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 డా.జిత్ కే అగ్గమాల్ యొక్క డెస్కక నఽుండు  

నిమఫ ైన చికిణా్ తుపణ్ులఔు, 

సామి యొఔక 87వ జనమథిన యభిికోత్వం ఎంణో య బైవంగ అహాదఔంగ భుగలిన ఄనంతయం రింతి తులమంలో ఔ 
అనందఔయఫ నై యణావయణ్భు ధ లక ంథి. ఆథి భన పటటభిా య ైతియోతుక్స్ తృికటటషనయాఔు ఔడా ఎంణో తజీగ ఈండే సభమఫే 
కయణ్ం ఏమిటంటే వయసగ ఇ ధాలగవ సంవత్యభు ఔడా ఈచిత య ైదయ శితయం రింతి భ ైలేా లేటషన్ లో (తౄో టోలు చాడండ)ి 
ఏభుటు చేల లవే చరేయు. సామి యొఔక జనమథని యడేెఔలు సామి జనమసాలంలో జయుపకోవడాతుకి సఽదాయ తృింతం నఽండి 
ఄధఔే ఖంటలు భ ళాై్లో మిాణ్ం చలే వచిిన యబే భంథకిిన గై భోఖులఔు య దైయం ఄంథించాయు. తిీ చినన విషమంలో ఔడా   
జాఖీతా తీసఽకోవడం థాాభ సామి యొఔక ఄదిశయ నేిభూయాఔ ఄనఽఖీహం వయఔాభబయంథి. ఄంత న దద  సభూహతున 
ఉళ ంచనందఽన కధొఔ సభమంలో య ంట ణ చఽిఔుననభందఽ లసలు ముతాం ఄబతృోబధాబ. క తున తుమిషల తయుయత, 
ఉళ ంచతు ఔ ఄపాయసఔుడె వచిి కవలలనతున భందఽ లసలు ఆచిి య మలా యు. అ తయయత య ైదయ శితయం తన ూభిా సభయ్యం లో 
తుచేమడం తృియంతేంచింథ!ి ఇ సంవత్యం కయంప్ లో ఆలాంట ిఄదఽుణాలు ఎధనన జభగిబ. ఔ లయేదళ్ తృదం చాలా తీవంిగ 
కయౌంథ,ి ఆలా కయౌనపుడె ఄథి నమభవడాతుకి ఔతూసం యయం భోజులు డెతేంథి. భన తృికటటషనయుా  గమం కోసం భ ఫ డీ తు 
ఎక్స్ టాి విభిిన్ అయౌవ్ అబల్ లో తమాయుచలే గమం మీద భల ధనటిలో తీసఽకోవడాతుక ిఔ ఫాటలి్ గోయల లస ఔడా ఆచాియు. 
ఔ ఖంటలోధ,ే లేయదళ్ ఎుటిలాగధే నడచిాయు ఎటువంట ిధొను లేథా గమం అనయలు లేదఽ! ఆథ ిభన సామి యొఔక 
ఄతృయఫ ైన నేిభ కి తుదయశనం! 

ఇ సంవత్యం ఄకోట ఫర్ లో ఄఫ భికలో (తోౄ టో చాడండి) హభోట ోర్్, ఔధ కిటఔటోా  జవైీన తృికటటషనయాఔు వర్క షప్  తుయాళ ంచాభు. 
ఄఫ భకి భభమిు దక్షణి్ ఄఫ భికలోతు క లంతమా నఽంచి వచిిన 21 బఔుా లు అతమ ల ంటర్ వదద  జభగిని భ ండె భోజుల వర్క షప్ 
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ఔు హజభ ై  విజమవంతంగ కోయు్ ూభిా చేసయు. ూమతా ఄయహత తృ ుందిన ఒక్ ర ైతయిో టీచర్ నఽ బవిష్యత్తా లో ర ైతయిో ళవే 
చేమడాతుకూ ఆసకూా చాే సధక్ులక్ు శిక్షణ ఇచఽుటక్ు తుమముంచాభతు మీక్ు తెయౌమచమేడాతుకూ ననేఽ ఎుంతో 
సుంతోలుంచఽచఽనాూనఽ. మీయు అ టచీర్ నఽ trainer1@usa.vibrionics.org థాాభ సంథిించవచఽి. 
సామి ఄనఽఖీహంణో, ర ైతయిోతుక్స్ లవే విసాభిసోా ంథి భభమిు సామికి లేవ చథేాద భధ ేతుఫదదత ఈననయయందభకిట ఔడా ఄవకశం 
ఈంథి. మీయు మీ థేశం కోసం ఔ సభనామఔయా కవడాతుక ిఅసకిా లేథా టచీర్్ శిక్షణ్ కోయు్ కోసం దయకాసఽా  చ మాయలనఽఔుంట,ే 
ధాఔు ఔ ఆఫ బల్ ంండ.ి 

నవంఫర్ 24న, తిచిార్  జిలాా , కైయళ్, పాయతథశేం ఔు చ ంథిన ర ైతియోతుక్స్ తృికటటషనయుా  ఔ రశాత ర ైతియోతుక్స్ సాసాత శితయం 
సభాజంలోతు అధాభోఖయతృల ైన థనీఽల కోసం భోజూ లవే చమేడాతుకి సా నంచాయు. ఆథి ఄదఽుతఫ నై భుందడెఖు భభిము గొు 
ళేవ భుకయంగ ఆథి అ గీ భ జిలఔు ఄందఽధా డఫుబలేతు  నేద జిలఔు ఔ ఄదఽుతఫ నై ఄవకశం. పాయతథేశం యొఔక ఆతయ 
భషట ా లు, యభ ినఽండి నేయిణ్ తృ ంథ ితాభతింగ పాయతథశేం లో ఆంక ించయయాంగ ఄధేఔ కైంథాిలు ఏయుడాలతు ఫభేు 
అశిసఽా ధానభు. 

నవంఫర్ 25న, పాయతథేశం లో ఫ ంఖుళ్ొర్ వదద  కయన్ర్ ణిాయభానమ చికిత్లు ఖుభించి కర్్ భోడ్ హలుటలోా  ఔ సదసఽ్ 
తుయాళ ంచాయు. అయుఖుయు తుపణ్ులు వివిధ యకల కయన్ర్ శకిావంతఫ నై చికతి్లు ఖుభించి సభాచాయం ఆచాియు. అసఽతిి నఽండ ి
వచిిన భుఖుగ యు శసార చికతి్ తుపణ్ులు, శకిా చాలన చికతి్లు వలన లతద  తృ ంథని భోఖుల ఄదఽుతఫ ైన వయకిాఖత ఄనఽబయలనఽ 
ంచఽఔుధానయు. ర ైతియోతుక్స్ ఖుభించి కయన్ర్ భోఖులణో, య దైఽయలణో భాటాా డేందఽఔు ననఽన అహాతుంచడం గౌయవంగ ఈంథ.ి ధేనఽ 
అయు వివిధ యకల కయన్ర్ కసైఽలు ర ైతియోతుక్స్ థాాభ ూభిాగ ఎలా నమఫ ైనయో వివభించానఽ. సామి ఔి వలన ధా 
ఈధాయసతున ఄందయు చఔకగ అదభించాయు.  

ఎుటఔిపుడె, తృికటటషనయుా , 2012 డిల ంఫర్ 21 ఖుభించి సామి ఏఫ ైధా చ తృుభ ఄతు ననఽన ఄడెఖుతేంటాయు. ఫాఫా థతీు 
ఖుభించి ణియేఔంగ చ నునటుా  ధా దఖగయ సభాచాయం లేదఽ. కతూ, భనం భానవ చభతిలిో ఔ భుకయఫ నై ఄతేవిథి్  తృియంబ దశ 
వదద ఈధానభతు తుస్ంథేహంగ చ ుఖలనఽ. తుస్ంథేహంగ, చ ుఫడెతేనన తిిథీ భనందభకిి ఔ ఫలేుక లుప తుసఽా ంథి. 
క ంతభంథి ఔ ఄదఽుతఫ నై సంగటన విశాంలో 21-23 డలి ంఫర్ 2012, సభమంలో 8 తుమిషలు తృటు జయుఖుతేంథి ఄతు 
నభుమతేధానయు. ఇ 8 తుమిషల తృటు ఄతయంత ఄదిఔ తృౌనఃపనయం ఖల శకిా యిహం ఇథర్ మీద సిభించఫడెతేంథి. భనలో 
సాక్షమ శఔుా లనఽ ఖీళ ంఖల జ ణాానఽలు ఖతంలో ఄనఽబవించిన థేతుక ైధా మించి  అఔయంప చేసఽకోఖల సంూయణ ఄవగహన 
ఈననయయు థీతు ఖుభించి ణ లుసఽక నఖలయు. భభింత సభాచాయం తాయలో భా య బ్ ల టై్ లో తృో స్కట  చమేఫడెతేంథి, కఫటిట 
www.vibrionics.org ఔు లాగ్ అన్ ఄవడం భభిచితృో ఔండి. 

సబలవేలో నేిభణో  
మీ జిత్. క . ఄఖగభాల్ 

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

 ర ైఫరి  మశ్రభాలు (భుందఽలు) ఉయోగతుంచిన కేసఽ వివమలు 

1. విష్ డుశ్భు (ఇనఽలుఎుంజా) ట ైప్ H1N1 - ళ్ైాన్ ఫ్ూూ  11205…ఇుండుమా  

54 ఏళా్ భళ ళ్ ల ైాన్ ఫ్ూా  యయథ ిఈననటుా  తుభద యణ్ చేమఫడ ిఅసుతిలిో చేయవలలనథిగ సాచించఫడనిథ.ి అవిడ య ైఫరి  ఫ డిలన్ 

తనఔు సహమ డెతేంథేమో ఄధే అశణో య ైతియో తృికటటషనభని సంథిించింథ.ి అవిడఔు కిీంథ ిభైఫేడలిు ఆవాఫడనివి:  
CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory 
allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 cough chronic 
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అ భోజు సమంతంి ముదలు భయుసట ిభోజు ఈదమం11 ఖంటలఔు య ైదఽయడెనఽ సంథిించ ేవయఔు తిి ఖంటఔు ఔ డోసఽ 
తీసఽకోయయౌ్ంథగి అఫ ఔు సాచించాయు. భయుసట ిభోజు య దైఽయడె అఫ నఽ భీక్షించి 80% ఆధ ెక్షన్ తగిగనటుా , ఄందఽవలన అసుతిలిో 
చేయవలలన ఄవసయంలేదతు చ తృుయు. అవిడనఽ ఄవపట్ నేషంట్ భోగిగ య ైదయం చలే తఔుకవ డోసఽ మాంటఫియోటిక్స్ ఆచాియు. అవిడ 

య ైతియో భ మిడీలనఽ భభో భ ండె యభలతృటు తీసఽక ధానయు, ముదట ియయం TDS, భ ండవ యయం BD. ఇ భ ండె యభలలో అవిడ 

భిూయణ సాసాత  తృ ంథాయు.   

సంతృదఔుతు యయకాయనం: సబ భమ్ తృ టెన్ టెైజర్ యడ ేఄఫాయసఔులు న  ైభ మిడీలఔు ఫదఽలుగ ఆవి ఆవావచఽి: NM8 Chest + 

NM18 General Fever + NM30 Throat + NM31 Tonsils & Glands + NM63 Back-up + NM70 CB9 + NM79 Flu 

Pack + SM41 Uplift. 

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

2.  భళాష్క (ళ్మతఫిల్  (తణణత్ 2640…ఇుండుమా 

ఔ య ైతయిో ముఫ లై్ య దైయ శితభతుకి ఔ భళ మల తన 2½ సంవత్భల ఔుభాయుడితు చతేిలో టుట ఔుతు తీసఽఔువచిింథి. 
ఎందఽవలనంటే ఄతనఽ నడవలేడె, తులఫడలేడె భభమిు ఄతతు తల చాల న దదథగి ఈండ,ి ఔనఽలు ఔడా లా యంగ లేఔ చతేేలనఽ 
ఔడా న కైతాైలేఔ తృో బయేడె. చాడటాతుకి ఄ దిశయం చాల హిదమవిథాయఔంగ ఈంథి. ఄందభి హిదమాలు ఄ ఫాలుడతిు చాచి 
చయౌంచితృో మాబ.  ఄతతుకి ఇ కిీంథ ిభ మిడలీు ఆవాఫడా్ బ: 
CC12.2 Child tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC20.1 SMJ tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.5 

Spine...QDS భూడు న లల తృటు.    

భూడె ధ లల తయుయత జభిగని య ైదయ శితయంలో, అ ఫాలుతు తయాౌ యొఔక కిికంటావిడ అ ఫాలుతులో చాల భంచి భాయుు 
ఔనడిందతు చ నుంథి. ఄతతుపుడె తులఫడఖలడె, ఔభోిఖలడె, చేతేలనఽ క థిదగ న కై తాఖలడె భభిము ఄతతు చాప ఔడా 
లాయంగ ఈండ ిచఔకగ నవాఖలుఖుతేధానడె. ఇ ఄధఽబతఫ నై యయా వితు ఄందయు చాలా సంణోఱంచాయు. ఄందయు ఆతతులోతు భంచి 
భాయుు ఆలాగై క నసగలతు సామితు తృిభి్ంచాయు భభిము న ై భ ఫడేిలనఽ క నసగించటాతుకి ఄతతుకి య ైతియో గోయ్లు ఎఔుకవగ 
ఆవాఫడా్ బ. 

సంతృదఔుతు యయకాయనం:  

మీయు సబ భమ్ తృో టెమ్ టెజైర్  ఈయోగించేయభ ణైే న ై భ మిడలీఔు ఫదఽలుగ ఆవి ఆవావచఽి:   
NM4 Brain + NM5 Brain TS + NM25 Shock + NM90 Nutrition + OM20 Paralysis Flaccid + OM21 
Paralysis Spastic + SM12 Brain & Paralysis + SR356 Plumbum Met + SR458 Brain Whole + SR459 
Brain (Broca’s Area) + SR460 Brain (Cerebellum) + SR461 Brain (Medulla) + SR462 Brain (Pons) + 
SR463 Cranial Nerves + SR532 Sympathetic Nervous System + SR546 Baryta Carb. 

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

3.  రయధికూ గ్ుమ ైన ళేఫాలమస్క తిత్తా లు 11389…ఇుండుమా  

ఇ తృికటటషనర్ ఔుభాయుడె ఎలాపడె తలనఽ గోఔుకధయేడె భభిము ఄతతు తలంణా చాలా చఽండెి వపంథి. ఄతనఽ తన తల 
య ంటుిఔలు క్షవయం చేసఽఔుధానఔ తన యొఔక దఽయదఔు, చికఔుఔు భూల కయణ్ం ఔనడింథి. ఄతతు తలంణా ఫొ ఫబలణో తుండి 
ఈంథి. ఇ ఫొ ఫబలు లఫేాఱ బసె్క ఖీంధఽల థాాభ సవిించిన దవి థాయాభుల థాాభ ఏయుడని ణ ైల తితేా లు. ఇ ణ లై తితేా లు ఫాగ 
యచితృోబ సంఔీభణ్ం (infection) చ ంథ,ి ఇ విధఫ నై ఫొ ఫబలుగ ఏయుడా్ బ. వీటతిు య ైదయం చమేఔ ఄలాగై వథిలేలేా  ఆవి ఖీంధఽల 
సియతున ఄడె్ క తు చాలా ఄసౌఔభయతున ఔలుఖ చేసా బ. ఄతతుకి కిీంథ ిభైఫడేలిు ఆవాఫడా్ బ:  
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CC14.1 Male tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies + 

CC21.7 Fungus…సమంతంి 5 ఖంటల నఽండ ి11 ఖంటల వయఔు 6 సయుా  భభమిు భయుసటి భోజు ఈదమం 2 సయుా  

భయుసటి భోజు ఈదమం 11 ఖంటలఔు, ఄతతు తలనఽ భకీ్షించగ చయమంన ై యప 95% తగిగతృో బంథి. ఇ ఫాలుడె 10 భోజుల తృటు 
ఆథ ేకంఫర నఽ TDS గ క నసగించాడె. అ తయుయత, చినన చినన ఫొ ఫబలు ఏయుడా్ బ కతూ యన ణైే భలేదఽ. ఄందఽవలన భభో 
10 భోజులు యడటాతుక,ి కంఫర నఽ కిీంథ ివిధంగ భాభిి  ఆవాడం జభగిింథి:  

CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC14.1 Male tonic + CC15.1 Mental & Emotional 

tonic…TDS భభో 10 భోజుల తృటు.  

ఄపుడె చఽలేా  క ంత తృ డి చఽండెి ఆంక ఈంథి కతూ, ఆధ ెక్షన్ ూభిాగ తృోబంథి. ఄతతుక ిచఽండెినఽ తృో గొటటడాతుకి భభమిు 
తుయభించటాతుకి మాంటీ డాయన్ డఫి్ షంప తు ఆంఔ ఏ విధఫ నై య దైయం ఆవాలేదఽ. 

సంతృదఔుతు యయకాయనం: 
మీయు సబ భమ్ తృో టనె్ టెైజర్ ఈయోగించేయభ ణైే ఆవి ఆవావచఽి: NM12 Combination-12 + NM36 War + NM72 
Cleansing + NM84 Hair Tonic + NM113 Inflammation + BR17 Male + SR250 Psorinum + SR264 Silicea (30C) + 
SR280 Calc Carb + SR292 Graphites + SR294 Hepar Sulph (30C) + SR351 Kali Carb + SR546  Baryta Carb. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4.  ఎక్ుకవ జాయభుతో క్ూడున తీవిబ ైన చవెినొృ 01150…కరర భేలమా   

5 సంవత్భల ఫాలుడె 40 డిగీీల ల ంటీగైీడ్ ఄదిఔ జాయంణో, తీవఫి నై చ వితృో టు, తల భభమిు గొంతేధననుణో తీసఽఔుభఫడా్ డె. 
ఄతతుకి తన య ైదఽయతుచే భ ండె కోయు్ల మాంటిఫయోటకి్స్ ఆవాఫడనివి, కతు తన అభోఖయ లాతిలో ఏ విధఫ నై భాయుు భలేదఽ. 
య ైదఽయడె యఔా భకీ్ష చేబంచభతు చ తృుయు. అ ఫాలుతుకి ఄపుడె యఔా భీక్ష జయుగ ణ లా యఔా ఔణ్ాలు 200 ఔంటే తఔుకవ 
ఈననటుా  ణ యౌలంథి. ఇ ఫాలుతు య దైఽయడె ఆతతు అభోఖయ భలిాతి చాల క ంత అంథోళ్న చ ంథాయు, కతూ భభ ిక తునఄలోా తి 
భందఽలు ఆవాడాతుక ియ నఽకడాయు. ఄందఽవలన, ఄ య ైదఽయడె ఫ లాడోన ఄధ ేహోమియో భ ఫేడనిఽ ఇ ఫాలుతుకి లతౄయసఽ చేసయు! 
భన తృికటటషనర్ కిీంథి యటితు ఇ ఫాలుతుక ిఆచాియు:       
#1. NM86 Immunity + OM1 Blood…TDS 

#2. NM113 Inflammation…TDS                                                                                                                                   

#3. NM114 Elimination…OD 

ఔకభోజులోధే ఄతతు శభయీ ఈషోణ ఖీత తగిగంథి భభమిు యయం భోజులలో సదాయణ్ లాతిక ిచయేుక తు ఇ ఫాలుడె చఔకగ తినడం, 

తుదతిృో వడం, అడెకోవడం జభిగంిథి. భభొఔ యయం తయుయత, యఔా భకీ్ష జయుగ పయౌతం ఇ సభి ధాయమలాగ  
ఈంథి.  #2 భభిము #3 క నసగినిఫడెతేధానబ భభిము NM114 chest tonic...TDS నఽ సంూయణ అభోఖయం కోసం 
ఔలటం జభగిింథి. 

సంతృదఔుతు యయకాయనం: 
మీయు 108 CC ఫాఔు్ ఈయోగించయేభ ణై ేCC9.4 Children’s diseases నఽ న యైటిక ిఫదఽలుగ ఄంణ ేపయౌతభునఽ 
సదించఽటఔు ఆవావచఽి.       
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. సుంతాన తృిా  లేక్ుుండుట02799…మూకే 
36 ఏళ్ళ భళ ళ్ఔు న మ్లా  11 సంవత్యభులు కవసఽా నన తన యొఔక భోఖ తుభోధఔ వయవసా భభిము కోీమోసోమోలో ఏయుడ్ సభసయ 
వలన ఖయుం ధభించఔ పాదడెత ఈంథి. అవిడఔు భూడెసయుా  IVF చికిత్ విదానం ఆవాడం జభిగింథి కతూ ఄయేవి పయౌతం 
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ఆవాలేదఽ. అవిడఔు ఔ తడ్నఽ దతాత తీసఽకోయయౌ్ంథిగ సలహ ఆవాఫడింథి, కతు అవిడఔు తన యొఔక సంణానం కయలధ ే
కోభిఔ ఫలంగ, భనసంణా తుండి ఈంథి. తృికటటషనర్ కిీంథి యటతిు అఫ ఔు ఆచాియు: 

NM7 CB7 + OM24 Female Genital + BR7 Stress + BR16 Female + SM6 Stress + SM39 Tension + 
SR255 Calc Sulph (200C) + SR262 Nat Phos 200C + SR537 Uterus + SR544 Aletris Far…TDS 

భభిము108 ఫాఔు్ నఽంచి CC14.3 Male infertility...TDS అవిడ బయాఔు ఆచాియు.                                                              
న ై భ ఫ డీ లనఽ అవిడ 5 ధ లలు తీసఽక గ 6వ ధ లలో అవిడ ఖయుం ధభించింథి. అవిడ తనఽ ఖయుం ధభించిన భ ండె ధ లల తయుయత 
ఇ విషమం తన య దైఽయడిక ిణ యౌనంథి, ఎందఽ ఔంట ేఅఫ  ణానఽ తుజంగ ఖయువత లేథా ఄతు తుభద భించఽక తు అ తడ్ ూభీా అభోఖయంణో 
ఈననటుా  నభమఔం ఔయౌగకై య దైఽయతుకి చ తృులతు పావించింథి. అవిడ ఖయుంధభించిన విషమం వినన య దైఽయడె అశియయతృో మాయు! 
సకతుంగ్ భకీ్షలో ఔడా తడ్ అభోఖయంగ ఈననటుా  భభమిు అఫ ఔు సఽక సివం జభగిై ఄవకశం ఈననటుా  ణ యౌసకై అ య దైఽయతుకి 
ఔడా నభమఔం ఏయుడింథి. ఎ భోజులోధ నై అఫ ఔు సివం జభిగై ఄవకశం ఈననందఽన అఫ  ముతాం ఔుటుంఫం, లేనళ తేలు, 
సఽక సివం కోసం ఎదఽయుచాసఽా ధానయు. 

సంతృదఔుతు యయకాయనం: 
108CC ఫాఔు్ ఈయోగించయేభ ణైే: 
ళా ీ యొక్క ఇన ౄమతియౌటీ కరయక్ు:  
CC8.1 Female tonic. 

సబ భమ్ తృో టనె్ టెైజర్ ఈయోగించయేభ ణై:ే  
ుయుష్తతు యొక్క ఇన ౄమతియౌటీ కరయక్ు:  
OM22 Male Genital + SR216 Vitamin-E + SR254 Calc Phos (200C) + SR262 Nat Phos (200C) + SR522 
Pituitary Anterior + SR534 Testes 

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

6. గ ుంత్త నొృ, దగ్ుగ  భమతము ళ్ైనళ్ైటిస్క 1176…ఫర ళూమా  

75 ఏళా్ భళ ళ్ చాల భోజులుగ గొంతేభంట, ఔపంణో ఔడిన దఖుగ  భభమిు ల నైల టైిసోా  పాదడెత సహమం క యఔు వచిింథి. 
అవిడఔు కిీంథవిి ఆవాఫడా్ బ:                                                                                                                                     
#1.  NM36 War + NM70 CB9 + NM71 CCA + NM113 Inflammation…TDS 

#2.  SM26 Immunity + SM27 Infection + SM31 Lung & Chest + SM35 Sinus + SM40 Throat…TDS   

ఔయయం భోజుల తయుయత అవిడ అభోఖయం 20 రతం ఫ యుగ ైంథి.  ఄపాయసఔుడె చాలా శినలు యేసఔ, అవిడ తనఔు 15 ఏళా్ 
వమసఽలో లేకతస్క యయద ిసంఔీమించినటుా  ణ యౌనంథి. ఄుటినఽంచి అవిడ ఫాింక ైటిసోా  పాదడెత ఈంథి. 20 సంవత్భల 
తయుయత అవిడఔు ల ైనస్క సభసయవలన ఆఫబందఽలు ఏయుడా్ బ. ఄంణే కఔ క తునసంవత్భలుగ ఄలోా తి య దైఽయలు ఆచిిన 
చాలా యకల మాంటిఫయోటకి్స్ వలన చాలా ఎలభీి సంఫందతి సభసయణో పాదడా్ యు. అఫ  యొఔక థయీఘకయౌఔ సభసయలనఽ 
నమం చమేటాతుక ిభభిము అవిడ ఄధాభోఖయం లేకతస్క యయదిణో ముదల ైందతు ణ లుసఽఔునన ఄఫాయసఔుడె అవిడఔు ఔ 
సో భోతుముమ్ మిమాస్కమ కోయు్,ఇ కిీంథి విదంగ ఆయాలతు పావించాయు: 
#3. SR250 Psorinum 10M, 1M, 200C, 30C, 6C…ితి తృో ట తూ్  ఒక్ మోతాదఽ భధయ వయవధి ఒక్ గ్ుంట ఉుండాయౌ , 
అతుూటిక్ుంటే ఎక్ుకవ తృో ట తూ్ 10M తో తృియుంతేుంచాయౌ.  

ముదట ియఔఫ నై పల్ ఄవపట్ ఔ భోజు తయుయత ముదల ైంథి, ఄనగ ఄతున భోఖ లక్షణ్ాలు న భగిబ. భ ండె భోజుల తయుయత, 
అవిడఔు క ంచ ం ఈశభనం ఔయౌగింథి. భూడె భోజుల తయుయత, అవిడఔు కిీంథి భ ఫ డలీు  ఆవాఫడా్ బ: 
#4. SR294 Hepar Sulph Calc 10M, 1M, 200C, 30C, 6C… తీసఽక్ునే విధానుం భమతము మోతాదఽ ్నై చెృన 
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విధుంగ. భ ండె భోజుల తయుయత అవిడఔు కిీంథవిి ఆవాఫడా్ బ: 
#5. SR318 Thuja 10M, 1M, 200C, 30C, 6C… తీసఽక్ునే విధానుం భమతము మోతాదఽ ్నై చెృన విధుంగ                     
ఄబదఽ భోజుల తయుయత, అవిడఔు చాలా ఫాగ ఈనన ఄనఽబూతి ఔయౌగింథి. దఖుగ  థాథాపగ తృో బంథి. గొంతే ఔడా ఫాగ ఈండి 
భభిము ల ైనసఽా  కిామర్ గ ఈధానబ. ఉనభి తితేా ల నఽంచి వచేి ఔపం ఔడా తాయగ తగిగ  ఔ యయం తయుయత, అవిడ 
థాథాపగ 100% అభోఖయంగ ఈంథి. 

సంతృదఔుతు యయకాయనం: 
ఔ మిమాస్కమ భభమిు భ ండె భ ఫ డలీనఽ ఈయోగించి థయీగకయౌఔ అభోఖయ సభసయలనఽ క తా ద్తిలో నమం చమేటాతుకి ఆథ ి
ఔ చఔకట ిఈథాహయణ్.    

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

 ఆమోగ్య చిటాకలు 

ఄయటి ండె ఖుభించి యసాయలు   

ఄందఽవలా జతూస్క ఄయట ిండె ఄంట ేచాలా ఆషటడెణాయు థాతుకి కయణ్ం, ఔ జతూస్క రలా రమ భిరోధన కియం, ఄయట ికయన్ర్ 
వయతిభఔై లక్షణ్ాలు TEN ఔయౌగ ిఈంటుంథ.ి ఄయట ిండె ఎంత ఫాగ భాగిణ ేథాతు యొఔక 
కయన్ర్ వయతిభఔై లక్షణ్ం ఄంత ఎఔుకవపగ ఈంటుంథ.ి ఄయట,ి థాిక్ష, మానల్, పచికమ, 
న ైధానల్, నమర్ భభిము వివిధ ండెా  యొఔక అభోఖయ యిోజధాలు తృో లిడం కోసం 
టోకోయ విశావిథాయలమంలో ఔ తృ ి  సర్, తుయాళ ంచిన ఔ జంతేవప యిోఖంలో, ఄయట ి
ఈతాభ పయౌణాలు ఆచిింథ.ి ఆథ ిణ లా యఔా ఔణ్ాల సంకయ న ంచడఫ ేకఔుండా కయన్ర్ 

వయతిభఔై థాయ్ం TEN ఈతుతాితు భభిము శభీయం యొఔక భోఖ తుభోధఔత సభయ్యం న ంచింథ ి

తిి భోజు ఔట ిలేథా భ ండె ఄయట ిండెా  తింట ేజలుఫు, ఫ్ూా  భభమిు ఆతయ భోఖభులు భఔుండా శభభీతుకి భోఖతుభోధఔ శకిాతు 
ఆసఽా ంథ.ి జతూస్క తృ ి  సర్ కియం, సఽప చయమం, భచిలు ఈనన ఄయట ిఅఔుచి చయమం ఄయటి ఔంటే 8 భైటుా  ఄదిఔంగ ణ లా యఔా 
ఔణ్ాల సభయ్యం ఫ యుఖు యుసఽా ంథి. ఔనఽఔ ఄయట ిండె భనం అభోఖయంగ ఈండటాతుక ిసహమడ ేఏక ఔై భాయగం ఆథ ే
కదఽ.ఄందఽవలన తిి భోజు 1 లేథా 2 ఄయటి ళ్ైళ అహయం లో తుతుసభగి ఈండవలలన ఄవసయం ఎంణ ధైా ఈంథి.  

భనో రయక్ులత్: ఆటవీల జిల భనసఽ అదాయంగ జభగిిన ఔ సభైా కియం డని ిషధనా  ఫాధడెతేనన జిలోా  చాలా భంథి ఄయటి 
ండె తినన తయుయత చాల సౌకయంగ ల్ ఄమాయయు. థాతుక ికయణ్ం ఄయట ిండోా  టీతిృోట తౄన్ ఄధ ేఔక యఔఫ ైన తృో ి టీన్ ఈంటుంథ ి
ఄథ ిశభీయంలో ల భోటోతున్ గ భాభ ిమిభయౌన రింతంగ భభిము అనందంగ ఈంచి మీ భానలఔ లాతితు ఫ యుఖు చసేఽా ంథ.ి   
PMS: భాతలిు భభిచితృో ండ ి- ఄయట ిండె తినండి. థాతులో ఈనన విటమిన్ B6, మీ భానలఔ లాతితు పిావితం చలేే ఫాడ్ ఖూా కోస్క 
సా బతు తుమంతిిసఽా ంథి. 

యకా్ఴీనత్: ఄయటిండెా  లో ఐయన్ ఎఔుకవ ఈంటుంథ,ి ఄయటిండెా  యఔాం లోతు ళెమోగోా తన్ ఈతుతాితు ఎఔుకవ చేసఽా ంథి. ఄందఽవలన 
యఔాళనీత ఈనన సందభులలో సహమడెతేంథ.ి 

యకా్తోృ టు: ఄయటలిో తృ టాఱమం చాల ఎఔుకవగ ఈండ ిసో డిమం చాలా తఔుకవ ఈండడం వలన ఄదిఔ యఔాతృో టునఽ తుమంతిిసఽా ంథ.ి 
ఄందఽవలన, ఄఫ భికలోతు పపడ్ ఄండ్ డగి్ ఄడిమతులేట షాన్ ఄదఔి యఔాతృో టు భభమిు సోట ా క్స వచేి ఄవకరతున తగిగసఽా ందతు చ ుడాతుక ి
ఄయట ిభశిీభకి ఄదకిభఔింగ ఄనఽభతిచిింథి.      
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ఫరిభన్ వర్: టిాక న్ హమ్ లోతు 200 సాకల్ విథాయయుా లఔు (మూక ైలోతు మిడలి్ ల క్స్) యభి ఫ దడె యొఔక శకిాతున ంచడాతుకి 
టిన్ లో, విభభంలో, భదాయహన అహయంలో ఄయటిండె తినడం వలన భకీ్షలు ఫాగ భమఖయౌగయతు ణేయౌంథ.ి తృ టాఱమం 
ఄదఔింగ ఈననఄయట ిండెనఽ తినడం థాాభ ఫ దడె యొఔక చఽయుఔుదనం ఫాగ ఫ యుఖవపతేందతు భిరోధనలు 
చ ఫుతేధానబ.            

భల ఫదుక్ుం: ఄయట ిండెలో  ైఫర్ ఎఔుకవ ఈంటుంథ ిథాతు వలా భలం సగ ఄవపతేంథ,ి ఆథ ిభల ఫదుక్ుం సభసయనఽ 
భందఽల ఄవసయం లేఔుండా తృో గొడెతేంథ.ి 

దఽష్ ర్ఫారలు: ఄయట ిమిల్క ఱేక్స లో ణధే ేఔలుపఔుతు ణాఖడం వలన హయంగోవర్ ఫాభ ినఽంచి ఄతి ణ ందయగ కోలుకోవచఽి ఄయట ి
ఔడెపనఽ రంతయచి, ణధే ేయొఔక సహమంణో తగిగన యఔాతంలోతు చఔకయ రణాతున న ంచఽతేంథ.ి తృలు మీ శభభీతునరంతయచి 
వయవసానఽ భీళెడైేటి్ చేసఽా ంథ.ి       

క్డుులో భుంట: ఄయటిళ్ళక ిఅభా తణాాతున తటసా భచిే ఖుణ్ం సహజంగధ ేఈండటం వలన, ఔడెపలో భంట తఖగడాతుక ిఔ 
ఄయటి ండెనఽ తినడాతుక ిమితినంచండి.    

రేవిళ్ళు వికయభు: భ ండె పోజధాల భధయ ఔక ఄయట ిండె సనక్స్ గ తింట ేయఔాం లోతు చఔకయ రతం న భగి ియేవిళ్ైళ వికయభు 
దాయం ఄవపతేంథ.ి 

దోభ కటు: కిీమి కటు కటీం భమడం ఔంట,ే ఄయట ిణ ఔక లోయౌ పాఖంణో పిావితఫ ైన తృింతం మీద యుదదండి. చాలా భంథికి ఆథి 
ఄదఽుతంగ యప భభమిు భంటనఽ తగిగంచింథ.ి  

నయభులు: ఄయటిళ్ళలో ధాడ ీవయవసానఽ రంతయచ ేB విటమినఽా  ఄదిఔంగ ఈంటాబ. 

అధిక్ ఫయువు భమతము తు వదీ: అలటమాా లోతు ల ైకలజీ ఄధయమన సంసా కియం తు మందఽ ఎఔుకవ తాిడ ిఎదఽభొకధ ే
ఈథోయఖులు చాకోల ట్్ భభిము చిప్్ వంట ిఅహభతున ఎఔుకవగ తింటాయతు ణయేౌంథ.ి 5000 భంథ ిహలుటల్ భోఖులనఽ 
ఖభతుంచిన భిరోధఔులు ఫాగ ఉఫకమం ఖల వయఔుా లు ఄదిఔ తాిడ ిఖల ఈథోయగలలో ఈంటుననటుా  ఖభతుంచాయు. తాిడ ి
భూలంగ ఎఔుకవగ చియుతిళ్ైళ తిధ ేసాపాయతున ఄదిఖమించాలంట ేతిి భ ండె ఖంటలక ఔసభ ిఄదఔి కభోబళెడైేటి్ ఖల అహభతున 
తీసఽకోయలతు అ తుయేథఔి య లాడించింథి.  

ుుండుూ : ఫ తాతు సఽతునతఫ ైన సాపావం వలన ఄయట ిండెనఽ నఖేులలోతు సభసయల క యఔు యడణాయు. ఒవర్-కీ తుఔల్ కసైఽలలో 
ఫాధ లేఔుండా తినఖయౌగ ైఏక ఔై ండె ఆథి. ఆథి ఄదఔి అభా తణాాతున తటసా యచటఫ ేకఔుండా ఔడెప లోయౌ పాఖంలో ఔ 
ూత లాగ ఏయుడ ిభంటనఽ తగిగసఽా ంథ.ి   

 ఉషోో్ గ్రత్ తుముంతి్ణ: ఄధేఔ ఆతయ సంసకితేలలో, థేరలలో ఄయట ిళ్ళనఽ చలాదనం ఆచేి ండెగ పావిసా యు. ఎందఽఔంట ే
తలుా లు కఫర తేనన లా రల యొఔక రభీయఔ భానలఔ యేడితు ఆథ ితగిగసఽా ంథ.ి   

ళజనల్ ఎ్కూావ్ డుజాయడర్ (SAD): సహజ భానళక్ ళితితు ఉతేాజ యచ ేటిీతిోృ తౄనఽూ క్యౌగత ఉుండడుం వలూ  అయటి ళ్ళు SAD మోగ్ులక్ు 
చాల బేలు చేసా భ.    

ధాభతృనుం భమతము  తృ గక్ు ఉయోగ్ుం: ధాభతృనాతుూ భానాలనఽకరుంటునూ వయక్ుా లక్ు అయటి ళ్ళు సహాముం చేసా భ. 
ఎుందఽక్ుంట ేరటిలో ఈనన విటమనఽూ  త6. త12, ఄంణకేఔుండా ఄయటిలో ఈనన తృ టాలముం భభమిు బ గనూలముం,తుకోటని్ 
భాతురేమడుం వలన క్యౌగే మతణాభాల నఽుంచి శ్మనయుం కోలుక్ునేుందఽక్ు తోడృడుతాభ.  



 8 

 ఒతాిడు: కటలఔ కతుజఫ ైన తృ టాఱమం ఖుండ చపుడెనఽ సదాయణ్ఔీయణ్ చసేఽా ంథ,ి ఫ దడెఔు అకి్జన్ ంపతేంథ ిభభమిు మీ 
శభయీం యొఔక జల సంతేలధాతున తుమంతిసిఽా ంథ.ి భనం  తాిడకి ి ఖుభ నైపుడె భన శభయీ జీవ కిీమ యేఖం న యుఖుతేంథ ి
ఄందఽవలన తృ టాఱమం రతం తఖుగ తేంథ.ి కవపన తృ టాఱమం ఄదిఔంగ ఖల ఄయట ిళ్ళనఽ తినడం చాలా భంచిథ.ి  

 సిోో క్స్: " నాయ ఆంగా ండ్ జయనల్ అఫ్ ఫ డిలన్ " లో భరిోధన కియం, సదాయణ్ అహయంలో పాఖంగ ఄయట ితినడం వలన సోట ా క్స 
థాాభ భయణ్ం సంబవించే భిాథాతున 40%రతం వయఔు తగిగంచవచఽి! 

ుయౌయుూ : సహజ ితాయభాూమాలు ర ైు ఆసకూా ఉనూరయు ఏభుంటాయుంట ేుయౌయుూ నఽ తోృ గ టాి లుంటే, కరుంచుం అయటి తొక్క లోయౌ 
ఫాగతుూ ుయౌర్ ్ ైఉుంచి తృూ సిర్ లేదా సమతిక్ల్ టేతాోృ  అతికూుంచి ఉుంచిత ేుయౌర్ భాముం!    

ఄందఽవలన, ఄయట ిండె తుజంగధ ేఎధనన భోగలఔు సహజఫ ైన ఓషధం. కతూ ఖుయుా ంచఽకోండి, ఄయటితు జి్ లో భాతంి 
ఈంచఔండ!ి అనల్ ణో తృో యౌలేా  ఄయటిండెలో తృో ి టనీ్ ధాలుఖు భ టుా , కభోబళెడైేటిుా  భ ండె భ టుా , పాసాయం భూడె భ టుా , విటమిన్ A 
భభిము ఆనఽభు ఄబదఽ భ టుా  భభిము ఆతయ కతుజాలు భభిము విటమినా భ ండె భ టుా  ఄదిఔంగ ఈంటాబ. థీతులో 
తృ టాఱమం పషకలంగ ఈంటుంథి. కవపన ఆథ ిఄతేయతాభ అహయ థాభద లలో ఔటతు ఔచిితంగ చ ువచఽి. ఄందఽవలధే 
ఆపుడె భనం “భోజుక ఔ ఄయటి ఈంచఽతేంథి దాయంగ డాఔటభిన” ఄతు ఄంటాభు!   

 http://www.naturalnews.com/031308_bananas_health_benefits.html 

 http://www.naturalnews.com/028206_bananas_health.html 

 http://www.naturalnews.com/034151_bananas_nutrition_facts.html 

 http://healthmad.com/nutrition/10-health-benefits-of-bananas/ 

 http://www.naturalnews.com/026376_selenium_cancer_thyroid.html 

 http://www.naturalnews.com/026368_calcium_magnesium_vitamins.html 

 http://www.nutritiondata.com/facts/fruits-and-fruit-juices/1846/2 

 http://health.learninginfo.org/banana-nutrition.htm 

 http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/264552.stm 

 http://www.medicinenet.com/ace_inhibitors/article.htm 

 http://www.todayifoundout.com/index.php/2010/09/15-facts-you-probably... 
http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspice&dbid=7 

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

భధఽబేహాతుూ తుముంతిిుంచే ఆయు ఆహామలు  

భధఽఫేహం భ ండె యకలు: టెపై్ ఔటి భభమిు టెపై్ భ ండె. భ ండింటిలోనా సభతేలయత లేతు ఫాడ్ షేఖర్ భభమిు ఆనఽ్యౌన్ 
సభసయలుంటాబ.  ఆనఽ్యౌన్ హభోమన్ ఖూా కోస్క నఽ ఔణ్జాల శకిాగ భాయిటాతుకి సహమడే హభోమన్. ఆథ ితృో షకల జీవ కిిీమ 
చయయఔు చాలా ఄవసయం.                                                                                                                                           
టెైప్ ఔట,ి ఇ భధఽఫేహతునఫాలయ భధఽఫేహం (జుయ ధ ైల్ డమాఫ టసి్క) ఄతు ఔడా ఄంటాయు.  ఎందఽఔంటే ఆథి చాలా చినన 
వమసఽలో వసఽా ంథి. తృంకిీమాస్క ఖీంది ఆనఽ్యౌన్ హభోమన్ నఽ చాలా తఔుకవ సా బలో లేథా ఄసలు ఈతుతాి చేమలేతు కయణ్ం 
వలన ఆనఽ్యౌన్ నఽ శభయీంలోకి ఆంజక్షన్ ఄనగ ఆనఽ్యౌన్ న న్, ఆనఽ్యౌన్ నల్్ లేథా తృో యటఫుల్ ఆనఽ్యౌన్ ంప్ యౄభులో 
ఆవావలల ఈంటుంథి.                                                                                                                     టెపై్ 
భ ండె డమాఫ టిస్క, భధయ లేథా భుసయౌ వమసఽలో వసఽా ంథి. ఆందఽలో శభయీం ఆనఽ్యౌన్ తుభోధఔత లేథా ఆనఽ్యౌన్ నఽ సభిగ 
ఈయోగించలేఔ తృో వడం ఔ కయణ్ం. టెపై్ భ ండె డమాఫ టసి్క నఽ యయమాభం ణో భభిము అహయప ఄలయటాణో ఫాడ్ షేఖయున 
ఖభతుసాా  తుమంతిించవచఽి. 

థీయఘ కలంగ ఫాడ్ షేఖర్ ఎఔుకవగ ఈంటె ఄథి టెైప 1 లేథా 2 డమాఫ టిస్క ఄవచఽి. కతూ క తునసయుా  భుకయంగ టెైప 2 
డమాఫ టసి్క లో ఫాడ్ షేఖర్ తఔుకవగ ఈండడం జయుఖుతేంథి.                                                                                                

http://www.naturalnews.com/031308_bananas_health_benefits.html
http://www.naturalnews.com/028206_bananas_health.html
http://www.naturalnews.com/034151_bananas_nutrition_facts.html
http://healthmad.com/nutrition/10-health-benefits-of-bananas/
http://www.naturalnews.com/026376_selenium_cancer_thyroid.html
http://www.naturalnews.com/026368_calcium_magnesium_vitamins.html
http://www.nutritiondata.com/facts/fruits-and-fruit-juices/1846/2
http://health.learninginfo.org/banana-nutrition.htm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/264552.stm
http://www.medicinenet.com/ace_inhibitors/article.htm
http://www.todayifoundout.com/index.php/2010/09/15-facts-you-probably-didnt-know-about-bananas/
http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspice&dbid=7
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భధఽఫేహ యయద ిలక్షణ్ాలు ఄడినిల్. త ైభబడ్,  ఫైరి ఫ మైాయిౌమా యయది లక్షణ్ాలనఽ తృో యౌ ఈండవచఽి. ఄందఽవలన ఫాడ్ షేఖర్ 
భకీ్ష చసేఽఔుతు మీ అభోఖయ సభసయలు భధఽఫేహంఔు సంఫందించినయ కయ ఄతు తుభద భించఽకోవడం భంచిథి. 

భధఽబ హుం ఉనూ రమత కరయక్ు ఆహాయుం 

సహజంగ, అధిక్ గతూళ్మక్స ఇుండెక్స్ (GI)ఉనూ ఆహామతుూ తినక్తోృ వడుం ఉతా్భుం. ఄవి వుథి్  చేలన నండి థాభద లు, కభోబళెైడేటి్్ , 
షేఖర్, ళెై పకిోట జ్ కర్న లయప్ (HFCS) ణేధ , భాపల్ లయప్, కైఔులు, తసాకయటుా  ముదల ైనవి. ఔితిిభ చక కయ ణిాయభానమ 
అహయం, మీ ఫ దడె ఔణ్ాలఔు భంచిథి కదఽ                                                                                                                             
తఔుకవ ఫాడ్ షేఖర్ (ళెైతోృ గిాల మిమా) ఈననపడె తిమయగ లేతు ండా యసలు తీసఽకోవడం ణాణాకయౌఔ భిసకయం, కతూ ళెై ఫాడ్ 
షేఖర్ ఈననపడె, యటి తీసఽకోఔడదఽ లేథా ఫాగ లుచగ చలే ణాగయౌ                                                                                             
తౄస్కట పపడ్ భ సట భ ంట్్ లోతు చాలా తినఽఫండాభలలో, వుథి్  చమేఫడని అహయంలో ఄవి తిమయగ లేఔతృో బధా యటిలో చఔకయ 
రతం ఎఔుకవనన విషమం మీఔు ణ లుస? ఄందఽవలన యటతిు తినఔుండా సధయఫ ైనంత వయఔు ఎఔుకవగ అభగ తుక్స పపడ్ నఽ 
తినండ,ి క నండ ి  

1) ఔయగమలు భుకయంగ అఔుఔయలు మీయు తిి భోజు తినవచఽి. ఈడకిించిన ఔయగమలు భభమిు చిి సలాడెా  ఄందభిక ి
భంచివి భభిము మీఔు తఔుకవ గ లాల మిక్స సాచిఔ (GI) ఈంట ేకచిితంగ భంచివి. సలాడ్ డ లి్ంగ్ కోసం యడ ేయటలిో షేఖర్ 
లేథా ఆతయ లాటనెర్్ ఈండ ేఄవకశం ఈంథ,ి ఄందఽవలన తృిల స్క చేమతు, కోల్్ న సి్క చలేన వభిిన్ య జిటఫుల్ నాధ , ఔక స మా 
అబల్ తు యడవచఽి.లేథా య ధ ఖర్ లేథా తుభమ యసం యడవచఽి.  

(2) ఄయోకడో మీ సలాడో లో యుచి భభిము తృో షఔ విలువల కోసం క తున ఄయొకడో భుఔకయౌన ఔలండ.ి ఄయొకడోలో చాల తఔుకవ 
GI  ఈంటుంథ.ి ఄంణకేఔ థీతులో ఎఔుకవగ ఈనన ఫేగ -3 తౄయట ీమాలడెా  థీయఘ కయౌఔ ఆన్ ఫ్ా ఫషేన్ నమం చేమథాతుకి 
థోహదం చేసఽా ంథ,ి ఆథి తయచఽగ భధఽఫేహం ణో భుడిడ ిఈంటుంథి; ఆతయ తీవఫి నై యయధఽలఔు థాభతిీసఽా ంథి.    

(3) రలూట్ వీటలిో ఫేగ తౄట ీమాలడెా  ఎఔుకవగ ఈంటాబ భభిము GI తఔుకవ. వీటతిు సలాడెా  లేథా ఔయగమలన  ైయుచి 
కోసం చలుా క తు తినవచఽి. ఈపు లేతు ఆతయ చిి గింజలనఽ ఔడా భధఽఫేహులు తినవచఽి.  

(4) తాజా అడవి (సగ్ు చేమతు) చే, భుకయంగ టృయధా లేథా కోల్్ యటర్ సలమన్ లో ఫగే -3 ఄదఔింగ భభిము GI చాలా 
తఔుకవ ఈంటుంథ.ి మీఔు ఄంతగ ఆషటంగ ఈంటే, మిఖణా ఄతూన భాంసలలో GI తఔుకవ, తృో టీనఽా  ఎఔుకవ ఈంటాబ.                           
జంతేవపల ఄదఔి ఔీ యణాాతున తుయభించడాతుకి, తౄయఔటభీ వయవసమ విదానంలో జంతేవపలలోకి ఆచేి విషూభతి 
మాంటీఫమటిక్స్ భభమిు హభోమనఽా  థాాభ తమాభ నై భాంసం ఔంటే ఈచిత ఖడి్  ఫతే తితునంచిన వువపలు లేథా తృౌయ్ట ాల థాాభ 
తమాభ నై భాంసతుక ి భమిితం ఄవాండం రరమీషకయం.                                                                       

(5) ధానాయలు: తృ ి ళ్స్కడ  గేరభన్్ నఽ రడక్తృో వడుం భుంచిద.ి కతూ కరతుూ త్ిణధానాయలు మీయు ఫావిుంచ ేదాతు క్ుంట ేఎక్ుకవ GI 
(గ లూళ్మక్స సాచిక్) క్యౌగత ఉుంటాభ. ఉదాహయణకూ గోధఽభ. రటికీ ితాయభాూమాలుగ్ కూానోర లేదా ఫక్స గోధఽభ రడచఽు. 

ఆమగ తుక్స భుడు తమయుం కరుంత్ భుంద ిడుమాఫరటిక్స్ కూ  తు చమేవచఽు. ఎుందఽక్ుంట ేఇద ిసుంకూూషి్ కమోఴ ైడేిట్ కవున తొుందయగ 
గ్ూూ కోస్క గ భాయదఽ. కతూ చాల భుంద ితుుణులు వీటితు ితి మోజు డుమాఫరటిక్స్ తినక్ూడదతు చెతృా యు. 

(6) వివిధ చిక్ుకళ్ళు (తెన్్) యక్యకల తెన్్ నఽ ఫరి న్ మ ైస్క కూ యుచి కోసుం రడచఽు. తెన్్ లో తృ టాటో క్ుంట ే తృోి టీన్ భమతము ప్ైఫర్ 
ఎక్ుకవగ ఉుంటాభ భమతము GI త్క్ుకవగ ఉుంటాభ. రటతిు క్ూయగమలతో క్లచఽు లేదా రేమ ేక్ూయగ తినవచఽు   
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దీతుకూ ఆధామలు: http://www.ehow.com/about_5372662_safe-foods-diabetics.html                                   
భమతుంత్ సభాచాయుం కోసుం: 
http://www.naturalnews.com/037217_diabetics_foods_glycemic_index.html#ixzz26kf3a5Ps 

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

ిశ్ూలు జరఫులు 

1. శిన: ఔ లేనళ తేభయౌక ిణ ందభోా  కనఽు ఄవపతేంథి. ఄందఽవలన అవిడ ననఽన తృా ల ంటా (సివించిన తయుయత (యొఔక 
ధనసో డ్ చేమభతు ఄడగిింథి. కనఽు ఄబన తయుయత ఎంతలేటకిి ధేనఽ ధనసో డ్ చమేవచఽి? థీతుకి కల వయవద ిఏఫ ధైా ఈంథా? 
జయఫు: ఏ శభయీ పాఖం యొఔక ఔచిితఫ ైన య ఫైరషిన్ తృ ంథాలంట ేఄథి అభోఖయంగ ఈండాయౌ. కతూ తృా ల ంటా(భావి) ఄతునజీవ 
థాభద లాా గై ఫాకటటభమిా ణో భయౌనం చ ంథి క ంతకలాతుకి ఔుయాతృో వచఽి భుకయంగ ిజ్ లో ఈంచఔతృో ణే. ఄందఽవలన కనఽు ఄబన 
యేంటధే తృా ల ంటానఽ (భావి) తృ టెంటెజై్ చేమడం ఈతాభం.   
డ యౌవభీ తభాత తృూ ళ్ుంటాయడెఔ ఖుభించి తయుయత యభా లేకలో వివభించడం జయుఖుతేంథి    
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. శిన: 6 యభల ల తృ యొఔక తయాౌ, ఫాటిల్ తృలు ణాఖలేతు ఆంక భంచి తూయు ఔడా టటతు తన తృఔు య ైతియో 
భందఽలు ఎలా ఆయాలో ణ లుసఽకోయలనఽక ంటోంథి.  
జయఫు: భుందఽగ ల నలాలఔు ఔడా య ైతియో నల్్ ఏ విధఫ ైన హతు చమేలేవతు మీయు ఖీళ ంచాయౌ. క తున నల్్ నఽ 
సాచఛఫ నై తూటలిో యేల ఔ తూటిచఽఔకనఽ తయాౌ చనఽుఁమోోలు న ైన తృ తృలు ణాగ ైభుందఽ ఈంచాయౌ. లేథా భ ఫ డతీు అభగ తుక్స 
క ఫబభ/ిఅలమండ్/అయౌవ్ నాధ లో చలే తృ చయమం న నై యుదదవచఽి. ఏఫ ైధా తృ చయమం న  ైనాధ  భమడం భంచిథ ేఔథా.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. శిన: ధా తయాౌ వమసఽ 89 సంవత్భలు భభమిు అఫ  ఄయి్భర్ యయదణిో ఫాధ డెణోంథి. అవిడ చాల ఫలళీనంగ ఈంథ ి
ణాఖడాతుకి తినడాతుక ితియసకభసిోా ంథి. ఄంటే అవిడ ణ ందభోా  చతుతృో ఫర ణోంథా? అలా ఄబణ ేధేనఽ ఎలా ఇ భాయుునఽ అవిడఔు 
సఽలబతయం చమేఖలనఽ?  

జయఫు: ఇ భాయుునఽ సఽలబతయం చమేడాతుక ిభ ఫడే ీSR272 Arsen అల్ (CM) సహమడెతేంథి - ఆథ ిచివభ ిభోజులలో 
భనసఽనఽ రంతంగ ఈంచఽతేంథి. సభమం దఖగయ డిందతు మీఔు ణోచినపుడె భ ఫేడ ీతు తూటిలో చలే ఔ ఫొ టుట నఽ ధనటిలో 
లేథా  న థాలన  ైయేమండ ి...OD 

108 ఫాక్స్ ఈననఄఫాయసఔులు CC15.6 Sleep disorders నఽ ఈయోగించండి ఆందఽలో SR 272 Arsen Alb ఈంథ ి 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. శిన: ఔ ఫాటిల్ నల్్ క ిభనం ఖభషిటంగ ఎతున క ంఫర లు ఔలచఽి? థాతుకఫై ైధా భమిితి ఈంథా? ఎఔుకవ క ంఫర లు ఔయౌనణ ే
నల్్ పిావం తగైగ  ఄవకశభుంథా? ఇ క ంఫర లలో ఏయ ధైా కై ఫాటలి్ లో మిగయిౌన క ంఫర లణో ఔయౌన ఆవాఔడతువి ఏయ ధైా 
ఈధానమా (తుద ిలేమి కంఫర  మినహబంచి)? 

జయఫు: మీయు మీ తృికటటస్క తృియంతేంచిన క తాలో సంఫందిత సభసయలఔు సంఫంధ మిశీభాలనఽ భాతఫి ేజోడించడాతుక ిఫభేు 
లతౄయు్ చసేఽా ధానభు. ఄబణే మీయు ఏ కంఫర క ైధా CC10.1, CC12.1 (లేథా CC12.2), CC15.1 లేథా CC17.3 జోడించవచఽి. 
క ధేనళా్ ఄనఽబవం తభాత, మీయు వివిధ సభసయలఔు వివిధ మిశీభాలనఽ ఔయౌన ఆవావచఽి. ఄబణే, 4 లేథా 5 సంఫంధ మిశభీాల 
ఔంటే ఎఔుకవ ఔయౌన ఆవాఔతృో వడం ఈతాభం. లేఔతృో ణ  మీయు డ ైలయషన్ పిాయతున ఎదఽభోకయయౌ్ భవచఽి. థీతువలన ఔలఫడని ఏ 
కంఫర  పిావఫ నై తఖగవచఽి.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

http://www.ehow.com/about_5372662_safe-foods-diabetics.html
http://www.naturalnews.com/037217_diabetics_foods_glycemic_index.html#ixzz26kf3a5Ps
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5. శిన: భానఽయవల్ లో ఫాటలి్ లోతు నల్్ య ఫైరషిన్్ 6 ధ లలతృటు ఈంటుందతు ఆవాఫడింథి. కతూ వర్క షప్ లో ఄవి 2 ధ లలు 
వయకై ఈంటామతు విననటుట  ఖుయుా  - కవపన నల్్ లో య ైఫరషిన్్ ఎంత కలం తుయౌచి ఈంటాబ? నేఱ ంట్ తిభగిి శకిా తుండం కోసం 
ఫర టిల్ నఽ ఄయచతేిన  ై9 సయుా  క టటడం వలన వయవద ిథాటని తయుయత మిగియౌన నల్్ తిభిగ ిశకిావంతం ఄవపణామా?  

జయఫు: ఄవతూన ఔడా భోగి తన నల్్ ఫాటలి్ నఽ ఎంత జాఖీతాగ చాసఽఔుధానడె ఄధే థాతు మీద అదాయడ ిఈంటుంథి. ఄందఽక ై
భుందఽ జాఖీతా కోసం నల్్ కల భమిితి 2 ధ లలతు చ తృా భు. ఄబణ ేయసేఽకోఫర బభేుందఽ ఫర టిల్ నఽ ఄయచతేి న ై 2-3 సయుా  
క టటడం ఈతాభం. ఎందఽఔంటే ఆలా చమేడం వలన నల్్ భభింత పిావవంతంగ తు చేసా బ.    

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

6. శిన: 108 CC ఫాక్స్ నఽ ఏ ఈషోణ ఖీత వదద  ఈంచాయౌ? భనణో తృటు మిాణ్ంలో తీసఽక మలా టపుడె (ఈథాహయణ్క ికయు టంిక్స 
లో) ఄథి ఄతి శ్రతల లేథా ఄతి యేడ ి(తియక్ష సాయయ యశిమ కఔుండా) ఈషోణ ఖీతనఽ తటుట కోఖలథా?  

జయఫు: 108 CC ఫాక్స్ నఽ చలాతు చీఔట ిథిేశంలో ఈంచడం భంచిథి. భండె యేసవిలో థాతుతు కర్ టంిక్స లో తీసఽక ళా్డాతుకి 
ఫేభు లతౄయసఽ చేమభు. అలా యేళ్ళ వలల వలేా  ఆనఽ్లేటడె్ ఫాక్స్ లో(ఈథాహయణ్ఔు ఔలర్) ఈంచి తీసఽక ళా్డం ఈతాభం.    

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

ఄపాయసఔులాభ: మీఔు డాఔటర్ ఄఖభాల్ గభితు ఄడఖవలలన శినలు ఏఫ ైధా ఈంటే news@vibrionics.org ఔు భమండ.ి 

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

 
 

హామోి ోర్డ CT USA లో JVP శిక్షణ కూ స్క 20-21 అకోి ఫర్ 2012  

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ిఱుంతి తులముం మ ైలేా ళేిష్న్, ుటిమతా వదీ బ డుక్ల్ కయుంప్ 21- 23 నవుంఫర్ 2012 
************************************************************************************************ 

 దివయ ర ైదఽయడు యొక్క దివయ రక్ుక 



 
“ళవే అుంటే మీయు ఇత్యులక్ు చేళదేి అనే క్ుంటే మీక్ు మీయు చేసఽక్ునేది అతు మీయు తెలుసఽకరుంటాయు! మీయు ళేవ అనేది మభ వయకూాకూ 
చేసఽా నాూనతు ఫావిుంచినుృడు అది ళేవ అతుుంచఽకోదఽ. అది ళేవ అనే వితి్ మతభయాతుూ కోలోృభ, అహుంకయుం అనే దఽషి్ 
సుంక్లాృతుకూ తెజుం రసేఽా ుంది. మీచేత్ ళవేనఽ తృ ుందిన వయకూా క్ూడా దాతుతు హమతషుంచలేడు, ఎుందఽక్ుంటే అత్తుకూ తానఽ మీక్ుంట ేత్క్ుకవ 
అనూ ఫావన క్లుగ్ుత్తుంది. అటువుంటి ళేవ, సధన క్ు వయతిమేక్ుం తుజబ ైన ళవే కదఽ"  

 ...సతయసబఫాఫా, సతయ సబ ఈధాయసలు, యలయమ్10, చాటర్ 20   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

"భనుం భన శ్మనమతుూ ఎుందఽకోసుం ఫాగ సుంయతుుంచఽకోరయౌ? ఎనోూ జనమల ుణయ పలుం వలన లతేుంచిన ఈ భానవ శ్మనయుం జనన 
భయణ చక్రభనే సభుదాి తుూ దాటగ్ల ఒక్ డవ లాుంటిుంది. సభుదాి తుూ దాటడభుంటే దహేుంలో నఽనూ దేఴితు తెలుసఽకోవడబే. 
శ్మనయుంయొక్క భుఖయ ఉయోగ్మదే. అుందఽవలన ఎుంత్ ఫలబ ైన దహేభునూృటికీ, ఎుంత్ ఫుదిుక్ుశ్లత్ ఉనాూ, భనసఽ ఎుంత్ 
ఏకగ్రత్తో ఉనూటిక,ీ లోనఽనూ అుంత్మయమతు తెలుసఽకోవడాతుకూ త్ృక్ ిమతిూుంచాయౌ. అుందఽవలన శ్మనమతుూ ఫలుంగ, దిడుంగ, 
మోగ్యఴిత్ుంగ ఉుంచఽకోుండు. ఏవిధుంగ డవ సభుది ిమాణుం చేమగ్యౌగే విధుంగ ఉుండాలో, దేహుం క్ూడా త్న క్యారయతుూ తుయామతాుంచే 
విధుంగ ఉుండాయౌ. కవున మీ శ్మనమతుూ చక్కగ సుంయతుుంచఽకోుండు.” 

                ...సతయసబఫాఫా – థవియ యణ్,ి అఖషేట  3, 1966 

*************************************************************************************************** 
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ిక్టనలు 

మఫర భే కలుంలో తుయాఴిుంఫర భ ేశితమలు  

 తృో లాండ్, యోిఔావ్: JVP ల వర్క షప్ భభమిు AVPల క యఔు భి షిర్ కోయు్ ఏనలి్ 20-21, 2013 

 తృో లాండ్ (యేథఔి ఆంక తుయణబంచలేదఽ): లతుమర్ VP వర్క షప్ ల న టంఫర్ 27-29, 2013. తృో లాండ్ లోతు ఄతున వర్క షపల 

క యఔు సంథిించండ ిథాభసి్క ళతెెస్క +48 606 879 339 లేథా ఆఫ బల్ థాాభ wibronika@op.pl  
 

 ఆండమిా నాయ ఢియా్: AVP వర్క షప్ 15-16 డిల ంఫర్ 2012 భభిము SVP వర్క షప్ డలి ంఫర్ 10-14, 2012 
సంథిించండి విధనద్ ధాఖతృల్ 011-2613 2389 లేథా ఆఫ బల్ థాాభ vinodknagpal@gmail.com  

 ఇుండుమా భుంఫ ై (ధయమక్షతై)ి: AVP వర్క షప్ 21-22 డిల ంఫర్ 2012 భభమిు భీ షిర్ వర్క షప్ 23 డిల ంఫర్ 2012  

 ఇుండుమా జలాగ ంవ్ భహభషట  ా: AVP వర్క షప్ 12 -13 జనవభ ి2013 సంథిించవలలనయయు సంథీప్ ఔులఔభిణ      9869-

998 069 లేథా ఫ బల్ థాాభ: sanket265@yahoo.co.in 

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

గ్భతుక్: మీ ఇ ఫ బల్ ఎడసి్క భాభిణ ేయ ంటధే మీయు news@vibrionics.org థాాభ  ణ యౌమజైమండి. ఇ సభాచాభతున మీఔు 
ణ యౌలన ఆతయ చికణిా్ తుపణ్ులఔు ఔడా ణ లండ.ి 

ఇ యభా లేక నఽ మీ నషేంటాణో ఔడా ంచఽకోవచఽి. యభి సంథేహలఔు మీ థాాభ భా భరిోధధా విపాఖభు నఽండి తిేయతాయం 
లతేసఽా ంథి. మీ సహకభతుక ిఔితజఞతలు. భన య ఫ ై్ట్  www.vibrionics.org తృో యటల్ లో లాగని్ ఄవడాతుకి మీఔు ఆవాఫడని 
భిజిలేట షాన్ నంఫయునఽ ఈయోగించండి. 

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

                                                                 

 

 

 

                                                                      ఓుం సభ మమ్! 
 

 

 

సబ య ైతమిాతుక్స్…ఈచితఫ నై, ధాణ్యఫ నై య దైయ సంయక్షణ్ థిశలో - భోఖులఔు ఈచితం 
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