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 డా.జిత్ కే అగ్గరహాల్ యొక్క డెస్కక న ుండి  

నిమఫ ైన చికూణాస నిపణులఔు, 

పాయతథేవం అంతటా ఫ డుఔల్ కహమంపలన నియవళషిా నన భన లనిమర్ య ైనృమిానిక్సస అపామషఔులు ఇదదయు ఇటఴీల 
ళిభాలమాలలో ఈ యషేయలో నియవళించిన శినృయభునఔు షంఫందించిన అదబతఫ నై నియథేిఔలన ంనుహయు. ఇదదయు 
యథశే్రములు ఉచిత ఓశధం ఇషా ధానయనన యహయాలు ళభిాచల్ థిశే్ లోని లోమలలో భాయుమో్రగే షభకిూ అధఔేభంథి భోఖులు 
ఐథాయు ఖంటలు ఫషసలో మిాణ ంచి ఆనెై భభో భ ండె ఖంటలు నడుచి ఈ అదబణాలనచేల ేఓశధం ను ందడం కోషం కహమంపఔు 
చేయుకోఴడం జభిగింథ.ి ఎటుఴంటి దశ ర్పాయహలు లేఔుండా యహభి యొఔక ఔండభహల ధొపలు, ఆయాభ టైిస్, గహమస్ షభషమలు లేథా 
ఔడెపలో పండెు , ంటి ధొన ముదలఖునయ ఈ భందలణో అధేఔ షందభహబలలో ఔక భహత్రికే నమభఴపతేధానమని యని 
ఎంణో షంణోశం ను ంథాయు. యహయు ఈ యహయాలన యహభ ిఫంధఴపలు భభిము లనేళతిేలఔు ంగహ ఎటుఴంటి ఔిటనలు 
లేఔుండాధే భణ ఔయన్, ఫభిషని, కహలాా , కీర్ ఖంఖ భభిము పభహధా కహంగహీ  అధే నుహింణాలోు  అపామషఔులు నియవళించిన ఫ డుఔల్ 
కహమంపలఔు ఈ నుహింణాల చటుట ఔకల యహభ ేకహఔుండా ఇంకహ ఎంణో దఽయంగహ ఉననటుఴంటి భధాయౌ, భండు, ఫుంతర్ భభమిు 
ఔులు నుహింణాల నండు ఔడా అధఔేభంథి ఈ థఴిమ ఓశదాలు కోషం ఴచాాయు. 

సహవమి దమణో అపామషఔులు 412 భంథి భోఖులఔు చికూతస చేరహయు, భభమిు అధేఔ అదబత నియహయణ య్లలు ఔడా చఽరహయు. 
తీఴఫి నై ంటి ధొపలు (ఫో లు ఎభుఔల యహమద)ి జవయభు, కహలేమలోం, యఔాళనీత యహమధలణో నుహటు బయా భయణం కహయణంగహ 
ఎంణో దుఃఖిషఽా  ఔ ఴాదధ  భళిళ భంచం టిటంథి. ఆఫ ఔు చికూతస  నుహియంనంచిన భూడె భోజుల తభహవత 70% ఫ యుఖబమ 
తన ఇంటి చటృట  షవమంగహ నడఴ ఔలఖడఫ ేకహఔ జవయం ఔడా తగిానుో ఴడంణో ఆఫ  ఎంణో ఆనందంగహ ఉంథి. ఆఫ  ఔుటుంఫ 
షబుమలు అంణా ఎంణో షంణోశంగహ ఔాతజఞతలు ణ యౌనుహయు. తిీభోజు అదఔి పాభహనిన మ్రలే అధేఔభంథ ినుో యటయుు  యహభి వభీయ 

డా.జిత్ క ేఅఖాభహవల్ యొఔక డ స్క నండు  1 - 2 

య ైఫోి  మివీభాలు (భందలు) ఉయోగించిన కేష యఴభహలు 3 - 5 

ఆభోఖమ చిటాకలు 5 - 8 

 విన జయహఫులు 8 - 10  

థిఴమ య ైదమడు యొఔక థిఴమ యహఔుక 10 
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ధొపలు ఔక భహత్రలిోధే భామభబయమ షభకిూ తభ ఔాతజఞతలు ణ యౌమజేరహయు. అపామషఔులు సహవమి యొఔక అనుహయఫ నై నేిభ 
భభిము ఔయుణఔు యషభమభఴపత తభఔు ఈఅదబతఫ నై అఴకహవం ఔయౌంచినందఔు సహవమి థిఴమ య్లలఔు సహక్షమంగహ 
నియౌచినందఔు సాదమూయవఔ ఔాతజఞతలు ణ యౌమజషేా ధానయు. 

ఫేభు ఈ లెనెటంఫయులో ఇటయ్లోని య నిస్ లో లనిమర్ VP ల కోషం ఴర్క పహ న నియవళించాభు. ణొమిభథ ిభంథి అబమయుా లణో 
ఔడున ఈ  చఔకని ఫాందభు ఔశటడు నిచేసహయు. ఴర్క పహ న ఔు భహఴడానికూ భుందగహధే SVP కోయుస ముతాం క్షుణణంగహ 
చథయిహయు. యభి యొఔక అంకూతపాఴం ఴలనధే ఈ శిక్షణా శినృయం భూడె భోజులోు ధ ేూభిా చమేడం సహధమఫ ైంథి. అబమయుా లంణా 
యహభకిోషం నటెిటనటుఴంటి భీక్షలో ఉతాీయుణ లమామయు. అనంతయం సహబభహం నుో టనె్ టెైజర్ తీషఔుధానయు. ఈ ఴర్క పహ న కోషం అనిన 
ఏభహటుు  చేలన భా ఇటాయౌమన్ కోఆభిడధేటర్ 2494 ఔు ఈ గనత  దఔుకతేంథ.ి ఇటయ్లో యయు అబమయుా ల కోషం ఔీభం తఔుండా 
నియవళషిా నన షభాయేరహలు అపామషఔులు తభ జఞఞ ధానిన అనబయహలన యషయం ంచఔుధేందఔు తభ అనయుచిని షజీఴంగహ 
ఉంచఔుధేందఔు ఇయ ఎంణో థోసద డెతేధానబ! 

అటుఴంటి షభాయేరహలన, పనవాయణ తయఖతేలన ఇతయ నుహింణాలోు  ఔడా నియవళించాలని, కోఆభిడధేటయుు  భభిము కూీమాశ్రల 
అపామషఔులన ఖటిటగహ కోయుతేధానన. ఇయ అపామషఔులఔు భభింత ఉణేాజఞనిన ఔయౌగించి భనం ఎంచఔునన లయేహ భాభహా నిన 
ఉణాససంణో నేభిణో చమేడం థావభహ భన బిుఴప ఫాఫా యహభికూ దఖాయఴడానికూ నేభినేసహా బ.  

నేిభ ూయవఔ సహబ లఴేలో మీ  

జిత్ క  అఖభహవల్ 

షఽచన: 

భనందభకిీ ణ యౌలన యధంగహ అధాభోగహమనికూ చికూతస చేమడంలోనఽ, ఆభోగహమనిన ఔయౌగించడంలో ఆహాయం యొఔక నుహత ి
కీలఔఫ నైథ.ి ధనే ఇటీఴల 3 ఆషకూాఔయఫ నై భభమిు ఉయోఖఔయఫ నై య ఫ్ైసటు న చఽరహన అయ:  

1. http://www.acidalkalinediet.com/Alkaline-Foods-Chart.htm#.UC31BjICCdM.gmail  

ఆభు  భభమిు ఆలకయ్న్ ఆహాభహల భధమ ణడేాన ఖుభిాంచడానికూ ఈ లెటై్ ణిేమకూంచి అదబతఫ ైనథి.  

2. http://www.thefutureofhealthnow.com/defeating-ms-with-the-paleo-diet-drug-free  లేథా 
   http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/12/23/overcoming-multiple-sclerosis-through-
diet.aspx   

చ ైతధామనిన, జఞఞ ఔవకూా భభిము అనజఞ ధ ైపణామలన ఔఫయంచిన భయౌటపల్ లెకలోభోలస్ న ఒడుంచిన య దైమభహయౌ నభభవఔమం 
కహని యడుయో ఇథ.ి జీయంచడం లేఔ భయణ ంచడం అధ ేదవలో తననెై ణాన యిోగహలు నియవళిషఽా  ఆహాభహనిన ధాటకమీంగహ 
భాయాడం థావభహ ఆఫ  యజమం సహదించఖయౌగింథి. ఈ యడుయో చఽడటం థావభహ తి్ర ఔకయౄ యిోజనం ను ందఴచా అని 
ధేన నభుభతేధానన ఇథి నిజంగహ జీయణానిన భాభేా  ఔథ.  

3.http://www.bottomlinepublications.com/content/article/health-a-healing/how-a-harvard-brain-specialist-
keeps-her-own-brain-healthy-simple-steps-anyone-can-take?utm_campaign=_%20BQR0UVWB8to60A  

జఞఞ ఔవకూా భభమిు ఇతయ భానలఔ సహభభహా ాలు ఴమష నభెిగే కొథదద  అనియహయమంగహ తఖుా ణామని రహషారయతాేలు నభుభణాయు. ఇఔ 
థదనిని నభభఴలలన అఴషయం లేద. ఫ దడెఔు కొతా నఽమభహను  ఏయయచ కోఴడానికూ భభమిు జీయతభంణా కొతా నఽమభోభాభహా లన 
షాఱటంచఖల సహభయాాం ఉందని ఇపడె భనఔు ణ లుసోా ంథి. ఈ యహమషంలో అఫ భకిహలోని హాయవర్డ ఫ డుఔల్ షఽకల్ ఔు చ ంథని 
ఫ దడె భభిము జఞఞ ఔవకూా నిపణుభహలు ఫ దడెన ఆభోఖమంగహ ఉంచడానికూ ఆఫ  ఏం చషేా ధానయు అధే షభాచాయం 
అంథించఫడుంథ.ి ఆషకూాఔయఫ ైన ఇటుఴంటి యశమాలన మీయంణా చదఴడం యిోజనఔయం.   

*********************************************************************************************** 
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 వ ైబ్రి  మివరమాలు (ముంద లు) ఉయోగ ుంచిన కేష  విఴరహలు 

1. త ుంటి మర యు కహయౌకి గహయుం 01272J…ఇుండియా 

96 ఏళళ ఴమషనన ఔ ఴాదధ  భళిళ కూంద డునుో ఴడం ఴలు  తేంట ిభభమిు ఔుడు కహలు యభగిింథి. ఴమష అదఔింగహ 
ఉననటికీ అలోత్ర య ైదమలు ఆఫ ఔు భతేా  ఇచిా ఆఫ న త్రభిగి సహదాయణ లాత్రకూ భాయాడానికూ నియణబంచాయు. అపామషఔుడె 
భోగికూ ఆభేశన్ అనంతయం ఆఫ  తవయగహ కోలుకోఴడానికూ కూీంథి భ మిడు ఇచాాయు:  
#1. CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures…6TD 

#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  

45 భోజుల తభహవత భోగ ిఎఴభ ిషహామం లేఔుండా భంచం నెనై ఔభోాఖలుఖు తేధానయు. కొనిన యహభహల అనంతయం ఆఫ  భయళ 
వకూాఴంతంగహ అమామయు. ఈ భ మిడలీు తీషకోఴడంలో ఆఫ ఔు ఔయౌగిన భభొఔ యిోజనం ఏమిటంటే ఆఫ  ఇపడె 
అనీనఖుయుా ంచకో ఖలుఖుతేధానయు ఆఫ  జఞఞ ఔవకూా ఎంణో ఫ యుఖు డుంథి! అపామషఔుడె తన అనబయహనిన ఇలా ణ యౌమ 
జేషా ధానయు తి్ర భోగి లోన మీయు సహవమిని చఽలనపడె యహభిణో నేిభగహ షంపాఱంచ ఖలుఖుణాయు, మీ నుహియానలన సహవమికూ 
షభభించ కోఖలుఖుణాయు భభిము మీలేఴ అతమంత అంకూతపాఴంణో చేలేా  య ఫైోి  నియహయణలు అదబణాలు చేమఖలఴప!   

సహబభహం మిశనన ఉయోగించినటు బణ ేకూీంథి కహయుడ లు ఉయోగించండు:   
#1. NM3 Bone I + NM20 Injury + NM25 Shock + NM32 Vein-Piles + NM67 Calcium + OM18 Sacral & 
Lumbar + OM27 Supportive Tissue + OM30 Connective Tissue + BR21 Injury + BR23 Skeletal + 
SM28 Injury + SM36 Skeletal + SR457 Bone + SR573 Osteoporosis…6TD 

#2. NM4 Brain 2 + NM5 Brain Tissue Salts + NM6 Calming + NM12 Combination 12 + NM63 Back-up 
+ NM69 CB8 + BR2 Blood Sugar + BR4 Fear + SM5 Peace & Love Align. + SM41 Uplift + SR325 
Rescue + SR434 Larch + SR437 Oak + SR438 Olive + SR546 Baryta Carb (30C)...TDS  

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

2. అధిక్ రకా్నోు టు 2799…యుకె  

48 ఏళు  ఴమకూా య ైనృిమానిక్సస అపామషఔుడుని చఽడటానికూ ఴచాాయు, ఎందఔంట ేఅతన ఖత 15 షంఴతసభహలుగహ అదిఔ యఔానోు టుణో 
(160/100 ఉంటుంథ)ి ఫాధడెతేధానయు. అతన అలోు త్ర భందలు తీషఔుంటుధాన ఏభాతంి యిోజనం ఔలఖలేద. అతనికూ 
కూీంథి భ మిడీ ఇచిా భ ండె యహభహల తభహవత ఎలా ఉంథో  చ భని షఽచించడం జభగిింథి:   

CC3.1 Heart tonic + CC3.3 High Blood Pressure + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities…TDS 

క్షం భోజుల తభహవత అతని నృన 140/ 80 కూ చేభిందని భభొఔ భ ండె యహభహల తభహవత తన నృన 125/70 సహా బకూ చేభిందని 
ణ యౌనుహయు. అతని డాఔటయు అలోత్ర భందన తదనఖుణంగహ తగిాంచాయు. అపామషఔుడె భ మిడు భభొఔ 6 ధ లలు అథే మ్రణాదలో 
అలాగ ేకొనసహగించభని తభహవత ఔీభంగహ OD కూ తగిాంచభని షఽచించాయు. 

ఈ భోగికూ కఴేలం ళ ైనౄన కోషం ఎందఔు ఇనిన  కహంఫో లు ఇచాాయు అని మీయు ఆవాయమనుో ఴచా. అనబఴజుఞ ల ైన ఈ అపామషఔుభహలు 
అదఔి నౄన ఴలు  అధఔే షంఴతసభహలుగహ అలోు త్ర భందలు యహడెత ఉననందఴలు  భోగకిూ ఇతయ షభషమలు ఔడా ఏయడు 
ఉండఴచాని పాయంచి  భానలఔ తా్రడు భభమిు ధాడీ ఴమఴషా లోని ఫలళనీతల కోషం భ మిడీలన ఆఫ  తన చికూణాస మివభీంలో 
చేభహాయు.   

సహబభహం మిశనన ఉయోగించినటు బణ ేకూీంథి కహయుడ లు ఉయోగించండు:   
NM2 Blood + NM6 Calming + NM12 Combination 12 + NM25 Shock + NM37 Acidity + NM57 Heart 
Palpitations + NM64 Bad Temper + NM69 CB8 + NM95 Rescue Plus + OM1 Blood + OM7 Heart + 
BR2 Blood Sugar + BR7 Stress + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Align. + SM11 Blood 
Pressure + SM15 Circulation + SM39 Tension + SM41 Uplift + SR302 Nux Vom + SR433 Impatiens + 
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SR461 Brain (Medulla) + SR462 Brain (Pons) + SR523 Pituitary Posterior + SR531 
Suprarenal/Adrenal Gland + SR535 Thymus Gland.  

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

3. గ్ృసుంలో వహడని ముక్క ునరుజీ్జఴనుం 00275J…ఇుండియా  

ఈ అపామషఔుడె తన ఇంటలిో నెంచఔుధ ే ఫసిభఔభలం ముఔకఔు పంఖల్ ఇధ పక్షన్ కోషం చికూతస చేసహయు. ఈ యహమది ఴలన 
ఆఔులనెై ణ లు ని భచాలు ఏయడాడ బ. CC1.2 Plant tonic న అయయ్టయు నీటలిో యలే భోజు ముఔకలనె ైనచికహభీ చమేడం 
జభగిింథ.ి భ ండె భూడె భోజులోు  ణ లు ని భచాలు తఖాడం ముదలమామబ కొతా ఆఔులు ఔనినంచాబ భభిము ఔ ముఖా 
యఔలంచింథ.ి  

నెై ముఔక ఴలధే భభొఔ ముఔక ఔడా థాని ఇంటి మజభాని ఇలుు  భాభినపడె ఆఔులు యహడు నుో గహ థదనికూ ఔడా ఇథే చికూతస 
(CC 1.2) ణో కఴేలం ఔ డోష ముఔకనె ైనచికహభీ చమేగహధే అథ ికోలుకోఴడం నుహియంనంచింథి.   

మీఴదద 108CC ఫాఔుస లేఔనుో ణే మీ ముఔకల నెయుఖుదలఔు యహటిని యహమధలనండు కహనుహడడానికూ కూీంథి కహయుడ లు ఉయోగించండు: 
NM2 Blood + NM3 Bone + NM12 Combination 12 + NM20 Injury + NM25 Shock + NM91 Paramedic 
Rescue + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love 
Alignment + SM6 Stress + SM14 Chemical Poison + SM26 Immunity + SM41 Uplift + SR325 Rescue 
+ SR329 Crab Apple + SR360 VIBGYOR + SR432 Hornbeam + SR566 Fungi-pathogenic.  

థదనిని ఆలకహాల్ ణో డాిపర్ ఫాటిల్ లో తమాయు చలే ఔ య్టర్ నీటికూ 5 చఔకలు యలే ఫలళీనంగహ భభిము ణ ఖులు సో కూన 
ముఔకల నెై చలాు యౌ. 

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

4. గ్లూ కోమా 1176…బ్ర స్ియా  

76 షంఴతసభహల ఴమషఖల ఈ అదామఔుభహలు 2 షంఴతసభహల కూీతం ఆఫ  ఔళైళ తనిఖీ చేబంచకోఴడానికూ య మలు యు. ఎందఔంటే 
ఆఫ  అథాద లు ఆఫ  దాఱటకూ అంతగహ షహామం చమేడం లేద ఆఫ  ఔళున భీక్ుంచిన తభహవత ఔంటి డాఔటర్, ఆఫ  తండు ిలాగహధ,ే 
ఆఫ ఔు భ ండె ఔళళలోు  తా్రడు ఴలన ఖూు కోభా షభాయు 32mmHg ఉందని ణ యౌనుహయు. ఆఫ  ఔుడు ఔంటికూ ఏ అథాద లు నిచేమఴని 
ఎందఔంటే అథ ి „లేజీఐ‟ గహ భాభినుో బందని చ నుహయు. డాఔటర్ భభొఔ  ళ చాభఔి ఔడా చరేహయు. ఴాథాధ మంలో ఉననపడె ఆఫ  
తండుకిూ అథ ేభలిాత్ర ఉంథి ఔనఔ ఆఫ  చిఴయఔు ూభిాగహ అందభహల ై నుో బయ అఴకహవం ఉందని ణ యౌనుహయు. ఔంటి తా్రడుని తగిాంచడానికూ 
ఆఫ ఔు ఔంటలిో చఔకలు (Cosopt) ఇచాాయు. భ ండె ధ లల తభహవత భీక్ుంచినపడె 20mmHg ఔనినంచింథి అబనటిక ీ
తభహవత ఆఫ  ఆ చఔకలన ఆనయమేఴలల ఴచిాంథ,ి ఎందఔంటే ఆ చఔకల ఴలన ఆఫ ఔు ఎలభీీ తి్రచయమలు అనఴాథిధ  
అఴడఫకేహఔ ఆఫ  ధాలుఔనెనై యహప ఴచిాంథి. అపడె కొతా చఔకలు (Xalatan) ఇఴవఫడాడ బ కహనీ యటి ఴలన ఆఫ  ఔళళలో 
భంట ఏయడడంణో ఆఫ  యహటనిి ఔడా ఆనయలేంథి. అపామషఔుడె కూీంథి భ మిడణీో తనన ణాధ ేచికూతస చషేకోయహలని 
నియణబంచఔుధానయు:  
NM17 Eye + NM48 Vitamin Eye Compound + NM109 Vision + BR20 Eye + SR454 Aqueous Humour 
+ SR465 CN2: Optic…TDS 

ఆఫ  కొంతకహలం తభహవత 108 CC ఫాఔుస షంనుహథించకోఖయౌగహయు. అపడె ఆఫ  కూీంథి భ మిడీ ఔడా తీషఔుధానయు:  
CC7.1 Eye tonic + CC7.4 Eye defect + CC7.5 Glaucoma…TDS  

య ైనృిమానిక్సస నియహయణ నుహియంబఫ ైన ధాటి నండు ఆఫ  ఔంట ిదాఱట  ఔీభంగహ 25 రహతం ఫ యుఖుడుంథి. భభిము ఔంటి నడనం 
షంతానా  ఔయంగహ అనగహ 15 భభిము 20mmHg భధమ ఉంట ంథి. నెనై నభేొకనన అనిన భ మిడీలణో ఆఫ  చికూతసకొనసహగషిఽా  
ఉధానయు.    

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. అలోేస్యా (బ్టటతల మచ్చలు) 2640…ఇుండియా  

ఔ భళళి తల య నఔ పాఖంలో భ ండె భచాలు షడెల ఴల  ఏయడు జుటుట  ఉడునుో ఴడంణో చికూతసకోషం అపామషఔుని ఴదదఔు 
ఴచాాయు. ఔ భచా ఔ అంఖుళం యహమషం భభొఔట ి½ అంఖుళం యహమషం ఔయౌగి ఉధానబ. ఈ భ ండె దఖాయ దఖాయగహ ఉధానబ. ఆఫ  
ఖత భ ండె షంఴతసభహలుగహ యటిణో ఫాధడెతేననథి. ఆఫ ఔు కూీంథి భ మిడ ీఇఴవఫడుంథి:  

NM84 Hair Tonic + NM90 Nutrition + OM12 Hair + SM41 Uplift + SR272 Arsen Alb + SR306 
Phosphorus + SR318 Thuja + SR319 Thyroid Gland…TDS 

ధాలుఖు ధ లలోు  భ ండె ఫటటతల భచాలు భందనుహట ిజుటుట  ణో ఔఫడు నుో మాబ.   

108CC ఫాఔుస నండు భ మిడ ీఇచిానటు బణ ేCC11.2 Hair problems ఇఴవండు.                     

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

6. డిరశిన్/ క్ృుంగ్ుబ్ాటు 2365…బె్యీౌయుం  

34 ఏళు  భళళి తనఔు జఞఞ ఔం ఉనన ధాటినండు నిభహవణోధ ేజీయషా ననథి. ఆఫ  బయా నండు యడాఔులు తీషఔుంథి. ఈ భలిాత్ర 
కహయణంగహ తన ఇదదయు నలు లన ఇతయుల షంయక్షణలో ఉంచింథి. ఆఫ  చాలా బమంగహ, ఉధాభదంణో, యచాయంగహ లాయఫ నై తలధొనణో 
తల నెపైాఖభున అసౌఔయమంగహ ఉనన అనబూత్రణో ఉంటుననథి. ఆఫ ఔు ఆఔయౌ లేద, వకూా ఔడా లేనటుట గహ అనినషఽా  ఉంటుంథి. 
డాఔటయుు  పౌత్రఔంగహ ఆఫ ఔు ఏ షభషమలు లేఴని నిభహధ భించాయు. ఆఫ ఔు కూీంథి య ైనృిమానిక్సస భ మిడలీు ఇఴవఫడాడ బ:  
#1. NM6 Calming + NM12 Combination 12 + BR2 Blood Sugar + BR3 Depression + BR4 Fear + SM2 
Divine Protection + SM6 Stress + SM9 Lack of Confidence + SM39 Tension + SR360 VIBGYOR + 
SR561 Vitamin Balance…TDS. 

#2. SR383 Cuprum Met ఆయౌవ్ నూన లో నుహదుం రనై రహయడానికి …OD. 

ఔ యహయంలో ఖణనీమఫ నై ఫ యుఖుదల ఏయడుంథి. ఆఫ  చాలా షంణోశంగహ ఉంథి. భభొఔ ధ ల ఴమఴదలిో ఆఫ  ఎంణో ఆనందంగహ 
ఏభాతంి డునెశిన్ లేనటుు గహ ఔనినంచింథి. ఆఫ  భ మిడీ భభొఔ భ ండె యహభహల నుహటు కొనసహగింథి. అపామషఔుడె ఆఫ న తదభి 
షందభిశంచి నపడె ఆఫ  ూభిాగహ కోలుఔుంథి.   

108CC ఫాఔుస నండు భ మిడ ీఇచిానటు బణ ేCC15.1 ఇఴవండు.  

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

 ఆరోగ్య చిటాకలు 

మీరు మీ నిదిన  నుహడు చేష క్ుుంటునాిరహ? 

భన నితమజీయతంలో భాయతాన్ యుఖు ంథ ం ఴంటి సడాఴపడు భధమ లేథా భుకమఫ ైన యహభి ణోటి గయషణణో ఔడున 
యహణాఴయణంలో ఖడునన తయుయహత 8 ఖంటల ఆనందఔయఫ నై నిదని ఆసహవథించడం అసహధమఫే అనినంచఴచా. కహనీ భనం 
అటుఴంటి ఔఠనిఫ ైన షందయబంలోధే నిదని తగిాంచడం ఴలు , తా్రడుని అదిఖమించడం భభింత ఔఠనిఫ ైనుో తేంథి. ఔనఔ ఏథి థొభకిూణే 
అథ ియలభయిమేడం, భనశేల మీద గొంతే చించకొని అయఴడం ఆండు. మీయు తా్రడుకూ ఖుభ ైనపడె ఔడా భంచి నిద ిఎలా 
ను ంథాయౌ అధ ేథానినె ైఇఔకడ ఉతాభఫ ైన చిటాకలు ఇఴవఫడాడ బ.  

మీ నిదిక్ు భుంగ్ుం క్యౌగ ుంచే వహటిని అధిగ్మిుంచ్డానికి--- మీ కహరహయచ్రణ ిణాళిక్   

బ్ెడ్ మీద క్ూడా ని భారుం రటుట కోఴద ు , ఫడ్్ ఱటుు  భభిము తల థిండెలన మీ నికూ ణాణాకయౌఔ యహసకహలుగహ భాయాడం ఴలు  
మీయు మీ భంచానిన ఔ యరహీ ంత థివేంగహ చఽడటం ఔశటం అఴపతేంథి. నిదయిళేఔు భుంథ ేలామనుహట  న, నూో న్, భభిము ఇతయ 



 6 

సహంకేత్రఔ భఔిభహలన దఽయంగహ ఉంచండు. ఈ గహడ ీటు  నండు ఴచేా  కహంత్ర వభీయం యొఔక షసజ నిథాిచకహీ నిన ఖందయగోమలనికూ ఖుభ ి
చేషా ంథి.  

షహేత క్మ నై వళేలోూ  నిదినోు ుండ.ి (థదనిని అలయహటుగహ చషేకోండు) భుకమంగహ భనం నిలో ూభిాగహ భునిగి నుో బనపడె భనం 
చేషా నన నుహిజ ఔుట ఔు భహతంిణా ఫేలుఔుని చిఴభి థదిద ఫాటుు  చమేాలని దాఱట  నడెెత ఉంటాం. కహనీ 
భహతంిణా నిద ిలేఔుండా ఉండడం ఴలు  భయుషటి భోజు ని మీద దాఱట  నెటటడం చాలా 
ఔశటభఴపతేంథ,ి భభిము షఽభోమదమం ఴయఔ నిలఔడగహ నిమీద దామష ఉంచడం ఴలు  అథి 
అపామష సహభభహధ ాలనెై పిాఴం చఽడఫే కహఔ ఆంథోళన సహా బలన ఔడా నెంచతేంథి 
(ఇపడె ఇథే ఎఔుకఴభంథనిి తా్రడుకూ ఖుభి చలేే యశమ భబమంథి). సహదాయణ నిద ియళేఔు 

ఔటుట ఫడు ఉననటు బణ ేఉదమం ఈ యశమాలన చఔకగహ ూభిా చేషఔుధే అఴకహవం ఉంటుంథి.  

షాలప విరహముం తీష కోుండి. మీయు నిని ూభిాగహ ఆనేల ఎఔకడుఴఔకడ షయుద ఔుధ ేఴయఔ థదయఘకహలం ని చేమడం కహఔుండా భధమ 
భధమలో కొంచ ం యభహభం ఇఴవడం భంచిథి. య చాని నీటణిో సహననం లేథా ఆముభేవద భూయౌఔలణో చలేన టనీి ఆసహవథించండు. 
మిభభయౌన ఆంథోళనఔు ఖుభిచలేే చింతలు మిభభయౌన ఴదలఔుండా మీ నిదఔిు బంఖం ఔయౌగిషఽా  ఉంట ేయహటిని ఔ త్రిఔలో 
భహలనటెుట కోండు లేథా చఔకని ఆనందథామఔఫ నై షంగీతంణో యరహీ ంత్ర ను ందండు.   

ఒక్ ఴర్ నాయప్ (power nap మాగ్న ి నిదిన ) తీష కోుండ.ి తా్రడు అధే భహక్షషడె మిభభయౌన భహతంిణా యరహీ ంత్ర తీషకోఔుండా 
ఉంచినటు బణే ఖటిూట భాఖననగహ నిద ినుో ఴడానికూ మిత్రనంచండు 10 నండు 20 నిమిపహలు నిద ినుో బనటు బణే ఆ ఖలంణా 
మీయు ెిష్ గహ ఉండఖలుఖుణాయు భభిము భహత్ర ిఔడా హాబగహ నిద ినుో ఖలుఖుణాయు.                                                 
http://www.livestrong.com/blog/are-you-sabotaging-your-sleep#ixzz26kWO1Bzt 

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

చ్రమ కహయన్ర్ అుంటే ఏమిట?ి 

చయభ కహమనసర్ అధ ేథానిన చభహభనిన పిాయతం చేల ేయయధ కహమనసర్ భలిాతేలన యఴభించడానికూ ఉయోగిసహా యు. చయభ 
కహమనసయులో భ ండె దిాన ఴభహా లు ఉధానబ. ఫ లధోభా భభిము ధాన్ ఫ లధోభా. ధాన్ ఫ లధోభా కహమనసర్ కేషలు చయభ 
కహమనసర్ యొఔక అతమంత సహదాయణభు భభమిు నమం చమేడానికూ యలుగహ ఉండే యకహలు. ఫ లధోభా కహమనసర్, నుహియంబంలోధే 
ఉననపడె చికూతస చమేఖయౌగని టిక ీఇథ ిఫాగహ భుథిభణి ేకనేసభోు  నుహిణాంతఔ యౄభని చ ఴచా.   

ధాన్ ఫ లధోభా కహమనసయులో కొనిన యకహలు ఉధానబ. ఫ లధోభా కహమనసర్ తనలోధ ేఅనీన ఉనన ఴయాంలో ఉంథి.   
నాన్ మ లనోమా చ్రమ కహయన్ర్ - బ్ాయషల్ స్రల్ కహర ్నోమా   

ఫామషల్ లలె్ కహభిసధోభా ఫాసమచయభం యొఔక అతమల ను య ఎనడ భిభస్ లో నుహియంబ భఴపతేంథి. ఇథి ధాలుఖు చయభ కహమనసర్ 
కేషలలో భూడుంటకిూ ఫాధమత ఴళషిా ంథి. సహదాయణంగహ షఽయమయశిభ ఎఔుకఴగహ ఖుయబయమ భుకం ఴంటి నుహింణాలన పిాయతం 
చేషా ంథి. షయవసహదాయణఫ నై యౄనుహలు - చిననయ దాఢఫ నై నుహయౌనుో బన యంఖుణో ఖడడలు లేథా అటుఴంటయిే ఖులానౄ లేథా ఎయుప 
యంఖులో ఉనన ఉఫఫ్తేా  నుహింతంగహ ఔనినషఽా  ఉంటాబ. ఈ కహమనసయుు  ధ భభథగిహ యహమనా  చ ందణాబ భభిము చికూతసఔు ఫాగహ 
షంథిసహా బ.   

నుొ లుష ల క్ణ కహయన్ర్  

ఈ కహమనసయు ఔడా ఎనడ భభిస్ ను యలోధ ేనెైను యనెై నుహియంబం అఴపతేంథి. ఇయ ఎయీట ిభభిము ఔఠనిఫ నై ఉభతిల భుదదలుగహ 
ఔనినసహా బ భభిము వభీయభునెై ఫామషల్  లెల్ కహమనసయు భాథిభగిహధే అథ ేనుహింతంలో నుహియంబభఴపణాబ.   

http://www.livestrong.com/wp-content/uploads/2012/07/th_woman-sleep-diet.jpg
http://www.livestrong.com/blog/are-you-sabotaging-your-sleep#ixzz26kWO1Bzt
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ఈ భ ండె చయభ కహమనసయు భధమ నెదద  ఴమణామషం ఏమిటంట ే ను లుషలు ఔణాలు యహమనా  చ ంథ ేఅఴకహవం ఉంథి ఔనఔ ఇథి ముతాం 
ఆభోగహమనికూ నెదద  భుపగహ భాభే అఴకహవం ఉంథి.  

ుటటక్ురుు (మ లనోమా) 

ఫ లధోభా ఔడా షఽయమయశిభకూ షంఫందించినథే అబణే యప పాఖభు  భభమిు కహళళ థిఖుఴ ఴంటి ఈ నుహింణాలోు  అదఔింగహ షఽయమ 
యశిభకూ ఖుభకిహఴడం ఴలు  ఇయ ఏయడెత ఉంటాబ. భభిము ను లుషల ఔణ కహమనసర్ ఔంటే ఇథ ిచాలా తఔుకఴ సహదాయణఫే కహనీ 
ఇథ ిచాలా తీఴఫి నైథ ిభభిము భిాదఔయఫ ైనథి, ఎందఔంటే వభయీంలోని ఇతయ అఴమయహలఔు యహమనంచే అఴకహవం ఉంథ ి
భభిము యహషాయహనికూ భయణానికూ ఔడా థాభి తీషా ంథి. 

ఫ లధోభా చయభభునఔు యంఖున ఇచేా ఔణాలు ఫ లధోలెటై్స లో ముదలఴపతేంథి. ఈ ఔణాలు యషేయలో ఖయుఔుగహ లేథా నళెైషగహ 
ఉండలేా చభహభనిన చేసహా బ. ఐణే ఇలా  అపడపడె ఉంటుంథ ికహనీ ఎలు పడఽ భాతంి ఉండద. ఇథి కహమనసర్ ఔణాలన 
గోధభ లేథా నలుప యంఖులోకూ భాయుసహా బ ఇలా చమేడం భంచిథే ఎందఔంటే యహమద ిభుథిభినుో ఔ భుంథ ేఈ కహమనసర్ న 
ఖుభిాంచఴచా.  

చ్రమ కహయన్ర్ న  నివహర ుంచ్డుం 

షఽయమయశిభ ఴలన చభహభనికూ హాని ఔలఖటఫ ేథదనికూ దిాన కహయణం ఇందలో భిాదఔయఫ నై అత్రనీలలోళతి కహంత్ర లేథా 
అలాట ా ఴయొల ట్ కూయణాలు ఉంటాబ. ఈ కూయణాల నండు మిభభయౌన భభమిు నలు లన యక్ుంచడానికూ ఇఔకడ కొనిన భాభహా లు 
ఉధానబ. 

 ఎఔుకఴ షభమం షఽయమయశిభకూ ఖుభికహఔుండా ఉండండు. భుకమంగహ ఉదమం 10 ఖంటల నండు సహమంతంి 4 ఴయఔ. 
ఖుయుా ంచకోఴలలన యశమం ఏమిటంటే అలాట ా  య లై ట్ కూయణాలు భాభూలు షఽయమకహంత్రలో ఎంత పిాఴం ఔయౌగిసహా యో 
అంణే తీఴతి ఆకహవం భఫుఫగహ ఉననపడె ఔడా ఔయౌగిసహా బ.   

 తి్రభోజూ షన్ లరరన్ యహడండు. 15 లేథా అంతఔంట ేఎఔుకఴ SPF ణో ఫాిడ్ లెఔటరమ్ షన్ లరరన్ ఉయోగించండు. ననపగహ 
ఉనన  చయభం (ెబర్ లకన్) ఉననయహయు SPF-30 లేథా అంతఔంటే ఎఔుకఴ ఉండే షన్ లరరన్ యహడాయౌ. ఫమటఔు 
య ళుడానికూ 20 నండు 30 నిమిపహల భుంద షన్ లరరన్ భహషకోభని య ళళండు, భభమిు తిీ భ ండె ఖంటలఔు త్రభగిి షన్ 
లరరన్ భహషఔుంటృ ఉండండు.   

 యక్షణ దషా లన ధభించండు. యహటిణో నుహటు యషాాత అంచఖల ట నలు, షన్ గహు షలు, భభమిు ఖటిట  ధతే ఫటటణో చలేన 
దషా లు ధభించండు అలాగ ేభుదయు యంఖులు భభింత యక్షణ ఇసహా బ.   

 మీ చభహభనిన ఖుభించి ణ లుషకోండు. ఏయ ైధా కొతాగహ భాయులు చోటుచేషఔుంటుననటెలు ణే భుకమంగహ పటుట భచాలు 
భభిము ఇతయ భచాలు యశమంలో మీ చభహభనిన తనిఖీ చబేంచండు. చభహభనికూ షంఫందంిచి మీయు ణ లుషకోయహయౌసన 
నిభిదశటఫ నై యశమాలు ఉధానబ. యటిని ABCDE ఉయోగించి షలబంగహ ఖుభిాంచఴచా.   

ఏమిటీ  ABCDE లు ? 

చయభంలో భాయులు చోటుచషేఔుననపడె భనం ఏమి ఖభనించాయౌ ఖుయుా ంచకోఴడానికూ ఇథి ఔ సహదాయణ భాయాభు.   

A. అలఫ టీ ిఅనగహ ఔీభానఖత లేమిని షఽచిషా ంథి. మీ భచా లేథా మ్రల్ అషభానంగహ ఔనినషా ననథా?   

B.  ఫో యడర్ ఇభ ీఖుమలభటిీ లేథా షభసిదద  అఴఔతఴఔలఔు షఽచిషా ంథి అంచలు షఔీభంగహ లేయహ?   

C. ఔలర్ ఇథ ి యంఖు యొఔక య యైదామనిన షఽచిషా ంథి. మీయు గహమం లోల ఫసుళ యంఖులన చఽషా ధానభహ?   
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D. డమామీటర్ అనగహ యహమసహనిన షఽచిషా ంథి. ఇథి ఆయు మియ్ుమీటయు ఔంటే య డలుగహ ఉంథా ఐణ ేకొంచం ఆలోచించాయౌ.   

E. ఎఴలమశన్ లేథా భిణాభాఔీభానిన షఽచిషా ంథి. యంఖు, భిభాణం, లేథా లక్షణాలు భాభహమా అధేథ ిఖభనించాయౌ.   

చ్రమ కహయన్రుక్ు చికిత్   

ఔ యబయహయా ఏమిటంటే చయభ కహమనసర్ భుందగహధే ఖుభిాంచి నపడె చఔకగహ నమం చషేకోఴచా (ఫ లధోభాణో షహా).  

నెైన యఴభించిన యధంగహ చయభంలో ఏయ ధైా భాయులు ఔనినలేా  మీయు మీ య దైమని షంథిించాయౌ. అతన లేథా ఆఫ  చయభ కహమనసర్ 
నిభహధ భించడానికూ ఫమానస చబేంచకోయహయౌ.  

చయభ కనేసర్ చికూతసలో షవలఫ ైన లేథా యషాాతఫ ైనథి వషారచికూతస, లేథా భేడుబయశన్ లేథా ఖిమ్ర త యన ఉండఴచా. ఇథ ిచయభ 
కహమనసర్ యొఔక యఔభు భభమిు యషాాత్ర నె ైఆదాయడు ఉంటుంథి.  

ఇటికే చికూతస చలేనటకిీ కొనిన చయభ కహమనసయుు  పనభహఴాతం అఴపణాబ. కహఫటిట  మీయు ఖతంలో చయభ కహమనసర్ ణో 
ఫాధడెతేననటెలు ణే ఔీభం తఔుండా భకీ్షలు చబేంచకొనడం భుకమం.  

మలలాలు: What You Need To Know About Skin Cancer. Rockville, MD.: National Cancer Institute: 2005. 

(Accessed October 17, 2009 at http://www.cancer.gov/cancertopics/types/skin.) 

సహబ య ైనృిమానిక్సస  యహభహా లేకల థావభహ చిభించ ేఈ షభాచాయభు యథామ షంఫంధ ఫ నై షభాచాయభునకే త థదనిని య ైదమ 
షలహాగహ పాయంచభహద. నుహికీటశనయుు  నశేంటు న షభబి నై య ైదమ షభాచాయభు కోషభు భభమిు ణిేమఔ య దైమ షలహాల నిమితాభు 
యహభ ిడాఔటయున షంథిించభని చ ఴలలంథిగహ షఽచన.  

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

ివిలు జవహబ్ులు 

1. విన: ధా భోఖులలో ఔయు పాయతథేవంలోని సహబ ఫాఫా ఆవీభానికూ య ళైత ఉంటాయు. ఆఫ  పాయతథేవంలో ఉననపడె 
ఆఫ ఔు భలేభిమా భహఔుండా ఉండటానికూ ధనే ఏమి ఇయహవయౌ?  

జయహఫు: మీ భోగకిూ CC 9.3...OD ఇఴవండు. ఫమలుథేభే భూడె భోజుల భుంద భహత్రి OD తీషకోయహయౌ. థోభల నుహింతంలో  

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

1. విన: భ మిడీలన తమాయు చలేేటపడె భభమిు 108 CC ఫాక్సస లో ఆలకహాల్ ణో డాిర్ ఫాటళిున భీల్ చేలటేపడె ఱకే్స 
చేమడం ఖుభించి ధాఔు అయోభమంగహ ఉంథి. దమచలే షశటం చమేండు. 

జయహఫు: చాలాభంథ ిఅపామషఔులు ఔడా ఈ యదానం ఖుభించి అయోభమంలో ఉధానయు  .భునటి యహభహా లేకలలో ఫభేు ఈ 
షభషమన భశికభించి నపడె ఇథ ిచాలా భుకమఫ ైనథి అని ఫభేు ఖీళించాభు  .కహఫటిట  ఖతంలో యహిలన అనిన యశమాలన 

షమీక్ుంచడానికూ ఫేభు ఈ అఴకహరహనిన తీషఔుంటుధానభు .షిా త భరిోధనల ఆదాయంగహ , భ మిడీ తమాభీ షభమంలో 
ఱేకూంఖుఔు షభ నై యదానం కూీంద యఴభించాభు .    

ఛారీ్ చలేన ఆలకహాలున భాతలిఔు జోడుంచే షభమంలో బూమికూ షభాంతయంగహ 8 ఆకహయంలో ఫాటలి్ న 9 సహయుు  ఔథయిౌంచాయౌ  .  
భాతలి నండు నీటికూ ఔంధాలు ఫథయి్ చేలటేపడె ఖభశిఠ ంగహ ఔ య్టర్ )1000 ml) నీటకిూ 5 భాతలిు యలే భాతలిు ఔభిగి 
నుో బయఴయఔు లోస యళిత చంచాణో ఔలనుహయౌ  . 

http://www.cancer.gov/cancertopics/types/skin
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ఆలకహాల్ నండు నీటికూ ఔంధాలన ఫథయి్ చేమడానికూ 200 మియ్ుయ్టయు నీటిలో 1-2 చఔకల ఆలకహాల్ భాతఫి ేఅఴషయం థదనిని 
ణొమిభథిసహయుు  ఔథయిౌంచండు   .  

నీటలిో నదెద  ముతాంలో నియహయణ చేమడానికూ 100 మియ్ుయ్టయు (3½ ఓనసలు) చాభిీ చేలన నీటిని ఖభిశటంగహ 20 య్ టయుు  )5 గహమలను  (
నీటలిో యలే ణొమిభథి సహయుు  ఔథయిౌంచాయౌ  .  

108 CC ఫాఔుసలో ఏథ ధైా డాిర్ ఫాటలి్ లోని దఴిం ఫాగహ తఔుకఴగహ ఉననపడె డాిర్ ఫాటలిున 2/3 ఆలకహాల్ ణో నింన మీ 
అయచేత్రకూ ఴమత్రభఔేంగహ ణొమిభథ ిసహయుు  ధొఔకడం థావభహ ఫాగహ ఔథియౌంచండు  .  

భ మిడీని కీీభు/జ ల్ /లేథా నఽధ లో తమాయు చలేటేపడె మీయు 50 మియ్ు య్టయు కీీం ముదల ైన యహటికూ కొనిన చఔకల చారీ్ చేలన 
ఆలకహాల్ న జోడుంచాయౌ భభమిు లోస యళతి చంచా లేథా కహడ ఴంట ిథానిణో ఫాగహ ఔలనుహయౌ  .  

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

2. విన: గోయ్లు ఔధాన నీటలిో ఔయౌనన య ఫైరశిను  పిాఴఴంతంగహ ఉంటాబ అధథేి నిజఫధేా?   

జయహఫు: అఴపన షంఴతసభహలుగహ ఫభేు అధఔే భంథి అబమయుా లు నండు నియథేఔిలు అందఔుధానభు )ఇథ ిభా ఴమఔ ్ త్రఖత 
అనబఴం ఔడా  .(య ైనృమిానిక్సస భ మిడలీు నీటిలో చాలా యేఖంగహ నిచేసహా బ .భా యరహవసహనికూ కహయణం ఏమిటంటే a. భనఔు 
ణ యౌలన అనిన థాభహధ లలో క లాు  నీటకిూ జఞఞ ఔ వకూా ఎఔుకఴ ఉంటుంథి .b. వభయీం థాథాప 70 రహతం నీటిని ఔయౌగి ఉననందన నీట ి
నండు యఖేంగహ భభిము యస్తాతంగహ య ైఫరశిను  అంతటా యహమనసహా బ  .ఔనఔ యహభకిూ సౌఔయమఴంతంగహ ఉననపడె 200 మియ్ుయ్టయు 
(7 ఓనసలు) నీటిలో 5 గోయలు ఔభిగించకొని 5 ml లేథా ఔ టఫేుల్ షఽన్  థాిఴణానిన తీషకొభభని మీ భోఖులఔు షలహా 
ఇఴవడం భంచిథి . 

మీయు ఔ గహజు గహు ష లేథా నుహు లటక్స )లో సం కహఔుండా  (భాతఫిే మీ నశేంటుు  ఉయోగించటేటుు  భభమిు ముఫ్ైల్ , ఔంూమటయుు , 
తిమక్ష షఽయమకహంత్ర ముదల ైన యహటినంచి దఽయంగహ ఉంచడం ఴంట ిసహదాయణ జఞఖీతాలు తీషకొభభని ఔడా చ నుహయౌ  .మీ స ంత 

ఔుటుంఫ ఉయోఖం కోషం మీ నియహయణన ఎలు పడఽ నీటలిో చమేడానికూ మిత్రనంచండు .ఈనీటిని కొథిద  భోజులు 
ఉయోగించఴచా .థదనిన మిత్రనంచండు , యట ిపయౌణాలు చఽల మీయు ఆవాయమనుో ణాయు.     

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

3. విన: ఖభిబణీ లా రకూ తన ఖయబంణో షంఫంధం లేని యహమధల కోషం ధనే షయక్ుతంగహ చికూతస చేమఴచాా?   

జయహఫు: మీయు 108 CC ఫాఔుస నండు ఏథ ధైా కోంఫో  లేథా సహబభహం నుో టెఫ టట జర్ ణో తమాయుచలేన నియహయణన ఇఴవఴచా .
)అదనంగహ కహఫో బయ తలుు లఔు యహభికూ షహామ డటానికూ ఔ నుహిభాణ ఔ నియహయణ ఇఴవండు .ఉథాసయణ ఖయబదాయణ టానిక్స (

సహదాయణ చ ఔ న అనగహ ఖయబదాయణఔు భుంద గహని య నఔ గహనీ చ ఔ న కోషం భోగికూ ఆఫ  య ైదమభహయౌణో షంథిషిఽా  ఉండాలని , షలహా 
ఇఴవడం ఖుయుా ంచకోండు .   

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

4. విన: నేఱెంటుఔు భ మిడ ీషఽచించే షభమంలో య దైమడు రహభయీఔ భభిము భానలఔ ఆభోఖమం ఎంణో భుకమఫ ైనథి  .ధనే 
జవయభు, జలుఫు, లేథా  ఫ గైేీన్ ణో ఉననపడె భ మిడలీన షఽచించఴచాా? అలాగే తా్రడుకూ ఖుభ నైపడె, యచాయంగహ 
ఉననపడె షఽచించడం షభంజషఫధేా?   

జయహఫు: ఔ అపామషఔుడె రహభీయఔంగహ భభమిు భానలఔంగహ ఆభోఖమంగహ ఉండటం భంచిథే  .అఴపన మీఔు ఫాగహ లేనపడె 
భ మిడీలు షఽచించ ఴలల ఴలేా a. మీయు షశటంగహ ఆలోచించఖయౌగినపడె b. య దైమం నుహియంపానికూ భుంద మీయు సహవమికూ 

భాయాదయశఔతవం భభిము షహామం కోభేందఔు షశట ఫ నై భనషణో నుహిభిధంచఖయౌగినపడె మీయు భ మిడలీు ఇఴవఴచా  .నేభి 
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ూయవఔ సాదమంణో అటుఴంటి లేఴలో నిభఖనఫ ై ఉననపడె అపామషఔుడె తనఔునన యచాయభు , ఫాధ )ఇయ ణాణాకయౌఔఫ ైనయే 
కహఴచా  (ఴంటి షభషమలన అదఖిమించి ఫాధడెతేనన భోఖులఔు షహామం చమేఖలుఖుణాడె.   

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

అపామషఔులాభహ: మీఔు డాఔటర్ అఖభహవల్ గహభిని అడఖఴలలన వినలు ఏఫ ైధా ఉంటే news@vibrionics.org ఔు భహమండు. 

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

 దిఴయ వ ైద యడ ియొక్క దిఴయ వహక్ుక 

 
“ితీక్షణుం దఴేుని ధాయనుంలో గ్డనుహయౌ. మర  అలా గ్డి నటూయతే మన ని ూర ాచషే కోఴడుం ఎలా సహధయమఴుత ుంద?ి అని మీరు 
అన కోఴచ్ చ. మీ ని మర యు దఴేుని ని అని తేడాలన  గ్ుర ాుంచ్ఴద ు . మీ ని క్ూడా దఴేుని నే ఎుంద క్ుంటే మీరు క్ూడా 
దేఴుడే. నుహిరథనా ముందిరుంలో మీరు చేస్ుందుంతా దఴేుని నిఅనీ మర యు ముందిరుం వ లుల చేస్దేి మీ ని అని అన కోఴడుం 
నొు రనుహటు. మీరు అటుఴుంటి వేరు భావహలు అన షర ుంచ్క్ూడద . మీ సృదయుం దఴేుని యొక్క ఆలయుం అని భావిుంచి మీ దృష్టని 
లోయౌకి త్రిపుండి. ఈ షతాయనిి గ్రహ ుంచి తదన గ్ుణుంగహ ని చేస్వేహడే నిజమ ైన మానఴుడు."  

 ...షతమసహబఫాఫా – థఴిమయహణ , 2000 ఖణషే్ చతేభిా  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

"ిుంచ్వహయాుంగహ మనుం చసే్ే స్ేవహ సహధనలు నుహిథమిక్ుంగహ ఆధాయత్రమక్ క్రమశిక్షణ - మానస్క్ ిక్షాళన కోషమే! ఇటిట  వ ైఖర  లోుంచి 
నుపడు మీరు స్ఴేక్ు ఉక్రమిస్ేా  అది నిశఫలుం గహనో, లేదా అసుంకహరము మర యు ఆడుంబ్రము కోషుం చసే్నదిగహ మారుత ుంది. 
ఒక్క క్షణుం ఆలోచిుంచ్ుండి: మీరు దేఴుని స్ేఴ చేష ా నాిరహ లేదా దేఴుడు మీక్ు స్ఴే చషే ా నాిడా?... మీరు ఆక్యౌతో ఉని బ్రడడక్ు నుహలు 
ఇచిచనుపడు లేదా వే ముంట్ మీద ఴణుక్ుతూ డుక్ుని సో దరునక్ు ద పటిని అుందిుంచినుపడు మీరు దఴేుని బ్సృమత్రని 
మరొక్ రూుంలో ఉని దేఴుని చేత్రలో బ్సృమత్ర రడుత నాిరు.” 

                ...షతమసహబఫాఫా- షధాతన సహయద,ి డులెంఫర్ 1993   

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

ిక్టనలు 

రహబ్ర యే కహలుంలో నిరాహ ుంబ్ర య ేశిబ్రరహలు  

 ముక , లుండన్: JVP ఴర్క పహ న 27-28 లెనెటంఫర్ 2012. షంథిించ ఴలలన యహయు ఴలమ్ ఖుణత్ర 020-8204 2114 
లేథా   ఈ ఫ బల్ : pavalam1@hotmail.co.uk 

 నుో లండ్, రోకహూ : జూనిమర్ VPల ఴర్క పహ న భభిము AVP లఔు పనవాయణ కోయుస 6-7 ఏనిల్ 2013.  

 నుో లండ్ (యేథఔి ఇంకహ నియణమం కహలేద) లనిమర్ VPల ఴర్క పహ న 27- 29 లెనెటంఫర్ 2013 షంథిించ ఴలలన యహయు 
(నుో లండ్ లోని ఴర్క పహ న లనినంటికూ) డభేిమజ్ ళ నృజ్ at +48 606 879 339 లేథా ఈ ఫ బల్  wibronika@op.pl   

mailto:pavalam1@hotmail.co.uk
mailto:wibronika@op.pl
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 ఇండుమా, నాగ్ూర్ –మహారహశట ర : JVP ఴర్క పహ న 13-14 అకోట ఫర్ 2012 షంథిించ ఴలలన యహయు అరోక్స గాటల్ 9637-
899 113 లేథా ఈ ఫ బల్ vc_2005@rediffmail.com 

 ఇండుమా, ుంజాబ్ : AVP ఴర్క పహ న 1-2 December 2012. షంథిించ ఴలలన యహయు పశకర్ ఫ సణా 9958-995 234 
లేథా ఈ ఫ బల్ : prmehta11@yahoo.com 

 ఇండుమా, నఽమఢుయ్ు : AVP ఴర్క పహ న 15-16 డులెంఫర్ 2012 భభిము SVP ఴర్క పహ న 10-19 Dec 2012. 

       షంథిించ ఴలలన యహయు యధోద్ ధాగహల్  011-2613 2389 లేథా ఈ ఫ బల్ : vinodknagpal@gmail.com  
 ఇండుమా, భుంఫబ (ధయభక్తే)ి : AVP ఴర్క పహ న 21-22 డులెంఫర్ 2012 భభమిు పనవాయణ ఴర్క పహ న 23 డులెంఫర్ 

షంథిించ ఴలలన యహయు షంథద న ఔులఔభిణ 9869-998 069 లేథా ఈ ఫ బల్ : sanket265@yahoo.co.in 
 ముధ టైడె్ లేటట్స, హార్ట నూో ర్డ, ఔధ కూటఔట్: JVP శిక్షణ 20-21 అకోట ఫర్ షంథిించ ఴలలన యహయు షరహన్ ఈ ఫ బల్  

sairamhealing@gmail.com 

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

గ్మనిక్: మీ ఈ ఫ బల్ ఎడసి్ భాభిణ ేయ ంటధే మీయు news@vibrionics.org థావభహ  ణ యౌమజేమండు. ఈ షభాచాభహనిన మీఔు 
ణ యౌలన ఇతయ చికూణాస నిపణులఔు ఔడా ణ లండు. 

ఈ యహభహా లేక న మీ నశేంటు ణో ఔడా ంచకోఴచా. యహభి షంథేహాలఔు మీ థావభహ భా భరిోధధా యపాఖభు నండు తిేమతాయం 
లనషా ంథి. మీ షసకహభహనికూ ఔాతజఞతలు. భన య ఫ్ైసట్  www.vibrionics.org నుో యటల్ లో లాగని్ అఴడానికూ మీఔు ఇఴవఫడున 
భిజిలేట శాన్ నంఫయున ఉయోగించండు. 

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

 

 

 

 

 

                                                             ఒం సహబ భహమ్! 

 

 

 

సహబ య ైనృమిానిక్సస…ఉచితఫ నై, ధాణమఫ నై య దైమ షంయక్షణ థివలో - భోఖులఔు ఉచితం 
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