερίδεη κε ηε 
ζεξαπεία. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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9. Πέηξεο ζηα λεθξά 03601…Νεπάι Μηα 17ρξνλε θνπέια έπαηξλε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά αιινπαζεηηθά 
θάξκαθα γηα αλαηκία, πξνβιήκαηα εκκήλνπ ξχζεσο θαη ζπζζψξεπζε λεξνχ ζηνλ ηξάρειν ηεο κήηξαο γηα 
δχν ρξφληα. Αλ θαη ηα εκκελνξξντθά ηεο πξνβιήκαηα νκαινπνηήζεθαλ κεηά απφ επηά κήλεο ιήςεο απηψλ 
ησλ θαξκάθσλ, εκθάληζε άιια ζπκπηψκαηα φπσο πφλν ζηελ θνηιηά φηαλ ζήθσλε αληηθείκελα, δάιε, 
έκεην (λσξίο ην πξσί φηαλ μππλνχζε) θαη ζπρλή δηάξξνηα. Έπαηξλε ηα θάξκαθα θαηά δηαζηήκαηα θαη 
ζπλέρηδε λα ππνθέξεη απφ ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα. 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2021, φηαλ ν πφλνο ζηελ θνηιηά επηδεηλψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκκελνξξντθνχ ηεο 
θχθινπ γηα ηξεηο εκέξεο, ζπκβνπιεχηεθε έλαλ άιιν γηαηξφ. πλέζηεζε ηνκνγξαθία πνπ απνθάιπςε κηα 
πέηξα 4 έσο 5 mm ζε θάζε λεθξφ. Ο γηαηξφο απέδσζε ηελ αηηία ζηα αιινπαζεηηθά θάξκαθα θαη 
ζπληαγνγξάθεζε άιιε ζεηξά θαξκάθσλ. Σα πήξε γηα δχν κήλεο κε θάπνηα αλαθνχθηζε αιιά ηα 
ζηακάηεζε θαζψο ε νηθνγέλεηά ηεο δελ κπνξνχζε λα η’ αληέμεη πηα. Άξρηζε λα παίξλεη έλα ζπηηηθφ 
θάξκαθν θαη δελ βειηίσζε ηελ θαηάζηαζή ηεο. ηε ζπλέρεηα, ε νηθνγέλεηά ηεο επέιεμε ηε δνλεηηθή θαη ζηηο 
22 Απγνύζηνπ 2021 ηεο δφζεθε:  

CC8.1 Σνλσηηθό γηα γπλαίθεο + CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC13.2 Λνηκώμεηο λεθξνύ θαη 
νπξνδόρνπ θύζηεο + CC13.5 Νεθξνιηζίαζε…TDS 

Ο πφλνο ζηελ θνηιηά εμαθαλίζηεθε ζε δχν εκέξεο θαη κεηά απφ άιιε κηα εβδνκάδα, αλέθεξε φηη φια ηα 
άιια ζπκπηψκαηα είραλ εμαθαληζηεί επίζεο! Ο ζεξαπεπηήο ηε ζπκβνχιεςε λα κεηψζεη ηε δφζε αιιά 
πξνηίκεζε λα ζπλερίζεη TDS. Όηαλ ήξζε γηα μαλαγέκηζκα ζηηο 15 Ννεκβξίνπ, ηεο ζπζηήζεθε λα θάλεη  
ηνκνγξαθία ηελ νπνία έθαλε ηελ επφκελε κέξα. Έδεημε φηη ην κέγεζνο ηεο πέηξαο είρε κεησζεί θαη ζηνπο 
δχν λεθξνχο ζε 2,5 mm θαη 2,1 mm. Όληαο απηφ εληφο ηνπ απνδεθηνχ εχξνπο, δελ ζπληαγνγξαθήζεθε 
αιινπαζεηηθφ θάξκαθν. Σν ίακα κεηψζεθε ζηε δνζνινγία ζπληήξεζεο OD. Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2022 δελ 
ππήξμε ππνηξνπή.  

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

10. Δλ ησ βάζεη θιεβηθή ζξόκβσζε (DVT) 10940…Ιλδία Μηα 33ρξνλε, δαζθάια ζην επάγγεικα, 
επηζθέθζεθε ηνλ ζεξαπεπηή παξαπνλνχκελε γηα επψδπλεο θξάκπεο θαη αθακςία ζηνπο κχεο ηεο δεμηάο 
γάκπαο ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο. Δίρε πφλν ελψ ζηεθφηαλ, πεξπαηνχζε ή θαζφηαλ. Ζ δνπιεηά ηεο 
απαηηνχζε πνιχσξε νξζνζηαζία πνπ επηδείλσλε ηελ θαηάζηαζή ηεο. πκβνπιεχηεθε έλαλ νξζνπεδηθφ 
γηαηξφ, ν νπνίνο δηέγλσζε φηη ήηαλ ελ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε κεηά απφ θπζηθή εμέηαζε θαη ηεο 
ζπληαγνγξάθεζε θάξκαθα. Ζ αζζελήο δελ ηα πήξε θαη επέιεμε αλη' απηψλ ηε δνλεηηθή. ηηο 28 
Οθησβξίνπ 2015, ηεο δφζεθε:  

CC3.1 Σνλσηηθό θαξδηάο + CC3.4 Καξδηάο επείγνπζα θαηάζηαζε + CC20.4 Μύεο & Δξεηζηηθόο 
ηζηόο…TDS  

Ζ αζζελήο έθαλε επίζεο ηηο αζθήζεηο πνπ ηεο πξφηεηλε ν γηαηξφο ηεο. ηηο 9 Ννεκβξίνπ ππήξμε βειηίσζε 
θαηά 60% ζηηο θξάκπεο θαζψο θαη ζηελ αθακςία θαη ε δφζε κεηψζεθε ζε BD. ηηο 2 Γεθεκβξίνπ είρε 95% 
βειηίσζε ζηνλ πφλν θαη ηε δπζθακςία θαη ε δφζε κεηψζεθε ζε OD. Μέρξη ηα ηέιε Γεθεκβξίνπ ήηαλ θαιά 
θαη ε ζεξαπεία ζηακάηεζε. Ήηαλ ραξνχκελε πνπ κπνξνχζε λα ζηέθεηαη πνιιέο ψξεο, λα θάζεηαη ή λα 
πεξπαηά ρσξίο θακία ελφριεζε. Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2022 δελ ππήξμε ππνηξνπή.  

ρόιην εθδόηε: Ηδαληθά, ε δνζνινγία TDS έπξεπε λα ζπλερηζηεί έσο φηνπ ε αζζελήο λα είλαη 100% 
απαιιαγκέλε απφ ηα ζπκπηψκαηα. 

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

11. Αλαπλεπζηηθή αιιεξγία 11633...Ιλδία Μηα 37ρξνλε γπλαίθα ππέθεξε απφ ζνβαξή αλαπλεπζηηθή 
αιιεξγία, θαηά κέζν φξν γηα ελλέα κήλεο ην ρξφλν απφ ηελ παηδηθή ηεο ειηθία. Δίρε θηάξληζκα, πγξά 
κάηηα, δηαξθψο βνπισκέλε κχηε θαη δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, εηδηθά φηαλ ήηαλ μαπισκέλε. Δπίζεο, ηα 
πφδηα ηεο ήηαλ πνιχ θξχα θαη έπξεπε πάληα λα θνξάεη θάιηζεο. Απηφ πνπ ηελ ελνρινχζε πεξηζζφηεξν 
ήηαλ ε ξηληθή ζπκθφξεζε πνπ επηδεηλσλφηαλ απφ ηηο έληνλεο κπξσδηέο, ην ινχζηκν, ηελ θαηαλάισζε 
θξνχησλ ή ιαραληθψλ (εθηφο απφ κειηηδάλεο θαη κπάκηεο) ή δεκεηξηαθά. Απηφ ηεο δπζθφιεπε ηε δσή θαη 
ήηαλ πνιχ πηεζκέλε. Γελ έπαηξλε θακία ζεξαπεία.  

Σν 2018 ε παξάιπζε ηνπ ζπδχγνπ ηεο πξνζηέζεθε ζηα βάζαλα ηεο. Σα ζπκπηψκαηα ρεηξνηέξεςαλ θαη 
έγηλε επηζεηηθή θαη έθαλε ζθέςεηο απηνθηνλίαο. πκβνπιεχηεθε έλαλ γηαηξφ πνπ ζπληαγνγξαθνχζε ξηληθέο 
ζηαγφλεο Betnesol θαη δηζθία Okacet. Σα έπαηξλε θάζε δχν ή ηξεηο κέξεο. Κάζε θνξά έλησζε θαιχηεξα γηα 
δχν κέξεο. Καζψο απηά ηα θάξκαθα πξνθαινχζαλ αχμεζε βάξνπο θαη πφλν ζηελ πιάηε, ηα δηέθνςε κεηά 
απφ έλα ρξφλν. ηε ζπλέρεηα πήξε νκνηνπαζεηηθά γηα ελάκηζε ρξφλν αιιά ζηακάηεζε θαζψο δελ ππήξμε 
βειηίσζε. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2021, φηαλ ηα ζπκπηψκαηα έγηλαλ αθφξεηα, πήξε μαλά ηα πξνεγνχκελα 
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αιινπαζεηηθά θάξκαθα πνπ παξείραλ κφλν πξνζσξηλή αλαθνχθηζε. ηηο 27 επηεκβξίνπ 
2021, ζπκβνπιεχηεθε ηνλ ζεξαπεπηή πνπ ηεο έδσζε:  

CC4.10 Γπζπεςία + CC15.1 Φπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC19.2 Αλαπλεπζηηθέο 
αιιεξγίεο + CC19.5 Ιγκνξίηηδα...TDS 

Σελ επφκελε θηφιαο κέξα ε αζζελήο είρε βνπισκέλε κχηε κε απνηέιεζκα λα έρεη δπζθνιία ζηελ 
αλαπλνή. Αιιά κπνξνχζε λα ηα θαηαθέξεη ρσξίο ηα αιινπαζεηηθά θάξκαθα. Μεηά απφ ηξεηο κέξεο, είρε 
πιήξε αλαθνχθηζε απ’ φια ηα ζπκπηψκαηα! Μεηά απφ κηα εβδνκάδα ελζνπζηάζηεθε φηαλ αλέθεξε φηη είρε 
θάεη γθνπάβα κεηά απφ ηξία ρξφληα ρσξίο λα παξνπζηάζεη θακία αιιεξγηθή αληίδξαζε. Μεηά απφ άιιεο 
20 εκέξεο αλέθεξε φηη αθφκε θαη κεηά απφ ην ινχζηκν θαη ηελ θαηαλάισζε θξνχησλ, δελ ππήξρε θαλέλα 
ίρλνο ζπκπησκάησλ! 

ηηο 8 Ννεκβξίνπ, ε δνζνινγία κεηψζεθε ζε BD γηα δχν εβδνκάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε δνζνινγία 
ζπληήξεζεο OD ηελ νπνία ε αζζελήο ζπλερίδεη. Ζ επηζεηηθφηεηά ηεο θαη νη απηνθηνληθέο ζθέςεηο ηεο είραλ 
θχγεη επίζεο. Έλησζε ραιαξή θαη ήηαλ ζε ζέζε λα ρεηξηζηεί νπνηνδήπνηε άγρνο κε ήξεκν κπαιφ. Απφ ηνλ 
Μάξηην ηνπ 2022 ηα πάεη θαιά θαη απνιακβάλεη κε ραξά θξνχηα, ιαραληθά θαη δεκεηξηαθά.  

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

12. Ομύηεηα, πόλνο ζην πόδη 11633...Ιλδία Μηα 60ρξνλε γπλαίθα πιεζίαζε ηνλ ζεξαπεπηή αλαδεηψληαο 
ζεξαπεία γηα ηελ νμχηεηα πνπ πξνθαινχζε ξέςηκν, ελφριεζε ζην ζηνκάρη θαη έληνλε πείλα πνπ είρε ηα 
ηειεπηαία δέθα ρξφληα. Δίρε έληαζε ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηεο κέρξη ηε ζπληαμηνδφηεζή ηεο, πξηλ απφ δχν 
ρξφληα. Απφ ηφηε είρε πάξεη 5 θηιά. Έλησζε, επίζεο, βάξνο ζηα πφδηα ζπλνδεπφκελν απφ πφλν ζηνπο 
κχεο ηεο γάκπαο ηνπο ηειεπηαίνπο πέληε κήλεο θαη απηφ ηελ ελνρινχζε πεξηζζφηεξν. Δπηπιένλ, είρε 4 
έσο 5 θελψζεηο ηελ εκέξα θαη θνχξαζε ηνπο ηειεπηαίνπο ηέζζεξηο κήλεο. Γελ έπαηξλε θακία θαξκαθεπηηθή 
αγσγή εθηφο απφ έλα αληηφμηλν πνπ έπαηξλε φηαλ ε νμχηεηα ήηαλ έληνλε.  

ηηο 26 Απγνύζηνπ 2021 ηεο δφζεθαλ ηα αθφινπζα ηάκαηα: 

Γηα ηνλ πφλν ζην πφδη:  

#1. CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC13.1 Σνλσηηθό λεθξώλ + CC20.3 Αξζξίηηδα + CC20.4 Μύεο 
Δξεηζηηθόο ηζηόο &…TDS 

Γηα ηελ νμχηεηα:  

#2. CC4.2 Σνλσηηθό ηνπ Ήπαηνο & ηεο Υνιεδόρνπ Κύζηεο + CC4.10 Γπζπεςία + CC15.1 Φπρηθό & 
πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό …TDS 

Καζψο ε αζζελήο έκελε ζε έλα καθξηλφ κέξνο ηεο δφζεθε θαη ην #1 θαη ην #2 κε νδεγίεο λα μεθηλήζεη ην 
#2 αθνχ ζα έρεη ππάξμεη 50% βειηίσζε ζηνλ κπτθφ πφλν ηεο γάκπαο. 

Μεηά απφ δέθα εκέξεο, ζηηο 5 επηεκβξίνπ, είρε 80% βειηίσζε ζην βάξνο ζηα πφδηα, ζηνλ πφλν ζηνπο 
κχεο ηεο γάκπαο θαη 50% ζην ξέςηκν, ηε δπζθνξία ζην ζηνκάρη θαη ζην αίζζεκα πείλαο. Οη θελψζεηο ηεο 
κεηψζεθαλ ζε κία ή δχν θνξέο ηελ εκέξα, αθφκε θαη πξηλ μεθηλήζεη ην #2! Καζψο ε θαηάζηαζή ηεο 
βειηησλφηαλ, έλησζε ραιαξή θαη ελεξγεηηθή. Σν #2 μεθίλεζε ζηηο 21 επηεκβξίνπ. ηηο 23 επηεκβξίνπ, 
απνθάιπςε φηη είρε πιεγέο ζηα ρείιε ηεο ηνλ ηειεπηαίν έλα κήλα. Σεο δφζεθε έλα πξφζζεην ίακα: 

#3. CC11.5 ηνκαηηθέο ινηκώμεηο + CC21.11 Πιεγέο & Γδαξζίκαηα &…TDS  

Μέζα ζε κηα εβδνκάδα νη πιεγέο ηεο είραλ επνπισζεί πιήξσο, κεηά ηελ νπνία ην #3 κεηψζεθε θαη 
ζηακάηεζε. Σελ 1ε Ννεκβξίνπ ελεκέξσζε φηη φια ηα πξνβιήκαηά ηεο είραλ ιπζεί. ηηο 18 Ννεκβξίνπ ην 
#1 θαη ην #2 κεηψζεθαλ θαη ζηακάηεζαλ ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ. Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2022 ζπλερίδεη λα είλαη 
θαιά. 

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

 Η Γωνιά των Απαντήσεων 

Δ1. Φξνληίδσ κηα έγθπν αγειάδα, πνπ ζα γελλήζεη ην πξψην ηεο κνζράξη ζε πεξίπνπ έλα κήλα. Ζ 
αγειάδα είλαη ελεξγή θαη ν θηελίαηξνο ηεο έρεη πηζηνπνηήζεη κηα θαιή θαηάζηαζε πγείαο. θέθηεθα λα 
ζπληαγνγξαθήζσ CC1.1 Σνλσηηθό γηα δώα + CC8.2 Σνλσηηθό εγθπκνζύλεο. Δίλαη απηφ ην ζσζηφ 
combo; 

A. Ναη, ην combo είλαη ηέιεην θαη πξέπεη λα ζπλερηζηεί γηα έλα κήλα κεηά ηελ γέλλα. Πεξαηηέξσ, γηα θαιή 
παξαγσγή γάιαθηνο, κπνξείηε λα δψζεηε SR554 Lac Can. Όηαλ απηφ ην ίακα ρνξεγήζεθε ζε 400 
αγειάδεο, ε παξαγσγή γάιαθηνο απμήζεθε θαηά κέζν φξν 25% ζε κφιηο δχν εβδνκάδεο. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Δ2. Θα κείλσ ζην εμσηεξηθφ γηα αξθεηνχο κήλεο θαη ζέισ λα πάξσ καδί κνπ ην θνπηί ηνπ 108CC γηα λα 
ζπλερίζσ ην seva κνπ. Αλεζπρψ γηα ηνλ εθηεισληζκφ ζηελ άιιε άθξε. 

A. Δθαηνληάδεο ζεξαπεπηέο έρνπλ πάξεη θνπηηά ησλ 108 CC ζην εμσηεξηθφ θαη ππήξμαλ κφλν ιίγεο 
πεξηπηψζεηο φπνπ αλαθξίζεθαλ ζην ηεισλείν, πην πξφζθαηα ζηηο ΖΠΑ. Καηά ηελ παξαπνκπή ησλ 
αμησκαηηθψλ ζηνλ θχξην ηζηφηνπν ηεο δνλεηηθήο, ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη φηη ην πγξφ ζηα θηαιίδηα κε 
ζηαγνλφκεηξν πεξηείρε κφλν αιθνφι θαη θακία άιιε νπζία νπνηνπδήπνηε είδνπο, έηζη ην θνπηί ησλ 108CC 
απειεπζεξψζεθε. ην παξειζφλ είρακε ιάβεη πηζηνπνηεηηθά απφ εξγαζηήξηα ηφζν ζηνλ Καλαδά φζν θαη 
ζηελ Ηλδία. Απηά καξηπξνχζαλ φηη νη ζεξαπείεο καο δελ πεξηείραλ θακία άιιε θπζηθή (βηνινγηθή, ρεκηθή ή 
θπηηθή) νπζία παξά κφλν επινγίεο κε ηε κνξθή ζεξαπεπηηθψλ δνλήζεσλ. 

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

Δ3. Μηα αζζελήο έρεη έλα κηθξφ ζξαχζκα ζηνλ ηειεπηαίν γνκθίν ηεο, επεηδή δάγθσζε αθνχζηα έλα κηθξφ 
βφηζαιν ζην θαγεηφ ηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν δφληη είλαη πιένλ αηρκεξφ θαη ε ηξνθή θνιιάεη αλάκεζα ζηνπο 
γνκθίνπο. ην θνπηί ησλ 108CC ην CC11.6 Λνηκώμεηο δνληηώλ θαίλεηαη λα είλαη ην κφλν combo πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηα δφληηα, ζα είλαη απηφ αξθεηφ γηα λ’ απνηξέςεη ηελ επίζθεςε ζηνλ νδνληίαηξν; 

A. Όρη, θαζψο ην θελφ κεηαμχ ησλ γνκθίσλ απαηηεί ζθξάγηζκα απφ ηνλ νδνληίαηξν. ην κεηαμχ, θαιφ ζα 
είλαη λα παίξλεη ην παξαπάλσ ίακα θαζψο απηφ ζ’ απνηξέςεη νπνηαδήπνηε κφιπλζε θαη ζ’ απνθχγεη 
νπνηαδήπνηε ηεξεδφλα. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείηαη θαιή ζηνκαηηθή πγηεηλή. Πείηε ζηελ αζζελή 
φηη ην αηρκεξφ δφληη ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκφ ζηνλ καιαθφ ηζηφ ηνπ ζηφκαηνο. 

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

Δ4. Μπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ ηα θηαιίδηα κε ηα ηάκαηα ζην πνξηκπαγθάδ ηεο κνηνζηθιέηαο; Παξάγεη κηα 
κνηνζηθιέηα αθηηλνβνιία φηαλ ν θηλεηήξαο ηεο είλαη αλακκέλνο; 

A. Σν πνξηκπαγθάδ είλαη έλαο απνζεθεπηηθφο ρψξνο πνπ ηνπνζεηείηαη πίζσ απφ ην θάζηζκα. Οη 
πεξηζζφηεξεο κνηνζπθιέηεο έρνπλ κπαηαξία θαη ειεθηξηθά εμαξηήκαηα πνπ βξίζθνληαη αθξηβψο θάησ απφ 
ην θάζηζκα ηνπ αλαβάηε. Λφγσ ηεο ξνήο ξεχκαηνο ζηνλ θηλεηήξα, ζα παξάγεηαη ειεθηξνκαγλεηηθή 
αθηηλνβνιία αιιά ζα είλαη πνιχ αδχλακε γηα λα επεξεάζεη ηα ηάκαηα. ε θάζε πεξίπησζε ην πνξηκπαγθάδ 
είλαη αξθεηά καθξηά απφ ηνλ θηλεηήξα. Πξνηείλνπκε λα κελ αθήλεηε ηα ηάκαηα ζην πνξηκπαγθάδ 
πεξηζζφηεξν απ’ φζν ρξεηάδεηαη. 

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

Δ5. Τπάξρεη θάπνην ίακα γηα ηνπο εξγαζηνκαλείο; 

A. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ην κεράλεκα SRHVP, δψζηε SR280 Calc Carb 30C + SR298 Lachesis 30C + 
SR302 Nux Vom 30C ….TDS. Δάλ ν αζζελήο είλαη εξγαζηνκαλήο απφ θφβν απνηπρίαο, έληαζεο ή 
άγρνπο, πξνζζέζηε NM6 Calming. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ην θνπηί ησλ 108CC ρξεζηκνπνηήζηε ην  
CC15.1 Φπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό. 

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

Δ6. ηηο κέξεο καο πνιιά παηδηά είλαη εζηζκέλα ζηε ρξήζε smartphone γηα λα παίδνπλ βηληενπαηρλίδηα, 
ρξεζηκνπνηψληαο ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Απηφ επεξεάδεη ηελ απφδνζή ηνπο ζηηο ζπνπδέο θαη ηα 
θξαηά λα κέλνπλ ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο, θαζηζηψληαο ηνπο ζσκαηηθά αλελεξγνχο. Τπάξρεη θάπνηα 
ζεξαπεία δφλεζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη απεμάξηεζε απφ ειεθηξνληθά γθάηδεηο; 

A. Έρνπκε πνιιέο ζεξαπείεο φπσο ην CC15.1 Φπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό, CC15.3 Δζηζκνί, 
CC17.3 Σνλσηηθό εγθεθάινπ & κλήκεο ή εάλ ρξεζηκνπνηείηε ην κεράλεκα SRHVP ην SM5 Peace & 
Love Alignment, SM6 Stress πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα μεπεξάζνπλ ηνλ εζηζκφ ζηα 
ειεθηξνληθά γθάηδεηο. Αιιά γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο νη ζεξαπείεο δνλεηηθήο, πξέπεη  
λ’ αληηκεησπίζνπκε ηε βαζηθή αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο. Έλα ζηνξγηθφ πεξηβάιινλ ζην ζπίηη, νη γνλείο λα 
πεξλνχλ πνηνηηθφ νηθνγελεηαθφ ρξφλν κε ηα παηδηά, ηνπιάρηζηνλ έλα κέξνο ηνπο ζηελ χπαηζξν θαη νη ίδηνη 
λα κέλνπλ καθξηά απφ ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε απηψλ ησλ γθάηδεηο, ζα βνεζήζεη πνιχ ζηελ αληηκεηψπηζε 
απηήο ηεο θνηλσληθήο απεηιήο πνπ έρεη ιάβεη δηαζηάζεηο επηδεκίαο. 

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

Δ7. Βξήθα φηη γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ ζθειεηηθνχ πφλνπ, νη ζεξαπείεο πνπ εθαξκφδνληαη εμσηεξηθά 
ρξεζηκνπνηψληαο κπνπθάιηα ςεθαζκνχ λεξνχ, είλαη εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθέο. Άξα ζα πξέπεη θαλείο λα 
παίξλεη θαη ηάκαηα απφ ην ζηφκα; 

A. Σα ηάκαηα είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθά φηαλ εθαξκφδνληαη εμσηεξηθά, είηε κε ςεθαζκφ είηε κε 
ηακπνλάξηζκα. Απηφ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ απφ ηνπ ζηφκαηνο ιήςε ηακάησλ γηα ηαρχηεξε 
ζεξαπεία. Καη λα έρεηε θαηά λνπ φηη θαλέλα ίακα δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε νηλφπλεπκα. 

*********************************************************************************************************** 
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 Θεία Λόγια από τον Υπέρτατο Θεραπεστή  

 

 

 

 
 
 

“Ο άλζξσπνο είλαη ζύκα πνιιώλ πόλσλ. Γηα όζνπο ηαπηίδνληαη κε ην ζώκα, ε δσή είλαη κηα ζεηξά από 
πξνβιήκαηα θαη δπζηπρία. Αιιά γηα όζνπο γλσξίδνπλ όηη ην ζώκα δελ είλαη παξά έλα όρεκα, απηά δελ 
κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ άγρνο... Η ζσκαηηθή πγεία είλαη ζεκαληηθή, γηαηί ε θαθή πγεία επεξεάδεη ηελ 
ςπρηθή ηζνξξνπία θαη ηε ζπγθέληξσζε. Όηαλ ην ζώκα είλαη ζε θόξκα, νη ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο ιεηηνπξγνύλ 
νκαιά. Όηαλ ην ζώκα ππνθέξεη, ην κπαιό επίζεο ηαξάδεηαη. Έηζη, απηή ε ζρεδία πνπ νλνκάδεηαη ζώκα θαη 
είλαη ην κόλν κέζν γηα λα πεξάζεηο ηε ζάιαζζα ηεο samskara (θνζκηθή δσή) πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε θαιή 
θαηάζηαζε.” 

                                                  …άηπα άη Μπάκπα, “Ζ αλζξψπηλε ζρεδία” Οκηιία, 14 Γεθεκβξίνπ 1994 
                                                                               http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume04/sss04-46.pdf 

 

“Γηα λα αμίδεη ην ηεξό όλνκα, Seva, ε δξαζηεξηόηεηα πξέπεη λα έρεη απαιιαγεί από θάζε πξνζθόιιεζε 
ζηνλ εαπηό θαη λα βαζίδεηαη ζηε ζηαζεξή πίζηε ζηνλ Θείν θάηνηθν θάζε ύπαξμεο. Τν Seva πξέπεη λα 
ζεσξεζεί ζαλ ιαηξεπηηθό ηεο κνξθήο πνπ έρεη πάξεη ν Θεόο γηα λα δώζεη ζηνλ Sevak (απηόλ πνπ 
ππεξεηεί) ηελ επθαηξία ηεο ιαηξείαο. Όηαλ ζ' έλαλ πεηλαζκέλν Nara (άλζξσπν) ζεξβίξνπλ έλα ρνξηαζηηθό 
γεύκα, απηό πνπ γίλεηαη είλαη Narayana (Θεόο) Seva, γηαηί, Nara είλαη κόλν “κηα κνξθή θαη έλα όλνκα” πνπ 
πξνβάιιεηαη από ηo Maya (αλζξώπηλε άγλνηα) ζηo Narayana.” 

                                          …άηπα άη Μπάκπα, “Δμνπιηζκφο γηα Τπεξεζία” Οκηιία, 21 Ννεκβξίνπ 1986 
                                                                              http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf 

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

 Ανακοινώσεις  

Πξνζερή Δξγαζηήξηα* 

  Ιλδία Πνπηαπάξηη: Δηθνληθφ ΑVP Πξαθηηθφ Δξγαζηήξην 6-22 Ινπιίνπ 2022** αθνινπζνχκελν απφ 
πξφζσπν κε πξφζσπν εξγαζηήξην ζην Πνπηαπάξηη 28-30 Ινπιίνπ 2022** 

  ΗΒ Λνλδίλν: Virtual Δηήζην εκηλάξην Δπαλεθπαίδεπζεο 18 επηεκβξίνπ 2022**, επηθνηλσλήζηε κε 
ηνλ Jeram Patel ζην jeramjoe@gmail.com 

  Ιλδία Πνπηαπάξηη: Δηθνληθφ AVP Πξαθηηθφ Δξγαζηήξην 2-20 Ννεκβξίνπ 2022** αθνινπζνχκελν απφ 
πξφζσπν κε πξφζσπν εξγαζηήξην ζην Πνπηαπάξηη 25-27 Ννεκβξίνπ 2022 

  Ιλδία Πνπηαπάξηη: Δξγαζηήξην AP (Σακίι) 29-30 Ννεκβξίνπ & 1 Γεθεκβξίνπ 2022** 

*Όζνη έρνπλ ππνβιεζεί  ζηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαη ζην ειεθηξνληφ κάζεκα κπνξνχλ λα 
επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ  Lalitha ζην editor1@vibrionics.org γηα ηα παξαπάλσ εξγαζηήξηα ζην Πνπηαπάξηη. 
Σα ζεκηλάξηα επαλεθπαίδεπζεο είλαη γηα ππάξρνληεο ζεξαπεπηέο. 

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

 Σσμπληρωματικά 

1. πκβνπιέο Τγείαο 

Πξόιεςε ηεο Αξζξίηηδαο θαη ηεο Δμέιημεο ηεο 

“Αλ εηζπλεύζεηε ηνλ θαζαξό αέξα ηνπ άηπα, ηνπ Νηάξκα, ηνπ άληη, ηνπ Πξέκα, ην κπαιό ζαο ζα 
είλαη απαιιαγκέλν από θαθνύο βάθηιινπο θαη ζα είζηε δηαλνεηηθά εύξσζηνη θαη ζσκαηηθά 
δπλαηνί. πσο έιεγε θαη ν Βηβεθαλάληα, πξέπεη λα έρεηο λεύξα από αηζάιη θαη κύεο ζηδήξνπ. 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume04/sss04-46.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:editor1@vibrionics.org
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Γειαδή λα έρεηο ηελ ειπίδα θαη ηε ραξά σο αθιόλεηε επίιπζε, όρη ηελ απόγλσζε θαη ηελ 
απόξξηςε”…άηπα άη Μπάκπα1 

1. Ση είλαη ε αξζξίηηδα; 

Δίλαη κηα θνηλή δηαηαξαρή πνπ πξνθαιείηαη απφ θιεγκνλή ή εθθχιηζε ησλ αξζξψζεσλ πνπ θαζηζηά 
δχζθνιε ηελ θίλεζε ή ην λα παξακέλεηε δξαζηήξηνη, θπξίσο επψδπλε.2 

2. Γλσξίζηε ηηο αξζξώζεηο ζαο! 

Οη αξζξψζεηο είλαη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ νζηψλ γηα λα παξέρνπλ δνκηθή 
ζηαζεξφηεηα, επιπγηζία θαη θίλεζε ηνπ ζψκαηνο. Σαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο 
ηχπνπο κε βάζε ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπο – ειεχζεξα θηλνχκελεο “αξζξηθέο 
αξζξψζεηο” ζην ηζρίν, ηνλ ψκν, ηνλ αγθψλα, ηνλ θαξπφ θαη ην γφλαην. 
Ληγφηεξν θηλεηέο “ρφλδξηλεο αξζξψζεηο” ζηνπο κεζνζπνλδχιηνπο 
δίζθνπο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ηηο ιηγφηεξν θηλεηέο “ηλψδεηο ή 
ζηαζεξέο αξζξψζεηο” ζην θξαλίν. Οη αξζξψζεηο θαιχπηνληαη θαη 
ππνζηεξίδνληαη απφ καιαθνχο ζπλδεηηθνχο ηζηνχο θαη ρφλδξνπο 
(απνξξνθεηέο θξαδαζκψλ), ηέλνληεο πνπ ζπλδένπλ ηνπο κχεο κε ηα 
νζηά θαη ζπλδέζκνπο πνπ ζπλδένπλ ηα νζηά κε άιια νζηά. Ζ αξζξηθή 
κεκβξάλε, κηα γεκηζκέλε ζήθε πγξνχ πνπ θαιχπηεη ηηο αξζξψζεηο, 

ιηπαίλεη ηηο αξζξηθέο αξζξψζεηο. Ο αξζξηθφο ρφλδξνο θαη νη ζχιαθεο (κηθξνί ζάθνη γεκάηνη κε αξζξηθφ 
πγξφ) εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή θίλεζή ηνπο ρσξίο ηξηβή. Παξά ηε ζπληνληζκέλε ζθειεηηθή δνκή ησλ 
αξζξψζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε νκαιήο θηλεηηθφηεηαο ηνπ ζψκαηνο, πνιινί πάζρνπλ απφ αξζξίηηδα ζ' 
φιν ηνλ θφζκν. 2,3,4 

3. Σύπνη Αξζξίηηδαο - πκπηώκαηα θαη αηηίεο 

Τπάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ 100 ηχπνη αξζξίηηδαο, νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο εκπίπηνπλ ζην θάζκα 
ηεο νζηεναξζξίηηδαο ή ηεο ξεπκαηνεηδνχο αξζξίηηδαο. Σα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ σο πξνο ηε 
θχζε θαη ηελ έληαζε αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην θχιν, ην ζσκαηηθφ βάξνο, ηνλ ηξφπν δσήο, ηε θχζε ηνπ 
επαγγέικαηνο, ηελ έθζεζε ζην ζηξεο, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηδηαίηεξα ηελ πγξαζία θαη ην θξχν, ην 
νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ, ηε γεληθή πγεία ή νπνηνλδήπνηε ηξαπκαηηζκφ.2,5 

(i) Οζηεναξζξίηηδα 

Αλ θαη γλσζηή σο αξζξίηηδα 
“θπζηνινγηθήο θζνξάο’, είλαη κηα 
πξννδεπηηθή αζζέλεηα νιφθιεξεο ηεο 
άξζξσζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 
δηάζπαζε ηνπ ρφλδξνπ, νζηηθέο αιιαγέο 
ησλ αξζξψζεσλ θαη θζνξά ησλ ηελφλησλ 
θαη ησλ ζπλδέζκσλ. Σα ζπκπηψκαηα 
πνπ ζπζζσξεχνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ 
ρξφλνπ κπνξεί λα είλαη ήπηνο έσο 
έληνλνο πφλνο πνπ επηδεηλψλεηαη κε ηε 
δξαζηεξηφηεηα θαη αλαθνπθίδεηαη απφ 

ηελ αλάπαπζε, αίζζεκα θαχζνπ, επαηζζεζία, πξήμηκν, αξαίσζε ησλ κπψλ γχξσ απφ ηελ άξζξσζε, 
δπζθακςία (ζπλήζσο ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο δηαξθεί 30 ιεπηά θαη επαλαιακβάλεηαη γηα θάπνην ρξνληθφ 
δηάζηεκα κεηά απφ κηα πεξίνδν αδξάλεηαο), ζφξπβνο απφ ζπαζίκαηα ή ηξίμηκν κε ηελ θίλεζε ησλ 
αξζξψζεσλ θαη κεησκέλε ιεηηνπξγία ζπλήζσο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, ην ηζρίν, ηα γφλαηα, ηηο αξζξψζεηο 
ησλ ρεξηψλ θαη ηα κεγάια δάρηπια ησλ πνδηψλ. πλήζσο, μεθηλά κε κηα απνκνλσκέλε άξζξσζε. Μηα 
θχξηα αηηία αλαπεξίαο ζε ειηθησκέλνπο, εκθαλίδεηαη ιφγσ επαλαιακβαλφκελνπ ζηξεο θαη βηνρεκηθψλ 
αιιαγψλ ζην ζψκα, θπξίσο ιφγσ ππεξβνιηθήο ρξήζεο, πξνεγνχκελνπ ηξαχκαηνο ή ζθειεηηθήο 
αλσκαιίαο, παρπζαξθίαο, θαζηζηηθήο δσήο, κεηά ηελ εκκελφπαπζε ζηηο γπλαίθεο ή θιεξνλνκηθφηεηαο. 
Μπνξεί λ’ αλαπηπρζεί γξήγνξα κεηά απφ  
ηξαπκαηηζκφ. 2,5-9  

(ii) Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα (ΡΑ) 

Μηα απηνάλνζε θιεγκνλψδεο δηαηαξαρή φπνπ ην ζψκα επηηίζεηαη θαηά ιάζνο ζηνπο δηθνχο ηνπ ηζηνχο 
ησλ αξζξψζεσλ φπσο ν αξζξηθφο πκέλαο πνπ ζηε ζπλέρεηα απειεπζεξψλεη βιαβεξέο ρεκηθέο νπζίεο. Ζ 
ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα εμειίζζεηαη ζε ηέζζεξα ζηάδηα θαηά ηα νπνία ε δπζθακςία, ν πφλνο θαη ην 
πξήμηκν ζηαδηαθά επηδεηλψλνληαη. Ζ θιαζηθή ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα κπνξεί λα μεθηλήζεη κε  
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πνιιέο κηθξέο αξζξψζεηο ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ κε ζπκκεηξηθφ ηξφπν ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο πνπ 
δηαξθεί 1-2 ψξεο θαη 
βειηηψλεηαη κε ηελ 
θίλεζε. Απηφ κπνξεί 
λα έξρεηαη θαη λα 
θεχγεη πνπ θαη πνπ. 
Μπνξεί θαλείο λα 
ηείλεη λα ην παξακειεί. 
Μεξηθέο θνξέο κφλν 

κία άξζξσζε κπνξεί λα επεξεαζηεί κε πφλν θαη πξήμηκν. ηαδηαθά ηα επεηζφδηα ζα γίλνπλ ζπρλά θαη 
κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο. ην δεχηεξν ζηάδην νη αξζξψζεηο αξρίδνπλ λα δηνγθψλνληαη. Ρεπκαηνεηδή νδίδηα 
(αλψδπλα εμνγθψκαηα) κπνξεί λ’ αλαπηπρζνχλ ζηνλ αγθψλα. Άιια φξγαλα φπσο νη πλεχκνλεο, ηα κάηηα 
θαη ην δέξκα κπνξεί λα θιεγκνλσζνχλ θαη ε θαξδηά κπνξεί, επίζεο, λα επεξεαζηεί. Ζ ξεπκαηνεηδήο 
αξζξίηηδα είλαη γλσζηφ φηη πξνθαιεί αλαηκία.  
Μελ αγλνείηε ηελ απμεκέλε δχζπλνηα, ηελ θνχξαζε, ηνπο αλεμήγεηνπο ππξεηνχο, ηα θφθθηλα επψδπλα 
κάηηα θαη ηε ρξφληα μεξνθζαικία θαη μεξνζηνκία. Ζ εμέηαζε αίκαηνο καδί κε απεηθφληζε φπσο 
αθηηλνγξαθία, ππεξερνγξάθεκα ή καγλεηηθή ηνκνγξαθία κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αθξηβή δηάγλσζε ηεο 
ξεπκαηνεηδνχο αξζξίηηδαο ζε απηφ ην ζηάδην. Σα ζπκπηψκαηα γίλνληαη εκθαλή ζην ηξίην ζηάδην θαζψο νη 
αξζξψζεηο παξακνξθψλνληαη πξνθαιψληαο θαη λεπξηθφ πφλν. Δάλ δελ αληηκεησπηζηεί ζε απηφ ην ζηάδην, 
ην ηέηαξην ζηάδην ζα εκθαληζηεί ζην ζεκείν φπνπ νη αξζξψζεηο ζπγρσλεχνληαη. Σν θάπληζκα θαη ηα βαξηά 
ρεηξσλαθηηθά επαγγέικαηα κπνξνχλ λα επηδεηλψζνπλ ηελ αζζέλεηα. 2,6,10,11,12 

Ο Ρεσμαηοειδής παράγονηας (RF) είλαη έλα αληίζσκα ή πξσηεΐλε ηνπ αίκαηνο, πνπ κπνξεί λα επηηεζεί 
ζηα πγηή θχηηαξα θαη βξίζθεηαη ζε πεξίπνπ 80% ησλ αζζελψλ κε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα, κεξηθέο θνξέο 
αηζζεηή ζην ίδην ην πξψην ζηάδην. Μηα ζεηηθή εμέηαζε αίκαηνο ηνπ ξεπκαηνεηδή παξάγνληα ππνδεηθλχεη 
φηη ην ζψκα παξάγεη πςειφηεξε απφ ηε κέζε πνζφηεηα αληηζσκάησλ. Σν θπζηνινγηθφ εχξνο είλαη 0-20 
κνλάδεο αλά ρηιηνζηφιηηξν αίκαηνο (IU/ml). Σα πγηή άηνκα κπνξεί λα είλαη ζεηηθά γηα ξεπκαηνεηδή 
αξζξίηηδα. Όζνη έρνπλ ζπκπηψκαηα κπνξεί επίζεο λα είλαη αξλεηηθνί. Μφλν πνιχ πςειφ επίπεδν 
ξαδηνζπρλνηήησλ ζρεηίδεηαη κε απηνάλνζε λφζν. Μπνξεί επίζεο λα ππνδεηθλχεη άιιεο απηνάλνζεο 
δηαηαξαρέο φπσο ν ιχθνο ή ην ζχλδξνκν Sjogren πνπ ζπρλά ζπλνδεχεη ηελ ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα. Ο 
Ρεπκαηνεηδήο παξάγνληαο γίλεηαη σο κία απφ ηηο πνιιέο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο γηα ηελ αθξηβή 
δηάγλσζε ηεο ξεπκαηνεηδνχο αξζξίηηδαο. 2,12,13 

(iii) Άιινη ηύπνη αξζξίηηδαο 

Η αγκσλοποιηηική ζπονδσλίηιδα είλαη ε αξζξίηηδα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πνπ πξνθαιεί θιεγκνλή ησλ 
ηεξνιαγφλησλ αξζξψζεσλ κεηαμχ ηεο βάζεο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ηεο ιεθάλεο. Σα ζπκπηψκαηα 
κπνξεί λα είλαη εξπζξφηεηα, δέζηε, πξήμηκν, δπζθακςία θαη πφλνο ζην θάησ κέξνο ηεο πιάηεο θαη 

θαη ζηνπο γινπηνχο, ζηα πιεπξά θαη 
ζηνλ απρέλα πνπ εκθαλίδνληαη αξγά, 
επηδεηλψλνληαη ζην δεχηεξν κηζφ ηεο 
λχρηαο θαη ζην μχπλεκα ην πξσί. 
Βειηηψλεηαη κε ηελ άζθεζε θαη 
επηδεηλψλεηαη κε ηελ αλάπαπζε. ε 
ζνβαξέο πεξηπηψζεηο, επηπιένλ 
θνκκάηηα νζηνχ αξρίδνπλ  
λ’ αλαπηχζζνληαη γεθπξψλνληαο ην 
ράζκα κεηαμχ ησλ ζπνλδχισλ θαη 

ηειηθά ηνπο ζπγρσλεχνπλ θάλνληαο ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε λα θακππισζεί πεξηζζφηεξν πξνο ηα εκπξφο 
θαη λα γίλεη άθακπηε (αγθχισζε).  
Ζ αζζέλεηα μεθηλά ζπλήζσο ζηελ ειηθία ησλ 17 έσο 45 εηψλ, πην ζπρλά ζηνπο άλδξεο. Ζ αθξηβήο αηηία 
είλαη άγλσζηε. Μπνξεί λα νδεγήζεη ζε ξαγνεηδίηηδα, κηα κνξθή θιεγκνλήο ησλ καηηψλ κε πφλν θαη ζνιή 
φξαζε θαη επίζεο λ’ απμήζεη ηνλ θίλδπλν θαξδηαθψλ παζήζεσλ. 2,6,14,15 

Η Οσρική αρθρίηιδα είλαη κηα ζχλζεηε κνξθή θιεγκνλψδνπο αξζξίηηδαο φπνπ, ιφγσ ηνπ επηπιένλ 
νπξηθνχ νμένο ζην ζψκα, ζρεκαηίδνληαη αηρκεξνί θξχζηαιινη ζηηο αξζξψζεηο, πξψηα ζην κεγάιν δάρηπιν 
ηνπ πνδηνχ, αθνινπζνχκελνη απφ άιια δάρηπια ησλ πνδηψλ, ηνλ αζηξάγαιν θαη ην γφλαην, ζπλήζσο 
επεξεάδεη κηα άξζξσζε ηε θνξά. Σππηθά ζπκπηψκαηα είλαη νη μαθληθέο έληνλεο θξίζεηο πφλνπ γηα 4 έσο 
12 ψξεο κε νίδεκα, δέζηε, εξπζξφηεηα θαη εμαηξεηηθή επαηζζεζία. Οη εμάξζεηο ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο 
κπνξεί λα δηαξθέζνπλ εκέξεο ή εβδνκάδεο αθνινπζνχκελεο απφ κεγάιεο πεξηφδνπο χθεζεο απφ 
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εβδνκάδεο έσο ρξφληα ρσξίο ζπκπηψκαηα. Οη κεηαγελέζηεξεο πξνζβνιέο κπνξεί λα είλαη πην ζνβαξέο 
θαη λα δηαξθέζνπλ πεξηζζφηεξν, επεξεάδνληαο πεξηζζφηεξεο αξζξψζεηο. ζηαδηαθά ε θηλεηηθφηεηα κπνξεί 
λα επεξεαζηεί. Ζ νπξηθή αξζξίηηδα κπνξεί λα δηαγλσζηεί απφ ηα ζπκπηψκαηα, ηελ θπζηθή εμέηαζε, ηελ 
απεηθφληζε θαη ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο.2,6,16,17 

Νεανική αρθρίηιδα: ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα επηηίζεηαη ζηνλ ηζηφ γχξσ απφ ηηο αξζξψζεηο 
πξνθαιψληαο δπζθακςία, πφλν, νίδεκα, επαηζζεζία θαη πξνβιήκαηα φξαζεο. απαληάηαη ζπλήζσο ζε 
παηδηά ειηθίαο 16 εηψλ θαη θάησ.2 

Η ψωριαζική αρθρίηιδα είλαη θιεγκνλή ησλ αξζξψζεσλ ιφγσ ςσξίαζεο, κηα απηνάλνζε δηαηαξαρή, κε 
ζπκπηψκαηα ηππηθήο αξζξίηηδαο, καδί κε θειίδεο ζην δέξκα, ζθαζίκαηα θαη απνθφιιεζε ησλ λπρηψλ.2 

Η ανηιδραζηική αρθρίηιδα πξνθαιείηαη από κηα ινίκσμε ζην ζώκα πνπ ζπλήζσο νδεγεί ζε πόλν θαη 
πξήμηκν ησλ αξζξώζεσλ, ησλ καηηώλ θαη ηνπ νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο.6 

4. Άιιεο δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αξζξώζεηο 

πκπηψκαηα παξφκνηα κε ηελ αξζξίηηδα εκθαλίδνληαη φηαλ επεξεάδνληαη άιια ζηνηρεία ησλ αξζξψζεσλ. 

  Η αξζξνζπιαθίηηδα είλαη θιεγκνλή ησλ ζπιάθσλ πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί μαθληθά ζαλ ηξαπκαηηζκόο 
θαη λα δηαξθέζεη γηα κέξεο ή εβδνκάδεο. Μεγάιεο αξζξώζεηο, όπσο ν ώκνο θαη ην ηζρίν, είλαη θνηλά 
ζεκεία γηα ηηο εμάξζεηο ηεο.18 

  Η αξζξίηηδα είλαη θιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα πνπ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα ή 
ηελ ςσξηαζηθή αξζξίηηδα.19 

  Η ηελνληίηηδα είλαη θιεγκνλή ησλ ηελόλησλ, πην ζπρλή κέζα θαη γύξσ από ηνλ ώκν, ηνλ αγθώλα, ηνλ 
θαξπό, ην γόλαην θαη ηε θηέξλα, π.ρ. ώκνο ηνπ ξίπηε, αγθώλαο ηνπ ηελίζηα θαη γόλαην ηνπ άιηε. 
Πξνθαιείηαη από ππεξβνιηθή πίεζε ζηνπο ηέλνληεο ιόγσ επαλαιακβαλόκελεο θίλεζεο κε ηελ πάξνδν 
ηνπ ρξόλνπ, πνπ ζπλήζσο ζπλαληάηαη ζε αζιεηέο, λνηθνθπξέο, ρξήζηεο γθάηδεη, πνπ ιεηηνπξγνύλ γηα 
πνιιέο ώξεο ρσξίο αλάπαπζε.20 

  Τν ζύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα πξνθαιείηαη απφ ππεξβνιηθή πίεζε ζην κέζν λεχξν θαη ηνπο ηέλνληεο 
ζηνλ θαξπφ, πνπ βξίζθεηαη ζε εθείλνπο ησλ νπνίσλ ην επάγγεικα πεξηιακβάλεη επαλαιακβαλφκελε 
ρξήζε δαθηχινπ. Σα πξψηκα ζπκπηψκαηα είλαη κνχδηαζκα ηε λχρηα, αδπλακία, κπξκήγθηαζκα θαη/ή 
πφλνο ζηα δάρηπια θαη δπζθνιία ζηε ρξήζε ηνπ ρεξηνχ γηα κηθξέο εξγαζίεο. Ζ ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα 
θαη ε νπξηθή αξζξίηηδα κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζνπλ απηήλ ηελ αζζέλεηα. 21 

 

5. πκβνπιέο γηα ηελ πξόιεςε ηεο αξζξίηηδαο θαη ηελ εμέιημε ηεο  

  Η θίλεζε είλαη θάξκαθν γηα ηηο αξζξώζεηο. Μείλεηε ελεξγνί. Κάληε ζπλήζεηα λα βάδεηε ηηο 
αξζξψζεηο ζαο ζε φιν ην εχξνο θίλεζήο ηνπο αιιά κφλν κέρξη ην ζεκείν πνπ δελ πξνθαιεί 
πεξηζζφηεξν πφλν. Πξνηείλνληαη αζθήζεηο ρακεινχ αληίθηππνπ. Διέγμηε κε ηνλ θπζηνζεξαπεπηή ζαο. 
Απαιφ ηέλησκα, αλχςσζε θαη θαηέβαζκα ησλ πνδηψλ απφ φξζηα ή θαζηζηή ζέζε, θαζεκεξηλέο βφιηεο 
θαη ρφκπη φπσο ε θεπνπξηθή, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ. Αθνχζηε ην ζψκα ζαο θαη κελ πηέδεηε πνηέ 
πνιχ. Φξνληίζηε γηα πξνζέξκαλζε θαη πξηλ θαη απνζέξκαλζε κεηά, φηαλ αζθείζηε. Ηζνξξνπήζηε 
πεξηφδνπο αλάπαπζεο θαη δξαζηεξηφηεηαο φιε ηελ εκέξα. 2,5,8,9,22,23 

  Απνθεύγεηε ηνλ ηξαπκαηηζκό. Παξαθνινπζήζηε ηε ζηάζε ζαο, ηηο επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο, 
θαζψο θαη ηα βήκαηά ζαο γηα λ’ απνηξέςεηε ηηο πηψζεηο. Δάλ ρξεηάδεηαη, κελ δηζηάζεηε λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε ππνζηεξηθηηθέο ζπζθεπέο, φπσο κπαζηνχλη ή παηεξίηζα. Δάλ παίδεηε αζιήκαηα, 
πξνζηαηέςηε ηηο αξζξψζεηο κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ. 2,5,9,22 

  Γηαηεξήζηε έλαλ πγηεηλό ηξόπν δσήο κε αξθεηφ χπλν, ηζνξξνπεκέλε αληηθιεγκνλψδε δηαηξνθή θαη 
πγηέο βάξνο. Πείηε ΟΥΙ ζηε δάραξε θαη ζηα πξντφληα θαπλνχ. 2,5,9,22 

  Γηα λ’ αλαθνπθίζεηε ηνλ πόλν, ιάβεηε θπζηθέο ζεξαπείεο φπσο ην ηδίληδεξ, ην πξάζηλν ηζάη θαη ν 
θνπξθνπκάο πνπ θαηαλαιψλνληαη κε ιίπνο θαη καχξν πηπέξη γηα θαιχηεξε απνξξφθεζε. δεζηή θαη 
θξχα ζεξαπεία ή ήπην καζάδ κε ιάδη ή ηδει.24-27 

Αλαθνξέο & ύλδεζκνη 

 1. Sathya Sai Speaks, volume 1, Chapter 28, The Best Tonic”, page 98: https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume01/sss01.pdf 
 2. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/12061-arthritis 
 3. Types of Joints: Types of Joints - The structure of Skeleton and Bones - YouTube; youtube.com/watch?v=dg-632yS6T4 
 4. Bursae: https://www.arthritis-health.com/types/bursitis/what-bursa# 
 5. Types of arthritis: https://byjus.com/biology/arthritis/ 
 6. https://www.niams.nih.gov/health-topics/arthritis 

https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume01/sss01.pdf
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/12061-arthritis
https://www.youtube.com/watch?v=dg-632yS6T4
https://www.arthritis-health.com/types/bursitis/what-bursa
https://byjus.com/biology/arthritis/
https://www.niams.nih.gov/health-topics/arthritis
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 7. Osteoarthritis: https://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Osteoarthritis 
 8. Dealing with osteoarthritis: https://www.uptodate.com/contents/osteoarthritis-treatment-beyond-the-basics 
 9. Know and deal with osteoarthritis: https://www.arthritis.org/diseases/osteoarthritis 
 10. Rheumatoid arthritis: https://creakyjoints.org/about-arthritis/rheumatoid-arthritis/ra-overview/rheumatoid-arthritis-stages-

progression/ 
 11. https://www.everydayhealth.com/rheumatoid-arthritis/guide/symptoms/ 
 12. https://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Rheumatoid-Arthritis 
 13. RA factor: https://creakyjoints.org/diagnosis/what-is-rheumatoid-factor/ 
 14. Ankylosing spondylitis: https://www.versusarthritis.org/about-arthritis/conditions/ankylosing-spondylitis/ 
 15. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ankylosing-spondylitis/diagnosis-treatment/drc-20354813 
 16. Gout: https://www.cdc.gov/arthritis/basics/gout.html 
 17. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gout/symptoms-causes/syc-20372897 
 18. Bursitis: https://creakyjoints.org/living-with-arthritis/treatment-and-care/arthritis-vs-bursitis/ 
 19. Synovitis: https://www.arthritis-health.com/glossary/synovitis 
 20. Tendonitis: https://www.differencebetween.com/difference-between-arthritis-and-vs-tendonitis/ 
 21. Carpal tunnel syndrome: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4005-carpal-tunnel-syndrome 
 22. Healthy habits for dealing with RA: https://creakyjoints.org/living-with-arthritis/healthy-habits-inflammatory-arthritis/ 
 23. Tips for warm-up: https://www.arthritis.org/health-wellness/healthy-living/physical-activity/other-activities/7-dynamic-warm-ups 
 24. Herbs and Supplements for relief: https://www.arthritis.org/health-wellness/treatment/complementary-therapies/supplements-

and-vitamins/5-ways-to-take-herbs-and-supplements-for-arthritis 
 25. https://www.healthline.com/health/osteoarthritis/herbs-arthritis-pain#eucalyptus 
 26. Home remedies: https://creakyjoints.org/living-with-arthritis/arthritis-home-remedies/ 
 27. Natural ways for relief: https://www.verywellhealth.com/natural-remedies-for-arthritis-in-hands-5095949 
 28. https://www.healthline.com/health/osteoarthritis/herbs-arthritis-pain#eucalyptus 

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

2. Καηαπιηζκνί θαη Κιηληθέο 

Μηα καηηά ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζηηο λέεο πξσηνβνπιίεο ζηελ Ιλδία 

Ακέζσο κεηά ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παλδεκία, νκάδεο ζεξαπεπηψλ 
εκθαλίζηεθαλ κε αλαλεσκέλν ζζέλνο γηα λα μεθηλήζνπλ πξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο seva. Μεξηθέο θξαηηθά 
αμηφινγεο πξσηνβνπιίεο είλαη: 

Άληξα Πξαληέο & Σειαλγθάλα 

Πνπηαπάξηη: Μηα άηππε δηκεληαία θιηληθή δνλεηηθήο ζην γεξνθνκείν ηνπ Kammavaripalli έρεη γίλεη ηαθηηθή 
απφ κηα νκάδα ζεξαπεεπηψλ ζε κεληαία βάζε, απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2022. ην άζξακ Πξαζάληη, ν 
Θεξαπεπηήο 11604 εμππεξεηεί πεξηζζφηεξνπο απφ 30 ειηθησκέλνπο αζζελείο, ζην ππφζηεγν ειηθησκέλσλ, 
κε ηεξάζηηα επηηπρία . Αμίδεη λ’ αλαθέξνπκε φηη κηα γπλαίθα 74 εηψλ πνπ έπαζρε απφ ςσξίαζε γηα 19 
ρξφληα ζεξαπεχηεθε πιήξσο θαη ηα ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα κηαο 95ρξνλεο γπλαίθαο επηιχζεθαλ κε 
επηηπρία. 

Γχν ελζνπζηψδεηο ζεξαπεπηέο ζην Υατληεξακπάλη 11626 &11632 επηζθέπηνληαη ηαθηηθά ζρνιεία 10 ρηιηφκεηξα 
καθξηά. Καηά κέζν φξν 20 αζζελείο ιακβάλνπλ ζεξαπεία θάζε κήλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ καζεηψλ, 
δαζθάισλ θαη ληφπησλ ζε ηνπηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2022. ' έλα άιιν ζρνιείν 
κφλν ηνλ Απξίιην, ζε 100 θνξίηζηα ρνξεγήζεθαλ ηάκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελίζρπζεο κάζεζεο 
γηα 30 καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Έλα λέν θέληξν seva εγθαηληάζηεθε ηνλ Ηνχλην ζ’ έλα 
Δξγνζηάζην Υάιπβα ζην Βηδαραπαηλάκ. Μηα νκηιία επαηζζεηνπνίεζεο απφ ηνλ Senior Θεξαπεπηή 11567 

αθνινπζνχκελε απφ κηα ζπλεδξία Δξσηήζεσλ-Απαληήζεσλ θαη δηαλνκή ηνπ IB παξαθνινχζεζαλ ιάηξεηο 
ηνπ άη, ηνπηθνί θνξείο γξαθείσλ samiti θαη ην επξχ θνηλφ. Απηφ νδήγεζε ζε κηα ηαθηηθή εβδνκαδηαία 
απνγεπκαηηλή θιηληθή ζηνλ ρψξν απφ ηνλ Θεξαπεπηή 11634 , ηέηνηα είλαη ε αθνζίσζή ηνπ πνπ ηελ ίδηα ηελ 
εκέξα ησλ εγθαηλίσλ, παξά ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο ξεχκαηνο, ε θιηληθή ζπλέρηζε πέξα απφ ηνλ 
πξνγξακκαηηζκέλν ρξφλν έσο φηνπ εμππεξεηεζνχλ φινη νη αζζελείο. 

Μαραξάζηξα 

Οη ζεξαπεπηέο απφ ηελ Ναγθπνχξ μεθίλεζαλ ηαθηηθά seva δνλεηηθήο ηνλ Μάην ηνπ 2022 κε ηελ ππεξεζία 
άηπα άη Ηαηξνθαξκαθεπηηθήο Πεξίζαιςεο ζε ρσξηά γχξσ απφ ηελ Ναγθπνχξ. Σνλ ίδην ηνλ Μάην, 750 
αζζελείο απφ 19 ρσξηά εμππεξεηήζεθαλ ζε 36 θαηαπιηζκνχο. θνπεχνπλ λα επεθηείλνπλ ηελ πεξηνρή ηνπ 
seva ηνπο. Λφγσ ησλ αδηάθνπσλ πξνζπαζεηψλ ησλ RC 10014 & 02817, μεθίλεζε ε ηαθηηθή (θάζε Σεηάξηε θαη 
άββαην) θιηληθή δνλεηηθήο ηνλ Μάην ηνπ 2022 ζην άη Ηαηξηθφ Κέληξν Dharmakshetra. Μηα  νκάδα νθηψ 
ζεξαπεπηψλ εμαζθαιίδεη αδηάιεηπηε εμππεξέηεζε ζηνπο αζζελείο κε κέζν φξν 20 αλά ζπλεδξία. 

Καξλαηάθα 

Σαθηηθέο κεληαίεο θαηαζθελψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ρσξηά θνληά ζηελ Μπαλγθαιφξ, φπνπ 80 
αζζελείο έρνπλ εμππεξεηεζεί απφ δχν ζεξαπεπηέο ηνπο ηειεπηαίνπο δχν κήλεο. 

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

https://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Osteoarthritis
https://www.uptodate.com/contents/osteoarthritis-treatment-beyond-the-basics
https://www.arthritis.org/diseases/osteoarthritis
https://creakyjoints.org/about-arthritis/rheumatoid-arthritis/ra-overview/rheumatoid-arthritis-stages-progression/
https://creakyjoints.org/about-arthritis/rheumatoid-arthritis/ra-overview/rheumatoid-arthritis-stages-progression/
https://www.everydayhealth.com/rheumatoid-arthritis/guide/symptoms/
https://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Rheumatoid-Arthritis
https://creakyjoints.org/diagnosis/what-is-rheumatoid-factor/
https://www.versusarthritis.org/about-arthritis/conditions/ankylosing-spondylitis/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ankylosing-spondylitis/diagnosis-treatment/drc-20354813
https://www.cdc.gov/arthritis/basics/gout.html
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gout/symptoms-causes/syc-20372897
https://creakyjoints.org/living-with-arthritis/treatment-and-care/arthritis-vs-bursitis/
https://www.arthritis-health.com/glossary/synovitis
https://www.differencebetween.com/difference-between-arthritis-and-vs-tendonitis/
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4005-carpal-tunnel-syndrome
https://creakyjoints.org/living-with-arthritis/healthy-habits-inflammatory-arthritis/
https://www.arthritis.org/health-wellness/healthy-living/physical-activity/other-activities/7-dynamic-warm-ups
https://www.arthritis.org/health-wellness/treatment/complementary-therapies/supplements-and-vitamins/5-ways-to-take-herbs-and-supplements-for-arthritis
https://www.arthritis.org/health-wellness/treatment/complementary-therapies/supplements-and-vitamins/5-ways-to-take-herbs-and-supplements-for-arthritis
https://www.healthline.com/health/osteoarthritis/herbs-arthritis-pain#eucalyptus
https://creakyjoints.org/living-with-arthritis/arthritis-home-remedies/
https://www.verywellhealth.com/natural-remedies-for-arthritis-in-hands-5095949
https://www.healthline.com/health/osteoarthritis/herbs-arthritis-pain#eucalyptus
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3. Δλδηαθέξνληα Αλέθδνηα   

3.1 Θεξαπεία ρξόληαο αιιεξγίαο ρσξίο ίακα 03604…ΗΠΑ 

ηηο 24 Μαξηίνπ 2022 αθνχγνληαο γηα ηε δνλεηηθή απφ ηνλ θίιν ηνπ ζεξαπεπηή, έλαο 72ρξνλνο αζζελήο 
κε αιιεξγία αλαθψλεζε “Οπάνπ! Θα ήηαλ ππέξνρν αλ κπνξνχζα λα ζεξαπεπηψ πιήξσο απφ, 
ηνπιάρηζηνλ, κία πάζεζε ζ’ απηήλ ηε δσή!”. Ήηαλ αληίζεηνο ζηελ ρξήζε αιινπαζεηηθψλ θαξκάθσλ γηα 
ηελ 37ρξνλε αιιεξγία ηνπ κε ζπκπηψκαηα: ξηληθή ζπκθφξεζε, θιεγκνλή ησλ θφιπσλ, νπηζζνξηληθή 
θαηαξξνή, θηέξληζκα θαη θαγνχξα ζηα κάηηα θαη εθηφο ησλ άιισλ θαη απφ άγρνο.  

Ο ζεξαπεπηήο ηαρπδξφκεζε ην αθφινπζν: CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC12.1 Σνλσηηθό γηα 
ελήιηθεο + CC15.1 Φπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC19.2 Αλαπλεπζηηθέο αιιεξγίεο + 
CC19.5 Ιγκνξίηηδα. Ο αζζελήο θξάηεζε έλα κηθξφ πιαζηηθφ κπνπθάιη έηνηκν γηα λα πξνεηνηκάζεη ην ίακα 
ζε απεζηαγκέλν λεξφ. ηηο 7 Απξηιίνπ ν ζεξαπεπηήο ηειεθψλεζε ζηνλ αζζελή γηα λα ιάβεη ηα ζρφιηά ηνπ 
αιιά ηνπ είπε φηη ην παθέην δελ είρε θηάζεη αιιά ηα ζπκπηψκαηά ηνπ είραλ ππνρσξήζεη εληειψο ιίγν κεηά 
ηελ πξψηε ηνπο ζπλνκηιία!! Ο ζεξαπεπηήο ελεκεξψζεθε, παξά ηνλ αξηζκφ παξαθνινχζεζεο ηεο 
απνζηνιήο, φηη ην παθέην δελ κπνξνχζε λα εληνπηζηεί εληφο ηνπ ηαρπδξνκηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ 
ΖΠΑ, νχηε θαηά ηελ απνζηνιή νχηε θαηά ηελ ιήςε. Δίρε, πξνθαλψο, εμαθαληζηεί θαη δελ ππήξρε θαλέλα 
αξρείν θαηαγξαθήο ηνπ παθέηνπ!  

Ο αζζελήο, έλαο πηζηφο ιάηξεο ηνπ νπάκη, θαηάιαβε φηη ζεξαπεχηεθε ακέζσο φηαλ ν ζεξαπεπηήο 
πξνζεπρήζεθε έληνλα γη' απηφλ ελψ εηνίκαδε ην ίακα. Δίλαη ελδηαθέξνλ, ηνλ Μάην, ην παθέην επηζηξάθεθε 
ζηνλ ζεξαπεπηή κε κηα ηππσκέλε εηηθέηα "Δπηζηξνθή ζηνλ απνζηνιέα". Σελ 1 Ηνπλίνπ 2022, ζην ηέινο 
ηεο πεξηφδνπ αιιεξγηψλ, ν αζζελήο γξάθεη: "Φέηνο γηα πξψηε θνξά απφ ην 1985 δελ έρσ ηα ζπλεζηζκέλα 
κνπ ζπκπηψκαηα θαη δελ ρξεηάζηεθε λα πάξσ θαλέλα θάξκαθν. Όηαλ εηνηκάζαηε ην θάξκαθν, ζηείιαηε 
κηα ηζρπξή πξφζεζε. αο επραξηζηψ γηα φιεο ηηο πξνζπάζεηέο ζαο!!!!" Σέηνηα είλαη ηα ζαχκαηα θαη ε δφμα 
ηνπ Κπξίνπ. 
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3.2 Αλάξξσζε από ηξαπκαηηζκό κέζα ζε κηα λύρηα 11117…Ιλδία 

ηηο 19 Μαΐνπ 2022 ε ζεξαπεχηξηα έπεζε ζηε δεμηά ηεο πιεπξά θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζηάζεο ελψ 
βξηζθφηαλ ζε καθξχ νδηθφ ηαμίδη. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα έλα δηάζηξεκκα ζηνλ αζηξάγαιν θαη 
ηξαπκαηηζκφ ζην γφλαην θαη ζην θεθάιη κε πνιχ πφλν. Μεηά ηελ ηξίσξε βφιηα πίζσ ζην ζπίηη, 
δηαπίζησζε φηη ν πφλνο είρε απμεζεί ζεκαληηθά θαη ππήξρε πξήμηκν ζην δεμί γφλαην, δπζθνιεχνληάο ηελ 
λα πεξπαηήζεη. Φάλεθε φηη απνθιεηφηαλ λα παξαθνινπζήζεη ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο Sevadal πνπ 
είρε πξνγξακκαηηζηεί γηα ηηο 21 Μαΐνπ. Δηνίκαζε ακέζσο CC20.2 Πόλνο SMJ + CC20.4 Μύεο & 
Δξεηζηηθόο ηζηόο + CC20.7 Καηάγκαηα ζε βαδειίλε γηα λα εθαξκφδεη εμσηεξηθά θάζε ψξα. Ο πφλνο 
εμαθαλίζηεθε ην ίδην βξάδπ θαη ην πξήμηκν εμαθαλίζηεθε ηελ επφκελε κέξα. Μφλν αξγφηεξα 
ζπλεηδεηνπνίεζε φηη δελ πήξε ην ίακα απφ ην ζηφκα! Πεξηηηφ λα εηπσζεί φηη ην πξσί ηεο 21εο, 
παξαθνινχζεζε κε ραξά ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη κηα εβδνκάδα αξγφηεξα πήγε ζην Πνπηαπάξηη 
γηα θξαηηθφ seva. 
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3.3 Βίσκα αλαζηάησζεο από ην NM25 Shock 03518…Ιλδία 

Μηα πξφζθαηα πηζηνπνηεκέλε SVP απνθάζηζε λα δνθηκάζεη, ιφγσ ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ ηνπ 
παξειζφληνο ζηε δσή ηεο, ηελ επίδξαζε ηνπ NM25 Shock ζηνλ εαπηφ ηεο. Πήξε ηελ πξψηε δφζε ην πξσί 
θαη κέρξη ην απφγεπκα είρε θνχζθσκα θαη ελφριεζε πνπ αλαθνπθίζηεθαλ θάπσο κε βεινληζκφ θαη ηελ 
θαηαλάισζε ηζαγηνχ ηδίληδεξ. Σελ επφκελε κέξα, κεηά ηε ιήςε ηεο δεχηεξεο δφζεο, ην θνχζθσκα 
απμήζεθε εθζεηηθά θαη κέρξη ην βξάδπ είρε έληνλν πφλν ζην ζψκα, ππεξβνιηθή αλεζπρία, αίζζεκα 
αλαζηάησζεο ζε νιφθιεξν ην ζψκα ηεο θαη απψιεηα πλεπκαηηθήο δηαχγεηαο θαη ζσκαηηθήο ελέξγεηαο.  
Ζ ιήςε ηνπ Eat Well (Σξψσ Καιά)  θαη Move Well (Κηλνχκαη Καιά) ηεο έδσζε θάπνηα αλαθνχθηζε αιιά 
ήηαλ βξαρχβηα. Αθνχ πέξαζε κηα άγξππλε λχρηα, μαθληθά θαηάιαβε φηη αληηκεηψπηδε έλα pullout – κηα 
εληππσζηαθή εηθφλα γηα ηε δχλακε ησλ δνλήζεσλ! Ήηαλ αθφξεην λα ζθεθηεί φηη ζα πεξλνχζε άιιε κηα 
κέξα ηαιαηπσξίαο. Καζψο ζπλέρηδε λα ςέιλεη ην Gayatri κάληξα, ε αλάκλεζε ηεο ήξζε αζηξαπηαία – λα 
κπξίζεη θακθνξά. Έθαλε αθξηβψο απηφ. Ηδνχ, σο δηα καγείαο, νη αηζζήζεηο, ν ζηξνβηιηζκφο θαη ν πφλνο 
ππνρψξεζαλ ακέζσο!!! Απηή ήηαλ άιιε κηα απίζηεπηε ζηηγκή ηεο εκπεηξίαο ηνπ πψο ιεηηνπξγνχλ νη 
δνλήζεηο. ηακάηεζε λα παίξλεη ην ίακα γηα λ’ αθήζεη ην ζψκα ηεο λ’ αλαξξψζεη. Σψξα πεξηκέλεη κηα 
ήζπρε πεξίνδν, αθνχ ην ζψκα έρεη αλαξξψζεη, γηα λα δνθηκάζεη ηελ επφκελε δφζε NM25. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. Δηο κλήκελ 

Ο Sri Shripad Narayan Lele 10087…Ιλδία απφ ην Σάλε ηεο Μαραξάζηξα έθπγε γηα ηελ παξαδεηζέληα 
θαηνηθία ηνπ ζηηο 5 Μαΐνπ 2022, ζε ειηθία 74 εηψλ. Αζρνιείην κε ηε δνλεηηθή απφ ην 2008. Έλαο 
ππνδεηγκαηηθφο ζεξαπεπηήο, εθηφο απφ ηε δηαρείξηζε κηαο θιηληθήο απφ ην ζπίηη, είηε ζηελ Ηλδία είηε ζην 
εμσηεξηθφ κε ηα παηδηά ηνπ, έθαλε seva δνλεηηθήο ζε λανχο θαη δεκφζηνπο ρψξνπο, φπσο ην θχξην 
ακαμνζηάζην ιεσθνξείσλ. Σαθηηθφο ζηηο αλαθνξέο ηνπ, έζηεηιε αθφκε θαη κία γηα ηνλ Απξίιην ηνπ 
2022, ιίγεο κφλνλ εκέξεο πξηλ πεζάλεη ιφγσ θαξδηαθήο πξνζβνιήο κεηά απφ αγγεηνπιαζηηθή. 
Αλαγλσξίδνπκε κε επγλσκνζχλε ηελ πνιπεηή ππεξεζία ηνπ ζηελ δνλεηηθή.  

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

                                                                         

 

 

 

 

 

                                                                             Om Sai Ram 

 

 

 

 

 

 

 

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


