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 డా.జిత్ కే అగ్గమఴల్ యొక్క డెస్కక నఽుండు  

ిమమ ైన చికితా్ తుపణులకు, 

మీ అందరకి ిశిహంతి తులమం నండ ిసహయ రహమ్! క అందమ ైన అనబూతితో నఽతన షంఴత్యం తృహియంబమ నైద ిభరమిు 
భరోసహర ికొతున అదబతమ నై వ ైఫరి  షభాచారహలన మీతో ంచకోఴడాతుక ిసదధంగహ ఉనానభు. వ ైతిమాతుక్స్ శిక్షణ తృ ందిన 
సహధకుల షంఖ్మ, చికతి్ తృ ందిన రోగుల షంఖ్మ భరిము సేఴ చసేన షభమం ఴంట ివిఴరహలతో కూడిన భా వహరిిక తువదేకిన, 
తిి షంఴత్యం మేభు సహామిక ిషభరించ ేవిశమం మీ అందరిక ిత యౌస ేఉంట ంద.ి  ఈ షంఴత్యం, జనఴర ి19న సహామి తభ 
దిఴమ ససహా లలో తువదేికన అందకొతు చదవిహయు భరమిు "చాలా షంతోశం" అతు అతిషందయమ నై చియునఴపా చిందషిఽా  చ తృహయు. 
నఽతన షంఴత్యం షందయబంగహ, సహక్షాతూ బగఴంతుడు నయేుగహ భనకచిి్న ఫసుభతి ఇద.ి సహామీ ఈ సవేహ కహయమకీభాతున 
కేఴలం ఆశ్రయాదించడమ ేకహకుండా భనం చసే ేసేఴన చఽస షంతోషంచడం భనందరకి ీఈ సేఴన భరింత ఉతా్సంతో 
చేమడాతుక ిక తృర ి తా్సకం. 

ఴమకిాగత సహా యలో, ఎననన అదబతమ నై విశమాలు జయుగుతునానమతు వినానభు. క వ ఫైరి  తృహికీీశనర్చ 2792 108CC ఫాకు్న 
తీషకునన వ ంటన ేఫాకు్లో ఉనన తిియొకక ససహ చటృీ  విబూతి రహఴడం జరగిింద ి(వ నక ేజీలో టం చఽడండ)ి. లండననో  
భరొక తృహికీీశనర్చ తమాయు చసే ేతిియొకక వ ైఫరి  భంద  ైలేదా రోగ ియొకక నమోద తంి  ైవిబూతి రహఴడం జయుగుతోంద.ి  
అనకే విధాలుగహ తభ భదదతున భరమిు షయావహమకతాాతున చఽంచి భనందరితు ఆశ్రయాదషిా ననందకు సహామిక ి
కాతజ్యతలున త లుపకుంట నానభు.  
భరొక ఆషకిాకయమ నై విశమం ఏమిటంట ేకేయళ రహశీరంలో తుయాహ ంచ ఫడని థిభ AVP శిక్షణా శిభియం ూర్తాన క న ల తరహాత, 

 డా.జిత్ క ేఅగగరహాల్ యొకక డ స్కక నండ ి  1 - 2 

 వ ఫైరి  మివభీాలు (భందలు) ఉయోగించిన కేష విఴరహలు 2 - 4 

 విన జవహఫులు 5  

 దఴిమ వ దైమడ ియొకక దఴిమ వహకుక 6 

 కిటనలు 6 - 7 

 అదనంగహ 7 - 9 
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శిక్షణ తృ ందిన తృహికీీశనయుో  తభ స ంత వహరహా లేఖ్న తృహియంభించాయు. ఈ అదబతమ నై చొయఴన అభినందషిఽా , ఇతయ వ ైఫరి  
తృహికీీశనయోకు ఇద ిషఽపరిా కయౌగషిా ందతు ఆశిషా నానభు.  

భా తృహత వ ఫ్ై్ట్ చియునాభా www.sairam.freeuk.com ఇక  ైఉండదతు భరిము భా కొతా URL www.vibrionics.org అతు 
గభతుంచగలయు. షిా తం ఈ కొతా వ ఫ్ై్ట్ న నవీకరించ ేకిిీమ జయుగుతుననద.ి ఈ కిిీమ ూయాఴాగహన ేమీకు కిటన 
ఇఴాఫడుతుంద.ి 

చిఴరిగహ క జఞ్ క - భనభు వ దైమలు కహభు, సహామి యొకక సహధనభులు. సహామియ ేరోగులన నమంచసే ేధిాన వ ైదమడు. 
మీ ఇ-మ యల్్ న భాకు ంపతూ ఉండండ ిభరిము సహామితు ఎంతో షంతోశ రే్  మీ సఴేన కొనసహగించండ!ి 

సహయసఴేలో ేిభతో  
మీ జిత్. క్. అగగరహాల్ 

 

ఫాక్స్ యొక్క అడుగ్ు ఫాగ్ుంలోనా భమిము ితి ళశూ చఽట్టూ  వచ్చిన యబూతితు గ్భతుుంచుండు. 

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

 ర ైఫరి  మిశ్రభాలస (మెబెడీలస) ఉయోగిుంచ్చన కేసఽల యవమలస  

1. తృల ుంట్ార్ పేళఐట్సి్క (భడభ ఫాగ్ుంలో సభసయ)  1205... ఇుండుమా                                                                               

క్ 52 ఏళ్ళ భఴళి్ ఎతుమిద ిన లల తృట్ు భడభు రుతో ఫాధడుుంద.ి ర దై్ఽయడు ఇచ్చిన భుంద్ఽలతో ఈబెక్స ఉశ్భనుం 

క్లసగ్లేద్ఽ. ఆబె భడభు ఫాగ్ుంలోనఽనూ ఎభుక్లో వయసగ కొదిీ  మోజుల తృట్ు ఇుంజకె్షనఽల  ఇళేా  ఉశ్భనుం క్లసగ ే

అవకశ్భుుంద్తు ర దై్ఽయడు చెతృృయు. ఈ ఫాదాక్యబైెన చ్చకూత్్నఽ తుమక్మిుంచ్చ, ఈ మోగి క్ ర బై్రిమాతుక్స్ తృహికీీశనయున సుంిదిుంచ్చుంద.ి 

క్ సుంవత్్యుం కూరత్ుం ఈబెక్స సమాట్ిక సభసయ క్ూడా ఉుండేద్తు ర ఫైరి  తృహికీీశనయుక చెృుంద.ి ఈబె వమసఽ్నఽ ద్ిలూలో ెట్ుూ కొతు 

ఈబెక్స ఫర లస ఎభుక్ల రయధకిూ సుంబుందిుంచ్చన భుంద్ఽనఽ క్ూడా చేమిి ఈ కూరుంద్ రి ళన భుంద్ఽలస ఇవఴఫడునాభ: 

http://www.sairam.freeuk.com/
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CC3.7 Circulation + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & supportive tissues + 
CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis…QDS 

క్ న ల త్మఴత్ మోగి ూమాిగ కోలసకొతు, ఏ నొృ లేక్సుండా శృభగ నడవ గ్యౌగిుంది. తృహికీీశనర్చ భమో న ల మోజులస ఈ భుంద్ఽలనఽ 
TDS మోతాద్ఽలో తీసఽకోభతు చెతృృయు. అృట్ ినఽుండు మోగికూ భడభులో నొృ లేదా రు సభసయ తిమిగి మలేద్ఽ. 

షంతృహదకుతు వహమఖ్ామనం: 
ఈ మోగి కేసఽలో యజమవుంత్బైెన పయౌత్ుం లభుంచ్చనృడుకూ, చ్చకూత్్ తృియుంబుంలో కేవలుం భడభ రుకూ భాతి్ుం భుంద్ఽతుచ్చి, ఫర లస 
ఎభుక్ల సభసయ లేదా సమాట్ిక సభసయల లక్షణాలస క్తుుంచ్చనుృడు రట్కిూ సుంబుందిుంచ్చన భుంద్ఽనఽ చేమిిచఽిుంటే్ ఫాగ్ుుండదే.ి 

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

2. శూకమెలట్ జఴయుం  2680…. జతృన్ 

 క్ 18 న లల ఫాలసడుకూ క్ రయుం మోజుల తృట్ు తీవిుంగ జఴయుం వచ్చి, ఆశృయుం తినక్సుండా క్తూసుం తూమెైనా తాగ్క్సుండా ఉుండేరడు. 
త్యౌలతృలస త్ృ ితీద ిరుంత్ులస చేసఽక్సనరేడు. ఈ ఫాలసడు తుది్తృో క్సుండా తుయుంత్యుం ఏడుసాా న ేఉుండరేడు. ఈ ఫాలసడుక్సనూ 

ఇత్య రయధ ిలక్షణాలస: శ్మీయుం అుంత్ట్ా ద్ద్ఽీ యుల  (నోట్ిలో క్ూడా) భమిము యమోచనాలస. డాక్ూయుల  ఈ ఫాలసడుకూ శూకమెలట్ జఴయభతు 

తుము మిుంచాయు. ఇట్ువుంటి్ తీవిబైెన మిళితిలో ఫాలసడుకూ అలోల తి భుంద్ఽయౌవఴడుం ఇష్ూడక్ త్యౌల ర ైబ్రిమాతుక్స్ తృహికీీశనయున 

సుంిదిుంచ్చుంద.ి ఈ కూరుంద్ రి ళన భుంద్ఽలస ఈ ఫాలసడుకూ ఇవఴఫడునాభ: 

#1. NM2 Blood + NM18 General Fever + NM26 Penmycin + NM36 War + NM80 Gastro + NM86 
Immunity + SM41 Uplift + SR316 Streptococcus…every 10 minutes for 3 hours, then 6TD and TDS 
on improvement 

ముద్ట్ ిడోస్క త్మఴత్ ఫాలసడు తూయు తాగి రుంతి చేసఽకోక్సుండా ఉనాూడు. క్ మోజు త్మఴత్ ఫాలసడు ఆమోగ్యుం భమిుంత్ బెయుగ్ు 
డుుంద.ి భూడు మోజుల త్మఴత్, ఫాలసడు ఉశోోు గ్రత్ శూధాయణ శూి భకూ వచ్చిుంద ికతు ఎతుమిద ిమోజుల త్మఴత్ ఫాలసడు భుఖుం, 

చేత్ులస భమిము కళ్ళళ రచడుం కయణుంగ ఈ కూరుంద్ ఉనూ భుంద్ఽలనఽ ెైనఽనూ భుంద్ఽల మిశ్రభుంలో చేమిివఴఫడుుంద:ి 

#2. NM21 KBS + OM15 Kidneys + #1 

ఐద్ఽ మోజుల త్మఴత్ ఈ శియవు శూధాయణుంగ తినడుం భమిము నడవడుం తృియుంభుంచాడు. భూడు రమల త్మఴత్ మోగ్ లక్షణాలస 
ూమాిగ తొలగితృో మాభ. ఈ శియవు యొక్క ఫయువు కొదిీగ త్గిగుంది కతు చాలా ఆమోగ్యక్యుంగ ఉనాూడు. అుంతేకక్సుండా ఈ శియవు 
యొక్క చయముం అనామోగ్యుం మవడాతుకూ భుుంద్ఽ క్ుంట్ ేక్ూడా సృష్ూుంగ భామిుంది. 

షంతృహదకుతు వహమఖ్ామనం: 
ఈ యజమవుంత్బైెన కేసఽలో క్ ర ైబ్రిమాతుక్స్ ఴీయౌుంగ్ తృో త్ుంట్ ైసర్ (SRHVP)ఉయోగిుంచఫడుుంద.ి 108 ఫాక్స్ నఽ 
ఉయోగిుంచ్చనట్ల భత,ే ఈ కూరుంద్ఽనూ భుంద్ఽలనఽ ఇవఴచఽి: 
CC9.4 Scarlet Fever + CC13.1 Kidney tonic  

యట్ితో క్ూడా యజమవుంత్బైెన పయౌతాలస లభుంచ్చ ఉుండయే. 

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

3. ుట్ుూ క్తో వచ్చిన గ్ుుండ ెరయధ ి2640…ఇుండుమా 

ుట్ుూ క్తో వచ్చిన గ్ుుండ ెరయధ ిసభసయతో క్ ఆయు న లల తృనఽ క్ తృహికీీశనర్చ వదీ్ తీసఽక్స మవడుం జమిగిుంద.ి  అలోల తి డాక్ూమైెన 

ఈ ర ైఫరి  తృహికీీశనర్చ శియవునఽ మీక్ుుంచ్చ, శియవు యొక్క హిద్ముంలో రయధ ిఉుంద్తు తుము మిుంచాయు. బ్రడడ  యొక్క త్యౌల త్ుండుి లక్స 
శ్సారచ్చకూత్్ చభేుంచ ేఆమిుక్ శాోూ భత్ లేనుంద్ఽవలల  ర ఫైరి  తృహికీీశనర్చ ఈ కూరుంద్ రి ళన భుంద్ఽలనఽ ఇవఴడుం జమిగిుంద:ి 

CC3.1 Heart Tonic + CC3.4 Heart Emergencies + CC12.2 Children Tonic 
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ముద్ట్ ికొతుూ రమలస ఈ భుంద్ఽలనఽ తూట్ిలో మోజుకూ నాలసగ్ు శూయుల  ఇవఴడుం జమిగిుంద.ి ఆె ైమోజుకూ భూడు శూయుల  (TDS ) ఇవఴడుం 

జమిగిుంద.ి ఈ చ్చకూత్్నఽ క్టి్నూయ సుంవత్్మలస శియవుకూచాియు. 

మెుండేళ్ళ వమసఽ్నూ ఈ శియవునఽ మిశీయౌుంచ్చన హిద్మ రయధ ితుుణుడు, 2D ఎకో మీక్ష భమిము ఇత్య తురదేిక్లనఽ చాళ, 
గ్ుుండ ెరయధ ిలక్షణాలస ఏయ లేవతు ఎుంతో ఆశ్ియయుంతో చెతృృయు. 

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

4. గమడున యౌల 2494…ఇట్య్  

క్ నాలసగేళ్ల  ఆడ యౌల తీవిుంగ గమడడుం వలల , యౌల యొక్క క్సడు క్కట్ భుక్లో సఴలృ గ్ులస క్యౌగి ఉనూట్ుల  క్నఽగొనఫడుుంద.ి 

ఈ తీవి గముం కయణుంగ యౌల  యమీత్ుంగ ఫధెిమ ితృో భుంద ి భమిము తీవి నొృతో ఫాధడుుంద.ి యౌల యొక్క మజభాతు యౌలకూ 
అలోల తి భుంద్ఽలనఽ ఇవఴడుం ఇష్ూడక్, ర ైఫరి  తృహికీీశనర్చ న సుంిదిుంచాయు. ఈ కూరుంద్ ఉనూ ర ైఫరి  భుంద్ఽలస ఇవఴఫడునాభ: 

NM20 Injury + NM3 Bone I + SR271 Arnica (30C) + NM95 Rescue 

ర ైఫరి  భుంద్ఽనఽ తూట్ిలో క్యౌ క్ గ్ుంట్ సభముం వయక్స, ితి ద ితుమిశులకూ క్ డోస్క చుృన యౌలకూ ఇవఴఫడుుంద.ి ఆె ైభూడు 
మోజులక్స ితి మోజు ఆయు శూయుల  (6TD) భమిము ఆెనై TDS మోతాద్ఽలో ఈ భుంద్ఽ ఇవఴఫడుుంద.ి  

క్ మోజు త్మఴత్ యౌలకూ నొృ 50% త్గిగుంద్తు భమిము యౌల చాలా ిఱుంత్ుంగ క్తుుంచ్చుంద్తు చ్చకూత్్ుందoిచ్చన తృహికీీశనర్చ చెతృృయు. 
భూడు మోజుల త్మఴత్ యౌల 100% కోలసక్సుంద్తు, ిభాద్ుం జమిగ్డాతుకూ భుుంద్ఽ ఉనూట్ుల గ యుగ్ులెత్ుా త్ూ గెుంత్ుత్ూ తియగ్డుం 

కొనశూగిుంచ్చుంద్తు తృహికీీశనర్చ తయెౌతృయు. 

షంతృహదకుతు వహమఖ్ామనం: 

యజమవుంత్బైెన పయౌతాలస లభుంచ్చన ఈ కేసఽలో ర ైబ్రిమాతుక్స్ ఴీయౌుంగ్ తృో త్ుంతెైసర్ నఽ (SRHVP) ఉయోగిుంచ్చ భుంద్ఽ త్మాయు 
చేమఫడుుంద.ి 108CC ఫాక్స్ అుంద్ఽఫాట్ులో ఉుండుుంట్ ేCC10.1 Emergencies ఇచ్చి యజమవుంత్బైెన పయౌతాలనఽ 
తృ ుందిముుండవచఽి. 

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

5. PCOD లేదా తోృ యౌళళూక్స ఒవమిమన్ డుళస్క (అుండకోఱలలో తిత్ుా లస) ఇుండుమా…00728A 

క్ 42 ఏళ్ళ భఴళి్ త్న ఋత్ు కలాల సభముంలో అధిక్ యకా్శూివుం సభసయతో తృట్ు యమీత్బైెన నొృతో ఫాధడదే.ి 

అుంతేకక్సుండా, ఈ మోగి అుండకోఱలలో అనేక్ తిత్ుా లస ఉుండేయ భమిము ఋత్ు కలాలస అక్రభుంగ ఉుండయే. ఈబెక్స ఈ కూరుంద్ 

మళమునూ భుంద్ఽలస ఇవఴఫడునాభ: 

#1. CC8.7 Menses Painful + CC20.6 Osteoporosis…TDS 

ఈ చ్చకూత్్నఽ తృియుంభుంచ్చన క్ న ల త్మఴత్ మోగియొక్క ఋత్ు క్రభుం, నొృ లేక్సుండా శూధాయణుంగ భామిుంద,ి అభత ేఅలాూ ా  శూ ుండ్ 

మిశీలనలో మోగి  యొక్క క్సడు అుండకోశ్ుంలో ెదీ్ యకా్ళకా్ తిత్ుా  ఉుంద్తు తెయౌళుంద.ి ర ైద్ఽయడు ఈబెక్స శ్సారచ్చకూత్్ చేమాలతు చతెృృయు. 
మోగి శ్సారచ్చకూత్్ చభేుంచఽకోవడుం తుమక్మిుంచ్చ ర ైఫరి  తృహికీీశనర్చనఽ సుంిదిుంచ్చుంద.ి ఈబెక్స ఇవఴఫడున భుంద్ఽలస: 
#2. CC8.4 Ovaries + CC20.6 Osteoporosis …TDS 

ద ిరోజుల తరహాత చేసన అలాీ ర  స ండ్ రిశ్రలనలో రోగ ియొకక ర్ండు అండకోశహలలోన తితుా లు భామభమామమతు త యౌసంద.ి 

వ ైతిమాతుక్స్ దాారహ ఆమ న నమం చేసనందకు ఈ భహ ళ సహామిక ికాతజ్యతలున త లుపకుంద.ి

*************************************************************************************************** 
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 ిశ్ూలస జరఫులస 

విన: నేన తిన ేకూయగహయలు భరమిు ళళ నండ ియసహమనాలన తొలగించడం ఎలా? 

జవహఫు: ఎలోపడఽ మీ స ంత తోట నండి లేదా తాజఞ సేందరమి ండుో  భరమిు కూయగహమలు తినడాతుకి మితినంచండి. లేదా 
మీయు తిన ేకూయగహయలు భరమిు ళళలోో  రహసహమనాలునానమతు మీకు అతుసేా  ఈ కింద ివిధానాతున ఉయోగించండి: క 
గిన నలో షగం ఴయకు తూయు తృర స, తూటలిో క గరిటడెు ఉప, ర్ండు గరటిడేుో  విన గర్చ కలండి. ఈ తూటిలో కూయగహయలు భరిము 
ండోన ఇయవ  ైతుమిషహలు తృహట  నాన ట ీ ంచండి. ఇలా చమేడం దాారహ పయుగుల భందలు భరమిు ఇతయ యసహమనాలు 
తొలగితృర తాయ. ఆ ై కూయగహయలు భరమిు ండోన తాజఞ తూటలిో ూరిాగహ కడగహయౌ. 

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

విన: నేన క వ ైతిమాతుక్స్ వ ైదమడనితు చ పకోఴచా్? 

జవహఫు: లేద. మీయు వ ైతిమాతుక్స్ వ ైదమడనితు చ పకో రహద. మీయు సహామీ యొకక సహధనభులు భరిము వ ైతమిాతుక్స్ 
అబమసంచే తృహికీీశనయుో  భాతమి.ే రోగులన నమంచసేే ధిాన వ ైదమడు సహామి భాతమిే. వ దైమలు రోగహలతు నమం చమేడాతుకి 
విశశే శిక్షణ తృ ందమిుంటాయు. వ ైతిమాతుక్స్ చికిత్న ఇఴాడాతుకి వ ైదమ షంబంధమ నై జఞ్ యనం కయౌగిముండకకరేోద. మీయు ఇషా నన 
భందలకు మీయు డఫుఫలు ఴషఽలు చేమడం లేదా షహమాలు అడగడం ఴంటవిి చేమటేోద. ఇద ిఅఴషయమ ైన వహరకిి ేభితో 
భనభంధించే సేఴ. ఈ భందలో యసహమనాలన లేదా వహషావిక దారహా లన కలడం లేద. వహషాఴంలో ఇవి చకకయ గోయ్లలో 
లేదా తూటలిో కయౌే కంనాలు (వ ైఫరశినో ) భాతమి.ే మీరచిే్ ఈ భందలన అలోో తి భందలతు రోగులు తపగహ అయధం 
చేషకోఴచ్తు మీకతుసేా  భందల ససహ  నై "చకకయ గోయ్లు భాతమి"ే అతు చీటీలో వహిస అతికించగలయు. 

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

విన: వ ైఫరి  భందలకు భాగహ షందిషా నన క రోగ,ి అలోో తి భందలన తీషకోఴడం ఆతృహలతు కోయుకుంట ంద.ి నేన ఏ 
విధభుగహ ఆమ కు షహమం చేమాయౌ? 

జవహఫు: రోగితు అలోో తి భందలన వషేకోఴడం ఆభతు మీయు చ రహద. నమమ ైనట ో  ఆమ కు అతుషా ంట,ే షామంగహ 
ఆమ  వ దైమడు ఴదదకు వ యో భాటాో డాలతు చ ండి. అలోో తి భందలన తగిగంచే భాదమత రోగిద ిలేదా రోగి యొకక వ ైధమడదిి. 

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

విన: క రోగ ియొకక కుభాయుడుక ిభదమం భరమిు తృ గహకు ఴంట ిదయాయషనాలు ఉనానయ.  ఈ దయలవహటోన 
భాతుంచడాతుక ివ ఫైరి  భందలన నా ఴదదనండ ితీషకొతు తన కుభాయుడికవిహాలతు ఆ రోగ ికోయుకుంట ంది. ఈ విధభుగహ ఇచి్న 
భందలు తుచేసహా మా? 

జవహఫు: లేద. తృ గహకు, భదమం ఴంట ిధయాయషనాలునన రోగుల విశమంలో, రోగులు మీ ఴదదకు నేయుగహ ఴచి్ వ ైఫరి  చికతి్ 
ఇఴాభతు కోరహయౌ.   ధయాయషనాలన భానకోవహలనన రోగుల తువ్మం ధాడమ నైదతు మీయు తురహధ రించకునన తరహాతే చికతి్న 
తృహియంభించాయౌ. నమంకహఴడాతుక,ి రోగి యొకక ఫలమ నై భానసక వ ఖైిరి చాలా భుఖ్మభతు మీయు గుయుా ంచకోవహయౌ. 

మీయు డా.అగ్గమఴలసూ ఏబైెనా ిశ్ూ అడగలతు అనఽక్సుంట్ునాూమ? అభత,ే మీ ిశ్ూలనఽ ఈ కూుంద్ ఇవఴఫడున ర ఫెై్ట్ుక్స 
ుంుంచుండు:  news@vibrionics.org

*************************************************************************************************** 
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 దివయ ర ైద్ఽయతు దవియరణ ి 















“మీయు దేవుతు యొక్క ళేవక్సడుగ ఉనూుృడు, సయఴశ్క్సా లస భమిము ఆనుంద్ుం మీకూవఴఫడతాభ. క్ మజభాతు వలె 
ఉుండడాతుకూ ిమతిూళేా , మీ చఽట్టూ  ఉనూరమిలో అసామ, దఴేష్ుం, కోుం భమిము ద్ఽమశ్నఽ క్యౌగిుంచ్చనరయవుతాయు. మీయు దేవుతు 
చేతిలో ఉనూ క్ శూధనభతు ఫాయుంచుండు.  దేవుతు మిభమయౌూ తీమిిదిదిీ  క్ శూధనభుగ ఉయోగిుంచతువఴుండు."  

 ...షతమసహయఫాఫా  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

" ళేవనఽ అత్ుయతా్భబైెన శూధనగ ఫాయుంచుండు (ఆధాయతిమక్ క్రభశిక్షణ). ఇద ిమీయు ద్కూకుంచఽక్సనూట్ుూ  వుంటి్ క్ గొృ అవకశ్ుం. 
మీయు చళే ేధాయనుం లేదా జుం క్ుంట్,ే ఈ దీె్ సభారఱేలక్స భధయ మీయు చేళ ేళేవ, మీ ఆధాయతిమక్ అభవిదిుకూ భమిుంత్ 
ఉయోగ్క్యుంగ ఉుంట్ుుంద.ి కతు, మీయు చళే ేళవే దాఴమ ఈ ిుంచుంలో మివయాన తీసఽక్స మవచితు అనఽకోవద్ఽీ .  ళేవ యొక్క 
అసలెైన యలసవ మీలో క్యౌగే మివయాన. ళేవనఽ క్ శూధన వలె చేముండు. అుృడు మీయు యనమూయఴక్ుంగనఽ ఆనుంద్ుంగనఽ 
ఉుండగ్లయు. మీయు ఇత్యులనఽ అభవిదిుయచఽత్ునాూభతు గ్యఴడవద్ఽీ , మిభమయౌూ మీయు సుంసకమిుంచఽకోుండు." 

... షతమసహయఫాఫా  

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

" భానవులక్స దేవుతు భామగ లస అయుుం కవు. క్ ితేయక్ కయయక్రభుం క్ తుమీిష్ూ  ద్ుతిలో క్ తుమీిష్ూ  సభముంలో ఎుంద్ఽక్స 
జయుగ్ుత్ుుంద్తు రళ్ళళ ఎలా తలెససఽకోగ్లయు? దవేుతుకూ భాతి్బే సయఴభు ఎయుక్. కతు భానవులస చడెుగ భాట్ాల డడుం లేదా 
తీమమతుుంచడుం వుంటి్య చసేఽా ుంట్ాయు. ఉదాహయణక్స ఇక్కడ ఎవమైెనా అనామోగ్యుంతో భయణళిేా  (ిఱుంతి తులముం). ఎవమెనైా భయణాతుూ 
త్ృుంచఽకోగ్లమ? అవతాయ భూయుా లస క్ూడా రయు వచ్చిన కయయక్రభుం ూయావఴగనే ఫౌతిక్ యూతృతుూ యడుచ్చెడతాయు. మీక్స 
కరయౌ్న రయు భయణిుంచాయతు దేవుతుెై నభమక్ుం కోలోృవడుం అయరేక్భు."   

... షతమసహయఫాఫా  

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

కిటనలు 

మఫర భే కలుంలో తుయఴఴిుంఫర భే శిబ్రమలస  

 ఇుండుమా: 2011 ఏిల్ 8 నండ ి10 ఴయకు, గ్ుజమత్,  23ఴ అస్సేా ంట్ వ ైఫరి  చికితా్ తుపణుల శిక్షణా శితయం (AVP) 

భరిము జూతుమర్చ వ ైఫరి  తుపణులకు 12ఴ శిక్షణా శితయం (JVP)  

 ఇుండుమా: 2011 జూన్ 24 నండ ి26 ఴయకు, డెయౌలలో, AVPలకు  థిభ శిక్షణా శితయం. మీ సహా తుక షమితి కతూానయున 

షందిించగలయు. 
 ఇట్య్:  2011 ఏిల్ 8 నండ ి10 ఴయకు వ తుస్క ఴదద  మిమాగోలో ఇటయ్లో థిభ శిక్షణా శితయం. తౄహతయో ివిమాటిన 

షందిించండ:ి తౄర న్:041-563 0288 లేదా ఇమ యల్: previati.fabio@gmail.com. 

mailto:previati.fabio@gmail.com
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 తృో లాుండ్: మ1ే4 నండ ి15 ఴయకు  తృో ల్ - AVP భరమిు JVP లకు శిక్షణా శితయం 

 తృో లాుండ్: నఴంఫర్చ 12 నండ ి13 ఴయకు మొకల వ్ - JVPలు భరిము వ ైఫరి  చికతిా్ తుపణులకు శిక్షణా శితయం. 

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

 అద్నుంగ 

ఫయువునఽ భమిము యకా్ చకెకయ శూి భనఽ త్గిగుంచ ేదాయౌిన చెక్క: 

క రిశ్రలనలో, సహధాయణ ఴంటగద ిభసహలాగహ ఉయోగడ,ే దాయౌ్న చ కక, యకాంలో గూో కోజ్ సహా యలన తగిగషా ందతు త యౌసంద.ి 
అంతకేహకుండా దాయౌ్న చ కకకు కొఴపాన కరగిించి ఫయుఴపన తగిగంచ ేలక్షణాలు కూడా ఉనానమతు త యౌసంద.ి దాయౌ్న చ కక 
పరహతన కహలం నండ ిఉయోగించ ఫడుతోంద.ి 

క రిశ్రలనలో, తిిరోజు కట ినండ ిఆయు గహీ భుల దాయౌ్నన తీషకునన టెైప్ 2 డమాఫ్టసి్క రోగులలో యకా చక్కయ సహా యలు 
తగహగ మతు తురహధ రించఫడింద.ి దాయౌ్న తీషకోఴడం ఴలో ఈ పయౌతాలు ఎలా లభించామతు తుయణయంచఫడలేద కహతు దాయౌ్న దాారహ 
కయౌగిన షపయౌతాలు దరతున తీషకోఴడం ఆసేన ఇయవ  ైరోజుల ఴయకు కొనసహగహయ. భోజనం చేసన తరహాత, రోజుక ిభూడు గహీ భులు 
దాయౌ్న తినన ఆరోగమఴంతుల నై ఴమకుా లలో యకా చక్కయ సహా యలు తగహమతు, 2009 లో చేసన క రిశ్రలనలో త యౌసంద.ి  

వరయీంలో ఇన్యౌన్ సహా యలు అధకింగహ ఉననపడు యకాంలో ఉనన అదనప చక్కయ, తకుకఴగహ ఉయోగించఫడుతుంద ి(చక్కయ 
వరయీంలో కొఴపాగహ తులా చేమఫడుతుంద)ి. ఈ కహయణంగహ భోజనం తరహాత ఇన్యౌన్ తగిగంప చాలా శేీశీమ నైద.ి దాయౌ్తు యకాంలో 
చక్కయ సహా యన, దరతు కహయణంగహ కొఴపా సహా యన తుమంతిించడాతుక ిషహమడుతుంద.ి ఈ విధంగహ దాయౌ్తు వరయీ బయుఴపన 
తగిగషా ంద.ి 

భధమ ముగంలో దాయౌ్తు ఫంగహయం కంట ేఎకుకఴ విలువ నైదిగహ భావించ డదే.ి 17 ఴ వతాఫదం డచ్ తృర యు్గీస్క ముదధం భాగంగహ, 
క విధమ నై తీ దాయౌ్తు అతృహయంగహ లభించ ేసలోన్ దేశహతున (ఇపడు శీ్రలంక) తుమంతణిలోక ిత చ్కోఴడాతుక ిమితనం 
చేమఫడింద.ి సలోన్ దాయౌ్తు లేదా "అషల ైన దాయౌ్తు" అనన పరహతన ేయు ఇడిక ిఉంద.ి భరొక పరహతనమ నై భరమిు 
ధిానమ ైన యకం కేసమా దాయౌ్తు. ఇద ి"అషల ైన దాయౌ్తు" కనాన తకుకఴ కరీదలోన భరిము షలబంగహన లభిషా ంద.ి 
కేసమా దాయౌ్తు గురించిన సిహా ఴన ఫ్ైఫులోో  చమేడ ిఉంద.ి ఈజిిమనో  వవహలతు బదిరచి ేకిిీమలోనఽ భరిము ఆహయ 
షవహషన కొయకు దాయౌ్తు చ కకన ఉయోగిసహా యు. 

వివిధ తీమట ియుచలునన అనేక దాయౌ్న యకహలు  యుగుతాయ. కిీమినావక లక్షణాలు దాయౌ్తులో ఉనన కహయణంగహ, అథ్ ో ట్ పపట్ 
(తృహదాలలో క యకమ నై చయభ వహమధ)ి నమంచేమడాతుక ిఇద ిఉయోగడుతోంద.ి ధయౌ్తుతు ల్డం ఴలో జఞ్ యక వకిా 
మ యుగుడుతుంద ిభరిము కడుప యుగభతలు, అజీయణం ఴంట ిషభషమల ఉవభనాతుక ికూడా ఉయోగడుతుంద.ి  దాయౌ్తు 
వరయీంలో అధకింగహ వేడ ిషాషీషా ందతు గభతుంచాయౌ. ఈ వేడితు ఎదరోకఴడాతుక ివరీయం తన స ంత వేడతిు షాషీంచి షభతులమతన 
తీషకు ఴషా ంద.ి ఈ కిిీమన త రోభజేతుక్స్ అంటాయు. ఈ కిిీమ దాారహ కొఴపా కయుగుతుంద.ి 

టీలు, ఫజీీలు, కేకులు, ఐస్క కీీభుో , చాయు, కుడుభులు, కూయలు ఴంట ిఆహయ దారహా లన భరింత యుచికయంగహ ఉండాలంట ేవహటిలో 
దాయౌ్తు చ కకన చేరహ్యౌ. మీయు దాయౌ్తు చ కక షవహషనన చఽస దాతున ఎననకోఴచ్తు మీయు గుయుా   ట ీ కోవహయౌ. క గహఢమ నై 
భరిము తీ వహషన, దాయౌ్తు యొకక  తాజఞదనాతున షఽచిషా ంద.ి దాతు యుచి కొంతఴయకు చేద లేదా గహడమ నై షవహషన 
లేకుండా ఉననటోయత,ే అద ిదాతు ఫలహనీతన షఽచిషా ంద ికహఫటిీ దాతున తృహయవేమచ్. ఇట ఴంట ిదాయౌ్తు బయుఴప 
తగిగంచడాతుక ితుక ిరహద. దాయౌ్తు చ కకన ఇతయ ఆహరహలుతో కయౌనపడు, దాతు షవహషన ఫయటిక ిఴషా ంద ికహఫటిీ దాయౌ్తు 
యొకక తాజఞతనం చాలా భుఖ్మం. 
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ఇటిఴయకు దాయౌ్న ఎకుకఴగహ ఉయోగించడం ఴలన, ఏ విధమ ైన శహవాత హతుకయమ నై భిావహలు కలగలేద. అయత ే
డమాఫ్టసి్క లేదా కొల సహీ ర ల్ భందలన తీషకొన ేరోగులు తభ తభ వ దైమలు ఴదద షలహ తీషకోఴడం భంచింద.ి దాయౌ్న యకా 
చక్కయ తుమంతణిలో భరిము బయుఴప తగిగంచడంలో క ఉతాభ తిామభానమంగహ ఉయోగించఴచ్తు తురహధ రించడింద.ి 

భూలం: NaturalNews.com and http://care.diabetesjournals.org 

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

యుభట్ాభడ్ ఆయిమైెటి్స్క (కీళ్ళ రత్ుం) యొక్క ఎతుమిద ిసుంకతేాలస భమిము లక్షణాలస 

యుభట్ాభడ్ ఆయిమైెటి్స్క (RA) లేదా రత్ మోగ్ుం కీళ్ళనఽ భమమిు ఇత్య శ్మీయ ఫాగలనఽ ఫాదిుం చేళ ేక్ తీవిబైెన ఆట్ో ఇభూయన్ 
రయధ.ి కతు ఈ మోగతుూ తుమీ మిుంచడుం చాలా క్టి్నుం. ఈ మోగ్ుం యొక్క లక్షణాలస ఇత్య అనామోగయలనఽ అనఽక్మిుంచవచఽి లేదా 
లక్షణాల తీవిత్ ఎక్సకర  ైత్గ్ుగ త్ూ ఉుండవచఽి. లాయబ్ మిఱోధనలోల  సమెైన పయౌతాలస లభుంచక్ తృో వచఽి.  రయధ ిభుదిమ ేవయక్స 
ఎకేరేలస ఈ రయధతిు సాచ్చుంచవు. 

రత్ మోగతుూ తుము మిుంచ ేఎతుమిద ిలక్షణాలస భమిము సాచనలస: 

నముంకవడాతుకూ లేదా భానడాతుకూ క్ఠినబైెన గమాలస:  రత్మోగ్ుం కయణుంగ, వచేి కీళ్ళ నొృనఽ మీయు క్ గముం వలల  అతు 
అనఽకోవచఽి. ఉదాహయణక్స నముంకతు ఫెతుకూన చీలభుండ. నాయ మార్క ళట్ీలో ళెృష్ల్ సయజమీ శృళృట్ల్ లో తుచసేఽా నూ 
సశృమక్ కీళ్ళరత్ఱసార తుుణుమలస, యౌశూ A. భుండల్, MD, MHP, ఈ మోగ్ుం మువత్లో సయఴశూధాయణభతు చెబుత్ునాూయు.” క్ 
మోగికూ శూక్ర్ ఆట్ ఆడున భయుసట్ ిమోజు మోకలస రచ్చతృో భుంద.ి మెుండు ఆమోిో శోూ కక్స శ్సారచ్చకూత్్లస భమిము తీవి పళయోతేయ 
చభేుంచఽక్సనూ మోగ్ులనఽ ననేఽ చాశూనఽ. ఈ మోగ్ులక్స రత్మోగ్ుం ఉుంద.ి”  

చేత్ులలో తిమిమమ ిలేదా జలద్మిుంు:  భణిక్ట్ుూ  భమిము చతే్ులలో జలద్మిుంచట్ుం, రత్మోగ్ుం యొక్క లక్షణాలలో క్టి్. దీతుూ 
కయృల్ ట్న ూల్ ళుండోిమ్ అుంట్ాయు. ఈ రయధ ిఉనూ మోగ్ులక్స, రు  కయణుంగ చేత్ులోల కూ ర యళళ నమలస నొక్కఫడు జలద్మిుంు 
ఏయృడుత్ుుంద.ి ఈ రయధ ిలక్షణాలస శూధాయణుంగ మతిి సభముంలో తీవిుంగ ఉుంట్ాభ. ఈ లక్షణాలతో ర ైద్ఽయడునఽ 
సుంిదిుంచ్చనుృడు, రత్మోగ్ుం యొక్క ఇత్య లక్షణాలస లేనుంద్ఽవలల  (లేదా మీయు చెృనుంద్ఽవలల) మీక్సనూద ికయృల్ ట్న ూల్ 
ళుండోిమ్ అతు తుము మిుంచ్చ, ర ైద్ఽయడు దీతుకూ సుంబుంధబెనై చ్చకూత్్నఽ భాతి్భు మీకూవఴడుం జయుగ్ుత్ుుంద.ి 

తృదాల మోగ్ సభసయ:  నొృ లేదా రు వుంటి్ రత్మోగ్ుం సుంబుందిత్ లక్షణాలస త్యచఽగ క్నడ ేతృిుంత్ుం భుుంద్మికలస. ఈ 
సభసఽయనూ భఴళి్లస ఴీలస్నూ చెుృలస ధమిుంచడుం ఆళే నొృ ఉశ్భనుం కొయక్స తృద్తుుణుడనఽ సుంిదసిాా  ఉుంట్ాయు. 
రత్మోగ్ుం ఉనూ కొుంత్భుంద ిమోగ్ులస,   తృల ుంట్ార్ పేళఐట్సి్క (అమికయౌలో భడభ వదీ్నఽనూ క్ణజాలుంలో రు కయణుంగ క్యౌగే 
సభసయ) కయణుంగ వచేి  భడభ నొృతో ఫాధడుత్ుుంట్ాయు. 

క్ుంట్ ిసభసయలస:  రత్మోగ్ుం ఉనూ మోగ్ులలో జగెరన్్ ళుండోిమ్ అనూ క్ క్ుంట్ ిసభసయ వచేి ిభాద్భుుంద.ి ఈ సభసఽయనూ 
మోగ్ులక్స, గ్రుంధఽలలో ఏయృడ ేరు కయణుంగ క్ళ్ళళ , నోయు, భుక్సక, గొుంత్ు, లేదా చయముం వుంటి్ తృిుంతాలస తృ డుగ భామ ిభుంట్ 
క్యౌగిశూా భ. ఈ సభసయ రత్మోగ్ుం తృియుంబబైెన ర ుంట్న ేమవచఽి, అభత ేమోగ్ులక్స ఈ క్క లక్షణుం భాతి్భుుండ ేఅవకశ్ుం లేద్ఽ. 
తృ డు క్ళ్ళ సభసఽయనూ అనేక్ మోగ్ులస కయణుం క్నఽగొనేుంద్ఽక్స క్ క్ుంట్ ిర ైద్ఽయడునఽ సుంిదిసఽా ుంట్ాయు. అభత,ే డాక్ూర్ భుండల్, 
భనభు ఏ ర దై్ఽయడు వదీ్క్స ర యలనృడుకూ భనక్సనూ ఇత్య మోగ్ లక్షణాలనఽ ర దై్ఽయడుకూ తెలడుం చాలా భుఖయభతు చఫెుత్ునాూయు. 

కీళ్ళ నొుృలస :  కీళ్ళ నొృ రత్మోగ్ుం యొక్క ిధానబైెన లక్షణాలలో క్టి్. ఈ సభసయకూ కయణాలస అధిక్శ్రభ లేదా ఆళూయో 
ఆమైా్ెటి్స్క అతు మోగ్ులస అనఽక్సుంట్ట ఉుంట్ాయు. ఈ సభసయనఽ పెైఫరి బైెమాయౌజమా లేదా కర తుక్స పెట్ీగ్ ళుండోిమ్ (తుయుంత్యుం ఉుండ ే
అలసట్) అతు క్ూడా త్ుృగ తుము యణ చేమవచఽి. రత్మోగ్ుం కయణుంగ క్యౌగే కీళ్ళ నొుృలస తాతాకయౌక్బైెనయ కవు. ఈ నొృ 
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శూధాయణుంగ క్ రయుం క్ుంట్ ేఎక్సకవ కలుం ఉుంట్ుుంద.ి క్ట్ ేసభముంలోమెుండు చేత్ులస, తృదాలస , మోకళ్ళళ భమిము 
చీలభుండలలో నొృ ఉుండవచఽి. ఈ నొృ క్ రయుం క్నాూ ఎక్సకవ కలుం ఉుండవచఽి. 

ఉద్ముం రేళ్ కీళ్లలో భగ్ువు: యుభట్ాభడ్ ఆయిమైెటి్శూఴ లేదా రత్మోగ్ుం యొక్క భమొక్ లక్షణుం ఉద్ముం కీళ్లలో భగ్ువు సభసయ. 
భయళ, ఈ లక్షణుం క్ూడా ఆళూయో ఆయిమైెటి్స్క రయధిలో ఉుండ ేక్ శూధాయణబైెన సభసయ. అభత,ే మెుండుుంటి్ భధయ వయతాయసుం 
ఏమిట్ుంట్,ే ఆళూయో ఆయిమైెటి్స్క నొృ శూధాయణుంగ క్ అయగ్ుంట్లో త్గిగ తోృ త్ుుంది. యుభట్ాభడ్ ఆయిమైెటి్స్క కయణుంగ ఏయృడున 
భగ్ువు త్గ్గడాతుకూ ఎక్సకవ సభముం డుత్ుుంద.ి సమెైన రయమాముం చేమడుం దాఴమ ఈ నొృ కొుంత్వయక్స త్గ్ుగ త్ుుంద.ి 

కీళ్ళళ క్ద్లక్తోృ వడుం: రత్మోగ్ుం ఉనూ మోగ్ులలో కొతుూశూయుల  కీళ్ళళ క్ద్లక్తోృ వడుం సభసయ ఉుండవచఽి ితేయకూుంచ్చ మోకయౌ భమిము 
మోచతేి కీళ్ళళ.  కీళ్ళ చఽట్టూ  ఉనూ శూూమువులస యొక్క రు కయణుంగ, కీళ్లలో క్ద్యౌక్ ఉుండద్ఽ. దీతు కయణుంగ మోకయౌ ర నఽక్ 
తిత్ుా లస ఏయృడు క్ద్యౌక్నఽ తుమోధిశూా భ. ఈ లక్షణుం మోకయౌ కళీ్లలో ఏమిృడున గముం కయణుంగనతు త్ుృగ అనఽక్సన ే
అవకశ్భుుంద.ి 

ఫుడుెలస: రత్మోగ్ుం వలల  ిఫాయత్ కీళ్ళ దెగ్గయ ఫుడుెలస మవచఽి. ఇయ త్యచఽగ మోచేతి ర నఽక్ లేదా క్ళ్ళలో వశూా భ. ఈ 
ఫుడుెలస రత్మోగ్ుం ఫాగ భుదిమినుృడు క్తుశూా భ. ఈ లక్షణుం గౌట్ అనూ భమొక్ యక్బైెన ఆయిమైెటి్స్క సభసయలో క్ూడా 
క్తుసఽా ుంద.ి 

భూలుం: Health.com 
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