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 డా.జిత్ కై అగగర్ాఴల్ యొకక డెస్కక న ండి  

ియబ ైన వ బైరి  తృికటీషనమల మ, 

2011 లో సఴమి తమ ఫౌతిఔ దేహాతున యడ ిమనంద్మితూ ద్ఽుఃకసఖరంలో ముంచ తితన సమయం ఈ మాసబే. సఴమిఫౌతిఔ 
దేహము  ైన మనఔునన అభిమానముతో మనం సఴమిలేరతు ఫాయసఽత ననప్టికట, తుసఴరథంగనా, ేిమతోనా వమసివేలో 
తృలగగ ననవమిక ిసఴమి తమలోనే ఉనానరు అన ేఫావన ఔలుఖఔ మానద్ఽ. సఴమి మనఔందంిచిన ఈ సభ వ ైతియోతుక్స్ సేవ 
ఎంత మహతతరబ నైద్ంట ే– మనకి మనం మమయిు ఇతరులఔు నయం చయేడాతుకి, సఴమి యొఔక ద్యఔు మమియు 
అనఽఖీహాతుకి తృతేిలు కవడాతుకి ఇది ఔ అద్ఽబతబ నై వరం.  

మీ అంద్మకిి త యౌస ేఉంట ంది ఖతన ల నఽండ ే మనం అధికమఔింగ ఖుమితంప్బడినాము. ద్ ఇంటమేనషనల్ అసో సభషేన్ ఆఫ్ 
సభ వ ైతియాతుక్స్ తృికటీషనర్స్ (IASVP) (సభ వ ైతయిాతుక్స్ తృికటీషనరల అంతమజ తీయ సంసథ) ఇప్పడె ఔ మజిిసేీ షేన్ 
చేయబడిన చటీబద్దబ నై అధకిమిఔ సంసథ . ఔనఽఔ ఎవరభతే మోఖులఔు వ ైతయిాతుక్స్ మంద్ఽలు ఇసాత  ఔీమం తప్ఔుండా 
న లవమీ తువదేిఔలు ప్ంప్పతేనానమో వరు దీతులో సభమతఴం కోసం నమోద్ఽ చసేఽకోవలసందిగ యజఞత . తఴరలో మన వ బ్ై్ ట్ లో 
ద్రకాసఽత  ఉంచబడెతేంది. దతీుతు డౌనలల డ్ చసేఽకొతు ద్రకాసఽత  చసేఽకొనవచఽచ. మజిిసేీ షేన్ ప్ూరతభన వమికి అధికమిఔంగ సభ 
వ ైతియాతుక్స్ తృికటీసఽ చసేఽకోవచఽచనతు త లుప్పత ఔ సమిీపకటె్ మమయిు ఔ ఐడ ంటటిీ కరుు  లభిసఽత ంది. తృలనా ప్రబ ైన 
కరుచల తుమితతం 100 రౄతృయలు వమిిఔ చందా మీవద్ద సఴఔమించబడెతేంది. ముకమ ఖమతుఔ ఏమిటంటే  నమోద్ఽ 
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చేసఽఔునన సభుమలు IASVP చేత సాచింప్బడని తుయమాలనఽ, తప్తుసమిగ అనఽసమించాలతు అట ల  చేయతునాడె వమి 
సభమతఴం రద్ఽద చయేబడెతేంద్తు ఖమతుంచాయౌ. 

మన సభవ ైతయిాతుక్స్ ఔుట ంబము ప్పి్ంచవమప్త ంగ 80 దేశలఔు వమత  చ ందింది. ఔనఽఔ ఎఔుకవ సభుమలు ఉనన దశేలలో 
IASVP  సంసథ  వలె మజిిసేీ షేన్ చేభంచఽకొనడతుకి  ప్యితానలు ముమభరం చసేఽత నానము. ఎంద్ఽఔంట,ే ఇద ి మన వ దై్మ 
యధానాతున ప్చిారం చేయడాతుకి యసతమించడాతుకి ఉప్ఔమిసఽత ంది. ఐత ేమీ సహాయము లేతుద ేఇది అసధ్మము ఔనఽఔ మీ మీ 
దేశలలో ఈ యధ్ంగ మన సంసథనఽ ముంద్ఽఔు తీసఽఔు వ ళ్ళడాతుకి చరరవ చాప్వలసందిగ యజఞత .  

మీ నఽండి అందవిచేచ సహకరంతోన,ే వ ైతయిాతుక్స్ ఔీమంగ శకోప్శకలుగ యసతమిసోత ంది. మీలో కొంతమందిక ిఖురుత ండే 
ఉంట ంది. మోఖులఔు మెమిడిలు ఇచేచ సంద్మబలలో మనం కప తు వమతిమేకించే వరము. అలాగే టయీ ముబ్లై్్ నఽంచి ఔడా 
ద్ారంగ ఉంచవేరము. ఆ తమఴత మడేిభషేన్ ఔయౌగించ ేయయధ్రకల వసఽత వపల నఽండి మెమిడి లనఽ ఎలా కతృడెకోవలో 
సమాచారం అందింది. 2007 లో సఴమి ముద్టి సమి 108CC బాక్స్ నఽ ఆశ్రరఴదించినప్పడె, దీతులో యాంటి మేడభిషేన్ 
ఔడా వపంద.ి  ఐనప్టకిట, ఈ బాఔు్లనఽ మడేిభషేన్ ఔు ఖుమి అభేమ ప్మిఔమలఔు ఎప్పడభనా అజాఖీతతగ సఴలకలం 
ఉంచడం వలన నషీబమేి లేద్ఽ కతూ, ఎఔుకవగ మడేిభషేన్ ఔు ఖుమిచయేడం శరయీసకరం కద్తు సాచన. ఏద ిఏమభనప్టికట 
ఈ మెమిడలి సమరధయం  నై వసఽత నన వరతలు చాలా తృో ి త్హజనఔంగ ఉనానభ. ఈ మెమిడ ిలనఽ మమో 300 వమధ్ఽలఔు 
ఉప్యోఖప్డే యధ్ంగ తీమచిదదిిదన సమికొతత  108CCబాఔు్నఽ సఴమి 2008 మామచి లో ఆశ్రరఴదించారు (మీ 108CC ప్పసతఔంలో 
తౄో టోనఽ చాడండి ). కొతున చినన చినన మారులతో మమో  200 వమధ్ఽలఔు మమెిడ ిలు ఉప్యోఖఔరబ నై యధ్ంగ మామచిన 
సమకిొతత  108CC బాఔు్నఽ 2011ఆఖసఽీ  న లలో సఴమి దవిమ తృదాల చ ంత సమమించడం జమగిింది. ఎప్పడ నైా సమికొతత  
సమాచారము అందనిప్పడె మన ప్మిశోద్నా బింద్ము వ ంటన ేదాతు నై అధ్మయనం చసే తఖు ప్మకీ్షలు తురఴహ ంచిన తమఴతనే 
తృికటీషనరలఔు అంద్ఽబాట లోతుకి త సఽత ంది.  

వ ైతియాతుక్స్ ఉద్మమం కొంత ప్పంతలు తొఔుకచఽనననేప్ధ్మంలో, మనం దతీుతు మమింత ముంద్ఽఔు తీసఽఔు తృో వడాతుకి 
వలంటరీుల  కోసం ఎద్ఽరు చాసఽత నానము. ఇండయిా లో మన తృికటీషనరుల  కొంద్రు తృలనా సంబంధ్బ నై బాధ్మతలు 
తీసఽకోవడాతుకి ముంద్ఽఔు వచాచరు - వమిక ిహిద్య ప్ూరఴఔ ఆహాఴనం! నేనఽ మషీ ేకోఆమిునేటర్స లతో తురఴహ ంచిన 
సమావేశములలో మష్టీ ే తున కొతున జోనఽల గ యభజించి సబ్ కో ఆమిునేటర్స లనఽ తుయమించడాతుకి తురణయం తీసఽఔునానము. 
ప్సిఽత తం మన మషీ ేకో ఆమిునేటరుల  తమ తృింతాలలో తురఴహ సఽత నన మపి ిషర్స వర్సక ష్టప్ లు చఽరుఔుగ వ ైతయిాతుక్స్ సేవ చేసఽత నన 
వమకిే కఔ కసత  మంద్కొడగి ఉనన తృికటీషనరలఔు ఔడా ప్యిోజనఔరంగ ఉంట నానభ. ఔనఽఔ ప్సిఽత తం ఇద ేప్ద్దతిలో ఇతర 
దేశలలో ఔడా చయేవలసన ఆవశమఔత ఉంది. 

ఔనఽఔ  కిీయాశ్రలఔ తృికటీషనరలంద్రౄ మీ తృింతాలలో వ ైతయిాతుక్స్ ప్టల  అవగహన ఔయౌగించడాతుకి ఉద్మమాతున 
ముంద్ఽఔుతీసఽఔు తృో వడాతుక ిసఴచచంద్ంగ ముంద్ఽఔు మవలసందిగ యజఞత  చసేఽత నాననఽ. ఇద ిసఴమియొఔక ప్తు - ఇద ిమన 
ేిమమూమిత సఴమి ఫౌతిఔంగ ఉననప్పడె సఴయంగ ఆశ్రరఴదించి అందించిన వ ైద్మ యధానము ఔనఽఔ దీతుతు బలహనీ 
ప్రచఔుండా మమింత యసతమింప్ చేయడం మనంద్మ ిఫాద్మత! సఴమి ఉప్దేంంచిన అంద్మితూ ేిమించఽ అంద్మితూ సయేంచఽ అనే 
దివమ మంతంి దాఴమ శకితతృ ంది మన హిద్యాలలోనా ఇతరుల హిద్యాలలోనా సఴమితు చాసాత  సఴమిబాట లో 
ప్యతుదాద ం . 

ేిమతో సభసవేలో మీ  
జిత్. కె.అఖగమఴల్ 
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      ప్ాికటీశనరలందరి్కి ముఖయ గమనిక  

సభ వ ైతియాతుక్స్ తురంతమయం గ యసతమిసాత  ఉననంద్ఽన ప్పి్ంచవమప్త ంగ ఉనన తృికటీషనరలంద్మకిి ఏకటఔిత 
మిజిసేీ షేన్(నమోద్ఽ) సంకమలనఽ కేటాభంచడం అతువరమం అభమంది. దీతు తుమితతం, ప్సిఽత తం ఉనన నంబరునఽ 5 డజిిటల  
నంబరు గ చేసఽకోవడం తప్తుసమ ిచేసము. ఇంతఔుముంద్ఽ ఉనన5 డిజిటల  నంబరులో ఉనన ముద్ట ిసఽనాన నఽ 1 గ 
మారు చేసఽకోవయౌ. ఇంతఔముంద్ఽ ఉనన 4 డజిిట్ నంబర్స నఽ 5 డజిిట్ నంబర్స గ చేసఽకోవడాతుకి నంబర్స కి ముంద్ఽ జీమో  
ఎక్స్ టాి చేమచయౌ.                                                                                                                                            
మీ తృత నంబరు ఔు 5 డిజిట ల  ఉంటే (ఉదాహరణఔు 00287) ప్సిఽత తం 10287గ ఉంట ంది. మీ నాలుఖు డజిిటల  నంబరు 
(ఉదాహరణఔు 2874) ప్సిఽత తం 02874గ ఉంట ంది. ఔనఽఔ మన వ బ్ై్ట  నఽ లాగిన్ చయేడాతుకి ఈ 5 డజిిటల  నంబరు నే 
ఉప్యోగించాయౌ. అనగ  ైన మేరకనన ఉదాహరణల ప్కిరము ప్సిఽత తం మీ లాగని్ నంబరులు 10287 లేఔ  02874 .అలాగే 
తృసఴర్సు లో మామేమీ లేద్ఽ ఇంతఔుముంద్ఽ ఉనన యధ్ంగన ేఉంట ంది. అనగ  ఇంతఔు ముంద్ఽ ఉనన SaiRam-10287 లేఔ  
SaiRam-02874గనే ఉంట ంది. అలాగ ేఇంతఔుముంద్ఽ తమ మజిిసేీ షేన్ నంబర్స లలో ముంద్ఽ S చరేుచకొతు లాగని్ అభమేవమి 
వ సఽలుబాట  కోసం కొంతకలం అలాగే ఉంచడం జరుఖుతేంది. 

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

 వ ైబ్రి  మివరమాలు ఉయోగించిన కైష ల విఴర్ాలు  

1.ిషవానంతరం కొనసాగిన రకాసాిఴము 12011…ఇండియా 

14 సంవత్మల కిీతం తడు  ప్పటిీన ద్ఖగర నఽండి, ఈమహ ళ్ఔు ప్తిీ న లసమిలోనా రఔతసివము అధిఔంగ అవపత ఆ న లంతా 
ఆఖఔుండా రఔతసివము అవపతనే ఉంటోంది. ఆబ  కమదీ నై అలోల ప్తిక్స మంద్ఽలు వేసఽఔుననప్టక ిఎట వంటి బ రుఖుద్ల 
ఔతుంచలేద్ఽ. న లసమి సమయంలో, ఆబ ఔు రఔతం తఔుకవ కవడంతో తూరస ప్డడం వలన రఔతం ఎకికంచఽకోవలస వసోత ంది. ఇద ే
సమయంలో ఈబ ఔు క్షయ వమధి ఔడా మవడంతో ఈబ  మమీ తూరసంచి తృో భ మంచాతుక ేప్మమిితబ ై తృో భంది. తృికటీషనర్స 
ఈబ ఔు కిీంద ిమెమిడి ఇచాచరు : 
CC8.7 Menses frequent + CC19.3 Chest infections chronic…TDS. 

ఔ న ల మోజులలోన,ే ఈబ ఔు రఔత సివము ప్ూమితగ తగిగతృో భ క్షయవమధి ఔడా అద్ిశమ మభమంది. ఈ అద్ఽబతబ ైన చికతి్ 
ేషంట నఽ చాలా సంతోష ప్మచిింది. షేంట  కోమిఔ ై వమధ ిమరలా మఔుండా ఉండడాతుక ిమెమిడి కొనసగించ బడింది. 

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

2.లుయకైమియా (బ్లడ్ కాయన్ర్చ) 11993…ఇండియా 

 72 - సంవత్మల వమకితక ిలుమకేమియా వమధ ిసో కినట ల  అద ిచివమి ద్శలో ఉననట ల  డాఔీరుల  తుమధ రణ చేసరు. ేషంట  ఖత మెండె 
సంవత్మలుగ  కమన్ర్స తో బాధ్ప్డెత, మధ్ఽబేహం వమధ ిఔడా ఉండటంతో మంచం ప్టాీ రు. డాఔీరుల  ఇతడె మమో మెండె 
వమల ఔంటే ఎఔుకవ బతిఔడతు తుమధ రణ చేసరు. షేంట ఔు కిీంద ిమమెిడ ిఇవఴబడింది :  
#1. CC2.1 Cancers - all + CC3.1 Heart tonic…TDS 

#2. CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

28 స  ీంబర్స 2011న చికతి్ తృిరంభమభమంది. న ల మోజుల తమఴత, డాఔీరుల  గ ఉనన షేంట  ఔుమారులు, ఇతతు రకత తున 
ప్మకీ్ించి 50 శతం నయమభమంద్తు తుమధ మించారు. మూడెన లల తమఴత, చేసన ప్మీక్షలో ఇతతుకి 75 శతం 
నయమభమంద్తు చివరగ 2012 ఏలి్ లో, చసేన ప్మకీ్షలో ఇతతుక ి100% నయమభమంద్తు తుమధ మించారు. అంద్ఽవలన 
మెమిడి తీసఽకోవడం మానేసరు. ఐతే నవంబమోల  వమధి తిరఖబటీ్డం వలన ప్శింతంగ అతతు జీవనయానం ముగిసంది. మెండె 
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వమలుగన ే డాఔీరల చే తుమధ మింప్బడని ఆయుమద యం మమెిడిల వలల  సంవత్రం  రఖడం యశరషం. 

ఖమతుఔ :సధారణంగ షేంట ల  ముకమంగ  ద్దవయసఽ వరు వమధి తగిగతృో భనప్టకిి తగిగంచిన మోతాద్ఽలో మమెిడ ి
తీసఽఔుంటృనే ఉండాయౌ.  

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

3. వ న ునొరి 02854…యు.కె  

44 సంవత్మల వమకిత ఆటలోల  ఔయౌగిన గయం కరణంగ ఖత 22 సంవత్మలుగ వ నఽననొ తో బాధ్ప్డెతేనానరు. అతతుక ి
కిీంది మెమిడి ఇవఴబడింది: 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.5 Spine...BD 

మెమిడి తృిరంభించిన 3 వమల తమఴత అతతుకి 50% నయమతుంచింది. మూడె న లలు వడని తమఴత నొ ప్ూమితగ 
మాయమయమంది. ఆ తమఴత మెమిడి తు OD గ కొంతకలం కొనసగించారు. 

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

4.శునకంలో వాంతులు విర్ోచనాలు02871…యుఎస్కఎ  

1½ సంవత్మల వయసఽఖల ఔుఔక వంతేలు యమోచనాలతో బాధ్ప్డెత ఉంది. తృికటీషనర్స కిీంద ిమమెిడ ిఇచాచరు: 
CC1.1 Animal tonic + CC4.8 Gastroenteritis…5 గోయలు 200 మీ.య్. తూటిలో ఔమిగించి 5 మీ.య్.చరప్పన ముద్టి 
మెండె ఖంటలు ఆ తమఴత TDS గ డోస్క ఇవఴబడింది. 

ముద్ట ిడోస్క వసేన తమఴత ఔుఔక సఴలంగ కోలుకొనడం తో తృట  మంద్ఽ తూటితు చాలా అభిరుచి తో తాిఖసగింది. మెమిడ ిమమో 
మూడె మోజులు TDS గ ఇచిచ అనంతరం BD గనా చివమగి వమధి మరలా మఔుండా ఉండడాతుక ిOD గ వరం అంతా 
కొనసగించ బడింది. 

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

5. చ ట ల  00437…ఇండియా  

ప్యిోగరధము తృికటీషనర్స మమయిు అతతు శీ్రమతి CC1.1 Animal tonic + CC1.2 Plant tonic నఽ  తూటలిో ఔయౌ ఆ 
జలాతున తమ తోటలో ఉనన అతున ముఔకల  నైా చలాల రు. దతీు ఫయౌతం అద్ఽబతంగ ఉంది. ఎలా అంటే ఖత కొతున 
సంవత్మలుగ ఎద్ఽఖుద్ల లేఔుండా ఉనన ముఔకలు ఎదో  కొతత  జీయతం వటిక ిప్సిదింప్బడినట ల  నట ల  చఔకగ  రఖడం 
తృిరంభించాభ. ఇద ిఎంతో ఆనందాతున అందించిన అనఽభవం అతు తృికటీషనర్స త యౌయజసేఽత నానరు. 

సాచన : ఈ మిశీమం ఔ యధ్ంగ ఆశచరమ ఔరబ నైద్నే చ తృయౌ. సధారణంగ ఆతుమల్ టాతుక్స ముఔకలక ిఇవఴనప్పటకి ిఈ 
మిశీమంలో ముఔకలక ికవలసనది భూమిలో దొరఔతుది (బహుశ NM35 Worms కవచఽచ ) ఆతుమల్ టాతుక్స దాఴమ 
ముఔకలక ిఅంది ఉండవచఽచ! 

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

6. యమగిిన కయౌ  నై వణిము 11483…ఇండియా  

22 సంవత్మల వమకితకి జమిగని ప్మిాద్ంలో ఎడమ కయౌ కిీంద ిఫాఖము యమిగితృో భంది. అతతుకి హాసటల్ లో చికతి్ చసే 
యమగిిన ఫాఖంలో సీల్ మడెు  వసేరు. నాలుఖు న లల తమఴత, ఔట ీ  యనప్పడె అతతుకి ఎముఔ ఇంక అతేఔు కోలేద్తు 
దాతుతో తృట  ప్పండె ఔడా ఏరడింద్తు ఖుమితంచారు. షేంట   2013 జనవమి 6 వ తదేనీ బ డఔిల్ కమంప్పఔు వ యళనప్పడె 
ఔ ఎముఔల వ ైద్మ తుప్పణుడె, ఇతతుకి కలు 50% మాతబి ేతగిగంద్తు అంద్ఽచేత శసత రచికతి్ చేభంచఽకోవలస ఉంట ంద్తు 
సాచించారు. ఆ తమఴత తృికటీషనర్స షేంట ఔు కిీంద ిమమెిడ ిఇచాచరు: 
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NM3 Bone I + NM20 injury + NM25 Shock + NM59 Pain + SM15 Circulation + SR264 Silicea 200C + 
SR271 Arnica 6C + SR293 Gunpowder + SR298 Lachesis 30C + SR325 Rescue + SR405 Ruta 6C + 

SR408 Secale corn…6TD ఔ వరం తృట  తరువత TDS. 

పబవిమి 7వ తేదనీ షేంట  హాసటల్ క ివ యల చాంచఽ కొననప్పడె ఇతతుకి ఎముఔ  రుఖుతేననట ల  గయం మానఽతేననట ల  
డాఔీర్స ఔనఽగరతు  సమెజమీ ఇఔ అవసరం ఉండఔతృో వచచతు చ తృరు. అలాగ ేమఖెుమలర్స గ గయాతుకి డ సి్ంగ్ చభేంచఽకోమతు 
సాచించారు. 3-4 మోజులలోన ేఅతనఽ హాసటల్ కి నడిచి వ ళ్ళడం తృిరంభించారు.                                             
మూడె మోజుల తమఴత తృికటీ షనర్స  డ సి్ంగ్ మారచడం కోసం వ యళనప్పడె గయం  నై చరభం  రుఖుతోంది కతూ ఔచోట 
మాతంి చీము ప్టిీ  ఉననట ల  ఖుమితంచారు. ఔనఽఔ NM16 Drawing నఽ   ైకొమోఫఔు ఔయౌ ఇవఴడం జమగిింది. ఆ తమఴత 
గయం ప్ూమితగ మాతుతోృభ ేషంట  ప్ూమితగ కోలుఔునానరు. ఐత ేమమెిడ ిమాతంి తఔుకవ మోతాద్ఽలో వడెతన ేఉనానరు. 

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

7. ేిమలో వ ైఫలమం 11467…ఇండియా 

25 సంవత్రముల వయసఽ్ ఖల ఔ ఉతృధామయుడె చాలా తితడకి ిఖురభమ మనసత ప్ం చ ంద ిఉనానరు. దీతుక ిప్ధిాన కరణం 
ఏమిట ిఅంటే 5సంవత్రములుగ ఇతతుతు ేిమించి  యళ చేసఽకోవలతు అనఽఔునన సమయాతుకి ఆ యువతి వేమరఔమతిో ేమిలో 
ప్డసేమిక ిఇతనఽ చాలా మనసత ప్ం చ ందారు. అంత ేకఔుండా ఇతనఽ తన ఉదేఴగలనఽ తుయంతణి చేసఽఔునేంద్ఽఔు ఔడా చాలా 
ఔషీం అభమంద.ి దీంతో తృట  ఇతతుక ిబ డ, భుజాలు ఔడా నొ  టీసగభ. తృికటీషనర్స ఇతతుక ికిీంద్ సాచించిన మెమిడ ీ

ఇచాచరు.: 
SR258 Kali Phos + SR271 Arnica 30C + SR296 Ignatia 30C + SR311 RhusTox 200C + SR325 
Rescue + SR405 Ruta 30C….TDS. 

మెమిడ ీతీసఽఔునన ఔక మోజు లోన ేేషంట  మానసఔ ముగ బాగ కోలుఔునానరు. ఆరు మోజుల తమఴత, అతతు తుమశ, తితడ ి 
మమియు శమరీఔ బాధ్లు ఔడా ప్ూమితగ నయమయామభ. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
8. బలడ్ నలసో డ్ దాఴమ నయబ నై బహుళ్ వమధ్ఽలు 02836…ఇండియా  

64 సంవత్మల వమకిత ఖత 10 సంవత్మలుగ తీవబి ైన మోకయౌనొ తో బాధ్ప్డెత ఉనానరు. దీతుతో తృట  యమిక ి 
ఉబకయం, మలబద్దఔం, తుద్లిేమి, ఆందోళ్న, వతితడి ఇలా అనఔే సమసమలు ఔడా ఉనానభ. యరు తురఴమితంచే ఏ వమతృరములో 
నా సథరంగ తులవలేఔతృో యారు. మమో సమసమ ఏమిటంట ే ఖత 7 సంవత్మలుగ, మెండె కళ్ళ మడమల  నై జనఽమప్రబ ైన 
ఎకిజమా వమధతిో యరు బాధ్ప్డెతేనానరు. 2011 నవంబర్స 30 వ తేదనీ 200C. తృో టేతూ్ లో బలడ్ నలసో డ్ నఽ ప్పలలల ట్ 
యషయంలో ఇబఫంది మఔుండా ఉండడాతుక,ి ముద్ట ివరం OD గనా, మెండవ వరం BD గనా, అనంతరం 2011డిస ంబర్స 15 
నఽండTిDS గనా డోస్క తీసఽఔునానరు. 

ఫయౌతాలు అద్ఽబతంగ ఉనానభ: ముద్టి వరంలోనే మోకయౌ నొ 90% తగిగతృో భ యరు ఆనంద్ంగ, తయేౌఔగ, శకితవంతంగ 
ఔతుంచ సగరు. 2012 మార్సచ 8 వ తదేీ నాటకిి ఇతతు ఎడమవ పై్ప మడమ  ైన ఎకిజమా 40% మమియు ఔుడి మడమ  ైన 
80% తగిగతృో భంది. దీతుతో మమే యధ్బ ైన అలోప్తి, ఆయుమఴేద్ం వంటి మంద్ఽలేయ వడఔుండా ఇద ేనలసో డ్ నఽ  
కొనసగించారు.                                                                                                                           
2012 జూలెై 8వ తదేీ నాటకిి ఎడమవ పై్ప మడమ మీద్ 80% ఔుడ ివ పై్ప మడమ మీద్ 90% బ రుఖుద్ల ఔతుంచింది. ఆ 
తమఴత షేంట  నఽండి ఏ సమాచారము లేద్ఽ ఔనఽఔ తృికటీషనర్స ఇతతుక ిమోఖ లక్షణాలు ప్ూమితగ తగిగనట ల  ఫాయంచారు. 

 కిీంద్ చికిత్ఔు ముంద్ఽ వ నఽఔ ఎకిజమా తౄో టోలు ఇవఴబడాు భ.  
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            08/03/2012 తదేీన తీసన తౄో టో               08/07/2012 తదేీన తీసన తౄో టో  

 

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

ముకమ ఖమతుఔ : 

బేము సభమం తృో టేన టీజర్స దాఴమ  తయారు చయేబడని నలసో డ్, మోగతున నయం చయేడంలో ఎంత శకితవంతబ నైదో  బేము 
యంటృనే ఉనానం. అంత ేకఔుండా బమేు సభమం తృో టనే టీజర్స దాఴమ నయం కబడని అద్ఽఫత కేసఽల ఖుమించి అలాగే 
108CC బాక్స్ దాఴమ ఇచిచన మెమిడి లతో నయం కబడిన కసేఽల ఖుమించి యంట నానము. ఐత ేప్పి్ంచ వమప్త ంగ ఉనన తృికటీ 
షనరుల  మమియు మబర భే షే ంటల  కొరఔు ఇట వంట ిఅద్ఽబతబ ైన కసేఽలు మీ అనఽభవంలోతుకి వసేత  వటితు భయషతేత లో 
వమత లేక లలో ప్చిఽమించఽట కొరఔు మాఔు ప్ంంచండి. 

***********************************************************************************************   
 నూతనంగా చరే్బ్డిన అంశాలు!  

ముఔకల ైన ప్మిశోధ్నలు  

ముఔకల  నై చేసన ప్మశిోద్నా ఫయౌతాలు ఖుమించి ఖత న ల వమత లేక లో ప్చిఽమించిన యషయాలఔు కొనసగింప్పగ మమింత 
సమాచారము ఈ లేకలో ఇవఴబడింది. తృికటీషనరుల  ఇచిచన సమాచారము ప్కిరము వ ైతియాతుక్స్ మమెిడి ఉప్యోగించిన 
ముఔకలు  ద్దగ ఉండే ఆఔుల, ప్ూవపల ఔయౌగి ఉండడం, ముఔక తృ డవపగ ఎద్ఖడం, ఇంక ఎఔుకవ శకలు ఔయౌగి ఆమోఖమంగ 
ఔతుసఽత నానభ. తృో ి త్హజనఔంగ ఉనన ఈ ఫయౌతాలు ఆధారంగ చసేఽకొతు ఇతర తృికటీషనరుల  ఔడా CC1.2 Plant tonic 

మమియు ఇతర కోమోఫలనఽ ఉప్యోగించి మీరు తృ ందని ఫయౌతాలనఽ తౄ టోలతో సహా మాఔు ప్ంంచండి. ఆ యధ్ంగ బేముఔ 
సమఖీబ నై ప్మశిోధ్నా మితోృ రుీ నఽ తయారు చేసత ము. మమయిొఔ అంశము ఏమిటంట,ే యతతనాలనఽ నాట టఔు ముంద్ఽ, సధారణ 
తూటలిో నానబ్టిీన వటిఔంటే వ ైతియాతుక్స్ మెమిడలి తూటలిో 24/48 ఖంటలు నానబట్ ీ ట వలన తృ డవ నై వేళి్ైళ మవడంతో తృట  
ప్ఔికన ఖుబురుగ ఉండే ఇతర వేళి్ైళ ఔడా మవడం ఔతుంచింది. ఈ యతతనాల కండాలు ఔడా చిఖుమఔులతో యచఽచఔుంటృ 
ఔతుంచడం యశరషం. అదే మాములుగ నానబట్ిీన యతతనాలలో ఆ యధ్ంగ ఔతుంచడం బహు అరుద్ఽ. 

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

 ఆర్ోగయ చిట్కకలు  

సభ వ ైతియాతుక్స్ వమత లేకల దాఴమ ప్చిఽమించ ేఈ సమాచారము యదామ సంబంధ్ బ నై సమాచారమునకే తప్: దీతుతు వ దై్మ 
సలహా గ ఫాయంచమద్ఽ. తృికటీషనరుల  ేషంట్ లనఽ సమభి ైన వ ైద్మ సమాచారము కోసము మమియు ప్తిమేఔ వ దై్మ సలహాల 
తుమితతము వమి డాఔీరలనఽ సంప్దిించమతు చ ప్వలసందిగ సాచన. 



` 

 7 

(నిషారంత్రి )కార్్చ లెస్క ఫో న లు మరి్యు సెల్ ఫో న ల  మన ఆర్ోగయము ెైన వాటి్ ిభకఴము  

ఎలకోీో మాగెనటిక్స పల్ు ్ లేదా ఇ.ఎం.ఎఫ్. అనగ యద్ఽమద్యసకంత తరంగలు ఏవ నైా యద్ఽమత్ ప్మఔిమలు, స లోపన్ టవరుల , 
యద్ఽమత్ వహఔ తీఖలు దాఴమ చఽట ీ ప్ఔకల ఉనన ప్దిేశంలో ప్సిమతిమభేమ శకిత తరంగలు. ఇయ మన ఆమోగమతుక ి

హాతుఔయౌగిసత భ ఔనఽఔ యటిక ిద్ారంగ ఉండడం లేదా యటి యతుయోఖం సధ్మబ ైనంత తఔుకవగ ఉండాలనదేి 
వసతవం. మన శమరీము యద్ఽమతేత  వహఔంఔు సంబంధించినంతవరఔు చాలా సఽతునతంగ 
వమవహమసిఽత ంది(ముకమంగ మన శమరీ ఫాగలు కొతున సాక్షభ యద్ఽమత్ వహకలతోనే ప్తుచసేత భ). 
దీతుతుబటిీ  స లోపన్, లామతృీ ప్ ల, ఔంప్ూమటరుల , బ కైోీ  ఒవ నఽల , టి.య.లు ఇంఔ ఇతర ఎలెకీో తుక్స ప్మఔిమలు 
యడెద్ల చేస ేఇ.ఎం.ఎఫ్ తరంగలు మన శమీమతుక ిఎంత హాతు ఔయౌగిసత యో ఉహ ంచవచఽచ. ఐతే ఈ 
అతునంటిఔనాన ఎఔుకవ హాతు ఔయౌగించే ప్మఔిరము ఏమిట ి? ప్తిి మోజు వడే ఔ వసఽత వప మీ శమమీతున 
బాధిసఽత ందా? ఓనఽ. ప్మిశోధ్నలు ఏమి చ ప్పతేనానయంటే కరులెస్క తౄో న్ లు ముబ్లై్ తౄో న్ లఔనాన100 

మెట ల  ఎఔుకవ గ ఆమోఖమమునఔు హాతు ఔయౌగించటే వంటయి! 

కరులెస్క తౄో నఽల   

యూతువ మి్ట ీఆఫ్ సఴడ న్ కి చ ందని శసత రజుఞ లు లెననరీ్స హమెుల్, బ ైకలే్ ఔమఫెమీ, మమయిు జలె్ హసన్ బ లై్ు  అందించిన 
సమాచారము ప్కిరము ఇంటోల  కమెలసె్క తౄో న్ ఉంట ేఅది మన ఆమోఖమం  ైన ఎంత ద్ఽష ర్ఫావము చాసఽత ంద్ంటే మన డాిభంగ్ 
రౄం లో స లోపన్ టవర్స ఉననటేల . ఈ వద్ననఽ బలప్రుసాత  మమికొంద్రు వ ైద్మ తుప్పణులు ఔడా వమకమలు చేసరు. లండన్ లోతు 
హామేల  తృింతాతుకి చ ందని డాఔీర్స డేయడ్ డౌసన్ “ఎవమి ద్ఖగరభనా కరుు లెస్క తౄో న్ ఉననటలభతే వ ంటనే దాతుతు యడచిి మాములు 
తౄో న్ తీసఽకోండి” అతు చ ప్పతేనానరు. 

ముబ్ ైల్ ఫో న ల   

స లోపన్ లనఽ దరీఘకయౌఔ సంఫాషణల కోసం గతూ లేదా ఇతరులు అవసమతుకి మించి మాటాల డెత ఉంటే యనడం కతూ మంచిద ి
కద్ఽ. ఔ సఴడిష్ తువేదఔి ప్కిరము మెండె తుమిష్టల స లోపన్ సంఫాషణ ఖంట సమయం తృట  బ ద్డెలో సహజంగ 
జరఖవలసన యద్ఽమత్ ప్సిమల  నై  ప్ఫిావం చాసఽత ంది. 2007వ సంవత్రములో డాఔీర్స లెననరీ్స హమెుల్ అందించిన 
సమాచారము ప్కిరము స లోపన్ యతుయోఖదారులఔు బ ద్డెలో గతూ వ నఽనలో గతూ తృిణంతఔ బ ైన ఔణుతేలు వచేచ ప్మిాద్ం 
చాలా ఎఔుకవ అతు త యౌయజేసరు. 

వితిత  మీతామ ఎఔుకవసేప్ప తౄో న్ సంఫాషణలు చయేవలసన వరు తుప్పణుల సాచన  నై అధిఔ తృో షఔ యలువలు ఔయౌగిన 
ఆహామతున తీసఽకొనడం మంచిది. కల్ స ంటరుల  తురఴహ సఽత నన యజమానఽలు తమ ఉదోమఖుల శరీయసఽ్కోసం శసత రయ ప్రంగ 
తుమధ మిత బ నై ఇ.ఎం.ఎఫ్. తుమోధ్ఔ ప్మిఔమలన ేవడాయౌ. డాఔీర్స బాజేభ “ ఇటవీల ఇ.ఎం.ఎఫ్ ద్ఽ షపయౌతాల నఽండి తుమోధంిచే 
ఆధ్ఽతుఔ సంకతేిఔ న పై్పణమం, అంతకేఔ మనలో మోఖతుమోధ్ఔశకితతు  ంచ ేఆహారం ఔడా అంద్ఽబాట లోతుక ివచాచభ ఔనఽఔ యటితు 
ఉప్యోగించఽకోవయౌ ”అంట నానరు. 

ఈ మేడభిేషన్ మన శమరీం  ైన ఔయౌగించ ేముప్ప ఖుమించి మమింత లోతేగ అధ్మయనం చయేవలస ఉననప్టికట 
సమయానఽఔలముగ తీసఽఔున ేకొతున చినన చినన చరమలు (మడేిభషేన్ లేఔుండానల లేదా మేడభిేషన్ తఔుకవగ ఉండ ే

ప్మఔిమలు వడడం) మన ఔుట ంబములోతు చినానరులనఽ ఈ మహమాభమ ిబామని ప్డఔుండా ఉండేంద్ఽఔు దోహద్ ప్డెతేంద.ి 

ఇప్టిక ేచాలామంద ిలామండ్ లెైన్ తౄో న్ లనఽ వదియౌ  టిీ నప్టకిట ఇంక మీ ఇంటోల  లామండ్ తౄో న్ ఉననటలభత ేదాతుతు మాతబిే 
ఉప్యోగసిాత  కమెలసె్క తౄో న్ నఽ ప్ఔకకి  టీడం ఎంతభనా శరయీసకరం.   
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కర్సు లెస్క తౄో నఽల  దాఴమ యడెద్లెైన ఇ.ఎం.ఎఫ్ ఎనలన ఆమోఖమ సమసమలనఽ సిషీసఽత ంది ఉదాహరణఔు, 

* అభమసన సమసమలు  

* ఫావోదేఴఖము మమయిు ప్విరతనలో మారులు  

* రఔత ప్సిరణ వమవసథలో సమసమలు  

* లుకేమియా, మరముభ కమన్ర్స వంటయి మమయిు, బ ద్డెలో ఔణుతేలు   

* తుద్ ిప్టీఔతృో వడం  

* తలతృో ట   

ఖతంలో లామండ్ లెైన్ తౄో నఽల  స లోపన్ ల ఔనాన సఽరక్ితబ నైవతు ఫాయంచవేరు, అలాగే కమెలసె్క తౄో నలనఽ ఔడా, కతూ కమెలసె్క తౄో నఽల  
ఔ మీటరుఔు 6 ఒలుీ ల ఇ.ఎం.ఎఫ్ యడెద్ల  చయేఖల శకిత ఔయౌగనిటిీయ - అనగ 100 మీటరల ద్ారంలో ఉనన స లోపన్ సత ంభం 
నఽండ ియడెద్లభేమ వతుఔనాన మటెిీంప్ప శకిత ఖయౌగనియ. చామెజర్స నఽండి 2 మీటరల ద్ారంలో ఉనన తౄో నఽల  ఔడా 2.5 వోలుీ ల 
ఇ.ఎం.ఎఫ్  యడెద్ల చేసత భ. అనగ ఇది శసత రజుఞ లు చ ే సఽరక్తిబ నై సథ భ ఔనాన 50 మెట ల  హాతుఔరబ నైది. అలాగ ేమీటరు 
ద్ారంలోనే ఉననటలభతే అద ి120 మటె ల  హాతుఔరబ నైది - ఔనఽఔ ఈ తౄో న్ నఽండ ివచేచ మడేభిేషన్ సఽరక్తిబ నై 0.05 వోలుీ ల 
సథ భలో ఉండడాతుక ిఈ తౄో నఽ 100 మీటరల ద్ారంలో ఉండాయౌ. మమో యషయం ఏమిటంటే కమెలెస్క తౄో న్ ప్తుచసేే యధానము 
అనఽసమించి దీతు చారజరు మమయిు హామండ్ స ట్ ఔడా తౄో న్ ఉప్యోఖంలో లేఔతృో భనా ప్ూమితసథ భలో ఇ.ఎం.ఎఫ్  యడెద్ల  
చేసాత నే ఉంటాభ. 

ద శ ర్భకవాలకు గుర్కిాకుండా ఉండాలంట్ే ఏమిచెయాయయౌ? 

మీవద్ద  కర్సు లెస్క తౄో న్ ఉననటలభత ే మీ ఔుట ంబం ఇ.ఎం.ఎఫ్ ద్ఽష ర్ఫావలఔు ఖుమ ికఔుండా  ఉండడాతుకట దాతుతు వ ంటన ే 

మామూలు తౄో నఽఔు మామేచ ప్యితనం చేయండ.ి దీతు వలన  మీఔు మునఽప్ట ితరహాలో సఴేచఛ ఉండఔతృో వచఽచ. ఐత ేఇంటోల  
మీరు ఎఔుకవ గ సంచమించ ేసథ నములో ఉంచడం దాఴమ దాతుతు ఉప్యోగించడంలో మీఔు ఇబఫంద ిఔలఖఔ తృో వచఽచ. కర్సు లెస్క 

తౄో న్ నఽ మామూలు లామండ్ తౄో న్ తో మీేల స్క చసేఽకోవడం దాఴమ మన ఇంటోల  హాతుఔరబ నై మేడభిేషన్ లేఔుండా  చేసఽకోవడబే 
కఔ, ఔుట ంబాతుకి ఆమోఖమం మీద్ ఎఔుకవ అవగహన ఔయౌగించిన వరు అవపతాము. 

కర్సు లెస్క తౄో న్ ఉప్యోగించఔుండా ఉండటం మీఔు ఔషీం అనే ప్మసిథతి ఉననటలభతే ఎఔుకవ పికెఴతూ్ ఖల తౄో నల ఔు బద్ఽలు 900 

MHz తౄో నలనఽ ఉప్యోగించండ.ి చాలావరఔు 2.4 GHz మమయిు 5.8 GHz తౄో నఽల  తమ బసే్క సేీషనల  నఽండి తురంతరంగ 
ఇ.ఎం.ఎఫ్ ప్సిమింప్ చేసాత నే ఉంటాభ. కతూ 900 MHz తౄో నఽల  అలా చయేవప. అంతేకఔ 900 MHz తౄో నఽల  చాలా సరళ్బ నై 
సఖనల్ లనఽ ఉప్యోగించఽ ఔుంటాభ. కగ 2.4 GHz మమయిు 5.8 GHz తౄో నఽల  జీవఔణాల  ై హాతు ఔయౌగించ ేసఖనల్ లనఽ 
ప్సిమింప్జేసత భ. అంతకేఔుండా మీరు తుదింిచ ేసమయంలో ఈ తౄో నలనఽ మీ మంచాతుకి ద్ారంగ ఉంచండి. దాతువలన మీరు 
ఇ.ఎం.ఎఫ్ లఔు ప్ఫిాయతం కఔుండా ఉంటారు.  

ప్పి్ంచ ఆమోఖమ సంసథ  మన ఆమోఖమము  నై ఇ.ఎం.ఎఫ్ యొఔక ద్ఽష ర్ఫావము ఖుమించి ఇప్టివరఔ ఎటిీ  ప్ఔిటనా 
చేయనప్టికట  ప్సిఽత తం మనఔు అంద్ఽబాట లో ఉనన ప్మిఔమల దాఴమనల, శసత ర ప్మిజాఞ నము దాఴమనల ఈ ద్ఽషపయౌతాలనఽ 
అంచనా వేయలేము. సధారణంగ మంచి ఔనాన చ డె ప్టల  ఆఔమిితేలవడం సహజం ఔనఽఔ యచక్షణ తో చ డెనఽండి ద్ారం 
కవడం మానవ ఔరతవమం. 
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ఆధార్ాలు : 
http://www.naturalnews.com/034078_cordless_phones_EMFs.html 
http://bodyecology.com/articles/little-known-dangers-of-emf.php 
http://www.emf-health.com/reports-cordlessphones.htm 
http://www.emfprotectionltd.com/pages/Cordless-Phones-and-Cell-Phones 

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

ఆషిర్ాగస్క తో ఆర్ోగయ ియోజనములు. 
ఆసమఖస్క అనదేి ఔ అదిఴతీయబ నై రుచి ఔయౌగిన వసంతకలప్ప ఔరగయ రకతుక ిచ ందినది. ఇది ఎఔకడ  రుఖుతేందో 

త లుసఽకోవడాతుకి సంవత్రంలో ఇద ి సమెైన సమయం. ఇది సధారణంగ మనముండ ే
తృింతంలోనే ప్ండించఖయౌగ ేసేందియి ముఔక అభ ఉండాయౌ. ఇది. ఆసమఖస్క యౌయ్ల ఔుట ంబాతుక ి
చ ందనిది. మన ఇంట ి  రటలిోన ే సఽలువపగ ప్ండించఖల ప్ంట ఇది. ఇద ి అతున ఋతేవపల 
లోనా ప్ండించఖయౌగదేే కఔుండా ద్శబాద ల కలం తృట  ప్ంట తువఴఖల సమరధయం ఔలద.ి 
ఆసమఖస్క నఽ యతతనాల రౄప్ంలో గతూ వేరల రౄప్ంలో గతూ సంవత్రంలో ఎప్పడభనా నాట 

ఖయౌగి నట వంటది.ి   
దీతుతు ఆహార, ఓషధ్ అవసమల తుమితతం 2000 సంవత్మల కిీతబే ఉతతిత  చేయడం జమగిింది. గీీఔులు, మోమనఽలఔు దతీు 
ఓషధ్ యతుయోఖం ప్టల  అతృర యశఴసం. ఈ మోజులలో దీతుతు అధిఔ ముతతంలో తృో షకలు, యటమినఽల , కతుజలవణాలు ఔయౌగిన 
ఔరగయగ ఫాయసఽత నానరు.   
మన  ద్ద  ేవిపలలో ఉండే మానవ సహకమఔి బామకటీమయిానఽ తృో షంచ ఖయౌగే ఇనఽయౌన్ నఽ ఆసమఖస్క ఔకటే ఔయౌగ ిఉంట ంద.ి 
యయధ్ అధ్మయనాల ప్కిరము ఇనఽ్యౌన్ నఽ సమతౌలమం చేయడం దాఴమ మధ్ఽబేహ తువరణలో ఇది ఎంతో బాగ 
ఉప్ఔమసిఽత ంది. ఖమతుంచ వలసన యషయం ఏమిటంట ేమన ఆమోఖమం బాఖుండాలంటే ఇనఽ్యౌన్ సథ భ శమీరంలో సమసథ భలో 
ఉండాయౌ. ఇలా చయేడం వలన మనం ఎఔుకవ కలం జీయంచడాతుకి సఽకంగ జీయంచడాతుకి ఆసకరం ఔలుఖుతేంది. దీతులో 
ఉండ ే కతుజ లవణాల చమేిఔ సహజ సద్ధబ నై డ ైయుమటేకి్స గ ప్తుచేసఽత ంది. డ ైయుమటేిక్స లు మూతిండాలలో మూతంి 
ఏరడడాతుక ితదాఴమ శమీరములో మయౌనాలు బయటఔు తృో వడాతుకి శమీరం తుమభలమం గ మారడాతుకి కరణ మవపతాభ.  
ఇద ిశమీరంలో ఈసీ్క తఴరగ  రఖఔుండా తుమోధసిాత  జీరణ వమవసథనఽ మంచి సథతిలో ఉంచఽతేంద.ి  
ఆసమఖస్క తో ఆమోఖమ ప్యిోజనాలు ఎనలన. ఇలా చ ప్డాతుక ి7 ప్ధిాన  కరణాలు కిీంద్ ఇవఴబడాభ: 

1. మన వరీ్ర ఴయఴషథన  నిర్ాాయౌనయం చషే ా ంద ి- ఆసమఖస్క లో ఔ ఔప్పఔు 288 మియ్ల గీ ముల తృ టాసయం ఉంది. తృ టాసయం 
తృ టీలో ఉండే అధఔి కొవపఴనఽ ఔమగిిసఽత ంద్నన యషయం అంద్మకిట త యౌసందే. అలాగే ఔ ఔప్పఔు 3 గీ ముల ప బైర్స లేదా చఽ 
ప్దారధము ఉంట ంది. ఇది జీరణ వమవసథనఽ ప్కి్షాళళ్న చసేఽత ంది. దీతులో సహజ సద్దబ నై సో డియం లేద్ఽ ఔనఽఔ  ి బ నటి్వల్  
సండోిమ్ PMS, (ముంద్సఽత  ఋతే సంబంధ్బ నై రుఖభత) లో ఉబఫరము ఉండద్ఽ. ఇంక ఆసమఖస్క తో  కొవపఴ గతూ కొలెసీ ే ల్ 
గతూ  మిగ ేఅవకశం లేఔతృో వడబ ేకద్ఽ ఔ ఔప్ప ఆసమఖస్క  కవేలం 40 కేలమలీ శకితతు మాతబి ేఇవఴఖలద్ఽ.   అబ మకి లో 
UCLA ఔు చ ందనిబ డఔిల్ స ంటర్స వమి తువదేఔి ప్కిరము తుమిఴషఔరణఔు సంబంధంిచి ఔరగయాలలో ఆసమఖస్క ఔు 
మించింద ిలేద్తు తుమధ మించాభ.   
2. ముందష ా  ఴృదాా య నిర్ోధానికి - ఆసమఖసోల  తృ టాసయం, ఎ.యటమిన్, తౄో యౌభేట్ అధఔి ముతతంలో ఉనానభ. ఖుల టాతియాన్ 
అన ే ఆంటిఅకి్డ ంట్ ధ్మభలు ఔయౌగని అమినల ఆమల ము ఔడా దతీులో అధిఔ ముతతంలో లభిసఽత ంది. మన శమరీము తఴరగ 
విదాద ప్మబామని ప్డఔుండా ఇది సహాయకమిగ ఉంట ంది. ఖుల టాతియాన్ (GSH) అన ే ఆంటిఆకి్డ ంట్ మన శమీరములోతు 
జీవఔణాలలో చమేే పమిడిఔల్్ వంట ివమమధ ల నఽండి రక్సిఽత ంది. ఆసమఖస్క వలన మమరఔ ఉప్యోఖము ఏమిటంట ేఇద ిబ ద్డె 
తఴరగ తన శకితతు కోలోవడం తగిగసఽత ంది. ఇతర ఆఔుఔరల వలెన ేఆసమఖస్క ఔడా తౄో యౌభటే్ నఽ ఉతతిత  చేయడం దాఴమ 
యటమిన్ B12(ఇది చపే్లు, కోళ్ైళ, మాంసము, డ ైమ ీఉతతేత లలో లభిసఽత ంది) తృట  ఔయౌస ప్తుచేసాత  జాఞ నాతభఔ బలహనీతలనఽ 

http://www.naturalnews.com/034078_cordless_phones_EMFs.html
http://bodyecology.com/articles/little-known-dangers-of-emf.php
http://www.emf-health.com/reports-cordlessphones.htm
http://www.emfprotectionltd.com/pages/Cordless-Phones-and-Cell-Phones


` 

 10 

తగిగసఽత ంది. అబ మకిఔు చ ందని టఫీ్ట యశఴయదామలయం అధ్మయనం ప్కిరము తౄో యౌభేట్ మమియు B12 యటమిన్ అధిఔంగ ఉనన 
విద్ఽధ లు యమకిి తురఴహ ంచిన ప్మీక్షలో మిఖతా వమఔినాన వగేతున సత రతాఴతున ఔనబరచ ఖయౌగరు. 50వ సవత్రంలో  ప్వింేంచిన 
వరు వయసఽతో తృట  యషయ ఖీహ ంప్ప తఖగఔుండా ఉండాలంట ేతగనింత  B12 నఽ తీసఽకోవడం తప్తుసమి. 
3. కాయన్ర్చ బ్కర్ని ండి కాప్ాడడానికి - ఆసమఖస్క లో అదిఔంగ ఉనన తౄో యౌభటే్ కమన్ర్స బామిన ప్డఔుండా చయేడాతుక ి
ఉప్యోఖప్డే ఔ ముకమబ నై తృో ి టనీ్. షూచన: తౄో యౌభటే్ సధారణంగ ఆఔుప్చచతు ఔరగయలలోనా తుమభజాతి ప్ండల  
లోనా లభిసఽత ంది. తౄో యౌభటే్ మమియు తౄో యౌక్స యాసడ్ ఔకటే ఐనప్టకిట తౄో యౌక్స యాసడ్ అనఽబంధ్ ఆహార రౄప్ంలో లేదా 
టామబ్ లెట్ రౄప్ంలో లభిసఽత ంది. ఐతే ఆమోఖమప్రంగ ఎఔుకవ లాభం తృ ంద్డాతుకి అనఽబంధ్రౄప్ంలో ఔనాన సహజంగ దొమికనిద ే
తీసఽకోవడం ఉతతమం.   
4. మంట్న  నిర్ోధించడం  -  తౄో యౌభేట్ మంట నఽ తువమించడంలో ఎంతో సహాయకమి గ ఉంట ంది.  
5. ఎముకలు ళెుష  బ్కరడానిు కటళళనొపిలు నివార్ించడానికి - ఆసమఖస్క లో ఉనన K యటమిన్ ఎముఔల  ళ్ైసఽ ద్నాతున 
కటళ్ళవమధితు మఔుండా తుమోధిసఽత ంది. అంతేకఔ ఈ యటమిన్ ఎమఔుల తుమభణాతుకి వటి లోతృల సవరణఔు ఔడా 
ఉప్యోఖఔరబ ైనది. ఈ యటమిన్ ఆసీయోకయౌ్న్ తయారుకవడాతుకి ఔడా దోహద్ ప్డెతేంది. ఆసీయోకయౌ్న్ అనేద ిఔ 
తృో ి టీన్ ఇది ఎముఔల ఔణాలలో  ఉండి  కయిౌయంనఽ సటికటఔరణం చ ందసిఽత ంది. ఆసమఖస్క కె. యటమిన్ కి అద్ఽబతబ నై 
మూలముగ రుజువభమంద.ి 

6. గుండె జబ్ుుల ిమాదానిు తగిగంచడానికి - దీతులో ఉననతౄో యౌభటే్ ఖుండ జబుఫల ప్మిాదాతున తగిగసత యతు అధ్మయనాలు 
సాచిసఽత నానభ. 
 7.పట్టీ కకు షంబ్ంధించిన లోప్ాల నిర్ోధము  - ఖరబము దాయౌచన లేదా దాలుచటఔు తురణభంచఽకొనన మహ ళ్లఔు అవసరబ నై 
తౄో యౌభేట్ లేదా తౄో యౌక్స యాసడ్ సలబ ంట్ (డాఔీరుల  తరుచఽగ దీతుతు సాచిసాత  ఉంటారు) దీతు నఽండ ి సమిదిధగ లభిసఽత ంది. 
తౄో యౌభేట్ లోప్ము వలన స ైనా తపడా (ప్పట ీ ఔతో వ నఽనతృములో వచచే లోప్ము) మమయిు అనేతు్తౄలే(బ ద్డె లేతు 
ప్పట ీ ఔ/లేదా నాడీ లోప్ సంబంధతి ప్పట ీ ఔ)వంటియ ఔలుఖుత ఉంటాభ. తౄో యౌభటే్ ఖరబసత  ండ అభివిదిధకి మమయిు ండ 
నాళ్ము అభివిదిధకి తోడడడబే కఔ ఖరబసథ కలము ప్ూమితకఔుండాన ేజతుభంచడమునఽ తుమోధసిఽత ంది. 
అంతకేఔుండా కొతున అధ్మయనాల ప్కిరం ఆసమఖస్క యొఔక తృో షకహార ప్యిోజనాల కరణంగ మూతసింబంధతి వమధ్ఽలు 
మమియు మూతిండాలలో మళ్ొళ ఔలఖఔుండా ఉంటాభ. ఇంక చ తృలంటే  ఆసమఖస్క లో తృ టాసయం, యటమిన్.ఎ, తౄో యౌక్స 
యాసడ్, ఖుల టాతియాన్ మమయిు యటమిన్ కె. సమిదిధగ లభిసత భ. దీతులో చఽప్దామధ లు(ప ైబర్స) ఎఔుకవగ ఉండడంతో 
తృట  దీతులో సో డయిం లేఔతృో వడం, తఔుకవ కేలమలీు ఉండడంతో కొలెసీమల్ సమసమ ఔడా మద్ఽ.  
సధారణంగ ఆసమఖస్క ఆఔుప్చచ రంఖులో లభిసఽత ంది. ఐతే మమో మెండె రకలనఽ మనం సాప్ర్స మారకట్ లోనా, మసెీ మెంట్ 
లలోనా చాడవచఽచ. అయ ఔట ిత లల గ ఉండేద ిఇద ిచాలా సఽతునతంగ ఉండడం తో తృట  దీతుతు ప్ండించడం చాలా ఔషీము. 
మెండవది ఊదా రంఖులో ఉంట ంది. ఇది కొంచం చిననగనా, ప్ండల  వసనతో ఔడి ఉంట ంది. ఆసమఖస్క ఔంఔులు కొతున 
ద్ళ్సమిగనా కొతున ప్లచగనా ఉంట ననట ల  మీరు ఖమతుంచ ే ఉంటారు. ద్ళ్సమగి ఉండేయ కలుచకొనడాతుకి, ఉడఔబ్ట ీ  
కొనడాతుక ి బాఖుంటాభ: తరువతయ చాలా మంచియ మమయిు తఴరగ తయారు చసేఽఔునేయ. ప్లచగ ఉండయే సధారణ 
వేప్పడెఔు లేదా దోరగ వభేంచఽ కొనడాతుక ి బాఖుంటాభ. ఐత ే ఇఔకడ ఔ యషయం ఖురుత ంచఽకోవయౌ. కొంద్రు తృికటీషనరుల  
ఆసమఖస్క నఽ హాటిచోఔు లేదా అమిీచోక్స ద్ఽంప్ తోనా తృలఔర తోనా ఔల కే ఫోజనంలో తినఔడద్తు చ తృత రు. ఎంద్ఽఔంట ే
ఇయ అననఽఔలబ నైయ. 
ఆమోఖమ ప్రంగఎఔుకవ లతదతు తృ ందాలంటే ఆసమఖస్క నఽ ప్చిచది తినడబే మంచిద్తు చ తృత రు. తినమేుంద్ఽ, మంద్ంగనా 
ప్లచగనా ఉనన ఔంఔుల నఽండ ి ఔరీ వలె ఉండ ే కండాతున తొలగించాయౌ. వండడాతుక ి ముంద్ఽ మాతబి ే ద్ళ్సమగి ఉనన 
ఔంఔులనఽ లవండి. దీతుతు సననగ తమగి ి సలాడ్ లలో వేసఽఔునాన, ఆవ నాన  లో సననగ వేభంచనా, లేదా సలంగ 
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ఉడఔబ్టిీనా తినడాతుక ిచాలా రుచిగ ఉంటాభ. మీరు ఏ రఔబ నై ఆసమఖస్క నఽ తీసఽఔునాన ఎతున రకలుగ వండెఔునాన 
లేదా సలాడ్ లో వసేఽకొతు ప్చిచది తినాన దతీు రుచితు  ఎంతో మధ్ఽరంగ మీరు ఆసఴదిసత రు. 
ఆధార్ాలు: 
1. http://www.naturalnews.com/023368_asparagus_benefits_food.html 
2. http://bkcreative.hubpages.com/hub/10-Super-Health-Benefits-of-Asparagus 
3. http://www.eatingwell.com/blogs/health_blog/5_powerful_health_benefits_of_asparagus_you_probably_didn_t_know 
4. http://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=asparagus%20benefits&source=web&cd=6&cad=rja&sqi=2&ved=0CFYQFjAF&u

rl=http%3A%2F%2Fwww.pureinsideout.com%2Fasparagus-extraordinary-health-benefits.html&ei=-
YxQUbbyGpLU8wTAnYDgCw&usg=AFQjCNFoSkx5Z9cnFfTtksP09Kvx9UloJw&bvm=bv.44158598,d.eWU 

5. http://www.juicing-benefits-toolbox.com/health-benefits-of-asparagus.html 

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

 ివులు జవాబ్ులు  

1. ివు: తూటిలో మెమిడి తు ఎంత కలం ఉంచవచఽచ? దీతుతు పిడ్జ  లో ఉంచవచాచ? ఈ తూటిక ియభూతి ఔలప్ వచాచ? 

జవాబ్ు : మెమిడ ీతు మూత ఉనన ససలో 7 మోజుల వరఔ ఉంచవచఽచ. దీతుతు పిడ్జ  లో ఉంచడం మంచిది కద్ఽ. ఈ తూటకిి 
యభూతి ఔలప్ వలసన అవసరం లేద్ఽ. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
2. ివు: ప్తుక ివ ళ్ైతేనన వరు మధామహనం డోస్క తీసఽకోవడం ఔషీం ఔనఽఔ TDS బద్ఽలు ఉద్యం సయంతంి మెండె 
ప్ూటలు తీసఽకోవచాచ?  

జవాబ్ు: అసలు తీసఽకోఔుండా ఉండడం ఔంటే మెండె ప్ూటలు తీసఽకోవడం మంచిదే. TDS గ తీసఽకోవడం వలన మంచి 
ఫయౌతాలు ఉంటాభ. 

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

3.  ివు: బషి్ చేసఽఔునన వ ంటన ేమమెిడ ితీసఽకోవచాచ, మెమిడిల ద్ిష్టీ య టృత్ సీే్క తో బషి్ చసేఽకోవడం ఆహారం తీసఽఔుననటేల  
ప్మఖిణిసత మ? మింట్ ఫ్ేల వర్స తో ఉనన టృత్ ేసీ్క మనం తీసఽఔున ేవ బైరి  గోయల  నై ప్ఫిావం చాప్పతేంద ిఔనఽఔ దాతుతు వడడం 
మానేయాలా ? 

జవాబ్ు :లేద్ఽ, బషి్ చసేఽఔునన తమఴత 20 తుముష్టలు ఆఖడం మంచిది. మింట్ వలల  ఇబఫందేమీ లేద్ఽ టృత్ సీే్క లతునంటిక ి
దేతు వ బైేషిన్ దాతుకే ఉంట ంది. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
4.  ివు: నా లలలకి మెమిడలిు ఇచచే సమయంలో వరు ఫోజనం చేసఔ 20 తుముష్టలు ఆగనిప్టికట ఇంక వమి నలటలిో కొతున 
ఆహారప్ప ఔణాలు ఉంట నానభ. అలా ఐనప్టకిట  మెమిడలిు ఇవఴవచాచ? 

జవాబ్ు: ఆహారం తీసఽఔుననతమఴత నలటితు ప్పకికయౌంచడం కతూ తూటితు తాిఖడంగతూ చయేాయౌ. అలా చసేేత  నలటలిో ఆహార ఔణాలు 
చిఔుకకోవప. అతునట ిఔంటే ఫోజనాతుకి 20 తుమిష్టల ముంద్ఽ మెమిడి ఇవఴడం శరీయసకరం.   

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

5.  ివు: గోయలు ఉనన బాటలి్ నఽ ఔట ిఔంట ేఎఔుకవ కోంబర లనఽ వేస ేసంద్రబంలో ప్తిీసమ ీషేక్స చ యామలా?  

జవాబ్ు: ప్తిీ ఔక డాిప్ వేసన తమఴత సఴలంగ షకే్స చ యమండి. చివమి డాిప్ వసేన తమఴత 8 ఆకరంలో 9 సరుల  షేక్స 
చ యమండి. కొంద్రు తృికటీ షనర్స లు డాిప్్ అతున ఔడా కాయ బాటిల్ లో వసే తమఴత గోయలు వసే షేక్స చేసత రు.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
6.  చమభతుకి మసఽఔునే ఆభంట్ బ ంట్  నై యయధ్రకల ివులు: 
a. ివు: ేషంట  ఆభంట్ బ ంట్ నఽ చరభము  ైన మసఽకోవడం జరుఖుతేంద ికబటిీ  తన చతేితు కటీం తయారుచసేన ఔంట నైర్స 
లో ఉంచి నటలభతే వ బైేషిన్ తృో తేంది ఔనఽఔ ఔంట ైనర్స నఽండి కటీం బయటఔు తీయడాతుకి తృల సీక్స సాన్ వడడం మంచిదనేా? 

జవాబ్ు: ఓనఽ, అద ేమంచిది.  

http://www.naturalnews.com/023368_asparagus_benefits_food.html
http://bkcreative.hubpages.com/hub/10-Super-Health-Benefits-of-Asparagus
http://www.eatingwell.com/blogs/health_blog/5_powerful_health_benefits_of_asparagus_you_probably_didn_t_know
http://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=asparagus%20benefits&source=web&cd=6&cad=rja&sqi=2&ved=0CFYQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.pureinsideout.com%2Fasparagus-extraordinary-health-benefits.html&ei=-YxQUbbyGpLU8wTAnYDgCw&usg=AFQjCNFoSkx5Z9cnFfTtksP09Kvx9UloJw&bvm=bv.44158598,d.eWU
http://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=asparagus%20benefits&source=web&cd=6&cad=rja&sqi=2&ved=0CFYQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.pureinsideout.com%2Fasparagus-extraordinary-health-benefits.html&ei=-YxQUbbyGpLU8wTAnYDgCw&usg=AFQjCNFoSkx5Z9cnFfTtksP09Kvx9UloJw&bvm=bv.44158598,d.eWU
http://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=asparagus%20benefits&source=web&cd=6&cad=rja&sqi=2&ved=0CFYQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.pureinsideout.com%2Fasparagus-extraordinary-health-benefits.html&ei=-YxQUbbyGpLU8wTAnYDgCw&usg=AFQjCNFoSkx5Z9cnFfTtksP09Kvx9UloJw&bvm=bv.44158598,d.eWU
http://www.juicing-benefits-toolbox.com/health-benefits-of-asparagus.html
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b. ివు: ముద్టి సమి వ బైరి  గోయతు నలటిక ిఇచిచనట ల  ఆభంట్ బ ంట్ ఔడా ముద్టి సమి షేంట ఔు సఴయంగ మయాలా? 
ఔవళే్ ఆ చరభ వమధి అంట వమధ ిఐతే మారగం ఏమిటి?  

జవాబ్ు: లేద్ఽ, మనం షేంట  నఽ ముట ీ కో ఔడద్ఽ తనంతట తానే మసఽకోవయౌ. 

c. ివు: డోసజే్ TDS – అనదే ిగోయలఔు ఔడా వమితసఽత ందా? ేషంట  ఆభంట్ బ ంట్ నఽ బాగ రుద్దవలస ఉంట ందా? ేషంట  
బామండేజ్ లేదా బామండ్ ఎభడ్ చరభమునఽ మూస ఉంచ ేదాతు కోసం ఉప్యోగించాలా ? 

జవాబ్ు: ఓనఽ డోసేజ్ TDS. గనే తీసఽకోవయౌ. కటీమునఽ రుదాద లా వదాద  అనేద ిచరభము యొఔక సహజ ప్మసిథతి  నై ఆధారప్డ ి
ఉంట ంది. ఉదాహరణఔు  బయటఔు ఔతుంచే ప్పండె మాదిమగి ఉంటే ఆభంట్ బ ంట్ విస ఔట ీ వేయవచఽచ. చరభము ప్మసిథతి 
బాగ ఉంట ే కొతున సరుల  రుద్దవలస ఉంట ంది. కొకఔక సమ ిమెమిడి తు తూటలిో ఔలుప్పకొతు అ తూటితు కటన్ ఖుడుతో గయం 
మీద్ అద్ఽద కోవడం దాఴమ ఔడా గయం  తఴరగ తగిగ  తృో భ ేఅవకశం ఉంది.  
d. ివు: కటరము లేదా జెయ్ల రూంలో ఉను వాట్ికి ర్ెమిడి కలడం ఎలా, కటరమున  వేడి చేసర అది దిఴ రూంలోకి మార్ిన తర్ాఴత 
దానిలో కొంబ్ర  చ కకలు వసేర ఆ తర్ాఴత దానిని ప్ాల సరీక్స షూిన్ తో కలప్ాలా? 

జవాబ్ు: లేద్ఽ, వేడ ిచయేవలసన అవసరం లేద్ఽ. కటీము లోతుకి ఔ చఽఔక కొంబర  చఽఔక వసే తృల సీక్స లేదా ఔట ీ  సాన్ తో బాగ 
ఔలతృయౌ. తమఴత మమో చఽఔక వేస బాగ ఔలతృయౌ. కటీము చిఔకగ ఉననటలభతే ఇలా 3 లేదా 4 సరుల  కొంబర  డాిప్్ జయె్ల ముతతం 
ఔయౌసభ అతు సంతిత  చ ంద ేవరఔ ఔలప్వలస ఉంట ంది.  
e. ివు: ఔంటలిోనా చ యలోనా వేస ేచఽఔకల మంద్ఽలు కసేమి తయారుచసేఽకో వచాచ? ఐత ేఎలా తయారుచేసఽకోవయౌ? 

జవాబ్ు: కేసమి మెండింటిక ిఉప్యోఖప్డే యధ్ంగ ఔంటికి, చ యకి లేదా చరభములఔు మంద్ఽ తయారు చేయాలనఽకోవడం మంచి 
ఆలోచనే. ఔంటిక ిచఽఔకల మంద్ఽ తయారు చయేడాతుక ి200 మీ.యౌ. డసిీల్ వటర్స లేదా మోజ్ వటర్స లో ఔ చఽఔక కొమోఫ 
వ యామయౌ. తమఴత 20/30 మి.య్. డాిప్ర్స బాటిల్ లోతుకి దీతుతు మామచయౌ.  
హెచ్ర్ిక : మీరు 20/30 ,మి.య్ బాటిల్ లోతుకి కొంబర  చఽఔకనఽ వసేేత  అది ఔంటలిో గయాతున లేదా మంటనఽ  ఔయౌగించవచఽచ. 
అలాగ ేCC డాిప్ నఽ నేరుగ షేంట  నలటలిోతుక ివయేమద్ఽ.  అలాగే చ యకి చఽఔకల మంద్ఽ కోసం 20/30 మి.య్. డాిప్ర్స బాటిల్ 
లో ఎకట్ి యమిజన్ ఆయౌవ్ నాన  నఽ తీసఽఔుతు దాతులో ఔ చఽఔక కొమోఫ నఽ వేస బాగ ఔలతృయౌ.  
 

వ ైబరి  తృికటీషనామల మ: డాఔీర్స అఖగమఴల్ గమితో మీకేబ నైా ప్శినలునానయా? ఐత ే ఈ వ బ్ై్ట్ news@vibrionics.org ఔు 
ప్ంప్ండి.  

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

 దిఴయ వ ైద యడి దిఴయ వాణి  

 
“ఈ దేహము అనదేి అనఔే జనభలు గ మీరు చేసన మంచి చ డెలఔు ఫయౌతంగ జనన మరణ చకీ తున, ఈ భవసఖరము నఽ 
దాటడాతుకి భఖవంతేడె ఇచిచన ప్తుముట ీ  లేదా ఔ నావ వంటదిి. ఇటిీ  భవసఖమతున దాటడాతుక ిదహేంలో ఎవరభతే 
ఉనానమో ఎవరు మీరు చేస ేచరమలతునంటకిట ఔరత గ ఉంటామో వమితు ఖూమిచ త లుసఽకోవడం ముకమం. ‘’దేహము” యొఔక ప్ధిాన 

mailto:news@vibrionics.org
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ప్యిోజనము దేహములో ఉనన ‘’దేహ తు’’ ఖుమించి త లుసఽకోవడం. ఔనఽఔ దహేము ధ్ిఢబ నై సథతిలో ఉననప్పడె, మనసఽ 
జాఖరౄఔతతో ఉననప్పడె, జాఞ నము ప్ద్ఽనభన సథతిలో ఉననప్పడే దేహము లోప్ల ఉనన దేహ తు త లుసఽకొనడాతుకి 
ఎంతభనా సధ్న చయేాయౌ. దాతు తుమితతం దేహాతున సమయిభన సథతి లో ఉంచాయౌ. ఏ యధ్ంగ ఐత ేఏరు దాటడాతుక ి నావ నఽ 
అనఽఔలంగ ఉంచఽతామో అదేయధ్ంగ దేహము ఔడా యోఖమబ నై మీతిలో ఉండాయౌ. దాతు కోసం దేహము ప్టల  ఎంతో జాఖీతత  
తీసఽకోవయౌ.” 

                                                                                                                           … సతమసభబాబా దవిమవణ,ి ఆఖసఽీ  3, 1966 

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

“ఇతరులు తూ ఖుమించి తృ ఖడనిా త ఖడనిా తూవమేీ ప్టిీంచఽకోవద్ఽద . ఇతరుల తృ ఖడతలఔు తృ ంగి తృో భేఔనాన తూలో ఉనన 
ద్ఽరుగ ణాలనఽ ఖుమితంచి వటితు తొలగించఽకోవడాతుక ిప్యితినంచఽ. కవేలం నలటకిే ప్మమిితమభేమ యధ్ంగ ద్య, ేిమ, సహనం, 
సనఽభూతి, సమానతఴం, లలకిఔం యటి  ైన తృల ట్ తౄర్సభ సచ్ లు ఇవఴడం ఔనాన చ న వటిలో ఏ ఔకటభనా 
ఆచమించడాతుకి ప్యితినంచఽ.  తూ ప్ఔికనఽనన వరు బాధ్లోనా, వమద్ఽలతోనఽ ఉంటే తూకమేీ ప్టీనట ీ  సఽకంగ యశీ ంతి 
తీసఽకోవడం మానవతఴం కద్ఽ. ఏఔకరు బాధ్ననఽభయసఽత నాన తూవప సఽకంగ ఉండలేవప.  

ఔ యషయం ఖురుత ంచఽకో! ఏ తృిణిక ితూవప ఆహారం ఇచిచనా అద ిభఖవంతేడికే చరేుతేంది. ఈ భూమి మీద్ ఎఔకడభనా ఎవమకిి 
తూవప సవే చసేనా భఖవంతేడతిు ఆనంద్ప్రుసఽత ంది.” 

                                                                                                                               …సతమసభబాబా దవిమవణ,ి 25 పబవిమ ి1964 

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

“మీరనఽభయంచే సఽక ద్ఽుఃకం లఔు మీ సఴయంఔుీ తాలే కరణం కతూ దీతులో దేవపతు ప్బియేం ఏమాతంి లేద్ఽ. ”  

                                                                                                                      …సతమసభబాబా , మేడయిో సభ 18 పబవిమ ి2013 

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

 ికట్నలు  

 యుక ెలండన్ :వ ైతయిాతుక్స్ తృికటీ షనరల వమిిఔ సమావశేము 2013, ఏిల్ 14 సంప్దిించ వలసన వరు జెరం ఫాభ  

  020-8551 3979 లేఔ వ బ్ై్ట jeramjoe@gmail.com 

 తృో లండ్ వోికల వ్  : JVP వర్సక ష్టప్ మమయిు  AVPలఔు మపి షిర్స వర్సక ష్టప్  27-28 ఏిల్ 2013. 

 తృో లాండ్  (వేదిక ఇంకతురణభంప్ బడలేద్ఽ ): సతుయర్స  VPలఔు వర్సక ష్టప్ 13-15 స  ీంబర్స 2013. 

 సంప్దిించ వలసన వరు దమేయిజ్ హేతజ్ +48 606 879 339లేఔ వ బ్ై్ట wibronika@op.pl 

 ఇండయిా ప్పటీప్మిత : SVP వర్సక ష్టప్ 15-20 జూలెై 2013, సంప్దిించ వలసన వరు హేమ, వ బ్ై్ట  
99sairam@vibrionics.org 

 ఇండయిాప్పటీప్మిత: AVP వర్సక ష్టప్ 23-27 జూలెై 2013, సంప్దిించ వలసన వరుహేమ, వ బ్ై్ట  
99sairam@vibrionics.org 

 గీీస్క ఎథ న్్ : JVP మమియు AVP తృికటీ షనర్స ల మపి ిషర్స వర్సక ష్టప్  2013స  ీంబర్స 21-23 మమియు  

సంప్దిించ వలసన వరు వస్ల్్ ,వ బ్ై్ట  saivasilis@gmail.comలేఔ తౄో న్ నంబరు  +30-697-2084 999. 

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

mailto:jeramjoe@gmail.com
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ప్ాికటీశనరలకు షూచన  

మీ ఇబ భల్ ఎడసి్క మామినప్పడె, వ ంటనే   news@vibrionics.org ఔు యలభనంత తొంద్రగ త యౌయజేయండి. ఈ 
యషయాతున ఇతర తృికటీ షనర్స లఔు ఔడా త యౌయజేయండి.                                                                        
ఈ వరతలేకనఽ మీ ేషంట్ లఔు ఔడా త యౌయ జేయవచఽచ. వమికేమభనా సందేహాలుంటే మీ దాఴమ మన ప్మిశోధ్నా 
మమియు సంద్న యఫాగతుకి త యౌయ జేసేత  తఖు సమాధానాలు ఇవఴబడతాభ. మీ సహకమతుకి ధ్నమవదాలు.  

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

 . 
 

 

 

 

                                                                  ఓంసాయిర్ామ్! 

 

 

 

 

సభవ ైతియాతుక్స్... ఉతతమబ ైన, నాణమబ ైన వ దై్మ సంరక్షణ దిశలో- మోఖులఔు ఉచితం 

mailto:news@vibrionics.org

