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 డా.జిత్ కే ుఄగ్గరాల్ యొక్క డెస్కక నఽుండి  

ిమబ ైన చికితాస నిపణ్ులఔు, 

జిలు ర ైనృిమానిక్సస శిక్షణ్నఽ ళీఔమించడానికి చాంచే ఉతాసహనిి చాళ హిదమూయీఔ ఆనందం ఔలుఖుత ంది. ఖత న లలో 
ఫాయతదేశం నఽండి సమిిపకైట్ ను ందిన ఉనుధాయములు నాఖూర్ భమిము జఫల్ ూర్ లో మ ండె AVP వర్్ షప్ లు 
నియీఴ ంచాయు. కక్ఔ్ వర్్ షప్ లో 18 భంది కకతా అఫాయసఔులఔు శిక్షణ్ ఇచాాయు, భమమిు నాతన అఫాయసఔులు తభ 
యలుర ైన అననుిమానిి అందంిచాయు. సభ ర ైనృిమానిక్సస  ఔుట ంఫభు లోనిక ిచమేిన ఈ కకతా  సధఔుల తభ ళేర మిాణ్ానిి 
నుియంనసఽా నిందఽఔు అననందసిాా  ఇది యజమ వంతం కరలని బేభు కోయుఔుంట నాిభు. 

ఎనిమిది భంది అఫాయసఔులు కోసం ఇటవీల లండనలో  ళనిమర్ నుికటిషనర్ SVP వయ్ షప్ నియీఴ ంచాయు. రయు అలాంటి 
అదఽుతబ ైన పయౌతాలనఽ ను ందాయు రయు జూనిమర్ నుికటిస్ చేళన కవైలం సంవతసయం తమీత SVPలు కవడానికి ఆసకిాగ 
ఉనాియు. అందయౄ అధఔి భాయు్లుత  (91-98 ఱతం) ఉతా్తయణత సధించాయు, భమిము భమింత ళవే చేమడానికి సంఔలీం 
చేసఽఔునాియు! ఈ న లలో భమొఔ వర్్ షప్ లండన్ లో జయగయౌస ఉంది. ఇద ిసఽశిక్షతిేల ైన భా సమిిప డై్ టచీర్ చతే 
నియీఴ ంచఫడెతేంద.ి ఇపీడె ఈ యఱీ ంత అధాయఔుమలు అదఽుతబ నై పయౌతాలత  తన ూమిా సభమం ర ైనౄమిానిక్సస ళేవ 
చేస్ా ంద.ి ఆబ  ఔ ర ైదయ శినృయం ళభమె యౌయోన్ లో నియీఴ ంచి ఖత రయం తిమగిి వచిాంది. అఔ్డ 7మోజులోో  306 భంది మోఖులఔు 
చికతిస చళే నలుఖుమిక ిJVP గ భాయడానికి శిక్షణ్ ఔడా ఇచాాయు. 

ఉనుధాయమ శిక్షణ్ కోయుస త్తసఽకోవడానిక ితగిన అనఽబవం ఉని SVP లు అందమనిి బభేు ను్ ి తసఴ సఽా నాిభు. తదాీమ ఆమా 
మషి ా లోో  శిక్షణ్ా శినృమలు భమమిు పనశాయణ్ తయఖతేలు నియీఴ ంచవచఽా. దాని ఖుమించి ఆలోచించండ.ి అలాగ ైJVP లు  
ళనిమర్ VP లుగ దయకాసఽా  చేసఽకోవడానికి సీఖతిసఽా నాిం. 
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అనఔే సందములోో  ర ైనృిమానిక్సస ఖుమించి సీమి నఽండ ినయేుగ ఆదఱేలు భమిము సలహలనఽ అందఽఔునాినఽ. అయ భయపమని 
అదఽుత అనఽబరలు. 2005 జనవమి 19న ఔ ఇంటయౄీూలో సీమి మీ దమత  కయనసర్ భమిము ఎభడ్స ఔడా నమం 
అవపతేనాిభ అని చ ీ నపీడె సీమి భాటాో డెత “మీయు ేిభత  చికతిస చళేనపీడె అందయౄ సీసాత ను ందఽతాయు” 
అనాియు. ఈ ఇంటయౄీూ దాదాప ఔ దఱఫద ం భుందఽ నేనఽ 2000-3000 భంద ిమోఖులఔు చికతిస ూమిా చళేన సంగటననఽ 
జఞా కి త స్ా ంది.  

ఔమోజు ననేఽ నా మోగ ిమకియుు ల నలట్ ఫుక్స దయశనానికి త్తసఽఔు ర యళానఽ. ర ంటనే నాఔు ఇంటయౄీూ లనంచింది ఈ చికతిస చాలా 
అదఽుతంగ ఉందని భమిము అందయౄ సీమి దమత  బ యుఖవపతేనాియని  నేనఽ సీమికి చ ీడానిక ిఉయీళ్ొో యుతేనాినఽ.    
ఆ మోజు ఇంటయౄీూ ఖదలిో చాలాభంద ిఉనాియు, భమిము నేనఽ పసాకనిి నా ఔ్న నలే  ైఉంచానఽ ఇంటయౄీూ భుగింపఔు 
చేయుఔుంట ంది. నా ఉతాసహభంతా నిమశగ భామిను్ త ంది. అదే సభమంలో సీమి అఖమీలా నీ ఔ్నే నలే  నై ఉని పసాఔం 
ఏమిటి అని అడిగయు. ఇఔ నా ఉతాసహం ఎలా ఉందో  మీయు ఊఴ ంచఽకోవచఽా. నా ఉతాసహనికి హదఽద లే లేవప. ననేఽ మోకళ్ా ై 
వంగి సీమిక ిఆ పసాకనిి చాంచడానికి మితిించానఽ. కక్ఔ్ జేీ సీమిక ిచాసాా  ఎంత  ఆనందఔయబ నై ఉతాసహంత  
“సీమీ చాడండ ిఈ అదఽుతబ ైన ర ైనృమిానిక్సస భందఽలత  ఈ ేల ంట ో  అందయౄ ఔడా సీసాత ను ందాయు” అని చ పత ఉంటే 
సీమి ఎంత  ఆనందంత  తన భుకం మీద చియునవపీలు చిందిసాా  మీయు ఎంత  గొీ ళవే చసేఽా నాియు. ఈ మోఖులందయౄ 
ఫాఖుడెత ఉండడం నాఔు త లుసఽ కనీ అది మీ ఓషధాలవలో కదఽ ననేఽ మీ మోఖులందమ ిరయధఽలనఽ నమం చేసఽా నాినఽ అని 
చ నుీయు. ఈ ఔ్ రఔయం ననఽి బూమి కైి అణ్చిరేళంది. నాఔు ఇీటకిట ఫాగ ఖుయుా . ఆ సభమంలో ఇంటయౄీూ ఖది నఽండ ి
ఎంత రేఖంగ యల ైతే అంత రఖేంగ నుమిను్ రలని ఔడా అనఽఔునాినఽ. సయీజుఞ డ నై సీమి నా అహం కయభు చాలా ఎతేా ఔు  మిగ ి
ఉనిదని ఖీఴ ంచాయు కఫర లు ఔ్ సి్ ా క్స త  దానిని నేల మీదఔు త్తసఽఔువచాాయు. ననేఽ ఆ మోజు ఔ గొీ నుఠం నేయుాఔునాినఽ. 
అహంకయం ఎంత  సాక్షమబ నైది అనీ అద ిభనఔు త యౌమఔుండాన ేభనలో రిేశిసఽా ందని ఖీఴ ంచానఽ.  

ఈ మ ండె సంగటనలనఽ దిలిలో ఉంచఽఔుని భన వదద ఔు వచేా మోఖులనఽ ేభిత  చికతిస చేమడానికి మితిం చదేాద ం. 
ఎందఽఔంటే ర దైయం చేమడంలో ేిభ చాలా భుకయబ ైన అంశం. ేిభ ఎంత  శకిావంతబ నైది, ఎట వంటి అడు ంఔులు లేనిద ిఔనఽఔ 
ఎనలి అదఽుతాలనఽ చసేఽా ంద!ి మాదిచిిఔంగ భన మికయుు లలో ఇట వంటి ేభి దాీమ సీసాత ను ందని కసైఽల ఖుమించి ఎనలి 
యఱేషలు ఉనాిభ. తి్త మోగకి ిచికతిస చేళ ేభుందఽ భనలో అహంకయం చొయఫడఔుండా చాడభని సీమిని నుిమిాదాద ం ఎందఽఔంటే 
మోఖం నమం చమేఖయౌగ ైఏక ఔై వయకిా సీమిభే. భనభు  కవైలం నిమితాభాతేిలభు, సీమి చతేిలో నిభుట ో  భాతబిే. అఔ్డ 
సీమిభే డాఔియు. 

సభళవేలో ేిభత   
మీ జిత్. క . అఖగమీల్ 

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

 వ ైఫరి  మిశ్రభాలు (భుందఽలు) ుఈయోగ ుంచిన కేసఽ వివరలు 

1. భధఽమేహుం 2640…India       

ESIS హళీటల్ లో ని చసేఽా ని, 67 సంవతసమల వమసఽఖల ర దైఽయడె, ఔంటియఔోం శసారచికతిస చభేంచఽకోరలని సాచిం 
ఫడాు యు. అతనఽ ఇనఽసయౌన్ మీద ఎఔు్వ కలం ఉనిీటికట అతని యఔాంలో చక ్య సా భలు ఆమోదయోఖయబ నై మమిితేలలో 
లేవప. ఆమషైన్ అతయవసయం ఔనఽఔ అతనఽ సహమం కోసం చికితాస నిపణ్ుని వదద ఔు మగ అతనిక ిఈ కిీంద ిమ మిడ ిఇవీఫడింది: 
#1. CC6.3 Diabetis…BD 
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మ మిడీ తీసఽక్ునన వయుంలోు, ుఄతనఽ క్ుంటివుక్లుం శ్సారచికిత్ చయేుంచఽక్ునానయు. భర ము వ ైఫరి  భాతిలు తన చకకకయ శూా యలనఽ 
ుఄదఽులోనికి తచెిినుందఽక్ు ఎుంతో సుంతోషుంగ ుఈుందని తెయౌనుయు. ుఄనుంతయుం ుఄతనికి కిరుంది రకమిడీ ఇవీఫడింద:ి  

#2. CC12.1 Adult tonic…TDS 

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

2. శివువులో మాుంజియోభా (angiomaoma) 2640...ుఆుండమిా 

నాలుఖు న లల వమసఽని ఔ చినిి నృడు నఽ మాంజియోభా చికతిసకోసం త్తసఽఔువచాాయు. ఆ లోరడె చాలా చిని వమసఽలో 
ఉనిందఽన అలోో తి ర ైదఽయలు చికతిస చేమలేదఽ. అతనఽ చాలా ఫలఴనీంగ ఉనిందఽన శియవపఔు సంవతసయం వమసఽ వచేా  
వయఔ ర దైఽయలు శసారచికతిస చమేలేభనాియు. ఆ లోరనికి జీయం, జలుఫు భమమిు దఖుగ  ఉంది. ఫాలుడిని  రమ ి అలోో తి 
ఔుట ంఫ ర దైఽయడె అభన అఫాయసఔుని వదద ఔు త్తసఽఔు వచిానపీడె చాలా ఫలఴనీంగ ఉనాిడె. లోరనికి కిీంద ిమ మిడీ 
ఇవీఫడింది:  
#1. CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic + NM6 Calming:  

2 గోయలు ుఄయ క్ు భర గ ుంచి చలాల ర ిన నీటిలో…TDS.  

అఫాయసఔుడె ముదట ిమోతాదఽ ఇచాాయు. శియవపఔు తొమిమది న లల వమసఽ వచేా  వయఔు నీటలిో నిరయణ్ ఇవీభని 
ఔుట ంఫానికి సాచించాయు. ఆ తమీత భాతలిు నయేుగ శియవప నలటలిో రేమడానికి సాచించఫడింది. త్తవబి ైన సభసయలు 
భుగళిన తమీత కిీంద ిమ మిడ ీఇవీఫడింది : 
#2. NM6 Calming + NM27 Skin + NM113 Inflammation + SR293 Gunpowder + SR528 Skin + SR576 
Tumours…BD 

ఆయు న లల చికతిస అనంతయం, ఔణ్ితి చాలాచోటో ఔనఽభయుఖభయంది, భమమిు ఇది చయమంత  చాలా వయఔు ఔయౌళను్ భంద ిఇది 
చాలా అదఽుతబ నై కైసఽ. శియవపఔు ఇపీడె 30 న లల వమసఽ వచేాసమిక ిూమిాగ నమం అభను్ భంది. చయమంలో 
అఔ్డఔ్డ కకనిి భచాలు ఉనాిభ కనీ ఆందో ళ్న చ ందడానికి ఏమీ లేదఽ. లోరడె ూమిాగ నమం అభనందఽఔు 
ఆనందంగ ఉనాిడె. అతనిక ిఇీటికట అదే మ మిడి ఇవీఫడెత ంది.   

                                                        

                                  6 న లల చికిత్ తయువత                                     2 సుంవత్రల చికిత్ తయువత  
  

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

3. తాా శ్ముంలో రళ్ళు 2804…ుఆుండిమా  

55 సంవతసమల వమసఽస ఖల ఔ పయుష లే ంట  ను తాిఔడెపలో నొీత  ఫాధడెతేనాిడె. అతని ర దైఽయని సలహ బేయఔు 
ఉదయభు స్ నలఖీప త్తమఫడింది. దానిలో తాా శమం యొఔ్ వంప వదద  మళ్ైో  ఏయీడని కయణ్ంగ భందబ నై గోడత  యసామించి 
ఉని తాా శమానిి మిన్ు యుి  చాంచింది. ఆ మళో్నఽ తొలగించడానిక ిశసారచికితస అవసయభని ర దైఽయడె సలహ ఇచాాయు. ఆమైషన్ 
నిరమించడానికి సభ ర ైనృమిానిక్సస తనఔు సహమడెతేందని అతనఽ ఫాయంచాయు. ను తాిఔడెపలో నొీ త  నుట , భూతంి 
ర యలో టపీడె తనఔు ఇఫబంది భమిము నొీ ఏయీడెతేందని అతనఽ చ నుీయు. అఫాయసఔుడె ఈ కిీంది మ మిడీ అతనికి ఇచాాయు: 
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CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.7 Gallstones + CC4.11 Liver & Spleen + CC13.2 Kidney & 

Bladder infections + CC15.1 Mental & Emotional tonic …TDS. 

మ ండె రమల తమీత మోగ ినొపీలు తగిగనట ో గ నిరదేించాయు. ఈ మ ండిటనిి మ ండె న లలు కకనసగించాయు. తమీత భమొఔ స్ నలఖీప 
త్తసఽఔునిపీడె తాా శమంలో మళ్ైో  లేదా గమాలు లేఔుండా సధాయణ్ గోడలత  నుక్షిఔంగ యసామించిన తాా శమం ఔనించింది. 
నిమా యణ్ కోసం అఫాయసఔుడె భాఔు మ ండె స్ నలఖీప మిన్ు రి్్ కలనఽ ంంచాయు. ఈ మోజులోో  చాలా తయుచఽగ వచేా  ఈ సభసయ 
సీమి దమత  అదఽుతంగ నిరయణ్ అభయంది. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. దిషిలోుం 2789…ుఆుండిమా  

ఎనిమిది సంవతసమల వమసఽస ఖల ఫాయౌఔ ను డ ిఔళ్ైా భమమిు దిలి  లోంత  ఫాధడెత ఉంద.ి ఆబ నఽ ఔంట ిర దైయ మీక్షల 
కోసం ంగ అఔ్డ ర దైఽయలు ఆబ  మళిా తికి ఏ సహమభు చమేలేభని త యౌనుయు. ఈ అభామభక ిమ ండె సంవతసమల 
వమసఽలో అధిఔ జీయం వచిాందని ఆ ఔుట ంఫం అఫాయసఔుడిక ిత యౌనుయు. ఆ సభమంలోనే, ఆబ  దిలి  కోలోీభ అీటి నఽండ ి
ను డి ఔళో్ ఫామిన డింది. ఆబ ఔు కిీంది మ మిడఇీవీఫడింది:  
CC7.2 Partial Vision…TDS 

చికతిస త్తసఽఔుని ఆయు న లల తమీత మోగి ఔళ్ైా భాభూలుగ ఆయదరంగ ఉనాిభ. ఇపీడె ఆబ  సధాయణ్ సా భలో 
చాడఖలుఖుత ంది. మిళా తి పనమవితం కఔుండా ఉండటానికి ఆబ  సిఽా తం ఓషధానిి ఇంక త్తసఽఔుంటృనే ఉంది.    

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

5. ముటిభలు 2799…ముకక 

ఐదఽ సంవతసమలుగ ముటభిలత  ఫాధడెతేని ఇయర ై ఔ్ ఏళో్ మువఔుడె అఫాయసఔుడిని చాడటానికి వచాాడె. ఈ 
ముటభిలు అతని భుకభు భమిము ర నఽఔ ఫాఖంలో ఉనాిభ అతనికి కిీంది ఇవీఫడింది: 
NM2 Blood + NM6 Calming + NM36 War + NM37 Acidity + NM61 Acne + SR293 Gunpowder + SR309 
Pulsatilla 30C + SR329 Crab Apple + SR342 Antim Crud + Echinacea (30C) from homoeopathic 
store…TDS  

మ ండె రమల తమీత, అఫాయసఔుడి తదఽమి సందయశనలో ముటిభలు 50% తగిగ న్ు మాభ. అతనఽ మ మిడీ త్తసఽకోవడం 
కకనసగించాడె. భమో మ ండె న లలోో , ముటభిలు ూమిాగ ను్ మాభ కనీ అఫాయసఔుడె భమో ఆయు న లలు తగిగ ంచిన మోతాదఽలో 
పనమవితం కఔుండా ఉండటానికి త్తసఽకోరలని సాచించాయు. తయురత అతనఽ భయా అట వంటి సభసయత  ఫాధడలేదఽ. 

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

6. భావోదేాగ్ ఒతా్తడి 0437…ుఆుండిమా 

చఔ్ని వయకిాతీభు, ఔీభశిక్షణ్ ఔయౌగని 49 ఏళో్ వడంిగి బళేా ర అనఽకోఔుండా భామిన్ు భ ఆతేిత, చ దిమని భనసఽ ఖల వయకిాగ 
భామిను్ భ తన నిని ఔడా చేసఽకోలేఔ ను్ తేనాిడె. కకదిద కలం కిందట అతని అని అనామోఖయం వలో భయణ్ించాడని ఆమన 
త యౌనుడె. తన ఔుట ంఫంత  నుట  తన అని ఔుట ంఫానిి ఔడా ఇతనఽ చాసఽకోవలళ వస్ా ంది. దానివలన ఆమిాఔ ఇఫబందఽలోో  
డాు డె. దీనికిత డె, ఖత న ల మోజులుగ తి్త మతిి అతని అని ఔలలో ఔనించి కళ్ా ర ైప నిలఫడ ిఏడెసాా  ఉనిట ో  ఔనిస్ా ంది. 
దీనివలో అతనిని బమంత  నిద ిమవడం లేదఽ. ఇద ిఅతనిని భానళఔంగ అళా యంగ ఫారోదేీఖ యంగ తట ి కోలేని యధంగ 
చేస్ా ంది. అతని ఆమోఖయం ఔడా నుడభయంది. అతనికి కిీంద ఇవీఫడింది:    
NM6 Calming + NM28 Sleep + NM83 Grief + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + 
SM41 Uplift…TDS 
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అతనఽ ఫాఫా బఔుా డె కవడాన తిిమోజు యబూతి ధమించభని,  నీళ్ాలో ఔలుపకకని నిదన్ిు భేభుందఽ తాఖభనీ, ఫాఫా నూ్ ట  నఽ 
అతని భంచం మీద తలకిీంద  ట ి కకని డెకోవలళందిగ సలహ ఇవీఫడింది. తీయలోనే అతనికి తన అని ఔలలో ఔనించడం 
తగిగ ను్ భంది. అతనఽ ఔీభంగ ఆమోఖయంగ తమాయమాయడె. న ల మోజులోో నే, అతనఽ తిమగిి సధాయణ్ వయకిాగ భామిను్ మాడె.  

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

7. మాుంటి ఖిమోథెయ భర ము కాన్ర్ 2494…ుఆటయ్ 

సభమం ను్ టబె టి జర్ ఔయౌగి ఉని అఫాయసఔుల కోసం కయనసర్ ఔు సంఫంధించి  ైన మేొ్ని అఫాయసఔులు కకంత భుకయబ ైన 
సభాచాయం ఇచాాయు. కిీంద మేొ్ని మ ండె సందములలో బ యుగ నై పయౌతాలు ను ందడభు సధయభని రయు ఔనఽగొనాియు:  

మాంటీ ఖిమో కసైఽలు: ఖీమోథ య వలో దఽష ర్ఫారలు నిమోధించడానికి ఈ కిీంది యధంగ ఉయోగించండి:    

SR559 Anti Chemotherapy (60C & 1M)…తిి ది నిమిషలఔు ఔ మోతాదఽ చొపీన మ ండె ఖంటలు, తయురత తిి 
ఖంటఔు ఔట ిచొపీన ఆమోజు చివమి వయఔు, భయుసట ిమోజు 6TD తమీత TDS అలా భయలా ఖిమో థ య చభేంచఽకకన ేవయఔ. 

ుఆుడు డెైల్ సెటిిుంగ్ 60C లేదా 371 వదద   ెై విధానానిన ునరవితుం చేముండి ుఄనగ ిత్త ది నిమిశులక్ు ఒక్ మోతాదఽ …..  

కయనసర్ కైసఽలఔు: సధాయణ్ కయనసర్ కోంఫర  CC2.1 + CC2.3 క్ు SR522 Pituitary Anterior + SR523 Pituitary 

Posterior ఔడా జత చేమండి. దీనిత  నుట  యకా నిి యబియచడానిక ిSR272 Arsen Alb (200C) ఔడా ఇవీడం భంచిది.  

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

 ుఅరోగ్ా చిటాకలు 

ుఄధిక్ శోూ డిముం ుఈనన ుఅశృయదారా ల జానృతా 

శమయీభు సమిగ నిచేమడానికి స్ డమిం అనగ ఉపీ అవసయం కనీ ఎఔు్వ స్ డమిం స్ి ా క్స, ఖుండ ను్ ట , అధఔి యఔాను్ ట  
భమిము భూతిండాల రయధ ిభిాదానిి  ంచఽతేంది. ఆమోఖయఔయబ ైన వయోజనఽలు మోజుఔు 
మ ండె 2300 మియో్గీ భుల ఔంటే ఎఔు్వ స్ డిమం తినఔడదని అబ మికలోని భాయో కిోనిక్స 
ేమొ్ంది. అధఔి యఔాను్ ట , భూతిండాల రయధ,ి ఖుండ  సభసయలవంట ిభిాద కయకలు 
ఉనిరయు, తిిమోజు 1500 మియో్గీ భుల స్ డిమం లేదా అంతఔంటే తఔు్వ త్తసఽకోరయౌ.  

నూసి్క పు్ 

నూసి్ పపడ్ మ సి మ ంట లు తీయగ భమమిు తఔు్వ కయుాత  ఔడని ఫోజనం భమమిు సిక్సస అందిసా భ. ఈ సౌలబయం ధయ 
యౄంలో ఔడా లనసఽా ంది. చాలా నూసి్ పపడ్ వసఽా వపలలో అధిఔ సా భలో స్ డమిం ఉంట ంది. అబ మకిలోని కకలోమడో  ళేి ట్ 
మూనివమిసట ీఎక్సస టనెష న్ కియభు నూసి్ పపడ్ మ సి మ ంట్ లో లబయభభేయ ఔ ఆల్   ై(apple pie) 400 మియో్ గీ భుల 
స్ డిమం ఔయౌగి ఉంట ంది.    

భశూలాలు భర ము త్తనఽఫుండరలు  

యసా మతి ఆహమలు భమిము ఆఔయషణ్మీ తినఽఫండమలు రడఔం స్ డిమం ఎంఔలనఽ తఔు్వ నఽండ ిఅధిఔ స్ డమిం 
ఆహమలుగ భాయాఖలవప. ఇయ మోజు రమీ త్తసఽఔున ేస్ డమిం మిభాణ్ానిి ఖణ్నీమంగ  ంచఽతాభ. భాయో కిోనిక్స 
స్ డిమంనఽ త్తసఽకోవడం తగిగ ంచటానిక ిమితిిసఽా ని ఎవమ నైా టభాటా సస్. ఆరలు, స్ మా సస్, సలాడ్ డ ళిసంగ్ భమిము 
స్ డిమంత  ఔడిన సస్ లనఽ త్తసఽకోఔడదని ఴచెామసి్ా ంద.ి స్ మాసస్ లో భనం త్తసఽఔున ేమోజురమీ సాచింఫడు  
స్ డిమంలో సఖం అనగ ఔ టేఫుల్ సాీన్ ఔు 1,029mg ఔయౌగి ఉంట ందని కకలమడో  మూనివమిసటీ ఎక టెనష న్ మేొ్ంట ంది. ఔ 
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టేఫుల్ సాీన్ క చప్ లో 156mg స్ డమిం ఉంట ంది. అనగ తఔు్వ స్ డమిం 1500mg తిిమోజూ రడఔం సాచించిన దానిఔంటే 
ఇద ి10% ఎఔు్వ.  

ఫేకిుంగ్ చసేన వసఽా వులు   

కకవపీ భమిము చక ్య అధఔి సా భలో ఉండడంత  నుట  కకనిి ఫేకింగ్ చేళన వసఽా వపలలో ఖణ్నీమబ ైన సా భలో స్ డమిం 
ఉంట ంది. రలంఖిన్ యశీయదాయలమం ళ భంట్ లభస్ నిరేదఔి కియం ఔ 3.5 oz డో నట్ 500 మియో్ గీ భుల స్ డమిం ఔయౌగ ి
ఉంట ందని ఇద ిళనూయుస చేళన మోజురమ ీత్తసఽకకనే దానిఔనాి 20 ఱతం ఎఔు్వ. అదే మభిాణ్ం ఖల మొటెి లో ఉయోగించిన 
దామా లు భమిము తమాయుచేళ ేదాతి ఫటిి  300-500 మియో్ గీ భుల స్ డిమం ఉంట ంది. స్ డమిం ఎఔు్వ ఉండే ఇతయ 
దామా లు నృస్ట ో , భపనఽో , ఫేకింగ్ చేళన  ై ఔీసి్ భమిము ళీట్ మోల్ వంటయి.   
రకడీమే్ ుఅశృరలు    

తమాయుగ ఉని ఆహయభులలో ఔయగమల వంటియ తీయగ నుడవఔుండా ఉండడానికి ఉపీ ఎఔు్వ ఔలుపతాయు. ఉపీ 
యటకిి యుచిని ఔడా ఇసఽా ంది. అధఔి స్ డమిం ఉని మ డబీడే్ ఆహమలు కడిీి నౄన్స, ఔయగమల చటీి లు, సర్ కీ ట్ 
ముదలఖునయ. ఔ ఔపీ తమాయుగ ఉని ముఔ్జొని లో 384 మియో్ గీ భుల స్ డమిం ఉందని కకలమడో  ళేిట్ మూనివమిసట ీ
ఎక టెనష న్ నిరదేించింది. దీనికి యయుదాంగ, తాజా భమమిు పజి్ చేళన కర్ి నుౌడర్ లో 10mg  ఔంట ేతఔు్వ స్ డిమం ఉంట ంది.  
వ నన  

నుిళ స్ చేళన ర నిలో డ ై స్ డమిం నూళేీట్ ఉందని, ఇది రటి స్ డమిం ఔంటెంట్ నఽ  ంచఽతేందని ఒఔోహో భా కోమటైవి్ 
ఎక టెనష న్ మేొ్ంది. ర ని ఉతీతేా లలో ఔడా స్ డమిం అధఔింగ ఉంట ంది. స్ డిమం సా భలు అధఔింగ ఉండే ర ని 
ఉతీతేా లఔు ఉదాహయణ్లు చ డాు ర్, మిమసన్, భమిము అబ మిఔన్ నుయకజై్ చళేన లేదా నుిళ స్ చేళన ర ని ఉతీతేా లు. కకలమడో  
ళేి ట్ మూనివమిసటీ ఎక టెనష న్  కియభు 1 oz అబ మఔిన్ జునఽి 406 మియో్ గీ భుల స్ డమిం ఔయౌగ ిఉంట ంది. తఔు్వ స్ డిమం 
ఉని ర ని ఉతీతేా లు కటీమ్ చీజ్, ళీస్ చీజ్, భమమిు ముజమ లాో  చీజ్ ఉనాిభ. 
శూలటి ్ శూనక్స్   

కకనిి చియుతిండి ఆహయదామా లు అదనప యుచి కోసం ఉపీనఽ ఔయౌగి ఉంటాభ. ఉపీలేని యకలనఽ ఎనఽికోవడం లేదా సిక్సస 
యనియోగనిి మిమితం చమేడం అవసయం. సలి్ త  ఉని గంిజలు, జంతిఔలు, చిప్స, భమమిు ఫంగయళదఽం చిప్స మీ 
మోజురమ ిఆహయంలో స్ డిమంనఽ జోడిసా భ. మ సై్ యశీయదాయలమ నిరేదఔి కియం కవైలం మ ండె సమోు   టిెీ ల్ లో సఽభాయు 490 
మియో్ గీ భుల స్ డమిం ఔయౌగి ఉంటాభ.   
ుఅదారలు USA 

 MayoClinic.com: How to Tame Your Salt Habit Now 
 Colorado State University Extension: Sodium in the Diet 
 Washington University St. Louis: Sodium Content of Common Foods 
 Palo Alto Medical Foundation: Foods High in Sodium 
 Oklahoma Cooperative Extension: Dietary Salt and Sodium 
 Rice University: Salt and the Ultraendurance Athlete 

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

ిత్తరోజు టీ తీసఽకోవడుం టై్ రగ లజరకై్్ శూా యలు తగ గసఽా ుంద,ి గ్ుుండె జఫుుల ిభాదానిన నివర సఽా ుంది   

ఆమోఖయ సీిహ ఉని వయఔుా లు దఱఫాద లుగ ట ీయనియోఖం యొఔ్ నుిభుకయతనఽ త లుసఽఔునాియు. ఇనఽసయౌన్ నిమోధఔత భమిము 
భధఽబేహం వంట ిజీవకిీమ అసభతేలయతనఽ నిరమించడంలో శ్రతలనునీమాల ఔంట ేఇయ బ యుగ నైయగ ఎంచఽఔుంట నాియు.  
ఇటవీల ఆహయ శ్రతల నునీమాలు రటలిో ఉండ ేఅధిఔ ఆభో ఫాఖభు వలన అనేఔ దీయఘకయౌఔ రయధఽలు వచేా భిాదానిి 

http://www.mayoclinic.com/health/sodium/NU00284/NSECTIONGROUP=2
http://www.ext.colostate.edu/pubs/foodnut/09354.html
http://oto2.wustl.edu/men/sodium.htm
http://www.pamf.org/heartfailure/lifestyle/diet/foods.html
http://pods.dasnr.okstate.edu/docushare/dsweb/Get/Document-2394/T-3142.pdf
http://www.rice.edu/~jenky/sports/salt.html
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 ంచఽతాభ, కయౌషమం భమమిు బ గీిలమం వంటి యలుర ైన కనిజలవణ్ాలనఽ ను్ గొటిడం దాీమ ళ లుయలార్ జీవకిీమఔు యగాతం 
ఔయౌగిసఽా ంది.  

మూఎస్ భమిము స్టాో ండ్ మఱిోధఔులు రి ంటవి్ బ డళిన్ జయిల్ లో చిఽమించిన ఔ అధయమనం యవమలనఽ యడెదల 
చేఱయు. మోజూ భూడె ఔపీల ఫాో క్స ట ీత్తసఽకోవడం వలో భిాదఔయబ నై టెైరగిోజమ డైెో  సా భ 36 ఱతం భమమిు ఊఴ ంచిన కకల సి ా ల్ 
సా భ LDL నఽండి HDL కకల సి ా ల్ నిషీతాిని 17 ఱతం తగిగ ంచి హిదమ ఆమోగయనిి ఖణ్నీమంగ బ యుఖు యుసఽా ంద ిఅధయమన 
రేతాలు చ ీ న సాచనల కియం “ఫాో క్స టీ మిమితబ నై యనియోఖం హిదమ సంఫంధ రయధఽల యొఔ్ సీతంత ిభిాద 
కయకలనఽ అదఽపచేళ  మాంటీ ఆకిసడ ంట్ యక్షణ్నఽ బ యుఖు యుసఽా ంద”ి.   

ఖత అధయమనాలు తఔు్వ పయౌమఫటెిి న ఆఔుచా భమమిు త లుపటీ మిశభీాలనఽ తాఖడం వలో నఖూడ ేలాఫాలనఽ 
శింళంచాభ. ఎందఽఔంట ేరటిలో అధిఔ మాంట ీఆకిసడ ంట్ ఔంటెంట్ ఉండడం వలన అద ికయనసర్, చితార ైఔలయం, భమిము ఖుండ  
జఫుబల నఽండ ివచేా భిాదానిి తగిగసఽా ంద ిఅని త యౌనుభ. ఫాో క్స టీ భానవ ఆమోఖయం  ైచాంచే ఫిావం ఖుమించి ఈ 
అధయమనరతాే తిేయఔంగ చ ీనీటికట రయు దీనిక ికయణ్భభేయ నిమిదషి మంతాింఖం ఖుమించి యవమించలేఔ ను్ మాయు. ఐత ేదీని 
కియం ఈ భూడె యకల టలీు(నలుప, ఆఔుచా భమిము త లుప) ఖుండ  జఫుబల భిాదానిి తగిగ ంచడంలో కై యధబ నై 
యిోజనాలనఽ ఔనఫయుసా మని యశీళంచవచఽా.  

 మిఱోధఔులు 25 నఽంచి 60 భధయ వమసఽలో ఉని 87 భంది అబయయుా లనఽ ఎంఔ చసేఽకకని ఔ అధయమనం నియీఴ ంచాయు 
తిిమోజు మాదిచిాఔంగ భూడె ఔపీల ఫాో క్స టీ లేదా సభానబ నై మిభాణ్ంలో రడేినీటిని న ిండె రమలనుట   తాిఖడానికి  
నియణభంచఫడింది. ఫాో క్స టీ యనియోఖం యఔాంలో నూళి ంగ్ చక ్య సా భ 18.4 ఱతం తఖుగ దల భమిము టెైర గిోజమడి్ సా భలో 36 ఱతం 
తఖుగ దలఔు సంఫంధం ఔయౌగి ఉందని మఱిోధఔులు ఔనఽగొనాియు. యఔాంలో అధఔి చక ్య భమమిు అధఔి కకీ వపీలు   ఖుండ జఫుబల 
భిాదం  ంచడానికి భమిము అనేఔ ఇతయ నుిణ్ాంతఔబ నై రయధఽలఔు కయణ్ాలు అవపతామనదేి త యౌళన యషమబే.   

మఱిోధనా ఫిందం, టీ లో ఉండే అయునృగని్స భమిము అఫో్యన్స త  సహ అధిఔ సా భలో ఉండే నుయ్ పనలల క్సస ఆకిసజన్ లేని 
మడఔిల్స నఽ యబియచడం దాీమ ఔణ్ాలు భమిము ఔణ్జాలాలనఽ ఆకటసఔయణ్ నషిం నఽండ ికనుడతామని ఔనఽగొనాియు.  
అందఽవలో టీ ళేయంచడం వలన టీ లో ఉండ ేపనలల క్సస జీయణవయవసాలో ఇతయ ఔణ్జాలాలలో మాంటీ ఆకిసడ ంటోనఽ ఔయౌగి ఉండవచాని 
ఫాయసఽా నాియు. తిి మోజూ భూడె ఔపీల ట ీతాఖడం వలో హిదమ సంఫంధ రయధఽల నిరయణ్లో పయౌతం ఖణ్నీమంగ ఉంట ంది. 
ఔనఽఔ తాజాగ తమాయు చేళన టీ (రడేిద ిలేదా చలోనిద ిఏద నైా) తాఖటం తీఔుండా అలరట  చసేఽకకని నుయకైజీ లేదా నుిళ స్ 
చేళన యకలనఽ నిరమించండి, ఎందఽఔంటే అయ ఔితిభి యసమనాలత  ఔడి ఉంటాభ.            …జాన్ పయోౌప్ 

Sources for this Natural News article include: 
 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743511004877 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22198621 

 http://www.nutraingredients.com  

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

ిశ్నలు జవఫులు 

1. శిి: నా మోఖులలో ఔయు ఫాయతదేశంలోని సభ ఫాఫా ఆశీభానికి ర ళ్ైత ఉంటాయు. ఆబ  ఫాయతదేశంలో ఉనిపీడె 
ఆబ ఔు భలేమిమా మఔుండా ఉండటానికి ననేఽ ఏమి ఇరీయౌ?  

జరఫు: మీ మోగకిి CC 9.3...OD ఇవీండ.ి ఫమలుదేమై భూడె మోజుల భుందఽ మతిి OD త్తసఽకోరయౌ. దో భల నుింతంలో 
ఉనిపీడె భమమిు ఆబ  తిమిగి వచేాటపీడె భూడె మోజులు 3TW త్తసఽకోరయౌ. మీఔు సభమం ను్ టంటెజైయు ఉనిటిభతే 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743511004877
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22198621
http://www.nutraingredients.com/Research/Black-tea-shows-heart-health-benefits-RCT-data/
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CC9.3. ఫదఽలుగ యటిని ఇవీండి: NM116 Malaria Extra Strength + SR261 Nat Mur (CM) + SR263 Nat Sulph 

(CM) .   

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

2. శిి: అనామోఖయంత  ఫాధడెతేని కయనసర్ మోఖులఔు సభ ర ై నృమిానిక్సస  ఫిావం  ైమీ సలహనఽ అబయమిాసఽా నాినఽ.  

జరఫు: ూమిా నిరయణ్లనఽ చాంచే కయనసర్ కసైఽల చమతిలిు భమిము నిరయణ్ కనియ ఔడా భనఔు ఉనాిభ. అఫాయసఔుడె 
రమ ిమోగిక ిఇచిాన ేిభ భమమిు దవేపని ై నభమఔం, యఱీసం యొఔ్ అనఽబవబే సీమంగ సీసామచిే ఔింనలనఽ 
సిమసిఽా ంద.ి అలాగ,ై మోగకిి ఫిలబ నై నభమఔం హిదమంలో ఉండి, జీయంచాలన ేసంఔలీం ఉంట ేభమిము తిిమోజూ వయాభానంలో 
జీయంచటం  ైదిలి   టిి ; ఖతం ఖుమించి ఫాధ, బయషయతేా  ఖుమించి చింతన లేఔుండా ఉంటే తీనిసమిగ అదఽుతాలు జయుఖుతాభ.  

భన అఫాయసఔులలో ఔమకిి ర దైఽయలు ఆశ లేఔ వదియౌ  టేిళన బ దడె ఔణ్ితి ముదటి కైసఽగ తటళా ంచింద.ి జీయంచడానికి మ ండె 
న లల సభమం భాతబిే ఉందని ర దైఽయలు చ నుీయు. అఫాయసఔుమయౌగ అయహత సధించిన ర ంటన ేఇంత త్తవబి నై కైసఽనఽ చికతిస 
చేమాయౌసన మిళా తి చాళ అఫాయసఔుమలు షక్స అమాయయు. కనీ ఆబ  ఔుట ంఫ సబుయలత  ఔయౌళ ఉని మోగిని చాడటానిక ిర యాంది. 
అతని ఆశ వదఽలుకోవదద నీ, దేవపని ై యఱీసం ఉంచభని, ళనూయుస చళేన మతీిగ మ మిడలీు త్తసఽకోరలని,  ఆమోఖయఔయబ ైన ఆహయం 
త్తసఽకోరలని, అతనఽ తీనిసమగి కోలుఔుంటాడె అని ఆబ  చ నుీయు. కకంతకలం తమీత ఔుట ంఫ సబుయలు మోగి చఔ్గ 
కోయుఔుంట నాియని చ ీనపీడె బఖవంతేని ఔిఔు ఆబ ఔు ఆనందఫాషీలు క మభ.   

మోగి కోలుకోవడానికి ఆశ ఉందని నభమడం చాలా భుకయభు. ఫాఫా రయు చ ీ నట ి గ అనిి రయధఽలు భనసఽ నఽండే వసా భ 
కఫటిి  మోగ ిత్తసఽఔునే ర ైనృమిానిక్సస ఓషధం బఖవంతేని వయసిదం అని మోగి తన భనసఽఔు నచా చ పీఔున ేయధంగ 
ను్ ి తసఴ ంచాయౌ. భనం ఇచేా  ఈ చక ్య గోయలు అతని అనామోగయనిి దాయం చేసా మని మోగి ఆఱవహ దిఔీథంత  ఊఴ ంచఽకోరయౌ.  
రయు అనామోఖయంత  ఉనాియని రమ ిభనసఽలోని ఫావననఽ అధిఖమించఖయౌగతిే రయు తీయలోనే ఆమోఖయంగ భమిము ఫలంగ 
అవపతాయు.  

అభతే అనిరయయ కయణ్ాల వలో మోగి భన సహమానికి మించి తన శమీమనిి యడిచి  టేి  దశిగ ఔదఽలుత ఉనిటోభతే అతనికి 
ఇవీడానికి ఉతాభ మషి్యం SR272 Arsen Alb (CM) లేదా సభమం ఴయీౌంగ్ మిషన్ లేనిరయు Mental & Emotional 

tonic దీనిని ఇవీవచఽా. ఇద ిజీయతప చివమి క్షణ్ాలనఽ నిశశఫద ంగ భమమిు తయేౌఔగ చసేఽా ంది. దీనిని BD గ త్తసఽకోరయౌ 
భమిము నీటలిో ఔమిగించిన గోయలు భమింత ఫిావవంతంగ ఉంటాభ. ఐదఽ మియో్య్టయో నీయు తాిఖడానికి భుందఽ ఔ నిమిషం 
నాయౌఔ కిీంద ఉంచాయౌ. 

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

3. శిి: చాలా అధఔి ఉష్ణ ఖీత ఉని రతావయణ్ంలో వడద ఫబఔు వయతిమైఔంగ మోఖనిమోధఔ శకిాకి భుందసఽా గ ననేఽ ఏమి 
ఇవీవచఽా?  

జరఫు: వడద ఫబ లేదా రేడి రతావయణ్ం యొఔ్ అసౌఔయయం అనించే మళిా తి ఉనిపీడె CC21.3 Skin allergies.  

ఇవీవచఽా. ఇది భుందసఽా గ ఇచేా టపీడె 3TW గ లేదా రేడి రతావయణ్ం ఉండి రడేిని బమించలేఔను్ తే OD గ ఇరీయౌ.  

సభమం ఴీయౌంగ్ మిషనఽ ఉయోగించరేయు : NM6 Calming + NM34 Water Balance + NM63 Back-up + SR270 

Apis Mel + SR298 Lachesis + SR309 Pulsatilla (30C) + SR317 Sulphur (30C) ఇవీవచఽానఽ. రేడ ి
రతావయణ్ంలో ఫమటఔు ర యలో టపీడె తల ఫాఖంఔీ ఉంచడం భుకయం. రతావయణ్ంలో రేడ ిఎఔు్వ ఉనిపీడె ఱమయీఔ 
వయవసానఽ చలోఫయచటానిక ిఔిితి అందించిన భాయగ ం చ భటలాగ టిడం. అట వంటి రడేలిో, పష్లంగ నీయు తాిఖడం చాలా 
భుకయం. అభనీటికట  ఐస్ రటర్ తాగిత ేశమీయం చలోఫడనిట ో  అనిసఽా ంద ి కనీ ఇది తాతా్యౌఔం భాతబి.ే ఐస్ రటర్ ఱమీయఔ 
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వయవసాఔు తపీడె సంకైతాలు అందసిఽా ంది  .అందఽచతే శమీయం తన ఉష్ణ ఖీతనఽ అలాగ ైనిలుపఔుంట ంది . ను టిలో చేమని ఐస్ రటర్ 
తన చలోదనానిి 30 నిమిషలోో  కోలోీభనపీడె , భనం భునఽటి ఔనాి ఎఔు్వ ఉష్ణ ఖీత నఽ అనఽబయంచ వలళ వసఽా ంద!ి 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. శిి: నేనఽ ఖత భూడె నాలుఖు న లలుగ ఫ ంఖుయు ను్ భన సీయం లేదా భాట మఔన్ు వడం త  ఫాధడెతేనాినఽ. ఇద ి

ధిాన గొంతే అలసటగ నిమా యణ్ చళే భమమిు ూమిాగ భాటాో డఔుండా మ సి్ త్తసఽకోవటబ ేభంచిదని అలోో తి ర ైదఽయలు సలహ 
ఇచాాయు. ననేఽ ఔీభం తీఔుండా CC19.7 + CC12.1 త్తసఽఔుంట నాినఽ కనీ భాయుీ జయఖలేదఽ ననేఽ ఏమి చమేాయౌ?  

జరఫు: మీ సభసయఔు CC19.7 సహమం చేమనందఽఔు ఫాధగ ఉంద,ి అభత,ే యల ైనంతవయఔ మీ డాఔిర్ సలహ నుటించడం 

భుకయం. ఏదేబ నైా, ఈసభసయఔు భానళఔ సంఫంధబ నై ఉదిఔాిత, తాిడ ిలేదా ఆందో ళ్నత  ఏద నైా సంఫంధం ఉందా అని  

త లుసఽకోవడం భంచిద.ి అట వంట ిసందములలో CC19.7 + CC15.1…TDS త్తసఽకోభని సాచిసఽా నాినఽ. ఔ న ల నుట  
త్తసఽఔుంటృ సీమి సహమం కోసం నుిమిాంచండ.ి  

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

అఫాయసఔులామ: మీఔు డాఔిర్ అఖమీల్ గమిని అడఖవలళన శిిలు ఏబ ైనా ఉంటే news@vibrionics.org ఔు మమండ.ి 

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

 దివా వ ైదఽాడ ియొక్క దివా వక్ుక 

 
“నేనఽ మీకోసుం ఒక్ ఒక్ సుందేశనిన ుఄుందిసఽా నాననఽ, ుఄదే రభి సుందేశ్ుం. రిభయే దవేుడు, దేవుడే రభి. రభి ుఈననచోట దేవుడు 
ఖచిితుంగ సషిుంగ క్నిశూా డు. వీలటైనుంత ఎక్ుకవభుందిని రిమిుంచుండి. భర ుంత గఢుంగ రిమిుంచుండ;ి భర ము  రభినఽ సరవగ 
భాయిుండ.ి సరవనఽ ుఅరధనగ భాయిుండ;ి ుఆదే ుఄతయాననత ుఅధాాత్తిక్ శూధన."  

 ...సతయసభఫాఫా, సతయ సభ రణ్,ి రలుయభు 5, చాిర్ 17  
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

“శూధాయణుంగ, భనిష ుఅనుందానిన, సుంతోశునిన కోయుక్ుుంటాడు; ఎటువుంటి ర సాతయలోల నా ుఄతనఽ దఽుఃఖానిన భర ము ఫాధనఽ 
కోయుకోడు! ుఅనుందుం భర ము సుంతోశునిన తన శరరయోభిలాషయలుగ దఽుఃఖానిన భర ము ఫాధనఽ తన ితాక్ష శ్తయి వులుగ 
భావిశూా డు. ుఆది చాలా తు. ఒక్ర  సుంతోషుంగ ుఈననుడు, దఽుఃఖుం తనకోసుం ఎదఽయుచాసాా నే ుఈుందని గ్రహ ుంచాయౌ; ుఅనుందానిన 
కోలోతయనానమేమో  ుఄనే ఫాధ భనిషని సఽఖుంగ ుఈుండనివాదఽ. భుఖభు- విచాయణ, విచక్షణ, ుఄుంతుః ర శీలన భర ము తు  
చేమడానిన నిరోధిుంచే దిశ్గ భనిషని నడిసఽా ుంద.ి దఽుఃఖభు భనిషని శూో భర తనుం నఽుంచి, ుఄత్తశ్ముం నఽుంచి దాయుం చేసఽా ుంద.ి 
ుఅనుందభు భనిషని తనఽ భనిషగ చేటివలసన ఫాధాతల నఽుంచి దాయుం చేసఽా ుంద.ి గ్యాుం ెర గేలా చేసఽా ుంది తదాార ుఄనకే్ 
నునులక్ు వడి గ్టటిలా చేసఽా ుంద.ి దఽుఃఖభు భనిషని నియుంతయుం జాగ్యూక్త భర ము  శ్రదధ  వహ ుంచే విధుంగ చేసఽా ుంద.ి”  

“కఫటిి, దఽుఃఖమే నిజమ ైన సరనహ తయడు; ుఅనుందుం భన విలువనఽ తగ గసాా  నీత్తఫాహామ నై కోర క్లు ెర గేలా చేసఽా ుంద.ి కఫటిి ుఆదే 
నిజమ నై శ్తయి వు. వసావనిక,ి దఽుఃఖభు భన క్నఽనలనఽ తెర ుంచి; శీరమ ర వయానక్ు భారగ నిన సఽగ్భుం చేసఽా ుంది. ుఆది భనిషని 
కొతా ుఄనఽబవలు విలువలతో క్ూడని కొతా ుఄనఽబవలనఽ ుఄుందఽక్ునేలా చేసఽా ుంది. ుఅనుందభు భనిషని జాా నాతిక్మ నై 
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ుఄనఽబవలక్ు దాయుంచేస ముయటి వనిగ భాయుసఽా ుంద.ి క్నఽక్, దఽుఃఖాలనఽ, వేదనలనఽ నిజమ ైన సరనహ తయలుగ భావిుంచాయౌ; లేదా 
క్నీసుం ుఄవి భనక్ు శ్తయి వులు కదఽ ుఄని భావిుంచాయౌ. దఽుఃఖానిన, సఽఖానిన బగ్వుంతయని ుఅశీసఽ్లుగ భావిుంచినుడు భనిష 
భుకిా ను ుందటానికి భాయగుం సఽగ్భుం ుఄవుతయుంద.ి" 

"ుఆది నుిథమిక్ ుఄజాా నుం ుఄని తలెుసఽకోలేయు. ుఄజాా నుం ుఈనన వాకిా ుఄుంధఽడు; వసావనికి ుఅనుందుం భర ము దఽుఃఖుం ఒక్ ుఄుంధఽడు 
భర ము ుఄతనికి ఎలలుడా తోడుగ వచేి భర యొక్ దిషి  క్యౌగ న వడుతో సభానుం. ఒక్ మజభాని ుఄుందఽడనిి తన ుఆుంటి లోనికి 
ుఅశృానిసరా  ుఄతనితో నుటు దిషి  ుఈనన వడు క్ూడా లోయౌకి వశూా డు ఎుందఽక్ుంటట వయు ుఆదదయూ విడదీరని వయు. ుఄలాగే ుఅనుందభు 
భర ము దఽుఃఖభు విడదీమరనివి. కేవలుం ఒక్కటట కవలని భనుం కోయుకోవడుం శూధాుం కదఽ. ుఄుంతేకక్ుుండా దఽుఃఖభు ుఅనుందుం 
యొక్క విలువనఽ ెుంచఽతయుంద.ి నఽవుా దఽుఃఖానిన ుఄనఽబవిుంచిన తరాతే ుఅనుందుం యొక్క విలువనఽ క్నఽగొనగ్లుగ్ుతావు”. 
క్ిషయు డు ుఄయుు నఽడకిి ుఇ విధుంగ చె దాుందాతాుం యొక్క ుఄలతనఽ ుఄయాుం చసేఽక్ునేలా చేశడు.” 

                ...సతయసభఫాఫా, గతీారఴ ని  

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

ిక్టనలు 

రఫర యే కలుంలో నియాహ ుంఫర య ేశినృరలు  

 ఇటయ్ ర నిస్: ళనిమర్  VP వర్్ షప్ 14-17 ళ  ి ంఫర్. యవమలఔు సందిించవలళన రయు నూయనృయో విట ిటెయౌనూ్ న్ 
న ంఫర్: 041-563 0288. previati.fabio@gmail.com 

శిక్షఔులు అందమకిట యజఞా :  మీయు ణి్ాయఔ ళదాం చసేఽఔుని శిక్షణ్ా శినృమలు ఉనిటోభత ేయవమలనఽ: 
99sairam@vibrionics.org కి త యౌమజైమండ.ి 

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

గ్భనిక్: మీ ఈ బ భల్ ఎడసి్ భామిత ేర ంటనే మీయు news@vibrionics.org దాీమ  త యౌమజైమండి. ఈ సభాచామనిి మీఔు 
త యౌళన ఇతయ చికతిాస నిపణ్ులఔు ఔడా త లండ.ి 

ఈ రమా లేక నఽ మీ షేంటోత  ఔడా ంచఽకోవచఽా. రమి సందేహలఔు మీ దాీమ భా మఱిోధనా యఫాఖభు నఽండి తిేయతాయం 
లనసఽా ంది. మీ సహకమనిక ిఔితజఞతలు. భన ర ఫెైసట్  www.vibrionics.org ను్ యిల్ లో లాగని్ అవడానికి మీఔు ఇవీఫడని 
మిజిళేి షాన్ నంఫయునఽ ఉయోగించండి. 

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