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ిమబ ైన నుహిక్టీశనయలకు 

మీయు మీ 108CC ఫాక్స్ మీఛార్్జ చేషకునానమహ? 

నేన నుహిక్టీశనయలకు క భుఖమ గభనికతో ఈ రహమహత లేఖ నుహియంబం చేమాలనకుంటునానన. సహభ ర ైనృమిానిక్స్ మెబ డలీ యొకక 

సహభమహథ ానిన బ యుగుయచడానిక్త బేభు నియంతయంగహ 108CC భాషీర్జ ఫాక్స్ నవినీకయణ చేషత నానభు. మీ ఫాక్స్ ని  

వీల ైనపడలాల  మఛీార్్జ చేమడానిక్త  మిత్నంచండ.ి క్హనీ తి్ మెండె షంఴత్మహలక్త కసహమ ిమివరభాల వక్తతని నిమహధ మించడానిక్త  మీ 

ఫాకు్ని మచీార్్జ చేమడం అనిరహయమం. ఈ ళఴే, న లరహమ ీమినుో యుీ లు కరభభుగహ భాకు ంంచ ేనుహిక్టీశనయలందిమకి్త 
అందించడెతేంది. మీయు మీ ఫాకు్ని  పటీమితలో  లేదా మీ సహథ నిక షభనామకయత తో గహని మఛీార్్జ చేభంచక్ోఴచచ. 

సహభ ర ైనృమిానిక్స్ నుహిక్టీశనయల అంతమహ్ తీమ షంఘంలో చయేండ ి

ధీయగక్హల నిమకీ్షణ తమహాత బేభు సహభ ర ైనృిమానిక్స్ నుహిక్టీశనయల అంతమహ్ తీమ షంఘం యొకక గుమితంప తాిలు (ID cards) అయహత 

ను ందిన JVPలు భమిము SVPలక్త ఇఴాడానిక్త ళదధంగహ ఉననటుల  కిటషిత నానన. ఈ షంఘంలో షబమతాం, ర ైనృమిానిక్స్ సహధనక్త 
భదధతేక్హన భమిము నుహిక్టీశనయలక్త అదనప యక్షణ అందించడానిక్త  ఉదేదశంచఫడింద.ి భా ర ఫ్ై్ట్ www.vibrionics.org న 
షందమిశంచి ఈ షంఘం యొకక నిమభాలు భమమిు నిఫంధనలు అంగీకమించినటల భత,ే ఆన లల న్ దయఖాషత  తాినిన ూమిత చేళ 
ంండ.ి ఆ తమహాత మీకు గుమితంప తాిలు ంఫడెతాభ. 

  

../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.vibrionics.org


 2 

కృతజ్్ఞయతలు 

సహభ ర ైనృమిానిక్స్ లో  బేభు చేళ ేతి్ సహధన, సహామి కా భమమిు అనేక నుహిక్టీశనయల షహమం ఴలన ే
సహధమభఴపతోంద.ిఆనల భన్ రహమహత లేఖకు షభాచాయం అందించిన నుహిక్టీశనయలక్త భా ధనమరహదాలు. గత క ఏడాదగిహ రహమహత లేఖ 

షంచికలోల  మీయు చఽషత నన క్ేషల విఴమహలు, నుహిక్టీశనయల విఴమహలు ళేకమించి ంషత నన నుహిక్టీశనయలకు భమిము 
షంనుహదకతాంలో భాకు తోడడిన నుహిక్టీశనయలకు భా కాతజ్ాతలు. మిఱోధన విఫాగంలో ని ూమిత చేళన నుహిక్టీశనయలక్త భా 
కాతజ్ాతలు. ఈ నుహిక్టీశనయల  విఴమహలు క్తరంద రహిమఫడనిాభ: ఆమె్ంటినా: 02128, 02885; ఆళేీ యేౌమా: 02892; క్ోర భలేమా: 
01616, గీరష: 01626, 02295; ఇండమిా: 02090, 02817, 10014, 10228, 10375, 10776, 10940, 11219, 

11271, 11310, 11476, 11483, 11520, 12051; ఇటయ్: 02494; జనుహన్: 02779; భలేలమా: 02806; 

U.K :00534, 02802, అనాభధమేుడె (1); USA : 02864, అనాభదమేులు (2). 

అదనంగహ నుహిక్టీశనయలందయు తభ తభ నుహింతీమ ఫాశలలో చదఴపక్ోడానిక్త వీలుగహ UK లో నిఴళషత నన సహామి బకుత డ నై క 

నుహిక్టీశనర్జ ఇంగిలష్ ఆనల భన్ రహమహత  లేఖన ఫసుఫాషహ రహమహత లేఖగహ విషత ాతం చళే తన ళేఴని అందషిత నానయు. అద ేషభమంలో, 
నుహిక్టీశనయలకు,మోగులుకు ఉయోగడలేా రహమహత లేఖలన రహమ ినియఴధకి వరభ భమిము వరదధతో ఫసుళ ఫాశలలో అనఴదషిత నన తి్ 
కక అనరహదకులకు  భా గిహడ కాతజ్తలు భమిము అభినందన త యౌమచషేకుంటునానభు.  

మహఫో భ ేన లలోల , భునట ిఫసుళ ఫాషహ రహమహత లేఖలునండ ిగత క్ేష విఴమహలనీన కడాన అందమిక్త అందఫాటులో ఉండాలని 

ఆశషత నానభు.దీని క్ొయక్ె ైఅనరహదకుల షహమం భమింత అఴషయభని త యౌమచేషకుంటునానన. ఈ ళఴే చమేడానిక్త ఆవక్తత 
ఉననరహళైు info@vibrionics.org దాామహ ననన షందిించఴచచ. 

మిపరశిర్జ ఴర్జక షహప్  

 'అదనంగహ' ఈ విఫాగంలో,18th బ ేన ఎళర్క్స్, UKలో జమిగని ర ైనృిమానిక్స్ అఫామషకుల రహమిిక మిపరశిర్జ ఴర్జక షహప్ యొకక క్ొనిన 

భుఖామంఱహలన మీతో ంచక్ోఴడం నాకు ఆనందంగహ ఉంద.ి ఈ షభారవేం నియణమాలు షంకలనం చేళన UK షభనామకయత 
భమిము అతని అదబతబ ైన ట ం కు నా ధనమరహదాలు త లుపకుంటునానన. ఇవి త లుషక్ోఴడానిక్త అఫామషకులందమిక్ట చాలా 
ఆవక్తతగహ ఉంటుంద.ి తి్ కకమకి్త యిోజకయభుగహ ఉండడానిక్త, ఇలాంట ినిరదేికలు బవిశమతేత లో భమినిన అందమితో పంఛక్ొఴలని 
అనకుంటునానభు. మీయు బవిశమతేత లో ర ైనృిమానిక్స్  ఴమహషక్షనుోల  నుహల్గ ంట ేరహట ియొకక భుఖామంఱహలన భాకు మిక్హయుు  చేళ 
ంఴలళందిగహ క్ోయుకుంటునానన. 

ేిభబమతిబ నై సహభ ళేఴలో  

జిత్ క్ ేఅగగమహాల్ 

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

 మిశ్రభాలు ఉయోగ ంచిన కేస  వివమలు 

1. శ్మీయభంతా ద యద 12051…ఇండిమా 

క 85 ఏళల  ఴమక్తత అనేక షంఴత్మహలుగహ తన వమయీభంతా దయదతో ఫాధడాు డె. అతన వివిధ అలోల త్ భందలు భమిము 
లోశనల  రహడనిడిక్త పయౌతం లభించలేద. అతన బే 2014 లో ర ఫైోి  అఫామషకుడెని షందిించాయు. ఈ క్తరంద రహిళన భందలు 
ఇతనిక్త ఇఴాఫడనిాభ: 

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections…TDS 
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3 రహమహల ఴమఴధలిోన ేఅతని ఆమోగమం బ యుగుడింద.ిమెండె న లలు ఈ భందలు తీషకునన తయరహత ఇతని  మోగ లక్షణాలు 
ూమితగహ తగిగనుో మాభ. అతన 2014 డిళరంఫర్జ ఴయకు ఇర ేభందలు మోజుక్త మెండె సహయుల (BD) తీషక్ోఴడం క్ొనసహగించాయు. అతని 

అంత్భ గడమి షమీసోత ందని గరఴ ంచి సహామీ టానిన తన చతే్లో టుీ క్ొని 2014 జనఴమ ి1st న ఇతన కననభూఱహయు. తన 

అసౌకమహమనిన తొలగించి తనని చిఴమిక్త నమంచేళన సహామిక్త కాతజ్ాతలు త లుపకుంటుననటుీ  తన కుటుంబ షబుమలకు చ నుహయు. 

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

2. ఉమ ికేమ మా(దీయఘకయౌక దద ు యలు  ) 11483 ... ఇండిమా  

క 32 ఏళు భఴ ళ విమతీబ ైన ఉమిీక్మేిమాతో  (దదద యుల ) ఫాధడదే.ి ద ిన లలుగహ అలోల త్ భమిము సో మియోత్ ర ైదామలతో 
పయౌతం లేకనుో భషేమిక్త ఈబ  ర ైఫోి  అఫామషకుడిని షందిించింద.ిఈ క్తంద రహిళన భందలు ఈబ కు ఇఴాఫడనిాభ: 

NM21 KBS + NM36 War + NM46 Allergy 2 + NM62 Allergy B + OM28 Immune system + SR268 Anacardium 
(200C) + SR270 Apis Mel + SR319 Thyroid Gland + SR322 Urtica Urens + SR353 Ledum (200C) + SR497 
Histamine…6TD, in water 

ఈ భందలు తీషకునన మెండె మోజులక్త ఈబ కు పల్ అఴపట్ ఴచిచందని త యౌళ ఈబ న అఫామషకుడె క మోజు భందలు 
తీషక్ోఴడం ఆభని చ నుహయు. కరభంగహ ఈబ కు భందలు OD నండ ిBD,TDS ఴయకు రంచడం జమిగింద.ిమెండె రహమహల 
తయరహత ఈబ కు 75% నమబ ైంద.ి ఆయు రహమహల తయరహత ఈబ కునన దదద యుల  ూమితగహ తగిగనుో మాభ. భమో భూడె న లలకు 
ఈబ కు డోళేజ్ రహమహనిక్త క సహమిగహ(OW) తగిగంచఫడింద.ి  

మోగ ిరహమఖమనాలు:  

 ననే 2013లో శఴమహత్ ిబజనలు నుహడెతేండగహ దయదతో కడిన  దదద యుల  నా క్హళైల  భమిము చేతేలు మీద రహమంచి ఉండటం 
చఽళ క డ యభటాలజిసీ్ట ని  షందిించాన. నాకునన రహమధ ిముమిీక్మేిమా మని ఆ ర ైదమడె దాామహ త యౌళంద.ిదాని తయరహత ఎనిమిది 
న లలకు నాక్ొచిచన ఈ చయభ రహమధి భమింత ఎకుకఴభమంద.ి తి్ మోజు నేన అంటి ఴ షీబ నైల  తీషక్ోరహయౌ్ ఴచిచంద.ిఆరై ఐద న లల 
తయరహత 2014 బ ేలో ఈ రహమధ ితీఴబి ైంద.ి నుహిణానిక్త అనుహమం లేకనుో భనా ఈ రహమధ ినాకు చాలా అసౌకమహమనిన కయౌగించింద.ి  

ఆయు న లలనుహటు అలోల త్ భమిము సో మియోత్ ర ైదామలు తీషక్ొని  అయౌళనుో మాన.క మోజు ననే భా ఇంటిక్త ర ళైతేండుగహ 
దామలిో క చినన సహామీ టం మోడెు  మీద డమిుండడం చఽసహన.ఆ టం ర నక సహభ ర  ైనృిమానిక్స్ గుమించి 
రహిళముండడం చఽళ అద ిసహామి నాక్తచిచన  షందవేభని అనించింద.ి 

ర ంటన ేనాకు ఎంతో ిమబ నై భమిము గుమగగ న్(Gurgoan) లో ర ైదమ శనృమహలలో నాతో నుహటు ని చేళన క అఫామషకుమహలు 
గుయుత కు ఴచిచంద.ి ఆబ  నాకు ర ైఫోి  భందలు ర ంటన ేఇచిచంద.ి 

మెండె మోజులలో నాకు రహమధ ితీఴబి ైంద ిక్హని మెండె రహమహల తయరహత నాకు ఈ చయభ రహమధ ిూమితగహ తగిగనుో భంద.ి ఈ ర ైదమం 

తీషకునన ఆయు న లల తయరహత కడా ననే ఎంతో ఆమోగమంగహ ఉనానన. ఇదంతా సహామి దమ ఴలేల  జమిగింద.ి 

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

3. పుడ్ తృమసతుంగ్ , IBS సభసయ 11968 ...ఇండిమా  

క 60 ఏళు భఴ ళకు క పంక్షనలల  ఆహయం తీషకునన అనంతయం తీఴ ిపపడ్ నుహభషనింగ్ లక్షణాలు ముదలమామభ. ఆబ  
దాదాప దళేు నండ ి ఇమటిఫుల్ ఫఴల్ ళండోిం నండ ిఫాద డెతోంద.ి ఆబ  అఫామషకుడిని షందిించిన షభమంలో క 
చకక నీయుకడా తాగలేన మళిథత్లో ఉంద.ి 

అఫామషకుడె ర ంటన ేనీటలిో ఈ క్తరంద రహిళన భందయౌన ఇచాచయు: 

CC4.1 Digestion tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic…TDS 
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క గంటలో  25% నమభభనటుల గహ ఆబ  నూో న్ చళే చ ంద.ి మెండె మోజులు ఈ భందయౌన నీటలిో తీషక్ోఴడంతో ఆబ కు 
రహంతేలు భమమిు విమోచనాలు ూమితగహ తగిగ, ఆహమహనిన క్ొంచం తీషక్ోఴడం ముదలురటిీంద.ి 

ఆబ కు అంతకు భుందనన IBS షభషమ కడా నమబ ైనటుల గహ త యౌమచళేంద.ి ఆబ కునన ఈ IBS షభషమ ఴలల  ఆబ న 
తయచగహ ఆషత్ ిలో చేయచఴలళ ఴచచేద.ి ఈ భందలు తీషక్ోఴడం ఴలన ఆషత్ ిలో చేమ ేఅఴషయం మహలేదని ఆబ  ఎంతో 
ఆనందంగహ త యౌమచళేంద.ి 

అఫామషకుని రహమఖామనం: 

ఇద ివినానక నాకు ఎంతో ఆనందంగహన షంతాత గహన ఉంద.ి 

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

4. భణికట్టి (wrist) మీద గడ్డ  11572...India 

2014 ళరీంఫర్జ 15న క 27 ఏళల  భఴ ళ ఆబ  ఆయు నేలలగహ ఫాదడెతేనన కుడ ిభణకిటుీ  మీద నొకయబ నై గడు  షభషమతో 
అఫామషకుడిని షందిించింద.ి ఆబ కు ఈ క్తరంద రహిళన భందలు ఇఴాఫడినాభ: 

CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + 

CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies...TDS, 200ml తూట్ిలో 5 భాతిలు 

సహామి దమఴలల  ఆబ కు క మోజులోన ే నొ తగిగంద.ిఈ భందలు ఎనిమిద ిమోజులు తీషకునన తయరహత గడు  100% 

తగిగనుో భంద.ిఇంత తాయగహ ఉవభనం కయౌగిందని ఆబ  ఎంతో షంతోశడింద.ి (ర ైనృిమానిక్స్ తీషకున ేభుంద:ఎడభ ర ైప, 
ర ైనృిమానిక్స్ తీషకునన తయరహత :కుడ ిర ైప).  

 

 

 

 

 

 

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

5. కీళ్ళ వులు 02817...India 

అఫామషకుడె రహిళనద:ి బేభు విజమఴంతంగహ నమంచేళన రహమదలలో క్టలల రహప కట.ి నేన ఇంతకభుంద ఈ షభషమతో 
ఫాదధడాు న కనక ఈ ఫాద ఎలాఴపంటుందో  ఊఴ ంచగలన.ఈ షభషమక్త భంద తమాయు చేషత నపడలాల  బగఴంతేడె నాదగేగమ ే

ఉననటుల  అనిషత ంద.ి 

క 49 ఏళు భఴ ళ ఏడళేుగహ ఫాదడెతేనన క్టళు రహపల షభషమఴలల  ననన షందిించింద.ి ఆబ కు మోక్హళైు,మోచతేేలు 
భమిము బుజాలల్ నొ తీఴంిగహ ఉండదే.ి దీనిఴలల  ఆబ కు నిదిటీక నీయషంగహ ఉండదే.ిఆబ  ర ైదమడె ఆబ కు యుభటాభడ్ క్టళు 
రహపలని చ నుహయు.ఆబ  మోక్హళు మీద ఇంజక్షనల  రేభంచక్ోఴడంతోనుహటు మోజుక్త మెండె నుహయళటభాల్ భాతలిు రేషకునేద.ిఆర ై
ఆముమేాద త ైలానినకడా మహషకునేద.ిఆబ  ర దైమడె ఆబ కు వషత ర చిక్తత్ చమేాలని చ డంతో ఆబ  బమడ ిననన ర  ైఫోి  
భందలు క్ొయకు షందిించింద.ి ఆబ కు ఈ క్తరంద రహిళన భందలు ఇఴాఫడనిాభ: 
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CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 
Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue...TDS 

దఴిేన మోజుల తయరహత ఆబ కు క్టళు రహపల షభషమ 70% నమబ ైందని భయు భందలు నిమించకుని ర యుంద.ిఆబ  
రభన్ క్తలల ర్జ్ తీషక్ోఴడం భానేళ హభగహ నిదింిచగయౌగింద.ి మెండె న లల తయురహత ఆబ కు నొ ూమితగహ తగిగంద ిక్హని క్ొదిదగహ 
అసౌకయమం ఉండదే.ినాలుగు న లల తయరహత అదికడా తగిగ షంూయణ ఆమోగహమనిన ను ందింది. 

ఈ క్ేష గుమించి షంక్షిత ంగహ 2014 అంతమహ్ తీమ క్హనపయంస్ట ఫుక్ోల  మహమఫడమిుంద.ి 

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

6. కీళ్ళ వులు ,యలతుకరభంలో అకరభత భమ ము PCOD 02817...India 

క 43 ఏళు భఴ ళ వీప భమమిు క్టళు నొపలతో ఫాధడదే.ిఆబ  క్టళురహపలతో మెండేళైు ఫాధడింద.ిఆబ కు యుతేకరభంలో 
అకరభత ఉండేద.ిఆబ కు PCOD  (నుహయౌళళత క్స ఒఴమిమన్ డళిస్ట ) షభషమ కడా ఉండడంతో తీఴబి నై కడెపనొతో 
ఫాధడదే.ిఈ రహమదలఴలల  ఆబ  ఎంతో అసౌకమహమనిక్త గుయభంది. ఆబ కు తన జుటుీ  దఴపాక్ోఴడం కడా కశీంగహ ఉండదే.ిఆబ  
దినచయమలలో ఉదఴిం కయౌగింద.ిఅలోల త్ భమిము కిాత్ ర ైదామలు ఆబ కు ఉవభనానిన కయౌగించలేద. ఉవభనం 

కలుగుతేందనన ఆవ ఆబ కు నుో భంది. తన షభషమలనీన దఴేపడకి్త ఴదియౌరటిీంద.ి క్ొనానళు తయరహత ఫాఫా దమఴలల  ర ైనృమిానిక్స్ 
ర ైదమం ఆబ కు లభించింద.ిఆబ కు ఈ క్తరంద రహిళన భందలు ఇచాచయు:  

CC3.7 Circulation + CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…TDS 

మెండె మోజుల తయురహత ఆబ  నూో న్ చళే తనకు  రభన్ క్తలల ర్జ  ్రహడ ేఅఴషయం లేదని చ ంద.ి15 మోజుల తయరహత ఆబ కు యుతేకరభం ఏ 

ఫాధ  ాలేకుండా ముదలభంద.ిదీని తయరహత ఆబ కు యుతేకరభంలో కరభత ఏయడింద.ిక న ల మోజులలో ఆబ కు క్టళు నొపలు 50% 

తగిగనుో మాభ.ఆర ైమెండె న లల తయరహత ఆబ కు ఆమోగమం ూమితగహ బ యుగుడింద.ిఆబ  క్టళు రహపలు ఏడఽ న లలో ూమితగహ తగిగనా 
క్టళు రహప షభషమ ఆబ  కుటుంబంలో ఎకుకఴగహ ఉండడంఴలల  ఆబ  ఈ క్తరంద రహిళన భందయౌన మోజుక్ొకసహమ ిరేషకుంట ంద:ి 

CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC20.3 Arthritis…OD 

ఈ క్ేష గుమించి షంక్షిత ంగహ 2014 అంతమహ్ తీమ క్హనపయంస్ట ఫుక్ోల  మహమఫడమిుంద.ి 

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

7. స బ్ర డ్డలో కబెయలు  02817...India 

క kg ఫయుఴప కడా లేన క శవుఴపకు పటిీన క్ొదిద  గంటలోల  క్హబ యుల  రహమధ ిసో క్తనటుల  ర దైమలు చ నుహయు. ఇంకుమఫటేర్జ లో 
రటీఫడని ఆ శవుఴపకు తయౌల నుహలు ండ ిఇఴాఫడింద.ిర దైమలు ఆ శవుఴప ఫతికడం అసహధమభని చ నుహయు. ఆ శవుఴపయొకక 

అభభభభగహయు ర ంటన ేధయభక్షతేలిో క అఫామషకుడనిి కయౌళ ఈ క్తరంద రహిళన భందయౌన నృడుక్తఴాడం క్ోషం తీషకు ర యుంద:ి 

CC4.11 Liver & Spleen + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic…TDS 

తయౌల నుహలులో ఈ భందయౌన కయౌ నృడుకు ఇచాచయు.ఇభందయౌన విఫుత్లో కయౌ ఇంకుమఫేటర్జ మీద జలల డం కడా జమగిింద.ిక 

మోజులో శవుఴపకు    నుహలు జీమిణంచకున ేవక్తత భమిము ఫయుఴప రయగడం నుహియంబభభంద.ిద ిమోజుల తయురహత ఆ శవుఴపయొకక 

ఫయుఴప 2.2 kg లుగహ రమిగడంతో ఆషత్ ినండ ిడిఱహచర్్జ చసేహయు.ఇపడె ఆమోగమంగహ ఉనన ఆ శవుఴపకు భూడళేు ఴమష్. 

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

8. హ ైతృో థెైమభడజి్ఞం, తృదాల వు, కీళ్ు  నొి, భానసక వయకులత 02817... ఇండిమా  

అఫామషకుడె ఇటుల  రహిషత నానయు: బేభు ర ఫైోి  భందలు తీషకుంటుననక ళేనఴ తేడ ిఇంట ల  క 73 ఏళల  భఴ ళన 
కలుషకునానభు.ఆ ళత ర గత 15 షంఴత్మహల నుహటు అనేక షభషమలతో ఫాధడింద:ి ఆబ  అమిక్హళులో భంట,అమిక్హళైు భమిము 
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క్హయౌ రేళులో రహప నొఴలన ఆబ కు నడఴడం కశీభభంద.ి దీనిఴలన భానళక ఆందోళనకు గుయభంద.ిగత ఐద 
షంఴత్లుగహ  ఆబ  క్టళు నొపలు,ఆపక్ొనలేని భూత ివిషయ్న భమిము ఴ ైనుో థ ైమహభడిజం షభషమలతో కడా ఫాద డంిద.ి 

ఆబ  అనేక షంఴత్మహలు అలోల త్ చిక్తత్ తీషకుంద ిక్హని ఆబ  మళిథత్లో బ యుగుదల లేద.ఆబ కునన ఆపక్ొనలేని 

భూతవిిషయ్న షభషమఴలల  ఆబ  ఇలుల  ఴదయౌ ఎకకడకి్త ర యళుద ిక్హద.ఆబ  మళిథత్క్త తనన తాన నిందించకుంటృ ఉండదే.ిఆబ  
నా చతేేలు టుీ కుని ఏడెషఽత  తనకు ర ైనృిమానిక్స్ భందలు ఇఴాభని క్ోమింద.ి ఆబ  తన బయతనండ ివిడినుో భ ఇయర  ై
షంఴత్మహలు అభనటుల  ఆభతో భాటాల డాక త లుషకునానన.ఆబ  అనామోగహమనిక్త ఇద ేభూల క్హయణభని నాకు 
అనించింద.ిచిక్తత్ నుహియంబంలో, ఆబ  మోజురహమ ీ12 వివిధ అలోల త్ భాతలిు తీషకునేద.ి నేన ఆబ  డాకీమిన అడగకుండా ఏ 

అలోల త్ భందని ఆఴదదని చ  ఈ క్తరంద రహిళన భందయౌన ఇచాచన: 

CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC6.2 Hypothyroidism + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + 
CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis…TDS 

ఈ శేంటు నాలుగు మోజుల తయరహత నాకు నూో న్ చళే ఆబ  అలోల త్ భందలు తీషక్ోఴడం ఆేళనటుల  భమిము చాలా ఆనందంగహ 
ఉననటుల  చ ంద.ిఆబ కునన మోగ లక్షణాలు 50% ఴయకు తగిగనుో మామని చ ంద.ినేన ఆబ  ర ైదమడిని షందిించకుండా అలోల త్క 

భందలు ఆడానిక్త వీలు లేదని చ నా ఆబ  వినలేద. 

15 మోజుల తయరహత ఆబ  భందల మీపల్ క్ొయకు ననన షందిించినపడె ఆబ కు 70% నమబ ైందని చ ంద.ిఆబ  నాతో 
"ననే ఈ అదబతబ నై  భందయౌన భాతబి ేతీషకుంటాన" అని చ ంద.ి ఆబ  ముదట ిషందయశన జమగిని క న ల తయురహత 

ఆబ కు చాలాఴయకు తన షభషమలు  తగిగనటుల  చ ంద.ి క్ొదిద  రహమహల తయరహత ూమితగహ ఆబ కు నమబ ైంద.ిఇపడె ఆబ  
ఆమోగమంగహన ఆనందంగహన ఉంద.ికరభం తకుండా ఆబ  అభాతంగహ ఫావించ ేఈ ర ైఫోి  భందయౌన తీషక్ోఴడం క్ొనసహగిసోత ంది.  

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

9. ఆిక్స న యమ ైటి్స్క (ఆిక్స నయంలో వు) భమ ము ట్రి కోభా( కొమయకండ్ల వయధ)ి02817... ఇండిమా 

అఫామషకుడె ఇటుల  రహిషత నానయు: క 23 ఏళు ముఴకుడెకు ఆయు షంఴత్మహలు తీఴబి ైన కంట ిషభషమలతో 
ఫాధడరేహడె.అతనిక్త ఆీక్స నమమెైటసి్ట భమమిు టాిక్ోభా(క్ొమమకండల రహమధ)ి ఉననటుల  ర దైమలు నిమహధ యణ చేసహయు.అతన 
ళరీమహభడ్ భాతలిు రహడేరహడె.ఈ మోగ షభషమల  ఫిాఴం అతని చదఴప మీద డింద.ి అతని కళైు ఎపడె నీళైు క్హయుత, 

ఎయరగహ భమిము నొగహ ఉండడంతో అతన ఏడేచరహడె. భుంఫ్ైలో క్హలుశమం అధకింగహన భమిము రహతాఴయణం చాలా రడేిగహన 
ఉంటుందని ర దైమలు ఆ మోగ ికుటుంఫానిన భుంఫ్ైని ఴదయిౌ ర యనుో భనానయు క్హని అతని తండి ిభుంఫ్లైో రహమనుహయం నడెపత 

ఉండడం ఴలన అకకడ ేఉండినుో మాయు. ఆ ముఴకుడిక్త ఎఴమతిోనఽ భాటాల డడం క్హని ఎకకడకిభనా ర ళుడం క్హని ఇశీభుండేద ి

క్హద.అతని తయౌల ననన ర ఫైోి  చిక్తత్ క్ోషం షందిించింద.ి అతనిక్త ఈ క్తరంద రహిళన భందలు ఇఴాఫడనిాభ: 

CC3.7 Circulation + CC7.3 Eye infections + CC7.6 Eye injury + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + a nosode of his steroids (prepared with the SRHVP 
machine)…TDS 

ఇద ేభందయౌన కంట ిచకకలు ఴల  ఉయోగించడానిక్త నీనయులో తమాయు చేమఫడింద.ి మెండె మోజులోల , అతని కళు 
ఎయుప,భంట భమమిు నీళైు క్హయడం ఴంట ిలక్షణాలు 50% ఴయకు తగిగనుో మాభ. భమో ద ిమోజుల షభమం లో అతన తన 

కళులో  భధామసనం ూట క్ొదిదగహ అసౌకయమం భాతంి ఉందని, 90% నమబ ైందని చాలా ఆనందభుగహ త యౌనుహడె. భమో న ల 

మోజులలో అతనిక్త షంూయణంగహ నమబ ైందని త యౌనుహడె. అతన ఇపడె మోజురహమ ికసహమ ి(OD) ఈ భందయౌన ల్్ యౄంలో 
భమిము కళు చకకలు ఴల  తీషక్ోఴడం క్ొనసహగషిత నానడె.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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10. ధీయగకయౌక వీు నొి భమ ము శ్మాట్ిక 02892…ఆసేి్యౌమా 

ఇయర  ైఏళుగహ వీప భమమిు బ డ నొతో ఫాదడెతేనన క 48 ఏళు భఴ ళ, క సహభ బకుత డె దాామహ అఫామషకుడిని 

షందిించింద.ిఆబ కు వమాటకి్హ నొ భమమిు నుహదాలలో భండెతేనన షంచలనం కడా ఉండేవి. దీనిక్త క్హయణం షిఴ 

షభమంలో ఆబ కు ఇచిచన ఎడఽమయల్ ఴలన అముమండచచని ఆబ  చ ంద.ి19 ఏళు ఴమష్పడె క క్హయు భిాదంలో 
ఆబ  క్ోక్తక్స్ (ర ననూషలు కయౌళ ఏయడ ేత్ిక్ోణాక్హయప చినన ఎభుక) ద ఫఫ త్ందని చ ంద.ి ఆబ  ఉవభనం క్ొయకు ఇనిన 

షంఴత్మహలు యోగహ, రలైేట్్, పజియోథ య, ళామిభంగ్ భమిము అలోల త్ భమిము సో యోత్ భందలు మిత్నంచాయు 
క్హని షపయౌతం లభించలేద. పరఫఴిమ ి18 న ఆబ కు క్తరంద రహిళన భందలు ఇఴాఫడనిాభ: 

CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive 
tissue + CC20.5 Spine…TDS 

5 రహమహల తయురహత ఆబ  త్మగి ిభామిచ 29 న అఫామషకుని షందిించినపడె ఆబ  మోగ లక్షణాలలో ఏ విధబ ైన భాయులేదని, అనుహయధం 

ఴలన ఆబ  భందయౌన షమెైన మోతాద తీషక్ోఴడంలేదని త యౌళంద.ి ఆబ  అనుహయధం షమ ిచేళ ఆబ  భనలరహమకులతతో 
ఫాదడెతేననటుల  త లడంతో, ఆబ కు భునప ఇచిచన భందలో CC15.1 Mental & Emotional tonic చేమిచ ఇఴాడం జమిగింద.ి 

 ఏడె రహమహల తయురహత, బే 20న, ఆబ  త్మగి ిషందిించినపడె 20 షంఴత్మహలలో ముదటిసహమగిహ ఆబ కు నొనండ ి

ఉవభనం కయౌగిందని చ ంద.ిఆబ కు ఈ మోగ లక్షణాలు ూమితగహ తగిగనటిక్ట, దీయఘక్హలంగహ ఈ షభషమలు ఉండడంఴలన 

అఫామషకుడె ఆబ న ర ైఫోి  భందలు భమ ిక్ొదిద  క్హలం నుహటు తీషక్ొభభని చ నుహయు.ఏిల్ 2015 నాటకి్త, ఆబ  ర ైనృిమానిక్స్ 

చిక్తత్ తీషక్ోఴడం క్ొనసహగిసోత ంద.ిఆబ  ఫాగసహామి ఊమిత్తేత ల క్హమన్మోత  ఫాద డెతేనన క్హయణంగహ ఆబ  అఫామషకుడనిి 

భదదతే భమమిు క్గని్యౌంగ్ క్ొయకు షందిిసోత ంద.ి ఆబ  బయతకు తిామభానమ చిక్తత్ తీషక్ోఴడం ఇశీం లేద. 

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

11. చయమం మీద ుండ్లు  భమ ము ద యద 02892 ... ఆసేి్యౌమా 

క 47 ఏళు ఴమక్తత మెండేళుగహ తన చయభం మీద నొ భమమిు భంటతో కడిన ధదద యుల తో ఫాధడరేహడె. ఈ చయభరహమధ ిఴలన 

అతనిక్త చయభం మీద షఽదలతో గుచచతేననటుల  ఉండదేని చ నుహడె.మెండె న లలుగహ దదద యుల  అతని వమీయభంతము రహమంచడంతో 
అతని అసౌకయమం భమింత రమగింిద.ి(ఈ క్తరంద ఇఴాఫడని టంలో (ఎడభ) అతని ఎడభ బుజం భమమిు చభే చఽడండ)ి. 

అతన అలోల త్ భమమిు అనకే యక్హల లేనాలు రహడాడె క్హని ఉవభనం కలుగలేద. 
2015 పరఫఴిమ ి1న అఫామషకుడె అతనిక్త ఈ క్తరంద రహిళన భందలు ఇచాచయు: 

CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.4 Stings & Bites + CC21.6 
Eczema...TDS 

చయభం రైన మహమడానిక్త ఇర ేభందయౌనవిఫుత్ భమిము ఆయౌవ్ ఆభలోల  కయౌ అతనిక్త ఇఴాఫడింద.ి ఈ భందయౌనమోజురహమ ిమెండె 
సహయుల (BD) చయభం మీద మహమభని అతనిక్త షలహ ఇఴాఫడంిద.ి 

మెండె మోజుల తయరహత పరఫఴిమ ి3న అతనిక్త భంట భమమిు దయద తగిగనటుల  త యౌనుహడె.ఈ భందలు అదబతంగహ నిచళే అతని 

చయభ రహమధ ిక న ల మోజులలో ూమిటగిహ తగిగనుో భంద.ి క్తరంద ఇచిచన టం (కుడ)ి చఽడండ.ి 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

12. హ యౌట్ోసస్క (నోట్ిద మాసన)03119...గీరస  

క 50 ఏళు ఴమక్తత చినన ఴమష్నండి నలటిదమహాషన షభషమతో ఫాధడరేహయు. ఈ షభషమ ఴలన ఆమన షమీంలో ఉననరహమతిో 
భాటాల డం ఇఫబందిగహ అనించి ఆందోళన డేరహయు. 2013 అక్ోీ ఫర్జ 5న ఈ శేంటుకు ఈ క్తరంద రహిళన భందలు ఇఴాఫడనిాభ:  

CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC19.5 Sinusitis...TDS 

క న ల మోజులలో ఆ శేంటుక్త 70% నమబ ైంద.ి భమో న ల మోజులలో ఆభనకు ఈ షభషమ ూమితగహ తగిగనుో భంద.ి దాని తయరహత 

మోతాద మోజురహమ ికటిగహ(OD)తగిగంచ ఫడింద.ి మోగ నిరహయణక్ె ైఆ ేశంటు 2014 జూన్ ఴయకు ఈ భందలు తీషక్ోఴడం 

క్ొనసహగించాయు. 

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

13. కీళ్ళ ఫరద12051...ఇండిమా 

క 75 ఏళు ఴాదధ డె మోజుక్త కట ినండ ిమెండె క్తలోమీటయుల  నడఴగయౌగరేహయు.సఠహతేత గహ 2014 భామోల ోక మోజు ఆభన కుడ ి

మోక్హలులో విమీతబ నై నొఴలల  నడఴలేక నుో మాయు. డాల ర్జ స నలగరప, ఎక్మ,ే MRI భమమిు ఇతయ మకీ్షల దాామహ ఆమన 

యొకక కుడ ిమోక్హలులో ఆళీయో ఆయథమెటైసి్ట(క్టళు ఫాద) ఉందని డాకీర్జ నిమహధ మించాయు. క న ల రైన అలోల త్ భందలు 
రహడినడకి్త పయౌతం కనడలేద.ఆభన భమో ర ైదమడిని షందిించినపడె ఆభనకు ఫయోరతభడెల , క్ొలాజన్ భమమిు 
సో డిమం హమలుమోనటే్ కయౌన మివరభం ఇఴాఫడింద.ి  

ఇద ేషభమంలో ఆభనకు ర ైఫోి  భందలు కడా ఇఴాడం జమగిింద:ి 

CC12.1 Adult Tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 
Muscles and Supportive tissue + CC20.5 Spine…QDS 

క న ల మోజుల తయరహత ఆభనకు 70% ఉవభనం కయౌగింద.ిఇద ేభందయౌన ఆభనకు చిటకిడె విబూత్ భమమిు ఆయౌవ్ 

ఆభలోల  కయౌ  మోక్హలు మీద రహిమడానిక్త ఇఴాఫడింద.ిఇలా చేమడం దాామహ ఆభనకు అదబతబ నై పయౌతం లభించింద.ిభమో 
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న ల తయరహత ఆభన సహధాయణంగహ నడఴగయౌగహడె.మోక్హలు మీద భంద భమమిు విబూత్ కయౌన ఆయౌవ్ ఆభల్ రహిమడం ఴలన 

ఉవభనం భమింత రగేంగహ లభించిందని ఆభన గభనించాయు. 

ఇంత ఉవభనం కలగడంఴలన ఆభన యొకక డాకీర్జ అలోల త్ భందల మోతాద రహమహనిక్త కసహమగిహ తగిగంచాయు. 2014 

డిషంఫర్జ నండ ిఆభన క్టళు ఫాద షంబందించిన భందని మోజురహమ ిమెండెసహయుల  (BD) తీషకుంటృ భమమిు కసహమ ి(OD) 

మోక్హలు రైన రహిషత నానయు.క్ొనిన న లల క్తరతం అసహధమం అనించిన ని ఇపడె సహధమబ నైందకు చాలా షంతోశంగహ ఉందని 

ఆభన చ నుహయు. బగరహనియొకక అనుహయబ ైన కయుణ ఴలల  ఆభనక్త నమబ ైందని,సహామిక్త కాతజ్ాతలు త లుపకునానయు. 

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

14. వ మ ిగో 12051...ఇండిమా 

క 48 ఏళు భఴ ళ మెండె షంఴత్మహలు తీఴబి నై ర మిీగో షభషమతో ఫాధడింద.ిఆబ కు విమతీబ నై విక్హయం, రహంతేలుతో నుహటు 
నిలకడగహ నడఴలేక నుో ఴడం ఴంట ిలక్షణాలు ఉండవేి. ఆబ  క ఏడాద ినుహటు క నాడ ీవషత ర నిపణుడె ఇచిచన అలోల త్ భందలు 
రహడింద ిక్హని ఉవభనం కలుగలేద. సహభ ర ైనృిమానిక్స్ చిక్తత్ గుమించి త లుషక్ొని ఆబ  అఫామషకుడిని షందిించింద.ి 

ఆబ కు ఈ క్తరంద రహిళన భందలు ఇఴాఫడినాభ: 

CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.7 Vertigo…TDS 

క రహయంలో ఆబ కునన మోగ లక్షణాలు 90% ఴయకు తగిగ భమో న ల మోజులలో ఆబ కు ూమిత ఉవభనం లభించింద.ిఆబ  ఇపడె 
ఇర ేభందయౌన మోజురహమ ికసహమ ితీషకుంట ంద.ి ఇంత అదబతంగహ ఆబ కు రహమధ ినిరహయణ సిహధించినంతేకు సహామిక్త 
కాతజ్ాతలు త లుపకుంద.ి 

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

15. UTI భమ ము ఆసాభా 02707 & 02766...UK 

ఈ అఫామషకుమహయౌ బేనలుల డె(46 ఏళు ఴమష్) 2014 ఎలి్ 28 న విమతీబ నై రహంతేలతో ఆవత్లిో చయేచడాు డె.అతనిక్త 
అనకే దీయఘ క్హయౌక ఆమోగమ షభషమలు కడా ఉండవేి: నడఴలేకనుో ఴడం,భాటాల డలేక నుో ఴడం, ఎల ్(అసహభయం),ఱహవాత క్షరహతం 

దాామహ ఫాదతిబ నై క చభే భమిము క్టళు రహమధ.ిఇంతేక్హకుండా అతనిక్త ఆషతభా భమిము అలల మీ్ల ఴలల  ఱహాష తీషక్ోఴడం 

భమిము ఆహమహనిన మింగడం ఇఫబందకియంగహ ఉండేద.ి ఇనిన ఆమోగమ షభషమలు ఉననడిక్త అతన అందమితోన ేిభగహన 
ఆనందంగహన షంఴదించగయౌగరేహడె.  

త్తడ ిభమిము అనామోగమంఴలల  ఆవత్ిలో అతనిక్త నిద ిటేీదకి్హద. 

బే 1న శేంటు బేనత తతన ర ఫైోి  అఫామషకుమహలు మహత్ ి8.30క్త ఆవత్కి్త చేయుకునానక శేంటున క నివఫధబ నై గదలిోక్త 
తయయౌంచాయు. అకకడ అఫామషకుమహలు ేశంటుకు హమీ ఇచిచ అతన షయక్షతింగహ భమమిు ఱిహంతంగహ ఉండడానిక్త 
షహమడింద.ిఆ మహత్ ి10క్త డాకీర్జ శేంటుకు తీఴబి నై భూత ిషంకరభణ ఉందని ేశంటు మోగ చమతి ిదాలీలో రటుీ క్ొని, అతన 
క్ోలుక్ోఴడం చాలా కశీభని చ నుహయు. ేశంటుక్త గహడ మానీిఫమాటికుల  ఇళేత  ఉవభనం కలుగఴచచని చ నుహయు.  

ఏదేబ నైటిక్ట అఫామషకుమహలు బగరహన్ మీద ూమిత విఱహాంతో ర ైఫోి  అఫామషకుడ నై తన బయతకు నూో న్ చేళ SRHVPమంతిం దాామహ 
ఈ క్తరంద రహిళన భందయౌన సిహయం చేమభని(ఫాిడ్ క్హళీంగ్) చ ంద.ి 

UTI క్ోషం: 

#1. CC13.2 Kidney & Bladder infections…6TD 

ఱహాష షభషమ క్ోషం:  
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#2. "Breathe Well" (CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough 
chronic)…6TD 

ఆ మోజు ేశంటు ఏమి తాగనిా రహంత్ చేషకునానడె క్హని ఆ భుంద ఉననదానికనాన అతని మళిథత్లో బ యుగు 
ఏయడింద.ిభయుషట ిమోజు అఫామషకుమహలు శేంటుకు వీటనృక్స్(ధానమంలో క యకం) త్నించింద.ి ఆ తమహాత అతనిక్త ఆవత్లిో 
చేమహక ముదటిసహమ ినిద ిటిీంద.ి అతన కరభంగహ ఆహయం తీషక్ోఴడం నుహియంభించాడె.భమో మెండె మోజులలో అతన అనిన రళేలు 
ఆసయం తీషక్ోఴడం ముదలురటాీ డె. 

ేశంటుకు అత తతన ఈ అఫామషకుమహలు తి్ మోజు అతనితో ఉదమం 8.30నండ ిసహమంతంి 5.30 ఴయకు ఉండేద.ి అఫామషకుమహయౌ 
ేిభ, షంయక్షణ భమమిు ర ఫైోి  భందలు క్హయణంగహ ేశంటుకు ూమితగహ నమబ  ైబ ే6న అతనిన ఆవత్నిండ ిడిఱహచర్్జ చేసహయు. 

క్తరంద రహిళన విధంగహ శేంటు ర ైఫోి  భందల మోతాదని కరభంగహ తగిగంచకునానడె. భమో భూడె మోజులకు #1.భూడె 
సహయులు(TDS) తీషకునానడె, ఆర ైభూడె మోజులకు మెండె సహయుల (BD), ఆర ైక రహమహనిక్త భూడె సహయుల  (3TW) , ఆ తమహాత 
క్ొనిన రహమహలకు రహమహనిక్త కసహమ(ిOW). అఫామషకుమహలు కరభానగతంగహ క నిరహయణ చయమగహ ఈ భందయౌన సిహయం చమేడం 
క్ొనసహగసిోత ంద.ి 

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

16. ఒక కుకకకు గుదభు సంకరభణ11572... ఇండిమా 

జెైమహమన ేక ఏడెననయ ఏళు ఆడ  గోల ు న్ మిట ఴియుక తీఴబి ైన గుదభు షంకరభణ కయౌగింద.ి గుదభు నుహింతం చటృీ  చీభు 
క్హయుతేండేద.ి దానిక్త జాయం లేదక్హని నీయషంగహ ఉండేద.ి చీభు క్హమ ేనుహింతంనండ ిదమహాషన ఴషత ండదే.ి దానిక్త అలోల త్ క్హని ఇంక్ ే

విధబ నై ర దైమం క్హని చేభంచలేద.2015 ఎలి్ 23న అఫామషకుడె ఈ క్తరంద రహిళన భందయౌనచిచ కుకకకు సో క్తన రహమధిని నమం 

చేళంద:ి 

#1. CC1.1 Animal tonic + CC4.4 Constipation + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD 

#2. CC4.4 Constipation + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD, applied externally in water 

ఈ భందయౌచిచన మెండోమోజుక్త చీభు క్హయడం తగిగంద.ిక్హని పండె తగగలేద.ఈ భందయౌన భమో నాలుగు మోజులు క్ొనసహగంిచడంతో 
80% నమబ ైంద.ిఏడో మోజునండి మోతాద TDSగహ తగిగంచఫడింద.ి ద ిమోజుల తమహాత ఆ కుకకకు 100% నమబ ైంద.ి  

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

 అఫరయసకుల వివమలు 

అఫరయసకుమయౌ వివమలు 02817...India  

నేన నా బయత ఎలా ర ఫైోి  సహధకులుగహ అయహత ను ంది ఈ అతేమతతభబ ైన ళేఴ చళే ేఅఴక్హఱహనిన ను ందాభననదానిన గుమించిన అనేక 

విఴమహలు తొయౌ అంతమహ్ తీమ క్హనపయంస్ట(2014 జనఴమ)ి పషతకంలో ఇంతకు భుంద ేచిమిం 

ఫడనిాభ.షంక్షిత ంగహ నా విఴమహలు: ననే గత 37 షంఴత్మహలుగహ భుంఫ్ైలో నిఴళషత నానన. 
2003 ఴయకు ననే అతమంత అభిఴాదిధ  చ ందతేనన ఆధామత్భక జీవితానిన అనబవించదేానిన. ఆ 

షభమంలో జమిగని క దయదిశీకయబ ైన షంగటన నా జీవితానిన భామిచరేళంద.ి 

భనలరహమకులతా భమిము సహథ నబదధబ నై జీఴన ఱ ైయౌ నాలో ఆయథమెటైిస్ట (క్టళు రహప) మోగహనిక్త దామ ి

తీసహభ. ఎనిన ర దైామలు చేభంచకునాన ఉవభనం కలుగలేద. క ళేనఴ తేడె దాామహ 
ర ైనృిమానిక్స్ చిక్తత్ తీషకుని ూమితగహ క్ోలుకునానన. ర ైనృమిానిక్స్ అందిషత నన 

భానరహతీతబ ైన పయౌతాలన షామంగహ చఽసహక ననే నా బయత ర ైఫోి  అఫామషకులుగహ శక్షణ 



 11 

ను ందాలని నియణభంచకునానభు. 2009 బేలో భుంఫ్లైో ధయభక్షతేంిలో అళళరీంట్ ర ఫైోి  నుహిక్టీశనయుల గహ (AVP) శక్షణ ను ందడానిక్త 
అఴక్హవం ఴచిచంద.ి 2011 జనఴమలిో జూనిమర్జ ర ఫైోి  అఫామషకులుగహ(JVP)శక్షణ ను ంది, ఆ తమహాత 2011 ఎలి్ లో బేభు 
తొయౌసహమగిహ ఱిహంత్ నిలమం ర యునపడె భాకు ళనిమర్జ ర ఫైోి  అఫామషకుల శక్షణ ను ందే అఴక్హవం లభించింద.ి 

బేభు ఱిహంత్ నిలమం మెైలేా ళేీశనలల  తొయౌసహమగిహ SRHVP మంతంి ఉయోగించి జాయం భమిము ళైు నొపలతో ఫాద 

డెతేనన క లల రహడకి్త భంద తమాయుచళే ఇఴాడం జమగిింద.ిక గంటలో ఆ లల రహడకి్త జాయం తగిగ ఆకయౌకడా రళేంద.ిఅద ి

చఽళ భాకు ఎంతో ఆనందం కయౌగింద.ిబేభు మిత షందమిశంచిన తి్సహమ,ి ఆ పణమషథలం ేభిా ఱహంతేలతో నిండని క 

భహషభుదభినన ఫాఴన భాలో కలుగుతేంద.ి  

2011 జుల ైలో బేభు "ఆల్ ఇండిమా ట చర్జ ట్ైరనింగ్"(మహలీమే ర ైఫోి  ఉనుహధామముల శక్షణ) ూమిత చేసహభు.నుహియంబంలో బభేు 
జఫలర్జ భమిము నాగూమోల  ఇతయ ర ైఫోి  ఉనుహధామములకు షసక్హయులుగహముండ ిఅనబఴం ను ందాభు.ఇట ిఴయకు బేభు 
అనకే ఴర్జక షహపలు జమి 80 రైగహ AVP లు భమిము JVP లకు శక్షణ ఇచాచభు. ఫామహమబయథయౌదధయభు క ఫలబ నై జటుీ గహ భా 
ళేఴన అందిషత నానభని నా ఫాఴన. బేభు ఫాయతదేవంలో ఇతయ నుహింతాలలో ర ైనృిమానిక్స్ యొకక విశశీతన రహమత  చేమడానిక్త 
షహమడెతేననంతేకు చాలా ఆనందిషత నానభు.ఇతయ ర ఫైోి  సహధకులకు శక్షణ ఇఴాడం దాామహ భా ర ఫైోి  సహధన  భమింత 

బ యుగు డెతోంద.ి 

బేభు ఏడె షంఴత్మహలలో 12,000కు రనై శేంటల కు ర ైఫోి  చిక్తత్ ఇఴాడం జమగిింద.ిఇందలో 80% నండ ి90% క్ేషలలో 
విజమఴంతబ ైన పయౌతాలు లభించాభ. బేభు కరభం తకుండా తి్న ల మెండఴ భమమిు నాలగ ఴ వనిరహయం భుంఫ్లైో 
ధయభక్షతేంిలో జమి ేర ైఫోి  క్తలనిక్ోల  హజయఴపతేనానభు. 

బేభు చేషత నన ర ైఫోి  సహధనర ైక్ొనిన ఆలోచనలు: ఏడళేుగహ ర ైఫోి  అఫామషం చేమడం ఴలల  మోగుల షభషమలు భమిము మోగ 

లక్షణాలు రైన భాకు భంచి అఴగహసన, మోగ నిదానం చళే ేసహభయధాం మేిగ ిఉననత మీత్లో ర ైఫోి  చిక్తత్న అందించ 

గలుగుతేనానభు.భుంఫ్ైలాంట ిభహనగమహలలో అధికబ ైన క్హలుశమం, ఉదోమగషత లు ఎకుకఴ షభమం మిాణం 

చేమఴయౌళముండడం, త్తడ ిఴంట ిక్హయణాల ఴలల  భానళక భమిము ఱహమమీిక షభషమలు ఎకుకఴగహ ఉంటునానభ. 

ఫాఫా ఎఴమెఴమని ైత ేఈ చిక్తత్ దాామహ నమం చమేాలనకుంటునానమో రహమిని భా దగగమిక్త ఫాఫాభ ేంషత నానయు. వీలభనంత 

ఎకుకఴగహ ర ైఫోి  ళేఴన అఴషయబ ైనరహమిక్త అందించాలననద ేభా లక్షమం.ఈ ఉననతబ ైన సహధన చేమడంతో భనభందయభు కడా 
బగఴంతేనియొకక నృడులబమేనన నిజానిన గరఴ ంచగయౌగహభు.ర ైఫోి  సహధన దాామహ భాకు సహట ిభానఴపలకు షహమ డ ేక 

షఴయణ అఴక్హవం ఴచిచందని ఫావిషత నానభు. మోగులర ైజాయౌ చఽడం కనాన ేిభనిఴాడం ఎంతో ధిానభని నాకు అఴగతబ ంైద.ి 

అనేక భంద ిమోగులు, రహమ ిజీఴనఱ ైయౌలో బేభు చ ే సహధాయణబ ైన అనకలబ ైన భాయులు చషేక్ోఴడం దాామహ షంూయణ 
ఆమోగహమనిన ను ందతేనానయు. 

 భాకు ఎంతో ేియణనిచిచన క శవుఫాలుడె క్షే విఴయం: క్హబ యుల  సో క్తన క శవుఫాలుడె ర ైఫోి  భందలతో నమం క్హఴడంతో ఆ 

శవుఴపయొకక అభభభభగహయు ఆ శవుఴపన "ఫాఫా నృడు" మని యౌచదే.ి ఆ శవుఴపయొకక అందబ నై నఴపా చఽళనపడె 
బగఴంతేడె షామంగహ ంపతేనన మోగులందమకి్ట ఇంక్హ ఎకుకఴగహ ళఴేనంధించాలని నుో ి తా్సన కయౌగింద.ి షయాతాి షయా రేళలా 
ఫాఫా ఉనిక్తని బేభు గరఴ ంచ గలుగుతేనానభు. 

క్తల శీబ ైన క్ేషలలో బేభు SRHVP మంతాినిన రహడ ితిేమక భందయౌన తమాయు చేమడం చాలా ఉయోగకయభని 

త లుషకునానభు.క్ొనిన క్ేషలలో ేశంటు తీషకుంటునన ఆంటఫిమాటిక్స యొకక నలసో డెన ఆ శేంటుకు  తమాయు చేళఴాడం 

భంచి పయౌతాలని అందిసోత ంద.ిఈ విధభుగహ తమాయుచేమఫడిన నలసో డ్ ఆంటఫిమాటిక్స ఴలల  కయౌగ ేదశ ర్ఫారహలన తొలగించడబ ే

క్హక అద ేకక ఆంటఫిమాటిక్హల గహ నిచషేత ంద.ి 
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అంతమహ్ తీమ ర ైనృిమానిక్స్ క్హనపయంస్ట పషతకంలో చిమింఫడని క్ేష విఴమహలు భమమిు ఇతయ షభాచామహలు ర ైనృిమానిక్స్ 

చిక్తత్ర ైేశంటుల కునన నభభక్హనిన భమింత ఫలయచడానిక్త  చాలా షహమకయంగహ ఉంటామని నా నభభకం. శేంటల  నభభకం 

రయగడం ఴలల  షపయౌతాలు రగేంగహ లబమభఴపతాభ. శేంటుల క్త షంబందించిన అనిన విఴమహలు క పషతకంలో తకుండా 
రహిషఽత ండాలని, ఈ విశమంలో కరభశక్షణ నుహటించడం భుఖమభని బేభు అఫామషకులందమకి్ట షలహ ఇషఽత  ఉంటాభు. అంతకంట ే

భుఖమంగహ శేంటుల  అఫామషకులని షందిించడానిక్త  ఆనందంగహ మహరహయౌ. భా ద గగయ శక్షణ ను ందిన అఫామషకులందమిక్ట ర ైఫోి  
పషతక్హలు చదఴపత ఉండభని షలహ ఇసహత భు.  

బేభు ర ైఫోి  సహధన చేమడం ఴలల  ను ందిన వుఫాళ్షలు అనేకం.భాకు ఇంత ఉతతభబ ైన ళేఴ చేళే అఴక్హఱహనిన 

ఇచిచనందకు ఫాఫాకు భా కాతజ్ాతలు త లుపకుంటునానభు. 

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

అఫరయసకుమయౌ వివమలు 02892...ఆసేి్యౌమా  

నమి్ంగ్ లో భమిము షిఽత్ర ైదమం లో నాకు నేధమభుంద.ినేన షిత తం సహామీ యొకక ఐద 
భానఴతా విలుఴలన ఫోధించ ేఉనుహధామములకు షసక్హమిగహ శక్షణ ను ందతేనానన.ననే సహామి 

యొకక ఆచయణాతభక ఆధామత్భక ఫో ధనల ఆధాయంగహ క పషతకం కడా మహషత నానన. 

నేన 1999 నండ ిసహామీ బకుత మహయౌన.2013 గుయుూమిణభ షందయబంలో నాకు ర ైనృమిానిక్స్ గుమించి 

త యౌళ ఇద ేననే చేమఴలళన సహధనమని నాకు అనించింద.ినా దయఖాషత  తాినిన డా.అగగమహాల్ 
గహమకి్త షభమించాన.నననఆళేీ యేౌమాక్త ర యల ఆన లల న్ క్ోయు్ ూమితచఱేహక త్మగి ిఴచిచ మిగతా క్ోయు్ 

ూమిత చేమభని చ నుహయు.నాకు ఈ ళేఴ దాామహ అందమకి్త షహమడాలని అనించి నఴంఫర్జ న ల 
లో సహామి పటిీనమోజు షభమంలో త్మిగ ిఴచిచ క్ోయు్ ూమిత చేమాలని 

నియణభంచకునానన.2013లో నేన క్ోయు్ ూమిత చేసహన. 2015 నఴంఫర్జ లో ళనిమర్జ క్ోయు్ 

చేమడానిక్త త్మగి ిమిత ర ళైతేనానన. బవిశమతోల  శక్షకుల క్ోయు్ చేమాలననద ినా లక్షమం. సహామి 

ళేఴ చేమగలగడం నా అధిశీభని ననే ఫావిషత నానన.ళేఴ చేమడం ఴలల  సహామీ దీర నలు 
ఎంతగహనల నాకు లబమభఴపతేనానభ. 

సహభ ర ైనృమిానిక్స్ చిక్తత్ తీషకునన శేంటల లో చఽళ ేఅదబతాలనినటకి్ట భూల క్హయణం సహామీ 

యొకక దిరహమనగరసం భాతబిే. ననే ఆళేీ యేౌమాలో సహభ ర ైనృిమానిక్స్ షస షభనామకయతగహ 
ఉండ ేఅఴక్హవం కడా నాకు లబమబ ైంద.ిఆళేీ యేౌమా చాలా రదద  దేవం క్హఴడం ఴలల  అఫామషకులు ఎకుకఴ షంఖమలో ఉండడం ఎంతో 
అఴషయం. 

షిత తం నేన ఆళేీ యేౌమాలో ఉనన సహభ ర  ైనృిమానిక్స్ శేంటల క్త చిక్తత్ అందిషత నానన.ననే నూో న్,షకభప్ ,ఈబ భలు దాామహ 
ేశంటల న షందిించి భందయౌన బ భలోల  ంషత నానన. సహభ బకుత లు ర ైఫోి  భందయౌన బక్తతతో భమిము ూమిత విఱహాషంతో 
తీషకుంటునానయని, ఇతయులు ర ంటన ేఉవభనం ఆశషత నానయని నా అనబఴంలో నేన చఽసహన. ఉవభనం కలుగడానిక్త క్ొంత 

షభమం టీఴచచని నేన నా ేశంటల కు చ నుహత న.ఉదాసయణకు 25 ఏళుగహ ఫ్ైనుో లార్జ డిసహయుర్జ తో ఫాదడెతేనన క ఴమక్తతక్త 
ూమితగహ నమంక్హఴడానిక్త క షంఴత్యం టిీంద ిక్హని అతన తీషకుంటునన 18 అలోల త్ భందలునంద ివిభుక్తత ను ందాడె. 
'సహభ ర ైనృిమానిక్స్ భానఴజాత్ క్ోషం ళదధంగహ ఉంద,ి క్హనీ భానరహయ సహభ ర ైనృిమానిక్స్ క్ోషం ళదధంగహ లేద' అని భాకు 
చ ఫడింద,ి క్హని సహామీ ేభి,వరదధ  క్ొయకు తంచ ేఅనేక భంద,ి శేంటల న ననన షందిించడానిక్త ంషత న ేఉంటాయు. 
రహయందయు కడన ఈ ర దైమం ఉచితంగహ ఇఴాఫడెతేననందకు ఎంతో కుర తజ్ాత చఽనుహయు. 
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 నేన "ము క్ేన్ ఴీల్ ముఴర్జ ల ైఫ్"అనన లభీ ఴే పషతకంలో అందజేళ ే'క్ొతత  భానళక ఆలోచనా విధానాలు' ననే సహభ 

ర ైనృిమానిక్స్ చిక్తత్లో ఉయోగయుషత నానన.నేన ేశంటు క్ోషం ఎంక చేళన క్ొతత  ఆలోచనా విధానానిన క యంగుల క్హగితం 

మీద మహళసహత న.అద ేక్హగితం మీద యంగుల ళతాక్ోకచిలుక ళీకమిన కడా అత్క్తసహత న.ననే నా శేంటల న ఈ భంతాినిన భంద 
తీషకుంటుీ ననపడె లేదా ఇంక్ెపడ నైా చ పక్ోభని షలహ ఇషత నానన.  

నేన క ఆధామత్భక క్ేందంిలో నిఴళషత నానన.ఈ క్ేందంి రహమహనిక్త మెండె సహయుల  త మిచి ఉంటుంద.ి ఈ క్ేందాినిన షందమిశంచడానిక్త 
అనకే భంద ిఴషఽత ంటాయు.వీళులో అనకే భందకి్త ర ఫైోి  చిక్తత్ అఴషయం ఉంట ంద ికనక అనకే భంద ిేశంటల కు ళఴే చళే ేఅఴక్హవం 

నాకు లభిసోత ంద.ి  

సహామీ నార ైచఽంచిన అనుహయ కయుణ ననే భాటలోల  చ లేన.సహామి ళఴే చేమడం నా అదిశీంగహ నేన ఫావిషత నానన. "నా 
ని మీయు చేళేత  మీ ని నేన చేసహత న" అని సహామీ అనన భాటలు ఎంత నిజమో.ఈ "నివఫద  విల ఴం"లో నుహల్గ ంటునన సహభ 

వీయుల ైన భనభందయభు ఎంతో ధనమలం. 

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

అఫరయసకుమయౌ వివమలు02901...ఇట్య్ 

 అఫామషకుమహలు02494...ఇటయ్ ఇటుల  రహిషత నానయు: అఫామషకుమహలు02901...ఇటయ్ 

ఴమోన లో షంయక్షణాలమం డాల్ అఫాక్ో ఴదద  ఴమయౌన్ నేయుచక్ోఴడం నుహియంభించిన 

తమహాత ఆబ కు మహ గహనంర ైభమింత ఆవకుత ందని కనగొనానయు. 1983ల్ హనర్జ్ 

గహర డెరటేాగ  టాీ  ను ంద ి1984 నండ ిఆబ  సహలేతో గలకుకయోకక మహ "ఒమిపయో"లో 
ధిాన నుహతని ఴఴ షఽత  ఆబ  తన కమీమయున నుహియంఫామించాయు.ఆబ కు 25 ఏళు ఴయకు 
ఈ కమీమర్జ అమోఘభగహ క్ొనసహగింద.ి షిత తం ఈ అఫామషకుమహలు ర మోన 

షంయక్షణాలమంలో షంగతీంర ైఉనామసహయౌషత నానయు భమిము ఇటయ్, జనుహన్, ఆళీమేా 
భమిము ఇతయ దేఱహలలో భాషీర్జ తయగతేలు తీషకుంటునానయు.1992 నండ ిఆబ  తన 

గుయుఴపగహమిక్త షహమ డెతేనానయు.1996ల్ ర మోనాలో కయీతభక శక్షన అందించ ేక 

అక్హడమి న సహథ ంచాయు.ఈ అక్హడమి లో ఆతభఱోధన నిమితతబ ై దేస ఎయుకన (ఫాడ ిఅరమేనేస్ట్) రంచడానిక్త 
ూయనయౄనుహంతకబ నై శక్షణ ధాని భమమిు కదయౌకలు దాామహ  ఇఴాడం జయుగుతోంద.ి 

అఫామషకుమహలు02901...ఇటయ్ రహిషత నానయు: నేన ర ైనృిమానిక్ోలో  నా ళేనఴ తేడ ైన అఫామషకుడె02494...ఇటయ్ దాామహ 
అడెగురటాీ న.ఈ అదబతబ నై చిక్తత్ దాామహ నాకు భమమిు నా కుటుంబ షబుమలందమ ిఆమోగమ షంయక్షణకు ఎంతో 
ఉయోగకయంగహ ఉంద.ిగత ఐదేళుగహ నేన ర ై నృిమానిక్స్ అఫామషం చషేత నానన. 

ఇంత భసతతయబ నై చిక్తతా్ విధానానిన సిహదించినందకు బగఴంతేడకి్త కాతజ్ాతలు త లుపకుంటునానన.ననే భనషఽమితగహ 
నాకునన షభమంలో  ఈ సహధన దాామహ అఴషయబ ైన రహమకి్త షహమడెతేనానన.ఈ చిక్తత్ దాామహ మోగులకు క్ేఴలం ఱహమమీిక 

షభషమలే క్హకుండా భానళక షభషమలు  కడన నమభఴాడం దీని తిేమకత.ఈ చిక్తత్ తీషక్ోఴడం నుహియంభించాక మోగుల 

ఴియతనలో భమిము నడతలో మఴియతన మహఴడం ననే గభనిషత నానన. బగఴంతేడె చఽంచ ేభఴ భలకు ఇదొక గొ 

ఉదాసయణని నేన ఫావిషత నానన. 

*********************************************************************************************** 
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 జ్ఞవఫుల విఫరగం 

1.  విన: ననే న లరహమ ీనిరేదకిలు కరభంతకుండా ంషత నానన క్హని తి్ న ల నా మిక్హయుు  పషతకం నండ ినేన ళేఴ చళేన 

షభమం భమిము ననే చిక్తత్ ఇచిచన మోగుల షంఖమ ల కకరటీడానిక్త షభమం చాలా ఎకుకఴ తీషకుంటునానన.ఇద ి

షలబంగహ తకుకఴ షభమంలో చేమడానిక్త భాయగబదే నై ఉంట ్చ నుహలని క్ోయుకుంటునానన. 
జ్ఞవఫు: క్తరంద టిీకలో ఇచిచన విధభుగహ నిలుఴపగహ ట్టైిల్్ తో నుహటు ఆయు ఫాగహలు చషేక్ోండ:ి 

                 తేద ి          ళఴే చేళన షభమం (గంటలోల )    క్ొతత  శేంటుల      నుహత ేశంటుల       జంతేఴపలు      ముకకలు  
                 1.4.15                             2.5                    1                       3                   1                 6 
                 3.4.15                             0.5                    0                       1                    0                 6 
                   .........                            ........                .......                 .......                .......         ....... 
                 30.4.15                           3.5                    2                       1                    0                 3 
                  Total                               31                   24                     15                   5                99 
ర ైఉదాసయణలో చఽన విధంగహ తి్ షభారేవం ూమెతన తమహాత తగని షంఖమలు మిక్హయుు  పషతకంలో నమోద చేషక్ోరహయౌ. తి్ 

న ల చిఴమిలో మీయు క్ేఴలం మీ న లరహమ ీనిరదేకిలో ఐద నిలుఴ ఴయుషలలో ఉనన షంఖమలన జోడించి ముతాత నినమహమాయౌ.ఇలా 
చేళేత  మీకు న లరహమ ీనిరదేకిన మహమడం చాలా షలబభఴపతేంది. 

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

2.  ిశ్న: క్ొనినసహయుల  ర ై ఫోి  భందల దాామహ నొనండ ిఉవభనం కలుగడం లేద.ఇలాంటపడె ఏమిచమేాలో చ నుహత మహ?      

జ్ఞవఫు: డ ైక్ోల  పరనాక్స ఴంట ిఫలబ ైన అలోల త్ రభన్ క్తలల యల నలసో డ్  ్తమాయు చళే ఇఴాడం దాామహ భంచి పయౌతాలు లభించాచభ. క్హని 

క్ొంత భంద ిశేంటల కు అషల ైన అలోల త్ రైనికలల మని కడ  ావీటతిో నుహటు తీషక్ొఴయౌళఴచిచంద.ి కరభంగహ అలోల త్ భన్ క్తలల ర్జ 

మోతాదని తగిగంచి ఆర ైూమితగహ భానఱేహయు.అదనంగహ మోగంరనైనన దాకధానిన భాయుచక్ోభని మీ ేశంటల కు మీయు షలహ ఇరహాయౌ. 

ఉదాసయణకు ేశంటు తనకునన నొ తగుగ తేననటుల  ఊఴ ంచక్ోఴడం భమిము  మోగంర ైక్హకుండ  ాఆవక్తతకయబ నై క్హయమకలానుహలుమీద 

తన దిలిీని భయుంచడం ఎంతో ఉయోగకయంగహ ఉంటుందని మీయు షలహ ఇరహాయౌ. అంత ేక్హకుండా " నాకు నొ లేద ,నేన  బగఴంతేడ ి

దమతో ఆమోగమంగహ ఉనానన" ఴంట ిసహనకలబ నై నియణమాలన  భయు భయు చ పక్ోభని మీయు ేశంటల న నుో ి తా్ఴ ంచాయౌ. 

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

3.  ిశ్న: శేంటుల  నలసో డోత  నుహటు ఇతయ ర  ైఫోి  భందయౌన కడా తీషక్ోఴడం క్ొనసహగించఴచాచ? 

జ్ఞవఫు: నలసో డ్ తీషకుంటునన క ేశంటుకు క్ేఴలం నలసో డ్ భాతబి ేఇఴాడం ఱరరశీం. క్ొనిన తిేమక షందమహబలలో, నలసో డ్ తొ నుహటు 
ఇతయ ర ఫైేశినల  ఇఴాఴచచ క్హని క్ేషక్త తగిన చిక్తత్ అందించడం చాలా ధిానం. మీయు comboQueries@vibrionics.org ఴదద  
మీ వినలన ంత ేభా మఱిోధన ట ంలో ఉనన నిపణుల షలహలని ను ందఴచచ. 

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

4.  ిశ్న: మహగ ిలేదా ర ండ ినుహతలిోల  ఉంచిన నీయు తాిగ ేేశంటుల  ర ఫైోి  భందయౌన తీషక్ోఴచాచ? 

జ్ఞవఫు: మహగ ిలేదా ర ండ ినుహతలిోల  ఉంచిన నీయు తాిగడం ఆమోగహమనిక్త లాబదామకం భమమిు అలాంట ినీయు ర  ైఫ్శినల న తటషతం 

చేమదనన వుఫారహయతని త లుపకుంటునానన. ర ైఫోి  భందయౌన విడగిహ ఉంచాయౌ. వీటిని లోసప నుహతలిోల  తమాయు చేమడంక్హని 

లేదా ఉంచడంక్హని చేమమహద. 

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

5.  ిశ్న: భంద ళసహ రైన అత్క్తంచ ేట ీ మీద మోగం యొకక ేయున మహమమహదని నాకు ఇట ఴల త యౌళంద.ిటిీ మీద మహళ ే

షమభి ైన విధం ఏమిట  చ భని క్ోయుకుంటునానన. 

mailto:comboQueries@vibrionics.org
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జ్ఞవఫు: ముదట ిషందయశన షభమంలో తి్ ేశంటుకు క సిహత ఴన షంఖమన క్ేటాభంచాయౌ.ఈ షంఖమన ళసహ ట ీ మీద 

రహిమఴచచ.మిక్హయుు ల షంఖమలు కరభంలో ఉంచిత ేేశంటు యొకక తదమ ిషందయశనలో మోగయిొకక ూమిత మిక్హయుు న చఽడడం 

షలబంగహ ఉంటుంద.ి ళసహ టిీ మీద మోగం యొకక ేయుని లేదా మోగ లక్షణాలని రహిమమహదని గుయుత ంచక్ోరహయౌ.క శేంటుక్త మెండె 
లేదా భూడె ళసహలు ఇషత ననపడ  ెట ీల మీద "ఱహంత్","ఆమోగమం"లాంట ిమోగి షభషమక్త తగని సహనకల దాలు రహిమడం భంచిద.ి 

క్ ేకుటుంఫానిక్త చ ందిన ఴమకుత లకు చిక్తత్నందషిత ంట ేేశంటు యొకక యేుల  ోముదట ిఅక్షమహనిన ళసహ ట ీ మీద రహిమఴచచ. 

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

6.  ిశ్న: ర ైనృిమానిక్స్ పషతకంలో ేశంటుల  మోజుక్త 8 నండ ి12 కపలు నీయు తాిగహలని చ ఫడమిుంద.ి క శేంటుకు గమహబవమ 

పరైఫాిభడెల  షభషమ ఴలల  భూతాివమంర ైత్తడ ిరమగి ిభూత ివిషయ్న ఇఫబందికయంగహ ఉండదే.ిఎకుకఴ నీయు తాిగడం ఴలన ఆబ  
షభషమ భమింత తీఴబి ైందని నాతో చ ంద.ి భమ ిక్ొందయు ేశంటుల  మోజుక్త 8 నండ1ి2 కపలు తాిగహలనన ళనూహయషన కచిచతంగహ 
అనషమించాయౌ్ ఉందామని అడెగుతేనానయు.నేన రహమకి్త వీల ైనంత ఴయకు నీయు తాిగతి ేచాలని చ ఴచాచ?      

జ్ఞవఫు: మోగిని గుణయచడానిక్త మోగ ివమీయంలో ఉనన విశదామహథ ల తొలగింప ఎంతో అఴషయం.ఇద ినీయు ఎకుకఴగహ తాిగడం ఴలల  
షలబంగహ సహధమభఴపతేంద.ి అధకింగహ నీయు తాిగడం ఴలల  భమో ఉయోగభుంద.ిఅదమేిటంట ేర ఫైోి  భందలు 
తీషకుంటుననపడె క రేళ ేశంటుకు పల్ అఴపట షంబవిళేత  అధకింగహ నీయు తాిగడం ఴలల  విశదామహథ ల తొలగింప రగేంగహ 
జమగి ిక షలబబ ైన పల్ అఴపట క్త దామ ితీషత ంద.ి శేంటల కు రహళైు సహధాయణంగహ తాిగ ేనీటికనాన క్ొంచం ఎకుకఴ నీయు తాిగభని 

భాదఴపగహ చ ండ.ి తకుకఴ నీయు తాిగ ినేయం చేషత నానననన ఫాఴన రశంట ల  కలుగ నిఴాద. 

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

7.  ిశ్న: ఉధొమగషథ ల ైన ేశంటల కు భధామసనం డోస్ట తీషక్ోఴడం వీలు డటలేద. రహళైు తభ ఆపషలలో కంపమటర్జ భమిము 
మోఫాభల్ నూో నల నండ ిఴచచే క్తయణ సిహయం ఴలల  ర ైఫోి  భందయౌన ఆపషలకు తీషకు ర ళుడానిక్త ఇశీ డటేల ద. దీనిక్త ఏద ైనా 
మిషహకయం ఉందా?  

జ్ఞవఫు: విక్తయణం నండ ిభందయౌన యక్షించడానిక్త కట ిలేదా మెండె ల్ల ్ న క చినన క్హగితంలో చటిీ ఆపషకు తీషకు 
ర ళుచచ. క రళే మీయు భందనుహట ిమేకు మహర్జ ఉయోగళిేత , ఆ మహర్జ ల్ల ్ కు తగలకుండా ఉంచాయౌ.  

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

 ిధాన వ ైద యడ్ల యొకక దివయ వకుక 

 “ఈనాడ్ల భానవుడ్ల ఆందోళ్నతో ఫరధడ్లతునానడ్ల.ఈ ఆందోళ్నకు కయణం ఏమిట్?ి సంతృా  లేకతోృ వడ్బే దీతుక ి

కయణం.ధనవంతుడ్కు సంద ెయలుకుననిట్ిక ిసంతృా  లేద .వమీర వలన హమీర ముదలవుతుంద.ిఈ మ ండ్ల అనామోగయతుక ిదామ  
తీస ా నానభ.వమీర, హమీర భమ ము కమీర(కొవుా దామా ల ),ఇవి భూడ్ల హృదమ మోగలు మవడాతుక ిభూల కయణాలు.  
కొవుా దామా లు ఎకుకవ మ భాణంలో తీస కోవడ్ం హృదమ వయధ లు మవడాతుక ిఅతిభుఖయ కయణం. కొవుా అధికంగ ఉనన 

ఆహామతున తీస కుంటే్ బయలవు ెమ గ  హృదమ వయధ లు కలుగుతామతు డాకియలు  కొవుా దామా లన  బుజించమధతు సలహా 

ఇస ా నానయల. విషదామా ల వలు  కూడా చాలా హాతు కలుగుతుంద.ిఅంద కతు అందయల కూడ్న  ఫలబైెన ఆహామతున మితభుగ 
తీస కోవయౌ భమ ము ఆమోగయతున మ యక్ించడాతుక ిభతుా  తృతూమాలన  తాి గమదూ.50 సంవత్మల వమస ్ దాటి్న తమాత 

ఆహాయం తీస కోవడ్ం కరభంగ తగ గంచ కోవయౌ.”                                  …సతయసభ ఫరఫర, దవియయనాయసం, 21 జ్ఞనవమ  1994                                                  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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సాచుబెైన గుండ(ెpurity of heart) ఉంటె్ అద ుతాలు చేమవచ ు. సాచుబెైన గుండెతో ముదలుెటిి్న ఏ న నైన  
విజ్ఞమవంతభవుతుంద.ిమీ తులో ్ిభా తాయగలు తుండిముంటే్ దనం హిస ా ంద.ి        

…సతయసభ ఫరఫర, దివయయనాయసం, 21 సిెంఫర్ 1994                                                                      

 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf 

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

 ికట్నలు 

❖  నూహిన్్ టృర్జ్: AVP ఴర్జక షహప్ 20-21 జూన్ 2015, షందిించాయౌ్న ఴమక్తత  డానిమల ల  at trainer1@fr.vibrionics.org  

❖  USA లరపయు్ టఴపన్,WV: AVP ఴర్జక షహప్ 17-19 జూల ై 2015 భమమిు also 11-13 ళరీంఫర్జ 2015. SVP ఴర్జక షహప్ 

18-20 September 2015, షందిించాయౌ్న ఴమక్తత షఽషన్ at trainer1@usa.vibrionics.org. 

❖ ఇండమిా, పటీమిత,AP: AVP ఴర్జక షహప్ 23-26 జూల ై 2015, షందిించాయౌ్న ఴమక్తత  ఴేభ at 99sairam@vibrionics.org  

❖  UK లండన్: మిపరిశర్జ ళరమినార్జ 4 Oct 2015 భమిము క్ోఴంత్:ిఅరమేెనస్ట దియశన 12 జూల ై 2015, షందిించాయౌ్న ఴమక్తత జేయం 

at    jeramjoe@gmail.com లేదా ట్యౌనూో న్ దాామహ 020-8551 3979   

 ❖  ఇండమిా ూణ,ే భహ: మిపరశిర్జ & JVP ళరమినార్జ 10-11 అక్ోీ ఫర్జ 2015, షందిించాయౌ్న ఴమక్తత  దభ at  

padmarallabhandi@yahoo.com  

❖  ఇటయ్, నుహడెరహ, ర నిస్ట : SVP ఴర్జక షహప్ 16-18 అక్ోీ ఫర్జ 2015, షందిించాయౌ్న ఴమక్తత  భనలయౌస్ట అత్ 

monthlyreports@it.vibrionics.org 

 నూహిన్్ టృర్జ్: AVP ఴర్జక షహప్ 20-21 జూన్ 2015, షందింిచాయౌ్న ఴమక్తత  డానిమల ల  at trainer1@fr.vibrionics.org  

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

 అదనంగ

18 బే 2014 ఇలోోర్డ, ఎసెక్స్, UKలో జ్ఞమ గ న వ  ైబ్రిమాతుక్స్ అఫరయసకుల వమ ిక మ పెిషర్ కోయల్ న ండ ికొతున అంశలు 

1.0 హజమెైనరహళైు: 25 అఫామషకులు , 3 అత్థలు. డా.జిత్ క్ ేఅగగమహాల్ ధిాయశననిచాచయు. డా.అగగమహాల్ ఆ మోజు నిమహాసకుడ ైన,UK  

షభనామకమెతన  భమిము జనఴమ ి2014లో ఱిహంత్ నిలమంలో జమగిిన ముదట ిఅంతమహ్ తీమ సహభ ర ైనృిమానిక్స్ అఫామషకుల 

క్హనపయంసోల  ఎంతో ఎకుకఴగహ షహమడని  అఫామషకుడకు 02822...UK ,ధనమరహదాలు త లుపకునానయు.  

1.1       108 క్హభన్ క్హంఫో  ఫాకు్    

  ఈ ఫాకు్ని తి్ మెండె షంఴత్మహలక్త క సహమ ిమచీార్్జ చేమాయౌ. లేకనుో త ేభందలు దయబలం అఴపతాభ. విదమత్- 
అమసహకంత విక్తయణం క్హంఫో ల యొకక షభయథతన ఫిావితం చేషత ంద.ివిదమత్ దాామహలు , బూగయబ రిహహలు , ముఫ్ైల్ నూో నల  

భమిము టాిని్ిటయుల  ఴంట ిరహటితో జాగరతత  ఴఴ ంచండ.ి అనింట ికనాన ఎకుకఴ హని క్హమెలసో్ట నూో నల  ఴలల  కలుగుతేంద.ిWi -Fi : 

మగటర్జ / మోడ మ్ డక గదిలో ఉంట ్మహత్ ిదానిన ఆరేమండ ి

1.2      చక్హర లు 

 భన అఴమరహల ఆమోగమం చక్హర లర ైఆధాయడ ిఉంటుంద.ి(7 ధిాన + 2 అయధ ధిాన భమిము 300 రైననన ఇతయ చక్హర లు).. 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf
mailto:trainer1@usa.vibrionics.org
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 చక్హర లు అఴమరహలన ఆమోగమకయంగహ ఉంచడానిక్త భమమిు షంతేలత క్ొయకు వక్తతని అందకుంటాభ.క చకరంలో 
అషభతేలమత లేదా షంతేలత లేకనుో త ేఈథయు వమయీంలో రహమధ ిఉదబవించి కరభంగహ అద ిఫౌత్క అఴమఴంలోల  

వివదయుషత ంద.ిచక్హర లకు యంగులుంటాభ.ఎఴమెైత ేఈ చక్హర లని  చఽడగలుగుతామో రహళైు ఇతయులలో ఉనన షభషమలన 
చఽడగలుగుతాయు. ఈ సహభమహధ ానిన అభిఴాదిధ  యుచకుంట ేర ైనృిమానిక్స్ ఆచయణలో షహమక్హమగిహ ఉంటుంద.ి 

 భనష్ రహమధలకు భూలక్హయణం. సహామీ షలబంగహ అయధభభేమలా "భంచి చఽడండ,ిభంచిగహ ఉండండ ిభమిము 
భంచి చేమండ"ి అని చ నుహయు.భనష్ షాచచంగహ ఉంట ్అనామోగహమలు దఽయంగహ ఉంటాభ. 

 అషఽమ, క్ోం, దేాశం, దమహవ, భదం, అసంక్హయం, భమమిు క్హభభు ఴంట ిఏడఽ వతేిఴపలు భనలో 
ఉనానభ.సహామీ తన ఫోధనలోల  చాలా షలబబ నై భాయగం కట ిచ నుహయు: మీయు క దయుగ ణం(వతేిఴప) 
నిమంత్ించడానిక్త మిత్నళేత  చాలు సహామీ మిగతారహటిని చఽషకుంటాయు.ఈ కయౌముగంలో ఏమిచళేనా ఎదోయోకక 

గడమిలో అనామోగమం మహక తద. 

 షఴయణ ముగం లోక్త అడెగు రడెతేనానభని అందయు అంటునానయు.క్ొందమిక్త షఴయణ ముగం మహన ేఴచిచంద.ి 

సహనకలబ నై రహతాఴయణం ఉననపడె షఴయణ ముగం షయాతాి రహమషత ంద.ి 

1.3     భన ఆలోచనలు 

 భన ఆలోచనలు భన ఆమోగహమనిక్ెనై అనామోగహమనిక్ెనై భూల క్హయణం. ఆమోగమం నిగూఢబ నై వకుత లర ైఆధాయడ ిఉంటుంద.ి 

తి్కల ఆలోచనలుఴలల  తి్కల షందనలు షాలీంచఫడతాభ. ఈ నుహిథమిక నిమహభణ కణాల దాామహ వక్తత 
ఴిఴ షత ంద.ిభనల  ోక తి్కల ఆలోచన కయౌగని ర ంటన ేఅద ి ఫాసమ ించానిక్త ర యనుో తేంద.ి దానిన ఆడం చాల  ాకశీం. 

 భనభు ఎలల పడఽ సహనకల ఆలోచనలన ేషాలీంచక్ోరహయౌ, వీటలిో అత్భుఖమబ ైనద ిక్షభా ఫాఴన. భనన 
దఖంచిన ఴమకుత లు ఎఴమో కళైు అందమకి్త ఉండ ేఉంటాయని డా.అగగమహాల్ చ నుహయు. భనక్త దఖం కయౌగని షందమహబనిన 

కట ిఊఴ ంచక్ొని ఆ దఖం కయౌగించిన ఴమక్తతక్త మీయు క్షభన భమమిు మీ ేిభన ంంచందని ఆమన చ నుహయు.ఆ 

ఴమక్తతకు ేిభన ండం దాామహ తి్కల ఆలోచనలు తొలగినోు తాభ. క్ొదిద  మోజులలోన ేమీకు సహనకలబ నై తి్షందన 

లబమభఴపతేంద.ిఈ తి్షందనన భనం డా.అగగమహాల్ తనకు బ భల్ ంఴలళందగిహ క్ోమహయు. రహమఖామనం: ఈ చయమ 
చేమడంఴలల  కయౌగ ేయిోజనానిన గుమితంచి అందయు చాలా భంచి తి్పలీనిచాచయు. అందలో క అఫామషకుమహలు ఈ సహధన 

చేళన తమహాత తన జీవితంలో క భంచి భలుప ఏయడిందని చ ంద.ి 

  మీయు క్షమిళేత  భమిచనుో తాయు. క్హని గుయుత ంచకుంట ేక్షమించనటేల . అంతము ద ఴై షంకలబ,ే ఇంక్ెఴయు ఫాధమలు క్హయని 

గుయుత ంచక్ోఴడం చాలా భుఖమం.  

 భనభు ఇతయులన నిమంత్ంిచడానిక్ో లేదా భాయచడానిక్ో ఇకకడ లేభు.భనలో భాయు త చచక్ోరహయౌ.బగఴంతేడిని 

నిమంతణి తీషక్ోభని నుహిమిథంచండ.ి భన ర ైఖమనిి భాయుచక్ోరహయౌ. 

 • „భన గుండ  క ళటుననసో నూహ లాంటది.ిఇద ిక్ఴేలం దేఴపడకి్త భాతభిు దాచిరటీండ.ి 

 • భంచి భమమిు అనకల ఆలోచనలు ఆహానించండ.ి                                                                              

 రహమధ ినిరహయణక్ె ైచిక్తత్ ను ంధడంకనన రహమధ ిమహకుండా జాగరతలు ఴఴ ంచడం భన అంత్భ లక్షమం క్హరహయౌ. 

1.4    ర ైనృిమానిక్స్ భందల మీద ఆలోచనలయోకక ఫిాఴం 

క్ొందయు శేంటల కు ర  ైఫోి  భందలు నుహియంబంలో నిచళేనటుల  తమహాత ని చేమటేల దనన అనబూత్ కలుగుతోంద.ిదీనిక్త ఈ క్తరంద 

రహిళన క్హయణాలు క్హఴచచ:                                                                                                          
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 ేశంటుల  శ్రఘర నిరహయణ క్ోషం చఽషత నానయు; రహళైు ర ైనృిమానిక్స్ లున 'బేజిక్స ల్' అనకుంటునానయు. 

 ేశంటుల  ఇతయ ర ైదామలు ఎంతక్హలం తీషకునానయు? ఐద మోజులలో నమం క్హరహలంట ేఎలా సహధమం?దీయగ క్హయౌక రహమధ ిక 

అలరహటు లాంటది ిలేదా క  ఴాక్షం ఴంటది.ిఅద ివమయీంలో లోతేగహ నుహతేకునుో భ ఉంటుంద.ి చక్హర లలో అషభతేలమత 

ఏయడిముంటుంద.ి శేంటుల  అరహషతఴ అంచనాలతో ఴషత నానయు.దీనిఴలన నిమహవ చ ందతేనానయు. 

 ేశంటుల  నిమభాలు నుహటించకనుో ఴడం లేదా జాగరతలు ఴఴ ంచకనుో ఴడం 

 ేశంటు యొకక ఆలోచనలు నిరహయణకు అడెు క్హఴచచ.శేంటుల  అషసనం ఴలల  భమమిు ఉవభనం లభించటేల దనన 

తభ తి్కల ఆలోచనలఴలల  క అడెు న షాలీంచకుంటునానయు. దీనిఴలల  నమంక్హఴడానిక్త భమింత షభమం 

డెతేంద.ి 

 క ఴమక్తత గహడబ ైన విఱహాఱహనిన కయౌగమిుంట,ే అద ిసహనకల సౌయబం భమమిు వక్తతని షాలీషత ంద ిక్హఫటిీ నిరహయణ తాయగహ 
జయుగుతేంద.ి 

ేశంటల  ముదట ిషంయకంలో గుయుత ంచ క్ోఴలళన విశమాలు: 

 అధకింగహ భాటాల డ ేఅఴషయం లేద.ర  ైనృిమానిక్స్ గుమించి కుల త ంగహ ఇలా చ ండ ి- ఇద ిషయళబ ైన,ఉచితబ నై భమమిు 
దశ ర్ఫారహలు లేన ర ైదమ విధానభని. ఈ ర దైమంలో ఏ విధబ నై యసహమన దాయథభు ఉయోగించలేదని భమమిు ఇద ి

క్ేఴలం బగఴంతేడె కా భాతబిమేని చ నుహయౌ. రహళు రహమదలక్త షంబందించిన విశమాలు త లుషక్ోరహలంట ే

ేశంటల న ర ైనృమిానిక్స్ ర ఫ్ై్టు కు ర యల గత రహమహత లేఖలన చదఴభని చ ఴచచ[www.vibrionics.org లేదా 
news.vibrionics.org] పమహతన షభషమతో నుహియంభించి శేంట్ రహమధ ిషంబందించిన అనిన విశమాలు మీ శేంటు 
మిక్హయుు  పషతకంలో మహషక్ోరహయౌ. 

  నిరహయణ షభమం గుమించి ేశంటల తో భాటాల డఴదద . నమం చేళదే ిభందలు క్హద దేఴపడని చ ండ.ిరహళలక్త ఒయుతో 
ఉండభని చ  నమభఴపతాయని హమీనిఴాండ.ి   

 పల్ అఴపట్ గుమించి షమెైన విధంలో విఴమించండ.ి  

ళరశన్ యొకక సహమహంవభు: ర ైఫేశినల  ఫిాఴం భన జీవితం రనై ఉంటుంద.ితి్కల ఆలోచనలు క చక్హర నిన కలతమిచ ఆ చక్హర నిక్త 
షంబందించిన అఴమఴంలో అనామోగహమనిక్త దామితీసహత భ. 

1.5 ిశ్నలు  

1.5.1 విన: విరహహలలో భదమం తాిగభనడం భమిము భాంసహహయం అందించటం ఴంట ిఅంగీకమించలేని మళిథత్లు ఏయడతి ేబేభు 
ఏంచేమాయౌ? 

       జరహఫు: భనభు ఇతయులు చళే ేరహటకి్త ఎదయు చ కుండా రహళలకు భన ేిభన భాతబి ేఅందించాయౌ. భనం ఇతయుల ని         

భాయచలేభు. భనం భనయౌన భాయుచకుని ఇతయలకు నిదయశనంగహ ఉండాయౌ. 

1.5.2 విన: క్ొందయు శేంటుల  ర ైఫోి  భందలు నుహియంబంలో ఫాగహ నిచళే తమహాత ని చమేడంలేదని ఫావిషత నానయు.దీనిక్త 
మిషహకయం ఏమిట?ి 

        జరహఫు: విఴయణ: ేశంటుల  తక్షణ పయౌతాయౌన ఆశషత నానమహ? 
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 ేశంటుల  ఇద ిక భాజిక్స ల్ అని ఫావిషత నానయు.ఉదాసయణకు 20 ఏళుగహ వీప నొతో ఫాదడెతేనన క ఴమక్తతని 

ర ైనృిమానిక్స్ చిక్తత్ క్ోషం తీషకుఴచాచయు. ఆ ఴమక్తత ఫసుఱహ ఇంతఴయకు షపయౌతానిన ఇఴాలేని అనకే ర దైామలు 
చేభంచకుని ఉండఴచచ.అలాంటపడె ర ఫైోి  భందలు తక్షణ నిరహయణన ఇరహాలని ఎందకు ఆశంచాయౌ? ఆ ేశంటు 
రహమధ ినుహియంబంలోన ేర ఫైోి  చిక్తత్ని తీషకునిముంట ేఅతనిక్త ఉవభనం షలబంగహ లభించేద.ిఈ రహమధ ిేశంటు 
వమయీంలో లోతేగహ నుహతేకునుో ఴడంతో దానిన నమం చేమడం అంత షలబం క్హద.ర ళైు తనినన క భహ ఴాక్షంలా 
రమగిిన ఈ రహమధిని నమం చమేడానిక్త అసహధాయణ కాల చేమడం అఴషయం. 

  నిమభాలు నుహటించినడకి్త పయౌతాలు కలుగలేదంట ేదానిక్త భమో క్హయణం ేశంటు యొకక ఆలోచనలు క్హఴచచ."నాకు 
నమం క్హఴటేల ద" ఴంట ి తి్కల ఆలోచనల ఴలల  నిరహయణకు ఆటంకం కయౌగ ినమం క్హఴడానిక్త భమింత షభమం 

డెతేంద.ి‟ 

 అఫామషకుల భమిము మోగుల సహనకల ఆలోచనల ఴలల  దిఴమబ ైన వక్తత ఉదబవించి ర దైమ కి్తరమ రేగఴంతభఴపతేంద.ి 

 మోగులతో ర ైనృిమానిక్స్ గుమించి భాటాల డడేపడె జాగరత ఴఴ ంచాయౌ: క్ొంత షభమం దీనిక్ొయకు క్టేాభంచండ ిక్హని 

కుల త ంగహ ఉండాయౌ.భనభు డాకీయుల  క్హకనుో భనటకి్ట ఴాత్తయబ ైన మీత్లో చిక్తత్నంధించాయౌ. ఈ చిక్తత్ ఇతయ చిక్తత్లతో 
జోమకమం క్హదని శేంటల కు చ నుహయౌ.  

 చిక్తతా్ షభమానిన గుమించి అఫామషకులక్ ేత యౌమద క్హఫటిీ దాని గుమించి ేశంటల తో చమచించమహద. చిక్తత్కు టేీ 
షభమం ఈ క్తరంద రహిళన అనకే అంఱహలర ైఆధాయడ ిఉంటుంద:ి రహమధ ినుహియంబబ  ైఎంత క్హలబ ైంద,ి ేశంటు యొకక 

ఴమష్, అతని జీఴనఱ యైౌ, మహమఴయణం ముదల ైనవి. 15 ఏళుగహ క ఴమక్తతకుననమోగం కట ేలోత  నమబ నై షందయబం 

ఉంద.ి ఇద ేమోగ షభషమ భమో మోగిక్త నమం క్హఴడానిక్త అధకి షభమం టీఴచచ.చిక్తత్కు టేీ షభమం 

బగఴంతేడెరైన ఆధాయ డమిుంద.ి భంద నిచేళ ేఴయకు ఒయుతో ఉండాయౌ. 

  అకమట్ షభషమల నిరహయణ తకుకఴ షభమంలో కలుగుతేంద.ి దీయఘక్హయౌక షభషమలు నమంక్హఴడానిక్త అధకి షభమం 

టీఴచచ. ఇలాంట ిషందమహబలలో ేశంటుల  ఒయు ఴఴ ంచాయౌ. 

 ముదట ిసహమి ేశంటు మిభభయౌన షంధిించినపడ ేక సహనకలబ ైన రహతాఴయణానిన షాలీంచాయౌ. 

 1.5.3   విన: పల్ అఴపట్ ఎదమొకనన మోగుల గుమించి: వీళైు అంతకు భుందనన షభషమలకనన ఎకుకఴ షభషమలు 
ఎదమోకఴయౌ్ఴళేత  ఏంచేమాయౌ? 

 రహమధ ిమోగ ివమయీంలో లోతేగహ నుహతేకునిముననపడె ఇలాంట ిషభషమలు మహఴచచ. అనేక చక్హర లర ైడని ఫిాఴం ఴలల  అనకే 

అఴమరహలలో షభషమలు ఏయడ ిఉండెంటాభ.దీని ఎయుక ేశంటుకు ఉండకనుో ఴచచ.ూమితగహ రమిగని చ టుీ ని బూమినండ ిరైక్త 
లాగనిపడె క్ొనిన రేయుల  బూమిలో ఉండినుో తాభ. పల్ అఴపట్ అననద ిఇటుఴంటది.ే ఇద ిర ఫైోి  చిక్తత్లో ఏయడ ేక క్తరమ 

భాతబి ేక్హని తి్క్తరమ క్హద.పల్ అఴపట్ అననద ిమోగ ివమయీంనండ ివిశధామహత లని తీళ రేళ ేక సహనకలబ నై 

క్తరమ.ేశంటుకు పల్ అఴపట్ గుమించి విఴమించి ఒయు ఴఴ ంచభని నుో ి తా్ఴ ంచాయౌ. పల్ అఴపట్  యక్హనిన  ఫటిీ  మోతాదన 
షయుద ఫాటు చ మామయౌ. 

 1.5.4  విన: భానళక భమమిు ఱహమీమకి మోగహలతో లేదా ఫసుళ మోగహలతో, అలోల త్ భందల ఴలల  కయౌగిన దవ్రఫారహలతో 
ఫాదితేల ైన  శేంటల కు చిక్తత్న ఏ విధంగహ ఇరహాయౌ? 

 జరహఫు: భానళక అనామోగమం నిమంత్ించడానిక్త ఇఴాఫడ ేభందల దశ ర్ఫారహలు అధకింగహ ఉంటాభ. దీనిన మశికమంిచేందకు 
మీయు క ళనిమర్జ అఫామషకుడిని షందిించి క తిమేక భందన (నలసో డ్) తమాయు చేభంచక్ోరహయౌ.శేంటుకు దవ ర్ఫారహలని 
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కలుగ చేషత నన అలోల త్ భందయొకక నభూనాని SVP కు అందచమేాయౌ.ఇలా తమాయు చళేన ర ై ఫోి  భందని రహడటం ఴలల  
అలోల త్ భంద కలుగచళేన దశ ర్ఫారహలు తొలగినుో తాభ.ేశంటు న అలోల త్ భంద తీషక్ోఴడం క్ొనసహగించభని చ నుహయౌ.  

తిామభానమంగహ ఆ మోగిక్త CC17.2 Cleansingతో చిక్తత్ నుహియంభించండ.ిఈ చిక్తత్ తీషకుంటుననపడె ేశంటు అధకింగహ 
నీయు తాగహలని చ డం చాలా భుఖమం.ేశంటుకు పల్ అఴపట్ షంఫాఴమత గుమించి భుంద ేఴ చచమించండ.ి ఈ మిహయం 

ముదలురటిీన తమహాత ేశంటు నొపందని మహమద చేళేత  జాగరత ఴఴ ంచాయౌ. నొ మహఴడం యొకక పల్ అఴపట్ లక్షణం క్హఴచచ. 

 1.5.5   విన:  దీయగ క్హలంగహ గగట్ (రహతమోగం) షభషమతో ఫాదితేడ నై క 50 ఏళు ఴమక్తతక్త ర ైఫోి  తీషకుంట ేతీఴబి ైన పల్ అఴపట్ 

మహఴడం జయుగుతోంద.ిక్హని ఈ మోగిక్త అలోల త్ భంద (అలోల ూమమినాల్) తీషకుంట ేఉవభనం కయౌగింద.ి 15 ఏళుగహ ఈ రహమధతిో 
ఫాద డెతేనన ఈ శేంటు తిమేకబ ైన ఆహమహని తీషకుంటునానడె. పల్ అఴపట్ తీఴంిగహ మహఴటం ఴలన ర ఫైోి  భందలు 
అపడపడె భాతబి ేరషేక్ోగలుగుతేనానడె. ఈ ేశంటు షభషమకు మిషహకయం ఏమిట?ి 

జరహఫు: పల్ అఴపట్ ఴషత ందనన బమంతో శేంటుక భానళక తి్శీంబన కయౌగమిుండఴచచ.బమం అననద ిేిభకు 
ఴమత్మకేం.మోగ ిఆధామత్భక సహథ భలో ని చేమడం దాామహ బమానిన అధికమించాయౌ. ఇలా చేళేత  ర  ైఫోి  భంద భంచి పయౌతానినషత ంద.ి 

1.5.6  విన: క ల్్ ళసహలో ఎనిన యక్హల ైన భందలన కలఴచచ? 

జరహఫు: దీనిక్త గమిశీ మభిాణం లేద. అభత ేక్ొతత  అఫామషకులు ఈ షఽతాిలన తక గుయుత ంచక్ోరహయౌ: 

 తకుకఴ షభమంలో నమభభేమ అకమట్ షభషమలుననపడె అనేక యక్హల భందయౌన కట ేళసహలో కలఴచచ. 

 శక్షణ కి్హయం, అనకే ధీయగక్హయౌక రహమదలననపడె,క షభమంలో క్ఴేలం క భందని ఇరహాయౌ.ఇలా చేమడం దాామహ 
క రేళ పల్ అఴపట్ షంబవిళేత   దానిక్త క్హయణబ నై భంద ఏదో  నిమహద మించడం షలబభఴపతేంది.       

 అనకే యక్హల భందయౌన కలుపతేననపడె ల్్ ఎకుకఴగహ నానినుో కుండా చఽషక్ోరహయౌ. 

 1.5.7 విన: ఎనిన యక్హల రహమదయౌక చిక్తత్ క్ ేషభమంలో ఇఴాఴచచ? 

జరహఫు: కట ేగూర క చ ందని రహమదల ైముంట ేక్ ేషభమంలో చిక్తత్నిఴాఴచచ. అషంగతబ ైన రహమదల ైముంట ేఉదాసయణకు: 
కంట ిషభషమ భమమిు క్టళు రహప- ఫసుఱహ కంట ిషభషమకు ేశంటు అలోల త్ భందలన తీషకుంటృ ఉండఴచచ.ఈ 

షందయబంలో ేశంటు క్టళు రహప షభషమకు భాతబి ేచిక్తత్నిరహాయౌ. 

మోగయిొకక నుహిధానమత త లుషక్ోఴడం ఉతతభం.మెండె షభషమలకు షంబందించిన భందయౌన కలఴచచక్హని ఉవభనం 

కలుగడానిక్త ఎకుకఴ షభమం టీఴచచ. 

భనందమలిో(బగఴంతేడె) షసజంగహ రహమధిని నమం చళే ేవక్తత ఉంటుంద.ిక షభమంలో క షభషమర ైదాలీని క్ేందీకిమంిచటం 

భంచిద.ి క్టళు రహప క్ేషలో ేశంటుకు నొ ఎంత తీఴంిగహ ఉందని త లుషక్ొని, కంట ిభందన కలనుహలా ఴదాద  అని 

నియణభంచక్ోరహయౌ. 

1.5.8  విన: ఈ చిక్తత్ర ైశేంటుకు విఱహాషం ఏయయచడానిక్త భనం భుందగహ మోగ లక్షణానిన నమం చేమడానిక్త చిక్తత్నిచిచ 

ఆర ైమోగ క్హయణానిక్త చిక్తత్నిళేత  అధిక షభమం టీఴచచ కదా? 

 జరహఫు: నొ బమించ గయౌగలేా ఉంట ేభుందగహ మోగ క్హయణానిక్త చిక్తత్నిరహాయౌ.క్హని ఇలాంటపడె పల్ అఴపట్ తీఴంిగహ 
ఉండఴచచ. శేంటు ఴమష్ భమమిు క్షే తిేమకత దాలీలో రటుీ క్ొని చిక్తత్నిఴాడం భుఖమం. 
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క్ెలని్ంగ్(cleansing)భందలు ఴలన పల్ అఴపట్ ఴచేచ అఴక్హవం ఉంద.ిఇలాంట ిషందమహబలలో తి్మోజు శేంటు యమరకే్షణ 

అఴషయం. క భంచి అఫామషకుడె  భుందగహన ేశేంటల కు పల్ అఴపట్ గుమించి విఴయభుగహ చ నుహత డె.పల్ అఴపట్ గుమించి 

భుందగహన ేత లుషకునన ేశంటుల  పల్ అఴపట్ ఴళేత  షలబంగహ ఎదమొకన గలుగుతాయు. 

పల్ అఴపటిక సో మియోత్ ధం "ర దైమ షంక్షోబం".ఈ ధం తి్కల దంగహ ఉండటం క్హయణంగహ భనమీ దానిన రహడభు. 

1.5.9   విన: ర ైనృిమానిక్స్ చేత్ పషతకంలో చయభ షభషమలకు రహళరయౌనిన క భాధమభంగహ ఉయోగించఴచచని 

మహళముంద.ిరహళరయౌన్ లోక్త భందయౌన ఎలా కలనుహలో చ నుహత మహ? 

 జరహఫు: చయభ షభషమలకు చిక్తత్ మెండె విధాలుగహ చేమాయౌ.భందని చయభం ర ైలేనం ఴల  మహమఴచచ భమిము భౌఖకంగహ 
నీటలిో కయౌ తీషక్ోఴచచ. 

భందయౌన రహళరయౌన్ తో ఎలా కలనుహయౌ : క చకక భందని రహళరయౌన్ లో రళే క లోసభుక్హని గమిటతో భూడె నిమిషహలు ఫాగహ 
కలనుహయౌ.భమొకక చకక భందన రళే ర ైవిధభుగహ భమో మెండెసహయుల  కలనుహయౌ.ఈ విధంగహ మివరభానిన షభాయు ద ినిమిషహల 

నుహటు కయౌనుహక రహళరయౌన్ యంగు భాయుతేంద.ి  మభిళబ ైన రహళరయౌన్ రహడకండ.ి మిభళభు లేని షసజ రహళరయౌననే రహడండ.ి 

 చాలా షంఴత్మహలు చిచ ఴమి్న్ నఽన  రహడటం ఉతతభభని ళనూహయష చేసహయు క్హని ఇట ఴల క్ొఫఫమ ినన  భమింత 

షయౌతాలని ఇషత ందని త యౌళంద.ిశ్రతల త్తడ ిచేమఫడు  ళేందిమి చిచ క్ొఫఫమ ినన  ఱరరశీబ నైద.ిఇద ివమీయంలో క్ొఴపా 

సహథ భన తగిగషత ంద.ి 

 ర ైనృిమానిక్స్ మిహమహలు (భందలు) చయభం మీద అనాభంచేడపడె మోగి యొకక చేతేలతో చమేఴచచ. 

 నీటలిో ఎలా కలనుహయౌ:200 ml నీటలిో క చకక భందని కలనుహయౌ.ఫాదితబ ైన నుహింతంర ైేశంటు తన చేతేలతో యుదాద యౌ 

లేదా త్తతో అదధఴచచ. 

1.6.0 విన : 60 ఏళైు నిండిన అనకే ఴాదధ  మోగులు ేిగుల నిమంతణి షభషమల క్హయణంగహ ఇళునండ ిఫభటకు ర ళుడానిక్త 
బమడెతేనానయు.దీనిక్త మహియం ఉందా?గత క్ొనిన న లలుగహ ఏడెగుయు ఴాదధ  ేశంటుల  ననన ఈ షభషమ మహియం క్ొయకు 
షందిించాయు.ఈ ఴాదధ లకు ఆతభ గగయఴం తగిగ షభాజంలో అడెగురటీడానిక్త ళగుగ డ ీఇళులో ఉండినుో తేనానయు. 

జరహఫు: డా.అగగమహాల్ కండమహల మహియం NM7 CB7 కండమహయౌన ఫలయచడానిక్త ఉయోగించఴచచని (SRHVP మంతంి 

ఉయోగించి తమాయు చేమఫడింద)ి లేదా: CC4.6 Diarrhoea +  CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 

Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue ఇఴాఴచచని చ నుహయు. 

జరహఫు: అత్తేలోల  కమెనై క MD ఈ షభషమ 60 నండ ి70 ఏళు ఴమష్లో నుహియంబం అఴపతోందని చ నుహయు.ఈ షభషమ 
నుహియంబ దవలో ఉననపడె ఫాదితబ నై కండమహలన (రతైమయషనాళభున) ను దద న భమమిు మహత్ ిరళేలోల  9 సహయుల  భిగళంచటం 

భమిము షడయౌంచటం ఴంట ిరహమమాభాలు చేమభని ేశంటల కు చ నుహలని అనానయు.ఫభటకు ర ళుడానిక్త భుందగహ ఇద ే

రహమమాభానిన 18 సహయుల  చమేాలని చ నుహయు. అంతకే్హకుండా ఫమటకి్త ర ళుడానిక్త భుంద ఏవి త్నకుండా తాిగకుండా ఉండటం 

ఈ షభషమని క్ొంతఴయకు తగిగషత ందని చ నుహయు.ఆకుమంకచర్జ భమిము కలాబట ియోగహ కడా ఈ మళిథత్క్త షహమడతామని 

చ నుహయు. 

1.6.1  విన: బయుఴప అధికంగహ ఉనన ఴమకుత లకు బయుఴప తగగడానిక్త ఏ భందని ఇరహాయౌ? అందమిక్త ఴ ైనుో తభమహభడిషం లేద 
క్హఫటిీ  CC6.2 Hypothyroid క్హంఫో  ని ఇఴాలేభు.ఏ క్హంఫో  ని ఇరహాలో చ భని క్ోయుకుంటునానన. 



 22 

 జరహఫు:  దీనిక్త ఇఴాఴలళన క్హంఫో  CC6.2 Hypothyroid + CC15.4 Eating disorders. ఇద ిఅనిన మళితత్లోల న 
నిచేషత ంద.ి ఫయుఴపన తగిగంచక్ోరహలంట ేేశంటుల  షమిభ నై ర ైఖమిని కయౌగమిుండాయౌ.జీఴన్ ఱ ైయౌర ైఎయుక కయౌగిముండాయౌ.బయుఴప 
ఎకుకఴపగహ ఉనన ఴమకుత లకు ఆతభగగయఴం తకుకఴగహ ఉంటుంద.ిఆమోగమకయబ నై ఆహయం తీషక్ోఴటం భమిము రహమమామం 

చేమటం ఴంట ిభంచి అలరహటుల ఴలల  కయౌగ ేఉయోగహలని శేంటల కు మీయు చ నుహయౌ. ఆహయం తీషక్ోఴడానిక్త అయగంట భుంద నీయు 
తాిగభని భమమిు భుందగహ షలాడ్ తీషక్ోభని షలహ ఇరహాయౌ.ేశంటల న మితభుగహ ఆహమహనిన తీషక్ోరహలని భమమిు 
ఆముమేాద ఱహషత రం కి్హయం  తి్ భుదదన 32 సహయుల  నమియౌ మింగహలని చ నుహయౌ. 

1.6.2 విన: భన క్హంఫో  ఫాకు్లో క్హయల్ టనల్ ళండోిం క్త మిహయంగహ CC20.3 Arthritis క్హంఫో  ఉంద.ిక్హయల్ టనల్ షభషమలో 
భధమలో ఉనన క నయం భణికటుీ  క్తంద ఫాగభులో ఎభుకలు భమిము యౌగభంటుల  భధమననన షననబ నై భాయగంలో ఉండటం 

క్హయణంగహ త్తడఴిలల  నొకుకకునుో తేంద.ి CC20.3 Arthritis క్హంఫో  ఏ విధంగహ ఈ నమహనిన రహషతఴ ళథత్క్త తీషకుఴషత ంద?ి 

 జరహఫు:  భనికటుీ లో 9 ఎభుకలునానభ.ఈ క్హమోఫలో ఉనన ర ైఫేశినల  షంబందతి చక్హర లలో షంతేలనం తీషకు ఴసహత భ.దీని 

క్హయణంగహ నమహలలో త్తడ ితగిగ రహషతఴ ళతత్క్త ఴసహత భ. CC20.5 Spine ళల ప్ డిస్టక షభషమలకు కడా ఇదవేిధభుగహ ర ఫైేశినల  ని 

చేసహత భ.క్ొనిన క్ేషలలో కక డోసోత  ఈ షభషమనండ ిఉవభనం కయౌగింద.ిఇద ిబగఴంతేడె కా త రమేొకట ిక్హద.  

1.6.3 విన: నుహమహథ మైహభడ్ గరంధి అత్క్తరమాశ్రలత షభషమకు ఏ క్హంఫో ని ఉయోగించాయౌ? ఈ షభషమ క్హయణంగహ వమీయంలో క్హయిౌమం 

సహథ భలు రయుగుతాభ. 

జరహఫు: దీనిక్త SR517 Parathyroid ఇరహాయౌ. ఇద ిCC6.1 Hyperthyroid లో ఉంద.ి క్హని యకతభుయోకక నభూనా నండ ి

క నలసో డ్ న తమాయు చేమటం ఇంక్హ భంచి పయౌతాలన ఇషత ంద.ి శేంటుకు క్ొంత షభమం క్టేాభంచి వమయీంర ైభనష్ 

యొకక ఫిాఴం గుమించి చ నుహయౌ. భంచి ఆలోచనలయోకక షపయౌతాల గుమించి రహళలక్త విఴమించటం భంచిద.ిేశంటుకు ఉవభనం 

కలుగహలని బగఴంతేడిని నుహిమిథంచాయౌ.  

ేశంటల తో నుహటు సో 'నుో నలనుో నల అని క పమహతన సరహభమన్ నుహియథన యొకక షలహన అనషమించి ఈ క్తంద రహిళమునన 

నాలుగు రహఖామలన  పనమహఴాతం చళేేత  భంచిద:ి1.నననక్షమించ 2.ననే నినన ేిమిషత నానన 3.ఐ మాం సహమ ి4. 

ధనమరహదాలు.ఈ రహఖామలన చ పతేననపడె మీ భనష్లో మిభభయౌన గహమయచిన లేదా మీచతే గహమడిన ఴమక్తతని ఉదేదశంచి 

చ పక్ోరహయౌ. 

1.6.4 విన: క క్తల శీబ ైన క్షేలో తనకు ఏ విధబ ైన అనామోగమభు లేదని తలచ ేక 39 ఏళు ఴమక్తతక్త ఏ క్హంఫో  ఇఴాఴచచ? ఆ 

ేశంటు యొకక తయౌల అతనిన ననన షందిించడం క్ొయకు తీషకుఴచిచంద.ి 

జరహఫు: ఈ శేంటుకు భానళక షభషమ ఉండ ేషంఫాఴమత ఉంద.ి ఈ శేంటుకు CC15.2 Psychiatric disorders దీయగ క్హలం 

ఴయకు ఇరహాయౌ. CC18.1 Brain disabilities కడా చేయచఴచచ. 

రహమఖామనం: ఫసుఱహ ేశంటు యొకక తయౌల అతని మిళథత్క్త క్హయణం క్హఴచచని షఽచించాయు. క్ొకకసహమ ిభంద ఇఴాడం కట ే

మిషహకమహనిన ఇఴాద.  ఆలోచనల ఫిాఴం నృడుర ైడెతేంద ిక్హఫటిీ గమిబణ ీళత రలు తభ ఆలోచనల గుమించి వరదధ  ఴఴ ంచాయౌ.  

జరహఫు: [డా.అగగమహాల్ షందన:]   సహభ ఫాఫాగహయు అనామోగహమనిక్త భూల క్హయణం భనష్మని చ నుహయు. ఈ షతామనిన సహామీ 

మహభా [1970 లో భనష్-వమీయ మిఱోధనలు US లో క్ొంత షభమం గడిన] నిమహధ మించి చఽంచాయు. US మూనిఴమి్ట ి

ఆడటి మమిుంలో ేిక్షకులలో క ఴమక్తత చేత్రనై 10 డిగీర అఴకలన ఉండ ేఉషోణ గరతన షాలీంచి చఽనుహయు.అంతకే్హకుండా క గోల్ప 

ఫంత్ యొకక మిభాణంలో ఉనన క ళసీ్ట న షాలీంచి భామం కడా చేసహయు.దీనినండ ిత లుషక్ోరహయౌ్న విశమం ఏమిటంట ే

భనభందయభు కట.ే  
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మోజంతా భనభు ఆలోచనలు కయౌగిముంటాభు. రహటలిో చాలా తి్కలబ నైవిగహ ఉంటాభ.రహటిని ఆడానిక్త 
మిత్నంచఴదద .రహటిని అనకల ఆలోచనలతో బమీత చమేాయౌ.  

1.6.5 విన: సహధాయణంగహ మోగ ియొకక నలసో డెన నిలా చేమడం ఎలా? 

 జరహఫు: ల్్ లో కయౌన నలసో డ్ అభత ేఆయు న లల ఴయకు నిలా ఉంటుంద.ి భమొక ళసహలో క్ొనిన ల్్ ఉంచి రహటిని తి్ ఆయు 
నేలలోక సహమ ిపనయుదధమించ ేకి్తరమ చేమాయౌ. నభూనా ల్్ న ేశంటు తన ఴదద  ఉంచక్ోఴటం భంచిద.ి  

1.7.  డా.అగగమహాల్ నండ ిఅదనప ళనూహయు్లు: 

 200 ml నీటిలో భందని కయౌ 5 ml ళంగిల్ డోషగహ తీషకుంటుననడిక్త మీయు తి్ ఏడఽ మోజులక్త కసహమి నుహతని 
వుఫిమిచ నీటిని భామహచయౌ. మీయు ేశంటల న భంద కయౌన నీటిని భధమలో చఽషక్ోభని, నీటి యంగులో భాయు లేదా 
రైన ను యలా ఏయడటం ఴంటి భాయులు కయౌగిముంటే నీటిని ర ంటనే భామహచయౌ.  

 ేశంటు నలటలిో ళసహనండ ినయేుగహ భందన రేమమహద. 

 కళైు భమిము చ ఴపల చిక్తత్కు చకకలు తమాయు చేమఴచచ. కళు క్ోషం భంద తమాయు చళేేడపడె 200 ml 

ళేాదనజలం లో తమాయు చళే దీనినండ ి30 ml డాిర్జ ళసహలో నింపక్ొని కంట ిచకకలుగహ రహడఴచచ. మిగయిౌన నీటిని 

నుహయరమేచచ. 

 ళసహలన, నుహతలిన వుఫియచడానిక్త రేడ ినీమోకట ిచాలు డిటయ్ంట్ రహడఴదద . 

 ర ైనృిమానిక్స్ అఫామషకులందమ ిఴదద  కడన ఎభమె్నీ్ క్తట్ ఉండటం ఎంతో అఴషయం. అఫామషకులందయు ఎలల పడఽ 9 

క్హంఫో  లునన ర ల్ న స్ట క్తటున తభ ఴదద  ఉంచక్ోరహలని డా.అగగమహాల్ నొక్తకచ నుహయు.(నూహయుభలాలు క్ొయకు ర ల్ న స్ట క్తట్ 

108 క్హభన్ క్హంఫో లు, 2011 ర ైనృిమానిక్స్ చతే్ పషతకం, ప.2) 

 [గభనిక: ఈ రహత్క షహప్ లో మినుో యుీ  చేమఫడని అసహధాయణ క్ేషలు జూన్/జూల ై 2015 రహమహత లేఖలో చిమిం 

ఫడెతాభ]. 
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