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       డా.జిత్ కై అగగరాల్ యొకక డెస్కక న ండి  
నిమఫ ైన తృిక్టటషనయలకు,  

గత యయి లేఖ యడెదల ై భ ండె ధ లలు గడిచి తృో బంథి. భన తృిక్టటషనయలందయౄ సాత భనక్తచిిన ఇ ఄదఽుతఫ నై య ైతియో 
చిక్తణా్ యదానభధే లయే పాగయం థాాభ నేభి సంథరేతున నలు థశిలా చాటుతేధానయు. తుజం చ తృులంట ే ఆటవీ్ల ఫేభు 
తృలగగ నన మూక్,ై ఆటయ్, తృో లాండ్ భభిము గరరస్క లో జభిగని శిక్షణ /పనశియణ శితభలు భా కళ్ైు ణ భనించామధే చ తృుయౌ. 
భనకు ణ యౌమకుండాధే ఆటువ్ంట ిఎతున భంచి క్భయలు జయుగుతేధానయో ణ లుసఽకుధానభు. థీతుక్త లండన్ లోతు సౌతాల్ 
తృర్క లో జభగిిన మూతుటీ ఄఫ్ ెబత్్ లెటవ్ల్ క చినన ఈథాహయణ. ఆకకడ తుయాళ ం తలనటెిటన భ ండవ్ య ైతయిోతుక్స్ 
ఄవ్గహధా భభమిు చిక్తణా్ క్యంపకు తుభాహకులు భభమయౌన అహ్వాతుంచాయు. ణొతమథి భంథ ి తృిక్టటషనయుల  తృలగగ నన ఇ 
క్యయకరభం లో అభోజు 123 భంథ ి భోగులకు య ైతియో చిక్తత్చేమడం జభిగింథి! చినన చినన చయిలు భభిము యడయిో 
దియశనల థాాభ  య ైతియోతుక్స్ భభమిు థాతుయొకక యిోజధాల గుభించి యవ్భించాయు. ఄథి యతు ఄకకడకు వ్చిిన యయంణా 
భంతభిుగుు లు ఄమాయయు.  

సబ య ైతిమతుక్స్ సదసఽ్ జనవ్భి 2014 అథయియం 26న జయగవ్లల ఈందధ ేయషమం తొ ఄందభకి్ట ణ యౌలంథే. భనం క్లంణో 
యుగు ంథ ం యలేనటుల గ ఈంథ,ి ఎందఽకంటే ఇ సదసఽ్కు ఆక ధాలుగు ధ లలు కంటే తకుకవ్ సభమం ఈంథ,ి భభిము భనం 
చేమాయౌ్న నఽలు చాలా ఈధానబ. ఇ సదసఽ్ యొకక భుఖయ ఈథేేశం య ైతియోతుక్స్ కు సంఫంథించిన సభాచాయం, 

ఄనఽబయలు, భభిము యజఞా ధాతున ఄందభిణో ంచఽక్టవ్డాతుక్త ఆథ ిక ించ యథేిక క్యయౌ.  భనకు ఇ యషమంలో సహ్వమం 
ఄంథించడాతుక్త ించం నలుభూలల నఽంచి భన తృిక్టటషనయుల  భుందఽకు వ్సఽి ధానయతు ణ యౌమజైమడాతుక్త ధాకు ఎంణో 
అనందంగ ఈంథి. ధనేఽ యనన థాతు కి్యం తిీ కక తృిక్టటషనర్ కడా ఇ సదసఽ్ క ఄదఽుతఫ నై భభచిితృో లేతు 
ఄనఽబయతున భనకందభిక్ట ఆసఽి ందతు పాయసఽి ధానయు!   
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య ైతియోతుక్స్ చభతిలిో జనవ్భ ి 26, 2014 క గొు ఫ లైు భబగ చమేుటకు ఆుటకి్ై ణిాయకలు లదుంగ ఈధానబ. ఇ 
సదసఽ్లో యయధ థేరల నఽంచి భభిము ఆండమిాలోతు యయధ భష్టట ా లనఽంచి క్షతై ిసా బలో యజమం సదించిన య ైతయిో గూర ప్స్ 
“య ైతియోతుక్స్ ఆన్ మాక్షన్” ఄధే క దియశన చేసి యు. ఆంక్ ఇ సదసఽ్లో య ైతయిోతుక్స్ చభతి ి భభిము ఄతేవ్ిథిు , 
హోతయోతి భభమిు య ైతయిోతుక్స్, చిక్తత్లో అహ్వయం యొకక తృత,ి యయది భభిము చిక్తత్లో భనసఽ యొకక తృత,ి థశే 
యథరేలలో తుయాళ ంచాయౌ్న చిక్తణా్ క్యంపలు, తోకకలు భభమిు జంతేవ్పలలో సథంిచిన యజమాలు, యశిషటఫ నై ఄయుథ నై 
భోగ చభితలిు తోదలగు ఄధకే ఄంరలనె ై కలంకుషంగ చభిి సి యు. య ైతియోతుక్స్ యొకక బయషయత్ ణిాయకలు, సతఱి గ 
భుందఽకుసగడం లాంటి యషమాలనెై ఄంతయగత తృయధ ల్ చయి కడా ఈంటుంథి.    

• సదసఽ్ యొకక యషమభులు యశథీకభసిాి  ఫతేోక పసికం కడా యడెదల చేసి భతు తొకు ణ లుపటకు ధనేఽ చాల 
సంణోఱంచఽచఽధాననఽ. ఇ పసికంలో సదసఽ్లో జభిగని ఄతున సభయుణలు, యశిషట భోగ చభతిలి సభంరలు ఈంటాబ.  
తొయు ఇ పసికంలో పాగసాభులు క్దయౌలేి  తొ యొకక క్ైలసె్క (యభి  లేఖలలో ఆచిిన యధంగ ఄతున యవ్భలణో) భోగ ి
యొకక తౄొ టోణో తృటు ఄతతు యయఖాయనం జత చలే భాకు ంండి. ఫేభు యటతిు దియశనలో ఈంచే ఄవ్క్శం కడా ఈంథి. 
యటణిో తృటుగ ఄపాయసకుతు ఫయో డేటా (నయేు, వ్మసఽ, వ్ితిి, సంవ్త్భలలో య తైియో ఄనఽబవ్ం భభిము తొయు 
చ ుదయౌిన భభై యషమఫ ధైా) భభమిు తౄో టో (ఄదకి భ సొ లయషన్ కలథి) ంండి. క్ైలసె్క ండాతుక్త అఖయు ణథే ీ31 

ఄక్టట ఫర్ 2013. 

 తొకు ఏథ ధైా ణిేయక ఄంశభు తొద యయసం యిల సభాయేశంలో దిభిశంచాలతు ఄతేయుచి ఈంటే తుభిేషట  ఄంశంనెై క 1-2 నజేీ 
యయసం భల అ యవ్భలనఽ ధాకు ఆఫ బలేిమండి. తొయు ఆుటిక్ ై క తుభిేషట ఄంశంనెై భమడాతుక్త క తుయణమభు 
చేసఽక్ొతు భాకు యిల ఈననటలబణ ేఅ యషమం చభిించడాతుక్త ఆపుడె భాకు ఆ ఫ బల్ ంండి.    

 తొయు య ైతియో య దైయ శితభలు తుయాళ ంచడం/తృలగగ నడం చేసాి  ఈంట ేతొకు ధా హిదమూయాకఫ నై యజాని  ఏతటంట ే
దమచలే అ యవ్భయౌనచినన యయఖయణో  తౄొ టోలణో తృటు ంండి. ఫభేు యటితు దియశనలో ఈంచఽణాభు.      

 తొ నఽండ ి లతేంచ ే ఏ సహ్వమఫ ధైా ఎంణో ఄతేనంద తూమభు ఄంణేక్కుండా ఄటిట  సహ్వమం ఄంథించే యలంటీయలందభితూ 
ధేనఽ వ్యక్తిగతంగ సంథిిసి నఽ. సిఽి తం, భాకు ఇ క్తరంథి ధ ైపణాయలనఽ ఄంథించ ేయలంటయీుల  ఄవ్సయం:  

1. చిఽయణ క్టసం వ్చిిన యయసలు భభిము క్సైఽలు సవ్భంిచడాతుక్త- అంగల పాష తొద భంచి టుతాం ఈననయయు. 

2. సదసఽ్లో చ తృుయౌ్న భత ూయాక యషమాలనఽ భభమిు సంఫందతి అధ లల న్ చిణాిలనఽ వ్ర్ తృబంట్ దియశనలుగ  
తమాయు చమేగయౌగని యయు.  
3. సయపభ చమేఫడని టసె్కట  భభిము చిణాిలనఽ పాభర తృో సటయుల గ తమాయు చమేగయౌగయైయు.   

తాయలోధే య ైతమిాతుక్స్ య ఫ్ై్టోల తు  తృిక్టటషనయల తృో యటల్ లో ఇ క్నఫభ న్్ క్టసం తృిక్టటషనయల అధ లల న్ నమోదఽ తృియంతేసి భతు తొకు 
అనందంగ ణ యౌమచమేుచఽధాననఽ. సభాయేశ సంఫందిత ఄనేేట్్  ఫభేు థాతులో ఈంచఽణాభు కనఽక కరభం తుకుండా 
యటితు భశి్రయౌంచండి.   
నేిభ ూయాక సబ లవే్లో 
జిత్. క్ . ఄగభాల్ 

 

********************************************************************************************** 
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                                      నుికటీషనయలంద్రికి భుఖయమ ైన సూచన 

నుికటీషనరల ర : మీయు లోలకంతో  నిచసేేవర ైతే భరిము మీ పయౌతాలప ై  ూరాి విశ్ాసం కయౌగి ఉననట్లయతే , బవిషయతతా లో   
అభివృదిి  న ల కొయకు, మీ పేయు భరిము రిజిసేీ ేషన్ నంఫర్ తో భాకు వ ంట్నే వి మండ.ి 

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

నుికటీషనరల ర : మీలో వచిిన  రివయానకు సంఫందించిన వయకిాగత అన బవయౌన ంచ కోవడానికి మిభమయౌన ఆహాానిస ా నానభు. 
వ ైబ్రియోనిక్స్ వ ైద్య సవే దాార ఇతయులకు సహామం చేమడం వలన మీలో ఎలాంటి్ భాయుు సంబవించింద?ి అధ్ాయత్మమకంగ వచిిన 
భాయుున  భాతో ఇ-మ యల్ దాార ంచ కోవడానికి మేభు బవిషయత్  లేదా జనవరిలో విబ్రయిోనిక్స్ కనఫర న్్, 2014 లో ిచ యణ 
కోసం, నుికటీషనయుల  వయకిాగత అన బవలన  కోయుచ నానభు. భరినిన వివరల కోసం లేదా మీ వయసం సభరిుంచడానికి 
editor@vibrionics.org కు రమండి 
********************************************************************************************** 

     వ ైఫరి  మిశరభాలు ఉయోగించిన కైస ల వివరలు 

1. దీయఘకయౌక ద్గుగ  02870…USA 

74  సంవ్త్భల భళ ళ్ గత 4-5 సంవ్త్భలుగ, థీయఘక్ల భభిము లాయఫ ైన దగుగ ణో భతిి గలు ఫాధడెత ణియేక్తంచి  
భతి ిూట దగుగ  వ్లన అఫ కు సభ ైన తుద ిఈండటం లేదఽ. అఫ కు డస్కట భభిము పతొృ ుడ ిఄల భరీ ఈండడం చేత  పతొృ ుడి లజధలల  
దగుగ  థాయుణంగ ఈంటోంథి.  అఫ  తయచఽగ ఄంటుయయధఽలకు కడా గుయవ్పత ఈండేథి. గతంలో అఫ  నఽయమోతుమాణో 
అసఽతిిలో చయేడఫే క్క అఫ కు అసిభా కుటుంఫ చభతి,ి భభమిు  GERD ( గయసోట ా  ఎసో తౄగిమల్ భఫి్ెల క్స్ యయది) కడా 
ఈంథి. అఫ  లంగుయలాబర్ (మోంటెలయక్స్కట సో డిమం) భభిము ఫరి ధలిడలిాటర్్ భభమిు క్భిటక్టలెటభబడ్్ ఈనన ఆధేేలయుల  
యడేథి. క్తూ యట ివ్లన సాలు క్లభు భాతఫిే ఈశభనం కయౌగథైి.  

జుల ై 2010 లో క్టళ్ల  భాభుిడి క్టసం శసిర చిక్తత్ చబేంచఽకునన ఄనంతయం, అక్ట్క్టడోన్  ఄధ ేధొను తుయయణి యడెచఽననపుడె, 
తన దగుగ  అగితృో బనటుల గ అఫ  గభతుంచాయు.  అఫ  య దైఽయడె అ భందఽ ధొనుణో తృటు దగుగ నఽ  కడా ఄభికడెతేందతు 
ణ యౌన థాతుతు అఫ కు దగుగ  తుయయణ ిగ సాచించ సగయు. ఄుట ినఽంచి అఫ  అ భందఽనఽ తృవ్ప నఽంచి సగం భాత ి
oxycodone (5mg) భతిిూట యడథేి. క్తూ అ భందఽ  దఽష ర్పాలవ్లల  అఫ కు గట ిూట చాల భగతగ భతేి గ ఈండథేి. 
అఫ  తయచఽగ తుసి ా ణంగ భభిము భతిభయుపక్త లోనవ్పత ఈండథేి. 2012 నవ్ంఫర్ 26 అఫ కు య ైతయిోతుక్స్  చిక్తత్  
తృియంతేంఫడి అఫ కు గటిూట దగుగ కు ఇ క్తరంథ ిభ ఫ డ ీఆవ్ాఫడింథి: 

#1. CC9.2 Infections acute + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest 
infections chronic + CC19.4 Asthma attack + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 
Throat chronic…6TD.

 

అఫ  తుద ిసభసయ భషికభించంేదఽకు, ఇ క్తరంథి భ ఫ డీ ఆవ్ాఫడింథి:                                                             
#2. CC15.6 Sleep disorders + #1…తుథింిచడాతుక్త ఄయగంట భుందఽ  క డోసఽ   భభిము తుద ిభకతోృ ణే భయల తిీ 
ఄయు గంటక కసభి.  

భ ండె యభల తయుయత, తన దగుగ  50% తగిగనటుల గ, తుదలిో ఄపుడపుడె దగుగ  వ్లన ఫ లకువ్ వ్సఽి ధానఄదిక పాగం 
అక్ట్క్టడోన్ లేకుండాధ ేణానఽ తుద ితోృ గలుగుతేననటుల   అఫ  ణ యౌతృయు. ధాలుగు యభల తయుయత ణానఽ అక్ట్క్టడోన్ లేకుండాధ ే
చకకగ తుద ితృో తేననటుల  ణ యౌతృయు. క్తూ తుద ితృోబే భుందఽ అఫ కు ణేిపలు వ్చేి య. GERD  వ్లన కడా దగుగ  వ్చేి  
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ఄవ్క్శం ఈననందఽన భ ఫ డీ #2 కు CC4.10 Indigestion తుథింిచడాతుక్త ఄయగంట భుందఽ  క గోయ  తుద ిభకతృో ణే భయల తిీ 
ఄయు గంటక కసభ ి 

భ ండె ధ లల తయుయత 2013 జూన్ 28న, అఫ క్త దగుగ  80% ఫ యుగ ైనటుల  ఆుటకి్ట ఄపుడపుడె కటి లేథా భ ండెసయుల  
డెకునన య ంటధే  దగుగ  వ్సఽి ధాన క య ైతియో భందఽ తు యేభై భందఽ ఄవ్సయం లేకుండా అఫ  భతంిణా తుద ి
తృో గలుగుతేననటుల  ణ యౌతృయు.   

ఇ వ్ిదు భళ ళ్ క్షమ తమాస్కమ ణో జీయత క్లం ఫాధడి ఈండొచఽి. క్తూ థాతుతు ూభిిగ తగిగంచడాతుక్త అఫ  చాలా నదేె 
వ్మసఽలో ఈంథి. ఄందఽవ్లల  అఫ కు య ఫైరి  తృిక్టటషనర్ భదేతేణో  తగిన భ ఫ డ ీతకుకవ్ మోణాదఽలో యడటం భంచిథి. 

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

2. అధ్ిక యకానోు ట్ుతో భద్ మేహభు భరిము అధ్ిక కొలెసీ ే ల్  02859…ఆండిమా  

49 సంవ్త్భల వ్మసఽ గల వ్యక్తిక్త క సంవ్త్యం క్తరతం భధఽఫేహం ఈననటుల  తుభు భించాయు. ఄంణకే్కుండా ఄతనఽ ఄదకి 
యకితృో టు  భభిము ఄదిక క్ొల సటభల్ కయౌగిఈధానయు. ఄతతుక్త ఇక్తరంథ ిభ ఫ డ ీఆవ్ాఫడింథి:                                                                                           
#1.  CC6.3 Diabetes…BD 
#2.  CC3.3 High Blood Pressure + CC3.5 Arteriosclerosis…BD 

లామ యయయకే్షణలో యకింలో చక్ కయ సా బ లో నదేెగ ఫ యుగుదల కతునంచలేదఽ. భభకి్ొతున భరక్షల తుయాహణ థాాభ  భోగి 
యొకక క్లేమం కడా ఫాగ తుచమేడం లేదతు తుభు భించాయు. ఄందఽవ్లల  CC4.2 Liver and Gallbladder tonic  #  1    
క్త జోడించఫడింథి. ఆలా యేచి ఈండలేా చేమడం కడా  క భామలాగ జభగిింథి. యకింలో చక్ కయ తుమంతణి ఄదఽుతంగ 
ఈననటుల  లామ  యయయకే్షణ థాాభ ణ యౌలంథి. భ ండె ధ లల తయుయత, య దైయ భరక్షలో HbA1c భభిము క్ొల సట ా ల్ తగిగనటుల  
తుయథేికలు ణ యౌతృబ. యకితృో టు తుయథేికలు చాల ణ యౌలన కుటుంఫ య దైఽయడె “ ఆపుడె తొయు థాథాప డమాఫ్టకి్స నఱేెంట్ 
క్దఽ ఄతు కిటించాయు.  భభమిు భోగితు  ణిాయభానమ చిక్తత్ ఏఫ ైధా తీసఽకుంటుధానభైమో ణ లుసఽక్ొనడాతుక్త వ్తిిడ ి
చేసయు!!. అ తయుయత ఄలోల తిక్స భందఽలు కడా తగిగంచాయు. య ైతమిాతుక్స్ చిక్తత్ భుతుటి లాగ క్ొనసగసిఽి ధానయు.  

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

 

3. ప ద్వులమీద్ హెర ుస్క(సపు వయధి్) 02128 ఄభ ీంటైెన  

38 సంవ్త్భల వ్యక్తి థయీఘక్లంగ  తన నెదవ్పల తొద పనభవ్ితభబయే ళభె ుస్క యయదణిో ఫాధ డెతేధానయు.   
  SR293 Gunpowder…TDS, ఆ కక భ తడతీు తృిక్టటషనర్ భోగిక్త ఆచాియు.   
భ ండె భోజులోల  సను యొకక భిభాణంలో గణతూమఫ నై  ఫ యుగుదల ఈంథి. ఐదఽ భోజులోల  ళెభ ుస్క యొకక ఄతున చిహ్వనలు 
ూభిిగ ఄదిశయభమాయబ. ఄందఽవ్లల  చిక్తత్ అనయమేఫడంిథి. 

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

4  పిమ చూయర్ (అరికాజనను) శిశువు లో కమ యుల  భరిము ఇన ఫక్షన్  02870…USA 

క తండి ిధ లలు తుండకుండా భుందఽగ పటిటన అడ శియవ్ప ఆంకుయఫటేర్ లో ఈననుటిక్ట సహ్వమం ఄబయభిాంచాడె. తృ  
క్ఫ యుల , జాయం, జలుఫు భభమిు దగుగ   యయధఽలణో ఈంథి. అసఽతిిలో య దైఽయలు శియవ్పకు యయద యక్ల మాంటఫీమాటకి్స 
భందఽలనఽ ఆచాియు క్తూ అఫ  అభోగయం ఫ యుగుడలేదఽ,య ైదఽయలు ఆంతకంటే ఏతొ చమేలేభతు  చ తృుయు. తృిక్టటషనర్ 
సబభమ్ ళీయౌంగ్ తృో టనె్ టెజైర్ థాాభ క్తరంథ ిక్ంఫర నఽ ఫాిడ్ క్స్కట చేరయు: 

#1. CC12.2 Child tonic + CC4.11 Jaundice + CC12.1 Immunity + CC9.2 Infections + CC19.6 Cough 
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+ CC15.1 Calming… తుయంతయం ంనంచాయు. 

24 గంటలలో తృ అభోగయంలో 50% ఫ యుగుదల కతునంచింథి. తృ శభరయ  ఈషో్టణ గరత సదాయణ సా బక్త వ్చిింథి. భూడె 
భోజులయుయత తృనఽ ఆంకుయఫేటర్ నఽండి ణొలగించగ తయౌలదండెిలు అఫ నఽ తీసఽక్ొతు య మలల యు. తృకు  తూటిలో క్ంఫర  మోణాదఽ 
TDS గ ఆచాియు. భభో 15 భోజుల తయుయత, ఫేతె ూభిిగ క్టలుకుననథి.    
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. జీవిత కల భలఫద్దకం 02859…ఆండిమా  

క  08 ఏళ్ల  వ్యక్తి  క్ొంచ ం వ్ణుకుత తృిక్టటషనర్ వ్దేకు వ్చిి తనకు ఎతున యక్ల చిక్తత్లు తీసఽకుననుటక్ట తనక్త  
జీయతక్లభుగ ఈనన భలఫదుక్తుక్త  క భిష్టకయం క్టసం ఄబయభిుంచాయు. ఄతతుక్త క్తరంథి భ ఫ డీ ఆవ్ాఫడనిథి: 
CC4.4 Constipation…TDS 

ఄతతుక్త య ంటధ ేభలఫదుకం నఽండి యభుక్తి కయౌగింథి. ఄతనఽ చాలా క్లం క్తరతం భాథభిిగ ఎకుకవ్ శక్తివ్ంతంగ భభమిు 
సంణోషభుగ ఈధానయు, య ైతమితుక్స్ తన జీయణాతున భాభిి యలేందతు తృిక్టటషనభిక ణ యౌతృయు.   
ఄనంతయం ఄతనఽ తనకునన సభసయలు భధఽఫహే్వతుక్త (CC6.3 Diabetes…OD) భభమిు తుద ిలేతక్త (CC15.6 Sleep 

disorders…OD) తీసఽకుతు యడెకుంటృ భభింత అనందంగ ఈధానయు.   
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6. మ ద్డు యొకక ససీస రోకసస్క వయధి్  01053…మూ బెస్క ఏ  

2011 ఏనమిల్ లో 37 సంవ్త్భల లి ర  తుభు యణ చేమఫడని నెైన నేభొకనన యయదణిో వ్చాియు. ఆథ ిసభిగ వ్ండతు  ంథ ి
భాంసం లో ఈండే టపే్స యర్మ లేథా భననజీయ యొకక గుడల  వ్లన కయౌగ ైక థేహ సంఫందిత  భననజీయ భుటటడి. ఆథి నేిగు 
గోడకు కననం చలే తథాాభ ఆతయ కణజఞలాలకు య ళ్ైతేంథ;ి ఫ దడెలో ఄయ ఄధకే యక్ల ధాఢ ీసంఫందిత లక్షణాలనఽ 
కయౌగిసి బ. అఫ కు చిక్తత్చసేఽి నన ఄలోల తిక్స డాకటర్ సాచించిన భందఽ అఫ  భలిాతిలో ఎటువ్ంటి భాయుు తీసఽకుభకతృో గ 
అఫ  అభోగయ భిలాతి భభింత క్షీణించింథి. భోగకి్త ఫ ైకభు, ఄలసట, తుభశ, సదాయణ శభరయ ధొను, జీయణక్తరమ, ఫయువ్ప సభసయలు, 
థీయఘక్యౌక తలధొను భభిము థీయఘక్యౌక లెనైస్క సభసయలు ఈధానబ.   
తృిక్టటషనర్ CC9.3 Tropical diseases…QDS గ ఆచాియు. అఫ కు చిక్తత్ తృియంతేంచిన భూడెధ లలు తయుయత తితిి సగతుక్త 
తగిగంథి. తయుయత పభోగతి ధ భమథగి ఈంథి. భాభిి  3812 లో, థాథాప భ ండె సంవ్త్భల తయుయత, చివ్భి MRI తుయథేిక 
సతొక్షించినపుడె, అఫ  ఄలోల తిక్స డాకటర్ అఫ కు భోగం నమఫ నైటుల  కిటించాయు. అఫ కు క్ొతున మాంటీఫమాటకి్స్ భభిము 
మాంటీ పంగల్ భందఽలణో తృటు క్భిటసో న్ తీసఽక్టవ్డం క్ొనసగిసఽి ందధే యషమం గభతుంచాలతు ఄపాయసకుడె ణ యౌతృయు. ఇ 
భందఽల దఽష ర్పాయలు కయౌగంిచడంణో, అఫ  థే థే భందఽలనఽ అడం భయు తృియంతేంచడం చేసయు.  తోతిం చిక్తణా్ 
క్లంలో తుయంతయం కరభం తుకుండా భోజూ య ఫైరి  ఔషధం తీసఽకుధానయు. క్ఫటిట  తృిక్టటషనర్ య ఫైరి  భ తడీ క్టలుకుధేందఽకు క్టలకం 
ఄబ ఈండవ్చఽి ఄతు పాయంచాయు. 

అఫ లో తగియౌ ఈనన భోగ లక్షణాలు ఫ యుగుడెతేధానబ – తుభశక్త చిక్తత్ చమేడాతుక్త CC15.1 Mental & Emotional 

tonic ఆచాియు. తనకు 50% ఈశభనం కయౌగిందతు నేఱెంట్ ణ యౌతృయు. అఫ  ఫయువ్ప క్టలోుబంథి క్తు, ఫయువ్ప నెయగడాతుక్త 
ఄనఽకలంగ ఈననఅహ్వయం తీసఽకుంటుధానయు.               
భిాదకయ అభైషన్ లేకుండా తితేి లు ణొలగించడాతుక్త ఆథ ిభంచి య ైదయం .  సదాయణంగ క్టలుకుధే ఄవ్క్శం కడా చాలా 
తకుకయ.ే ఄబణ ేయ ైదయం యేగవ్ంతం చమేడాతుక్త  ఫ దడె, శభరయ పాగం సంఫంథించి తుయయణలు క్ొతున ఈధానబ యటితు 
జోడించవ్లల ఈంథి. క్ఫటిట  ఆథి తృిక్టటషనర్ సహ్వమం క్టసం లతుమర్ తృిక్టటషనభిన సంథిించకతృో వ్డం యచాయకయం.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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7. గభ ేన్ తొద యిోగం 02321…ఫ క్త్క్ట  

ఇ తృిక్టటషనభిక 2000 చదయప తొటయల తృొ డయ నై గభ ేన్ ఈంథి. అఫ  తోదట ఇ క్తరంథ ిక్ంఫర  తమాయు చసేఽకుధానయు:  
CC1.2 Plant tonic + NM67 Calcium + SM1 Removal of Entities + SM5 Peace & Love Alignment క య్టయు 
తూటలిో 
 తయుయత అఫ  అతూటకి్త 200 య్టయల తూటితు జోడించి తోకకలనెై భోజూ లే ర్ చమేడాతుక్త క ల ర్ంకలర్ లోతు తూటలిో కయౌతృయు. 
పయౌతంగ ఎకుకవ్ క్షులు భభిము చాలా రంతిముతఫ నై యణావ్యణంణో కడిన  క చితు  గభ ేన్ ఏయుడింథి.   
********************************************************************************************* 

 ఆరోగయ చిట్కకలు  

సబ య ైతిమతుక్స్ అభోగయ సభాచాయం భభమిు యథాయ యిోజనం క్టసం భాతఫిే అభోగయ యయసలనఽ ఄంథసిఽి ంథ;ి ఇ 
సభాచాయం య దైయ సలహ్వ వ్ంటదితు ఄయాం క్దఽ.  తొ భోగులకు యభి తుభిేషట  అభోగయ భలిాతి గుభించి య దైఽయడెతు సంథిించభతు తొయు 
సాచించవ్చఽి.  

ఒతా్మడి ిభకవలు భరమిు నిరోధక చయయలు  
 

 

అనినట్ి మీద్ అవగహన  

 భనకు తిి కకటీ పాయఫ ై లేథా ఎకుకయ ైనటుల  ణోచినపుడె భనభు సదాయణంగ  "తిిడి " ఄధే థాతునఈయోగిసి భు. 
కకసభి ఆ ఇ పాయం ఄదికఫ నైపుడె  భనభు తుజంగ ఇ వ్తిిడ ితటుట క్టగభా ఄధే అశియయం కలుగుతేంథి.   

 భన క్షైభాతుక్త ఏథ ధైా భుపు యటలిేల  భణిాభభు లేథా క సయలు ఏయుడినపుడె థాతుతు తిిడిగ భగిణిసి ం. క్ొతున 
తిిడెలు భనలనఽ భుందఽకు సగి తృో బలేాగ చేసి బ ఄథి ఄవ్సయం కడా. తుజఞతుక్త, తిిడి లేకుండా తృో ణే జీయతభు 
యసఽగు పటిటంచేథగి భభమిు క లక్షయభంటృ లేతుథిగ కతునసఽి ంథి . ఏఫ నైుటిక్ట తిిడి భనసఽ భభమిు శభరయ 

అభోగయతుక్త హ్వతు కయౌగించథేి ఄబణ ేఄథి భంచిథి క్దఽ .  
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రలి రమ ఄధయమధాలు 
 హన్్ లలే ఄధ,ే హంగైభమిన్ భూలభు గల అలటమాన్- క్ నడమిన్ ఄంతసరావ్ గరంథఽల తుపణుడె, యిోగరల 

జంతేవ్పల నెై క్ొనసగించిన ఄధకే యిోగలు థాాభ క్ొతున తేననఫ నై రభరయక భభమిు పాయోథేాగ ఈథీేనలు (తీవ్ఫి నై 

క్ంతి, చ భుడె కయౌగించే వ్ంట ితైకయ శఫాే లు, తీవ్ఫి నై యేడి లేథా చయౌ, రశాత తుభర యణావ్యణభు)కయౌుంచినపుడె క్ ై

యధఫ ైన లక్షణాలు ఄనగ ఈదయంలో వ్ణిోతుతిి, రోసయస కణజఞల భభమిు  ఄడినిల్ గరంధఽల యసియణ వ్ంటయి ఏయుడాే బ. 

ఄంణకే్క తుయంతయ వ్తిిడ ిఏయుడినపుడె ఇ జంతేవ్పలకు కడా భానవ్పల వ్ల  గుండ తోృ టు, లేథా సోట ా క్స, భూతనిండ యయ 

దఽలు భభమిు క్టళ్ల  ధొపులు  వ్ంటి యయధ జఫుులు  ఏయుడనిటుల  దియశన థాాభ ఇ రసిరయేతి తుయౄనంచాయు.  

 

 

నెైన యశథకీభించఫడని యధంగ తిిడ ినభెిగనిపుడె ఄథి ఈణాుదనలో క  ఄంతయ సా బక్త చేభి అ తభాత తిికల భిలాతేలు 
పిావ్ం క్యణంగ యగేంగ గర ఫ్ క్తంథిక్త థగి ినటుల  సాచిసోి ంథ.ి ఄబణే ఆథ ిభనలో క్ొకకకభిక్త క్ొకకక యకంగ ఈండవ్చఽి. 
ఏఫ ైనుటకి్ట లక్షణాలు అదాయంగ వ్తిిడి భననె ై తిికల పిావ్ం కయౌగించి ఆలా క్తంథకి్త ధ టిట  యేసోి ందధయేషమాతున గరళ ంచి 
జఞగయౄకతణో వ్యవ్హభించాయౌ. భభొక యషమం ఏతటంటే ఇ వ్తిిడివ్లన యయది కలగ ఫర ణోందతు చాన ేసంజాలు కడా యయధ 
యక్లుగ ఈండి ఄయ ఎంత సాక్షమంగ ఈంటామంట ేయటతిు గుభిించ ేలోనే భలిాతి చేబ థాటి తృో తేంథ.ి    

తిిడకి్త సంఫందించి అభోగయకయఫ ైన భానవ్ సుందనలు భూడె యషమాలకు లోఫడ ిఈంటాబ  

• ఫ దడె (కయౌుంచఽక్ొతు) తక్షణ తిిసుందననఽ  తుయాళ సఽి ంథ.ి ఇ తిిసుందన  ఄడినిల్ ఫ డెలాల  నఽ ఎనధ ని్ భభమిు 
నాభిుధేిన్ యడెదల చమేడాతుక్త సాచిసఽి ంథ ి

• ళెైతృో తాలభస్క (ఫ దడెలో క క్ైంద ితృింతం) భభమిు నటుయటభర గరంది ఎడినిల్ క్భ టక్స్ లగనయౌంగ్ థాాభ క్భరటసల్ భభిము 
ఆతయ హ్వభోమనల  తుయాహణ ధ భమథిగ క్ొనసగడాతున తృియంతేసఽి ంథి(లేథా నేిభనైసఽి ంథి) 

• ఄధకే ధాడీ క్ైంథాిలు వి్యిధా తిిసుందనలో తృలగగ ంటాబ. ఇ తిిసుందన నేియణాతమక (చఽయుకుదనం, చ ైతనయం), దిఱట  
క్ైంథీకియణ, అకయౌ, భభిము పనయుతుతిి వి్యిన, ధొను పావ్ధా తగిగంప, భభిము వి్యిధా భాయుులకు థాభ ితీసఽి ంథి.    

http://stress.org/wp-content/uploads/2011/08/definition-stress-sm.gif
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ఒతా్మడి కయణాలు  
భన జీయతంలోతు తిిడి సా బ భన రభరయక అభోగయం, వ్యకుి ల భధయ సంఫందాల ధాణయత, భనం తుయాళ సఽి నన   ఫాధయతలు 
భభిము కటుట ఫాటుల   భననెై అదాయడే ఆతయుల ఄంచధాలు, భన అనకే్షలు, భనకు ఆతయుల నఽండి లతేంచే భదేతే, భన 
జీయతంలో జభగిిన భాయుుల సంఖయ లేథా భన జీయతంలో ఆటవీ్ల సంబయంచిన ఫాదాకయఫ ైన సంఘటనలు వ్ంటయి పిాయతం 
చేసి బ 

ఄలాగ ైఄధేక ఆతయ ఄంరలు కడా తిిడితు కయౌగిసి బ- పౌతిక యఫ నైయ (ఏథ ైధా భిాదకయఫ నైథి చాలనపుడె బమభు) 
నఽండ ిపాయోథేాగయఫ నైయ (యచాయభు కుటుంఫభు ఈథో యగభు తోదలగునయ) వ్యక తిిడితు ఎదఽభోకడాతుక్త ఏయ ణై ేభనకు 
తిిడితు కయౌగసిఽి ంథో  థాతున గుభిించడం తోదట ిసో తృనభు. భనకు తిిడితు కయౌగించ ేభభకి్ొతున సదాయణ ఄంరలు: 

భనఽగడ క్టసం తిిడ-ి తొయంణా క సఫ త ‚తృో భడె లేథా తృభితృో  ‚ఄధథే ియధే ఈంటాయు. ఎవ్భ ైధా లేథా ఏథ ైధా రభరయకంగ 
తభమయౌన ఫాదసిఽి ందతు తొయు బమడనిపుడె,  తొశభరయం సహజంగ శక్తి యసో ఫటనంణో సుంథిసఽి ంథ(ితృో భటం), తథాాభ 
తొయు భిాదకయఫ నై భలిాతితు తటుట క్టగలుగుణాయు. లేథా ఄకకడి నఽండ ితనుంచఽకుంటాయు (తృభితృో వ్డం).  

ఄంతయగత తిిడ-ితొయు ఎపుడ ధైా తొ వ్లల  సధయం క్తు లేథా తొయు ఏతొ చమేలేతు యషమాల గుభించి లేథా ఎటువ్ంటి క్యణం 
లేకుండా చింతిసఽి ధానభ ఄబణ ేఆథ ేఄంతయగత తిిడి. ఆథి భనం ఄయాం చసేఽక్ొతు తుయాళ ంచగయౌగై  తిిడి లలో భుఖయఫ నైథ.ి 
జిలు తభంతట ణాఫే భనం తుమంతిించలేతు యషమాల గుభించి అంథోళ్న చ ందఽతేనన పుడె లేథా ఆలా జయుగుతేందతు 
భనకు ణ యౌమతు భలిాతిక్త భయయౌం ఫడనిపుడె ఇ తిిడ ి ఏయుడెతేంథ.ి క్ొంతభంథి తిిడిక్త గుభిక్వ్డం వ్లల  ఏయుడ ే
ణొందయతృటు క్యణంగ  ‘ఈథికిిణా జీవ్నర ైయౌక్త’ ఫాతుసలు ఄవ్పణాయు. ఇ ఄలయటు చొపున  తిిడి లేతు యషమాల గుభించి 
తిిడితు ఄనఽబయసాి  ఄటువ్ంటి భలిాతి క్టసం ఎదఽయు చాసి యు.  

భయవ్యణం తిిడ:ి శఫేభు యథీే  భభమిు కుటుంఫం లేథా తు నఽండ ిఏయుడ ేతిిడతిు కయౌగించే ఄంరలు చఽటృట  ఈననపుడె 
థాతుక్త తిిసుందనగ ఏయుడ ేతిిడి ఆథి ఇ భయవ్యణ వ్ితిితు గుభిించి థాతుతు తుయభించడం లేథా ఎదఽభోకవ్డం ధేయుిక్టవ్డం 
థాాభ ఇ వ్యక్తి యొకక సా బతు తగిగంచడంలో సహ్వమడెతేంథి. 

ఄలసట భభిము ఄదిక శరభ:  ఇ యకఫ ైన తిిడి చాలా క్లం తృటు భన శభరయంనెై కరభంగ నయెుగుత అ తభాత ఆథి శభరయంనె ై
తీవ్ ినష్టట తున కయౌగసిఽి ంథి. ఆథి ఈథో యగం లేథా తృఠరల లేథా ఆంటి వ్దే ఄవ్సయఫ నైథాతుకంట ేఎకుకవ్ కషటడ ిచమేడం వ్లల  
సంబయసఽి ంథ.ి ఆథి టెైం ఫధేేజ మంట్ ణ య్కతృో వ్డం వ్లల  లేథా యరర ంతి తీసఽక్టకతృో వ్డం లేథా యరర ంతి క్టసం  సభమం 
క్ైటాబంచడం  ణ యౌమకతృో వ్డం వ్లల  ఏయుడెతేంథ.ి ఆథి భన తుమంతణిలో ఈండదతు చాలా భంథి పాయసాి  ఈండటంవ్లల  ఆథ ి
కషటతయఫ నై తిిళ్లలో కటిగ తుయణబంచాయు.   

వతా్మడి యొకక ిభకవలు 
 ఄదకి, వ్తిిడ ియయధ యక్ల పాయోథేాగ, వి్యిన భభిము రభరయక లక్షణాలుగ కడా కతునసఽి ంథి. ఇ వ్తిిడి యొకక లక్షణాలు 

వ్యకుి లనఽ ఫటిట  భాయుత ఈంటాబ.  సదాయణ రభరయక(పౌతిక)లక్షణాలు : 
o తుథాిబంగం 

o కండభల తిిడ ి

o కండభల ధొపులు 
o తలధొను 
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o జీయణశమాంతయ అటంక్లు 
o ఄలసట  

 పాయోథేాగ భభిము వి్యిధా లక్షణాలు: 
o ధ యాస్క ధ స్క(చిక్కు) 
o అంథోళ్న 

o ఄతిగ తినడంణో  సహ్వ అహ్వయప ఄలయటలలో భాయుులు 
o ఈణా్హం లేథా శక్తి క్టలోువ్డం 

o చిభకు భభమిు తుసుిహ వ్ంట ి

 భానలక లాతిలో భాయుులు  
తిిడి ణో ఫాధడెతేనన వ్యకుి లు ఄధాభోగయకయఫ నై  వి్యిన య ైప నేిభనైంచఫడి భదయభు భభిము భాదకదయియల 
యతుయోగం, లగభ ట్ ధాభతృనభు, యయమాభం లేకతృో వ్డం, తృో షక్హ్వయ ఎంనకలలో లోభు ఆటువ్ంటి యతు యషమంలో 
తకుకవ్ తిిడి గల తభ ణోటి యభ ికంట ేఎకుకవ్ దఽయపాయసలకు లోధ  ైవ్తిిడ ియొకక తీవ్తినఽ భభింత నెంచఽక్ొనడంణో ఆథ ి
తయచఽగ సభాజళ తం క్తూ క ఄధాభోగయ వి్యిన ణాలకు  “దఽభమయగప చక్ర తుక్త” థాభతిీసఽి ంథి  .  

వతా్మడి యొకక అద్ను ిభకవలు: 
 • యకి తృో టు నెయుగుతేంథ ి

„  రాస భభింత యగేంగ ఄవ్పతేంథ ి

„  జీయణ వ్యవ్సా భందగసిఽి ంథ ి

„  హిదమ సుందన భటైు(ల్్) నయెుగుతేంథి. 
„  భోగతుభోధక వ్యవ్సా క్షీణసిఽి ంథ ి

„  కండభలు సఽతునతతాం క్టలోువ్డం 

„  ఎలలపుడా ఄభితిత(తుద ితృో లేభు) 
 „  భనభు “ఎథభిించఽ లేథా తృభితృో ” ఄధ ేతిిసుందన లాతిలో  ఈననపుడె 
 ఄధావ్శయక శభరయ యధఽలు ఄనగ   జీయణ భభిము యయది తుభోధక వ్యవ్సా వ్ంటియ ధ భమథిసి బ.   
ఄతున వ్నయులనఽ యగేంగ రాలంచడం, యకి యిహం, ఄభితిత భభమిు కండభల యడకంనెై క్ైంథీకిభించ వ్చఽి. 

.                                               నివయణా చయయలు 

 



 10 

పాయోథేాగ భభమిు ధాడ ీ ఄనఽబూతి లేథా తుదకిు ఆఫుంథి డడం  భభిము తినడాతుక్త ఆఫుంథి డటం ఆవ్తూన తిిడిక్త 
సదాయణ తిిచయయలు. అభోగయకయఫ నై క్యయకలాతృలలో తృలగగ నడం, భభమిు సభ ైన సంయక్షణ భభిము సహ్వమం తృొ ందడం, 
థాాభ సభసయలనఽ ణొలగించి  తిిడణిో కడిన పాయలు క్ొతున భోజులు లేథా యభలోల  తగుగ  భుఖం టేటలా    చేసి బ. భంచి 
ఄనఽబూతి తృొ ందడాతుక్త క్ొతున తృియంబ  చిటాకలు : 

చ యుకుగ ఉండడం  
యసియతుక్త రభరయక శరభ  తిిడి తగిగంచే యధంగ తుచసేఽి ంథి. తొయు క్టరడాక్యుడె క్కతృో బధా, తొ శభరభకితి సభ ైన లాతిలో 
లేకతృో బధా, యయమాభం ఆుటకి్ట క భంచి వ్తిిడి ణొలగించే క్యకం.   

రభరయక శరభ తొ ఄనఽబూతి క్త సంఫందించిన భంచి ఎండోభిఫనఽల  భభమిు ఆతయ సహజ ధాడి యసమధాలనఽ నెంచఽతేంథి ఆయ 
తొకు రరరమసఽ్నఽ కయౌగిసి బ. ఇ యయమాభం తొ రభరయక కదయౌకలణో తృటు తొ భనసఽనఽ క్ైంథీకిభసిఽి ంథి. థాంణో తొ 
భానలక లాతి ఫ యుగవ్డఫే క్క భోజూ తొయు డే చిక్కులు తగిగతృో వ్డాతుక్త సహ్వమడెతేంథ.ి   

భరింతగ నవుాతూ 

హ్వసయచతేయత ఄధథేి భోగలనఽ నమం చేమకతృో వ్చఽి క్తూ కయళే్ తొకు క్టం క్యణంగ భలిాతి ఄనఽకలంగలేక 
ఫలవ్ంతప నవ్పా నవ్ావ్లల వ్చిినపుడె కడా ఆథి తొకు భంచి ఄనఽబూతితు కయౌగసిఽి ంథి.  తొయు నయానపుడె ఆథి తొ  
భానలక పాభతున ణేయౌక యచడఫే క్క తొలో సనఽకల రభరయక భాయుులకు క్యణం ఄవ్పతేంథ.ి హ్వసయం తొ తిిడ ి
తిిసుందననఽ నెంచి య ంటధ ేచలలఫయుసఽి ంథి.  . 

ఇతయులతో సంఫంధ్ాలు ప ంచ కోవడం 

తొయు తిిడిక్త గుభ ైనపుడె భభిము చిభకుగ ఈననపుడె తొ వి్ితిి తభమయౌన భుడెచఽకుతు కయుిధేలా చలేేథ ిఄబ 
ఈండవ్చఽి. థాతుక్త ఫదఽలుగ తొ కుటుంఫ సబుయలణో లనేళ తేలణో సభాజిక సంఫందాలు నెంచఽక్టవ్డం థాాభ తిిడకి్త 
దాయం క్వ్చఽి. 

సభాజిక సంఫంధం తిిడి తగిగంచే భంచి సధనం. ఎందఽకంటే ఆథ ి భదాయధాతూన ఄనగ సభసయనఽ భభచిి యేభ ైయషమం 
గుభించి అలోచించే లాతితూ,  సహ్వమాతున ఄంథసిఽి ంథ,ి భభమిు జీయతం యొకక అటుతృో టలనఽ తటుట కుధ ేశక్తితూ ఄంథిసఽి ంథ.ి  

యోగ ిమతనం 

 వ్యుస బంగభిలు భభమిు తుమంతితి రాస యయమాభాలణో కడని యోగ చకకట ితిిడ ి తుయయణ.ి   శభరయభు భభమిు 
భనసఽ యొకక రింతత సదించడాతుక్త 'యోగ' శభరయభు భభిము భనసఽ లనఽ సతమయతం చసేఽి ంథ.ి తగనింత యరర ంతి 
తుచిి తిిడి భభిము అంథోళ్ననఽ తృో గొడెతేంథి. 

తగినంత నిది్ ను ంద్డం 

తొయు చేమవ్లలన తు ఎకుకవ్ ఈననపుడె ఎకుకవ్ అలోచిసాి  ఈననపుడె తుదకిు ఆఫుంథి కలుగుతేంథి ఄబణే భనం 
తుథింిచేటపుడె భాతఫిే శభరయభు భభిము ఫ దడె చకకటి యరర ంతి తృొ ందఽతేంథి. తుద ియొకక ధాణయత  భానలక లాతి,  శక్తి 
సా బ,  ఏక్గరత భభిము తోతిం తుతీయునఽ పిాయతం చేసఽి ంథి. 

  ఎకుకవ్ తు చలేనపుడె భభిము ఎకుకవ్ అలోచించినపుడె తొకు సభిగ తుద ిటటదఽ క్తూ సభమాతుక్త తుదతిృో యయౌ. ఄథ ే

తొ ఫ దడె కు శక్తితుసఽి ంథ ి. 
 తొయు తృొ ంథ ే తుద ిధాణయత   తొ భానలక లాతి, శక్తి సా బ, ఏక్గరత భభమిు తోతిం తుతీయునెై పిావ్భు చాపతేంథి.   
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సంగీతానిన వినడం  భరిము సృజనాతమక 

తొయు సంగరతం యనడం లేథా నేల  చమేడం వ్తిిడి తుయభించ ేచకకటి సధనం. ఎందఽకంటే ఄథ ిఆథ ితొ భనసఽకు హ్వబతూ, 
కండభలకు యరర ంతితు ఆసఽి ంథి. తిిడ ికయౌగించే హ్వభోమనఽలనఽ తగిగసఽి ంథి. యలయమ్ తగనింతగ ఈంచఽక్ొతు తొ భనసఽ 
సంగరతంలో య్నభబేయటటుల  చమేండ.ి  

 సంగరతం టల  తొకు ఄతేయుచి  లేకతృో ణ ేణోటతు, కుటుట తు, ఫొ భమలు యేమడం, ఆంక్ తొయు అనంథించే తొకు ఄతేయుచి ఈనన 
థాతు య ైప దిఱటతు భయలిండి. తొయు ఏత చేమాలనఽకుంటుధానయు ఄధే థాతునెై కధాన  ఏం చసేఽి ధానభో థాతునె ైదిఱట  నటెటడం 
ఈతిభం.  

భూలభులు : 
http://www.medicalnewstoday.com/articles/145855.php 
http://www.stress.org/what-is-stress/ 
http://www.medicinenet.com/stress/article.htm 
http://www.mtstcil.org/skills/stress-definition-1.html 
http://www.cdc.gov/violenceprevention/pub/coping_with_stress_tips.html 
http://www.mayoclinic.com/health/stress-relievers/MY01373/NSECTIONGROUP=2 

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

ఄధాభోగయ లయలణో జీయంచడం    

 

 

 

ఄధాభోగయ లయలు  చయమం క్తంద కతునంచ ే యప  భభమిు 
వ్క్టరకిత లయలు. ఆయ సదాయణంగ క్ళ్లలో సంబయసి బ క్తూ 
శభరయంలో ఆతయ పాగలోల  కడా ఏయుడవ్చఽి.  

హిదమభు అక్త్జన్ ఄదకింగ ఈనన యక్ి తున ఫిహదేభతు 
ఄతు నలువ్ఫడ ేనదేె ధభతు లోక్త ంపతేంథ.ి ఫిహదేభతు భ ండె దిాన పాగలుగ యబజింఫడి  శభరయంలోతు ఄతున పాగలకు 
యక్ి తున ఄంథించే  చినన ధభనఽలుగ యడితృో తేంథ.ి అక్త్ జన్ ంనణీ ఄబన తయుయత  లయలు అ యక్ి తున తిభగిి గుండ కు 
చేయయేసి బ. ధభనఽల భాథభిిగ క్కుండా లయలు యక్ి తున ంనణ ీచసేాి ధ ేతిభగిి య నఽకకు భయలకుండా ఈండటాతుక్త వ్న్ య ే
కయటాల నెై అదాయడి ఈంటాబ. క్యౌ కండభలు ఇ యక్ి తున నెైక్త ంప చేమడాతుక్త ఈయోగడణాబ. వ్న్ య ేకయటాలు 
యకిం తిభిగ ిక్ళ్ుయ ైప భకుండా సకరభఫ ైన లాతిలో భూసఽకుతృో ణ ేయకిం య నక్తక భకుండా భుందఽక్త కదఽలుతేంథి. కకనఽనన 
చితంిలో యకి యిహ్వతున కయటాలు య నక్తక భకుండా ఎలా అపతేధానయో ఄలాగ ై భభొక చితంిలో కయటాలు దగగయకు 
భకతృో వ్డం వ్లల  యకిభు య నఽకకు భయలుత లయలనఽ ఈతు తృో బేటటుల   ఎలా చసేఽి ధానధానయో(య్క్జై్) గభతుంచండ.ి ఇ 
క్యణంగ లయలోల  తిిడి నయెుగుతేంథి. క్లకరఫేణా ఄయ ఈతు ఄధాభోగయ  లయలు గ భాయుణాబ. ఇ నెభగిిన తిిడ ి 
చీలభండలు లేథా క్ళ్లయప, తీవ్ఫి ైన ధొను, ఄలలతృో బన క్ళ్లకు సంఫందించిన భయదఽలు, చయమప భాయుులు, వ్ణిోతుతిి 
భభిమ ఫ్ెల త టిస్క ఆంక్ ఄధకే థీయఘక్యౌక యయధఽలకు క్యణభవ్పణాబ. యకిం తగిన భరతిగ వి్ళ ంచ నందఽన లయలోల  యకిం 
గడేకటటడం వ్లల  గటిట  భుదేగ ఏయుడి తీవ్ఫి నై ధొనుక్త థాభతిీసఽి ంథి. థీతుతు సార్ ఱమల్ ఫ్ెల తటసి్క  ఄంటాయు.  ఆథి డాకటయుల  
బమడే గుండ కు ఉనభితితేి లకు లేథా ఫ దడెకు యకిం థాాభ చేభై గడే క్దఽ. ధొను లేథా యప లేకుండా ఄధాభోగయ లయలు 

1 2 

http://www.medicalnewstoday.com/articles/145855.php
http://www.stress.org/what-is-stress/
http://www.medicinenet.com/stress/article.htm
http://www.mtstcil.org/skills/stress-definition-1.html
http://www.cdc.gov/violenceprevention/pub/coping_with_stress_tips.html
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ఈండటం సధయఫే. యటతిు సభిథథిాే యౌ్న ఄవ్సయం కడా లేదఽ. ఄధాభోగయ లయలు పయుషేలణో తృో యౌలేి  భళ ళ్లోల  ఎకుకవ్గ 
ఄతేవ్ిథిు  చ ందఽణాబ, ఄలాగ ైయభి యొకక వ్మసఽకు సంఫందించిన తృౌనఃపణయంణో నెయుగణాబ. నెదేలలో 30% నఽండి 60% 
వ్యకు ఄధాభోగయ  లయల సభసయలు ఈధానమతు క ఄంచధా. 
 

అనారోగయ సయలు రవడానికి  గల కయణాలు  

క వ్యక్తిక్త ఄధాభోగయ లయలు ఏయుడడాతుక్త ఄధేక క్యణాలు ణోడుడెత ఈంటాబ ఄయ  

 వ్ంశ తృయంయయం (తయౌలదండెిలు నఽండి నలలలకు జనఽయవ్పల థాాభ సంకరతంచే య  ) 

  చిక్తత్ చేమకతృో వ్డం( నెదే లయ లోం) 

 టాిభా, శసిరచిక్తత్ 

 రాస సంఫందతి యయమాభాలు, భిగ తిడం, ఫయువ్పలు మోమడం లో శిక్షణ వ్ంట ియటి పిావ్ం వ్లల    

 ఄదకి సాయయయశిమ క్త గుభకి్వ్డం వ్లల  కయౌగై నషటం  

 తుశిల జీవ్న యదానభు , ఄదకి ఫయువ్ప  

 యేడ ితూటి ణొటెటలు తృథాలకు చలేే చిక్తత్ లయలు యడితృో వ్డాతుక్త క్యణం ఄవ్పణాబ,  

 ఎకుకవ్ లేప తులఫడడాతుక్త అసకయం కయౌుంచ ేఈథోయగలు- నయు్లు, ఈతృదాయములు, తౄయకటభర క్భిమకులు, ళెబర్ లెలటల్ 

తుపణులు  

 ఉఫక్మం  

 గయుదాయణ, ముకి వ్మసఽ్, భభిము యుతేయయతి సభమంలో హ్వభోమనల  పిావ్ం  

 జనన తుమంతణి భాతలిు యడకం 

 యుతేకరభం అగితృో బన హ్వభోమనల  పనః సా న 

 యకిం గడేకటేట  యయది చభతి ికయౌగ ిఈండటం  

 కణుతేలు, భలఫదుకం భభమిు తగుతేగ ఈండ ేదఽసఽి లు ధభించడం.  

 ఆంక్ ఆతయ క్యణాలు చాలనటలబణే టాిభా, చభమతుక్త గమాలు భునఽటి లయల చిక్తత్ ఄతితూలలోళ త క్తయణాలకు 

గుభకి్వ్డం 

భళ ళ్లు తయచఽగ గయుదాయణ సభమంలో ఄధాభోగయ లయలనఽ గభతుసి యు. ఇ సభమంలో యకి భభిాణం 50 రతం 

నెయుగుతేంథి. నెభగిిన యకి భభిాణం థాాభ లయలు ఄదకి తిిడకి్త గుభి ఄవ్పణాబ. భభమిు ఄధాభోగయ లయలుగ ఄయ 

వ్యకిభవ్పణాబ. డ యౌవ్భర తభాత యకి భభిాణం సదాయణలాతిక్త వ్చిినుటిక్ట లయలు యసిభించే ఈంటాబ. ఎందఽకంటే 

గయుదాయణ సభమంలో సగతీత థాాభ బభించిన  ధాడీ   మంణాింగభునకు తిభిగ ికుంచించఽకుతృో బ తుభమణం లేదఽ ఄలాగై 

తిి లి ర గయుదాయణ లోనా య భకి్టలటలీు తీవ్భివ్పతేధానమతు క్ొందయు లి రలు నేభొకంటుధానయు.   
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నివయణ చయయలు      
ఄధాభోగయ లయుల పభోగతితు భందగిం చమేడంలో భభమిు ఆతయ సభసయలణో సంఫంధం ఈనన ఄసౌకభయతున తగిగంచడంలో 
గుండ  య ైప యకి యిహ్వతున నంెచడాతుక్త  సహ్వమడే చయయలు ఈయోగడణాబ. 
యయమాభం చమేడం, ఫయువ్ప తగగడం, యరర ంతి తీసఽకుధటేపుడె తొ క్ళ్ునఽ నెైక్త లేడం, కయుిననపుడె క్ర సే్క ల గ్ లేథా 
ఫాలభఠం యసేఽకుతు కభోికతృో వ్డం వ్ంటియ ఄధాభోగయ లయలు ఄదాానం క్కుండా ఈండటాతుక్త సహ్వమడెణాబ. వ్దఽలుగ 
ఈండే దఽసఽి లు ధభించడం భభిము ఎకుకవ్లేప తులఫడకుండా ఈండడం కడా సహ్వమడణాబ. ఄధాభోగయ లయలు 
ఫాదాకయంగ ఈంటే లేథా ఄథి కతునంచే తీయు తొకు నచికతృో ణే తొ య ైదఽయడె యటితు ణొలగించే యదాధాలనఽ లతౄయసఽ చమేవ్చఽి. 
క్ళ్లకు సభితృోబే యధంగ ఫేజోళ్ైు ధభించడం: సంథిామక యదానంలో క్ళ్ుకు సభితృో బే యధంగ ఫజేోళ్ైు ధభించడం 
భుఖయంగ లయలు ఫాదాకయఫ నై లేథా ఄసౌకయయ లక్షణాలు కయౌగించినపుడె ఇ ఫజేోళ్లనఽ ఈయోగించఽక్టవ్చఽి. సదాయణంగ 
ఏథ ైధా శసిరచిక్తత్ దఽక్ణంలో భభిము క్ొతున భందఽల దఽక్ణాలోల  కడా ఇ ఫేజోళ్లనఽ  క్ొనఽగోలు చేమవ్చఽి. ఄయ మోక్యౌ 
క్తరంద, మోక్లు నెనై, భభిము తృంట ీహో స్క  ర ైయౌ లో లతేసి బ  
జీవ్న ర ైయౌలో భాయుులు చయమప భయిబతి ఫయువ్ప తగగడం ఄవ్సయం ఫయేకు నడక ఄధాభోగయ సభసయలకు చిక్తత్ చమేడంలో 
సహ్వమడణాబ. తకుకవ్ ఈపు గల అహ్వయం తినడం వ్లల  తూయు తులుపదల చలే  యపనఽ తగిగసఽి ంథి.  
ఆధ్ాయభులు  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/varicoseveins.html 

http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/guide/varicose-spider-veins 

http://mdveinprofessionals.com/treatment/varicoseveins 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/tutorials/varicoseveins/vs059103.pdf 

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

 ిశనలు జవఫులు  

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

1. ిశన : SRHVP క్యుే లనఽ ఏ యదంగ ఈయోగించాలో   ధాకు ణ యౌమలేదఽ. క్యుే నఽ ఫాకు్  నఽండ ితీలేటపుడె థాతు 
భుఖపాగం తొద ణాక వ్చాి, ఄథ ిసభిమబన థేధా? 

 

జవఫు:  తొయు క్యుే నఽ ణాక్భైుందఽ చేతేలు సఫుుణో కడగవ్దఽే . సఫుుకు కడా య ఫైేషిన్ ఈంటుంథి. కనఽక భంచి తూటణిో 
కడగ వ్లమునఽ. ఄలా చమేడం వ్లన సఫుు నఽండ ియ ైఫేషిన్ క్యుే కు భదఽ. తొయు సఫుుణో తుతు సభిగ చతేేలు కడగ 
వ్లల వ్లేి  భూడె సయుల  భంచి తూటణిో కడిగ ిచతేేలు అయఫ్టుట క్టయయౌ. థాతు వ్లన సఫుు య ఫైేషిన్ తృో తేంథి. క్యుే నఽ చాలా 
బదంిగ ఈయోక్తంచాయౌ. తొ యేళి్ుణో గర క్స థిేశభులో ణాకవ్దఽే . భ ండె గరతలు ఈనన థిేశం నెైన ణాక్యౌ. క యళే్ క్యుే  క్తరంద 
డణిే థాతుతు జఞగరతిగ యబియచ వ్లల ఈంటుంథి. క్యుే నఽ భియబఫి ైన గటిట  ఈభితలభు నెనై ఈంచి క్యుే  యొకక భ ండె 
గరతల నెై పాగంలో టుట క్ొతు సఫుులేకుండా ఈతిక్తన ణ లలతు యబఫి నై చతేి యుభాలుణో జఞగరతిగ తేడయయౌ  

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

2. ిశన : యకిం రంనల్ తీసఽకునన తయుయత ఎంత సభమంలో ధలసో డ్ తమాయు చలే ఆయాయౌ?  
జవఫు : యకిం రంనల్ లగ తగనింత అలకహ్వల్ ఈంటే  క్ొతున భోజులబధా  భాలేదఽ . 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. ిశన:  భోగి థయీఘక్ల ఄధాభోగయం య ైతియో థాాభ యజమవ్ంతంగ చిక్తత్ చలే నుటిక్ట 3 ధ లల తయుయత తిభగిి యిేశించింథి. 
ఆథ ియభ ిజీవ్న ర ైయౌణో భుడెడ ిఈంథా?    

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/varicoseveins.html
http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/guide/varicose-spider-veins
http://mdveinprofessionals.com/treatment/varicoseveins
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/tutorials/varicoseveins/vs059103.pdf
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జవఫు :  థీయఘక్ల ఄధాభోగయతుక్త జీవ్న ర ైయౌ దిాన క్యణం. భోగ ి అభోగయ కయఫ నై జీవ్న ర ైయౌక్త భాయకతృో ణే యయద ితిభిగ ివ్చేి 
భిాదం ఈంథి. కనఽక సభిమబన సభమం చాల తొ నషేంటు ణో భంచి అహ్వయభు, యయమాభభు, యరర ంతి, భంచి 
అలోచనలు యిోజనభులనఽ గుభించి యవ్భించండి.     
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. ిశన :  క భోగ ితీవ్ఫి నై ఄధాభోగయంణో ఈననపుడె భ తడీ తీసఽక్టవ్లలన మోణాదఽ గుభించి సలహ్వ ఆవ్ాండి.   

జవఫు :   లక్షణాలు ఄతయంత తీవ్ఫి నై ఈథా, తుయంతయ ఄతిసయం,తృయశవప  తలధొను, భుకుక క్యటం ఈననపుడె 
తిీ థ ితుతష్టలకు క మోణాదఽ ( తూటణిో ఆలేి  ఆంక్ పిావ్ వ్ంతంగ తు చసేఽి ంథి) చొపున క గంట వ్యక 
ఄుటకి్ట భోగకి్త ఈశభనం కలగకతృో ణే భభొక గంటవ్యకు క్ొనసగించాయౌ. అ తయుయత భోగకి్త క్సి ఈశభనభు 
కలగగధే మోణాదఽ  6TD గ 1-2 భోజులు ఄనంతయం TDS గ క్ొనసగించాయౌ.     
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6. ిశన:  ఫ్ూల  లజన్ చాలా తాయగ యిేశిసిో ంథి. ధనేఽ ఫ్ూల , జలుఫు వ్ంటి భకుండా తుభోదంిచ డాతుక్త భ తడలీు 
ఎవ్భకి్త ఆవ్ాలేదఽ. క సబుయడె ఄధాభోగయతుక్త గుభిబెణై ేకుటుంఫ సబుయలందభిక్ట   భుందఽ జఞగరతి క్టసం భ తడలీు 
ఆవ్ావ్చాి?  
జవఫు:  భ తడీలనఽ భుందఽ జఞగరతి క్టసం ఏ ఄధాభోగయతుక్ ైధా తుయుమంగ  ఆవ్ావ్చఽి. తొయు భోగ గరసఽి ల భధయ ఈననపుడె 
ఄనగ కుటుంఫ సబుయడె, లేథా తుచేల ే చోట సహో థోయగ ి ఄధాభోగయతుక్త గుభబిెై నపుడె భుందసఽి గ (భోగి భోజుకు ఎతున 
మోణాదఽలు తీసఽకుంటాడో  యభతుక్త ఄతున మోణాదఽలు) తీసఽక్టవ్లల ఈంటుంథి.   
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

7. ిశన: ఎటువ్ంట ిభోగ తుభు యణ క్తు క క్ొతి భోగితు ఆంటయౄాూ చేసఽి ననపుడె ఄతతు యయదిక్త క్యణం కనఽగొనడం 
చాలా కషటంగ ఈంథి.       

జయఫు :  క భోగి తన యయదకి్త క్యణ ఫేతటో ణ యౌమక తృిక్టటషనభిన సహ్వమం క్టసం క్టభనిపుడె ఄతతు భనసఽకు 
భ తడీ ఆవ్ాడం ఈతిభం ఎందఽకంటే యయదకి్త భూలం భనసఽలోధ ేఈంటుంథి.    

తృియంబ తుమాభకంలో భోగి తనకు ఆషటఫ ై చ నణ ేతు ఄతతు వ్యక్తిగత యవ్యభులనఽ గుభంిచి భఫటటడాతుక్త మితినంచ 
కడదఽ. ఇ యధంగ ఄతతు యరాసం తృొ ందవ్చఽి. తయుయత సందయశనలో భోగ ితన లోణ ైన బమాలు, తుభరల గుభించి  
తన పాయలు తొణో ంచఽక్టవ్చఽి. ఆటువ్ంటి యషమాలు గతంలో ఎవ్భిక్ట చ ను ఈండక తృో వ్చఽి. ఄడగవ్లలన క 
భుఖయఫ ైన శిన ఏతటంట ేభోగి తన యయదకి్త క్యణం ఏథ  ైఈండవ్చఽి ఄనఽకుంటుధానయు. ఆథ ియభ ియయదకి్త క్యణం 
కనఽగొతు తదనఽగుణంగ భ తడీ ఆవ్ాడాతుక్త ణోడుడెతేంథి.   

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

తృిక్టటషధాభల భ : డాకటర్ ఄగగభాల్ నఽ ఄడగవ్లలన శినలేఫ ధైా ఈధానమా ?  news@vibrionics.orgకు కు ంనంచండి  

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

 

 

mailto:news@vibrionics.orgకు
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 దివయ వ ైద్ యని దివయవణి  

 
 “తొ లయే క్యయకరభాలలో  సాలు భాతంి కడా గభాతుక్త, సాభు తుక్త ణావ్ప ఆవ్ాకడదఽ.  తొయు ఎవ్భకి్త లవే్ చలేధా 
బగవ్ంతేతుక్త లవే్ చలేనటేల  ఄధే పావ్న తొ హిదమంలో ధిఢంగ ఏయుయుచఽక్టండి. ఇ పావ్న ణోధే సభాజ లవే్ సభైా శాయుతు 
లేవ్గ భాయుతేంథి. ”  

…ఄందభితూ నేితంచఽ ఄందభతిూ లయేంచఽ ” 80వ్ జనమథని చిఽయణ ,శ్రర సతయసబ తొడమిా తౄౌండేషన్ ,ఫ్ంగుళ్ొయు 2005 

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

“హృద్మానిన వితిభు చేముట్కు సేవయే ిధ్ానభు సేవ వలన నీ హృద్మభు రిశుది్భు  చేమఫడుతతంది. సేవ నీ ద్ృష్ీని 
విశ్లం చేస ా ంది తదాార హృద్మభు వితి భవుతతంది. సవే నీ ద్ృష్ీని విశ్లం చేస ా ంద,ి నీ జఞా నానిన ప ంచ తతంద,ి 
హృద్మానిన కయుణతో నింుతతంది. అలలనీన సభుది్భు ప ైనే ఉంట్కయ, సభుది్భు న ండే వసా య, సభుది్భులోన ే
లుాభవుతాయ. సవే ఈ జఞా నానిన ధృఢం చసే కొభమని ఫర ధ్సి ా ంది.  ”    

   …ఄందభితూ నేతించఽ ఄందభితూ లేయంచఽ ” 80వ్ జనమథని చిఽయణ ,శ్రర సతయసబ తొడమిా తౄౌండషేన్ ,ఫ్ంగుళ్ొయు 2005 

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

 ికట్నలు  

తుయాళ ం ఫర బ ేశిక్షణా శితభలు  

 ఇండిమా   ున:ే  AVPలకు  & JVPలకు శిక్షణా శితభలు  5-6 ఄక్టట ఫర్  2013, సంథిించ వ్లలనయయు ఄరోక్స ఘటాల్ -
య ఫ్ై్ట్  vc_2005@rediffmail.com  లేథా టెయౌతౄో న్  +91-9637 899 113. 

 ఆండమిా  పటటభిి : AVP వ్ర్క ష్టప్స  24-28 Nov 2013, సంథిించ వ్లలనయయు  ళభే –య ఫ్ై్ట్  
99sairam@vibrionics.org 

 ఇండిమా  ుటీ్రాి : SVP వ్ర్క ష్టప్స  28 జనవ్భ ి- 1 ఫవి్భ ి2014, సంథిించ వ్లలనయయు ళేభ –య ఫ్ై్ట్  
99sairam@vibrionics.org 

తృిక్టటషధాభల భ:  తొభథై ధైా వ్ర్క ష్టప్స కు ణిాయక ఱదుం చసేఽకుంట ే యటి యవ్భలు 99sairam@vibrionics.org కు 
ంండి    

 

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

 

 

mailto:vc_2005@rediffmail.com
tel:%2B48%20606%20879%20339
mailto:at99sairam@vibrionics.org
mailto:at99sairam@vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
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 నుికటీషనయలంద్రికట భుఖయమ ైన సూచన  

భాకు తొనఽండ ిఄంథేటటువ్ంటి క్ైసఽల యవ్భలు ఄదఽుతంగ ఈంటుధానబ. క్తూ యటననంటితూ తలష్ చమేలేక తృో వ్డాతుక్త 
క్యణం క్ైవ్లం తృిక్టటషనర్ భాతఫిే ఆవ్ావ్లలన క్ొంత దిానఫ నై సభాచాయం లోనసోి ంథి. కనఽక దమచలే తొయు ఎపుడె 
క్ైసఽల యవ్భలు ంనధా క్తరంథ ిసభాచాయం తుకుండా ఈండలేా జఞగరతి తీసఽక్టగలయు:                                                   
నేషంటువ్మసఽ, లి ర/పయుషేడె, టీటిెమంట్ తోదలు నెటిటన భోజు, ణాణాకయౌకంగ ఈనన యయది లక్షణాలు, థీయఘక్యౌక యయది 
లక్షణాలు, తిీ లక్షణభు యొకక క్లవ్యవ్ద,ి భభమిు థాతుక్త క్యణభు, ఆంతకు భుందఽ లేథా సిఽి తం తీసఽకుంటునన 
చిక్తత్, ఆచిిన క్టంఫర  భభమిు థాతు మోణాదఽ, ణేథ ియభరగ ఫ యుగుదల రతభు, చిక్తత్ భుగలిన తభాత లాతి, ఆంక్ ఏథ ైధా 
ఆతయ సభాచాయభు.                                                                                                                                      
ఇ యధంగ ంనంచి నటలబణ ేబయషయతేి లో తొయు ంనన క్సైఽల గూభిి యభి లేఖలలో చిఽభించడం జయుగుతేంథి.                  
ఇ సభాచాయభు లేకతృో ణే బయషయతేి లో చిఽభించడాతుక్త ూయిబన క్ైసఽలు ఈండవ్ప.   
******************************************************************************************** 
 భన య ఫ్ై్ట్  www.vibrionics.org. తృిక్టటషనర్ తృో యటల్ కు లాగని్ ఄవ్డాతుక్త తొ భజిిలేట షాన్ నంఫయు ఄవ్సయభు. తొ 
ఆఫ బల్ ఎడసి్క భాభినపుడె య ంటధే news@vibrionics.org కు యలబనంత ణొందయగ ణ యౌమజైమండి.   

 ఇ యయిలేఖనఽ తొ నేషంట్ లకు కడా ణ యౌమ జైమవ్చఽి. యభిక్ైభబధా సంథేహ్వలుంటే తొ థాాభ భన 
భిరోధధా భభిము సుందన యపాగతుక్త ణ యౌమజైలిే తగు సభాదాధాలు ఆవ్ాఫడణాబ. తొ సహక్భతుక్త 
ధనయయథాలు.  

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

 

 

ఓం సయ రమ్! 

 

 

 

సబ య ైతియోతుక్స్... ఈచితఫ నై, ధాణయఫ ైన  వ ైద్య సంయక్షణ  దిశగ - రోగులకు ఉచిత సహామభు 

http://www.vibrionics.org/
mailto:news@vibrionics.org

