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నహిమఫ ైన నుసికటీవనయలకు, 

ఆథ ి యసిశా ననపడే, ఇ భాటఱు నేభభయౌన చయేుకుంటుననటుల  ణోస్ా ంథి. నైయు ధాకు ళమకిాగతంగస ణ ఱుశ కనక ఄథి ధాకు 
శషజం. నైకు శిక్షణ్ నిళఴటం, నైయు య ైదమం చేశా ననపడె నేభభయౌన ఄధేక యకసఱుగస కయౌలహ నై గుభించి ణ ఱుశకోళటం ఄధ ే 
ఄళకసరసఱు ధాకు దకసకబ.. 

కసనీ నైఱో ఎళభనిీ ససబ య ైనృమిానిక్సష నుసికటీవనయుల గస ఎంకకుననథి ధేనని ధాకు ణోకటం ఱేద. ఄదంణా ససఴనే చవేఠ . యజఞా నభు, 
ధేయు, అత్మభమత ఄళశయఫ నై క ణిమేక యిోజనం కోశం అమన నైభయౌన తన చణేోా  ఎననకుధానయు. నైయు య ఫైరి  
నుసికటీవనభెలలనపడె నైఱో  ిఒ కకయు ధాకు కసకుండా బగళంతేడకిి భిాణ్ం చేససయు. ఇ శంథేఴం కదయటేటికి నైయు అ  ిఒజా  
నిఱుపకుధ ధైా ఈంటాయు ఱేథా ఆంకస అ మితనంఱో ఈండి ఈంటాయు. 
ఆతయ యవమాఱణో నుసటు భోజుకు కనీశం క గంట లళేఱో ఄందయు భోగుఱన నేిభణో కశకుంటాననీ  ిఒ ధ ఱా నై నంచి 
య ైదమం ఄందకునన భోగుఱ శంఖ్మన, ణిేమకఫ ైన ఱేథా ఄససదాయణ్ఫ నై కశైఱన ణ ఱుపణాభని బగళంతేడకి ి భిాణ్ం 
చేరసయు. నై  ిఒజాన ధేన ఆపడె క కసయణ్ం ళఱల  జఞా కం చశేా ధానన. నైఱో  ిఒ కకభికట నై య దైమ ఄనబయసనిన 
భునటికనన భభింతగస ంకకోళఱలహన ఄళశయం ఏయడంిథి. ఎందకంటే -  భన భోగుఱన ఈతాభభంగస లయేంకకోళటానికట, 
భన శహామం ఄళశయఫ నై చాఱా భోగుఱఱో భభింత భంథిక ిభన లళేఱు ఄందటానికట భనభంణా భనం ణ ఱుశకునన థానిని 
ంకకోయసయౌ. 

file:///C:/Users/99sairam/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.vibrionics.org


 

 

2 

నైయు య ైదమం చశేా నన భోగుఱు ఆతయ భోగుఱకనన నననంగస నైకు ణోకళకు. కసనీ నిజఞనికి భోగుఱన భనం ఄఱా యేయు 
చేమఱేభు. కకకకకభిక ియయేు యయేు భోగుఱన ససఴనే ంంటం నిజఫ ేఄబధా ఄందయు భోగుఱ “భన భోగుఱే”, ఎందకుంట ే
భన లయేస క్షైణాినికి భన గుభభం షదు  కసద. “అషాషు లు, కుంగితృో యన వహరు, ఓదారుు అందతు వహరు, రోగగరషు లు – ఎఴరు 
ఎదర ైనా అదే తూ సవేహ క్షతిై్ము”. భన లయేస క్షణైాినికి గసీ భం, టీణ్ం, భసవీరం, థేఴం, భన నియసశ నుసింతం ళంట ి పౌగోయక 
భనిేతేఱు ఱేళప. 
నై లయేస క్షతైంిఱో ఆపడ ే- నై యజఞా నభూ, ఄనబళభూ, నేిభా ఄళశయఫ ై నైభనెనడ కఱుశకోని భోగుఱు ఈధానయు. ఄథ ిఎఱా 
ఄంటే - నేభభయౌన ఎననకుని నై య దైమంఱో చేమూతనిశా నన ససఴనే నైయు కిటలిేా   ఆతయ య ైదమఱక భోగుఱక ఈయోగడే 
యదమనీ, ఄనబయసనీననైకు ఆశా ధానయు. కిటింకక ను్ ళటం శఴకఛఫ నై ఄషంకసయం. 

ఆంతళయకు కథయిన తయుయసత ధనే ఏనే చమేాయౌ ఄధ ేఴిన తఱెతేా తేంథి. నైఱో కకందభికి ధనే ంకకోళఱలహనథి ఏనై ఱేద 
ఄనకుంటృ శాభ్ధంగస ఈండిన్ు ణాయని ఄనినహస్ా ంథి. భభకికందభకిి ఇ య ైదమఫే భుఖ్మంగస, ఄనబయసఱన ంకకోళటం థీనిక ి
 ిఒఫంధంగస ణోకళకు. నైయు గడించిన ఄనబళం ఆతయుఱకు  ఄంథింకళఱలహన ఫషుభ ఒగస కసక నై సొ తేా గస కడా 
ణోకళకు. ఆటుళంట ి దోయణ్ుఱు ఏయ ధైా నైకుంటే – బగళంతేడకిి ఎంతగస ఴయణ్ాగతేఱభళపతేధానమో భిశ్రయౌంకకోయసయౌ. 

భనం య ైనృమిానిక్సష ఱో భుందకు ను్ ళటానిక ి ఐకమతకునన నుసిదాధామనిన ససఴనే ధొకికచ నుసయని ణోస్ా ంథ.ి ఄఱా కయౌలహ ని 
చేమటంఱో ఎంతట ి ఴకిా ఈంథో  ఄంతభసా త్మమ ససబ య ైనృమిానిక్సష శభాయేఴం తలైకుకభనినహంచింథి. అ శభాయరేసనికి నైయు 
ళచిుధా భసకను్ బధా - శభాచాభసనీన, ఄనబయసనీన ంకకోళటం నుసికటీవనయలకు ఎంత నేయిణ్ నిచిుంథో యని ఈంటాయు. చాఱా భంథ ి
య ైనృిమానిక్సష లేళకు భభింత ఈణాషషంణో ఄంకతిభమామయు. ఆటుళంట ి శభాయఴేం ఈండాఱని ససఴనే నిఴుబశా ననపడె 
ఆటుళంట ియిోజనం అమన భనశఱో ఈండ ిఈండాయౌ. 

 

ఇ ఄనబళం అదాయంగస ఎథగిై దధ ఒని తమాయు చేశకుంథాం. ఇ శభాయరేసనికి భసఱేక ను్ బన నుసికటీవనయలకు ఇ శభాయేఴప 
సిసథాఱన యశాభథిాధ ం. ఆథ ి శిా తం భనం చమేళఱలహన నఱఱో ఄ ఒ దిానఫ నైథి. శభాచాభసనిన ంకకోళటం ళఱల  
భుందభుంద ససబ య ైనృమిానిక్సష యిోజధాఱు భభింతగస లహథిధససా మని ధఽళ డింథి. ససఴనే దమళఱల  భన ఄనబయసఱన 
ంకకుంటృ , కకకకయుగస ససదశిా నన థానికనన భభింత భుందకు ను్ థాం. 

ఈ ికహరం సహయ వ ైబ్రియాతుక్స్ షంషు  యొకక కాషలో తృహలగగ నమతు షఽటిగహ మిమమయౌి లుషా నాిన. 
వహరహా  లేఖ 

నుసికటీవనయుల  తభ శభాచాభసనిన ంకకుధ ేభాయగఫ నై ఇ యసభసా ఱేఖ్ యౄపభైఖ్ఱు శనై బయవమత్ ఱో ఫ యుగళపణాబ. భనం 
కిటింకదఱుకకుంటునన ఄంరసఱు 

 ఄససదాయణ్ఫ నై కైశఱణో నుసటు, ససభానమఫ ైన నుసికటీవనయల థ నైంథని ఄనబయసనిన కన ేకసై్క కభతిఱిు 

 నుసికటీవనయుల  ఄంథింకదఱుకకుననచిటాకఱు 

 అయవకభశిా , నేయిణ్నిశా  కయౌగ ైఄనబయసఱ నియథేికఱు 

 య ైదమం గుభించి నుొ టిీకథఱు 

 తభ నుసింతంఱో ససబ య ైనృమిానిక్సష లేయసకసయమకీభాఱు, థకసఱ, భిరోధనఱ గుభించిన నియథేకిఱు 

 నుసికటీవనయల యౄప భఖై్ఱు. నుసికటీవనర్ నూొ టోణోనుసటు అమన గుభించిన కుల ా శభాచాయం ఆకకడ ఈంటుంథి. తభ 

ధేథమం, లళే ఎకకడ ఎంతకసఱంగస చశేా ధానయనన యళయం, తభ ఄననుసిమాఱన నుసికటీవనయుల  ఆకకడ కుల ాఫ నై 

యసకసమఱఱో ంకకుంటాయు.  
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నైయు నుసఱగగ ధే యదానం: ఆటుళంటి శభాచాభసనిన శనైకభింకటానికి ససబయ నైృిమానిక్సష కు క కసయమళయగం ఈననథి. యయు 
యసభసా ఱేఖ్కు శభాచాభసనిన శభకభైు శంనుసదకుఱుగస లళేఱంథిససా యు. యభఱిో ఎళభెధైా నేభభయౌన శంథిించి యసిమభని కోభణిే, 
నైకు ససధమఫ నైంతగస శంథంికండి. కసనీ ఄఱాంటి ఄబమయాన కోశం నైయు అగకండి. నిజఞనికి ధా అఴ – నైయు ఄఱా అగయధే. 
editor@vibrionics.org కు నైభై నై శభాచాభసనిన శటగిస ంళకు. ఄఱా ఄంథిన  ిఒథానిని నైకు ణ యౌనహ నైణో 
ఄళశయఫ ైన  యధంగస ళమళషభిససా భు. 
ఴయఴసహయ రశిోధన 

ఆటళీఱ శoళతషభసఱఱో ఢయి్ల ఱోన ఆతయ చోటాల  యజమళంతఫ నై యిోగసఱ జఞడఱో, ళమళససమంఱో ససబ య ైనృిమానిక్సష 
ఈయోగం గుభించి థయీఘకసయౌక భరిోధన కోశం ఄదనప కసయమళభసగ నిన ఏభసటుచేశకుధానం. ఇ జటుీ  య ైనృిమానిక్సష న ళమళససమ 
శంఫంధంగస ఈయోగింకటానికి ఄళశయఫ ైన శభాచాభసనిన ఆంటభెనట్ నంచి, ఆతయ అదాయఱ నంచి లేకభిశా ంథి. ఇ కసభసమనికి 
శంఫందించిన శభాచాయం ఏథ ధైా నై దగగయ ఈంట ేదమచలేహ ధాణో ంకకోండి. క నుసిథనేక నియథేికన యౄనుొ ంథించి పటీభిా 
ఱోని శతమససబ మూనిళభిషటీఱో - నుొ ఱాఱు, నౄలైళ, థగిుఫడెఱ నైద ససబ య ైనృిమానిక్సష పిాయసనిన యమయేక్షింకదఱుకకునన 
ఈథోమగకిి ఄంథిససా భు. ళమళససమథాయుఱకు  యిోజనం దిాన ఱక్షమం.  కసనీ, ళమళససమయంగంఱో ససబ య ైనృమిానిక్సష ససదించే 
యజమాఱు, ఇ య దైమం ఄధేక భంథిక ిభకిమం ఄబయమ యఱు కయౌంకళకు. య ైనృమిానిక్సష పయౌణాఱన గడనృడ చమేగయౌగిన 
భానలహక చికసకుఱు భనవేఱకు ఈననటుల  నకకఱకు ఱేళప. కనక 100 శంళతషభసఱ కిీతం భైడమిానిక్సష ఱో ఱాగస ససబభసమ్ 
శందధా య ైదమప ఫఱం శవీం కసళటానిక ినకకఱ నైద భరిోధన పిాళళంతఫ నై యదానంగస ణోచింథి. 
ఇ థకసఱఱో నై లేళకు ధా భనససభస కఽతజాతఱు. 
నేిభ ూయఴకఫ నై ససబ లళేఱో 
జిత్ ఄగభసఴల్. 

 

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

 వ ైబ్రి  మివరమాలు (ర మెడీలు) ఉయోగించిన కైషల విఴరహలు  

1. చరమ రోగం (Atopic Dermatitis), ఆమల  ఉధాతి, (Hyperacidity) & జలుబ్ు 10001...India 

జూన్ 2013ఱో, 18 శంళతషభసఱ ళమశనన భగ భోగి, త్మళఫి ైన కయభభోగం (atopic dermatitis),  జీయణకోఴ అభాల ఱ ఈధఽతేఱణో 
(hyperacidity) ళచాుడె. 5 శంళతషభసఱ ళమశ నంచి ఄతనిక ిఇ భెండె యుగభతఱ ఈధానబ. నఱల  భకుఱు, లగెగడడఱు 
నతాం ఴభభీెంణో నుసటు దిానంగస చతేేఱ, నుసథాఱనైద కననహశా ధానబ. పలళకు దయద ఈంథ.ి ఇ దయద భస ఒిూట త్మళఫి  ై
నిద ిఱేని లహా ఒ ళచిుంథ.ి ససబ య ైనృమిానిక్సష ళఱల  ఄదకి యకాను్ టు, స్ ండ ైఱెైటీస్క (spondylitis) ఱ నంచి కోఱుకునన భభొక భోగ ి
ఆతనిక ిఇ య దైమం శచించాడె.   

ఇ కిీంథి భెఫ డీఱు ఆళఴఫడాడ బ. 

#1. CC10.1 Emergencies… 2 రోజూల తృహటు గంటకు 3 సహరుల    

ఆ త్రువహత్ క్రంది ర మెడీలు ఇఴాబ్డాా య: 

#2. CC4.1 Digestion tonic + CC4.10 Indigestion...TDS 

#3. CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep 
disorders...TDS 
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15 భోజుఱకు లగెగడడఱు, భకుఱు, దయద 50% కు తగసగ బ. క ధ ఱకు ూభిాగస ను్ మాబ. భోగ ి ఆపడె శఖ్ంగస 
నిదనిు్ తేధానడె. 
ఐద ధ ఱఱ తయుయసత దగుగ , జఱుఫుఱణో నుసటు నుసథాఱ నైద గులళణో ళచాుడె. కిీంథి భఫె డఱీు ఆళఴఫడాడ బ: 

#4. CC9.2 Infections acute + CC19.6 Cough chronic...6TD 
#5. CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.5 Dry Sores...TDS 

యసయం భోజుఱకు జఱుఫు దగుగ ఱు 100% ను్మాబ. యసటణిో నుసటే నుసథాఱ నైద గులైళ కడా. ఄతన శఖ్ంగస ఈధానడె. 
ఆపడె జీయణకోఴ అభాల ఱ ఈధఽ ఒక ిభెఫ డ ీకకనససగింథి. 
#6. CC4.1 Digestion tonic + CC4.10 Indigestion + CC21.3 Skin allergies + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic...BD  

భార్ు 2014 ధాటిక,ి భోగఱిో 70% ఫ యుగుదఱ ళచిు భెఫ డీని కకనససగింకకుంటుధానడె. తన కయభం ూభిాగస భాభూఱు లహా ఒక ి
ళచిుందనీ, ఆంటి నఱ కోశం మిాణ్ాఱు చమేగఱననీ శంఫయడెతేధానడె. 

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

2. మూరఛ రోగం (Epilepsy) 01626…Greece 

40 శంళతషభసఱ ళమశనన లా  ీమూరఛ రోగం కొరకు య దైమం కోభింథ.ి 14 శంళతషభసఱ కిీతం తయౌలదండెిఱ యడాకుఱ దయఘటనణో ఇ 
యసమది అయంబభబంథి. అఫ కు ఆచిున భెఫ డ:ీ 

CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Emotional & Mental tonic + CC18.3 Epilepsy…TDS  

అయు ధ ఱఱ కిీతం య ైనృిమానిక్సష అయంబభబనటినంచి అఫ కు హటుల ఱేళప. అఫ  భానలహక దోయణ్ ి ఫ యుగబమంథి. ఒనహక 
నెభగిింథి. బయవమతేా  గుభించి నుసల నల  యశేకోగఱుగుణోంథి. య దైమం నడెసా్ ంథి. ఏనహిల్ 2014 ధాటికి య ైనృమిానిక్సష న నియళదకింగస 
ఄనశభింకదఱకకుంటోంథి.  

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

3. నాలుక కహన్ర్ (Tongue Cancer) 10831...India 

ధాఱుక కసనషర్ ణో ఫాధడెతేనన 54 శంళతషభసఱ లా  ీ కటమోత యన, థానికి శంఫంథించి ఄఱోల త్మ య ైథామఱు చేబంకకుంటోంథి. 
గభనింకదగగ ఫ యుగుదఱ ఱేకను్ ళటంణో య ైనృమిానిక్సష యసడకిడటానికి ళచిుంథి.    
అఫ కు కిీంథ ిభఫె డ ీఆళఴఫడంిథ:ి 

#1. CC2.1 Cancers - all + CC10.1 Emergencies + CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult 
tonic...TDS 

ఇ య దైమం తయుయసత  4 ధ ఱఱకు, అఫ  లహా ఒఱో కకంత ఫ యుగుదఱ కననహంచింథి. అఫ  నేఴభీం కిీంథి యదానిక ిభాభింథి.  

#2. CC2.1 Cancers - all + CC 2.2 Cancer pain + CC3.1 Heart tonic + CC10.1 Emergencies + CC11.5 
Mouth infections + CC12.1 Adult tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS 

3 ధ ఱఱకు, ధాఱుక నైద పటుీ కకచిునయ ూభిాగస ను్మాబ. యసమది  ఒయగఫెటీకుండా థయీఘకసయౌక చికితషగస కిీంథి నేఴభీం 
ఆచాుభు.    

#3. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC3.1 Heart tonic + CC10.1 Emergencies + CC11.5 
Mouth infections + CC12.1 Adult tonic. 

శంనుసదకుని యసమఖ్ామనం: ధాఱుక భాభూఱు లహా ఒకి ళచిుంథి కనక బదణిా నేఴీభానిన CC2.1 Cancers - all + CC11.5 

Mouth infections + CC12.1 Adult tonic కు భినేతం చేలహ ఆచిు ఈండళకు. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. మూతి్ండ శ ైధిలయం (Kidney Damage) 01339…USA 

అగసీ్క 2013 ఱో, ఄధకే శంళతషభసఱుగస న్ు ి లేీట్ గీంది యసప ళఱల  థాథాప య ైఱమం ఄనదగిన ఄళశాఱో 74 శంళతషభసఱ ళఽదధ డె 
య ైథామనిక ిళచాుడె. డమాయౌలహస్క ఫాభిన డకుండా ఈండాఱనన ఈథేుఴమంణో భూతనిహండ నిపణ్ుడె అమనన కఠోయఫ ైన థమంఱో 
నడినుసడె. ఴకిా య దైమం గుభించి ఏనై ణ యౌమని అ ళమకిాకి య ైనృమిానిక్సష య ైదమం గుభించి శంథేషం ఈధాన భిచితేభసఱెైన నుసికటీవనర్  
టల  నభభకంణో ఇ య థైామనికి ళచాుడె.   
అమనకు కిీంథ ిభఫె డఱీు ఆళఴఫడాడ బ: 

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC13.2 Kidney & 
Bladder infections + CC13.4 Kidney failure +CC14.2 Prostate…TDS 

డిలెంఫర్ 2013 నంచి య ైదమం చేబంకకుంటుధాన భందఱన BD భాతఫి ేత్మశకుంటుననటుల  చ నుసడె.  అమనకు నెదు  ణడేా 
కననహంకఱేద కసని డమాయౌలహస్క ఄళశయం ఱేని లహా ఒఱోధ ే ఆంకస ఈండగయౌగసడె. అగశీ ఱో ఈండ ే థాని కధాన కకంచ ం ఫయుళప 
తగసగ డె. TDS భంద యశేకుంటానని భాట ఆచాుడె.    
ఏనహిల్ 2014ఱో, ఫయుళపఱో థళిేన నుౌనల  నయెుగుదఱణో తన లహా ఒని కనహంకకోళటానిక ి డాకీర్ ళదుకు ళచాుడె. డాకీర్ 
శంణోవబభితేడమామడె. అ భోగి యకా భలిహా ఒ ఄదబతం. నుసడ నై నుొ య కకంచ ం ఈధాన అమన కడిీనఱు అభోగమంగస ని చశేా  తన 
భాభూఱు పోజనం  ఒనగయౌగ ై ససా బకి ళచాుడె. క శంళతషయం తయుయసత తన అభోగమ భిలహా ఒని కనహంకకోళటానికి  ఒభగిి 
యభభని చ నుసయు.  
అ భోగ ి నుొ ంగిను్ మాడె. తనన నమం చేలహంథ ి య ైనృమిానిక్సష ఄనన నభభకం తనకు ళచిుంథి.  BD డోశన అమన 
కకనససగశిా ధానడె.  

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

5. మదయు ఴయషనం (Alcohol Addiction) 11210…India 

26 శంళతషభసఱ ముళకుడె 4 శంళతషభసఱుగస  ిఒ భోజూ భదమం ణాగుతేధానడె. కుటుంఫంఱో అలహా  తగసథాఱ భానలహక ళ ాఒడ ి
ళఱల  ఇ ళమశనప ఫాభని డాడ డె. 2011ఱో ఄతని యకాను్ టు అశత్మఱిో చయేళఱలహన ససా బకి నెభగిింథి.  ఄధేక భీక్షఱు, య థైామఱ 
తయుయసత ఄతని యకాను్ టు ఈండళఱలహన ససా బని నుొ ంథింథి. ఫ ే 2013ఱో తన ణాగుడె ఄఱయసటున ను్ గొటేీ  య ైదమం కభని  
తయౌలని ఄడగిసడె. అఫ  ఇ నుసికటీవనయున ఄడగిింథ.ి తనకి కిీంథి భెఫ డీఱు ఆళఴఫడాడ బ: 

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.3 Additions...TDS 

3 ధ ఱఱ య దైమం తయుయసత అగసీ్క 2013ఱో ఄతన తన ణాగుడెన ూభిాగస భానినటుల  ఄతని కుటుంఫం చ నహంథి. యసం ఒ 
ఄళపతేందధే  బమంణో నౄర్ ళంట ిణయేౌకెనై భథామఱ జోయౌకి కడా ను్ ళటం భాధేరసడె.  

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

6. గితా్కు ఉబ్బషం (Asthma) 11278…India 

యయ ైదమంఱో భాశీర్ డగిీీ ఈనన డాకీర్ గసయు - ఉనహభ ిఅడకను్ ళటం, య కుని ధాఱుక, భందగించిన అకయౌ ళంటి ఱక్షణ్ాఱణో – 
అససభ యసమద ిఈనన గతాికు య దైమం కోభసయు. కిీంథ ిభఫె డఱీు ఆళఴఫడాడ బ: 

CC1.1 Animal tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat 
chronic...TDS 

శతమససబ ఫాఫా దమళఱల  అ గతాికు 3 భోజుఱఱో నమం ఄబమంథి.  

********************************************************************************************** 
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 తృహికటీశనరలందరిక్ ముఖయ గమతుక  

మేము అందకుంటుని చాలా కైషలు ఎంతో అదుత్ంగహ ఉంటునాియ. కహతూ  తృహికటీశనరుల  మాతి్మే ఇఴాగయౌగిన ఎంతో అఴషరమైెన 
షమాచారు కొరత్ ఴలల  వహటితు ితిసహరీ ంచలేక తోృ త్ునాిము. కనక దయచసే మీరు ంుత్ుని కషైలలో క్రంది అంశహలు 
తృ ంద రచండి.  

రోగి ఴయష, మగ/ఆడ, వ దైయం ఆరంభమైెన రోజు, అతుి ిముఖ రోగ లక్షణాల విఴరమైెన జాబ్రతా, ిముఖ దీరఘకహయౌక లక్షణాల 
జాబ్రతా, ఒకొకకక లక్షణం ఎంత్కహలం నంచి, ితి లక్షణాతుక్ అనమాతుషా ని కహరణం, గత్ం/ిషా త్ం ఇత్ర  వ ైదయం, ఇషా ని 
మివరమమూ, డోస్క, రోజువహరీ మెరుగుదల శహత్ం, ఇుటి రిసుతి, షంబ్ంధముని ఇత్ర విఴరహలు.  

ముందముంద వహరహా లేఖలలో మీ కైషలు జత్చేయటాతుక్ ఇది సహయమఴుత్ుంది.  

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

 ఆరోగయ చిటాకలు  

ఆరోగయ షమాచారహతూి, రచనలనఽ సహయవ ైబి్రయాతుక్స్ తెయౌయజైయటం కోషమే అందిసాో ంది. ఇది వ ైదయ షలహా కహద. రోగులు వహరి 
ఆరోగయ రిసుతి గురించి స ైదయల షలహా తృహటించాలతు చెుండ.ి 

బీట్ రౄట్ (Beetroot) తో ఆరు ఆరోగయ ియోజనాలు  

                                                                              
 

ఈతాయ అహకిస, అలహమా, మూయప్ ఱఱో శభుద ిత్మయనుసింణాఱఱో కభితకిు ఄందని ధాటినంచి శషజంగస నెభగిుతేనన అహాయం నౄట్ష 
(నౄటృిట్). నదటోల  అహాయం నౄట్ అకుఱే. ఇ భోజు ఄందయౄ నౄట్ ఄని నహయౌచ ేఎరఱట ిత్మనహ దం నెంకం నుసిచీన భోమ్ ఱో కసని 
అయంబం కసఱేద. 19ళ ఴణాఫుం ధాటకి ినౄట్ష కు శషజఫ ైన త్మనహ య ఱుగుఱోకి ళచిు కకెకయ నిచుే థాయాంగస యసడెక ఱోనిక ి
ళచిుంథి. ( నృటిిష్ యసలైళ చ యుకు ఄందకుండా చలేహనపడె ధ ను్ యౌమన్ కకకయ కోశం నౄట్ష యసడభధానడని ఄంటాయు)  

ఇ దం కయకు ఎరఱని దం పాగం ధఱే ఄడెగుధా, అకుఱు ధఱేనెైధా నెయుగుణాబ. ఆథి ఈవణ , శభశ్రణోవణ  నుసింణాఱు 
భెండటిిఱోన నయెుగుత ంటకు భసళటానిక ిభెండె ధ ఱఱు త్మశకుంటుంథి. యేఱ శంళతషభసఱుగస యట ిలేదమం జయుగుతేధాన యట ి
ను్ వక యఱుళఱ భరిోధన ఆటళీఱ భాతఫిే అయంబభమమంథి. 

ఇ భోజుఱోల  ంకథాయ ఈణాదనకు కకెకయ నౄట్ష (sugar beets) ససభానమఫ నై భుడశియుకు. కసనీ చాఱాభంథ ియసభ ిథ ైనంథని 
అహాభసనికి నకక నతాంగస ఄంథించే యిోజధాఱన చజేఞయుుకుంటుధానయు. ధటేి భరిోధనఱు యసటఱిో ను్ వకసఱు ఎంత దటీమో 
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ఄధే కసక ళమకిా అభోగసమనిన ఎంత లహాయంగస ఈంకణాయో ఊజుళప చశేా ధానబ. అభోగసమనిన ళఽథిధ  చలేే థీని ను్ వకసఱు భభోక చోట 
ఈండక ను్ ళకు. ఄంణే కసకుండా ఆయ -  యుచి గస ఈంటాబ. 

మాతుసక ఆరోగయు షమత్ూకహతుక్ బీట్్  

కుంగుదఱ య దైమం కకయకు య ైదమఱు కకనిన దధతేఱఱో యసడ ేనృట ైన్ (Betaine) నౄటృిట్ ఱో ఈననథి. సౌఖ్మ పాళనన, భానలహక 
యరసీ ం ఒనీ కయౌగిశా ందని ణయేౌన టినిు్ా నూసన్ (tryptophan) నౄట్ యౄటోల  ఈనన భభో భుఖ్మఫ ైన ఄంఴం. యకాను్ టు  తగిగశా , ఴభయీం 
నైద  ాఒడి ను్ గొటేీ  దిాన ససధధాఱు ఆయ. 

వక్ా తులుఴలు   ంచే బీట్్  

నౄట్ష నంచి ఄంథని వేగర్  ఴభయీభంతటా ఫ ఱల గస యడెదఱ ఄళపతేంథి కనక వేగర్ ససా బఱు ళకెుగస ఈధాన ఴకిాగస భాభి అ 
ససా బ లహాయంగస ఈండటానికి ససమ డెతేంథి. చాకకఱెట్ ళంటి అహాయ థాభసా ఱఱోని వేగర్ ని ఴభయీం తఴయగస ఴకిా యౄంఱోక ి
భాయుకుంటుంథి. కెఱగభఱీు కడా తకుకళగస ఈనననౄట్ష తభ ఴకిా ఉణానిన ఴభభీసనికి థీయఘకసఱం ఄంథిససా బ.  

బీట్్ లో విటమినల , ఖతుజాల షమాదిి   

యటనేన్ నృ, ఆనభుఱు పవకఱంగస ఈననందళఱల  ఆయ గభిబణ్ఱీకు భభింత ణిోమక ళభసఱు. కకతా కణ్ాఱ ఈత ాఒకట తగిగను్ తేనన 
ఆనభున పనయుదధభింకటానికట యటనేన్ నృ, ఆనభుఱు ఇ శభమంఱో ఄళశయం. ఄంణేకసక నౄట్ష ఱో ఈండే యటనేనల , 

ఖ్నిజఞఱు, నక (fibre), నూసశయభు (phosphorus), నుొ టాఱహమం (potassium), న్ూ యౌక్స అభల భు (folic acid), నౄటా కభెొటిన్ 
(beta-carotene), యటనేన్ ఏ, ఫ గీనఱహమం (magnesium), యటనేన్ C భభమిు నౄటా శమనిన్ (betacyanin) ఄదకింగస 
ఈంటాబ.. 

వరీరహతుి వుభి రచే బీట్్  

నౄట్ష కసఱేమానిన (liver) యబంిగసన, శఴకఛంగసన ఈంకణాబ. యకసా నిన యబ ి యుససా బ. నెైగస కకనిన యకసఱ కసనషర్ 
నియసభింకగఱళని ఊజుళపఱు ఈధానబ. కడెపఱో అభల o తకుకయ ైన లహా ఒ ఈంట ే నౄట్ష  ఒననపడె భూతంి నహంక్స (pink)  

యంగుకు భాభ ిఫమట డెతేంథి.    

నౄట్ష న అహాభసనికి శఱబంగస జోడింకళకు. చాఱా భంథి దంచి ళండిన నౄట్ష న పఱుశఱోల  యశేకుంటాయు. భభో దధ ఒ 
శననని భుకకఱుగస తభిగ ిఅయౌవ్ నధ  ఱో భుంచి కసఱుటం.  

రకాతోృ టు తుయంతి్ణలో బీట్్  

నౄట్ష యశం యకాను్ టున తగిగంకళకుని భరిోధకుఱకు ఄటకిై ణ యౌలహధా, 2010ఱో UK భరిోధకుఱు నౄట్ష ఱోని ధ టైేటి్ ఄధ ే
భూఱకం యకాను్ టు తగిగంచి గుండ  జఫుఫఱన ఎదభోకoటుందని కనహంచాయు.   

ఱండధలల ని కటఴన్ ఫభేీ మూనిళభిషటీ భరిోధనఱో కకందయు అభోగమళంతేఱెైన శబుమఱు క గసల స్క నౄట్ యససనిన ఆతయుఱు భంద 
ఄనినహంచ ేభభో భాభూఱు నుసనీమానీన ణాగసయు. నౄట్ యశం ణాగిన యసభకిి 24 గంటఱఱో యకాను్ టు తగిగంథి. నృటిషి్ హారీ్ నూౌండేవన్ 
నిధఱణో జభగిని ఇ భిరోధనన ళెైర్ ట నశన్ ఄనన తన  ఒికఱో ఄఫ భకిన్ హారీ్ ఄస్ లహబయవన్ కిభించింథి. 

మెదడు, మతి భిమణాల (dementia) లో బీట్్  

2010 ఱో జభగిిన క భరిోధన, ళమశ భయళన యసభఱిో ఫ దడెకు ఄంథ ేయకాయిసహానిన నౄట్ యశం నెంకతేందని శచించింథి. 
భ ఒ బభిణ్ం ఄధ ేదలహా ఒ ఱోనికి జఞయకుండా నౄట్ యశం కసనుసడళకు. నౄట్ష ఱో ధ టైేటిుల  ఄదికంగస ఈంటాబ. ధలటఱిోని ఫాకటీభమిా 
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యటనిి ధ టై ైటీుల గస భాయుుణాబ. ధ టై ైటీ్ ఱు యకాధామాఱన యరసఱం చేలహ అకిషజన్ కయుయ నై చోటల కు యకాయిసహానిన, అకిషజన్ 
ఄందఫాటున నెంకణాబ.  

ధ ైట ైటీుల  యకాధామాఱన యరసఱం చేససా మని ఆంతకు భుంద భిరోధనఱఱో ణేయౌధా ఄఫ భికన్ భిరోధకుఱు ఫ దడెకు యకాయిసషప 
నెయుగుదఱన కడా నెంకణామని గుభిాంకటంఱో ణాఫ ేథిభుఱభని కిటించాయు.  

అదాభసఱు:  
http://www.webmd.boots.com/healthy-eating/guide/beetroot-benefits?page=2 

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/01/25/beets-health-benefits.aspx 

http://www.naturalnews.com/044774_beetroot_healthy_vegetables_increase_energy.html#ixzz2zSgdhvhL 

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

మీ రోగులన ితి రోజూ ధాయనం చేషకోమతు తోృి త్్హ ంచండి  

 

దామనం ళఱన ఱాపాఱు 

 యకాన్ు టున తగిగంచి యకాిససభసనిన రసంత యుశా ంథి 

 జీయణకిమీన శభతేఱమం చేలహ న్ు వకసఱ జీభసణ నికి ససమడెతేంథి. 

 ధాడీ భండఱానికి యరసీం ఒ నిశా ంథి. 

 కండభసఱ నృగుళపకు  ఈఴభధానిన ఆశా ంథి. 

 తఱధొనహ, నుసయవవప ధొపఱ త్మళతి తగుగ తేంథి 

 నిద ిఱేనే కి ఈఴభధానిన ఆశా ంథి. 

 అతభ శంఴమం, అఱోకనఱ భొద నండి భనశషకు యభుకిాని ఆశా ంథి. 

http://www.webmd.boots.com/healthy-eating/guide/beetroot-benefits?page=2
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/01/25/beets-health-benefits.aspx
http://www.naturalnews.com/044774_beetroot_healthy_vegetables_increase_energy.html#ixzz2zSgdhvhL


 

 

9 

 బమాఱన న్ు గడెతేంథి 

 అంథోలన న తగిగశా ంథి 

 కుంగుదఱ న ఫ యుగు యుశా ంథి 

 అరసయసదం, అతభ ను్ ి ణాషషం, అతభ యరసఴశం, లహాయ శంకసఱాఱకు ధ ఱళళపతేంథి 

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

కకసీ ఱు, కకీ శఴశాతన నెంనుొ ంథించ ేభాభసగ ఱు 

 

 

కకీం ఄధే శంశకఽత దం భబిభిణ్ానిన శచిశా ంథి. శక్షభ థేషంఱో ఄభభి ఈనన ఴకిా కైంథాిఱకు ఇ నేయు. యోగుఱు, 
ఄత్మందమి జఞా ధానిన శంతభింకకునన లహదధ ఱు యటనిి నియంతయం  ఒయుగుతేండ ేనూసనల గస, థాభఱుగస, కిసశించే శయమనృంఫాఱుగస 
ళభిణంచాయు. 

ఆయ పౌ ఒక థేషంఱోని పాగసఱు కసళప. కసనీ యటకిి ఇ థషేంఱోని ణిేమక ణాళపఱణోన, హాభోభనఱు, ఴభీయ కసయమకఱానుసఱణో 
శంఫంధం ఈననథి. భన అఱోకనఱు, భధలపాయసఱు, జీయత భలిహాతేఱు యటనిి పిాయతం చేశా , యటళిఱల  పిాయతం చమేఫడెత 
ఈంటాబ. నుసిణ్ం ఄధే జీయత చోదక ఴకిాని శభగీ సౌఖ్మం అభోగమం నుొ ంథే యధంగస  యౄనుొ ంథశిా  ఈంటాబ.      

కకకకక కకసీ నికి కకకక కసయమ శభుథామం. ఇ కసభసమఱు - ఴభయీంఱోఱ జీళ కయమఱ యౄంఱో, ఴభయీం ఫమట  భిశభసఱణో 
ళమళహాయం యౄంఱో జభగిైయ. భన ఱోఱ ఫమట - జీయతం దిభివంచే ఄంరసఱు, యటిని భనం నుసటించే యథాధాఱణో ఇ కకసీ ఱకు 
శంఫంధం ఈంటుంథ.ి భన కసయమకఱానుసఱన ఈణాథించ ే ఴకిాని గీళ ంచి, జీభిణంకకుని, ంచ ే చోటుల గస ఇ కకసీ ఱన భనం 
పాయంకళకు. ఴభయీం ఫమట కననహంచ ే భలిహాతేఱు - ఴభయీం ఱోయౌ పాయసఱు, ఈథాషయణ్కి ధనే ఄనకుంటృ కుథంికకుధ ే
శఴపాళం, ఇ యధంగస యౄనొుంథే  ాఒడెఱ యౄంఱో- కకకక కకీం ళనీడెత ఱేథా నటేేగిిను్ త తన శభణౌఱామనిన  
కోఱోళకు. 

ఏడు చకహర ల వ ైు ఒక రిశీలన 
7 ఴ చకరం - షససహిరం 
శియశష నైద ఈంటుంథి. ళమఱెట్ యంగు. ఫ దడె ఫమటి నొు య (cerebral cortex), భధమ ధాడ ీభండఱభు (central nervous 

system), నహటృమటభీ గీంథ (pituitary gland) ఱణో థీని శంఫంధం. శభాచాయం, ఄళగసషన, ఄంగకీసయం, అనందం – థనీిక ి
శంఫందించిన యవమాఱు. ళమకిా  బగనంతేనిణో శందకిఫడథేి ఆకకడనేనీ, బగళతషంకఱానికట ళమకిా యదికట ధ ఱళప ఄని ఄంటాయు.  
థీని శాంబనణో  భానలహక శభశమఱు ఈతననం కసళకు.  . 
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6 ఴ చకరం - మూడఴ కని  

థీని యంగు ఆండగిో  (ఎరప, నీఱాఱ నేఴభీం). నదటి భధమ కలళకు ఎగుళగస ఈంటుంథి. ఇ కకీం భన జీయతప  అదామ ఒభక 
శఴపాయసనిన గుభించిన ఴినఱు ఱేళథశీా ంథి. ఴినఱు, భిశ్రఱన, ణ ఱుశకోళటం – థనీి కసభసమఱు. ఄంతయంగ దయవనం (inner 

vision ), శపయణ్ (intuition), జఞా నం (wisdom) ఱణో థనీిక ిశంఫంధం. ఇ జీయణానికి ళభిాంచే కఱఱు, గడచిన జీయణాఱ జఞా కసఱు 
ఇ కకీంఱో ఈంటాబ. థనీి శాంబన ళఱల  భుంద కప ఱేకను్ ళటం, నండి భనశాతఴం, జఞా కసఱ ఱో ణిమేకత (‘selective’ 

memory), కుంగుదఱ (depression) ళంటి శభశమఱు భసళకు. 

5 ఴ చకరం - గ ంత్ు 
ఆథ ినీఱం యంగుణో గొంతేఱో ఈంటుంథి. ళమకాం చమేటం, శఽజధాతభకత, అతభ కిటన, త్మభసభనం ఇ కకీప యవమాఱు.  ఄంతయంగ 
ఫిర ధం  (inner hearing)  ఫమట  ింకప భిశ్రఱనఱు (outer hearing),  అఱోకనఱ శభనఴమం, నమం చేమటం, 
భణి్ాభం, యతతి థీని ఫిేమాఱు. థీని శాఫధత – శాంనంచిన శఽజధాతభకత, కుటఱితఴభు (dishonesty), ఄళశభసఱన 
కిటింకకోళటంఱోని శభశమఱుగస ళమకాం కసళకు.   

4 ఴ చకరం - సాదయం 

షఽదమంఱో అకుకు యంగుణో ఈంటుంథి. నేిభ, అత్మభమత (compassion), శభనఴమం (harmony), రసంతేఱకు నిఱమం. 

నై ఉనహభ ిఒతేా ఱు, గుండ , చేతేఱు, కసలైళ, త ైభస్క గీంథఱణో థీని శంఫంధం. ఇ షఽదమ కకీం నేభిన పటిీశా ంథి. 
నిభసఴాజఫ నై ఇ నేిభపాళం – సౌయ ధాడ ీ పంజభు (solar plexus) ఄధే ఈథేకి కైంథాినిన చేయుకుంటుంథి. థీని శధఫధత ళఱల  
భోగనిభోధక ళమళశా (immune system), ఉనహభ ిఒతేా ఱు, గుండ  శభశమఱు గసనీ భసక్షశతఴభు, నేభి భసళ తమభు, యఴఽంఖ్ఱ 
ళియానఱు గస కసనీ తఱెతాగఱళప.   

3 ఴ చకరము - సౌర నాడీ ుంజము (The Solar Plexus) 

ఆథ ి శప యంగుణో ఫొ డెడ కు కకథిు  ఄంగుమాఱ నెైన సౌయధాడీపంజం ళదు  ఈంటుంథి. జీయణళమళశా, కండభసఱు, నుసనిరిమాస్క 

(pancreas), ఎడినిల్ (adrenal) గీంథఱణో ళమళషభిశా  జీయతప ఈథేకిసఱకు ధ ఱళప. తనగుభించిన దీభా, నళపఴ, శంణోవం, 
కోం ఇ కైంథాినికి చ ందణాబ. శంథించే శఴపాళభు, ససదించే శంకఱభు, ససభభసధ ాఱు ఆకకడ ఈంటాబ. థీని శాఫధత - కోం, 

నిభసఴ, థకిుక ణోకక ను్ ళటం, ఫఱెైను్ తేనన పాళనఱుగస కిటం కసళకు.  

2 ళ చకరం - నాభి (The Sacral or Navel) 

ఆథ ికభఱాండె (orange) యంగుణో య ననూశ కకశక ఫొ డెడ క భధమగస ఈంటుంథి. నుొ  ాఒ కడెప, భూత ినహండాఱు, ఫాల డర్, 
యకా శియణ్ ళమళశాఱు, శంణాధలణాదక ఄళమయసఱు, గీంథఱణో థనీిక ి శంఫంధం. ఈథేకిం థీని యవమం. కోభకి, శఖ్ం, 

కసభయసంఛ, శంణాధలత ాఒ, శఽజధాతభకతఱకు ఆథి  ిఒనిద.ి థీని శాంబన ళఱల  భానలహక శభశమఱు, ఄదపఱేని ళియాన, య ఒ 
శంఫంధఫ నై నుస నె ఒ తఱెతాళకు.  

3. ఴ చకరము - మూలాధారము (Base or Root) ఎయుప యంగణో య నన కకన ఄబన నెభీనిమమ్ (perineum) ళదు 
ఈంటుంథ.ి ఆథ ిబూనేక ిఄ ఒ శనైఫ నై కకీభు.  పౌ ఒక యవమాఱకు నుసిదానమత, జీళన ను్ భసటం థనీి కయమఱు.  కసలైళ, నుసథాఱు, 
ఎభుకఱు, నదెు  నేగిు, ఎడినిల్ గీంథఱణో థీనిక ి శంఫంధం. ను్ భసటమో యుగో  (fight or flight response) ఄధథేానిన 
నిమం ఒశిా ంథి. థీని శాంబన ఴతఽపాళన (paranoia), బమం, ససచియతే, తనని ణాన కసనుసడెకోళటం ళంట ి ఱక్షణ్ాఱుగస 
కిటంకసళకు  
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ఏడు చకహర లలో షాంభనలు దతేుఴలల? 

ఐద జఞా ధేంథిమిాఱణో ను్ గు చేశకుధ ేథానిణో శహా, ఏ శభి డని అహాభసనిన త్మశకుధాన, ఇ  అహాయం నంచి ఈతననభబయమ 
 ిఒకఱ శందనఱు ఏథో క కకసీ నిన చయేుకుని థాని శభతేఱమతన థ ఫఫత్మససా బ. కకీం థ ఫఫ ఒనటానికట ఄథ ి క 
ఄళమళంఱో భోగం గస ళమకాం కసళటానికట భధమ ళమళది- కసనమర్ ళంటి భిాదకయ భోగంఱో ఱాగస థలేైళ కసళకు, ఫ్ూల  ళంట ి
భంకం టిీంచ ే భోగంఱాగస కకథిు  గంటఱు కసళకు. కకసీ ఱనినటకిట ఈనన యశయ శంఫంధం ళఱల  టిీంకకోకను్ ణే క కకసీ నిక ి
థాపభించిన కుదప ఆతయ కకసీ ఱకు థాపభింకళకు. ఇ. యధంగస యసమద ిఴభీయంఱో యసమనహంచి థయీఘభోగంగస భాయుతేంథి..  

ఫాఱమప బమంకయ ఄనబయసఱు, దవీ ఄనబయసఱు (abuse), శంతభింకకునన యఱునఱ ళమళశా, నమంకసని భానలహక గసమాఱ 
ళంటి – జఞా కసఱు, శా భనశష (subconscious mind) యొకక ఱోతేఱోల  కసనభసకుoడా నిథిశిా  కకీ ళమళశాకు ఄశఴశా 
కయౌగింకళకు. ఄఴీదధ  కడా కకసీ నిన భూఱకఱుళకు. థ ే థ ే కకన నటీెటం, ధేయపాళన, ఄథనిే టీటం, ఄళమకాంగస 
ఈండిను్ బన ఈథేకిసఱ – ఏ కకీంఱోధ ైధా  ాఒడిని శఽఱహీససా బ. ఇ బూనేనైద ఄధేక జనభఱఱో ఄంతఃకయణ్ (soul) ను్ ి గు 
చేశకునన భంచి, చ డె అఱోకనఱు, ఆథళియకు చేలహన, ఆపడె చేశా నన నఱు ఇ ఏడె కకసీ ఱఱో నిఱుససా బ. కయకఴఫ ైన 
భధలపాయసఱ నిమంతణి్(repression)  నంచి ఫాధ, శంక్షోబం (suffering), భోగం పడణాబ.  

కకన నడెెతేనన భధల పాయసఱన అమోథింకటం.... క్షుణ్ణంగస భశి్రయౌంకకోళటం, క్షనేంకటం ఄధథేి య థైామనికి కటఱకం. 

క్షమించటం చకహర ల షుంభనన లయంచేసే ఉతా్మోతా్మ విధానాలలో ఒకటి:  

కిటం కసని భనససా నుసఱు ఎకకడకిి ను్ ణామనకుంటుధానయు? ఏ కకతా యసటికట చోటుఱేకుండా ను్ గళపత నైణోధ ే ఈంటాబ. 

భౌనంగస ఈధాన యటికి కఽతజాతఱు చ ండి. ఆయ ేనై టకీయుల . 

ఆలోచనా విధానాతుి మారుుకుతు అదముకుని మనోభావహలన నయంచేషకుంటృ మీ జీవితానభూతితు 
మెరుగుచేషకోండి: 
పయౌణానిన శఴశాత యుకటకు కసయణ్ానిక ికటుీ  యనుసయౌ. ఆటుళంటి భధలపాయసఱ హానిని శళ శా  యటనిి బదియకకోళటం శభెైన 
ఫేయభా? నై ళఱల  నైకై హాని కఱుగుణోంథి. నైయు  ఒయశకభశిా నన ఆతయుఱ దఽకతానిన దగగయకు త్మశకుధ ేమితనం చమేండి. నై 
ఴభయీం మళఴధానిన పంజుకుంటుంథి. కసనీ ఇ తేప భసఱటానికి   నభభకం,  నేిభ  ఄళశయం.  

చకర వుదిికట, మనవశరీరహల ఆరోగహయభిఴాదిికట ఇత్ర మారహగ లు: 
వ ైబ్రియాతుక్స్ వ ైదాయలు: శందధా య థైామఱు కకసీ ఱ నైథా థాని థాఴభస ఴభీభసళమయసఱ, పాగసఱ నైథా ని చేససా బ. ఆయ తగిన 
శందనఱన శఽఱహీంచే త్మనహ భాతఱి యౄంఱో ఈండి శంఫందంిచిన కకసీ ఱన శభ తేఱమం చేససా బ. 

యోగసశధాఱు: యోగం ఄంట ే "శభాగభభు (union)" ఱేక  "నిమభభు (discipline)". భనశ, ఴభీయభు, ఄతఃకయణ్ఱన 
కసడగిటిీ  ఄశఱెైన అతభకు ఄగింకటం. హానికసయక ఴకుా ఱన ళథయిౌంకటంఱో యోగసకి తిమక పిాళం ఈననథి. కదయౌక, ససగటాఱ 
ళఱల  కైంథీకిఽతఫ ై ఈనన ఴకిా  తన కైందంి థాఴభస తాఫడెతేంథి. ఇ భూత ణ యుకకుంటృ ఈంటే తయకగస చికసకు అఱోకనఱు 
(negative issue) ళశా  ఈంటాబ. థీని నదటి ఈయోగం- కకీ శాంబనకు కసయణ్ం ణ యౌమటం. కనక థానిని ళథయిౌంకకోళటం 
ససధమభళపతేంథి.  

అకుమంకర్ (Acupuncture), భససజు (Massage), కటభో య ైదమం (Chiropractice), భైకి (Reiki) నదఱెైనయ: ఇ య ైథామఱు 
యసటియసట ి యదాధాఱఱో ఴకిా కథియౌకఱకు థోషదం చేససా బ. భనశణో శభశమని శడయౌంకకను్ ణ,ే శభశమ నదటకి ి ళశా ంథి. 
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క్షనేంకటానికట, శభశమన, భుదని ళథియౌంకకోళటానికట ళమకిా ఎంత లహదధం ఄనన నటీ నదట ియవమానిన ఫటిీ , ూభిాగసధల, 
ణాణాకయౌకంగసధల  కోఱుకోళటం జయుగుతేంథి. 

ఴభయీ యసమమాభం (Physical exercise):  ఴీభ ఴకిాని కథియౌశా ంథ.ి కసని భయళ ూభిాగస కసక ను్ ళకు.  

ఈవణభు(Heat): యడేళిఱల  కండభసఱు శడయౌ హాని ఴభయీం నంచి ఫమటడెతేంథి. ఇ యేడ ి–  థయీఘకసఱం నుసటు ఈష్సణ నిన ఆచుే 
ఈవణగుండాఱు (sauna), శడగిుండాఱు (whirlpool) ళంటి యేట ినంచ ధైా కసళకు  

అదాభసఱు:  
Manual for Junior Vibrionics Practitioners, 2007 
http://www.flourishinglotus.com/what-are-chakras-anyways-a-simple-guide-to-your-complex-energy-
centers http://www.yogajournal.com/basics/898 
http://www.zenlama.com/the-7-chakras-a-beginners-guide-to-your-energy-system/ 
http://www.2012-spiritual-growth-prophecies.com/seven-chakras.html. 

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

 ివిలు జవహబ్ులు  

1. ివి: నై య బ్ లెైట్ ఱో య ైదమఱ యపాగం ణో ళమళషభించే యథానం ఏనేటి? మూశర్ ధేమ్  (username), నుసస్క ళర్డ 
(password) గుభించి ణ యౌమజైమండి. 

జవహబ్ు:  ిఒ భెండె ధ ఱఱకు నైకు యసభసా ఱేఖ్ణో నుసటు ఄంథే ఆఫ బల్ ఱోని శఫాకీ్స ఱెైధలల  నై భిజిలేీ రవన్ నంఫర్ 
ఈంటుంథి.  www.vibrionics.org ఄధే య ఫెైషట్ కు యండి. ఈథాషయణ్గస, నై 5 ఄంకెఱ  భిజిలేీ రవన్ నంఫర్ 01234 
ఄబణే నై మూశర్ ధేమ్  01234. నై నుసస్క ళర్డ SaiRam-01234. ఆంగిలష్ ఄక్షభసఱకు కనహన నదటి ఫడి, భెండళ 
ఫడి ణేడాఱన యదిగస నుసటించాయౌ.  

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

2. ివి: భోగ ిననన శంథిించే భుంద తన శభశమఱన యసిమభని ఄడగసఱా? 

జవహబ్ు: ఄకకయఱేద, కసనీ కకందయు భోగుఱు థీనిని కోయుకుంటాయు. యసభి ఆంటిళదు  త్మభికగస యసభి భోగఱక్షణ్ాఱన, ఄయ 
ఎంతకసఱం నంచి ఎందళఱల  ళచాుయో అఱోచింకకుంటృ యసిమటానికి ఆవీ డణాయు. భుఖ్మంగస ఄధేక థీయఘయసమధఱ 
శందయబంఱో – ఇ దధ ఒ  నుసికటీవనభిక శంథిింకళఱలహన శభమానిన నేగుఱుుతేంథి.    

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

3. ివి: గియౌన CC లససఱో నేగియౌ న్ుబన భందని కకతా లససఱో న్ు లహ యసడళచాు? భాశీర్ కసంఫర  ఫాక్సష (Master 

Combo box) ఈనన యసభిని కఱయసఱా? 

జవహబ్ు గియౌన లససఱో గసజు యళఴఱు ఱేకన్ు ణే ఇ భందని కకతాలససఱో న్ు లహ యసడళకు. థీని గుభించి నైకు నభభకం 
ఱోకన్ు ణే, భభొక కసంఫర  కిట్ నంచి కనీశం క కకెైకధా యేశకుని కకతా లససని తమాయు చేశకోయసయౌ.  ఇ కకక  
భాశీర్ కసంఫర  ఫాక్సష నంచి కసనకకయ ఱేద. 

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

 

 

http://www.flourishinglotus.com/what-are-chakras-anyways-a-simple-guide-to-your-complex-energy-centers
http://www.flourishinglotus.com/what-are-chakras-anyways-a-simple-guide-to-your-complex-energy-centers
http://www.yogajournal.com/basics/898
http://www.zenlama.com/the-7-chakras-a-beginners-guide-to-your-energy-system/
http://www.2012-spiritual-growth-prophecies.com/seven-chakras.html
http://www.vibrionics.org/
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4. ివి: గలైళఱేని లససఱు థాథాప ఖ్ాయ ఄబణే యటిని అఱకహాల్ ణో నింళచాు? 

జవహబ్ు: త్ుకుండా తుంఴచు.  కహతూ ఇలా తుంన ససహ అడుగుతు మీ అరచేతిక్ 9 సహరుల  తాక్షఽా  కుదియౌంచండి.  

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

5. ివి: ఫ ఱహన్ ణో కసని కసంఫర  ఫాక్సష నంచి కసని నీటిఱో తమాభెైన భంద ఎంత కసఱం ఈంటుంథి? 

జవహబ్ు: యసణాళయణ్ం, ఈష్్ణ గతీఱన ఫటిీ  2 భోజుఱనంచి 2 యసభసఱ ళయకు ఈండళకు. ణాగటానికి యఱెైన నీటిఱో 
తమాయబణే, నీభెంత కసఱం ఈంటుంథో  ఄంత కసఱం.  

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

6. ివి: తన ళదు కసంఫర  ఫాక్సష ఱోని ఏ భంద ని చేమనపడె భోగిని భభొక నుసికటీవనర్ ళదుకు ంళచాు? 

జవహబ్ు: భోగిణో నైకు భంచి శంఫంధం ఏయడి ఈంటే అ శంఫందానిన కసనుసడెకుని, య ైథామనిన నైభై కకనససగైంకటం 
ఈతామోతాభం. భభింత ఄనబళం ఈనన నుసికటీవనర్ శఱహా నైయు త్మశకోళకు. ఆథి ససధమంకసక, నైయు యథేరసఱఱో 
య ైదమం చేశా ంటే ఆంతళయకు నైయు చేలహన య ైదమప యళభసఱన ణ ఱుపత శఱహా కోశం 
comboQueries@vibrionics.orgకు యసిమండ.ి ఇ థేఴంఱో య ైదమం చేశా ంటే comboQueries@in.vibrionics.org 
కు యసిమండి 

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

7. ివి: భంద త్మశకుధేటపడె నుసియాధల, సా్ తిమో చేశకోభని భోగికి చ నుసఱా? 

జవహబ్ు: ఄఱా చేమటం భోగికి నచిుణే థానికి తకుండా యిోజనం ఈంటుంథి. శఴకఛఫ ైన షఽదమం నంచి ళచిున 
అభిా తనణో కడిన నుసియధన పయౌశా ంథి.  

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

 8. ివి: భళ మా నుసికిీఱహనర్ తన ధ ఱశభి శభమంఱో భెఫ డీఱన తమాయు చేలహ ఆళఴళచాు? 

 జయసఫు:  నియబమంతయంగస ఆళఴళకు. పయువేడ ైధా ఱేథా లా  ీఄబధా కకకగస అఱోచింకగఱగడం భభిము భనశ 
భిూయణ రిసంతతణొ ఈండడం భెఫ డీఱన ఆళఴడానికి కసళయౌషన భుఖ్మ ఱక్షణ్ాఱు. ధ ఱశభి యటినెై ఏ యధఫ ైన పిాళం 
కద కసళపన ఆళఴళకు.    

నుసికటీవనభసల భసమ నైయు డా. ఄగగభసఴల్ గసభిని ఏఫ ైధా శిినంచాయౌ ఄని ఄనకకంటే news@vibrionics.org కు ంండి. 

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

 

 

 

 

 

mailto:comboQueries@vibrionics.orgకు
mailto:comboQueries@in.vibrionics.org
mailto:news@vibrionics.org
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 దిఴయ వ ైదయతు దిఴయవహణి  

 

“బగళంతేనికి ఄభితఫ నై ని యతభిళపతేంథి. ఄటుళంటి ని ఄననేక్ష (కోభకి ఱేనిథి). నిససఴయాంగస బగళథాభసధనగస జభగిిన 
కయమకు  కోభికఱంటళప. బగళంతేని నైద లహాయఫ నై దఽఱహీణో భనిఱహ లళేకు ూనకోయసయౌ.”  

                    …Sathya Sai Baba, Book Commemorating Sathya Sai Baba’s 80th Birthday, 2005 

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

“పోజధానికి ఎంత శఱుళపగస కయుుధానభో ఄంత శఱుళపగస ఱేళగఱగసయౌ. కభోుళటం ణయేౌకె,ై ఱేళటం ఫయుయ ణైే నైయు 
ఄళశభసనిన నేంచి  ఒధానయు. ఆథ ితమోగుణ్ ఱక్షణ్ాఱన నంెకతేంథి. కడెపఱో ఖ్ాయ ధాఱుగు పాగసఱుగస ఈంటుంథి. నహననఱు  
భూడె పాగసఱన అహాయంణో నింనహ, నేగియౌన పాగసనిన నీటిణో నింనుసయౌ. నదెు  యసలైళ భెండె పాగసఱన అహాయంణో, క పాగసనిన 
నీటణిో, క పాగసనిన గసయౌణో నింపకోళటం భంచిథి. నీటకిి కడా ఖ్ాయ ఱేకుండా ధాఱుగు పాగసఱ అహాయంణో నింనహణే జీయణ కిీమా 
నిఫంధనఱన నైయు థాటుతేధానయు. గట ి పోజనం తయుయసత థ ి నిభుష్సఱనుసటు యరసీ ం ఒ త్మశకోండి. అనుసద భశాకం యకా 
సిసభసనిక ిఆథ ి థోషదం చశేా ంథి. భస ాఒ పోజనం తయుయసత నైయు నడిచి త్మభసయౌ. ఆథి కకకని అభోగసమనీన, సస ఒఴక శఴపాయసనీన 
ఄంథించే థినకయమ.”                                      

                                                   …Sathya Sai Baba, Divine Discourse, 'My Dear Students', Vol 2, Ch 2                     

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

 ికటనలు  

రహబ్ర త్ుని కహరహయచరణ షమావేశహలు (Workshops) 

 ఇటయౌ సుతుయా వ తుస్క ఴదద: ఏవి ళర్క ష్సప్ 17-18 ఫే 14, భధలయౌస్క న monthlyreports@it.vibrionics.org ళదు 
శంథిింకండ ి

 యుక  ఱండన్: యసభిశక నుసికటీఱహనయల నైటింగ్ 18 ఫ ే14, జెభసమ్ న  jeramjoe@gmail.com ళదు శంథిింకండ ి

 తృో లండ్ వరి కలవ్: నుసికటీఱహనయల నైటింగ్ 31 మే 14, దారియస్క హెబ్రస్క న wibronika@op.pl ళదు శంథిింకండ ి

 ము బెస్క ఏ వ సీ్క ఴరీగతుయా: ఏవి శిక్షణ్ 6-8 జూన్ 14, శససన్ న trainer1@usa.vibrionics.org ళదు  శంథిింకండ ి

 భారత్ దవేం కొచిున్ కైరళ: ఏవి శిక్షణ్ 21-22 జూన్ 14, భసజైశ్ భసభన్ న trainer1.ker@vibrionics.org ళదు  
శంథిింకండ ి

శిక్షకుఱాభసమ నైకు ళర్క ష్సప్ ఱెడమల్ చమేఫడ ిఈంటే అ యళభసఱన 99sairam@vibrionics.org కు ంండి  
*********************************************************************************** 

 

 

mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:wibronika@op.pl
mailto:trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:trainer1.ker@vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
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*** తృహికటీశనరలకు ముఖయ గమతుక *** 
 మన వ బ్ స ైట్  www.vibrionics.org వ ైదయల విభాగంలో ివేశహతుక్ మీ రిజిసేీ ేశన్ నంబ్ర్ కహవహయౌ  మీ ఇ-మెయల్ మారితే 

news@vibrionics.org కు వీలయనంత్ వ ంటనే తెయౌయజయైండి. 

 మీ రోగులతో ఈ వహరహా లేఖన ంచకోఴచు. వహరి ివిలు మీ జవహబ్ులు లేదా  రిశోధన, తీరహమనాల కొరకు మీకు చేరహయౌ. మీ 
షసకహరహతుక్ కాత్జఞత్లు.  

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

                                                                         ఓం సహయ రహమ్! 

 

 

 

 

 

 

ససబ య ైనృమిానిక్సష... ఈచితఫ ైన, ధాణ్మఫ నై య ైదమ శంయక్షణ్ థిఴఱో - భోగుఱకు ఈచితం 
 

http://www.vibrionics.org/
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