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నిమఫ ైన యతియో తృికటీషనభల భ,  
నాతన స్టైల్ లో తయార ైన వరా  లేఖ విడుదల సందరభంగ 
భన నమితభ బిువప బఖయన్ శీ్ర సతయ సబ ఫాఫా యొఔక 89వ జనమథని యత ియబ సందయభభున, సబ యతయిోతుక్స్ 
యొఔక యభా లేకనఽ నేిభూభిత లవేణో సభభుింఙఽటఔు ఫేఫ ంణో సంణోఱంఙఽఙఽధానభు. యభా లేకనఽ ఈ యధఫ ైన నాతన 
తయహాలో సభభిుంఙఽటఔు భాఔు అనఽఖీళ ంచిన సామికి ఫభేు ఔితఘఞతలు ణ లుపక ంటుధానభు. ఔష్ీ లు భభమిు 
భోఖభుల ఫాభని డని యభకి,ి లవేలంథింఙఽటఔు యతయిో తృికటీషనయలల గ భనందయం పనయంకితం అవాడం థాాభ సామి మీద 
భన యొఔక బకిాతు ఙాపణాం. 

ళెచ ట ిఎ ంఎల్ ందా అనఽసభించి ఫభేు తమాయల చలేన ణోయౌ సంచిఔ ఇథి. థీతు వలన తృఠఔులఔు సఫజెఔుీ  కియం కసైఽలనఽ 
య తేఔుటఔు యలు ఔలుగ తేంథి. సిఽా ణాతుకి రోధన కిిీమ ఈ సంచిఔఔు భాతఫి ేఉయోఖడెతేంథి. దభులనఽ భభమిు ఖత 
అతున సంచిఔల యషమాలనఽ రోదింఙటాతుక ి ఈ రోధన కిిీమనఽ ఫేమింక యసాిత యలసా భు. కతూ ఈ తుకి భా ట ంఔు క ంత 
సభమం టీవఙఽు. అందఽవలన మీయల ఒయలు వళ ంఙవయౌ్ంథిగ కోయలఙఽధానభు. ఈ నాతన ందా యభా  లేకనఽ భభంిత 
చేయలవగ, ఉయోఖఔయంగ చసేఽా ందతు ఫభేు పాయసఽా ధానభు. 
యభా లేకనఽ ఫ యలఖు భచిినందఽఔు భభమిు థాతుఔవసయఫ నై సభాగిీతు అంథింఙడాతుకి ఎంణో భంథ ిసహామ 
సహకభలంథించాయల. మీ యొఔక నేభిూభతి లేవఔు భా యొఔక హిదమూయాఔ ధనయయదభులు. తృికటీషనయలందయల భా ఈ 
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ఔిఱకి ఉణేాజితేల ై తభ కైసఽ ళ సీభీలనఽ ఇతయ యషమాలనఽ భవిూయ క యఔు భాఔు ంఖలయతు ఆశిసఽా ధానభు (కైసఽ ళ సీభలీ 
క యఔు దర తుభైేశభులనఽ ఈ సంచిఔలో కిీంద ఇచిున ఔిటనలు యపాఖంలో ఙాడండ)ి. కలఔీభభున యభా  లేక భభింత 
అతేవిథిి  చ ందఖలదతు పాయసాా  ఈ యషమంలో సామి యొఔక భాయగదయశఔతాభునఽ ఫభేు సథా కోయలణాభు. 
ఈ సంచిఔనఽ ఙథియన తయలయత మీయల మీ యొఔక యయకాయనభునఽ, సాఙనలనఽ భభమిు నాతన ల టీల్ లో తమాభెనై యభా  లేక 
ఖుభించి అతేతృిమాలనఽ భా ట ం సబుయలు ణ లుసఽకోవడాతుకి ంఖలయతు పాయసఽా ధానభు. మీ నఽంచి సుందననఽ ఫభేు చాలా 
హభిిసా భు. మీయల ననఽన ధేయలగ news@vibrionics.org వదే సంథిింఙవఙఽు. 
ఆధఽనిక ట్ైనైింగ్ గుర ంచి కరొ తా విషయాలు మర యు నాతన వరా  లేఖా విభాగం 
సబ యతియోతుక్స్ నాయస్క ల టర్ మీఔు మీ యతియో తృికటీస్క లో సహామ డఖలదతు భభమిు తృికటీషనయల భధయ సమిఱీ  తణాాతున 
అలవయుఖలదతు ఫేభు పాయసఽా ధానభు. యతయిో తృికటీషనయలల  భోఖులఔు అతయంత నేిభణో, అతేయతాభ య దైయ లవే అంథించ ేయధంగ 
ణోడుడటఫే భా లక్షయం. ఇథి జఞనాలోఉంఙఽక తు ధనేఽ భెండె ఔిటనలు చమేఫర ఙఽధాననఽ. 
ముదటథి,ి ఈసంచిఔణో తృియంతేంచి, మీయల భోఖులఔుచలేే చికతి్నఽ ఫ యలఖుయచే యయధ యయసలనఽ ఙిఽభింఙఫర తేధాననఽ. ఈ 
యయసలు కలఔీభంగ యభా లేకలలో ఔిటింఙఫడ,ి యతియోతుక్స్ య బ్ ల టైలల  ఙిఽభింఙ ఫడెనఽ. ధేనఽ తయఙఽగ యవయణ్కోభై, 
య ైదఽయలకి ణోడుడ ేభుకయయషమాలతూన బీయయసలలో ణ లుఫడెనఽ. ఇటువంటవితూన శిన-జయఫుల శ్రభిిఔలో ఙిఽభతిభబే 
సౌలబయం లేదఽ. ఈ యయసభులవలన చికతి్ యదాధాలనఽ పనభవలోకించి, సభథిిథిే , సిఽా త నాతనయదాధాలనఽ జతచలేే 
యలుఔలుఖుతేంథి. దమచలే తృికటీషనర్్ అందయౄ ఈ యయసలనఽ తథఔేంగ ఙదవభతు కోభఔి. 
ముదట ియయసం: భందఽ మోణాదఽ, లేయంచే యధం. ఈ యయసం యతియోతుక్స్ య బ్ ల ైట్ లో, భసిో భె్స్క ల ైఫభిలీోతు, ఫుక్స్, యడయిోస్క 
& ఆభిీఔల్్ ల క్షధలల  వపననథి. ఇథి తృికటీషనర్్ క యఔు భాతఫిే. మీయల www.vibrionics.org లో లాగిన్ చేల ఙాడఖలయల.      
భెండవథి: యభా లేకలో ‘అదనభుగ’ అధే శ్రభిిఔ జత చసేఽా ధానభు. ఇథే యభా లేకలో అంతిభ శ్రభిిఔ. థీతులో యతియోతుక్స్ 
సంగాతుక ిఉముఔాఫ నై యయధ యషమాలు ఙభుింఙఫడెనఽ. పౌగోయఔంగ యభేె,ై యయధ థిరేలలో వపధాన, భనఽషేల 
హిదమాలు ఔటే.  
భన ణొయౌ యయసం ‘అదనభుగ’ శ్రభిిఔలో అఫ భిక భభిము కెనడా శిక్షఔులు & సహ దయశఔులు 01339…USA, తభ తృింతంలోతు 
యయధ తృికటీషనర్్ తు ఏభతీిలో సంథిించి, యభితు శినలడిగి యసుయం ధేయలుక నఽనటుల  చమేుఙఽధానభో యవభిసా యల. తృికటీషనర్్ ణో 
సంథిింపలఔు బథొఔ భంచి ఉథాహయణ్. ఈ యధంగ చమేుటఔు బతయభాభగ లు ఔడా వపననయ. అనఽబవజుు ల ైన తృికటీషనర్్ 
తు తభ శినలడగి,ి యభనిఽండ ితభతృియణ్యత విథిే  చసేఽక తు, తభభోఖుల చికిత్నఽ ఫ యలఖుయఙఽట భుకయఫ నైథి. ఈ తుయేథఔి 
థాాభ తృికటీషనయలఔు, బతయ తృికటీషనయలనఽ ఔయౌలే అూయా అవకశం, భభమిు తల క్స థిరేలలో కఔుండా జభగిై ఇటువంటి 
సత్ంగల వలన ఔయౌగై లాపాలు అయాభవపణాబ. 

సయ వ ైబ్రయిానిక్స్ అనగనమేి?  
ూజయఫాఫాయభి 89వ జనమథని యబ సందయభభున (నవంఫర్ 23వ ణథేనీ) యభ ిజణు కయిo “సబ య ైతమిాతుక్స్ అనగధేమి” 
అనఽ యడయిో, ‘సబభం సాసాణా తయంగలు’ (సబభం ళీయౌంగ్ య ఫైరషిన్్) ఇంగీలష్ ణోఫాటు 13 పాషలలొ యడెదల 
చేమఫడినథి ణ లుపటఔు ధధే ంణో సంణోఱంఙఽఙఽధాననఽ.   
ఈ యడియో ణొయౌ ‘అంతభె తీమ య ైతమిాతుక్స్ సభాయేశం’, పటీభిాలో ఈ సంవత్యం జనవభిలో దిభిశంఙఫడనిథి. నాతన 
అనఽయథాలు తాయలోధే య ైతమిాతుక్స్ య బ్ ల ైట్ www.vibrionics.org లో ఙాడఖలయల.    
ఆరోగయమునకు కరనిి సాచనలు 
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చివయగ ధనేఽ మీఔు చ ుఫర బేథమేిటంటే, ఇట వలే భైడయిో సబలో ఙిఽభతిఫ నై యయసం, రకహాయం యొఔక  యలువ - 
ధిభపాఖం, థిాతీమపాఖం http://media.radiosai.org/journals/vol_12/01OCT14/Vegetarianism-part-01.html లో 
ఙదవండి. 
ఈయయసంలో రకహాయం తృిభుకయత ఖుభించి శీ్ర సతయ సబఫాఫా యభి ఫర ధనలుననయ. భాంసహాయ పోజనభు వలల  
భానవశభీయంలో ఔలుఖు అధాభోగయలు, భనసఽమీద ఔయౌగై దఽష ర్పావం ఖుభించి శీ్ర ఫాఫాగయల సుషీంగ యశథఔీభించాయల. ఔనఽఔ ఈ 
యయసతున మీయల ఙదవటఫేకఔ, బతయ భోఖులఔు ఔడా ఙథియ, యతునంచి, రకహాయం తినఽటవలల  ఔయౌగై లాపాలనఽ, భాంసహాయం 
తినఽటవలన ఏదఽభ్కంటునన అధాభోఖయలాతితు యశథఔీభించి, యయల తభ ఆహాయంణో యిోజనం తృ ంథేలా చేమభతు కోయలతేధాననఽ.  
నేిభూభతిఫ నై సబలవేలో,  
జిత్ అఖభాల్ 
***************************************************************************************** 

      వ ైబ్రియో మిశ్మొాలు (ర మెడీలు) ఉయోగ ంచిన కేసఽల వివరలు 

1. నుయంకరొయాటిక్స కయన్ర్ 12051...భారత దేశ్ము  
అఫ భకిలో తువలంచటేపుడె 80 సంవత్భల న థాే ఫ  ఔడెపధొనుణో ఆఔయౌలేఔ ఏడాథిగ ఫాధడెత, ఔుభాభెా వదేఔు 
భుంఫాబ భగ, 2014 ఫవిభలిో ఆఫ ఔు జభినన య దైయభీక్షలలో ఆఫ ఔు ఎడ ధలకయభి్ధలభా (తృయంకిీమాటిక్స కయన్ర్) ఉననటుల  
ణ యౌలంథి. ఆ ఔణ్తిి 5 x 2.6 ల ం.మీ. ల జై్ ణో, 3.3 జీవకిీమ ఙయయణో IIB దశలో ఉననటుల  ణయేౌంథి. థీతుకి శసారచికతి్ లేదఽ. ఆఫ ఔు 
19సయలల  భడైబిేషన్, కటమోత యన భందఽలు బచేుయల. య ైదఽయల అతతృిమం కియం ఇటువంటి య ైదయం వలన ఔణ్తిి యొఔక 
జీవకిీమ ఙయయతు 1.5 ఔు తగిగంఙడం థాాభ కన్ర్ యొఔక యయనాతు అభిఔటీవఙఽు కతూ థయీఘకయౌఔ యిోజనం తఔుకవ. చికతి్ 
తయలయత, భోగి చాలా తుభశణో, తుయలణా్హంణో ఉననథి. 
ఈ భలిాతిలో ఆఫ ఔు కిీంద నభే్కనన మిశీభాలు బవాఫడనియ. 
CC2.1 Cancers-all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumors & Growths + CC4.7 Gallstones + CC12.1 Adult 
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD 
య ైఫరి తు తీసఽఔునన ఔ ధ లలోధే ఆఫ లో యరాసం న ంతృ ంథి, ఫలాతున ఫ లల గ తిభిగ ితృ ంథింథి. ఆఫ  ఔడెపలో భంటఔడా తగిగ , 
జూల ై 2014 ధాటకిి ఆఫ  ధ భమథిగ కోలుక నసగిoథి. జూల ై 2014 లో, ఔ PET-CT సకన్ జభగిింథి. య దైఽయల కియం, 
భోగయిొఔక ఔణ్ితి క్షణీ్ించింథి భభిము థాతు జీవ కిీమాతమఔ ఙయయ సఽధానకి డితృో బంథి. ఆఫ  నాయమార్క తిభిగ ివచిున 
తభాత, ల న ీంఫర్ 2014 లో నాయమార్క లో చలేన CT సకన్ ఔడా పాయతథేశంలో సకన్ వల ధే ఉండ ిజీవకిీమ కయయఔలాతృలు 
తుయౌచినటుల  తుభి భించినథి. ఆఖసఽీ లో ఆఫ  ట పై్2 భధఽఫేహంణో ఫాధడెఙఽండగ బచిున ఓషధంణో భధఽఫహేం 
తుమంతణి్ఔు వచిుంథి. అకోీ ఫర్ లో జభిగని భూడవ CT సకన్ మిగియౌన ఔణ్జణలంలో ఎటువంట ిఫ టాసీ టిక్స కయయఔలాతృలు 
లేవతు తుభి భించింథి. ఈ యబయయాణో తిి 2ధ లలఔు సకన్ చమేనఔకయలేదతు ఆఫ  య ైదఽయలు చ తృుయల. ఆఫ ఔు తఔుకవ య దైయ 
భకీ్షలు జభిగ ైఅవకశం ఉంథి. అకోీ ఫర్ ధాటిక,ి ఆఫ  యతియో QDS నఽ క నసగసిాా ధే వపననథి. 
భోగి యయకయ: 
భోగి చాలా సంణోషంగ వపననథి. ఆఫ ఔు తన అదఽభతఫ నై భోఖసాసాతఔు యతియో య దైయఫ ేకయణ్భతునసఽా ంథి. సామి తనన  ై
ఙానన అతృయ ఔయలణ్ఔు ఆఫ  సామికి ఔితజఞతభలుగ తుయౌచితృోబంథి. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2. ఆసా ా02799...యు క   
62 ఏళ్ల  భళ ళ్ తీవఫి నై ఉఫబసంణో 40 సం.లఔు న ైగ ఫాధడెత అుటలల  ల ీభబడ్ ఇధేేలర్ 3 - 4 సయలల  వపయోగించథేి. 
ఆఫ ఔు ఏనలి్1, 2014 న కిీంథి చికతి్ తృియంతేంఙఫడoిథి: 
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Emotional & Mental tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 
Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat 

chronic...QDS ఔ ధ ల యడిన నభమట TDS ఔు తగిగంచింథి.  
4 యభలలో ఆఫ ఔు యయద ిసఖం తగిగంథి. ఇధేేలర్ ఉయోఖం BDకి తగిగంఙఖయౌగింథి. 5 యభల చికిత్ తయలయత, ఫే8, 2014 న, 
ఆఫ  ఇధేేలర్ యడెఔ ఆనయలే, ూభిాగ ఫాఖుందతు తృికిీషనర్ ణో చ ుటాతుక ివచిుంథి. కతు యయల ఆఫ ఔు థీయఘకల ఆసా ా భోఖం 
ఉండథేి ఔనఽఔ 6 ధ లల తృటు BD చికిత్నఽ క నసగించి, జీయతభంణా OD తు క నసగింఙభతు చ నుభి. ఆఫ  ఆనందంగ 
అంగీఔభించింథి.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
3. మలబదీకం, అజీరణం & ఈతకలుు  (కoడిడా)11966…భారత దేశ్ము  
ఆఖషేీ  15, 2014న, 2½ సం.ల వమసఽనన ఔ ఫాలుడె ఖత 1½ సం.లుగ థయీఘకయౌఔ భలఫదిఔం, అజీభిాణో ఫాధడెత 
చికతి్కోసం తీసఽఔుభఫడాా డె. అతనఽ ఔడెపధొనుణో థాథాప తిిభతిి భధయలో తుదలిేసాా  ఏడెసఽా ధానడె. తయౌలదండెిలు 
అలోతి య థైాయతున 2 సయలల  మితినంచాయల. కతు ఫాధ తఖగలేదఽ. అతతుక ి 200 ml తూయల (తిి కంఫర  ఔ డాిప్) లో చలేన 
భెఫ డీ ఇచిుతిమి: 
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion + CC12.2 Child tonic…TDS 
 

3 భోజుల చికిత్ణో, భలఫదిఔం, అజీభిా తృో మాబ. చికతి్ఔు భునఽప ఫాలుడె అతిగ చాకెలటుల  తల కటుల  తిధయేడె. 
అందఽవలన అతతు ఆహాయంలో భాయలులు చరేయల. తల కటుల  అతతుక ిఇవాఔుండా అతతు ఆహాయంలో ఙకెకయ తగిగంచి, అథే 
మోణాదఽణో య ైదయం జభగిింథి. క థిే  ధ లలుగ శియవప భలయంధంి ఙఽటృీ  శియ్ంధయియద ి(పంఖల్ ఇధ ె క్షన్ )యయనంచి, 2 ఇంచిల 
ఫొ ఫబ తయఙఽగ ఔతునంచథేి. తృికటీషనర్ శభయీనేఖిుల శియ్ంధయియది అదఽపకోసం మిశీభం కిీంథి యదంగ భాయలు చలేధాయల: 
#2. Combo #1 + CC12.2 Child tonic + CC17.2 Cleansing + CC21.7 Fungus…TDS 

తూటితు ఔడా 200 ml నఽండి 400 ml వయఔు న ంచాయల. 2-3 భోజుల తయలయత శియ్ంధ ిసంఔీభణ్, 2యభల తయలయత ఙయమయయది 
ఔడా సంూభిాగ నమఫ నైయ. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
4. కీళ్ు  నొపులు మర యు బ్రగుసఽ తనం 03112...గరొస్క 
18సం.ల. ఔుయీయడె తన శభీయంలో కటళ్లతూనధొనుగ ఉననవతు, తనశభయీం ముదఽే గ వపందతు, వంఙలేనతు, యేళ్ైల  భభిము కళ్ైల  
తిమిమభతినంణో ఉధానమతు భయదఽచరేడె. తనఽ ఔథయిౌనపుడలాల , తనకటళ్లలో ఔయఔయభధ ేశఫేం వసఽా ందతు చ తృుడె. అతనఽ 
విదఽి తువల  ఫాధడెఙఽధానడె. ఈ యదంగ అతనఽ ఖత క తున ధ లలుగ పాద డెతేధానడె కతూ ఏ య ైదఽయతూన సంథింిఙలేదఽ. 
భోగిక ిఫవిభలిో కిీంథ ియతయిో చికతి్ తృియంతేంచాయల: 
CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis…TDS  
అథ ేభెఫ డీతు అతనఽ తన సభసయలు తిభగిి భఔుండా ఉండెటఔు TDS యడెతేధానడె. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
5. మానసక ఆందోళ్నలు, కళ్ళకలక 03112…గరొస్క  
ఔ 17సం.ల. ఫాలుడె భెండె యేయల యేయల సభసయలణో వచాుడె. ఖత 2 సం.లుగ తనఽ చాలా భానలఔ ఆంథోళ్నణో ఉధానడె. 
భతిళి్ైు బమంఔయ ఊహలణో ఔతునంఙతు శఔుా లు తననఽ ఇఫబంథి న డెతేననటుల , ఆంథోళ్నణో తుదతిృో వటం లేదఽ. అతనఽ ఏ 
చికతి్ మితినంఙలేదఽ. అంణే కఔుండా ఖత 10 సం.లుగ అతనఽ థయీఘకల ఔళ్లఔలఔ యయదణిో ఫాధ డెతేధానడె. అందఽవలన 
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అతతు ఔళ్ైు చాలా ఎయీగ, దఽయదగ ఉధానబ. అతనఽ యయది తుయయణ్కెై అధేఔ సం.లు కభిీసో న్ తీసఽఔుధాన, హోమియోతి 
యడిధా ఎటిీ  పయౌతం ఔలగ లేదఽ. తృికటీషనర్ అతతుకి ఈయధఫ నై భందఽ మిశభీాలనఽ బచిుభ:ి 
మానసక దాడులకు: 
#1. CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders...TDS 

కండు కలక కోసం: 
#2. CC7.3 Eye infections + CC20.1 SMJ tonic...TDS 

భోగిక ిజనవభ ి25, 2014న 2 భందఽ మిశభీాలనఽ తృియంతేంఙగ, తక్షణ్ సుందన వచిుంథి. 1వ భోజు చికతి్ తభాత, అతనఽ 
భతంిణా రింతంగ తుదతిృో ఖయౌగిధాడె భభమిు ఔతునంఙతు శఔుా లు తననఽ ఇఫబంథ ిన డణామనన బమం ఔడా తృో బంథి.. 
భానలఔ ఆంథోళ్న ూభిాగ తగిగంథి. 2 భోజుల చికతి్ తభాత, అతతు ఔళ్ుయయది ూభిాగ నమఫ నైథి. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
6. ియాణప నలతలు, నీళ్ళ విరోచనలు, వంతులు 11965…భారత దేశ్ము 
తృికటీషనర్ యయకయ: ధా య ైతియోతుక్స్ సధన ణొయౌదశలో, కైయళ్నఽండ ిఏడెఖుయల అతిథఽలు ఏనిల్ 18, 2014న ఢయి్ల ఙాఙఽటకెై 
వచిునపడె, ధేనఽ ణొయౌ అదఽభణాతున అనఽబయంచానఽ. లుచోటల  తియలఖుత, ఫమట తిండ ితితు, తూయల ణాిఖడం వలన యయందభి 
ఔడెపలు తృడబ, యంతేలు, తూయసంణో జఫుబడభిి. ధనేఽ య ంటధే తూటలిో కిీంథి మిశభీం లదిం చేసనఽ: 
CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC17.1 Travel Sickness…1 tsp ితి 10 నిమిషలకు సవేించాయౌ. 
ముదట అందయౄ సంకోచించిధా, కలే్టలల  నలుఖుయల యతయిో భఫె డ ీతీసఽకోవటం తృియంతేంచాయల. 1 ఖంటలో మిఖణా 
భుఖుగ భిఔధాన యయల ఫ యలగెనైటుల  పాయంచాయల. 2 ఖంటలలో యతియోతుక్స్ చికిత్ణో యయల ూభిాగ కోలుఔుతు, ష్నంగ్ కి 
లదిఫ ైమాయయల. మిగియౌన భుఖుగ యల, యభలిో భాయలుఙాల, అథే మిశీభం, అథే యధంగ తృియంతేంచాయల. 3 ఖంటలలో కోలుఔుతు, 
సమంతంి ఏడెఖుయౄ యందఽ పోజధాలఔు ఆనందంగ లదిఫ మైాయయల. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
7. నోటి ూతలు, ణెలుబటై వయధ,ి కంతి/గడడ  11964…భారత దేశ్ము 
ఫలళీనంగ, తృయౌతృో బన ఔ 24 సం.ల. లా ర, ఏనిల్ 16, 2014న, లు ఆభోఖయ సభసయలణో వచిుంథి. ఆఫ  తుతయం ఔడెపధొను, 
యంతేలణో ఫాధడెణోంథి. ఆఫ  య దైఽయలు నేిఖులో ఖడా, ఉదయ క్షమ యయద ిఅధే శంఔణో, 8 భోజులోల  ‘లాభోసో కన’ 
చేబంఙఽకోభతు ఆథేశించాయల. ఆఫ  ఖత సం. జూల ై 2013లో ఇథే యయథి లక్షణ్ాలణో ఆసఽతిిలో చభేింథ.ి కతూ ఈఫ  ఆభోఖయ 
సభసయ సఽథీయగ కలంనఽంచి ఉననందఽవలన సభెనై పయౌతం ఔతునంఙలేదఽ. ఆఫ  తన 12వ ఏటనఽండి ఔ సభి తీవ ి
ఊనభతిితేా లయయది వచిున తయలయత నఽంచి, యంతేలు, ఉదయంలో ధొనుణో ఫాధడెణోంథి. అంణ ేకఔుండా ఖత ధ ల నఽండి 
తూయసం, ఉథోయఖవతాిడ,ి ధలట ిూతలణో, ఖత 2సం.లుగ ణ లలఫటీ యయదణిో ఫాధడెణోంథి.  
తృికటీషనర్ ఆఫ ఔు ఈ కిీంథి భందఽ మిశీభాలనఽ ఇచాుయల: 
శ్సైాచికరత్కు ముందఽ, ఒతాిడి తగగడం కోసం: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 3 రోజులు 
నోటి ూతల కోసం: 
#2. CC11.5 Mouth infections…QDS 3 రోజులు 
ణెలుబటైవయధకిోసం: 
#3. CC8.5 Vagina & Cervix…QDS 3 రోజులు 
న ై కియం భెఫ డలీు యడని తభాత, 4వ భోజున, భోగి తాిడలిో 50% తగిగంప, ధలటిూతలలో 25% తగిగంప, ణ లలఫటీయయది 10% 
తగిగనయ. న ై భఫె డలీు క నసగంిఙఫడనియ. 
10వ భోజున తాిడ ి100%, ధలటిూత 75%, ణ లలఫటీయయది 20% తగిగనథి. భోగకిి శసారచికతి్ చేల, ఔడెపలో ఖడా ణొలగించిభి. 
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ఫే3న భోగిక ిఆసఽతిలిో చికతి్నఽ ఆనయేరయల. భభ్ఔ 18భోజులు య ైతియోతుక్స్ యడేఔ, ఆఫ  తూయసంగవపధాన, ఉణా్హంగ 
ఉంథి. ధలటిపళ్ైు, ణ లల ఫటీయయదిలో భాతంి 10వ భోజుధాటి లాతిఔనన బమేి ఫ యలఖవలేదఽ. ఔనఽఔ ఫే 4న తృికటీషనర్ ఆఫ  
చికతి్నఽ భాభుయల: 
శ్సైాచికరత్తరువత మర యు నోటి ూతల కోసం: 
#4. CC10.1 Emergencies + CC11.5 Mouth infections…TDS 1వరము      
ణెలుబటైవయధ,ి బలహీనత కోసం: 
#5. CC8.5 Vagina & Cervix + CC12.1 Adult tonic …TDS 1వరము 
ఈ భాభుిడ ితయలయత, ముదటియయంలో ఫ యలఖుదల ముదల ై, ధలటి ూత 75%, ణ లల ఫటీయయది 25% తగిగంథి. 2యభలలో 
ధలటిూత 90%, ణ లల ఫటీయయద ి50% నమభబంథి. 3 యభలలో (ఫే 25), ధలటిపళ్ైు ూభిాగ తృో బనయ. ణ లల ఫటీయయది 75% 
తగిగంథి. ధలటిూతలు నమఫ నైందఽన, మోణాదఽ తగిగంచి (# 1 ... BD, 1 వ వరం, తరువత OD ర ండవ వరంలో) ధ భమథిగ 2 
యభల తయలయత తుయౌనయేమఫడింథి. ణ లలఫటీ యయదిక ిచికతి్ క నసగి, 4-5 యభలోల 90%, 6యయంలో95% తగిగ , 7వ యయంలో 
100% తృో బంథి (జూన్ 22). చికతి్కెై భభో 3యభలు (# 5 ... BD, ర ండవ వరంలో OD, 3 వ వరం కోసం 3TW) మిశభీాలు 
లేయంచ నఽ. జూన్ చివభిక,ి భోగ ిూభిా ఆభోఖయభుణో, కిశవంతంగ, సంణోషంగ ఔతునంచినథి. న ై సభసయలు చికిత్ 
చేసఽా ననపుడె, 25 ఫలేో భ్భుమ ఫమాన్లో,  ఫైరి ఆడ ధలభా యొఔక తుభి యణ్ జభిగింథి. ఈ తుయతృమఫ నై భ్భుమ యయదిక ి
భోగిక ికిీంథి చికతి్ ఇవాఫడింథి: 
#6. CC2.3 Tumours & Growths…QDS 2 వరల కోసం 
భలిాతి ఖభతుసాా , భభో 2 యభల చికిత్సగింథి. భోగిక ినమఫ ైంథి. 5 యభల తయలయత మోణాదఽ తగిగంచి: # 6 ... BD 2 
యభలు, 3TW మరో 2 యభలు ఇచేుఔ, అపుడె OW జూల ై 27, 2014 తృియంబభు చేసయల. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
8. కీళ్ువతం 02915…ఇటయౌ  
39 సం.ల. ఔ భళ ళ్ ఖత 3 ధ లలుగ ఔుడిబుజoలో  కటళ్లయతం ధొనుణో పాద డెణోంథి. ఆ ధొను ఎంత తీవంిగ ఉందంటే 
భతి ిూట ఆఫ ఔు తుద ిటీడంలేదఽ. యతియోతుక్స్ ఔు భుందఽ ఆఫ  ధొను తగిగంచే భాతలిు, భందఽలు ణ లైభయిన, లేజర్ 
చికతి్ తీసఽకోంథి కతూ న దేగ యిోజనం ఔలఖలేదఽ. జనవభి 10, 2014 న, ఆఫ ఔు కిీంథ ిమిశభీం ఇవాఫడింథి: 
NM24 Rheumatism & Arthritis + NM59 Pain + NM113 Inflammation + OM4 Cervical + SM28 Injury + 
SM36 Skeletal + SR284 Chelidonium + SR295 Hypericum (30C) + SR503 Ligament…TDS 

5 భోజులోల  ధొను 70% తగిగ, 10 భోజులోల  ధొను ూభిాగ తృో బంథి. ఆఫ  భభో 2 ధ లలు చికతి్ తయలయత BD, నభమట OD తు 
యడి, ఆడాతుకి భుందఽ మోణాదఽ తగిగంచింథి. ఆఫ ఔు ఎపుడా పల్ల  అవపట్ భలేదఽ. ల న ీంఫర్ 2014 ధాటిక ిఆఫ ఔు ధొను 
తిభగిి భలేదఽ.  
తృికటీషనర్ యొఔక యయకయ: 
భోగ,ి ధనేఽ ఔడా చికతి్ పయౌతంణో సంణోఱంచిధాభు. ఈ అదఽభతభునకెై యభాతేమతుకి సథా ఔితజుు లభు.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
9. స్ైనస్ైటీస్క, ముకుక దిబబడం & తుముమలు 02799…యు క   
6 సం.ల ఔ ఫాలుడె థీయఘకయౌఔ భుఔుక థిఫబడ, థాతువలల  తలధొను, తేభుమలణో ఖత ఏడాథిగ ఫాధడెతేధానడె. జూన్ 21, 
2014న అతతుకి కిీంథ ికంఫర  ఇవాఫడింథి: 
తుముమల కోసం: 
#1. SR520 Phrenic Nerve...నీటిలో ఒకే మోణాదఽ 
నాసక బాధలకు: 
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#2. CC12.2 Child tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 

Sinusitis...TDS 
3 భోజుల చికిత్ తయలయత తేభుమలు ఆగితృో మామతు తయౌల చ నుంథి. ధ ల భోజుల చికతి్ తయలయత భుఔుక సభసయలు, 
తేభుమలు ూభిాగ నమఫ మైాయబ. న ై సభసయలు తిభగిి భఔుండా ఉండెటఔు భుందఽ జణఖీతాగ # 2 ...BD నఽ 
క నసగింఙభధానయల. అకోీ ఫయల 2014 ధాటనిఽండ ిక నసగించిభి. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
10. గేంగరొన్, మధఽమేహం - Gangrene, Diabetes 02494…Italy 
రింతితులమంలో య దైఽయల ైన ఔ పాభయబయాల ఫిందం ఇటయ్లో జఫుబణోవపనన తభ మితేిడికి తౄో న్ చలేేసభికి అతనఽ 
భిాదలాతిలో వపధానడె. 64 సం.ల యభి మితేిడె, ఖత 30సం.లుగ భధఽఫహేంణో ఫాధడెత, ఇనఽ్యౌన్ న ై ఆదాయడ ి
ఉధాన తన ఆభోఖయంన  ైతగినంత శదేీ తీసఽకోలేదఽ. భధఽఫహేం వలన ఔయౌగని గైంగీీన్ సభసయలవలల , అతతు ఔుడకియౌ ఫొ టనయేలు 
ణొలగించాయల. మిఖణా యేళి్ులో ఔడా గైంగీీన్ సో క,ి ఎభుఔలఔు ఇధ ె క్షన్ యయనంచింథి. అందఽవలన య దైఽయలు తాయగ శసారచికిత్ 
చేల, మోకలు కిీంద వయఔు ఔుడికలు తీలేమాలతు చ తృుయల. అతనఽ జాయంణో ఫాధడెత భంచాతుకై భిమితఫ మైాయడె. 
అతనఽ చాలా తుభశ చ ంథి తనకిఔ య దైయ చికతి్ వలన కోలుక ధే  అవకశఫ ేలేదతు పాయంచాడె. ూయాం అతనఽ య ైతియోతుక్స్ 
చికతి్నఽ ూభిాగ తుభఔభించయేడె. ఇపుడె తృికటీషనర్్ అతడకిి య ైతియోతుక్స్ సియం చమేడాతుక,ి భోగ ిఅనఽభతితు అడఖగ, 
య ంటధే అతనఽ అంగఔీభించాడె. య దైఽయలు తనకి తగని భందఽ మిశభీం భభిము య ైతియో సియం భభనటి ఉదమం చసేా భతు 
యగే నం చరేయల. ఎందఽఔంట ేఅుటకిై ఫాగ భతబి, యయల అయౌలతృో మాయల. కతూ క ంతలేటకిి ఆ భోగి యొఔక  మాతన 
ఖుయలా వచిు, యయల ఉదమంవయఔు ఆఖలేఔ, య ంటధే కిీంథి భెఫ డీ తమాయల చరేయల: 
NM6 Calming + NM21 KBS + NM32 Vein-Piles + NM36 War + OM3 Bone + BR11 Kidney + SM15 
Circulation + SM17 Diabetes + SM26 Immunity + SM27 Infection + SM29 Kidney + SR293 Gunpowder + 
SR316 Streptococcus + SR457 Bone + SR501 Kidney + SR556 Pyrogenium 

తృికటీషనర్్ సామితు తృిభిాసాా  డిల ంఫర్ 8, 2007 న 11:30ఔు సియం చరేయల. 10 తు.లలో, భోగకిి తౄో న్ చేల, ణాభు సియం 
చేరభతు, భాయలులనఽ ఖుభించి ణ లుభతు అతతున కోభయల. ఆనందరుభయలణో, భోగ ిఖత క థిే  తుమిష్లోల  తనధొను, జాయం 
తోృమామతు చ ుగ య ైదఽయలు అతతు భాటలు నభమలేఔతృో మాయల. యయల భభి క తునభోజులు మంతంిలో కంఫర  24 ఖంటలు 
తుభటంఔంగ ఉంచి సిభతున క నసగించాయల. భోగి యొఔక కలు థనిథిధాతుకి ఫ యలఖబనథి. యయం తయలయత, అతనఽ భకీ్ష 
కోసం య ళ్లగ, య దైఽయలు అతతు కలుఔు శసారచికిత్ అవసయం లేదతు ణ లుసఽక తు ఆశుయయతృో మాయల.  

తృికటీషనర్ యయకాయనభు: 
ఫేభు ఇటయ్కి తిభిగి వచిునపుడె, భోగ ియొఔక కలు చాలావయఔు నమఫ ైంథి. అతనఽ తనఔు నల్ల ్ ణో భధఽఫేహం చికిత్ 
క నసగింఙభతు భభుమ కోభడె. అతతుకి యతియోతుక్స్ పిావం ణ యౌలందతు, ఫేభు చాలా సంణోఱంచాభు. కతూ 
దఽయదిషీవరతేా  అతతు ఔీభశిక్షణ్ాలోం, శీదిగ సభెనై మోణాదఽలో భందఽలు యడఔ తృో వడం వలన అతతుక ిూభిాగ 
నమభవలేదఽ.  క తునధ లలోల  అతనఽ ఖుండ తృో టువలల  ఙతుతృోమాడె. అతనఽ తనక ిసామి ఎంణో ఔయలణ్ణో ఇచిున అూయా 
అవకరతున ణ లుసఽకోలేఔతృోమాడె. అందఽవలన ‘భనకి భనం ణోడుడణిధే,ే థేవపడెఔడా ణోడుడఖలడె’ అధే సఫ త 
తుజఫ ైంథి. దఽయదిషీవరతేా , చాలా భోఖులఔు  నేిభ భభిము జణఞ నంణో ఔ భఫె డ ీచమేఫడినుటకిట, భోగి థాతుతు ఔీభశిక్షణ్ణో 
తీసఽఔుంట ేతు అథి తన పిావం ఙానంఙజణలదఽ.   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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 నుికైీషనరు  వివరలు 

నుికీైషనర్ 10717...ఇండియా 
సాయ అనఽభవము 
ఉతాయ ఔననడతృింతంలో ఫాల యకస్క జిలాల  సభనామఔయాగ ధేనఽ తుచేసఽా ధాననఽ. భాఔు 75 సమితి/బజన ఖూీ పలు, 110 
ఫాల యకస్క కైంథాిలు ఉననయ. ధేనఽ ఖుయలవపలఔు సాఙనయౌవాడం, శిక్షణ్ా కయయఔీభ తుయాహణ్, భకీ్షలు తుయాహణ్, కైంథాిలనఽ 
సందభిశంఙడం ముదల ైన యటకిి భాయగదయశఔతాం చేల ేగ్ు ఉథోయఖంలో వపధాననఽ. ధేనఽ BSNL లో ఉథో యఖం చేలయేడితు కతు 
భిట రై్ అఖుటఔు 11 సం.ల. భుందఽగ ధనేఽ ఈ ఉథో యగతున వథియౌ య మీునఽ. ఎందఽఔంటే దయ యయభణ్ఔు భుంథే ధనేఽ 
ఆభోఖయభు, శకిా ఉననపుడే సామి యొఔక సంసాలలో లేవ చమేడం డఫుబ సంతృథింఙడం ఔధాన భుకయభతు పాయంచానఽ.  

ధేనఽ చిాయంకతు ఔిటనగతు కోయలేదఽ [ఖభతుఔ: ఈభాటలతూన భా ఔభు టఔ భషీర కోఆభిాధటేర్ 10776 లతౄయసఽ చేలనయ. ధనేఽ 
సామికి సంతినా ఔలుగ  తుతు చేసఽా ధాననతు ఆశిసఽా ధాననఽ. ధేనఽ శీ్ర సతయసబ లయేసంసాల కయయఔీభాల ఖుభించి ఫాగ ఆలోచిసాా , 
సామి ధాఔు ఆుగించిన ఫాధయతలనఽ తుయాభిాసఽా ధాననఽ. అందఽఔతు ధనేఽ ఎఔుకవగ యఫరి  లేవ చమేలేనుటిక,ి భోఖులు ధా 
ఇంటకిి వచిునపుడె భాతంి ధేనఽ యభతిు నేిభణో ఙాసఽఔుతు లవే చేసా నఽ. 
కైసఽలు: ధేనఽ వంధయణాాతుకి (సంణాన లేమి కసైఽలు) సంఫందించి చాల కైసఽలనఽ చరేనఽ. ల న ీంఫర్ 9, 2009 న ధాణొయౌ భోగిగ 
ఔ ఖిళ ణ్ ివచిుంథి. ఆఫ  బయా డ ైరవర్. ఈ జంటఔు యయహఫ ై 10సం.లు. ఐధా నలలలు లేయల. ఖత 5 సం.లుగ యయల యయధ 
గెైనకలజిసీ్క ల వదే చికతి్ తృ ంథిభి. కతు పయౌతం లేఔతృో వపటవలల , యయల తుభశఔు ఖుయమాయయల. ధా హిదమపలోతే నఽండి 
సామితు, 'యభిక ఔ తడానఽ సిథింఙభతు' తృిభిాంచానఽ.  

ధేనఽ భెండె మిశీభాలు తమాయలచేసనఽ. పాయయఔు ఔ మిశభీం: 
#1. CC8.2. Pregnancy tonic…TDS 

బయాఔు భభ్ఔటి: 
#2. CC14.3 Male infertility...TDS 

న ై భెఫ డీలణో తృటు ధనేఽ ఔ య్టయల తూటిలో 2 ఙఽఔకల CC10.1 Emergencies ఔయౌన, యభదేిభితు యతియో య దైయం తృియంతంచే 
ముదట ిభోజు భోజు ఉదమాధనే ఈ భఫె డీతు ½ ఔప్ తీసఽకోభతు ఆ తయలయత యభి సంఫంథతి భెఫ డీలనఽ తీసఽకోభతు చ తృునఽ. 
ఆ యధంగ యయల ల న ీంఫర్ 10 న యతియోతుక్స్ తృియంతేంచి, 4 ధ లలు క నసగించయేల. జనవభి 2010 భధయలో, ఆ లా ర సంణోషంగ, 
ఆనందపాష్ులణో, ధావదేఔు వచిు, ఔుటుంఫయ ైదఽయలు, ఆఫ నఽ 2 ధ లల ఖయభవతతు ధఽియఔభించినటుల  చ నుంథి. ధేనఽ ఆఫ నఽ 
సివభబేయ వయఔు :#1 ...BD ఖభబసియతున తుయభింఙఽటఔు యడభతు చ నుతితు. సామి దమవలన, ఆఫ  సఽయక్షతింగ, 
ఆభోఖయఫ నై ఔుభాభెాతు ఆఖషేీ  27, 2010 సియంచినథి.  
ఈఫ  ఔ చిననవూభ ినఽండి కవటంవలల  ఈయయా తాయగ యయనా  చ ంథనిథి. ఈఫ  కైసఽ సంణోషఔయఫ నై పయౌతం తృ ంథిన ణ యౌల, 
ఔడెప ండతు అధఔే జంటలు ఆఫ నఽ ఔలుసఽఔుధానయల. యయంణా ధా చియలధాభా ణ లుసఽక తు ననఽన సంథిించిభి. అలాంటి 12 
కైసఽలఔు ధనేఽ చికతి్ తృియంతేంచానఽ. యతులో 4 కసైఽలు యజమం సదించాబ. 
అకోీ ఫర్ 8, 2010 న, భుందటి జంటఔు తడా జతుమంచిన 6 యభలఔు, చికిత్ కోసం 29సం.ల. భళ ళ్ ధా వదేఔు వచిుంథి. ఆఫ  
ఔ నయల్. ఆఫ  ఔ న బంటర్ తు  8 సం.ల కిీతం న యల చేసఽఔుననథి. ఆఫ  బయా మితిమీభని భదయతృనంణో, ఫలళీనఫ ైధాడె. 
కతూ ముండిగ య దైఽయడవిదేఔు య ళ్ుడాతుకి తుభఔభించేయడె. ఆకయణ్ంగ సంణానంలేఔ ఆఫ  తుభశఔు ఖుభెైంథి. ఈ కసైఽ కోసం 
సామితు ధేనఽ తృిభిాంచానఽ. ధనేఽ భళ ళ్ కోసం  #1 ...TDS భభమిు ఆఫ  బయా కోసం #2 ... TDS తమాయల చేసనఽ. 
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బయా యొఔక భదయతృనం భాతునంఙఽటఔు, ధనేఽ య్టయల తూటలిో CC15.3 Addiction భందఽ 3 ఙఽఔకలనఽ ఔయౌన లదిం 
చేసనఽ. తిిభోజు ఉదమం న నై బచిున భందఽ తూటితు 10 మి.మీ. తన బయాకి #2...TDS ముదల టేీలోగ ఇవాభతు ఆ 
భళ ళ్ఔు ఆథేశించానఽ. ఈ జంట అకోీ ఫయల 9 న చికతి్ తృియంతేంచాయల. ఆయల ధ లలోల  ఆఫ బయా భదయతృనం 90% తగిగ , ఏనిల్ 
చివభిక ిఆఫ లో ఖయభవతి లక్షణ్ాలు ఔతునంచాబ. ఆఫ  ఖయభతుభి యణ్ తభాత, పాయయ  #1...TDS క నసగింఙఫడoిథి. బయా యొఔక 
భందఽ CC15.3 Addiction…TDS ఔు భాయుఫడింథి. యభికి ఙఔకతు ఔుభాభెా డలి ంఫర్ 24, 2011 న జతుమంచింథి. తడా 
ఔలఖడఫే కఔ, ఆఫ  బయా భుకయ సందభభలలో తు భదయం ూభిాగ భాధేసడె. తడా పటిీన దఖగయనఽండి అతనఽ చాలా 
సంణోషంగ వపధానడె. ఈయధంగ సామి ఆ జంటనఽ థీయంచాయల. 

అకోీ ఫర్ 15, 2010, న ైన నభే్కనన భళ ళ్ తన సభసయణో ధావదేఔు వచిున యయం తభాత, భభ్ఔ జంట ననఽన ఙాడడాతుకి 
వచాుయల. 36సం.ల. పాయయ, 38సం.ల. బయా, యభ ిన మ్ళున 14 సం.లలో సంణానంకోసం అధఔే అలోతి భందఽలు యడాయల. ఆ లా రకి 
24సం.లక,ి 28సం.ల.క ి2 ఖయభసియలు జభగినియ. ధనేఽ పాయయఔు: #1...TDS / బయాఔు #2...TDS బచిుతితు.  
నవంఫర్ 2011 చివభయియంలో సంవత్యం న గై చికతి్ తృ ంథఔే, బయా వచిు, తన పాయయ ఖయభవతిగ ఉందధ ేయబయయా చ తృుయల. ధనేఽ 
ఆఫ నఽ సివం వయఔు #1...TDS నఽ క నసగింఙభధాననఽ. అంణా ఫాగ జభిగిందనఽఔుంట ేసివసభమంలో ఫొ డెా  ణాిడె 
ఫ డఔు ఙఽటుీ క తు శియవప ఫతిఔలేదఽ. ఈ యష్దం సామిక ిణ లుసఽ.  
జనవభి 22, 2014న 33 ఏళ్ల  భళ ళ్ సంణానంకోసం ధావదేఔు వచిుంథి.  ఆఫ  42 సం.ల.బయా ల ైంగఔి సభసయలణో 
ఫాధడెఙఽధానడె. తనఽ పావతృినా  భభిము యతి సభమభున యయయ సకలనం చమేడంలో ఇఫబంథి డెతేధానడె. థాతువలల  
థాంతయసఽకం క యవడనిుటకిట, లఖుగ వలల  య ైదఽయతు వదేఔు య ళ్లలేదఽ. ఔ య దైఽయడె అతతు యయయం ఫాగ చిఔకగ వపండెటవలన 
యయయసకలనం జయఖటం లేదతు అందఽవలన తడాలు ఔయౌగై భాయగం లేదతు చ ుటంణో, అతనఽ నాయనత పావంణో ఫాధడెత 
ల ైంగిఔ సంయకఫే భాధేసడె. తనకట జనమలో నలలలు ఔలఖయతు ఆఫ  ధావదేఔు వచిు ఏడుింథి. ధేనఽ ఆఫ నఽ నేభిణో ఒథాభుి, 
థేవపతు దమ వపంటే అతూన సధయఫనేతు ద యైయం చ తృునఽ.  

ఆఫ  బయా క యఔు 2భందఽలు లదిం చరేనఽ. బయా యొఔక పాయోథేాఖ తుమంతణి్ఔు, 1 య్టయల తూటలిో, 3 ఙఽఔకల CC15.1 

Mental & Emotional tonic ఔయౌన లదిం చేసనఽ. తిి ఉదమం 10 మి.మీ. మిశీభాతున ఇవాభతు, తయలయత CC14.1 

Male tonic + CC14.3 Male infertility...TDS ఇవామని ఆ భళ ళ్ఔు చ నుేనఽ. 2 ధ లల చికతి్ తభాత, తన బయా యతి 
టల  ఆసకిా ఙాపతేధానడతు ఆఫ  చ నుంథి. యయయసకలనం ఔడా క ంత వయఔు జయలఖుణోంథ.ి 6 ధ లల చికిత్ తభాత, జూల ై 
17న, ఆఫ  ఖయభవతిగ ఉనన యయానఽ ఆనందంగ చ నుంథి. ఆఫ  బయా ఔడా ధాఔు ఔితజఞతలు ణ యౌతృయల. డలి ంఫయల 2014 లో 
తడా జతుమసఽా ందతు పాయసఽా ధానయల. అబణే బయా తన య తైియోతుక్స్ భందఽలనఽ తుయౌనయేరయల. కతూ పాయయ "భా పౌతిఔ 
సంఫందాతున ఔకనఫజటిీణ,ే ధా బయా చాలా సంణోషంగ ఉధానయల. అతతు యొఔక సహకయం, ఆనందం ధాఔు చాలు. అంణేకఔ ధేనఽ 
తడానఽ తృ ందఽతేధాననఽ, అథి థేవపతు ఔి. అంణే ధాఔు చాలు." అననథి.  

జనవభి 28, 2014న భభ్ఔ నలల లేల తు జంట, 28సం.ల పాయయ, 35సం.ల. బయా ధా వదేఔు వచాుయల. బయా క్షుయఔుడె, పాయయ ఖిళ ణ్ి. 
నేదభిఔం వలల  యయల య ైదఽయతు వదేఔు య ళ్లలేదఽ. యయల 7 సం.లుగ థవేపతు నమిమ, థవేపడే నలలలనఽ సిథిసా డతు ఎదఽయలఙాలేయల. 
కతు ఔీభంగ యభి యరాసం చ థిభి, యఫియోతుక్స్ క యఔు వచిుభి. ధనేఽ ఆఫ ఔు: #1...TDS ఇచిు, బయాఔు: #2 ...TDS 
బచుేనఽ. 4 ధ లల చికతి్ తభాత, ఆ భళ ళ్ ఖయభవతి అబ, సివం వయఔు: # 1 ... TDS తు క నసగిసోా ంథ.ి 2015 జనవభిలో 
భఫర బే తడాకోసం సంణోషంణో ఎదఽయలఙాసఽా ధానయల.  

ధేనఽ భా ఔుటుంఫంలోతు న ంపడె నయౌల కసైఽణో భుగిసా నఽ. ఔ తయౌల నయౌల యొఔక సివ యేదన సభసయ తృికటీషనర్ యిసఽా ధానయల:  
డిల ంఫయల 2011 లో, 1½ సం.ల భా నయౌల ఖయభం థాయౌుంథి. ఔడెప న దేథ ై, ఫాగ తుదతిృో త ఉండేథి. ఔభోజు ఉదమం తనఽ 
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భూలుఖుత తిండి భాధలేంథి. ధేనఽ తనఽ ఆ భోజు సియసఽా ంథేమోనతు పాయంచానఽ. 2 భోజులు ఖడచిిధా, నయౌల అయలసాా , తృలు 
తు యేభమైీ తీసఽకోడంలేదఽ. ఫేభు తుస్హామంగ ఫాధడాా భు. అపుడె ధనేఽ ఔ తృల లీక్స గధి నలో 30మి.య్ తృలలో, ఔ 
ఙఽఔక CC10.1 Emergencies యేల, కసా యబూతితు జోడించానఽ. ఆఫ  ఫాధ తుయయణ్కెై సామితు తృిభిించనేఽ. నయౌల ఆ తృలు 
ణాగింథి భభమిు 2 ఖంటలోల , 3 అందఫ నై నలుల లఔు జనమతుచిుంథి. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
నుికీైషనర్ వివరలు  02864...USA 
సాయ అనఽభవం                          
ధేనఽ పాయతథేశంలో పటిీ , న భగిైనఽ. 1993లో అఫ భిక వచాునఽ. ఇపుడె అయబధా-చాంన నై్, ఇయౌధాబస్క లో ధా బయా, ఇదేయల 
ఔుభాయలలణో వపంటుధాననఽ. ధేనఽ ల ైకలజీలో, తజిధ స్క ఫధేేజమెంట్ లో ఔడా భెండె ఫాయచిలర్ డిగీీలు చేలతితు. ధనేఽ 
భైడయిోలాజిఔల్ ల ైన్్ లో సభిీకటై్ కోర్్ చేల, ఫేభు ఖత ఏడాథ ిఫ లో, నాయమార్క ఔు భాభై వయఔు భైడమిాలజిఔల్ 
ట కటనఱమన్ గ తుచేలతితు.  
భా ఫ లో సబ ల ంటభోల , 2012 లో ఔ సబబఔుా డె చ ుగ ‘సబ య ైతియోతుక్స్’ ఖుభించి ముదటగ ధనేఽ యధాననఽ. 
ఆయసేయలో ధనేఽ నడెభుధొనుణో ఫాధడెత, తృికటీషనర్ థాాభ ఫ బల్ లో భెఫ డీతు తృ ంథి, భందఽ మిశీభం భాతలిు 
లేయంఙగ, య ంటధే తగిగంథి. అథి ఙాచి ధా బయా య ైతియోతుక్స్ యడభిి. క తునభోజులోల ధ ేభా య నఽన సభసయలతూన అదఽభతంగ 
తగిగనయ. అపుడె ధనేఽ సామితు ధాకట లవే చలేే అవకశం అదిషీం భవడం సామి సంఔలుఫ ైణ ేఆ అవకరతున ఇవాభతు 
తృిభిించానఽ. క తునధ లల తయలయత ణొయౌసభిగ అఫ భకిలోబీ శిక్షణ్ ఇవాఫర తేననటుల  యధాననఽ. భయు ధనేఽ అథే సామి 
సంఔలుఫ ైణ,ే అందఽలో తృలొగ ధేటటుల  చేమభతు సామితు తృిభిాంచానఽ. ధా కోభఔి కియం ధనేఽ 2012 అకోీ ఫయలలో 

యజమవంతంగ JVP శిక్షణ్ ూభిాచలే, ధనేఽ ఖత 2 సం.లుగ మిశభీాలనఽ సథాయణ్ ఔంఫర లనఽ 
ఉయోగించి భఫె డీలనఽ లదేం చసేఽా ధాననఽ.  

బఖయన్ అతృయఔి వలల  నడెభుధొను, మోకయౌధొను, మోకయౌ శసారచికతి్ తభాత, జాయం, తృ టీలో 
పండెల , ఆభల తాం, తాిడ,ి ణాభయ, తుద ిసభసయలు, తుభిాభభ కలుధొను, కయన్ర్ లఔు చికతి్ 
యజమవంతంగ చేసనఽ. ముఔకలక,ి జంతేవపలకి ఔడా తగిన చికిత్ చేసనఽ.  

అఫ భకి, కనెడా తృింణాలలో ఆభైషన్్ సభనామఔయా గ తు ఔడా ధాఔు సామి బచుేయల. ధా 
ఉథోయఖ ఫాధయతలోల  పాఖంగ తృికటీషనయల నఽండి ధ లయభ ీతుయేథఔిలనఽ లఔేభించి డా. అఖభాల్ ఔు సభభుింఙడం, తృికటీషనయల 
మిశీభాలనఽ భంచి లాతిలోవపంచి, లసలు ణాజణగ ఎండితృో ఔుండా వపంఙఽటవంటి ఆఙయణ్ాతమఔ సలహాలనఽ, చిటాకలణో సహా 
తృికటీషనయలఔు ధ లసభి భిఫ ైండయలనఽ ధనేఽ ంనసా నఽ. ధనేఽ భాతలిు, లసలు భుననఖు ఇతయ అవసభలు తృికటీషనయలఔు సయపభ 
చేసా నఽ. ఇతయ తృికిీషనర్్ యదతిుయాహణ్ఔు ణోడుడెట ధా అదిషీం. ఈఫాధయత ననఽన తజీగవపంచి, ధాలో ఆతమఫలం ఔయౌగిసాా , 
ఫాఫా నేిభ థాాభ భానయయక ిభంచి చమేఖల అదఽభత అవకశమిసోా ంథి.  

సామి ఆశ్రభాదంణో, ధనేఽ జనవభి 2014 లో పాయతథరేతుక ియ యల ముదటి ఇంటభైనషనల్ యతియోతుక్స్ సభాయేరతుక ి
హాజయమాయనఽ. సభాయేశం తయలయత, ధేనఽ SVP కోయల్ ూభిా చలే, సిభల థాాభ ధా ఔుటుంఫాతుక,ి ఇతయలలఔు 
సహామడెతేధాననఽ.  

చికణిా్ సిభలు భోగకి,ి యభ ిఇంటలిో భభిము SRHVP మంతంి ఙఽటృీ  ఉనన వయఔుా లఔు చాలా ఉయోఖంగ ఉంటామనన 
సంఖతి ధనేఽ ఖభతుంచానఽ. ధా ఉథేేశంలో SRHVP మంతంి సామి భానయయక ిసిథించిన ఔ  అధఽబతఫ ైన ఫహుభతి 
భభిము థీయ న. అందఽవలన థాతుతు కాయగ ఉంఙభదఽ. సామి ఔివలల  SRHVP తుతయం తుచేసఽా ంటుంథి. ధనేఽ ఆ ఫ ఱన్ 
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లో SM5 Peace & Love Alignment ఎలలపడా వపంఙఽణానఽ. ఇథ ిఔషీసభమాలోల  భా ఔతునయళే్లా సహామం చలేంథ.ి 
భా నలలలనఽ క తా ళెైసాకల్ ఔు తఖగటుల  సభిథథిిే ంథి భభిము భాకతున యదాలా ఉయోఖడింథి. 

సేవకు ితిబ్రంబాలు 
థ ైయతున నేమిించ ేఅతేయతాభభాయగo అందభతిూ నేిమింఙడం, అందభితూ లేయంఙడం, ఆతు సామి ఫర దించాయల. లవే భన 
హిదమాతున, దిఔుదాతున యసాితం చేల, ఆనందంణో తుంపతేంథ,ి ఐఔయతనఽ తృో ి త్ళ ంచి, ఆతమసణాయతున ఔిటసిఽా ంథి. వయకిాలో 
దఽయలగ ణ్ాలనఽ తుయౄమయౌసఽా ంథి. థ ైవంలో ఐఔయతఔు దాయనం, యోఖ, బజన, ధాభసమయణ్ భుననఖు యభే ైభాభగ లుధానబ. 
య ైతియోతుక్స్ య ైదయ లేవ థాాభ భనం యలల భంచితు క యడఫే కఔుండా, ఏ యధఫ ైన వయకిాఖత లాపానేక్ష లేఔుండా తుస్ాయి 
లేవలంథిసఽా ధానభు. యతియోతుక్స్ భఫె డలీ థాాభ తృికిీషనర్్ గ సామి నేభి, థీయ నల యత ిసుందనలనఽ ింఙ యయాం 
చేసఽా ధానభు.  

ఒక కేసఽ: ముకకలలో ఒతాిడి  
తృికటీషనర్ యిసఽా ధానయల : య ైతయిోతుక్స్ సభాయేశం సంపటంలోతు ధా యయసంలో, ధేనఽ 2013 ఆఖసీ్క లో భభో థిశేం తయయౌ య మళు 
సభమంలో ఫాగతృడ నై  యయధయకల ఇంటలల  న భిగ ైముఔకలు, య ైతియోతుక్స్ యడెఔవలల  ఆభోఖయంగ న భిగని సంఖతి ణ యౌుతితు.  
ధేనఽ యటకిి బచిునయ: #CC1.2 Plant tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic... 3TW నీటిలో కయౌతిని.
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2 ధ లల న ై చికతి్ణో ముఔకలతూన కోలుఔుతు, ఆభోఖయంగ అబనయ. ఇపుడె మీఔు ఆ తయలయతి యషమాలనఽ యవభిసా నఽ. న ై 
భెఫ డీ 2TW గ క నసగింఙఫడింథి. న దే ముఔకలఔు 6-8 ఔపుల భందఽ తూటితు, చిననయటిక ి2 ఔపులు తృో సఽా ధానభు. 
సఽభాయల ఏడాథి తయలయత ముఔకలు ఆఔు ఙుగ, భటెిీంపగ న యలఖుట తౄో టలలలో ఙాడవఙఽు! ఎదఽఖుదలలో భాయలు  ర్న 
ముఔకలో సిఽుటంగ తౄో టలలో ఔనడటం భనం ఖభతుంఙవఙఽు. ఈ  ర్న ముకైక ఎఔుకవగ తయయౌ య మళు సభమంలో తృడ ైంథి. 
కతు తభాత ఆఖషేీ  2013లో, అకోీ ఫర్ 2013 లో, భభో ఏడాథి తభాత 2014 అకోీ ఫయలలో తీలన తౄో టలలలో ముఔక యొఔక 
అదఽబతఫ ైన ఎదఽఖుదల భనం ఙాడవఙఽు. ఇంటలల  న భగిై dracaena fragrans (indoor corn plant) ముఔకజొననముఔకలో 
పాభభీాయలులు  న ై యతియో భందఽలు యడాఔ ఔతునంచాబ. ఈ ముఔక తిి సంవత్యం తిమయతు భల ల  ూల లాంటి యసన ఖల 
పష్ులణో యఔశిసఽా ంథి. కతూ 2013లో ఈ ముఔక పఱుంఙలేదఽ. 2014లో ఇథి న దే పవపాలణో, ఇంక తిమయతు గాడఫ ైన 
సఽయసనణో ఇలల ంణా తుంపణోంథి. కిీంథి తౄో టలలు ఈ కర్న ముఔక ఇంటలల కి ణ చిున ఆఖషేీ  2013, ఆ తయలయత అకోీ ఫర్ 2013 
భభిము అథ ిఫాగ యఔలంచిన అకోీ ఫర్ 2014 ధ లలో తీలనయ.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
                                                         ిశ్ిలు జవబులు 

1. శిన: ఎఫర లా తుయయణ్ భభమిు చికతి్ కోసం ఏయ ైధా భఫె డీలు ఉధానమా? 
సభాదానం: నివరణకు : CC3.3 High Blood Pressure + CC3.5 Arteriosclerosis + CC9.3 Tropical 

diseases + CC19.7 Throat chronic...BD 3ూటలా వడాయౌ. భుందఽ నఽండ ేఫాధడెతేననయభకిి ఫల డ్ ధలసో డ్ 
వపముఔాఫ నైథి. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
2. శిన: శిుభ ధ ైలుయయదికచిిున కంఫర కి ధనేఽ ఔితజుఞ డిగ ఉంటానఽ. థీతున ఉషుభండల యయదగి భిఖణ్ించాలా? 
సభాదానం:  కిీతం ఏడాథ ివయదలవలల  ఈబడేె ఫిలఫ నై థోభల థాాభ యయనసఽా నన య యైల్ యయద ియ సీ్క ధ లై్ అధథేి. థతీు దిష్ీ ా, 
చికతి్కోసం CC9.3 Tropical diseases + CC18.5 Neuralgia భభిము యయది నఽంచి కోలుక ధానఔ, తఔుకవ మోణాదఽలో 
అథ ేకంఫర నఽ క నసగింఙండి. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
3. శిన: నలలలోల  యఖేంగ యయనా  చ ందఽతేనన సంఔీభణ్యయదకిి ఎధ ీభోయ ైయస్క D68 క యఔు కంఫర  బవాఖలభ? 
సభాదానం: ఎధ ీభోయ ైయస్క అధేథ ినకోభనయ ైయస్క యఔం, ఇథొఔ భెధైలయ ైయస్క, థతీువలల  భోఖులు జలుఫుణో యఖేంగ క్షణీ్ించి, ఆసఽతిలిో 
చేభ,ి రాసకోసం య ంటలిేటర్్ మీద ఆదాయడణాయల. యభకిి రాసఔషీం ఉంట ేCC9.2 Infections acute + CC19.3 Chest 

infections ఇవాభతు ధా సలహా. యయనా  చ ంథని థిశేంలోవపంట ేనలలలఔు, న దేలఔు CC9.2 తుయయణ్ మోణాదఽనఽ ఇవాండి. 
ఇథ ిఉషుభండయ్మయయద ికదఽ, భభమిు యయద ినఽంచి కోలుక ధానఔ CC12.1 Adult tonic లేథా CC12.2 Child tonic 
ఇవాండి. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
4. శిన: ట పై్2 భధఽఫహేం చికతి్లో బచుే SR305 తృయంకిీటని్, SR499 ఇనఽ్యౌన్, కంఫర  CC6.3 భధఽఫేహంలో 
చేయుఫడలేదతు ధనేఽ ఖభతుంచానఽ. మీయల ఇనఽ్యౌన్ తీసఽఔుధే భధఽఫేహం భోఖులఔు, ఈ కరా్్ నఽ ఎపుడ ైధా ఇచాుభ?  
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సభాదానం: అవపనఽ, ఈ కరా్్ CC6.3 భధఽఫహేంలో ఔతునంఙవప. కతు యటితు ణిేయఔంగ ఎందఽఔు ఔలలేదoటే అయ భంెడె 
OM8 Hypo & Hyperglycaemia భభిము BR2 Blood sugar లో ఔలఫడ ిఉధానబ.  సో హమ్ ఫుక్స 3 లో ఈ 
యషమాలు యవయంగ ఉధానబ.    
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
5. శిన: ఔ భోగకిి భదాయహనపోజనం తభాత ఫాగ అలసట, తినగధ ేఔడెపలో ఔదయౌఔ, తుద ిభవటం జయలఖుణోంథి. ఉథో యఖంలో 
అతతుకి ఈ యషమం చాలా ఇఫబంథగి వపంథి. దమచలే సలహా ఇవాండి 
సభాదానం: అతనఽ పోజనంలో అల భీెతు ఔయౌగించేయ తిధాన, లేథా పోజనంలో ఫయలయ నై థాభి లు తిధాన, కలేమంన ై తాిడ ి
అదఔిఫ ,ై మీయల చ నున ఫాధలు భవఙఽు. ఔనఽఔ అతనఽ య నన, ధ బయ, తృలు, జునఽన, ఙభుయల, క వపా భభిము ఆలకహాల్ 
వంటయి చాలా తఔుకవ తిధాయౌ. అతడె తన జీయుశకిాకి తగనియటిధ ేఅతనఽ బ ంఙఽకోయయౌ. జీయుశకిా భాభూలుగ అమాయఔ ఆలకహాల్ 
తు మిఖణావతూన తినవఙఽు. అతతుక ిCC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic ఇచిు అతతు 
భలిాతికి సహామడవఙఽు. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
6. శిన: తూటిణో చేలన మిగయిౌతృో బన యఫరి  భెఫ డీణో ఏథి చ మాయయౌ అతు దమచలే సాచింఙండి. 
సభాదానం: తులా ఉంచిన తూయల తృడ ,ై ఫాకటీభమిా న యఖటంవలల  ఔలుఱతభవపతేంథి. అందఽవలన తూటిణోచలేన య ైఫరి  
కంఫర మిశభీాలు, 7 భోజులు థాటాఔ యడభదఽ. యేడ ియణావయణ్ంలో బంక తాయగ తృడవపణాబ. కవపన భుంథే యడేమాయౌ. 
అంణే కఔ భందఽ లసలనఽ, బతయ భందఽ డతెబలనఽ భూతయలేే వపంచాయౌ. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
7. శిన: ఔ కార్జ ్కిీసీల్ నఽ ఛాభిెంగ్ చేము యదానం ఏమిట?ి 
సభాదానం: కిీసీల్ నఽ కై కరా్ యొఔక య ఫైరషిన్ ణో చారె్ చమేదయౌలేా  కిీసీల్ నఽ భెఫ డీ య ల్ లో 12 ఖంటలు తృటు ఉంచే 
తృిభాణ్ఔి కిిీమనఽ యడాయౌ. కిీసీల్ నఽ కంఫర ణో ఛాభిెంగ్ చసేఽా ననపుడె, ఔకంఫర లో 10 కరా్్ ఔధాన ఎఔుకవ యడదఽే . అలా 
తమాభెనై కంఫర తు సంపల్ య ల్ లో ఉంచి 30C వదే సభభి ాతున న ంచాయౌ. కిీసీల్ ఛాభిెంగ్ కోసం 108CC ఫాక్స్ యడభదఽ. 
ఛాభిెంగ్ భుందఽ కార్జ్ కిీసీల్ నఽ యఫియచాయౌ. ఖంటలేప తోృ ణ ంణ సైర్ లో వపంచి  10MM తృ ట తు్ణో శకిావంతభుగ చమేఙఽు. 
ఎండలో కతు, తృౌయుమిభతిలిో కతూ ఖంటవపంచి ఔడా కిీసీల్ నఽ యబంిచేమవఙఽు. ఔ చార్డ్ కిీసీల్ నఽ 10తు.లు TDS 
ధభించాయౌ. శభీయంన ై కిీసీల్ ఎలలయేళ్లా ధభించిణ,ే కిీసీల్ చారె్ 4 ధ లలతృటు ఉంటుoథి.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
    నుికీైషనర్్: డాకైర్ అగరాల్ ని అడగలనఽకుని ిశ్ిలు ఆయనకు మెయల్ ంండి news@vibrionics.org 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 దివయ వ ైదఽయడి దివయ వకుక 

                                                   

"ఏ భలిాతేలోల నా నేభినఽ కోలోుఔండి. ఎవభెైధా మిభమయౌన థేాఱలేా , అతతుతు మీ సాంత సో దయలతుగ నేిమింఙండి. మీయల అతతున 
యహథాభని ై ఔలుసఽఔుంట,ే కోం ఙాఔ, నేిభణో అతతున లఔభింఙఽ. మీ నేభి కచిుతంగ అతతులో భవియాన ణ సఽా ంథి." 

mailto:news@vibrionics.org
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                                                                         …సతయసబఫాఫా, సధాతన సయద,ి జనవభ ి2004 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

"తిి ఔకభి థిభ ఫాధయత, థేవపతు నేిభనఽ సిఱీలో అతునటిలో విళ ంచమేడఫే. తిి భతుఱ తనకోసం కఔ, సభాజణతుకి 
లేవలనంథింఙవల నఽ. శభయీంటల  శీది తగిగంచి, లామ సంతినాతు ఖీళ ంఙడఫే భాయగం. భనఽషేయలటల  తుసాయినేిభనఽ 
అవలంతంఙడఫ ేభానవ జనమ లక్షయం."                                 

                                                   శీ్ర సతయసబఫాఫా యభి ణ లుఖు దయం, సధాతన సయద,ి అకోీ ఫర్ 1996 
********************************************************************************************** 
 ికటనలు 

రనఽని వర్క షపలు: 
❖ ఇండిమాలో పటైర ా: ఏయన వర్క ష్ప 19-22 నవంఫర్ 2014, ళెమ్ తు 99sairam@vibrionics.org వదే కంటాకీ్స 
చేమండి  
❖ఇండిమాలో ధయమక్షైతంి, ముంబయ: ఏయన వర్క ష్ప 29-30 నవంఫర్ 2014, సతీష్ తు కంటాకీ్స చమేండ ి   
satish281265@yahoo.com  తౄో న్ లో భాటాల డండి 022-2876 8883 
❖ఇండియాలో ఢియ్ు-యన్.స. ఆర్ : తృికటీషనర్్ సభాయేశం 7 డలి ంఫర్ & ఎస్క.య.న. వర్క ష్ప 1-9 డలి ంఫర్ 2014, సంగీతనఽ 
కంటాకీ్స చమేండి  trainer1.delhi@vibrionics.org 
❖ ఇండిమాలో కసరగడ్, కేరళ్: ఏయన వర్క ష్ప డలి ంఫర్ 2014, భజషై్ తు కంటాకీ్స చమేండి - 
sairam.rajesh99@gmail.com లేఔ తౄో నఽ థాాభ 8943-351 524 / 8129-051 524. 
❖అఫ భికలో లెకర్ంగైన్, ఏం.ఏ సేైట్: ఏయన వర్క ష్ప 9-11 జనవభి 2015, సాసన్ తు కంటాకీ్స చమేండి -  
Trainer1@usa.vibrionics.org లేఔ తౄో న్ థాాభ 304-274-0477 
అందరు శిక్షకులకు: మీకు ఒక వర్క షప్ ష్డాయల్ ఉంటే వివరలు ంవలెనఽ:  99sairam@vibrionics.org 


 అదనప సమాచారం   
కనఫర న్్ కల్్ ఉయోగ ంచి నుికీైషనర్ సహయం అందించఽటలో నా అనఽభవం 
నుికీైషనర్ 01339…యు.ఎస్క.ఏ 
ధేనఽ కనెభనె్్ కల్్ థాాభ ధా ఙఽటుీ టల  తృికటీషనయలఔు ణోడుడని అనఽబయతున మీణో ంఙఽఔుంటుధాననఽ. ఎందఽఔంట ేఈ 
యషమాలు ఇతయలలఔు ఉయోఖడ ేఅవకశం ఉంథి. 2012లో అఫ భకి, కనెడాలలో శిక్షఔుతుగ, థేశసభనామఔయాగ 
యతియో లవేనఽ తృియంతేంచినపుడె, ధేనఽ ణోటి తృికటీషనయలఔు ణోడుడాలనఽఔుధాననఽ. భా ణొయౌ ఫిందం అకోీ ఫయలలో ఏ.య.న 
తయఖతిలో టీబదఽిలఫ  ైయ దైయం ముదల టీగధ,ే యభి సంథేహాలనఽ తీయలుయయలలేఔ బఫబంథిడభదతు, 
సభమాతునఆథాచేమటాతుకి సభూహ సభాయరేయౌన ఏభుటుచలేేభు. ధనేఽ 1999లో తృికటీషనభగ  య ైదయం ముదల టిీన క తాలో, 
ధాఔు సంథహేంవలేా , తౄో ధలల  అడగిైందఽఔు అఫ భికలో అుటలల  ఎవయౄలేయల. ధా వల  బతయలలు ఫాధడఔుండా, ధనేఽ క తా 
తృికటీషనయలఔు సబ య ైతియోతుక్స్ భెఫ డలీు అంథింఙడంలో, యభఔివసయఫ నై సలహాలు బచేుందఽఔు తుయుబంఙఽఔుధాననఽ.  
ఫేభు యభి తృియంబ శిక్షణ్ అబేఔ, 2 యభల తభాత ఈకల్్ తృియంతేంచి, 2 ధ లలతృటు 2 యభలక ఔసభి కనెభెన్్ కల్్ 
థాాభ సలహాయౌచేుభు. ఆఖషేీ  2013 వయఔు ధ లక ఔసభి చ్పున ఔ సం. తృటు కల్్ చసేభు. తృికటీషనయల కోభిఔన ,ై ధనేఽ తిభగిి 
ల న ీంఫర్ 2014లో కనెభనె్్ కల్్ తృియంతేంచి, తృికటీషనయలల  తభ శినలనఽ ంపతేననంతకలం క నసగించాలతు 
అనఽఔుంటుధాననఽ.  

mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:satish281265@yahoo.com
mailto:trainer1.delhi@vibrionics.org
mailto:sairam.rajesh99@gmail.com
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
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నేనఽ ఈకల్్ నిరాహ ంచే విధానం: 
ధేనఽ ఉచిత కనెభనె్్ కల్ లవేనఽ ఉయోగిసా నఽ: http://freeconferencecall.com లేఔ ల ైకప్ లేథా ఇతయ 
ణిాయభానమాలు అలాగ ైతుచేసా బ. అఫ భకి, కెనడాలోతు కిీమాశ్రల తృికటీషనయలఔు యభితు శినలణో భుందఽఔు యభమతు 
ఆహాాతుసాా  ఇఫ బల్ చేసా నఽ. భుందఽగ శినలనఽ లేఔభలిేా , ధేనఽ సభాదాధాలు లదించేల, అవసయఫ నై భిరోధనలు 
చేసా నఽ. ధేనఽ తృికటీషనయల నేయలనఽ యభి శినలఔు సభాదానమిచేుటపుడె సభాయశేప కల్్ లో చ ునఽ. తుభైేశిత సభమాన 
తృికటీషనయలందయౄ కనెభెన్్ కల్ లో తృలొగ ంటాయల. థీతు వలన అందయౄ వపభమడగి యనవఙఽు భాటాల డవఙఽు. ధనేఽ 
తృలొగ ంటుననయభితు తభ నేయలల  చ ుభతు అడెఖుణానఽ. ఈ కల్్ ఔ ఖంటక ిభిమితం. 
ధేనఽ శిన- జయఫు ందా అనఽసభిసా నఽ. సదాయణ్ంగ యతయిో సధనకి సంఫందించిన శినలఔు జయతసా నఽ, ఉథాహయణ్క,ి 
భోఖులడిగై భందఽ యవయణ్, మోణాదఽ, ధయం వంటయిటికి ఏయధంగ సుంథించాయౌ ముదలుఖునయ. ముతాం ఖుంపఔు 
యిోజనంలేతు ణిేయఔసాణాిల ఖుభించి, తుభిేషీ కైసఽలఔు సంఫందించిన శినలఔు ధనేఽ సభాదానమివానఽ. అటువంటి 
శినలఔు యయేలగ శిన అడిగని తృికటీషనభైక ధేనఽ తిిసుంథసిఽా ధాననఽ. సభాయశేం కల్్ ణొందయలేతు శినలఔు 
ఉథేేశింఙఫడాా బ. శిన-జయఫులమాయఔ సభమం ఉంట,ే భుకయసాణాిలు లేథా భలిాతేలఖుభించి, భికరా్్ జణఖీతా 
చేముటవంటయి ఖూభుి ఙభుిసా భు. భుకయంగ తుసాయిఫ నై నేిభణో అతూన కసైఽలోల  లేవ చమేటంఖుభించి యయకయలు చేసా నఽ.  
సభూళ ఔ కల్ లో తృలొగ ధయేభిక ిఈ యలుయ నై సభమం, ఆసకిాణో, సాుభిాథామఔంగ వపననదంటుధానయల. కల్ తయలయత ఈ 
శినలు - జయఫులు సబ యతియోతుక్స్ యభా లేకఔు ంపణాభు. ముతాంమీద, ధ లసభి సభాయశేం కల్్ తృికటీషనయలఔు 
ఉయోఖడడఫేకఔ కలాతున ఆథాచేసఽా ధానబ భభమిు ఇయ అవసయఫ నైయభికి తుసాయాలేవలంథిసఽా నన భనందభి క యఔు 
సత్ంఖం లాంటియ. జె ైసబ భమ్! 

           నుికైీషనరుకు ముఖయమెైన గమనిక  
 మాకేసఽలోు  చాలా అదఽభతమెైనవనిని కూడా, కరనిి ముఖయవివరలు లేక ంచలేకనోు తునాిము. కనఽక మీరు మీ కేసఽలనఽ 

ంనపుడు కరందవిటిని చేరచండి:  
దయచేస మీ కేసఽలోు  రోగ వయసఽ్, పరుషుడు/సా ై, చికరత్ నుిరంభంచిన ణదే,ీ రోగలక్షణాల వివరలజాబ్రణా, అనిి దీరఘకయౌక 
లక్షణాల వివరణాతమక జాబ్రణా, ితి లక్షణం వయవధ,ి ితి దీరఘకయౌక లక్షణంయొకక కరణం, ూరాప లేక ిసఽా తప చికరత్ 
వివరలు, ఇచిచన కంబో  వివరలు, మోణాదఽ, కలవయవధ,ి ణేదీలవరరగ ఎంతశతం గుణం కనించినద,ి రోగ  ిసఽా త ర సితి, రోగ  
ఆకయౌ, నిది వగ ైర యతర రోగ కర సంబంధించిన వివరలు.  
్ై వివరలనీి రబో యే వరా లేఖలలో మీకేసఽలు ికటించఽటకు చాలా సహయడణాయ 
 మావ బ్ స్ైట్ www.vibrionics.org. మీరు మీ ర జిసేై ేషన్ న ంబర్ ణో లాగ న్ (Login) అయ నుికీైషనర్ విభాగంలో చాడగలరు. 

మీ ఇ-మెయల్ అడిసఽ మార నచ ,ో దయచేస మాకు news@vibrionics.org దాార వీలెైనంత వేగంగ ణెయౌయ చేయండి.  
 మీరు ఈ వరా లేఖ మీ తయౌదండుి లణో ంచఽకరనవచఽచనఽ. వర  ిశ్ిలు జవబులకోసమో, ర శోధనకరరక ై మీకు 

ంబడణాయ.  
**************************************************************************************************************************** 

                                               ఓం సయ రమ్! 

 
 

సబ య ైతమిాతుక్స్... ఉచితఫ ైన, ధాణ్యఫ నై య ైదయ సంయక్షణ్ థిశలో - భోఖులఔు ఉచితం 
 

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