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 Από το Γραυείο τοσ Δρ. Jit K Aggarwal  
Αγαπεηνί Θεξαπεπηέο 

Δίλαη κηα ηφζν επηπρηζκέλε θαη επνίσλε επνρή ηνπ ρξφλνπ. Μφιηο γηνξηάζακε ηελ Ηκέξα Γηαθήξπμεο ηνπ 
Avatar ηνπ Diwali θαη ηνπ Σνπάκη θαη ηψξα νη πξνεηνηκαζίεο είλαη ζε πιήξε εμέιημε γηα ηα γελέζιηα ηνπ 
αγαπεκέλνπ καο Μπαγθαβάλ. Θα κπνξνχζε λα ξσηήζεη θαλείο γηαηί γηνξηάδνπκε ηφζεο πνιιέο 
ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο θαη πλεπκαηηθέο εθδειψζεηο θαη πψο εκπινπηίδνπλ ηε δσή καο; Πηζηεχσ φηη ε 
ζεκαζία απηψλ ησλ γηνξηψλ είλαη λα καο θέξνπλ πην θνληά ζηνλ ζετθφ εαπηφ καο θαη λα 
ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηνλ αιεζηλφ ζθνπφ ηεο δσήο. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηέο νη γηνξηέο ζρεδηάζηεθαλ 
γηα λα καο θέξνπλ πην θνληά ζηνλ Θεφ, βπζίδνληαο ηνπο εαπηνχο καο ζην λα δνμάδνπκε ηνλ Παληνδχλακν 
κέζσ πξνζεπρήο, ηξαγνπδηνχ θαη ρνξνχ θαη ζπκκεηέρνληαο ζε αληδηνηειή ππεξεζία. 

Ο Σάηπα Σάη Μπάκπα είπε “Αλ ην όλνκα ηνπ Θεζνύ δνμάδεηαη ζε όιν ηνλ θόζκν ζήκεξα, απηό νθείιεηαη 
ζηελ απεξηόξηζηε αγάπε Σνπ. Τπεξέηεζε ηνπο ηαπεηλνύο θαη ηνπο ρακέλνπο θαη ζην ηέινο πξόζθεξε ηελ 
ίδηα ηε δσή ηνπ σο ζπζία. Πόζνη από απηνύο, πνπ απηναπνθαινύληαη νπαδνί ηνπ Θεζνύ, αθνινπζνύλ ηηο 
δηδαζθαιίεο Σνπ; Όζνη ηζρπξίδνληαη όηη ιαηξεύνπλ ηνλ Ράκα, πόζν αθνινπζνύλ ην παξάδεηγκά Σνπ; Πόζνη 
δήζελ νπαδνί ηνπ Κξίζλα δνπλ ζύκθσλα κε ηηο δηδαζθαιίεο Σνπ; Τπάξρνπλ πνιινί πνπ ηζρπξίδνληαη όηη 
είλαη νπαδνί ηνπ άη. Πόζνη από απηνύο αθνινπζνύλ ην κήλπκα ηνπ άη; Αλ ν θαζέλαο αλαδεηήζεη ηελ 
απάληεζε κέζα ηνπ, ζα δεη όηη είλαη έλα κεδέλ. Όπνηνο ηζρπξίδεηαη όηη είλαη νπαδόο ηνπ άη ζα πξέπεη  
λ’ αθηεξώζεη ηε δσή ηνπ ζηα ηδαληθά ηνπ άη. Απηό είλαη αιεζηλή αθνζίσζε θαη πξαγκαηηθή κεηάλνηα. Απηό 
είλαη ην ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο αλζξσπόηεηαο. Θα αληαλαθιάηαη ζηελ αγάπε, ε νπνία ζα εθθξαζηεί 
ζηε ζπκπόληα πνπ δεκηνπξγεί ηελ πξαγκαηηθή Ananda (Επδαηκνλία).” - Οκηιία Γελεζιίσλ, 23 Ννεκβξίνπ 
1993. 

Τν ηδαληθφ ηεο αληδηνηεινχο ππεξεζίαο ηνπ Σνπάκη απνηειεί ην ίδην ην ζεκέιην ηεο Σάη Γνλεηηθήο. Τν λα 
αθηεξσζνχκε ζηελ απνζηνιή ηεο δνλεηηθήο βνεζάεη ηνλ θαζέλα καο λα εμειηρζεί ζε θαιχηεξεο εθδνρέο 
ηνπ εαπηνχ καο θαη έηζη λα καο θέξεη πην θνληά ζηνλ Θεφ. 

Τν 2015, ζηα 90α γελέζιηα ηνπ Σνπάκη, δεκνζηεχζακε έλα βηβιίν κε 90 ηζηνξηθά πεξηπηψζεσλ πνπ 
αθηεξψζακε ζηα Λψηηλα πφδηα Τνπ. Θα ζέιακε λα ηηκήζνπκε ηα εθαηφ ρξφληα απφ ηε γέλλεζή Τνπ, ην 
2025, κε κηα κνλαδηθή θαη ηδηαίηεξε πξνζθνξά αληάμηα απηήο ηεο ζεκαληηθήο πεξίζηαζεο. Δάλ ζέιεηε λα 



 

2 

             Vol 13 Issue 6 

θάλεηε κηα κεγάιε αθηέξσζε ζηνλ Σνπάκη, ζθεθηείηε ζνβαξά θαη ππνβάιεηε κηα πξφηαζε δξαζηεξηφηεηαο 
θαη γξάςηε ζην news@vibrionics.org κε κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ζαο ην λσξίηεξν έσο ηηο 30 
Ννεκβξίνπ 2022. Θπκεζείηε, ζα πξέπεη λα δεζκεπηείηε λα ην εθηειέζεηε, είηε κεκνλσκέλα είηε κε 
ζπλαδέιθνπο. Σθνπεχνπκε λ’ αλαιάβνπκε πνιιά έξγα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαηνληαεηεξίδαο. 

Φαίξνκαη πνπ βιέπσ φηη ε δνλεηηθή θεξδίδεη ζεκαληηθή δπλακηθή σο νιηζηηθή ζεξαπεία. Πξφζθαηα, 
ιάβακε πνιιά αηηήκαηα απφ ζεξαπεπηέο πνπ δηακέλνπλ εθηφο Ιλδίαο γηα ζεξαπεία δνλεηηθήο γηα ηνπο 
θίινπο θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο πνπ δνπλ ζηελ Ιλδία. Απηφ καο ελέπλεπζε λα μεθηλήζνπκε κηα λέα 
πξσηνβνπιία κέζσ ηεο νπνίαο νη ζεξαπεπηέο ηνπ εμσηεξηθνχ κπνξνχλ λα ζηείινπλ email κε ηε ζπληαγή 
ηνπ ηάκαηνο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ αζζελνχο ζην practitionerinfo@vibrionics.org. Η νκάδα 
δηαρείξηζεο καο ζα πξνζδηνξίζεη ηνλ πιεζηέζηεξν ζεξαπεπηή θαη ζα ηνπ πξνσζήζεη ηα ζηνηρεία ψζηε λα 
πξνεηνηκάζεη θαη λα παξαδψζεη ηηο ζεξαπείεο ζηνλ αζζελή. Σε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην αξρείν ηνπ 
αζζελνχο ζα ηεξείηαη απφ ηνλ ζεξαπεπηή ηνπ εμσηεξηθνχ, ν νπνίνο ζα ππνινγίδεη ηνλ αζζελή σο δηθφ ηνπ. 

Η γλψζε κεγαιψλεη κε ηελ αληαιιαγή θαη ε απνζηνιή δνλεηηθήο απνθηά δπλακηθή φηαλ νη ζεξαπεπηέο 
κνηξάδνληαη ηηο πεξηπηψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Δλψ πξνθνξηθά αθνχκε γηα ηφζεο πνιιέο εθπιεθηηθέο, 
ζρεδφλ ζαπκαηνπξγέο ζεξαπείεο, δπζηπρψο, πνιινί ζεξαπεπηέο δελ ζηέιλνπλ γξαπηά ηζηνξηθά 
πεξηπηψζεσλ. Η θνηλή ρξήζε επηηπρεκέλσλ ηζηνξηθψλ πεξηπηψζεσλ φρη κφλν βνεζά άιινπο ζεξαπεπηέο 
αιιά βνεζά επίζεο ηελ εξεπλεηηθή καο νκάδα λα επαλαμηνινγήζεη θαη λα επηθπξψζεη ηα combos καο. 
Δίλαη εηιηθξηλέο αίηεκά κνπ λα ζηείιεηε ηνπιάρηζηνλ έλα ηζηνξηθφ ρξφληνπ πεξηζηαηηθνχ ζηε 
δηεχζπλζε  casehistories@vibrionics.org ηψξα θαη, επηπιένλ, λα ζηέιλεηε ηαθηηθά ελδηαθέξνπζεο 
πεξηπηψζεηο, ζέηνληαο ηνλ δηθφ ζαο ζηφρν γηα ην πφζν ζπρλά ζέιεηε λα ηηο ζηέιλεηε. 

Δίκαη ελζνπζηαζκέλνο πνπ αλαθνηλψλσ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο δχν ηαθηηθψλ θιηληθψλ δνλεηηθήο ζην 
Πνπηαπάξηη, κηαο ζην Karnatakanagapalli απέλαληη απφ ηνλ πνηακφ Chitravati θαη κηαο θνληά ζην 
εμαηξεηηθά εμεηδηθεπκέλν λνζνθνκείν ηνπ Σάη Μπάκπα. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεκαληηθή εμέιημε, θαζψο ζα 
σθειήζεη φρη κφλν ηνπο ληφπηνπο αιιά θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο 
κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ελφηεηα Σπκπιεξσκαηηθά απηνχ ηνπ newsletter. 

Δλ θαηαθιείδη, ε πξνζεπρή κνπ ζηνλ αγαπεκέλν καο Μπαγθαβάλ είλαη λα γεκίζεη ηηο θαξδηέο καο κε 
πεξηζζφηεξε αγάπε θαη επγελή ζπλαηζζήκαηα, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα δηαδψζνπκε ηε δφμα Τνπ θαη ην 
κήλπκά Τνπ ηεο Αγάπεο, εκπνηίδνληαο φινπο εθείλνπο ησλ νπνίσλ ην κνλνπάηη δηαζρίδεη ην δηθφ καο κε 
ηηο πλεπκαηηθά θνξηηζκέλεο ζετθέο δνλήζεηο Τνπ κε ηε κνξθή ηεο δνλεηηθήο. 

Jit K Aggarwal 

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

 Προυίλ Θεραπεστών  
Οη Θεξαπεπηέο 02494…Ηηαιία είλαη έλα δεπγάξη απφ ηε Βελεηία ηνπ νπνίνπ ηα ελδηαθέξνληα είλαη θπξίσο νη 

ηέρλεο θαη ε αλάγλσζε ηεξψλ θεηκέλσλ. Ο ζχδπγνο έρεη δίπισκα ζην 
ηξαγνχδη ηεο φπεξαο θαη δίλεη παξαζηάζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν. Η ζχδπγνο 
είλαη πξψελ ρνξεχηξηα θιαζηθνχ κπαιέηνπ, δαζθάια ρνξνχ θαη 
ρνξνγξάθνο. 

Ο ζχδπγνο άθνπζε γηα πξψηε θνξά γηα ηνλ Σξη Σάηπα Σάη Μπάκπα ην 
1987 απφ κηα δαζθάια κνπζηθήο πνπ ηνλ ελζάξξπλε λα γξάςεη έλα 
γξάκκα ζηνλ Σνπάκη, φηαλ εθείλε ζα πήγαηλε ζην άζξακ Τνπ ζηελ Ιλδία. 
Φηάλνληαο ζην Prashanthi Nilayam, θιήζεθε ακέζσο γηα κηα ηδησηηθή 
ζπλέληεπμε θαηά ηελ νπνία ν Σνπάκη δηάβαζε ηελ επηζηνιή θαη ηεο έδσζε 
έλα πξνζσπηθφ κήλπκα γη’ απηφλ. Η ζχδπγνο άθνπζε γηα ηνλ Σνπάκη ην 
1990 φηαλ ζπλάληεζε γηα πξψηε θνξά ηνλ ζχδπγφ ηεο. Τειηθά ήξζαλ ζην 
Πνπηαπάξηη γηα λα έρνπλ ην πξψην ηνπο ληάξζαλ ην 1995 θαη ηνλ επφκελν 

ρξφλν ν ζχδπγνο είρε ηελ επθαηξία λα εκθαληζηεί ζε κηα ζπλαπιία ζην ακθηζέαηξν Poornachandra κε ηελ 
επνίσλε επθαηξία ηνπ Guru Purnima. 

Τν δεπγάξη ήηαλ πάληα ηδηαίηεξα πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο ππεξεζίεο. Μαδί κε ηνπο γνλείο ηεο ζπδχγνπ, 
ίδξπζαλ έλαλ κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ “Agartha”. Τα ρξήκαηα πξνέξρνληαλ απφ εζεινληηθέο δσξεέο ή 
θηιαλζξσπηθέο ζπλαπιίεο πνπ δηνξγάλσλε ην δεπγάξη. Απηή ε νξγάλσζε ιεηηνχξγεζε ζε φιε ηελ Ιηαιία 
θαη αλέιαβαλ λα παξέρνπλ ηξφθηκα θαη θάξκαθα ζε δηάθνξα θαηαθχγηα δψσλ, πιήξσλαλ ηνπο 
ινγαξηαζκνχο θαπζίκσλ γηα νηθνγέλεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαη παξείραλ ηνλ απαξαίηεην 
εμνπιηζκφ γηα άηνκα κε αλαπεξία. Δπηπιένλ, παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ρνξηνθαγηθή θαη vegan 

mailto:news@vibrionics.org
mailto:practitionerinfo@vibrionics.org
mailto:casehistories@vibrionics.org
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δηαηξνθή θαη γηα πλεπκαηηθά ζέκαηα φπσο ε Advaita Vedanta κέζσ ησλ social media θαη δσξεάλ 
δεκφζηεο εθδειψζεηο θαη πξαγκαηνπνηνχλ θηιαλζξσπηθέο ζπλαπιίεο γηα ειηθησκέλνπο ζε γεξνθνκεία. Τν 
2012, θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζεηζκνχ ζηελ Ιηαιία, παξείραλ δσξεάλ ζθελέο, ηξφθηκα, ξνχρα, θάξκαθα θαη 
άιια είδε πξψηεο αλάγθεο ζηνπο πιεγέληεο, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε νξγάλσζε. 

Σε έλα ηαμίδη ζην Prashanthi Nilayam ην 2002, φηαλ θαη νη δχν αλέπηπμαλ κηθξά πξνβιήκαηα πγείαο, 
κεηαθέξζεθαλ ζηνλ Γξ. Aggarwal απφ έλαλ θίιν ηνπο θαη ηνπο ρνξεγήζεθαλ δνλεηηθά ηάκαηα. Τελ 
επφκελε κέξα ε ζχδπγνο έγηλε θαιά θαη ν ζχδπγφο ηεο αλάξξσζε ακέζσο κεηά. Σπλεπαξκέλνη κε ην 
ζχζηεκα ηεο ζεξαπείαο έιαβαλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε κέζνδν ζεξαπείαο ηεο 
δνλεηηθήο. Δίραλ ηφζν ελζνπζηαζκφ πνπ απνθάζηζαλ απφ εθεί θαη κεηά φηη ήζειαλ λα κάζνπλ απηή ηε 
ζεξαπεία αιιά δελ ππήξρε αξθεηφο ρξφλνο ζ’ απηφ ην ηαμίδη, έηζη επέζηξεςαλ ζηελ Ιηαιία. Τν επφκελν 
έηνο, ην 2003, επέζηξεςαλ ζην Πνπηαπάξηη, ππνβιήζεθαλ ζε εθπαίδεπζε θαη έθαλαλ ηα ηεζη ηνπο γηα λα 
πηζηνπνηεζνχλ σο ζεξαπεπηέο Γνλεηηθήο. 

Τν 2004, ην δεπγάξη νξγάλσζε έλα κάζεκα δνλεηηθήο κε ηε δηδαζθαιία ηνπ Γξ. Aggarwal γηα 30 
ππνςεθίνπο ζηελ Ιηαιία. Γηνξίζηεθαλ σο ζπληνληζηέο ηεο ρψξαο θαη εθπαηδεχηεθαλ επίζεο σο δάζθαινη 
δνλεηηθήο. Με ηα ρξφληα έρνπλ δηδάμεη ην κάζεκα AVP, νξγάλσζαλ εξγαζηήξηα επαλεθπαίδεπζεο θαη 
παξείραλ θαζνδήγεζε, βνήζεηα θαη ζπκβνπιέο ζε άιινπο Ιηαινχο ζεξαπεπηέο. Οξγάλσζαλ έλα δεχηεξν 
κάζεκα κε δηδαζθαιία απφ ηελ θπξία θαη ηνλ Γξ. Aggarwal, ζηελ Ιηαιία ην 2012. 

Θπκνχληαη κε επγλσκνζχλε πψο θάπνηε, ην 2013, είραλ θάπνηεο εζσηεξηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε 
δνλεηηθή ζεξαπεία. Δίραλ πάξεη καδί ηνπο ζε κηα εθδήισζε Laksharchana (πλεπκαηηθή ζπλάληεζε), κηα 
θσηνγξαθία ηνπ Σάη Μπάκπα, πνπ είρε δηαλεκεζεί λσξίηεξα ζηνπο ζεξαπεπηέο θαη ν Σνπάκη απάληεζε 
ζηελ πξνζεπρή ηνπο θαιχπηνληαο ηε θσηνγξαθία κε βηκπνχηη! 

Με ηα ρξφληα, έρνπλ πεξηζάιςεη πεξηζζφηεξνπο απφ νθηψ ρηιηάδεο αζζελείο. Έρνπλ πνιιέο 
ελδηαθέξνπζεο πεξηπηψζεηο λα κνηξαζηνχλ. Έλαο 66ρξνλνο άλδξαο είρε παξνπζηάζεη δηαβήηε, αθνχ 
δέρζεθε ζνθ επεηδή ρηχπεζε θαηά ιάζνο έλα θνξίηζη κε ην απηνθίλεηφ ηνπ πξηλ απφ 30 ρξφληα θαη είρε 
πνιχ θαθή θπθινθνξία ζην πφδη ηνπ. Τνπ δφζεθε #1. NM74 Diabetes + NM83 Grief + NM95 Rescue 
Plus + OM8 Hypo & Hyperglycaemia + BR2 Blood Sugar + BR7 Stress + BR12 Liver + SM17 
Diabetes + SR305 Pancreatin 30C + SR361 Acetic Acid + SR499 Insulin + SR516 Pancreas*. Μεηά 
απφ κηα εβδνκάδα, επέζηξεςε απειπηζκέλνο, γηαηί ην δάρηπιν ηνπ πνδηνχ ηνπ είρε πιένλ γάγγξαηλα κε 
κηα αλνηρηή, κνιπζκέλε πιεγή πνπ εμαπισλφηαλ γξήγνξα. Οη γηαηξνί ηνπ είραλ θιείζεη ξαληεβνχ κεηά 
απφ ηέζζεξηο εκέξεο γηα λα αθξσηεξηάζνπλ ην πφδη ηνπ. Έηζη, γηα ηε ζεξαπεία ηεο γάγγξαηλαο 
ζπληαγνγξαθήζεθε , #2. NM16 Drawing + NM20 Injury + NM32 Vein-Piles + NM36 War + OM3 Bone 
Irregularity + SM15 Circulation + SM26 Immunity + SM27 Infection + SR264 Silicea 200C + SR293 
Gunpowder + SR408 Secale Corn + SR507 Lymphatic Organ + SR556 Pyrogenium*. Τελ επφκελε 
θηφιαο κέξα, ην πφδη παξνπζίαζε βειηίσζε θαη ζην ξαληεβνχ ηνπ, ηέζζεξηο κέξεο αξγφηεξα, νη ρεηξνπξγνί 
παξαηήξεζαλ φηη ην πφδη δελ ήηαλ πηα πξεζκέλν θαη φηη ε πιεγή επνχισλε θαιά. Απνθάζηζαλ λα κελ 
πξνρσξήζνπλ ζηνλ αθξσηεξηαζκφ. Σπλέρηζε λα παίξλεη ην ίακα γηα ηνπο επφκελνπο δχν κήλεο έσο φηνπ 
ην πφδη αλάξξσζε πιήξσο. 

* Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ην θνπηί ησλ 108 CC δψζηε: #1: CC3.7 Κπθινθνξηθό ζύζηεκα + CC4.2 Σνλσηηθό 
ηνπ Ήπαηνο & ηεο Υνιεδόρνπ Κύζηεο + CC6.3 Γηαβήηεο + CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + 
CC15.1 Φπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό; #2: CC9.2 Ομείεο ινηκώμεηο + CC20.1 Σνλσηηθό SMJ + 
CC21.11 Πιεγέο & Γδαξζίκαηα 

Σε κηα άιιε πεξίπησζε, έλαο 54ρξνλνο είρε ζνβαξά ηξαχκαηα ζηε δεμηά πιεπξά (ψκνο, θνξκφο, ιεθάλε), 
βαζηά ηξαχκαηα θαη ακβιχ ηξαχκα ζηελ πεξηνρή ηνπ ήπαηνο απφ αηχρεκα κε πνδήιαην. Τνπ ρνξεγήζεθε, 
ζηελ αξρή κέζσ απνκαθξπζκέλεο ζεξαπείαο θαη αξγφηεξα απφ ην ζηφκα NM20 Injury + NM26 
Penmycin + NM36 War + NM113 Inflammation + OM5 Circulation + OM30 Connective Tissue + SM1 
Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SM27 Infection + SR256 Ferrum Phos + SR265 
Aconite + SR270 Apis Mel + SR271 Arnica 30C + SR293 Gunpowder + SR316 Streptococcus + 
SR348 Cortisone + SR368 Bellis Perennis + SR510 Muscles + SR528 Skin*. Μέζα ζε ιίγεο κέξεο ν 
αζζελήο αλέθεξε φηη ν πφλνο είρε εμαθαληζηεί αιιά επηζθέθηεθε ηνλ γηαηξφ ηνπ γηα έιεγρν. Ο γηαηξφο 
δηέγλσζε κεγάιν αηκάησκα ζηελ πεξηνρή ηνπ ήπαηνο. Έγξαςε παπζίπνλα αιιά ν αζζελήο δελ ηα 
ρξεηαδφηαλ. Σπλέρηζε λα παίξλεη ην παξαπάλσ ίακα θαη κέζα ζε ιίγεο εβδνκάδεο, ην αηκάησκα 
εμαθαλίζηεθε θαη αλάξξσζε πιήξσο απφ ηα ηξαχκαηά ηνπ. 

*Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ην θνπηί ησλ 108 CC δψζηε: CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC15.1 Φπρηθό & 
πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC20.1 Σνλσηηθό SMJ + CC21.1 Σνλσηηθό ηνπ δέξκαηνο + CC21.11 
Πιεγέο & Γδαξζίκαηα 
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Οη ζεξαπεπηέο έρνπλ βηψζεη φηη ην CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο είλαη κηα εμαηξεηηθή ζεξαπεία πνπ 
πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή νδνληηαηξηθή δηαδηθαζία θαη είλαη 
ηδηαίηεξα επεξγεηηθή θαηά ηε κεηεγρεηξεηηθή αλάθακςε, θαζψο επηηαρχλεη ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία 
αλάξξσζεο. Έρνπλ δεη αζζελείο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ηζρίνπ, λα πεξπαηνχλ 
ηελ ίδηα κέξα! Έλα παξάδεηγκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απηήο ηεο ζεξαπείαο μερσξίδεη πξαγκαηηθά. 
Κάπνηε, ε βαζηθή ηξαγνπδίζηξηα φπεξαο κηαο ζπλαπιίαο αξξψζηεζε ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 
παξάζηαζεο θαη απιά δελ κπνξνχζε λα ζεθσζεί απφ ηελ θαξέθια. Αληί λα θαιέζεη έλαλ γηαηξφ, ν 
δηεπζπληήο έηξεμε ακέζσο ζηελ ζεξαπεχηξηα πνπ θνπβαινχζε πάληα καδί ηεο έλα θηη δνλεηηθήο. 
Φνξήγεζε CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο θαη ε ηξαγνπδίζηξηα αλέξξσζε κέζα ζε δέθα ιεπηά θαη 
ζπλέρηζε λα παίδεη ζαλ λα κελ είρε ζπκβεί ηίπνηα! Έλα άιιν ίακα κε ην νπνίν είραλ κεγάιε επηηπρία είλαη 
ην CC8.2 Σνλσηηθό Δγθπκνζύλεο. Σε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, έρνπλ κείλεη έθπιεθηνη απφ ην πφζν 
γξήγνξα εμειίζζνληαη νη ηνθεηνί ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ πνπ ιακβάλνπλ απηφ ην ίακα θαη ε πιήξεο 
απνπζία πφλνπ θαηά ηνλ ηνθεηφ. 

Η πξφηαζή ηνπο ζηνπο ζεξαπεπηέο πνπ παξαπνληνχληαη γηα έιιεηςε αζζελψλ είλαη λα βξίζθνληαη 
ζπλερψο ζε επηθπιαθή γηα επθαηξίεο γηα λα κηιήζνπλ γηα ηε δνλεηηθή, είηε πξφθεηηαη γηα θίινπο ή ζπγγελείο 
ή αθφκα θαη αγλψζηνπο ζηελ νπξά ηνπ ηακείνπ ζην ζνχπεξ κάξθεη! Φέξνπλ πάληα ην Κηη Δπεμίαο θαη 
κεξηθά combos έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηαμηδηψλ θαη έρνπλ γίλεη κάξηπξεο ζαπκαηνπξγψλ 
ζεξαπεηψλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. Μέζα απφ ηελ ηεξάζηηα εκπεηξία ηνπο ζηελ εμάζθεζε ηεο δνλεηηθήο, 
έρνπλ απνθηήζεη ζεκαληηθή γλψζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ. Πξνηείλνπλ φηη νη ζεξαπεπηέο ζα 
πξέπεη πξψηα λα ζεξαπεχζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ή ηελ αξλεηηθή λννηξνπία ησλ αζζελψλ 
ηνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ηελ ηαρχηεξε ζσκαηηθή ζεξαπεία αξγφηεξα. 

Νσξίο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηνπο, πήξαλ έλα ζεκαληηθφ κάζεκα θαζψο αληηκεηψπηζαλ έλαλ 
θίιν κε θαξθίλν ηνπ εγθεθάινπ, ν νπνίνο δελ επέδεζε γηα πνιχ. Σε ηαξαγκέλε θαηάζηαζε, έγξαςαλ ζηνλ 
Γξ Aggarwal "Ο θίινο καο πέζαλε, απέηπρα!" Πήξε ηελ απάληεζε “Πνηνο είζαη εζχ πνπ απνθαζίδεηο 
πνηνο πξέπεη ή φρη λα ζεξαπεπηεί; Δίζαη απιά έλα εξγαιείν θαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν... Άζε φια ηα άιια!” 
Πήξαλ απηά ηα ιφγηα ζηελ θαξδηά θαη έθηνηε αθνινπζνχλ απηή ηε ζεκαληηθή ζπκβνπιή κε θάζε αζζελή. 

Πεξηπηώζεηο λα κνηξαζηνύκε: 

  Εάιε, λαπηία  
  Τπνζπξενδεηζκόο 
  πγγελήο κε ζπζζσκάησζε ζπνλδύινπ C7 

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

Ζ Θεξαπεύηξηα 03591…Ηλδνλεζία έρεη πηπρίν ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ θαη κεηαπηπρηαθφ ζηελ εθπαίδεπζε. 
Δπί ηνπ παξφληνο λνηθνθπξά, είρε πξνεγνπκέλσο εξγαζηεί σο ζηέιερνο 
κάξθεηηλγθ θαη αξγφηεξα σο δαζθάια απφ ην 2003 έσο ην 2014. Δίλαη 
καληψδεο αλαγλψζηξηα θαη ηεο αξέζεη λα ζπκκεηέρεη ζηνλ αζιεηηζκφ. 

Δηζήρζε ζηνλ Σάη Μπάκπα ην 1995 αθνχ παληξεχηεθε έλαλ καζεηή ηνπ 
Σάη. Όηαλ επηζθέθηεθε ην Prashanthi Nilayam, ακέζσο κεηά ηνλ γάκν ηεο 
θαη είδε ηνλ Σνπάκη πξνζσπηθά γηα πξψηε θνξά, θπξηεχηεθε απφ κηα 
ηεξάζηηα αίζζεζε εξεκίαο θαη δελ κπνξνχζε λα ζπγθξαηήζεη ηα δάθξπά 
ηεο. Έλα ρξφλν αξγφηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο ηεο εγθπκνζχλεο, 
θφιιεζε κηα ηνγελή ινίκσμε πνπ ζα κπνξνχζε λα βιάςεη ην έκβξπν θαη 
έηζη, ηεο ζπλέζηεζαλ λα δηαθφςεη ηελ εγθπκνζχλε. Αιιά ε αθιφλεηε πίζηε 
ηεο ζηνλ Σνπάκη ηελ αλάγθαζε λα ζπλερίζεη ηελ εγθπκνζχλε. Έλα κήλα 
αξγφηεξα, απηή ε απφθαζε εληζρχζεθε απφ έλα φλεηξν φπνπ ν Μπάκπα 
ηελ θαζεζχραζε θαη ηεο δήηεζε λα θέξεη ην κσξφ γηα ην darshan Τνπ. 

Γέλλεζε έλα πγηέζηαην αγνξάθη ην νπνίν πήγε ζην Brindavan έμη κήλεο αξγφηεξα. Με αγάπε, ν Σνπάκη 
άγγημε, θνίηαμε θαη επιφγεζε ην κσξφ. 

Τν 2003, ε ζεαπεχηξηα έλησζε έλα εζσηεξηθφ θάιεζκα γηα λα παίμεη έλαλ πην ελεξγφ ξφιν ζηελ νξγάλσζε 
Σάη. Απφ ηφηε έσο ην 2013, ππεξέηεζε σο Bal Vikas Guru θαη Σπληνλίζηξηα Δθπαίδεπζεο. Απφ ηνλ 
Ιαλνπάξην ηνπ 2022, ππεξεηεί σο Σπληνλίζηξηα Sai Mahila. 

Τν 2017 άθνπζε γηα πξψηε θνξά γηα ηελ Σάη Γνλεηηθή απφ ηνλ θίιν ηνπ ζπδχγνπ ηεο, έλαλ senior 
ζεξαπεπηή. Μεηά απφ θάπνηα έξεπλα, πξνζειθχζεθε γξήγνξα ζε απηφ ην ζχζηεκα ζεξαπείαο. Καζψο 
έςαρλε ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο γηα ηα δηθά ηεο πξνβιήκαηα πγείαο, θαηλφηαλ ζαλ λα ηελ νδήγεζε ν 
Σνπάκη ζηελ απάληεζε! Πξνθξίζεθε σο AVP ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2019 θαη έγηλε VP ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2021. 
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Λίγν αθφηνπ έγηλε ζεξαπεχηξηα, ζεξάπεπζε κηα 40ρξνλε γπλαίθα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ έπαζρε απφ 
ζνβαξφ άζζκα γηα 30 ρξφληα. Γελ κπνξνχζε λα αλέβεη ζθάιεο ή λα θάλεη νηθηαθέο δνπιεηέο. Τεο 
ρνξεγήζεθε CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC12.1 Σνλσηηθό γηα Δλήιηθεο + CC15.1 Φπρηθό & 
πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC19.3 Υξόληεο ινηκώμεηο ζώξαθνο + CC19.4 Κξίζε άζζκαηνο. Μέζα 
ζε δχν εβδνκάδεο, ν αζζελήο είρε βειηησζεί θαηά 50% θαη ζε πέληε κήλεο, ήηαλ 90% θαιχηεξα θαη 
αξγφηεξα, ην πξφβιεκα εμαθαλίζηεθε εληειψο! 

Σε κηα άιιε πεξίπησζε, ζε κηα 27ρξνλε γπλαίθα κε αθκή ζε φιν ην πξφζσπν ηα ηειεπηαία 12 ρξφληα θαη 
ζνβαξή αθκή ζηελ πιάηε ηεο ηηο ηειεπηαίεο 3 εβδνκάδεο, ηεο δφζεθε CC21.2 Γεξκαηηθέο ινηκώμεηο + 
CC21.3 Γεξκαηηθέο Αιιεξγίεο. Μέζα ζε δέθα κέξεο ε αζζελήο έλησζε νπζηαζηηθή βειηίσζε ζηελ αθκή 
ζηελ πιάηε ηεο θαη ζε νθηψ κήλεο ήηαλ 100% ρσξίο αθκή! Η ζεξαπεχηξηα είρε ηξνκεξή επηηπρία ζηε 
ζεξαπεία ελφο 33ρξνλνπ άλδξα κε εζηζκφ ζηα λαξθσηηθά ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα. Απνθαζηζκέλνο λα 
θαηαπνιεκήζεη ηνλ εζηζκφ πνπ είρε δηαιχζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, πήξε ζξεζθεπηηθά ην C10.1 Δπείγνπζεο 
θαηαζηάζεηο + CC15.3 Δζηζκνί. Γελ πηνήζεθε απφ ηα ζνβαξά ζπκπηψκαηα ζηέξεζεο θαη ηελ 
απνθάζαξζε αιιά ζπλέρηζε λα ιακβάλεη ην θάξκαθν ηαθηηθά. Η ζεξαπεχηξηα επηθξνηεί ηελ πεηζαξρεκέλε 
πξνζέγγηζε ηνπ αζζελνχο πνπ ηνλ βνήζεζε λα μεπεξάζεη ηνλ εζηζκφ ηνπ ζε κφιηο δχν κήλεο. Σε κηα 
αθφκε εμαηξεηηθή πεξίπησζε, ε ζεξαπεχηξηα ζεξάπεπζε έλαλ 35ρξνλν άλδξα πνπ ήηαλ ζε θαηάζιηςε γηα 
πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν θαη έπαηξλε αληηθαηαζιηπηηθά θαη ππλσηηθά ράπηα. Τνπ ρνξεγήζεθε CC10.1 
Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC15.1 Φπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό καδί κε βηκπνχηη θαη κέζα ζε 
κφιηο κηα εβδνκάδα έλησζε ήξεκνο θαη θνηκφηαλ θαιά ρσξίο λα παίξλεη αιινπαζεηηθά θάξκαθα! 

Η ζεξαπεχηξηα δηαπηζηψλεη φηη ε πξνζζήθε CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο ζε θάζε ζεξαπεία πνπ 
ρνξεγείηαη ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο, είλαη εμαηξεηηθά σθέιηκε. Δίρε ηεξάζηηα επηηπρία κε ηε ζεξαπεία 
θπηψλ πνπ αλήθνπλ ζε θίινπο θαη ελδηαθέξεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ έξεπλα δνλεηηθήο ζ’ απηφλ ηνλ ηνκέα. 
Ωο αθνζησκέλε ζεξαπεχηξηα, θξνληίδεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εμειίμεηο ζηε δνλεηηθή, παξαθνινπζψληαο 
δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα επαλεθπαίδεπζεο θαη εξγαζηήξηα. Δίλαη ελζνπζηψδεο πνπ ππεξεηεί σο κέινο ηεο 
νκάδαο ηαρπδξνκείσλ/κεηάδνζεο απφ απφζηαζε θαη επηζπκεί λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή ηεο 
ρψξαο φηαλ παξνπζηαζηεί επθαηξία. 

Κάζε θνξά πνπ εηνηκάδεη κηα ζεξαπεία, κηιά ζηνλ Σνπάκη θαη πξνζεχρεηαη γηα ηελ θαζνδήγεζή Τνπ. Έηζη, 
ε πξαθηηθή ηεο δνλεηηθήο ηελ έρεη θέξεη πην θνληά Τνπ. Η ζεξαπεία αζζελψλ ηελ έρεη δηδάμεη λα είλαη 
θαιχηεξε αθξνάηξηα, δίλνληαο ηελ αλεθηίκεηε γλψζε ηεο γηα ηα πεξίπινθα πξνβιήκαηα ησλ άιισλ θαη ηελ 
έθαλε πην πξνζεθηηθή, ζπιαρληθή θαη ζπκπνλεηηθή. Έρεη παξαηεξήζεη φηη νη αζζελείο ζεξαπεχνληαη πην 
γξήγνξα φηαλ είλαη ηξπθεξή θαη ζηνξγηθή πξνο απηνχο θαη απηή είλαη ε θαιχηεξε ζπκβνπιή πνπ ζα ήζειε 
λα δψζεη ζε άιινπο ζεξαπεπηέο. 

Πεξηπηώζεηο λα κνηξαζηνύκε: 

  Πόλνο πεξηόδνπ 
  Ηγκνξίηηδα  
  Πόλνο ζηε γάκπα 

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

 Ιστορικά Περιπτώσεων με την Χρήση Combos  

1. Εάιε, λαπηία 02494…Ηηαιία Έλαο 46ρξνλνο άλδξαο αλαγθάζηεθε λα εγθαηαιείςεη ηελ αθκάδνπζα 
επηρείξεζή ηνπ ζηελ Αξγεληηλή (ιφγσ νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο εθεί) θαη λα θαηαθχγεη ζηελ Ιηαιία κε ηελ 
νηθνγέλεηά ηνπ ην 2003. Καηάθεξε λα βξεη δνπιεηά σο νδεγφο δνθηκήο απηνθηλήησλ αιιά ήηαλ πνιχ 
αγρσκέλνο ιφγσ ηεο λέαο ηνπ δνπιεηάο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα 
ν άλδξαο λα έρεη κηα αίζζεζε φηη παξαπαίεη πνπ ηνπ πξνθαινχζε έληνλε λαπηία θαη δελ κπνξνχζε νχηε 
λα ζεθσζεί. Όηαλ ήηαλ ζηελ Αξγεληηλή, απηφ ζπλέβαηλε κφλν πεξηζηαζηαθά. Μεηά απφ αξθεηνχο κήλεο 
αγρσηηθήο δσήο ζηελ Ιηαιία, απηά ηα επεηζφδηα έγηλαλ ζπρλά θαη ζίγνπξα ζπλέβαηλαλ θάζε θνξά πνπ 
νδεγνχζε ζηε δνθηκαζηηθή πίζηα θαη δηαξθνχζαλ κεξηθέο ψξεο. Γελ ιάκβαλε θακία άιιε ζεξαπεία φηαλ 
πιεζίαζε ηνλ ζεξαπεπηή ζηηο 19 Ηαλνπαξίνπ 2004, Τνπ δφζεθε:  
NM88  Meniere’s Disease + SR280 Calc Carb...6TD   

Τηο πξψηεο κέξεο βξηζθφηαλ ζε ζχγρπζε, αλ θαη ε αίζζεζε φηη παξέπαηε ήηαλ πιένλ κηθξφηεξε. Μεηά απφ 
δχν εβδνκάδεο, ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ, παξαηήξεζε φηη ε δηάξθεηα θάζε επεηζνδίνπ κεησλφηαλ θαη ηα 
ζπκπηψκαηά ηνπ γίλνληαλ ιηγφηεξν ζνβαξά. Αλέθεξε πξννδεπηηθή θαη ζηαζεξή βειηίσζε θάζε κήλα. 
Μέρξη ηηο 7 Ινπιίνπ, ηα ζπκπηψκαηά ηνπ είραλ εμαθαληζηεί εληειψο θαη αλέθεξε 100% βειηίσζε ζηελ 
θαηάζηαζή ηνπ. Ήηαλ ραξνχκελνο πνπ κπνξνχζε πιένλ λα εθηειεί ηε δνπιεηά ηνπ ρσξίο θαλέλα 
πξφβιεκα. Η δφζε κεηψζεθε ζηαδηαθά θαη ζηακάηεζε ζηηο 19 Οθησβξίνπ 2004. 
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Γελ είρε επαλεκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο επφκελνπο κήλεο κεηά ηνπο νπνίνπο ν ζεξαπεπηήο έραζε 
ηελ επαθή καδί ηνπ θαζψο επέζηξεςε ζηελ Αξγεληηλή. 

Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ην θνπηί ησλ 108 CC δψζηε: CC5.3 Νόζνο ηνπ Μεληέξ  

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

2. Τπνζπξενεηδηζκόο 02494…Ηηαιία Μηα 31ρξνλε γπλαίθα δηαγλψζηεθε κε ππνζπξενεηδηζκφ πξηλ απφ 10 
ρξφληα. Δίρε πξεζκέλν ιαηκφ θαη είρε πάξεη πνιχ βάξνο. Έπαηξλε αιινπαζεηηθφ θάξκαθν αιιά δελ 
βνήζεζε. Σηηο 10 Ννεκβξίνπ 2003 αλαδήηεζε δνλεηηθή ζεξαπεία θαη ηεο δφζεθε: 
SR258 Kali Phos + SR379 Coffea Cruda + SR521 Pineal Gland + SR568 Hypothyroidism…TDS  

Σηηο 20 Ννεκβξίνπ αλέθεξε φηη είρε πνλνθέθαιν απφ ηελ αξρή ηεο ζεξαπείαο (πηζαλφηαηα απνθάζαξζε) 
αιιά ην πξήμηκν ηνπ απρέλα ηεο είρε κεησζεί εκθαλψο. Σηηο 10 Γεθεκβξίνπ αλέθεξε φηη έλησζε 
εμαληιεκέλε θαη φηη έπξεπε λα παίξλεη έλαλ ππλάθν ηα απνγεχκαηα. Μέρξη ηηο 24 Γεθεκβξίνπ αηζζαλφηαλ 
πνιχ θαιχηεξα – ην πξήμηκν ζηνλ ιαηκφ ηεο είρε κεησζεί πεξαηηέξσ θαη ην βάξνο ηεο είρε επίζεο κεησζεί 
ρσξίο λα θάλεη δίαηηα. Έλησζε, επίζεο, ελεξγεηηθή θαη δελ ρξεηαδφηαλ πιένλ λα μεθνπξάδεηαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Η θαηάζηαζή ηεο ζπλέρηζε λα βειηηψλεηαη ζηαζεξά θαη ζηηο 31 Ιαλνπαξίνπ 2004 
επέιεμε λα ζηακαηήζεη ηε ιήςε ηνπ αιινπαζεηηθνχ θαξκάθνπ ελψ ζπλέρηζε κε ηα δνλεηηθά ηάκαηα. 

Σηηο 8 Μαξηίνπ ε αλαθνξά ηεο εμέηαζεο αίκαηνο έδεημε ηηκή TSH 73 ε νπνία κεηψζεθε ζε 36 ζηηο 15 
Ινπλίνπ θαη ηειηθά ζηηο 8 Ινπιίνπ ήηαλ ζην θπζηνινγηθφ εχξνο (0,5 - 5,0 mIU/L). Η δφζε κεηψζεθε 
ζε BD θαη ζηε ζπλέρεηα κεηψζεθε ζηαδηαθά πξηλ ηε δηαθφςεη ζηηο 15 Σεπηεκβξίνπ 2004. 

Γελ αλέθεξε θαλέλα πξφβιεκα πγείαο αθφκε θαη κεηά ηε δηαθνπή ηνπ ηάκαηνο. 

Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ην θνπηί ησλ 108 CC δψζηε: CC6.2 Τπνζπξενεηδηζκόο + CC18.5 Νεπξαιγία 

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

3. πγγελήο κε ζπζζσκάησζε ζπνλδύινπ C7 02494…Ηηαιία  Μηα γπλαίθα 67 εηψλ είρε δηαγλσζηεί κε κε 

ζπζζσκάησζε απρεληθνχ ζπνλδχινπ (C7) θαηά ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο. Έπξεπε πάληα λα δηαηεξεί ηνπο 
κχεο ηνπ ιαηκνχ δπλακσκέλνπο θάλνληαο πνιιέο αζθήζεηο πνπ ηεο είρε ζπληαγνγξαθήζεη ν 
νζηενπαζεηηθφο αιιά δελ θνξνχζε θαλέλα ζηήξηγκα απρέλα. Υπέθεξε θαζεκεξηλά απφ πφλνπο κε 
θπκαηλφκελε έληαζε ζηε δεμηά σκνπιάηε ηεο, ηφζν ζηνπο βξαρίνλεο φζν θαη ζηα ρέξηα. Απηά  κνχδηαδαλ, 
εηδηθά ηε λχρηα, κε κηα αίζζεζε κπξκεγθηάζκαηνο θαη σο απνηέιεζκα θνηκφηαλ κφλν γηα ιίγεο ψξεο. Ήηαλ 
ζε ζέζε λα δηαρεηξίδεηαη ηηο θαζεκεξηλέο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ μεθνπξαδφκελε ζπρλά θαη παίξλνληαο 
βνήζεηα απφ άιιν άηνκν γηα λ’ απνθχγεη ηνλ θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Γελ έπαηξλε 
θαλέλα θάξκαθν. Σηηο 19 Ηαλνπαξίνπ 2004 ν ζεξαπεπηήο ηεο έδσζε:  
NM3 Bone Irregularity + NM7 CB7 + NM67 Calcium + OM3 Bone Irregularity + OM4 Cervical + OM32 
Spine: dorsal + SR500 Intervertebral Discs + SR540 Vertebrae…TDS 

Σηηο 22 Ιαλνπαξίνπ, έλησζε κηα έληνλε αίζζεζε παικψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα, έληνλν 
πφλν θαηά κήθνο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη πνλνθέθαιν, πηζαλφηαηα λα ήηαλ απνθάζαξζε.  
Τα ζπκπηψκαηα θξάηεζαλ γηα ηηο επφκελεο ελλέα εκέξεο αιιά επέκελε κε ηελ ίδηα δφζε κε ζάξξνο θαη 
απηνπεπνίζεζε. Σηηο 31 Ιαλνπαξίνπ άξρηζε λα αηζζάλεηαη θαιχηεξα αιιά αξγφηεξα ην βξάδπ, έλησζε 
ηζηκπήκαηα ζε φιν ηεο ην ζψκα. Μεηά απφ ηέζζεξηο εκέξεο, ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ, ην αίζζεκα 
κπξκεγθηάζκαηνο ζηα ρέξηα ηεο είρε ζρεδφλ εμαθαληζηεί θαη κεηά κπνξνχζε λα θνηκεζεί γηα ηέζζεξηο έσο 
πέληε ψξεο θάζε βξάδπ. 

Μέρξη ηηο 13 Φεβξνπαξίνπ ην κνχδηαζκα ζηα ρέξηα ηεο, ν πφλνο ζηε δεμηά σκνπιάηε θαη ζην ρέξη ηεο 
είραλ θχγεη θαη ν χπλνο ηεο βειηηψζεθε πεξαηηέξσ αιιά ν πφλνο θαηά κήθνο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο 
παξέκελε αθφκα. Απφ ηηο 29 Φεβξνπαξίνπ κπνξνχζε λα θνηκάηαη θαιά γηα έμη ψξεο ηε λχρηα, θαζψο ε 
αίζζεζε ηνπ κπξκεγθηάζκαηνο είρε εμαθαληζηεί πιήξσο. Δίρε θάπνην κηθξφ πφλν ζηελ νζθπτθή πεξηνρή 
θαη ζηνπο ψκνπο ηεο αιιά κφλν πεξηζηαζηαθά. Βειηησλφηαλ ζηαζεξά θαη ζηα ηέιε Ινπιίνπ 2004, ε 
αλαθνξά ηεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο έδεημε έλαλ εληειψο θπζηνινγηθφ ζπφλδπιν C7 ζαλ λα είρε 
αλαθαηαζθεπαζηεί! Σπλέρηζε ηε ζεξαπεία κέρξη λα εμαληιεζνχλ φια ηα ράπηα αιιά, δπζηπρψο, ε αζζελήο 
δελ επέζηξεςε γηα αλαπιήξσζε. 

Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ην θνπηί ησλ 108 CC δψζηε: CC20.1 Σνλσηηθό SMJ  

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

4. Πόλνο πεξηόδνπ 03591…Ηλδνλεζία Μηα 27ρξνλε γπλαίθα ππέθεξε απφ επψδπλεο πεξηφδνπο απφ ηελ ειηθία 
ησλ 13 εηψλ. Οη επψδπλεο θξάκπεο μεθηλνχζαλ δχν εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη δηαξθνχζαλ κέρξη ην 
ηέινο ηεο εκκήλνπ ξχζεσο. Υπήξρε έληνλε αηκνξξαγία γηα επηά εκέξεο θαη εμνπζελσλφηαλ.  
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Ο πφλνο ήηαλ ηφζν κεγάινο ηελ πξψηε κέξα πνπ ρξεηαδφηαλ λα πάξεη ηα ζπληαγνγξαθνχκελα 
παπζίπνλα θαη επίζεο κηα κέξα άδεηα απφ ηε δνπιεηά. Έλα ππεξερνγξάθεκα πνπ έγηλε λσξίηεξα ην 
2007 είρε απνθαιχςεη ελδνκεηξίσζε, γηα ηελ νπνία ηεο ζπληαγνγξαθήζεθε έλα παπζίπνλν πνπ έπξεπε 
λα ιακβάλεηαη φηαλ ρξεηαδφηαλ. Τν επίπεδν ηεο αηκνζθαηξίλεο ηεο ήηαλ επηά. 

Σηηο 10 επηεκβξίνπ 2019, ηελ πξψηε εκέξα ηνπ έκκελνπ θχθινπ ηεο, ηεο δφζεθε: 

CC8.4 Χνζήθεο θαη Μήηξα + CC8.6 Δκκελόπαπζε + CC8.7 πρλά έκκελα + CC15.1 Φπρηθό & 
πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό…θάζε 10 ιεπηά γηα κηα ψξα αθνινπζνχκελν απφ 6TD 

Μεηά απφ ηξεηο εκέξεο ππήξμε 20% βειηίσζε ζηνλ πφλν, ηελ αηκνξξαγία θαη ηελ εμάληιεζε. Η δφζε 
κεηψζεθε ζε TDS θαη απνθάζηζε λα κελ πάξεη ην παπζίπνλν, θαζψο πξνθαινχζε αλαζηάησζε ζην 
ζηνκάρη ηεο. Γφζεθε ε ζπκβνπιή ζηελ αζζελή λα ιακβάλεη πγηεηλή ηξνθή, λα πίλεη άθζνλν λεξφ θαη λα 
αζθείηαη γηα ηνπιάρηζηνλ κηζή ψξα θαζεκεξηλά, ηα νπνία ηα αθνινχζεζε φια.  

Ο επφκελνο θχθινο μεθίλεζε ζηηο 20 Οθησβξίνπ θαη αλέθεξε φηη ε πεξίνδφο ηεο ήηαλ εληειψο αλψδπλε 
θαη φηη ππήξρε 40% βειηίσζε ζηελ αηκνξξαγία. Δπηπιένλ, έλησζε ελεξγεηηθή ζε αληίζεζε κε ηνπο 
πξνεγνχκελνπο θχθινπο. Τνλ Ννέκβξην ε αηκνξξαγία δηήξθεζε κφλν ηέζζεξηο εκέξεο θαη είρε άιιε κηα 
πεξίνδν ρσξίο πφλν κε θπζηνινγηθή αηκνξξαγία θαη θαιά επίπεδα ελέξγεηαο. Η αζζελήο ήηαλ 
επραξηζηεκέλε πνπ δελ ρξεηάζηεθε λα πάξεη παπζίπνλα ή άδεηα απφ ηελ εξγαζία ηεο. Μηα εμέηαζε 
αίκαηνο πνπ έγηλε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2020 απνθάιπςε απμεκέλν επίπεδν αηκνζθαηξίλεο ζηα 10! Ο 
πγηεηλφο ηξφπνο δσήο ηεο πνπ πηνζέηεζε πξφζθαηα θάλεθε λα βνήζεζε επίζεο. Καζψο απηή ήηαλ ε 
επνρή ηεο παλδεκίαο Covid, απέθπγε ηπρφλ πεξαηηέξσ εμεηάζεηο. 

Σηηο 12 Μαξηίνπ 2020, ε δφζε κεηψζεθε ζε BD γηα έλα ρξφλν αθνινπζνχκελε απφ OD γηα έμη κήλεο, ζηε 
ζπλέρεηα κεηψζεθε ζε OW, ηελ νπνία ζπλερίδεη λα ιακβάλεη κέρξη ζήκεξα θαη αηζζάλεηαη απνιχησο θαιά. 

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

5. Ηγκνξίηηδα 03591…Ηλδνλεζία Μηα 25ρξνλε γπλαίθα παξνπζίαδε επαλαιακβαλφκελεο θξίζεηο ηγκνξίηηδαο κε 
θαηαξξνή, πξεζκέλα κάγνπια θαη ηξνκεξνχο πνλνθεθάινπο ηα ηειεπηαία ελλέα ρξφληα. Κάζε θξίζε 
δηαξθνχζε ηέζζεξηο έσο πέληε εκέξεο, επαλαιακβαλφκελε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο ην κήλα. Τεο 
ζπληαγνγξαθήζεθε έλα ζηεξνεηδέο ξηληθφ ζπξέη θαη έλα παπζίπνλν. Απηά ήηαλ πνιχ ρξήζηκα αιιά ε 
αλαθνχθηζε ήηαλ πξνζσξηλή. Έηζη, απνθάζηζε λα πάεη γηα ζεξαπεία δνλεηηθήο. Σηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 
2020, ηεο δφζεθε: 

CC9.2 Λνηκώμεηο νμείεο + CC19.2 Αλαπλεπζηηθέο αιιεξγίεο + CC19.5 Ηγκνξίηηδα… θάζε 10 
ιεπηά γηα κηα ψξα θαη επαλάιεςε αθφκε κηα ψξα εάλ ήηαλ απαξαηαίηεην, θαηφπηλ 6TD 

Έσο ηηο 13 Ιαλνπαξίνπ ηα ζπκπηψκαηά ηεο είραλ βειηησζεί θαηά 30% θαη ηεο ζπζηήζεθε λα κεηψζεη ηε 
δφζε ζε TDS. Τψξα έπαηξλε ην παπζίπνλν κφλν κία θνξά ηελ εκέξα θαη επέιεμε λα κελ ρξεζηκνπνηεί ην 
ξηληθφ ζπξέη. Σε άιιεο ηέζζεξηο εκέξεο ε θαηαξξνή θαη ην πξήμηκν ζηα κάγνπια εμαθαλίζηεθαλ αιιά είρε 
αθφκα έλαλ ήπην πνλνθέθαιν, ηνλ νπνίν άληερε ρσξίο λα παίξλεη ην παπζίπνλν. Μέρξη ηηο 
20 Φεβξνπαξίνπ ε αζζελήο αλέθεξε βειηίσζε 90% θαη είπε φηη είρε βηψζεη κφλν κηα κηθξή θξίζε ζηνλ 
ξηληθφ θφιπν εθείλν ηνλ κήλα. 

Γεδνκέλνπ φηη δελ είρε άιιε θξίζε ηνπο επφκελνπο νθηψ κήλεο, ζηηο 25 Οθησβξίνπ ε δφζε κεηψζεθε 
ζηαδηαθά ζε OW. Απφ ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2022, ε αζζελήο ζπλερίδεη αθφκα ηε δφζε ζπληήξεζεο OW θαη 
δελ έρεη αλαθέξεη πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ηγκφξεηα. 

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

6. Πόλνο ζηε γάκπα 03591…Ηλδνλεζία  Έλαο 67ρξνλνο άλδξαο ππέθεξε απφ έληνλνπο πφλνπο ζηελ αξηζηεξή 
γάκπα θαη ππεξβνιηθή θφπσζε ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα. Γελ κπνξνχζε λα ζηαζεί ή λα πεξπαηήζεη γηα 
πεξηζζφηεξν απφ 15 ιεπηά ηε θνξά θαη θνπξαδφηαλ γξήγνξα ελψ εθηεινχζε θαζεκεξηλέο δνπιεηέο, κε 
απνηέιεζκα λα ληψζεη ςπρηθά πεζκέλνο θαη απνζαξξπκέλνο. Γηζηάδνληαο λα πάξεη αιινπαζεηηθή 
θαξκαθεπηηθή αγσγή ιφγσ πηζαλψλ παξελεξγεηψλ, ηα θαηάθεξε απιά απιψλνληαο παγνθχζηεο ζηελ 
πεξηνρή ηεο γάκπαο θαη θάλνληαο επαξθή αλάπαπζε. Σηηο 20 Απξηιίνπ 2020, ηνπ δφζεθε:  

CC3.7 Κπθινθνξηθό ζύζηεκα + CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC20.4 Μύεο & Δξεηζηηθόο 
ηζηόο…TDS 

Δπίζεο, ηνπ ζπλέζηεζαλ λα αθνινπζήζεη έλαλ πγηεηλφ ηξφπν δσήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθήζεσλ 
δηαηάζεσλ. Μέρξη ηηο 21 Μαΐνπ ππήξμε 50% βειηίσζε ζηνλ πφλν θαζψο θαη ζηελ θφπσζε. Μπνξνχζε λα 
ζηαζεί θαη λα πεξπαηήζεη γηα πεξηζζφηεξν απφ κηζή ψξα ρσξίο πφλν. Σηηο 20 Ινπλίνπ ζεκεηψζεθε 



 

8 

             Vol 13 Issue 6 

βειηίσζε 70% θαη ζηηο 30 Σεπηεκβξίνπ δελ ππήξρε πφλνο εθηφο απφ πεξηζηαζηαθά φηαλ θαηαπνλνχζε ηνλ 
εαπηφ ηνπ. 

Σηηο 15 Γεθεκβξίνπ, ν αζζελήο κείσζε ηε δφζε ζε BD κφλνο ηνπ, κε βάζε ην επίπεδν άλεζεο ηνπ. Τνλ 
Ινχλην ηνπ 2021 ε δφζε κεηψζεθε ζε OD , ηελ νπνία ν αζζελήο ζπλερίδεη λα έρεη ζήκεξα. Απφ ηνλ 
Σεπηέκβξην ηνπ 2022 δελ ππήξμε επαλεκθάληζε ζπκπησκάησλ. 

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

7. Πόλνο ζην γόλαην 11632…Ηλδία Τα ηειεπηαία πέληε ρξφληα κηα 51ρξνλε είρε ηξία αηπρήκαηα κε 
απνηέιεζκα λα ηξαπκαηηζηεί ζην αξηζηεξφ ηεο γφλαην. Τνλ Γεθέκβξην ηνπ 2019, φηαλ ππέθεξε απφ πνιχ 
πφλν θαη πξήμηκν ζην ίδην γφλαην, ν γηαηξφο ηεο δηέγλσζε θζνξά ηνπ ρφλδξνπ ζηελ άξζξσζε ηνπ γφλαηνο 
θαη ζπλέζηεζε αλάπαπζε ζην θξεβάηη γηα δχν κήλεο. Απηφ ηελ αλαθνχθηδε αιιά ν πφλνο επαλεκθαληδφηαλ 
κεηά απφ ιίγεο κέξεο. Τν γφλαην κνχδηαδε φηαλ θαζφηαλ πέξα απφ κηζή ψξα. Ήηαλ νδπλεξφ γηα εθείλε λα 
θάζεηαη νθιαδφλ ή λα γπξίδεη ζην θξεβάηη. Γελ κπνξνχζε λα ζηαζεί φξζηα γηα πεξηζζφηεξν απφ 10 ιεπηά. 
Αθνχ ζεθσλφηαλ, ήηαλ άβνιν λα πεξπαηάεη γηα ηα πξψηα πέληε ιεπηά θαη φηαλ πεξπαηνχζε, αθνπγφηαλ 
έλαο ζφξπβνο θαη έλαο δηαπεξαζηηθφο πφλνο πνπ αθηηλνβνινχζε ζην πέικα. Δίρε, επίζεο, θηξζνχο ηα 
ηειεπηαία επηά ρξφληα θαη ζην δεμί ηεο πφδη κηα πεξηζηαζηαθά επψδπλε θχζηε πνπ είρε αλαπηπρζεί πξηλ 
απφ δέθα ρξφληα. Γελ έθαλε θακία ζεξαπεία, θαζψο απηέο δελ ηελ ελνρινχζαλ ηδηαίηεξα. Αλέθεξε φηη νη 
αξλεηηθέο ηεο ζθέςεηο γηα θάπνηνπο αλζξψπνπο δηαηαξάζζνπλ ηελ ςπρηθή ηεο εξεκία. 

Σηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2021, ηεο δφζεθε: 
CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC18.5 Νεπξαιγία + CC20.3 Αξζξίηηδα + CC20.7 
Καηάγκαηα…6TD γηα ηξεηο εκέξεο αθνινπζνχκελν απφ TDS 

Μέζα ζε ηέζζεξηο εκέξεο ζεκείσζε κηα αμηνζεκείσηε βειηίσζε ζηελ θαηάζηαζή ηεο: ν πφλνο, ην πξήμηκν 
θαη ην κνχδηαζκα κεηψζεθαλ θαηά 30%. Μπνξνχζε λα ζηξίςεη άλεηα ζην θξεβάηη θαη ελψ πεξπαηνχζε δελ 
εκθαληδφηαλ ν εθλεπξηζηηθφο ήρνο θαη ν δηαπεξαζηηθφο πφλνο. Μπνξνχζε λα ζηέθεηαη γηα κεγαιχηεξε 
δηάξθεηα θαη κπνξνχζε λα πεξπαηάεη άλεηα κέζα ζ’ έλα ιεπηφ απφ ηελ φξζηα ζηάζε. Η θχζηε ζην πφδη ηεο 
είρε επίζεο κεησζεί ζε κέγεζνο θαηά 50%! Μέζα ζε ηέζζεξηο εβδνκάδεο απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, 
ππήξρε 80% αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν ζην γφλαην, ην πξήμηκν θαη ην κνχδηαζκα θαη 100% ζε 11 
εβδνκάδεο ηελ 1ε Μαξηίνπ 2022. Αθφκε θαη ην κέγεζνο ηεο θχζηεο είρε κεησζεί θαηά 90%. Δίπε, επίζεο, 
φηη νη αξλεηηθέο ζθέςεηο ηεο είραλ κεηαηξαπεί ζε αγάπε θαη ζηνξγή γηα φινπο! 

Η δνζνινγία κεηψζεθε ζε BD θαη ζηηο 31 Μαΐνπ ζε OD γηα λα ιακβάλεηαη πξνιεπηηθά. Απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 
2022, δελ ππήξμε ππνηξνπή. Πξνο ην παξφλ, ππνβάιιεηαη ζε ζεξαπεία κε δνλεηηθή γηα θηξζνχο. 

ρόιην ηνπ εθδόηε: κπνξεί λα θαίλεηαη φηη θαλέλα combo δελ ζπληαγνγξαθήζεθε γηα αξλεηηθέο ζθέςεηο, 
αιιά ην CC10.1 είλαη ηφζν ηζρπξφ, θαζψο πεξηέρεη πνιιέο ςπρηθέο ζεξαπείεο, πνπ έθαλε ην ηξπθ  

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

8. Δπώδπλα ζππξάθηα 11632…Ηλδία Μηα 28ρξνλε γπλαίθα άξρηζε λα ππνθέξεη απφ επψδπλα ζππξάθηα ζην 
πξφζσπφ ηεο πξηλ απφ πέληε 
ρξφληα. Τν κέγεζνο ησλ 
ζππξηψλ θαζψο θαη ν πφλνο 
άξρηδαλ λα απμάλνληαη κηα 
εβδνκάδα πξηλ απφ ηελ έλαξμε 
ηνπ εκκελνξξντθνχ θχθινπ ηεο 
θαη κεηψλνληαλ ζηαδηαθά θαηά ηε 
δηάξθεηα επηά εκεξψλ κεηά ηελ 
έκκελν ξχζε αιιά δελ 
εμαθαλίδνληαλ εληειψο. Γελ 
κπνξνχζε  
λ’ αληέμεη νηθνλνκηθά θακία 
ηαηξηθή πεξίζαιςε, γη' απηφ 
έβαδε πάζηα θνπξθνπκά ζηα 

ζππξάθηα, πνπ έδηλε πεξηνξηζκέλε αλαθνχθηζε. Τα ζππξάθηα θαη ν πφλνο ηελ ελνρινχζαλ ηφζν πνιχ 
πνπ έςαρλε απεγλσζκέλα κηα ελαιιαθηηθή ιχζε. Σηηο 25 Μαξηίνπ 2021, ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ θχθινπ, 
επηζθέθηεθε ηνλ ζεξαπεπηή θαη ηεο δφζεθε:   
#1. CC8.6 Δκκελόπαπζε…TDS  

#2. CC21.2 Γεξκαηηθέο κνιύλζεηο…BD ζε λεξφ γηα εμσηεξηθή εθαξκνγή 
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Σηηο 25 Απξηιίνπ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ, ζεκεηψζεθε κείσζε 50% ηφζν ζηνλ πφλν φζν θαη 
ζην κέγεζνο ησλ ζππξηψλ. Απηφ αλέβεθε ζην 90% ζε άιινπο δχν κήλεο θαη ζηηο 5 Απγνχζηνπ, αλέθεξε 
100% βειηίσζε. Σηε ζπλέρεηα έραζε ηελ επαθή κε ηνλ ζεξαπεπηή αιιά πέληε κήλεο αξγφηεξα, ηνλ 
Ιαλνπάξην ηνπ 2022, ζπλαληήζεθαλ μαλά. Η αζζελήο κε ραξά είπε φηη ηα ζππξάθηα δελ εκθαλίζηεθαλ πνηέ 
μαλά θαη δελ είρε θαλέλαλ πφλν. 

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

9. Πξήμηκν κεηά από δάγθσκα ζαξαληαπνδαξνύζαο11626…Ηλδία Τνλ Ννέκβξην ηνπ 2021, έλαο 40ρξνλνο 
άλδξαο δαγθψζεθε απφ κηα ηεξάζηηα θίηξηλε ζαξαληαπνδαξνχζα ζην αξηζηεξφ ηνπ πφδη. Δίρε ππλειία θαη 
είρε έληνλν πφλν θαη πξήμηκν ζην πφδη. Ακέζσο πήγε ζην λνζνθνκείν φπνπ ηνπ ρνξεγήζεθε ηνμνεηδέο 
ηεηάλνπ θαη ελέζεηο θαηά ηνπ δειεηεξίνπ θαη ηνπ ζπληαγνγξαθήζεθαλ θάξκαθα γηα 15 εκέξεο. Όια ηα 
ζπκπηψκαηα εμαθαλίζηεθαλ κεηά ηε ζεξαπεία θαη ν άλδξαο ήηαλ θαιά γηα έλα κήλα κέρξη πνπ, ηνλ 
Γεθέκβξην ηνπ 2021 ην αξηζηεξφ ηνπ πφδη άξρηζε λα πξήδεηαη γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ δαγθψκαηνο.  
Αλ θαη δελ ππήξρε πφλνο, ην πξήμηκν ήηαλ ηφζν κεγάιν πνπ δελ κπνξνχζε λα θνξέζεη ηα παπνχηζηα ηνπ. 
Η δνπιεηά ηνπ απαηηνχζε λα ηαμηδεχεη ζπρλά ζηελ πφιε κε ην κεραλάθη ηνπ θαη ην πξήμηκν έθαλε ηα 
ηαμίδηα δχζθνια. Ο γηαηξφο ηνπ ζπληαγνγξάθεζε θάπνηα θάξκαθα θαη έλαλ επίδεζκν, ηνλ νπνίν 
ζηακάηεζε λα ρξεζηκνπνηεί κεηά απφ έλα κήλα, θαζψο απηά δελ βνήζεζαλ. Τν πξήμηκν ρεηξνηέξεπε θάζε 
θνξά πνπ ηαμίδεπε κεγάιεο απνζηάζεηο. 

Έηπρε λα νξγαλσζεί έλαο θαηαπιηζκφο δνλεηηθήο ζηελ πεξηνρή ηνπ, έηζη ζηηο 15 Μαΐνπ 2022, 
ζπκβνπιεχηεθε ηνλ ζεξαπεπηή ζρεηηθά κε ην πξήμηκν θαη ηνπ δφζεθε:  
CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC13.1 Σνλσηηθό Νεθξώλ + CC17.2 Κάζαξζε + CC21.4 
Σζηκπήκαηα & Γαγθώκαηα…TDS  
Σηηο 22 Ινπλίνπ, φηαλ ήξζε ζηνλ επφκελν θαηαπιηζκφ, ην πξήμηκν είρε θχγεη εληειψο. Μπνξνχζε λα 
θνξάεη άλεηα ηα παπνχηζηα ηνπ θαη λα ηαμηδεχεη κεγάιεο απνζηάζεηο. Η δφζε κεηψζεθε θαη ζηακάηεζε 
ζηηο 17 Απγνχζηνπ. 

Τν νίδεκα δελ επαλεκθαλίζηεθε θαη ν αζζελήο είλαη θαιά απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2022. 

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

10. Καηάζιηςε 18007…Ηλδία Μηα 25ρξνλε γπλαίθα, ηελ νπνία πήγε ζηνλ ζεξαπεπηή ε ζεία ηεο (σο 
θξνληηζηήο ηεο), ππέθεξε γηα πεξηζζφηεξα απφ δχν ρξφληα απφ θαηάζιηςε πνπ πξνθιήζεθε απφ έλα 
ηεξάζηην ζνθ. Σηηο αξρέο ηνπ 2020, έραζε θαη ηνπο δχν γνλείο ηεο κέζα ζε δηάζηεκα δχν κελψλ θαη 
ακέζσο κεηά, ζηακάηεζε λα κηιά θαη λα απαληά ζε άιινπο. Πξνεγνπκέλσο, ήηαλ κηα πνιχ ραξνχκελε θαη 
ιακπεξή λεαξή θνπέια. Τψξα είρε γίλεη παζεηηθή, είρε έλα θελφ βιέκκα, δελ έδεηρλε ελδηαθέξνλ γηα ηε 
δσή θαη αθφκε θαη ζηακάηεζε λα ηξψεη. Δηζήρζε ζε λνζνθνκείν φπνπ ππνβιήζεθε ζε ςπρηαηξηθή 
ζεξαπεία γηα έλα κήλα θαη αθνχ δελ ππήξμε ζρεδφλ θακία βειηίσζε, πήξε εμηηήξην θαη ν γηαηξφο είπε “δελ 
ππάξρεη ειπίδα”. Ωζηφζν, έπαηξλε θάξκαθα πνπ ηεο είρε ζπληαγνγξαθήζεη ςπρίαηξνο γηα δχν ρξφληα 
αιιά απηά δελ βνήζεζαλ. Τνπο ηειεπηαίνπο δχν κήλεο είρε πξήμηκν θαη ζηα δχν πφδηα. Καηά ηε δηάξθεηα 
ηεο ζπλάληεζεο απέθπγε ηελ νπηηθή επαθή κε ηνλ ζεξαπεπηή πνπ ρξεηάζηεθε λα ηε ξσηήζεη πνιιέο 
θνξέο αλ είρε πφλν ζηα πφδηα, εθείλε έγλεςε “λαη”. Σηηο 13 Μαξηίνπ 2022, ηεο δφζεθε: 

#1. CC15.2 Φπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο…QDS  

#2. CC3.7 Κπθινθνξηθό ζύζηεκα + CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC15.1 Φπρηθό & 
πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC18.5 Νεπξαιγία…TDS  

Ωζηφζν, ζπλέρηζε λα παίξλεη ηα αιινπαζεηηθά θάξκαθα. Γφζεθε ζπκβνπιή ζηε ζεία ηεο λ’ απνθχγεη λα 
ηεο δίλεη πξφρεηξν θαγεηφ πνπ ηεο άξεζε. Μφιηο κεηά απφ ηξεηο εκέξεο, ζηηο 16 Μαξηίνπ, ε ζεία 
ελζνπζηαζκέλε είπε φηη κπνξνχζε λα δεη ζεηηθέο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο αληςηάο ηεο θαζψο είρε 
αξρίζεη λ’ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο άιινπο θαη ην θελφ βιέκκα είρε ζρεδφλ εμαθαληζηεί. Δπίζεο, ην πξήμηκν 
θαη ν πφλνο θαη ζηα δχν πφδηα είραλ κεησζεί θαηά 30%. Μέζα ζε ηξεηο εβδνκάδεο ππήξμε 75% βειηίσζε 
ζε φια ηα ζπκπηψκαηά ηεο θαη απηφ βειηηψζεθε ζην 100% έσο ηηο 19 Απξηιίνπ. Δίρε γίλεη ν ζπλεζηζκέλνο 
ραξνχκελνο εαπηφο ηεο, πνπ κηινχζε ειεχζεξα κε ηνπο άιινπο. Η δνζνινγία θαη ησλ δχν ηακάησλ 
κεηψζεθε ζε BD. 

Η αζζελήο επέιεμε λα κελ επηζθεθηεί ηνλ ςπρίαηξφ ηεο θαη δηέθνςε ηα αιινπαζεηηθά θάξκαθα. Βξήθε 
επίζεο κηα δνπιεηά πνπ ηεο άξεζε. Τα ηάκαηα κεηψζεθαλ θαη ζηακάηεζαλ ηελ 1ε Απγνχζηνπ. Απφ ηνλ 
Οθηψβξην ζπλερίδεη λα είλαη θαιά.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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11. Πόλνο ζηελ πιάηε 11618…Ηλδία Έλαο 48ρξνλνο κεραληθφο ινγηζκηθνχ ππέθεξε απφ ζπρλνχο πφλνπο 
ζηε κέζε ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα. Τν άγρνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο πνιιέο ψξεο εξγαζίαο θαη ην 
ζθχςηκν γηα λα ζεθψζεη αληηθείκελα, ππξνδνηνχζε ηνλ πφλν ζηελ πιάηε πνπ δηαξθνχζε γηα 1 έσο 3 
εβδνκάδεο. Έπαηξλε παπζίπνλα θαη έθαλε κεξηθέο ήπηεο αζθήζεηο αιιά απηέο παξείραλ πνιχ κηθξή 
αλαθνχθηζε. Καηά θαηξνχο, ήηαλ ζην θξεβάηη γηα 4 έσο 5 εκέξεο θαη έπαηξλε παπζίπνλα θάζε κέξα γηα 3 
έσο 4 εβδνκάδεο. Πάληα θνβφηαλ λα ζθχςεη θαη είρε κεγάιε επίγλσζε ησλ θηλήζεψλ ηνπ. Δπηπιένλ, ηνλ 
ηειεπηαίν έλα κήλα είρε πφλν ζηηο αξζξψζεηο ζηα δάρηπια, ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα. Γελ ήζειε λα πάξεη 
παπζίπνλα θαη ήζειε απειπηζκέλα λα βξεη άιιε ιχζε. Σηηο 5 Ηαλνπαξίνπ 2020, ζπκβνπιεχηεθε ηνλ 
ζεξαπεπηή πνπ ηνπ έδσζε: 

#1. CC3.7 Κπθινθνξηθό ζύζηεκα + CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC20.4 Μύεο & Δξεηζηηθόο 
ηζηόο + CC20.5 πνλδπιηθή ζηήιε…TDS 

Ακέζσο ζηακάηεζε λα παίξλεη ηα παπζίπνλα. Σηηο 13 Ιαλνπαξίνπ είρε 20% αλαθνχθηζε απφ ηνπο πφλνπο 
ηεο πιάηεο θαη ησλ αξζξψζεσλ. Απηφ βειηηψζεθε ζην 70% ζηηο 13 Φεβξνπαξίνπ. Σηηο 30 Μαξηίνπ, είπε 
φηη ν πφλνο ζηελ πιάηε ηνπ είρε απμεζεί αιιά έλησζε φηη νθεηιφηαλ ζε πεξηζζφηεξεο ψξεο εξγαζίαο. 
Δπίζεο, είρε μεράζεη πξνεγνπκέλσο λ’ αλαθέξεη φηη είρε θνχζθσκα ζην ζηνκάρη ηνπο ηειεπηαίνπο έμη 
κήλεο. Έηζη ην #1 άιιαμε ζε:  
#2. CC3.7 Κπθινθνξηθό ζύζηεκα + CC4.10 Γπζπεςία + CC20.4 Μύεο & Δξεηζηηθόο ηζηόο + CC20.5 
πνλδπιηθή ζηήιε…TDS 

Μέρξη ηηο 15 Απξηιίνπ είρε 80% βειηίσζε ζηνλ πφλν ζηελ πιάηε θαη 50% ζην θνχζθσκα. Μέρξη ηηο 14 
Μαΐνπ ππήξμε 100% βειηίσζε ζηνλ πφλν ζηελ πιάηε, 90% ζην θνχζθσκα θαη ζηνλ πφλν ζηηο 
αξζξψζεηο. Μέρξη ηηο 16 Ινπλίνπ φια ηα ζπκπηψκαηά ηνπ είραλ εμαθαληζηεί εληειψο. Ήηαλ ζε ζέζε λα 
ζθχβεη, λα ζεθψλεη αληηθείκελα θαη λα θηλείηαη κε επθνιία. Απφ ηηο 2 Ινπιίνπ ε δφζε κεηψζεθε ζηαδηαθά ζε 
OW θαη ζηακάηεζε ζηηο 13 Σεπηεκβξίνπ 2020.  

Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2022 δελ ππήξμε επαλεκθάληζε νπνηνπδήπνηε ζπκπηψκαηνο.  

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

12. Μπθεηηαζηθή ινίκσμε - δεξκαηνθπηία 03604…ΖΠΑ Μηα 24ρξνλε θαιιηηέρλεο έπαζρε απφ ινίκσμε απφ 
δεξκαηνθπηία γηα πεξηζζφηεξνπο απφ δχν κήλεο. Τν εμάλζεκα εμειίρζεθε ζην ηππηθφ ζηξνγγπιφ ζρήκα 
δαθηπιίνπ κε θέληξν θαη εκθαλίζηεθε ζηα πφδηα, ηελ πιάηε, ηα ρέξηα θαη ηνλ θνξκφ ηεο. Ήηαλ θφθθηλν, είρε 
θαγνχξα θαη εξεζηζκέλν. Αξρηθά πεξηπνηήζεθε ηνλ εαπηφ ηεο κε αινηθέο ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή, νη νπνίεο 
δελ παξείραλ αλαθνχθηζε. Σηηο 21 Απξηιίνπ 2022, πήγε ζ’ έλαλ γηαηξφ ν νπνίνο επηβεβαίσζε ηε δηάγλσζε 
θαη ζπληαγνγξάθεζε ηνπηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή. Τν κφλν πνπ έθαλε ήηαλ λα κεηψζεη ηελ έληαζε ηνπ 
εμαλζήκαηνο αιιά ειάρηζηα. Σηηο 2 Μαΐνπ, ν γηαηξφο ζπληαγνγξάθεζε έλα θάξκαθν απφ ην ζηφκα, ην 
νπνίν έπαηξλε γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα κήλα αιιά δελ ζεξάπεπζε ηε ινίκσμε. Σηηο 8 Ηνπλίνπ 2022 
ζηακάηεζε λα παίξλεη ηα αιινπαζεηηθά θάξκαθα θαη πιεζίαζε ηνλ ζεξαπεπηή πνπ ηεο έδσζε: 

CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC21.2 Γεξκαηηθέο κνιύλζεηο + 
CC21.3 Γεξκαηηθέο αιιεξγίεο + CC21.7 Μύθεηαο…TDS απφ ην ζηφκα θαη ζε θξέκα* γηα ηνπηθή 
εθαξκνγή…BD 

Μέζα ζε κηα εβδνκάδα ην εμάλζεκα ππνρψξεζε ζεκαληηθά θαη ππήξμε 50% βειηίσζε ηφζν ζηελ 
εκθάληζε φζν θαη ζηελ θαγνχξα. Σε άιιεο ηέζζεξηο εκέξεο, ζηηο 19 Ινπλίνπ, ζεκεηψζεθε 100% βειηίσζε 
θαη ζηακάηεζε λα παίξλεη ην ίακα ζχκθσλα κε δηθή ηεο επηινγή. Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2022 ζπλερίδεη λα 
είλαη απαιιαγκέλε απφ ηελ δεξκαηνθπηία. 

*κηα ινζηφλ πνπ δηαηίζεηαη ζην εκπφξην ρσξίο parabens, βαθέο θαη αξψκαηα.  

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

 Η Γωνιά των Απαντήσεων 

Δ1.Υπάξρεη θάπνην ίακα πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πξφιεςε ή/θαη ζηε ζεξαπεία ηεο νδψδνπο 
δεξκαηηθήο λφζνπ, ε νπνία επεξεάδεη ρηιηάδεο βννεηδή ζηελ Ιλδία, ηελ Αθξηθή θαη νξηζκέλεο άιιεο ρψξεο; 

A. Η λφζνο ηνπ νδψδνπο δέξκαηνο είλαη κηα κεηαδνηηθή ηνγελήο λφζνο πνπ πξνζβάιιεη ηα βννεηδή κε 
ζπκπηψκαηα φπσο πςειφ ππξεηφ, κεησκέλε παξαγσγή γάιαθηνο, δεξκαηηθά νδίδηα, απψιεηα φξεμεο, 
απμεκέλε ξηληθή θαη δαθξπτθή έθθξηζε θαη έιθε ζηα κάηηα θαη εμαπιψλεηαη θπξίσο κέζσ θνπλνππηψλ, 
κπγψλ, ςεηξψλ θαη ζθεθψλ. Γελ είλαη γλσζηή ε κεηάδνζε απφ ηα βννεηδή ζηνλ άλζξσπν. Σπληζηνχκε ηηο 
αθφινπζεο ζεξαπείεο γηα πξφιεςε θαη ζεξαπεία: 

Γηα φζνπο έρνπλ SRHVP: SR271 Arnica 6X + SR272 Arsen Alb 200C 
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Γηα φζνπο έρνπλ κφλν ην θνπηί ησλ 108CC: CC1.1 Σνλσηηθό γηα δώα + CC4.1 Σνλσηηθό ηεο πέςεο + 
CC7.1 Σνλσηηθό καηηώλ + CC9.2 Ομείεο ινηκώμεηο + CC19.5 Ηγκνξίηηδα + CC21.3 Γεξκαηηθέο 
αιιεξγίεο. Δάλ παξαηεξεζνχλ ζπκπηψκαηα δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ηφηε ζα 
πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη ηα θαηάιιεια combos απφ ην θνπηί ησλ 108CC. Βάιηε ην ίακα ζην πφζηκν 
λεξφ ηνπ δψνπ.  

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

Δ2: Με ειθχεη έλα ζέκα γηα ην νπνίν ν Οξγαληζκφο καο ζα πξέπεη λα δηεμάγεη έξεπλα, θαζψο απηφ ζα 
βνεζνχζε ζηελ αλάπηπμε ηεο δνλεηηθήο. Πψο κπνξψ λα ην θάλσ; 

A. Όπνηνο ζέιεη λα δηεμάγεη ζπζηεκαηηθή έξεπλα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηε δηεχζπλζε 

admin2-1@vibrionics.org κηα πξφηαζε πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ ηίηιν ηεο έξεπλαο, κηα ζχλνςε πνπ 

πεξηγξάθεη ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο πξφηαζεο θαη ηε κεζνδνινγία, εάλ ππάξρεη. Μφιηο εγθξηζεί 
ε πξφηαζε, έλα κέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ζα ζπλεξγαζηεί καδί ζαο γηα λα ηελ πξνρσξήζεηε. . 

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

Δ3: Με ηε ραιάξσζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ πξσηνθφιινπ Covid, ζέισ λα πξαγκαηνπνηήζσ θαηαπιηζκφ 
δνλεηηθήο ζ’ έλα ρσξηφ θνληά ζην ζπίηη κνπ. Υπάξρνπλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηνπ 
θαηαπιηζκνχ; 

A: Ο ρψξνο δηεμαγσγήο ηνπ θαηαπιηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκνο ζην επξχ θνηλφ θαη ίζσο 
έλα πιαθάη/αλαθνίλσζε ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη ζηνλ ή θνληά ζηνλ ρψξν. Η εθ ησλ πξνηέξσλ 
εηδνπνίεζε γηα ηνλ θαηαπιηζκφ ζα πξέπεη λα θπθινθνξεί ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Απηφ ζα 
κπνξνχζε αθφκε θαη απφ ζηφκα ζε ζηφκα. Ο ρψξνο ζα πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα πεξηθιείεηαη κε 
θαηάιιειε ζηέγε κε επαξθή αεξηζκφ θαη ρψξν γηα ηα απαξαίηεηα βαζηθά έπηπια. Δάλ είλαη δπλαηφλ, 
κπνξεί λα πξνβιεθζεί μερσξηζηφο ρψξνο αλακνλήο γηα ηνπο αζζελείο. Έλα ζεη ηππσκέλσλ 
πξνθπιάμεσλ θαη έλα κπινθ γηα ηα αξρεία ησλ αζζελψλ ζα είλαη ρξήζηκν. Δίλαη θαιχηεξα λα κεηαθέξεηε 
επηπιένλ πξνκήζεηεο θηαιηδίσλ θαη ραπηψλ γηα έθηαθηε αλάγθε. Φηαιίδηα κε ράπηα πνπ είλαη ήδε γεκάηα 
κπνξνχλ λα πξνεηνηκαζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ζην ρψξν. Ο ζπληνληζηήο ζαο 
ζα πξέπεη πάληα λα ελεκεξψλεηαη γηα ηπρφλ πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαηαπιηζκνχ. Μπνξεί επίζεο 
λα παξέρεη πεξαηηέξσ θαζνδήγεζε. 

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

Δ4. Μπνξείηε λα πξνηείλεηε θάπνην ίακα γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ αθηηλνβνιία απφ πχξγνπο θηλεηήο 
ηειεθσλίαο 5G; 

A. Γηα λα ειαρηζηνπνηήζεηε ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο αθηηλνβνιίαο 5G, δψζηε ην αθφινπζν BD, θαηά 
ην μχπλεκα θαη πξηλ ηνλ χπλν: 

CC2.1 Καξθίλνη – Όινη + CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC13.1 Σνλσηηθό λεθξώλ + CC15.1 
Φπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC17.2 Κάζαξζε + CC18.1 Δγθεθαιηθέο αλαπεξίεο Ή 

NM12 Combination-12 + NM45 Atomic Radiation + NM75 Debility + BR3 Depression + BR11 Kidney 
+ SM1 Removal of Entities + SM5 Peace & Love Alignment + SM14 Chemical Poison + SR310 
Radium + SR318 Thuja 200C + SR324 X-ray 30C + SR342 Antim Crud + SR458 Brain Whole + SR463 
Cranial Nerves + SR532 Sympathetic Nervous System + SR548 Colocynthis  

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

Δ5.Έρσ κνιχλεη θαηά ιάζνο έλα απφ ηα θηαιίδηα απφ ηα 108CC κνπ. Τν μέβγαικα κε θαζαξφ νηλφπλεπκα 
ζα θαζαξίζεη ηε κφιπλζε; 

A. Σαο πξνηείλνπκε λα πιχλεηε ην κπνπθάιη θαη φια ηα κέξε ηνπ ζε δεζηφ λεξφ ζην ρέξη θαη λα ηα 
ζηεγλψζεηε θαιά. Γελ πξέπεη λα ππάξρεη ίρλνο λεξνχ, πξνζέρνληαο ηδηαίηεξα ηα κέξε ηνπ ζηαγνλφκεηξνπ. 
Μπνξείηε λα μεπιχλεηε πεξαηηέξσ ην κπνπθάιη κε νηλφπλεπκα. Απηφ ζα θαζαξίζεη ηφζν ηε θπζηθή φζν θαη 
ηε κφιπλζε ησλ δνλήζεσλ. 

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







mailto:admin2-1@vibrionics.org
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 Θεία Λόγια από τον Υπέρτατο Θεραπεστή  

 

 

 

 

 

 

“Η αηκόζθαηξα ζήκεξα είλαη κνιπζκέλε από θαθέο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. Όηαλ ηξαγνπδάηε ηε δόμα 
ηνπ Θενύ, ηα θαθά κηθξόβηα ζηνλ αέξα θαηαζηξέθνληαη θαη ν αέξαο θαζαξίδεηαη κε κηα ζεξαπεία κε 
αληηβηνηηθά όπσο ήηαλ.” 

                  …Σάηπα Σάη Μπάκπα, “Chant the Name sing His glory” Οκηιία, Trayee Brindavan, 23-10-1994 
                                                                              https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-29.pdf 

“Αλάκεζα ζηα ελλέα βήκαηα πξνόδνπ ηεο αθνζίσζεο, ην ηέηαξην θαη ην πέκπην ηνλίδνπλ ηε ζηάζε ηνπ 
seva. Αλαθέξεηαη σο Padasevanam θαη Dasyam (ππεξεηώληαο ηα Πόδηα ηνπ Κπξίνπ· πξάμεηο πνπ 
πξνζθέξνληαη ζηα Πόδηα ηνπ Κπξίνπ· ληώζνληαο ηνλ εαπηό ζαο σο ππεξέηε ηνπ Κπξίνπ). Η ππεξεζία είλαη 
βαζηθά δξαζηεξηόηεηα πνπ πξνθύπηεη από ηε ιαρηάξα λα θεξδίζνπκε ηελ Υάξε ηνπ Θενύ. Μόλν κέζσ ηνπ 
seva κπνξεί ν άλζξσπνο λα απνθηήζεη ηελ θπξηαξρία θαη κέζσ ηεο θπξηαξρίαο ησλ αηζζήζεσλ, ησλ 
παζώλ θαη ησλ πξνηηκήζεσλ, ν άλζξσπνο κπνξεί λα απνθηήζεη ηελ ίδηα ηελ Θεόηεηα“ 

                                                                    ... Σάηπα Σάη Μπάκπα,, “Mirror and comb” Οκηιία 26 June 1969 
                                                                              https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume09/sss09-12.pdf 

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

 Ανακοινώσεις  

Πξνζερή Δξγαζηήξηα * 

  Ηλδία Πνπηαπάξηη: Δηθνληθφ AVP Δξγαζηήξην Πξαθηηθήο 2-20 Νενκβ. 2022 αθνινπζνχκελν απφ 
πξφζσπν κε πξφζσπν εξγαζηήξην 25-27 Ννεκ. 2022, επηθνηλσλήζηε κε ηελ Lalitha 
ζην editor1@vibrionics.org 

  Ηλδία Πνπηαπάξηη: Δξγαζηήξην AP (Σεινύγθνπ) 29-30 Νενκβ. & 1 Γεθ. 2022** επηθνηλσλήζηε κε ηελ 
Padma ζην trainer-cc@in.vibrionics.org 

  Ηλδία Πνπηαπάξηη: Δηθνληθφ Δξγαζηήξην παξαθνινχζεζεο γηα πξφζθαηα πηζηνπνηεκέλνπο SVPs  
8-9 Γεθ. 2022 (ην νπνίν είρε αλαβιεζεί από ηηο πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο ηνπ 
Οθησβξίνπ), επηθνηλσλήζηε κε ηελ Padma ζην promotionsSVP@vibrionics.org 

  Ηλδία Πνπηαπάξηη: Δηθνληθφ AVP Δξγαζηήξην Πξαθηηθήο 2-20 Απξ. 2023** αθνινπζνχκελν απφ 
πξφζσπν κε πξφζσπν εξγαζηήξην 26-28 Απξ. 2023**, επηθνηλσλήζηε κε ηελ Lalitha 
ζην editor1@vibrionics.org 

  Ηλδία Πνπηαπάξηη: Δξγαζηήξην SVP 2-4 Μαΐνπ 2023**, επηθνηλσλήζηε κε ηελ Padma ζην 
promotionsSVP@vibrionics.org 

*Τα εξγαζηήξηα AVP θαη SVP είλαη κφλν γηα φζνπο έρνπλ ππνβιεζεί ζηε δηαδηθαζία απνδνρήο θαη ζηελ 
ειεθηξνληθή ζεηξά καζεκάησλ. Τα ζεκηλάξηα επαλεθπαίδεπζεο απεπζχλνληαη ζε ππάξρνληεο ζεξαπεπηέο. 

**Με ηελ επηθχιαμε αιιαγψλ 

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

 Σσμπληρωματικά 

πκβνπιέο πγείαο 

Απνιαύζηε θξνύηα θάζε επνρήο γηα πγεία! 

“Το ζωζηό θαγηηό είναι οςζιαζηικά ζαηβικό (ηπεμιζηικό). Το γάλα, ηα θπούηα, οι ξηποί καπποί και 
ούηω καθεξήρ, καηαλαβαίνοςμε όηι είναι ζαηβική ηποθή… πος έσει μια λεπηοθςή πηςσή ζε αςηό 

https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-29.pdf
https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume09/sss09-12.pdf
mailto:editor1@vibrionics.org
mailto:trainer-cc@in.vibrionics.org
mailto:promotionsSVP@vibrionics.org
mailto:editor1@vibrionics.org
mailto:promotionsSVP@vibrionics.org
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πος μαρ ζςνηηπεί και μαρ ενιζσύει ππαγμαηικά. Οι σςμοί ποπηοκαλιού, νηομάηαρ, λεμονιού και 
μήλος είναι πολύ καλοί για ηην ςγεία… Η ποζόηηηα είναι πολύ ζημανηική, π.σ. η καηανάλωζη δύο 
μπανάνων είναι απκεηή. Εάν θάηε ηέζζεπιρ, γίνεηαι ηαμαζική (πποκαλεί λήθαπγο)”…άηπα άη 
Μπάκπα1 

1. Πξεινύδην 

Έλα πεξηεθηηθφ άξζξν γηα ηελ πγεία ζρεηηθά κε ηα θξνχηα γεληθά, καδί κε ηα ηη πξέπεη θαη δελ πξέπεη λα 
θάλεηε, δεκνζηεχηεθε ζην newsletter ηόκνο10 #3, Μάηνο-Θνύληνο 2019. Τν παξφλ άξζξν αλαθέξεηαη ζηελ 
αηνκηθφηεηα θαη ηελ πνηθηιία ηνπο. 

Τα θξνχηα επνρήο είλαη θξέζθα θαη λφζηηκα θαζψο σξηκάδνπλ θπζηθά γηα λ’ απνθηήζνπλ ηελ πγηεηλή 
γεχζε, ην άξσκα θαη ηνλ ζξεπηηθφ ηνπο πινχην. Απηφ ηα θαζηζηά πγηή θαη νηθνλνκηθά. Τα πεξηζζφηεξα απφ 
απηά είλαη πινχζηα ζε αληηνμεηδσηηθά (ελψζεηο πνπ θαηαπνιεκνχλ ηηο αζηαζείο ρεκηθέο νπζίεο πνπ 
νλνκάδνληαη ειεχζεξεο ξίδεο ζην ζψκα θαη πξνζηαηεχνπλ ηα θχηηαξα), ηδηαίηεξα ζε βηηακίλεο C & E, 
θαξνηελνεηδή θαη νξηζκέλα απαξαίηεηα κέηαιια. Πεξηέρνπλ θπζηθά ζάθραξα, έρνπλ ρακειφ γιπθαηκηθφ 
δείθηε, βνεζνχλ ηελ πέςε, ηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα, ηελ θαξδηαγγεηαθή πγεία, ην ελδνθξηληθφ ζχζηεκα, ηε 
δηαρείξηζε ηνπ δηαβήηε (φηαλ ιακβάλνληαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο) θαη εληζρχνπλ ηελ αλνζία, ηελ πγεία ηνπ 
δέξκαηνο θαη ησλ νζηψλ. Δίλαη αληηθιεγκνλψδε, δηαηεξνχλ ηελ ηζνξξνπία ησλ πγξψλ ηνπ ζψκαηνο θαη 
πξνιακβάλνπλ πνιιέο αζζέλεηεο. 2-5 

  

Έρνπλ νκαδνπνηεζεί επξέσο σο θξνχηα ηνπ θζηλνπψξνπ/ρεηκψλα θαη ηεο άλνημεο/θαινθαηξηνχ, αλ θαη 
κεξηθά είλαη δηαζέζηκα θαη ζε άιιεο επνρέο ιφγσ δηαθφξσλ παξαγφλησλ. Τα γλσζηά νλφκαηα Φίληη 
νξηζκέλσλ θξνχησλ δίλνληαη κε πιάγηνπο ραξαθηήξεο, κέζα ζε παξέλζεζε. 

2. Φξνύηα όισλ ησλ επνρώλ 

2.1 Μήιν (Seb): Έλα θξνχην πινχζην ζε θπηηθέο ίλεο, θηιηθφ πξνο ην έληεξν θαη ηελ θαξδηά είλαη κηα 
εμαηξεηηθή πεγή αληηνμεηδσηηθψλ πνπ θαηαπνιεκνχλ ηνλ θαξθίλν. Δπίζεο, κηα θπζηθή ζεξαπεία γηα ην 
άζζκα θαη ηνλ δηαβήηε. Δίλαη πην γιπθφ ην θζηλφπσξν.6 

2.2 Μπαλάλα θαη Παπάγηα έρνπλ θαιπθζεί εθηελψο ζε πξνεγνχκελα άξζξα ηόκνο 3 #6 & #4 αληίζηνηρα. 
Αλαηξέμηε, επίζεο, ζηνπο ηόκνπο 2 #3 & #4 γηα άξζξα ζρεηηθά κε ηνπο ρπκνχο θαη ηα ζκνχζηο γηα ηελ 
πγεία.   

3. Φξνύηα ηνπ Φζηλνπώξνπ θαη ηνπ Υεηκώλα 

3.1 Σα εζπεξηδνεηδή είλαη πινχζηα ζε βηηακίλε C θαη θπιιηθφ νμχ. Πεξηιακβάλνπλ πνξηνθάιη (santara), 
γιπθό ιάηκ (mausambi) πνπ δηαηίζεηαη ηελ άλνημε, kinnow (κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ρπκφ), καληαξίλη 
θαη Σαγγεξίλη (κηθξφηεξν θαη πην γιπθφ), θιεκεληίλε (κηθξφ, ζπρλά ρσξίο θνπθνχηζη, πνπ αγαπνχλ ηα 
παηδηά), θνπκθνπάη (κηθξνζθνπηθά εζπεξηδνεηδή πνπ κπνξνχλ λα θαηαλαισζνχλ κε ηε γιπθηά θαη 
ζξεπηηθή θινχδα ηνπο, αλ θαη ν πνιηφο ηνπο έρεη κηα γιπθηά θαη μηλή γεχζε), πόκειν (ην κεγαιχηεξν 
εζπεξηδνεηδέο πνπ είλαη δεκνθηιέο ζηελ Κίλα), ισηόο (εγγελήο ζηελ Αζία), γθξέηπθξνπη, πηθξό 
πνξηνθάιη θαη ιεκόλη (nimbu) δηαζέζηκν φιεο ηηο επνρέο ηαηξηάδνπλ κε ζαιάηεο θαη καγεηξεκέλεο 
θαθέο.5,7 

3.2 Κξάλκπεξη: Κπξίσο πδαηάλζξαθεο θαη θπηηθέο ίλεο, πινχζην ζε αληηνμεηδσηηθά θπξίσο ζην δέξκα ηνπ, 
είλαη 90% λεξφ θαη εμαηξεηηθφ γηα λα δηαηεξεί ηελ θαξδηά, ηα δφληηα θαη ην έληεξν πγηή. Ο ρπκφο ηνπ κπνξεί 
λα απνηξέςεη ηε κφιπλζε ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Όληαο μηλφ ηξψγεηαη ζπάληα σκφ, κπνξεί 
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θαλείο λα έρεη αξαησκέλν ρπκφ ζε πεξηνξηζκέλε πνζφηεηα ή λα ηνλ ζπλδπάζεη κε ρπκφ κήινπ. Γελ 
ζπληζηάηαη γηα φζνπο έρνπλ πέηξεο ζηα λεθξά ή παίξλνπλ αληηπεθηηθά αίκαηνο.8 

3.3 ηαθύιηα (Angoor): Τα θφθθηλα θαη πξάζηλα ζηαθχιηα κε ηνπο ζπφξνπο ηνπο κπνξνχλ λα 
αλαδσνγνλήζνπλ ην ζψκα, λα απνηξέςνπλ ηε δπζθνηιηφηεηα, ηηο αηκνξξνΐδεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο 
πεξηφδνπ. Η ππεξβνιηθή πξφζιεςε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππεξνμχηεηα.9,10 

3.4 Γθνπάβα (Amrud) έρεη βηηακίλε C ηέζζεξηο θνξέο απφ απηή ηνπ πνξηνθαιηνχ, κπνξεί λα ζεξαπεχζεη 
ην ζθνξβνχην, λα απνηξέςεη ηε δπζθνηιηφηεηα, λα εληζρχζεη ην ελδνθξηληθφ ζχζηεκα, εηδηθά ηνλ ζπξενεηδή, 
θαη λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ηνλ δηαβήηε. Η ππεξβνιηθή θαηαλάισζε ζπφξσλ γθνπάβα κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζε ζθσιεθνεηδίηηδα.11,12 

3.5 Αθηηλίδην (Κηλέδηθν θξαγθνζηάθπιν) θαίλεηαη ζνιφ φπσο ην πνπιί kiwi αιιά έρεη πηθάληηθε θαη γιπθηά 
πξάζηλε ζάξθα. Έλα κηθξφ αθηηλίδην κπνξεί λα θαιχςεη πεξηζζφηεξν απφ ην 100% ηεο εκεξήζηαο 
αλάγθεο ζε βηηακίλε C, ιεηηνπξγεί σο θπζηθή ζεξαπεία γηα ηε βειηίσζε ηεο πέςεο, ηνπ χπλνπ θαη ηεο 
θπηηαξηθήο πγείαο.5,13 

3.6 Αριάδηα (Naspati/Babbugosha): Γιπθφ θξνχην κε ήπηα γεχζε, ν πνιηφο ηνπ βνεζά ζηελ αθαίξεζε 
ησλ θειίδσλ ζην δέξκα.14 

3.7 Ρόδη (Anaar): Έλα γιπθφ ζηπθφ θξνχην κε παρηά θφθθηλε θινχδα πνπ πεξηθιείεη εθαηνληάδεο 
δνπκεξνχο ζπφξνπο. Μπνξεί λα απνηξέςεη θαη λα ζεξαπεχζεη δηάθνξνπο ηχπνπο θαξθίλνπ, 
θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, νζηεναξζξίηηδα θαη ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα, πξνζηαηεχεη ηνλ εγθέθαιν, βνεζά 
ζηελ επνχισζε πιεγψλ, ηε ζηνκαηηθή πγεία, εληζρχεη ην αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα θαη κεηψλεη ην 
νμεηδσηηθφ ζηξεο ζε δηαβεηηθνχο ηχπνπ 2.5,15,16   

3.8 απνληίγηα (Chiku): Έλα γιπθφ θξνχην κε καιαθφ θαη εχπεπην πνιηφ γεκάην θπζηθά ζάθραξα, είλαη 
κηα άκεζε πεγή ελέξγεηαο. Υςειφ ζε βηηακίλε Α, πξνάγεη ηελ φξαζε. Τα θχιια ηνπ κπνξνχλ λα 
ζεξαπεχζνπλ ηα ζηνκαηηθά έιθε. Οη ζπφξνη ηνπ, απνμεξακέλνη θαη ζε ζθφλε, φηαλ εθαξκφδνληαη ζην 
ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο κπνξνχλ λα απνκαθξχλνπλ ηελ πηηπξίδα θαη ηηο ςείξεο.17 

3.9 Φξνύην Αζηέξη/Καξακπόια είλαη έλα εμαηξεηηθά ζξεπηηθφ ηξνπηθφ θξνχην κε γεχζε παξφκνηα κε ην 
δακάζθελν θαη ην κήιν.18 

4. Φξνύηα ηεο Άλνημεο θαη ηνπ Καινθαηξηνύ 

4.1 Βεξίθνθν (Khubani): Πινχζηα πεγή ελέξγεηαο, βηηακηλψλ, κεηάιισλ θαη κειηθψλ θαη θηηξηθψλ νμέσλ, 
απνηνμηλψλεη, αλαγελλά ηα πγξά ηνπ ζψκαηνο θαη είλαη εμαηξεηηθφ γηα ηελ πγεία ησλ καηηψλ. 
Φξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαδνζηαθή ηαηξηθή γηα ηνλ βήρα, ηε δπζθνηιηφηεηα θαη ην άζζκα. Η ππεξβνιηθή 
πξφζιεςε σκψλ ππξήλσλ βεξίθνθνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα πγείαο.19 

4.2 Αβνθάλην: Έλα ζνχπεξ θξνχην, εμαηξεηηθφ γηα ηελ πγεία ηνπ πεπηηθνχ θαη ηεο θαξδηάο. Μπνξείηε λα 
αγνξάζεηε είηε έλα ψξηκν θξνχην (δχζθνιν κεξηθέο θνξέο) είηε έλα ζθηρηφ θαη λα ην αθήζεηε λα σξηκάζεη 
ζε κηα ράξηηλε ζαθνχια γηα αξθεηέο εκέξεο. Απνθχγεηε εάλ ζαο ζπκβνπιεχζνπλ δίαηηα ρακειήο 
πεξηεθηηθφηεηαο ζε θάιην γηα ηελ πγεία ησλ λεθξψλ.20 

4.3 Μνύξν: Τα πην δεκνθηιή είλαη ηα γιπθά κύξηηια κε πςειφηεξα αληηνμεηδσηηθά θαιά γηα ηε κλήκε θαη 
ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία. Τα καύξα βαηόκνπξα πινχζηα ζε βηηακίλε Κ, γηα ηελ πγεία ησλ νζηψλ θαη ηεο 
θαξδηάο θαη γηα ηελ πξνζηαζία απφ ην έιθνο ζηνκάρνπ. Τα ζκένπξα κε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε 
δάραξε, πινχζηα ζε θπηηθέο ίλεο θαη πινχζηα ζε βηηακίλε C, πνπ βνεζνχλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ δηαβήηε. 
Άιια πεξηιακβάλνπλ ηα κπντδελκπέξη, ηα γθόηδη κπέξη πινχζηα ζε βηηακίλε Α, ηα acai berries, ηα 
mulberries θαη ηα εμαηξεηηθά αξσκαηηθά θξνχηα ηνπ πάζνπο, έλα είδνο κνχξσλ. 21-27 

4.4 Σα Κεξάζηα είλαη γιπθά θαη δνπκεξά, κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία, λα βειηηψζνπλ 
ηελ πνηφηεηα ηνπ χπλνπ, λα ζεξαπεχζνπλ ηελ νπξηθή αξζξίηηδα θαη λα απνηξέςνπλ ηελ εθθχιηζε ηεο 
σρξάο θειίδαο θαη ην γιαχθσκα. Η πην δεκνθηιήο πνηθηιία είλαη ηα θεξάζηα ζε ζρήκα θαξδηάο κε γιπθηά 
επίκνλε γεχζε. Όπνηνο έρεη ρξφληα λεθξηθή λφζν ζα πξέπεη λα απνθεχγεη ηα θεξάζηα. 28,29 

4.5 Γιπθόκειν (Sita phal/Sharifa): Έλα θξνχην ηεο επνρήο ησλ βξνρψλ κε πξάζηλν θνιηδσηφ δέξκα 
πνπ κνηάδεη κε δέξκα πνπ πεξηέρεη πνιινχο καχξνπο ζπφξνπο εγθισβηζκέλνπο ζε ιεπθή δνπκεξή 
βξψζηκε ζάξθα κε θξεκψδε πθή ζαλ θξέκα. Γξνζίδεη θαη δηαηεξεί ηελ ηζνξξνπία ηνπ λεξνχ 
απνκαθξχλνληαο ηα νμέα απφ ην ζψκα. Πινχζην ζε βηηακίλεο B & C θαη καγλήζην, κπνξεί λα ειέγμεη ηε 
δηάξξνηα θαη λα απνηξέςεη ηελ αλαηκία, ηνλ πφλν ζηηο αξζξψζεηο, ηελ θφπσζε θαη ηελ αθκή θαη λα 
βνεζήζεη ζηνλ δηαβήηε. Οη κε βξψζηκνη ζπφξνη ηνπ φηαλ αιεζζνχλ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα λα 
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απαιιαγνχκε απφ ηελ πηηπξίδα θαη ηηο ςείξεο. Μεξηθέο δεκνθηιείο πνηθηιίεο είλαη ην ηζηξηκόγηα, ην 
mountain soursop, ην pawpaw (θνηλφ ζηηο ΗΠΑ θαη ηνλ Καλαδά) θαη ην γιπθόκειν.30-33 

4.6 Φξνύην ηνπ δξάθνπ (Pitaya/Kamalam): Πινχζην ζε αληηνμεηδσηηθά θαη πινχζην ζε θπηηθέο ίλεο, απηφ 
ην εμσηηθφ θξνχην κε δσεξφ θφθθηλν θνιηδσηφ εμσηεξηθφ θαη γεκάηε θειίδεο ζάξθα, κε ήπηα γιπθηά γεχζε 
έρεη σκέγα-3 ιηπαξά νμέα. Μηα δηαζηαχξσζε κεηαμχ αθηηληδίνπ, αριαδηνχ θαη θαξπνπδηνχ, ε πάζηα ηνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο αθκήο θαη ηνπ ειηαθνχ εγθαχκαηνο.34,35 

4.7 Σν ύθν (Anjir) είλαη έλα κνλαδηθφ θξνχην γεκάην κε βξψζηκνπο κηθξνζθνπηθνχο ζπφξνπο κε ήπηα 
γιπθηά γεχζε. Μπνξεί λα νκαινπνηήζεη πνιιέο ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί απφ ηνλ 
δηαβήηε. Τα θξέζθα ζχθα είλαη εχθνια αιινηψζηκα θαη απνμεξαίλνληαη θαη ζπληεξνχληαη γηα λα 
απνθνκίζνπλ ηα πνιιαπιά νθέιε ηνπο πνπ απμάλνληαη κεηά ηελ μήξαλζε (βι. newsletter ηόκνο 11 #1 γηα 
ηνπο μεξνύο θαξπνύο). Τα θχιια ζπθήο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξφιεςε ηεο γήξαλζεο θαη γηα ηε 
ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ δέξκαηνο. 36 

4.8 Σδάθθξνπη (Katahal): Ο κεγαιχηεξνο θαξπφο δέληξνπ ζηνλ θφζκν, εμσηηθφ, κε δηαθξηηηθή γιπθηά θαη 
θξνπηψδε γεχζε, κπνξεί λα δψζεη άκεζε ελεξγεηαθή ψζεζε, λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν νζηενπφξσζεο, λα 
ζεξαπεχζεη ηελ αλαηκία θαη λα απνηξέςεη ηηο δηαβεηηθέο επηπινθέο. Δπηιέμηε έλα ψξηκν, πνπ 
αλαγλσξίδεηαη απφ ην κνζρνκπξσδάην άξσκά ηνπ θαη ηηο απαιέο αθίδεο ζην θηηξηλσπφ δέξκα ή 
πεξηκέλεηε λα σξηκάζνπλ ηα πξάζηλα. Έλα παξφκνην θξνχην, γιπθφ θαη ζξεπηηθφ, γλσζηφ φηη είλαη ην πην 
δχζνζκν θξνχην ζηνλ θφζκν είλαη ην Νηνύξηαλ, πνπ ζπιιέγεηαη ζε νξηζκέλεο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 
Αζίαο.37-39 

4.9 Λίηζη (Litchi): Ήπηα γιπθφ, δνπκεξφ θαη πνιηψδεο, ελπδαηψλεη, ελεξγνπνηεί θαη εληζρχεη ην 
αλνζνπνηεηηθφ. Τν Ρακπνπηάλ θαη ην Μαλγθνζηίλ είλαη άιια ζηελά ζρεηηδφκελα θξνχηα.40 

4.10 Μάλγθν (Aam): Ο βαζηιηάο ησλ θξνχησλ, είλαη πινχζην ζε πνηθηιία θαη γεχζε, δνπκεξφ θαη ζξεπηηθφ 
κε ραξαθηεξηζηηθή ρξπζνθίηξηλε ζάξθα. Υςειφ ζε βηηακίλε Α, Β6, C & E θαη θπιιηθφ νμχ, είλαη έλα 
εληζρπηηθφ γηα ηελ πγεία θαη κηα απφ ηηο θαιχηεξεο ηξνθέο γηα ηνλ εγθέθαιν. Μπνξεί λα ξπζκίζεη ηελ 
αξηεξηαθή πίεζε θαζψο είλαη πινχζην ζε θάιην θαη καγλήζην θαη ρακειφ ζε λάηξην. Φξεζηκνπνηείηαη ζηελ 
παξαδνζηαθή ηαηξηθή γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πέςεο, ηελ αχμεζε ζσκαηηθψλ πγξψλ θαη ηελ αλαθνχθηζε απφ 
ηνλ βήρα.41 

4.11 Ρνδάθηλν (Aadu) είλαη έλα λφζηηκν θξνχην θηιηθφ πξνο ην έληεξν θαη ηελ θαξδηά κε ρλνπδσηή 
θινχδα, έρεη βηνδξαζηηθέο ελψζεηο πνπ κπνξνχλ λα θαηαπνιεκήζνπλ θαη λα εμαιείςνπλ ηελ candida. 
Σηελά ζπγγεληθά είλαη ηα λεθηαξίληα κε πην ιείν δέξκα θαη νη πξάζηλεο & καχξεο ζαξθψδεηο ειηέο πινχζηεο 
ζε βηηακίλε Δ.42-44 

4.12 Αλαλάο (Ananas): Απηφ ην πινχζην ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηξνπηθφ θξνχην έρεη έλδπκα πνπ 
αθνκνηψλνπλ ηηο πξσηεΐλεο, εηδηθά ηε βξνκειίλε (έλαο αληηθιεγκνλψδεο θαη αληη-δηνγθσηηθφο παξάγνληαο 
πνπ βξίζθεηαη θπξίσο ζην ζηέιερνο ηνπ θπηνχ) πνπ ην θαζηζηά θάξκαθν γηα ηνλ νξγαληζκφ. Όηαλ 
εθαξκφδεηαη ηνπηθά, βνεζά ζηε ζεξαπεία ηεο αθκήο, ησλ θνςηκάησλ, ησλ εγθαπκάησλ θαη ησλ 
ηζηκπεκάησλ απφ έληνκα. Ο ρπκφο απφ άγνπξα θξνχηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηάξξνηα θαη έκεην.45,46 

4.13 Γακάζθελν (Alubukhara): Μηα απφ ηηο θαιχηεξεο θπζηθέο ζεξαπείεο γηα ηε δπζθνηιηφηεηα, πξνάγεη 
ηε ξχζκηζε ηνπ εληέξνπ, ηελ θαξδηαγγεηαθή θαη γλσζηηθή πγεία θαη ζηαζεξνπνηεί ηα επίπεδα ζαθράξνπ ζην 
αίκα. Τν καχξν δακάζθελν (Jamun) κπνξεί επίζεο λα ζεξαπεχζεη αηκαηνινγηθέο δηαηαξαρέο.47,48 

4.14 Ζ Φξάνπια δελ είλαη κνχξν αιιά ζπλνιηθφ θξνχην (ινπινχδη κε πνιιέο σνζήθεο πνπ εκθαλίδνληαη 
εμσηεξηθά σο κηθξνί ζπφξνη). Μηα κνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ δηάθνξα αληηνμεηδσηηθά θαη βηηακίλε 
C, κπνξεί λα απνηξέςεη θαη λα θαηαπνιεκήζεη αζζέλεηεο. Δπηιέμηε θξάνπιεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο απφ 
αλνηρηφ έσο βαζχ θφθθηλν ρξψκα κε αξσκαηηθή γιπθηά κπξσδηά. Δπεηδή είλαη εχθνια αιινηψζηκεο, θάηε 
ηηο φηαλ είλαη θξέζθεο, βάιηε ηεο ζην ςπγείν άπιπηεο γηα λα παξαηείλεηε ηελ θξεζθάδα ηνπο.49 

4.15 Καξπνύδη (Tarbuj) είλαη γεκάην κε κηθξνχο καχξνπο βξψζηκνπο ζπφξνπο πινχζηνπο ζε ακηλνμέα, 
ηδηαίηεξα σκέγα-3 θαη 6 ιηπαξά νμέα. Η ηέιεηα απφιαπζε γηα λα μεδηςάζεη θαλείο ην θαινθαίξη, δηαηεξεί ην 
ζψκα δξνζεξφ, ελπδαησκέλν θαη πγηέο. Οη ζπφξνη κπνξνχλ επίζεο λα βιαζηήζνπλ θαη λα μεθινπδηζηνχλ 
γηα λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα νθέιε γηα ηελ πγεία. Ο ζηελφο ηνπ μάδεξθνο είλαη ην πεπόλη (Kharbuja) κε ηηο 
δχν πην επεξγεηηθέο πνηθηιίεο, ην cantaloup κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε βηηακίλε Α & C θαη ην ράλετληηνπ 
(ην πην γιπθφ απφ φια ηα πεπφληα) κε μερσξηζηφ άξσκα. Η θαηαλάισζε κεγάισλ πνζνηήησλ κπνξεί λα 
απμήζεη ηα επίπεδα ζαθράξνπ ζην αίκα. 50,51  
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5. Πξνζνρή 

Μεξηθνί άλζξσπνη κπνξεί λα έρνπλ πεπηηθή δπζθνξία κε θξνχηα, εηδηθά φηαλ ιακβάλνληαη ζε 
κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο, ιφγσ ηεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο ζε FODMAP (είδνο πδαηαλζξάθσλ βξαρείαο 
αιχζνπ πνπ απνξξνθψληαη ειάρηζηα απφ ην ιεπηφ έληεξν). Όζνη έρνπλ ζχλδξνκν επεξέζηζηνπ εληέξνπ 
(IBS) ή παξφκνηα εληεξηθά πξνβιήκαηα ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ λα ηξψλε απηά κε πςειή 
πεξηεθηηθφηεηα ζε FODMAPs, π.ρ. κήια, θεξάζηα, κάλγθν, λεθηαξίληα, ξνδάθηλα, αριάδηα, δακάζθελα θαη 
θαξπνχδη.52 

6. Μηα ηειεπηαία θνπβέληα! 

Η ραξά βξίζθεηαη ζηε κέηξηα πξφζιεςε θξνχησλ, ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλάγθεο θαη ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ 
νξγαληζκνχ! Όζνη έρνπλ ηαηξηθά πξνβιήκαηα ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεχνληαη ηνλ γηαηξφ ή ηνλ 
δηαηξνθνιφγν ηνπο. “Ζήζηε ηελ θάζε επνρή θαζώο πεξλάεη: αλαπλεύζηε ηνλ αέξα, πηείηε ην πνηό, 
δνθηκάζηε ηα θξνύηα επνρήο”…”Φέλξη Νηέηβηλη Θφξσ.53 

Αλαθνξέο θαη ζύλδεζκνη 

 1.        Ο Σάηπα Σάη Μπάκπα κηιά γηα ηηο Τξνθέο, ζειίδα 10,43,62,63,65,66. 

 2. https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/understanding-antioxidants 

 3. https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/antioxidants/ 

 4. https://draxe.com/nutrition/summer-fruits/ 

 5. https://draxe.com/nutrition/winter-fruits/ 

 6. Apple: https://draxe.com/nutrition/apple-nutrition/ 

 7. Citrus fruits: http://www.walkthroughindia.com/nursery/top-15-varieties-of-citrus-fruits-available-in-india/ 

 8. Cranberries: https://health.clevelandclinic.org/benefits-of-cranberries/ 

 9. Grapes: https://www.1mg.com/ayurveda/grapes-121 

 10. https://www.healthline.com/nutrition/benefits-of-grapes# 

 11. Guava: https://drlogy.com/food-facts/fruits/guava-11-marvellous-health-benefits-important-facts 

 12. https://www.1mg.com/ayurveda/guava-110 

 13. Kiwi: https://www.healthifyme.com/blog/kiwi-fruit-benefits/ 

 14. Pears: https://www.1mg.com/ayurveda/pear-140 

 15. Pomegranates: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4007340/#:~:text=Pomegranate 

 16. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23684435/ 

 17. Sapota: https://www.netmeds.com/health-library/post/sapodilla-sapota-health-benefits-nutrition-uses-recipes-and-side-
effects# 

 18. Star fruit: https://draxe.com/nutrition/star-fruit/ 

 19. Apricot: https://pharmeasy.in/blog/ayurveda-uses-benefits-side-effects-of-apricot/ 

 20. Avocado: https://draxe.com/nutrition/avocado-benefits/ 

 21. Berries: https://draxe.com/nutrition/health-benefits-blueberries/ 

 22. https://draxe.com/nutrition/health-benefits-blackberries/ 

 23. https://draxe.com/nutrition/raspberry-nutrition/ https://draxe.com/nutrition/boysenberry/ 

 24. https://draxe.com/nutrition/goji-berry-benefits/ 

 25. https://draxe.com/nutrition/acai-berry/ 

 26. https://draxe.com/nutrition/mulberry/ 

 27. https://draxe.com/nutrition/passion-fruit/ 

 28. Cherries: https://draxe.com/nutrition/benefits-of-cherries/ 

 29. https://www.healthifyme.com/blog/benefits-of-cherries/ 

 30. Custard apple: https://www.1mg.com/ayurveda/custard-apple-124 

 31. https://bebodywise.com/blog/custard-apple-benefits/ 

 32. https://draxe.com/nutrition/cherimoya-fruit/ 

 33. https://draxe.com/nutrition/pawpaw-fruit/ 

 34. Dragon fruit: https://food.ndtv.com/food-drinks/7-dragon-fruit-benefits-the-antioxidant-vitamin-powerhouse-1247454 

 35. https://www.medicinenet.com/can_i_eat_dragon_fruit_every_day/article.htm 

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/understanding-antioxidants
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/antioxidants/
https://draxe.com/nutrition/summer-fruits/
https://draxe.com/nutrition/winter-fruits/
https://draxe.com/nutrition/apple-nutrition/
http://www.walkthroughindia.com/nursery/top-15-varieties-of-citrus-fruits-available-in-india/
https://health.clevelandclinic.org/benefits-of-cranberries/
https://www.1mg.com/ayurveda/grapes-121
https://www.healthline.com/nutrition/benefits-of-grapes
https://drlogy.com/food-facts/fruits/guava-11-marvellous-health-benefits-important-facts
https://www.1mg.com/ayurveda/guava-110
https://www.healthifyme.com/blog/kiwi-fruit-benefits/
https://www.1mg.com/ayurveda/pear-140
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4007340/#:~:text=Pomegranate
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23684435/
https://www.netmeds.com/health-library/post/sapodilla-sapota-health-benefits-nutrition-uses-recipes-and-side-effects
https://www.netmeds.com/health-library/post/sapodilla-sapota-health-benefits-nutrition-uses-recipes-and-side-effects
https://draxe.com/nutrition/star-fruit/
https://pharmeasy.in/blog/ayurveda-uses-benefits-side-effects-of-apricot/
https://draxe.com/nutrition/avocado-benefits/
https://draxe.com/nutrition/health-benefits-blueberries/
https://draxe.com/nutrition/health-benefits-blackberries/
https://draxe.com/nutrition/raspberry-nutrition/
https://draxe.com/nutrition/boysenberry/
https://draxe.com/nutrition/goji-berry-benefits/
https://draxe.com/nutrition/acai-berry/
https://draxe.com/nutrition/mulberry/
https://draxe.com/nutrition/passion-fruit/
https://draxe.com/nutrition/benefits-of-cherries/
https://www.healthifyme.com/blog/benefits-of-cherries/
https://www.1mg.com/ayurveda/custard-apple-124
https://bebodywise.com/blog/custard-apple-benefits/
https://draxe.com/nutrition/cherimoya-fruit/
https://draxe.com/nutrition/pawpaw-fruit/
https://food.ndtv.com/food-drinks/7-dragon-fruit-benefits-the-antioxidant-vitamin-powerhouse-1247454
https://www.medicinenet.com/can_i_eat_dragon_fruit_every_day/article.htm
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 36. Figs: https://draxe.com/nutrition/figs-nutrition/ 

 37. Jackfruit: https://draxe.com/nutrition/jackfruit/ 

 38. https://www.healthifyme.com/blog/jackfruit/ 

 39. Durian: https://draxe.com/nutrition/durian-fruit/ 

 40. Lychee: https://draxe.com/nutrition/lychee/ 

 41. Mango: https://draxe.com/nutrition/mango-nutrition/ 

 42. Peach: https://draxe.com/nutrition/peach-nutrition/ 

 43. Olive: https://draxe.com/nutrition/olives-nutrition/ 

 44. Nectarines: https://www.healthline.com/nutrition/nectarine-vs-peach#basics 

 45. Pineapple: https://draxe.com/nutrition/benefits-of-pineapple/ 

 46. https://www.drugs.com/npc/pineapple.html 

 47. Plum: https://draxe.com/nutrition/plum-benefits/ 

 48. Black plum/Jamun: https://www.getatoz.com/content/10-health-benefits-of-black-plum/2476 

 49. Strawberry: https://draxe.com/nutrition/strawberry-nutrition/ 

 50. Watermelon: https://draxe.com/nutrition/benefits-of-watermelon/ 

 51. Cantaloupe & Honeydew: https://draxe.com/nutrition/honeydew/#Honeydew_vs_Cantaloupe 

 52. FODMAP: https://draxe.com/nutrition/fodmaps/ 

 53. American naturalist, poet, and philosopher and author (19
th

 century) known for his famous book “Walden”, a reflection 
upon simple living in natural surroundings. 

2. Αλέθδνηα 

1. Σαρεία αληίδξαζε δώσλ ζηε Γνλεηηθή 11634…Ηλδία  

Ο ζεξαπεπηήο πεξηέζαιςε ην 7ρξνλν θαηνηθίδην ηνπ γείηνλά ηνπ, έλα γθφιληελ ξηηξίβεξ νλφκαηη Τδίκη, ην 
νπνίν ππέθεξε απφ έληνλν πφλν ζηελ πιάηε, ζηνκαρφπνλν θαη ππξεηφ. Ήηαλ ηφζν αδχλακν πνπ δελ 
κπνξνχζε λα ζηξίςεη ζην πιάη θαη δελ κπνξνχζε θαλ λα ζεθσζεί. Σηνλ ζθχιν δφζεθε CC1.1 Σνλσηηθό 
γηα δώα + CC9.2 Ομείεο ινηκώμεηο + CC12.1 Σνλσηηθό γηα ελήιηθεο…κία δόζε θάζε 10 ιεπηά γηα 2 
ψξεο. Αλεζπρψληαο, ζε πεξίπησζε πνπ επξφθεηην γηα αζζέλεηα ηνπ ηζρίνπ πνπ νδεγεί ζε αλαπεξία, ν 
ηδηνθηήηεο ζθέθηεθε λα επηζθεθηεί ηνλ θηελίαηξν. Τν επφκελν πξσί, φηαλ είδε φηη ππήξρε κηα νπζηαζηηθή 
βειηίσζε, ν ηδηνθηήηεο απνθάζηζε λα ζπλερίζεη κφλν κε ηε ζεξαπεία δνλεηηθήο. Καζψο ν ππξεηφο είρε 
ππνρσξήζεη θαη ν ζθχινο ήηαλ ζε ζέζε λα ζεθσζεί αιιά δπζθνιεπφηαλ λα ζηαζεί ζηα πίζσ πφδηα ηνπ, ε 
ζεξαπεία εληζρχζεθε θαηάιιεια. Τελ επφκελε κέξα κπφξεζε λα ζηαζεί άλεηα ζηα ηέζζεξα πφδηα αιιά 
έθαλε εκεηφ φ,ηη έηξσγε θαη δελ είρε φξεμε. Με έλα λέν ίακα γηα ηε δπζπεςία, ν εκεηφο ζηακάηεζε θαη ε 
φξεμε επέζηξεςε ηελ επφκελε θηφιαο κέξα, πξνο κεγάιε αλαθνχθηζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ.  

Ο ζεθηνχξηηπ ηεο γεηηνληάο ηνπ ίδηνπ ζεξαπεπηή βξήθε έλα εγθαηαιειεηκκέλν 
κνζράξη πνπ ήηαλ πεξίπνπ δχν κελψλ. Τν κνζράξη ήηαλ εμαηξεηηθά αδχλακν, δελ 
βέιαδε θαη δελ κπνξνχζε λα ζηαζεί ζηα πφδηα ηνπ, ελψ έπξεπε λα ηαΐζηεί κε ην 
ρέξη. Τελ 1ε Απξηιίνπ 2022, ρνξεγήζεθε ζην κνζράξη CC1.1 Σνλσηηθό γηα 
δώα + CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC12.2 Σνλσηηθό παηδηώλ. 
Υπήξμαλ άκεζεο ελδείμεηο βειηίσζεο θαη κέζα ζε ηξεηο εβδνκάδεο, πξνο έθπιεμε 
θαη ραξά φισλ, ην κνζράξη κπφξεζε λα θηλεζεί θαη λα θάεη κφλν ηνπ θαη άξρηζε 
επίζεο λα βγάδεη ρακεινχο ήρνπο βειάζκαηνο. Απφ ηνλ Οθηψβξην, ην κνζράξη 
έρεη γίλεη πγηέο θαη δπλαηφ, θάλεη δπλαηνχο ήρνπο βειαζκνχ πνπ αθνχγνληαη ζε 
φιε ηε γεηηνληά θαη έρεη πηνζεηεζεί σο θαηνηθίδην απφ νιφθιεξε ηελ νηθηζηηθή 

θνηλφηεηα!  

2. Αλαδσνγόλεζε αδξαλώλ θπηώλ 11641…Ηλδία  

Γνεηεπκέλνο απφ ηα φκνξθα ξνδ-κνβ άλζε ηξνκπέηαο ηνπ θπηνχ Allamanda blanchetti (Purple 
Allamanda) έμσ απφ ην κνπζείν Chaitanya Jyoti ζην Πνπηαπάξηη, απηή ε επίδνμε ζεξαπεχηξηα αγφξαζε 
έλα δελδξχιιην θαη ην έβαιε πξνζεθηηθά ζε γιάζηξα ζην ζπίηη. Γπζηπρψο, αθφκε θαη κεηά απφ ηξεηο κήλεο 
θξνληίδαο, παξέκεηλε αδξαλέο, νχηε αλαπηπζζφηαλ νχηε άλζηδε φπσο αλακελφηαλ. Απνγνεηεπκέλε, ήηαλ 
ζηα πξφζπξα λα ράζεη ηελ ειπίδα ηεο αιιά κεηά ζπκήζεθε πνιιέο πεξηπηψζεηο θπηψλ πνπ 
ελζαξξχλζεθαλ ζην newsletter δνλεηηθήο. Πεξίκελε κε αλππνκνλεζία λα πάξεη ην θνπηί ηεο ησλ 108CC. 
Σηηο 4 Απγνύζηνπ 2022, άξρηζε λα ζεξαπεχεη κε CC1.2 Σνλσηηθό θπηώλ. Τελ επφκελε εβδνκάδα, ην 
θπηφ κεγάισζε ειαθξψο. Έηζη, ε ζεξαπεχηξηα πξφζζεζε CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC15.1 

https://draxe.com/nutrition/figs-nutrition/
https://draxe.com/nutrition/jackfruit/
https://www.healthifyme.com/blog/jackfruit/
https://draxe.com/nutrition/durian-fruit/
https://draxe.com/nutrition/lychee/
https://draxe.com/nutrition/mango-nutrition/
https://draxe.com/nutrition/peach-nutrition/
https://draxe.com/nutrition/olives-nutrition/
https://www.healthline.com/nutrition/nectarine-vs-peach#basics
https://draxe.com/nutrition/benefits-of-pineapple/
https://www.drugs.com/npc/pineapple.html
https://draxe.com/nutrition/plum-benefits/
https://www.getatoz.com/content/10-health-benefits-of-black-plum/2476
https://draxe.com/nutrition/strawberry-nutrition/
https://draxe.com/nutrition/benefits-of-watermelon/
https://draxe.com/nutrition/honeydew/#Honeydew_vs_Cantaloupe
https://draxe.com/nutrition/fodmaps/
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Φπρηθό & πλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό ζην παξαπάλσ ίακα. Τξεηο εβδνκάδεο κεηά ηε ζεξαπεία, ην θπηφ 
θέξδηζε χςνο αιιά δελ άλζηζε. Έηζη ην ίακα εληζρχζεθε πεξαηηέξσ κε ηελ πξνζζήθε CC8.1 Σνλσηηθό γηα 
γπλαίθεο. Πξνο έθπιεμε θαη ραξά ηεο ζεξαπεχηξηαο κέζα ζε κηα εβδνκάδα ην θπηφ αλέπηπμε ηέζζεξηο 
κπνπκπνχθηα θαη πνιιά λέα θιαδηά. Μεηά απφ ιίγν πεξηζζφηεξν απφ έλα ζπλνιηθφ κήλα, ην πξψην 
κπνπκπνχθη ηνπ θπηνχ άλζηζε ζ’ έλα φκνξθν ινπινχδη θαη ηα άιια κπνπκπνχθηα αθνινχζεζαλ ην 
παξάδεηγκά ηνπ. Γηα ηελ πξφζθαηα εηδηθεπκέλε ζεξαπεχηξηα, απηή ε πξνζσπηθή εκπεηξία ήηαλ πξάγκαηη 
επράξηζηε! 

 

3. Καηαπιηζκνί & Κιηληθέο 

Σαθηηθνί θαηαπιηζκνί ζην Πνπηαπάξηη 

Έλαο θαηαπιηζκφο δνλεηηθήο μεθίλεζε έλα Σαββαηνθχξηαθν ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2022 ζε έλα θνληηλφ ρσξηφ 
Karnatakanagapalli απέλαληη απφ 
ηνλ πνηακφ Chitravati θαηφπηλ 
αηηήκαηνο ελφο ηθαλνπνηεκέλνπ 
αζζελνχο. Τξεηο θαηαπιηζκνί έρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζηηγκήο ζε 
δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ θαη 78 
αζζελείο έρνπλ αληηκεησπηζηεί. 
Δπηπιένλ, ην CC12.2 Σνλσηηθό 
παηδηώλ + CC17.3 Σνλσηηθό 
Δγθεθάινπ & Μλήκεο δηαλέκεηαη 
ζε κηθξά παηδηά. Ο 
Θεξαπεπηήο11604 πξσηνζηάηεζε 
ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 
δηεπζεηήζεσλ, ελψ καδί ηνπ 
ζπκκεηείραλ ηξεηο ζεξαπεπηέο 11624, 

2742, 11602  πνπ παξεπξέζεθαλ εθ 
πεξηηξνπήο. Λφγσ ηεο ηεξάζηηαο 
αληαπφθξηζεο, έλαο επξχρσξνο 
ρψξνο νξγαλψλεηαη ζ’ έλα θνληηλφ 
ζρνιείν γηα ηελ άλεζε ησλ 
κειινληηθψλ αζζελψλ. Με ηελ 
πξσηνβνπιία ηνπ Θεξαπεπηή 11624 
θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ 
Θεξαπεπηώλ 11604 & 03518, έλαο 
άιινο θαηαπιηζκφο 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Πνπηαπάξηη  
ζ’ έλαλ ρψξν Balvikas ζηελ Απνηθία 

Janakiramayya, απέλαληη απφ ην λνζνθνκείν Super specialty, ζην Prasantigram, ζηηο 11 Σεπηεκβξίνπ 
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2022 (βι. εηθφλα). Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εμεηαζηήξησλ, δφζεθε κηα ζχληνκε νκηιία επαηζζεηνπνίεζεο 
ζρεηηθά κε ηε δνλεηηθή ζε φινπο ηνπο ζπγθεληξσκέλνπο. 58 αζζελείο, απφ έλα κσξφ έμη κελψλ έσο έλαλ 
ελήιηθα 72 εηψλ, ππνβιήζεθαλ ζε ζεξαπεία γηα δηάθνξεο παζήζεηο, κε θπξίαξρε πάζεζε ηελ 
αλαπλεπζηηθή αιιεξγία.  

Οη δάζθαινη Balvikas βνήζεζαλ κε ηελ εγγξαθή θαη ηε ζέζε ηνπ αζζελνχο. Καη ζηα 28 παηδηά ρνξεγήζεθε 
επίζεο ΙΒ κε CC17.3 Σνλσηηθό Δγθεθάινπ & Μλήκεο πνπ πξνζηέζεθε ζε απηφ. Καζψο ν θαηαπιηζκφο 
εθηηκήζεθε ηδηαίηεξα απφ ηνπο ληφπηνπο, ζα γίλεη πιένλ ηαθηηθή ιεηηνπξγία. 

4. Δηο Μλήκελ 

Ρεβέθθα Κέθνπ 02305…Διιάδα άθεζε ηελ επίγεηα θαηνηθία ηεο ιφγσ θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο ζηηο 28 Ινπιίνπ 
2022 ζε ειηθία 65 εηψλ, κε ηελ Prema Vahini ηνπ Σνπάκη θάησ απφ ην καμηιάξη ηεο. Δξγάζηεθε σο 
Γηεπζχληξηα Λπθείνπ ζε κηα ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή ηεο Διιάδαο, φπνπ άγγημε ηηο δσέο πνιιψλ καζεηψλ 
ηεο κε ηελ θαινζχλε θαη ηε ζπκπφληα ηεο θαη έγηλε κεηέξα παηδηψλ ρσξίο γνλείο ή θαθνπνηεκέλσλ ή 
εζηζκέλσλ. Απέθηεζε ην SRHVP ηεο ην 2001 θαη ην θνπηί ησλ 108CC ην 2013 θαη ζπλδχαζε ηελ πξαθηηθή 
ηεο ζηε δνλεηηθή κε ηηο seva δξαζηεξηφηεηέο ηεο κε ηα παηδηά. Οη αλζξψπηλεο αμίεο πνπ επέδεημε ζα 
κέλνπλ πάληα ζηε κλήκε καο! 

HS Narayan Murthy 11018…Ηλδία 67, απεβίσζε ιφγσ θαξδηαθήο πξνζβνιήο ζηηο 24 Απγνχζηνπ 2022. 
Δξγαδφηαλ ζε ζρνιείν Σάη ζην Karwar, ππεξέηεζε σο Γθνπξνχ ηνπ Balvikas θαη ζπκκεηείρε ζε 
δξαζηεξηφηεηεο Sai Samithi. Ήηαλ ραξνχκελνο πνπ έθαλε seva δνλεηηθήο ζηνπο θίινπο θαη ζπγγελείο ηνπ 
θαη ήηαλ πάληα πξφζπκνο λα πξνζθέξεη ζεξαπεία ζε φινπο φζνπο ηνπ παξέπεκπαλ.  

Πξνζθέξνπκε ηηο πξνζεπρέο καο γηα ηηο ςπρέο ησλ λεθξψλ. 

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


