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 డా.జిత్ కే అగ్గరహాల్ యొక్క డెస్కక నుండి  

ిమబ ైన చికితా్ తుపణ్ులఔు, 

మీనండి అంద్తేనన న ల రహమీ మితృో యటు ల దాామహ మీయట ఎతున ఖంటలు ఈ ర ైఫరి  ళేఴలో తృహల్గ ంటునానయట, మీ నండి లతేంచే చికతి్ 
దాామహ ఎంతభంద ిమోఖులు మీయందించే ఈ ర ఫైరి  చికతిా్ ద్దతి దాామహ షాషాత తృ ంది ఆమోఖమఴంతేలఴపతేనానయట అనే యశమాలు 
త లుషకోఴడం ఎంతో షంతాాతుసోా ంది. తుజం చ తృహలంటే బఖఴంతేడి ద్మ భన ైన అతృహయంగహ ఉంద,ి ఉంటుంద ి అనడాతుకి ఇది 
ఔ గొ తుద్యశనం. అబ మకిహ లోనఽ భమమిు తటిన్ లోనఽ ర ైతియోతుక్స్ ళఴే కోషం సహామి కొతా భామహగ లన అంద్ఫాటులోతుక ి
తీషఔు ఴషా నానయట (షిా తం న లఔు మ ండె సహయటు  ఈ శితమహలు జయటఖుతేనానభ).  
 

 తిీ న లలో మ ండె ఆది రహమహలు రహలంగ్ టన్ డళి లో, ర ైట్ సౌస్ షమీంలో ఉనన తృహయటులో లు భత యఱహాసహలఔు చ ందిన ఔ 
ఆధామతిభఔ ఫాంద్ం 100-150 ఴయఔ ఖూడె లేతు తుయటేద్లఔు ర దై్మ చికతి్ నందిషా నానయట. యఱశే బేమిటంటే ఈ భంద్లతో 
తృహటు యటచిఔయబ ైన రడేి రడేి ఱహకహహయ ఫోజనం, చలు తు, ర చచతు తృహతూమాలు ఔడా షిననఴద్నాలతో శేంటు ఔు అందించ 
ఫడెతేనానభ. ఔ ళతుమర్ ర ైతిమాతుక్స్ తృహికటుశనర్ 1339…యుఎస్కఎ  భమిము రహమి షహమఔుమహలు ఈ తృహయటులో తుష్హములఔు 
భధామసన ఫోజనం ఇచేచ షభమంలో ఔ టఫేుల్  టుు కొతు యయంద్మకిి ర ైఫరి  భంద్లు ఇఴాడాతుక ిఅనభతిం ఫడాా యట. ఔ 
భఴిళ ఔంటిక ికటేమహక్సు (ఔంటయిఔుం) తుమితాం మ మిడి తీషఔునానయట. న ల తమహాత ఆబ  అదే దిఱేహతుకి ఴచిచ తృహికటుశనర్ ఔు 
ఔాతజఞతలు త యౌతృహయట, ఎంద్ఔంటే ఆబ  ఔంట ిద్ాలు  అద్బతంగహ బ యటఖభమంది. ఇటుఴంటి ఆవచయమఔయబ ైన షంగటనలు ఈ 
తృహయటులో తృహికటుశనయు ఔాల ఴలు  సహధాయణ్ భమామభ. ఈ కహమంప ఔడా తృహయటులో షజాఴపగహ సహఖుతోంది. ఇద్ంతా చఽసహఔ ఈ 
తుమహవీములఔు తిామభానమ చికతి్లు ఎంత అఴషయమో తృహికటుశనర్ ఔు అయధభభమంది. ఎంద్ఔంటే ఆమోఖమ మయిక్షణ్ యశమంలో 
ఇతయ ర దై్మ యధానాలతో  ఉతననభభయమ షభషమలు జిలన తిామభానమ భామహగ ల ర ైప ఆఔమిితేలభయమ యధంగహ చషేా నానభ.    
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లండన్ లోతు సౌతాల్ తృహయటు ఴద్ద  తిీ షంఴత్యం యయధ భత యఱహాసహల షబేభళనం జయటఖుత ఉంటుంది. ఈ షంఴత్యం అఔుడి 
తుమహాసఔుల లుప బేయఔు జూల ై 8 ఴ తదేనీ భన ర ైతమిాతుక్స్ ట ం అఔుడ ఔ బ డిఔల్ కహమంప తుయాఴించాయట.  అననఔల 
రహతాఴయణ్భు కొంచంళేప దోఫూచలాడనిా సహామి ద్మతో అనఔలంగహ భాయడబే కహఔ అషంకామఔంగహ జిలు ఴచిచ 
ర ైతిమాతుక్స్ ఖుమించి త లుషకొనడం రహమలిో కొంద్యట చికతి్ తృ ంద్డం ఔడా జమగిింది. అంకిత ఫాఴం ఖల తృహికటుశనయటు  ఉద్మం 10 
ఖంటల నండ ిసహమంతంి 5 ఖంటల ఴయఔ ఒఔగహ కేంద్ంి ఴద్ద ఉండడంతో 121భంది శేంటుు  లతద  తృ ందాయట. ళతుమర్ 
తృహికటుశనయుఔు మ ండె న లల కిీంద్ట శిక్షణ్ తీషఔునన కొతా తృహికటుశనయటు  ఔడా షహమ డడం యఱశేం. తుయాసణ్ షలబతయం 
చేమడాతుకి కొంద్యట మ మిడిలు తమాయటచమేం, కొంద్యట శేంటు ఔు మ మిడిలు రహడే యధానాతున యఴమించడం, కొంద్యట మితృో యటు లు 
తమాయటచేమడం ఈ యధంగహ తు యబజన చషేఔునానయట. తిేమఔంగహ ఔ ఫాంద్ం తభ లాతృహు ప్ లో జిజాఞ ష ఔలరహమకిి ర ైతమిాతుక్స్ 
ది్యశన తుయాఴించ ేతులో తుభఖనభమామయట. అఔుడ చమేని తిీ ఔుయౄ సహామి అఔుడ ేఉనన అనబూతితు తృ ంద్డం యఱశేం.    
చయటక నై అఫామషఔులంద్యౄ ర ైఫరి  ళేఴలో తృహలుంచఔుంటృనే మీ సౌఔమహమతున యడి కొంత షభమాతున ర చిచంచి జనఫాసుళమభు 
లోతుక ిర యు ఇటుఴంటి కహమంపల దాామహ ఇంకహ ర ైతమిాతుక్స్ అంటే త యౌమతు జిాతూకహతుకి దీతుతు ఖుమించి త యౌమజమే ఴలళందిగహ 
యజఞా . ఔరళే మీయట ఇటిక ేఅటుఴంటయి ఏమహటు చళే ఉంటే చేమాలన ేఆలోచనలో ఉంటే మీ ఆనంద్ంలో 
తృహలుంచకొనడాతుకి భాఔు త యౌమయచండి. శేంటు  నండి ఴచచే అద్బతబ నై షంద్నే  ( యమిలో ఎఔుుఴఱహతం భమే ఇతయ 
ర ైద్మయధానాతుకి డఫుఫలు ర చచంచే ళాతిలో ఉండయట) సహామి తుయంతయం భనతోనే ఉనానయట, ేశంటు న రహమే ంపతేనానయట, 
చికతిా్ రహమ ేచషేా నానయట  అన ేయశమాతున ఖుయటా చషేఽా  ఉంటుంది.   

ఇట ఴలే నేన చఽళన ఆషకిాఔయబ నై భమిము అనఔే యజాఞ న యఱేషహలన త యౌమజళేే ర ఫ్ై్ట్ ఖుమించి షభాచాయభున మీతో 
ంచకోఴలనఔుంటునానన. అబ మకిహ లోతు జాతీమ ర దై్మ ఖీంధాలమభునఔు చ ందని  ఈ ర ఫ్ై్ట్ యఴధ ర దై్మ మళిాతేలు, 
కిిీమల ఖుమించిన యడియో షభాచాయభు చఔుతు ఫర ధనా యశమాలుగహ అందషిా ంది. భుకమంగహ ఎటుఴంట ిర దై్మ నేథ్మభూ 
లేతు భన తృహికటుశనయుఔు ఇయ ఎంతో యిోజనకహమగిహ ఉంటాభ. 

మీ అనబఴంలోక ిఴచిచన అసహధాయణ్ మోఖచమితలిన భాఔు ంఴలళందిగహ భమోభాయట యజఞా  చషేా నానన. తాయలోనే ఇటుఴంట ి
అద్బతబ ైన మోఖచమితలితో భమో  పషాకహతున భుదింిచ ేఆలోచనతో ఉనానభు. మీ షసకహయభు లేతుదే బేమిది చేమలేభు ఔనఔ 
మీయట ంే మోఖచమితలిన భుద్ణి్ా యౄంలో చఽషకోఴడాతుకి (ఐతే అఫామషఔుడె  భమిము మోగి యొఔు గోమతన కహతృహడడాతుకి 
ేయున ; భుదింిచభు కేఴలం మీ మజిిళేు శేన్ నంఫయట భాతభిు భుదిసిహా భు). తాయలోన ేమీ నండి అటుఴంటి షంద్నన 
ఆకహంక్షిషఽా  

సహభళఴేలో ేిభతో  
మీ జిత్. క . అఖగమహాల్ 

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

 వ ైబ్రి  మివరమాలు (ముందలు) ఉపయోగ ుంచిన కేష విఴరహలు 

1.అతి చరుక్ుగహ ఉుండే (హ ైపర్ ఆకటివ్) అమాాయ 2640…ఇుండియా  

ఔ తయౌు ఴ ైర్ మాకిువ్ గహ ఉంటునన తన 4 షంఴత్మహల తృహన తృహికటుశనర్ ఴద్దఔు తీషకోతు ఴచాచయట. ఈ తృహ ఴియాన 
అసహధాయణ్ంగహ అనగహ ఉదేాఖంతోనఽ, కోంతోనఽ, ఆందోళనతోనఽ, యధాంష ఔయంగహనఽ ఉంట ంది. అలోతి భంద్లు ఎతున 
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రహడినా పయౌతం లేఔతృో ఴడంతో ఔతేమి ఴియాన కహయణ్ంఖ ఆ తయౌు ఫౌతిఔంగహ, భానళఔంగహ ఔడా యళగితృో భ తృహికటుశనర్ న 
ఔయౌసహయట. తృహఔు కిీంద ిమ మిడ ిఇఴాఫడింది: 
CC15.5 ADD & Autism…TDS.    

న ల మోజులు మ మిడి తీషఔునన తమహాత ఆబ ఔు ూమిాగహ తగిగతృో భంది.  

షఽచన:ఈ రోజులలో  తృహకజే్ తో ఴచ్ేే  డిిుంక్ులు, కహయుండీలు తీషకోఴడుం సహధారణ మ ై తృో యుంద.ి కహతూ వహషావహతుకట వీటిలల పర మళుం 
కోషము, తులుఴ ఉుంచ్ేుందకోషము హాతుక్రమ నై రసహయనాలు, క్ాతిమి రుంగ్ులు, ఇుంకహ అధకి్ ముతా్ుంలల చకకకర వహడడుం ఴలన అవి 
ఎదగ్ుత్ేనన లోల పిఴరానలల అసహధారణ మారుులు క్యౌగ సహా య క్నక్ వీటితు లోలక్ు ముఖయుంగహ హ ైపర్ ఆకటివ్ గహ ఉనన లోలక్ు 
దఽరుంగహ ఉుంచ్ాయౌ. అటుఴుంటివి ఏవ ైనా కొనఴలసఴసతా  జాగ్రతా్గహ చదవిి హాతుక్రుం కహతువే తీషకోవహయౌ. 

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

2. పిషవహనుంత్రుం ఛాతిలల నొు 2802…యుకక  

28 షంఴత్మహల భఴళిఔు తృహికటుశనర్ ఴద్దఔు మహఴడాతుకి మ ండె రహమహల భునప ళజేమమిన్ దాామహ షిఴం జమిగింది. రహయం 
తమహాతా ఆబ ఔు ర యైల్ ఇన పక్షన్ ఴచిచంది. ఈ రహమధి లక్షణ్ాలు ఎలా ఉనానమంటే యమీతబ ైన చ భట, బమింమహతు ళైు  
నొపలు, వకిా లేనటుు గహ ఐతృో ఴడం. అంతేకహఔ తన నఴజాత శియఴపఔు తృహలు ఇచచే షభమంలో యమతీంగహ నొ ఴసోా ంది. 
డాఔుయట ఆబ ఔు మాంటి ఫమాటిక్స్ ఇచాచయట కహతూ ఏభాతంి పయౌతం లేద్. ఆబ ఔు కిీంద ిమ మిడి ఇఴాడం జమిగింది: 
CC8.3 Breast disorders + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS. 

చిఴమి కహభన్ కొమోఫ CC21.11 మొభుభ ఫాఖంలో ఏబ ైనా ఖడాలు ఴంటియ ఉంటే రహటి తురహయణ్ తుమితాం ఇఴాఫడింది. ఆయట 
మోజుల తమహాత శేంటు తృహికటుశనర్ న ఔలళ తనఔు మ మిడ ితీషఔునన మ ండఴ మోజు నండే బ యటఖభమంద్తు షిా తం రహమధి 
లక్షణ్ాలతూన ూమిాగహ తగిగతృో మామతు చ తృహయట. ఈబ  ఇపడె ఏయధబ ైన నొ ఇఫఫంది లేఔుండా తృహఔు తృహలు 
ఇఴాఖలుఖుతేనానయట. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. ఆసహా ా 2789…ఇుండియా  

12 షంఴత్మహల తృహఔు చిననటనిండ ిఆసహా ా ఉంది. తృహికటు శనర్ ఆబ ఔు కిీంది మ మిడి ఇచాచయట:  

CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack…TDS. 

మ మిడి తీషఔుంటునన షభమంలో ఔుసహమి ఔడా ఆసహా ా మహలేద్. ఈ అభాభభ మ మిడి తీషకోఴడం కొనసహగించింద.ి 

షఽచన: చిననలోలక్ు ఎఴర క్యనా చిననపుటినుండి ఆసహా ా ఉననటోయతే వహర కట టృయబ్రుకయౌనమ్ మియాజుం ఉననటుో  
భావిుంచ్ాయౌ. క్నక్ సహదయమ ైనుంత్ త ుందరగహ దీతుకట చికటత్్ చ్యేాయౌ.  . 

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

4.  అధిక్ రకా్తోృ టు తో క్డని మదమేసుం 01423J…ఇుండియా 

49 షంఴత్మహల ఴమకిా తృహికటుశనమిన షంద్మిశంచిన షంఴత్యం కిీతం నండి భధబేసంతో ఫాధ డెత ఉననటుు  తుమహద మించాయట. 
అలాగ ేయమిక ిఅధిఔ యఔాతృో టు భమిము  కొల సహు ే ల్ ఔడా ఉంది. యమకిి కిీంది మ మిడి ఇఴాఫడింది: 
CC3.3 High Blood Pressure + CC3.5 Arteriosclerosis + CC6.3 Diabetes…TDS. 

ళామ యమరేక్షణ్ లోన ేకొతున రహమహలతృహటు శేంటు ఔీభం తఔుండా భంద్లు రహడనిటికట పయౌతం ఔతుంచలేద్. ఐత ేఈ 
కహలంలో ేశంటు యొఔు యౌఴయట ఔడా ద ఫఫతినన యశమం ర లుఖులోతుక ిఴచిచంది. ఔనఔ తృహికటుశనర్  
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CC4.2 Liver and Gallbladder tonic న   ైమ మిడకి ిఔలడం జమగిింది. దతీు తమహాత ేశంటు తనఔు ఔీభంగహ ఆమోఖమం 
బ యటఖఴపతేనన యశమం ఖుమిాంచాయట. ఔీభం తఔుండా చభేంచఔుంటునన మకీ్షల ఴలన ేశంటు యొఔు ఫు డ్ శేఖర్ 
సహధాయణ్ సహా భకి ఴచిచనటుు  ఖుమిాంచాయట. మ ండె న లల తమహాత, చేభంచఔునన మీక్షలో యఔాంలో చ ఔుయ సహా భ 120/80 
ఉండడబ ేకహఔ కొల సహు ే ల్ ూమిాగహ తగిగతృో భంది. శేంటు యొఔు ఔుటుంఫ ర ైద్మడె ఇతతుతో ‘తూయపడె డమాఫట్కి్స ేశంటుఴప 
కహద్!’ అతు చ పత తన రహడెతేనన తిామభానమ ర దై్మ యధానభు ఖుమించి ఆమహ తీసహయట. ఈ యధంగహ అలోతి భంద్లన 
చాలా ఴయఔు తగిగంచి ర ైఫరి  కోమోఫ న కొనసహగించాయట.   

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

5. కోో మములల ఴచిేన వహయధి (తృహుంకటరయా ట ైటిస్క) 2494…ఇటయ్  

కోు భప రహమధతిో హళటలోు   చేమని ఔ భఴిళ ఔు షహమం చేమడాతుక,ి తృహికటుశనర్ న ర ంటనే ఴచిచ ఔలఴభతు ఔఫుయట 
ంంచాయట. ఆబ  అలోతి భంద్లఔు ఏమీ తిిషందించఔ తృో ఴడంతో డాఔుర్్ ఆబ  మీద్ చాలా జాయౌ చఽంచాయట. తృహికటుశనర్ 
సహభమహం తృో టేంట ైజర్ తో కిీంద ిమ మిడి ఫాిడాుళుంగ్ చళే ఇచాచయట: 
NM36 War + OM1 Blood + OM17 Liver-Gallbladder + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine 
Protection + SR265 Aconite + SR271 Arnica + SR293 Gunpowder + SR516 Pancreas…day and 
night. 

కొదిద  మోజులోు నే శేంటుఔు బ యటఖఴడం ముద్లభమంది; ఈబ ఔు నొపలు తగిగతృో ఴడబ ేకహఔ జాయం ఔడా న భభదించింది. రహయం 
చిఴమిఔలాు  ఆబ  ూమిాగహ కోలుకొతు ఇంటిక ిర యితోృ మాయట. ఆబ  ఇంత తాయగహ కోలుకోఴడం  చఽళ డాఔుమేు  ఆవచయమతృో మాయట.   
108CC బ్ాక్ు్ క్యౌగ న తృహికషిశనర్ లు: CC4.7 + CC15.1 + CC12.1…6TD న ఇఴాఴచే. 

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

6. లోలు పుటిడుంలల ఇబ్బుంద ి00437…ఇుండియా  

A 29 షంఴత్మహల భఴళిఔు యరహసభభమ 10 షంఴత్మహలభనా, లు లు పటులేద్. ఔసహమ ిఆబ  ఖయబం ధమించింద ికహతూ 
ండభు ూమిాగహ ఎద్ఖఔుండానే ఖయబ యచిచతి జమగిింది. రహయట చేభంచ ఔునన ర దై్మ మీక్షల తురదేిఔల కిహయభు ఆబ లోనఽ 
తన బయా లోనఽ ఔడా అసహధాయణ్ షభషమలేమీ లేఴప కహతూ ఆబ  షఽా లకహమం తో ఫాధడెత ఉనానయట. ఖతంలో, ఆబ  
ఆమేశన్ దాామహ ఔండమహలన తొలగించకోఴడం జమిగింది. ఇంకహ ఆబ ఔు ఴ ైతృో  థ మైహభడ్ ఔడా ఉననది. కిీంది మ మిడి ఆబ ఔు 
ఇఴాఫడింది: 
ఫాయమఔు: OM24 Female Genital + BR16 Female + SM21 Female + SM39 Tension + SM41 Uplift + 

SR255 Calc Sulph + SR262 Nat Phos…TDS. 
 

బయాఔు: OM22 Male Genital + BR17 Male + SM32 Male + SM39 Tension + SM41 Uplift + SR216 

Vitamin-E + SR254 Calc Phos + SR522 Pituitary Anterior + SR534 Testes…TDS. 

ఫాఫారహమ ిఅనఖీసంతో, ఈ ద్ంతేలఔు ఔ ఔుభాయటడె ఔయౌగహడె ఐతే తుమీీతబ నై షభమభు ఔంటే భుంద ేజతుభంచడం ఴలన 
న లా దిఴనే మోజులు తుపణ్ుల షంయక్షణ్ లో ఇంఔుమఫటేర్ లో ఉంచడం జమగిింది. షిా తం మ ండె న లల ఴమష తో ఆమోఖమంగహ 
ఉనన ఈ ఫాఫున చఽళ తయౌుద్ండెిలు ఎంతో ఆనంద్ంగహ ఉనానయట.  

108CC బ్ాక్స్ ఉపయోగ ుంచ్ే తృహికషిశనర్ లకోషుం: భారయక్ు: CC8.1 + CC15.1…TDS మర యు భరాక్ు: CC14.3 + 

CC15.1…TDS  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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7. జార న మోచిపు 2799…యుకక  

55 షంఴత్యభుల ఴమషఖల భఴిళ ఔుంటుఔుంటృ తృహికటుశనర్ ఴద్దఔు ఴచాచయట. ఈబ  జామని మోచి తోనఽ మోకహళి 
నొతోనఽ ఖత 10 షంఴత్మహలుగహ ఫాధ డెతేనానయట. ఆబ ఔు కిీంది మ మిడి ఇఴాఫడింది:   

NM3 Bone-I + NM6 Calming + NM24 Rheumatism & Arthritis + NM36 War + NM40 Knees + NM113 
Inflammation + OM3 Bone Irregularity + OM16 Knees + OM18 Sacral & Lumbar + OM30 
Connective Tissue + OM31 Spine: Lumbar-Sacral + OM32 Spine: Dorsal + OM33 Spine: Brainstem 
+ SM34 Arthritis + SM33 Pain + SR293 Gunpowder + SR295 Hypericum (200C) + SR457 Bone + 
SR463 Cranial Nerves (CM) + SR479 Cartilage + SR500 Intervertebral Discs + SR517 

Parathyroid…TDS భూడె న లల ఴయఔ. 

ఔ న ల తమహాత శేంటు తనఔు 75% నమభభమంద్తు చ తృహయట. శేంటు మ మిడి తీషకోఴడం కొనసహగించాయట. తయటరహత న లలో 
నొ ఫాగహ తగిగంది. ఔనఔ మ మిడి తు BD గహనఽ భయటషట ిన లఔు OD గహనఽ తగిగంచడం జమగిింది.  
108CC బ్ాక్స్ ఉపయోగ ుంచ్ే తృహికషిశనర్ ల కోషుం: CC20.1 + CC20.2 + CC20.3 + CC20.4 + CC20.5…TDS  

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

 ఆరోగ్య చిటాకలు 

వీలయనుంత్ త్రుచగహ బ్ొ తృహుయ తీషకోుండి  
ిధిభంగహ ద్క్షిణ్ బ కి్కో తృహింతాతుక ిచ ందని ఈ ఫొ తృహభ ంటన ఇపడె అనఔే దేఱహలలో (ఫజ్ిల్, ఇండమిా, ఇండోనేలమా, 

ద్క్షణి్ాపికహ, యమతానం, శీ్రలంఔ) ండషిా నానయట. ఫొ తృహభ వకిాఴంతబ నై షందిామఔ 
ఓశద్ం గహ అనఔే వతాఫాద లు ఉయోగించఫడింది. ఫొ తృహభ యటచిఔయభభన ండె 
భాతబికేహద్, దీతులో అనేఔ యటమిను , ప టై క మిఔల్్ షభాదిధగహ ఉనానభ. ఫొ తృహభ 
యొఔు ఇతయ ఫాగహల ఔడా అనామోఖమ షభషమలఔు ఉయోగించినటుు  చామితఔి నేధమం 
ఉంది. 

ఇపడె తృోు మడిా యవాయదామలమ (మూ ఎఫ్) మఱిోధఔుడె డాఔుర్ నామ్ ద్ంగ్ భమిము జతృహన్ లోతు అతతు షసచయటలు 
ఫొ తృహభ కనే్ర్ ఔణ్ాలన నావనం చషేా ంద్తు తభ నఽతన మఱిోద్న దాామహ త యౌమజేషా నానయట. రహషారహతుకి రహయట మఱిోధన 
ఱహలలో ఎండని ఫొ తృహభ అఔులనండి తమాయటచేళన ఓశద్ం అనఔే యకహలభన ఔణ్ుతేలు భుకమంగహ ఖమహబవమం, మొభుభ, 

యౌఴయట, ఉమ ితితేా లు, ఴంటి అనఔే కహమన్ర్ లన తుమోధించ ఖయౌగింది.  

ఇట ఴలే ఎతోనతౄహయభకహలజీ తిఔిలో చిమతిబ నై మిఱోధనా అంవం కిహయభు ఫొ తృహభ క ియయధయకహల ఔణ్ుతేలన అమఔిటేు  
షాఫాఴభు ఉండడబ ేకహద్ ఫొ తృహభ ఆఔు నండి తీళన యషం భన వమీయంలో ళఖనయౌంగ్ ఴమఴషాన టశిుం చళేే Th1-type ళ ైట  
కిన్్ ఉతతాి చళేే షాఫాఴభు ఔయౌగినద్తు తుమహధ యణ్ అభమంది.  

ఇద ిచాలా భుకమబ నై అంవం ఎంద్ఔంటే ఫొ తృహభ ఉయోగించడం ఴలన వమయీంలో కహమన్ర్ అమిఔటుడాతుక ికహఴలళన  
మోఖతుమోధఔ ఴమఴషా టశిఠ  భఴపతేంది. అంతగేహఔ, వమయీంలో భంట ఇంకహ షక్షభ జీఴపల దాామహ ఔయౌగే ఇతయతాి రహమధలన ఔడా 
అమిఔడెతేంది.  

మఱిోధనలు ఏం త లుపతేననమంట ేఫొ తృహభ యొఔు కహమన్ర్ తురహయణ్ ఖుణ్ం యటి ఆఔులయసహతున రహడినపడె ఇంకహ 
ఫలంగహ ఉననటుు  ఔనగొనఫడంిది. అంతేకహద్ మిఖతా ఇతయ చికతిా్ యధానాల ఴల  కహఔుండా దీతుతు రహడడం ఴలన ఇతయ ఔణ్ాల 
 ైన ఎటుఴంటి ద్శపయౌతాలు ఉండఴప.  
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డాఔుర్ డాంగ్ ఇచిచన తురదేిఔ కిహయభు ద్శపయౌతాల ఫిాఴం లేఔుండా కహమన్ర్ తురహమిం ఫడడం ఫొ తృహభ లో ఉనన గొ 
యఱశేం, ఆళేు యేౌమా భమమిు యమతానం తృహింతాలలోతు అషంకామఔంగహ ఉనన జిల  దాామహ  ఇది తిమక్షంగహ తుయౄం ఫడినటుు  
యయట త లుపతేనానయట.                                                                                                                           
షహనా్్ కహమన్ర్ చికతి్ భమమిు మిఱోధనా కేంద్ంిలో ర ైద్మ యఫాఖభులో తృ ి ప షర్ గహ భమమిు డ ైమ ఔుర్ గహ తుచషేా నన డాఔుర్ డాంగ్ 
తభ అతేతృహిమాతున ఇలా ర యౌఫుచచతేనానయట. ‘’ చికితా్ యధానభులో నేన చఽళన యనన అంఱహల కిహయభు ఎఴయభతే ఈ 
ఆఔుల యసహతున తీషకోఴడం లేదో  రహమిలో చ పకోద్గని మభిాణ్భులో టాకిిన్ అనగహ యశదామహధ లు ఉననటుు  తుమహద మింఫడింది, 
ఔనఔ అద ితుచళేే ఴయఔ ఎఔుుఴ కహలం ఈ యసహతున తీషకోఴలళ ఉంటుంది ‘’. 

ఇద ిఇలా ఉండగహ UF ఱహషారరతాేలు 10 యకహల కహమన్యు తురహయణ్ఔు ఫొ తృహభ ఆఔుల యషం ఎంతో షహమకహమగిహ ఉంటుంద్తు 
త యౌతృహయట. ఈ యషంతాిగని ేశంటు ఔు 24 ఖంటల తమహాత మకీ్షళిేా  ఔణ్ుతేల  యటఖుద్ల తఖుగ భుకం డెతేననటుు  ఔనగొనఫడింది. 

హతుకహయఔ ఖీంధల ఴంటరిహటతిు తుమోధించడాతుకి ఫొ తృహభలో ఉనన తిేమఔత ఏమిట?ి దీతుతు యఴమించడాతుకి మఱిోధఔులు 
ఫొ తృహభలో ఉనన T-యౌంతోౄ భా కహమన్ర్ ళ ల్ ల ైన్  నై ద్ాలు  సహమించాయట. రహయట ఫొ తృహభ ఆఔుల యషం లో ఉనన షసజ ళద్ధబ నై 
షబేభళన సహభయధయభు కహమన్ర్ తాలఔు ఔణ్ాలన భాతబి ేచంరషేా ంది కహతూ, సహధాయణ్ ఔణ్ాలన భాతభిు ఏమీ చమేద్ అతు 
అతు మఱిోధనా ూయాఔంగహ ఔనగొనానయట.  

మఱిోధఔులు తభ ఫొ తృహభ భమిము కహమన్ర్ తురహయణ్ మిఱోధనలన జంతేఴపల  నై భనశేల  ైన కొనసహగించాలనే 
మితనంతో భుంద్ఔు ర ళైతేనానయట. ఇంతకేహఔుండా డాఔుర్ డాంగ్ భమమిు రహమి ఫాంద్భు ఫొ తృహభ ఆఔుయషభు కహమన్ర్ న 
తుమోధించడాతుక ిదాతులో ఉనన తిమేఔ దామహధ లు  నై ట కోమ యవాయదామలమం నండి మఱిోధనలు కొనసహగషిఽా  దాతు నై టే ంట్ 
తీషఔున ేమితనంలో ఉనానయట.  

ఈ మితనంలో డాఔుర్ డాంగ్ UF షహండ్్ కహమన్ర్ ళ ంటర్ లో ర ైద్మ యసహమతుఔ ఱహషారంలో తృ ి ప షర్ గహ తుచషేా నన ఴ ండికి్స 
లుభయష్ గహమతిో ఫాఖసహాభమం ఴఴించి భుంద్ఔు తృో ఴడాతుకి మితినషా నానయట. డాఔుర్ లుభయష్ ర ైద్మ యిోజనాలకోషం 
తృహిఔాతిఔబ ైన ఴనయటలన ఖుమిాంచడం లోనఽ రహటితు ఉయోఖం లోతుకి తీషఔుమహఴడం లోనఽ ళద్ధ  సషా లు. యయట ఇట ఴలే 
ఖడప మహభ క ిచ ందిన షబేభళనం కహమన్ర్ ఔణ్ాల  యటఖుద్లన తుమోధిషా ంద్తు ఔనగొనానయట.  

ఆరోగ్య పియోజనాలు: 

తీమగహ, భధయంగహ ఉండ ేఫొ తృహభ ండెు  ఉద్మప లసమహతుకి ఎంతో అనఴపగహ ఉండడంతో తృహటు పూూ ట్ షలాడ్ లో ఇద ి
చాలా ఫాఖుంటుంది. దీతుతు యోఖర్ు తో ఔయౌ యటచిఔయబ నై దాయదభు చేషకోఴచచ. ఆఔుచచతు షలాడ్ లలో దీతుతు యటచికోషం 
ఔలుపకోఴచచ. తుభభయసహతున ఫొ తృహభ తో చళేన దామహధ ల  నై ండెఔుంటే భమింత యటచిఔయంగహ ఉంటుంది. ఫొ తృహభ యొఔు 
ఆమోఖమ యిోజనాల యశమాతుకొళేా  ఇది ఖుండ జఫుఫలు, కహమన్ర్ తురహయణ్, జలుఫు, ఫ్ూు  ఴంట ిరహటతిు తురహమించడబ ేకహఔుండా 
జీయీవకిాతు ఔడా  ంతృ ందషిా ంది.   

బ్ొ తృహుయలల ఉనన తృో శకహలు: 

ఫొ తృహభ లో C యటమిన్ పశులంగహ లతేషా ంది. ఔ భధమషాబ నై మిభాణ్భులో ఉనన ఫొ తృహభలో తిిమోజూ భనం 
తీషఔున ేమిభాణ్ాతుక ి150% ఎఔుుఴ లబమభఴపతేంది. దతీులో తెటా–కోీ టని్ యౄంలో యటమిన్ A, ఔడా షభాదిధగహ లతేషా ంది. 
దీతులో  K యటమిన్, E యటమిన్, తౄో యౌక్స మాళడ్ ఇంకహ తృ టాలమం ఔడా షభాదిధగహ లతేసహా భ.   
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గ్ుుండజెబ్ుబల తువహరణక్ు బ్ొ తృహుయ: 

 ఫొ తృహభ చేఔమేచ ఆమోఖమ యిోజనాలలో భమొఔట ిఇది ఖుండ జఫుఫల తుమంతణి్ఔు ఉయోఖడ ేభూడె యటమిను న ఔయౌగి 
ఉంటుంద ి- అయ A, యటమిన్, E యటమిన్ భమిము తెటా క మోటిన్. ఇంకహ అద్నంగహ దీతులో షభాదిధగహ లతేంచ ేతౄో యౌక్స మాళడ్ 
ఖుండ జఫుఫల ఔు దోసద్డే అమినో ఆభాు ల సో మో ళళున్ ల సహా భతు తగిగంచడాతుకి ఉయోఖడెతేంది. 

జలుబ్ు మర యు ఫ్లో  తువహరణ క్ు: 

C, యటమిన్ ఎఔుుఴగహ ఉండ ేఫొ తృహభ ఴంటియ మోఖ తుమోధఔ వకిాతు  ంచడంలో ఎంతో షహమకహమిగహ ఉంటాభ. C యటమిన్ A, 
ట ైప ఇనలుఎంజా, సహధాయణ్ జలుఫు, నమమోతుమా లేదా తుభుభ యటి తురహయణ్ఔు ఎంతో షహమకహమగిహ ఉంటుంది. అలాగ ే
ఫొ తృహభ లో ఉనన A యటమిన్ మోఖ తుమోధఔ ఴమఴషాఔు భమంిత షహమకహమిగహ ఉంటుంది.   

నాడీ షుంబ్ుంధిత్మ ైన రుగ్ాత్ల తువహరణక్ు బ్ొ తృహుయ: 

ఫొ తృహభ లో ఉండ ేతౄో యౌక్స ఆభు భు నాడీ షంఫంధతి యటఖభతలన తురహమించడంలో ఎంతో షహమకహమిగహ ఉంటుంది. తౄో యౌక్స 
ఆభు భు అధఔింగహ ఉండే ఫొ తృహభ ఴంటియ ఖయబధాయణ్ఔు భుంద్ భమిము ఖయబధాయణ్ షభమంలో తీషకోఴడం ఴలన 
ండభు ర నన భయటము నాడీ ఴమఴషా చఔుగహ అతేఴాదిధ  చ ంద్తేంది.  

జీరణ ఴయఴషథ  ఆరోగ్యుంగహ ఉుండడాతుకట బ్ొ  తృహుయ: 

ఫొ తృహభలో తృహ భన్, భమమిు కమమోతృహ భన్ అనే తిమేఔ ఎంజ భైులు భాంషఔాతేా లన జీయీం చేమడంలో ఎంతో 
షహమకహమిగహ ఉంటాభ. ఫొ తృహభ ఆహమహతుకి షంఫంధించిన యశ దామహధ లన తుమీాయమం చేమడంలోనఽ భమిము దీతులో 
పశులంగహ ఉనన జీయీ సహిరహల ఴలన జీయీ ఴమఴషా బ యటఖు డడాతుక ిఎంతో షహమకహమిగహ ఉంటుంది. దతీులో ఆంటిఆకి్డ ంటుు  గహ 
తుచేళ ేయటమిను   C భమమిు E ఇంకహ తౄో యౌక్స ఆభు భు ఉండడం ఴలన ఇది కోలన్ కహమన్ర్ తురహయణ్ఔు ఉయోఖ డెతేంది.  

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

డి విటమిన్ శోశణుం చ్షేకొనడుంలల చరాుం యొక్క తృహతి్  
„‟షఽయమకహంతి యటమిన్‟‟ గహ అనేఔ షంద్మహబలలో లఴఫడే D యటమిన్ షఽయమకహంతి నండి షభాదిధగహ లతేషా ంది. ఐతే షఽయమ 
కియణ్ాలు నయేటగహ ఈ యటమిన్ న ఇఴాఴప. షఽయమకహంతి కి ఖుమికహఫడిన వమీయభు లోతుక ిచొచచఔుతృో భన అతితూలలోఴిత (అలాు ే  
ర ైల ట్) కయిణ్ాలు  ఈ వకిాతు D యటమిన్ గహ భాయటసహా భ. ఈ కిిీమలో ఫాఖం ంచఔున ేయౌఴయట భమమిు భూతిండాలు ఎంతో 
తృహిధానమత ఖయౌగిన కహయౌ్టియిోల్ హమోభన్ న తమాయటచేసహా భ.   

తృో శక్ విలుఴలు: 

D యటమిన్ కహయౌ్ట ి భల్ హమోభన్ ఔు ూయాగహమిగహ చ ఴచచ. వమీయంలో ఔణ్భుల తమామీ భమమిు  యటఖుద్ల యశమంలో  
ఈ హమోభన్ ఔు ఎంతో తృహిధానమత ఉంద్తు షిా త మిఱోధనలు తుమహధ మషిా నానభ. ఇదే D యటమిన్ న మిఖతా యటమిన్ లఔనాన 
రేయటగహ చఽడడాతుక ికహయణ్ భఴపతేననది. ఇది వమీయప ఴమఴషాలఔు ఇంద్నం లాగహ తుచషేా ంది కహతూ మిఖతా యటమిను  కిిీమా 
షఽచిఔలుగహ భాతబిే ఉంటాభ. ఇద ికొఴపాలో ఔమిగ ేయటమిన్ గహ ఉంటృ అద్నభుగహ ఉనన యటమిన్ వమీయభులోతు కొఴపా 
ఔణ్ాలలో తులా ఉంటుంద ేత మిఖతా తూటిలో ఔమిగే C భమమిు అనఔే B యటమిను  భాదమిిగహ భూతంి ర ంఫడి ఫమటఔు జామీ 
కహద్. 
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పిముఖ తృహతి్ : 

D యటమిన్ భన వమయీంలో అనేఔ తృహిధమిఔ కిీమలు తుయామిాషా ంది. భుకమంగహ జీయీకిిీమ ద్వలో చినన ేిఴపలు తీషఔునే కహయిౌమం 
సహా భతు  ంచడభులో ఇద ిభిుక తృహత ిఴఴిషా ంది. D యటమిన్ లేఔుండా, ఎభుఔల  యటఖుద్ల భమిము ఎభుఔల తుమహభణ్భు 
సహధమంకహద్. D యటమిన్ లోభు ఴలన లు లలో మిక ట్్ రహమధి,  ద్దలలో ఆళుయోభలాళమా, ఆళుయోతోృ మోళస్ (ఎభుఔల 
ఫర లుతనభు,  ళైషద్నభు) ఔలుఖుతాభ. D యటమిన్ యఔాంలో కహయిౌమం భమమిు తౄహషయస్ సహా భ తుమంతిించడాతుక ి
రహపలన తుమోధించడాతుక,ి మోఖతుమోధఔ వకిాతు  ంచడాతుక,ి జనమయబ ైన ఴమఴషా టషిుతఔు ఉయోఖడెతేంది.  

D విటమిన్ క్ు ఆధారహలు: 

షఽయమయశిభ యటమిన్ D తమామీకి చఔుతు భూలభు. ఆహయ ఉఉతతేా ల యొఔు జాతీమ ఆమోఖమ మఱిోధనా షంషా తురేదఔి 
కిహయభు "290-315 నానోమీటయు తయంఖ ద య్ైయం ఔల అలాు ే  ర లై ట్ (UV) B మేడభియశన్ ఆచాచద్న లేతు వమయీభులోతుక ిచొచచకొతు 
తృో భ ఔుమటేతుమస్ 7- డీఴ డైోి  కొల సహు ే ల్ న D3 యిటమిన్ గహనఽ, తిమగిి అద ిD3 యటమిన్ గహనఽ భాయటషా ంది." షఽయమయశిభ 
కహఔుండా D యటమిన్ లతేంచ ేఇతయ భూలాలు సో ఖిభయ షలాభన్, కహడ్ యౌఴర్ నఽన , ఫలఴయధఔబ నై తృహల ఉతతేా లు, 
పటుగొడెఖులన  ఇతయ ఉఉతతేా లు గహ తీషకోరహయౌ ఎంద్ఔంటే  D యటమిన్ ఔిాతి ళద్ధంగహ  ద్ద  ముతాా లలో లతేంచద్.  

దీతుతు ఎలా తృ ుందఴచే: 

భన వమయీంలో యటమిన్ D తమామిక ికహఴలళన UVB కియణ్ాలన తృ ంద్డాతుకి ఉతాభబ నై ధ్ధతి తగనింత కహలం షఽయమకియణ్ాలఔు 
వమమీహతున ఖుమచిేమడబే. ఐతే భమీ ఎఔుుఴళేప ఉండడం ఴలన చయభప కహమన్ర్ రహమధి ఴచేచ అఴకహవం ఔడా ఉంది. కొదిద  
తుమిషహల తృహటు వమమీహతున షఽయమకహంతి కి ఖుమిచమేడం ఴలన UVB తాకడిికి కహఴలళనంత D యటమిన్ తృ ందేంద్ఔు అఴకహవభు 
ఉంది. ఱహమభల ఴయీభు ఔలరహయట త లు తు యంఖు ఔలరహమిఔంటే ఎఔుుఴళేప షఽయమకహంతి లో ఉండాయౌ కహయణ్ం ఏమిటంట ేరహమి వమీయంలో 
ఉనన బ లోతున్ ఱోశణ్ కిీమన తగిగషా ంది. మఱిోధనా పయౌతాలు ఏం చ పతేనానమంటే ఖలు 10 ఖంటల నండి   3 ఖంటల 
ఴయఔ ఖల షభమంలో ఐద్ నండ ి30 తుభుషహల తృహటు రహయంలో మ ండెసహయటు  షఽయమకహంతి కి ఖుమకిహఴడం ఴలన వమమీహతుకి 
కహఴలళన D యటమిన్ అంద్తేంది. ఐతే చయభప కహమన్ర్ ఔు ఖుయభయమ అఴకహవం ఉననరహయట, ఇంటకిే మమిితబ నై రహయట, ర లుఖు 
మహతు తృహింతంలో ఖడిేరహయట, ఉతృహహయం యౄంలో ఈ యటమిన్ తీషకొనడం ఉతాభం.  

శోశణ పికటరయన తురోధిుంచ్ేవి ఏవి: 

దివేభు, ఋతేఴప, ఫౌతిఔ అడాంఔులు అలాు ే  ర లై ట్ కయిణ్ాల ఱోశణ్న తుమోధిసహా భ. భనం ధమించే ద్షా లు, షన్ తృ ి ట క్షన్ తౄహమఔుర్ 
SPF15 ఔంట ేఎఔుుఴగహ ఉనన షన్ ళరీన్, కిటికటలఔు రళేన యంఖులు, ఆకహవంలో భఫుఫలు ఇఴతూన ఔడా షఽయమకహంతి నండి D 
యటమిన్ తమాయటచేషకోఴడాతుకి అఴమోధం ఔయౌగిసహా భ. ఱహమభల ఴయీభు ఖలరహమకిి ఔడా షఽయమకహంతి ఎఔుుఴ కహరహయౌ ఎంద్ఔంటే 
రహమ ిచయభభులో అధిఔ ముతాంలో ఉనన బ లోతున్ UVB కి ఫఴియగతం కహఴడాతున తగిగంషా ంద.ి    

www.livestrong.com/article/109767-skin-absorb-vitamin-d-sun/#ixzz20jZYHZLf 

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

పివనలు జవహబ్ులు 

1. విన: గోయల యౄంలో ఉనన ర ఫైేశిన్ న తూటి యౄం లోతుకి భాయటచకొనడాతుకి ఏ తుశతాి తృహటించాయౌ? 

జరహఫు: తుశతాి అనేద ిఇఔుడ అధిానబ నై యశమం. దీతుక ికచిచతబ ైన తుశతాి ఏమి లేద్! సహధాయణ్ంగహ 200 మి.య్. తూటలిో 4 
గోయలు రమేభతు చ పతాభు. ఐతే ఔ య్టర్ తూటలిో 5 గోయలు రషేఔునాన షమితృో తేంది. భుకమబ ైన యశమం ఏమిటంటే ఇలా 
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ఔయౌన దాతుతు108 సహయటు  ఫాగహ ఔద్తృహయౌ. ఇలా తమాయట చషేఔునన మ మిడితు తృహు ళుక్స షఽన్ తో 5 మి.య్. తీషఔుతు మింఖటాతుకి 
భుంద్ నాయౌఔ కిీంద్ ఔతుమిశం ఉంచకొతు అనంతయం మింగహయౌ.    

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

2. విన: నేన ఖభతుంచిన యశమం ఏమిటంటే నా 108 CC ఫాఔు్లో ఉనన మ మిడలి ద్ఴి మభిాణ్భు నేన ఉయోగించఔ 
తృో భనా తగిగతృో తోంది .ఎంద్కలిా జయటఖుతోంద?ి 

జరహఫు: ఇద ిచాలా సహధాయణ్ం. భనం మ మిడలిఔు ఉయోగంిచే ర ైద్మ యబ ైన ఆలుహల్ చాలా షాచచబ ైనద,ి దీతుయొఔు 
ఫాలఫఴన సహా నం చాలా తఔుుఴ. అంద్చేత భనం భూత ఖటిుగహ  టిునటకిట మ మిడి ళసహల నండి ద్ఴిం ఆయయభ తృో త 
ఉంటుంది.  

 

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

3. విన: మ ండె న లల తృహటు నేన రేమే దిేఱహతుక ిర ళిఴలళ ఴచిచనపడె నా శేంటు  తుమితాం ఎలాంటి ఏమహటు చేషకోరహయౌ? 

జరహఫు: మీ ఔుటుంఫ షబుమలలో గహతూ లేదా మీ శేంటు  నండి గహతూ మ మిడి లు తమాయట చమేఖల షభయధత ఉననరహమితు ఎననకొతు 
రహమతిు మీ షహమఔుడగిహ తమపీద్ ఇఴాఴలళందగిహ షఽచన. అదేయధంగహ మీ తృహింతంలో ఉనన భమొఔ తృహికటుశనర్ తో షందిింపలు 
జయటపత మీయట సహా తుఔంగహ లేనపడె మీ ేశంటుు  రహమతిు షందిించే యధంగహ ఏమహటు చేషకోండి. అటుఴంట ిరహయట ఎఴమ ి
ఖుమించి మీఔు త యౌమ నటు భతే షభాచాయభు కొయఔు healerInfo@vibrionics.org ఔు మహమండి.  

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

4. విన: 108CC ఫాటిల్ మపీల్ చళేన తమహాత దాతుతు లేక్స చళేే యధానభు  నై నాఔు కొతున షందహేలు ఉనానభ తుఴాతాి 
చేమఖలయట.    
జరహఫు: 108CC మ మిడి ఫాటలి్ న  నై టుు కొతు అయచతేిలో 9 సహయటు  తడెత ఫాగహ ఔద్తృహయౌ. ఇలా చషేఽా  భన ఇశు ద ైరహతున   
‚ఒ బఖఴంతేడా ఈ మ మిడ ినమం చేళ ేతూ దిఴమ ేిభతో వకిాఴంతం కహరహయౌ‛ అతు తృహిమిదంచాయౌ. భనషన కేందీఔిమించి ఈ యధంగహ 
చేళ నటు భత ేఆ మ మిడకిి అద్నప వకిా జోడిం ఫడెతేంది.  
 

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

5. విన: 108CC ఫాటళిిన తిీ మ ండె షంఴత్మహల కొఔసహమి ఔదితే (లేక్స చళేేా ) భయలా అయ వకిాఴంతం అఴపతామతు నేన 
యనానన. ఇది షమిమభనదనేా? 
జరహఫు: ఇద్మిద్ధం గహ ఇదే చమేాయౌ అంటృ తిేమఔబ నై తుమభాలు ఏమీ లేఴప. భనం మ మిడి ఉయోగించటేపడె, మీపల్ చళే ే
టపడె లకే్స చషేఽా నే ఉంటాభు. ఐతే భుంద్ జాఖీతాకోషం బేబేమి షలహ ఇసహా భంటే తిీ ఫాటిల్ న 9 సహయటు  అయచేతి  నై 
తటాు యౌ అలా చళేేా  కొమోఫ లు భయలా వకిాఴంతం అఴపతాభ.   
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6. విన: భఴియా తృహికటుశనర్ ఋతే షభమంలో మ మిడ ిలన శేంటు ఔు ఇఴాఴచాచ? 
జరహఫు: ఓన, తుయబమంతయంగహ ఇఴాఴచచ; భఴళిలఔు కహతూ పయటశేలఔు కహతూ ధిానంగహ ఉండఴలళంది ఏమిటంటే 
ఆలోచనలలో యతతి, శేంటు ఔు మ మిడి ఇచేచటపడె ఱిహంత చితాభు తో ఇరహాయౌ.  

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

అఫామషఔులామహ: మీఔు డాఔుర్ అఖమహాల్ గహమితు అడఖఴలళన వినలు ఏబ ైనా ఉంటే news@vibrionics.org ఔు మహమండ.ి 

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

mailto:healerInfo@vibrionics.org
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లుండన్ లలతు సౌతాల్ తృహరుకలల భినన మత్ విశహాసహల ఐక్యతా పరాదినమున తురాహ ుంచిన వ ైబ్రి  సహి ల్ 

 
అమ ర కహ లలతు వహషుంగి్న్ DC తృహరుక ఴదద  గ్ూడెలేతు తురుతదలక్ు వ బై్రి  సతఴలు   

*************************************************************************************************** 
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 దిఴయ వ ైదయడ ియొక్క దిఴయ వహక్ుక 

 
“సతఴ ఏ రౄపుంలల ఎక్కడ చ్సేనా ఆధాయతిాక్ క్రమశిక్షణ తో చ్యేాయౌ, మానసక్ పవితి్త్ కోషుం చ్ేయాయౌ. ఇటిి భాఴనతో సతఴ చ్యేలేక్ 
తోృయనటోయతే అది తుశ ర్యోజన మఴడుం గహతూ లేదా అసుంకహర ఆడుంబ్రహలన  ుంతృ ుందిుంచకొనదేి గహ కహతూ మార తోృ త్ేుంది. క్క 
తుమిశుం పిశహుంత్ుంగహ ఆలలచిుంచుండి మీరు దేఴుతుకట సతఴ చ్షేా నానరహ లేక్ దేఴుడే మీక్ు సతఴ చ్షేా నానడా? ఆక్యౌతో ఉనన క్ 
శివుఴుక్ు తృహలు ఇచిేనపుుడో , లేక్ తవ ాుంట్  ైన చయౌతో ఴణుక్ుత్ేనన సో దరునక్ు దపుటి క్ునపుుడో  భగ్ఴుంత్ేడె ఇచిేన 
దాతుతు మరొక్ భగ్ఴుంత్ేతు చ్ేత్ షాషిుంప బ్డని వహతుకట అుందిషా నానరు! ఆధాయతిాక్ తుయముం పికహరము మీరు  భగ్ఴుంత్ేడె ఇచిేన 
దాతుతు తిర గ  భగ్ఴుంత్ేతుకే షమర ుషా నానరు! క్నక్ బ్ాగహ గ్ురుా ుంచకోుండి - భగ్ఴుంత్ేడే మీక్ు సతఴ చ్షేా నానడె! కహతూ ఆ ఘనత్న 
మీక్ు ఆతృహదషిా నానడె. భగ్ఴుంత్ేడి షుంక్లుము లేతుదే గ్డిి తోృ చ క్డా క్దలద క్నక్ పితీ క్షణము షరామూ షమక్ర ే న ఆ 
షరేావారుతు పటో క్ాత్జఞత్ క్యౌగ  ఉుండుండ!ి"  

 ...షతమసహభఫాఫా - దఴిమరహణ్,ి పఫఴిమి 20,1966  
   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

"భౌతిక్మ నై దసే పర వుభిత్ క్నానఆుంత్రుంగ క్ పవితి్త్ కోషుం మనషన పర వుభి పరచుండి. గ్ురుా ుంచకోుండి షరావహయ ఐన 
భగ్ఴుంత్ేడె అుందర లలనఽ ఉనానడె. ఇత్రులక్ు అనుందుం చ్ేక్రేడాతుకే తురుంత్రుం మీరు పియతినుంచ్ాయౌ. తుజమ ైన పుండెగ్ 
అుందరౄ త్మ ఆనుందాతున ఇత్రులతో పుంచకోననపుుడే ఉుంటుుంది. క్నక్ మీ ఆనుందాతున ఇత్రులతో పుంచకోుండి, అపుుడే మీరు 
వహర నుండి సాక్ర ుంచడాతుకట అరహత్ ఉుంటుుంది. ‟‟ఇచిే పుచేకో„‟ అనే దాతుతు తృహటిుంచుండి కఴేలుం నేన నా క్ుటుుంబ్ము అనే 
సహారహద తున వీడి ఇత్రుల షుంక్షమేుం కోషుం తృహటుపడుండ.ి” 

                ...షతమసహభఫాఫా - దఴిమరహణ్,ి ఏిల్ 15, 2003  

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

పిక్టనలు 

రహబ్ర యే కహలుంలల తురాహ ుంపబ్ర య ేశిబ్రరహలు  

 ఇటయ్ భుంఫాభ:  21-22 జూల ై - 108CC ఫాఔు్  ైన JVP లఔు శిక్షణ్. యఴమహలఔు నంద్ అఖగమహాల్ న  
agarwalnl60@yahoo.com దాామహ షందిించఖలయట. 

 ఇండమిా, కేయళ కహషయఖడ్ : 28-29 జూల ై - 108CC ఫాఔు్  ైన JVP లఔు శిక్షణ్. యఴమహలఔు M.ంఔజాక్షన్ న 
pankajsai9@gmail.com దాామహ షందిించఖలయట.  

 ఇటయ్ ర తుస్ : 14-17 ళ  ుంఫర్ - SVP శిక్షణ్ా శితయభు. యఴయభులఔు ప తయో ేయిఎతి : 041-563 0288 దాామహ లేదా 
previati.fabio@gmail.com దాామహ షందిించఖలయట. 

 మున టై డ్ ళేుట్్ డలాు స్, ట కహ్స్:  అకోు ఫర్ 6-7 తేదలిలో - 108CC ఫాఔు్  నై JVP లఔు శిక్షణ్ యఴమహలఔు 
sairamhealing@gmail.com దాామహ షందిించఖలయట. 

mailto:agarwalnl60@yahoo.com
mailto:pankajsai9@gmail.com
mailto:previati.fabio@gmail.com
mailto:sairamhealing@gmail.com
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 మున టై డ్ ళేుట్్ సమిుతౄో రా్, ఔన కిుఔట్ : 20 -21 అకోు ఫర్ - 108CC ఫాఔు్  నై JVP లఔు శిక్షణ్ Box యఴమహలఔు 
sairamhealing@gmail.com దాామహ షందిించఖలయట. 

చికతిా్ తుపణ్ులంద్మిక:ి  మీయట ఏద్భనా శిక్షణ్ా శితయభు తుయాఴించద్లచి ఉంట ేయఴమహలన: 99sairam@vibrionics.org ఔు 
ంండ.ి 

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

గ్మతుక్: మీ ఈ బ భల్ ఎడసి్ భామిత ేర ంటనే మీయట news@vibrionics.org దాామహ  త యౌమజేమండి. ఈ షభాచామహతున మీఔు 
త యౌళన ఇతయ చికతిా్ తుపణ్ులఔు ఔడా త లండ.ి 

ఈ రహమహా లేక న మీ శేంటు తో ఔడా ంచకోఴచచ. రహమి షందేహలఔు మీ దాామహ భా మఱిోధనా యఫాఖభు నండి తిేమతాయం 
లతేషా ంది. మీ షసకహమహతుక ిఔాతజఞతలు. భన ర ఫ్ై్ట్  www.vibrionics.org తృో యుల్ లో లాగని్ అఴడాతుకి మీఔు ఇఴాఫడని 
మిజిళేు శేన్ నంఫయటన ఉయోగించండి. 

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

 

 

 

                                                                     ఒుం సహయ రహమ్! 

 

 

 

సహభ ర ైతమిాతుక్స్…ఉచితబ నై, నాణ్మబ నై ర దై్మ షంయక్షణ్ దివలో - మోఖులఔు ఉచితం 
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