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 డా.జిత్ కే అగగరాల్ యొకక డెస్కక న ండి  

 నమిఫ నై నుహికటీశనయలకు, 

ఈ 2013 నఽతన భభమిు వితఫి ైన షంఴత్యం మీ అందభికట ఎంణో ఆనంథానిన అంథించాలని అనలఱషఽా  
నుహియంనషా ధానన!                                                                                                                       
సహామి యొకక అనుహయఫ నై దమ థాాభహ య ైనృమిానిక్స్ గత షంఴత్యం గొు పభోగతి సహదించింథి. భన పోధధా కహయయకీభం 
యొకక షంూయణ పనభినభహాణం విజమఴంతంగహ నియాళ ంచాభు. శిక్షణా కహయయకీభాల ధాణయతన ఫ యుగుయచడానికి అనిన 
సహా బలలో 6-10 యహభహల ఴయఴది గల కభెసహుండ న్స్ కోయు్న అనీన సహా బలలో ఏభహుటు చసేహభు. నుహికటీశనర్ గహ అయహత 
సహదించడానికి తదభి 2-5 భోజుల నుహికిీకల్ ట్ైనైింగ్ కడా నియాళ ంచాలని తలనెటాీ భు. గత షంఴత్యం ఎంణోభంథి నఽతన 
అపాయషకులు శిక్షణ ను ంథాయు, ఇుటికే ఉనన చాలా భంథి ఉననత సహా బని ను ంథాయు భభమిు అధకే భంథి అపాయషకులు 
షభిీెడై్ ఉనుహదాయములుగహ కడా భాభహయు. ఇథి భన య ైనృమిానిక్స్ ఉదయభం యగేంగహ అనఴాథిి  చ ందడానికి థోసదం చలేంథి. 
థీనిక ిధేతాతాం ఴళ ంచిన ఉనుహదాయములు భభిము షలహథాయులు అంకతిపాఴంణో భభమిు అవిభహభంగహ చలేన కాఱకి 
కాతజఞతలు ణ యౌమజషేా ధానభు. భన య ైనృమిానిక్స్ కుటుంఫంలో కొతాగహ చేభని షబుయలందభకిట ఆత్మామ సహాగతం!  
భన య ైనృమిానిక్స్ లో నియాభిాంచఴలలన కహయయకీభాల సహా బ నెయుగుతేననందన భినుహలన భభమిు నియాసణలో షభనామ 
కయాలుగహ షాచఛంద లేఴ అంథంిచానిక ిచయుకెనై అపాయషకులు అఴషయం. మీయు ఏ భహశీరంలో ఉధాన, ఏ థేవంలో ఉధాన 
య ైనృిమానిక్స్ లఴేలో ఏ సహా బలో ధ ధైా భుందంజలో ఉండాయౌ అంట ేదమచేల మీ నయేు, అయహత, భభమిు అనబఴం 
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ణ యౌమజేషఽా  భాకు ఈ ఫ బల్ ంండి. ఈ విధంగహ తగనింతభంథి షభనామకయాలు షభకభినటలబణ ేఈ షంఴత్యం 
చిఴభిలో రిహంతి నిలమంలో క షభాయవేభు నియాళ ంచాలని పావిషా ధానభు.   
కొంతభంథి అపాయషకులు యహభకిి షంఫందించిన విజమఴంతభుగహ షాషాత ను ంథని కొనిన అదుతఫ ైన కషేల గుభించి కథలన 
నియంతయం నూో న్స థాాభహ భౌఖికంగహ నియథేిషా ధానయు, కహనీ యహటిని యహిల ండానికి తభ అవకాతన ఴయకాం చషేా ధానయు. 
అటుఴంటి షందయుంలో కేషల భినుో భిీంగ్ షలబతయం చమేడానికి నూో నలో ూభిా కషే విఴభహలన త్మషకోఴడానికి భుందకు 
ఴచిిన అధేకభంథ ియహలంటీయలన ఫేభు నిమమించాంచాభు. ఇవి ఈఫ బల్ థాాభహ చియణకోషం భాకు షభభుిం 
ఫడణాబ. మీయు ఈ లఴేలు ను ంథాలనకుంట ే  99sairam@vibrionics.org  కు ఈఫ బల్ ంండి. మీయు 
షంథిించడానికి అందఫాటులో ఉనన యహలంటరీ్ యొకక విఴభహలన ఫేభు మీకు అంథసిహా భు. అలాగే మీలో ఎఴభికెధైా చాలా 
అసహదాయణఫ నై కేషలు ఉండ ిఇతయుల యిోజనం కోషం అవి చిభింఫడాలని మీయు కోయుకుంటే భా యహయాలేఖ యొకక 
బవిశయత్ షంచికలో షంఫందతి అపాయషకుని ణియేక విశమంగహ చోటు చషేకుంటుంథి. కహఫటిీ  మీ అతేయతాభ కషేలన ఇపుడ ే
నుో ి గు చమేడం నుహియంనంచండ!ి    
డిలెంఫభోల  ఫభేు భెండె ణిేయక పనవియణ షదష్లు - కటి  భుంఫ ైలో భభొకటి పాయతథేవంలోని కేయళలో నియాళ ంచాభు   
(వీటకిి షంఫందించిన నూో టోలు తాయలో భా య బ్ లెైట్ లో నుో సీ్క చమే ఫడణాబ). భుంఫ లైో జభగిిన ఈ ఴర్క షహప్ లో పాయత 
భహశీరభుల ైన భహభహశీర భభమిు గోయహకు చ ంథని 108 భంథి అపాయషకులు నుహలగగ ధానయు. షతయసహబ షంషాకు చ ంథని భహశీర 
అధయక్షుడె భభమిు అఖిల పాయత ఉనుహధయక్షునిణో షహ లనిమర్ ఆస్క కహయయకయాలందయౄ నుహలగగ ని య ైనృిమానిక్స్ కు తభ 
ధాఢఫ నై నియంతయ భభమిు ఫేశయతే భదదతే అంథించడానికి హమీ ఇచిినందలకు భా కాతజఞతలు. కయేళలోని కహషభోగ డ్ 

జిలాల లో జభగిిన ఈ ఴర్క షహప్ లో 51 భంథ ిఅపాయషకులు నుహలగగ ధానయు. ఴయకిాగతంగహ హజయు కహలేక నుో ఴడంణో భహశీర అధయక్షుడె 
నుహలగగ నన యహభనిి ఉథేదశించి ట్యౌనూో ధలల  ఉణేాజకయఫ నై షంథవేం అంథించాయు. ించంలోని అతయంత ఘోయఫ నై పయుగుభందల 

విషహదభులలో కట్నై ఎండోషలాాన్స విషహద ఫాదితేలకు చికిత్ చమేడానిక ిఈ జిలాల  అపాయషకులు క ణిేయకఫ నై నుహిజకెుీ న 
చేటాీ యు. ఫేభు కడా ఈ పిావిత నుహింణానిన షందభిశంచాభు. భా అపాయషకులు చలేన కాఱ వింలంచతగనిథి. 
ధ లయహభ ీపభోగతి నియథేికలన ండం యొకక నుహిభుఖయత గుభించి భభోసహభి మీకు గుయుా  చేమాలనకుంటుధానన. మీయు 
చయుకెనై అపాయషకులని ఫేభు ణ లుషకోయహలనకుధే షందయుంలో మీ నుహింతంలో బవిశయతేా లో భహఫర బే భోగులకు ఫేభు మీ 
షంథిింపల షభాచాయం ఇఴాగలభు. ఇథ ిభా యహభిిక నియథేిక కోషం షభగీ గణాంకహలన షభకయిడానికి కడా 
షహమడెతేంథి. మీ అనబయహలనెై మీ అననుహిమం భభమిు మీ కసే్క ళ షీభలీు భా పషాకహలన అప్ టు డటే్ గహ 
ఉంచడానికి భాకు షహమడెతేంథి. కనక తి్మ ధ ల మీ నియథేికలన షకహలంలో భాకు ండం కొనసహగించభని ఫభేు 
మిభాయౌన కోయుకొంటుధానభు.                                                                                               
పాయతథేవంలోని ఢియ్ల- ఎన్స ల ఆర్ లోని భా అపాయషకులు కొందయు నుహల ంట్ టానిక్స ఉయోగంిచి ముకకల నెై యిోగహలు చసేహయు. 
పయౌణాలు అదుతంగహ ఉధానబ! తదభి షంచికలో యహయు కనగొనన విశమాల ూభిా షభాచాయం అంథించఫడెతేంథి.  
చిఴభిగహ మీ అందభకిట ఈ నఽతన షంఴత్యం క అదుతఫ నై షంఴత్యం కహయహలని కోయుకుంటుధానన. సహామి భన 
సాదమాలన నేిభణో భభమిు వభభీహలన వకిాణో నింనుహలని భనం ఎంచకునన లఴేన ఉణా్సంణో భభిము భటెిీంప 
మితనభుణో  కొనసహగించాలని కోయుకుంటుధానన.  
నేిభణో సహబ లఴేలో మీ 
జిత్ క ెఅగభహాల్. 
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mailto:99sairam@vibrionics.org


 

 

3 

1. బమభు & భలఫదికం2854…ము.కె  

గత భెండె షంఴత్భహలుగహ భలఫదికంణో ఫాధడెతేనన తన భూడె షంఴత్భహల ఴమష్ గల కుభాయుడనిి క తయౌల 
నుహికటీశనర్ ఴదదకు త్మషకొని ఴచిింథి. అతన బమం ఴలల  తన తండిణిో షహ జిలందభనిండీ దఽయంగహ ఉంటుధానడె. 
ణియేకించి అతన టాబల ట్ భభిము భల విషయజనకు య ళలడానికి చాలా బమడెతేధానడె. నుహికటీశనర్ ఫాఫుణో 
భాటాల డినపుడె అతన చాలా బమడెత తయౌలకి అతేకుకనుో బ ఉధానడె. అతనిక ిఆకయౌ కడా చాలా తకుకఴగహ ఉంథి. 
అతనికి కిీంథ ిభమెిడ ీఇఴాఫడంిథి.  

 CC4.4 Constipation + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC12.2 Child tonic…TDS 

ఫాఫుకు ముదట ిమోణాద ఇచిిన తభహాత క అదుతఫ నై విశమం జభగిిందని తయౌలదండెిలు నుహికటీశనభిక చ నుహుయు. గతంలో 
తయౌలణో భాతఫిే ఉండాలని కోయుకుధ ేయహడె ఫాలుడె తన తండిణిో నిదనిుో యహలని కోయుకుధానడె. చికతి్ ను ంథిన కొథిదభోజులోల ధే 
నలలయహడె భలవిషయజనకు భూత ివిషయజన కడా బమడకుండా య ళలగలుగుతేధానడె, భలవిషయజన భోజు చషేా ధానడె. 
ఇపుడె ఎంణో షనినళ తంగహ రిహంతంగహ ఉండగలుగుతేధానడె. ఫాలుడె గతంలో భాథిభగిహ తయౌలణో అతేకుక నుో యహలని 
అనకోఴడం లేదని నుహికటీశనర్ గభనించాయు. అతన తన ఴమషలో ఉనన ఇతయ ఆభోగయకయఫ నై నలలలాల గ ేతియుగుతేధానడె. 
అతన భభో భెండె యహభహల నుహటు ఔశధం BD గహనఽ తభహాత నియౌన యేల ేఴయకు OD గహ కొనసహగించాడె.     
సహబభహం నోు ట్ధ టీజర్ ఉయోగిషఽా  ఉంటే కిీంథి భెమిడీ ఇఴాండి: NM6 Calming + NM13 Constipation + NM69 CB8 + NM75 

Debility + NM90 Nutrition + BR2 Blood Sugar + BR4 Fear + BR8 Constipation + SM5 Peace & Love Alignment + 
SM9 Lack of Confidence.  

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

2. షకీభంగహ భహని ఋతేసహిఴం 2799…ముకె  

33 షంఴత్భహల డాకీయు తనకు ముకాఴమష్ ఴచిినుట ినండి ఋతేసహిఴం షకీభంగహ భహఴడంలేదని ణ లుపత 
నుహికటీశనభిన కయౌసహయు. ఆఫ  ఋతేసహిఴం సహదాయణంగహ భహఴలలన 28 భోజులకు ఫదలుగహ 35 భభిము 45 భోజుల భధయ 
ఆలషయభుగహ ఴసోా ంథి. భభిాణం కడా చాలా తకుకఴగహ ఉంటోంథి. ఆఫ  ఉయోగించిన అలోల తి భందలు ఏభాతంి 
పయౌతం ఇఴాలేద. ఆఫ కు కిీంద భెమిడీఇఴాఫడింథి:   
CC8.1 Female tonic + CC8.8 Menses irregular + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain 

& Memory tonic…TDS ర ండు న లలకు  
భెండె ధ లల కహలంలో ఆఫ  యుతేసహిఴం సహదాయణఫ ైంథి. ఆఫ  భూడె ధ లలనుహటు TDS గహ కొనసహగించి తభహాత మోణాద 
BD కి తగిగంచఴలలంథగిహ షఽచించఫడింథి. ఆఫ  ఋతేసహిఴ కహలాలు ఇపుడె కీభం తుకుండా 28 భోజులకు భహఴడఫే కహక 
ఐద భోజుల నుహటు ూభిాగహ సహదాయణంగహ కొనసహగుతేధానబ. కహనీ ఆఫ  ఈ షభషయ గుభించి చాలాకహలం ఫాధడెత 
ఉననందన అంణా తాయగహ ODకి తగిగంచడానికి ఇశీడలేద.   
సహబభహం నుో ట్ధ టీజర్ ఉయోగిషఽా  ఉంట ేకిీంథి భెమిడీ ఇఴాండ:ి NM23 Menses Irregular + OM24 Female Genital + 

BR16 Female + SR309 Pulsatilla 30C + SR515 Ovary + SR537 Uterus.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. భానలక యుగాత 2799…ముకె  

23 షంఴత్భహల ఴమష్ గల భళ మా భోగి గుభించి ఇకకడ విఴభింఫడింథి. ఈఫ  భానలక రహషాంైలో టీబదిభహలు. భూడె 
షంఴత్భహలుగహ త్మఴఫి ైన భానలక యుగాతణో ఫాధడెత ఉంథి. నుహికటీశనభని చఽడడానిక ిఆఫ  తయౌలదండెిలు ఆఫ న 
త్మషకుని ఴచిినపుడె ఆఫ  ఆంథోళనణో, అయుషఽా , ఆతాసతయ తలంపలణో ఉంథి. ఆఫ  తయౌలదండెిలు ఆఫ కు అలోల తి 
భందలు ఇచిిధా కడా ఏ భాతంి ఉయోగడలేదని అంణేకహక యహటి దశ ర్పాయహలు కడా అనబవిషఽా  ఉననటుీ  చ నుహుయు. 
ఆఫ కు కిీంథ ిభమెిడ ీఇఴాఫడంిథి:       
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory 
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tonic…QDS గహ భెండె యహభహలు అనంతయం TDS కి తగిగంచడం   
ధ ల భోజుల తభహాత ఆఫ  50 రహతం ఫ యుగహగ  ఉంథి. భోగి ఇపుడె నిదలిేమి గుభించి భహయద చమేడంణో ఆఫ కు కిీంద 
ఇఴాఫడింథి:     
#2. CC15.6 Sleep disorders… సహదాయణ నిద ియేళకు కఅయ గంట భుంద క భాత,ి నిద ిభహకనుో ణే నిదకిు భుంద 
భభొక భాత.ి ఇంకహ నిద ిభహకనుో ణే అయగంట తభహాత క భాత ిఅఴషయఫ ణైే అయిభహతి ిభభో భాత ిత్మషకోఴచి. 
థళిేన భోజుల తభహాత తయౌలదండెిలు తభ కుభాభెా ఇపుడె సహదాయణ సహా బలో హబగహ నిద ినుో ణోందని అలోల తి 
భందలన కీభంగహ తగిగషా ధానభని నభేొకధానయు. భెండె భమెిడలీన ఐద ధ లలు కొనసహగించి తభహాత ఆఫ  అనిన 
భందలన ఆనలేంథి. భోగి ఇపుడె 100% సహదాయణ సహా బకి చభేి కొతా ఉథోయగహనిన నుహియంనంచింథి. #1 కహంఫర  BD కి 
తగిగంచఫడింథి కహనీ నిద ిలేమికి షంఫందించిన భెమిడీ అథ ేమోణాదలో త్మషకొంటోంథి.  
సహబభహం నుో ట్ధ టీజర్ ఉయోగిషఽా  ఉంట ేకిీంథి భెమిడీ ఇఴాండ:ి NM6 Calming + NM64 Bad Temper + NM69 CB8 + 

SM1 Removal of  Entities + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + 
SR268 Anacardium 50M + SR273 Aurum Met CM + SR410 Stramonium 1M + SR458 Brain Whole. 

నిదకిు:  NM28 Sleep + SM5 Peace & Love Alignment + SM8 Insomnia.  

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

4. హలుటల్ య యైస్క, థయీఘకహయౌక ఆహయభు భభమిు యఫబయు అలభీజలు 2802…ముకె  

25 షంఴత్భహల ఴమష్ గల దంత య దైయడె తన నిచషేా నన ఆషతిలిో య యైస్క థాడకిి గుభెై థానిని నమం 
చేషకోనందఴలన నుహికటీశనభిన షంథిించాడె. థనీిఴలన పాభీగహ విభోచధాలు భభిము అలషట తలలో పాయభు ఏయీపడా. బ. 
అతనికి గింజలు భభిము వనగలు తింట ేఅల భీజ ఴషా ంథి. థనీికి అదనంగహ తన నిలో పాగంగహ చతేిక ియషేకొధే యఫబయు 
ణొడెగులు అతని చేతేల దయదకు కహయణం అమాయబ. నుహికటీశనర్ కిీంథ ిభమెిడ ీఅతనికి నుో సీ్క చేసహయు:   
#1. CC9.2 Infections acute + CC4.6 Diarrhoea + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 
Sinusitis….6TD for the virus. 
#2. CC21.3 Skin allergies + CC4.10 Indigestion + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC15.1 
Mental &  Emotional tonic…TDS for the chronic allergies. 

భెండె భెమిడీ లన అతన గటిూట విడిగహ త్మషకోయహయౌ. భంెడె ధ లల తభహాత అతన భాతలిు అదుతంగహ 
నిచేషా ధానమని నియేథించాడె. అతనికి విభేచధాలు భూడె భోజులోల  ూభిాగహ తగిగనుో మాబ. జీయణకిీమ చాలా చకకగహ  
అఴాడంణో నుహటు అతన ఇపుడె వనగలు కడా ఫాగహ తినగలుగుతేధానయు. అతని చతేేలకు దయద అంతగహ భహఴడం లేద.  
#2న భూడె ఫాటళిైు నుో షీ లో ండం జభగిింథ ిభభమిు అతని భలిాతి లాయంగహ ఉననపుడె భెమిడీని తగిగంచభని అతనికి 
షఽచించడం జభగిింథి. అతన ఇపుడె ఫాగహధే చకకగహ ఆభోగయంగహ ఉననటుల  నుహికటీశనర్ నియథేించాయు.     
సహబభహం నుో ట్ధ టీజర్ ఉయోగిషఽా  ఉంట ేకిీంథి భెమిడీ ఇఴాండి: #1. NM36 War + NM62 Allergy-B + NM80 Gastro + 

BR13 Allergy + BR14 Lung + BR15 Sinus. #2. NM27 Skin-D + NM29 SUFI + NM102 Skin Itch + BR9 
Digestion + SR528 Skin  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. ఴంధయతాభు 01476…ఇండిమా  

33 షంఴత్భహల ఴమష్ గల క తయౌల గత ఎనిమిథ ిషంఴత్భహల నండి గయు దాయణకోషం ఆలోతి భందలు యహడధిా గయుం 
ధభించి లేకనుో బంథి. అకోీ ఫర్ 2011 లో ఆఫ  నుహికటీశనర్ ఴదదకు ఴచిినపుడె ఆఫ  ఉథికాింగహ భభమిు ఆంథోళనగహ ఉంథ.ి గత 
ఆయు షంఴత్భహలుగహ ఆఫ  భధఫేహనికి, భూడె షంఴత్భహలుగహ ళ ైనుో త భైహబడ్ కి భందలు త్మషకుంటుధానయు.  
ఆఫ కు కిీంథ ిభెమిడ ీఇఴాఫడంిథి:   

  #1. CC6.2 Hypothyroid + CC6.3 Diabetes + CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus...TDS 

ఆఫ  థిభోజులోల ధే గయుం థాయౌింథి. ఆఫ  ఆభోగయ షభషయల కహయణంగహ తన నలలల ఫాధయత గుభించి బమడెతేననందన 
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ఆఫ కు భదదతే ఇఴాడానికి నుహికటీశనర్ ఆఫ ణో నూో న్స లో కీభం తుకుండా షంథిిషఽా  ఉండయేహయు. ఆఫ కు భమెిడీ కిీంథి 
విధభుగ భాయిఫడింథి :  
#2. CC6.2 Hypothyroid + CC6.3 Diabetes + CC8.2 Pregnancy tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic…TDS 

ఆఫ  గయుదాయణ షభమంలో భభిము తభహాత క ధ లఴయకు ఈ కహంఫర లు త్మషకుంథి. యకాంలో చకెకయ భభిము త ైభహబడ్ 
సహా బలన జాగీతాగహ యయయేక్షషిఽా  ఆఫ  అలోల తి భందలు త్మషకోఴడం కొనసహగించాయు. ఐదఴ ధ లలో ఆఫ  భధఫసేం 
కోషం ఇన్యౌన్స ంప నండి ఇంజక్షనల  త్మషకొనడం కొనసహగించింథి. ఆగషీ  10ఴ ణేథనీ డ యౌఴభీ కహయహయౌ్ ఉననుటికట ఆఫ  
C లకె్షన్స థాాభహ 2012 జూల ై 17న ఫేనౄని ిషవించింథి. ఆ ఫనేౄ 2.7 కజేీలు ఫయుఴప ఉంథి. షిా తం ఫేనౄ ఴమష ఐద ధ లలు. 
ఆఫ  తయౌలకి భధఫేసం లేద. త ైభహబడ్ షభషయ లాయంగహ ఉంథి. ఆఫ  త ైభహబడ్ భంద 50 ఎంజి నండ ి25 ఎం.జి క ి
తగిగంచాయు. ఆఫ  శివుఴప ూభిాగహ తయౌలనుహలమీథే ఆదాయడి ఉంథి.   
సహబభహం నుో ట్ధ టీజర్ ఉయోగిషఽా  ఉంట ేకిీంథి భెమిడీ ఇఴాండి: ఴంధతాభు కోషం : OM24 Female Genital + BR8 

Stress + BR16 Female + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 
Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR261 Nat Mur 200C + SR313 Sepia 200C + SR398 Nat 
Carb + SR515 Ovary + SR537 Uterus. 

భధఫేసం కోషం: NM74 Diabetes + BR2 Blood Sugar + SM17 Diabetes + SR516 Pancreas.  

త ైభహబడ్ కోషం:SR225 Throat Chakra + SR230 Moonstone + SR261 Nat Mur + SR280 Calc Carb 30C + 

SR308 Pituitary Gland + SR319 Thyroid Gland + SR320 Thyroidinum + SR568 Hypothyroidism. 
 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 6. ఫాదాకయఫ ైన య నన ధొను1176…ఫర లనమా  

76 షంఴత్భహల ఴమషగల ఴాది డె య ననధొనుణో ఫాధడెత షహమం కోషం నుహికటీశనభిక నూో న్స చేరహయు. ధొను య నన 
థిగుఴ నుహింతం నండి అతని కుడ ిమోకహలు ఴయకు విషా భించింథి. ఇథ ిచాలా త్మఴంిగహ ఉండడంణో అతన భంచం నండి థిగడం 
కడా కశీభబేయథి. 20 షంఴత్భహల కిీతం ముదటిసహభిగహ ఈ షభషయ నుహియంబఫ ై అపుడపుడఽ తిభిగ ిఴషఽా  ఉండథేి. చాలా 
ఫలఫ నై ఫాదా నియహయణలు త్మషకుననుటికట ఏ భాతంి ఉవభనం కలగలేద. అతనికి కిీంథి భమెిడీ ఇఴాఫడింథి:    
NM113 Inflammation + SR267 Alumina 30C + SR404 Picric Acid 1M ధొను నుహియంబం కహగహధే య ంటధ ేక 
మోణాద త్మషకోఴడం, తభహాత తిి 30 నిమిషహలకు కసహభి యేషకోఴడం.   
భోగి య ంటధ ేఉవభనం ను ంథాయు. ధొను తిభగిి ఏయుడనిపుడె నెనై షఽచించిన విధంగహ నుహటించాయు. భెండె భోజులోల  చాలా 
తకుకఴ కశీంణో ఫ టుల  నెకైి కిందక ియ ళలగయౌగహయు. భెండె యహభహలోల , అతని ధొను తగిగనుో బ షిా తం థి ధ లలకు నెైగహ ధొను 
లేకుండా ఉధానయు. ఇథే భెమిడలిణో కనీషం 10 భంథ ిఇతయ భోగులకు ధొనునండి దఽయం చేమగయౌగనిటుల  నుహికటీశనర్ ణ యౌనుహయు.  
నెైన నభేొకననభమెిడీ ఇటుఴంట ిభిలాతిలో NM97 కు క ఆషకిాకయఫ ైన  ణిాయభానమభు. 108 CC ఫాకు్ 
ఉయోగషిా ననటలబణే కిీంథ ిభెమిడీ ఇఴాండి: CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue  

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

7. కయగహమల ముకకల యక్షణ కొయకు 0002…ఇండిమా  

నుహికటీశనర్ ణోటలో ండించిన కోభెజట్్ (గుభాడకిహమ - ఫేనౄ భజజలు), టభాటోలు భభిము ెించ్ నౄన్స్ ఴంట ికొనిన 
కయగహమ ముకకలు ముటీముదటసహభి ంటకొచిిన ధాటనిండ ిఫూజు ణ గులుణో ఫాధ డెత ఉంటాబ. వీటిక ిఆఴప 
నేడకు షంఫందించిన ఎయుఴప, ఴభిాకంనోు షీ  యమేడం భభమిు యేనఽధ , మియ భభమిు షఫుబ కయౌనన థాిఴణంణో చికతి్ 
చేలనుటికట అవి చనినుో తేధానబ.                                                                                                                          
ఆఫ  క చకక SR264 Silicea 6X న క నీళైల నుో లే కహయనలో యలే ధాటిన య ంటధే నుోమడం భభమిు తయుయహత యహభహనికి 
కసహభి చొపున ముకకలు నయెుగుతేనన కహలభంణా కొనసహగించభని ఆఫ కు షఽచించఫడింథి. ఈ సహదాయణ చికిత్ 
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అదుణాలు చేలంథి! యహడినుో తేనన ముకకలు తిభగిి కోలుకోఴడం నుహియంనంచి అతయదకి ఉతుతేా లన ఇచాిబ. కొతాగహ యేలన 
ముకకలు ధాఢంగహ, ఆభోగయంగహ ఎథగిి అదకి ఉతుతేా లు ఇచాిబ.    
ఈ సమాచారం వ ైకంతనాథ్ కవిరజ్ రసన హోమియోతి పర్ ఫర్్ అండ్ గర ెన్ (వయవసయము మర యు ఉద్ాయనవన 
సంరక్షణకు హోమియోతి) ుసాకం ద్ాార సేకర ంచఫడింద్ి. వితానాలు ములక తాడాతుకి ముంద  వితానాలన  సయౌసయా 6X 
ద్ాి వణంలో నానఫెట్టా లతు కూడా సఫరస్ చేయఫడింద్ి.                                                                                           
మరొక ప్ికటషానర్   ంకంద్ారసడు ఆరోవిలేే  లో ముకకల ై సయౌసయా 30C ియతినంచగ ఇతర సేంద్ిియ ురసగుమంద లన  
ఉయోగ ంచడంతో పో్ యౌసేా  ద్ీతు న ండి మంచి పయౌతాలు కతుంచాయతు రశరస.    
************************************************************************ 

భుఖయఫ ైన గభనిక:  

సహబభహం నుో టధ్ ీంట్జైర్ ఉయోగించిన నుహికటీశనర్ ల నండి ఇటఴీల ఫేభు విజమఴంతఫ నై కేషలన లాకభించలేద 
అబనుటికట అదుత షాషాతలు జయుగుతేధానమని ఫభేు వివిధ నుహికటీశనయల నండ ివింటుధానభు. కహఫటిీ  దమచేల 
బవిశయత్ యహభహా లేఖలలో చియణ కోషం మీ ఉతాభ కషేలన ండం థాాభహ ించ యహయాంగహ ఉనన నుహికటీశనయలందభిక ి
షహమడండి.  
************************************************************************ 

                                    ఆరోగయ చిట్టకలు 

సయ వ ైబ్రయిాతుక్స్  వరా లేఖల ద్ాార ిచ ర ంచే ఈ సమాచారము విద్ాయ సంఫంధ మ ైన సమాచారమునకే తప ద్ీతుతు వ దైయ 
సలహాగ భటవించరద . ప్ికటాషనరసే  షేంటే్న  సర య ైన వ ైదయ సమాచారము కోసము మర యు ితేయక వ దైయ సలహాల తుమితాము 
వర  డాకారేన  సంిద్ించమతు చెపవలసంద్ిగ సూచన.  

గుండ  నోు టు యొకక ఎనిమిథి ళ చిభిక షంకేణాలు 
గుండ  ధొనుకి ళ చిభికగహ త్మషకోగల 8 షంకణేాలు ఇకకడ ఉధానబ. వితకయ భలిాతిని నియహభించడంలో షహమడణాబ:    
1. చాతిలో అసౌకరయం 
గుండ నుో టు యొకక అతయంత సహదాయణ ళ చిభిక షంకతేం ఛాత్మలో అసౌకయయంగహ లేథా ఎపుడె లేనివిధభుగహ కొతాగహ పాయంగహ 
అనినంచడం, త్మఴఫి ైనథ,ి ఊళ ంచలేనిథ,ి భభిము ఊనభి కశీంగహ ఉండథే,ి చభట, వికహయం, లేథా ఫలళనీత ఴంటి లక్షణాలు 
షంబవిసహా బ. ఇథ ికొకకకసహభి గుండ లో భండెతేనన పాఴన కడా కయౌగించఴచి. భన కహయయకలానుహల షభమంలో ఛాత్మ 
ధొను లేథా అసౌకయయం విరహీ ంతిణో ఉవభనం ను ందతేంథ.ి నెైన నభేొకనన లక్షణాలలో థనేిని ణయేౌకగహ త్మషకోకడద భుఖయంగహ 
మీకు గుండ  జఫుబ ఉంటే ఈలక్షణాలలో ఏథ ిషంబవించిధా య ంటధ ేమీయు మీ య దైయడి దగగభకిి లేథా షమీ ఆషతికిి య మాల యౌ. 
భభఴెభెధైా ఈ లక్షణాలణో ఫాధడెత ఉంటే యేచిచఽచ ేదోయణి లేకుండా య ంటధ ేయహభనిి షమీ య దైయడె లేథా ఆషుతిిక ి
తయయౌంచండి.   
2. శాస యొకక కొరత లేద్ా ఊర  భటరంగ తీస కోవడం.                                                                            
కొంచం దఽయం నడక  ఴలన గహనీ, నెకైి ఎకకడం లేథా ఇతయ కదయౌకలు లేథా యహయమాభం తభహాత రహాష పాయంగహ ఉంటే లేథా 
సహగహ ఊనభి నలిలేకనుో ణ ేఊనభతిితేా లన ధొకికయలేనటుల  భభమిు రహాష తగిగనుో ణే అథి ఆంథోళనకు గొు కహయణం కహఴచి. 
రహాష అందకనుో ఴడం అధేథ ివిరహీ ంతి థాాభహ ఉవభనం ను ందలేకనుో ఴచి. ఈ భలిాతి ఛాత్మలో అసౌకయయంణో కయౌల 
ఉండకనుోబధా థానిని ళ చిభిక గహధే త్మషకోయహయౌ. భుఖయంగహ ఊనభి త్మషకోఴడం కడా కశీంగహ ఉననటలబణే - యేగఴంతఫ నై 
సాదమ షుందన భటేు (నిమిషహనికి 150 కంటే ఎకుకఴ) ఉంటుంథి.   
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3. చ భట  
యేషవి కహలప యేడకిి చ భట అనియహయయం, అబణ ేచలలని భలిాతేలలో కడా అదిక చ భటలు టీడం అనలశణీమం కహద. 
అటుఴంటి భిలాతి మీయు గభనించినటలబణ,ే య ంటధే య దైయ నిపణులన షంథిించండి.    
4. వికహయభు  
భోజూ వికహయభు లేథా ఫ కైంగహ అనినంచడం గుండ నుో టు నుహియంపానిన షఽచిషా ంథి. థీనిని అలషటకు చిసనంగహ పావించఴదద . 
ధభని నిభోదిం డటం ఴలల  ఇథ ికలగఴచి. ఇథి అదిక తాిడ,ి షాలు కహలం చేమఫడ.  రహభీయక కదయౌకలు లేథా షయళంగహ 
చేమఫడ.  యహయమాభం ఴలన కడా అలషట, షభాథిిగహ తింటుధాన తగనింతగహ నిదనిుో తేధాన కడా ఫలళనీంగహ లేథా 
నీయషంగహ అనినంచడం ఇవి గభనిం దగని లక్షణాలు.    
5. బుజాల లో తిమిాయుల   
చేతేలు లేథా కహళులో ఆకలాక ఫలళీనత లేథా క్షయహతం (కదయౌంచలేక నుో ఴడం) ఏయుడడం. చేతేలు ముదద ఫాభినటుల  
అనినంచడం లేథా కికకి యహయౌనటుల  అనినలేా  ఇథ ిగుండ  షభషయకు కహయణం కహఴచి.   
6. తలధొను భభమిు భూయఛ  
ఆకలాక, త్మఴఫి నై తలధొను లేథా లాయభుగహ ఉండే ఫ కైభు లేథా ణయేౌనుో తేననటుల  ఉండడం, అవిరహీ ంతంగహ ఉండడం,              
(భభిము/లేథా) ఆకలాక గందయగోళం భభమిు ఇతయ షంపాఴయ షంకేణాలు ఈ కోఴలోనిక ిఴసహా బ. గుండ జఫుబణో ఉనన ఴయకిా 
మీ షంయక్షణలో ఉంటే అతనిక ిభూయఛ గహనీ, షాస కోలోుఴడం కయౌగణిే య ంటధే య దైయ షహమం చమేండి.    
7. షుంథించకనుో ఴడం  
మీ వభీయంలోని కొనిన పాగహలు షుంథించడం భాధలేేా  భలిాతిని ణయేౌకగహ త్మషకోఴదద . పిావిత పాగహలు బుజాలు, చతేేలు లేథా 
ఫ డ య నక పాగం కహఴచి.    
8. భాటాల డేటపుడె భందగించడం  
షసజంగహ షనినళ తేలణో భదయనుహనం చలేన తభహాత భాటాల డేటపుడె తడఫడెత ఇఫబంథి డడం అనినసహయుల  జయగక 
నుో ఴచి. కహనీ గుండ  జఫుబల విశమంలో ఈ భిలాతి థానికధాన త్మఴఫి నైథి కహఴచి! ను ంథికగహ భాటాల డలేకనుో ఴడం త్మఴ ి
గుండ  నుో టుకు షంకతేం. మీకు ఈ షభషయ ఏయుడనిటుల  అనినలేా  మీయు చ నుేథి అయాం చేషకొధే మితనం చమేభని మీ 
లేనళ తేడిని లేథా ఫంధఴపని షహమం కోయఴచి.                                                                              
ళ చిభిక షంకణేాలు షభగిహగ  షభమానిక ిఅందకో గయౌగణిే గుండ  నుో టున నియహభించఴచి. నెైన నభేొకనన కట ిలేథా అంతకంటే 
ఎకుకఴ లక్షణాలు కనినలేా  య ంటధ ేయ దైయ షహమం త్మషకోండ.ి అవి ధభని భూలయమేఫడడం ఴలన ఏయుడి ఉండఴచి. 
గుండ నుో టు కోషఫే కహకనుోబధా చ కప్ చబేంచకొనడంలో భాతంి అవదిీ చేమఴదద ! జాగీతాగహ ఉండడం ఎుటకిట ఉతాభం!   
గుండ  ధొను లేథా నుో టు యొకక ఏడె భిాద షఽచికలు  
అధికంగ ట్ీవీ చూడడం, గురక, చిగుళే్ వయధ,ి సొ ర యాసస్క, మ ైగేరన్, విట్మిన్ డి లోం, గరభధారణ సమసయలు. ఈ నష్ా ల గుర ంచి 
మర ంత సమాచారం తెలుస కోవడాతుకి ద్ిగువ వ బ్ స ైట్ న  చూడండి:   
http://health.yahoo.net/experts/dayinhealth/7-hidden-heart-attack-stroke-risks 

గుండ  జఫుబల గుభించి షభాచాయం కోషం మూఎస్క లెంటర్ పర్ డలిజ్ కంటోి ల్ యహభ ియొకక ఈ కిీంథి య బ్ లెైట్ చఽడండ ి:   
http://www.cdc.gov/heartdisease/faqs.htm 
ఆధారములు : 
 WebMD.com and CDC.gov, Swanson Research Update 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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 స ు వలన కయౌగే ఆరోగయ ియోజనాలు 
షప (కుయుకభా లోంగహ) ఆగేనమ ఆలమాలో విషాాతంగహ ఉయోగించే దిాన భసహలా 
థినషలలో కటి. పాయతథేవం నండి ఉదువించిన ఈ షపన అధకే వణాఫాద లుగహ ఔశధం 
భభిము ఆహయంగహ కడా ఉయోగిషా ధానయు. అలలభునకు ఫంధఴపగహ నలుఴఫడ ేఈ షప 
నండనిి కయలోల  దిాన ఴనయుగహ ఉయోగిసహా యు. షపలో ఉండే దిాన కిీమాశ్రల ఔశధ 
థాయిం కురసకమిన్ అంటాయు ఇథ ేషప యంగున ఇచేి షసజ ఴయణ దఴియభు.    

కురసకమిన్ ఇటీఴల షంఴత్భహలలో రహలా మై అధయమన కయాల దాఱీలో డింథి. ించంలోని భిుఖ వివావిథాయలమాలోల  జభనిన 
అధయమధాలు థాని ఆభోగయ యిోజధాలన భిశ్రయౌంచాబ. ఈ భిరోధనల ధేధయంలో కయుికునన సహక్షయయల ఆదాయంగహ 
కుయుకమిన్స అధేక యకహల యహయధలకు భంచి నియహయణా ఏజెంటుగహ నిచషేా ందని కనగొనఫడింథి. ఈ పయౌణాలోల  కొనిన కిీంద 
ఇఴాఫడా. బ:    
స ు మర యు కయన్ర్ 

షప భభమిు కహయన్ర్ భధయ ఉనన షంఫంధంనెై అధయమధాలు జభిగహబ. షప కహయన్ర్ భభమిు థ ఫబతినన వభయీ కణాల 
ధావధానిన నేిభనేంచ ేకిిీమన కనఫయచినటుల  యహయు య లలడించాయు. మాంటఫీాయకటీభమిల్ లక్షణాలు ఫటిీ  షప అధేక యకహల 
కహయన్యలకు చికతి్ చేమడంలో భుఖయంగహ భొభుా కహయన్ర్, నెదదనగేు కహయన్ర్  భభిము లుకమేిమా విశమంలో 
యిోజనకహభిగహ ఉంటుంథి.   
ట్కహ్స్క వివావిథాయలమంలో ఎలుకలనె ైనియాళ ంచిన అధయమధాలు షప చయా కహయన్ర్, ఫ లధలభా నెయుగుదలన 
అడె. కుంటుందని భభమిు భొభుా కహయన్ర్ ఊనభతిితేా లోల కి యహయనంచడానిన తగిగషా ందని షఽచిషా ధానబ. కుయుకమిన్స చతే 
భుందషా  చికతి్ చేమడం ఴలల  ఖీమో భభిము భడేియోత యన కి ఎకుకఴ హని కయౌగకుండా చషేా ందని సౌత్ డకోటా 
వివావిథాయలమ భరిోధకులు కనగొధానయు.    
స ు మర యు కలేయ తుతీరస  

ఎంజెైభుల ఉతుతాి థాాభహ యకహా నిన నిభిాఱకయణ చమేడంలో కహలేమం షహమడెతేంథి. ఈ ఎంజెభైులు విచిఛననభబయ 
వభయీభులో కనినంచే విశథాభహి లన ణొలగిసహా బ. షప షనలఫ ంట్ త్మషకోఴడం లేథా షప ఴంటకహలన ఉయోగించడం 
ఴలల  ఈ భుఖయఫ నై ఉతుతాి నయెుగుతేంథి. తథాాభహ కహలేమం నిత్మయు నయెుగుతేంథి.  ఆలేీ రయౌమా లోని గహీ జ్ ఫ డికల్ 
మూనిఴభి్ట ీయహయు చేలన నుహిథమిక యిోగహతాక భిరోధనల కిహయం కుయుకమిన్స యౌఴర్ నుహడఴకుండా చఽడడం థాాభహ యౌఴర్ 
ధావధానిన ఆలషయం చషేా ందని కనగొనఫడింథి.   
కటళే్ నొపకి మంద గ స ు   

షప యొకక మాంటీ ఆకి్డ ంట్ భభిము మాంట ీఇన ల్ఫేటభీ లక్షణాల కహయణంగహ షప ఆభోగయ యిోజధాలు, మితఫ నై 
భభిము ణేయౌకనుహటి కటళల  ధొపులణో ఫాధడే యహభిక ిఉవభనం ఇసహా బ. ఆయాభెటైసి్క కోషం షప ఉయోగించ ేభోగులు 
ఉదమం భభమిు సహమంతంి కటళుధొపుల నండ ిఉవభనం ను ందణాయు. ఇథి ఇపుడె ఆయాభెైటసి్క ఫాదతిేలకు షసజ 
నియహయణ గహ భాయడఫే కహక ఇటిీ   భోగులకు గణనీమఫ నై ధొను నియహయణ భభమిు యహభి నడక యగేహనిన నెంచథేిగహ కడా 
ఉయోగడెణోంథి.   
స ు మర యు గయాలు 

షప మాంటఫీాయకటీభమిల్ భభిము మాంటీ ఇన ల్ఫటేభీ ఏజెంటులుగహ గహమాలకు, కోషకునుో ఴడం, ఇంకహ ఇతయ చయాప 
గహమాలన నమం చేమడానికి ఉయోగడెతేంథి. నడ ిగల క కహడ గభటిన ఉయోగించి కొఫబభినఽధ న భభిగించి 
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థానిలో చిటికడెె షప యేల భెండింటినీ ఫాగహ కలండి. షీఴపాన ఆఫ్ చలే చలాల భిిన ఈ మివీభానిన ఎకుకఴ యడేి లేకుండా 
జాగీతా ఴళ షఽా  వుబఫి నై నఽలు గుడ.  ఉయోగించి మివభీభులో కొంతపాగభు గహమానికి ూమండి. మిగియౌన అదనప 
నఽధ న గహయౌ చొయఫడని లసహలో బదియచడం ఴలల  బవిశయతేా లో తిభిగ ితమాయుచలేే అఴషయం లేకుండా థీనిని 
ఉయోగించకోఴచి.   
స ు మర యు అయీ్మీర్్ (జఞా కశ్కిా క్షీణత)  

ఫ దడె యొకక యహయకోచం లేథా ఉఫబడం అయ్జభర్్ యహయదిక ిదిాన కహయణాలలో కటిగహ అనభానిషా ధానయు. షపణో చేలన 
అధయమధాలు షప ఆభోగయ యిోజధాలోల  కటి అయ్జభర్్ యహయదిని నియహభించడానిక ిషహమడెతేందని ణయేౌంథి. షప 
మాంటీ ఆకి్డ ంట్ భభమిు మాంటీ ఇన ల్ఫటేభీ లక్షణాలు ఈ యహయది భహకుండా నిభోదించడానికి లేథా ఆలషయం చేమడానికి 
షహమడణాబ. షప నభహల చటృీ  కనినంచే యక్షణ ను యన ధావనం చేల ే IL-2  నుో ి టనీ్స ఉతుతాిని అడె. కుంటుందని 
వివాలసహా యు.  
షంకీభణ భోగ విజాఞ న రహషాయైతాేలు (ఎనడ భోాలాజిసీ్క్) పాయతథేవంలో   షపన కయలలో విభవిిగహ ఉయోగించడం ఴలన ఆ 
థేవంలో అయ్జమీర్్ యహయది యొకక తకుకఴ భటేులో ఉండడం గుభించి  విఴభించడానిక ిషహమడెణోందని ఊళ ంచాయు. 70 నండ ి

79 షంఴత్భహల ఴమష్ గల యహభిలో ఈ భటేు ముధ ైటడ్్ లేీట్్ కంటే ధాలుగింట క ఴంతే కంటే కడా తకుకఴ.   
స ు మర యు హృదయ వయధ ి

చాలాఴయక సాదమ షంఫంధ యహయధలకు అధాభోగయ కొల సహీ ర ల్ సహా బలు దిాన కహయణం. కొల సహీ ర ల్ ఆకట్కయణ 
చ ందతేననపుడె ఇథ ివభీయ జీఴకణాల గోడలనె ైకొంత అఴరశేంగహ ఉండినుో తేంథి. షపలో విటమిన్స B6 ఉంటుంథి. ఇథి 
సోమో లలీన్స సహా బలన నిమంతిషిా ంథి. ఈ సోమోలలీన్స వభయీ కణాలన థ ఫబత్మలేందకు ధేయుగహ ఫాధయత ఴళ షా ంథి. 
కహలేమంణో యషుయ చయయ థాాభహ షప వభీయంలోని కొల సహీ ర ల్ సహా బలన తగిగషా ంథి. తథాాభహ ఇథ ిచాలా సాదమ షంఫంధ 
యహయధలన నియహభించడంలో షహమడెతేంథి.   
జనుహన్స లో నియాళ ంచిన కిలనికల్ టమిల్ షభాచాయం కిహయం యుతేకీభం ఆగినుో బన భళ ళలకు యహయమాభం చలేనందఴలన 
ఏథ ైణ ేసాదమ షంఫంధఫ నై యిోజనం చకేయుతేంథో అథే ఆభోగయ యిోజధానిన తి్మభోజూ త్మషకుధే కుయుకమిన్స షనలఫ ంట్ 
ఇషా ందని నభేొకంథి. నఽయటిశిన్స భీలరె్ి జయనల్ చిభించిన అధయమనం కిహయం ఫ్ోల  మీడబిేటడ్్ డ లైేశన్స (FMD) అంచధా 
కిహయం కుయుకమిన్స షనలఫ ంట్ త్మషకునన భళ ళల ఫాందంలోనఽ రహాష షంఫంధఫ నై యహయమాభం చలేే భళ ళల 
ఫాందంలోనఽ కే విధఫ ైన సాదమ షంఫంధ ఆభోగయం చకేభనిటుల  నభేొకంటుధానబ.  
జాత్మమ ఆభోగయ షంషా ముఎస్కఏ కిహయం షప భభమిు థాని భుఖయ కిీమాశ్రలక పాగం కుయుకమిన్స యొకక పిాయహలనెై 24 
షిా త అధయమధాల జానృణా విడెదల చేలంథి. ఇటుఴంట ిఅధయమధాలు కొనిన  వినలన లేఴధ తేా తేధానబ: ఆహయంలో  
ఉయోగించే నండ ియౄంలో ఉండ ేషంూయణ షప భభమిు షనలఫ ంట్ గహ త్మషకుధ ేకుయుకమిన్స భెండింటలిో  ఏథి 
త్మషకోఴడం భంచిథ?ి ఆండఽి య బల్ కిహయం “ షప భభిము కుయుకమిన్స తి్మ కకథానికట ఆభోగయ యిోజధాలు 
ఉధానమనన విశమం యహషాఴఫే. అబణ ేమీకు నేగిు యహయద(ిIBD) ఴంటి నిభిదశీ అధాభోగయ భలిాతి లేకనుో ణ ేకుయుకమిన్స భాతలిు 
త్మషకోఴడం కంట ేషపధ ే(భుఖయంగహ ఴంటలోల ) యహడటం భంచిథి. ఇథి ధా అసహదాయణ నభాకహనిన తిినృంనృషా ంథి. థీనినెై 
ూభిా అధయమనం జభిగే ఴయక సహదాయణంగహ ముకక యొకక ఉతుతేా ల కంట,ే ూభిా ముకకన త్మషకోఴడఫే భంచి ఎంనక.  
ఇంకోయకంగహ చఽలేా  కుయుకమిన్స భభింత యేగంగహ నిచలేేథగిహనఽ భభిము ధాటకటమ పిాయహనిన కయౌగి ఉననటుల , యహయది 
నియౄాలనకు (యహయది భహకుండా నియహయణ మిధాన) భంచి ఎంనక అధే ధానడ ిఉంథి.   
ఆధారములు : 
http://www.huffingtonpost.com/andrew-weil-md/turmeric-health-have-a-happy-new-year_b_798328.html  

http://www.huffingtonpost.com/andrew-weil-md/turmeric-health-have-a-happy-new-year_b_798328.html
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http://nccam.nih.gov 
http://feelgoodtime.net/what-are-benefits-and-side-effects-of-curcumin-kurkumin-curcumin-for-cancer-
and-dosage/  
http://turmerichealthbenefits.org/  
http://www.nutraingredients-usa.com/Research/Curcumin-may-match-exercise-for-heart-health-benefits-
RCT-data  
http://neovitin.com/curcumin.aspx  

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

 ిశ్నలు జవఫులు  

1. ిశ్న:  ఫాసయ అనఴయానం కోషం ఆముభేాద ఔశధభులు గల నఽధ లో య ఫైేశిన్స న యమేఴచాి?  

 

జవఫు: షిా తం థీనిని ఫభేు లనూహయు్ చమేడంలేద. ఎందకంటే ఆముభేాద ఔశధం యొకక కంనం య ఫైేశిన్స షాషాతకు 
ఆటంకం కయౌగషిా ంథి అని ఫభేు నభుాతేధానభు. ఫాదం నఽధ , చలలదధానికి గటిీయచ ఫడ.  ఆయౌవ్ నఽధ  లేథా కొఫబభ ినఽధ  
ఴంట ినఽధ లన భనభు ఉయోగషిా ధానభు, ఎందకంటే ఇవి తటషాంగహ ఉంటాబ. అబనుటకిట ఆముభేాద ఔశదాలు 
జోడించడం లో యిోగహలు చమేడానికి లదింగహ ఉనన యహభ ిఅననుహిమానిన ను ందడానికి ఫభేు ఆషకిా కయౌగి ఉధానభు.   

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

2. ిశ్న: అలోతి భందలు భభిము య ైఫేశిన్స కంధాలు కథానికొకట ిభదదతే ఇషఽా  షాషాతన ఎలా యేగయి యుసహా బ?  
 

జవఫు:  అలోల తి భందలు రహభయీక లేథా షఽా ల సహా బలో ని చషేఽా  ఉండగహ య ైనృిమానిక్స్ షఽక్షా సహా బలో ని చేషా ంథి. 
కనక  ఇథి యేగంగహ షాషాతన సహదషిా ంథి.   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. ిశ్న:  108 లల పషాకంలో సహదాయణ కొంఫర ల భూలంలో కొనిన సోమియోతి భఫె డలీు సిహా వించఫడా. బ. అనగహ ఈ 
కొంఫర లలో సోమియో భఫె డలీు ఉధానమని అయాభా?   

 జవఫు: లేద, సహదాయణ కొంఫర లలో కొనిన షంఫందతి సోమియో కంనాలు భాతఫిే ఉంటాబ.   

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

4. ిశ్న: భోగ ిభభొక త్మఴఫి ైన లేథా థయీఘకహయౌక యహయదిక ికంధాలు త్మషకోఴడం నుహియంనంచినపుడె అుటకిే త్మషకుంటునన 
థీయఘకహయౌక అధాభోగహయనికి నియాసణ మోణాదన కొనసహగించాలా?  
జవఫు : థీయఘకహయౌక యహయదిక ిఅబణ ేనియాసణా మోణాద త్మషకోఴచి. కహనీ నియాసణ మోణాద భభిము కొతా భమెిడీ భధయ 
కనీషం క గంట ఴయఴది ఉండలేా చఽషకోయహయౌ. ఐణే భోగకిి త్మఴఫి నై అధాభోగయం ఉననపుడె చికతి్ నిమితాం నియాసణా 
మోణాద కొంతకహలం నియౌనయమేఫడెతేంథి.    
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. ిశ్న:  షతయసహబ లయేహ షంషా య ైనృిమానిక్స్ నండి దఽయం అబందని ధనే అయాం చషేకుధానన. ఈ యహయాలు నియుణా్స 
జనకంగహ ఉధానబ. భుఖయంగహ షభాది తభహాత య లుఴడే యహయాలు ఈవిశమానికి ఫలం చకేయుషా ధానబ. దమచలే మీ 
భాయగదయశకతాం ఇఴాండ.ి 

జవఫు: యహషాయహనిక ిSSS లేయహ షంషా భన ఫాయనర్ లలో గహనీ భభే యకంగహ యహభి నేయున ఉయోగించకుండా ఉననటలబణ ే
భన ఴర్క షహప్ లన భభమిు ఇతయ కహయయకలానుహలన షలబతయం చేసోా ంథి. 1994 నండ ి2011 ఴయకు అధేక షందభహులోల  
సహామి య ైనృిమానిక్స్ భణిాభం యొకక అనిన దవలోల  పితికంగహ ఆశ్రయాథించాయని గుయుా ంచకోండి.   

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

http://nccam.nih.gov/
http://feelgoodtime.net/what-are-benefits-and-side-effects-of-curcumin-kurkumin-curcumin-for-cancer-and-dosage/
http://feelgoodtime.net/what-are-benefits-and-side-effects-of-curcumin-kurkumin-curcumin-for-cancer-and-dosage/
http://turmerichealthbenefits.org/
http://www.nutraingredients-usa.com/Research/Curcumin-may-match-exercise-for-heart-health-benefits-RCT-data
http://www.nutraingredients-usa.com/Research/Curcumin-may-match-exercise-for-heart-health-benefits-RCT-data
http://neovitin.com/curcumin.aspx
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  6. ిశ్న: ఴయఴసహమంలో ణ గుళల  ఫాభినండి యక్షణగహ య ైనృిమానిక్స్ ఉయోగించఴచాి?   
జవఫు: 108 CC ఫాక్స్ లో CC1.2 Plant tonic భంచ భభమిు తేనూహనల  ఴంటి య ైభణీాయలనండి పంగస్క, కిీమికటటకహలు 
ఫాభనిండి ముకకలన యక్షషిా ంథి. నుహియంబ నియహయణి తమాభకీి 5చకకల భెమిడీని క య్టయు నీటలిో య మాయయౌ. తయుయహత ఈ 
థాిఴణానిన1:10 నిశుతాిలో నీటలిో కయౌన ఉయోగించఴచి. థీనిని కీభం తుకుండా ముకకలనెై చలలడానికి భభమిు నీయు 
నెటీడానికి ఉయోగించఴచి.  
సహబభహం నోు ట్ధ టీజర్ ఉయోగిషఽా  ఉంటే కిీంథి భెమిడీ ఇఴాండి: NM12 Combination-12 + NM20 Injury + NM25 Shock + NM91 

Paramedic Rescue + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + 
SM14 Chemical Poison + SM26 Immunity + SM41 Uplift + SR315 Staphysagria + SR325 Rescue + SR327 Walnut 
+ SR329 Crab Apple + SR360 VIBGYOR + SR428 Gorse + SR432 Hornbeam + SR437 Oak + SR438 Olive + 
SR566 Fungi-pathogenic 

  నుహికటీశనయలకు షఽచన : మీకు డాకీర్ అగగభహాల్ గహభిని అడగఴలలన వినలు ఏఫ ధైా ఉధానమా? ఐణ ే
  news@vibrionics.orgకు ంండి.  
************************************************************************ 
 

 

  ద్ివయ వ ైద యతు ద్ివయవణి  

“ఆదాయతిాక సహధన అంటే నియంతయం భంచి ఆలోచనలన నెంను ంథించకుంటృ భంచి నలన చేషఽా  ఉండెట.” 

                     ...షతయ సహబఫాఫా - భేడయిో సహబ నఴంఫర్ 30, 2012 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+ 

“జీవితం యొకక డదిడెకులన షసజంగహ త్మషకోండి. అవి ఈ షఫేాళన, షంకయౌత ించభులో మాదాచిికం. ఖాళీగహ 
ఉనన అభటిాకు గహయౌక ి నెైక ిఎగభిి ఎగిభినుో తేంథి. కహనీ థానినె ైథాభహి లు ఴడి. ంచినపుడె ఆహయభు, భభిము ఆకు 
కదలకుండా ఉంటాబ. కహఫటిీ  మీ భనష్ భభిము సాదమానిన విరహాషభు,  లాయఫ నై కీభశిక్షణ, బకిా, నిభిల ాత భభమిు 
షభపాఴభు ఴంటి లక్షణాలణో నింండి. ఇయే ఆదాయతిాక ఆహయప ఫ నఽ లోని అంరహలు. అపుడె  మీయు మీకు 
అనబఴభబేయ ఎదయు థ ఫబలకు కుీ ంగినుో యు. నిజఫ నై జాఞ ధానిన ను ంథనిపుడె, అదాశీం ఴలన ఆనందం డటం, దయదాశీం 
ఴలల  కుంగినుో ఴడం లేకుండా ఉండగలుగుణాయు.  షఖదుఃఖాలన షభానంగహ చఽలయేహడె నిజఫ నై ళీభో. షఖ దుఃఖాలు గహనీ 
లేథా భలమ భాయుతభు లేథా భహ తేనూహనలు బకుా ని సాదమభులోని ఆనందం షభుదిప అఖండ లోతేలన 
పిావితం చేమలేఴప.”         

                                                                                                    …శీ్ర షతయసహబఫాఫా – థిఴయయహణి 1966 అకోీ ఫర్ 19 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

“ కయాాతాభు ఴలన దోయణ,ి దోయణ ిథాాభహ అలయహటు, అలయహటు థాాభహ షంసహకయం, షంసహకయం థాాభహ విది ఏయుడణాబ. కనక 
మీ విదిని మీభే తమాయు చషేకుంటుధానయు. మీయు థనీిని తమాయు చషేకోఴచి. లేథా ఈ చయయన యదద  కడా చమేఴచి." 

                   …శీ్ర షతయ సహబ ఫాఫా-10 ఴ కహధొాకశేన్స థిఴయ యహణి 26 అకోీ ఫర్ 1991  

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

mailto:news@vibrionics.orgకు
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 ికట్నలు  

 బవిశయతేా లో నియాళ ంఫర బ ేశినృభహలు  
 ఇండమిా ఫ ంగుళొయు AVP భభిము JVP ఴర్క షహప్ 23-24 ఫఴిభ ి2013, షంథిించ ఴలలనయహయు రేఖర్ య ఫ ై్ట్  
rsshekhar@aol.in లేథా నూో న్స నంఫయు +91-9741 498 008. 

 ఇండమిా నఽయ ఢియ్ల JVP ఴర్క షహప్ 24 ఫఴిభి 2013, షంథిించఴలలన యహయు షంగీత య ఫ ై్ట్ 

trainer1.delhi@vibrionics.org  

 ఇండమిా పటీభిా : SVP ఴర్క షహప్ 1-5 భాభిి 2013, షంథిించ ఴలలనయహయు ళేభ య ఫ ై్ట్ 

99sairam@vibrionics.org 

 ఇండమిా పటీభిా : AVP ఴర్క షహప్ 9-10 భాభిి 2013, షంథిించ ఴలలనయహయు ళభే య ఫ ై్ట్ 

99sairam@vibrionics.org 

 నుో లండ్ భోకహల  : JVP ఴర్క షహప్ & షిా తం ఉనన AVP లకు పనవియణ షదష్ 27-28 ఏనిల్ 2013. 

 నుో లండ్ (వేద్ిక ఇంకహ నియణబంఫడలేద) లనిమర్ VP ఴర్క షహప్ 27-29 లెనెీంఫర్ 2013. షంథిించ ఴలలనయహయు 
డేభమిజ్ ళ నృజ్ +48 606 879 339  య ఫ ై్ట్ wibronika@op.pl 

 గీీస్క ఏత న్స్ : JVP భభిము అపాయషకుల పనవియణ షదష్ 11-13 October 2013, షంథిించ ఴలలనయహయు యహలయౌస్క  
య ఫ ై్ట్ saivasilis@gmail.com లేథా నూో న్స నంఫయు +30-697-2084 999. 

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

 ప్ికటాషనరేకు సూచన: 

మీ ఇఫ బల్ ఎడసి్క భాభినపుడె య ంటధే news@vibrionics.org కు వీలబనంత ణొందయగహ ణ యౌమజేమండి. ఈ 
వరాలేఖన  మీ ేషంట్ లకు కూడా తెయౌయ జేయవచ ు. వర కేమయనా సంద్ేహాలుంటే్ మీ ద్ాార మన ర శోధనా 
మర యు సపందన విభటగతుక ితెయౌయజేసాే తగు సమాధానాలు ఇవాఫడతాయ. మీ సహకరతుకి ధనయవద్ాలు.  

         భన య ఫ ై్ట్  www.vibrionics.org. నుహికటీశనర్ నుో యీల్ కు లాగని్స అఴడానికి మీ భజిిలేీ రశన్స నంఫయు అఴషయభు.   
********************************************************************************************** 
 
 
 
 
       
 

                                                       ఓం శ్రర సయ రమ్! 

 
 
 
 

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