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సహబ య ైనృమిానిక్స్... ఉచితఫ ైన, ధాణయఫ నై య ైదయ షంయక్షణ థివలో - భోఖులఔు ఉచితం 

 

సభ వ ైనృియోనిక్స్ వమా లేఖ 
www.vibrionics.org 

 

“ఎపుడ ైణ ేనీ ఔంటిక ిఔ భోగి కహని లేఔ భానలఔంగహ, రహభీభఔింగహ దయబలత చ ంథని భనిఱ కహనీ ఔనినసహా డో , అథ ేనీ లఴేఔు 
సహా నభని ణ లుషకో”                                                                                                              … శీ్ర షతయసహబ ఫాఫా 
షంపటభు 3 షంచిఔ 2                                                                                                                         భార్చ్/ఏనిల్ 2012                                                          

                                                                                 

 డా.జిత్ కే అగ్గమాల్ యొక్క డెస్కక నఽుండి 

 నమిఫ నై నుహికటీశనయలఔు నేిభ ూయవఔ సహబభహం !   

మీ అందయౄ ఈ వితఫి నై భహాశిఴభహత్ర ి యవథధిానిి ఆనందఔయంగహ జయుపకొని ఉంటాయని ఆశిషా ధాిన. ఇఔకడ రిహంత్ర 
నిలమంలో బజనలు భధోసయంగహ ఉండటఫే కహఔుండా య ైనిృయోనిక్స్ ఔు షంఫందించినంతఴయఔ భనఔు ఔ ణియేఔఫ ైన 
అఴకహవం ఔడా  ఏయుడ ంథి. భహాశిఴభహత్రి విణరిత్ఴం అబన 2012 ఫఴిభి 20న సహబ షంషాల అఖిలపాయత అధయక్షుడె 
శీ్రనియహషన్ గహయు  పాయతథేవంలోని వివిధ భహష్టహీ ా ల అధయక్షులు భభిము యహభి య దైయ షభనవమఔయాల కోషం య ైనిృయోనిక్స్ ఴర్చక ష్టహప్ 
నియవళ ంచాయని యహయా మీ అందభకిట ఎంణర ఆనందథామఔం ఓతేందని విశమం ధాఔు ణ లుష. షంషాలోని థాథకిహయులలో 
య ైనృయిోనిక్స్ ఖుభించి అఴగహసన ఔయౌుంచడం ఈ షదష్ యొఔక దిాన ఉథేేవయభు. భనఔు ణిేయఔ షఽచనలు ఇఴవడానిక ి
సహవమి భనభధయ తన పౌత్రఔ యౄంలో లేనందన య ైనృమిానిక్స్ అదికహభఔి సహా నం ఈ షభాయేవం షుశీం చలేందని చ ుఴచ్.  

బఖయహన్ ఫాఫా యహభి ఆశ్రభహవథాలు కోయుఔుంటృ యదేం ఠనం జయుఖుత ఉండగహ అఖిలపాయత అధయక్షుడె థీం య యౌగించడం 
థావభహ ఈ శిక్షణా శినృభహనిి నుహియంనంచాభు. యహయు తన నుహియంబ షింఖంలో శీ్ర షతయసహబ లయేహ షంషా ణాఔంన ై పాయతథేవంలో  
య ైనృిమానిక్స్  షదష్లు జయఖఔనుో బధా పాయతథేవంలో వివిధ భహష్టహీ ా లోల    నియవళ ంచ ే శినృభహలన సహబ షంషా షలబతయం 
చేషా ందని హామీ ఇచా్యు.  

షంక్ష ాంగహ ఈ య దైయ విదానం ఖుభించి భిచమం చేషఽా  భెమిడ ీలన తమాయు చేమడానికిసహబభహం నుో ట ంట జైర్చ ఎలా ఉయోగిం 
ఫడెతేంథో  ఔ దియశన ఇచా్న. సహవమి షంఔలుంణర యివేన టీఫడ  1994లో ఆవభీంలో థనీిి సహధన చమేడం ముదలు 
న టిీనుటి నండీ అధఔే షందభహాలలో సహవమి ఈ య దైయ విదాధానిి ఎలా ఆశ్రయవథషిఽా  ఴచా్భో నేకి్షఔులఔు ణ యౌమజెుడం 
అఴషయభని పావించి అటిీ  విఴభహలు అంథించడం జభిగింథి.  అనగహ సహవమి  ముదటి సహభి సహబభహం ళయీౌంగ్ మిశనన ఎలా 
ఆశ్రయవథించాయు, విథేరహలోల  భభిము పాయతథేవంలో ల మిధాయుల  నియవళ ంచడానికి యహయు భనయౌి ఎలా ఆశ్రయవథించాయు, 
య ైదయటీబదిలు కహనియహయు ఔడా ఈ చికణిా్ దేత్రని ఎలా అబయలంచఖలయు, (సహవమి భాతఫి ేనిజఫ నై య దైయడె భనభంణా 
యహభి థఴియ సషాంలో నిభుటలల ) సహవమి అధేఔ యకహల య ఫైరి  పషాకహలన, 108 కోంఫర  ఫాఔు్న, యహభహా లేకన ఎలా ఆశ్రయవథించాభో  
భభిము ఴయుషగహ భూడె షంఴత్భహలు ఖుయు ూభిిభఔు య ైనృిమానిక్స్ ఔు చ ంథని కఔేున ఔట్ చమేడం థావభహ భనలనందభనిీ 
ఎలా ఆశ్రయవథించాభో విఴభించడం జభగిింథి. యహషాయహనిక ిసహవమి ఆశ్రభహవథాలన భభిము షఽచనలు జానృణాగహ చేలనపుడె ఖత 
18 షంఴత్భహలు సహవమి భనఔు ఎంత ఇచా్భో ణ లుషకొంటే ఆవ్యయం ఔలుఖఔ భానద. నిజం చ నుహులంట ే ఇంత చఔకని 
భాయగదయశఔతవం భభిము ఆదయణ అంథించ ేనేభిభూభిా భనఔు లనంచడం భనందభి  పాఖయవిరశేం.   
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భహాభహశీ,ా ఢ య్ల-NCR, కేయళ, ఔభహి టఔ, భభమిు జభూూకహశ్రూయుఔు  చ ంథని య ైనృమిానిక్స్ కోఆభిిధేటయుల  భభిము ఫర ధన అదాయఔ 
షబుయలు చినిచిని ఉధాయసహలు ఇచా్యు. యహయు షుాశించిన అంరహలు య ైనృమిానిక్స్ లేఴలన ఎంత షలబంగహ 
నియవళ ంచఴచ్,    షభయాఴంతఫ నై య దైయం కోషం అపాయషఔుని విరహవషం యొఔక ఆఴవయఔత, గహీ భాలు భభమిు భుభికయిహడలలో 
నియవళ ంచ ఫడెతేని కహయంపలథావభహ భోఖుల చికతి్లో నఖూడే ఆవ్యయ ఔయఫ నై పయౌణాలు, యహటిక ి కొనిి అదాతఫ నై 
ఉథాసయణలు, భభిము చికతి్ను ందతేని భోఖుల షంకయ భభిము అంకితపాఴం ఖల అపాయషఔులు చలేన లేయహ ఖంటల షంకయ  
ఴంటవిి విఴభించాయు.  

నుో ల ండ్ ఔు చ ంథని ఔ కోఆభిిధటేర్చ య ైనృమిానిక్స్ సహధన థావభహ భన బిుయ నై సహవమికి ఎలా షనిిళ తం కహఖలమో, 1999లో 
య ైనృిమానిక్స్ నుో లండెఔు ఎలా ఴచి్ంథో  భభమిు ఔీభం తుఔుండా షదష్లు, పనవ్యణ తయఖతేలు ఎలా 
నియవళ ంఫడెతేధాియో  విఴభించాయు. UK నండ  ఴచి్న భా చయుకెనై అపాయషఔులలో ఔయు ఈ అదాత య దైయ విదానం 
ఖుభించి నభూవఔయం కహని కొనిి కషేలన షభభిుంచాయు. భోఖ షవషాతలో నిచలేేథ ి భెమిడీ భాతఫి ే కహద భోగిణర నేిభగహ 
భాటాల డటం, భోగ ి  చ నుేథ ి భనం ఒనఔణర వినడం థావభహ తన ఫాధలు తీయడానిక ి భాయగం షఖభం అఴపతేంథి. ఇథి ఔడా 
చికతి్లో ఔ పాఖఫే అధే చాలా భుకయఫ నై విశమానిి ఆఫ  ణ యౌమజేసహయు. UK నంచి ఴచి్న భన భరిోధధా ఫాందప 
అదధితే య ఫైరి  ఴయఴషాన  ై ఆఫ ఔుని నభూఔం ఖుభించి భభమిు భనందభకిట సహవమి నేభి ఎలా వకిానిషా ంథి అధథేానిని ఖుభించి 
భాటాల డాయు.  

USA నండ  అపాయషఔుభహలు భభిము భన యహభహా లేక షంనుహదఔుభహలు సహవమి ఆశ్రభహవదభు చతే థీనికి అంఔుభహయుణ ఎలా 
ఏయుడ ంథో  విఴభించాయు. లఴే చేమాలనఔుధే ఉతే్ఔత ఔయౌగని ఎఴభెైధా భిుక పాయతీమ పాశలలోనికి యహభహా లేకన 
అనఴథించడానికి భుందఔు భహఴలలంథిగహ ఆఫ  ఆహావనించాయు. ఖత షంఴత్యం సహవమి పటిీనభోజున నుహియంనంచిన భన కొతా 
య ఫ్ై్ట్  www.vibrionics.org  ఖుభించి తియక్ష దియశన థావభహ విఴభించాయు. అనంతయం ఔ చిని రిోితాభహల ల శన్ జభగిింథి. 
ఆ తభహవత    సహవమి అధేఔ షందభహాలోల  య ైనృమిానిక్స్ న ఆశ్రయవథించిన షంగటనలణర ఔడ న వీడ యో దియశనణర ఈ ఴర్చక ష్టహప్ 
భుగలింథి.      

యహషాయహనికి ఇథి చాలా విజమఴంతఫ నై భోజు. ఇథి అపాయషఔులుగహ  భనఔు ఎంత పలఴంత ఫ నైథో  నేకి్షఔులఔు ఔడా అంణ ే
ఉతుతేా లన అంథషిా ందని ఫేభు ఆశిషా ధాిభు. సహబ లఴే ించ యహయాంగహ య నైృిమానిక్స్ థావభహ యహయనా  చమేడానికి ఇథ ి
చఔకని  భుందడెఖు కహయహలని ఆశిషా ధాిభు.  

  షభషా లోఔ షఖిధోబఴంతే  

  నేభిణర సహబ లఴేలో మీ   

  జిత్ కె అఖగభహవల్  

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

 వ ైబ్రి  మిశ్రమాలు ఉయోగ ుంచిన కేసఽల వివమలు 

 

1.   ఇధ ె క్షన్ ఴలన చభహూనిక ిఎలభీీ 01414…ఇండ మా  

 

2 భెండె షంఴత్భహల ఫాలుడ ి  వభయీభంణా యహయనంచిన అల భీీణర  అపాయషఔుని ఴదేఔు తీషఔుని ఴచా్యు. వభీయభంతటా ఇధ ె క్షన్ 
భభిము దయద యహయనంచి ఉంథి. ఖత ధాలుగెదై ధ లలుగహ యహభ ియొఔక య ైదయడ  షఽచన ఫేయఔు ఫాలుని తయౌలదండెిలు అధఔే 
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చయూప కటీభులన భభమిు అలోల త్ర భందలు యహడాయు కహనీ ఏ భాతంి యిోజనం ఔనినంచలేద. తయౌల సో మియోత్ర 
య ైదయడ ని  ఏఫ ధైా షహామం చేసహా యని ఆవణర షంథిించాయు కహనీ ఫాలుని  భకీ్ష ంచిన తభహవత యహయు ఫాలునికి భెండె భూడె 
షంఴత్భహలోల  నమభఴపతేంథి కహనీ 18 యలే యౄనుహమలణర కయ్ఴపతేందని  ణ యౌనుహయు. తయౌలదండెిలు అంత డఫుబలు చ యౌలంచలేఔ 
లేఔ చిఴభి మితింగహ సహబ య  ైనృమిానిక్స్ న ఆవబీంచాయు. అఫాబబకి కిీంథభిెమిడీ ఇఴవఫడ ంథి:    
 
CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies…QDS. 
 

యహయం తభహవత వభీయం ను డ గహ భాభినుో బంథి. ఇథి ఔ చఔకని షంకేతం కహఴడంణర ఓశధం కొనసహగించభని తయౌలకి చ ుఫడ ంథి. 
భభో 15 భోజులోల  చయూం 90 రహతం నమభబయంథి. ఇథ ినభూవఔయంగహ లేదని తయౌల యహయకాయనించింథి. ఇథ ేభమెిడీ కొనసహగించాలని 
తయౌలకి షఽచించాయు. భభో 15 భోజులు భెమిడీని TDS తగిగంచిన మోణాదలో కొనసహగించఴలలంథగిహ షఽచించాయు.  ఆ తభహవత 
ఫాలునికి ూభిాగహ తగిగనుో బే షభికి నలల యహడె తయౌలదండెిలు అందయౄ చాలా షంణరశంగహ ఉధాియు. 
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2.  భూషఔునుో బన ధభనలు (veins)  2799…ముకె  

ధభనలు భూషఔునుో బన 74 షంఴత్భహల అదఔి ఫయుఴప ఖల ఴయకిా  ఈ అపాయషఔునికి ముదటి కేషగహ తటలా ంచడం జభగిింథి. 
అతన కొంచంలేప ఆగి విరహీ ంత్ర తీషకోఔుండా 2-3 మీటయల ఔంటే ఎఔుకఴ నడఴలేయు. అతని డాఔీయుల  ఎభాూభెై సహకనింగ్ తభహవత 
ఫ్ైనుహస్ షయీభ ీఅఴషయభని ణ యౌనుహయు. ఇథి భెండె యహభహలోల  నియవళ ంచడానికి ఏభహుటల చమేఫడ ంథి. ఈలోగహ అతన య ైనృిమానిక్స్ 
థావభహ ఎంణరకొంత ఫలేు జయుఖుతేందని లేథా ఔనీషం య ైదయలు చమేఫర బ ేఆభేశన్ యొఔక ఆంథోళన అదిఖమించాలాధ ేఆవణర  
అపాయషఔుడెని షంథిించాయు.  అతనిక ికిీంథి భెమిడీ ఇఴవఫడ ంథి:  
CC3.1 Heart tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  

అపాయషఔుడె అతనిని ఉడ కించిన లేథా ణాజా ఔయగహమలు త్రధాలని, నండ  థాభహా లు ఴంటి పాభ ీఆహాభహనిి నియహభించభని చ ను 
ఫళ యంఖ థివేంలో ఔశీడ  కొథిేదఽయఫ ధైా నడఴటానిక ి మిత్రించాలని షఽచించాయు. భోగి ఔ యహయం తభహవత ఴచి్ తనఔు 
చాలా ఫాఖుందని ణ యౌనుహయు. సహా నిఔ నుహర్చక లో ఔీభం తుఔుండా నడెషా ధాినని  భభమిు ణయేౌఔనుహట ి ఆహాభహనిి 
ఆసహవథషిా ధాిని ణ యౌనుహయు.  ఆ తయుయహత భుందగహధే ఏభహుటల చేలన విధంగహ ఆభశేన్ కోషం ఆషత్రలిో చభేహయు. ఇపుడె 
అతన ఆభశేన్ ఖుభించి ఎఔుకఴగహ ఆంథోళన చందడంలేద. ఆభశేన్ చలేే భుంద భభొఔ సహకనింగ్ తీమగహ పయౌతం య ైదయయౌి 
ఆవ్యయభచిింథి. ఎందఔంటే అతన ధభనలోల  నిభోధం ఏమీ లేనటలల గహ చఽనంచింథి. అతనిక ిఆభశేన్ అఴషయం లేదని య దైయలు 
చ నుహుయు.  
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3.  ఫొ యౌల లేథా లకోడ భహూ 2763 …ఇండ మా  

48 షంఴత్భహల ఴమష్ ఖల ఴయకిా అపాయష ఔుని ఴదేఔు చికతి్ కోషం ఴచా్యు. ఎందఔంటే అతన ఔీభంగహ చయూంన ై ఉని 
ఴయిదఴియం కోలోుఴడం కహయణంగహ వభయీంలో కొనిి పాగహలన  ైణ లల ని నుహయచ స్ ఏయుడాి బ. అతనికి కిీంథ ిభెమిడ  ఇఴవఫడ ంథ;ి  
 
CC21.2 Skin infections + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 
 

భెండె ధ లలోల ధే ణ లలటిభచ్లు కొంచం భషఔఫాభనిటలల  ఖుభిాంచాయు. భోగి యొఔక సహదాయణ ఆభోగహయనిి ఫ యుఖుభిచేందఔు 
CC12.1 Adult tonic న  ై భెమిడ కి జత చ మయఫడ ంథి. భభొఔ భెండె ధ లలు ఖడ చిన తభహవత ణ లల  భచ్లు ఆకహయంలో 
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భభికొథిేగహ తగహగ బ. భభో భెండె ధ లల తభహవత అవి ూభిాగహ నుో మాబ. భచ్లు త్రభగిి భహఔుండా ఉండటానిక ితగని మోణాదలో 
ఈ భెమిడలీు కొనసహగించ ఫడాి బ. 
ఈ యహయదిని నియౄూయౌంచడం చాలా ఔశీఫ నైుటికట సహవమి దమణర   ూభిాగహ తగిగన అదాతఫ నైటలఴంట ిచికిత్ ఇథి.  
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4. అలోనలమా (ఫటీతల) 2799… ముకె  

థాథాప ూభిాగహ ఫటీతల అబనుో బన ఔ ఫాయౌఔన ఆఫ  తయౌల అపాయషఔుని ఴదేఔు తీషఔుఴచా్యు. ఆఫ  య దైయడె ల ీభహబడ్్ 
ఇఴవడం తు భభ ే చికతి్ చమేలేభని చ ుడంణర  అంత చిని నలలన అటలఴంటి చికతి్ఔు ఖుభచిేమడం నుహ తయౌలక ి
భనషకభించలేద. ఈ నుహన నుహఠరహలలో అందయౄ ఆటటిీంచడం, గయేౌ చమేడం, చాలా లఖుగ గహ అబయ నుహ ఔీభఔీభంగహ 
అంతయుూకంగహ భాభినుో బ ేఔ ఔ విచాయ ఔయఫ నై భలిాత్ర ఏయుడ ంథి. నుహఔు CC11.2 ఇచా్యు కహనీ ఇథ ినిచమేలేద. నుహ 
యొఔక యఔాం భభమిు భోఖనిభోధఔ ఴయఴషాణర ఇథి షంఫంధం ఔయౌగి  ఉందని పావించి ఆఫ  తలన  ైమిగియౌఴపని కొథిే  య ంటలిఔలణర 
ధోసో డ్   తమాయు చేల ఇచా్యు. థి ధ లల తభహవత ఆఫ  తలంణా తేా గహ ఖుయుగహఉం డ ే జుటలీ  ఏయుడ ంథ.ి   
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5.  క్షణీ ంచిన యౌఴర్చ 2494..ఇటయ్  

57 షంఴత్భహల ఴమష ఖల ఔ భళ ళ యౌఴయు క్షణీ ంచి షభగిహ నిచేమఔ నుో ఴడంణర అపాయష ఔుని ఴదేఔు షహామం కోషం 
ఴచా్యు. ఆఫ  అల్యుణర, యఔాళనీతణర భంచానిక ి భిమితఫ ై యౌఴర్చ భాభిుడ  కోషం ఎదయుచఽషఽా  ఉధాియు. ఆఫ ఔు కిీంద 

భెమిడీలు ఇఴవఫడ నవి:   
 
#1. NM22 Liver + OM17 Liver-Gallbladder + SR263 Nat Sulph (200C) + SR284 Chelidonium + SR330 
Addiction to Alcohol + SR504 Liver + SR547 Carduus Mar …TDS 

#2. NM2 Blood + OM1 Blood + BR1 Anaemia + SR361 Acetic Acid + SR494 Haemoglobin…TDS 
 

భెండె ధ లలోల ధ ేఆఫ  భంచం మీద డ ఉండఴలలన భలిాత్ర  తనునుో బ చఔకట ిఆభోఖయం చేఔభింథి. ఆ తభహవత యహభహలలో ఔడా  
ఫ యుఖుదల అలాగ ేకొనసహగింథి. భెండె ధ లల తభహవత యౌఴర్చ యొఔక అలాీ ా సో నిక్స భకీ్ష చేబంచి అవి ూభిాగహ షవషాత ను ంథినటలల  
భినుో యుీ  చఽనంచింథి. డాఔీయలఔు నభూవఔయం కహఔుండా ఉంథి. యహయు ఆవ్యయనుో బ ఇథి సహధయం కహదని కహనీ అలాీ ా స ండ్ నియథేఔి ఆఫ  
కహలేమం అదాతంగహ పనభిి భాణభు ను ంథనిటలల గహ చఽనసోా ందని   అందఴలల  కహలేమం భాభిుడ  అఴషయం లేదని అధాియు. 
ణొమిూథ ి షంఴత్భహల తభహవత ఔడా ఆఫ  ఎంణర ఆభోఖయంగహ ఉంథి. భుంద జాఖీతాగహ ఆఫ  CC4.11 Liver & Spleen + 

SR330 Addiction to Alcohol. భెమిడ ీసహదాయణ మోణాద ణర కొనసహగషిా ధాియు. 
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6.   ళ ైనుో త భైహబడ్  2799…ముక ె

 

ఈ అపాయషఔుభహలు లబభెహ యౌయోన్ లో ఉనిపుడె ముకె నండ  అలోల త్ర ఫాందంణర ఴచి్న ఔ భళ ళ య దైయభహలు ఈ 
అపాయషఔుభహలు అఔకడ జిలఔు య దైయ చికతి్ చేమడం చఽసహయు. ఆఫ  ముకెక ి త్రభగిి ఴచి్నపుడె తనఔు త భైహబడ్ 
నిచేమడం లేదని య ైనృిమానిక్స్ తనఔు ఏథ ైధా షహామం చమేఖలథా అని అపాయషఔుభహయౌని ఆ య దైయభహలు షంథిించాయు. 
ఆఫ ఔు ఖత ఐద షంఴత్భహలుగహ ళ నోైు త ైభహబడ్ ఉంథ ి భభిము అుటి నంచి ఆఫ  భోజూ 50 మియ్లగహీ భుల త ైభహకిజిన్ 
తీషఔుంట ంథి.  ఆఫ  చాలా దఽయంలో ఉనిందఴలన ఆఫ ఔు నుో షీ  థావభహ కిీంథ ిభమెిడీ ంఫడ ంథి:    
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SR308 Pituitary Gland + SR319 Thyroid Gland + SR521 Pineal Gland + SR568 Hypothyroidism + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 
 

భెండె ధ లల తభహవత ఆఫ  యఔా భీక్ష చేబంచకోగహ త భైహబడ్ నితీయు సహదాయణ లాత్రలో ఉనిందన ఆఫ  య దైయడె  త ైభహకిీన్ 
25mgకి తగిగంచాయు. ఆఫ  భమెిడీ ఇంకహ కొనసహగిషఽా ధే ఉధాియు.    
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అఫయాసక్ుమయౌ  రమిూరాక్ హిదయము మమ యు హసాములు  

య ైనృిమానిఔు్ఔు షంఫందించినంతఴయఔ విజమఴంతఫ ైన అపాయషఔులలో ఔభెనై అపాయషఔుభహలు2799…యుకె రిహంత్ర నిలమంలోని 
భా ఆషఔు ఴచి్ తన చషేా ని సహవమియహభి య ైనృమిానిక్స్ లఴే ఖుభించి చ నుహుయు.  శీ్రలంఔఔు చ ంథిన ఈ ఫ టభిి టీ నయు్ 
లండన్ లో చాలా కహలం ఉధాియు. 2010 ఫఴిభలిో ఆఫ  హాభో లో ఉని సహబ ల ంటర్చ థావభహ లండధోల  సహబ య ైనృమిానిక్స్ న ై 
భెండె భోజుల శిక్షణా శినృయభు  ఉంటలందని ణ లుషఔుధాియు. ఆఫ  థీనిన  ైఎంణర ఆషకిా చఽనుహయు, ఎందఔంటే ఈ శిక్షణ ఉచితంగహ 
ఇఴవఫడెతేందని అంణకేహఔ ఫాఫా నేయుమీద చలేే ఏ కహయయఔీభఫ నై ఉచితంగహధ ే లనషా ందని అందలో ఫాఫా యహభ ి ఫిమేం 
ఉంటలందని ణ లుషఔుధాియు. ఆఫ  దయకాషా  అంగీఔభించఫడ ంథ ి2010 ఫలేో ఆఔ్ఫభోల ోఆఫ  భెండె భోజుల శిక్షణ తీషఔుధాియు. 
శిక్షణ భుగిలన తభహవత ఆఫ న భభొఔ ఴయకిాణర జత ఔయౌన భోఖులఔు భందలు ఇఴవడానికి నియిబంచాయు.  అథే షభమంలో 
ఆఫ  ఔుడ  బుజం లో యౌఖఫ ంట్ నుహడఴడం ఴలన ఎంణర కహలంగహ ధొనుణర ఇఫబంథి డెత ఆచతే్రణర ఴషా ఴపలు ఔడా ఎతా 
లేఔనుో ఴడం  ఖుభించి ఫాక్స్ నండ  భెమిడీ తీషఔుధాియు. డాఔీయుల  థనీికి భంద లేదని జీవితభంణా ధొనుణరధే ఖడనుహలని 
చ నుహుయు. ఔక డోష భంద తీషకోగహధే ఆఫ  ధొను నండ  కొంచ ం ఉవభనం ను ంథాయు. కొథిే  భోజులోల ధే బుజం సహదాయణ సహా బక ి
చేయుఔుంథ ి కహఫటిీ  ఆఫ  య నైృిమానిక్స్ యొఔక వకిాని షవమంగహ చఽల ఈ అదాతఫ నై య ైనృయిో  లఴే చమేడానిక ి
నియిబంచఔుధాియు. 

అుటనిండ  అధఔేయకహల యహయధల చికిత్కోషం యిహసభులా ఴచే్ భోఖుల లేఴచమేడం థావభహ సహవమి ఆఫ న ఎలలపుడఽ 
నృజీగహ ఉంచ ేభలిాత్ర ఏభహుటల చరేహయు. ఆఫ  చికతి్ చలేన ముదట ినఱే ంటల కసే్ ళ షీభ ీన ైన నేభొకన ఫడ ంథ.ి ఆఫ  య ఫైరి  చికతి్ 
నుహియంనంచిన ముదట ిఏడె ధ లలోల ధే 325 భంథి భోఖులఔు విజమఴంతంగహ చికతి్ చేరహయు.   

ఇటఴీలే ఈ అపాయషఔ భహలు లబెభహీ  యౌయోన్ లోని గహీ మీణ నుహింణాలోల  నదే జిలఔు ఉచిత అలోత్ర య ైదయ చికిత్ అంథించడానిక ి
య ళలడం జభిగింథ.ి ఔ య ైనృిమానిక్స్ నుహికటీశనర్చ అముయండ  అలోత్ర ఫాందంణర ఫ డ ఔల్ కహయంప య ళలడం ఇథ ేముదటసిహభి. ఆఫ  
ఖభనించిన విశమం ఏమిటంటే చాలా కేషలలో చికతి్ చమేడానిక ిడాఔీయల ఴదే షభెనై చికిణా్ విదానఫే లేద. ఔ తయౌల తన 
ఎనిమిథి ధ లల నుహన తీషకొని ఴచి్ంథి ఈ నుహ నియంతయంగహ ఏడెషా ంథి చాలా ఇఫబంథి న డెత చాలా నీయషంగహ ఉండ  నిద ి
ఔడా నుో ఴడం  లేద.   య ైఫరి  ముదట ిడోష యమేగహధే షవలుంగహ భూలుఖు ఉనిుటకిట నుహ రిహంతంగహ అబనుో బంథి. 15 
నిమిష్టహల తభహవత నుహఔు భంెడఴ డోష ఇఴవఴలలంథగిహ తయౌలక ి చ నుహుయు భూడఴ డోష  యలేే షభమనికి నుహ హాబగహ 
నిదనిుో ణరంథి.   

15 షంఴత్భహల అఫాబబ ఖత ధాలుఖు భోజులుగహ విభోచధాలు యహంతేలు జవయం ణరటి  ఫాధడెత చాలా నీయషంగహ నడఴలేని 
భలిాత్రలో ఉధాిడె. అతనికి య ైఫరి  భందలన నీటిలో ఔయౌన 15 నిమిష్టహలఔు ఔ డోష చొపున ఇఴవడం జభగిింథి. ధాలుఖు 
డోషల తభహవత అతనికి యహంతేలు ఆగినుో మాబ. భభొఔ 30 నిమిష్టహల తభహవత విభోచధాలు ఔడా ఆగినుో బ అఫాబబ తనఔు 
ఫాగహ ఆఔయౌగహ ఉంథి ఏథ ధైా న టేభని అనడం  విరశేం. ఈ యౌనుో భా లేథా యహచిన ఖీంథలు అధే షభషయ డాఔీయుల  ఈఫ ఔు ఔ 
షయహలుగహ ఇఴవడం జభగిింథి. చాలాఴయఔు కషేలలో భెండె భోజుల తభహవత ఈ ఖీంథల యహప షఖం ఴయఔు తగిగ  నుో ఴడం విరశేం.  
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అపాయషఔుభహలు ఇంకహ ఇలా చ ఫుతేధాియు. “ధాఴదేఔు ఴచి్న అధఔే భంథీ భోఖులఔు ూభిా యహయద ి నియహయణ జభిగింథి అలాగ ే 
న దేగహ యిోజనభు చేఔయని భొఖులు ఔడా ఉధాియు.   జిల అధాభోగహయనిక ి ళతేేయ నై అషలు కహయణాలన అయాం 
చేషకోఴడానిక,ి భాయగనిభేేవం చేమడానికి, భభమిు షహామం చమేడానిక ిసహవమి అటలఴంటి భోఖులఔు ధా ఴదేఔు ంనంచాయని 
ధేన పావిషా ధాిన. అనిి యహయధలు భనష నండే ఉదావిసహా మని సహవమి చ నుహుయు కహఫటిీ  చాలాభంథి జిలు అనబవిషా ని 
గహమభు, బమం, అభహధపాఴం, ఫాధ, ఆంథోళన, భభమిు అషంతాపా లఔు అషలు కహయణం భనషలోధ ే ఉంటలందని ధనే 
పావిషా ధాిన. అందఴలల  ధా భోఖులఔు యహభ ి షభషయల ఖుభించి భాటాల డటానిక ి అఴషయఫ ైనంత షభమం య చి్సహా న. యహభ ి
షభషయలన ధాణర ంచకోఴడం థావభహ యహభి పాయోథేవగహలన విడెదల చేమడానికి, ఆ విధంగహ తభ ఫాధలనీి చ పుకొని  కొంత 
ఉవభనం ను ంథాభధే షంతానా  యహభికి లనషా ందనీ ఇథి యహభకిి తభ ఫాధ కొంణ ైధా నుో బందధే పాఴన ఏయుడడానిక ి షహామ 
డెతేందని ధేన పావిషా ధాిన. ఇటలఴంటి సహవంతన సహవమి నేభిణర ఔలఖయౌన భోగకిి అంథించి నటలబణే అథి భనమిచే్      
భెమిడీ యొఔక నమం చలేే వకిాని న ంచి తథావభహ ూభిా నియహయణ సహదించడానికి మీఔు షహామడెతేందని ధనే 
నభుూతేధాిన. ”.  

యహయద ి నమభఴవడం అధథే ి భోగ ి యొఔక సాదమంలోధ ే ముదలఴపతేంథ ి భభిము తి్ర య ైనృమిానిక్స్ నుహికటీశనర్చ తన భోఖుల 
య ైదయం కోషం శయతేలు లేని నేభి ఇఴవడం థావభహ అఴషయఫ నై స ఔభహయనిి షహామానిి భభిము చికిత్న అంథిసహా యు.  

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

  ఆమోగ్ా చిట్యకలు  

  ఇన్ోఫటేభీ ఫ్సీి్ (ఴక్షోజ) కహయన్యు  IBC  

అఫ భకిహలోని ధశేనల్ కహయన్ర్చ ఇనిజిటృయట్ యహయు ఇన్ోఫేటభీ ఫ్సీి్ కహయన్ర్చ IBC  అధథే ిభొభుూ కహయన్ర్చ యొఔక అసహదాయణఫ ైన 
యఔభనీ థీనిలో భొభుూ కహయన్ర్చ ఔణాలు భొభుూ యొఔక చయూం లోని రోశయష ధామాలన అడెి ఔుంటామని నభేొకధాియు. ఈ 
భొభుూ కహయన్ర్చ యొఔక ఔ యఔఫ నై భొటనీ్ కహయన్ర్చ లరీనింగ్  దధతేల థావభహ ( ఉథాసయణ యౌంగ్ పర్చ లంప్్, భమోూ గహీ మ్స్)  
కొనిి సహయుల  ణ లుషకో లేభు.  

ఈ తి్రశీంబన భొభుూయొఔక ఎయుపదనం, యహప భభమిు య చ్ దనభుగహ భాయడానికి కహయణం కహఴచ్. భొభుూ యొఔక 
చయూం ఖులానౄ లేథా ఉథా లేథా గహమభు ఏయుడ న  భాథిభగిహ ఔనినంచఴచ్. భభిము ఈ చయూభు చీయౌఔలు ఔయౌగినటలల గహ లేథా 
ధాభింజ ణొనఴలే చయూం (న ిడ  ఆభెంజ్ అని నలుసహా యు) లాగహ ఔనినంచఴచ్. ఈ భాయుులు తయచఽ యహభహల ఴయఴదిలోధే తవయగహ 
ఏయుడణాబ. ఈ యఔఫ నై భొభుూ కహయన్ర్చ యొఔక భభొఔ షంకతేం చేటి కింద కహలర్చ ఫర న్ న ైన లేథా భెండె థిరేహలోల  రోశయష 
ఔణుపల యహప ఏయుడెతేంథి. తయచగహ ఔణ త్ర ఉనిటలీ గహ ఔడా ణ యౌమని భిలాత్ర భభమిు భమోూగహీ మ్స లో ఔడా 
ఔనినంచఔనుో ఴచ్. ఇన్ోఫటేభ ీ భొభుూ కహధ ్ర్చ నిభహధ యణ ఫమాన్ భభమిు డాఔీయు యొఔక భోఖనియిమ తీయుు పయౌణాల న  ై
ఆదాయడ  ఉంటలంథి.  

అఫ భకిహలోని భాయో కిలనిక్స కిహయం ఇన్ోఫటేభీ ఫ్సీి్ కహయన్ర్చ యొఔక షంకణేాలు భభమిు లక్షణాలు : 

* ఎయుప ఉథా ఖులానృ లేథా గహమాల భాథభిిగహ ఔనినంచే ఴక్షోజభు    

* భాదయ నై లేథా దాఢఫ ైన భభిము విషాభించిన ఴక్షోజభు  

* ఴక్షోజభులలో య చ్ని అనబూత్ర  

* ఴక్షోజభు లో దయద  
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* ధొను  

* ధాభింజ ణొణ భాథభిిగహ చీయౌఔ లేథా భషఔఫాభని చయూ నిభహూణభు    

* చయూం భందంగహ ఉని నుహింణాలు   

* బుజం కింద కహలర్చ ఫర న్ న నై లేథా భెండ ంట ిఴదే విషాభించిన రోశయష ఔణుపలు   

* చనమున చదనగహ కహఴడం లేథా లోయౌకి ఔుంచించఔునుో ఴడం 

* చనమునలన  ైయహప లేథా ఔషీరి్చ చయూం  

* చనమున చటృీ  చయూం యంఖులో భాయుు   

ఇటఴీల కహలంలో ఈ IBC  యహయద ిఉదాతంగహ విషాభషిఽా  ఉండటం  చాలా ఆంథోళన ఔయౌగసిోా ంథి. కొంతభంథ ిలా లీఔు య దైయ చికిత్ 

కోషం షభామతాం అబేయలోనే యహయద ి లక్షణాలు తీఴంిగహ భాయుతేధాిబ. IBC ఖతంలో వషాచీికతి్ థావభహ చికిత్ చలేయేహయు 

భభిము థాథాప నుహిణాంతఔంగహ పానృంచయేహయు, కహనీ ఈ భోజులోల  ఖీమోత యన భభమిు భడే యో త యన ఴంటి చికతి్లు IBC 

భోఖులు భనఖడ సహదించే అఴకహరహలు ఫాగహ ఫ యుఖుభచిాబ.                                                                           
...www.snopes.com 

ఖభనిఔ: య ైనృమిానిక్స్ నుహికటీశనయుల  ఈ భోఖ నిభహధ యణ ఎదభొకంటలని భోగకిి షహామడటానికి ఫ్సీి్ కహయన్ర్చ భభమిు పాయోథేవఖ 

భదేతే కోషం య ైనృియో పషాకహలన చదఴండ .     

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

 గ్ిహము లోల గయౌని శుభి్మ చే ఇుంట్లో  ెమ గే అుందబ నై ముక్కలు 

ఖాహాలు భభమిు కహభహయలమ బఴధాలు వకిాని ఆథా చేమడం కోషం భునన నిడఽ లేనంత ఔఠనింగహ నిభహూణం లేథా 
పనభిిభహూణభు జయుఖుతేధాిబ. కహనీ ఇటలఴంట ి యహనిలో చ తాన లేఔుండా చమేడం అంటే కిీంద భచిే కహభుెట్ ముదలు    
పభిి చర్చ ఴయఔు అధేఔ ఴషా ఴపల థావభహ విడెదలబేయ ఫం్జీన్  భభిము నూహభహూయిౌళ డై్ ఴంట ి భిాదఔయఫ ైన యసహమధాలు 
లేఔుండా చషేకోయహయౌ. ఇంట ల  భభిము  కహభహయలమాలలో ఉయోగించే వుబియచడానికి ఉయోగించే ఉతుతేా లు అమోూనిమా 
భభిము కోల భిధటే డ్ థాిఴకహల ఴంట ియసహమధాలన విడెదల చేసహా మని ఔడా ఖభనించాయౌ.  

ఇలాంటి యసహమధాల థీయఘకహయౌఔ రహవష ఴలల  తల ధొను, గొంతేలో భంట, రహవషలో ఇఫబంథి అంణకేహఔ కహయన్ర్చ ఴంట ియహయధలఔు 
కహయణభఴపణాబ. ముఎస్ ఎనివభహధ ూంటల్ ను ి ట క్షన్ ఏజెనీ్ యహయు భానఴ ఆభోగహయనికి హాని ఔయౌగించ ే5 ఉతుతేా లలో ఔథానిగహ 
ఈ ఖాసం లోల గహయౌని నేభొకధాియు.  శ్రణాకహలంలో ఈషభషయ భభింత ఘోయంగహ ఉంటలంథి. ఎందఔంటే భన ఇళలలో భభమిు 
కహభహయలమాలోల  ఎఔుకఴ షభమం తలుపలు భూలయేమఫడ  ఉండటం ఴలన ఈ షభషయ భభింత ఎఔుకఴ అఴపతేంథి.  

కభీథ నై గహయౌ ఴడనుో త ఴయఴషా భాతఫిే ఈ షభషయఔు భషి్టహకయం కహద. సహదాయణ జాతీమ ముఔకలు  ఖాసం లోల గహయౌని 
భిాదఔయఫ నై యసహమధాలన లీర్చ చమేఖలఴని US నేషనల్ ఏమోనాటి్క్ల్ అుండ్ స్రేస్క అడిినిస్రర ేషన్ ఔనగొంథి. ముఔకల 
ఆఔులు కొనిి లేంథిమి షఫేూళధాలన ఖీళ సహా బ భభిము యహటనిి ధావనం చేసహా బ. అబణే ముఔకల భూలాల చటృీ  
నిఴలంచే షఽక్షూజీఴపలు యసహమధాలన తభఔు భభిము ణాభు అంటని టలీ కొని ఉని ముఔకఔ ఆహాయం భభిము వకిా ఴనయుగహ 
భాయుసహా బ.  
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కొనిి ఇంట ల  న భిగే ముఔకలు ఇతయ యకహల ముఔకల ఔధాి గహయౌ ఴడనుో త విశమంలో పిాఴఴంతంగహ ఉంటాబ. కిీంద ఇఴవఫడ న 
10 ముఔకలు న ంచడానిక ిణేయౌఔ భభిము గహయౌని వుబిభిచ ేగొు ఴనయుగహ ఉయోఖ డెతేనిుటకిట  యహటిలో కిీంథి ధాలుఖు 
ముఔకలు గహయౌని వుబియచడంలో ణిేయకించి పిాఴఴంతంగహ ఉంటాబ:  

1. అమెకనుమ్ (కెైషైయౌడోకహయుస్ లుటలీ న్్) థీనిని బెలోల  నుహమ్స(షప అయచ బయ) లేథా  ఫటర్చ ఫ లల   నుహమ్స(లణాకోఔచిలుఔ 
అయచ బయ) అని ఔడా అంటాయు.   

2. లేడీ నూమ్ (భహస్ ఎకె్లా్) ఖాసం లోల గహయౌ ధాణయతన ఫ యుఖుయచడానికి అతయంత పిాఴఴంతఫ నై ముఔకలలో ఔట ి
భభిము ఇథి అధఔే యకహల కటటకహలఔు అదఔి నిభోధఔతన ఔయౌగి ఉంటలంథి. 6 నండ  12 అంఖుమాల య డలుు ఖల భెభూలఔు ఫ భలి ే
ఆఔులణర ఔుడ  ఉంటాబ.   

3. రబ్బరు ముక్క (ఔస్ భోఫసహీ ) భందనుహట ిణరలు భుదయు ఆఔుచ్ ఆఔులు ఔయౌగని ఈ అందఫ ైన ముఔక భిమిత కహంత్ర 
భభిము చలలని ఉషిో్ట ఖీతలన తటలీ ఔుంటలంథ ిభభమిు ఖాసం లోల గహయౌలో నండ  విశయసహమధాలన ణొలగించడంలో చాలా 
పిాఴఴంతంగహ ఉంటలంథి. ఇుటి ఴయఔ భీక్ష ంచిన యహటలిో ఔస్ జాత్రకి చ ంథని ముఔకలలో ఉతాభఫ ైనథి.   

4. స్క (సహుత్ర  లైమ్స sp)   అందఫ నై ణ లల ని పఴపవలు న ఉతుతా్ర చేషా ంథి. ఇంటి లోల విఔలంచ ేఅత్ర తఔుకఴ షంకయ ఖల 
ముఔకలోల  వివవషనీమఫ ైనథగిహ భిఖణ ం ఫడెతేంథి.   

కిీంథి 6 ముఔకలు ఔడా ఉయోఖడణాబ:    

5. డాి స్నా“జాన ట్ కెరభగ్” (డాిలధా డ లిఫ నిలస్  “జాధ ట్ కెీబగ్ ”)  ణ ఖులు నిభోధఔ ఆఔులు ఔల ఈ ముఔక దరహఫాే లుగహ 
జీవించఖలద. నేలఴఫ ైన కహంత్ర ఖల నుహింణాలన ఇథి తటలీ ఔుంటలంథి కహనీ    థాని న యుఖుదల భందగషిా ంథి. ను టిీ  యఔభు లేథా 
కహంనుహకహీ న ఇశీడేయహభకిి అనఔలంగహ ఉంటలంథి. ఇథ ి  భూడె అడెఖుల ఎతేా  ఴయఔు న యుఖుతేంథి. ఐణ ే సహదాయణ 
యఔఫ నైట లల ణే    ఎఔుకఴ జాఖీతా అఴషయం భభిము ఔతా్రభించఔనుో ణే 10 అడెఖుల ఴయఔ న యుఖుతేంథి.    

6. ఇుంగలోష్ ఐవి (ళ ైడ భహ ళ యౌక్స్) థీనిని గ్ీ ండ్ ఔఴర్చ అని నలుసహా యు అబణే ఖాసంలో యలేాడెతేని ఫుటీలలో ఔడా ఇథ ిఫాగహ 
న యుఖుతేంథి. ఇథి విషాాత రేీణ  ఖాస భలిాతేలఔు అనఖుణంగహ ఉంటలంథి అబనుటికట కొనిిసహయుల   ఴషంతఋతేఴప యేషవిలో 
ఆయుఫమట న ంచడం యిోజనఔయంగహ ఉంటలంథి. ఐణే  ఇంగీలష్ ఐవి  అదఔి ఉషిో్ట ఖీతలన తటలీ కోలేద.  

 ళ చ్భఔి  :  ఇంగీలష్ ఐవి లో ఉండ ేయసహమధాలు    చభహూనిి చికహఔు న టీఴచ్. లేథా ణాకిణ ేఅధాభోగహయనిక ికహయణం అఴపణాబ. 
వీటనిి  న ంచేటపుడె చతే్రక ిణొడెఖులు ధభించండ  భభిము న ంపడె జంతేఴపలు భభిము చిని నలలలఔు దఽయంగహ ఉంచండ  . 

7.  గోలడె న్ నుో థోస్క (ఎనన భిిమ్స ఆభమె్స) తఔుకఴ కహంత్ర లేథా కహంత్ర లేఔనుో ఴడానిి తటలీ ఔుంటలంథి. కటటకహలఔు చాలా నిభోధఔతన 
ఔయౌగి ఉంటలంథ.ి  ఆఔుచ్ని ఖుండ  ఆకహయప ఆఔుల న నై ఫంగహయు యంఖు లేథా కటీమ్స ఔలర్చ  చిలఔభించినటలల గహ ఉండడానిి ఫటిీ  
గోల ి న్ నుో తోస్ అధే నేయు ఔయౌగింథి.  ఇథ ి సహదాయణంగహ యలేాడెత ఉని ఫుటీలో న యుఖుతేంథి కహనీ ఇథి నుహఔుత ఔడా 
న యఖఖలద.  

8. కర్న్ నుో ుంట్ (డాిలధా నూహిగెీన్్ “భష్ంగిధా”)   థీనిని ఇలా ఎందఔు నలుసహా యు అంటే థీని ఆఔులు ముఔకజొని కహండాల 
భాథిభగిహ ఔనినసహా బ అంణతేు ఇథి ముఔకజొనిన ఉతుతా్ర చేమద.      ఇథి కిహవఴంతఫ నై కహంత్రని ఇశీడ నుటికట ఇథ ి
తఔుకఴ కహంత్రని ఔడా తటలీ ఔుంటలంథి.    

9. స్ుంగోనియమ్ (లంగోనిమమ్స నుో డో   లైమ్స)    దావయభానంగహ ఫాణం ఆకహయంలో ఉండే ఆఔుచ్- ణ లుప లేథా ఆఔుచ్-
య ండ  యంఖు ఆఔులన ఉతుతా్ర చేషా ంథి.  
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10. స్ర్క్స నుో ుంట్ (షంలవీభమిా టినిూహషమటా)       ఈ జానృణాలోని ఇతయ ముఔకల ఔంటే ఖాసం లోల గహయౌని వుబియచడంలో 
50 రహతం తఔుకఴ పిాఴఴంతంగహ ఉంటలంథ ికహనీ ఇథ ిచనినుో ఴడం చాలా ఔశీం. కహఫటిీ  ఇతయ ఇంట ల  న భిగ ేముఔకలన షజీఴంగహ 
ఉంచడానికి ఔశీడ ే యహభకిి ఇథ ి ఔ చఔకని ఎంనఔ. ఈ లేి క్స నుహల ంట్ ఫల ల భు ఆకహయంలో నిటాయుగహ నిలఫడ ే ఆఔులు ఔయౌగ ి
సహదాయణంగహ భెండె నండ  4 అడెఖుల ఎతేా  ఉంటలంథి. ఇథ ిఅపుడపుడె ఆఔుచ్ ణ లుప పఴపవలన ఉతుతా్ర చషేా ంథి.   

  ఎని్ ముక్కలు ? 

నిమభభు కిహయభు 100 చదయప అడెఖుల అంతయగత షాలానికి న ైన నభేొకని జానృణా నండ  ఔటి లేథా భెండె భంచి 
ముఔకలు షభినుో ణాబ. ఇవి న ంచఔుధ ే  ఔుండలీోని భటిీలో ఫూజు అనఴాథిధ  చ ందనంతకహలం ఔట ిఔంటే ఎఔుకఴ ముఔకలన 
ఔయౌగి ఉధాి ఆభోగహయనికి ఇఫబంథేమీ లేద.    

హ ైడోి  క్లచర్న క్యౌగ  ఉన్ వమ క ిసహాయ క్రబ ైన చిట్యక: ళ ైడోి  ఔల్ర్చ లో న యుఖుతేని ముఔకలు గహయౌని వుబిభిచ ేసహభభహా ానిి 
ఖణనీమంగహ న ంచణామని ణాజా భిరోధనలు షఽచిషా ధాిబ. ళ ైడోి  ఔల్భోల  ముఔకలు నీయు చయేని (యహటర్చ ట ైట్) ఔంట ైనయలలో 
భభిము వీటి యేళిైు భటిీనుో లన సహదాయణ ఔుండీలలో కహఔుండా ణిేయఔంగహ ణరట దకహణాలోల  ఈ యిోజనం కోషఫే అఫేూ 
ణియేఔఫ ైన విషాభించినభటిీ , ఖులఔభహళైు ముదలఖు యహటలిో న ంచత ఉంటాయు.   

న ైన నేభొకని అనిి ముఔకలు ఈ ఔల్ర్చ లో న యుఖుణాబ భుకయంగహ నస్ యౌయ్ల ఈ విధంగహ న భిగనిపుడె ఫాగహ అనఴాథిధ  
చ ందతేంథి. ళ డైోి  ఔల్ర్చ ముఔకల న ంఔం భభిము ధలే థావభహ ఴచే్ ణ ఖుళైు అనఴాథిధ  చ ంథే భిాథానిి ఔడా తగిగషా ంథి. 
ళ ైడోి  ఔల్ర్చ థావభహ న భిగ ేముఔకలఔు షఽక్షూ నుో శకహలన ఔయౌగి ఉని ూభిా ఎయుఴపలు అఴషయం.  

ఆధారము: „ణాజాగహయౌని ఎలా అనఴాథిధ  చషేకోయహయౌ ‟   న ంగవిన్ నేభహబాక్స.యచబత   B.C.  ఴపలవయీన్ PhD వీయు US మియౌటభ ీ
భభిము ధాసహలో 30 షంఴత్భహలుగహ రహషాయీేతాగహ ని చేసహయు. విశ యసహమధాలు భభమిు యహయదికహయఔ షఽక్షూ జీఴపల నండ  
యక్ష ంచడానిక ిఴయఴషాలన అనఴాథిధ  చేసహయు.   

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

 ిశ్్లు జవబ్ులు  

 

విి:  సహదాయణ కోంఫర  లో ఉయోగించ ేలవ్ అండ్ నస్ అల ైధ ూంట్ భభమిు డ య నై్ ను ి ట క్షన్ య ైఫరశిన్ లు ఎలా ఎంచకోఫడాి బ 
ఎలా నిచేసహా బ అధథేి విఴభంిచఖలభహ?   

జయహఫు:   మీఔు ణ యౌలనటలల గహ ఔంనం అంటే వకిా క్షతేంి అనిి రహభయీఔ అఴమయహలఔు ఔింనభులు ఉంటాబ. అథ ేవిధంగహ 
అనిి పాయోథేవగహలు భభమిు భానలఔ భభిము ఆదాయత్రూఔ లక్షణాలు ఔడా య ఫైరశిన్ ఔయౌగి ఉంటాబ. సహంకతే్రఔతన 
ఉయోగించి భేకాఖణ త నభూధాల యౄంలో ఈ ఔంధాలన లభుయలేటర్చ కహయుి లలో  ఫందించఴచ్. ఔ య నైృిమానిక్స్ 
నుో ట ధ లీజర్చ ఈ నభూధాలన త్రభగిి అషలు వకిా క్షతేంి గహ భాయుషా ంథి. ఆ తభహవత ఈ ఔంధాలు  ఆలకహాల్ లోకి ంఫడ  నిలవ 
చేమఫడణాబ. మీయు నభేొకని భెండె కహయుి లన ఔయౌగి ఉని కోంఫర   ఫమట భూలాల నండ  తి్రఔల వఔుా లఔు ఖుయబేయ భోగకి ి
చికతి్ చషేా ంథి. భోగనిి అటిీ  వఔుా లఔు ఖుభికహఔుండా నిభోదంిచి యక్ష సహా బ. భభింత విఴయణాతూఔ విరేలశణ కోషం భడే యోనిక్స్  న ై 
ఏథ ైధా పషాఔం చదఴండ . ఇంకహ భభింత షభాచాయం కహయహలంటే www.vibrionics.org లో నుహికటీశనర్చ నుో యీల్ లో లాగిన్ అఴవండ .   

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

విి:   ఫ్ూల  తభహవత ఴచే్  థీయఘకహయౌఔ దఖుగ ఔు భంచి కోంఫర   ఏమిట?ి ధా ఴదే సహబభహం మిశన ఉంథి.   

http://www.vibrionics.org/
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జయహఫు:   ఫ్ూల  తయుయహత థీయఘకహయౌఔ దఖుగ ఔు జలుఫుఔు కిీంథి భెమిడీ ఇఴవండ  : NM8 Chest + NM63 Back-up + NM71 

CCA + NM75 Debility + OM19 Cardiac & Lung + SM26 Immunity + SM31 Lung and Chest + SR505 

Lung….TDS ఉవభనం ను ంథే ఴయఔు  

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

విి:  ధాఔు చాలా షంఴత్భహలుగహ అధొభెకి్మా ణర (ఆఔయౌ లేఔనుో ఴడం) ఫాధడెతేని భోగి ఉధాియు. ఇపుడె ఆఫ  
కోలుఔుంథి కహనీ ధనే ఆఫ ఔు CC8.8 Menses Irregular ఇచి్నుటకిట ఆఫ ఔు  తయచగహ ఫళ శేీ  యఔాసహిఴం అఴడంలేద. 
ఆఫ  జీయికిీమ ఔడా ఫలళనీంగహ ఉంథ,ి దమచలే షలహా ఇఴవండ    

జయహఫు: థీయఘకహయౌఔ అధోభెకి్మా నండ  కోలుఔుని  లా కీ ిఋతేసహిఴం అయుదగహధ ేఉంటలంథి ఎందఔంట ేఆఫ ఔు ఇంకహ యఔాళీనత 
ఉంటలంథి.  చాలా కహలం నుహటల ఫలళీనఫ ైన జీయికిీమణర నోు శకహలు లేఔనుో ఴడఫే థీనికి కహయణం. జీయికిీమఔు షహామడ ేఅదిఔ 
సహా బ నుో ి టనీల  భభమిు న యుఖు ఔీభం తుఔుండా తీషకోఴడం చాలా భుకయం. సహదాయణ ఋతే చకహీ నిక ి త్రభగిి భహఴడానిక ి
భదేతేకోషం కిీంథి భెమిడీ ఇఴవండ :    

CC3.1 Heart tonic + CC8.1 Female tonic + CC8.8 Menses irregular భభమిు జీయికిీమఔు షహామ డడానికి 
భెమిడ:ీ CC4.1 Digestion tonic + CC12.1 Adult tonic.  

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

విి: ధా భోఖులలో చాలాభంథి త్రభగిిభహయు కహఫటిీ  చికిత్ విజమఴంతం అబంథో లేథో  ధాఔు కచి్తంగహ ణ యౌమద, ధనే 
చేమఖయౌగథేి ఏథ ైధా ఉంథా?    

జయహఫు: ఈ షభషయ చాలా భంథ ి అపాయషఔులన పిావితం చేసోా ంథ ి భభిము థీనిని భశికభించడం ఔడా  ఔశీఫే. థనీి 
పిాయహనిి తగిగంచడానికి ఔ భాయగంగహ ఈ కిీంథ ిఅంరహలన ఖుయుా న టలీ కోండ :   

1.   భోగ ిమిభూయౌి షందభిశంచినపుడె విరహవషం భభమిు లేి సూయవఔ యహణాఴయణానిి షాఱీంచడానికి మిత్రించండ . ఈ 

విధంగహ అతన తన షభషయన లోణ నై సహా బలో మీణర ంచఔుధ ే అఴకహవం ఔడా ఉంటలంథి. తథావభహ అఴషయఫ ైన 

చికతి్న ై  మీఔు ఎఔుకఴ అఴగహసన లనషా ంథి. అంణే కహఔుండా మీ ఇదేభి భధయ ఔ షంఫంధం ఏయుడెతేంథి.  ఈ 

అనఫంధంణర భోగి త్రభగిి భహఴడానికి భభిము అతని పభోఖత్ర ఖుభించి మీణర చ ుడానికట, మీణర  షనిిళ తంగహ ఉండడానిక ి

నుో ి త్ళ షా ంథి.     

2.  నూహలోఅప్ చికతి్ కోషం త్రభిగ ిభహఴడానికి ఎలలపుడఽ భభొఔ అనుహబంట ూంట్ ఇఴవండ . భభిము నియహయణ పభోఖత్రని టాిక్స 

చేమడం యొఔక నుహిభుకయతన భోగకిి ధొను చ ుండ .    

3.  చికతి్ యఖేంగహ జయఖడానిక ి కొనిి సహయుల  భెమిడ ీ భాభహ్యౌ్న అఴషయం ఉందని భభమిు యహయు ఎంచకోఴడానిక ి ఇతయ 

నియహయణలు ఔడా ఉధాిమధ ేవిశమం భోగణిర చ ుండ .   

4.  అనుహబంట ూంట్ యదే  చమేాయౌ్న అఴషయం ఉంటే నియహయణ ఎంత ఫాగహ భభమిు ఎంత తవయగహ ని చలేంథో  మీయు అతని 

నండ  ణ లుషకోఴలలన అఴషయం ఉనిందన భోగ ిమీఔు ట యౌనూో న్ చేమాయౌ. ఔనఔ అతన అందఔుని ఉచిత చికతి్ టల  

తనథ నై భాయగంలో మీఔు తన అననుహిమానిి ణ యౌమజమేడం భుకయభని అతనిక ివిఴభించండ .    



 

 

11 

5.  భోగకిి ూభిాగహ తగిగనుో ణే ఈ షభషయ పనభహఴాతం కహఔుండా ఉండడానికి భభమిు ఇతయ అధాభోగహయలఔు ఴయత్రభేఔంగహ   మీయు 

అతనికి భోఖనిభోధఔవకిాని న ంచే లేథా యక్షణ ఇయహవలనఔుంటలని విశమం యహభిక ిణ యౌమజమేండ .    

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

విి: ధేన శివుఴపలఔు ఇఴవఔడని య ైఫరశినల  ఉధాిమా?    

జయహఫు:  నలలలు భభమిు శివుఴపలు పటిీన క్షణం నండ  య ైనృిమానిక్స్ భఫె డలీు ఇఴవఴచ్. ఆ ఴమషలో యహభిలో చ డె 
అంణా తవయగహ చయేఔుండా యహయు షసజంగహ షవచఛంగహ ఉనిందన ఈ భెమిడలీఔు యహయు న దేయహభఔిధాి తవయగహ షుంథిసహా యు కహఫటిీ  
యహభకిి ఎఔుకఴ కహలం భెమిడలీు ఇఴవఴలలన అఴషయం లేద.     

అపాయషఔులాభహ : మీయు డాఔీర్చ అఖగభహవల్ గహభనిి షంథిించఴలలన విిలు ఏఫ ధైా ఉధాిమా news@vibrionics.org ఔు 
భహమండ .    

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

 దివా వ దైఽాని దివా వక్ుక  

“ఆహోాదక్రబ నైని చేయడుం సఽలభ్బే కనీ ియోజనక్రబ ైన దానిలో నిమగ్్ుం కవడుం చాలా క్షరుం అని ఎలోపేడా 
గ్ురుా ుంచఽకోవయౌ. ఆహోాదక్రబ నైదుంతా లాభ్దాయక్ుం కదఽ. గ్ులానౄలతో నిుండిన మామగ ని్ వదఽలుకొని ిమాదక్రబ నై మారగుం 
ఎుంచఽకొని సఽతా్త దబె్బలు (వుంటి్ బ్యధలు) భ్మ సాా  క్తా్త నోు టో్(వుంటి్ క్ష్ర లనఽ)నఽ ఎదఽమ్కుంట్ూ ధెైరాుంగ ముుందఽక్ు సగ న వనిక ే
విజయుం వమ సఽా ుంద.ి వసావనికి గ్ులానౄ మేక్ులతో ఏ రహదామ  క్ూడా ఉుండదఽ. జీవితుం క్  ధరిక్షేతిుం. ఇక్కడ విధఽలు మమ యు 
కోమ క్లు ఎలోపేడా వివదుంలో ఉుంట్యభ. మీ హిదయాలలో ఎగ స్డే కోమ క్, దేాషుం, మమ యు కోుం యొక్క జాాలలనఽ 
సఽని్తుంగ తగ గుంచుండి. మిమియౌ్ జుంతువపలు గ మామేచ ఈ శ్తుి వపలక్ు ల ుంగ నుో వడుం మ ూరణ మ కితనుం. అని్ అడెుంక్ులనఽ 
ధెైరాుంతో ఎదఽమోకుండి. క్ష్ర లు మిమియౌ్ ధిఢుంగ మమ యు శ్కిావుంతుంగ ఉుండేలా తీమ చదదిఽు తాభ.”          

                                                                                                   …సతాసభబ్యబ్య  - దివావణ,ి 1965 పబి్వమ  20  

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

“భ్గ్వత్ స్రవ క్ుంట్ే మీ తోట్ి వమ కి స్రవ చేయడుం చాలా అవసరుం. వసావనికి క్ వాకిాకి స్రవ చేయడుం భ్గ్వుంతుని స్రవిుంచిన 
దానితో సమానము.   అదే నిజబ ైన భ్కిా మారగుం. భ్గ్వుంతుడకిి తన లోలనఽ సుంతోషెట్రడుంక్ుంటే్ మిుంచినది ఏముుంట్ ుంద.ి పరుష 
సాకా్ుం   భ్గ్వుంతుడికి వ భా తలలు, క్ళ్ళు మమ యు కళ్ళు క్యౌగ  ఉన్ట్ ో  వమ ణసఽా ుంది. అుంటే్ ితీ జీవి దవేపడే.  ఇక్కడ వ భా 
తలల ిసా వన ఉన్ేట్ికీ వ భా హిదయాల ిసా వన లేదఽ క్నఽక్ హిదయుం క్కట్ే. కేరకా్ుం తల, క్ళ్ళు, కళ్ళు ఇుంక ఇతర 
అవయవలక్ు చేరుతుుంది. అవయవనికి ఏదెనైా అది వాకిాక ేచెుందఽతుుంది. అలాగే మీరు ఎవమ కి స్రవ చసే్నా అది దవేపనిక ేచసే్నట్ ో  
అవపతుుంది. మీ లక్ష్ాుం దేవపనికి స్రవ చయేడుం మమ యు ఆమధిుంచడుంగ మామ తే మీ  ితీ అడుగ్ు నవ వసుంతుం అవపతుుంది. ితీ 
అవకశ్ము భ్గ్వుంతుని నఽుండ ిలనుంచిన విలువ నై బ్హుమత ేఅవపతుుంది. ”                                                   

                                                                                               …శ్రర సతాసభబ్యబ్య – దివావణి  1965 మామ చన ల   
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 ిక్ట్నలు  

నిరాహ ుంబ్ర భే శిక్ష్ణా శినృమలు   
 

 14-15 ఏిల్ 2012 ధాఖూర్చ  భహాభహశీ ా-   AVP లక్ు కొతా దరఖాసఽా  దారులక్ు వర్నక ష్ప్      

 ఫే2012 (ణథేీ తయుయహత ఔిటంిఫడెతేంథి ) జఫలుర్చ MP - కొతా దరఖాసఽా  దారులక్ు వర్నక ష్ప్   

ెై మెుండిుంటి్ కోసుం  Dr A ఘట్ల్ నఽ 9637-899 113 నుంబ్రు ెై సుంిదిుంచుండి లేదా  వమ   eఫ బల్  
vc_2005@rediffmail.com 

 నుో లుండ్ 14 ఏనలి్  భహకోల  108CC ఉని అపాయషఔులఔు ఴర్చక ష్టహప్.  షథిించఴలలన యహయు డేభమిజ్ ళ నృజ్  +48 606 879  
339 లేథా e ఫ బల్ wibronika@op.pl 

 శిక్షఔులందభికట:  మీభథే ైధా ఴర్చక ష్టహప్ కోషం ణిాయఔ లదధం చషేఔుంట ేవిఴభహలన news@vibrionics.orgఔు 
ంండ .      

 

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

నుికీరషనరోక్ు గ్మనిక్  
 

మీ ఈ ఫ బల్ ఎడసి్ భాభణిే య ంటధే మీయు news@vibrionics.org థావభహ  ణ యౌమజేమండ . ఈ షభాచాభహనిి మీఔు 
ణ యౌలన ఇతయ నుికీరషనరోక్ు ఔడా ణ లండ  . 

ఈ యహభహా లేక న మీ నేశంటలణర ఔడా ంచకోఴచ్. యహభి షంథేహాలఔు మీ థావభహ భా భిరోధధా విపాఖభు నండ  
తిేయతాయం లనషా ంథి.మీ షసకహభహనికి ఔాతజఞతలు.భన య ఫై్్ట్    www.vibrionics.org నుో యీల్ లో లాగిన్ అఴడానికి 
మీఔు ఇఴవఫడ న భిజిలీేశాన్ నంఫయున ఉయోగించండ . 
  

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

 

 

                   

 

                                                    ఒుం శ్రర సభ మమ్! 

 
 
 
 

సహబ య ైనృమిానిక్స్... ఉచితఫ ైన, ధాణయఫ నై య ైదయ షంయక్షణ థివలో - భోఖులఔు ఉచితం 
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