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 డా.జిత్ కే అగ్గర్ఴల్ యొక్క డెస్కక న ుండి  

ిమబ ైన తృికటీషనయలకు, 
భన మ ండవ రయాలేఖ కడా అతమంత జిాద్యణ్ తృ ంది ించరమాంగ ఉనన భన అఫామసకులచ ేఉతాషహంగ చద్వఫడినద్తు 
త యౌమచేముటకు ననేఽ చాల సంతోలంచఽచఽనాననఽ.  108 CC ఫాకోతో నమం చేమఫడడ  మోగుల వివమలు త లుసఽకుతు గతంలో 
108 ఫాక్తేకుండా తమీపద్ఽ తృ ందిన ూయఴఅఫామసకులు 108 ఫాక్షొయకు క్తునన లలలుగ భా ద్గగయకు వసఽా నానయు! 
ఱింతి తులమం గత క్తునన లలుగ సఴమి యొకక 85 వపటిీనమోజు భమమిు కిీసభళేఴడెకలుతో చాలా సంద్డగి ఉంద.ి  

ఆశీభభునఽ సంద్మిషంచఽచఽనన బకుా లు మోగులు భాతబి ేకకుండా ర ైతియోతుక్షేయుుకోరలతు ఉతాషహడెతేననఎంద్మో 
బకుా లు ళాయబ నై రిహంలా భభభయౌనసందిించాయు. మీయు ర ైతియోతుక్సష(Vibrionics) ఉయోగించి సదించిన అతేమతభ 
పయౌతాలనఽ అసదాయణ్ మోగతురయణ్ులనఽ వినడాతుక ిభాకు చాలా అద్ఽఫతంగఉంద.ి క్వలం ఒక చిననవిననభు -  మీ యొకక 
క్సఽ తురేదకిలనఽ భాకు మళంనచ  ోరటితు తద్ఽమ ిరయాలేఖలలో చిఽమించినచ  ోఅవి ఇతయ ర దై్ఽమలకు అతృయబ నై విలువ 
భమిము చాలా ఉయోగకయంగ ఉండగలద్ఽ. 
జనభదని రడేెకల సంద్యబంగ ఇకకడ పటీమిాలో భా అఫామసకులు ఱింతి తులమం మ ైలేఴళేీషనఴద్ద ఒక తొమిభద ిమోజుల తృటు 
సభ ర ైతియోతుక ైషైద్మశితయం తుయఴఴ ంచాయు. ఈ తిేమక ఫింద్ం ఉద్మం ఏడె నఽండ ిముద్ల ై సమంతంి చీకట ిడవేయకు 
మోజుకు 500 మోగులు సగటున అంకతిఫావంతో తభ ళేవలందంిచాయు.   

 డా.జిత్ క ేఅగ్గర్ఴల్ యొక్క డసె్కక న ుండ ి  1 - 2 

 కుంఫో లు ఉయోగ ుంచిన కేస  వివర్లు 2 - 4  

 ఒక్ విశిష్ట దీవ న: క్ళ్ళదాా ల య్ల 4 

 ిశ్న జవఫులు 5  

 ఆర్ోగ్య చిట్కకలు 5 - 7 

 దవియ వ దై్ యడ ియొక్క దవియ వక్ుక 7 

 ిక్ట్నలు 7 
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21 నవంఫమీ తి ిసఽభాయు 9 గంటలకు ఇక కమంప భుగుసఽా ంద్నగ,  అతమద్ఽఫతంగఒకఅఫామసకుతు 108cc ఫాకోతేసఴమి తౄో టో నై 
విబూతి మయౌ వపండడం చాళ ( కిక ఫొ భభలో చాడండ)ిముతాం ట ం అంతా 
చాలా సంతోలంచాయు.  బగవంతేతు ద ైవికబ నై దరీ నలు విబూతియౄంలో !!! 
ఎంత కయుణ్ాభముడో సఴమి, తానఽ ఈ ముతాం తులో భన భధేమ ఉంటృ - 

భనయౌనదీవిసాా , భాయగద్యషకంచేసాా ,  తృో ి తషఴ సాా , అబమమిసాా , భనం 
చేళేనంతా తన న ేఅతు తుయౄంచాయు. బేభు ఎలలపడా మీనఽంచి 
వినడాతుకిఎద్ఽయుచాసఽా ంటాభు – రమా లేఖల మీద్ మీ అతతృిమంకోసం, 

బవిషమతేా  సభసమల కోసం సాచనలు, మీ న ల రమ ీతురదేికలు భమిము 
భమింత ఆసకిాకయబ నై భమిము ఉతేాజకయబ నై క్సఽ చమతిలిు కోసం. వీట ి

కోసం క్తున తుభషభుల సభమం క్టాభంచి భాకు ఈబ భలు ంండ.ి సిఽా త రయాలేఖనఽ ఆసఴదసిాా , సఴమి యొకక 
తుయంతయ కితో రమద్ఽలనఽ నమం చ మమడం అన ేగొ కయమభునఽ చేసాా న ేఉండండ.ి 

 

సభ ళవేలో, 
జిత్. క్. అగగమఴల్. 

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

 కుంఫో లు ఉయోగ ుంచిన కేస  వివర్లు 

1. గ్ర్బశ్మ కయన్ర్ 2703 ... జతృన్ 

ఒక 67 ఏళ్ల  భఴ ళ్ గమఫశమ కన్ఽషయుతో ఫాద్డెత తన ర దై్ఽమతుచ ేశసార చికతిష చేసఽకోరయౌషందిగ సలహ తృ ందినద.ి ఆవిడ 
వితియో అఫామసకుతు సహమం క్యకు సందిించింద.ి ఆబ కు కిీంద ితళ్ళలు ఇవఴఫడనివి : 
#1. CC2.1 Cancers + SR350 Hydrastis + SR391 Kreosotum + SR537 Uterus…QDS 

మ ండె న లలు తమఴత ఆబ  యొకక కనషయకణ్తిి మిభాణ్ం తగిగనా, ఆవిడ యొకక గయబ సంచి శసార చికతిష దాఴమ తొలగంిచడం 
జమగిింద.ి కతూ ఆవిడ తృ తాి కడెపలో తూయు చేమ ికనషర్ ఆ తృింతాతుక ిసో కడం జమగిింద.ి ర దై్ఽమలు ఆవిడ కనషర్ భూడవ ద్శకు 
చేమింద్తు మడ్ిభషేన్/కటమో థేయ ర ైద్మం తీసఽకోరయౌషందగి ఆవిడకు సాచించాయు. కతూ, ఆవిడ అతున విద్భుల ైన అలోల తి 
భంద్ఽలనఽ తియసకమించి వితియో తళ్ళలన ేతీసఽకోవటం ముద్లు టిీంద.ి అఫామసకుడె కిీంది మ బడేలినఽ కడా ఆవిడ తళ్ళలలో 
కయౌ ఇచాుయు: 
#2. SR271 Arnica + SR345 Calendula + SR353 Ledum…QDS 

మ ండె న లల తయురత, కనషర్  ూమిాగ నమం అవఴడం భమిము ఆబ  ూమిాగ కోలుకోవడం చాళ డాకీయుల  
చాలాఆశుయమతృోమాయు. ఆబ  కిీంద ివితియో మ బడేలినఽ క్నసగించింద ి

#3 . CC2.1 Cancers…QDS; SR248 Vessel of Conception...4 doses and SR298 Lachesis…2 doses. 

ఇద ిర్ ూయణమ నై ర్ోగ్ సఴసథతక్ు ఒక్ అద్ ఫత ఉదాహయణ.  కతు అభ్కయసక్ుడు తృ ుందిన పయౌతాతున ఈ క్రుంద ిర్ేమేదీలతో క్ూడా 
తృ ుంద్వచ్ ు : CC2.1 Cancers + CC2.3 Tumours + CC8.1 Female Tonic + CC8.4 Uterus 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2. కోడ ిలలలలో వయధ ి2715...Germany 

ఒక వితియో అఫామసకుతు తయౌలక ి23 కోళ్ైళ ఉండవేి. కతూ ఒక అంటు రమధ ివలన భూడె త మిగియౌన కోళ్ైళ  చతుతృోమాభ. ఆ 
భూడింటిలో ఒక కోడ ిచాల ఫలఴనీంగ ఉండ,ి తల ఎతాడాతుక,ి నేయుగ నడవటాతుక ిచాలా ఇఫఫందిడేద.ి ఈ కోడ ిమిగయిౌన మ ండె 
కోళ్ళ నఽంచి ఇంటోల  రేయుగ ఉంచఫడనిద.ి వితియో అఫామసకుమలు ఈ కిీంద ిమ బడేలినఽ తన తయౌలక ింంచింద.ి  

#1. CC1.1 Animal Tonic + CC18.4 Stroke…TDS 

అఫామసకుమయౌ తయౌల ఆ తళ్ళలనఽ కోడ ిలలల భుకుకలో రేళదే.ి క్దిద మోజులలోన ేరట ిఆమోగమ మళిాతిలో చాలా భాయు వచిుంద.ి 

ఫాగ ఫలఴీనంగ ఉనన కోడ ిలల  తల ఎతాి, ఆహయం ఫాగ తినగలగుత చకకగ నడవసగంిద.ి ఒక రయం తయురత అద ిగుడెల  
కడా  టీగయౌగింద.ి అంద్ఽవలన ఇపడె ఈ మ్భడలీు మోజుక ిఒక భాయు తీసఽకుంటుననద(ిOD). తయురత అద ేమ్బడే ి
ఫలఴీనంగ, ఫయువప తకుకవపగ ఉనన మిగయిౌన మ ండె కోళ్ళకు కడా ఇవఴడం జమిగింద.ి అవి కడా తకుకవ సభమంలోన ే
పంజుకునానభ. అఫామసకుమయౌ తయౌలక ిఇపడె భూడె ఆమోగమవంతబ నై కోళ్ైళ ఉండడంవలన, ముతాం కోళ్ల  భంద్ చతుతోృ వడం 
అన ేఫాధ నఽంచి క్ంత ఉశభనం లభంచింద.ి 

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

3. ళ్ళ ఇన పక్షన్ 1339...USA 

ఒక 59 ఎళ్ళ భఴ ళ్ మ ండె సంవతషమలుగ తన మ ండె ళ్లలో తకువ సా భ ఇన పక్షన్, రడే ిభమిము చలలతు, ఘన లేదా ద్వి 
దాయాభులు తీసఽకుంట ేసఽతునతతఴం వలన ఫాద్డెత ఉంద.ి ద్ంత ర ైద్ఽమడె ఆబ  ళ్ళనఽ ఎక్తే తీళ, 
యౄటకకనాయీ్టీకభంటభమిము నొ తగగడాతుక ిళ్ళ నయభులు శసార చికతిష సాచించాయు.   శసార చికతిష మ్నగ అఫామసకుడె కిీంద ి
మ్బడేిలనఽ ఆవిడకు ఇచాుయు 
#1 : CC11.6 Teeth-decay + CC21.11 Abscess…TDS 

మోగ ితన ద్ంత శసార చికతిషకు భుంద్ఽ భూడె డోసఽలనఽ రసేఽకుతు సఴసాత క్యకు సభఫాఫానఽ తృిమిదంచింద.ి    ఆవిడ ద్ంత 
కుమీులో కమోుగన ేతన ద్ంతభుల సభసమ నమబ ైనటుల  తనకు భదలిో అతుంచింద.ి ద్ంత ర ైద్ఽమడె ఆబ  ద్ంతభులనఽ 
మకీ్ష చళే ఆశుయమతృో భ ఆవిడ ద్ంతభుల యొకక భూలభులు మిూయణంగ ఆమోగమంగ ఉననటుల  భమిము ఏ విద్బ నై ర ైద్మం 
అవసయం లేద్తు చ తృయు. సఴమి అతృయ కి వలన ఈ మోగ ిద్ంత ర ైద్మం వలన కయౌగ ్నొ నఽంచి తంచఫడింద.ి అంత ేకకుండా 
చాలా ఖమదీ నై ద్ంత ర ైద్మం కోసం తనఽ అప చేమాలనఽక్న US $ 2300 ఆబ కు ఇక అవసయం మలేద్ఽ 

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

4. తీస వేమఫడక్ుుండా కడఫడని ఒక్ భధ మేహ ర్ోగ్గ్రస ా తు తృద్భు 2640….India 

ఒక 54 ఏళ్ళ వమకిా ఎననన సంవతషమలుగ భద్ఽబేహం రమదతిో ఫాద్డెత తన కుడ ితృద్ం యొకక రేళి్ైళ శసార చికతిష దాఴయ 
తొలగించఽకోవయౌషవచిుంద.ి అతనఽ తన కుడ ితృద్భు భమమిు మోకయౌ వయకు కుడ ికలు తొలగించఽకోవడాతుక ిర దై్మఱలలో 
చేయవలళ వచిుంద.ి  ఒక వితియో అఫామసకుడె అతతు కలు కతృడటం కోసం కిీందవిి ఇచాుయు. 
#1. NM20 Injury + NM25 Shock + NM32 Vein-Piles + SM15 Circulation + SR264 Silicea (200C) + SR293 

Gunpowder + SR298 Lachesis (30C) + SR325 Rescue + SR408 Secale Corn (30C)…TDS 

#2. SM17 Diabetes + SM39 Tension + SM41 Uplift…TDS 

దఴిేనఽ మోజుల తయురత ఈ మోగితు చాళ అతతు ర ైద్ఽమడె, ఇతతు ఆమోగమం చాల బ యుగ ైంద్తు అంద్ఽవలన కలునఽ తిళ 
రేమవలళన అవసయం లేద్తు, కతు తృల ళీక్స సయజమ ీఅవసయం మవచుతు చ తృయు. వితియో అఫామసకుడె అతతుతు మ్బడేిలనఽ 
క్నసగించభతు చ తృయు. ఒక న ల మోజుల తయురత ఈ మోగతిు ర ైద్మఱల నఽంచి ఇంటిక ింంచాయు భమిము తృల ళీక్స సయజమ ీ
అవసయంలేద్తు త యౌతృయు. సఴమి యొకక అతృయ కి వలన ఈ ేద్ మిక్షా కమిభకుడె తన వితాితు క్నసగసిాా  కుటుంఫాతున 
తృో లంచ గలుగుతేనానడె. ఈ ముతాం ర ైద్మం 45 మోజుల సభమం తీసఽకుంద.ి 
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ఎడిట్ర్ యొక్క వయఖయ: అట్లల  108CC ఫకక్ు్ లేక్ తృో వడుం వలన అఫకయసక్ుడు వ ైబ్రియోతుక్స్  తృో ట్ెన్ ట్ెైజర్ (potentisor) 
వడాయు . ఒక్ వళే్ అఫకయసక్ుడు 108CC ఫకక్ు్ వడ ిఉుంటె్   ైవట్కి ్ఫద్ లు క్రుంద ిర్ేమేడిలన  ఇచిునా అుంత ేసభాన 
పయౌతాలన  తృ ుంది ఉుండవచ్ ు : CC3.7 VaricoseVeins + CC21.11 Abscess + CC6.3 Diabetes…TDS 

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

గభతుక :అఫామసకులు తభ ద్గగయ అసదాయణ్ క్సఽలేబ నై ఉంటక భమమిు రయు రటితు రయా లేఖనాలలో ఇతయులకు ేియణ్ 
కయౌగించడాతుక ిచిఽమిం తయౌళేా  రటతిు రయు ూమిాగ కిీంద ివిషమాలనఽ జత యుసాా  ంంచవలళందగి కోయుచఽనానభు: మోగ ి
వమసఽ, రమదతిో ఫాధడెతేననకలం, రమద ినమం కవడాతుక ిటిీన సభమం, భమమిు ఏర ైనా ఇతయ సంఫందతి 
విషమభులు.  

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

 ఒక్ విశిష్ట  దీవ న: క్ళ్ళదాా ల య్ల 

అనా ఒక అంకతి ఫావం గల వితియో అఫామసకుమలు. ఆవిడ తయచఽగ పటీమిా చఽటుీ కికల గీ భాలనఽ సంద్మివంచి అకకడ ి
మోగులకు ర దై్మం అందసిఽా ండేద.ి ఈ భధమన ేఆవిడ ఒక గీ భంలో చాల భంద ికంట ిచాప సభసమతో ఫాధడెతేనటుల  
గభతుంచింద.ి ఆవిడ ర దై్మం రమిక ిఉయోగడెతేనాన 27 భందిక ికళ్ళదాద లు రడవలళన అవసయం ఉననటుల  కతూ రమకి ిఅవి 
క్నగయౌగ ్ఆమిదక సోా భత లేనటుల  ఆవిడ గుమిాంచింద ి. 

అనా రమకి ితనఽ క్వలం వితియో ర ైద్మం భాతబి ేఅందచిగలతు కళ్ళదాద లు సభకుయులేనతు త యౌంద ి. అనా భమిము ఆబ  బయా 
రమతిు వద్యౌర ళ్ైతేండగ ఆ మోగులు తనఽ ఈసమ ితభ ద్గగమిక ివచేుటపడె కళ్ళదాద లు తీసఽకుమవయౌషందిగ తృిదమేడాడ యు. 
అనా బయా సయదాగ సఴమి ఏమి చేసా మో చాదాద భనానయు.  

క్తున రయభుల తయురత ఒక మితేిడె అనా భమిము ఆబ  బయానఽ చాడడాతుక ివచాుయు. అతనఽ క్ంత సందిగదంలో ఉనానడె. 
ఎంద్ఽకంట ేఅతనఽ ఇండిమా ఫమలుదమే ివచేు భుంద్ఽ ఎవమో వమకిా వచిు కళ్ళదాద లు కల డఫాఫ ఇచిు, రటితు తనతో తృటు 
ఇండమిా తీసఽక ళ్లభతు అకకడ అవసయం ఉననరమకి ిరటితు ఇవఴభతు చ  ర యళతోృమాడె. అభషీంగన ేఈ మితేిడె రటితు 
పటీమిా తీసఽకు వచిు రటితు సఴమిక ిఇరఴలతు మితినళేా  సఴమి రటితు వద్దనాయు. ఆవిధంగ ఆకశం నఽంచి కిీంద్డడటుల గ 
కళ్ళదాద ల డఫాఫ అనా భమిము ఆబ  బయా వడలిో డనిటక్ల ంద!ి  

అనా భమిము ఆబ  బయా ఈ కళ్ళదాద ల డఫాఫనఽ తభ తద్ఽమ ిగీ భ సంద్యవన సంద్యఫంగ తీసఽకయ్ళళయు. రయు కతూసం క్తున 
కళ్ళదాద ల ైనా క్ంత భందకి ిసమతిృో గలవతు ఫావించాయు. గీ భసఽా లు చాల సంతోషంగ ఆ డఫాఫ చఽటుీ చమేయు. ఒక వమకిా ఒక కళ్ళదాద తు 
తీసఽక్తు  టుీ కోగ అవి తనకు సమితృో లేద్ఽ. అనా అతతుక ిఇంక్కట ిఇవఴగ అవి సమిగగ  సమతిృో భంద.ిఇంక్క వమకిా వచిు ముద్ట ి
కళ్లదాద లనఽ  టుీ కోగ అవి సమగిగ  సమితృో భంద.ి ఆ విధంగ ఒక్కకయు తభకు సమితృో భ ేకళ్ళదాద ల కోసం ర దకి ిచాడగ ఆశుయమంగ, 
అద్ఽఫతంగ అంద్మిక ితభ కంట ిచాపక ిసమిడా అదాద లు చకకగ దొమకిభ. ఒక కళ్ళజోడె మిగియౌతృో గ అనా ఇక తిమగి ి
ర ళ్ళడాతుక ిళద్దడెతేండగ ఒక భఴ ళ్ మిగ డెత వచిు తనకు కడా కళ్ళదాద లు కరలనగ ఆ చివమ ికళ్ళజోడె కడా 
అద్ఽఫతంగ ఆవిడకు సమితృో భంద.ి  

తిి గీ భసఽా తుక ితనకు చకకతు కంట ిచాపకు సమిడా కళ్ళజోళ్ైళ దొమకిభ భమిము అతున కళ్ళజోళ్ైళ ఉయోగడాడ భ. ఈ 
దివమబ నై య్ల,కయమం,సమఴంతమమమి, సయఴరమ అభన సతమ సభ దేవపడె త ఇంక వయు చమేగలయు? 

*********************************************************************************************** 
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 ిశ్న జవఫులు  

ిశ్న: QDS, TDS, BD భర్ ము OD అనగ అయధుం ఏమిట్?ి 

జవఫు: QDS అనగ ఒక మోజుకు 4 సయుల ; TDS అనగ ఒకమోజుకు 3 సయుల ; BD అనగ మోజుకు 2 సయుల  భమిము OD అనగ 
మోజుకు ఒకసమ.ి ఈ సంక్షితృా లు లాటినదాల నఽండ ివచిునవి. 6TD అనగ మోజుకు 6 సయుల  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ిశ్న: తూట్ితు వుదిధ  ర్ చ ేఒక్ చ్వక ైన భర్ ము స లబమ ైన భాయగుం ఏమ ైనా ఉుందా? 
జవఫు: ఒక తిసీల్ ఫూల  (భుద్ఽయుతూలం) ళసలో తూటితు ఉంచి సాయమకంతిలో భూడె తుమిషల తృటు ఉంచిత ేఆ తూయు తాిగడాతుక ి
చకకగ సమితృో తేంద.ి సాయమకంతి లేకతృో త ేగట ిర లుతేయులో ద ితుభుషలు, కితిిభ ర లుగులో భు ై తుభుషలు 
డెతేంది.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ిశ్న: సర్ గ తు చేమతు ఒక్ గ్రుంధి, ఉదాహయణక్ు థెైర్యిడ్  గ్రుంధి యొక్క తు తీయున  ునయుదా్ర్ ుంచ్గ్లభా? 

జవఫు: అవపనఽ, ఏ గీంధ ిఅభనా విఫరషిేన్ష (కంనాలు)సమంతో పనయుద్ధమించఫడతాభ. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ిశ్న: ఈ తువయణలు భానసక్ సథ యిలో తుచేమగ్లవ? 

జవఫు: తుజాతుక,ి ఈ తురయణ్లుఅతునభూడె సా భలలో తుచేసా భ–శమయీం, భనసఽ భమిము ఆతభసా భలలో. ఎంద్ఽకనగ 
ఇద ిఒక తుజబ ైన, సంూయణబ నై ర ైద్మ విధానభు. కతూ ఒక రమదితు శమియ వమవసా నఽంచి సంూయణంగ తొలగించాలంట ేఆ రమద ి
యొకక భూల కయణ్భునఽ క్నఽగోనాయౌ భమమిు దాతు కయణ్ాలనఽ,మోగ లక్షణ్ాలనఽ నమం చేమాయౌ. భూలకయణ్ం ఒక షక్స, 
గమం, ఒతాిడ,ి సంకీభణ్ ముద్ల ైనవి ఉండవచఽు. 
మీయు డాకీర్ అగమఴలునఏద నైా శినఅడగలతు ఫావిసఽా నానమ? అభత ేNews@vibrionics.org క ిఈబ భలంండ ి

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

 ఆర్ోగ్య చిట్కకలు  

అద్ బతమ నై దోసకమ 

ఈ సభాచాయం అనేక రమల కితీం జమిగిన నామమామ ైటైభాషైమి " సటక్ల ట్ఆతుదహోమ్" ళమీసోల , సధాయణ్ సభసమలునఽ 
మిషకమించడాతుకి సిజనాతభక భమిము క్తాభామగ లనఽ అనేఴలంచడంలో ఫాగంగ చిఽమింఫడింది. 

1. దోసకమలలో భనకు తిి మోజు కరయౌషన విటమినఽల  చాలా ఉనానభ. క్వలం ఒక దోసకమ విటమితుఫ 1, 

విటమిన్ B2, విటమిన్ B3, విటమిన్ B5, విటమిన్ B6, తోౄ యౌకమళడ్, విటమితుష, కయౌశమం, ఇనఽభు, 
తృ టాలమం, జింక్స, బ గీనలమం భమిము తౄసపయసకయౌగి ఉంటుంద ి. 

2. భధామహనం అలళతోృ తేనన పయౌంగ్ ఉందా? క్పపనకయౌగి ఉనన సో డానఽ వదియౌ టీండి భమిము ఒక 
దోసకమనఽ తీసఽకోండి. ఇది B విటమినఽల  భమిము ండి దామా లుకు భంచి భూలం. అంద్ఽవలన క్తున 
గంటల తృటు శకిా తువఴగల సభయదయం దోసకమకుంది.   

3. సననం తమఴత మీ ఫాతిమ్ అద్దంనఽ తృ గభంచఽ కేళందా? అద్దంనఽ ఒక దోసకమ భుకకతో యుద్దడం 
మితినంచండి. ఇది తృ గభంచఽ తొలగించడాతుక ిభంచి ఉతృమం భమిము స వంట ిసఽరసన కడా 
అందిసఽా ంది. 

mailto:News@vibrionics.org
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4. మీ ూల ముకకలనఽ కిభీులు పయుగులు నాశనం చేసఽా నామా? క్తున దోసకమ భుకకలనఽ ఒక తౄభీననల  
(pie tin) రేళ రటిద్గగయ ఉంచండి. మీ తోట కిమీి కటటక యఴ తంగ తమాయవపతేంద.ి దోసకమలో ఉనన 
యసమనాలు అలమమితుమంతో చయమ జమి భనఽషేలు గఴీ ంచలేతు,  కతు కిమీికటటకలనఽ తమిమి క్టేీ ఒక 
రసననఽ ర ద్జలుల తేంది. 

5. ఫమటకు లేదా ఈత క్లనఽకు ర యళళ భుంద్ఽ ళ లుమయౌట్cellulite తొలగించడాతుకి ఒక రేగవంతబ ైన భమిము 
సఽలుర ైన భాయగం గుమించి ఆలోచిసఽా నానమ? క్తున తుమిషలు మీ సభసమ తృింతం ర ంట ఒక లేదా మ ండె 
దోసకమ భుకకతో యుదిద  మితినంచండి. దోస కమలో ఉనన  ైటో క మికలసిమనాలు మీ చయభం యొకక 
క్లలజ్నఽన గటిీ మిచి మీ చయభం తగుతేగ భమిము ళ లుమయౌటకన డకుండా ఉండేటుీ  చేసా భ.  ఇది చయభం 
మీద్ భడతలకు కడా అద్ఽఫతంగ తుచేసఽా ంది!!! 

6. హమంగోవమ్లదా బమంకయబ ైన తలనొ తురమించడాతుకి ఉతృమం కరలా? అభతే డెక్నే భుంద్ఽ క్తున 
దోసకమ భుకకలు తితు తృ ద్ఽద నేన తాజాగ తల నొ లేకుండా తుద్లిేవండి. దోసకమాలలో తగినంత చక కయ, 

విటమిన్ B భమిము ఎల కోీో ల ైట్ష ఉంటాభ !! ఇవి శమీయ సభతేలమతనఽ భమిము కోలోభన అవసయబ ైన 
తోృ షకలు తిమిగ ిభనకు లతంచేల చేసా భ 

7. భధామహనం లేదా సమంతిం రేళే చియు ఆకయౌ తోృ గొటుీ కోరలతు ఉందా? దోసకమలునఽ శతాఫాద లుగ 
మూమోమనాఴయతృయులు, రేటగళ్ైళ భమిము మాతిికులు శ్రఘర ఫోజనం కోసం ఉయోగించేరయు 

8. ఒక భుఖమబ ైనస భారేశo లేదా ఉదో మగ ఇంటయౄఴయకయౌగి భమిము మీయు మీ ఫూటుల  బ యుగు యచేంద్ఽకు 
తగిన సభమం లేద్ఽ అతు ఫాధడెతేనానమ? ష మీద్ తాజాగ కోళన దోసకమ భుకకతో యుదిద 
మితినంచండి. దీతు యసమనాలు గొ బ యుపనఽ అందించటంతో తృటు తూటితు కడా అంటకుండా చేసా భ 

9. తలుప లేదా కిటికట శఫదం చేసాా  త యుచఽకుంటృ ఉందా భమిము WD-40, ఇంట ినఽన  లేదా? ఒక దోసకమ 
భుకక తీసఽకోండి భమిము సభసమతభక కటలు మీద్ యుద్దండి. చిటిక లో శఫదం భామం! 

10. ఒతాిడిలో ఉనానమ భమిము భుఖ, శమీయ భయదన కోసం లేక స సంద్మివంచడాతుకి సభమం లేదా? ముతాం 
దోసకమ కోళ భమిగ ్తూట ికుండలో రేమండ.ి దోసకమ నఽండి విడెద్లభేమ యసమనాలు భమిము 
తోృ షకలు రేడి తూటితో చయమ జమి ఆవిమలిో విడెద్లవపతాభ. ఇవి ఒతాిడితు తగిగంచి భనసఽకు సఴంతన 
చేకమ్ు చకకతు సఽరసన అందిసా భ.  భుఖమంగ ఫాయౌంతలకు భమిము మీక్షల సభమంలో 
కయళఱలవిదామయుా లుకు ! 

11. అపడే రమతృయ లారదేవీలు ూమాి చేళ ఫోజనం భుగించి గబేల దామింటేల ద్తు త లుసఽకునానమ? ఒక దోసకమ 
భుకక తీసఽకోండి భమిము మీ నాలుకతో మీ ననటి కప ై ఫాగతున 30 ళ కనల  తృటు అదిమి ఉంచండ.ి 
దోసకమలో ఉనన  ైటో క మికలసిమనాలు చ డె ఱఴస కయౌగించ ేమీ ననటిలోతు ఫామకటీమిమానఽ చంపతాభ. 

12. మీ ళంకుల  లేదా ళ ీభన లళతైలువబంిచేమడాతుకి హమిత భాయగం గుమించి ఆలోచిసఽా నానమ? ఒక దోసకమ భుకక 
తీసఽకోండ ిభమిము మీయు వుబంి చేమడాతుకి కవలళన ఉమితలo మీద్ యుద్దండి. ఇది సంవతషమల తయఫడ ి
ఉనన జిడెడ నఽ వదియౌంచడబే కకుండా తళ్తళ్లాడే బ యుపనఽ, మీ చేతేలకు రేళి్ళకు ఎ భాతంి హతు 
కలగకుండా ఇసఽా ంది . 
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13. కలాతున ఉయోగిసాా  ఏద ైనా తృ యతృటు చేసమ? అభత ేదోసకమ భుకక ై తృ య తీళేళ బ లల గ ఆ కలం 
మత  ైమమండ.ి గోడలునఽ అలంకమించేంద్ఽకు లలలు ఉయోగించిన క్మీానషమమిము గుయుా ల ై కడా ఇద ి
అద్ఽఫతంగ తు చేసఽా ంద ి!! 

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

 దివయ వ ైద్ యతు దవియ వణి 



"సేవ అన నద ిఅుంద్ర్  హృద్మభులలో న నన బగ్వుంతుతుక ్తూవు చేస ేఆర్ధన"             

… సతమసభఫాఫా 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

"అతునుంటి్ క్నాన గొదెనై విష్ముం సేవ క్నాన భర్ొక్ట్ ిలేద్ . భనుం భన జీవితాలన  సేవ కొయక్ు అుంక్తుం చేమాయౌ. సేవ చేమలేతు 
వయక్ా భతుష కజాలడు. అతన  వువు క్నన హీనుం. భనుం ఎటి్ట  ర్ సథతిలోన ైనా సేవన  వదయిౌ ట్టర్ద్ . సవే భన జీవితాతుక్ శ్ఴస 
వుంటి్ద.ి సవే ేభన జీవితుం. సేవ ేభన గ్భయుం."             

… సతమసభఫాఫా 

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

కిటనలు 

భ్కయతదేశ్ుంలో ర్ఫో వు శిక్షణా శిబ్రర్లు 

 ఇుండిమా గ్ుజర్త్: 8 ఏిలునండ ి10ఏిల్ 2011 వయకు,అళళ ీంటిఴతియోఅఫామసకులకు 23వ శిక్షణ్ా శితయభు భమిము 
జూతుమమిఴతియో అఫామసకులకు 12వ శిక్షణ్ా శితయభు ఉంటుంద.ి 

భుఖయ గ్భతుక్: మీ ఈమ యిల్  చియునాభా బవిష్యతుా లో భార్ తే, వీల ైనుంత తఴయగ భాక్ు తెయౌమజేముండ.ి ఈ భుఖయమ నై 
విష్మభున , ఈ కొతా ఈమ యిల్  తెయౌమతు ఇతయ విబ్రయిో అభ్కయసక్ులక్ు తెయౌమచేముండ.ి మీ సహకర్తుక ్ధనయవదాలు. 
www.vibrionics.org వదా్ భా వ ఫ్ై్ట్నన సుంద్ర్ వుంచ్ుండి. 

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

 

                                                ఓుం సయి ర్మ్! 
 

సభ ర ైతమిాతుక్సష…ఉచితబ నై, నాణ్మబ నై ర దై్మ సంయక్షణ్ దిశలో - మోగులకు ఉచితం 


