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ిమబ ైన తృహికటీశనయలఔు, 

2015 నఽతన షంఴతషయభు మీ అందమకిట ఆనందఔయబ ైనది భమిము యతబి నైదిగహ ఉండాలతు ఆకహంక్షషిా నాీన! సహఴమి 
భనఔు ర ైతమిాతుక్సష అన ేయలుర నై ఫసుభతితు అందింఙాయు. ఔనఔ భనం ఎఔకడ జీయషా నాీఈ ర దైెం యొఔక ేిభ 
ఔింనాలన షిమింజైమడాతుకి అంకితభఴపదాం. ఈ కొతా షంఴతషయం ఎననీ భాయుులు తీషఔు మహఴచ్ు. ఇది జీయతం 
యొఔక షఴఫాఴం. అభత ేఈ భాయుుల నడెభ దాఢంగహ తుయౌచి భనం దఴేపతుకి ఇచిున రహగహా నం బయేఔు భన ర ైతిమాతుక్సష 
అఫాెషం దాఴమహ ళఴే ఙళేేటపుడె భనఔు ఎదయభయె మోఖుల ఫాధలన తొలగించ్డాతుకి ఔటటీ ఫడి ఉందాం. 

భన రహమహా లేక యొఔక కొతా షంషకయణల ై నాఔు మీ రహెకెలు ంనందఔు ధనెరహదాలు. మీ ఆలోచ్నలన  
news@vibrionics.org దాఴమహ నాతో ంచ్ఔుంటాయతు ఆశిషా నాీన. మీ షఽచ్నలు ఎంతో షహమకహమగిహ ఉంటాభ. మీ 
షందఱేహలతుీంటికట తిిషుందించ్డాతుకి బేభు మితిీసహా భు. 

 తృహికటీశనయల యఴమహలఔు షంఫంధించి ఈసహమ ిభా దాలీ  ము. క.ె క ిఙ ందిన తృహికటీశనయల మీద డనిందఔు షంతోశంగహ ఉంది. దీతుకి 
షంఫంధించి నంతఴయఔు తృహికటీశనర్ 00534...యు.కె.   కి ఈ గౌయఴం దఔుకతేంద.ి తృహికటీశనయలన ఖుమిాంచ్డం షభాఙాయం భమమిు 
కైషలన ళేఔమించ్డం, మహమడం, షఴమించ్డం ఴంటి అతుీ మితాీలన ఆబ  షభనఴమం ఙఱేహయు. బేభు అందింఙ ేము.కె. 
తృహికటీశనయల ర ైతిమాతుక్సష ళేఴలు రహమి మచి్మభున మీయు ఆనందిసహా యతు మీ తృహింతంలోతు తృహికటీశనయల తృర ి ప ై్  లన భాఔు 
ండాతుకి ేియణ తృర ందతాయతు బేభు ఆశిషా నాీభు.  
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తృహికటీశనరల కోషం కొతా్ మద్దత్ు:  అతుీ మోఖ చ్మతిలిు ఇపుడె తఴయగహ ఱోధించ్డాతుక ిలేదా ళ ర్ు ఙమేడాతుకి అనఔలత 
ఏయుడింద.ి ఇపుడె ఈ కొతా ళ ర్ు పంక్షనల  న ఉయోగించ్కొతు తదాఴమహ మీ యొఔక ర ైతమిాతుక్సష అఫాెసహతుీ భమిము 
జఞా నాతుీ అతేఴాదిి  ఙషేఔుంటాయతు ఆశిషా నాీన. ఈ షిా త షంచిఔతో తృహటట భునట ిరహమహా లేకల లోతు మోఖ చ్మతియిౌీఅతూీ  
బేభు ఇంటమెీ టలల  ఉంఙాభు (2010-14). ఇయ ఇపుడె భా ఆన లల న్ డటేాఫసే్క లో ఉనాీభ.  షయళబ నై ఆన లల న్ ళ ర్ు లేదా ఱోధన 
దాఴమహ మీ లే ంటల ఔు షంఫంధంిచిన కషైలన తఴయగహ ళ ర్ు ఙేమఴచ్ు. 

 మీయు షభాఙాయం కోషం మెండె యధాలుగహ ఱోధించ్ ఴలళన ఉంటటంది:  

 ముదట మీయు యశమాధామతి ఱోధన లేదా షఫజెఔుీ  ళ ర్ు 
ఉయోగించి 108 ళ ళ కటైగమిీల దాఴమహ కైషలన ఱోధించ్ఴచ్ు. 

 మెండఴద ిమీయు కటఴర్్ లేదా కటలఔ దఱోధనన 
ఉయోగించి కషైలన ఱోధించ్ఴచ్ు. ఈ యఔబ నై ఱోధన ఈ 
షంచిఔతో ముదల ైన కొతా యశమం. 

ఈ ఱోధనలు ఉయోగించ్డాతుకి షలబబ నైయ. ఇటిీ  కటఴర్్  ఱోధన 
ఙేమడాతుకి జేీ ఎఖుఴన ఉనీ  ళ ర్ు ఫాక్సష లేదా ఎడభ ర ైప ఉనీబ నఽ ఉయోగించ్కోఴచ్ు.  మీ దాతుీ ట పై్ ఙళే ళ ర్ు 
ఫటన్ కిలక్స ఙేమండ.ి అపుడె కైషలు ళహీన్ మీద ఔనడతాభ ( ఈ మెండె ఎంఔలు ఎడభర ైప ళహీన్ షహట్ మీద ఖుండంిగహ 
తియుఖుత ఔతుసహా భ). 

షఫజెఔుీ  ళ ర్ు ఙేమడాతుకి ేజీ ఎఖుఴన ఉనీ షఫజెఔుీ ల రహమీగహ కషైలన కిలక్స ఙేమండి. అపుడె డాిప్ డౌన్ బ నఽ 
త యుచ్ఔుంటటంద.ి ఆ ై మీయు మీఔు కహఴలళన 108 ళళ కైటగిమీ  ై కిలక్స ఙమేఴచ్ు లేదా మీయు ఎడభఙతేి బ నఽలోతు షఫజె కీ్స 
జఞతతా దాఴమహ కషైలఔు ర యల మీఔు కహఴలళన 108 ళళ ఴయగం ై కిలక్స ఙమేఴచ్ు. (ఈ మెండె ఎంఔలు కిీంద ఎడభ ర ైపన ఉనీ 
ళహీన్ షహట్ లో ఖుండంిగహ తియుఖుత ఉంటాభ).  

ఈ ళ ర్ు పంక్షనల  ర ైతిమాతుక్సష కి ఙ ందని మీ యజఞా నాతుీ 
 ంచ్కోఴడాతుకి  మీఔు ఎంతో ఉముఔాంగహ ఉంటామతు 
ఆశిషా నాీన. మీయు యటితు చ్దియనపుడె మీ సర ంత కషైలన 
ంచ్కోఴడాతుకి మీఔు ేయిణ లతేషా ంది అతు ననే ఆశిషా నాీన. 
దమఙళే రహటితు నాఔు ంండి. తృహికటీశనయుల  అందయౄ ంచ్కోఖల 
కైషల ల ైఫమిీ బేభు ఏమహుటట ఙేసహా భు. 

తృహికటీశనయుల  కషైలు ంనపుడె మోఖులు యిోజనం తృర ందతాయు: 

ఔయౌముఖం భుగింప దఖగమకిి షమీషా నీకొదీా  సహభ ర ైతమిాతుక్సష ఔు దఖగయ కహరహయౌషన అఴకహవం అఴషయం  యుఖుతేనీద.ి 
ఈమోజు ించ్ మళిాతితు ఫటిీ  చ్ఽళేా  భనం ఎంత భంది మోఖులఔు యజమఴంతంగహ చికతిష ఙేళనుటికట తిేె ఔ ఴెకిాగహ ఙళేన 
ళేఴలు షమితృో ఴప. ఔమ ికోషం ఔయభు భన సాదమాలన త యరహయౌషన అఴషయం ఉంద.ి భన తృహింతంలోతు సో దయ సో దమీ 
తృహికటీశనయుల  ళఴమ ఫాఴభు నంచి ఫమటడి యఱహల దాఔుథంతో సాదమాతుీ యషామించ్ ఖయౌగితే అద ిమాఴత్ ర ైతమిాతుక్సష 
షభాజఞతుీ ఆయౌంఖనం ఙషేఔునీంత  దా యశమం అఴపతేంది. భనం ంటమిగహ ళేఴ ఙేళ ేదాతుఔనాీ ర ైతమిాతుక్సష దాఴమహ 
ఎంతోభందకిి షహమ డఖలభు. తృహికటీశనయలగహ మీ అనబరహతుీ ంచ్కోఴడం దాఴమహ ఎఔుకఴ భందిక ిషహమ డే అఴకహవం 
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ఴషా ంది. బయశెతేా లో భనలో తిి ఔకయౄ సహఴమి అనఖీసంతో నయేుుఔునీ దాతుతు అదే షఽూమిాతో ర ైతమిాతుక్సష ఔు అందిసహా యతు 
ఆశిషా నాీన. ఇద ేమీ నండి ఆశింఙ ేకోమఔి. 

దీతుీ దాలీలో  టటీ ఔుతు బభేు ఈ రహయా లేకన భమింత ఙయేుఴగహ భమమిు అందమకిట ఉయోఖఔయంగహ భాయుడం కొనసహగిసహా భు. 
రహమహా లేక యొఔక ళ యుఫు్ ర యశన్ష లేదా ఱోధించ్ఖల షంషకయణలన ఔక ఇంగీలష్ లోన ేకహఔుండా చి్యణాయాం  ముతాం 13 ఫాశలోల  
ఏమహుటట ఙేమాలతు ణిాయఔ ళదిం ఙేషా నాీభు. దీతు తుమితాం యయధ ఫాశల యొఔక అనరహదభులు ఙేమఖల రహలంటయీల 
షహమం అఴషయం ఉంది. మీయు ఈ కిీంది ఫాశలలో (కొీభయలమన్, ప ించ్, జయన్, గీీక్స, ఴ ంద,ీ ఇటాయౌమన్, జతూస్క, తోృ యౌష్, 
యశెన్, సహుతుష్,  త లుఖు)  దతేులోన నైా రహమహా లేక చ్దియ అనరహదం ఙేమాలనఔుంటే దమఙళే ననీ news@vibrionics.org 

ఴదా షందిించ్ండ.ి దతీు తుమితాం తృహిథమిఔ ఔంయెటర్ న ైపణాెలు ఉంటే ఙాలు. 

సహఴమికి ేిభయయఴఔ ళఴేలో, 

జిత్.కె. అఖమహఴ్.  

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

 వ ైబ్రి  మివరమలు ఉయోగ ంచిన కేష ల విఴరహలు 

1. కడుులో కణితి  11973... ఇండియా  

2014 భాముి న లలో 50 ఏళల  భఴ ళఔు ఔడెప యొఔక ఎడభ ర ైపన తుయతృహమబ నై ఔణతిి ఉనీటటల  తుమహి మించ్ఫడింది. ఆబ  
అలోల తి భందలు ఐదమోజులతృహటట మితిీంఙాయు. దాతు ఴలన పయౌతం ఔతుంచ్ఔ తృో భయషమిక ిఆబ న ఔ జిలాల  ఆషతిలిో 
షయెన్ ఔు చ్ఽంచ్గహ ఆబ న తిమగిి మకీ్షించి ఆమశైన్ అఴషయభతు త యౌతృహయు. 2014 ఏి్  24న ఆమైశన్ ఙమేడాతుక ి
తుయణభంచ్ఫడింద.ి 

ఫాఫా బఔుా ల ైన నలుఖుయు షబుెలునీ ఆ ఔుటటంఫాతుకి ఈ ేశంటే ఏకెైఔ షంతృహదన ఔయా. యమి ఇలుల  సహా తుఔ బజన కైందంిగహ ఔడా 
తు ఙషేఽా  ఉండదే.ి ఇఔకడ తృహికటీశనర్ బజనలు తృహడటాతుకి రదేాలు ఠించ్డాతుకి భమిము సహభ సహఴ తెం చ్దఴటాతుకి ఔీభం 
తుఔుండా ర ళైత ఉండరేహయు. ఈయధంగహ ఏి్  తృహియంబంలో మోగి యొఔక మళిాతి ఖుమించి తృహికటీశనర్ త లుషఔునాీయు. 
సహభమహం ఴయీౌంగ్ బ లన్ తో చికతిష అందిసహా నతు త యౌతృహయు కహతూ ఆబ  ఔుభామెా తుమహఔమించింది.  భుందగహనే తుయణభంచ్ఫడని 
వషారచికతిష ఙేళన తమహఴత భాతబిే ఆబ  తయౌల ర ైతమిాతుక్సష మెబ డీలు తీషఔుంటటందతు ఔుభామెా త యౌతృహయు. కహతూ తృహికటీశనర్ కొతుీ 
మోజుల తయురహత తిమిగ ిమితిీంచ్డంతో ఆబ  ఔుభామెా నండి సహనఔల షభాధానం లతేంచింది. ఏి్ 6ఴ తేదనీ తృహికటీశనర్ 
మోగిక ికిీంది మెబ డీ ఇఙాుయు:    

CC2.3 Tumours & Growths…TDS 

మోగి మెండె రహమహల తృహటట మెబ డీలు 

లు తీషఔునాీయు భమిము ఆమశైనఔు భుంద ఙమేఴలళన యధానాల కోషం ఏి్ 23న ఆషుతిలిో ఙేమహయు. 
త లలరహయుజఞభున భూడె ఖంటల ఴయఔ ఆబ  తుదతిృో లేఔతృో మాయు. అపుడె ఆబ  తన ర ైప ఔ ఴెకిా మహఴడం చ్ఽళంది. 
అతన ఆబ  ఔడెపమీద ఔణతిి ఉనీఙోట భసహజ్ ఙేఱహయు. అతన ఆబ తో తూ వమయీం  ైఔతాితు ఉయోగించ్డాతుకి ననే ఎఴమితు 
అనభతించ్న అతు ఙ ు అదావెభమాెయు. త లలరహయుజఞభున 5 ఖంటలఔు ఆబ న బలేకకయౌు ఆమశైన్ కోషం ళదిం ఙేఱహయు 
కహతూ డాఔీర్ మీక్షలు తుయఴఴ ంచినపుడె ఔణతిి ఔనడలేద. ఏమి జమగిిందో  త యౌమఔ  డాఔీర్ భమమిు నయుషలు ఙాలా 
ఆవుయెతృో మాయు. ఔణితి ఎఔకడ ఉంద ిఅతు డాఔీర్ ఆబ న అడగిహయు. నయుషలలో కహబ  ఔడా  మీ లుపఔు ఇంత తఴయగహ 
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షుందించిన ఆ దేఴపతు ేయు ఏమిటి అతు అడిగహయు. ఆనందంతో ఔతూీళైల  ధాయలు ఔటీగహ మోగి ఏమీ భాటాల డలేఔ తృో మాయు. ఆబ న 
ఆషుతి ినంచి డిఱహుమిె ఙేసహయు. భయుషట ిమోజు నండి మధాయధగిహ తుకి తిమగిి ర ళళసహగహయు. 2014 చిఴమ ినాటకిి ఆబ  యమిా  
ఆమోఖెంగహ రహెధి లక్షణాల పనమహఴాతం లేఔుండా ఉనాీయు.  

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

2. విర గ న చీలమండ 11414...ఇండియా   

73 షంఴతషమహల ఴెకిా ళ ైకి్    ైనంచి కిందక ిడితృో ఴడం ఴలన ఔుడి  చీలభండ ఴదా ఎభుఔ చిటిల  ఎంతో ఫాధతో 2013 డళి ంఫర్ 
6న చికతిష కోషం ఆషతిలిో ఙేమహడె. అతతు మితోృ యుీ ల కిహయం వషారచికతిష 
అఴషయభతు డాఔీయుల  త యౌతృహయు (ఔికననీ తౄో టల చ్ఽడండి). కహతూ యఔా 
మకీ్షలో అతతుక ిఴెట ైటసి్క-ళ ఉందతు భమమిు భూతిండాల ర పైలెంతో 
(ఫలడ్ మూమమిా 139.9 కిీమాటిన్ 7.2) ఫాధడెత  ఉండడం ఴలన 

దీతుకోషం వషారచికతిష ఙేమఔుండా డమాలళస్క కోషం రమేొఔ ఆషుతిిక ిళతౄహయుష 
ఙేమఫడినాడె. ఎభుఔల తుపణుడె  తృహల షీర్ ఆఫ్ తృహమసి్క తో యమగిిన 
ఎభుఔన ఔటటీ ఔటీడాతుకి ఇశీడలేద. ఎందఔంటే అటటఴంటి 90% 

కైషలలో తృహల షీర్ ఆఫ్ తృహమసి్క తో ఖుళైల  నమం కహదతు, వషార చికతిష భాతబిే దాతుకి భాయగం అతు త యౌతృహయు. ఐతే షిా తాతుకి తృహల షీర్ 
ఆఫ్ తృహమసి్క తో ఔటటీ  ఔటీభతు 1½ న లల తయురహత ఆలోచించ్కొతు వషార చికతిష ఙభేంచ్కోఴడాతుకి ఴసహా భతు  ర దైెతుకి ఔుటటంఫ 
షబుెలు ఙ ు ుంచి  భయునాడె డిఱహుమిె ఙేభంచి తీషఔుఴఙాుయు.  

 శేంటట న డఱిహురె్ ఙళేన మోజునే యమిగని ఎభుఔఔు ర ైతిమాతుక్సష చికతిష కోషం తృహికటీశనర్ షందిించ్గహ రహయు కిీంద ిమెబ డీ 
ఇఙాుయు:    

#1. CC10.1 Emergencies + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue + CC20.7 Fractures…6TD 

ఇద ేషభమంలో తృహికటీశనర్ ళతుమర్ 
తృహికటీశనర్11133 ...ఇండియా న SRHVP మిశన 
దాఴమహ తమాయు ఙేళన మెబ డీ అదనంగహ 
కహరహలతు కోమి తదనఖుణంగహ మెబ డీ కిీంది 
యధంగహ భాయుు ఙేసహయు:  
#2. CC10.1 Emergencies…OD, for 2 
weeks 

#3 NM3 Bone Irregularity + SM27 
Infection + SM28 Injury + SM33 Pain 

+ Symphytum CM (సోమియో సటీ ర్ 
న ండి)…6TD 

#4. OM27 Supportive Tissue + OM30 Connective Tissue + BR23 Skeletal + SR457 Bone + SR479 Cartilage + 
SR533 Synovial Tissue…6TD 

1½ న లల ర ఫైరి  చికతిష తమహఴత మోగి 2014 జనఴమ ి20న భమొఔ X-మై తీభంచ్డాతుక ి ఆషతిిక ిర యలల యు. బఖరహన్ ఫాఫా రహమి 
దమ ఴలల  ఆ ఎభుఔలు చ్ఔకగహ అతేఔుకతృో భ (తౄో టల చ్ఽడండి) ఉండడంతో తృహల షీర్ ఆఫ్ తృహెమసి్క తొలగించ్ఫడింది.   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3. యౌల ఴంటి ై ఈగలు 02921...ఇటయ్   

కిలయో అన ేయేు ఖల తృహికటీశనర్  ళమామీస్క జఞతి ఆడ  ంపడె యౌల (ఴమషష 6న లలు)  ైన 
తిి రషేయలో తేళైల  పయుఖులు (ఆంఖలంలో ఫ్ల స్క అంటాయు) ఇన ూక్షన్ ఙషేా నాీభ. 2014 బే 
న లలో యసహమన చికతిష తుయఴఴ ంచ్ఫడింద,ి కహతూ ఇది మెండె రహమహలు భాతబిే తుఙషేా ంది, 
తిమగిి ఴంటకిి టిీంచ్డాతుకి అది యశయమితం అభతృో తోంది. ఇదే న లలో తృహికటీశనర్ తన AVP 

శిక్షణ యమిా ఙషేకోఴడంతో  యౌలకి కిీంది మమెిడి తమాయు ఙళే ఇఙాుయు:  
CC1.1 Animal tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.4 Stings & Bites…తూటిలో  

యౌలకి ఫలఴంతంగహ మబె డలీన ననటలిో రేమడం ఔుదయద ఔనఔ తూటిలో ఔయౌ యౌల తాిగ ైఫ్్ 
లో రేసహయు. యౌల  తృహల ళీక్స ఔనాీ ంగహణ ీఫ్్ లో ఎఔుకఴ ఇశీంగహ తాిఖుతేంది ఔనఔ దాతులోనే 
మెబ డీ తూటితు తాిగింఙాయు. షభాయు భూడె మోజుల తమహఴత తేళైల  పయుఖుల ఇన ూక్షన్ 
తృో భంద.ి 2 – 3 మోజుల తయురహత భమో ఇదాయు తృహికటీశనయుల  ఔడా తేళైల  పయుఖుల ఇన ూక్షన్ తుయౄయౌంచ్డంలో కహంఫర  యొఔక 
ఫిారహతుీ తుమహి మింఙాయు. ఈ ఇదామలిో ఔయు మివీభాతుీయౌల తుఴళంఙ ేఙోట చ్లలడం దాఴమహ కచిుతంగహ కటటకహల ఫజడద 
తొలగింపన రేఖఴంతం ఙమేడాతుకి షహమడెతేందతు తుమహి మింఙాయు.    

తృహికటీశనర్ రహెకె:  
నా అనబఴంలో అనామోఖె లేదా ఫలఴనీబ నై వమీయం మహనీజీఴపలఔు షలబబ ైన లక్షెం. ఆమోఖెఔయబ నై వమీయం భమింత తయేౌఔగహ 
తేళైల  పయుఖులన తిు కొడెతేంది. అంతకేహఔ తఔుకఴ నాణెత ఖల ఆహయం తయుచ్గహ ఇన ూక్షన్ కి దామితీషా ందతు ననే 
ఖభతుంఙాన. అభతే నాణెబ ైన ఆహయం జంతేఴపల ఆమోగహెతుీ బ యుఖుయచ్డబ ేకహఔ ఇన ూక్షన్ తు ఔడా తగిగసహా భ. కిలయో 
ఎలలపుడఽ భంచి ఆమోఖెంతో ఉంది, నా అతేతృహిమం కిహయం ఇద ేషఴషాతా కిిీమన రేఖఴంతం ఙేళంది. 

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

4. షయాటికహ నొ మర యు మూతి్ం ఆుకోలేతు త్నము  03502...యూ.ఎస్క.ఎ.   

63 - ఏళల  ఴెకిా ఔుడికహలులో నమహల బిేమం ఖల షమాటికహ నొుక ిభమిము తిీ మహతిి మంెడె భూడె సహయుల  భూత ియషయెన 
ఙేమటం ఖుమించి చికతిష కహరహలతు కోమహయు. ఈ మెండె లక్షణాలు మోగి తృహికటీశనర్ దఖగయఔు మహఴడాతుకి(2014 ఆఖశేీ  19) న ల 
భుంద నంచి కొనసహఖుతేనాీభ. ఈ మెండె లక్షణాలు క ైషభమంలో ఔతుంఙాభ ఔనఔ భూతంి ఆపకోలేతుతనం 
షమాటికహ తో భుడిడి ఉందతు తృహికటీశనర్ అనభాతుంఙాయు. మోగ ిషమాటకిహ కోషం ఖీమో తృహికిీక్స చికితష తీషఔునాీ అంతగహ 
పయౌతం ఇఴఴలేద. మోగిక ిఈ కిీంది మబె డీ ఇఴఴఫడింది:   

CC3.7 Circulation  + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC13.3 

Incontinence + CC14.2 Prostate + 15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS. 

మెండె రహమహల తమహఴత మోగ ితనఔు 90% బ యుఖుగహ ఉందతు ర తైిమాతుక్సష చికతిషతో ఙాలా షంతోశంగహ ఉనాీనతు త యౌతృహయు. ఔ 
న ల తమహఴత రహెధి లక్షణాలు 100% తగిగతృో భనటటల  త యౌతృహయు. మోఖ లక్షణాలు పనమహఴాతం కహఔుండా భుంద జఞఖీతా కోషం చికతిష 
కొనసహగించ్ఫడింది.  మెండె న లల చికితష తమహఴత  (2014 అకోీ ఫర్ 20 నాటకిి) మోగి తనఔు ఇఔ  ైఏ రహెధి లక్షణాలు లేఴప కహతూ ఈ 
ర ైదె చికతిష తీషకోఴడం తృహియంబం నండి ఎఔుకఴ భానళఔ ఱహంతితు అనబయషఽా  ఉనీందన ఎలాగెనైా మెబ డీ కొనసహగింఙాలతు 
కోయుఔునాీడె. అతన చికతిష టల  ఙాలా షంతోశంగహ ఉండడబే కహఔ ఇతయ మోఖులఔు తృహికటీశనమిీ  ఖూమిు త లడం తృహియంతేంఙాయు. 
డిళ ంఫర్ తృహియంబం నాటిక ిమోతాదన తృహియంబంలో BD గహ, న ల మోజులు అనంతయం OD గహ తుయఴధిఔంగహ కొనసహగించ్భతు 
 శంటటఔు ఙ ుఫడనిది.    
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తృహికటీశనర్ రహెకె :  
నాడ ీబిేమ చికితష కోషం ఇచిున కహంఫర లో  CC18.5 Neuralgia ఙేయుడం భముితృో మాన. మోగిక ిమెబ డ ీంంచిన తమహఴత 
నా తపు ననే ఖీఴ ంచి మోగికి నమం ఙమేభతు సహఴమితు సాదమ యయఴఔంగహ తృహిమిింఙాన. సహఴమి జఞఖీతాగహ చ్ఽషఔునాీయనదేి 
షషుశీం. సహఴమిభయ తుజబ ైన ర దైెడతు భనందమికట ఔలుఖుతేనీ అనబరహలఔు ఇద ిభమొఔ ఉదాసయణ.   

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

5. త్లనొ, వీు మర యు భుజం నొ మర యు తురహవ 03507..యు.కె.   

రహెతృహయ యంఖంలో ఎంతో యజమం సహధిషా నీ 50 షంఴతషమహల రహెతృహయరేతా 2005 ఆఖషీ లో భుంఫజై ఴయదల షభమంలో కహయు 
భిాదంలో చిఔుకఔునాీయు. అతతు తలఔు ఎడభర ైపన తీఴ ిగహమాలభె మెండె న లలు కోభాలో ఉనాీయు. అతన కోభా నండ ి
బేలకకనీపుడె అతతు ఔుడి ఙ భె క్షరహతాతుకి ఖుమె ైఔుడకిహలు దాఢంగహ తఖుషఔు తృోభందతు ఔనగొనాీయు. న లల తయఫడి 
ఙేళన పజియోథ య ఴలన ఔుడికహలు తుమంతణి లేఔ ఈడెుకోఴలళన మళిాతి మినహ దాదాప యమిాగహ కోలుఔునాీయు.     
2008 నఴంఫర్ లో అతన పటీమిా ర యల ఱిహంతి తులమం ఆవీభాతుక ిదఖగయలో ఔ చినీ మసెహీ మెంట్ నడెపత ఉండగహ 2014 

నఴంఫర్ 20 న తృహికటీశనర్ ఫోజనాతుకి ర యళనపుడె అతతుీ ఔయౌఱహయు.  

ేశంటట తన తలఔు ఎడభ ర ైపన తీఴబి ైన తలనొు భమమిు ఔుడి బుజం భమమిు ర నీ ఫాగహతుకి భధె దన నై ఔతాితో 
తృర డిచినటటీ గహ నొు ఴషఽా  ఔుడి బుజం ఔదలతుఴఴఔుండా ఙషేా నీందన దాతు షఴషాతఔు తృహికటీశనర్ షహమం అమిింఙాయు. తల 
నొు భూడె న లల కిీతం తృహియంబబ ైంది. మోజంతా నొు ళాయంగహ ఉండదేి. అతన తీషఔున ేఫలబ నై నొు తురహయణలు అతతుక ి
షఴలు కహలాతుకి భాతబిే తాతాకయౌఔ ఉవభనం ఇఙేుయ. నొుతు తటటీ కోలేఔ కొకఔకసహమి షఽచించిన మోతాద ఔంటే  ఎఔుకఴ 
నొు తురహయణ భందలు తీషకొనేరహయు. కొతుీ సహయుల  తన ై తాన యఱహఴషం కోలోుభ ఆతసతె ఙేషకోరహలతు ఔడా మంెడె 
సహయుల  మితీం ఙేసహయు. ఇటఴీల మెండె న లల కిీతం తన భణఔిటటీ న కోషకోఴడాతుకి మితిీంచినటటీ  ఙ యా  దాతు తాలఔు 
భచ్ులు ఔడా తృహికటీశనమిక చ్ఽంఙాయు.  

తృహికటీశనర్ అతతుకి సహఴంతన ఙఔేముై భాటలు ఙ ు ఆ సహమంకహలం కిీంది మెబ డలీు ఇఙాుయు:      

CC10.1 Emergencies + CC11.3 Headaches + C15.1 Mental & Emotional tonic + C15.2 Psychiatric disorders + CC18.5 

Neuralgia…TDS తూటిలో (5 గోయలు 200ml తూటిలో రేళ 5ml ఔ మోతాదగహ ళఴఔమించ్డం) 

మోగి భయుషట ిమోజు (నఴంఫర్ 21) ఉదమం తన మెండఴ మోతాదన తీషఔునాీయు కహతూ భధాెసీం మోతాద తీషకోఴడం 
భమిుతృోమాయు. ఎందఔంటే తజీగహ ఉండడం ఴలన అతన తీఴబి నై తలనొుకి ఖుమి అభయె  ఴయఔు ఆ యశమబే ఖుయుా  మహలేద. 
ర ంటనే తన సహధాయణభుగహ తీషఔున ేనొు తురహయణి ఫదలు ర ఫైరి  గోయ రషేఔునాీయు. ఔక తుమిశంలో నొు యమిాగహ 
తగిగతృో భంది. సహమంతంి తృహికటీశనర్ తిమగిి ఴచిునపుడె మోగ ితన బుజం నొు 96 ఱహతం తగిగతృో భందతు ఙ తృహుయు.  ఆ యధంగహ 
నొు తురహయణ అభనందఔు తృహికటీశనమిక ఎంతో ఔాతజాత త లుపత “సహఴమి షఴమంగహ మిభయౌీ నా దఖగయఔు ంతృహయు “ అతు 
త యౌతృహయు.  

దీతు తమహఴత మబె డలీు ళాయంగహ తీషఔునాీయు. ఎతుమిది మోజుల తమహఴత (నఴంఫర్ 28) అతతు తల నొు యమిాగహ తగిగతృో భందతు 
బుజం నొు 96 ఱహతం బ యుగహగ  ఉందతు అంతేకహఔ తనఔు ఏభాతంి ఴతాిడి లేఔుండా ఙాలా ఱిహంతంగహ ఉందతు త యౌతృహయు. డిళ ంఫర్ 
తృహియంబంలో ఔడా ఇదే యధంగహ ఙ తృహుయు. కొంతకహలం తమహఴత ఆ మిగయిౌన బుజం నొు ఔడా తగిగతృో భంది.  డళి ంఫర్ 21న 
తృహికటీశనర్ మోగితు షిా త ళాతి ఖుమించి షందిించినపుడె బుజం నొు భమిము తలనొు యమిాగహ తగిగతృో భందతు అందఴలల  
అతన మెబ డీతు తీషకోఴడం భానళేనటటల  త యౌతృహయు. అభనుటికి ఆ భుందమోజు తన ఔుడి బుజఞతుక ిర నీకి భధె 
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భునటఴిల  షఴలుంగహ (షభాయు 1%) నొు అనబయంఙాయు. నొు యమిాగహ తగిగతృో భయఴయఔు మోతాదన TDS గహ తిమగిి 
తృహియంతేంఙాలతు ఆ ై BD కి తగిగంచ్భతు తృహికటీశనర్ షఽచింఙాయు.   

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

6. ణెలలతు మచ్చలు 10940...ఇండియా  

35 షంఴతషమహల రహెతృహయరేతా బ డ భమమిు తొడ  ై6 - 8 న లల నండి ఉంటటనీ త లలతు భచ్ులు కోషం ర ైతిమాతుక్సష చికతిష 
కోమహయు. 2013 జూల ై 10న చికతిష  తృహియంబబ ైంది:  
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses 

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS 

భూడె న లల తమహఴత (అకోీ ఫర్ 9) ేల ంటట30 ఱహతం ఉవభనం ఔయౌగిందతు త యౌతృహయు. ఔనఔ లే ంటట న #2  తీషకోభతు 
ఙ యా   #1 తు ఈ కిీంది యధంగహ భాయుు ఙేఱహయు: 
#3 SR250 Psorinum 200C…OW, 2 doses 

3½ న లల తమహఴత (2014 జనఴమ ి21) మోగకిి 50% భాతబిే బ యుఖుదల ఉంది. అందఙేత మోగితు తిమిగ ి#2 న కొనసహగించ్భతు 
ఙ ఫుత #1 తు ఈ యధంగహ భామహుయు.    
#4. SR252 Tuberculinum IM…1 dose 

  దతీుక ిఅదనంగహ మోగతిు తూలం యంఖు ఫాటి్  లో సౌయ తూటతిు ఉయోగించ్భతు (సహభ ర ై తమిాతుక్సష రహమహా  లేక  షంపట ి4 
షంచిఔ 4 జూల ై- ఆఖషీ  2013 “ఆమోఖె చిటాకలు: మీ ఆమోఖెం కోషం జీఴ జలం జేీ  6) ఈ తూయు వమయీం నండ ియశదామహా లన 
తొలగించ్డంలో షహమడెతేందతు షఽచింఙాయు. భాముి న లలో అతతుక ిఇచిున మెబ డలీు అభతృోమాభ (మెండె న లలఔు 
భాతబి ేమెబ డలీు ఇఴఴఫడనియ). అభత ేమోగి బ ే28న ఴఙాుయు. తనఔు బ యుగహగ  ఉందతు బ డ  నై త లల  భచ్ు ఔటి 
తృో భందతు త యౌతృహయు. చ్యం యంఖు సహధాయణ ళాతిక ిఴచిుంది.  

ఐత ే మోగి తన యొఔక కహమహెలమంలో తాిడ ిభమిము జీఴనఱ ైయౌ నండి తిిఔల ఫిారహలన ఎదమొకంటటనాీయు ఔనఔ  
తృహికటీశనర్ మెబ డీలన కిీంది యధంగహ భామహుయు: 

#5. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…BD 

#6. CC12.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections…BD 

#7. CC4.2 Liver tonic + CC4.10 Indigestion…OD వేకుఴ జామున కహయ కడుుణో తూటిణో తీష కోవహయౌ 

తిమగిి మోగకిి మబె డలీు యమిాగహ కాయ అభనుటకిట ఆఖశేీ , ళ  ీంఫర్ భమమిు నఴంఫర్ న లలో ఏమీ తీషకోలేద. డళి ంఫర్ నాటకిి 
మోగి యొఔక మళిాతి ళాయంగహ ఉంది.  అతతుకి  ఇుటకిట 50 ఱహతం బ యుఖుదల భాతబి ేఉనీుటకిట అతతు వమీయంలోతు ఇతయ 
ఫాగహలు ఫిాయతం కహలేద. తృహికటీశనమిక, మోగి ఉంటటనీ దిేవం ఙాలా దఽయంగహ ఉండడం ఴలన  ళాయతఴం ధిాన షభషె 
అభెంది.   

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

7. గహల్ బ్లల డర్ (ణాా వయం) గరంధి జీఴకణాలలో ఴిణము (అడినో కహరస్నోమా)  & యౌఴర్ కహయన్ర్ , జీఴకణాలలో తూరు 
టీడం(ఏడమీా), త్లతిరగడం, మోకహయౌ నొ  10728...ఇండియా   

 2014 జనఴమి తృహియంబంలో నాలగ ఴ దవ కహలేమ కహెనషర్ తో ఫాధడెతేనీ ఔ భఴ ళన ఆబ  ఔుభాయుడె చికతిష కోషం 
ఆషతిిక ితీషఔు ఴఙాుడె. తాా వమంలో ఖీంధ ిఔణజఞల ఴణిభులు, కహలేమప కహెనషర్ ఉనీటటల  తురదేిఔలు ర లల డింఙాభ. 
ఆబ  ఙాలా అనామోఖెంగహ, ఆఔయౌ లేఔుండా, ఫలం లేఔుండా ఆబ  గహ్ సోీ న్ష నొుతో ఫాధడెతేనాీయు. ఆబ న మీక్షించిన 
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డాఔీర్ కహెనషర్ ఙాలా తీఴ ిదవలో ఉందతు ఆబ కి ఙళేే ఈ చికతిష ఴలల   దాగహ పయౌతం ఉండఔతృో ఴచ్ు అతు త యౌతృహయు. అంతకేహఔ 
ఆబ  ఆ మహతిికి చ్తుతృోభయ అఴకహవం ఉనీందన ఇంటకిి తీషఔు ర ళళభతు ఙ తృహుయు. ఔరేళ ఆబ  భమికొతుీ మోజులు ఫతిిక ి
నటలభతే కటమోథ య కోషం తిమిగి ఆషుతిిక ితీషఔు యభతు ర ైదెడె త యౌతృహయు.   

ర ైతిమాతుక్సష దాఴమహ ఖతంలో ఎంతో లతి తృర ందని ఔ లే ంట్ అదే హళుట్ లో ఉండడం తటళా ంచ్డంతో ఈ యశమం యతు అతన 
తృహికటీశనర్ షభాఙామహతుీ మోగ ియొఔక ఔుభాయునఔు అందింఙాడె. ర ంటనే తృహికటీశనమిీ షందిించి ఆ మహతిి హళుటలోల  మోగితు ఉంఙే 
సహసషం ఙమేలేఔ  ర ంటన ేతృహికటీశనర్ ఴదాఔు తీషఔు ఴఙాుడె. తృహికటీశనర్  మోగ ిఔుభాయుడతిు  ఔ య్టర్ ఫాటళిైళ మెండె తూటతిో 
తుం తీషఔు యభతు ఙ తృహుయు.   

తృహికటీశనర్ ముదట కిీంది మబె డీన మోగి ననటలిోకి రేసహయు:    
అతెఴషయ మళిాతి కోషం:  
#1. CC10.1 Emergencies, 5ml తూటిలో  

తమహఴత ఆబ  కిీంది మెబ డీ తమాయు ఙఱేహయు:  
కహెనషర్ కోషం :  
#2. CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.7 

Liver & Spleen + CC15.1 Mental & Emotional tonic, ితీ కహంబ్ర  2 చ్ఔకలు ితి య్టయు ఫాటిళలలో  

ఈ మెండె ఫాటళిళలోతు తూటితు మంెడె మోజులోల  ముతాభు తాిగింఙాలతు షఽచింఙాయు.   

భూడో మోజు తృహియంఫాతుకి మోగి యమిాగహ నొు లేఔుండా ఆఔయౌతు పనయుదిమించ్కొతు ఆహయం తీషకోఴడం తృహియంతేంఙాయు. కటమోథ య 
కోషం ఆబ న తిమగిి ఆషుతికిి తీషఔుఴఙాుయు. తృహికటీశనర్ కిీంది మెబ డీన గోయల యౄంలో కొనసహగింఙాయు.   
కహెనషర్ కోషం:  
#3. CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.7 

Gallstones + CC4.11 Liver & Spleen + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD 

ఆహయం అయుఖుదల కోషం:  
#4. CC4.1 Digestion tonic + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS 

ఆ తమహఴత మోగి ఔుభాయుడె తిిన లా తన తయౌల కోషం ర ఫైరి  మపీ్ న ళఔేమించి తీషఔుతు ర ళైత తన తయౌల యటిఴలల  చ్ఔకగహ 
ఉంటలందతు త యౌతృహడె. 2014 జూననల  #3 Cancer న QDS ఔు తగిగంచ్ఫడింది. 2014 జూల ై 17న అలాీ ా సౌండ్ కహెనషర్ మీక్షలోల  
కహెనషర్ ఉనీటటల  ఆధామహలు ఔనఫడలేద. ఆబ  అఴమరహలు సహధాయణసహా భక ిఴఙాుభ ఔనఔ కటమోథ య ఆరేఱహయు. కహతూ   
#3 Cancer భమిము  #4 Digestion QDS గహ కొనసహగించ్ ఴలళందగిహ షఽచింఙాయు.  

జూన్ న లలో మోగి కహళలలో కొంత రహప ఏయుడింది. కహఫటిీ  2014 జూన్ 5న ఆబ ఔు కింది మెబ డీతో చికతిష ఙేసహయు.   

ఏడీభా లేదా రహప కోషం:  
#5. CC3.1 Heart tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic…QDS 

14 మోజుల చికతిష అనంతయం (2014 జూన్ 19) మోగతిు మకీ్షించినపుడె రహప యమిాగహ తృో భంది. మెబ డనీ ఆడాతుకి భుంద 
యమిాగహ న లంతా #5 న  కొనసహగించ్భతు షఽచింఙాయు.   

జూన్ 20న మోగి తలతియఖడం భమిము మోకహలు నొు ఖుమంిచి త లడంతో దాతుక ితృహికటీశనర్ కిీంది మెబ డీతు ఇఙాుయు:  
తల తియఖడం :  
#6. CC18.7 Vertigo…QDS  ఆహయం తీషకోఴడాతుకి భుంద ఔ న ల ఴయఔు  
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మోకహయౌ నొుకి :  
#7. CC20.3 Arthritis + CC20.6 Osteoporosis…QDS, ఫోజనం అనంతయం న లమోజుల ఴయఔ  

మెండె షభషెలు ఔ న లలో తగిగతృో మాభ ఔనఔ మెబ డీ కొనసహగించ్ఫడలేద.  

2014 డళి ంఫర్ నాటిక ిమోగి #3 Cancer భమిము  #4 Digestion QDS గహ తీషకోఴడం కొనసహగషిా నాీయు.  ఆబ  ఇపుడె 
యమిాగహ కోలుఔునాీయు. ఆబ  తన ఇంటి యధలు తుయఴఴ షఽా  సహధాయణ జీయతాతుీ ఖడెపతేనాీయు.    

తృహికటీశనర్ 03507…ము.కె. రహెకెలు:  
తృహికటీశనర్ ఇఔ ై య్టర్ తూటలిో మెండె చ్ఔకలు మివభీం ర మెయు.  ఎందఔంటే ఔ య్టర్ ఔు ఔ చ్ఔక మివీభం అంతే 
అదౄతంగహ తుఙషేా ంది.   
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

8. మూతి్ండాలోల  తృహిణాంత్కమ నై కణితి 10728..ఇండియా   

1999 లో 48 ఏళళ ఴెకిా ఴేభచ్ఽమిమా( భూతంిలో యఔాం డడం) భమమిు ఫాధాఔయబ నై భూతయిషయెనతో ఫాధ డెత 
చికతిష కోషం ఆషతికిి ర యలళయు. అతతుక ితృహిణాంతఔబ నై భూతిండప ఔణితి ఉందతు మకీ్షలోల  తయేౌంది. దాతుతు 
తొలగించ్కొనడాతుక ిఅతన వషార చికతిష ఙభేంచ్ఔునాీయు. కహతూ తమహఴతి షంఴతషమహలోల  అది తిమగిి ఴషఽా నే ఉంది. అతన 
2012లో ర ైతిమాతుక్సష చికితష తీషఔున ే షభమాతుకి భూడెసహయుల  తొలగింఙాయు. భమిము అతన తిి మెండె న లలఔు ఔసహమి 
కటమో ఇంజకె్షనల  ఔడా తీషఔుంటటనాీయు.  

2012 ళ  ీంఫమోల  ఔమోజు అతన ఇంజక్షన్ కోషం ఆషతిిలో ఉండగహ భమొఔ మోగ ిఅతతుీ తృహికటీశనమిీ షందిించ్భతు ళతౄహయష 
ఙేసహయు. 2012 ళ  ీంఫర్ 4న మోగి తృహికటీశనమిీ  షందిింఙాయు. అతన షనీగహ ఫలఴనీంగహ ఔతుంఙాయు భమిము ర నీ నొు 
తుదలిేమి ఔడెపలో ఆభల తఴభు ఔడా ఉనాీమతు త యౌతృహయు.  

తృహికటీశనర్ ముదట మోగ ిననటలిోకి నేయుగహ కిీంది మెబ డీ రేఱహయు:    

#1. CC10.1 Emergencies, 5ml తూటిలో  

అనంతయం ఆబ  కిీంది మెబ డీతు తమాయు ఙఱేహయు :  
#2. CC2.1 Cancers - all + CC2.3 Tumours & Growths + CC13.1 Kidney & Bladder tonic…6TD 

#3. CC4.10 Indigestion +CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis…QDS 

#4. CC15.6 Sleep Disorders…తుదిించ్ డాతుకి ముంద్  క మోణాద్    

ఈ మెబ డలీ ఴలల  మోగి చ్ఔకగహ కోలుకొతు కటమోథ య తుయౌరఱేహయు. 2013 డిళ ంఫర్ 9న మకీ్ష ఙభేంచ్ఔునీపుడె అతతులో అతుీ 
ఴెఴషాలు ( భూతిండాలు, భూతాివమం భమమిు కహలేమభు) సహధాయణ ళాతిలో ఉనీటటల గహ తురేదఔిలు చ్ఽతృహభ. అతన 
2014 ఴయఔు మెబ డీలు తీషకోఴడం కొనసహగింఙాయు. 2014 డిళ ంఫర్ లో అలాీ ా సౌండ్ మితృో యుీ  కిహయం అతతు భూతాివమ గోడ  ై 
ఔ చినీ పండె ఴంటదిి ఉనీటటల గహ మితృో యుీ  చ్ఽంచింది. ఐతే మోగి అటటఴంటదిి ఏమీ లేదతు ఖత మోఖ లక్షణాలు ఏయ 
పనమహఴాతం కహలేదతు త లుషకోఴడాతుక ితదమ ిమీక్షలు ఙేభంచ్కోఴలళనదగిహ షఽచించ్ఫడా్ యు.   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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9. తృహద్ము  ై వషారచికిత్్ అనంత్ర గహయాలు   00534...యు.కె.   

తృహికటీశనర్ కిీంది యధంగహ రహిాషా నాీయు: నా ఎడభ తృహదం ర ైపన చీయౌన అంతయఝంఘ ఔ (టితమ్) సహీముఴప (ట ండాన్) 
పనయుదియణఔు 2007 బే నండి నాఔు యషాాతబ ైన వషారచికతిషలు జమగిహభ. 
దీతులో అంతమహౄఖంగహ కొతా సహీముఴప  అతికించ్డాతుక ిఫర న్ గహీ ఫ్ీంగ్ దాఴమహ 
తృహదాతుీ పనర్ తుమించ్డం, ఫొ టనరలేున చీలుడం,  ఴీ్  ఫర న్ లో కొంత 
ఫాగహతుీ తొలగించ్డం దాఴమహ తృహదాతుీ మ ీఅల ైన ంట్ ఙమేడం ఈ యధంగహ 7 
ఆమైశనల  దాఴమహ నాఔు 7 వషారచికతిష భచ్ులు ఏయుడా్ భ. 2014 భామిులో 
జమగిిన తేది ఆమశైన్ షభమంలో తిమగిి అద ేభచ్ుల ఴదా కోళ లోల 
ఉనీ ేల టటల  భమమిు భయలు తొలగించ్ఫడా్ భ. 3 అంఖుయలల తృహెచ్ మినహ 
భూడె రహమహలోల  గహమాలు అతూీ నమబ ైతృో మాభ. తౄర టలలో చ్ఽన 

యధంగహ ఎయుప యంఖు  రహెంచి  యఔాసహిఴం తృహియంబబ ైంద.ి దతీు  నై రళేన ఫాెండేజీ ఴలల  అది భమింత ఎఔుకర ైతృో భంద.ి దాతులో 
భంట భమమిు దయద తృహియంబబ ైంద.ి 

 ఏి్ 14న ననే కిీంద ిమబె డ ీతమాయుఙళే తూటి తో రేషకోఴడబే కహఔుండా  ఫాసెంగహ ఉయోగించ్డం తృహియంతేంఙాన: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infection + 

CC21.3 Skin Allergies + CC21.4 Stings & Bites + CC21.6 Eczema + CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS 

10 ml తూటలిో ఔ గోయ రేళ అ మెబ డీ తో చారె్ అభన తూటతిు 5ml నాలుఔ కిందఔు తీషకొతు మిఖతా 5 ml పండె మీద మహఱహన.  
ఆయౌవ్ ఆభ్ భమమిు కొఫృమి నఽన  ఴంట ిఇతయ భాధెభాలు గహమాతుీ ఙాలా షనీగహ ఙేషా ండగహ తూయు ఎండితృో భనటటల  
ఙేసోా ంది. ఔనఔ  ననే తూటతిు ఉయోగింఙాన. మెండె న లల చికతిష తమహఴత ఔడా ఎటటఴంటి బ యుఖుదల ఔతుంచ్లేద.  

ఔనఔ ఈ గహమం దాఴమహ ఏ బ మిడమిన్ లు ర ళైతేనాీ యో మీక్షింఙాన. 
యౌఴయు, ళలీన్, భమమిు కడిీీ బ మడిిమన్ లు  తృో తేనీటటల గహ ఖభతుంచి జూన్ 
24న నేన   ైబ మిడమిన్ ల కోషం మెండఴ మివీభం తమాయుఙషేఔునాీన.  
#2. SR238 Governing Vessel + SR240 Kidney Meridian + SR242 Liver + 

SR245 Spleen + SR248 Conception Vessel…6TD  

ఈ మెబ డ ీఔడా ననే యట ిదాఴమహన ేతీషఔుంటృ అద ేతూటితు  నై #1 

భాదిమగిహన ేఫాసెంగహ మహమసహగహన. భూడె రహమహలోల నే నాఔు 70% 

ఉవభనం ఔతుంచి తమహఴత షాంతేంచితృో భంద.ి భాతు తోృభంది అనఔునీ 
భచ్ు దయద  డెతన ేఉంద.ి  ళ  ీంఫర్ 20న ననే #1 మర యు #2  
ఆరళే కిీంది మెబ డీ తమాయు ఙషేఔునాీన:  
#3. CC21.7 Fungus + Tea Tree essential oil + Daktarin (antifungal 

cream)…6TD 

#1 భమిము #2,  భాదిమగిహనే ఈ మెబ డ ీఔడా 10 ml తూటలిో ఔ గోయ రళే 
ఙారె్ ఐన అటిీ  దాతులో 5ml  తూటితు నాయౌఔ కిీంద రేషకొనాీన. ఔలఫంద మాంటీ పంఖ్ కహఴడంతో నా ఇంటి లోతు ఔలఫంద 
ముఔక నండి తాజఞ ఔలభంద ఖుజెున మిగియౌన 5ml తూటితో ఔయౌ గహమాతుకి యషఔునాీన.  భూడె న లలు #3 తీష కునన  
తమహఴత తౄర టలలో చ్ఽన యధంగహ నాఔు 90 ఱహతం బ యుఖుదల ఔయౌగింద ిననే ఇుటకిట అనగహ డళి ంఫర్ 2014 నాటిక ి#3…TDS 

గహ కొనసహగిషఽా నే ఉనాీన.   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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10. త్ులస ములకలు 00534...యు. కె. 

తృహికటీశనర్ ఇలా రహిషా నాీయు: యత ితేలళ ములఔల ై ర ైతిమాతుక్సష  ఫిాఴం ఎలా ఉంటటందో  త లుషకోఴడాతుకి 2014లో నేన 
ఔ యిోఖం ఙఱేహన. జూన్ ముదట ిరహయంలో ననే మహభతేలళ భమిము ఔాశణ  తేలళ అనే మెండె రమేైఴయు యకహల తేలళ 
ముఔకల యతానాలన తీషఔునాీన. యటితు తోృభన షంఴతషయం నండ ిభా అభ జఞఖీతాగహ దాచి డెతోంద.ి (ఈ యతానాలు తిీ 
షంఴతషయం ఆబ  తన గహమె్ననల  ండషిా ంది ఎందఔంటే శ్రతాకహలంలో లండన్ రహతాఴయణాతుకి ఇయ తటటీ కోలేఴప)  

నేన మహభ తేలళ ఔాశణ తేలళ యతానాలన రేమైఴయు ఔుండలీలో నాటాన కిీంద ేమొకనీ మబె డీ తమాయుఙఱేహన:  
CC 1.2 Plant tonic...250 ml తూటిలో ఔ చ్ఔక ళేలీ ఙేమఖల ఫాటి్ లో రేళ ఴంద సహయుల  ఔదితృహన. 

మహభ తేలళ ఔుండీతు   ైమెబ డ ీతో చికహమీ ఙళే ఔ తృహల ళీక్స ఔఴర్ ఔు కిటకిట లో ఉంఙాన. ననే తమాయుఙళేన మబె డ ీఫాటి్ 
యయాభయెఴయఔ మెండె మోజులఔు ఔసహమ ిఔుండలీో భటిీ    ైతూళైల  చ్లుల  తన ేఉనాీన. 

ములఔలు ఐద ళ ంటీమీటయల ఴయఔు  మిగనిపుడె రహటితు తిమిగి రమేై ఔుండీలలో నాటాన. నేన 15 మహభతేలళ ములఔలు 
భమిము 8 ఔాశణ తేలళ ములఔలన ళేీఴ తేలు భమిము ఔుటటంఫ షబుెలఔు ంణీ ఙేఱహన.   

 ఇదే షభమంలో ఔాశణ  తేలళ యతానాలు రళేన భటిీతు ంప తూటతిో భటిీ   ై ఙతేేలతో తూళైల  చ్లుల త రహటితు తడితృహన. అనగహ  
ఔాశణ తేలళ క ిమహభతేలళ భాదిమగిహ కహఔ భమొఔ యధంగహ ఴెఴసమింఙాన.  

మహభ తేలళ ములఔలు తీషఔునీ రహయంతా ఖత షంఴతషయంతో తృో యౌళేా  నాలుఖు మటెల   దా ళ ైజులో  దా ఆఔులతో ఉతుతాి జమగిిందతు 
త యౌతృహయు రహటి యుచి  తేలళ ఆఔుల భాదమిిగహన ేఉంద.ి కహతూ మిభాణం ఆవుమహెతుకి ఖుమ ిఙేళంది (ఏం యంత?) దీతుకి యయుదింగహ  

ర ైఫరి  తూళైల  
ఉయోగించ్తు 
ఔాశణ తేలళ 
ములఔలు 
ఎుటలిాగై అదే 
మభిాణంలో 
ఆఔులన ఉతుతాి 
ఙేఱహభ.  నై 
ఉనీ తౄో టలలు 
ఎడభర ైప 

మహభతేలళ ఔుడరి ైప ఔాశణ  తేలళ 
ముఔకలు చ్ఽఫడింది ఈ ముఔకలు భూడె రహమహల ఴమష (జుల ై భధె కహలాతుకి) 
ఙ ందనియ.   

  
తదమి తౄో టల ఎడభఔక ఆయు రహమహల తమహఴత అనగహ ఆఖషీ  చిఴమోల  ముఔకలన 
చ్ఽషా ంద ిఆఔుల మిభాణంలో ఴెతాెషం ఫామీగహ ఉంది. ఇపుడె మహభ తేలళ ఔుడి 
ర ైపన ఉందతు ఖభతుంచ్ండి.  
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మిఔఴబ ైన ముఔకలలో ఆఔు మిభాణాలోల  ఴెతాెషం  కిీంద ఉనీ తౄో టలలో  మహభ తేలళ ఆఔు (కిీంది ఫాగహన)  ఔాశణ తేలళ 
ఆఔు ( ఫైాఖంలో) ఉనాీభ.   

ఔ మహభతేలళ అకోీ ఫర్ 8న పలుంచింది. ఎడభర ైప ఉనీ తౄో టలలో చ్ఽఫడింది ఈ ముఔక నండి యతానాలు ళేఔమంిచ్ఫడి  ఈ 
యతానాల దాఴమహ ఴచిున ముఔకలు ర  ైఫరి  మబె డ ీలేఔుండాన ేఫామ ీఆఔులన ఉతుతాి ఙేషఽా న ేఉంటటందో  లేదో  త లుషకోఴడాతుకి  ఈ 
యిోఖం కొనసహగింఫడెతేంది.  . 

  ఈమోజు ఴయఔు ( 2015 జనఴమి 15 ) తౄర టలలో చ్ఽన యధంగహ ఔాశణతేలళ రహడి తృో గహ  మహభతేలళ  ఫలంగహ ఆమోఖెంగహ ఉంది.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

11. జాా కవకిా క్షణీత్ 00534...యు. కె 

తృహికటీశనర్ ఇలా రహిషా నాీయు: ఴాది మహల ైన తన అతాగహయు (84) చ్యుఔుగహ ఉంటృ షఴమంగహ ఔ షంయక్షణ ఖాసంలో 
తుఴళషా నాీయు  (ఴెఔుా లు షఴతంతభిు గహ జీయంచ్ఖల తురహషం).  ఆబ  డమాఫజటసి్క, ఴైె తె, థ మైహభడ్ తుతీయు, అజీయణం, తాిడ,ి 
భూతంి ఆపకోలేతు తనం భమిము ఐయన్ లోభు తుమంతణి కోషం టాెఫజల టటల  ఇలా యయధ యకహల ఓశధాలన తీషఔునేది. 2014 
రేషయలో ఆబ  ఔుటటంఫ షబుెలతో మెండె రహమహల తృహటట ఖడిన షభమంలో ఆబ  జఞా ఔ వకిా క్షణీత ( చితార ైఔలెం) భమమిు 
ఖందయగోళం ఏయుడినటటల  షిూటబ నైది. ఆబ  తన ఔుటటంఫ షబుెలతో ఖడడం ఴతాిడకిి  ఖుమిఙమేడంతో  తిమిగి షంయక్షణ 
ఖాహతుకి ర యలతృో రహలతు కోయుఔునాీయు. ఆబ  ఖతంలో ర ైతిమాతుక్సష ఓశధం ననటితో తీషఔునీపుడె ఆబ ఔు పలలల ట్ 

ఴచిునందఴలల  భమొఔ దితి తుయణభంచ్ఔునాీన. 

2014 ఆఖషీ  2న కింది మెబ డతీు ళదిం ఙేఱహన:  
CC15.1 Mental & Emotional + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS 

ఔ ళేలీ ఙేళే ఫాటలిోల  100 మియ్ల య్టయల తూయు తీషకొతు ఔ గోయ అందలో రళే ఴందసహయుల  ఔదియౌంచి “అతూీ ఫాఖునాీభ ననే 
షయక్షతింగహ ఉనాీన” అన ేతుశిుతాతుీ(అపమైశన్) తలుషఽా  TDS గహ ఔ రహయం మోజులు ఆబ  చ్టృీ  చ్లాల న.  

కొదిామోజులోల నే ఆబ  ఖందయగోళం తగిగ  ఱిహంతంగహ ఉండటం ఆ ఔుటటంఫం ఖభతుంచింది. ఆబ  భమోసహమి ఔుటటంఫ షబుెల యేలన 
ఙ ుఖలఖడం, రహకింగ్ ఔు ర ళదాభతు కోయడం,  తన సహధాయణ షభమంలోనే రహకింగ్ తృహియంతేంచ్డం,  ఔుటటంఫ షబుెలతో 
షంఫాశణఔు  ఆషకిా చ్ఽడం, ఆకమకిి ఴంట ఙమేడం ఔడా తృహియంతేంచింద.ి  
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నేన రహయం చిఴమోల  అఔకడి నండి ర యలతృో భన తమహఴత  ఔుటటంఫ షబుెలు మెబ డలీు కొనసహగించ్లేద. ఐత ేభూడె న లల తమహఴత 
(నఴంఫర్ 2018) ఔడా భా అతాగహయు 30 ఱహతం ఉవభనం ఔయౌగి ఉనాీయు. ఆబ  షంయక్షణ ఖాహతుకి తిమగిి మహఴడం, భమిము 
ఆబ తో ఔయౌళ ఉండాలనీ ఆబ  ఔుటటంఫ షబుెల అబెయాన తియషకమించ్డం ఆబ  భానళఔ ఆమోగహెతుకి కచిుతబ ైన తుదయవనం.   

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

12.  ద్ద  రిగు శోధ (అల్రటివ్ కొల ైటీస్క), ఊర తిత్ుా లలో రకాం గడడ  కటీడం, తీఴిమ ైన భయాందోళనలు ( తృహతుక్స ఆటాక్స్ )  
02799...యు.కె.   

2014 ళ  ీంఫర్ లో 71 షంఴతషమహల ఴమషష ఖల ఴెకిాకి తీఴబి నై  దాేఖిు ఱోథ,  (ఇయర  ైనాలుఖు షంఴతషమహల నంచి,)  
తీఴబి నై బమాందోళనలు ( ఔ షంఴతషయం నంచి ) భమమిు ఊమతిితేా లోల  యఔాం ఖడ్ ఔటీఫడి ఉండటం (భూడె న లల నంచి) 
ఉనాీభ. 

1992లో మోగిక ి దాేిఖు ఱోథ అనగహ ేఖిు రహచి తృో ఴడం అన ేరహెధ ిఉనీటటల  తుమహి యణ అభంద.ి అతన తృహిధమిఔంగహ తీఴబి ైన 
ఔడెపనొుకి కహయణభభయె భంటన తగిగంచ్డాతుక ిమోఖతుమోధఔ వకిాతు తుమీఴయెం ఙేళే ఓశదాలతో చికతిష ఙేమఫడా్ యు. కహతూ 
ననటియత, ఫ్యల , జలుఫు ఴంట ిదశలీఫారహలు ఆయు రహమహల ఴయఔు కొనసహఖడం కహయణంగహన భమమిు  త లుప భమిము ఎయీ యఔా 
ఔణాల షంకె తగిగ  యఔాఴీనత తీఴబి నై అలషట ఴంట ితీఴబి ైన దశలీఫారహలు కహయణంగహ భందలు తీషకోఴడం ఆరఱేహయు.   
అతతు  దా ేఖిు నండి తితేా లు తొలగించ్ఫడా్ భ. 2004 నండి మోజూ ఉదమం  ంటాసహ 4g భాత,ి మహతిియట  డిష్  మటి నశన్   
ఎతూభా తీషఔుంటటనాీయు. రహెధ ిఎఔుకఴ కహఴడంతో 2012లో అతతులో భల యఔాసహిఴం కహఴడం తృహియంబబ ైంది. దాతుతు 
తగిగంచ్డాతుక ి ఔ ళ ీమహభడ్ రహడెతేండేరహయు (Prednisolone 30g > 6g ఙొపున 6 రహమహల ఴయఔు). కహతూ ఈ భందన 
ఎపుడె ఆరళేనా యఔాసహిఴం తిమగిి ఴసోా ంది. మోగ ితృహికటీశనమిీ  ఔయౌళ ేషభమాతుకి అతతు  దాేిఖు లోతు కొంత ఫాగహతుీ 
తొలగించ్డాతుక ిభమిము ఴెమహా లన తొలగించ్డాతుకి కొలోషీమి ఫాెఖుగ  ఔడా ఏమహుటటఙళే ర భటింగ్ యౌషీ  లో ఉంఙాయు.  

2013 ళ  ీంఫర్ 21 న న ైమోతె, కెనాె లో ర సీ్క గటై్ షహంగ్ భా్ ఉఖీరహద దాడెలోల  67 భంది చ్తుతృో గహ 175 భంది గహమడ్ 
షంగటనలో తృహిణాలతో ఫమటడని రహమిలో మోగ ిఔడా ఔయు. ఆ షంగటనలో ఙాలా భానళఔ అఱహంతికి ఫాధఔు ఖుయఴడంతో 
అతతులో తీఴబి నై బమాందోళనలు తృహియంబభభెంది. ఆ షభమంలో మోగ ిభయుఖుదొడి్లో దాఖుకొతు చిఴయఔు ఔకననీ దాఴయం 
దాఴమహ తుంచ్కోఖయౌగహయు. ఇటీఴల టటెతూలమా యెటనలో అతన ఔ చినీ మహెటఔ ఫషషలో మిాణషిా నీపుడె  కహల సోీ ా  
తౄో తమా ( ై ఔపులునీ షాలాలంటే బమం) దాడకిి ఖుమకిహగహ ఫలఴంతంగహ ఫషష నండి దింరమేఫడి తన ఫష ఙేళన  
సో ట్ క ి దా కహయులో  మహఴలళ ఴచిుంది.   

2014 జూననల  అతన ఱహఴష ఆడఔతృో ఴడంతో  ఆషుతిి తృహలమాెడె. సహకతుంగ్ లో మెండె ఊమితితేా లలో మెండె యఔాప ఖడ్లు  
ఉండటం ఔతుంచింది. దీతుకోషం యఔాం లుగహ ఙళేే భంద (రహయూమని్) ఇఴఴఫడా్ డె. ఈ మిళాతి కహయణంగహ కహమి్మాలజిసీ్క ఔడా 
అతతు ఖుండ  యొఔక ఔుడఫిాఖం కొంత తృహడ నైటటల  ఔనగొనాీయు. 

2014 ళ  ీంఫర్ 20 న మోగకిి కిీంది మబె డీ ఇఴఴఫడింది:  
 దాేఖిు ఱోధ కోషం ;  
#1.  CC4.1 Digestion tonic +  CC4.5 Ulcers + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion +  CC10.1 Emergencies + CC12.1 

Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS 

మెండె రహమహల చికతిష తయురహత (2014 అకోీ ఫర్ 14) మోగి తనఔు అతూీ రహెధ ిచిహీలలో 50% ఉవభనం ఔయౌగిందతు త యౌతృహయు. 
చికతిష కొనసహగషిఽా  అదనంగహ కిీంది మెబ డలీు ఇఙాుయు:  
ఊమి తితేా లలో యఔాప ఖడ్ల కోషం :  
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#2. CC3.1 Heart tonic + CC3.4 Heart emergencies + CC3.7 Circulation + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC10.1 

Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS 

బమాతుకి :  
#3. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders…QDS 

5 రహమహల తయురహత అనగహ 2014 నఴంఫర్ 12 ఴయఔ  #1 + #2 + #3,  తీషఔునీ తయురహత ేశంటటఔు ఇన్ీబశేన్ తఖగడం 
కోషం కహమిీజోన్ కహంఫర తు ఇఙాుయు:  
#4. NM36 War + NM45 Atomic Radiation + NM113 Inflammation + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & Love 

Alignment + SM6 Stress + SR348 Cortisone…QDS 

మెండెమోజుల తయురహత ( 2014 నఴంఫర్ 14న ) ప ిడిీ సో లోన్ ళ ీమహభడ్ ఆరమేడం జమిగంిది. ఆ తమహఴత దాతుీ తీషకోలేద. 
2015 జనఴమి 18 నాటకిి మోగ ికిీంద యశమాలు ఙ తృహుయు. ర ఫైరి  చికతిష తయురహత భల యఔాసహిఴం పనమహఴాతం కహలేదతు, అలాగ ై 
2015 జనఴమి 8న తీళన ఎక  ోకహమి్యో గహీ మ్ తురేదఔిలో ఖతంలో ఖుమిాంచిన ఖుండ  ద ఫృతినీటటల  ఆధామహలు ఔడా ఔతుంచ్లేద. 
అంతకేహఔ ఎం.ఆర్.ఐ సహకతుంగ్ అతతు తృర తాి ఔడెపలో ఔట ిఫాఖంలో ేిఖు ఱోధన తుయౄం లేఔతృో భనందన  అతతు ర దైెడె 
కొలోననసోీ మీ మకీ్ష కైతుష్ ఙళే 2014 పఫఴిమ ి5 నాటి పయౌతాలన  ండింగోల  ఉంచ్డాతుకి  మిశ్రయౌషా నాీయు. మోగి భలభు ఔడా  
ఇపుడె సహపగహ ఴషఽా  ఖత ది షంఴతషమహలుగహ తీషఔున ే ంటసహ భమిము ప ిడాష్ ఎతుభాస్క భందలు తగిగంఙాలతు 
ఫాయషా నాీయు. ఐతే అతన ఇటీఴల యభానంలో మిాణం ఙేమలేద లేదా మమిిత షాలాలఔు ర ళలలేద ఔనఔ అతతుకి తీఴబి నై 
బమాందోళనలు యమిాగహ తృోమాయో లేదో  తుమహి యణఔు మహఴడం యలఴలేద. ఐతే అతన ఆఱహఴసంగహ నభఔంగహ ఉండఖలఖడబ ే
కహఔ ఆనందంగహ తన కహయున ఔడా నడ ఖలుఖుతేనాీయు.    

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

13. ముకుకన ండి రకాం డటం, చ్ ండుి  02799...యు.కె.   

కటీడలు టల  ఎంతో భఔుకఴ ఖల దకొండళేల  చ్యుకెనై ఫాలుడె పపటాృ్ (సహఔర్) ఆడడం లక్షెంగహ  టటీ ఔునాీడె. కహతూ అతన 
భుఔుకనండి యఔాం కహయడం తృహియంబం కహఴడంతో ఆటలఔు దఽయభమాెడె. అతన మిగతాెడం తృహియంతేంచిన ర ంటన ేఅతతు 
భుఔుక ర ంట యఔాసహిఴం అఴపతోంది. అతతుకి  భూడె షంఴతషమహల ఴమషష నండి సుషహయుగహ ఉనీపుడలాల  రహమహతుకి ఔతూషం 
భూడెసహయుల  మహతేిలలో  భుఔుకనండి యఔాం డెత ఉండదేి. ఔుటటంఫం రహయు ఙమేఖయౌగంిది అంతా ఫాగహనే ఙేసహయు కహతూ   
ఫాలుడె యఙాయంగహ, ఆడెకోలేఔ తృో తేనీందఔు తన  ైతానే కోంగహ ఉండరేహడె. ఫాలుడిక ిర దైెం ఙళేే డాఔీర్ అతడె దాతు నండి 
ఫమట డతాడె అతు ఙ ు చికతిష ఇఴఴలేద. అతడకిి చ్ండెి ఔడా ఉంది.   

 2014 అకోీ ఫర్ 27న ఫాలుతుకి ఈ కిీంది మబె డ ీఇఴఴఫడింద:ి  
భుఔుక నండ ియఔాసహిఴభునఔు :  
#1. NM45 Atomic Radiation + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR219 Brow + 

SR247 Triple Warmer + SR297 Ipecac + SR309 Pulsatilla + SR324 X-ray + SR383 Cuprum Met…QDS 

అంతమీలనభుగహ ఉనీ ఇన్ీబశేన్ కోషం, కహమీీజోన్ మివభీం :  
#2. NM36 War + NM45 Atomic Radiation + NM113 Inflammation + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & Love 

Alignment + SM6 Stress + SR348 Cortisone…QDS 

 చ్ండెి కోషం:  
#3. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC12.2 Child tonic +  CC15.1 Mental & emotional tonic + CC17.3 

Brain & Memory tonic…QDS  

రహయం తమహఴత అఫాృభ యుగెతేా ఔుంటృ ఴచిు తన భుఔుక ర ంట యఔాం డటం యమిాగహ ఆగితృో భందతు త యౌతృహడె. ఫాలుడె #1 

+ #2 + #3 రహడెత 2014 డళి ంఫర్ 16న మపీ్ ఔడా కొనసహగింఙాడె. అతన ఇపుడె షంతోశంగహ ఉనాీడె ఎందఔంటే 
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కటీడలోల  ఔకసహమి ఔడా భుఔుక ర ంట యఔాభు మహలేద (2015 జనఴమ ిభధె కహలభు ఴయఔ). అతతు చ్ండెి షభషె ఔడా 
యమిాగహ తృో భంది.     

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

14. బ్ొ యౌల (విటియౌగో) 02799...UK  

10 షంఴతషమహల ఴమష ఖల అభాభకి ఖత నాలుఖు షంఴతషమహల నండ ిభుకభు, ఙతేేలు భమమిు వమయీం  ైఫొ యౌల 
భచ్ులు ఉనాీభ. ర దైెడె ళ ీమహభడ్ కటీభులు షఽచింఙాయు, కహతూ అయ ఏ భాతంి షహమ డలేదతు ఆబ  తయౌలదండెిలు 
త యౌతృహయు. 2012 ళ  ీంఫర్ 23 న కిీంది మెబ డతీో ర ైతమిాతుక్సష చికతిష తృహియంతేంఙాయు:    
CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 

Skin infections…TDS 

ఆయు న లల చికతిష కొనసహగించిన తమహఴత ఆబ  తయౌలదండెిలు 50 ఱహతం ఉవభనం ఔయౌగిందతు త యౌతృహయు. 15 న లల చికతిష 
తమహఴత 75 ఱహతం ఉవభనం ఔయౌగిందతు త యౌతృహయు. 22 న లల తయురహత అనగహ 2014 జూల ై 8న తభ తృహ 95% 
బ యుఖుయుచ్ఔుందతు  తృహ తయౌల త యౌతృహయు. తృహఔు చ్యం దాదాప భాభూలు ళాతిక ిఙయేుఔుందతు ఐతే ననటి చ్టృీ  కొతుీ 
భచ్ులు మిగలిామతు త యౌతృహయు. తయౌలదండెిలు ఈ చికతిష టల   ఙాలా షంతోశంగహ ఉనాీయు. 2014 అకోీ ఫర్ నాటకిి మెబ డనీ తృహ  
BD గహ కొనసహగిసోా ంది.   

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

15. ణామర, విదాయ తాిడ,ి 02799...యు.కె.   

తృహికటీశనర్ ఇలా రహిషా నాీయు: 2013 ఏి్  21న 18 ఏళల  మూతుఴమిషటీ యదాెమిా తన భుకం, బ డ, యప భమమిు కహళల  ైచ్యం 
మీద దయద భమిము తీఴబి నై తాభయ ఉందతు త యౌతృహడె. అతన యవఴయదాెలమాతుకి ర ళలడాతుక ిషంఴతషయం భుంద భమిము 
2011- 12 లో అలోల తీ ర దైెంతో ముటిభలఔు చికతిష తృర ందని తమహఴత అతతుక ిఈ షభషె ఏయుడింద.ి అతన తన చ్దఴప 
ఖుమించి ఆందోళనతో ఴపనాీడె.   

నేన కిీంది మెబ డీ తమాయు ఙళే ఇఙాున:  
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC21.1 Skin tonic + 

CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema…TDS 

నేన మబె డనీ గోయ ల యౄంలో భమిము ఫాసెంగహ మహషకోఴడాతుక ిఎకహ్రి యమిెన్ ఆయౌవ్ నఽన లో ఔడా ఇఙాున. షభాయు 3½ 
న లల తుయంతయ చికితష తమహఴత అతతు తండి ితన ఔుభాయునఔు 90 ఱహతం నమబ oైదతు భమిము యవఴయదాెలమంలో 
అధెమనంలో ఔడా ఙాలా చ్ఔకగహ ఉనాీడతు త యౌతృహయు.  

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

16.  రిగు మంట IBS & ురసశ దాారము (రెకీమ్)లో ద్ రద్ 02799...యు.కె   

తృహికటీశనర్ ఇలా రహిషా నాీయు:  2014 భామిు 26న 73 షంఴతషమహల  దాభతుల ననీ చ్ఽడటాతుక ిఴఙాుయు. అతన ఖత 18 
న లలుగహ ఇయటఫు్ ఫర ర ్  ళండోిమ్ (IBS) లేదా ేిఖు భంట భమిము ఆయు న లలుగహ పమీశ దాఴయభులో దయదతో 
ఫాధడెతేనాీయు. డాఔీర్ అతతుక ిళ ీమహభడ్ష ఇఙాుయు. రహటితు తీషఔునీపుడె ఫాగహన ేఉంటలంది కహతూ రహటతిు భాతునపుడె  
అతతు మళిాతి భమింత దఖిజఞమి తృో తోంది. భలదాఴయం ఴదా ఙాలా అసౌఔయెంగహ ఉంటలంది కహతూ అతతుకి నటీలు లేదా నయౌ 
పయుఖులు లేఴప. ననే కిీంది మెబ డీ ఇఙాున:   
CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 

Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin 

allergies…TDS  
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న ల మోజుల తమహఴత భలదాఴయం ఴదా దయద యమిాగహ నమబ ంైదతు, భమిము IBS యశమంలో 90% ఉవభనం ఉందతు ఆమన 
త యౌతృహయు. భమో ఏడె రహమహల చికతిష తమహఴత (2014 జూన్ 15) IBS యశమంలో 100% ఉవభనం ఔయౌగిందతు త యౌతృహయు. చికతిష 
BD గహ కొనసహగించ్భతు షఽచింఙాన. నఴంఫర్ న లాకయుఔు తన ఎంతో ఆమోఖెంగహ ఉనీటటల  త యౌతృహయు.   

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

17. మధ మేసము రకాిషరణ షమషయ  02802...యు.కె.  

తృహికటీశనర్ ఇలా రహిషా నాీయు: ఫాయతదేవం నండి ము.కె. తు  షందమివంఙే 60 ఏళల  షనాెళ ఖత మెండె న లలుగహ ఔకట భుఔలు 
భమిము ఙేతేలు చ్టృీ  షఽదలు ఖుచిున అనబూతి తో తీఴబి నై ఫాధ డెతేనాీయు. అతతుక ిట పై్ 2 భధబేసం ఔడా 
ఉంద ికహతూ బ టాూమిన్ భంద ఴలన తుమంతణి లోన ేఉంది. ఇది డమాఫజటకి్స నఽెమోతిక ిఙ ందని ఔ కషై భమమిు దతీుకి 
ర ైదె చికతిష అందఫాటటలో లేద. అతన ించ్రహెాంగహ తయచ్గహ మిాణిషా నీుటకిట తన ఆహయం మీద భంచి తుమంతణి 
ఔయౌగి ఉండరేహయు.   

2013 జూన్ లో ముదటిసహమి శేంటటన చ్ఽళన తయురహత కిీంది మబె డీ ఇఴఴఫడింది:  
#1. CC3.7 Circulation + CC6.3 Diabetes + CC18.5 Neuralgia….TDS 

మెండె మోజులోల న ేఅతతు మోఖలక్షణాలోల  90ఱహతం ఉవభనం ఔతుంచింది. ఆ  ైకొతుీ రహమహల తమహఴత యమిాగహ ఉవభనం తృర ందాయు.  
2014 అకోీ ఫర్ 12న   ైమబె డలీు తృో సీ్క ఙమేభతు నాఔు తౄో న్ కహ్ ఴచిుంది. ఆ తమహఴత ఴచిున పయౌతాల  ైఅతన ఙాలా 
షంతోశంగహ ఉండడబే కహఔ  షహమం ఙేళనందఔు ననీ ఆశ్రయఴదింఙాయు.   

తుజఞతుకి ఇద ిసహఴమి యొఔక అనఖీసం! 

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

18. గరభధారణ షమయంలో రకాతృట టు (ిఎకలం్యా) 02802...యు.కె.   

18 న లల శియఴపఔు తయౌల భమమిు 16 రహమహల ఖయౄఴతి అభన 30 షంఴతషమహల భఴ ళ తీఴబి నై  ఖయౄధాయణ యఔాతృో టటఔు ( ి
ఎఔలంషమా) కి  ఖుమి అమాెయు. ఇది ఙాలా తీఴబి నై తృహిణాంతఔ మిళాతి. ఆబ న ర దైెలు యెరకే్షిషఽా  ఆషతిలిో ఔ మహతిి 
ఉంఙాయు. ఆబ  యఔాతృో టట 173/98 క ి  మగిింది.  ర దైెడె మిథ ై్  డోతృహ ( Methyldopa) 250mg TDS భమిము ఆళుమని్ 
(Aspirin) 75mg OD గహ షఽచింఙాయు.  

ఆబ ఔు ఇంకహ ఖుండ దడ, తుద ిటీఔ తృో ఴడం, యకహయంతో అసౌఔయెంగహ ఉండడం, ఇంకహ ఆఔయౌ లేమితో అనామోఖెంగహ ఉనాీయు.. 

ఖత ఖయౄధాయణ షభమంలో చిఴమ ిదవలో భాతబిే యఔాతృో టట ఏయుడి అతెఴషయ మళిాతిలో ళజమైిమన్ అఴషయం అభెంద.ి 
ఆబ ఔు ముదటి సహమి 2014 ళ  ీంఫర్ 16న తృహికటీశనర్ కిీంది మబె డీ ఇఙాుయు:    

#1. CC3.1 Heart tonic + CC3.3 High Blood Pressure + CC3.6 Pulse irregular + CC3.7 Circulation + CC8.2 Pregnancy 

tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC10.1 Emergencies + 

CC4.10 Indigestion…TDS 

ఆబ ఔు మెండె మోజులోల నే 80% ఉవభనం ఔయౌగింది. తమహఴత రహయంలో ఆబ  ఆంటనిాట్ కిలతుక్స ఔు హజమెనైపుడె ఆబ  యఔా తృో టట 
చ్ఽళ నర్ష నభలేఔ తృో భంది. ఆబ  భూడెసహయుల  మడీింగ్ తీషకొతు ర దైెతుకి తురదేించ్గహ మిథ ై్ డోతృహ భందలు ఆభతు 
ఙ తృహుయు.   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   
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19. ఔలషీర్ తలనొు, డి శిన్ భమమిు ఴెైర్ మాకిీయటీ   02894...ము.కె.   

2013 డళి ంఫర్ 23 న 34 ఏళల  ఴమషనీ ఔ ఴెకిా తలనొు, ఔళల  నండ ితూళైల  కహయడం, తఖుషఔు తృో భన బ డ ఴంటి 
తీఴబి నై లక్షణాలతో ఴఙాుయు. అతన బ డన ఎడభ ర ైపఔు ఴంచ్లేఔ తృో భయరహయు. అతన ఖత 14 షంఴతషమహలుగహ ఔలషీర్ 
తలనొుతో ఫాధ డెత ఉండేరహయు. తన 6-8 రహమహల షభమంలో మోజుఔు 2-4 సహయుల   షభాయు ఖంట ఴెఴధి ఉండే తీఴబి నై 
తలనొు అనబయంఙరేహయు. వయదాతేఴపలో ఈ నొు ఘోయంగహ ఉంటటంది. అతన ఖత ద ిషంఴతషమహలుగహ తీషఔుంటటనీ 
అలోల తి భందలతో తృహటట సోమియోతి, ఆముమైఴదం ఆఔుెంచ్ర్, ఆఔుె శిర్, ఙ ైతూస్క బ డళిన్ భమిము ఔుంగ్ ఴంటి అనఔే 
చికతిషలు మితిీంఙాయు. తీఴబి నై నొుతు తుమంతిించ్డాతుకి షిా తం తృహయళటభా్, బ ైగైీన్ టాెఫజల టటల , నఽెమోప న్, భమిము 
నొు ఎఔుకఴ ఉనీపుడె ఉవభనం కోషం షభా టితిృహీ న్ ఇంజెక్షన్ తీషకొనరేహయు.  బ దడెలో ఇన చ్ఴఴన ఖాచిునటటల  
ఉండ ేఈ నొు ఴలల  అయిమహతి ి బ లుఔుఴ  ఴచిునపుడె అతతు ఫాయె ఇంజెక్షనలన ఇఙేురహయు. అతతుక ికొంత ళేటిక ినొు 
న భదించి తుద ిటేీది. ఈ తలనొు కహయణంగహ ఖత దభూడె షంఴతషమహలుగహ మహతేిలు తుదతిృో లేఔతృో తేనాీయు.  
అతతు భానళఔ ఆమోఖెం ఔడా షమిగహలేద. అతన ఎపుడఽ బమడెత అనామోఖెంతో  ఫమటఔు ర ళలడం భానడబ ేకహఔ 
తన ఉదో ెగహతుీఔడా యడిచి  టాీ యు. అధఔి కయుు కహయణంగహ జఞతీమ ఆమోఖె ళరేహ షంషా అతతు ళిహీశన్ పనయుదిమించి 
షమోటితిృహీ న్ ఇంజకె్షన్ ఇఴఴడాతుకి తుమహఔమించ్డంతో ఆతసతె ఙషేకోరహలన ేఆలోచ్నలు ఴఙుేయ.    
 దీతుకి అదనంగహ అతతు అనామోఖెం అతతు ఔుటటంఫఫాతుీ ఔుీ ంఖ దీళంది. అతతు భూడె షంఴతషమహల ఔుభాయుడె ికోభు, 
ఴెైర్ మాకిీయట,ీ భమిము ఖుమిాంప కోమై షభషె ఴంటి ఴియానా యుఖతలతో ఫాధడెతేనాీడె.  అతతు ఫాయె ఔడా ఙాలా 
తాిడకిి ఖుమ ిఅభంది. ఈ షభమంలో ఆబ  ఔడెపలో ఔఴలలు  యుఖుతేనీ ఎతుమిద ిన లల ఖయౄఴతి భమిము ఆబ  బయా 8 
న లల తుయుదో ెగ.ి   
తృహికటీశనర్ ముతాం ఔుటటంఫాతుకి చికతిష ఙఱేహయు. ఎందఔంట ేరహయు అందయౄ అతతు మళిాతి కహయణంగహ ఫిాయతం అభనరహమై.   
బయాఔు కిీంది మెబ డీ ఇఙాుయు:  
CC10.1 Emergencies + CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 

disabilities...QDS  

ఔ రహయం తమహఴత మోగి తలనొు 50% ఴయఔు తగిగంది. మెండె రహమహల తమహఴత యమిాగహ తృో భంది. మెండె న లల చికతిష తమహఴత 
అతతు ముతాం అనామోఖె లక్షణాలతూీ 80% తగిగతృో భ బ యుగహగ  ఉనాీయు. అతతుకి ఆతసతాె ఫారహలు మహఴడం లేద,  ఫాగహ తుద ి
డెత ఉండడంతో  ఙాలా షంతోశంగహ ఉనాీయు.  ఆ తయురహత మోగ ిర ఫైరి  మెబ డలీు ఆరసేహయు. తిమిగ ితుక ిర ళళడం 
తృహియంతేంఙాయు. 2015 జనఴమి 6 నాటకిి తల నొు లేఔుండా ఉనీటటల  త యౌతృహయు.   
అతతు ఔుభాయునఔు కిీంద ిమబె డీ ఇఴఴఫడింది:  
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.5 ADD & Autism + CC17.3 Brain & Memory 

tonic...QDS 

మెబ డీన న ల మోజులు కొనసహగంిచిన తయురహత అతన షంతాా గహ, ఆనందంగహ, ఱిహంతంగహ ఉండ ేఅఫాృభలా భామితృో మాడె. 
చ్ఔకగహ తుద ితృో ఖలుఖుతేనాీడె.   
అతతు ఫాయెఔు కిీంది మెబ డీ ఇఴఴఫడింది:  
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS 

ఆబ  ఔ న ల తమహఴత ఇదాయు ఔఴల లలలఔు జనతుచిుంది. 2014 జనఴమి 5 నాటికి తయ్లతడ్లు క్షైభంగహ ఉనాీయు. తన బయా 
ఇపుడె చ్ఔకగహ తుక ిర ళైతేనీందఔు అతతు శీ్రభతి ఆనందంగహ ఉనాీయు.   
ఔుటటంఫభంతా భయలా సహధాయణ జీయతాతుీ ఖడటం తృహియంతేంఙాయు.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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20. SMJ (ఎభుఔలు, ఔండమహలు భమిము కటళల  నొు), ఴే పఴర్ (ఖఴత జఴయం), తల తియుఖుడె, భమిము భల 
ఫదిఔం 02894...యు.కె.   

 41 షంఴతషమహల భఴ యల మోగకిి ఇతయ షభషెలతో తృహటట ర నీ కిీంది ఫాఖంలో నొు, ఖఴత జఴయం, భమిము భలఫదిఔం 
ఉనీటటల  త యౌతృహయు. మెండళేైల గహ ఆబ  ర నీ ఫాఖంలోనఽ భమమిు కహళలలో నొు తిమిమి భమిము షఽదలు ఖుచిున ఫాధ, బ డ 
భమిము బుజం నొు, బ ైఔభు, తుద ిషమగిహగ  టీఔతృో ఴడం, తీఴబి నై మొంతో ఴే పఴర్ , తీఴబి నై భలఫదిఔం, భలయషయెన 
షభమంలో  ఆషనం ఴదా చ్యం చీయుఔు తృో ఴడం ఴంటి షభషెలు ఖుమించి త యౌతృహయు.  ఆబ  తీషఔునీ MRI సహకతుంగ్ దాఴమహ 
ఆబ ఔు  L4 SMJ నొు, ఴే పఴర్,తల తిపుడె, భమిము భలఫదిఔం ఉనీటటల  ఴెమిీఫాి డీజనమైశన్ లేదా ర నీయష క్షీణత 
ఉనీటటల  తురదేఔిలు త యౌతృహభ. ఆబ  SMJ నొు ఖుమించి పజియోథ య భమమిు అనేఔ యకహల అలోల తి భందలు 
రహడెతేనాీయు.    

తృహికటీశనర్ కిీంది మెబ డీ ఇఙాుయు:  
SMJ నొు భమిము తల తియుఖుడె తుమితాం:  
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1  Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.7 Vertigo + CC20.1  

SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4  Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…TDS  

ఴే పఴర్ భమిము తేభులఔు:  
#2. CC19.1 Chest tonic + CC19.2  Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis…TDS 

భలఫదిఔం భమమిు భల యఔా సహిరహతుకి:  
#3. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4  Constipation...TDS 

ఔ న ల చికతిష తమహఴత ఖఴత జఴయం, తేభులు, భలఫదిఔభు, భల యఔాసహిఴభు యమిాగహ నమభమాెభ. SMJ నొు  
50% తగిగంది.  మెండె న లల తమహఴత మోగికి నొు భమమిు నడఔ సహభయాయం 80% బ యుఖుడింది. 2015 జనఴమి 6 నాటకి ిమోగ ి
యమిాగహ సహధాయణ ళాతికి ఙేయుఔునాీయు. షంతోశంగహ ఉనాీయు.  ర ైతమిాతుక్సష చికతిష కొనసహగింఙాలతు కోయుఔుంటటనాీయు. నొు 
తురహయణల అఴషయం లేఔుండా తృో భంది.   

ేల ంట్ రహెకె:  
ర ైతిమాతుక్సష మబె డ ీలు తీషఔునీ అనబఴం నా జీయతంలో గొు భాయుు తీషకొతు ఴచిుంది. నా ఆమోఖెభు యశమంలో  
తిేె ఔంగహ బ డ, బుజం, ర నీనొు యటనిండి దఽయం ఙమేడాతుకి ఎంతో షహమడింది. నేన నా ర ైదెడ ిదాఴమహ యయధ యకహల 
చికతిషలు తృర ంద ిఅనేఔ యకహల భందలు షఽచించ్ఫడా్ భ. నేన అనఔే యకహల భాతలిు తీషకోఴడంతో భలఫదిఔం ఔడా 
ఏయుడింది. ఇది నాఔు ఎంతో అసౌఔయెం ఔయౌగించ్డం తో తృహటట తాిడితు ఔడా ఔయౌగించింది. MRI సహకతుంగ్ ఙళేన తమహఴత నా యప 
డిషక క్షణీించినదతు తుమహి మించ్ఫడింది. ఈ షభషెలతుీటతిో తృహటట నాఔు తుయంతమహమంగహ తేభులు ఴషఽా నే ఉనాీభ. ననే 
అనఔే చికతిషలన అనషమింఙాన భమమిు ర నీ ఫాఖంలో ఇంజక్షన్ ఔడా తీషఔునాీన కహతూ  అద ిఔడా పయౌంచ్లేద. 
2014 జనఴమలిో ననే ర ైతమిాతుక్సష ఔు మచి్మం అభన తయురహత  ఆమోఖెయంగహ గొు భాయుు చ్ఽఱహన. ఇపుడె నేన 
ఙాలా ఫాఖునాీన. ఇటీఴల నా కొడెఔు ఆత యఱహఴష లోం, యఙాయభు, ఫయుఴప తఖగడం ఴంటి షభషెలఔు ర ైతిమాతుక్సష చికతిష  
తీషఔునాీడె. కఴైలం కొతుీ మోజులలోనే చ్ఔకటి పయౌతం ఔతుంచింది. అతడె ఈ ర ఫైరి  మెబ డీలు తీషఔునీందఔు ఎంతో 
షంతోశంగహ ఉనాీడె. ఈ యధంగహ తీషకోఴడం భా అందమకిట ఎంతో ఆనందంగహ ఉంది. జీయతాలన భాయుఖల ఫిాఴ ఴంతబ నైది 
ఔనఔ సహభ ర ైతమిాతుక్సష ఖుమించి అందమికట ళతౄహయష ఙేసహా న.   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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21. సహరోకయడోసస్క (క్షయన  తృట యౌన కంత్ుల వహయన వహయధి) 02895...యు.కె.  

తృహికటీశనర్ ఇలా రహిషా నాీయు:  20 షంఴతషమహల కిీతం సహమోకభడోళస్క అతు మోఖ తుమహి యణ ఙమేఫడి రహెధ ిలక్షణాలు అనబయషా నీ 
57 షంఴతషమహల ఔ  దాభతుల నేన ర ైతిమాతుక్సష చికితష ఙేళన నా ముదటి  శంటట. ఈ రహెధి ఫసుళ అఴమరహలన 
ఫిాయతం ఙేషా ంది. ఫిాయత అఴమరహలలో సహధాయణభుగహ ఊమతిితేా లు భమమిు ఱోశయష ఖీంధలు,  ఔళైళ భమిము 
చ్యంలో చినీఔణుతేల ఙమేిఔ లేదా ఖడ్లు ఴంటయి  యుఖుతాభ. అలోల తీ ర దైెంలో దతీుక ిచికతిష లేద.  

మోగిక ిలునమ ీసహమోకభడోళస్క అతేఴాదిా  అభెంది. దతీు ఴలల  అతతుకి తుయంతయం ఇన ూక్షనల  భమమిు ఱహఴషలో ఇఫృంది 
ఔలుఖుతోంది.  అతన ఎలలపుడఽ అలషటతో వకిా ఴీనతతో ఉంటటనాీయు. అతతుక ియపఔు  ై ఫాఖంలో ఔ దివేంలో తుయంతయం 
చ్లలగహ ఉనీ అనబూతి ఔలుఖుత ఎలలపుడఽ ర చ్ుతు దషా లతో ఔుఫడి ఉండఴలళన మిళాతి ఏయుడింది. అతతుకి ఙాతి 
ఇన ూక్షన్ ఴచిునపుడలాల  భందలు తీషఔుంటటనాీడె కహతూ రమేై యశమాలఔు భందలు రహడడం లేద.   

2013 డళి ంఫర్ 27న అతతుకి నేన ఈ కిీంద ిమబె డ ీఇఙాున:  
CC2.3 Tumours & Growths + + CC3.1 Heart tonic + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC12.4 Autoimmune 

diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic…QDS 

ఐద న లల చికతిష తమహఴత (2014 బ ే1 నాటకిి) మోగి తనఔు 50% ఉవభనం ఔయౌగిందతు భమిము అతతు యప ర నఔ ఫాఖంలో 
చ్లలతు అనబూతి తొయౌగి తృో భందతు త యౌతృహయు. షభాయు ఎతుమిది న లల చికతిష తమహఴత (2014 జూల ై 3) అతన తన ఆమోఖెం 
యశమంలో 70% బ యుఖుదల ఔయౌగిందతు త యౌతృహయు. 2014 అకోీ ఫర్ 17 నాటకిి మోగి మెబ డనీ BD గహ కొనసహగిషా నాీయు. అతతు 
యప ర నఔ చ్లల గహ అనబూతి ఔయౌగింఙే లక్షణం తగిగతృో భందతు తన ఇపుడె భమింత వకిాఴంతంగహ ఉనాీనతు త యౌతృహయు. అలాగై 
ఙాలా షంతోశంగహ ఔడా ఉనాీడె ఎందఔంట ేఅతతుక ిచాతీ ఇన ూక్షనల  పనమహఴాతం కహలేద, భమిము చ్ఔకగహ తు ఙషేకో 
ఖలుఖుతేనాీయు.   

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

22. త్ల తిరుగుట 02895..యు.కె.   

తృహికటీశనర్ ఇలా రహిషా నాీయు: 59 షంఴతషమహల ఴమష ఖల భా అతా గహమకిి 2013ఆఖశేీ లో తల తిపుడె షభషె ఏయుడింది. ఆ 
షభమంలో ఆబ  ఎటటఴంట ిభందల మీద ఆధాయడి లేద. నడెషా నీపుడె భఖతగహ తలుతేనీటటల గహ భమమిు భంచ్ం 
మీద ఔికకి తిమిగనిపుడె తల తియుఖుతోంది. అభనుటకిట ఆబ  నఴంఫర్ 20 న ఫాయతదేఱహతుక ిర యలల ఴయఔ ర దైెడితు 
చ్ఽడఔుండాన ేఒయుుగహ కొనసహగించింది. రహషారహతుకి ర దైెడె షఽచించిన భందలు రహడనిా ఏభాతంి తు ఙమేలేద. మోగ ి
ఔుభాయుడె ఇండమిా ర ళైతేనీందఴలన తృహికటీశనర్ 2014 జనఴమి 20 న కిీంది మెబ డీలు ఆబ ఔు ంంఙాయు:   
CC10.1 Emergencies  + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & emotional tonic + CC18.7 Vertigo….QDS 

ఔమోజు మెబ డీ తీషఔునీ తమహఴత మోగి తౄో ననల  భాటాల డెత తనఔు 80% ఉవభనం లతేంచింది అతు త యౌతృహయు. అలాగై 
కొనసహగించ్భతు తృహికటీశనర్ షలహ ఇఙాుయు. భమొఔ ఐద మోజుల చికతిష తమహఴత ఆబ ఔు తల తియఖడం యమిాగహ నమభభంది.  

2014 ఏలిోల ము.కె. కి తిమగిి ఴచిునపుడె మోగిక ిషఴలుంగహ తల తిిున లక్షణాలు ఔతుంఙాభ. తృహికటీశనర్ తిమిగ ిఅదే మబె డనీ 
ఇఴఴగహ 3 మోజులోల  రహెధ ిలక్షణాలు తగిగతృో మాభ. తృహికటీశనర్ మెబ డీ డఫాృలో మిగయిౌ ఉనీ భాతలిన BD గహ యమిా ఙమేభతు 
త యౌతృహయు. 2014 నఴంఫర్ 17 నాటకిి మోగకిి రహెధి లక్షణాలు ఏమీ లేఴప. అలాగై తల తియుఖుట ఔడా  పనమహఴాతం కహలేద.  

*********************************************************************************************** 
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 తృహికటీశనరల విఴరహలు 

తృహికటీశనర్ విఴరహలు  00534...యు.కె.   

సహయ వ ైతయిాతుక్స్ ణో ఆరోగయం కోషం నా ియాణం  

తృహికటీశనర్ 00534...యు.కె.   ఇలా రహిషా నాీయు:  సహభ ర ైతిమాతుక్సష తృహికటీశనర్ కహఴడాతుకి 
నేన తల టిీన మిాణం అసహధాయణబ ైనది.    

నేన చినీతనంలో ( ఇపుడె నాఔు 54 షంఴతషమహలు) ఙాలా చ్యుఔుగహ 
ఉండదేాతుీ. తిీ ఙోటఔు ర యలళదాతుీ కొకఔకసహమ ి14 బ ైళైళ ఔడా మగితెేా దాతుీ.   

1983 లో మూకలైో తౄహయళసీ్క గహ అయసత సహధింఙాన. 1985 లో యరహసం ఙేషకొతు 
తౄహయళ రహెతృహమహతుీ తృహియంతేంఙే ఴయఔ ననే ఎపుడఽ ర దైెడి ఴదాఔు తృో లేద. 
మెండె షంఴతషమహలోల  నా ఆమోఖెం యమిాగహ భామితృో భంది. ననే బ తుంజెైటసి్క ఫామిన 
డ ిదాదాపగహ చ్తుతృోభన మిళాతి ఏయుడింది. చికతిాష షభమంలో నాఔు 8 లుంఫార్ ంఔుర్ష ఙేమఴలళ మహఴడంతో నాఔు 
భాటాల డడాతుక ిలేదా నడఴడాతుకి యలు కహలేద.  నా కహళైల  ఆయు న లలఔు  గైహ షాంతేంచితృోమాభ. నేన చిఴయఔు బ అైయెౌమా 
ఎతుషతౄహలో బ ైయౌటసి్క (ME తీఴబి ైన అలషట యుఖత)తో ఆషుతి ినంచి డిఱహుమిె అభయె నాటిక ి నేన నడఴడం కహదఔదా ఔతూషం 
తల దఴపఴకోఴడాతుక ినా ఙతేితు ఔడా ఔదలేఔ తృో మాన.   

30 షంఴత్్రహల అనారోగయం   

30 షంఴతషమహలోల  ననే ఴయుషగహ అనామోఖె షభషెలతో ఫాధ డా్ న. తీఴబి ైన తృహయవవప నొు(తిిమోజూ), దీయఘకహయౌఔ అలషట 
భమిము ప ైఫరి  బ ఆైయెౌమా యుఖత ఴలన తిీ ఔండయభు భమిము ఎభుఔలలో నొు ఴఙుేది. మోఖతుమోధఔ ఴెఴషా తనం, 
ఆషాభా, చ్య రహెధి భమమిు తీఴబి నై అలమీెలఔు దామతిీళంది. ఆహయభు భమమిు ంప తూళళఔు అల మీె (ఇది యఔాసహిఴం 
ఔయౌగింఙ ేననటి యత ఔు దామ ితీళంది) షఽయెయశి, యసహమనాలు, ఫంగహయం, తుకె్  (నాణాలలో తుకె్ ఉనీందన నేన రహటితు 
భుటీలేఔ తృో భయదాతుతు) భమమిు చ్యం ై ఏదో ఔ అలమీె తిి చ్యెలు అతేఴాదిి  అమాెభ.  ళిహీశన్ కహగతిం  ై యంఖులు  నా 
ఙేతేలన ఉతృ తృోభయలా ఙషేా ంది. మభిళదరిహెల రహషన ఔడా నాఔు తుయంతయం యకహయం భమమిు రహంతేలు అభయె లా ఙళేేయ.   

ఇద ిఙాలదనీటటీ  గహ నాఔు IBS (ఇమటిఫు్ ఫర ర ్  ళండోిమ్) లేదా ేఖిు భంట దయీఘకహయౌఔ  దాేఖిు ఱోధన లేదా ఴణిభులఔు 
దామతిీళ యఔాప యమోచ్నాలు, ఇంకహ ఫంధన ఔణజఞలభు యొఔక సహమోకభా లేదా న తేా యు ఖడ్,, ఖమహౄవమ సహుండిల ైటిస్క లేదా 
ఔండమహల ఱోధ, చిఴమకిి భధబేసం ఔడా ఴచిుంది. భధబేసం  కహయణంగహ నా ఔుడి కహయౌ ఔకలో షఖం ఫాఖం ఔేుళే యధంగహ  
పండె ఏయుడింది. ఇద ిమెండె షంఴతషమహలు కొనసహగింది.  చిఴయఔు 2003లో ఔ మోషాయు సోీ ా క్స ఔడా ఏయుడింది. నాఔు అధఔి 
యఔాతృో టట భమమిు ఴెైతృో థ మైహభడజిం ఔడా ఏయుడినయ.   

అభనుటికట ఇంకహ మహఴలళంది ఎంతో ఉంది. ననే  ైన ేమొకనీ ఴతూీ అధఖిమించిన తమహఴత 2005లో కిీంద డడం ఴలన L4, 

L5 భమిము S1  ర నీయషలు తృహడఴడం ననీ నాలుఖు షంఴతషమహల తృహటట య్ ఙ ైర్ క ిమిమితం ఙేసహభ.  నేన నడఔ 
తృహియంతేంచిన  ఆయు షంఴతషమహల తమహఴత నా ఎడభ తృహదంలోతు సహీముఴపలలో (ట ండాన్) చీయౌఔలు ఏయుడి ననే షహమం 
లేఔుండా తులఫడడాతుక,ి నడఴడాతుకి ఏడె షంఴతషమహలలో ఏడె ఆమైశనల  అఴషయభమాెభ.   
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చికిణా్ బ్ాసుళయము  రోగులటల  అంకిత్ భాఴము  

నాఔు అనఔే ఆమోఖె షరహళైల  ఉనీుటికట ననే తౄహయళ రహెతృహమహతుీ(1985-2005) యజమఴంతంగహ కొనసహగింఙాన. అలా 
ఙేమడాతుకి ననే ఇఫుతృర ి ప న్ (8 టాఫజల టటల ) డఔింజిళ ీంట్ష లేదా యకహా ధఔిెతన తగిగంఙయే, అల మీె కోషం మాంటీ ఴ సహీ మినల  భమమిు 
తుదని ఔయౌగింఙ ేనొు తురహయణ భందలన మోజురహమీ నలఔు తిిఫంధఔం లేఔుండా ఉండడాతుకి 28 షంఴతషమహలు 
తీషఔునాీన. ఐతే ళ ీమహభడెల  గహతూ ఉఫృషం తురహయణఔు ఇనేసలర్ గహతూ రహడలేద.  

నా ఆమోఖెం తిమగిి తృర ంద ేమితీంలో  నేన అనఔే చికతిాష దితేలన, యధి యధానాలన తృహటింఙాన. యటలిో ఆముమైఴదం, టచ్ 
పర్ ఴె్ా (బ మడీమిన్ ఫాెల న్ష ఙమేడం దాఴమహ ఙళేే ర దైెం) ఫజభిన్ జిమ్ థ య (కెనైళేమాలజి), ఫాచ్ ఫ్లఴర్ మెమిడసీ్క, 
సోమియోతీ, టశిె లఴణాలు, అలోయమహ, పికెఴతూష ళ ుళపక్స బ కైోీ  ఔమెంట్(FSM), ఆఔుె ిశర్, జెమ్ థ య, ఔలర్ థ య షజోక్స 
థ య (ఆఔుెంచ్ర్ భమిము ఆఔుె ిశర్ షఽతాిలన ఉయోగించ్ఔుతు ఙళేే కొమమిన్ చికతిాష యధానభు) పంక్షన్ బ డళిన్ 
(తుఙమేతు ఴెఴషాలన తృో శఔ దామహా లతో షభతేలెం ఙమేాలనఔుతు అబ మిఔన్ ఴెఴషా) ఴంటయి ఉనాీభ.  ననే డాఔీర్ 
మహఫయుీ  ఒమంగ్ యొఔక ల ైఫ్ ఫలడ్ బ కైోీ సో క (ఆలకయ్న్ ఆహమహలతో యఔాభులో యుఖతలన నమం ఙమేడం) అధెమనం 
ఙేఱహన. ననే EFT  (ఫారోదేఴఖ షభషెలన నమం ఙేమడాతుకి బ మడీిమన్ తృహభంటలన నొఔకడం) అబెళంఙాన.  ననే 
తిీమోజు భానళఔ చికతిాష తుపణుల ఴదాఔు చికితష కోషం ఔడా ర యలళదాతుతు. యటతుీంటి నండ ినాఔు ఙాలా తఔుకఴ బ యుఖుదల  
అనగహ 10 ఱహతం భాతబిే ఉవభనం ఔయౌగింది.  ై చికతిషల దాఴమహ ఇతయ మోఖులు షఴషాత తృర ందగహ ననే భాతంి ఫమటడలేఔ 
తృో మాన.    

ఇఴతూీ నాఔు భమమిు నా ఔుటటంఫాతుకి భానళఔయంగహ ఎంతో నషహీ తుీ ఔయౌగింఙాభ. తౄహయళ ర లుల నా జీయతం బమంిచ్డం 
దయౄయం.  కహతూ తిీ ఉదమం నేన త లల  కోటట రషేకోగహన ేయౄతృహంతయం ఙ ందదేాతుతు. నొుతురహయణ షహమంతో తౄహయళలో 
మోఖులఔు ళఴేలందింఙే షభమంలో ననీ ననే ఆపకోలేఔతృో భయదాతుతు.  కహతూ సహమంతాితుకి ఔతూషం బ టటల  ఔడా ఎఔకలేఔ 
తృో భయదాతుతు. అలా షంఴతషమహలుగహ నా ఆమోఖె షభషెల కహయణంగహ నా ఆహయం ఉపు భమిము మిమిమాలతో ఔడని అనీభు,   
ఫజడి్ భమిము చిప్ష ఱహండ్ యఙ స్క భాతబిే.   

సహయబ్ాబ్ాణో చికిత్్   

1991 లో నా ఔషీభర్ సహభఫాఫా అనే ఫాయతీమ ఖుయుఴప మిభయౌీ షఴషా యుసహా యు అతు ఆబ  నభఔంగహ ఙ తృహుయు.   
అందఴలల  నేన ఫాయతదవేంలోతు ఱిహంతి తులమాతుకి ర యలల న. అఔకడ ననే భాెగెీట్ త యప భమిము ఆఔుె ిశర్ అధెమనం 
ఙేఱహఔ  చిఴయఔు డాఔీర్ అఖమహఴ్ గహయు మచి్మం అమాెయు. ఇది 1997- 98 భధె జమగిింది. ఆ షభమంలో కైఴలం 316 
కహయు్ లు భాతబిే ఉనాీభ. ఇపుడె ఉనీటటీ గహ మోఖ చ్మతిలిు, భానెఴ్ ఴంటయి లేఴప. ఔ సహమంతంి యట సహభమహం 
ఴీయౌంగ్ ర ఫైేశిన్ బ లన్ SRHVP ఎలా ఉయోగింఙాలో శిక్షణ తీషకోఴడంతో ఔ కొతా దవ తృహియంబం అభెంది. నేన అతుీ 
ఆవలు కోలోుభ నపుడె ర తైిమాతుక్సష నాఔు ఫాఫా నండ ిఫసుభతి యౄభులో అందంిది.   

SRHVP మిశన  ఎలా ఉయోగ ంచానో విఴరణ   

 ముటీ ముదట ననే తూటిణో నోసట డుల  మర యు సంగ ల్ రెమిడసీ్క తమాయు ఙమేడాతుక ిఈ మిశన ఉయోగింఙాన.  ననే 
యటమినల , ఆముమైఴద భూయౌఔలు, ంప తూయు, తృహలు, ండెల  తీషకోలేఔ తృో ఴడం , చ్య రహెధి కోషం,  ఇంకహ ననే యుచి రహషన 
లేతు అలోల తి భందలఔు భాతబిే మిమితం అఴడం భూలంగహ ననసో డెల  అఴషయభమాెభ.  ననే యటతిు ఉయోగించ్డాతుక ి
కహయణం ఆలకహ్ ఔక చ్ఔక ఉయోగించినా ఔడా నాఔు ఖుండ దడ భమమిు భఖతఔు కహయణభభయెది.     
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నేన ననసో డల  యంయ తమాయు ఙేషకొతు కొకఔకటి  ఔ న లఔు ఖంటఔు ఔ మోతాద ఙొపున తీషఔునాీన.  ముదటి న లలో 
నేన   Vitamin B complex ననసో డ్ తీషఔునాీన. భయుషట ిన లలో  నేన SR325 Bach Flowers Rescue ననసో డ్ తీషఔునాీన 
ఆ తయురహత nosodes of gold, nickel mercury (బ యుకయమ ీపయౌలంగ్ష దాఴమహ), aspirin మర యు magnesium;ననసో డెల  అనంతయం    
SM1 Removal of Entities (6TD  మోతాద డఔలల తురహయణఔు ) SM6 Stress (కహరసీ సట ల్ సహా భలన తగిగంచి నాడీ ఴెఴషాన 
షభతేలెం ఙేమడాతుకి) ఆ తయురహత SM2 Divine Protection తీషఔునాీన. ననే నా టేఫు్  నై సో హమ్ ళమసీ్క కహయు్ లు 
ముతాం  ఔ ఴయుషలో అభమహున. రహటితు తుయంతయం చ్ఽడడం ఴలన ననీ యక్షించి నమం ఙషేా ందతు త లుషకోఴడం భమిము 
రహటితు ంణ ీఙమేడంలో ఏ తృర యతృహటట ఙేమఔుండా తురహమించ్డంలో ఈ యధానభు  షహమడింది.    

నేన బ మిడమినల  ఖుమించి త లుషఔునీ తమహఴత  కహయు్ లన ఉయోగించి మ రసడియన్ రెమ డీలు తీషకోఴడం తృహియంతేంఙాన.  
ఆ తయురహత  SRHVP ఉయోగించి యంఖుల ననసో డెల  తమాయు ఙమేడం దాఴమహ ఔలర్ థ య ఙేఱహన. యంఖు దామహి తుీ 
ఉదాసయణఔు:  షప లేదా ఆఔుచ్ు దామహి తుీ  ఱహం్(నభూనా) ర ్  లో ఉంచి మమెిడీ ర ్  దాఴమహ తమాయు ఙమేఫడని 
మివీభాతుీ న ల మోజులు ళయేంఙే దాతుతు. ఆ తయురహత రేమ ైయంఖుఔు భామై దాతుతు.   

  అతుీ షభమాలలో నేన నా సహధాయణ ఆమోగహెతుీ బ యుఖు యుచ్ఔుంటృ భూడె షంఴతషమహలోల  20 ఱహతం బ యుఖమాెన.  . 

అనంతయం దారహా ల కలయకణో నోసట డల న  త్యారు చేయడములో నేన పమోఖతి సహధింఙాన. ఉదాసయణఔు షప +న భె +   
జీలఔయీ +నలల  ఉపు తో ననసో డ్ తమాయు ఙేసహన. ఎపుడఽ జలుఫు ఙళేనటటల  ఉండ ేరహత లక్షణాతుకి ఇది యయుఖుడెగహ 
తుఙేషా ంది. ఆముమైఴద భందలు ఔడా ననే మింఖలేఔ తృో భనందఴలన (ఇద ినాఔు యకహయం ఇచిునందన) నేన ననసో డ్ 
మీద ఆధాయ డా్ న.  ఇది నా నఽెయలాజిఔ్ భమిము హమోన్ ఴెఴషాలన షభతేలెం ఙేమడాతుకి షహమడింది.   

నేన సో సం  ళమీస్క రహలెమ్ 3 లోతు దాదాప తిి కహయు్ న ఉయోగింఙాన. తిీ మెబ డనీ ఔ రహయం తృహటట యడిగహ 
తీషఔుంటృ రహయం తమహఴత భామహున. ఇలా ఙేమడం ఴలన బయశెతేా లో ఏ కహయు్ లు జఞఖీతా యుచ్కోరహయౌ , ఏ కహయు్ లు ఎఔుకఴ  
ఴెతాెషం చ్ఽతృహభ అనదే ిఈ కిిీమ నాఔు నమేిుంది. ఇలా ఙేమడంలో ననే కొతుీ ధిాన భామహగ లు ఖుమిాంచి యటితు ఔీభం 
తుఔుండా కై తురహయణగహ తీషఔునాీన: NM6 Calming (గహఢబ ైన యఱహీంతికి భమిము తుదఔిు), NM36 War, NM75 Debility, 

NM81 Glandular Fever, NM86 Immunity, NM90 Nutrition, NM91 Paramedic Rescue, NM104 Tops (జఞా ఔ వకిాకి బేధో  
అలషటఔు) భమిము  SR293 Gunpowder 

అనంతయం మానూకహ ణేన  + బ్ాబ్ావిభూతి+ టిిమోవ ట్ కటరం+టీ టిీ (ణేయాకు)+అమాక్షయౌన్+ఫ్లల కోకహక్యౌన్+కొలాయడల్ 
సలార్+ష ు+  NM103 Bites & Stings…6TD మెండె రహమహలు తూటతిో తీషఔునాీన. ఔం ిశన్ ఫాెండజే్ రేళభేుంద  
గహమభు ైన   ైమబె డ ీఔడా ఴమిాంజైఱహన. మెండె రహమహలోల  గహమం నమభభె ఔ ళ ంటీమీటర్ రహెషం ఖల యంధంిగహ 
భామితృో భంది. ఇది భమొఔ న ల చికతిష తమహఴత యమిాగహ నమభభెంది.  . 

ఖతంలో నేన మజిిన్ సోమియోతి మెబ డీలు, టిషఽె లఴణాలు లేదా భుకెబ నై నఽన లు తీషఔునీపుడె నేన భంచ్ం 
నండ ికహలు ఔడా ఫమట టీలేతు ఫలబ నై పలలల ట్ అనబయంఙాన. ఐత ేఅటటఴంటి దామహి లతో SRHVP ఉయోగించి 
చేసనటుఴంటి నోసట డల న  ననే తటటీ కోఖయౌగహన. అయ ననీ భమింత వకిాఴంతం ఙఱేహభ.   

చిఴమిక ిననే రహడే అలోల తి మంద్ లతునంటికట నోసట డుల  తమాయు ఙఱేహన. అయ తీషఔునీ ఔ న లలోనే ననే అలోతి భందలు 
తీషకోఴడం భానేమఴచ్ుతు ఔనగొనాీన. ఆ యధంగహ 2012 జుల ై నండ ిననే రహటితు తాఔలేద. ఇద ినాఔు ఎంత ఆవుమహెతుీ 
ఔయౌగించిందంటే కోడని్ ఆధామతి నొు తురహయణ భందలు ననే దాదాప భూడె దఱహఫాా లుగహ తీషఔుంటటనాీన ఇయ ననీ 
ఙాలా ఴెషనయుమహలుగహ ఙేసహభ.  
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ఆ షభమంలో నేన ఎఔుకఴగహ ంటమగిహ తుఙషేా నీందఴలన తుమిఴలఔయణ (డీటలకిషపకైశన్ భమిము ఆలకయ్న్ ఆహమహల 
యశమంలో నా మిజఞా నాతుీ ఉయోగించి నా ఆమోగహెతుీ ఉనీత సహా భకి  ంచ్డాతుకి మితిీంఙాన. అపుడే ఔ నాటకటమ 
భలుప తటళా ంచింది.   . 

సహయ వ ైతయిాతుక్స్ ణో ర ఴరాన  

2013లో నేన సహభ ర తైిమాతుక్సష శితమహతుకి హజయమాెన.  ళతుమర్ తృహికటీశనర్  02799…UK టల  ఆఔమిశతేమహయౌనమాెన.  ఆబ  
నాఔు భదర్ త మిసహ లాగహ నా జీయతాతుకి ఔ కొంగొీ తా షఽమోెదమం లాగహ అతుంచింది. ర తైిమాతుక్సష షంషా ించ్ రహెాంగహ 
4,500 భంది అబెయుా లతో ఎలా అతేఴాదిి  ఙ ందిందో  త లుషఔుతు ననే ఆవుయెతృో మాన. నేన డిళ ంఫర్ 2013లో తిమిగ ిJVP గహ 
శిక్షణ తృర ందాన.    

 ననే ర ంటన ేనా బ్లడ్ నోసట డ్ తీషకోఴడం ముదలు  టాీ న భమిఔ ర నకిక తిమగిి చ్ఽడలేద. ననే ఇపుడె మెండె బ ైళైల  
నడఴఖలన.  నా భనషలో  ఙాలా షుశీత ఏయుడింద,ి అంతకేహద ఇపుడె ననే ఎననీ యకహల ఆహయదామహి లు  
తినఖలుఖుతేనాీన. నా బమం ఔమిగితృో భంద,ి నేన నా అంతయగత ఫలాతుీ తిమిగ ితృర ందఖయౌగహన ఇంకహ ఇలాంటయి 
ఎననీతృర ందాన.  ననే షిా తం నా షఴలుకహయౌఔ జఞా ఔవకిాతు బ యుఖు యుచ్కోఴడాతుకి, షంకెలతో డళి ల కిషమా (చ్దఴలేఔ లేదా 
రహిమలేఔ తృో ఴడం) భమిము యఔాతృో టట నమం ఙషేకొనడాతుకి సహభర ైతమిాతుక్సష తో ఔయౌళ తు ఙషేా నాీన.    

నేన షంఫాలంఙే తిి ర దైెడె భమమిు తౄహయళసీ్క నా గొు మిఴయానన ఖభతుంఙాయు. ననే నా ఆమోఖెభు కోషం ఙేళ ే
మిాణాతుీ కొనసహగషిఽా నే ఇపుడె రహమి మోఖులఔు ఔడా షహమం ఙమేఖలుఖుతేనీందఔు ననే ంతో ఔాతజాుమహయౌతు. ననే 
ఔీభం తుఔుండా మోఖులఔు potentised Vitamin B complex + NM90 Nutrition ఇసహా న. రహమిక ిఔడా అదౄతబ నై పయౌతాలు 
ఔలుఖుతేనాీభ.   

ఎంతో ఇచిునపుడె ఎంతో అడఖఫడతాభు.  నేన ఇపుడె ేిభతో భా ఫాఫా ళఴే కొనసహగిషఽా  ఔ యిోజనాతఔ  జీయతం 
లోతుక ిఅడెఖు  డెతేనాీన. 

ంచ్ కునన కషే లు : 
 తృహద్ం మీద్ వషార చికిత్్ అనంత్ర గహయము 
 త్ులస ములకలు 
 జాా క వకిా క్షణీత్ 

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

    తృహికటశీనర్ విఴరహలు  02799...యు.కె.   

రిమ ణో చికిత్్:  మన  షన షైన్ అమమ యొకక కొతున సృద్యాభిఴయకహా లు: షమర ంచ్ వహరు   
తృహికటీశనర్ 00534...యూ.కె.    

తృహికటీశనర్  02799…యూ.కె.  యయు ఔ యఱహీ ంత నయుష భమిము భంతసిహతు (మిడ్ ర ఫై్). ఈ 
తృహికటీశనర్ ముక ెలో 1500 భందికి మోఖులఔు ఆపికహలోతు ళభెమహ యౌయోన్ లో 1000 
భంది మోఖులఔు దాదాప ఴంద ఱహతం షకెషస్క మటైటతో చికతిష ఙేఱహయు. మోఖుల టల  ఆబ  
ఔయుణ భమిము ేభియయఴఔ అఴగహసన రహెధలన నమం ఙమేడంలో అదౄతాలు 
షాలీంచింది. ఆబ  ము.కె. భమిము ళభెమహ యౌయోన్ లో అనేఔ ఫర ధనా కోయుషలు 
తుయఴఴ ంఙాయు. ము.కె. తృహికటీశనర్  ఫాందం తో అనఔే ర దైె శితమహలు భమమిు అఴగహసనా  
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షదషషలు  తుయఴఴ ంచ్డంలో భుందడెఖు రేసహయు. భామిు 2012 భామిు రహమహా  లేక (షంపట ి3 షంచిఔ 2) లో ఆబ  ఖుమించి ఔ 
తిేె ఔ రహెషం చ్దఴడాతుక ి:  The Loving Hands and Heart of a Practitioner.కిలక్స ఙేమండి.  

 భా ిమబ నై సో దమ ిఇటఴీల పటీమిాక ిఫమలుదేమనిదాతుకి ఔమోజు భుంద ననే ఆబ న తన మిఴయాన మిాణం ఖుమించి 
అడగిహన. ఐదళేల  కిీతం ఔ మోజు ఆబ  తనలో తానే ఇలా అనఔునాీయు ఈ అందబ నై యంఖుల చీయలు, భమిము ఆబయణాల 
అఴషయం ఏమిట?ి ఎపుడ ైత ేఈ ఆలోచ్న ఴచిుందో రహటతుీటితూ భూట ఔటిీ  అందమికట ంఙళే త లల  చీయలు ధమించ్డం 
తృహియంతేంఙాయు. తనన తాన ఫాఫా ళేఴకై అంకతిం కహరహలతు తుయణభంచ్ఔునాీయు. 70 షంఴతషమహల ఴమషలో డాఔీర్ అఖగమహఴ్ 
గహమ ిశిక్షణలో ఆఔషఫర్్ లో సహభ ర ైతిమాతుక్సష శిక్షణ యమిా ఙేషకొతు తృహికటీస్క తృహియంతేంఙాయు. అుటినండి సహఴమి ేియణతో తన 
ఴదాఔు ఴచిున మోఖులఔు ేిభయయఴఔ చికతిష అందించ్డాతుక ిఆబ  తనన తాన అంకతిం ఙేషఔునాీయు.  

 ఆబ  ఎపుడఽ నఴపఴతన ేఉంటాయు. ఆబ  చియునఴపఴ చిందించి నపుడో , గహనం ఙేళనపుడో అదౄతంగహ ఉంటటంది.  బేభు 
ఆబ న షన్ ల నై్ అభ అతు లుసహా భు. ఆబ  కై ఔ ఫజడ్ యౄమ్ ఔయౌగని చినీ తృహల ట్ లో తుఴళషా ంటాయు. దీతులో L ఆకహయంలో 
ఉనీ ఖదలిో 2 ఙేతేల ఔుమీులఔు తగినంత షాలం. ఆబ  మోఖుల కోషం ఔ చినీ టఫేు్  భమిము చినీ ఴంట ఖద ిఉంటటంది.  
ఫాఫా కోషం ఔ చినీ యజఞ భండం ఉంటటంది.  మోఖులు ఔమోుఴడాతుకి తగనింత షాలం ఔడా ఉండద ఔనఔ నలే నైే 
ఔయుుంటాయు. ఆబ  డఔ ఖద ిదఴిె ఔింనలతో మోఖులఔు షతఴయ తురహయణ అందించ్డాతుకి తుయంతయం ఫాఫా బజనలతో భాయు 
మోోఖుత ఉంటటంది.   

మోఖులఔు చికతిష ఙేమడంతో తృహటట ఆబ  ర ైతిమాతుక్సష ఔడా ఫర ధిసహా యు. యదాెయుా లు రహమి శిక్షణ భమిము మకీ్షలు ఆబ  
ఫ్హల టటలోనే తీషఔుంటాయు భమమిు శిక్షణ షభమంలో ఆబ  రహమకిి ఫోజనం ఔడా అందిసహా యు. వయణాఖతి తతఴం ఖుమించి నొకిక 
ఙ పత రహెధి నమభు ఙళేదేి సహఴమిన ేఅనీ యమిా యఱహఴషం ఔయౌగి ఉండాలతు ఆబ  ఙ పతాయు.  

ించ్ రహెాంగహ ఉనీ మోఖులఔు మెబ డలీన తృో సీ్క ఙమేడాతుకి ఉదమం 5:00 ఖంటలఔంట ేభుంద లేచి ఉదమం 9 ఖంటలఔు 
తృో సీ్క ఆపస్క ఴదా ఉండడం ఆబ  సహధాయణ దినచ్యె.  ఆబ  తుఴళంఙ ేషాలం ఎలలపుడఽ ఴచీు తృో భయ రహమతిో తుండ ిఉంటటంది. 
అతృహభంట్ బ ంట్ లేదా షలహల కోషం జిలు ఆబ ఔు తుయంతయం తౄో న్ ఙషేఽా న ేఉంటాయు. ఴచిున రహయంతా చియునఴపఴతో 
భమిము ఫాఫా ఆశ్రమహఴదంతో ఆబ  తురహష షాలాతుీ యడిచి ర ళైత ఉంటాయు. ఆబ  తన కహెనషర్ మోఖుల అందమ ిటల  తిేెఔ వదిీ 
తీషఔుంటృ ఉంటాయు. రహమి ఆహయం ఖుమించి రహమకిి షలహ ఇషఽా  ఱహకహహయులుగహ భామహలతు, తృహలన తురహమించ్భతు, భమమిు 
కహెమెట్ కహెఫజేీ ఆ్ నండి తమాయు ఙళేన యషం మోజూ తీషకోభతు షఽచిసహా యు.   

కొతుీ న లల కిీతం ఆబ  భందల కోషం ఉయోగింఙే ఆలకహ్ కొయత ఏయుడనిపుడె “ఫాఫా దమఙళే నా మోఖులఔు మబె డీ 
తమాయు ఙమేడాతుకి నాఔు ఆలకహ్ ర ంటనే ఏమహుటట ఙమేండి” అతు తృహిమిింఙాయు.  ఆవుయెంగహ ఫాయతదేవం నండి ఴషా నీ ఔ 
ళేీఴ తేడె ఆబ ఔు ఏద నైా అఴషయభా అతు ఆబ న షందింిచి భయుషటి మోజు ఆబ  క్షతైాితుకి నాలుఖు ళసహల ఆలకహ్ 
తీషఔుఴచిు ఇఙాుయు.    

ఆబ  తనద నై తుమిాశీ కహంఫర లన తమాయు ఙేసహా యు. ఉదాసయణఔు వకిాకోషం, యటమిన్ ఫాెల న్ష, భంట ఴలన ఏయుడే నొు(కహమీీ 
జోన్ కహంఫర ) షంతృహదఔుతు షఽచ్న : ఈ కహమిీ జోన్ కహంఫర   కింద ంచ్ఔునీ మెండె కైస్క ఴ షీమలీలో ఉయోగించ్ఫడింద ి-    దా 
పేిఖు ఱోధ  భమిము భుఔుక నండ ియఔాం కహయడం. దీయఘకహయౌఔ మోగహల కోషం ఆబ  ఫలడ్ ననసో డెల  తమాయు ఙమేడాతుక ిఇశీడతాయు. 
ఆబ  కోంఫర  తమాయుఙమేడం యమిా అభన తమహఴత దాతుతు ఫాఫాఔు షభమిుషఽా   తన మోఖుల కోషం పలలల ట్ మహఔుండా చ్ఽడభతు 
తృహిమిిసహా యు.   

http://www.vibrionics.org/jvibro/newsletters/english/News%202012-03%20Mar-Apr.pdf
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చ్య షభషెల యశమంలో ఫాసె అనఴయానం కోషం యబూతి భమమిు కొఫృమనిఽన  ఆ  ఔింనలఔు ఔయౌ ఇసహా యు. ఇటఴీల  
కహషీర్ ఆభ్ (ఆభుదం)  ఔ భాధెభంగహ ఉయోగిషఽా  భంచి పయౌతాలు తృర ందతేనాీయు.   

ఆబ  తన ేల ంటల  కోషం ఔ టకే్స సోం (షమించ్ దగిన) భంతాితుీ ఇసహా యు. “ ననే తునీ ేిమిషా నాీన, దమఙేళ ననీ 
క్షమించ్, ననే సహమీ ఙ ఫుతేనాీన, ధనెరహదాలు”  
షంతృహదఔుతు షఽచ్న : ఈ భంతంి సరహభ కి ఙ ందని  సో  ‘ఒ తృో  తృో నన తోృ నన  ర ైదె ఴెఴషా లో  జీమో మమిితేలు  ఇతయ నలు  
అన ేయఫాఖంలో యఴమించ్ఫడింది. ఈ భంతంి తన మోఖుల ై దాలీ   టీడాతుకి షహమడెతేందతు, రహయు షంతోశంగహ ఉంటాయతు,  
ఎందఔంటే ఈబ ఔు తన మోఖుల యోగహ క్షైభభులే అతి భుకెబ నైయ.     

ఆబ  తఔుకఴ ఆదామం ఔయౌగని  నశనర్ ఔనఔ మోఖులఔు ఇఙేు షఽచ్నలు భమిము జఞఖీతాలన తిీ మోజూ ఙేతితో మహమడం 
చ్ఽళనపుడె యచ్భత కాయ ర ైఫరి  ఫాఔుషలన, మోఖుల కోషం భుదింిచిన షఽచ్నలన, ఔఴయులన ంతృహయు. ఎందఔంట ేఆబ  
మోఖులనండ ిడఫుృ తీషకోదనే యశమం యమకిి త లుష. ఆబ  ఔ దమా రిహసభు.   

ంచ్ కునన కషే లు: 
 అల్రేటివ్ కొల ైటిస్క ఊర తిత్ుా లోల  రకాం గడడకటీడం తీఴిమ ైన భయాందోళనలు   
 దీరఘకహయౌక ముకుక వ ంట రకాం కహరే వహయధి చ్ ండుి  
 బ్ొ యౌల 
 ణామర విదాయ ఴతాిడి  
 IBS & ురసశ దాార ద్ రద్  

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

తృహికటీశనర్ విఴరహలు  02802...యు.కె.   

తృహికటీశనర్ 02802...యు.కె.  తృహికటీశనర్ ఇలా రహిషా నాీయు: డాఔీర్ DJ గహడమిా బనేకోడలు కహఴడంతో   పటిీనుటనిండ ిసహభ 
ఉదెభంతో షంఫంధం ఔయౌగి ఉండటం నా అదాశీం. డాఔీర్ CG టే్ భా ఔుటటంఫ ర దైెడెగహ 
ఉనాీయు. యమ ిమితీభుఴలన సహఴమి 1968లో ఉగహండా షందమివంచిన షందయౄంలో భా 
తాతగహమి ఇంటకిి ఔడా ఴఙాుయు.    

  ననే ఇపుడె ము.కె. లోతు యౌళ షీర్ లో జఞతీమ ఆమోఖె ళరేహ షంషాకి షంఫంధించి సహధాయణ 
చికతిాష యఫాఖంలో ఖత 25 షంఴతషమహలుగహ డాఔీర్ గహ తు ఙషేఽా  ఉనాీన.  ఙాలా ఴయఔ 
దీయఘకహయౌఔ రహెధలఔు అలోతీలో షమిభెనై ఓశధాలు లేఔతృో ఴడం ఙతే ననే 2010 లో సహభ 
ర ైతిమాతుక్సష తృహికటీశనర్ కహఴడాతుకి భుంద  ఙాలా తిాెభాీమ చికతిషలన అధెమనం 
ఙేఱహన భమమిు అబెళంఙాన.    

సహభ ర ైతిమాతుక్సష చికతిాషపయౌతాలు నా అఴగహసనఔు మించి ననీ ఆవుయె మిఙాభ. అంతకేహద దాతు వకిా దాదాప ర ంటనే 
షుశీంగహ ఴెఔాభఴపతేంది. ననే ర యళన తిిఙోటా CC10.1 Emergencies  తీషఔు ర ళైా నాీన. భమమిు తిీసహమి అతెఴషయ 
లేదా భిాద మిళాతేలలో ఉయోగించినపుడె ఉవభనం ఙాలా తఴయగహ ఔతుషా ంది.   

ఇుటి ఴయఔు ర భె భందమిోఖులఔు నేన చికితష అందింఙాన. రహటిలో పనమహఴాత తలనొు, బ ైగైీన్, సో మిమాళస్క, మోసహళమా, 
థ ైమహభడ్, గహభటర్, ఖఴత జఴయం, దీయఘకహయౌఔ మని ైటసి్క, ఔీభయఴ త ఋతే కహలాలు, అధఔి ఋతే యఔాసహిఴం, ఋతే యయతి 
(బ ననతృహస్క) లక్షణాలు, పనమహఴాత ననటి యతలు, వషారచికతిష అనంతయం నొు భమిము ఫలఴనీత, దయీఘకహయౌఔ భలఫదాఔం, 
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ఫాదం అలమీె, దయీఘకహయౌఔ ద ైఴతృహక్షిఔ ఙ య నొు, టితుటసి్క, ర మిీగో (తల తియుఖుట), జఞా ఔవకిా 
క్షీణత, ఫదిఔం, యఔాతృో టట,  దాేిఖు ఱోథ, మిాణిఔుల యమోచ్నాలు, ఔంటి ఇన ూక్షన్, ర యై్ 
ఇన ూక్షనల , భాళీటీస్క (షానప ఱోధ), నఽెమో జతెుటకి్స నొపులు,  షమాటకిహ నొపులు 
భమిము కటళళ నొపులు ఴంటయి ఉనాీభ.  

సహభ ర ైతిమాతుక్సష తో తుఙమేడంఴలల  తుసహఴయింగహ, ేిభతో తుఙళేే ఙాలా భంది అదౄతబ నై అంకతిఫాఴం ఖల తృహికటీశనయలన 
ఔలుషకొన ేఅఴకహవం లతేంచింది. ళేఴలో తుజబ ైన ేభిన కిీమా యౄంలో ఎలా చ్ఽంచ్ఴఙోు త లుషకొతు అనబయంచ్డాతుకి  
నా సాదమాతుీ త యఴడాతుకి షహమడింది. సహభ ర ైతమిాతుక్సష యజమాతుక ిఈ ేిబ ేఙోదఔవకిా . ముటీముదట అంతమహె తీమ 
సహభ ర ైతిమాతుక్సష షదషషలో ఉండటం ఙాలా యనమయయఴఔబ నై భమిము ఫిోదాతఔబ ైన అనబఴం.  

సహభ ర ైతమిాతుక్సష ర ైదె యిోజనాల ఖుమించి ఇపుడె భమింత అఴగహసన అఴషయం తదాఴమహ ఇది ఫిాయతం లేతు చికతిషగహ 
కహఔ ఙ లుల ఫాటట అభయె చికితషగహ యషాాతంగహ ఖుమిాంచ్ఫడెతేంది.   

సహభ ర ైతిమాతుక్సష యొఔక జఞా నభు భమమిు అఫాెసహతుీ తుసహఴయింగహ ించ్రహెాంగహ రహెా  ఙమేడాతుకి డాఔీర్ జిత్ అఖమహఴ్ 
భమిము శీ్రభతి ఴభే అఖమహఴ్ తు ేమిైంచిన సహఴమికి నా సాదమయయఴఔ ఔాతజాతలు.   

ంచ్ కునన కషే లు  : 
 మధ మేసము మర యు రకా ిషరణ షమషయలు 

 గరభధారణ షమయంలో రకాతృట టు (ిఎకలం్యా)  

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

తృహికటీశనర్ విఴరహలు 02894...యు.కె.   

తృహికటీశనర్ 02894...యు.కె.   ఈ యధంగహ రహిషా నాీయు: అయసతఖల నాెమరహద ిఅభన నేన నా బయా భమిము ఇదాయు ఔుభామెాలతో ఔలళ 
22 షంఴతషమహలుగహ ము.కె. లో తుఴళషా నాీన. తజీగహ ఉండే జీఴన ఱ యైౌతు ఔయౌగి ఉనీుటకిట 
సహభ బఔుా డ ైన నా బయాన యరహసం ఙషేఔునీ తమహఴత ఖత 16 షంఴతషమహలుగహ సహఴమి ళఴేలో 
ఎలలపుడఽ తృహలకగ ంటృ ఉనాీన. 

షభాయు నాలుఖు షంఴతషమహల కిీతం ననే అలోల తి భందల దాఴమహ మశికమించ్లేతు కొతుీ 
తీఴబి నై ఆమోఖె షభషెల ఫామిన డా్ న. ఆ యధంగహ నా ర తైిమాతుక్సష మిాణం తృహియంబ 
భభెంది. నా మెండె ఙతేేలు దాదాప షాంతేంచితృో భ నాెమరహద ల ఔుయయుగహ తు ఙమేటం 
భానేఱహన. లండన్, ఇండిమా, భమిము నేన జతుంచిన భలేలమాలోతు తుపణుల నండి ర ైదె 
షహమం తీషఔునాీన కహతూ అరమేీ తు ఙేమలేద. బభేు ఴాథా మిాషగహ తియుఖుత 

ఉనాీభు. ఆ షభమంలోన ేఔ తృహికటీశనర్ 02820…ము.కె. నాఔు ర ైతిమాతుక్సష మబె డలీు ఇఙాుయు. ఔీభంగహ ననే షఴషాత తృర ందాన. 
అందబ నై ఫసుభతిగహ తృర ందని ఈ జీయతాతుీ తిమిగ ిభానరహయ ళేఴకై అముింఙాలతు ననే తుయణభంచ్ఔునాీన. 2013 డళి ంఫర్ 
22న ర ైతిమాతుక్సష తృహికటీశనర్ గహ అయసత సహధింఙాన.  ఇది నా జీయతంలో షంతోశఔయబ ైన మోజు అతు నభఔంగహ ఙ ుఖలన. 
ఎందఔంటే నా కోషం కహద ఇతయుల కోషం నేన తుఙమేడం తృహియంతేంఙలేా ఙళేనా మోజది.   

ఔ అదౄత క్షణం ఇంకహ మహఴలళ ఉంది. 108 ళళ ఫాఔుషన నా ర ైతిమాతుక్సష ట ైరనర్ 02799…ము.కె. నండి ళఴఔమించిన తమహఴత 
దాతుతు ఆశ్రయఴదించ్భతు సహఴమితు కోమహన.  కిీషస్క ఈవ్ మోజున తుమహఴళతేలఔు కఔైులు తమాయు ఙమేడాతుక ిభుంద సహఴమి 
తౄో టల కిీంద 108 CC ఫాఔుషన ఉంఙాన.  కొతుీ ఖంటల తృహటట కఔైులు తమాయు ఙళేన తమహఴత నేన నా  దా ఔుభామెా సహఴమికి 



 

 

27 

ఖుడ్ న ైట్ ఙ ుడాతుకి దఴేపడ ిఖదకిి ర యలల భు. భా  ఆవుమహెతుకి అఴధలు లేఴప. ఫాఔుష మీద యబూతి, షప, ఔుంఔుభ 
ఉనాీభ ( తౄో టలలో ఙ ుఫడంిది).    

 2013 డిళ ంఫర్ 23న నా ముదట ిమోగితు చికతిష ఙేఱహన. అతన తీఴబి ైన ఔలషీర్ తలనొు 
భమిము నొు కహయణంగహ తుమహవతో ఫాధడెతేనాీడె. ననే సహఴమి చితంి భుంద ఔయుుతు 
మోగిక ిమబె డ ీతమాయు ఙళే ఇచిు తువవఫాంగహ సహఴమీ ముదట ిసహమై ఎందఔు ఇంత ఔశీబ నై కైష 
ంంఙాయు అతు శిిీంఙాన. భయుషట ిమోజు సహఴమి తల ై యబూతి ఫొ టటల  ఫొ టటల గహ  ఔతుంచింది. 
అపుడె అంతా ఫాఖుంటటందనే నభఔం ఏయుడింది. కిీషస్క మోజున మోగ ిభభయౌీ 
షందమివంచినపుడె నేన అతతుకి ఈ అదౄతబ నై దాఱహెతుీ చ్ఽంఙాన. ఈ రహమహా లేకలో కషై 
చ్మతిలిో యఴమించిన యధంగహ మోగి తఴయగహ కోలుఔునాీడె. అుటనిండి నేన ఫాయతదవేం 
భలేలమా భమిము మూకలైో షభాయు 200 భందిక ియజమఴంతంగహ చికితష ఙఱేహన. నా బయా 

భమిము లలలు ఔడా మోజూ ర ైతిమాతుక్సష మబె డలీు తీషఔుంటాయు.   

సహఴమి నాఔు అందించిన  మెండఴ ఉతాభ ఫసుభతి 2014 జనఴమలిో పటీమిాలో జమగిిన ముదట ిఅంతమహె తీమ షభారవేంలో 
భాటాల డటాతుక ిర ఫైరి  మోగగిహ భమిము కొతా తృహికటీశనర్ గహ నా అనబరహతుీ  ంచ్కోఴడాతుక ిఔ అఴకహవం ఏయుడింది.   

 తిీ ర ైతమిాతుక్సష మెబ డీ సహఴమికి తిమగిి ర ళైతేందతు ననే ఫాయషా నాీన. తిీ యశమంలో సహఴమి తిెక్షంగహ తృహలకగ ంటటనాీయు 
అనదేి ఇది చ్ఽషా ంది.  నా మిాణం చినీదే కహఴచ్ు అభనుటకిట అది యజమాలతోనఽ అందబ నై అదౄతాలు భమిము 
అనబరహలతోనఽ తుండ ిఉంది. ర ైతమిాతుక్సష భానరహయకి బయశెతేా  ఓశధం అనడంలో ఎటటఴంటి షందసేభూ  లేద. 

ంచ్ కునన కషే లు : 
 కలషీర్ త్లనొ డి శిన్ మర యు హ ైర్ యాకిీవిటీ 

 SMJ నొ, గఴత్ జారం,త్ల తిిడం మర యు మలబ్ద్ధకం 

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

తృహికటీశనర్ విఴరహలు 02895...యు.కె.   

తృహికటీశనర్ 02895…యు.కె.  ఇలా రహిషా నాీయు: నేన ము.కె. లోతు నేశన్ ఴె్ ా  షమీఴస్క యొఔక ఴెడ్ 
అండ్ న క్స ళ ుషహయౌటీ యఫాఖంలో తుఙషేా నాీన.  బఖరహన్ శీ్ర షతెసహభఫాఫా దమతో ననే 
ర ైతిమాతుక్సష ర దైె యధానభు టల  భఔుకఴ  ంచ్ఔునాీన. నాఔు ఎనొీ న లలుగహ తుళేాజబ ైన, 
ళాయబ ైన చాతీ నొు లేదా ఖుండ నొు 24/7(ఎలలపుడఽ) ఉండేది. కహతూ యయధ కహయణాల ఴలల  
డాఔీర్ ఴదాఔు ర ళలడాతుకి ననే ఙాలా బమడా్ న. ఈ నొుతు తగిగంచ్డాతుకి ననే అనలోభ, 
యలోభ [తిాెభాీమ నాళకహ ఱహఴష కిీమలు] భమిము ఇతయ ఱహఴష రహెమాభాలు ఙషేఽా  
ఉండదేాతుీ కహతూ  దాగహ యిోజనం ఔలఖలేద. ననే మఖైీ భమిము భానళఔ వషార చికితాష 
యధానభు ఔడా మితిీంఙాన కహతూ ఏమీ ఉవభనం ఔలఖలేద. కొతుీ న లలతృహటట దతీుతు 
భమిచితృోభయందఔు సహధన ఙసేహన. కహతూ సహఴమి  నై ఙ ున రేయ ఆచ్యణ సహధెం కహతుఴఴలేద.      

ఔ ఖుయురహయం సహమంతంి 2013 జూననల  డాఔీర్ అఖమహఴ్ భమమిు శీ్రభతి ఴభే అఖమహఴ్ ఔ ళతుమర్ తృహికటీశనర్ 02799…ము.కె.  
సహభ ళ ంటర్ ఔు ఴచిు సహభ ర ైతమిాతుక్సష ఖుమించి జిలఔు అఴగహసన ఔయౌషఽా  ఉండగహ ననే ఔడా హజయమాెయు. ఇది 
నాఔు తుజంగహ ఆవుయెఔయబ ైన షంగటన.  నేన అంతఔు భుంద ఇంటమెీటలల  సహభ ర ైతమిాతుక్సష ఖుమించి ఔుల ాంగహ చ్దరిహన 
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కహతూ దాతుీ ఖుమించి  దాగహ ఆలోచించ్లేద. నాఔు తుజంగహ ఆషకిా లేఔతృో భనుటికట ళతుమర్ తృహికటీశనర్02799…ము.కె ఴదయిౌ టిీన 
ఔ ఔయతభిు తీషఔునాీన.  అఔకడ నాఔు ఔ ఆలోచ్న ఴచిుంద ిమితిీళేా  ఴఙుే నశీం ఏమి లేద ఔదా. ర ంటనే ఈ 
ళతుమర్ మోసీ్క తృహికటీశనర్ తో అతృహభంట ంట్ తీషఔుందాభతు ఫాయంచి తౄో న్ ఙేఱహన. మంెడె మోజుల అనంతయం అతృహభంట ంట్ 
అందఔునాీన. నా ముదటి షందిింపల కోషం కొంఙ ం బమడెతన ేర యలళన కహతూ ఆబ  నండి ర లుఴడ ేేభి వకిా ననీ 
ళామితంగహ ఙళేంది.  నా షభషె ఖుమించి ఆబ ఔు ఙ తృహున నా కోషం తమాయు ఙళేన మబె డీ ముదట ిమోతాద నా నాయౌఔ కిీంద 
రేసహయు. అదౄతంలో కెలాల  ఆదౄతం. అఴగింజ ళ ైజు ఉనీ ఆ చితుీ భాతతిో  నా చాతీ తృహింతంలో ఏదో  భాయుు ఔతుంచింది. కొతుీ 
షంఴతషమహలుగహ అనబఴంలోతుకి మహతుది ఏదో  జయుఖుతోందతు ఆబ తో  ఙ తృహున. ననే నా మెమిడీ తీషకొతు రహడడం 
తృహియంతేంఙాన.  నాఔు త యౌమఔుండాన ేననే నా ఫాటి్  యమిా ఙేఱహన. నా వమయీ ఴెఴషా నండి నొు యమిాగహ తృో భంది. 2013 
డిళ ంఫర్ నండ ిసహభ ర ైతమిాతుక్సష తృహికటీశనర్ గహ భాయటాతుకి ఇది ఔ కహయణం. ననే ర తైిమాతుక్సష ఖుమించి భమింత 
త లుషకోఴడాతుకి ఆషకిా ఔయౌగి ితీ రహమహా లేకన చ్దఴడం తృహియంతేంఙాన. ననే 26 షంఴతషమహల కిీతం నా ఔుటటంఫం కోషం ఫాచ్ 
ఫ్లఴర్ మెబ డసీ్క ఔడా ఇఙాున కహఫటిీ  ఈ ఴెఴషా నాఔు యమిాగహ కొతాది కహద.  

సహఴమి దమ భమమిు సహభ ర ైతిమాతుక్సష ఆశ్రమహఴదంతో మోఖులఔు చికతిష ఙేమడంలో ననే అదౄతంగహ యజమఴంతం 
అమాెన. షభాజంలో ఎఔుకఴ ఱహతం  దాఴమష రహమిక ిననే చికతిష అందింఙాన. భుకెంగహ భూతభిు ఆపకోలేతు తనం, 
ఆమోి  డకి్స నొపులు, ఖుండ  భమిము చ్య షభషెలు భధబేసం ఴంట ియయధ అనామోగహెలఔు చికతిష ఙేఱహన. ననే JVP కోయుష 
ఙేళన ముదటి ద ిన లలోల  400 భంది మోఖులఔు చికతిష ఙేఱహన. ననే ఇఔకడ మెండె కషైలన ంచ్కోరహలనఔుంటటనాీన 
రహటిలో నా ముటీముదటి కషై ఔడా ఉంది. ఇది అయుద ైన సహమోకభడోళస్క రహెధి.     

ంచ్ కునన కషే లు :  
 సహరోకయడోసస్క  
 వ ర ీగో (త్ల తిరుగుట) 

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

 ివనలు జవహబ్ులు 

1.  విీ భమమిు అనబఴం: ఖయౄషా భాయ యొఔక ననసో డ్  

షిరహనంతయం ఉతునీభభయె  (షిఴం తయురహత ఖమహౄవమం నంచి ఫఴ శకమింఫడని భామ భమిము ండం తృర యలు) దాతు 
నండ ిననసో డ్ తమాయు ఙేమడం ఖుమించి నాఔు షందసేం ఉంది:  కొతుీ షంఴతషమహల కిీతం నా ళేీఴ తేమహయౌ డ యౌఴమీకి 
హజమెైనపుడె నాఔు అఴకహవం ఉండడంతో తాజఞగహ అపుడ ేలబెబ నై భాయ నండి ర ంటనే ననసో డ్ తమాయు ఙళే ఇఙాున. 
ఆబ  తన వమయీంలో భమమిు శియఴప వమీయంలో ఏద ైనా అషభతేలెత కోషం దీతుీ ఉయోగింఙాయు.  షిా తం భమొఔ 
ళేీఴ తేమహలు డ యౌఴమీ అఴఴఫర తేనాీయు. ఆబ  ఔడా ఇదే యధంగహ ననసో డ్ కోయుతేనాీయు.   

షిా తం ననసో డ్ ఉయోగించ్డం ఴలల  తయౌల లేదా తడ్ల బయశెతేా  అషభతేలెతన తొలగంిచ్డాతుకి ఏ యధంగహ 
ఉయోఖడెతేందో  యఴమించ్దలుచ్ఔునాీన.  ఖయౄం దాయౌున క్షణం నండ ిఔ తడ్ తయౌలదండెిల నండి దాతుీ డఎీన్ఏలో 
రహయషతఴంగహ ఴచిున ఫలాలు భమిము ఫలఴీనతలతో షహ అతుీ లక్షణాలన ఔయౌగి ఉంటటంది. ఉదాసయణఔు పటటీ ఔతోన ే
చ్యభు మీద దదా యుల  ఉనీ లలలు సో మనిమ్ లేదా టబ్ ఫాెక్స  మిమాజమ్ యొఔక ముదట ిషంకతైం చ్ఽపతేనాీయతు అయిం.  
ఔనఔ అటిీ  శియఴపఔు 200 ళళ తృో ట తూష లో షఴచ్ఛబ నై తూటలిో పటిీన ర ంటన ేఔ మోతాద భమమిు 14 మోజుల యమహభం 
తమహఴత భమొఔట ిఈ మెండె మోతాదలు ఇచిునటలభత ేఈ చికితష శియఴప నండ ిమిమామజమ్ తు ఱహవఴతంగహ తొలగషిా ంది.   
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అలాకహఔ  పటిీన కొంత కహలం అనంతయం లేదా ఇతయ షంకతైాలు ఔతుంచినపుడె ఈ చికతిష తృహియంతేళేా  ఈ కిిీమ ఙాలా ఎఔుకఴ 
కహలం తీషఔుంటటంది.   

కొతుీ ఔం తూలు శియఴప పటిీనపుడె భాయ నండ ి భూలఔణాలన ళేఔమించి బయశెతేా లో ఉయోఖం కోషం తులఴ 
ఙేషఽా ఉంటాయు (ఈ ళఴే కోషం రహయు ఙాలా డఫుృ ఴషఽలు ఙసేహా యు) కహఫటిీ  నా ళేీఴ తేమహయౌ తడ్ యశమంలో బేభు ఙళేంద ి
ఏమిటంటే షిరహనంతయం భూలఔణాలలో కొదిా  ముతాా తుీ బయశెతేా లో ఉయోఖం కోషం భా సర ంత పజిర్ లో దాచి ఉంఙాభు.   

 షిా తం నా ళేీఴ తేమహయౌ మహఫర భయ డ యౌఴమ ీషభమంలో ననే హజయు కహలేన. ఆబ  తన భాయ యొఔక ననసో డ్ కహరహలతు 
కోయుఔుంటటనీది. అందఴలల  నా విీ ఏమిటంటే భాయ నండి ననసో డ్ తమాయు ఙళేే తుమితాం భంచి ర ైఫేశిన్ తృర ందటేందఔు 
భనం ఎంత కహలం  రచేి ఉండఴచ్ు. ఇది యల ైనంత తఴయగహ ఙేమాలతు నాఔు త లుష కహతూ ఏద ైనా కహలమమిితి ఉందో లేదో  
త లుషకోరహయౌ అనఔుంటటనాీన.     

జరహఫు : భనం ననసో డ్ తమాయు ఙమేాలనఔునీ దేతులోన నైా ఔంనాలు దాతులో అంతమహౄఖం. అది ఫాెకటీమిమాతో ఔలులతభ 
భయెఴయఔు లేదా క్షమబ ైతోృభయ ఴయఔు ఆ ర ఫైేశిన్ అలాగై ఉంటటంది. ఔనఔ క్షమభు జమిగై లోపన ేమీయు ననసో డ్ తమాయు 
ఙేమఴచ్ు. భాయ యశమంలో మిఖతా జీఴ దామహి ల ఴల నే శ్రతయ్ఔయణ ఙమేఔతృో తే తఔుకఴ షభమంలోనే క్షమం  
తృహియంబభఴపతేంది.     

షిరహనంతయ యతుయోఖం ఖుమంిచి భాఔు కచిుతబ నై షభాఙాయం అందఫాటటలో లేద.  తృహికటీశనయల యొఔక ఇటటఴంటి    
అనబఴభులు ర ైతిమాతుక్సష యషాాతికి భమింత మణిాభాతుక ిభాయగం షఖభం ఙేషా ంది. ఈ యశమం  ైతృహికటీశనయల యొఔక 
అతేతృహిమాతుీ బభేు సహఴఖతిషా నాీం. ఈ యశమం కొతాది ఔనఔ భా తృహికటీశనయల యిోజనాయిం షిరహనంతయ భమిము భాయ 
దాతు యిోజనాలు భమమిు భూలఔణ మిఱోధనల తురేదఔిఖూమిు కొంత షభాఙాయం కిీంద ఇఴఴఫడింద.ి 

మావి ుటుీ క త్రహాత్ దాతు ఉయోగహలు ిషవహనంత్ర ియోజనాలు  

భాయ అనదేి ఖయౄధాయణ షభమంలో ళా ర ఖమహౄవమంలో అతేఴాదిి  ఙ ందతేనీ ఔ తుమహణభు భమిము ఖయౄధాయణ షభమంలో 
ఖమహౄవమంతో జత ఙమేఫడ ిఉంటటంది. శియఴప యొఔక ఫొ డె్ తాడె దాతు నండి పడెతేంది. భాయ శియఴపన షజీఴంగహ 
భమిము చ్ఔకగహ ఉంచ్డంలో ఖయౄధాయణలో కటలఔ తృహత ితృో లషా నీ అదౄతబ ైన అఴమఴం. ఇది శియఴపన ఙాలా ఫాెకటీమిమాల 
నండ ియక్షిషా ంది కహతూ ర ైయస్క ల ఔు ఴెతిమైఔం కహద. భాయ ఖుమించి ఔ ఆషకిాఔయబ నై లక్షణం ఏమిటంటే దీతుకి నాడీఔణాలు లేఴప 
అందఴలల  నేయుగహ బ దడె లేదా ర నీతృహభు తుమంతణిలో ఉండద. శియఴప జతుంచినుట ితయురహత నండి యోతు దాఴమహ 
భాయ ఫఴ శకమింఫడే షభమాతుీ ( సహధాయణంగహ తడ్ పటిీన 15 నండి 30 తుమిషహల లోప) భూడఴ దవ పమటిి వభీ 
అంటాయు. ఈ  దవన భాయపయుడె లేదా తమహఴత జన అతు ఔడా లుసహా యు. శియఴప పటిీన తమహఴత   ఫఴ యగతభభయె ఇద ి
కొంతఴయఔ కహలేమప భుఔక లాగహ ఔతుషా ంది. సహధాయణంగహ శియఴప ఫయుఴపలో 1/6 ఴ ఴంతే ఫయుఴప ఉంటటంది.  

భాయ తయౌల ఖయౄంలో  యుఖుతేనీ శియఴప ఔు ఆకిషజన్ భమమిు తృో శకహలన అందషిా ంద ిభూతిండాల ఴంటి శియఴప యఔాం 
నండ ిఴఙుే ఴెయా ఉతుతేా లన తొలగిషా ంది. భాయ ఔడా శియఴపఔు ఊమతిితేా ల ఴల  తుఙషేా ంది. నఴజఞత శియఴపలో లేదా 
 దారహళళలో  ఊమతిితేా లు తుఙళేే యధంగహ ఆకిషజన్ న ఫదియ్ ఙమేడాతుక ిఔడా ఉయోఖ డెతేంది. భాయ హమోనల  
యొఔక షదయీఘ జఞతతాన ఉతుతాి ఙషేా ంది. అతెధఔి ముతాంలో ఉతుతాి అభయె హమోన్  లాకోీ జన్. దతీు ఴలన తయౌల తన శియఴపఔు 
అధఔి ముతాంలో ఖూల కోజ్ అందంిచ్డాతుకి  అఴకహవం ఏయుడెతేంది.    

Sources: 
http://www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/53http://www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/5385-the-role-of-the-
placenta-in-pregnancy 
http://www.mayoclinic.org/healthy-living/pregnancy-week-by-week/in-depth/placenta/art-20044425 

http://www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/53http:/www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/5385-the-role-of-the-placenta-in-pregnancy
http://www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/53http:/www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/5385-the-role-of-the-placenta-in-pregnancy
http://www.mayoclinic.org/healthy-living/pregnancy-week-by-week/in-depth/placenta/art-20044425
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http://www.nhs.uk/chq/http://www.nhs.uk/chq/Pages/2309.aspx?CategoryID=54#close 
http://placentabenefits.info/MWT_article.asp 
http://news.cancerconnect.com/umbilical-cord-blood-stem-cells/    

http://cdn.intechopen.com/pdfs/31273.pdf -- Aqueous Extract of Human Placenta as a Therapeutic Agent , by  Piyali Datta 

Chakraborty and Debasish Bhattacharyya, Albert David Ltd, Kolkata Division of Structural Biology and Bioinformatics, CSIR- 
Indian Institute of Chemical Biology, Kolkata, India 

మావి మూలకణాలయొకక షంభాఴయ ఉయోగహలు   

 చిల్నా్ హళుట్ అండ్ మీళ ర్ు ళ ంటర్ (ళ ఴెచ్&ఆర్ ళ)ఆఔలండ్  తుయఴఴ ంచిన షంచ్లనాతఔ అధెమనం భఴ ళ యొఔక భాయ 
నండ ిభూలఔణాలన తీమడాతుకి  లేదా  ఆమోఖెఔయబ నై నఴజఞత శియఴపల నండి ళ ీమ్ ళ ్ ష తులఴ ఙేమడం ఖుమించి  కొతా 
భామహగ తుీ ర లలడించింది.  ఫొ డె్  తాడె ఔంటే  భాయ లో  ఙాలా ఎఔుకఴ భూల ఔణాలు ఉనాీమతు అధెమనం ఔనగొనీది. 
భమిము రహటితు భామిుడి కోషం షయక్షతింగహ తీమఴచ్ు. ఇంకహ ఫొ డె్ తాడె యఔాం, భమిము భూలఔణాలు, ఎభుఔ భజె ళ ీమ్ 
ళ ్ష ఴంటియ ళకిల ష్ రహెధ,ి తలళమేిమా , యఔా కహెనషయు ఴంట ిదయీఘకహయౌఔ యఔా షంఫంధతి యుఖత లన నమం ఙమేడాతుకి  
ఉయోఖడతాభ.    

భూలభు : 
June 19, 2009 http://www.childrenshospitaloakland.org/main/news/chori-scientists-first-to-discover-placenta-as-

new-46.aspx; rpt. http://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090623091119.htm 

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

2.  విీ : భధబేసం కోషం ఏద నైా మిమాజమ్ ఉందా ? 

జవహబ్ు :  ర ైతిమాతుక్సష 2004 గెడై్ 5 యకహల మిమాజమ్ష  ఖుమించి త లుపతేంది.  – Medorrhinum, Psorinum, 

Syphilinum, Tuberculinum-Bacillinum (SR249-SR252) భమమిు Carcinosin (SR282) – కైనషర్ ననసో డ్. భనఔు 
ఇంకహ SR560 All Miasms అన ేవమీయం అంతటితూ కి్షాళన ఙేళ ేకహయు్  ఔడా ఉంది. ఇయ కహఔుండా భనఔు త యౌళనంత ఴయఔ 
డమాఫజటసి్క ఔు తిేె ఔబ నై  మిమాజమ్ లేద.    

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

3.  విీ: జనెయబ ైన లోతృహలఔు మెబ డీ ఉందా ? 

జరహఫు : జనెయబ ైన లోతృహలఔు సహధాయణ తురహయణ లేద. కహతూ కహెనషర్, ఉఫృషం, భధబేసం, ఖుండ  జఫుృలు, ఊఫకహమం, 
ఴంధెతఴం, భానళఔ యుఖతలు, భయీౌప్  ళ కలోమోళస్క ఴంటి షఴమం తిియక్షఔ ఴెఴషా లతో షంఫంధం ఉనీ తుమిిశీ రహెధలఔు 
మెబ డీలు ఉనాీభ.   

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

4. విీ: 33 ఏళల  ఴమష ఔయౌగి ఉనీ మోగి ఎటటఴంటి షభషెలు లేఔుండా ఆమోఖెంగహ ఉనీుటికట అతతుకి ఆఔయౌ ఎఔుకఴ ఔనఔ 
రేఖంగహ ఱహకాహయం భమిము భాంసహహయభు తింటాడె. అతన కొతుీ ఆహయ దామహా లు భాతబి ేఇశీడతాడె. ఫోజనం తమహఴత 
సహధాయణ ేఖిు ఔదయౌఔలన ఔయౌగి ఉంటాడె కహతూ భధాెసీ ఫోజన తమహఴత ేిఖు ఔదయౌఔలు తమహఴత ర ంటన ేఅలళతృో తాడె భమి 
కొతుీ షభమాలోల  తుదతిృో రహలతు కోయుఔుంటాడె. అతతుక ిఆభల తఴం లేద , త యౌళనంత ఴయఔ నొుగహతూ అల మీె గహతూ లేద.  
దమఙళే అతతుకి ర ఫైరి  చికతిషన షఽచించ్ండి.   

జరహఫు: అలషట లేదా ఫదిఔం అతన జునీ లేదా ఔ తుమిాశీ నాన ఴజ్ ఐటమ్ష ఴంటి అతతుకి యుచిఔయబ నై ఆహమహలలో ఔదాతు  
అలమీె ఴలల  కహఴచ్ు. అతతుకి  ఏ దాయిభు అలమీె ఇఴఴఔతృోభనా అతతుతు అలళతృో భయలా ఏది ఙషేా నీదో  ఔనగొతు అతన దాతుీ 
తన ఆహయభు నండ ితొలగించ్కోరహయౌ. అంతేకహఔ అతన తీషఔుంటటనీ అధిఔ తృో శకహలు ఉనీ లేదా ఫామీగహ ఉండ ేఆహయభు 

http://www.nhs.uk/chq/http:/www.nhs.uk/chq/Pages/2309.aspx?CategoryID=54#close
http://www.nhs.uk/chq/Pages/2309.aspx?CategoryID=54#close
http://news.cancerconnect.com/umbilical-cord-blood-stem-cells/
http://cdn.intechopen.com/pdfs/31273.pdf
http://www.childrenshospitaloakland.org/main/news/chori-scientists-first-to-discover-placenta-as-new-46.aspx
http://www.childrenshospitaloakland.org/main/news/chori-scientists-first-to-discover-placenta-as-new-46.aspx
http://www.childrenshospitaloakland.org/main/news/chori-scientists-first-to-discover-placenta-as-new-46.aspx
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కహయణంగహ అతతు యౌఴయు ఴతాిడకిి ఖుయభె అలషటఔు భమమిు తుదఔిు ఖుమ ిఙషేఽా  ఉండఴచ్ు. అతతుకి ర నీ, న భె, తృహలు, 
జునీ, నఽన , కొఴపఴ భమమిు భదెం లేతు మితబ ైన ఴ తబ ైన ఆహయం తీషకోఴలళందగిహ అతతుకి షలహ ఇరహఴయౌ. అతతు 
కహలేమభు ఙ తైనెం తృర ందని తమహఴత అతన ఔీభంగహ సహధాయణ ఆమోఖెఔయబ ైన ఆహమహతుీ తిమగిి తృహియంతేంచ్ఴచ్ు. ఐతే  
ఎలలపుడఽ ఆలకహ్ న దఽయంగహ ఉంచ్భతు ఙ ుండి. మీయు కిీంది మమెిడీల మివభీం CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 

Liver & Gallbladder tonic, ఇచిు అతతు మళిాతి బ యుఖు యుషా ందేమో చ్ఽడండి.   

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

5. విీ:  సో మిమాళస్క ఉనీ మోగి ర ైతమిాతుక్సష చికతిషన తృహియంతేంఙాలతు కోయుఔుంటటనాీడె. అతన ఉషంసయణ (పలలల ట్) 
ఫిారహలన అయాం ఙషేఔునీుటికట తన చ్యం ద ఫృతింటటందతు భమమిు ఎఔుకఴ దశలీఫాఴ దామహి లు యడెదల అభత ేఅయ 
అతతు కటళలన ఫిాయతభు ఙేసహా భయమో అతు బమడెతేనాీయు. (a) యజమఴంతబ ైన సర మిమాళస్క చికతిషఔు ఏద నైా దాషహీ ంతం 
ఉందా  (b) దమఙళే మోగి యొఔక బమాలన ఎలా అంచ్నా రేమాయౌ షలహ ఇఴఴండి భమమిు పలలల ట్ ఎఔుకఴగహ ఉండదతు ఎలా 
నచ్ుఙ తృహుయౌ  (c) అతన అలోల తి లేనం రహడఴఙాు? ఇది పలలల ట్ ఫిారహతుీ అణచిి రేషా ందతు  ననే ఫాయషా నాీన.   

జరహఫు :   108 సహధాయణ మివభీాల దకోవంలో ఙ ునటటల గహ సో మిమాళస్క యొఔక కహయణాలు త యౌమఴప, కహతూ భానళఔ ఴతాిడి 
చ్యప గహమాలు, చ్లలతు రహతాఴయణం, అంటటరహెధలు భమమిు కొతుీ భందలు కహయకహలుగహ తుఙేసహా భ. ఇయ ఴంవ 
తృహయంయెం ఴలల , హమోనల ఔు షంఫంధించిన షభషెలు, ధఽభతృహనం ఴలల  ఔడా కహఴచ్ు. కహఫటిీ  అతడె ధఽభతృహనం 
ఙేషా నాీడా అతు మీ మోగతిు అడఖండి. అలా అభతే షభషె భమింత తీఴభిఴపతేంద,ి అది ఔ కహయణం ఔడా అఴపతేంద.ి   
ఏద ైనా తృహత అలోల తి ఓశధ చికితష దశలీఫారహతుీ ఔడా ర తైిమాతుక్సష పలలల ట్ యౄంలో తొలగషిా ంది. అతన చ్యప 
దదా యలన లేదా భమింకదై ైనా ఆలోతిక్స లేనభు లేదా కటీమ్ తో చికతిష ఙేమడం తృహియంతేళేా  అద ిఅతతు చ్మహతుకి షహమ 
డెతేంద ికహతూ షభషె తమహఴత ఆయామెటైసి్క గహ అతేఴాదిి  ఙ ందతేంది. కహఫటిీ  ఈ కిీంద యషామించిన యధంగహ కొంఫర లు ఇఴఴండి:    

 CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + CC21.10 Psoriasis...BD లేదా OD గహ తృహియంతేంచ్ండి 
తమహఴత సహభానె పలలల ట్ లేదా పలలల ట్ లేఔతృో ఴడం ఴంట ిఅఴషమహతుీ ఫటిీ  మోతాద  ంచ్ండి.  అంణేకహక  CC21.1 Skin tonic 

అతతుకి కొంత దఴిం లేదా తూటలిో ఫాసెంగహ లేనంగహ మహమడాతుకి ఇఴఴండి. క్షం మోజులోల  ఇయ షహమడఔ తృో తే అపుడె 
ఴెభర్ ననసో డ్ ఇఴఴండి. అతన ముదటలల  ఎదమొకనే అసౌఔయెం చిఴమిక ిమోఖ లక్షణాలన తొలగించ్ట కొయక ైఅతు యఴయంగహ 
ఙ ుండి.  ధఽభతృహనం అలరహటట ఉంటే ఆ అలరహటట నండ ిభానకోరహయౌ.   

దాషహీ ంతల ఖుమించి త లుషకోఴడాతుక ిదమఙేళ రహమహా  లేకలోతు మోఖ చ్మితలిు చ్ఽడండి.( భునటి కైషలన చ్ఽడడం కోషం కట 
ఴర్్ ఱోధన (సో మిమా ళస్క) Psoriasis లేదా యశమ ఱోధన 21. Skin అనషమించ్ండి.  తొయౌ అంతమహె తీమ షభారేవం యొఔక 
తృర ి ళడింగ్ష  2014 జనఴమి 25-27  పటీమిా  లో ఉనీ సో మమిాళస్క మోఖ చ్మతిలిన ఔడా చ్ఽడండి.   

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

6.  విీ: ర ైతిమాతుక్సష   ైఉషోణ ఖీత ఫిాఴం ఖుమించి నాఔు కొతుీ విీలు ఉనాీభ:  

(a) తీఴబి నై ఉషోణ ఖీత లేదా రహతాఴయణ ఫిారహతుక ిఖుమికహఴడం ఴలన ఆలకహ్, తూయు, ఙ ఔకయ గోయలు, లేదా 108cc  ట ీ  లోతు     
కహంఫర లు ఫిాయతం అఴపతామా ?   

(b)  మమెిడ ీ ై అతిశ్రతల రహతాఴయణ ఫిాఴం ఏమిట ి? తిిఔల ఫిాఴం లేఔుండా ఔ మబె డీ ఎంతకహలం చ్లలటి ఉషోణ ఖీతలఔు 
(ఉదాసయణఔు ఔ బ భ్ ఫాక్సష లో తృో సీ్క భాన్ ఴదియౌర యళ నపుడె) తృహడఴఔుండా ఉంటటంద?ి  అలాగై ఆలకహలోల  
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బదియచ్ఫడిన 108 ళళ ఫాఔుష లోతు మమెిడలీఔు ఔడా ఇద ేఴమిాషా ందా? అలా అభతే ఈ షందయౄంలో ఔ తృహికటీశనర్ ఏం 
ఙేమాయౌ ? 

(c) 108 CC ఫాఔుష మెండె భూడె న లలు తుయంతయం అధఔి ఉషోణ ఖీతఔు ఖుమెతైే ఆలకహ్ లోతు  ఔంనాలు తటళాఔమిం 
ఫడతమా?       

జరహఫు:  (a) & (b): ఔ మమెిడీ లేదా కోంఫర  చ్లలటి రహతాఴయణాతుకి లేదా చ్లలట ిఉషోణ ఖీతలఔు ఎటటఴంటి క్షీణత లేఔుండా 
ఎంతకహలభభనా ఉంటాభ. అభనుటికట ఔం ిషర్ నండ ిఴఙేు మాంతిఔి ఔింనలు మమెిడీ లోతు ఔంనాలన ఫిాయతం 
ఙేసహా భ ఔనఔ పిజోల  తులఴ ఙమేఔడద.   

(a) & (c):  మెబ డ ీలేదా కహంఫర  తటటీ కోఖయౌగ ైఅతెధిఔ ఉషోణ ఖీత 40 C (104 F). ఇంటి లోల ఉషోణ ఖీత భా అతేతృహిమం కిహయం 
40c ఔనాీ ఎఔుకఴ  యఖద తిెక్ష షఽయెకహంతి లో ఉషోణ ఖీత 46 ఴయఔు  యుఖుతేంది అభతే భన మెమిడీ ఫాటళిలలో మాంటీ 
మైడభియశన్ ఉనీుటకిట తటళాఔయణఔు కొంత అఴకహవం ఉనీందన భన ర ఫైేిశనలన షఽయెయశికి తిెక్షంగహ ఫఴ యగతం 
ఙేమఔడద. ఆచ్యణ యంగహ ఎంతో భంది తృహికటీశనయుల  ఫాయతదవేంలో ఖది ఉషోణ ఖీత ఴదా ఎననీ న లలు తుయంతయం ఉంచ్తేనాీ 
అయ  ఫాగహనే  తుఙషేా నాీభ.   

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

 దిఴయ వ ైద్ యతు దిఴయ వహణ ి

 

 

 

 

 

 

 

 “ షంసహర సహగరహతున త్ర ంచ్డాతుకి జాా నము, జము లేదా నామాతున షమర ంచ్డం మర యు ఇత్ర సహంిదాయ సహధన కంటే సరఴ 
గొద.ి సహధన లేదా ఆధాయతిమక అభాయషము ితీ మానఴుడు భగఴంత్ుతు గరహ ంచ్డాతుకి క ఉతా్మమ నై అఴకహవం .” 

 ... షతె సహభ ఫాఫా  

అంద్రసన రిమించ్ండి అంద్ర కట సరఴ చేయండి ఎలలుడూ షహయం చేయండి ఎుడూ భావించ్కండి (షత్య సహయ బ్ాబ్ా 80 ఴ ుటిీ న రోజు 
2005 జాా కహరాం విడుద్ల చేసన ుషాకం)    

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

 “ షరెైన చ్రయలు చసేనటుల  కతుంచ్డం ణోనే షర తృట ద్ . మీ ఉదేదశహలు మర యు రిరణలు కూడా షాచ్ఛమ నైవిగహ తుసహారధంగహ ఉండాయౌ. 
మీ భాఴనలు షాచ్ఛమ నైవి అయనుడే  దెఴైం త్న అన గరహతున ఴర ైసహా డు. మీరు ఎటుఴంటి సరఴలు అయనా చేయఴచ్ చ కహతూ 
భాఴము వితి్ముగహ ఉండాయౌ. వితి్మ నై భాఴనే ిధానము. చ్రయలు ిధానము కహద్ . చితా్ వుదిధ  లేకుండా చసేన సరఴలు 
మూలము లోనే కళంకము అఴుణాయ. తూఴు మంచి మతుషవి ఐణే తూ చ్రయలు కూడా మంచిగహనే ఉండాయౌ.         

 ...శ్రర షత్యసహయబ్ాబ్ా , షత్యసహయ దిఴయవహణి , షంుటి  XVII,అధాయయము  5 

*************************************************************************************************************** 
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ికటనలు   

 యు.ఎస్క.ఎ.  ష  ర్డ్ టౌన్ , WV: AVP ఴర్క షహప్ 6-8 భార్ు భమమిు 1-3 బే 2015, షందిించ్ఴలళనరహయు  యసహన్ 
ర ఫజైషట్  Trainer1@usa.vibrionics.org 

 ఇండియా  ుటీర ా : AVP ఴర్క షహప్  2015 భామిు 5-8; SVP & టచీ్ర్ష ట ైరతుంగ్ ఴర్క షహప్  పఫఴిమి 26 భమమిు  2015 

భామిు 2, షందిించ్ఴలళనరహయు ఴేభ  ర ఫజైషట్ 99sairam@vibrionics.org 

 ఇండియా ఢియ్ల -NCR: AVP ఴర్క షహప్  భామిు 28-29,  షందిించ్ఴలళనరహయు Sangeeta 

ర ఫజైషట్ trainer1.delhi@vibrionics.org 

 ఇండియా  కషరగడ్ –కేరళ : AVP ఴర్క షహప్  2015,ఏి్ లో,  షందిించ్ఴలళనరహయు మహజషై్  
ర ఫజైషట్ sairam.rajesh99@gmail.com లేదా ట యౌతౄో న్ నంఫయు 8943-351 524 / 8129-051 524 

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

అదనంగహ  

 కుల ాంగహ: ఇటఴీల జర గ న ఴర్క షహప్ లు విఴరహలు మర యు తౄట టోలు   

ిశహంతి తులయంలో ఉతృహధాయయ శిక్షణ కోరు్    
” బేభు ఱిహంతి తులమం లో నాలుఖు మోజుల ఉతృహధాెముల శిక్షణ కోయుష తుయఴఴ ంఙాభు. ముతాం తృహలకగ నీ 6 ఖుయు SVP లలో    
తౄహిన్ష నండ ిభుఖుగ యు ఫాయతదేవం నండి భుఖుగ యు తృహలకగ నాీయు.  ఙాలా పలఴంతబ ైన ఇంటమహకిీవ్  ళ శనల  ఏమహుటట 
ఙేమఫడా్ భ. ". – డాఔీర్ అఖగమహఴ్   
యూఎస్క లో మాస్క లోతు ల కి్ ంగీన్ లో   AVP ట్ై రతుంగ్ ఴర్క షహప్    
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“తభ ఴెకిాఖత ఆన లల న్ ఈ కోర్ష అధెమనాలన యజమఴంతంగహ యమిా ఙళేన తమహఴత నఽెమార్క, భసహచ్ళ ట్ష, మూఎస్కఏ, 
భమిము ఆంటలమమిా భమిము కనెడా నండ ిఐదఖుయు యదాెయుా లు తభ ఖుయుఴపల నండ ి2017 జనఴమ ి9 నండి 11 ఴయఔు 
మెండెనీయ మోజులు ఆచ్యణాతఔ శిక్షణ తృర ందాయు. తదాఴమహ అళళ ీంట్ ర ైతమిాతుక్సష  తృహికటీ శనర్ష AVP గహ అయసత సహధింఙాయు.  ఇద ి
రహమ ిశిక్షణ యొఔక ముదటి సహా భ. దయకాషా దాయులు అందయౄ రహమి రహిత మకీ్షలో అతెధిఔ భాయుకలు సహధింఙాయు భమమిు 
తుసహఴయా ళఴేలన అందింఙేందఔు ఉతాషసంగహ ఉనాీయు.  తృహికటీశనర్  01339...ము.ఎస్క.ఎ   

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

 

 

 

 

 

 

                   

                                                    ఒం శ్రర సహయ రహమ్! 

 

 

 

 

 

 

 

సహభ ర ైతమిాతుక్సష... ఉచితబ ైన, నాణెబ నై ర ైదె షంయక్షణ దివలో - మోఖులఔు ఉచితం 


