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ిమబ ైన తృహికటీశనయలఔు, 

ఖత 21 షంఴత్మహలుగహ సహభర ైతియోతుక్స్ ఄంచనాలఔు మించి ఄడెఖులు రషేఽా  భుంద్ఔు సహఖుతోంది. ఎంతోభంది తభ తభ 
భానళఔ ఱహమీయఔ అమోఖమ షభషమల తుమితాం తిామభానమ ద్ధతేల ర ైప భయలుత ఈండగహ భన సహభర ైతియోతుక్స్  
ఄంద్యకట ఄంద్ఫాటులోతుకూ ఴస్ా ంది. ఖత షంఴత్యం భుకమంగహ  భన తృహికటీశనయలల  ఆచి్న షభాచాయభు ఴలల , ఄంతమహా లంలో 
ఄంద్ఫాటులో ఈనన భన ర ఫ్ై్టులు, ఆంకహ సహభర ైతయిోతుక్స్ ఖుమించి తృహిధమిఔ షభాచాయభు ఄందించే యడుయో   
Vibrionics, Sai Ram Healing vibrations. What is it?, ఆంకహ  Souljourns interviews,   Vibrionics website  
భమిము అన లల న్ లో లభంచ ేరహమహా  లేకల ఴలన సహభర ైతయిోతుక్స్ ఖుమించి యఴమహలు త లుషకోరహలన ేరహమ ిషంకమ  ఖణ్తూమంగహ 
ెమగిినటుల  ఖణ్ాంకహలు త యౌమజేషా నానభ. 

ఔనఔ సహభర ైతియోతుక్స్ ఖుమంిచి త లుషకోరహలనే అషకూా తో ఴచే్  రహమి షంకమ ఔీభంగహ యెలఖుతేననటుల  మీయల ఔడా ఖభతుంచి 
ఈంటాయల. ఐత ేతయలచగహ భన భదలిో బ దలిే ఔ విన ఏమిటంటే ఄలోతి థ యకూ సహభర ైతయిోతుక్స్ థ యకూ భధమ ఈనన 
షంఫంధం ఏమిట?ి భనం తిీసహమి సహభర ైతియోతుక్స్ ఄలోతితో ఏకటబయషా ంది ఄతు చ పత ఴచా్ం. సహభర ైతియోతుక్స్ 
మెమిడు తీషకోఴడం ఴలన ఄలోతి భంద్లు అతృహయౌ్న ఄఴషయం లేద్తు ఔడా చ పత ఴచా్ం. భుకమంగహ భధబేసభు, 
ఖుండ  జఫుఫలు, భానళఔ యలఖభతలు ఴంట ిభిాద్ఔయబ ైన రహమధల యశమంలో ఄలోతి భంద్లు ఄషలు అఔడద్. ఏ 

file:///C:/Users/99sairam/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.vibrionics.org
https://www.youtube.com/channel/UCdmKv4O1lLswMEe7TfTVvJQ
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https://www.youtube.com/channel/UCdmKv4O1lLswMEe7TfTVvJQ


 

 

2 

ేశంట నైా ర ైద్మతు యమరేక్షణ్లో ఈననపడె తన తీషఔునే భంద్ల యశమంలో భాయలలు చయేలలఔు రహమి షలహ తతు 
షమగిహ తీషకోరహయౌ. భుకమంగహ ఇ యశమం తృహికటీశనయలంద్యౄ ఄఴగహసన చషేకోరహయౌ. 

ఆద ేషభమంలో ర ైతియోతుక్స్ చికూతా్ యంగహ ఎంతో యిోజనకహమి. ఔరళే ేశంటుఔు భంద్లు ఄంద్ఫాటులో లేఔతృ్ భనా  
లేఔ శేంటు తిమభానమ భామహగ తున మితినoచాలనఔునాన తుయబమంతయంగహ ర ఫైరి  యధానభు ఎంతో పలఴంతబ ైనదగిహ రహమకిట 
షఽచించఴచ్. సహభ ర ైతయిోతుక్స్ శేంటుఔు యిోజనం చేఔయ్డాతుకూ యౄతృ ందించిన దఴిమబ ైన యధానభతు, ఆతయతాి ర దై్మ 
యధానాల ఴలె ఆది ఎంతభాతంి హతుఔయబ నైది కహద్ ఄతు ఔడా భనం నభభఔం ఔయౌగించాయౌ.  

షిా తం భనం భన ర ైతియోతుక్స్ థ య ర ైద్మ యధానాతుకూ ఄనఔలంగహ ఈనన యశమాతున ించాతుకూ త యౌేటంద్ఔు కహఴలళన 
సహక్ష్యమలు ళేఔమించ ేదవిలో ఈఔీమిషా నానభు. దతీు తుమితాం నేన తృహికటీశనయలన కోమదేేమిటంటే ర ైఫరి  మమెిడుల దాఴమహ  శేంటులో 
బ యలఖుద్ల ఔతుస్ా ంది ఄతు చ డాతుకూ శేంటుఔు చ ందని మితృ్ యలీ లతూన ఄనగహ ఎక్స్ మే, సహకతుంగ్, యఔా మీక్షలు ఆఴతూన 
ళేఔమించఴలళందిగహ షఽచన. దీతు దాఴమహ ేశంటులో ర ఫైరి  మబె డలీ దాఴమహ రహమ ిజఫుఫలు తఖుగ తేనానమన ేనభభకహతున 
ెంతృ ందించఴచ్. శేంటుల నండు లేదా రహమి డాఔీయల నండు ళఔేమించిన అధామహలు ఔడా ఇ షంద్యబంలో ఎంతో ఈఔమసిహా భ.  
షిా తం భధబేసం భమమిు ఖుండ  జఫుఫల యశమంలో ఇ తృహిజెఔుీ న తృహియంభషా నానభు. భుంద్ భుంద్ ఆతయ రహమద్ల 
యశమంలో ఔడా దీతుతు యషామిసహా భు.  ఔనఔ భధబేసం భమమిు ఖుండ  జఫుఫలఔు షంఫంధించిన షభాచామహతున నయేలగహ    
news@vibrionics.org  ఔు ంండు. ఆలా ంన తిీ మత్ిృ యలీ న జాఖీతాగహ మిశ్రయౌంచి మీఔు షభాధానం ంపతాన. 

నాయొఔక భమో యననం ఏమిటంట ేతృహికటీశనయలల  తభ తభ తృహింతాలలో ర ఫైరి తుక్స్ ఖుమించి షభాచామహతున యషాాత యచఴలళందగిహ 
షఽచన. ఐత ేర ఫైరి  ఖుమించి మీమేబ నైా ఈనామషం ఆఴఴద్యౌచినా లేఔ ఔయతంి ంణ్ి చేమద్యౌచినా మీ తృహింతప కోఅమిినటేర్చ 
ఄనభతి తీషకోఖలయల. భుకమంగహ ఇ థ య ఖుమించి ఄతివయోఔుా లు లేదా ఴకటీఔమించిన యశమాలు చిాయం చమేఴద్దతు భనయ. 
ఄంతకేహఔ AVP సహా భలో ఈననరహయల ఆటుఴంటి మితనబమేీ చమేఴద్దతు షఽచన. 

మహఫర భే న ల ఏిల్ 24 ఴ తదేిన సహఴమిరహమి అమహధనోత్రహలు జయఫడననానభ. భనభంతా ఔడా ఇ రడేెఔలన 
భాభులుగహ జయలపఔునే దాతుకూ యభననంగహ జయలపఔుందాం. ఇ షంద్యబంగహ భనభంతా  ేభి ళఴేదాఴమహ భన ర ఫైరి  ఴాతాికూ 
పనయంకూతభఴపదాభు. ర ైఫరి  తృహికటీశనర్చ లుగహ ఆదే భనం ఫాఫాఔు ఆఴఴఖయౌగ ేఔాతజఞతతాభఴంద్నభు. భనం ఎంత తు ఴతాిడులో  
ఈనాన భన ఴద్దఔు ఴచే్ ేశంటలన ేభితో అహఴతుషఽా  భాటలోల  భాద్తాఴతున చఽపలోల  ఄనమహగహతున తుంపకొతు అనంద్ం 
ఄందించి ంపదాం. భన ేభి యఱహఴసహల ెనై అధాయడ ేర ైతియోతుక్స్ వకూాఴంతం ఓతేంది.   

సహభ ళఴేలో మీ  
జిత్ కె.ఄఖగమహఴల్  

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

 ఱ ైఫరి  మిశ్రభాలు ఉయోగ ంచిన కేసుల యవయాలు   

1. చేతి చయమభు ప ైన దదుు యలు   02806...భలేళిమా   

59 షంఴత్మహల భఴిళ చతేేల ెైన భమిము ఄమికహళళకూంద్ ద్ద్ద యలల  భమమిు ద్యద్ ఄన ేషభషమతో తృహికటీశనయలన 
షందిించాయల. ఖత 6 న లలుగహ ఇ షభషమ అబ న ఫాధిస్ా ంది. భుకమంగహ అబ  రేళిళ దాఴమహ ఏయడున షభషమ భమ ీఫాధిస్ా ంది. 
ఇ ద్ద్ద యలల  ఈననచోట అబ  రేళిళఴద్ద  చయభభు గయిౌ ఈననటుల  ( కూీంద ితౄ్ టోలు ఖభతుంచండు ) తృహికటీశనర్చ ఖుమిాంచాయల. అబ  రేళిళ  
చిఴయలలో ఫొ ఫఫలు ఔడా ఈననటుల   తృహికటీశనర్చ ఖుమిాంచాయల. ఫాధ ఈవభనం కోషం ఇయడ ఔ ళెీమహభడ్ కటీం (ఫట్ాసహయౌక్స) 

mailto:news@vibrionics.org
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భమిము ఎలమీా తుమోధాతుకూ మాంటీ ఴిసహీ మితుక్స్, ఈద్మం ఄయస్క 10 mg మహతిి ఄటాయక్స్ భంద్లు రహడెతేనానయల. ఐతే అబ  ఇ 
భంద్లు అరేమాలతు తువ్భంచఔునానయల.  

2014 బే 10 ఴ తేదనీ తృహికటీశనర్చ కూీంది మెమిడు ఆచా్యల: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.5 Dry sores ...90 మీ.య్.తూటిలో 6 

గోయలు ఱేసుకొతు ితీ 6 గంటలకు ఒక చ ంచా  

ెైన ూత గహ మహమడాతుకూ యయల CC21.3 Skin allergies + CC21.5 Dry sores, ితీ యెమిడి ౩ చుకకలు  భృదువుగా ఉండే యౌకవిడ్ 
తృాయఫని్  క్రం లో కయౌపి BD గా  యాసుకునేందుకు సూచించాయల.  

3 రహమహల తమహఴత ఄనగహ  2014 బే 31ఴ తదేనీ ేశంటు తన రేళిళ ెనై తృ ఔుకలు ఖతంలో ఔనాన రేఖంగహ భాతుతృ్మామతు  
చ తృహయల. ఖతంలో ఆలా భానడాతుకూ 7 మోజులు టేీద్తు షిా తం 2 మోజులలోన ేతగిగతృ్ భంద్తు చ తృహయల. ఄలాగే ద్యద్ ఔడా 
చాలాఴయఔు తగిగతృ్ భంద్తు చ తృహయల. ఄలాగే ెైన ూతగహ ఆచి్న కటీం ఄద్బతంగహ తుచేషా ననంద్ఔు అనంద్ంగహ ఈంద్తు దతీుతు 
ఆలాగే రహడడాతుకూ తువ్భంచఔుననటుల  త యౌతృహయల. 2014 జూన్ 5 నాటకిూ ముటీముద్ట ఴచి్న రహమధి లక్షణ్ాలు 90% 
తగిగతృ్ మామతు త యౌతృహయల. కూీంద్ తౄ్ టోలు ఔడా ఆఴఴఫడాి భ. తృహికటీ శనర్చ న భయలా షంద్మివంచే నాటకిూ  ఄనగహ 2014, అఖషీ  
28 నాటికూ శేంటు యొఔక చయభ రహమధి ూమిాగహ తగిగతృ్ భనటికట భయల మమెిడు మపిల్ చభేంచకోఴలళందిగహ షఽచింఫడాి యల.  

బే 10  (ఎడభర ైప ) భమమిు జూన్ 5 (ఔుడుర ైప ) 2014, ఔుడు చఽపడె రలేున చఽడండు: 

 

  

  

 

 

 

 

బే 10ఴ తేద ీ(ఎడభర ైప ) భమిము జూన్  5ఴ తదేీ  (ఔుడు ర ైప ) 2014, ఎడభ ఫొ టన రేలు కూీంద్ ఫాఖం చఽడండు : 
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బే 10ఴ తేద ీ(ఎడభర ైప ) భమిము జూన్  5ఴ తదేీ  (ఔుడు ర ైప ) 2014, ఔుడు ఫొ టన రేలు కూీంద్ ఫాఖం చఽడండు :   

 

 

 

 

 

 

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

2. కండయభులు భయ ము నాడీ తంతువుల వదు  అసిసథత (భామాఴ ాతూమ గార యస్)MG 10001...ఇండిమా   

55 షంఴత్మహల భఴియా షహమఔ తృహికటీశనర్చ 2001 నండు భామాళాెతూమ గహీ యస్క రహమధతిో ఫాధ డెత 2014 జూన్ న లలో 
తృహికటీశనర్చ న షందిించాయల. అబ  వమయీంలో ఔండమహలతూన ఇ రహమధికూ ఖుయమామభ. కహతూ భుకమంగహ ఇబ ఔు ఖల భూడె 
షభషమలు ఫాగహ ఆఫఫంది డెెతేనానభ. ఄయ 1. ఇబ ఔు ద్ఴంద్ఴ ద్ాలీ  (ఴషా ఴపలు మెండెగహ ఔనఫడడం) ఈండడంతో ద్ాలీతు 
క ేచోట తులలేయల. దతీుఴలన అబ  15 తుమిషహలఔు మించి చద్ఴలేయల. మహతిి ూట ఄషలు చద్ఴలేయల  2. ఇబ   గ ంతేలోతు 
ఔండమహలు చాలా ఫలఴీనంగహ ఈంటాభ ఄంద్ఴలన అబ  ఄలళతృ్ భనపడె నాలుఔ ఫయలర కూకతృ్ భ అబ  భాటాల డలేతు ళాతి 
ఎద్యఴపతోంది.  3. చిఴయగహ ఇబ  బుజాలు ఫయలఴపగహ ఈండు తఴయగహ ఄలషటఔు ఖుమమిఴపతాభ. ఆంతేకహఔుండా ఇబ ఔు  
భామాళాెతూమ గహీ యస్క రహమధకిూ  షంఫంధించిన సహఴదనీభులో లేతు భూత ియషయాన ఴంట ిషభషమలు ఔడా ఈనానభ.   

ఆరకేహఔ  ఄద్నంగహ యమకిూ 2011 నండు ళెీమహభడ్్ రహడడం దాఴమహ ఴచి్న భధబేస రహమధి,  ఆంకహ 2013 నండు ఴ ైతృ్  
థ ైమహభడుజం రహమధి ఔడా ఈనానభ. భంద్లు తీషఔుంటృ ఈననటికట యమికూ యఔాంలో చ కకెయ ఱహతంలో  ఴ చ్తఖుగ లు 
ఏయడెతేనానభ. ఐనటకిట  షిా తం యయల ఇ మెండె రహమధలఔు ఄలోతి చికూత్ తీషఔుంటృ ఈనానయల. యమ ిఎనమీా లెర ల్ 
ఔడా చాలా తఔుకఴగహ ఈననటుల  తృహికటీశనర్చ ఖుమిాంచాయల.  తృహికటీశనర్చ యమికూ కూీంది మెమిడు లు ఆచా్యల: 

ఫలఴీన ఔండమహలఔు, భూతంి అపకోలేతు తనాతుకూ, వకూాకోషం : 
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#1.  CC13.3 Incontinence + CC18.4 Paralysis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + NM2 Blood + NM3 Bone I + NM5 

Brain TS + NM7 CB7 + NM12 Combination 12 + NM17 Eye + NM21 KBS + NM45 Atomic Radiation + NM48 Vitamin 

Eye Compound + NM63 Back-up + NM86 Immunity + NM90 Nutrition + NM104 Tops + BR18 Circulation + BR23 

Skeletal + SM14 Chemical Poison + SM26 Immunity + SR233 Ruby + SR281 Carbo Veg + SR291 Gelsemium 200C + 

SR360 VIBGYOR + SR374 Causticum 1M...TDS 

భధబేస రహమధకిూ: 
 #2. CC6.3 Diabetes + CC12.4 Autoimmune diseases...BD, భధ్ాయహ్నo భయ ము యాతిి బోజనo చేఴిన 30 తుమిషాల తయలఱాత    

ఄలషట/తుష్తేా ఴ కోషం: 
#3. SR221 Heart Chakra + SR223 Solar Plexus...అవసయం భేయకు  

#4. Nosode made from the allopathic medicines Wysolon, Shelcal, Glycifase, Zivast, Thyronorm, Gemohos,     

Folytrax, Multivitamin and Vitamin D...TDS   

#5. Blood nosode...BD, ఖాయ కడుుణో ఉదమభు భయ ము సామంతిం  

భూడె న లల తమహఴత ేశంటుఔు భాటాల డే వకూా 70 ఱహతం మెిఖడబే కహఔ అబ  బజనలు ఔడా తృహడఖలుఖుతేనానయల. యమి ద్ాలీ  
ఔడా 30 ఱహతం బ యలఖఴడంతో కేసహమ ిఄయఖంట ళేప చద్ఴఖలఖడబే కహఔ మహతిిూట ఔడా కొతున తుభుషహలు చద్ఴ 
ఖలుఖుతేనానయల. యమికూ యఔాంలో చ కెకయ ఱహతం ఔడా ెనై ఆచి్న భంద్ల ఴలల  ళాయ డాి భ.  యమ ిథ మైహభడ్ తు తీయల లో 
భాయల ఏమీ లేద్ కహతూ ముతాంగహ యమకిూ భుకమంగహ #3, ఴలన తుష్తేా ఴ తృ్భ ఫలం చఔేుమనిటుల  ఄతుంచింది. 2014 ళెెీంఫర్చ 
నాటకిూ యయల ర ఫైరి  మెమిడులు రహడెతనే ఈనానయల. ఄలోతి దాఴమహ MG రహమధకిూ చికూత్ లేతు తయలణ్ంలో షంజీఴతు లా ర ఫైరి  మెమిడు 
లు లభంచామతు ఄంద్ఴలన ఎంతో అనంద్ంగహ ఈంద్తు యయల త యౌతృహయల.  

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

3. కండను తితుఱేఴే ుండు, భచచ కణజాలం (Gangrene, Scar Tissue) 01616..కరర మేళిమా   

59 షంఴత్యల ఴమషఖల ఄనబఴ ఱహయౌభ నై ఔ తృహికటీశనర్చ తనతుమితాబే భమ ఔ ళతుమర్చ తృహికటీ శనర్చ 02793…ముఎస్కఎ   న ఔ 
గహంగీీన్ కేష తుమితాం షందిించాయల. 2014 ఄకోీ ఫర్చ లో శేంటు ఔుఔక కహటుఔు ఖుమెనైాయల. ఇబ  ఔుడు చేభ చీయౌతృ్భనటుల గహ 
ఄభమంది భమమిు చిటకినె రేలిుఔు ఫాగహ గహమభభమంది. అళీయోబ లైెైటసి్క  ఄనగహ ఎభుఔ చ డుతృ్ భ ఄంద్ండు చీభు కహయడం 
దీతుతో తృహటు చ మమంతటకిట గహంగిీన్  రహమంచింది. ఇ ఆన పక్షన్ మాతీుఫమాటకి్స భంద్లఔు ఏభాతంి తఖగలేద్. న ల మోజుల ర ైద్మం 
తమహఴత డాఔీయలల  రేలు తొలగించినటలభతే  ఆన పక్షన్ మిఖతా ఫాగహలఔు రహమంచఔుండా రహమధ ితఖుగ భుకం డెతేంద్తు చ తృహయల.  
ఐత ేఆద ేహళటలోల  తుచషేా నన శేంటు ళేనఴితేమహలు ఇ కషేన ళఴఔమించి శేంటు షఽచన బయేఔు రలేు తొలగించఔుండా 
అమేశన్ తో (22 నఴంఫర్చ  2014) రేయౌ ఎభుఔన యబ ియచాలతు ఫాయంచాయల. ఎభుఔ నభూనా తీషఔుననపడె 
సహీ పలోకోఔస్క అమిమస్క ఫామకటీమమి ఆంకహ ఄంద్లో ఈననటుల  ఖుమిాంచాయల.   

ఇబ  కూీంది మెమిడు తీషకొనసహగహయల: 
#1. CC20.6 Osteoporosis + NM36 War + OM3 Bone Irregularity + SM28 Injury + SR315 Staphysagria…6TD 

ఇబ  ఇ మాంట ిఫమాటకి్స యొఔక నోస్ డ్ ఔడా ఔయౌ తీషకోరహలతు ఫాయంచాయల. అ తమహఴత మిఱోధనా యఫాఖప 
ఄధితితు 00002…UK షందిించి రహమి షఽచన తో కూీంది మెమిడు తీషకోసహగహయల.  
#2. CC20.2 SMJ pain + CC20.3 + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures + 

CC21.11 Wounds & Abrasions + NM36 War…6 గోయలు ½ య్టయల తూటిలో తీసుకరతు ితీ అయగంటకు యెండు యోజుల తృాటు తీసుకరఱాయౌ. 
అనంతయం  6TD గానూ, తగ ి ణే భయ ంత తగ ించడం  

#3. Antibiotic nosode…TDS, ఇది ఱేయలగా ప ైన యెమిడి తీసుకునే యయాభంలో తీసుకరఱాయౌ. 

#4. Blood nosode…BD, ఉదమం తుదిలేవగానే భయ ము సామంతిం డుకునే భుందు   
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5 రహమహల తమహఴత ఆన పక్షన్ ూమిాగహ తృ్ భంది. రలేు తొలగించఔుండానే ఫాఖభమంది. చ భమ భాభూలు ళాతికూ మహఴడాతుకూ తృహికటీ 
శనర్చ పజియో థ య చమేసహగహయల. సహకర్చ టషిమ ఏయడిం ఴలన చభే భూడెన లల తృహటు ఔద్లడాతుకూ యలుకహఔతృ్ ఴడం ఔణ్ 
జాలం ఄతేా ఔుక తృ్ ఴడం ఴలన జాభంటుల  తఖుషఔుతృ్ ఴడం జయఖడంతో తృహికటీశనర్చ కూీంది మమెిడు ముద్లు టెాీ యల: 
#5. CC21.1 Skin tonic + NM96 Scar Tissue + NM113 Inflammation…6TD 

2015 భామి్, యమికూ 70% నమబ ై చతేిలోనఽ రయేౌలోన ఔద్యౌఔ ఴచి్ంది. 

ేశంటు భమిము తృహికటీశనర్చ రహమకమ: 
నేన కోలుఔునే యశమంలో డాఔీయలల  షందఖిధతలో డాి యల. రహయల చేభ మిళాతి చాలా ద్మతూమంగహ ఈంద్తు రలేు తొలగించడం 
తఔ తృ్ ఴచ్తు చ తృహయల. ఇ ఖండం నండు ఖట ీకూకచి్నంద్ఔు ఆద్దయల తృహికటీ శనయలఔు ధనమరహదాలు. కహతూ యమిఔంటే భుంద్ 
సహఴమి తభ ఄతృహయ ఄనఖీసం ఔుమించినంద్ఔు ధనమమహయౌతు. నేన ఇ ర ైతియోతుక్స్ టీం లో ఔమతిు కహఖయౌగనింద్ఔు ఎంతో 
అనందిషా నానన. 1999నండు ఔడా ర ైఫరి  దాఴమహ నా శేంటల ఔు ఎంతో బలేు జమిగింది. 

ఇ కషే యశమంలో చాలా కహలభు చికూత్ నందించడం జమగిింది. కహతూ నాఔు అవ్యమం ఔయౌగించే యశమం ఏమిటంట ే ఖత 15 
షంఴత్మహలుగహ తృహికటీశనర్చ గహ ఈంటునన ననే మోఖుల ఄషసనాతున చఽషఽా  ఈండదేాతుతు. కొంత కహలం మమెిడు రహడున తమహఴత మోఖం 
తఖగఔ తృ త ేఄది షమిభ నైద ికహద్న ేఄభతృహిమాతుకూ ఴచే్ సహా యల. ఆది చాలా తప ేశంటలలో ఒఔ ఈండాయౌ. తృహికటీశనర్చ లుగహ ఄనేఔ 
కహంతనశేనల  మితినషఽా  మోఖం తగిగంచడాతుకూ మితినషా ంటాభు. నేన చేళ ేతులో నాఔు ూమిా నభభఔం ఈంది. ఄంతఔు మించి 
నేన సహఴమికూ వయనగహతేయయౌతు ఔనఔ సహఴమి ఎలలపడఽ నా ర ననంటే ఈంటాయతు నా గిహవ యఱహఴషం. 

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

4. తృాయాడ ంటోఴిస్  01619...ఴ య ిమ   

2014 జూన్ 5 ఴ తదేీన 45 షంఴత్మహల భఴళిఔు కూీంది ద్ఴడలో తృహమహడ ంటోళస్క ఔయౌగింది. దీతు ఴలన అబ ఔు తీఴబి నై భంట, 
ళైళ ఉగితృ తేననటుల , ఆంకహ చిఖుళైళ ఎయలకెూక ఫాధాఔయంగహ ఈండసహగహభ.  తృహికటీశనర్చ ఴద్దఔు మహఔభుంద్ 20 మోజులుగహ ద్ంత 
ర ైద్మతు ఴద్దఔు ర ళైతన ేఈననటకిట తఖగఔ తృ్ ఴడంతో ళైళ కూర మామలతు చ తృహయల. ఔనఔ ేశంటు ర ై ఫరి  మెమిడు తీషకోరహలతు 
తువ్భంచాయల.  

 
ఇబ ఔు కూీంద ిమెమిడు ఆఴఴఫడుంది : 
NM89 Mouth & Gum + NM113 Inflammation + SR293 Gunpowder...TDS. 

ఇబ  భమే చికూత్ తీషకోఔుండాన ే15 మోజులలో రహమది లక్షణ్ాలు ూమిాగహ భామభమామభ. ఐనటకిట ఇబ  భమో భూడె 
న లల తృహటు మెమిడు తీషకోఴడంతో చిఖుళైళ ఖటిీడు తమహఴత ఔక నన ఔడా ఉడలేద్.  

ేశంటు రహమకమ: 
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2014 జూన్ నండు ననే తృహమహడ ంటోళస్క రహమధితో ఫాధడెతేనానన. నా డాఔీయల ళళన కూర మామలతు  చ తృహయల. ర ైఫరి  మెమిడు 
తీషఔునన తమహఴత మిళాతి భామితృ్ భంది. ఆపడె ండలన ఔఴలళన ఄఴషయబే లేద్. ఆయ రహడునటి నండు నాఔు ఏ 
షభసహమ లేఔుండా అనంద్ంగహ ఈనానన. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. కడుులో ుండుు  (Gastritis) 02897...ము కె 

తృహికటీశనర్చ ఇ యధంగహ రహిషా నానయల. 79 షంఴత్మహల ఴమష ఖల భఴిళ జఴయభు, యకహయం, భంటగహ ఈండే నాలుఔ, ఔడెప 
నొ, ఔడెపలో భంటతో తృహికటీశనర్చ న షందిించాయల. యకహయం ఴలన అబ  తినదేి చాలా తఔుకఴ ఄంద్లోనఽ భసహలాతో 
ఔడునయ, రడేు దామహద లు తిన ేమళిాతే లేద్. ఏ అహయభు ఐనా యలచి ఄదోయఔంగహ ఈంటోంది, ఔతూషం ళఴట్ న చినన భుఔక నోటోల  
ెటుీ ఔునాన చదే్గహ ఄతుస్ా ంది. ేశంటుఔు ెై రహమధలతో తృహటు భధబేసభు, ఄధఔి యఔాతృ్ టు, ఖుండ తృ్ టు ఔడా ఈండడంతో 
ఄలోతి భంద్లు తీషఔుంటుననది. ఄంద్ఴలన ెద్దగహ ఆఫఫందమేీ డటం లేద్.  
ఐత ేశేంటుఔు ెైన మే కనన లక్షణ్ాలు 5 న లల కూీతం తృహియంబబ  ైషిా తం బమింమహతు ళాతిలో ఈనానభ. అబ ఔు చాలా తూయషంగహ 
ఈంటోంది కహతు ఫలడ్ మితృ్ యలీ  కిహయభు అబ ఔు యఔా ఴీనత (ఄతూమిమా) లేద్తు త యౌళంది. డాఔీర్చ రహయం మోజుల కోషం కోయల్ 
రహిసహయల. కహతూ రహయం తమహఴత మళిాతి భమింతగహ దఖిజామి ననే అబ న చఽళే షభమాతుకూ అబ  భంచాతుకే మమిితబ నై ళాతిలో 
ఈంద.ి 
నేన ేశంటున 2014 అఖషీ  19 ఴ తేద ినండు చికూత్ చమేడం తృహియంభంచాన. శేంటు ఆచి్న షభాచాయభు కిహయభు 
అబ  ఔడెపలో పండెల  భమమిు ఫసుఱహ భలేమమిా రహమధి తోనఽ ఫాధడెతేననటుల  ఖీఴించాన. తన కొతున న లల కూీతం 
ఴయఔ ఄనఔే సహయలల  ఄబ మకిహ ర యళనపడె ఔడా యమితు డాఔీయల మిక్ష్ుంచడం కహతూ యమ ిఔుటుంఫభు రహయల మఖిణ్నలోకూ 
తీషకోఴడం కహతూ చమేలేద్. ఆచి్న షభాచాయం అధాయంగహ చషేకొతు కూీంది మమెిడు ఆచా్న: 
CC4.1 Digestive tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 Appendicitis + CC4.4 Constipation + CC4.8 

Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 Emergencies 

+ CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic 

ేశంటుతో ఄయయ్టయల ఫాటలి్ తూటలిో కొతున గోయలు రేషకొతు ఫాగహ ఔది  కూీంద్ షఽచించిన  యధంగహ తీషకోభనానన: 
యోజులు  1-3: ితి 10 తుమిషాలకవ ఒకసాయ  
యోజు 4:  ితి గంటకవ ఒకసాయ  
యోజు 5: ితి యెండు గంటలకవ ఒకసాయ  
యోజు 6 భయ ము ఆ తయాిత:  QDS ఆభెకు  ఫాగుందతుపించ ేవయకూ ఆతయాిత TDS 

ూయ ాగా కరలుకొనానక యెండు ఱాయాలు: OD   
3 ఴ మోజు నాటకిూ శేంటుఔు 45% తగిగతృ్ భంది. అబ  లేచి తియఖడం, తన తినదేి కొదిదగహన ేఐనటికట అహయభు తమాయల 
చేషకోఴడం చషేకోసహగింది. జఴయభు, యకహయం, ఔడెప నొ, భంట తగిగతృ్ మాభ. 6 ఴ మోజు నాటకిూ శేంటుఔు 100% 

నమభభమంది. దీతుతో అబ  తనఔు తన బయాఔు ఴంట చేషకోఴడబే కహఔ ఆంటకిూ షంఫంధంిచిన ఄతున నలు 
చేషకోఖలుఖుతేనానయల. అబ  తన ూయఴప ళాతికూ చమేహనతు తలఴడంతో దాతుకూ తఖగటుీ గహనే తృహికటీ శనర్చ మెమిడుతు TDSగహ 7 ఴ 
మోజునండు (2014 అఖషీ  25) కొనసహగించఴలళందిగహనఽ రహయం తమహఴత OD గహ మెండె రహమహలు తీషకోభతు అబ ఔు చ తృహయల. 
2014 ళెెీంఫర్చ 14 నండు అబ  మమెిడు తీషకోఴడం ూమిాగహ భాతురేసహయల.    
ఇ యధంగహ ేశంటు రహమధి నండు ూమిాగహ కోలుఔునానయల. ఆంత తఴయగహ కోలుకోఴడం అబ  నభభలేతు తుజంగహ మఖిణ్ిషఽా  సహభ 
ర ైతియోతుక్స్ టల  నభభఔం ంెచఔునానయల. దాతుతు ఄందించిన రహమికూ షదా ఔాతజునమహయౌగహ ఈండాలతు తుయణభంచఔునానయల.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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6. లలుష్మ తొృ య యొకక లోధనభు (Gustatory rhinitis) 02870...ముఎస్ఎ   

ఴాతాి మీతామ డాఔీర్చ గహనఽ భమమిు తృహికటీశనర్చ తండు ిఐనటిీ   82 షంఴత్మహల ఴాద్ద డె ఖత 10 షంఴత్మహలుగహ ఖళేీటమీ మెైతుటిస్క 
రహమధతిో ఫాధడెతేనానడె. ఏద ైనా తినడం తృహియంభంచగహన ేఆతతు భుఔుక కహయడం తృహియంబభఴపతేంది. భుకమంగహ రడేుగహనఽ, 
భషహలాల తోనఽ ఈనన ఫోజనం ఄద ిభధామసనం కహతూ లేదా మహతి ిగహతూ  తినడం తృహియంభంచగహన ేఆద ితృహియంబభఴపతేంది. ఆలా  
కహయడం ఔడా తుయంతమహమంగహనఽ ఎఔుకఴగహనఽ ఈండు తన తినే అహయంలో ఔడా డుతృ్ త ఈండడంతో తినటేపడె ఔడా 
తుయంతమహమంగహ టశిేమ ేయలతో తేడెచఔుంటున ేఈండఴలళన మళిాతి ఏయడెతోంది. శేంటు తన షసచయలలెైన కొంద్యల 
గహమస్ీ ో ఎంటాిలజిషీ లన 2013 ూయఴ ఫాఖంలో షందిించాయల. రహమి షఽచన బేయఔు మాంటఴిిషీమిన్ డుస్ల మటేడున్ 
(antihistamine Desloratadine) 5 mg న మహతి ిఫోజన ఄనంతయం రషేఔునేరహయల. కహతూ మళిాతిలో 25% బ యలఖుద్ల 
ఔతుంచండభు త యిోజనబమేి ఔలఖలేద్, భుఔుక కహయడం భానలేద్.  

2014,పఫఴిమ ి18 న ఄతతుకూ కూీంది మెమిడు ఆఴఴఫడుంది: 
CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies...TDS 

యమకిూ మమెిడు పఫఴిమిలోనే ఆచి్నటకిట దీతుతో తుజంగహ తఖుగ తేందా ఄనే షంవమంతో షమగిహ రషేఔునరేహయల కహద్. కహతూ ఏిల్ 
చిఴమిలో ఔంటనిఽమగహ మోజుఔు మంెడె సహయలల  రషేకోఴడం తృహియంభంచాఔ తినటేపడె తన భుఔుక కహయడం తగిగంద్తు ఖభతుంచాయల. 
బే 1 ఴ తేద ిముద్టిసహమి తన తినటేపడె తినన తమహఴత భుఔుక కహయలేద్తు త యౌతృహయల. బే 29 నాటకిూ ళాయబ నై బ యలఖద్ల 
ఔతుంచి 90% షభషమ మిషహకయం ఐనటుల  త యౌతృహయల. జూన్  2014, నాటకిూ ూమిాగహ 100% తగిగతృ్ ఴడబే కహఔ జూలెై అఖషీ  ఔడా 
ఆద ేమతీిగహ పయౌతం ఔతుంచింది. కహతూ ద్యద్ాశీఴఱహతా  ఇ మెమిడు కొనసహగించభతు ఎతున సహయలల  చ నా ఆతన యనఔ అఖషీ  
తమహఴత భంద్ రషేకోఴడం భానేమడంతో  ళెెీంఫర్చ ఴయఔ ఫాగహన ేఈండు అ తమహఴత ఄకోీ ఫర్చ నండు భుఔుక కహయడం తిమగిి 
తృహియంబభభమంది.  2015 భార్చ్ 16 నాటకిూ యమి మిళాతి ర ఫైరి  మెమిడు తీషకోఔ భుంద్ ఎలా ఈందో  ఄలాంటి మళిాతి ఏయడుంది.   

తృహికటీశనర్చ రహమకమ : 
ఇ కషే ర ైతియోతుక్స్ భంద్లు తుతమభూ ఔీభశిక్షణ్తో రషేకోరహలన ేయశమాతున తటేత లల ం చషేా ంది.  

షంతృహద్ఔుతు రహమకమ : ర ైతియోతుక్స్ మమెిడు డోళజే్ యశమంలో తుమిదశీబ నై తఖుగ ద్ల (ఔీభంగహ తగిగంచ ేయధానభు) తతుషమిగహ 
తృహటించాయౌ. 

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

7. భూఴి ఉనన సథలాలను చూఴి బమడే ఱాయధ్ి (Claustrophobia) 02806...భలేళిమా   

74 షంఴత్మహల ెద్దభతుల ఖత 7 షంఴత్మహలుగహ కహల స్ా ో తౄ్ తమా రహమధితో ఫాధ డెతేనానయల. భూళ ఈనన షాలాలఔు  ఄనగహ 
యౌఫ్పీ లు, భయలఖుదొడెల , యభానాలు, ఆంకహ ఏబ ైనా ఆయలఔుగహ ఈండే దిేఱహలఔు ర యళనపడె  యయల యమీతంగహ బమడెత 
ఈంటాయల. ర ంటనే ఄఔకడ నండు తృహమితృ్ భ యఱహలంగహ ఈండే దిఱేహతుకూ చేయలకోఴలళందే. యయల ఔ భానళఔ చికూతా్ తుపణ్ుడుతు, 
చిఴమి మితనంగహ ఔ ఴితృహనటిసీ్క న ఔడా షందిించాయల కహతూ పయౌతం లేద్.    

2014,పఫఴిమ ి18న యమికూ కూీంది మెమిడు ఆఴఴఫడుంది: 
CC15.2 Psychiatric disorders…TDS 

భామి్ 3 ఴ తదేీ న యయల మెండఴసహమ ి ఴచి్నపడె తనఔు మమెిడు తీషఔునన భూడె మోజుల లోన ేరహమధ ిూమిాగహ 
నమభభమంద్తు తన భాభూలు భతుల నమామనతు  చ తృహయల.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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8. సయిణాి   ఱాయపించిన యొభుమ కాయన్ర్  10014...ఇండిమా   

2009 షంఴత్యం జూలెై న లలో  ఔ సహభ బఔుా మహయౌ దాఴమహ  61 షంఴత్మహల భఴళి ూమిాగహ యషామించిన మ భుభ కహమన్ర్చ తో 
తృహికటీశనర్చ న షందిించాయల. ఇ కహమన్ర్చ అబ  ఔుడు మ భుభ ఫాఖంలో తృహియంబబ  ైచాతీ ఫాఖభంతా రహమంచడంతో తృహటు ఈద్యకోవ 
టలభునఔు ఔడా రహమంచింది. ఆంతకేహఔ ఆద ిఅబ  కోల భ ఖీంధలిో ఔ ఔణ్తిితు, ఆంకహ అబ  తాా వమభు, భమిము ఆతయ 
జీయణ కోవ ఫాగహలఔు ఄలాగే ఆతయ భుకమబ నై ఫాగహలఔు, ఎభుఔలఔు ఆలా వమయీభంతా రహమంచింది. దీతుఴలన అబ ఔు నొ, 
ఄజీయణభు, తూయషభు, ఔలఖడబే కహఔ అబ  జూలెై 30 నండు భంచం ెనైే ఈండ సహగింది. అబ ఔు కూీంద ిమమెిడు ఆఴఴఫడుంది: 
#1.  CC2.1 Cancers – all + CC4.1. Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC12.1 Adult tonic + SM1 Divine 

Protection…6TD 15 యోజుల వయకు, ఆ తయలఱాత QDS 15 యోజుల వయకు.  

అబ న అముమేఴద్ భంద్లన ఔడా తీషకోఴలళందగిహ షఽచించడబ నైది. ఔనఔ ర ఫైరి  మెమిడు తృహియంభంచిన ఔ న ల తమహఴత 
ఇ భంద్లన తృహియంభంచింద.ి  

ఐత ేమమెిడు ఴలల  చ పకోద్గిన ఈవభనం లేఔతృ్ ఴడంతో  ఇ తృహికటీ శనర్చ భమ ఔ ళతుమర్చ తృహికటీ శనర్చ  02709…ఆండుమా న షందిించు 
అఖషీ  26 న మెమిడు కూీంద ియధంగహ భాయ్డం జమగిింది: 
#2. CC2.1 Cancers – all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.7 Gallstones + CC4.11 Liver & Spleen…QDS 

నాలుఖు రహమహల తమహఴత ( ఄనగహ ళెెీంఫర్చ 22 న ) ేశంటులో చఔకతు పమోభఴాదిధ  ఔతుంచింది. అబ  ఫమటఔు ర ళళడం ఔడా 
తృహియంభంచింది. ేశంటు బయా అబ  అహయభు ఔడా ఫాగహ తీషఔుంటోంద్తు చ తృహయల. అబ  మమెిడు కూీంది యధంగహ భాయ్డం 
జమగిింద:ి 

#3. CC2.1 Cancers – all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.1. Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder + CC4.7 

Gallstones + CC4.11 Liver & Spleen…QDS 

నఴంఫర్చ  17 న ఇబ  బయా  షిా తం శేంటు అమోఖమ మళిాతి చాల బ యలఖుగహ ఈంద్తు త యౌతృహయల. ఄంతేకహఔ  అబ  మిాణ్ాలు 
ఔడా చసే్ా ంద్తు ఔ తీయధ మాతఔిు ఔడా ర యలంద్తు త యౌతృహయల. భమ ఔ న ల మోజుల కోషం అబ ఔు కూీంది మెమిడు ఆఴఴఫడుంది. 
#4. CC2.1 Cancers – all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.1. Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder + CC15.1 

Mental & Emotional tonic…QDS. 

ఇ మెమిడు ఆచి్న తమహఴత శేంటు తనఔు ఎంతో బ యలఖుగహ ఈంద్తు త యౌతృహయల. తృహికటీ శనర్చ ేశంటు తోనఽ అబ  ఔుటుంఫ షబుమల 
తోనఽ మమెిడు అఔుండా రహడెత ఈండాలతు దే దే త యౌనటకిట ఇబ  తిమగిి మెమిడుల కోషం మహలేద్. షభాయల 6-7 న లల 
తమహఴత అబ  ఱిహంతంగహ భయణ్ించాయల.  

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

9. కుకక భెడ ప ైన గామాలు  02885...అయెజంటీనా   

తృహికటీశనర్చ ఆలా రహిషా నానయల: భా ఔుఔక టీీ  తు భా బనేలుల డు ఴమఴసహమ క్ష్తేంిలో మెండె ఔుఔకలు దాడు చేళ గహమమచిాభ. 
దీతుకూ బ డ ెనై చాలా దె్ద  గహమాలు ఄమామభ. భా బనేలుల డె 
అ షభమంలో ద్ఽయంగహ ఈనానడె. ఄంద్ఴలన టిీ  నాలుఖు 
మోజుల తృహటు గహమాలతో ఄలాగే ఈండఴలళ ఴచి్ంది. భా 
బేనలుల డు తయౌల గహమాలన యబిమిచి భంద్ రహిళంది. భా 
బేనలుల డె ఈయలనంద ిఴచా్ఔ టిీ  తు య ర ైద్మతు ఴద్దఔు 
తీషఔుర యాళడె. డాఔీయల టిీ  కూ గహమాయౌన యబిమచిి చ డుతృ్ భన 
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భాంసహతున తొలగించాయల. అ తమహఴత తీళన తౄ్ టోలు కూీంద్  చఽఫడాి భ.   

బే 7 ఴ తదేనీ నేన టిీ  తు చఽడగహనే ర ఫైరి  చికూత్ 
తృహియంభంచాన. నా ద్ఖగయ ఎపద్ఽ ఄతమఴషయంగహ ఈండే కూట్ 
నండు ఎబ మెాతూ్ మెమిడు, పట్ ర ల్, భూవ్ ర ల్, త ర ల్, గెట్ 
ర ల్  మమెిడులు ఆచా్న.  

CC9.2 Fevers & Infections + CC10.1 Emergencies + CC12.1 

Adult tonic + CC15.1 Mental & emotional tonic + CC18.1 

Brain disabilities + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & 

Supportive tissue + CC20.5 Spine…య్టయల తూటిలో 4 గోయలు న ల 
వయకూ  BD  అనంతయం  OD 

దీతుతో తృహటు ళలఴర్చ రహటర్చ    (కొలభడాల్ ళలఴర్చ  తో 
యౄతృ ందించిన తూయల ) ఆన పక్షన్ ఈనన గహమాతుకూ ఎడభర ైప 
మహమసహగహభు. ఎంద్ఔంట ేర టయనమి డాఔీర్చ అ ఫాఖంలో ఆన పక్షన్ 
ఔు ఖుమెై తృహడభన చయభ ఫాఖం ఈండడడం ఴలన దాతుతు యబంి చేమఴద్దతు  చ తృహయల. దీతుతో తృహటు యబూతి ఔడా బ డ ఄంతా 
మహషఽా  ఆతయ యకహల వకూా ేయిఔ చిటాకలు ఔడా ఈయోగించాభు. 7 మోజుల తమహఴత ఆన పక్షన్ ూమిాగహ తగిగతృ్ భంద ి (కూీంద్ ఎడం 

ఔిక తౄ్ టోలు చఽడండు). 

జూన్ 5 నాటకిూ టిీ  అహయం ఫాగహన ేతీషకొంటోంది. ఆంద్ఴలల  దీతు 
ఫయలఴప 3 కజేీలు యెఖడంతో తృహటు ఆద ిమోజుఔు ఔ య్టయల ర ైఫరి  
తూటితు ఔడా తాిఖుతోంది. ఎడభర ైప ఈనన గహమం భుషఔు 
తృ్ భంది కహతూ ఔుడుర ైప గహమం షిా తం 10 cm x 5cm  ఈంది. 
తఴయలోనే దీతుకూ ఔుటుల  రేళ భూళరదేాద భతు ర టయనమి డాఔీర్చ 
చ తృహయల. (కూీంద్ భమిము ఔికననన తౄ్ టోలు చఽడండు) 

 

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

 తృాికీ్ష్నయు యవయాలు  

తృాిక్ీష్నయు యవయాలు 10014...India  

నేన భుంఫాభ కూ చ ందని ఱహంతాఔీజ్ తృహింతప రహడుతు. ననే బ కహతుఔల్ ఆంజితూమింగ్ లో టాీ  తీషకోతు ఖత 22షంఴత్మహలుగహ 
ఎభర్చఆండుమా లో ఏ యఏశన్ ఆంజితూయలగహ తుచషేా నానన.  నేన 2007 లో ర ైతయిోతుక్స్ లో రిేశించాన. అ షంఴత్యభు 
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ముద్ట ిత ైభైాళఔభు లో నాఔు ఴ ైర్చ ఄళడుట ీభమిము భానళఔ అందోళన ఴలన నా జీఴన ఱ యైౌ ూమిాగహ భామితృ్ భంది. ఖత 
అయలన లలుగహ ఄలోతి భంద్లు తీషఔుంటృనే ఈనానన. ఄంతకేహఔ ఎండోస్ క లో నా 
ఄననరహఴిఔ  కోతఔు ఖుమెనైటుల  మితృ్ యలీ  ఴచి్ంది. చాలాకహలం నండు ఄలోతి భంద్లు 
తీషకొనడం ఴలన ఔయౌగ ేళెడై్ ఎపెకీ్స లన తగిగంచకొన ేఈదేదవంతో యటితు భాతురమేాలతు 
తువ్భంచకొనానన. ఆదే షంఴత్యం ఏలి్ న లలో ధయభక్ష్తేంి లో ఆదే ఆఫఫంది తో 
ఫాధడే ఔ సహభ బఔుా డు తు ఔలుషఔునానన. ర ైతియోతుక్స్ భంద్లఴలల  ఄతతు రహమధ ి
నమబ నైటుల  త యౌళంది. రహయల ననన ఔ ఄలోతి డాఔీర్చ భమిము ర ైతయిో తృహికూీశనమెైన 
భఴిళఔు మచిమం చేసహయల. అబ  సహభళెంటర్చ లో ర ైఫరి  కూలతుక్స నడెపతేనానయల. రహమి 
ద్ఖగయ భంద్లు తీషకొగహనే నమభభమ చాలా అనంద్ం ఔయౌగింది. జూలెై 3ఴ తదేని ఔ 

తృహికటీశనర్చ నాఔు తౄ్ న్ చేళ మహననన మెండె మోజులలో ర ైతియో ఴర్చక షహప్ ఈంద్తు దాతులో తృహలగగ నడంతో తృహటు తనఔు కహయమఔీభ 
తుయఴసణ్లో షహమడఴలళ ఈంటుంద్తు  చ తృహయల. అ యధంగహ జూలెై 15 న ననే ఇ ళఴే తృహియంభంచడం తో తృహటు CC4.10 

Indigestion…TDS మెమిడు  తీషకోఴడం దాఴమహ ముద్టి శేంటు నాఔు ననేే ఄమామన.  

అమోజు మహతి ినా ర ైతయిో కూటుీ  న 108 CC ఫాఔు్ న, హమండ్ ఫుఔుకన సహఴమి అశ్రష్లు కోషం రహమ ితౄ్ టో భుంద్ ఈంచాన. 
మెండె మోజులోల న ేపషాఔం ముద్టి ేజీ ెైన “ఒం” ఄన ేఄక్షమహలు యబూతితో ఔతుంచాభ (కూీంద్ ననన తౄ్ టో చఽడండు ). ననన 
భుంద్ఔు సహఖభతు సహఴమి తృ్ ి త్ఴించడాతుకూ ఆంతఔంటే తుద్యవనం ఏమికహరహయౌ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ఄట ినండు తృహికటీశనర్చ ల యౌషీ లు తమాయలచమేడం, రహమకిూ ఄధకిహమఔి షభాచాయం ండం, మితృ్ యలీ లు ళఔేమించడం రహటితు 
కోీ డీఔమించడం, ఆంకహ ధయభక్ష్తేంి లో ఴర్చక షహప్ ల తుమితాం ఔ కోఅమిినేటర్చ గహ ఏమహటుల  చఽడడం ఆద్ంతా సహఴమి సిహద్బే.  
ఆటికట ఆది కొనసహఖుతన ేఈంది.   

2007 డుళెంఫర్చ లో నేన JVP శిక్షణ్ ూమిా చేషఔునానన. నాఔు ఆచి్న కొీ తా 108CC ఫాఔు్న సహఴమి తౄ్ టో భుంద్ ఈంచగహ 
మెండె మెమిడు ఫాటిళళ ెనై సహఴమి ససహా క్షమ ి మహఴడబే కహఔ  ఫాఔు్ ముతాం యబూతితో తుండుతృ్ భంది. “ేిభతో ఫాఫా” ఄనే 
ఄక్షమహలు NM18  యెమిడి ప ైన (సాభానయ జియభు)  (25ఴ ళసహ) భమమిు  “ శీ్ర షతమసహభ ” ఄన ేఄక్షమహలు NM20 Injury యెమిడి 
ప ైన (29ఴ ళసహ)  ఔతుంచాభ (ెనై ఈనన తౄ్ టోలు తిలకూంచండు). ఇ ళసహలు బ డుఔల్ కహమంపలోల  ల్్ అలవమం లేఔుండా 
తఴయగహ ఆఴఴడం కోషం తమాయల చేమఫడాి భ. (అలకహల్ డునపడె చ మిగితృ్ ఔుండా ఈండడాతుకూ ననే ఇ ఄక్షమహల ెైన టేప 
ఄంటించాన) 

 2013, జూలెై 20 న నా యొఔక SVP కోయల్ భుగళిన తమహఴత నేన డాఔీర్చ ఄఖమహఴల్ గహమినండు SRHVP మిశన్ తీషకోతు 
అమోజు సహమతంి హయతి ఄనంతయం సహఴమి అశ్రష్ల కోషం షభాధిె ైఈంచడం జమిగింది. ఆంటకిూ ఴచి్న తమహఴత దీతుతు సహఴమి 
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తౄ్ టో భుంద్ ఈంచగహ భూడె మోజుల తమహఴత సహఴమి ఄనఖీహతుకూ షఽచనగహ మిశన్ మెండె ఫాఴపల లోనఽ యబూతి మహఴడంతో 
దాతుతు జాఖీతా యచి  ఄసహధాయణ్ షభషమలతో ఴచే్ శేంట్ లఔు మెమిడు ల్్ తో తృహటు ఆఴఴడాతుకూ మెండె ఔంట ైనర్చ లలో 
బద్ిమిచాన. యచిత ిబేమిటంటే సహంల్ ర ల్ లో ఴచి్న యబూతి యొఔక యంఖు యలచి మమెిడు ర ల్ లో ఴచి్న యబూతి కూ భననంగహ 
ఈనానభ. 

ఆంతకేహఔ సహఴమి ేభితో తభ దఴిమ ససహా క్షమి తు చిఴమి కహయలి  ఐనటిీ    SR576 Tumours ెైన సిహదించడం జమిగింది (తౄ్ టో 
చఽడండు).   

ఆద్ంతా ఔడా ఔ దఴిమబ నై ణి్ాయఔ కిహయభు 
జమగిింద్నే యశమం బ యౌలగహ నాఔు ఄఴఖతబ నైది. నాఔు 
సహఴమి రహమ ిద్యవనం ధయభ క్ష్తేంిలో 1999 భామి్ 12 ఴ 
తేదనీ సహఴమి ఱహంతి దీప్ ఎద్యలఖ ఈనన బ డుఔల్ ళెంటర్చ 
న తృహియంభంచడాతుకూ ఴచి్నపడె ఔయౌగింది. షమగిహగ  9 
షంఴత్మహల (2008 లో) తమహఴత ఄదే సహా నంలో ర ైఫరి  
ల్్ ఆచే్ దఴిమబ ైన ళఴేలో తృహలు ంచఔునే ఫాఖమం 
ఔయౌగింది. షిా తం నేన భా ఆంటోల నే కహఔ లమీిసహభ 

భందియం, ఔద్ంరహడు, ఔయ్నా, ఱహంతాఔీజ్ (తయలభుంఫాభ) లలో రహమహంతప ళలెఴపలలో ఈచిత బ డుఔల్ కహమంపలు 
తుయఴఴషిఽా  ర ఫైరి  మెమిడులు ఆషా నానన. ఇ యధంగహ ఆంతఴయఔు 2480 శేంట్ లన చఽడడం జమిగింద.ి 

ంచఔునన కషేలు : 
 సయిణాి  ఱాయపించిన యొభుమ కాయన్ర్  

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

తృాిక్ీష్నయు యవయాలు  02885... అయజంటినా   

నేన ఔ కూండమహగ మెీన్ టీచర్చ న ఄంతఔు మించి ఫాఫాఔు యవఴషతూమబ నై బఔుా మహయౌతు. 2010 నండు తిీ షంఴత్యం పటీమిా 
షంద్మివషఽా నే ఈనానన. ముద్టి సహమిగహ నేన నా ళేనఴతిేమహలుతో ర యాళన. అ షభమంలో 
అబ  యొఔక 7 షంఴత్మహల ఫాఫు ఄనామోఖమంతో ఫాధడెతేనానడె. ఆతన పటుీ ఔతోనే 
రహచితృ్భ ెమగిిన ఖుండ తో పటాీ డె. బఖఴంతేతు వయణ్ు రడేే ఈదేదవమంతో ర యల ఄనకోఔుండా 
సహభ ర ైతియోతుక్స్ నేయల్ఔునానభు. డాఔీర్చ ఄఖగమహఴల్ భమమిు శీ్రభతి ఴభే ఄఖగమహఴల్ ఇ 
ఫాఫుఔు మెమిడు ఆచా్యల. దీతుతు ఄఔకడే ఆండుమాలోనే రహడడం తృహియంభంచాభు. మోజు మోజుఔు 
ఫాఫు అమోఖమంలో ఎంతో బ యలఖుద్ల ఔతుంచింది. ఄంద్చతేనే నేన ర ైఫరి  థ య నేయల్ఔుతు 
తృహికటీశనర్చ ఄఴపదాభనఔునానన. ఐత ేడాఔీర్చ ఄఖగమహఴల్ మెండె షంఴత్మహల ఴయఔు ఄనభతి 

ఆఴఴలేద్. అ తమహఴత అవీభంలోనే శిక్షణ్ తీషఔునానన. 2013 నండు ననే JVP గహ ఈనానన. ఆటఴియఔ ఄయాంటనిా లో 
700 శేంటలన చఽసహన. ఇ ళేఴన వదీ్ధతో ేిభతో చమేడాతుకూ కహఴలళన వకూాతు సహఴమి నాఔు సిహదించాయల. జంతేఴపలఔు 
చినన లలలఔు మెమిడులు ఆఴఴడం ఄంటే నాఔు భహ ఆశీం ఎంద్ఔంటే యమ ినండు ఴమతిమఔే ఫాఴలేమి మహఴప ఔనఔ తఴయగహ 
కోలుఔునే ఄఴకహవం ఈంది.  
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నేన ేశంటల ఔు చికూత్ ఆచే్  షంద్యబంలో తభ సాద్మంలో ఈనన బఖఴంతేతు ెైన షంూయణబ నై యఱహఴషం ఈంచభతు 
చ పతాన. 

ఇ ళఴే దాఴమహ నేన ఏది చేషా నాననో దాతుతు ేిమించ ఖలఖడం ఄలరహటభమంది. ర ైతయిోతుక్స్ తో తుచేషా ంటే  ేభిాఴతామి 
సహఴమితో ఈననటేల  ఈంటుంది.   

ఇ ర ఫైరి  సహధన ఴలల  నా ఫారహలలో భాయల ఴచి్ ేభితో శేంటుల  చ ేది ఒఔతో యనఖలుగ తేనానన. రహమితు ఒదామి్  ేభిన 
ఄందించి రహమకిోషం తృహియధనలు ఔడా చళే ేయధంగహ సహఴమి నాలో భాయల త చా్యల.  

ంచుకునన కసేులు : 
 కుకకకు భెడ ప నై గామాలు  

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

 ిశ్నలు జఱాఫులు 

1.  విన: కొంద్యల శేంటుల  మమెిడులన తూటలిో ఔలుపకొతు ఄలా చారా్చ ఄభన తూటితు ఖటిూట తాఖడం ఄనఔలంగహ ఈంద్తు 
చ పతేనానయల. ఐతే ఇ డోళజే్ 6TD ఐనటలభతే  శేంటు దతీుఔనాన ఎఔుకఴగహ తీషకోఴడం ఴలన ఏద నైా షభషమగహ భాయడం 
లేదా పలలల ట్ మహఴడం ఴంటియ ఏర ైనా జయలఖుతామా ? 

షభాధానం: ఏ మెమిడు ఐనా చ న మోతాద్లో ఔీభశిక్షణ్తో తీషఔుంటనేే ఫాగహ తుచేషా ంది. తిీ షంద్యబంలోనఽ కహఔత్ృభనా 
కొకఔకసహమి ఄధఔి మోతాద్లో మెమిడు తీషఔుననపడె పలలల ట్ చాలా తీఴంిగహ మహఴచ్. రహమధి లక్షణ్ాలు తీఴంిగహ ఈననపడె 
మెమిడుతు ఎఔుకఴసహయలల  తీషకోఴచ్ కహతూ ఫాగహ తుచమేాలంటే తుమమిత కహలఴమఴధలిో తీషఔుంటనేే భంచిది భమిము మమెిడు 
తు గోయల యౄంలో కహఔ తూటతిో తీషఔుంటేన ేఫాగహ తుచేసహా భ.  

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

2.  విన:  కొంద్యల తృహికటీశనర్చ లు ముద్ట మెమిడు డాిప్్ ఫాటలి్్ లో రళేన తమహఴత రహటితు గోయలతో తుంపతాయల. భమికొంద్యల 
గోయలతో తుంన తయలరహత ేమమెిడు చఔకలు రేసహా యల  ఇ మెండె  ద్ధతేల షమిభ నైరేనా ? 

షభాధానం: మెండె ద్ధతేలలోనఽ పయౌతం ఔటే. ఐత ేభుంద్గహ మమెిడు డాిప్్ రమేడం ఴలన 2/3 ఴంతే ఔనాన ఎఔుకఴ 
గోయలు ఫాటిల్ లో డునపడె రహటితు తొలగించునపడె ఄయ ఴమయధబ  ైతృ్ తాభ. ఄంతేకహఔ మిాణ్ షభమంలోనఽ 
కహమంపలోల నఽ ముద్ట గోయలన తుంపకొతు రహటితు తీషకలెలడబే మీఔు షద్తృహమభుగహ ఈంటుంది.    

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

3.  విన: ెైైభమ ీళెకలోమోజింగ్ కోయౌన లాటసి్క PSC రహమధి తురహయణ్ఔు ర ఫైరి  మెమిడులన ఈయోగించఴచా్– ఐత ేఏ యధంగహ ?   

షభాధానం: ఄఴవమం ఈయోగించ ఴచ్. ఇ మెమిడుతు ఈయోగించి చఽడండు: CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 

Diarrhoea + CC4.11 Liver & Spleen + CC12.4 Autoimmune diseases + 21.4 Stings & Bites. 

SRHVP మిశన్ ఈననరహయభత ే: NM2 Blood + NM22 Liver + NM102 Skin Itch + NM113 Inflammation + BR12 Liver + 

SM5 Peace & Love Alignment + SR284 Chelidonium 30C + SR340 Aloe 30C + SR504 Liver. 

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

4.  విన: భూతిండాలు, ఖుండ , యౌఴయల ఴంటి ధిాన ఄఴమఴ భామిడు చభేంచఔునన శేంటల ఔు ఆఴఴఴలళన ర ఫైరి  చికూత్ 
ఖుమించి షఽచనయౌసహా మహ, ఄటుఴంట ిరహమకిూ కొతాగహ చమేిన ఄఴమఴం టల  వమయీంలో ఴమతిమేఔత మహఔుండా ఄలోల తీ భంద్ల రహడఔం 
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ఴలన రహమి మోఖతుమోధఔ ఴమఴషా తుమీఴయమం ఄఴపతేంద్నే ఈదేదవమం నాఔుంది. ఔనఔ యమకిూ ఇ వకూాతు టశీి మచిేంద్ఔు మెమిడులు 
ఆఴఴఴచా్?  

షభాధానం: ఆటుఴంటి షంద్మహబలలో ేశంటు యొఔక ఄలోతి ర దై్మభునఔు చదేోడెగహ ఈంటృ ఄద ేషభమంలో ళెైడ్ఎపెకీ్స లు 

మహఔుండా ఈండేంద్ఔు తృహికటీశనర్చ సహనబూతితోనే కహఔ యచక్షణ్తోనఽ, ఄఴగహసనా తోనఽ, మెమిడులు ఆఴఴఴలళ ఈంటుంది. 

మీమచిే్ మెమిడు శేంటున  ఱహమీయఔంగహ, భానళఔంగహ  ద్ావంగహ చేమడబకేహఔ కొతాగహ వమయీంలో చేమని ఄఴమరహతుకూ ఴమతిమఔేత 

మహఔుండా చేమఖయౌగేదగిహ ఈండాయౌ.   

ఇ మోఖతుమోధఔ ఴమఴషా కొతా ఄఴమఴభు ెైన దాడు చమేఔుండా ఈండడాతుకూ తగని యమరకే్షణ్ తోతృహటు అమోఖమఴంతబ నై 

అహయభు, డాఔీర్చ షలహతో తగినటుఴంటి రహమమాభభు, యోగహ, అమోఖమఴంతబ ైన అధామతిభఔ జీఴన యధానభు ధామనభు, 

తృహియధనలు ఎంతో ఈఔమిసహా భ. ఆంకహ శేంటల ఔు కహఴలళన ఈయోఖఔయబ నై షఽచనల కోషం ఇ ర ఫ్ై్టు చఽడండు 
 http://www.webmd.com/a-to-z-guides/life-after-transplant-tips-managing-health 

ఆటుఴంట ిరహమకిోషం CC12.1 Adult tonic ఆఴఴడం ఎంతో క్ష్భేఔయం ఄలాగే ఏ మళిాతి లోనభనా షమే  CC15.1 Mental & 

Emotional tonic. నఽ ఆఴఴఴచ్. దీతుతోతృహటుగహ అ ఄఴమాతుకూ చ ందిన మమెిడు ఔడా ఆఴఴడం, తన తీషఔున ేఄలోతి డోస్క 
ఔు చ ందిన నోస్ డ్ ఔడా తతుషమగిహ ఆరహఴయౌ.  

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

5.  విన: భమీ ఎఔుకఴగహ కహఔ తృ్ భనా తుతమభూ ఄలరహటు కిహయం కూయళలు, ఴఔకలు నమిలేరహమకిట, సహమహభ ళేయంచే రహమకిట  
ర ైఫరి  మమెిడులు ఆఴఴఴచా్? 

షభాధానం: ఆఴఴఴచ్, అ మమెిడు లు రహమికట తుచేసహా భ. ఐత ేసహధాయణ్ంగహ భనం ఴఔకలు, సహమహభ తీషకోఴద్దతు చ పత 
ఈంటాభు. ఏబ నైటకిట ఴఔకలు, సహమహభ, భాద్ఔ ద్రిహమలు, కూయళలు ఴంట ిరహటకిూ ఫాతుషలెైన రహమికూ భంద్లు ఆరహఴయౌ్ ఴళేా  
ేశంటలనే షఴమంగహ మిభభయౌన ఔలఴఴలళందగిహ షఽచించాయౌ. ఄంతకేహఔ అ శేంటు షఴమంగహ అ ద్యలరహటు నండు 
ఫమటడడాతుకూ ధాడంగహ షంఔలం చేషకొతు ఈండాయౌ. ఄలాంటి రహమకిూ మెమిడులు షతఴయ షతపయౌతాలన ఆసహా భ.  

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

6.  విన: కొతునషంద్మహబలలో ేశంటు మోఖలక్షణ్ాలు తృహిధమిఔంగహ బ యలఖభమ ఔ సహా భ చేయలఔునానఔ ఏ యధబ నై భాయల 
ఈండద్. ఄటుఴంట ిమళిాతిలో శేంటుఔు బలేు చఔేయ్డాతుకూ తృహికటీశనర్చ ఏమి చ మామయౌ ? 

షభాధానం: ేశంటు డోళేజ్ యశమంలోనఽ భంద్లన బద్ిమచిే యశమంలోనఽ మీ షఽచనలన కచి్తంగహ తృహటించామహ లేదా 
ఄనదేి చఽడండు. ఇ భంద్ల ెైన శేంటుఔు యఱహఴషం తృ్భందా, లేదా ఄతతు ఄంతః చతేన లో ఏద నైా రహమధ ినమభఴఴడాతుకూ 
ఄడెి డెతోందా ఄనదే ిత లుషకోఴడాతుకూ మితినంచండు. కౌతు్యౌంగ్ తో తృహటు  ఄఴషయం బేయఔు రమేే కహంతనశేన్ లో మమెిడు 
ఆఴఴడాతుకూ మితినంచండు. ఫసుఱహ శేంటుఔు షమిభ నై యధానంలో కటలతునసంగ్ ఔు ఖుమచిమేడం, ఄఴషయభు బయేఔు  
మోఖతుమోధఔ వకూాతు ెంచే ఏమహటు తుమభ ఫద్ధబ నై కహలఴమఴధి లో ఄందలేా చఽడండు. అ యధానంలో ఄతతు వమీయం ూమిాగహ 
షసఔమించే యధంగహ భాయల తీషఔుయండు.  

************************************************************************************************ 
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 దవియ ఱ దైుయతు దివయఱాణి  



“ఴవే తునుననా దయ కవ చేయలసుా ంది. తూ హ్ృదమం అనే ూజాుష్భు ఴేవదాియా య భరాతున చేకూయలచకొతు నాకు భయ ంత పీితి 
తృాతిభవుతుంద.ి”                                              

… సతయసామఫాఫా, సతయసామఫాఫా ఱాయ  80 వ ుటీినయోజు, 2005 సందయభంగా యడుదలమన అందయ తూ పేమిించు, అందయ తూ 
ఴేయంచు శీయ ిక నుండి   

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

"యోగాలను తపించుకొనే ఉదేుశ్యంణో మీయల భందులెననన ఱసేుకుంటాయల. కాతూ మీ ఆనందాతున హ్య ంచి మిభమయౌన సాభాజిక యంగా 
ిభాదకయభైెన సాథ మకవ న టటీ   యోగాలెైన అసూమా, డంఫభు, అహ్ంకాయభు, కరయ క వంటి ఱాటి గుయంచి మీయల ణ లుసుకరలేక 
తృో తునానయల. ఈ యోగాలను భటుభామం చేమడాతుకవ ద వైభనే ఔష్ధం తీసుకరండి. బగవంతుడు అతున జీవుల హ్ృదమఱాఴిమ ై 
ఉనానడతు గరవ ంచండి. మియవెయ న ైనా భానఴికంగా కాతూ బౌతికంగా కాతూ  దూళించినా, కషీ్ప టీినా మీయల బగవంతుతు ఫాధ్ించిన ఱాయే 
ఔణాయల. మీ హ్ృదమంలో దేిష్భు, గ వంటి ఱాటికవ సాథ నం కయౌంచవదుు . మీ ఆగరహతున వయకాయచడాతుకవ  జాగరతాగా ఎనునకునన 
దాలను ఉయోగ ంచండి. కాతూ చేతలు యూంలో భాతిం చూకండి. మీ తులు మీయల ణ లుసుకొతు లాచణాా భుణో భయలా 
అటువంటి తులు జయగకుండా ఉండడాతుకవ శ్కవాతుభమతు బగవంతుతు తృాియ ధంచండి."       

                                                  …సతయసామఫాఫా దవియఱాణ,ి 14 అకరీ ఫర్ 1964  

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

ికటనలు 

 ఇండిమా  ఢియ్ు – ఎన్ ఴి ఆర్ : AVP ఴర్చక షహప్  4-5 ఏలి్ 2015, షందిించఴలళన రహయల;  షంగతీ  ర ఫ్ై్ట్ 
 trainer1.delhi@vibrionics.org 

 ముకె  లండన్ : మిపెశిర్చ ళమెినార్చ  19 ఏిల్ 15, షందిించఴలళన రహయల;  జెయం ర ఫ్ై్ట్   jeramjoe@gmail.com లేఔ 
ట యౌతౄ్ న్ నంఫయల  020-8551 3979                                                            

 ముఎస్ఎ  ళ పర్స్ టౌన్, WV: AVP ఴర్చక షహప్  1-3 బే భమిము  17-19 జూలెై  2015, షందిించఴలళన రహయల; షసహన్  
ర ఫ్ై్ట్  trainer1@usa.vibrionics.org 

 ఇండిమా  భుంఫామ : మిపెశిర్చ ళెమినార్చ   6-7 జూన్ 15, షందిించఴలళన రహయల; షందపీ్  ర ఫ్ై్ట్ 
 sanket265@yahoo.co.in 

 ఇటయ్  డువ, ఱ తుస్ : SVP  ఴర్చక షహప్  16-18 ఄకోీ ఫర్చ  15, షందిించఴలళన రహయల; మోనాయౌసహ  ర ఫ్ై్ట్      
 monthlyreports@it.vibrionics.org 

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

mailto:trainer1.delhi@vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:sanket265@yahoo.co.in
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
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 ఄద్నంగహ 

య్ఴ సీర్ కాయంు ప నై తుఱేదిక,  1
st
 ఫిఫివయ   2015 

02897...ముకె 

ముకె లో ఈనన తృహికటీ శనయల కోషం య్ళెషీర్చ లో ఏమహటు చేళన 
ముద్టి కహమంప ఆదే. భమ ఔటి ఇ  షంఴత్యంలో ఏమహటు 
చేదాద భనఔుంటునానభు.  ఇ మోజు ఫాగహ చయౌగహ ఈండడంతో 1.30 కూ 
తృహియంబభు కహఴలళ ఈండగహ 1 ఖంట నండు  షభఔులు మహఴడం 
తృహియంభంచాయల. సహా తుఔ సహభ ళెంటర్చ నండు రహమి కోఅమిినేటర్చ 
షఽచన బేయఔు ఎంద్మో రహలంటీయలల  ఔడా ళేఴ చళేే ఈదేదవమంతో 
భుందే మహఴడం జమిగింది.  బేభు ముతాం అయలఖుయల తృహికటీశనయలo 
కహయమఔీభాతున తృహియంభంచే భుంద్ 108 కొమోఫ పషాఔంలో ఈనన 
తృహియధన చేళ సహఴమితు భా తిీ ఄడెఖులోనఽ షహమం 
ఄందించభతు తృహిమిధషఽా  కహయమఔీభం తృహియంభంచాభు. 

 

కహయమఔీభభు తృహియంభంచడంలో 20 తుభుషహలు అలవమం ఐనటికట కహయమఔీభ మిచమాతుకూ చ ందిన యడుయో ముద్లు కహగహన ే
ేిక్షఔుల ద్ాశీంతా దాతుెైన లఖనభభమంది. యడుయో ది్యవన ూమిా కహగహనే ఄలోతిక్స డాఔీర్చ భమమిు ర ఫైరి  చికూతా్ 
తుపణ్ుమహలు 02802...ముకె ర ైతయిోతుక్స్ ఎలా తుచషేా ంద,ి చ డె అలోచనలు అమోఖమభు ెనై ఎలా ఫిాఴభు చఽపతాభ ఄనే 
యశమాల ెనై ఄద్బతబ నై షింఖం చేసహయల. ఄనంతయం యయల ేకి్షఔులనండు ఔమి షహమం తీషకోతు కూతుళమలాజీ (వమయీ 
చలనభునఔు చ ందని ఱహషాభైు) ట కూనక్స యొఔక ఈయోఖభుల ఖుమించి త యౌమ జేసహయల. ఄనంతయం ర ైతియోతుక్స్ వమీయభు ెైన 
తృహజిటివ్ పయౌతాలు ఔయౌగించేలా ఎలా తు చషేా ంది ఄనదేి ఔడా యఴమించాయల. ఄనంతయం ఆద్దయల తృహికటీశనయలల  ర ైతియోతుక్స్ ెైన తభ 
ఄనబరహలన కోీ డఔీమషిఽా  షింగించాయల.  ఔ తృహికటీశనర్చ తన ఄతమంత కూలశీబ నై మోకహయౌ నొ నండు ర ఫైరి  మెమిడు దాఴమహ ఎలా 
కోలుకోఴడం జమగిిందో  యఴమించాయల. భమ ఔ తృహికటీశనర్చ తన  శేంటు కటళల  నొపల నండు ర ఫైరి  మెమిడు తో ఄతి తఔుకఴ కహలంలో 5 
మోజులోల నే ఎలా నమం చమేఫడుందో  యఴమించాయల.  ఆపడె తన శేంటు ఏ ఆఫఫంద ిలేఔుండా అనంద్ంగహ ఈనానయతు తృహికటీశనర్చ 
యఴమించాయల. 
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ఄనంతయం వినలఔు ఄఴకహవం ఆఴఴడంతో షభఔులు ఄడుగిన 
ఄనఔే  వినలఔు తృహికటీశనర్చ  02802...ముకె భమమిు ఆతయ తృహికటీ 
శనయలల  షభాధానభు చ తృహయల. శేంటుల  మెమిడులన ఎలా 
తీషకోరహలో ఎలాంట ిజాఖీతాలు తీషకోరహలో త లడం 
జమగిింది. దీతు ఴలన తృహికటీశనయలఔు ఔన్లేీ శన్ యశమంలో 
ఎంతో షభమం అదా ఄభమంది.  

మచిమ కహయమఔీభం ూమిాకహగహనే ఔన్లేీ శన్  
తృహియంబభఴడంతో శేంటుల  ఔీబేణ్ా యెఖసహగహయల. ఔన్లేీ శన్ 
యఫాఖభు ముద్టి ఄంతషా లో ఏమహటు చేమడం ఴలన 

గౌీ ండ్ ఫ్్ల ర్చ లో శేంటుల  రచేి ఈండడాతుకూ, భమమిు 
రహమ ిమపిెలిెభంట్ కోషం ఏమహటుల  చమేఫడునాభ. ఆలా 
చేమడం ఴలన కహయమఔీభ తుయఴసణ్భంతటా  తువఫద  
రహతాఴయణ్ం న లకొంది. తృహికటీశనర్చ లు భధబేసభు, 
కటళళనొపలు, జలుఫు, ఫ్ూల , ఴంట ిసహధాయణ్ 
రహమద్లనండు కూలశీబ నై ఖుండ జఫుఫలు, ఴంటి ఴయఔ 
రహమధలఔు మెమిడులు ఆచా్యల. ఄధఔి యఔాతృ్ టు ఄనదేి 
మోఖులలో సహధాయణ్బ  ైతృ్ భంది. భా ఫాంద్భంతా 
ేశంటలన నాలుఖఴ రహయం తిమగిి భభభయౌన ఔయౌళ రహమి 
ఄభతృహిమాలు ( పడ్ ఫామక్స) ఆఴఴఴలళందగిహ భమమిు  
ఏర ైనా మమెిడులు భాయ్ఴలళ ఴళేా  భాయ్డాతుకూ ఔడా 

ఄఴకహవం ఈంటుంద్తు షఽచించాభు.  ఄంతకేహఔ యమలిో ఎఴమిఴద్ద  నండ ైనా తౄ్ న్ గహతూ తిేమతాయం గహతూ మహఔతృ్ భనా రహమతిు తౄహలో 
ఄప్ చమేాలతూ ఔడా తుయణభంచఔునానభు. 



 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

బేభు ముతాంగహ 75 భంద ిేశంటలన 
చఽసహభు. ఇ షంకమ భాఔు చాలా తాా  
తుచి్ంది ఎంద్ఔంటే బేభు ఈననది అయల 
ఖుయం తృహికటీశనయలభు ఔనఔ ఆది భాఔు 
తృ్ ి తా్సదామఔబే. భాలో తిీ ఔకయభూ 
కహయమఔీభభు జమిగని తీయల టల  చాలా 
అనంద్ంగహ ఈనానభు. ఄలాగే ేశంటల  
నండు, రహమితు తీషఔుఴచి్న రహమనిండు, 
షహమఔులనండు, కహఴలళనంత పడ్ ఫామక్స 
లభంచింది.  భా చిఴమ ిఔన్లేీ శన్  
సహమంతంి 6 ఖంటలఔు ూమిాకహఴడంతో 
కహమంప భుగించి సహఴమికూ ఔాతజఞతతలు 
చ యౌలంచి ఆంటకిూ భయయౌనాభు.   

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