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 డా.జిత్ కే అగగర్హాల్ యొకక డెస్కక నుండ ి 

ిమబ ైన తృిక్టీషనయలకు,  

బేభు ర ైతమిాతుక్స్ రము లేఖ యొకక థిభ సంచిక విడుదల చేళనట ినఽండ,ి ించరము ంగ ఉనన సధకుల  నఽండ ి
చాలా ఫలబ నై తిిసందన భాకు లభంచింద.ి భా ఈ క్ొతు  మితనం మీ అందమిక్త ఉయోగకయంగనఽ భమిము మీయు 
బ చఽుకున ేవిధంగనఽ ఉందనన విషమం త యౌళ బేభు ఎంతో ఆనందసిఽు నానభు. US నఽండ ిక అఫామసకుమలు థిభ 
సంచికలో చిఽమింఫడని, క క్సైఽలో ఉయోగించిన భందఽల వివ్మలనఽ చాళ, అదవేిధబ ైన మోగ లక్షణ్ాలునన క మోగిక్త 
ఆబ  అర ేభందఽలతు ఇవ్వడం దావమ సపలతాలు లభంచామతు భాకు త యౌమచళేంద.ి ఇటువ్ంట ిసపలబ నై క్ైసఽ వివ్మలనఽ 
భమిము అనఽబరలనఽ తుయంతయం మీయందయు భాకు ంపతూ ఉంటాయతు ఆశిసఽు నానభు.  

2010 ళీెంఫర్ 17న ర ైతమిాతుక్స్ రము లేఖ యొకక థిభ సంచికనఽ భన మిబ నై బగరన్ ఫౌతికంగ ఆశ్రయవదించాయనన 
వుబరయుతు మీకు ఆనందంగ త యౌమచేసఽు నాననఽ (తౄో టోనఽ చాడండ)ి. సవమి రయులేఖనఽ తభ దివ్మ హసు లతో తీసఽక్ొతు, 
అందఽలో ఉనన నాలుగు ేజీలనఽ చాళ తభతో తృటు తభ తురసతుక్త తీసఽకు ర యళాయు. ఈ విధంగ ించరము ంగ ర ైఫరి  
సధకులు అందిసఽు నన ళేవ్నఽ సవమి అంగకీమించి తృో ి తా్హన అందచేసయు. 

2007 సంవ్త్మతుక్త  భుందఽ ర ఫైరి  అఫామసంె ైశిక్షణ్ తృ ందిన సధకులకు, సభమమ్ ఴీయౌంగ్ ర ఫైరషిణ్ తృో తంట ైసయున 
ఉయోగించ ేవిధానంె ైవిఱషే శిక్షణ్ ఇవ్వఫడింద.ి మీమచిిున తిిపలీ దావమ, మీలో క్ొందమకి్త 108 క్భన్ క్ంఫర లె ైఎయుక 
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లేదతు బేభు గరఴ ంచాభు. 900 మోగ లక్షణ్ాలకు ెైగ నమం చేమగల మెడబీేడ్ భందఽల సమితులే, ఈ 108 క్భన్ క్ంఫర లు. 
వీటతిు ఉయోగించడం భమింత సఽలబం. నాతన ర ైతమిాతుక్స్ అఫామసకులకు వీట ిఉయోగతున ె ైశిక్షణ్ ఇవ్వఫడుతోంద.ి 

2008 భామోల ోబగరన్ 108 క్భన్ క్ంఫర ల ఫాకు్నఽ ఫౌతికంగ ఆశ్రయవదించాయు. దీతు తమవత సధకులు అదఽబతబ నై 
పయౌతాలనఽ తృ ందఽతునానయు. తిి న ల మితృో యుీ నఽ కరభం తక ంసఽు నన తిియొకక అఫామసకుడు/అఫామసకుమలు ఈ 
ఫాకు్నఽ తృ ందడాతుక్త అయుు లే. అయుు ల ైన సధకులు ఱింతి తులమాతుక్త వ్చిునపడు ఈ ఫాకు్నఽ భా వ్దద నఽండ ి
తీసఽక్ోవ్చుతు త లుపకుంటునానభు.  

ఎటలిాగ ైఈ రయులేఖనఽ భమింత బ యుగు యచడాతుక్త మీయు భాకు ంచ ేవిలుర నై సలహలనఽ భమిము ఆలోచనలనఽ 
బేభు ఆసక్తుతో ఎదఽయు చాసాు  ఉంటాభు. మీయందయు మీ అభతృిమాలనఽ లేదా శినలనఽ ండాతుక్త క్ొంత సభమాతున 
క్ైటాభంచవ్లళందగి భా భనవి.  

మీ తుయంతయ ేిభనఽ భమమిు సహక్మతున ఆశిసఽు నానభు. మీయు చేసఽు నన గొ ళేవ్నఽ క్ొనసగించండ.ి 

ేిభూయవకంగ సభ ళేవ్లో ఉనన  

జిత్ అగగమవల్ 

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

 మనము ఆలోచుంచఴలసన ితితృహదిత చట్టుం 

UK ,మూమోప్ (2011 ఎలి్ నఽండ ి ఈ చటీభు అభలుక్త వ్సఽు ంద)ి భమిము USA దఱేలలో ఆమోగమం భమమిు ఆహయ  
దామా ల ైన విటమినఽల , మినయలు్, భూయౌకలు ,ఆముమైవద భమిము ఇతయ తిామభానమ భందఽలు చటీ వియుదధబ నైవ్తు క 
తిితృదతి చటీం భేయయచడభు జమగిింద.ి ఇద ిఇటిక్ ైఆళేీ యేౌమాలో క చటీంగ భామింద.ి 

ర ైతిమాతుక్స్ భందఽలలో ఏ ఫౌతిక దాయధం లేకతృో భనటిక్ట, జిల ళేవచునఽ మమిితం చళే ేఇటువ్ంట ితిితృదతి చటీంె ై
భన ర ఫైరి  ఴీలయుల  తభ అసభభతితు వ్మకుం చేసు యతు ఫావిసఽు నానభు. ఇధ ిచటీంగ భామిత ేఅనకే సహజ ఆమోగమ క్తలతుకుల , ఆమోగమ 
దఽక్ణ్ాలు భమమిు రమతృమలు భూళరేమఫడతాభ. అంత ేక్కుండా జిలు ఆమోగమ సంయక్షణ్ క్ోసం ఎటువ్ంట ిదఽష ర్ఫారలు 
కలుగచ మతు ఇంత ఉతుభబ నై భందఽలనఽ ఉయోగించ ేఅవ్క్ఱతున క్ోలోతాయు. 

ఈ చటీం ించరము ంగ రము  చ ందవ్చఽు క్ఫటిీ, ఈ విషమంలో తగని మీతిలో వ్మవ్హమించ ేక్ొయకు ర ైఫరి  సధకులకు, ఈ చటీం 
గుమించి ూమిుగ త లుసఽకున ే హకుక ఉందతు బేభు ఫావిసఽు నానభు. ఉదాహయణ్కు ఇద ి  చటీంగ భామై భుందఽగ UK 
సధకులు, ఈ క్తరంద ఇవ్వఫడని యౌంకులో ఉనన అమీీనఽ (టెషిణ్) సంతకం చేమవ్చఽు. 

http://www.ipetitions.com/petition/joininghandsinhealth/#sign_petition 

"జాభతుంగ్ హండ్్ ఇన్ ఴెల్ు  " అనన క వీడియోలో, ఈ క్ొతు  తిితృదతి చటీం యొకక నేధామతున అందచేసయు: 

http://www.grammasintl.com/html/campaigns/jhih_videos.asp. ఈ వీడియోలో డేమ్ జూడ ీడ ంచ్ రమఖామత. USAలో 
పపడ్ అండ్ డగి్ అడిభతుళేీ షేనఽక చ ందని అనేక క్ంగెరస్స్ అధిక్యులు భమిము ళతుమర్ అధకి్యులె ై ఈ వీడియోలో 
యూతృ ందించఫడింద.ి ఇద ి ించరము  శక్తుగల వ్యల్్ ఴెల్ు  ఆయగన జైషైన్ భమమిు వ్యల్్ టరడి్ ఆయగన ైజషైన్ వ్ంట ి అంతమీ తీమ 
సంసాలకు సంబందించినద.ి మీయు ఈ విషమం ె ైఎయుక కయౌగమిుండడం అవ్సయం. 

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

http://www.ipetitions.com/petition/joininghandsinhealth/#sign_petition
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 జనయరుంగహ మారచబడని ఆహార్హలు 

భనం దిలీలో ెటుీ క్ోరయౌ్న అతమంత తీవ్బి ైన భమో సభసమ జనఽమయంగ భాయుఫడిన ఆహమలు. వీటితు GM లేదా GMO అతు 
అంటాయు. భన షేంటల  భమిము కుటుంబ సబుమల ఆమోగమ సంయక్షణ్ క్ొయకు భనభు ఈ విధబ ైన ఆహమలతు గుమించి 
త లుసఽక్ోవ్డం ఎంతో భుఖమం. 

 దవి్మబ నై భన కిితి తయౌల భనకు మోగ తురయణ్కు ఉయోగడ ేఅనేక భూయౌకలనఽ భమమిు ముకకలనఽ అందించడం దావమ, 
తన భడ్లబ ైన భనె ై తన అతృయబ నై ేిభనఽ చాసఽు ంద.ి భన బూమిె ై భమమిు భన మమవ్యణ్ంె ై భనకునన 
అనఽబందాతున అనేక భంది "ర బ్ ఆఫ్ ల ైఫ్"( జీవిత అయౌలక) అతు అనానయు.  

ెదద లాఫాల క్ోసం విజాా న ఱసు ే తున రమతృమలలో యిోగించడం జయుగుతోంద.ి ఇటువ్ంట ివ్మకుు లు జిలకునన మోగల చిక్తత్క్ె ై
విషూమతి భందఽలనఽ తమాయు చేమడబ ేక్కుండా, జిలనఽ తృౌలీక ఆహయ స్ోబేన్నోఽ భమిము భూయౌకలనఽ తీసఽక్ోకుండా 
ఆరళే, భానవ్పలు భమమిు జంతువ్పలు ఆహయంగ తీసఽక్ొన ేఅనేక ధానమ, ళ్ా భమిము కూయగభల వితునాలలో జనఽమ 
యబ ైన భాయులనఽ చసేఽు నానయు. 

జనఽమయంగ భాయుఫడని ఆహయం ళేవించడం భన ఆమోగమంెైన భాతబి ేక్కుండా, అనకే తమల వ్యకు దాతు దఽష ర్ఫావ్ం 
చాపతుంద.ి ర ఫైరి  సధకులు జనఽమయంగ భాయుఫడని ఆహమల గుమించి భమిము వీట ిదావమ కయౌగ ైదఽష ర్ఫారల గుమించి 
త లుసఽక్ోవ్డం భంచింద.ి ించ రము ంగ ఉనన సధకులందయు వీట ిభిాదాల గుమించి త లుసఽకుతు, తభ ళేనఴ తులకు 
భమిము ఇయుగు తృ యుగులో ఉననరయందమిక్ట త యౌమచళేేు , రమిక్త ఎంతో సహమడనిరయవ్పతాభు. అవ్గహన శక్తువ్ంతబ ైనద ి
భమిము అజాా ానం భిాధకయబ ైనధ.ి భన ఆమోగమ సంయక్షణ్, భన కుటుంబ సబుమల ఆమోగమ సంయక్షణ్ భమమిు ఈ ించంలో 
ఉనన సో దమ ీసో దయుల ఆమోగమ సంయక్షణ్ కనాన ధిానబ నైద ిభమొకట ిఏభుంటుంద?ి GM ఆహయంె ైభమకి్ొతున వివ్మల క్ోసం: 
Google : జనఽమయంగ భాయుఫడని ఆహయం. 

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

 కహమన్ కహుంబో లు ఉయోగ ుంచన కేష విఴర్హలు 

1. చలుు డిన ఆుంతిుం (ఎ ుండకి్స్) 2733…India 

క 16 ఏళ్ా మువ్కుడు, గత భూడు న లలుగ తన ఉదయం కుడ ిఫాగంలో తుయంతయబ ైన నొ భమిము గమస్స ఏయడడం 
సభసమతో ఫాధడేరడు. క అలాీ ే సౌండ్ మీక్షలో ఈ మోగి యొకక ఆంతంి తీవ్ంిగ రచిందతు భమిము చిలుల డిముందతు 
త యౌళంది. ఉదయ కుడ ిఫాగంలో క గడ్ ఉందతు కూడా త యౌళంద.ి డాకీర్ ర ంటనే ఆెమైషణ్ చేమాలతు చ తృయు క్తు ఆమిధక 
సభసమల క్యణ్ంగ తయౌల తండుిలు ఆమైషన్ చేభంచడాతుక్త తుమకమించి క ర ైతిమాతుక్స్ సధకుడితు సందిించాయు. ఈ 
మోగిక్త ఈ క్తరంద రిళన భందఽలు ఇవ్వఫడా్ భ: 
#1, CC4.3 Appendicitis + CC21.11 Abscess + CC3.1 Heart Tonic...6TD 

ఆయు రమల తమవత ఉదయ ఫాగంలో ఉనన గడ్ భామబ ైంద.ి ఆ మోగిక్త 75% వ్యకు నొ తగిగంది క్తు గమస్స ఏయడడం 
సభసమ అపడపడు ఉండేది. ఇతతుక్త ఈ విధంగ భందఽనఽ భాయుడం జమిగింది: 
#2. CC4.3 Appendicitis + CC21.11 Abscess + CC4.10 Indigestion 

http://www.google.com/
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క న ల తమవత మోగిక్త నొ 90% వ్యకు తగిగనడిక్త, గమస్స సభసమ క్ొనసగుతూనే ఉండేది. ఇతతుక్త ఫలం క్ోసం CC12.2 
Children’s Tonic ెైన ఇవ్వఫడిన భందఽతో  చేమిు ఇవ్వఫడింది. భమో న ల తమవత ఇతతుక్త నొ ూమిుగ తగిగంది. గమస్స 
సభసమ క్ొనసగడంతో సధకుడు భుందఽ ఇచిున భందఽలో CC4.2 Liver and Gall Bladder Tonic  చేమిు ఇచాుయు. 

మెండు న లల తమవత ఇతతుక్త గమస్స సభసమ ూమిుగ తగగడం క్యణ్ంగ ఈ మువ్కుడు చాలా ఆనందంగనఽ ఉతా్హంగనఽ 
కతుంచాడు. ర ైఫరి  భందఽలు రేసఽక్ోవ్డం,  బ యుగుడిన తన ఆమోగమం ళాయడడం క్ోసం, ఈ మువ్కుడు క్ొంత క్లం 
క్ొనసగించాడు. 

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

2. గరభసహిఴము షమషయ 2763…India 

 నాలుగు గయబసిరలుతో ఫాద డిన క భఴ ళ్కు ఈ క్తరంద రిళమునన భందఽలు ఇవ్వఫడినాభ: ఈబ  భమొకసమ ి

గమిబణ్ి అభన ర ంటనే ఈబ కు CC8.1 Female Tonic + CC8.2 Pregnancy  ఇవ్వఫడింది. ఈ భందఽలనఽ సివ్ం 
వ్యకు రేసఽక్ోవ్డంతో ఈబ కు క ఆమోగమకయబ ైన శివువ్ప జతుభంచింద.ి 

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

3. బ ైతృో లార్ వహయధి 2640…India 

క భనోమోగ ర ైదఽమడు తన ేషంటలలో కమెైన క 45 ఏళ్ా వ్మక్తుతు (ఈ వ్మక్తు అలోల తి ర ైదఽమడు) క ర ైఫరి  సధకుడు వ్దద  
ంంచాయు. ఈ వ్మక్తు గత 25 ఏళ్ాగ ఫ ైతృో లార్ రమధితో ఫాధడా్ యు. ఆ సభమంలో ఈ వ్మక్తు, భనోమోగ ర ైదఽమడు ఇచిున 

న నండు యక్ల అలోల తి భందఽలు రేసఽకునేరయు. ర ైఫరి  సధకుడు ఈ వ్మక్తుక్త ఇచాుయు: 
#1. CC15.2 Psychiatric Disturbances…TDS  

#2. CC15.6 Sleep Disorders ఈ మెండవ్ భందఽనఽ తిి మతి ిఏడింటిక్త భమిము తొమిభదింటిక్త రేసఽక్ోభతు మోగిక్త 
చ ఫడింది. 

భూడు న లల తమవత భనోమోగ ర ైదఽమడు ఈ మోగి రేసఽకుంటునన మెండు అలోల తి భందఽలనఽ తగిగంచాడు. భమిక్ొతున న లల 

తమవత, క్ైక అలోల తి భందఽ త మిగియౌన భందఽలు తుయౌరేమఫడా్ భ. ఆ కక అలోల తి భందఽనఽ 
అవ్సయబ ైనపడు భాతబి ేరేసఽక్ోభతు చ ఫడింది. ఇపడు (క సంవ్త్యం తమవత) ఈ మోగ ిఆమోగమకయంగ 
జీవిసఽు నానయతు సధకుడు త యౌమచేసయు. 

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

4. మెదడులో కణతిి - గ్లుయోబకు సాో మా మయౌటతౄహరమస్క గేేడ్ 4 2749…New Zealand 

క 53 ఏళ్ా వ్మక్తుక్త బ దడులో కణ్ితి ఉండడం క్యణ్ంగ శసు రచిక్తత్ చేసయు. సయీమీ తమవత ఱసు ర తుపణ్ులు ఈ మోగ ిక్ైవ్లం భమో 
14 న లలు భాతబి ేజీవించి ఉంటాడతు మోగియొకక కుటుంఫాతుక్త త యౌమచేఱయు. మోగ ిభమిము అతతు కుటుంబ సబుమలు తుమశ 

చ ందకుండా క ర ైఫరి  సధకుమలతు  సందిించాయు.ఆబ  ఈ మోగిక్త ఈ క్తరంద రిళన భందఽలనఽ ఇచిుంది: 
#1. CC2.1 Cancers - All + CC2.3 Tumours + CC12.1 Adult Tonic + CC18.1 Brain & Memory Tonic...TDS  

ఇన పక్షన్ (అంటురమధ)ి తురయణ్క్ెై ఈ క్తంద రిళన భందఽనఽ తీసఽక్ోభతు చ ఫడింది:  
#2. CC9.2 Acute fever...OD ఇన పక్షన్ కయౌగిత ేTDS తీసఽక్ోభతు చ ఫడింది  

ఈ మోగిక్త తాజా కూయగమలు, ండుల , ండల  యసలు ,గోధఽభ గడి్ , ఫామీల గడి్ , ఖతుజాలు, విటమినఽల  భమిము అవిళెగింజల 

నాన తో తృటు తూనయు వ్ంట ిఱఖాహయ ఆహమతున తీసఽక్ోభతు సధకుమలు సలహ ఇచిుంద.ి 
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అద ేసభమంలో ఈ మోగిక్త మైడిభేషన్ చిక్తత్ కూడా ఇవ్వఫడింది. దీతుక్యణ్ంగ మోగిక్త ఫయువ్ప తగగడం త భమై విధబ ైన 

దఽష ర్ఫారలు కలుగలేదఽ. సధకుమలు మోగిక్త ఇచిున భందఽలో CC4.1 Digestion Tonic…TDS చేమిువ్వడంతో మోగ ితిమిగి 
ఫయువ్ప ెమిగడు. 

భూడు న లలోల  ఈ మోగిక్త చాలా వ్యకు ఉశభనం కయౌగింది క్తు తలళే్మిమా రమధి కయౌగించ ేక యకురమధి  క్యణ్ంగ ఇతతు 

ఫలడ్ కవ్పంట్ భిాదకయంగ తగిగతృో భంది. అలోల తి డాకీయుల  ఈ మోగిక్త యకు భామిడ ిచేభంచఽక్ోభతు సలహ ఇచాుయు క్తు 

CC3.1 Heart Tonic  మెండు సయుల  తీసఽక్ోవ్డంతో యకు భామిడ ిచేభంచఽకున ేఅవ్సయం తంద!ి          

ర ైఫరి  చిక్తత్ తీసఽకునన ద ిన లల తమవత, ఈ మోగ ిక ఆశతిిలో యకు మిశ్రలన భమిము MRI సకన్ చేభంచఽకునానడు. 
మిశ్రలన పయౌతాలనఽ చాళ, చివ్మి దశలో ఉనన క రమధి ూమిుగ భామభవ్వడం చాళ డాకీయు చాలా ఆశుయమ డా్ యు. 
తిిమోజు ఈ రమధితు నమం చేమభతు భన ిమబ ైన బగరన్ శ్రర సతమ సభ ఫాఫారమితు, మోగి, మోగి యొకక కుటుంఫ 

సబుమలు భమిము సధకుమలు తృిమిాంచాయతు సధకుమలు ఉదాగ టించి చ ంది. ఆబ  తురేదికలో ఈ విధంగ రిళంది: 
"భానవ్పడు చిక్తత్నఽ అందిసు డు క్తు తురమించ ేకయు బగవ్ంతుడే" 

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

5. నలుముంద ఴయషనుం మర్ యు ఇతర షమషయలు 2638…Iran 
సంతృదకుతు రమఖామనం: 

ఈ సధకుడు క్తంద క్ైసఽలలో భమింత వివ్మలనఽ ఇవ్వలేదతు విచాయం వ్మకుం చేసఽు నానభు: 

క ేషంట్ ఏడేళ్ా వ్మసఽ్ నఽండ ినలలభందఽ వ్మసనాతుక్త గుయమామడు. ర ైఫరి  భందఽ CC15.3 Addictions తీసఽకునన 

క్ొదిద  క్లాతుక్త ఈ వ్మసనం నఽండ ివిభుక్తు తృ ందాడు. 

భమొక ేషంటు బ డ భమిము బుజాల నొతో ఎతుమిద ిన లలు ఫాధడింది. కండమలు భమిము క్టళ్ాకు సంబందించిన 

CC20.2 SMJ pain తీసఽక్ోవ్డంతో ఈబ కు నొ ూమిుగ తగిగతృో భంది. 

అనేక సంవ్త్మలు తీవ్ి బ ైగెరనఽ తలనొతో ఫాదడిన భమో మెండు ేషంటుల  CC11.4 Migraines కరభం తకుండ 

తీసఽక్ోవ్డంతో, ఈ సభసమ నఽండ ివిభుక్తు తృ ందాయు. 

గమతుక : అభ్కయషకులు ిత్యయకమెైన యోగయత కయౌగ న కేషలన కయౌగ  ఉుండి వహట్ితు ఇతరులకు రిరణ కయౌగ ుంచట్కొరకు  
వహర్హా లేఖలో ిచర్ ుంచకోర్ త్య ితి కేషకు షుంబుందిుంచ ూర్ ా  విఴర్హలు - ర్ోగ  యొకక ఴయష్ మర్ యు సా ీ / ురుశుడు, 
ఎుంతకహలుంగహ అనార్ోగయుం లేదా ర్ సితి ఴుననది, ఉయోగ ుంచన కహుంబో స్క, తగగడాతుకి టి్టన షమయుం మర్ యు ఆషకాి ఉనన 
ఇతర షుంబుంధిత షమాచారుం లాుంట్ివి తపతుషర్ గహ తృ ుందరచాయౌ.  

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

 ివనలు - జవహబులు 

ివన 1: సోమియోతి ముందలన తీషకుుంట్ునన ఒక రశుంట్ుకు వ ైబోి  ముందలన ఇఴాఴచాచ?  

జవహబు: హోమియోతి ర ైఫరి  చిక్తత్కు అనఽకూలబ ైనదే క్తు ర ైఫరషినఽల  హోమియోతి భందఽలనఽ తటళాకయణ్ చేమవ్చఽు. 
ఇందఽవ్లన ేషంటుకు హోమియోతి భందఽల దావమ ఉశభనం కలుగుతుననటలభత,ే ఆ ేషంటుకు ర ైఫరి  భందఽలు 
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ఇవ్వమదఽ. హోమియోతి దావమ నమంక్తు ేషంటల కు, హోమియోతి భందఽలు తీసఽక్ోవ్డం ఆభతు చ , ర ైఫరి  
భందఽలనఽ ఇవ్వవ్చఽు.  

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

ివన 2: అలోు తి ముందలు తీషకుుంట్ునన షమయుంలో ఒక రశుంట్ుకు వ బైోి  ముందలన ఇఴాఴచాచ? 

జవహబు: ఇవ్వవ్చఽు. ర ైఫరషినఽల  అలోల తి భందఽలకు అనఽకూలబ ైనవి (క్టమోత యతో సహ); క్ఫటీి ర ైఫరి  భందఽలనఽ 
అలోల తి భందఽలు రేసఽకుంటునన క ేషంటుకు ఇవ్వవ్చఽు.  ేషంటుయొకక రమధ ిలక్షణ్ాలు నమభభేమ క్ొదిద  
ేషంటుయొకక  అలోల తి భందఽల యొకక మోతాదఽనఽ కరభంగ తగిగంచఽక్ోరయౌ. ేషంటునఽ ఈ విషమం ెై సలహ క్ోసం 
అలోల తి డాకీయున సందిించభతు చ తృయౌ. 

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

ివన 3: ముందన ఇఴాడుంలో నాఴలు  ఏదెైనా తుప జర్ గ త్య చట్టరుంగహ నా ర్ సితి ఏమిటి్? 

జవహబు: తిియొకక ర ైఫరషినఽ కూడా సఽయక్షితబ ైనదే క్ఫటీి, మీయు ధ ైయమంగ భందఽలనఽ ఇవ్వవ్చఽు. ేిభతో ళేవ్నఽ 
అందించినపడు బగవ్ంతుడు మిభభయౌన యక్షిసు డు. ేిభతో ళేవ్నఽ అందించడం చటీ వియుదధబ ైన చయమ క్దఽ. మీయు క డాకీమగ  
మీ ేషంటల కు భందఽలనఽ ఇవ్వటరల దఽ. ఫాఫా సిదబ ైన ఈ ర ైఫరషినల  దావమ ేషంటు యొకక శమీయంలో ఉనన అనేక శకుు లలో 
సభతులమత ఏయడుతుంది. సందేహయుల క్ోసం ళస ెైన "చకకయ గోయ్లు భాతబి ే" అనన టీితు అతిక్తంచాయౌ. 

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

ివన 4:   ఆలేగ  యొకక తూరు మర్ యు విట్మిను  తీషకుుంట్ునన ఒక రశుంట్ుకు ఈ వ బైరిశనున ఇఴాఴచాచ?  

జవహబు:  ఇవ్వవ్చఽు.ర ైఫరి  చిక్తత్ సహజ ఆమోగమ భమిము ఆహయ దామా లతో తృటు తీసఽక్ోవ్చఽు.  

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

ివన 5:  వ బైోి  గోయ్లలో వ ైబరిశను  ఎుంత కహలుం తృహట్ు తుయౌచ ఉుంట్కయి? 

జవహబు: గోయ్లనఽ బదియచి ఉంచినటలభతే ర ైఫరషినఽల  భూడు న లల తృటు తుయౌచి ఉంటాభ. గోయ్లనఽ ఫలబ ైన అమసకంత 

క్షైతాిల ైన ముఫ ైల్ తౄో నఽల , కంూమటయుల , దాయదమిితు వ్ంటి విధఽమతకయణ్ వ్సఽు వ్పల నఽండ ిదాయంగ ఉంచాయౌ. 

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

ివన 6: వ ైబోి  చకిత్న అుందిుంచయ షమయుంలో సహధకుడు యొకక భ్ౌతిక మర్ యు మానసక ఆర్ోగయుం ఎుంత ముఖయుం? విచారుంలోనో 
ద:ఖుంలోనో ఉుండగహ సహధకుడు చకిత్న అుందిుంచఴచాచ? సహధకుడు, జారుం, దగుగ , తలనొప ఴుంటి్ షమషయలత్ో భ్కద డుతుుంటే్ 
ముందలన ఇఴాఴచాచ? 

జవహబు: చిక్తత్నఽ అందించే సభమంలో సధకుడు భానళకంగనఽ భమిము ఱమీమికంగనఽ ఆమోగమంగ ఉండడం భంచిద.ి ఈ 

ళేవ్నఽ అందిసఽు ననపడు సధకుతుక్త తన స ంత సభసమలు తాతాకయౌకంగ భమిుతృో భ ేఅవ్క్శం కలుగుతుంది. చిక్తత్నఽ 
అందించే భుందఽ సషీంగ ఆలోచించగయౌగ ిభమిము సవమితు ఆమిుతో సహమం చేమభతు తృిమిాంచ గయౌగ ైభనళాతిలో మీయు 
ఉననటలభతే  మీయు ేషంటుకు భందఽలనఽ తమాయు చేళ ఇవ్వవ్చఽు. 

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

ివన 7: నమోద తిుంలో రశుంట్ు యొకక కేష విఴర్హలన నమోద చయయకతోృ త్య, వ బైోి  ముంద యొకక వకిా తగ గ  తోృ తుుందా? కొతున 
షుందర్హభలు: కుట్ుుంభ షభుయలకు జారుం లేదా జలుబు ఴుంటి్ షమషయలు ఴచచనుపడు (ఇట్ుఴుంటి్ సహధారణ షమషయలు 
ఴచచనుపడు వ ుంట్నే నమోద చయయకతృో ఴచచ), లేదా సహధకులకు నమోద చయసర షమయుం లేనుపడు లేదా రశుంట్ులకు కేష 
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విఴర్హలతూన చెరప షమయుం లేనుపడు. కేష విఴర్హలన, ముందన ఇచయచ షమయుంలో కహకుుండా తర్హాత షమయుంలో 
వహి యఴచాచ?  

జవహబు: లేదఽ. క్ైసఽ వివ్మలనఽ నమోదఽ చేమతు సందయబంలో, భందఽ యొకక శక్తు తగగదఽ. మిక్యు్ లు తిి యొకక క్ైసఽనఽ టాిక్స 

చేమడాతుక్త ఉయోగడతాభ. గతంలో మీ వ్దద  ర ైఫరి  భందఽనఽ పచఽుకునన ేషంటు, అద ేమోగ సభసమతో తిమిగి మీ వ్దదకు  
వ్చిున సందయబంలో, మీయు అంతకభుందఽ నమోదఽ చేళన ఆ ేషంటు వివ్మలు ఉయోగడతాభ. భుఖమంగ  విశిషీబ ైన 

క్ైసఽ వివ్మలనఽ చిఽయణ్ క్ోసం భాకు ంేడపడు, ఆ క్ైసఽ యొకక ూమిు వివ్మలు ఉండడం చాలా భుఖమం. 

మీయు డా.అగగమవలున ఏబ ైనా శిన అడగలతు అనఽకుంటునానమ? ఈ క్తంద ఇవ్వఫడిన ర ఫ ై్టుకు ంంచండి: 
news@vibrionics.org 

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

 ఆర్ోగయ చట్కకలు 

అధిక రకాతోృ ట్ు షమషయకు వడే ికోకో ఒక "అధుత ఔశధుం" కహఴచాచ? 

ఈ అమోఘమైెన ఆవిశకరణన ివుంసుంచన హారార్్ ర్ శోధకులు! 

ఇటవీ్ల అంచనాల కి్యం, అబ మిక్లో దాదాప భుగుగ యు వ్మసఽకలలో కమకి్త అధకి యకుతృో టు సభసమ ఉంద.ి  క్తూ నాభా 
యొకక కమైతమన్ తీయం వ్దద  ఉనన దీవతృల సభూహంలో తువ్ళసఽు నన కునా ఫాయతీములకు అధిక యకుతృో టు సభసమ లేన ేలేదఽ. 
తుజాతుక్త 60 ఏళ్ా వ్మసఽ్ వ్చిున కునా ఫాయతీముడ ియకుతోృ టు 110/70 భాతబి.ే 

దీతుక్త క్యణ్ం వీయు ఉప తకుకవ్గ తినడభా? లేదఽ. తుజాతుక్త కునా ఫాయతీములు ఎకుకవ్గ ఉప తింటాయు. భమ ిదతీు క్యణ్ం 
రమ ిజనఽమవ్పలా? క్దఽ. ఈ దీవతృల నఽండ ిదాయం ర యతృో భన కునా ఫాయతీములకు ఇతయ దిఱేలలో ఉనన వ్మకుు ల వ్ల  
యకుతృో టు వ్చేు అవ్క్శభుంద.ి అభత ేఇకకడునన వ్మకుు లకు యకుతృో టుకు "మోగతుమోధక" శక్తు ఎలా వ్చిుంద?ి యకుతృో టు సభసమ 
లేనందఽ వ్లన ఈ వ్మకుు లకు గుండ  జఫుఫలు, సోీ ే కు, డమాఫ టిస్స, క్న్ర్ వ్ంట ిజఫుఫలు వ్చేు అవ్క్శం చాలా తకుకవ్. 

ఈ దిశేంలో ఉనన కునా ఫాయతీములు తిిమోజు ఐదఽ కపల క్ోక్ో తాగుతునానయతు త యౌళ హయవర్్ మిఱోధకులు  ఆశుయమతృో మాయు. 
తుజబ,ే క్ోక్ో! క్ోక్ోలో ఉనన ఫ్ల వ్నాల్్ అనన దాయాం, శమయీంలో న ైటికి్స ఆక్ెై్డ్ యొకక ఉతు పతిుతు ెంచి గుండ , బ దడు భమమిు 
ఇతయ అవ్మరలకు యకు రిహతున బ యుగుయచడాతుక్త ఉయోగడతాభ అతు అనకే మఱిోధనలలో తుమధ మించఫడింద.ి క 

మఱిోధనలో క్ోక్ో, ఆళమని్ భాత ివ్ల  యకుం లుయుడాతుక్త ఉయోగడుతుందతు త యౌళంద.ి 

అంత ేక్దఽ. క్ోక్ోనఽ ఉయోగంిచి ఆయీమలీలో( ధభనఽలు) ఏయడిన అడ్గింపలు, కంజెళీవ్ హరీ్ పెలైూమర్ , సోీ ే క్స , చితుర ైకలమం 
భమిము నపంసకతవం వ్ంట ిసభసమలనఽ నమంచేమవ్చుతు, హయవర్్ బ డకిల్ సాకల్ లో క తృ ి పెసర్ చ తృయు. భూలం: డ ైయ్ 

ఴెల్ు  నామస్స 

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

 ికట్నలు 

భ్కరతదయవుంలో ర్హబో ఴు శిక్షణా శితరము 

కేరళ: 2010 డిసంఫర్ 17 నఽండ ి19 వ్యకు, 21 వ్ AVP (అళళెీంట్ ర ైఫరి  సధకులు) వ్ర్క షప్ తుయవఴ ంచఫడుతుంద.ి 

మహార్హశట ర: 2011 జనవ్మ ి7 నఽండ ి9 వ్యకు 22 వ్ AVP వ్మషక్షప్ భమిము 11 వ్ JVP (జూతుమర్ ర ైఫరి  సధకులు) వ్ర్క షప్ 
తుయవఴ ంచఫడుతుంద.ి 

mailto:news@vibrionics.org
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గభతుక : బవిషమతుు లో మీ ఇబ భల్ చియునాభాలనఽ భామిళేు ,  వీల ైనంత తవయగ భాకు త యౌమజైమండ.ి ఇబ భల్ సదఽతృమం 
గుమించి త యౌమతు ర ఫైరి  సధకులకు దమచళే ఈ సభాచామతున త యౌమచేమండ.ి మీ సహక్మతుక్త ధనమరదాలు. భా ర ఫ ై్ట్  

www.vibrionics.org నఽ చాడండి. 

 

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

 
 
 
 
 
 

                                                        ఓుం సహయి ర్హమ్! 

 
 
 
 
 

సభ ర ైతమిాతుక్స్…ఉచితబ నై, నాణ్మబ నై ర దైమ సంయక్షణ్ దిశలో - మోగులకు ఉచితం 
 

http://www.vibrionics.org/

