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 డా.జిత్ క ైఅఖగభాల్ యొఔక డ స్కక నఽండు  

నిమఫ ైన నుికటటషనయుఔు,  
ఈ సంచిఔ భెండె అంరలోు  భనం అదఖిమించిన ఔ ఫ లైు భబని సాచిసఽా ంథి. ముదటథిి ఈ సంచిఔణో భనం ధాలుఖవ                                             

 యభిికోత్యనికూ చయేలఔుధానభు. సబ య ైనృమిానిక్స్ యభా త్రిఔ యొఔక 

చిఽయణ 2010 లనెెటంఫర్ లో ముదట ిసంచిఔణో నుియంబఫ ైంథ.ి ఇథి 
సభభించడానికూ లదధంగ ఉననపడె ధనేఽ ఔ కనని భుథింిచి సామి 
దయశధానికూ తీసఽఔు య మళానఽ. దయశనంలో ఔయలుననపడె ధేనఽ అడఖఔుండాధే 
సామి ననఽన నయౌచి యభా లేకనఽ యయల కకకఔకటగి లేకలోని 4 నజేీలనా 
చాల ఎంణో సంణోషంణో ఆశ్రయాథించాయల. ఔితజఞతణో ధా హిదమం ఆనందంణో 
ఉను్ ంగింథ.ి ఈ యభా  త్రిఔ చిఽయణ యభి దమ వలు  భాతఫిే ఇలా 

నియవదఔింగ కకనసఖుణోందని ధాఔు ణ లుసఽ. 

దిానంగ ఈ యభా లేక ఔ సభసమనఽ భిషకభించడానికూ ఆయయబయంచింథి. 2010 ధాటికూ సబ య ైనృిమానిక్స్ శిక్షఔులు 16 

సంవత్భలుగ నుికటటషనయుఔు ఫ ంటభింగ్(ఖుయలవపలుగ వమవహభించడం) చసేాా  ఉధానయల. పాయత థశేభు భభిము 80 ఇతయ 
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థేరలలో ఇటవియఔు ధాలుఖు యలే భంథ ినుికటటషనయలు  ని చేసాా  ఉధానయల. ఇంక ఎంణోభంథి నుికటటషనయలు  తభ శిక్షణ ూభిా 

చేసఽకకని తిీ సంవత్యం య ైనృమిానిక్స్ లేవనఽ నుియంభిసఽా ధానయల. అబణే ఇథి భాఔు ఔ సభసమనఽ సిఱటంచింథి, భా దిాన 

ఫిందంలోని భుఖుగ యల లేథా నలుఖుయల సబుమలు సాచించిన ఫేయఔు: య ైనృమిానిక్స్ నుికటటషనయు సంకమ తిీ సంవత్యం 

నెయలఖుతేననటకిట భనం కోయలఔుననటలు గ అందభిణో సనినళిత సంఫందాలు కకనసగించలేఔ నుో తేధానం. తి్ర ఔకభికట 

అవసయం ఫయేఔు ఔీభానఽసయంగ సభాచాయం అంథించడానికూ నిమమితఫ నై భాయగం లేదఽ. ఔనఽఔ ఈ ఫ బల్ ఔు జోడుంచిన 

యభా లేక థనీికూ భంచి భిష్కయం అనినంచింథి. కఫటిట  ఫభేు అటలవంటి ఏభటల చేమడానికూ  ూనఽఔుధానభు. 

భుందఽఔు సగినుో తధే థీనిన ఎలా కకనసగించాలో ధేయలుఔుంటృ వచాుభు. నుిథమిఔంగ భెండె ధ లలఔు ఔసభ ి
యభా లేక చిఽభిం ఫడటానికూ ఏమి అవసయమో లేథా సబఫాఫా ఎవభిని భాఔు సహామం నిమితాం ంపణాభో 
ణ యౌమని భిలాత్రలో ఉధానభు. నుికటటషనయలు  థీనిన ఎలా లాఔభసిా భో, ఎలా ఉయోగించఽఔుంటాభో, యయల ఏమి 
కయలని కోయలఔుంటలధానభో ఔడా భాఔు ణ యౌమదఽ. అదిషటవరతేా  ఎంణోభంథి నుికటటషనయలు  తభ సభమానిన 
తి్రబనఽ అంథించడానికూ భుందఽఔు భవడంణో ఈకయమఔీభం యౄపథదిఽు ఔుంథి. ఆ యధంగ యభా లేక చిఽయణ 
సఽసధమం చలేన ఖత భభమిు సిఽా త సహామఔులు అందభకిట ఎంణో ఔితజఞతలు.   

భనందభకిట  ణ యౌలనటలు గ, యభా లేక ఇటవీల ఎంణో అభివిథిధ  చ ందఽణోంథి. నుికటటషనయు కైంథీఔిిత సభాచాయం యసాభిసోా ంథి. 
ఈ భాయలలు యభా లేక  సిఽా త లక్ష్యమనిన తి్రనృంనృసా బ. థీని లక్షమం  నుికటటషనయలు  తభ భోఖులఔు సధమఫ నైంత 
ఉతాభఫ నై సబ య ైనృమిానిక్స్ సంయక్షణ అంథించడానికూ నుికటటషనయు సభభా ననిన నెంన్ు ంథంిచడంలో సహామ డెట; 
నియంతయ యదమనఽ అంథించఽట భభిము  నుికటటషనయుఔు సభాజిఔ దిఔదానిన నెంన్ు ంథించఽకోవడంలో యభకిూ సహామ 
డెట. నుికటటషనయలు   తభ అనఽబయనిన భభిము జఞఞ ధానిన ంచఽఔుననపడె, ఈ లవే ఇతయలలనఽ యభి హిదమాలు 
ణ యవడానికూ, శినలు అడఖడానికూ భభమిు పాఖసాభమం  అంథించడానికూ నుో ి త్ళసిఽా ందని ఫేభు పాయసఽా ధానభు. 
య ైనృిమానిక్స్ పభోఖత్ర కోసం మీ అనఽబయలనఽ ంచఽకోవడం చాలా అవసయభని ఫభేు పాయసఽా ధానభు. సభాజిఔ 
పభోఖత్రని సదించడానికూ ఐఔమత పాయనిన నెంచఽకోవడం ఎంత భుకమమో సామి భనఔు ఎధనన సయలు  చ నుయల.  

భన దిాన ఫిందభు భభమిు ఇతయ శిక్షఔులు తభఔు ణ యౌలన తి్ర యషమానిన ధయేలతధే ఉంటాయల. కనీ మీయల ఈ 
కిూీమలో మీ నుతనిఽ ఔడా సభబి ైన భతీ్రలో నుో ఱంచడం ఎంణో నుిదానమత ఔయౌగని అంశం. నుికటటషనయలు  ఔభకికఔయల 
ఫర దించఽకకనడానికూ  భభమిు ధేయలుకోవడానికూ ఎధనన ఉధానబ. సబభం య ఫైరషినల్ ళయీౌంగ్ దిానంగ నుికటటషనయలు  
తభ ఆచయణాతభఔ జఞఞ నం భభమిు అనఽబయనిన అంథించడం థాాభధ ేభుందఽఔు సఖుతేంథి. భభో భాటలో 
చ నులంటే భన యభా లేక యొఔక దిాన లక్షమం ఫర ధన భభిము సహకయం భెండుంటకిూ ఔ యహఔభుగ 
ఉయోఖడటఫ.ే 

ఈ సంచిఔ భభొఔ యషమంలో ఔడా ఔ ఫ ైలుభబ అని చ వచఽు. ఇటి వయఔు నడుఎఫ్ ఆఔిత్రలో చిఽభించిన 
యభా  లేకలలో ఇథ ేచివభిథ.ి రింత్ర నిలమంలోని భా ఈఫ బల్ సయార్ యొఔక భమిితేల కయణంగ ఫేభు 
ఇటివయఔ నడుఎఫ్ ఆఔిత్రని ఉయోగసిాా  వచాుభు. నుికటటషనయుఔు ఔంట ంట్ యషమంలో భభింత సౌలఫమం 
ఔయౌగించడానికూ వచుే సంచిఔ నఽండు html  య బ్ ఆదాభతి యభా లేక గ భాభులని ఫేభు ణిాయఔ లదధం చసేఽా ధానభు. 
మీలో యభా లేకనఽ భుథింిచాలనఽఔుధయేయల భభిము చదయలనఽఔుధయేయల కకతా సంసకయణల థాాభ కకనసగించవచఽు. 

యయా లేకలోని యషమాలనఽ ఆధ లు న్ థాాభ మాకె్స్క చేమడానికూ ఇషటడయేయల ఇపడె ఇంటభకూటవ్ నూభైభట్ యొఔక 
యిోజనం ను్ ందవచఽు. మీ డ సటాప్, లామనుట ప్, టాఫలు ట్ లేథా సభర్ట నూో న్ ఇంక అలాంటి ఇతయ భిఔభలణో యభా లేకలు 
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ణ యమీద మాకె్స్క చసేఽకకని చదవవచఽు. ఇందఽలోని అంరలనఽ మీయల ఏ ఔీభంలో ధ ధైా చదవచఽు. అలాగై సిఽా త 
యభా లేక లోని అంరలు భభమిు నుత యయా లేకలోని అంరలు లెర్ు చేమడానికూ లేథా రోదించడానికూ ఇపడె ఎంణో 
అనఽఔలంగ ఉంటాబ. అనగ భోఖులఔు చికూత్చేమడంలో మీఔు సహామడటానికూ అనిన సంఫందిత అంరలు 
రోదించడానికూ  కటవర్్ లేథా కటలఔ ద రోధన  భభమిు సఫలెక్సట లెర్ు లేథా  యషమ రోధన ఉయోగించఽకోవచఽు. 
ఉథాహయణఔు మీయల భధఽఫహేం  చికూత్నెై అనిన భోఖ చభతిలినఽ రోదించవచఽు లేథా నీటిణో తమాయలచలేన భఫె డ ీ
యడకనినతాయగ భభమిు సౌఔయమవంతంగ నుో లువచఽు. 

యసాయనికూ ఫభేు ఈ సంచిఔ ణోధే ఈ భాయలలనీన చేమాలనఽఔుధానభు. కనీ html భాభిడు కిూీమ ఆశించిన 
థానిఔంటే ఎఔుకవ సభమం తీసఽఔుంట ంథ.ి భా వంతే ఫభేు ఔిఱ చేసాా ధే ఉధానం కనీ తి్రథీ సామి సంఔలం 
ఫేయక ైజయలఖుతేంథ.ి 

థీనిన భుగించ ేభుందఽ ధా వలు  జభగిిన ఔ వమకూాఖత సంకతై్రఔ లోం ఖుభించి క్షమించ వలలంథగి అబమభిాసఽా ధాననఽ. 
నుికటటషనయలు  ధాఔు ంనన కకనిన నెండుంగ్ ఈ ఫ బల్ లు యటకిూ సభాదానం ఇచేు లోపగధ ేఅనఽకోఔుండా ధా ఔంూమటర్ 
నఽండు  ణొలగించఫడా్ బ. ధేనఽ భోజుఔు అధేఔ డజను  కకథీు  భుకమఫ నై ఈ ఫ బళ్ునఽ లాఔభిసా నఽ. కఫటిట  ఈ తనదం 
వలు  ఎంణోభంథికూ ఇఫఫంథి ఔయౌగి ఉండవచఽు. తిీ ఈ ఫ బల్ ఔు సభాదానం ఇవాడఫే ధా యొఔక యదానభు. కఫటిట  
మీయల ధా నఽండు తిేమతాయం ను్ ందఔనుో ణ ేదమచేల మీ సంథేరనిన త్రభగిి ంండు. ఈ తనథానికూ భభొఔసభి క్షభాణలు 
యేడెఔుంటలధాననఽ. అయాం చసేఽఔుననందఽఔు మీఔు ధనమయథాలు. 

నేిభ ూయాఔ సబ లేవలో మీ  

జిత్.కె. అఖగభాల్  

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

     వ ైబ్రి  మిశ్రమాలు (రె్మెడీలు) ఉపయోగ ంచిన కేసుల వివర్ాలు 

1. ధనటి ూత 02806... భలేఱమా 

2014 భాభిు 23న, 38 ఏళ్ు  వమకూా 15 సంవత్భలుగ ధనట ి
ూతణో ఫాధడెత చికూత్ కోసం వచాుయల. యయల కకనిన 
సంవత్భలుగ అనగ : 2002-2004; భభిము 2005, అధేఔ 
భంథి అలోు త్ర య ైదఽమలు చతే చికూత్ ను్ ంథాయల. య దైఽమలు ళెభెస్క 
లంనెు క్స్ గ నిభధ భించి మాంటీ య ైయల్ జోయభక్స్(ఎలకోు  యర్) 

భభిము కభిటకోలెటభబడ్, నెడిున సో లెన్, సభయోచితంగ 
ఉయోగించిన ఫాహమ అనఽవయాన కటీభులణో భూడె ధ లలు 
ఉయోగించినటకిట; ఇవనీన ణాణాకయౌఔ ఉశభనం ఇచిు 

పనభవితం అబయమయ, కనీ రశాతంగ ఎటలవంటి భాయల లేదఽ; 
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2006 లో, చ య భుఔుక భభమిు గొంతే నిపణుడె టానీ్లెఔటమీ భభిము యటమినఽు  ఇచాుయల కనీ ఎటలవంటి పభోఖత్ర 
లేదఽ): 2007- 2010 భధమ సంథిామ చ ైనీస్క ఓషధం తీసఽఔుధానయల (కనీ ఉశభనం లేదఽ); భభమిు 2011- 

2014 భధమ అదనప య దైఽమల వదు  చికూత్ తీసఽఔుధానయల (కనీ ఉశభనం లేదఽ). ఔ భీక్షలో ధాలుఔ అంతటా 
భభిము ధనటి రలుషభ ఉభతిలంనెై ూత లాగ ఔనినంచింథి. ధాలుఔ ూత భభిము గొంతే అసౌఔయమం కయణంగ భోగి దవి 

లేథా నుక్ష్ుఔ దవి ఆహాయభు భభిము అత్ర ఔషటంగ గన ఆహాయం తీసఽఔుధయేయల. ఎందఽఔంటే థానిని మింగటెపడె 
చాలా ధొనగ ఉండథే.ి ఈ సభసమ కయణంగ భోగి ఎంణో ఆంథోళ్న భభమిు యచాయంణో ఉధానయల. భోగి తి్ర భోజూ ఉదమం 
నిద ిలేచిన తభాత 200-250 మియ్ు య్టయు  నీయల ణాిగలని భెండె యభలనుటల కూీంథ ిభఫె డ ీతీసఽకోయలని 
సాచించఫడుంథ:ి                                                                                                          
#1. CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional   tonic…5  
గోళీలు 90 ml నీటిలో కర్ గ ంప జేస;ి 5 ml చొపపున 6 గంటలకు ఒకసార్   

ఏనిల్ 5న, భోగిని త్రభగిి భకీ్ష్ుంచినపడె, ఐదఽ రతం సాల ఉశభనం ఔనినంచింథ.ి అతనికూ ఇంక ఎధనన ధనటి 
పండెు  ఉధానబ, కనీ అంత ఫాదాఔయంగ లేవని ణ యౌనుయల. ధనటి ూత తఖగడానికూ లెటభబడెు  తీసఽఔుననటలట గ భోగి 
ణ యౌనుయల. భోగిని భెఫ డీ కకనసగించవలలంథిగనా అబణే 5ml నియయణ నీటనిి తి్ర భూడె ఖంటలఔు ఔ మోణాదఽ 
చొపన భెండె యభల వయఔు తీసఽకకని, భయలా భవలలంథగి సాచించాయల. 

ఏనిల్ 20న, త్రభగిి భకీ్ష్ుంచినపడె ధనటి పండెు  సంకమలోనా భభిము యట ితీవతినఽ లోనా 40 % ఉశభనం 
ఔనినంచింథ.ి ఈసభ ినమం కవడానికూ టిటన సభమం ఖణనీమంగ తఔుకవగ ఉందని భోగి ణ యౌనుయల. 5 నఽంచి 7 
భోజులోు  నమం అబయమ అల్యలు  ఇపడె భెండె భోజులోు ధ ేనమం అమామమని ణ యౌనుయల. ఇథ ియ ైనృమినిక్స్ యొఔక 
అదఽబతం ఎందఽఔంట ేఈ భెండె యభలు లెటభబడెు  తీసఽకోవడం ఆన యలేనటలు గ భోగి ణ యౌనుయల.                                                                        
ఫే 10వ ణేథనీ భోగకిూ ఇచేు భఫె డీ కూీంథి యధంగ భాయుఫడుంథి:                                                             
#2. Combo #1 + CC21.8 Herpes... 90 ml మినరల్ వాటర్ోో  5 గోలీలు కర్ గ ంప జెసి ; 5 ml పితి 3 గంటలకు 
(6TD) 

ఫే 22న, త్రభగిి భీక్ష్ుంచినపడె, 50-60% ఫ యలఖుదల ఔనినంచింథ.ి ధాలుఔ మీద కకథిు  సంకమలో భాతఫిే పండెు  
ఔనఫడెతేధానబ. అబణ ేఇపడె భోగి అననం వంట ిగన ఆహాయ థాభా లనఽ ఎటలవంట ిధొన లేఔుండా త్రంటలననటలు  
ణ యౌనుయల. భోగిని భెఫ డీ అలాగై కకనసగించభని కోయలత మోణాదఽనఽ TDS ఔు తగిగంచాయల. 

జూన్ 8 ధాటకిూ, భోగి ధాలుఔ ఎఔుకవలో ఎఔుకవ ూభిాగ కోలుఔుంథి. ముతాం ధనటిూత భభమిు ధనటి పండెు  ఇపడె 80                      
నఽంచి 90 రతం ఫ యలఖు డా్ బ. భోగ ి15 సంవత్భల తభాత తన సదాయణ ఆహాభనిన త్రభగిి నుియంభించ ఖయౌగయల.     
చికూత్ కకనసగించాలని భభమిు ఏథ ధైా పనభవితం ఎదఽభొకంటే య ంటధ ేనుికటటషనభని ఔలయలని సలహా ఇవాఫడుంథ.ి 
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2014 జూలెై ధాటకిూ, భోగి య ైనృమినిక్స్ చికూణా్ భెఫ డీని కకనసగిసఽా ధానయల. ఎటలవంట ిసభసమ పనభవితం 
ఔలుఖలేదఽ. 

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

2. భూణాిశమ యలఖభత,  & భధఽఫేహం11520...ఇండుమా
 

భధఽఫేహానికూ  య ైనృయిో చికూత్ (కూీంథ ిభఫె డ ీచాడండు) ను్ ందఽతేనన ఔ విదఽధ డె (80) 2014 జూలెై 17న, లలెలటటసి్క 

లేథా భూణాిశమ రోధభు ఖుభించి  భెఫ డ ీకోభయల. అతనికూ 102 F ( 38.9C) జాయం ఉంథ.ి భూతంిలో చీభు ఔణాలు 
80-100/hpf ఉధానబ. యయం కూీతం నఽండు, అతనికూ తయచా భూత ియసయెన, భూత ియసయెన చేలటేపడె ధొన 
భభిము భంట, భూతంి ఆపకోలేని తనభు ఉధానబ. ఇతనికూ థీయఘకయౌఔ భలఫదధఔం (30 సంవత్భలు నఽండు) 
భభిము భధఽఫేహం (38 సంవత్భలు నఽండు) ఉనన చభతి ిఔడా ఉంథ.ి 

తీవఫి నై లక్షణాలు కోసం ఇతనికూ ఈ కూీంథి భెఫ డీ ఇవాఫడుంథ:ి  

#1. NM21 KBS + NM36 War + SM27 Infection + SR456 Bladder (Urinary) + SR536 Urethra + 
CC10.1 Emergencies …TDS 

జులెై 22న, అనగ భఫె డీ ఇచిున ఐదఽ భోజుల తభాత భోగి 50% ఉశభనం ఔయౌగనిటలు గ ణ యౌనుయల. భూత ియసయెన 
చేలటేపడె అతనికూ ధొన భభిము భంట లేదఽ. జాయం ఔడా నుో బంథి కఫటిట  అతని ఉషోో్ ఖీత సదాయణ సా బలో 
ఉంథ.ి   

జులెై 26న భోగి 99 రతం ఉశభనం ఔయౌగిందని ణ యౌనుయల. అతనఽ ఎఔుకవ భూత ియసయెన చమేవలలన అవసయం 
భలేదఽ. భూణాినిన నిలుపకోఖల శకూా ఏయడుంథ.ి అలాగ ైభూతంిలో చీభు ఔణాల సంకమ సదాయణ లాత్రకూ 3-4/hpf  

కూ చేయలఔుంథ.ి 

భెండవయఔం భధఽఫేహం చికూత్ కోసం భోగి ఖతంలో అనగ 2012 డులెంఫభోు  నుికటటషనర్ వదుఔు వచాుయల. అతనికూ 
భధఽఫేహ ఔుటలంఫ చభిత ిఔడా ఉంథి. అతని తయౌు భభమిు అతని సో దభీ సో దయలలు అందయౄ భధఽఫేహ ఫాదితేలే. 
అతనఽ 1982 లో అతనికూ 42 సంవత్భల వమసఽలో భధఽఫేహం నిభధ భింఫడు అలోత్ర చికూత్ తీసఽఔుధానయల. 
అతనఽ Volibo M 0.3mg టాఫలు టలు  BD భభమిు Ozomet PG 2 టామఫలు టలు  TDS గ తీసఽఔుంటలధానయల. కనీ 
నిభహాయంగ ఉననపడె ఫు డ్ షేఖర్ సా బ 185-200mg/dL ఉంథ.ి అతనికూ కూీంథి భెఫ డ ీఇవాఫడుంథ:ి                                   
#2. CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic…TDS 

11 ధ లల భెండె యభల య దైమ చికూత్ తభాత నిభహాయంగ ఉననపడె అతని యఔాంలో చకెకయ 80-120mg/dL ఉంథ.ి 
అతని య దైఽమడె Ozomet  మోణాదఽ BD కూ  తగిగంచాయల . 

2014 భాభిులో, నుికటటషనర్ SVP శిక్షణ ూభిా చసేఽఔుధానఔ భెఫ డీనఽ ఈ కూీంథ ియధంగ భాభిు ఇచాుయల:       

#3. NM6 Calming + NM21 KBS + NM36 War + NM63 Back-up + BR2 Blood Sugar + SM5 
Peace and Love Alignment + SM17 Diabetes...TDS 

2014 జూలెై చివభి ధాటికూ, భోగ ియొఔక య ైదఽమడె అలోత్ర భందఽలనఽ నుియంబ మోణాదఽలో 50 రణానికూ తగిగంచాయల 
భభిము భోగ ి య ైఫరి  భెఫ డలీు కకనసగసిఽా ధానయల. భోగకిూ లాటలు  భభమిు ఫేఔ భాంసం త్రనడం చాలా ఇషటం. అతనఽ 
ఔీభం తఔుండా భోజుఔు ఔ లాటల త్రంటలననటకిట నిభహాయంగ యఔాంలో చకెకయ 110mg/dL గధ ేఉంథ.ి 

నేఱెంట్ యమకమ:  
“ధా వమసఽ 40 సంవత్భలు ధాఔు భధఽఫేహం ఉంథ ి భభమిు తీవఫి ైన మూభని్ ఇధ పక్షన్ ఔడా ఉంథి. ధనేఽ య ఫైరి  
చికూత్లు ఖత సంవత్యం నఽంచి తీసఽఔుంటలధాననఽ. అలోత్ర భందఽలు సగనికూ తగిగంచిన తభాత ఔడా ధా భధఽఫేహం 
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ఇపడె నిమంతణిలో ఉంథ.ి థ ిభోజులోు  ధా భూతంి లో ఇధ పక్షన్ లో (80-100 చీభు ఔణాలు ) నఽండు సదాయణ సా బకూ  
(3-4 చీభు ఔణాలు ), చేభింథి భభిము భూతంి య మలు టపడె ధొన భభమిు భంట ఔడా నుో బంథి ధా ఆభోఖమం ఫ యలఖు 
డుంథి. ధా సభసమలనఽ సభయావంతంగ చికూత్ చలేనందఽఔు ధనమయథాలు”. 

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

3.ఖంజఞబ వమసనం 02758… యష్మ
 

 ఔ మువ జంట, 25 ఏళ్ు  మువఔుడె భభమిు 24 ఏళ్ు  మువత్ర ఖంజఞబ ణాఖడానికూ చాలా ఫలంగ ఫానిసలమామయల. 
ఇథ ిచ డె లక్షణభని యయల అయాం చసేఽకోవడఫే కదఽ థాని నఽండు ఫమట డాలని ఔడా కోయలఔుంటలధానయల. కనీ అలా 
చేమడానికూ సంఔల శకూా సభయానభు లేదఽ. యభ ిచినన వమసఽ కయణంగ వమసనం మినహా భభ ైఇతయ తీవఫి ైన లేథా 
థీయఘకయౌఔ యమధఽలు లేవప. జూలెై 2013 నుియంబంలో యభికూ చికూత్ నుియంభించినపడె, మువఔుడె ధాలుఖు 
సంవత్భలు భభమిు మువత్ర భెండె సంవత్భల నఽంచి ఖంజఞబ ఉయోగసిఽా ధానయల. యయల య ైభిిమానిక్స్ త యభేై 
చికూత్ ఏథ ీతీసఽకోలేదఽ. యభకిూ కూీంథ ిభెఫ డీ ఇవాఫడుంథ:ి                                                                                              
#1. CC15.3 Addictions + CC17.2 Cleansing…TDS 

    చాలా ఆశుయమఔయఫ నై యషమం ఏమిటంటే, చికూత్ యొఔక ముదట ిభోజు భఫె డీలు తీసఽఔునన తభాత మువఔుడె 
చాలా భోజులు ఖంజఞబ తీసఽకోఔుండా ఉండఖయౌగడె. ముదట ిధ ల తభాత, మువఔుడె తనలో 50% ఫ యలఖుదల 
ఔనినంచిందని చ నుడె; మువత్ర 25% ఫ యలఖుదల ఔనినంచిందని చ నుయల. యభియలవపయల తభ ఫాటళి్ు  లోని గోయలు  
ూభిా చలేే సభమానికూ ఎఔుకవలో ఎఔుకవ థనీి నఽండు ఫమట డణాభని పాయంచాయల. కఫటిట  యయల నుికటటషనభిన 
సంథిించఔుండా చికూత్నఽ ఆనయరేయల. కనీ అలయటల ఇంక నిమంతణిలోకూ భలేదఽ ఔనఽఔ చికూత్నఽ త్రభిగి 
నుియంభించవలల వచిుంథి. 2013 లనెెటంఫభోు  యభికూ భెండవ కోయల్గ కూీంథి భెఫ డీ ఇవాఫడుంథ ి:                            
#2. CC15.2 Psychiatric disorders…TDS 

    ఇథ ిమువఔునఔు ూభిా సాసాత ఇచిుంథి. అటనిఽండు ఖంజఞబ భుటలట కోలేదఽ భభమిు థాని ను్ ఖ యసన ఔడా        
బభించలేఔ నుో బయయడె. మువత్రకూ 90% ఉశభనం ఔయౌగింథి అబణే తా్రడుకూ ఖుభెనైపడె అపడపడె ఆఫ   
ఖంజఞబ ను్ ఖ ణాిఖడం కకనసగిసోా ంథ.ి  

నుికటటషనర్ యమకమ:  ఈ వమఔుా ల ఖుభించి ఔ ఆసకూాఔయఫ ైన యషమం ఏమిటంటే భాదఔదయిమలు లేఔుండా జీయంచడఫ ే
కదఽ  కకంతకలం తభాత యయల ఇసకన్(ISKCON) ఔు హాజయల కవడం నుియంభించాయల. బఖవంతేని అనఽఖీహంణో  
భాదఔదయిమల వమసనం నెై యజమం సదించడఫ ేకఔ బఖవంతేని చ ంతఔు భవడం తభంతట ణాఫ ేలయే కయమఔీభాలోు  
నులగగ నడం నుియంభించాయల. భనందభికట ఎంణో సాపభిానిచుే ఇలాంటి అదఽబణాలు చలేన బఖవంతేనికూ ధనమయథాలు! 

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

4. ఔుఔక లో సోట ో క్స భభిము నేిఖు సంఔభీణ 00829...ఆలేట యోౌమా& సౌత్ ఆిక 
 

   2014 జూన్ లో ఔ సో భయయం ఉదమం నుికటటషనర్ తన ఔుఔక థథీీ యషమంలో ఏథో భాయల జభగిిందని ఖభనించాయల. 
అథ ికకథిుగ యంత్ర చసేఽఔుంథ ిభభిము నడవలేఔ నోు ణోంథ.ి య య దైఽమని వదుఔు తీసఽఔుయ మళు యల. థీథకీూ  సోట ో క్స వచిుందని 
ఫహుర విథాధ మం కయణంగ ( థీథీ వమసఽ్ 15 సంవత్భలు) ఇలా జభిగ ిఉండవచుని ణ యౌనుయల. థథీకీూ జీయోవమవసాఔు 
సంఫందించిన ఇధ పక్షన్ ఔడా ఉందని ఇథి ఇధ పక్షన్ సో కూన భభొఔ థాని నఽండు  (ఇథ ిను్ యలఖున ఉనన ఔుఔక నఽండు) 
ను్ ంథి ఉండవచుని ణ యౌనుయల. థీథకీూ ఫ దడెలో యప నిమితాం కభిటజోన్ ( cortisone) (2 టాఫలు టలు  BD) భెండె భోజులఔు  
భభిము ఇధ పక్షన్ కోసం భూడె భోజులు మాంటఫీమాటిక్స్ ఔ టాఫలు ట్  BD గ ఇచాుయల. య ైనృమిానిక్స్ చికూత్ ఔడా 
య ంటధే నుియంభించఫడుంథ.ి సో భయయం (ముదటిభోజు) కూీంథి భెఫ డీ ఇవాఫడుంథ:ి                                             
#1. CC3.5 Arteriosclerosis + CC18.4 Paralysis…పితి గంటకు  
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   భంఖళ్యయం (భెండో  భోజు) మోణాదఽ తి్ర భెండె ఖంటలఔు ఔసభి ఇచుే యధంగ  భాయుఫడునథి. అథే సభమంలో  
ఇధ పక్షన్ లేథా  సంఔీభణ భభిము భంట కోసం అదనప భెఫ డీ ఔడా ఇవాఫడుంథ:ి                                    
#2. CC9.2 Infections acute…every 2 hours 

ఫుధయయం(భూడవ భోజు) #1 భభిము #2 నఽ 6TD. వదు  కకనసగించాయల. కర్ట జోన్ ఆఔయౌని నేభినైసఽా ందనీ య 
య ైదఽమడె చ ననటకిట భూడవభోజు ధాటకిూ ఔడా అలా జయఖలేదఽ. థథీీ ఇంక ఏథ ైధా త్రనడానికూ లేథా ణాిఖటానికూ 
నిభఔభసిాా ధ ేఉననథ.ి నడవడానికూ మిత్రనంచినపడలాు  అథి డునుో ణోంథ.ి అథి ఉననచోటధే డెఔుంటృ ఉననథి. ఆ 
సమంతంి నుికటటషనర్ థథీీని  యేభొఔ య య దైఽమని వదుఔు తీసఽఔుయ మళాయల. అనిమంత్రతి యఖేవంతఫ నై ఔంట ిఔదయౌఔల 
కయణంగ యకయం ఔలుఖుత ఉండవచుని ఆ య దైఽమడె ణ యౌనుయల. అపడె నుికటటషనర్ కభిటజోన్ భభిము 
మాంటీఫమాటకి్స్  ఆనయలే కూీంథి భఫె డీ నుియంభించాయల:   
  #3. CC4.10 Indigestion…6TD 

ఖుయలయయం ధాలుఖవ భోజు నుియంబంలో థథీీ సదాయణంగ నడవడం నుియంభించింథ ికనీ థాని తల వంగ ిఉంట ంథ.ి ఆఫ  
గిధ నలో నయౌు భాంసం ఉనన ఆహాయం ముతాం త్రని నీయల ణాిఖడం నుియంభించింథ.ి నుికటటషనర్ యఔీయయం ఐథో  భోజు తభాత  
#3 ఆనయలే  #1 & #2 భెండుంటిని 6TD యభంతం వయఔు (7 వ భోజు), అనంతయం భభొఔ యయం (8-14) TDS గ చివభగి 
భభొఔ యయం (17-22) OD గ ఇచిుఆనయేరయల. సోట ో క్స వచిున సఽభాయల ధ ల తభాత థీథ ీముయఖటం, ఆడటం, భగిెతాడం, 
భయు సదాయణభమామబ. అథి భునఽటి వలె భాభినుో బంథ.ి కనీ థాని తల భాతంి సాలంగ వంగి ఉంథి.    

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

5. నేలవఫ ైన దిఱట   (భాఔుమలర్ హో ల్ ) 02799…ము.కె. 
 

57 ఏళ్ు  వమకూా ఔంట ిదిఱట  సభిగ లేనందఽవలన చికూత్ కోసం 2013 ఆఖసఽట  14న, నుికటటషనర్ వదుఔు వచాుయల. అతని ఔుడు 
ఔంటలిో దిఱటని కోలోమాయల. అతని యొఔక ఎడభ ఔంట ినులో యంధంి కయణంగ అతని ఎడభ ఔంటి దిఱట  30 రతం 
భాతఫి ేఉంథి . ఈ యంధంి థానంతట అథే భూసఽఔు నుో ఔనుో ణే అతనఽ అంధఽడె అవపణాడని ధతే ియ దైఽమడె చ నుయల. 
అతనఽ ఖత సంవత్య కలంగ ఔంట ిఆసఽత్ర ినఽండు చికూత్ ను్ ందఽతధే ఉధానయల  కనీ యమయకే్షణ కియభు అతనిలో 
ఫ యలఖుదల 10 రతం భాతఫిే ఔనినంచింథి. అతనికూ కూీంథ ిభెఫ డీ ఇవాఫడుంథ:ి 

 CC7.1 Eye tonic + CC7.2 Partial Vision + CC7.4 Eye defects + CC7.5 Glaucoma +  CC10.1    
Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS భెండె యభల తభాత TDS   

2013 లనెెటంఫర్ 17న, భోగి ఔ ధతే ిచికూత్ నిపణుడుని ఔయౌలనపడె ఎడభ ఔంటికూ OCT (ఆనటఔల్ కోళేభనై్్ 
టొమోగీ ) భీక్ష నియాళించఫడుంథ.ి ఎడభ ఔనఽనలోని యంధభిు ూభిాగ భూలయేమఫడు ఉండడం ధతే ి చికూత్ 
నిపణుడె ఔనఽగొధానయల. భోగి అటనిఽండు తన దిఱట   భుందట ిఔంటే ఫ యలగగ  ఉందని చికూత్ నిపణునికూ ణ యౌనుయల  
ఇపడె భోగి ఔుడుఔంటలిో ఔడా ఏథో  ఔ అనఽబూత్రని అనఽబయసఽా ధానయల. ఔుడు ఔనఽన నఽండు ఔనీనళ్ైు  వసఽా ధానబ. 
అబణే ఇంతఔు భుందఽ ఈ అనఽబూత్ర గని ఔనీనళ్ైు  గని భలేదఽ. అకోట ఫర్ 2013 ధాటికూ అతనఽ నె ైభఫె డనీఽ TDS గ 
కకనసగసిఽా ధానయల.    

భోగి యొఔక యవయణ: ( 2013 లెనెటంఫర్ 30న నుికటటషనభిక ంనన ఈ ఫ బల్ కియం): 

“ ఖతంలో మీయల చాలన నియథేఔి కియం భాఔుమలర్ యంధంి కకంచ ం ణ యలచఽకకని ఉంథ ికనీ సిఽా తం OCT భినుో యలట  
కియభు భూలయేమఫడునటలు గ చానసఽా ననథ.ి నియథేిఔలో నేభొకననటలు గ ఈ యంధంి ఇంతఔు భుందఽ ూభిాగ భూల 
యేమఫడు లేదఽ నుక్ష్ుఔంగ ణ యలచఽఔుని వపంథ.ి ధనేఽ 2013 లనెెటంఫర్ 17న OCT భీక్ష చబేంచఽఔుననపడె, యంధంి 
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ూభిాగ భూసఽఔు నుో బందని నియథేఔి ణ యౌనంథి. ధేనఽ ఆఖసఽట  14న మీ వదుఔు వచాునఽ. ఆ ణేథ ీనఽండు ధాఔు ఇచిున 
భెఫ డీ OCT భకీ్ష  సభమం వయఔు తీసఽఔుంటృ ఇటకిట  కకనసగసిాా ధే ఉధాననఽ. మీభచిిున భఫె డీల థాాభధే భోఖ 
సాసాత జభగిిందని ూభిాగ నభుభతేధాననఽ.  

ఈ చికూత్నెై ధాఔు ూభిా నభభఔం ఉంథి. ధా ఔుడు ఔంటి దిఱట  ఔడా త్రభగిి వసఽా ందని నభుభతేధాననఽ కఫటిట  
భాతలిణో కకనసఖుతేధాననఽ ధనమయథాలు ”. 

నుికటటషనర్ యమకమ: 
“ధాఔు ఇలాంట ికసైఽలు చాలా ఉధానబ భుకమంగ ఖూు కోభా కైసఽలు, యయధ సభసమలణో ఫాధడెతేనన 
భోఖులు సామి అనఽఖీహంణో భంచి పయౌణాలు ను్ ందఽతేధానయల”.  

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

6. కటటకల కటల భభిము గమాలు 11176…ఇండుమా 
 

55 ఏళ్ు  వమకూా కూ కటటకల కటల వలు  పండెు  ఏయడు, ఖత 25 సంవత్భలుగ యటినఽండు చీభు భభిము యఔాభు 
సయిసఽా ధానబ. 20 సంవత్భల కూీతం అతని తయౌు నుభుకటలఔు ఖుభె ైచనినుో బన కోంణో ఆ వమకూా నుభుని చంనుడె. ఈ 
సంగటన అతని భనసఽ నె ైగఢంగ ధాటలకకని  తన సభసమఔు ఇథి ఔ కయణఫేమో అని పాయంచ సగయల. అలోు త్ర 
భందఽలు అతనికూ ఏభాతభిు ఉశభనభు ఇవాలేదఽ. 2013 ఫవిభలిో ఔ  య ైనృయిో య దైమ శినృభనికూ అతనఽ హాజయమామ 
యల. అపడె అతనికూ కూీంథి భఫె డీ ఇవాఫడుంథ:ి                                                                                                         
#1. CC21.4 Stings & Bites…TDS 

ఔ ధ ల తభాత, అతనికూ కటళ్ుయతం ఉననటలట  ణ యౌనుయల. అతనికూ  కంఫర  కూీంథ ియధంగ భాయుఫడుంథి:  
#2. CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.4 Stings & Bites…TDS 

ధాలుఖు ధ లలలో, అతని గమాలు నమం అవాడం నుియంభించాబ. 25 రతం ఫ యలఖుదల ఔనినంచింథి. ఏడె 
ధ లల తభాత, 75 రతం ఫ యలఖుదల, భభిము 8 ధ లల తభాత 95 రతం ఫ యలఖుదల ఔనినంచింథ.ి తభాత 
అతనఽ 100% సాసాత కోసం  య ైనిృయో చికూత్నఽ కకనసగసిఽా ధానయల.  

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

7. చ య ధొన  00609…ఇటయ్  

58 సంవత్భలు వమసఽ ఖల ఈ నుికటటషనర్ ఔ సమంతంి నిథింిచడానికూ భంచం మీథకిూ చేభనిపడె అతని ఔుడు 
చ యలో ఆఔసభతేా గ ధొన ముదలెైంథి. థినిమిష్ల తభాత ధొన బభించలేఔ నుో మాయల. ఏం చమేాలో ణ యౌమఔ 
హో మియోత్ర పసాకలనఽ ణ భిచి భెఫ డీ ణ లుసఽకకంథాభని అతనఽ భంచం మీద నఽండు లేచాయల. అతనఽ 
నడెసఽా ననపడె ధొన రంత్రంచడం భభమిు చలనం లేఔుండా నిలఫడు ఉననపడె ధొన భభింత ఎఔుకవ అవడం 
ఖభనించాయల. అపడె అతనఽ థీని ఖుభించి ఆలోచించి ఔదయౌఔణో భుడుడున ధొనకూ యస్క టాక్స్ చికూత్ ఫాగ 
ఉయోఖడెతేందని తన కోసం కూంథి భెఫ డీ తమాయల చసేఽఔుధానయల:                                            
SR311 Rhus Tox (200C) 

కైవలం భెండె గోయలు తీసఽకోగధే 5 లెఔండు లో ధొన భామఫ ైంథి.  
నుికటటషనర్ యమకమ:  కకనినసయలు  సభసమలఔు భషి్కయం అంతయుిఱట  ణోనా భభిము అదిషటంణో ఔనఽగొనఫడెతేంథ.ి. 

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

8.ళెభెస్క జోసటర్  00523…ఫలయెౌమం 
 

ఔ భళమిళ భోగి (63) ఎంణో కలంగ ఔీభం తఔుండా జలుఫు సంఫందతి పండు  (ళెభెస్క జోసటర్) ణో ఫాధడెతేధానయల. 
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ఆఫ ఔు కూీంథ ిభఫె డ ీఇవాఫడుంథ ి:                                                                                                  
SR261 Nat Mur…TDS 

  ఈ భెఫ డీ తక్షణ ఉశభధానిన ఇచిు పండు నఽ తాయగ భానినుో వపనటలు  చేమడం థాాభ గొంతేనఽ సదాయణ లాత్రకూ 
తీసఽఔు వసఽా ంథ.ి దఽయదఔు సంఫందించిన  లక్షణాలు ఔనినంచినపడె య ంటధ ేధాట్ భూర్ ఉయోగించడం వలు  
పండెు గ భాయఔభుంథే సాసాత ఇసఽా ంథ.ి  

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

 నుాికటీషనరలో  పంచుకుననచిటకాలు 

  ఎలకాీా నిక్స పర్ కర్ాలతో జీవించడం  

 లెల్ నూో న్ భైడుబయషన్ ఔు వమత్రభైఔంగ అలమమినిమం నూబల్ నఽ ఔవచంగ ఉయోగించడం 01644…ము.ఎస్క.ఎ. 
 

ధేనఽ ధా 108 cc ఫాక్స్ కూట్ నఽ అలమమినిమం నూో బల్ ణో భూల యేసా నఽ. ఇపడె చాలాభంథకిూ లెల్ నూో నఽు  
ఉధానబ ఔనఽఔ ధేనఽ భఫె డలీు ఇచేుటపడె అలమమినిమం నూబల్ ణోధ ేఇసా నఽ. కకంతకలం ఈ నూబల్ నఽ 
ఉయోగించిన తభాత థానిన కంత్ర య ైప త్రన చాలేా  థానిలో సననని యంథాిలు ఉధానమని ధనేఽ ఖభనించానఽ.   
ధేనఽ ధా లెల్ నూో నఽనఽ యందాిలు ఉనన అలమమినిమం నూబల్ లో ఉంచి కల్ చేమగ థాని ధాని ఫమటఔు 
యనినంచింథి. కనీ కకతా నూబల్ లో ఉంచి కల్ చమేగ ధాని యనినంచలేదఽ. ఔనఽఔ దళ్సభిగ ఉనన నూమల్  
ఎఔుకవకలం భనఽనతేంథమేో చాల థానిణో కకనసగించడానికూ మిత్రనసా నఽ. 

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

యథామయలధ లఔు నిద ిభభిము భియబతి 11483…ఇండుమా 
 

సాకల్ భభిము కలేజీకూ య మలు  నలు లు తభఔు తయచఽగ తలనుో టల భభమిు నిద ివసఽా ందని చ ఫుత ఉంటాయల, ఔనఽఔ 
అటలవంటి నలు లఔు భనం ఇచుే నియయణణో నుటల యయల నిథింిచేటపడె తభ ముఫలలై్ భభిము లానుట ప్ దాయంగ 
ఉంచభని సలహా ఇయాయౌ . 

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

              నుాికటీషనరో వివర్ాలు  

నుికటటషనర్ 11483…ఇండుమా అనఽబయలు: ఖుయలగవ్, హభమధా,ఇండుమా 

నుాికటీషనర్ 11483..ఇండుమా  ధనేఽ ఖుయలగవ్ లో నివలసఽా ధాననఽ ధనేఽ లెనై్్ లో టటబదఽిభయౌని. 2011 జూన్ నఽండు, ధనేఽ 

 య ైనృమిానిక్స్ నుికటటషనర్ గ  ఉధాననఽ. ధనేఽ 2012 డులెంఫభోు  SVP అమామనఽ. ఇటవియఔు ధేనఽ 2500 భోఖులఔు  

                 చికూత్ అంథించానఽ. ధనేఽ యజమవంతంగ చికూత్ చలేన యటలిో డునుోు  నమా లేథా దాందా దిఱట, ఎభుఔలు 
యయలఖుట,     గమంగీీన్. లేథా భచపండె, నియనుమ ఔణుతేలు, ఆసాభా, లుకోడ భభ లేథా 
ఖజెి, భడభలో పండెు , వంధమతాభు, లుకోభమిా లేథా ఫు డ్ కమన్ర్, గలోటాన్్ లేథా 
నణాా శమంలో భళ్ైా, లెైనస్క ఇధ పక్షనఽు , నుయశవప ధొన, ణాభయ వంటి చయభ యమధఽలు ఇంక 
కమన్ర్ భోఖులఔు మాంటీ కటమోత యన వంటి చికూత్లు చేల అదఽబతఫ నై పయౌణాలు ను్ ంథాయల.  

  ధనేఽ ఈ లవే చేమడం నుియంభించిన ధాటనిఽండు ఎంణో ఔయలణ, యనమం, ఒనఔ నభెిగ ిధా జీయతంలో ఎంణో భాయల 



 

 

10 

వచిుంథి. ధనేఽ ఎంత ఎఔుకవ ఇలేా  అంత ఎఔుకవ ను్ ందఽణానఽ అని ణ లుసఽఔుధాననఽ. ధనేఽ చికూత్ చేసఽా నన భోఖులలో 
ఔ యఔఫ నై గౌయవం నేిభ భోఖుల ఔళ్ాలోు  వమఔాభవపత ఉండగ చారనఽ అథే ననఽననడునసఽా ంథి. ధనేఽ ఈ లవే 
చేలటేపడె ఔ యఔఫ నై థవిమ పావభు ధాలో ధ లకకంట ంథ.ి ఇథే ననఽన సామికూ దఖగయ చయేలసఽా ంథి.  

ఖుయలగవ్ లో తి్ర క్షం భోజులఔు భాఔు య ైదమశినృభలు జయలఖుత ఉంటాబ ఇందఽలో నుికటటషనయలు  భభిము అలోు త్ర     
య ైదఽమలు ఔడా వసాా  ఉంటాయల. అఔకడ నఽండు థయీఘకయౌఔ భోగలు ఖల భోఖులనఽ తదఽభ ితనిఖీ కోసం ఆసఽతేిలఔు 
తీసఽఔు య మళా యల. అఔకడ చబేంచిన భీక్షలఔు అనఽఖుణంగ అలోత్ర  భందఽలణో నుటల య ఫైరి  మిశభీాలనఽ ఔడా 
ఇసా యల. భా య దైమ శినృభలోు  లేత వమసఽలో ఉనన ఇదుయల భోఖులఔు సంఫందించిన  భెండె కైసఽలనఽ ఖుభించి ఇఔకడ 
సిా యసా నఽ.  

5 సంవత్భల ఫాలుడె భోడె్  థాటలత భిాథానికూ ఖుయమామడె. అతనికూ  తీవఫి నై గమాలు అమామబ ఔుటలు  ఔడా 
యేరయల. థ ిభోజుల తభాత డాఔటయల అతనఽ ఎడభ చ బమ నిచేమడం లేదని ణ లుసఽఔుధానయల. ఔనఽఔ అఫాఫబని MRI 
సకనింగ్ చేబంచఽకోభని సలహా ఇచాుయల. ఆ అఫాఫబకూ కూీంథి భఫె డీ ఇచాునఽ: 

 #1 CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC18.5 Neuralgia...TDS 

భయలసటి భోజు డాఔటర్ చ ఔప్ కోసభు వచిు, ఫాలుడు చ బమ అంతఔు భుందఽ భోజు ఔంట ే50 రతం ఫ యలగగ  ఉండటం 
ఖభనించి  MRI సకనింగ్ అవసయం లేదని చ నుయల. భోగిని డురురె్ చేరయల. భెండె భోజుల తభాత ఫాలుడె చతే్రని 
నమం చమేడానికూ  చేమాయౌ్న జియోత యన యమమాభాల ఖుభించి యవభించడానికూ ధనేఽ ఫాలుని తండుిని 

సంథిించినపడె అఫాఫబకూ 100% నమం అబంథ ికఫటిట  జియోత యన అవసయం లేదని ణ యౌనుయల.  

 #2. భా  య దైమ శినృభనికూ వచిున 15 ఏళ్ు  ఫాలుడె ఖత భెండె సంవత్భలుగ సో భమిాలస్క ణో ఫాధడెత ఉధానడె.      
హో మియోత్ర  అలోత్ర వంట ియయధ యకల చికూత్లు తీసఽఔుననటకిట భిలాత్ర ఫ యలఖు కలేదఽ. ధనేఽ కూీంథ ిభెఫ డ ీ

ధనటలిోనికూ తీసఽకోవడానికూ భభిము నీటిణో ఫాహమంగ అనఽవభిాం చేమవలలంథగి సాచించానఽ:  
CC21.2 Skin infection + CC21.10 Psoriasis...TDS 

       థిళనేఽ భోజుల తభాత, య ైదమ శినృయంలో ధనేఽ అతనిన భయా భకీ్ష్ుంచానఽ. సో భిమాలస్క యషమంలో 60%   
ఫ యలయలఖుదల ఔనినంచడంణో అఫాఫబ  చాలా సంణోషంగ ఉధానడె. నెై భెఫ డీ భభో భెండె యభల నుటల త్రభిగ ి 
ఇవాడంణో ఇపడె భలిాత్ర 90% ఫ యలఖుడుంథి. ఔనఽఔ ఫాలుడె య ైనృిమానిక్స్ ూభిాగ నమం అబయమవయఔు  
కకనసగించాలని నియోబంచఽఔుధానడె.   

    వమకూాఖత విణాా ంతభు  

   ధేనఽ ధా వమకూాఖత అనఽబయనిన జోడుంచాలని అనఽఔుంటలధాననఽ. ధనేఽ  కకథిు  భంథి క్షమ భోఖులఔు చికూత్ చేసాా  ఉండే   
థానిని. ధనేఽ యభనిి చ ఔప్ కోసం తీసఽఔు య యాన తిీసభ,ి య ైదఽమలు యభలిో ఎవయౄ యకయం, యంతేలు భభమిు భంట 

ఖుభించి భమదఽ చేమడంలేదని ఆశుయమనుో బయయయల. యభకిూ LFT (కలేమ నితీయల భకీ్ష) నియథేిఔలు ఎలు పడా 

ధాయభల్ గధ ే ఉండయే. ఇపడె చ ఫర బయ నఱేెంట్ 45 సంవత్భల వమసఽ్ ఖల ఔ భళిళ్. ఆఫ  ఊనభిత్రతేా లోు  
చాలా సాల పాఖం మినహా మిఖణా పాఖభంణా యమది సో కూ నుడ ైనుో బంథి. ఆఫ  అలోత్ర చికూత్ తీసఽఔునన భెండె 
భూడె భోజుల తభాత అనఽకోఔుండా తీవఫి నై యకయం, యంతేలు భభమిు భంట ఏయడా్ బ. అపడె య ైనిృమానిక్స్ 

చికూత్ నుియంభించసేభకిూ ఆఫ  దఽష ర్పాయల నఽండు ఉశభనం లభించింథి. ఔ ధ ల తభాత ధేనఽ ఆఫ నఽ చ ఔప్ కోసం 
డాఔటర్ వదుఔు తీసఽఔు య మళానఽ. ఆఫ ఔు భెండవసభ ిఎఔ్భై తీమగ నియేథఔిల పయౌతం నభభశఔమం కఔుండా ఉంథి.  
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ఆఫ ఔు ఊనభతి్రతేా లలో చాలా సాల పాఖం త మిఖణాదంణా ధాయభల్ గ ఉంథి. య దైఽమ డె ఆఫ నఽ ఈ అలోత్ర 
భందఽలణో నీఔు ఏఫ ైధా సభసమలు ఉధానమా అని అడుగయల. ఆఫ  ననఽన చానసాా  “ఈ ఫేడం కకనిన భాతలిు 
ఇచాుయల అటినఽండు ధాకై సభసమలు లేవప అని చ నంథి”.   

   ఖుయల గవ్ ఖూీ ప భచిమం  

  ధేనఽ ఇపడె భా ఖుయలగవ్  య ైనృిమానిక్స్  సభూహం లో నిచసేఽా నన ఇతయ నుికటటషనయునఽ భచిమం 
చేమాలనఽఔుంటలధాననఽ. భభిము యభి అనఽబయలు ంచఽకోవడానికూ యభిని ఆహాానిసఽా ధాననఽ.  

నుాికటీషనర్11482...ఇండియా  ధేనఽ ఔ ఖిళిణనిి. ధేనఽ 2011 లో నామఢుయ్ు లోని సబ లెంటభోు  
ధా AVP  శిక్షణ ను్ ంథానఽ. అటి నఽండు నేషంటు  భోగలనఽ నమం చేమడానికూ ధేనఽ 
య ైనృిమానిక్స్ సధన చసేఽా ధాననఽ.   

ధా భోఖులోు  ఔయల 17 ఏళ్ు  అభాభబ ఆఫ ఔు నుథాలలో ఆధ లు భభమిు పంఖల్ ఇధ పక్షన్ 
ఖుభించి భమదఽ చేలంథి. ఆఫ  భూడె సంవత్భలుగ ఈ సభసమణో ఫాధడెత 
ఉంథి. ధనేఽ ఆఫ ఔు ఔ యయం భోజులనుటల కూీంథి భెఫ డీ ఇసాా  ఆఫ  నుథాలనఽ యబంిగ 
ఉంచఽకోయలని సలహా ఔడా ఇచాునఽ:   

CC21.1 Skin tonic + CC21.5 Dry Sores…TDS 

 యయం చివభి ధాటికూ ఆఫ  నుథాలు 75% ఫ యలఖుడా్ బ. ఆఫ  ఆయల యభలనుటల భెఫ డీ తీసఽకోవడం 
కకనసగించింథి. ఆ తభాత ఆఫ ఔు ూభిాగ నమభబంథి.   

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

నుికటటషనర్ 11966...ఇండుమా  ధేనఽ 2014 ఏనమిల్ నఽండు య ైనృమిానిక్స్ నుికటటస్క చేసఽా ధాననఽ. ఢుయ్ు  నుింతంలోని సఫ్టట యేర్ ఔంనెనీలో 
ఔ ఐటీ ఇంజనీయలగ నిచేసఽా ధాననఽ. ధేనఽ ఖుయలగవ్  లో జభిగై ఫ డుఔల్ కమంపలో ఔ భోగిగ య ైనృమిానిక్స్ కూ భిచమం  
చేమఫడా్ నఽ. ఆ సభమంలో ధేనఽ డునెషిన్ ణో ఫాధడెతేధాననఽ. ఔ నుికటటషనర్ నఽండు చికూత్ తీసఽఔుధాననఽ.                    

                           ూభిాగ నమం అబంథి. అపడె ధనేఽ ఈ కోయల్ తీసఽకకని ఈ లవే చమేడం నుియంభించానఽ. 

                          ధనేఽ ఖుయలగంవ్ లో యయధ థిరేలోు  యయం యడుచి యయం ఆథయిభలోు  య ైదమ శినృయం నియాళించే  

                          భుఖుగ యల నుికటటషనయు ఫిందంలో ఔడుని. ఫేభు సామి దమణో గీ భాలఔు య యా య ైనిృమానిక్స్  

                               భఫె డలీు భోఖులఔు ఇసాా  వపంటాభు.        

                              నుియంబంలో, అధాభోగమలఔు సభి అబన భెఫ డ ీఎంనఔ చసేఽకోవడంలో ధనేఽ చాలా ధ యాస్క అవపత 
ఉండయేణిో . కనీ భా లనిమర్ నుాికటీషనరలో  11483 & 02859 నఽండు సభెనై భాయగదయశఔతాంలో ఇథి సఽలబతయం చమేఫడుంథి. 
తిీసభ ిఎవభెధైా భోగకిూ భఫె డీ ఇచిునపడె ధనేఽ సామికూ ఔ అడెఖు దఖగయగ య ళ్ైతేననటలు గ పాయసఽా ంటానఽ. ఈ లవే 
చేమడం ఔ అదఽబతఫ నై అనఽబూత్ర.      

ధేనఽ చేలన చికూత్ఔు సంఫందంిచిన ఔ ఉథాహయణ: భెండె సంవత్భల వమసఽలో ఉనన అఫాఫబకూ థీయఘకయౌఔ 

భలఫదధఔం కైసఽ చికూత్ చరేనఽ. అతనికూ 1వ సంవత్యం నఽంచి భలఫదధఔం ఏయడుంథి. అతనికూ అలోు త్ర భందఽలు 
ఇవాఫడా్ బ గని సభసమ పనభవితం అవపతధే ఉంథి. ధేనఽ అతనికూ కూీంథ ిభెఫ డ ీఇచాునఽ .                   
CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation + CC4.10 
Indigestion...TDS 
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ఈ భెఫ డ ీ200ml  నీటలిో తమాయల చలే ఇచాునఽ. 5 ml మోణాదఽ చొపన ఫాఫు తీసఽఔుధానడె. భూడె భోజులోు  
అతని భలఫదధఔం నుో బంథి. అతనఽ ఈ భఫె డీనఽ భభో భెండె యభలు తీసఽఔుధానడె. థాని తయలయత, సౌఔయమం కోసం 
మోణాదఽ ODకూ తగిగంచఫడుంథ.ి 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
నుికటటషనర్ 11968...ఇండుమా   

                                ధనేఽ AMIE ూభిాచసేఽఔుని చినభమ యథామలమంలో లెైఫరభిమిన్ గ ణొమిభథి 
సంవత్భలు ని చరేనఽ. ఖత సంవత్యం ళెైదభఫాద్ నఽండు య యాన తభాత సామి 
ఆశ్రభాదంణో ఇఔకడ ఉనన ఔ సబ ఔుటలంఫంణో సనినళతిం అవడానికూ భభిము య ైదమ 
శినృభలలో నులగగ నడానికూ అవకశం లభించింథి. ఇథి ధా జీయతంలో గొ భాయల 
ఎందఽఔంటే ఖత 20 సంవత్భలుగ ళెైదభఫాదఽలోని శీ్ర సతమసబ లయే సంసాలో 
నిచేసఽా నన ధేనఽ, ఖుయలగవ్ భవడభధథేి ధా జీయతంలో మిగియౌనుో బన లవేనఽ ూభిా 
చేసఽకకధ ేచఔకని అవకశం.         

ఈ శినృభలలో, ధనేఽ లనిమర్ నుాికటీషనర్ 11483...ఇండియా చారనఽ. అలోత్ర య దైమంణో నుటల య ైనృిమానిక్స్ చికూత్ 

చేసాా  భోఖులఔు భాయగదయశఔతాం వళసిాా  అధఔే యదాలుగ యభికూ సహామడెత ఉధానయల. నుిథమిఔంగ ధనేఽ  

ఎంణో ఆశుయమడడఫ ేకదఽ ఔ యధంగ ఫ భైయచినుో మానఽ. చికూత్ చేమఫడున ఈ భోఖులంణా చఔకగ భోఖ సాసాత  

ను్ ందడం చాల, ఆహా ఏమిటి థేవపని ఆశ్రభాదం అని ధనేఽ ఆశుయమనుో బయ థానిని. ధాలో ఔడా అందభికట సహామడాలని 
భభిము యయల ను్ ంథే ఆనందం యొఔక భూలం కయలని ఆతేిత ఔయౌగింథి. ఢుయ్ు NCR కోఆభి్ధటేర్ కూ భచిమం చలే 
ననఽన య ైనృిమానిక్స్ కోయల్ తీసఽకోవడానికూ భాయగనిభైుశం చలేన ఈ నుికటటషనభిక ఔితజుఞ భయౌని. నుికటటషనయు భాయగదయశఔతాంలో 
ఆధ లు న్ కోయల్ ూభిా చేసఽఔుని 2014 ఏనలి్ నఽండు య ైనృమిానిక్స్ లవే చసేఽా ధాననఽ.  

ఈ సందయబంగ భెండె చికూణా్ అనఽబయలనఽ మీణో ంచఽకోవడం ధాఔు ఎంణో ఆనందంగ ఉంథి.       

#1. ముదట ిఅనఽబవం వమసధానికూ సంఫందించినథి. ధేనఽ చికూత్ చలేన భోఖులోు  36 ఏళ్ా వమకూా ను్ గఔు భభిము నున్ 
లేథా కూయు అలయటలనఽ నుో గొటలట కోయలని పాయంచాడె. ఇథి అతనఽ ముఔావమసఽ నఽండు అలయటబంథి. ఇథ ిచాలా 
ఎఔుకవ కలం నఽంచి ఉనన దఽయలయటల ఔనఽఔ, అతనికూ ధేనఽ కౌని్యౌంగ్ చరేనఽ భభిము థీని యొఔక దఽషపయౌణాలు 
ఖుభించి అతనికూ యవభించానఽ. ఆ తభాత అతనికూ కూీంథి భఫె డీ ఇచాునఽ:  

CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC15.3 Addictions...TDS 

  థళిేనఽ భోజులనుటల భెఫ డ ీతీసఽకకనవలలంథగి అతనికూ చ ననటకిట, చికూత్ తీసఽఔుననభెండె భోజులక ైఆ వమకూా  
ను్ గఔు భభిము నున్ నెై తన కోభిఔనఽ కోలోబ భెండుంటినీ ూభిాగ తీసఽకోవడం భాధేసడె. భఫె డ ీభభొఔ యయం 
నుటల కకనసగించభని కోభనఽ. అనంతయం మోణాదఽనఽ ఔ యయం నుటల OD కూ తగిగంచఫడుంథి. అతనఽ 100% ూభిాగ 
దఽయలయటల నఽండు దాయం అమామడె.    

#2. భెండవ అనఽబవం ధా వమకూాఖతఫ నైథి. ఔసభి ధాఔు ఋతే యఔాసివం ఇయయ ై భెండె భోజులు ఆలసమంగ 
భవడఫే కఔుండా నియంతయ యఔాసివం అవపత ఉననపడె, ధాఔు ధేనఽ ఈ యధంగ చికూత్ చేసఽఔుధాననఽ:  
CC8.1 Female tonic + CC8.6 Menopause + CC8.8 Menses irregular + CC12.1 Adult  
tonic…TDS 

భెఫ డీ తీసఽఔునన భెండె భోజుల తభాత ధాఔు కకంచ ం ఫ యలఖుదల ఔనినంచినథి. భూడవ భోజు అథ ేభాతలినఽ నీటలిో 



 

 

13 

ఔభగిించి ఓషదానిన నీటి యౄంలో తీసఽఔుననపడె ఎంణో అదఽబతఫ ైన పిాయనిన చానంచింథి. యఔాసివం ూభిాగ 
ఆగినుో బంథి. ధేనఽ భభొఔ భోజు నీటిలో భెఫ డీ తీసఽకోవడం కకనసగించానఽ. ఆనె ైభుందఽ జఞఖీతాగ భభో భెండె 
భోజులు TDS గ తీసఽఔుధాననఽ.     

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

నుికటటషనర్ 11380..ఇండుమా  య ైనృిమానిక్స్ ఉయోగించి ఔయగమలనఽ ండుంచడం 
ఖుభించి ధా అనఽబయనిన మీణో ంచఽకోయలని అనఽఔుంటలధాననఽ.  

సొ రకాయ (బ్కటిల్ గార్్):  భాఔు చఔకగ యబంిచలేన నెయడె ఉంథ.ి ఇందఽలో ఔయగమల 
నెంఔం కోసం18’ X15’ సాలం ఔడా ఉంథ.ి ధేనఽ అఔకడ స్ యకమ నుదఽలనఽ  
నెంచాలని నియోబంచఽఔుధాననఽ. ధేనఽ మాంటి పంఖస్క కంఫర ణో నుు ంట్ టానిక్స ఇలా 
తమాయలచేరనఽ:                                                                             
CC1.2 Plant tonic + CC21.7 Fungus, 5 గోళీలు ఒక బ్కెట్ నీటిలో 

 ధేనఽ తి్ర భెండె యభలఔు ఔసభ ిఅనిన ముఔకలఔు నీయల నుో సనఽ. ధేనఽ అనిన ముఔకలణో భాటాు డెత 

 యటి భిదఽయ ైన ఆఔులనఽ ణాకూ “సబభం అని నేభిగ అంటృ భంచి పయౌణాలు ఇయాలని చ నునఽ. 

  
 స్ యకమలు తీఖలు తాయగ నెభగిి నంథ లు యేమడం నుియంబఫ ైంథి. 
2014 ఏనలి్ భధమలో, ధాటని యతాధాలు నఽండు ముఔకలు 2014 ఫ ేధ ల 
చివభిధాటకిూ, స్ యకమ నంథ లు ఇవాడం నుియంభించాబ. థీని యొఔక 
పషఖుచాులు ను్ డవపగ భభిము భిదఽవపగ నెభగిబ.     
ఫేభునన ఇంటికూ నెనై భభమిు ఔకన నివలంచిన యయల స్ యకమలనఽ 
ఔీభం తఔుండా చాసాా  ఇయ ఇంత యఖేంగ భభిము ను్ డవపగ 
ఎదఖడానికూ ఖల యహసమం ఏమిట?ి అని ననఽన అడఖడం నుియంభించాయల. 
కకనిన స్ యకమలు 62 లెంటమీీటర్ నఽండు 70 లెంటమీీటయు ను్ డవప (నెనై 
భభిము తయలయత చిణాిలోు  చాడండు) ఉండడఫ ేకఔ  చాలా భిదఽవపగ 
ఉండయే. స్ యకమనఽ సఽణాయంగ గోటణిో గచిిునపడె థాని ఖుండా యసం 
ఫమటికూ భవడం నుియంబఫ ైంథి!.    

నెదుయ నై స్ యకమలనఽ ధా ఇయలఖును్ యలఖు యభకిూ భభిము లేనళతిేలఔు ంచి నటెాట నఽ. ఈ స్ యకమణో చలేన వంటకలు     
చాలా యలచిఔయంగనా భభమిు ఔయగమలు భిదఽవపగ ఉధానమని యయల నభేొకధానయల.                                        
ధేనఽ నుు ంట్ టానిక్స ఖుభించి య ఫైరషిన్్ ఖుభించి యభికూ చ నునఽ. ఆ తభాత కకంత భంథ ిభళిళ్లు ధా నఽండు భెఫ డలీు న్ు ంథి 
తభ స్ ంత ఔయగమల ణోటలలో థీనిన ఉయోగించడం నుియంభించాయల. 

ములోంగ  ,టర్ నప్ (ఎరర ములోంగ ) మర్ యు నుాలకూర 

ధేనఽ ధా నెయటి ణోటలో భులు ంగి భభిము నులఔయనఽ 
నెంచడానికూ య ైనృిమానిక్స్ ఉయోగించానఽ. భభోసభి అథే 
భెఫ డీనఽ లదధం చరేనఽ:  
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                                                           భునఽట ివలధ ేఈ ఆభగ నిక్స య ఫైరి  ఔయగమలనఽ ఔడా           
చఽటలట ఔకల యభికూ ంచగ యటిణో తమాయలచలేన ఔయలు ఎంణో 
యలచిఔయంగ ఉధానమని యయల ణ యౌనుయల.  

                                                   

# 1.2 Plant tonic + CC21.7 Fungus, బ్కెట్ నీటలిో 
5 గోళీలు   

ధ లకకఔసభి ముఔకలనెై ఈ నీళ్ైు  నుో సాా  సబభం అని 
థ ైవధాభభునఽ సభభించ ేథానిని. ధనేఽ ఈ మిశీభానిన  లే ర్ 
ఫాటిళ్ులో ఔడా నిలాచలే యభనికూ ఔసభ ిముఔకలనె ైచలుు త 
ఈ ముఔకలణో భాటాు డెత ఉండ ేథానిని. 

                                                                                                                                                                                     
 ఈ టంలో చానన యధంగ నులఔయ ఆఔులు య డలుగ చుగ నెభగిబ. టభినప్ దఽంలు చాలా లావపగ 
భభిము ఖుతేా లుగ నభెిగబ. (భధమలో చిణాినిన చాడండు. భులు ంగి దఽంలు భిదఽవపగ ను్ డవపగ నభెిగబ. 
అందఽలో చాలా వయఔ 42 లంె.మీ. ను్ డవప ఔడా నభెిగబ (ఔుడు య ైప చితంి చాడండు). చిు భులు ంగ ిలేత 
కకఫఫభ ివలె యలచిగ ఉధానబ. యటిని యలచి చాలన యయంణా ఎంణో ఇషట డా్ యల.                                                                                                        

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

 పిశ్నలు జవాబ్ులు  

1. శిన: ధనేఽ ఉండ ే నుింతంలో ఇత లై్ ఆలకహాల్ థొయఔఔనుో ణ ేసఽలువపగ థొభకిై మిత్రలేట డ్ లభిట్ నఽ 
ఉయోగించవచాు ? 

జయఫు:  ఉయోగించఔడదఽ ఎందఽఔంటే  మిత లై్ ఆలకహాల్ యషూభతిఫ నైథి అథి లోయౌకూ తీసఽఔుంట:ే యనృఫంగ్ 

ఆలకహాల్ వలె నిచేసఽా ంథ.ి ఆదయశవంతంగ ఉండటానికూ 96% సాచఛత ఔయౌగిన ఆలకహాల్ ధే యడాయౌ. ఇథి అందఽఫాటలలో 
లేఔనుో ణ,ే ణాణాకయౌఔ చయమగ జిన్ లేథా యోడాక వంటి భదమం ఉయోగించవచఽు, 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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1. శిన: SRHVP మిషనఽ ఉయోగించి ఔ యమది లక్షణానికూ భంచి భెఫ డీ తమాయల చేలేా  థానిని ధా 108 లల ఫాక్స్ 
లోని తగని మిశభీానికూ జోడుంచవ చాు? 

జయఫు: 108CC ఫాఔు్నఽ భా భిరోధన ఫిందం నియంతయం నయనీఔభసిోా ంథి. అందఽవలు  య ైనృిమానిక్స్  యొఔక 
అభివిథిధకూ ఇటల వంటి యజమవంతఫ ైన భఫె డలీ  సభాచాయం ఎంణో నుిభుకమత ఔయౌగనిథ.ి అబణ ేభోగికూ వమకూాఖతంగ 
మీయల మిషన్ నఽంచి తమాయలచేలన భెఫ డఔీు థీనిని జోడుంచ వదుని సాచిసఽా ధానభు. ఎందఽఔంటే భా భరిోధధా 
ఫిందం ఔ సదాయణ మిశీభం జోడుంచే భుందఽ భఫె డ ీయొఔక అధేఔ ఇతయ అంరలనఽ భిఖణనలోకూ తీసఽఔుంటలంథి. 
నుికటటషనయలు  అందయౄ ఔనీసం భంెడె సంవత్భలఔు ఔసభి 108 CC ఫాఔు్నఽ భఛీాభిె చమేాలని ఫభేు లనూయల్ 
చేసఽా ధానభు. ఇందఽ కోసం సా నిఔ సభనామఔయా నఽ సంథింిచండు లేథా ఆశీభానిన సందభిశంచి నపడె ఏభటల 
చేమడానికూ భుందఽగధే భాఔు ఇఫ బల్ ంండు.   

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

2. శిన: ఔ నఱేెంటల తన వదు  హో మియోత్ర భఫె డీ ఉందని థానిని  య ైనృమిానిక్స్ నెై అతనికూ ఉనన యరాసం కయణంగధన  
లేథా ఆభిాఔ భిలాత్ర కయణంగధన నోు ట న్ ట ైజ్ చమేభని అడెఖుతేధానయల,  థీనికూ ఏ ను్ ట నీ్ని ఉయోగించాయౌ 200C సభ ి

నుో తేంథా ? 

  జయఫు : మీయల హో మియోత్ర భెఫ డీనఽ నుో ట ంట ైజ్ చమేవలల వలేా  ఆ భెఫ డీ యొఔక అసలు నుో టేనీ్కూ  

  విథిధ  చ మామయౌ. అబనటకిట, భోగకిూ నిజంగ య ైనృిమానిక్స్ నె ైఎఔుకవ నభభఔం ఉంట ేభోగిణో  

  సంథిింపలు చలే భన భెఫ డనీఽ లదధం చేమటం భంచిథ.ి 

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

3. శిన:  భోఖ చభితలి యమద ినియయణలలో చాలేా , అపామసఔుడె అభివిథిధని  రతం యౄంలో ణ యౌమజైసాా  ఉంటాయల ఇథ ి
ఎలా ఖణిసా యల ? 

జయఫు: ఈ ఖణాంకలు భోగి నఽండు వచిునయ. అయ కచిుతఫ నైయ కఔనుో వచఽు, కనీ అయ భంచి భాయగదభిశగ నిచేల 
తయచఽగ భన చికూత్ఔు యిోజనం చేఔయలసా బ. అబణ ేథనీిని ఖణించడం  అంత సఽలబం కదఽ. భోగిణో కకంత 
సంపాషణ తభాత భాతఫిే ఈ సభాచాభనిన అతని నఽండు లేఔభించవచఽు. 

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

4. శిన:  కకంతభంథి భోఖులు TDS మోణాదఽలో ఉననపడె CC6.3 Diabetes నఽ భత్రి ూట  ఔ మోణాదఽ   
తీసఽఔునన తభాత యఔాంలో చకెకయ సా బ తగిగనటలు  ణ యౌనుయల. దమచలే భోగణిో ఎలా వమవహభించాలో సలహా 
ఇవాండు.  

    జయఫు: భోగ ిఅలోు త్ర ఓషధం ఔడా తీసఽఔుంటలధానభ అనన థానినెై ఇథి ఆదాయడు ఉంటలంథ.ి చాలా భంథ ిభోఖులు 
ఏథో  ఔ యఔఫ నై భధఽఫేహ ఓషధం మీద ఆదాయడు ఉననందఽన భనం జఞఖీతాగ వమవహభించాయౌ. OD  సాచించడం 
థాాభ భఫె డ ీనుియంభించండు, ఔీభంగ TDS వయఔు నెంచండు. 

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

5. శిన:  కమన్ర్ భోగికూ అతని య దైఽమడె కమన్ర్ తగిగనుో బందని చ నన తభాత ఔడా నుికటటషనర్ కమన్ర్ చికూత్  
నఽ కకనసగించాలా ? 
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జయఫు: అవపనఽ, ఎందఽఔంటే భనం ఇచేు అనిన భఫె డీలఔు చికూత్నఽ ఔీభంగ తగిగసాా  వసా భు; ఔనఽఔ భోగికూ ఈ కూీంథ ి
భెఫ డీ ఇవాండు: 

CC2.1 Cancers – all + CC2.3 Tumours & Growths (అవసయం ఫయేఔు) + శభయీ పాగనికూ చ ంథని ణిమేఔ  
భెఫ డ…ీOD  4 యభలఔు తయలయత OW  4 యభలఔు. థీని తయలయత, కైవలం *CC2.1 Cancers – all…న లకు ఒక 
మోతాదు చొపన 6 ధ లలు తయలయత మూడు న లలకు ఒక మోతాదు చొపన సంవత్యం వయఔు చివయగ 
సంవత్్ర్ానికి ఒక మోతాదు చొపన ఏడె సంవత్భల వయఔు తీసఽకోయయౌ. 

*CC2.1 Cancers – all అధేథ ితయౌుదండెిలు భభిము ణాత భుణాా తలలో ఎవభకిెైధా కమన్ర్ ఉననటటబణే ఆ 
ఔుటలంఫ సబుమలఔు భుందఽ జఞఖీతా కోసం భభిము కమన్ర్ చికూత్ నఽండు ఫమట డున కకతా భోఖులఔు ఔడా …OW 

గ ధాలుఖు యభలఔు,  న లకు ఒక మోతాదు చొపన ఆయల ధ లల వయఔు, మూడు న లలకు ఒక మోతాదు చొపన 
సంవత్యం వయఔు చివయగ సంవత్్ర్ానికి ఒక మోతాదు చొపన ఏడె సంవత్భల వయఔు తీసఽకోయయౌ. 

సాచన: నెైన సాచించిన భెఫ డీలు యడెతేనపడె భూడె భోజుల భుందఽ లేథా భూడె భోజులు య నఔ భభై 
ఇతయ య ఫైరి  మిశీభాలనఽ తీసఽకోఔడదఽ.  

*ఔయళే్  SRHVP మిషనఽ ఉయోగిలేా   CC2.1 Cancers – all  ఫదఽలుగ : BR4 Fear + SM1 Removal 

of Entities + SM2 Divine Protection + SR282 Carcinosin CM ఇయాయౌ. 

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

నుికటటషనయుఔు సాచన : మీయల డాఔటర్ అఖభాల్ గభిని అడఖవలలన శినలు ఉధానమా ? ఉననటు బణే ఈ కూీంథి య బ్ లెటై్ ఔు 
ంండు.  

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

             దివయ వ ైదుయని దివయ వాణి 


శభయీభు ఔ ణాణాకయౌఔ నియసం. ఇథి అనిన యకల యమధఽలు, గమాలఔు ఖుభి అవపతధే ఉంటలంథి. అబణ ేఈ శభయీభు 
భనలనఽ సంసయభధ ేసఖభనిన థాటించే ఔ చఔకని ధావ వంటథి.ి ఈ ధావనఽ భంచి లాత్రలో భభమిు యిోజనకభగి 
ఉంచాయౌ.  భన శభీయ సంయక్షణఔు అవసయఫ నై థానిఔధాన ఎఔుకవగ భన దిఱటని థేహం య ైప భయలు ఔడదఽ. ఇథి ఇతయలల 
పాభనిన తగిగంచడానికూ ఉయోగించాయౌ కనీ భనఔు భనం పాయం కఔడదఽ. ఈ థేహానిన ఇతయల లవేఔు 
ఉయోగించఽకోయయౌ కనీ యభ ినఽండు లేవలనఽ పచఽుకోవడానికూ మిత్రనంచఔడదఽ ”. 

…శీ్ర సతమసబఫాఫా, అందభనిీ నేమిించండు, అందభికట లవే చేమండు, ఎలు పడె సహామం చేమండు, ఎవాభిని 
ఫాధనటెటఔండు, సతమసబఫాఫా 81 భోజు 2005 జఞఞ కయా పసాఔం నఽండు ఖీళింఫడుంథి. 

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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“సభాజంలో భంచి నయేల సంనుథించండు. లయేేమీ దమేమం కయయౌ. లవే చాలా భుకమఫ నైథ.ి ఇథ ి    
యనమానిన నుో ి త్ళించడానికూ భభమిు భానవ జఞత్ర యొఔక ఏఔణాానిన భభింత నెంన్ు ంథించడానికూ 
సహామడెతేంథ.ి ఏఔణాానిన నుో ి త్ళించడఫే మీ జీయత లక్షమం కయయౌ”. 

…శీ్ర సతమసబఫాఫా… అందభీన నేిమించండు, అందభకిట లవే చేమండు, ఎలు పడా సహామం చేమండు, ఎవభినీ ఫాదించ 
ఔండు,.సతమ సబ ఫాఫా యభ ి81 పటిటన భోజు  జఞఞ కయాం 2005 లో యడెదల చేలన పసాఔంనఽండు. 

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

 పికటనలు 

నిరవహ ంచబ్ర యేి శిక్షణా శిబ్రర్ాలు  

 ఇండియా కాసరగడ్   కేర  : AVP ట్ైనైింగ్ 27-28 సెపెీంబ్ర్ 2014, సంపిదించవలసని వారల ర్ాజషే్ ర్ామన్ 8943 
351524 లేదా వ బ్్ై్ట్  trainer1.ker@vibrionics.org 

a. మూ.కె.  లండన్ : చికూ ణా్ నిపణులందభ ిసభాయశేభు 2014  లనెెటంఫర్ 14 భభమిు AVP శిక్షణా 
శినృయం 2014 లెనెటంఫర్ 27-28, సంథిించవలలన యయల జయమ్  020-8551 3979 లేథా య ఫలై్ట్  

jeramjoe@gmail.com 

య ైనృిమానిక్స్ శిక్షణ ఇచుే యభకిూ సాచన: శిక్షణా శినృభలు ఔు సంఫందించి ణిాయఔ లదధం చసేఽఔుంటే యట ియవభలు : 
99sairam@vibrionics.org ఔు ంండు. 

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

 సంనుాదకుని నుండి పితయయక సమాచారం 

డాఔటర్ అఖభాల్ భభమిు యభ ిశీ్రభత్ర ణో ట డ్ ళెనీ ి2013 జనవభలిో నియాళించిన ఇంటయౄాన ణాలఔు ఔట ిభెండె 
పాగలనఽ 2014 జూలెై లో సో ల్ జర్న్ యడెదల చరేయల. అధేఔ యలేభంథి ఈ ఇంటయౄాననఽ 
http://vimeo.com/souljourns  థాాభ యక్ష్ుంచాయల భభమిు ఇటకిై వందలాథ ిభంథి తభ నుింతంలో ఉండ ే
నుికటటషనయు సభాచాయం కోసం భభిము నుికటటషనర్ కవడానికూ సంఫందించిన  యచాయణలనఽ య ైనృమిానిక్స్ టీమ్ ఔు 
ంనంచాయల. మీయల ఈ యడుయోలనఽ చాడఔ నుో ణే తనిసభగి చాడండు  అలాగ ైయటనిి మీ భోఖులణో ంచఽకోవడం 

థాాభ ఔడా ఆనంథిసా యని ఫేభు పాయసఽా ధానం. కూీంథి యౌంఔు థాాభ మీయల యటిని మూటృమబ్ ఛానల్ లో 
ఔనఽగొంటాయల: 

i. ముదట ిపాఖభు: www.youtube.com/watch?v=Pkc88avcYNQ ఫాఫాణో డాఔటర్ అఖభాల్ వమకూాఖత 
అనఽబయలు 

ii. భెండవ పాఖభు : www.youtube.com/watch?v=fNzC6XxLH50   య ైనిృమానిక్స్ ణో సహా డాఔటర్ అఖభాల్ 
యొఔక భభనిిన అనఽబయలు  

అలాగ,ై భన యడుయో  వ ైబి్రయానిక్స్ అంటే ఏమిట ిఈ యడుయోనఽ ఇంతవయఔు ధాలుఖు యేల వయఔు యక్ష్ుంచాయల. మీయల మీ 
భోఖులు ఔడా కూంద ఇచిున యౌంఔు థాాభ ఈ యడుయో నఽ చాడవచఽు  www.vibrionics.org  

భుకమ ఖభనిఔ: నుికటటషనయలు  అందభకిట భుకమ సాచన  

mailto:trainer1.ker@vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
http://vimeo.com/souljourns
http://www.youtube.com/watch?v=Pkc88avcYNQ
http://www.youtube.com/watch?v=fNzC6XxLH50
http://www.vibrionics.org/
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 ఫేభు అందఽకకనన కసైఽలనీన అదఽబతంగ ఉధానబ కనీ ఫేభు యటిని చిఽభించ లేఔ నుో తేధానభు.  
ఎందఽఔంటే కకంత భుకమ సభాచాయం ఈ భోఖ చభతి ిలలో ఉండడం లేదఽ ఆ యవభలు నుికటటషనర్ భాతఫిే 
అంథించఖలయల కఫటిట  మీయల మీ కసైఽనఽ ంననపడె దమచలే కూీంథ ియవభలనఽ తనిసభగి ంనంచాలని 
ఖభనించండు.: 

 భోగ ియొఔక వమసఽ, భఖ లేథా ఆడ, చికూత్ నుియంభించిన ణేథ,ీ తీవఫి నై లక్షణాలు యవయణాతభఔ జఞనృణా, థయీఘకయౌఔ 
లక్షణాల యవయణాతభఔ జఞనృణా, తిీ థయీఘకయౌఔ లక్షణం యొఔక కలవమవద,ి  తిీ థయీఘకయౌఔ లక్షణానికూ ఏథ ధైా కయణం ఉంటే 
థాని యవయభులు, భభై య ధైా ఇతయ కయణాలు, ఇట ివయఔ తీసఽఔుంటలననచికూత్, ఖతంలో తీసఽఔునన చికూత్, ఇచిున 
కంఫర  భభిము థాని మోణాదఽ, యమద ినియయణలో ఫ యలఖుదల రతం , ణథేీ యభీగ ఫ యలఖుదల  రతం భకియల్ , తేథ ిభిలాత్ర, 
భభిము ఏథ ైధా ఇతయ సంఫందిత సభాచాయం .  

బయషమతేా  యభా లేకలలో మీ కసైఽలనఽ చయేుడానికూ ఇథి భాఔు సహామడెతేంథి.  

   భా య ఫలై్ట్ www.vibrionics.org. థీనిలో నుికటటషనర్ నుో యటల్ లో మీయల లాగని్ అవాడానికూ మీ భజిిలేట షోన్ ధ ంఫర్ 
అవసయం. మీ ఇఫ బల్ చియలధాభా భాభణి,ే దమచలే యలెైనంత తాయగ  news@vibrionics.org  థాాభ 
భాఔు ణ యౌమజమైండు . 

   మీయల ఈ యయా లేకనఽ మీ భోఖులఔు ఔడా ంనంచవచఽు. యభ ిశినలఔు సభాదాధాల కోసం లేథా భరిోధన 

భభిము తి్రసందన కోసం భాఔు ంనంచండు. 
*************************************************************************************** 
 

 
 

 

                                                         ఓం సాయి ర్ామ్! 
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