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డా.జిత్ కే అగగ రఴల్ యొకక డెస్కక న ండి 
ప్ిమమ ైన తృికటీషనయల కు, 
ఖుయుూరిిభ రవ్డంతో భనఔు ఎంతో ప్ిమమ ైన భన బఖలన్ శ్రర సత్మ సయ ఫాఫాగరి అతృయమ ైన దివ్మ ప్ేిభ 

ఖుయుత కొసఽత ంది. ఈ యత్మి ైన రోజున 2008 నఽండ ి2010 వ్యఔు తిి ఏడాది సఴభు సయ ల ైతియోతుక్స్ ట ం సభరించిన 

కేకిన ఔట్ చేవ లర ిఅతృయమ ైన ప్ేిభనఽ ఔురిప్ంచాయు.సఴభు భన సభయణ్ా భావ్ననఽ అంగీఔరించి భనఔు తుసఴయథ వేవ్ 

చేమడాతుకి ప్ేిరేప్ంచాయు. నేనఽ ఈ ఖుయుూరిిభ సంద్యబభుగ సఴభుతు  మేభు చేవే ఈ వేల కయమఔరభభు బకిత 
శరద్ధలతో కొనసగించేలా ఆశ్రయఴదించభతు  భనసర తృిరిధసఽత నానఽ. 

సఴమిలో వియ్నమ ైన క ధన్ాాత్మురలు 
సో ద్రి ఐలోన 

01213..తృో లాండ్ సయ ల ైతియోతుక్స్ వేవ్లో కటలఔ తృత్ి వ్శ ంచాయు. ఆమ  ఈ న ల సఴభులో యయ్నం అమామయతు 

అతి ద్ఽ:కంతో తో త లుపఔుంటునాననఽ. త్న ఆకరి క్షణ్ం వ్యఔు రోఖులఔు త్న తుసఴయథ వేవ్నఽ అందిసాత నే వ్పనానయు. 
ఎలలపడా భా ఖుండ లోల  ఔ తిేమఔ సథ నాతున ఔయౌగ ిఉంటాయు. 

సయ వ ైబ్రియోతుక్స్ క అధ్ాామం  

మేభు సంకేతిఔ యజఞా నం  దాఴర అతున తృింతాలలో ఉనన తృికట్షనయలనఽ భరింత్ ద్ఖగయ చ మామలతు 
తుయియంచఽఔునానభు. లర ిఅభితృిమాలనఽ, అనఽబలలనఽ లటి వ్లల  లయు తృ ందిన జఞా ానాతున, సంకేతిఔ యజఞా ానం 
దాఴర ఔ చోట చేయువేత  అంద్రికి ఉయోఖడే యధంగ ఉంటుంద.ి దీతు వ్లన భనం చేసఽత నన ఈ  ల ైతియోతుక్స్ వేవ్ 
ఇంక అభివ్ిదిధ  చ ంద్ఽత్ేంద.ి ఇది చేమడం భూలంగ సఴభూ ఆశంచిన యధంగ ల ైద్మ సద్ఽతృమాలు అంద్ఽతృటులో 
లేతు లరిక ిభరిము అవ్సయభునన లరిక ిఅంద ేయధంగ ఉంటుంది. ఖత్ కొతున న లలుగ ప్ెయుఖుత్ వ్సఽత నన కేసఽ 
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యవ్రలు, తృికట్షనయల అభితృిమాలు భరిము ఉత్తభ సలహాలు ఈ కొత్త  అధ్ామమాతున భృద్లు ప్ెట్డాతుకి ఖల భూల 
కయణ్ాలు. 

తృికటీషనయల కు ఆహ్వఴనం  

 ఆన లల నలల  అసధ్ాయణ్ కేసఽ యవ్రలుతో తృటు సధ్ాయణ్ కేసఽ యవ్రలు ఔడా నమోద్ఽ చేవేత  ఫాఖుంటుంది అతు కొంద్యు 
తృికట్షనయల అభితృిమం. దీతు వ్లన తృికట్షనయలకి, రోఖులకి భరిము ల ైతిమాతుక్స్ ఖురించి త లుసఽకోలలనన ఆసకిత ఉనన 

లయంద్రికి ఉయోఖం ఉంటుంద్తు ఆశసఽత నాననఽ. 
ఈ యోచనలో తృికట్షనయలoద్యు సఽలబభుగ తృలగగ నవ్చఽు. భూలో కొకఔకరితు భూ ప్ేఴెంట్ రికయుు  పసతకలలో ఉనన 
కేసఽలతూన ంప్ంచడాతుకి నేనఽ ఆధ్ికరిఔంగ ఆహాఴతుసఽత నాననఽ.  
భూయు ప్ంచిన కేసఽలతూన అంద్రికి ఉయోఖ డేలా లరత లేక డేటాఫేసోల  తృ ంద్ఽయుసత భు. భూయు ఖత్ంలో భాఔు 
ంప్న అసధ్ాయణ్ కేసఽలు ఏమ ైనా లరత లేకలో చిఽరింఫడఔతోృ ముంటే లటిలో లుత  యవ్రయౌన చేరిు ఈ కింద్ 
ఇవ్ఴఫడిన ఈమ యలుఔు ంవ్ల నఽ info@vibrionics.org 

సేవకు కృత్జ్్ఞయత్లు  

తుయఴహణ్, చిఽయణ్, ఎడిటింగ్  భరిము సంకేతిఔ యభాఖభులలో వేవ్ అందించడాతుకి భుంద్ఽకొచిున లళ్ళంద్రికట 
ధనమలదాలు. ఈ తిిసంద్న చావ  నాఔు చాలా ఆనంద్భుగ ఉంది. అదే యధంగ ఇంక ఎఔుకవ్గ తృికట్షనయుల  
భరిము సహామఔులు భుంద్ఽఔు రలలతు ఆశసఽత నాననఽ. 
ఈ యళేష చిఽయణ్లో ఖూర ప్ యవ్రలు అందించిన భా జతూస్ట ట ంఔు తిేమఔంగ ధనమలదాలు త లుపఔుంటునానభు. 
భూఔు భరిము భూ ఔుటుంబ సబుమలంద్రికట ఖుయుూరిిభ యభాకంక్షలు త లుపఔుంటునానభు. 

సయ వేవ్లో 
జిత్ కే అఖగరఴల్ 

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

 మిశ్రభాలు ఉయోగ ంచిన కేస  వివరలు 

భలఫద్ద కభు భర ము గరహణ శ్కతత లో ఫలహీనత్ 02779… జ్ఞతృన్ 
ఔ 85 ఏళ్ల  భశ ళ్ ఖత్ రెండెననయ సంవ్త్్రలుగ భలఫద్దఔభు భరమిు మ ద్డెలో సో్ ో క్స (ఆగాత్ం) భిావ్ం వ్లల  
ఫాధడెత్ ఉండదే.ి ఈ రోఖ చికతి్్కె ైల దై్ఽమడె త్నఔు ఇచిున భంద్ఽలు వ్లల  గ ంత్ేలో నొప్ భరిము ఖుండ లో భంటా 
ఔయౌగయ. ఈమ ఔు నడవ్డం ఔడా ఔష్ంగ ఉండేద.ి అకో్ ఫేర్ 22వ్ తేదని ఈమ  ఔుభారెత ల తైమిాతుక్స్ తృికట్షనరిన సందిించింద.ి 
ఈ రోగిక ిఈ కింద్ రమఫడని రేభడీలు ఇవ్ఴఫడనిాయ. 

CC4.4 Constipation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.4 Brain stroke …TDS 

తృికట్షనర్ రోగితు తూయు ఎఔుకవ్పగ తాిఖభతు సలహా ఇచాుయు. భూడె రోజులలో రోగకి ిప్ఖేుల ఔద్యౌఔలు కొంత్ మేయఔు 
మ యుఖుడాు య. రెండె న లల త్రఴత్ ఈ భశ ళ్ పనయఴవ్వథఔయణ్ కేందాితుక ిల యల లమమాభుభు చసేఽకో ఔయౌగనిద.ి ఈమ  
సఴమంగ తృికట్షనర్క ిఔిత్జాాత్తో తుండని లేకలు రవంద.ిభూడె న లల చికతిా్నంత్యభు ఈ భశ ళ్ 90% కోలుఔుననటుల గ 

mailto:info@vibrionics.org
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సభాచాయం అంద్చవేంద.ిఈమ  ఇపడె ఈ రేభడలీు రోజుక ిఔభాయు తీసఽఔుంటుననద(ిOD). 2015 జుల ైలో ఈ భశ ళ్ఔు 
ూరితగ నమమ ,ై ఆరోఖమంగ ఆనంద్ంగ త్న జీయతాతున కొనసగిసఽత ననద.ి  

రోగ ిలమకామనం  

నేనఽ ఈ భంద్ఽయౌన తిిరోజు ఔరభం త్ఔుండా తీసఽఔుంటునాననఽ.  తృ ి ద్ఽద నన ూట ఎఔుకవ్ తూయు తాఖుత్ేనాననఽ. నేనఽ తూటలిో 
యఫూతి ఔలుపకొతు తాఖుత్ ఉంటానఽ. ఫాఫాతు ఖురించి త లుసఽకోవ్డం నా అద్ిష్ంగ భాయసఽత నాననఽ. 

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

డిప్రిషన్ , కటళ్ళ వు, భుకుక న ండ ియకత సివభు   02779...జ్ఞతృన్ 

ఔ 75 ఏళ్ళ భశ ళ్ త్న బయత చతుతృో వ్డంతో భనసఽ ఔుర ంగ ిలమఔులత్ డింద.ి కటళ్ళ లప వ్లన ఆమ ఔు నడవ్డం చాలా ఔష్ంగ 
ఉండదే.ి 2011 నవ్ంఫర్ లో భుఔుకలో యఔత సివ్భు వ్లల  ఈమ నఽ ఆసతిలిో చేరుయు. ఈమ  వేనశ త్ేరలు ఈమ నఽ ఔ ల ైఫరి  
తృికట్షనర్తో రచిమం చేవంద.ి ఈ భశ ళ్ఔు ఈ కింద్ రమఫడని రెమ డీలు ఇవ్ఴడం జరగిింద.ి 

 CC3.2 Bleeding  + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis…TDS 

ఈ రెమ డలీు తీసఽకోవ్డం భృద్లు ప్ెటా్ ఔ లయం రోజులలో ఈమ ఔు భుఔుకనఽండ ిన త్ేత యు కయుట త్గిగతృో యంద.ి భూడె న లల 

త్రఴత్ కటళ్ళలపలు 60% త్గగ య కతు త్నఔు ధ్ యైమభు ఉతా్హభు ఔలఖటం లేద్తు తృికట్షనర్ క ిత యౌమచేవంద.ి త్నఽ రోజు తృలు 
ఎఔుకవ్ సయుల  తాఖుత్ేననటుల గ చ ప్ంద.ి తృికట్షనర్ ఈమ నఽ తృలు తాఖడం త్గిగంచభతు సలహా ఇవ్ఴడం జరిగింద.ి ఐద్ఽ న లల 

త్రఴత్ ఈమ  80% నమం అయమంద.ి ఇపడె (2015 జూల ై) త్నఽ 95% కోలుఔుంద.ి రోజుకి ఔ భాయు రెమ డ ీతీసఽ ఔుంటుననద.ి 

రోగ ిలమకామనభు:  
భనం  తీసఽఔున ేఆహాయం యొఔక భిావ్ం భన ఆరోఖమం ప్ెనై ఎంత్గనల ఉంటుంద్తు నాఔు ఇపడె త యౌవంద.ి నా ఔళ్ైళ త రిప్ంచి 

నాఔు చాలా భంచి యషమాలు త యౌమ చేవన ల ైఫరి  తృికట్షనరకి నా ఔిత్జాాత్లు. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

త్ల తియుగుట (వేర ీగో), ఫ్లల  జ్ఞఴయభు  02779...జ్ఞతృన్  

ఔ 78 ఏళ్ళ భశ ళ్ రెండె లరలు త్ల తియుఖుట (లేరి్గో) సభసమతో ఫాధడింద.ి ఆద ేసభమంలో ఆమ ఔు ఫ్ూల  జఴయం 

రవ్డంతో కొంచం ద్ాయం ఔడా నడవ్లేఔ తృో యంద.ి ఈ భశ ళ్, తృికట్షనరిన 2013 ఫఫవి్ర ి13వ్ తేదని సందిించింద.ి ఈమ ఔు 
ఈ కింద్ రమఫడని రెమ డలీు ఇవ్ఴడం జరగిింద.ి 

CC9.2 Influenza + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.7 Vertigo...TDS  

ఔక లయం రోజులలోన ేఈమ ఔు ూరితగ నమమ ైంద.ి ఈమ  భంద్ఽయౌన భర ఔ లయం, రోజుక ిఔ భాయు చపన తీసఽఔుతు 

ఆప్లవేంద.ి త్న లేరి్గో సభసమ ూరితగ త్గిగనటుల గ త యౌమచవేంద.ి 

రోగ ిలమకామనభు 
ననఽన ఇంత్ త్ఔుకవ్ కలంలో ూరితగ నమం చవేనంద్ఽఔు ల ైఫరి  తృికట్షనరిక ఔిత్జాాత్లు త లుపఔుంటునాననఽ. ఈ రెమ డీల 

దాఴర సయ ఆశ్రరఴదాతున ననేఽ తృ ంద్ఖయౌగనఽ. ననేఽ నా బయత తో భిద్ఽవ్పగ భాటాల డడం భరిము బజన కయమఔరభంలో 
తృలగగ నడం దాఴర సఴభుక ిఔిత్జాాత్లు త లుకోలలతు అనఽఔుంటునాననఽ. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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భలఫద్ద కభు, తొడలు, కళ్ళలోల  ఉఫుు వాధ్ ి(ఎడభీా) 02779...Japan 

ఔ 45 ఏళ్ళ భశ ళ్ యరతీ్మ ైన భలఫద్దఔభుతో చాలా న లలు గ ఫాధడెత్ేననద.ి దీతుతోతృటు తొడలు, కళ్ళలో ఉఫుఫలమద ి

సభసమ ఔలఖడంతో త్నఽ భటం లసేఽఔుతు నేలభూద్ ఔరోులేఔతృో యేద.ి 2011 జూల ై 23వ్ తేదని ఈమ  తృికట్షనరిన సందిించింద.ి 

ఈ కింద్ రమఫడని రెమ డలీు ఈమ ఔు ఇవ్ఴఫడనిాయ.  

CC4.4 Constipation + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS  

రెమ డీలు తీసఽఔునన భూడ  ెరోజులలోన ేఈమ ఔు ప్ేఖిులు ఔదయిౌ భలఫద్దఔభు ూరితగ నమమ ైంద.ి ఆప్ె ైభూడ  ెరోజులఔు ఈమ ఔు 
ఉఫుఫలమద ిత్గిగ సభానమంగ నలేభూద్ ఔరోుఖయౌగింద.ి ఈమ  ఇంకొఔక లయం ఈ రెమ డీయౌన తీసఽఔుతు ఆప్లవేంద.ి 

రోగ ిలమకామనభు 
నేనఽ ఈ రెమ డీయౌన ఔిత్జాాత్ భావ్ం భావ్భుతో తీసఽఔునాననఽ. నా ప్ె ైఅలోల తి భంద్ఽలు ఔడా తు చ మమఔ తృో యేసరిక ిఈ చికతిా  ్

యధభు నాకంెతో  ఆశుయమభు ఔయౌగంిచింద.ి నేనఽ బఖలన్ శ్రర సత్మ సయ ఫాఫాలరతిు సఴమభుగ ఎయుఖనఽ, ఐననఽ ననేఽ నభుభత్ేనన 

ద ైవ్ంప్ె ైనాఔు భరింత్ యళఴసం ఔయౌగింద.ి 

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

భూతి్ప్ండాల వ ైపలాం 00971...జ్ఞతృన్  

ఔ 64 ఏళ్ళ భశ ళ్ త్న భూత్పి్ండాలలో ల పైలమం ఔయౌగ ేసంభావ్న ఉంద్తు ఔ ల ైద్ఽమడె దాఴర త లుసఽకోవ్డంతో 2014 
ఆఖషే్  24వ్ తేదని తృికట్షనరని సందిించింద.ి యఔత రిళోద్నలో త్న కిరమాటితున్ సథ య చాలా అధ్ిఔంగ ఉంద్తు త్నఔు 
డమాయౌవస్ట కిిరమ త్ఔుండా చ మామలతు త యౌవంద.ి ఈమ ఔు డమాయౌవస్ట చేయంచఽకోవ్డం ఇష్ం లేద్ఽ. ఈమ  ఎఔుకవ్పగ 
తీసఽఔున ేభాంసహాయం భరమిు ఉపతు  త్గిగంచభతు తృికట్షనర్ సలహా ఇచాుయు. ఈమ  ఫలంలేతు ఆహయం తీసఽకోవ్డమే 
కఔుండా తూయు ఔడా త్ఔుకవ్పగ తాగదే.ి ఈమ  ఇఔనఽండ ితుమభఫద్ధభుగ పఴ్ఔయమ నై ఆహారనన భాత్మి ేతీసఽఔుంటానతు 
తృికట్షనరిక భాట ఇచిుంద.ి ఈమ  త్న త్యౌల త్ండెియౌన చినన వ్మసఽలోన ేకోలోయంద.ి అంతకేఔుండా త్నఔు అత్తగరతిో 
ఫాంధవ్మం సభయసమంగ ఉండదే ికద్ఽ. దీతువ్లన ఈమ  భానవఔంగ లమఔులత్ చ ంద్ఽత్ ఉండేద.ి కిరంద్ లివన రెమ డలీు 
ఈమ ఔు ఇవ్ఴఫడినాయ. 
#1. NM12 Combination 12 + NM63 Back-up + NM83 Grief + SM2 Divine Protection + SR360 VIBGYOR…QDS for 3 days 

#2. SM2 Divine Protection + CC12.1 Adult tonic + CC13.4 Kidney failure + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC17.2 Cleansing…TDS      

#3. SM2 Divine Protection + CC4.1 Digestion tonic + CC4.4 Constipation + CC6.2 Hypothyroid + CC15.4 
Eating disorders…TDS      

వెప్ె్ంఫర్ 22వ్ తేదిన చేవన యఔత రిళోధనలో కిరమాటితున్ సథ య సధ్ాయణ్ సథ యకి త్గిగననటుల గ త యౌవంది. ల ైద్ఽమడె ఆశుయమడి ఇది ఎలా 
సధమమ ైంద్తు అడిగితే "ధమం" అతు సభాధ్ానభుచిుంది. ఈమ  ఫయువ్ప ఔడా 5 కిలోలు త్గిగంది. ఈమ  #2 భరిము #3 ఆయు న లలుఔు రోజుఔు 
భూడెసయుల  తీసఽఔుంది. 2015 జూల ై 10వ్ తేదీకి ఈమ  ఫయువ్ప 10 కిలోలు త్గిగంది. త్న జీవ్న యధ్ానంలో భరిము ద్ిఔధంలో ఎంతో భాయు 

ఔయౌగింద్తు త్నఽ త యౌమచేవంది. త్నఽ ఉతా్హంగ భరిము ఆనంద్ంగ ఉంది. ఈమ  రెమ డీయౌన రోజుకి ఔభాయు తీసఽఔుంటుననది. ూరితగ 
నమమ ైనంద్ఽవ్లల  త్ఴయలోనే రెమ డీలు తీసఽకోవ్డం భానేసఽత ంది. 

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

భూతి్ప్ండాలలో రళ్ళళ 00971...జ్ఞతృన్ ఔ 62 ఏళ్ళ వ్మకిత  తూయసం భరమిు భూత్పి్ండాలలో రళ్ైళ సభసమతో 

తృికట్షనరిన సందిించాయు. ఆమనక ిశసత రచికతి్్ చ మామలతు ల ైద్ఽమడె చ డంతో చాలా బమడాు యు. ఆమన ఔుభారెత ఆమననఽ  
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ల ైతమిాతుక్స్ తీసఽకోవ్యౌ్ందిగ టు్ ఫట్డంతో లయు ఔ తృికట్షనరిన సందిించాయు. ఆయనఔు కిరంద్ లివన రెమ డలీు 
ఇవ్ఴఫడినాయ. 
NM12 Combination 12 + NM21 KBS + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + 
SM6 Stress + SR276 Berberis 200C + SR280 Calc Carb 30C + SR285  China Off 6X + SR322 Urtica Urens + SR346 

Cantharis + SR360 VIGBYOR ＋ SR493 Gallbladder + SR501 Kidney… every 5 minutes for 2 hours 

ఈ రెమ డీయౌన రెండె ఖంటలు తీసఽకోవ్డంతో ఈమనఔు రోఖ లక్షణ్భులు తొలగితృో మాయ. ల ైద్ఽమడె భూత్ిప్ండాలలో రళ్ైళ తొలగితృో మామతు  
చ తృయు. ఈమనఔు భయల ఈ సభసమ రలేద్ఽ. 

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

భుకుక దిఫుడం 00971...జ్ఞతృన్ 

ఔ 75 ఏళ్ళ భశ ళ్ భుఔుక దిఫఫడంతో నాలుగళే్ైళ భాద్డింద.ి ఆమ ఔు ఊప్ర ిప్లుుకోవ్డం చాలా ఔష్ంగ ఉండదే.ి ఆసఽతి ి
రళిోద్నలో ఆమ ఔు నావక తృయౌప్్ ఉననటుల , అయ ఆమ  భుఔుక యంధభిులనఽ అడుగించఽచఽననటుల  త యౌవంద.ి ల ైద్ఽమడె శసత ర 
చికతి్్ ల ంటన ేచయేంచఽకోభతు సలహా ఇచాుయు. కతు ఆమ  త్న బయతతు చాసఽకోలయౌ భరమిు త్నఽ ఎలలరిితో భాద్డెత్ేననంద్ఽ 
వ్లల  లేర ేల ైద్మం కోసం చావంద.ి ఆ కయణ్ంగ ఆమ  ఔ యఫరి  తృికట్షనరిన సందిించింద.ి ఈమ ఔు తృికట్షనర్ ఈ కిరంద్ లివన 

రెమ డీతు ఇచాుయు: 

NM12 Combination 12 + NM69 CB 8 + NM76 Dyspnoea + NM99 Sinus + SM2 Divine Protection + SM41 Uplift 
+ SR318 Thuja + SR360 VIBGYOR + SR527 Sinus-Paranasal…6TD 

ది రోజుల ల ైద్మం త్రఴత్, రిళోద్నలో నావక తృయౌప్్ తొలగితృో యనటుల  త యౌవంది. ఈ భశ ళ్ ల ైతిమాతుక్స్ చికితా్ యధ్ానాతున 

ఎనఽనఔుననంద్ఽఔు చాలా సంతోష డింది. ఈ సభసమ తీరినంద్ఽవ్లలన ఈమ ఔు మోతాద్ఽ ఔరభంగ 6TD నఽండి TDS, OD, 3TW భరిము 
OW వ్యఔు త్గిగంచఫడింది. ఆపైె్ ూరితగ రెమ డీలు ఆప్లేళయు. 

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

తృతుక్స డిసయడ ర్ (దిగులు), త్యచ గ భూతి్ విసయజ న 02754...జ్ఞతృన్ 

తృికట్షనర్ ఇటుల  లిసయు: నా వనేశ త్ేడె ఔుభారెతన ఔ 30 ఏళ్ళ భశ ళ్ త్నఽ శ ై సాకలోల  ఉండగ త్నతు ళౌచాలామాతున లడ ే

అనఽభతి ఇచుేలయు కద్ఽ. దతీువ్లన భరిము ఇత్య కయణ్ాలు వ్లన  ఈమ  భనసఽలో ఫదె్ఽయు ఔయౌగ ిసాకయౌక ల ళ్ళడం 

భానవేంద.ి త్న ఔుటుంఫ సబమలుతో ఔడా  భాటాల డదే ికద్ఽ. త్రఴత్ త్నక ితృతుక్స డిసయుర్ (దిఖులు, అత్మంత్ బమం) సభసమ 
ఔయౌగింద.ి ఈ భశ ళ్తో నేయుగ భాటాల డ ేభుంద్ఽగ నేనఽ ఈమ ఔు తౄో న్ చేవ సయ ల ైతమిాతుక్స్ ఖురించి చ తృనఽ భరిము ననఽన 

సందిించడాతుక ితురినత్మ ైన సభమం (అతృయంట్భంట్) ఏదో  చ తృనఽ. ఈమ ఔు భృద్ట ననఽన సందిించడాతుక ి రెైలోల  

అయఖంట వేప మిాణ్ం చేవ రవ్డం అసధమం అతుప్ంచింద.ి కతు త్నఔు అలోల తి భంద్ఽలు లడడం ఇష్ం లేనంద్ఽవ్లన 

ల ైతమిాతుక్స్  భంద్ఽలు కోసం త్న త్యౌలగయుతో 2009 ఫఫవి్రిలో వ్చిుంద.ి దారలిో ఈమ  లు భాయులు రెైలునఽండ ిదిగ ి

ళౌచాలామాతుక ిల ళ్ళవ్యౌవ వ్చిుంద.ి  

నాతో సందిించఽచఽండగ ఈమ  త్నఔు దిఖులు, యరోచనాలు భరమిు త్యచఽగ భూత్యిసయిన, మ గైేరన్ త్లనొప్, సంక్షోబం వ్ంట ి

సభసమలు ఉనానమతు త యౌప్ంద.ి ననేఽ ఈమ ఔు ఈ కిరంద్ లివన రెమ డీలనఽ ఇచాునఽ: 

#1. CC4.6 Diarrhoea + CC11.4 Migraines + CC13.3 Incontinence + CC15.2 Psychiatric disorders…TDS 

ఈమ  ఇంత్ఔభుంద్ఽ భూయౌఔ ఓషధం తీసఽఔుంటృ వ్పండదే.ి త్నకిష్మ ైత ేఆ ఓషధం తీసఽకోవ్డం కొనసగించవ్చుతు చ తృనఽ. ఔ న ల 

త్రఴత్ ఈమ  త్న భాలలనఽ వ్మకటతఔరంిచడం భరిము త్న ఇష్్  అయష్్ లనఽ త యౌమజమేడం భృద్లుప్టెి్ంద.ి ఈమ ఔు భానవఔ 

సంక్షోబ సభసమ ఉండడంవ్లల  నేనఽ ఈమ నఽ ఆక్షపే్ంచఔుండా ఈమ  చేవవే్తూన కవే్లం చాసాత  ఉనాననఽ. ఈమ  ననఽన సందిించడాతుక ి
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వ్చిునపడలాల  నాఔు ఈమ ఔు భంద్ఽలు త్మాయు చేమడాతుక ిఎఔుకవ్ సభమం టే్ద.ి 2012 ఏలి్ నాటిక ిఈ భశ ళ్ల  ోచాలా 
భంచి భాయులు వ్చాుయ. ఈమ  త్న ఆలోచనలనఽ, భాటలు భరిము చతే్లనఽ భాగ రిశ్రయౌంచడం భరిము యళేలఴంచడం 
భృద్లుప్టెి్ంద.ి ఈ త్యుణ్ంలో ఆమ నఽ ఆళలదిగనఽ, త్ననఽ భరమిు త్న చఽటృ్  ఉననలరితు అంగఔీరంిచభతు తృో ి తా్శ ంచానఽ. 
అంగఔీయణ్ భావ్న త్న సఴభావ్భునఽ మ యుఖు రచిి త్నకట త్న చఽటృ్  ఉననలళ్ళంద్రకిట ఆనందాతున ఔలుఖజేసత మతు చ తృనఽ.#1 
రేమడే ిఇవ్ఴడం ఆప్ ఈ కిరంద్ లివన రేమేడలీు ఈమ ఔు తితడ ిభరమిు బమం త్ఖగడాతుక ిఇచాునఽ. 

#2. CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.5 ADD & Autism…TDS for 5 months, then OD 

2012 జూన్ నాటకి ిఈమ  త్న ఔుటుంభాతున ఆద్ఽకోవ్డాతుక ిసహామడేంత్గ ఫాఖుడింద.ి ఈమ ఔు బమభు భరిము తితడ ి

ఫాగ త్గగ య. 2014 వ్సంత్కలంలో త్నఔు చాలావ్యఔు నమమ ైంద్తు రోజుక ిఔభాయు భంద్ఽ తీసఽఔుంటునాననతు 

త యౌమజేవంద.ి ఈ భశ ళ్ఔు రోఖ లక్షణ్ాలతూన చాలావ్యఔు నమమ నైంద్ఽవ్లల  భరమిు తృికట్షనర్ దిఴి్లో రోగ ివఴమ ప్ేయిణ్ఔు 
గౌయవ్భువ్ఴడం ధి్ానమ నైంద్ఽవ్లన ఈ రోగతిో సంయకం ఇపడె త్గిగతృో యంద.ి 

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

హే జ్ఞఴయం  02754...జ్ఞతృన్ 

ఔ 59 ఏళ్ళ భశ ళ్, తిి వ్సంత్ కలభులో వడెార్ చ టు్  పతృ డి ఎలరీి వ్లల  చాలా భాద్డెత్ ఉండేద.ి లు భాయుల  ఈమ ఔు  
యరతీ్మ ైన గ ంత్ే నొప్ భరమిు నావక ఔంజెషన్ వ్లల  రతి ితుద్లిో ఆటంఔం ఔయౌగ ిఊప్ర ిప్లుుకోవ్డం ఔడా ఔష్ంగ ఉండదే.ి 
2013 జనవ్రలిో తృికట్షనర్ ఈమ ఔు భరిము ఈ సభసమతో భాద్డెత్ేనన ఇత్యలుఔ భంద్ఽ త్మాయుజవే ేతుభుత్తమ  ైవెడార్ 
చ టు్  పతృ డితు వేఔరించాయు. కిరంద్ లివన రెమ డ ీఈమ ఔు భరిము ఇత్యులఔు ఇచాుయు: 

Nosode of cedar pollen…TDS 

నాలుఖు న లల త్రఴత్ ఈమ ఔు 90% నమమ ైంద.ి ఈమ ఔు ఇంకెపడె తుదాిబంఖం ఔలఖలేద్ఽ. ఈమ ఔు వ్సంత్కలభంట ేఔ 

భంచి భావ్న ఔయౌగింద.ి ఈ కిరంద్ లివన యధభుగ ఈమ  రెమ డ ీతీసఽఔుంద.ి 

November & December…OD, January to April…TDS, May…OD. 

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

తిత డ ిభర ము తుది్లేమి సభసా 02754...జ్ఞతృన్  

ఔ 54 ఏళ్ళ భశ ళ్ 2015 ఫఫవి్రలిో తితడ ిసభసమతో తృికట్షనరిన సందిించింద.ి ఈమ  అంత్ఔుభుంద్ఽ తుచేసఽత నన ఔంతూ 

దిలఱా ఎత్తడంతో కొత్త  ఉదోమఖంలో చేరింద.ి అఔకడ రోజంతా ఔంూమటర్ భుంద్ఽ ఔయుుతు తు చేమటంవ్లన ఈమ ఔు తితడ,ి 
ఖుండ  ద్డ ఔయౌగ ితుద్ ిసరిగగ  టే్ద ికద్ఽ. ఈమ ఔు ఈ కిరంద్ లివన రెమ డలీు ఇచాుయు: 

తితడ ికొయఔు: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.1 Brain 
disabilities…TDS 

తుద్లిేభుకోయఔు: 
#2. CC15.6 Sleep disorders 

ఈమ  తుద్ిట్డం కొయకె ై ల ైతమిాతుక్స్ రెమ డలీతో తృటు అలోల తి భంద్ఽలు  ఔుడా తీసఽఔుంటానతు చ ప్ంద.ి భార్ు న లలో వ్తితడ ి

50% త్గిగనటుల గ ఈమ  త యౌమజవేంద.ి కతు ఈమ ఔు రోజంతా తుచవే ఔురీునఽండ ిలేచటేపడె త్లదిభుభ ఔయౌగదే.ి ఈమ ఔు 
ఖుండ ద్డ సభసమ ఉండడంతో ఆందోళ్న డింద.ి ఈ సభసమలకోయఔు #1 రెమ డ ీఆప్ ఈ కిరంద్ లివన రెమ డీయౌన ఇచాుయు. 

 #3. CC3.1 Heart tonic + CC3.6 Pulse irregular + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric 
disorders + CC18.1 Brain disabilities + CC18.7 Vertigo...TDS 



 7 

రెండె రోజుల త్రఴత్ ఈ రోగి తృికట్షనర్క ింప్న ఔ ఈమ యలోల  త్న దిఴి్కోణ్ంలో భాయు ఔయౌగింద్తు భునఽప ఔనాన ఆనంద్ంగ ఉనాననతు 

లివంది. 2015 జుల ైలో ఈమ ఔు 75% నమమ ైంద్తు రితోృ ర్్ చేవంది. ఈమ  రెమ డీయౌన ఇపడె ఔడా కొనసగిసోత ంది. 

తృికట్షనర్ లమకామనం: 

ఈ ల ైతియోతుక్స్ ల ైద్మం  దాఴర అవ్సయమ ైన లయంద్రికట వేవ్ చేమడాతుకి అభూలమమ ైన అవ్కళలు ఇవ్ఴఫడినంద్ఽఔు నాఔు చాలా ఆనంద్ంగ 
ఉంది. పే్షంటుల నఽండి అనఽఔలమ ైన రితోృ యులు అందినపడె భరింత్ ఆనంద్ంగ ఉంటుంది. 

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

సీ్ ో క్స 02901...ఇటయ్  

తృికట్షనర్ ఇటుల  లిసఽత నానయు: 2013 డిసంఫరోల  ఔ 81 ఏళ్ళ వ్ిద్ఽధ రలు ఇవకభుమా  వ్లల  మ ద్డెలో గమం ఏయడడంతో 
ఆసతిలిో చేయుడింద.ి అఔకడ ఆమ  సిహ కోలోయంద.ి ఆమ  మ ద్డెలో యఔత సిలతున ఆడాతుక ిశసత ర చికతి్్ చమేాలతు 

ల ైద్ఽమలు తుయియంచాయు. ల ైద్ఽమడె అనఽఔలమ నై పయౌత్ం లభించడాతుక ిఅవ్కశం త్ఔుకవ్తు శ చురించాయు. ననేఽ ల ంటన ేఈ కిరంద్ 
లివన రెమ డయీౌన ఫాిడాకస్్ట చమేడం భృద్లు ప్ెటా్ నఽ. 

CC18.4 Stroke + SM2 Divine Protection + SR271 Arnica 30C…continuously 

ఈమ ఔు చేవన శసత రచికతి్  ్సపలమ ైనటకిట రోగ ియొఔక వ్మసఽ భరమిు ళరరీిఔ రవిథతితు దిఴి్ల  ోప్ెటు్ కొతు ల దై్ఽమలు ఆమ  
కోలుకోవ్డం ఔష్భతు చ తృయు. కతు ఈమ ఔు ల ైద్ఽమలు ఆశుయమ డ ేయధంగ రెండ ేరోజులల  ోసిహ వ్చిుంద.ి కతు భర  ో24 ఖంటలల  ో

ఈమ ఔు భర ఔసర ిసో్ ో క్స రవ్డంత  ోల ైద్ఽమలు ఈమ  ఈసర ికొలోకవ్డం అసధమభతు తురశూరిత్ంగ చ తృయు. ఈమ  భాట కోలోమాయు. 

ల ైతమిాతుక్స్ ఫాిడ్ కస్్ట 24 ఖంటలు కొనసగింద.ి ఆయు రోజుల త్రఴత్ ఈమ  సిహలోక ివ్చిు కొతున భాటలు భాటలడఖయౌగంిద.ి ద ి

రోజుల త్రఴత్ ఈమ లో ఖరహణ్ శకటత వ్చిు కొదిద  రోజులలో ఆశతినిఽంద ిడిసురి్ అయమంద.ి ఈమ  త్నంత్ట తానఽగ 
నడవ్లేఔతృో యనా చాలావ్యఔు కోలుఔుంద.ి భా అభభగరెైన ఈమ ఔు ఆశతినిఽండ ితిరిగ ివ్చిునపడెనఽండ ిఅల ేల ైతమిాతుక్స్ 
రెమ డీలు 12.1 అడల్్ టొతుక్స చేరుి ఇవ్ఴడం జయుఖుతోంద.ి 

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

   క మ ైన్ాకు  ునయుజ్జజ వనం 10940...ఇండిమా  

2015 జూల ై 15వ్ తేదని ననేఽ ఆఫసఽ నఽండ ిఇంటిక ివ్సఽత ననపడె ఔ మ ైనాక్షితు, ఔకన ఉనన కలువ్లో డ ిఉండుడం 

చాసనఽ. అద ిచయౌక ివ్ణ్ుఔుత్ే ఫెటైక ిరలేతు రవిధతిలో ఉంద.ి నేనఽ ఔ  

గల సఽ తీసఽకొతు, ఆ క్షితు ఫెైటఔు తీవ దాతునఔకన  ఉననఖడిు  భూద్ 
సఽయక్షతి్ంగ ప్ెట్డాతుక ిమితినంచానఽ కతూ అద ిఔుద్ఽయుగ తులఫడ ే

రవిధతిలో లేద్ఽ, చయౌక ివ్ణ్ుఔుత్ సఽరుహ త్ప్ నేలఔు రగినిద.ి క్షితు 

అఔకడ ేవ్దలిేవనా ,ల ంటన ేల దై్మం చమేఔతృో యనా అద ిఫతి్ఔడం ఔష్భతు 

ఆయధమ యైమంద.ి 

ల ంటన ేఆ క్షితు భా ఇంటిక ితీసఽఔుతు ల యల కభన్ కంఫర  కిట్ నఽండ ి

CC1.1 Animal టొతుక్స  క్ష ిభుఔుక భూద్ రెండె చఽఔకలు లేసనఽ. ఔ క్షణ్ంలో క్షిక ిసిహ వ్చిుంద.ి 

తృవ్ప ఖంటలో మ ైనా కొంచం ఔద్ల సగింద.ి క్షిక ిఫలం ప్ెంచడాతుక ిCC12.1 Adult tonicతో తృటు సఴభు యఫూతి క్ష ి 
భుఔుకభూద్ పయౌభానఽ, ల ంటన ేఈ క్ష ిత్న భుఔుకతు ల డలుగ త యచి త్న రెఔకయౌన యరిచింద.ి ఈ క్షకి ిూరితగ ఫలం 

వ్చిునటుల గ నాఔు అతుప్ంచింద.ి 45 తుభుషలు త్రఴత్ ఈ క్ష ిభా ఇంట ితృింఖణ్ంలో నడవ్డం భృద్లుప్టెి్ంద.ి రతి ి9 ఖంటలుక ి
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ఇద ిత్న ఆహారతున ల ంఫడించడం చాసనఽ. భరోఔ ఖంట త్రఴత్ ఈ మ ైనా నా సాకటర్ కంిద్ డెకితు తుద్తిృో యమంద.ి 
తృ ి ద్ఽద ననఈ క్ష ినాకింఔ ఔనఫడలేద్ఽ. త్న దారితు తానఽ ల యలతృో యంద.ి 

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

అధ్ికభుగ ఉనన లాలాజ్ఞల సివం భర ము కోం 02806...భలేషమా 

ఔ 19 ఏళ్ళ మువ్ఔుడె ఔ ఏడాదితృటు అధ్ిఔభుగ ఉనన లాలాజల సివ్ం సభసమతో భాధడాు డె. ఈ త యౌల ైన వ్మకిత ఔ 

సంతోషమ ైన, ఆరోఖమఔయమ ైన లతావ్యణ్ంలో ప్ెయఖలేద్ఽ. అంద్ఽవ్లన ఇత్తుక ికోం అధ్ిఔభుగ ఉండేద.ి ఇత్నఽ తృికట్షనరిన 

సందిించడాతుక ిభుంద్ఽగ అనేఔ ల ైద్మ తుపణ్ుయౌన సందిించి ల ైద్మం తీసఽకోవ్డం జరిగింద.ి కతు ఏ ల ైద్మభు ఇత్తుక ి

తుచేమలేద్ఽ. 2014 ఆఖస్్ట 31న ఇత్తుక ికిరంద్ లివన ల ఫైరి  రెమ డీలు ఇచాునఽ. 

#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders…TDS 

ఆయు లరల త్రఴత్ ఈ వ్మకిత త్న రోఖ లక్షణ్ాలలో ఏ భాయు లేద్తు త యౌమజేసడె. ఇత్తుక ిCC 11.5 చేరిు ఇచాునఽ 

#2. CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric 
disorders…TDS  

ఈ భాయుతో ఈ వ్మకితక ి5 లరలలో సభసమ 30% త్గిగంద.ి ఇల ేభంద్ఽలు కొనసగించడంతో భరో 3 లరలలో 50% త్గిగ, ఆప్ె ై2 

లరల త్రఴత్ 70% నమమ ంైద.ి డిసంఫర్ 28న ఈ వ్మకితక ి12 లరల చికిత్్ త్రఴత్ రోఖ లక్షణ్ాలు ూరితగ త్గిగతృో మాయ. 

జూల ై 29క ిఇత్నఽ ఆరోఖమంగ ఉనానడె. 

సంతృద్ఔుతు లమకామనం: 

దీయఘకయౌఔ కేసఽలలో భంద్ఽలనఽ హటాత్ేత గ ఆప్లేమఔుండా మ లల గ త్గిగంచాయౌ. 

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

 తృికటీషనయల వివరలు 

తృికటీషనయల వివరలు 02779...జ్ఞతృన్


2009లో నాఔు సయ ల ైతమిాతుక్స్ వేవ్లో ఔ తృికట్షనయవ్ఴడాతుక ిఅవ్కశభృచిుంద.ి నాఔు అంత్ఔభుంద్ఽ తిామభానమ 

చికతి్్లు నేయుుకోలలతు చాలా ఆసకితగ ఉండదే.ి నాఔు ఇంత్ అమోగమ నై 

సయళ్మ నై చికితా్యధ్ానం నయేుుఔున ేఅవ్కశం దవే్పడచిిున వ్యంగ 
భాయసఽత నాననఽ. ఈ అభూలమమ ైన చికితా్ యధ్ానం దాఴర నాఔు జతృనలల  భరమిు 
ఇండమిాలో వవే్ చ మమడాతుక ిచాలా అవ్కళలు లభించాయ. ఇండిమాలో ఔ 

గర భ వేవ్ఔు ల యళనపడె  200 భంద ిప్ేషంటల ఔు  వేవ్ చేవ ేఔ గ  అవ్కశం 

ఔయౌగింద.ి ఈ అనఽబవ్ం దాఴర నేనఽ తుసఴయథ వవే్లో లభించ ేఆనందాతున భరిము 
సంత్ిప్తతు యుచి చాసనఽ. 

నేనఽ భత్ధయభ ళసత రంలో ఔ యదామరిథతు. అంద్ఽవ్లన ననేఽ భృద్టలల  ల ైతయిోతుక్స్ దేవ్పడచిిున వ్యంగ కఔుండా ఔ భౌతిఔ 

దిఴి్కోణ్ంతో చావేలడతిు. 

భూడళే్ళ త్రఴత్ 2012లగ ననేఽ భానవఔంగ భరమిు ళరరీిఔంగ చాలా ఔుర ంగ ిఉననపడె ఈ వవే్ చేమడంలో ఉనన 

ఆనందాతున త లుసఽఔునాననఽ. ఆ సభమంలో నేనఽ రోజుక ిఆయు ఖంటలు ధ్ామనం చసేాత  ఉండేలడితు. వవే్ చమేఔుండా వ్టి్ ధ్ామనం 

భాత్ంి చేమడం ఉయోఖఔయం కద్తు అంద్యు చ ఫుత్ేంటాయు. కతు నాఔు ఆధ్ామతిభఔ యకళతున తృ ందాలనన అతామశ ఉండేద.ి ఔ 
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రోజు ఔ చోట సభుశ ఔ ధ్ామనంలో తృలగగ నడాతుక ిల ళ్ైత ండగ నేనఽ లమఔులడ ిచంచలమ నై భనసఽ్తో ఇంటకి ితిరగి ి
ల యతృో మానఽ. ఈ లమఔులత్ ఆప్ె ైనాలుగెదై్ఽ నలేలుకెనై త్ఖగలేద్ఽ. ననఽన దేవ్పడె ఔకడె త్ ఇంకవె్ఴయు కతృడలేయతు 
అతుప్ంచింద.ి చాలా రోజులవ్యఔు నాఔు దేవ్పడితు త్లుచఽకోఔతృో తే  ఊప్ర ిప్లుుకోవ్డం ఔడా చాలా ఔష్ంగ అతుప్ంచేద.ి నేనఽ 
సఴభూ టం ఔట ినా చేతిలో ప్ెటు్ ఔుంటేగతు డెకోలేఔ తృో యేలడితు. ఈ నా రివథతి భాయడాతుక ిఅంద్రలిో సయతు 
చాసఽకోవ్డం ఔట ేభాయగభతు నాఔతుప్ంచింద.ి అటనిఽండ ిననఽన సందిించడాతుక ివ్చేు తిి ప్షేంటలల నఽ సయతు 
చాసఽకోవ్డం భృద్లు ప్ెటా్ నఽ. ఇంత్ వేవ్ చేవ ేభాగమతున సిదించి ననఽన అనఽఖరశ ంచినంద్ఽఔు సఴభుక ిభనసయ నా 
ఔిత్జాాత్లు త లుపఔుంటునాననఽ. ననేఽ తృ ందిన ఈ అనఽబలలు వ్లన వేవ్ప్ె ైభరిము చికతిా్ యధ్ానంప్ె ైనాఔునన దిఴి్కోణ్ం 
ూరితగ భారితృ యనద.ి 

నాఔు ఔయౌగ ేఅనఽబలలు భరమిు ననేఽ ఔయౌవ ేవ్మఔుత లంద్యౄ ఔడా నా ఖత్ జఞా ాకలు భరిము నా భనసఽ్లో దాగ ిఉనన 
యషమాలు  చాప్ంచ ేఅదాద లే. తుసఴయథ వవే్ భరిము ప్ేిభ నా భనసఽ్నఽ యద్ధ యచడాతుక ిఉనన ఏకెైఔ భారగ లతు నేనఽ 
ఖరశ ంచానఽ. ఫాహమ దిఴి్తో కఔుండా అంత్రిదిఴ్తో చాడాలతు నేనఽ త లుసఽఔునాననఽ. అపడే ఏ యధమ నై ద్ఽయభిభానాలు లేతు 
సఴచుమ నై కంతి నానఽండ ిల లువ్డడాతుక ియలుడెత్ేంద.ి "అతునఔడనఽ భూ భనసఽ్ యొఔక రిమాక్షన్, రిఫ్ెల క్షన్, రసి ండ్ " 
అనన సఴభూ భోధన ఈ వేవ్ చమేడం దాఴర ననేఽ అయధంచసేఽకోఖయౌగనఽ. నేనఽ ఎటిక ిసఴభూ యొఔక సఴచుమ నై సధనంగ 
ఉండాలతు కోయుఔుంటృనానఽ. 

 జతృన్ దశేంలో ఉననత్ ల ైద్మ వ్మవ్సథతో ఔడని ఉననత్ భిాణ్ాలునన ఆరోఖమ సంయక్షణ్ భరిము జఞతీమ ఆరోఖమ భీభ భాఔు 
లభిసఽత నానయ. నా అభితృిమంలో అలోల తి భంద్ఽల ద్ఽషరిణ్ాభాలు త లుసఽకొతు, సపలమ ైన భరమిు సఽయక్షతి్మ నై లేర ేల ైద్మ 
యధ్ానాయౌన ఎనఽనఔుంటునన లళ్ళ సంకమ రోజురోజుక ిప్ెయుఖుత్ వ్సోత ంద.ి సఴభు భనక ిఅంద్చవేన ఈ భహత్తయమ నై చికితా్ 
యధ్ానాతున జతృనలల  ఇంక ఎఔుకవ్గ అంద్యు అయధంచేసఽకొతు, అంగీఔరించి భరిము ఉయోగించాలాతు ననేఽ భనసయ 
కోయుఔుంటునాననఽ. 

సంతృద్ఔుతు లమకామనం: 
ఈ తృికట్షనర్ అనేఔ యకల లమధఽయౌన సఴభూ ద్మతో యజమవ్ంత్ంగ నమం చేసయు. ప్శ చ్డు   చవే భనావ్తా యలువ్ల శక్షణ్లో 
నేత్ిత్ఴం వ్శ ంచిన ఈ తృికట్షనర్ అనమ యవ్రలు, 2014 జనవ్రలిో ళింతి తులమంలో జరగిిన భృద్ట ిఅంత్రి తీమ 
ల ైతిమాతుక్స్ సభాలశేం కయమఔలాతృల పసతఔంలో ప.107-112లలగ  చిఽరింఫడింద.ి ఈ సంచిఔలో చిఽరింఫడిన జతృన్ 
తృికట్షనయల ఫింద్ం యవ్రలతూన వేఔరించి భాఔు అందించినంద్ఽఔు ఈ తృికట్షనరిక భా ఔిత్జాాత్లు త లుపఔుంటృనానభు. 
ఈ తృికటీషనర్ భనతో ంచ కునన రోగ వివరలు: 

 భలఫద్ద కభు భర ము గరహణశ్కటత లో ఫలహనీత్ 

 డిిషన్, కటళ్ళ వులు భర ము భుకుకలో న్ త్మత యు కయుట 

 వేర ీగో భర ము ఫ్లల  జ్ఞఴయం 

 భలఫద్ద కభు భర ము తొడలు, కళ్ళలో ఉఫుువాధ్ ి

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

తృికటీషనర్ వివరలు00971...జ్ఞతృన్ 

 తృికట్షనర్ 02779...జతృన్ ఇటుల  లిసఽత నానయు. ఖత్ 13 ఏళ్ళగ ఈ సో ద్రి జతృనలల  ఔ తృింత్ంలో అనేఔభంద ిరోఖులఔు ల ైతిమాతుక్స్ దాఴర 
ల ైద్మం భాత్మి ేకఔుండా చాలా ప్ేియణ్ భరిము త్న తుసఴయథ ప్ేభినఽ ఔడా ఇచిుంద.ి ఈ యధంగ ఈమ  ల ైతమిాతుక్స్ 
వేలకయమఔరభంలో ఉననత్ రీతిలో తోడడింద.ి ఈమ  చేవన వవే్లలో కొతున భాత్ంి లిసఽత నాననఽ. సఴభూ ఈమ నఽ డా.అఖగరఴల్ 
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దాఴర తృికట్షనరిన చేసయు.ఈ దివ్మ వలే కయమఔరభంలో చేయడాతుకి భుంద్ఽ ఈమ  హో భుయోతి, ఆమురేఴద్భు, ఫాచ్ ఫ్లవ్ర్ 
రేభడలీు భరిము ఇత్య తిామభానమ చికతిా్ యధ్ానాయౌన అబమవంచింద.ి 

ూరితగ రళిోధన చవే కోఔక రోగిక ిసరితృో య ేరేభడీలు ఖురితంచి ఒయుగ త్మాయు చేవ 
ఇవ్ఴడం ఈమ లో ఉనన అతి ఉననత్ ఖుణ్ాలలో ఔట.ి ఈమ  అవ్సయమ నై లరకి ిSRHVP 

మంత్ంి ఉయోగించి నలసో డ్్ (రెమ డ)ీ త్మాయు చవేచుే అవ్కళతున ఎపడె 
వ్ద్ఽలుకోద్ఽ. యలయనంత్ ఎఔుకవ్పగ అవ్సయమ ైన లళ్ళంద్రకిట వేవ్ చేమాలననద ేఈమ  
కోరిఔ. తిి ఏడాద ిఈమ  300 రోఖులఔు వసనల్ రమేడేలీు ంప్సాత  ఉంటుంది (ఏలిోల  
ఎండ ద ఫఫ భరిము వె్ంఫరోల  ఫ్ూల  జఴయం కొయకె)ై. ఈ ప్షేంటుల  సయ ల ైతమిాతుక్స్ 
చికిత్్లో నభభఔంతో ఈమతేు సందిించఽత్ ఉంటాయు. 

ఈమ ఔు అయదరతి ిలేళ్ ఔడా తౄో నఽల  రవ్డం భాభూలే. 2012 జూల ై 15న ఔ భశ ళ్ ఈమ ఔు త లలలరి భున తౄో న్ చేవంద.ి ఈ 

తృికట్షనరిక ఆ భశ ళ్ భాటాల డ ేయధ్ానాతున ఫటి్ ఆమ  సో్ ో క్స తో భాద్ డింద్తు ఖరశ ంచింద.ి ఈమ  ల ంటన ేఆ రోగ ిఉండ ేతృింత్ంలోనే 
ఉంటునన ఔ వేనశ త్ేరయౌక ిసహామం కోయుత్ తౄో న్ చేవంద.ి ఈ వేనశ త్ేరలు ఆమ  ప్ేషంట్  అవ్డుంతో ఆమ  ద ఖగయ CC10.1 

Emergencies రెమ డ ీఫాటిల్ ఉంద.ి తృికట్షనర్ ఈ వేనశ త్ేరలనఽ ఆ రోగిక ిCC 10.1 ప్ల్ లేవ ఔ ఆసఽతికి ితీసఽకళె్ళభతు 

చ ప్ంద.ి ఈ తృికట్షనర్ అద ేరోజు భధ్ామనం రెలైోల  రెండె ఖంటలు మిాణ్ం చవే రోగ ిఉనన ఆసఽతిిక ి చయేుఔుంద.ి ఆ రోగిక ి

ఎడభల ైపన క్షలత్ం వ్చిుంద్తు త యౌమగన ేఈ తృికట్షనర్ రోగ ిఔుభారెతఔు తానఽ త్మాయు చేవన రెమ డీతుచిు రోగ ినాలుఔ కింద్ 

లేమభంద.ి రెండె రోజుల త్రఴత్ ఈ రోగిక ికొదిదగ నమమ  ైత్నంత్ట తానఽగ రెమ డ ీలసేఽకోఖయౌగింద.ి ల ైద్ఽమలు ఆశుయమతృో య ే

యధంగ ఈమ  అతి త్ఴయలో కోలుఔుంద.ి నలభె ైరోజుల త్రఴత్ ఈమ  ఇంటకి ితిరగి ివ్చిుంద.ి ఈమ ఔు భాట సష్ంగ రఔతృో యనా 
త్నంత్ట తానఽగ నడవ్ఖయౌగింద.ి ఎతుభుద ిలరలు త్రఴత్ ఈ రోగ ికొదిద  ఖంటలు మిాణ్ంచేవ త్న ఫంధఽవ్ప యలహాతుక ిల ఱాల లతు 

ఆశ డింద.ి తృికట్షనర్ క ితౄో న్ చేవ ఇద ిసధమం అయేమలా చమేభతు కోరింద.ి 

తృికట్షనర్ ఆమ నఽ భంద్ఽలతు  ఔరభం త్ఔుండా లసేఽకోలలతు తూయు అధ్ిఔంగ తాగలతు నాన తో భస్జ్ చేయంచఽకోభతు 

భరిము భుకమంగ  దవే్పడితు తృిరిథంచభతు చ ప్ంద.ి తృికట్షనర్ తురిిత్ సభమంలో తిిలయం ఔ సరి ఈమ తో ఔయౌవ తృియథన చేవదే.ి 
సఴభు ద్మతో ఈ రోగి త్నఽ కోయుఔుననటుల గ యలహాతుక ిల ళ్ళఖయౌగింద.ి 

 ఈ తృికట్షనర్ తిి రోగలిోనఽ ద ైలతున చాసఽఔుంటలంద.ి ఈ భహత్తయమ నై వేవ్లో తృలగగ ంటుననంద్ఽఔు త్నక ిచాలా ఆనంద్ంగ ఉంద్తు 

చ ప్ంద.ి 

తృికటీషనర్ కేస  ుసత కం న ండ ి 

తిి ఏడాద ివె్ంఫర్ న లలో 300 ప్ేషంటల క ినేనఽ ఈ కిరంద్ లివమునన జలుఫు రెమ డీయౌన ంప్సఽత నాననఽ.  NM11 Cold + 

NM12 Combination 12 + SM2 Divine Protection + SR360 VIBGYOR…రోఖ లక్షణ్ాలు ఔతుప్వేత  తిి 15 

తుభుష్లక ిఔసర ితీసఽకోలయౌ. ఆ త్రఴత్ రోజుక ిభూడెసయుల (TDS) తీసఽఔుంట ేసరితృో త్ేంది.  
ఈ భంద్ఽలోత తృటు అధ్ఔింగ తూయు తాగలతు నేనఽ ప్ేషంటల ఔు సలహా ఇసత నఽ. ఫ్ూల  జఴయం తులయణ్గ ఈ కిరంద్ ఇవ్ఴఫడని రెమ డీయౌన 

కూడా ననేఽ ప్ేషంటల క ింప్సత నఽ. CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 

Emotional tonic…3TW. ఇద ిభుఖాంగ ఫాగ యదదద గ ఉనన టీణాలలో తువసంచేవర కత ఔక అద్ఽబత్మ నై రెమ డీ. అంటే కక 
చకకతు తులయణ్ రెమ డగీ కూడా తుచసేఽత ంద.ి ఈ రెమ డీతు తీసఽఔునన లళ్ళంద్యు ఫ్ూల  జఴయంనఽండ ిత్ప్ంచఽకోఖలయు. 

ంచ కోగల కేస లు: 
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 భూతి్ప్ండాల వ పైలాం  

 భూతి్ప్ండాలలో రళ్ళళ  

 న్ాసక కంజ్ఞషెన్ 

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

తృికటీషనర్ వివరలు 02754...జ్ఞతృన్ 

నేనఽ 2008 వపె్ె్ంఫరోల  పట్రితలో ఉననసయ ఫాఫాగర ిఆశరభంలో ఉననపడ  ెసయ ల ైతిమాతుక్స్ ఖురించి త లుసఽఔునాననఽ. 
నాఔునన ఔ ఆరోఖమ సభసమ ఖురించి చ ఫుత్ేండగ ల ఫైరి  తృికట్షనర్ అయన ఔ బఔుత డె 
ననఽన ల ైతిమాతుక్స్ చికిత్్ తీసఽకోవ్భతు తృో ి తా్శ ంచాడె.  నా సభసమ ఏభుటంటే ఫఫెవి్ర ి

15న భా ఇంటలల  ఉండగ నాఔు యరీత్మ నై త్లనొప్తో తృటు త్లలో ఏదో ప్ేయౌనటుల గ 
శఫధభృచిుంద.ి ఆ యరీత్మ ైన నొప్వ్లన నాఔు ఊప్రడలేద్ఽ. నేనఽ ఔట ినఽండ ిద ిల ఔక 

ప్ెటే్లోప నొప్ త్ఖగఔతృో త ేఆభుఫలతు్ి ప్లలలతు తుయియంచఽఔునాననఽ. ల ంటనే నా 
త్లనొప్ భటుభామభయతృో యంది. ఈ సంగటన త్రఴత్ నేనఽ నా వేనశ త్ేరయౌతు 

ఔయౌళనఽ. ఆమ ఔు ఆధ్ామతిభఔ యషమాల ఖరహనశ్రలత్ ఎఔుకవ్. ఆ రోజు నాకొచిున యరీత్మ ైన 

త్లనలప్నఽండ ిసయఫాఫా ననఽన కతృడాయతు ఆమ  నాఔు చ ప్ంద.ి నాకొచిున త్లనొప్క ి

కయణ్ం న  ామ ద్డెలో ఉనన లరేికోస్ట యన్్ అతు త్రఴత్ నేనఽ ఇండిమాఔు ల యళనపడె 
త యౌవంద.ి ఇద ేనేనఽ సయ ల తైిమాతుక్స్ చికిత్  ్తీసఽకోవ్డాతుకి దారితీవంద.ి రెమ డీలు 

భృద్లుప్టెి్న భూడె రోజులకి  త్లలో నాఔునన అస ఔయమం తొయౌగింద.ి ఇంత్ త్ఴయగ నాఔు నమభవ్ఴడంతో నేనఽ చాలా ఆశుయమ 
తృో మానఽ. సఴభుకి భనసయ నా ఔిత్జాాత్లు త లుపఔునాననఽ. నాఔు 2008 డిసంఫరోల  భూడె న లల ల ైతిమాతుక్స్ చికిత్్ 
ూయతవ్ఴగన ేడా అఖగరఴయౌన ఔయౌవ తృికట్షనయుల  శక్షణ్ కొయకె ైఇచేే ద్యకాసఽత  తాితున ఇచాునఽ. ఇంగిలషే రనంద్ఽవ్లన నాఔు 
ల ైతిమాతుక్స్ లో శక్షణ్ తృ ంద్డాతుకి న  ాభాషలో అయధం చ ప్ేలళ్ల  సహామం కవ్యౌవవ్చిుంద.ి సఴభూ నాఔు సహామం చేమడాతుక ి

నలుఖుయు వ్మఔుత యౌన ంతృయు. అంద్ఽలో ఔయు వతుమర్ తృికట్షనర్ అవ్ఴడం యళషేం. సందిామఔ అలోల తి ల ైద్మ యధ్ానం జతృనలల   
వథయంగ ఉననటకిట, ఈ భధమ తిామభానమ ల దై్మ యధ్ానాయౌన చాలా భంద ికోయుఔుంటునానయు. ఆరోఖమఔయమ ైన భరిము 
యిోజఔయమ ైన జీయత్ యధ్ానాతున కోయుఔున ేలళ్ళ సంకమ రోజురోజుకి ప్యెుఖుత్ వ్సోత ంది. ననఽన సందిించడాతుకి కొత్త  ప్ేషంటుల  

ఇత్యుల దాఴర త లుసఽకొతు వ్సఽత నానయు. 

ంచ కోగల కేస లు 

 తృతుక్స డిసయడ ర్(దిగులు), భూతి్ం ఆుకొనలేకత్ృ వడం 

  హే జ్ఞఴయం 

 తిత డ ిభర ము తుది్లేమి సభసా 

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

 ిశ్న జ్ఞవఫుల విభాగభు 

1.ిశ్న:మేభు ఎఔకడకిెనైా ఎఔుకవ్ సభమాతుక ి(ఉదాహయణ్క ి3 న లలు) ల ళ్ళవ్యౌవ వ్వేత  అపడె రోఖులక ిచ తృలా? ధ్ీయగకయౌఔ 

రోఖ సభసమలుక ిఎతున ఫాటిల్్ రెమ డయీౌలఴయౌ? లేఔ రోఖులతు లేర ఔ తృికట్షనరిన శీలర్ ఇనలప ఈమ యలు దాఴర సందిించభతు 

చ తృలా? 
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జ్ఞవఫు: భూయు ఎఔుకవ్ కలాతుక ిఎఔకడకిెనైా ల ళ్ైత్ేంట ేప్షేంటల క ిఆ యషమం త యౌమచమేడం భంచిద.ి ప్షేంటుల  రెమ డతీు తూళ్ళలో 
ఔయౌప్ తీసఽకొభభతు చ ండ(ి200భుయౌ తూళ్ళలో 5 ప్ల్్ ఔలతృయౌ). ఈ యధంగ చవేనపడె ఔ ఫాటలి్ రెమ డ ీరోజుక ిభూడెసయుల  

తీసఽఔుంట ేభూడె న లల వ్యఔు సరితృో త్ేంద.ి రోఖులక ిలరే ఔ తృికట్షనర్ సంయక యవ్రలు ఇవ్ఴడం భంచిద.ి 

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

2.ిశ్న: అపడపడె ప్ేషంటుల  లళ్ళ ఔుటుంఫ సబుమలక ిరెమ డలీు కలలతు అడిగ ిభంద్ఽలు త్మాయుచేసఔ వ్చిు తీసఽకోయు. 
భరికొదిద భంద ిరెమ డనీఽ తీసఽకొతు లడఔుండా ఉంచఽఔుంటాయు లేదా లేసఽఔుతు ఏ సభాచాయభు త యౌమచమేయు. 
ఇటువ్ంటపడె ఔ తృికట్షనరగ  ననేఽ ఏభు చేమవ్ల నఽ?  

జ్ఞవఫు: ఔ ప్ేషంటు భరో వ్మకిత కొయకె ైరెమ డ ీఅడిగనిపడె ఆ యొఔక వ్మకిత భూతో సందింిచినటలయతనే ేభూయు ఆ ప్ేషంటుక ి
రెమ డ ీత్మాయు చమేాయౌ. భూయు ఈ కిరంద్ లివన భూడె కయణ్ాలు కొయఔు ప్ేషంటుతో సఴమంగ సంయకం ప్టెు్ కోలయౌ:1) 
ప్ేషంటుక ి ల ైతిమాతుక్స్ రెమ డీలు కలలా వ్దాద మతు ఔచిుత్ంగ త లుసఽకోవ్డాతుక ి2) ప్ేషంటుక ిభృద్ట ిడోస్ట తృికట్షనర్ 
సఴమంగ లేవేత  భంచిద.ి 3) ప్ేషంటుక ిఈ రెమ డ ీలడేడపడె తీసఽకోవ్లవన జఞఖరత్తలు సఴమంగ చ డాతుక.ి ప్ేషంటు 
త్నఔుననసభసమయౌన తాన ేసఴమంగ యవ్రించిత ేభంచిద.ి 

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

3. ిశ్న: కొంత్భంద ిప్ేషంటుల  రెండె లేదా ఇంక ఎఔుకవ్ యకల రెమ డీలు తీసఽఔుంటుననపడె భధమలో ద ితుభుష్ల సభమం 
చాలా అధ్ిఔభతు అంటునానయు. లళ్ళక ినేనఽ భృద్ట ిభంద్ఽ తీసఽఔునన ల ంటన ేభరో భంద్ఽ తీసఽకోవ్చుతు చ వ్చఽునా? 

జ్ఞవఫు: రెండె యధభుల రెమ డీలక ిభధమ ద ితుభుష్ల వ్మవ్ధ్ ిఅవ్సయం లేద్ఽ. భృద్ట ిప్ల్ నలటిలో ఔరగిితృో గన ేరెండవ్ ప్ల్ 
లేసఽకోవ్చఽు. 

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

4) ిశ్న: నేనఽ ంప్న అసధ్ాయణ్ (ఎక్ర ిఆరిునర ీ) కెసఽ చిఽరింఫడు  ఔ న లరోజుల త్యలత్ ఆ ప్ేషంట్ త్న సభసమక ి
సంఫందించిన లేర ేఅంళలలో ఔడా  మ యుఖు ఔనడింద.ి భరో ఐద్ఽ న లల త్యలత్ ఈ ప్ేషంటు ఆరోఖమం భరింత్ 
మ యుఖుడింద్తు త యౌవంద.ి ననేఽ ఈ కేసఽ యవ్రలతు తాజఞ భాయులతో భయళ ంప్ంచాలా? 

జ్ఞవఫు: ప్ెషంటలల  లమధ్ ిసంఫందించిన లేర ేఅంళలలో మ యుఖు ఏయడనింద్ఽవ్లన భూయు ఈ కేసఽ భునఽట ిసాచిఔతో తృటు 
కొత్తగ ఏయడిన భాయులనఽ ంవ్ల నఽ. (లరత లేక న ల భరిము ఏడాద)ి 

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

5) ిశ్న: నేనఽ అపడపడె లరేేఴయు ధ్ీయగకయౌఔ రోఖ సభసమలక ిరెమ డలీతూన ఔట ేఔవ్రోల  ప్ెటి్ ంప్సత నఽ. ఆ ప్షేంటుక ిపల్ 
అవ్పట్ లేఔతృో త ేరెండవ్ రెమ డతీు ఔడా తీసఽకోవ్డం భృద్లుప్ట్ెభతు చ వ్చాు? 

జ్ఞవఫు: ప్ేషంటుక ిపల్ అవ్పట్ లేఔతృో యనా లేదా పల్ అవ్పట్ ూయతయన త్యలత్ భృద్ట ిసభసమలో కొంత్వ్యఔు మ యుఖు 
ఔతుప్ంచాఔ రెండవ్ రెమ డీతు తీసఽకోవ్డం భృద్లు ప్ెడతి ేభంచిద.ి 

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

6.ిశ్న: ఔ ప్ేషంటు త్న రెమ డయీౌన లసేఽకోవ్డంలో ఔరభం తృటించఔుండా త్న రోఖ లక్షణ్ాలు నమం కవ్టేల ద్తు భృయ ప్ెటు్ ఔుంట ే
నేనఽ ఎలా సందించాయౌ? 
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జ్ఞవఫు: భనభుచుే భృద్ట ిభరిము ఆకర ిరెమ డ ీప్ేిభ భాత్మి.ే రెమ డీ తీసఽకోవ్డంలో ఎంద్ఽఔు ప్షేంటు ఔరభం 

తృటించలేఔతృో త్ేనానడో  అడగి ిత లుసఽకోలయౌ. ప్షేంటు ఇచేు సభాధ్ానం ఒయుగ యనండ.ి ఔరభం త్ఔుండా ఈ రెమ డ ీ

లేసఽఔుంట ేత్ఴయగ ఉశభనం ఔలుఖుత్ేంద్తు ప్ేిభగ  చ ప్ ప్ేషంటుతు రెమ డ ీరోజు లసేఽకోనేలా తృో ి తా్శ ంచాయౌ. 

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

7. ిశ్న:తృత్ ప్ేషంటుల  తౄో నలల  సందిించినపడె సఽభాయు ఎంత్ వేప లళ్ళక ిననేఽ సభమం ఇవ్ఴచఽు? అపడపడె నేనఽ 
లళ్ళతో సంభాషణ్తు భుగించాలాతు మితినవేత  ప్షేంటల ఔు నచుడంలేద్ఽ.  

జ్ఞవఫు: ఔలళే్ తౄో న్ సంయకం తౄలోల  అప్ యవటుక ిఫద్ఽలుగ అయత ేఆ ప్ేషంటిక భూయు 30 తుభుష్లు సభమం ఇవ్ఴవ్చఽు. 
భూయు భూ సంభాషణ్తు ఏ యధంగ భయలంచాలంట ేఈ భుప్ెై తుభుష్ల సభమంలో ఆ ప్షేంటు తానఽ చ వ్లవనద్ంతా చ తృఔ  

భూయు అత్తు శినలతునటితు ఒయుతో యతు ప్ేిభతో జలతవ్ఴడాతుక ిఅవ్కశం ఉండాయౌ. భూ సంభాషణ్ తృియంబంలోన ేభూయు ఎంత్ 

సభమం ఆ ప్ేషంట్ క ిఇవ్ఴఖలుఖుతాయతు  చ డం భంచిద.ి   

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

8.ిశ్న: ప్ేషంటలతు త్తృలు ండాతుఔయేమ కయుుతు ఇవ్ఴభతు అడఖవ్చఽునా? 

జ్ఞవఫు: ప్ేషంటలనఽండ ిప్ెైఔభు తీసఽకోభు అతు భూయు భిాణ్ం చవేమునానయు ఔనఽఔ త్తృలు ండాతుక ికవ్లవనంత్ ప్ెైఔం 

భూయు ప్ెటు్ కోఖయౌగిత ేప్ెటు్ కోవ్డం భంచిద.ి ఔలళే్ త్తృలు కయుు చాలా ఎఔుకవ్గ ఉంట ్భూయు ప్ేషంటలనఽ త్తృలా తళ్ళలతు భూఔు 
ంప్ంచభతు అడఖవ్చఽు.  

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

9. ిశ్న:ఔలళే్ ప్ేషంట్ ఫహుభానం కతు ప్ెఔైంకతు భనకలిఴలతు తీసఽకొవేత  ఏం చేమాయౌ? 

జ్ఞవఫు: ప్ేషంటల ఔు చికతి్్ తృియంబంలోన ేభూయు ఫహుభానాలు కతు ప్ెైఔంకతు తీసఽకోయతు భిాణ్ం చేవమునానయతు 
త యౌమచేసఽంట ేఔనఽఔ ఇలాంట ిసంద్యబం రన ేరద్ఽ. ఔలళే్ ప్షేంటు భూఔు ప్ెైఔం ఫహుభతిగ ఇలఴలతు టు్ ఫడతి ేఆ ప్ెైకతున 
యరళ్భుగ లేర ేచోట ఇవ్ఴభతు చ చఽు. ఔలేళ్ ప్ేషంటు భూఔు ఫహుభతితుగతు లేదా అభిభానంతో భూఔు ఉకయం 
చేమాలతు చావేత  భూయు ప్ేభితో తియసకరించాయౌ. ప్షేంటుక ిఏద ైనా ఉద్వి్ం ఔయౌగనిటలయత ేఅత్తుక/ిఆమ క ివ్చిున భంచి 
ఆలోచనఔు ధనమలదాలు త లుపకొతు ఆ ఫహుభతితు ప్ేిభతో తిరిగ ి ఇచేుమాయౌ. ఆ ప్ేషంటు వేవ్ చేమడాతుక ిభూకొఔ భంచి 
అవ్కళతున ఇచిు భూ ఔయతలమతున న యలేయుడాతుక ిసహామడాు యతు చ ండ.ి 

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

 దివా వ దై్ ాతు దివా వణి వకుక 

అన్ారోగాతుకత ిధ్ాన కరణాలు ఏమీ? ఈ బువిప్రైన వేరేఴయు జ్ఞాత్మలుకత చెందని లక్షలాద ిజ్జవులు తువసస త న్ానయ. 

జ్జవరస లతునకూడన  ికృతి న ండ ిలభంచే ఆహ్వరన్నే అలాగే తీస కుంటాయ.ఈ విషమంలో భానవ జ్ఞాతోకటే మినహ్వయంు. 
ికృతి అందించ ేసఴచేమ నై ఆహ్వరతున అలాగే తీస కోకుండా యుచి కొయకు కూయగయయౌతు ఉడికతంచి వేయంచి భర ము ఇత్య 

దారా లతూన వటిలో కయౌప్ బుజిస త న్ానయు. ఇటువంటి ికతరమలు దాఴర ఆహ్వయంలో ఉనన ఫలం భర ము జ్జవశ్కతత నశిస్త ంద.ి 

ఇటువంటి ఆహ్వరతున బుజించడం వలన  అన్ారోగాలు వసత య. క్షులు భర ము జ్ఞంత్మవులు ఇటువంటి న్ాశ్నభుచమేు  
ద్ధ త్మలు తృటించవు. ఇంద్ వలన క్షులకు భర ము జ్ఞంత్మవులకు ఎటువంటి రోగలు రవు.          

…సత్ాసయ ఫాఫా  “భంచి ఆరోగాం భర ము భంచిత్నం” దవియాన్ాాసం , 30 సరీంఫర్ 1981.                      

 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf  

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

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf
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అహంకరతున తొలగ ంచడాతుకత సేవ క గొ సధన. సేవచసే ేవాకతత భానవజ్ఞాతి ఐకాత్న  గుర త ంచగలుగుతాడు. ఏ భానవుడెైత ేత్న 

సభమాతున న్ ైుణాాతున భర ము త్నకునన శ్కతత తు సేవచేమడం కోసం కేటాయసత డో అటువంట ిభానవుడకిత ఒటిమి భాద్ లేదా తురశ్ 

ఎుడూ కలగవు. క తుజ్ఞమ ైన సేవకుడు అంద్ర తోన  భృద్ భధ యభుగ సంభాషసత డు. అత్తు హ్వవభావలు వినమభుగలవిగ 
వుంటాయ. ఇటువంట ిభానవుడుకత శ్త్మి వుకతు, అలసటకతు, బమంకతు ఉండవు.                  

… సత్ాసయ ఫాఫా, “ఆశ్త్మి లు భర ము ఆరోగాభు” దివయాన్ాాసం, 28 ఆగుసీ్క 1976.  

,http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf  

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

 ికటనలు 

❖USA శేపర్డ ్ టౌన్ ,WV : AVP వ్ర్క ష్పలు 2015 వ్ెంఫర్ 11 నఽండ ి13 వ్యఔు భరమిు 2015 అకో్ ఫర్ 16 నఽండ ి18 వ్యఔు 
భరిము SVP వ్ర్క ష్ప 2015 వె్ంఫర్ 18 నఽండి 20 వ్యఔు. సందిించవ్లవన వ్మకిత సాసన్ at trainer1@usa.vibrionics.org. 

❖UK లండన్: AVP వ్ర్క ష్ప 2015 ఆఖస్్ట 22 నఽండ ి23 వ్యఔు భరమిు రపెశిర్ వ్ర్క ష్ప 2015 అకో్ ఫర్ 4వ్ తేదని. దీతు 

కొయఔు సందిించవ్లవన వ్మకిత  జెరమ్ at jeramjoe@gmail.com, తౄో న్ నంఫర్ 020-8551 3979 

❖ ఇండిమా, లన్,ే భహ్వరషోీ: రెపశిర్ భరిము JVP వ్ర్క ష్ప 2015 అకో్ ఫర్ 10 నఽండ ి11వ్యఔు. సందిించవ్లవన వ్మకిత 
ద్భ at padmarallabhandi@yahoo.com 

  ❖ఇటాయౌ ద్ వ వేతూస్క: SVP వ్ర్క ష్ప 2015 అకో్ ఫర్ 16 నఽండ ి18 వ్యఔు. సందింిచవ్లవన వ్మకిత భనలయౌస 
  at  monthlyreports@it.vibrionics.org 

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

 అద్నంగ 

2015 జూల ై 11న హ్వరోీ ోర్డ, CT, USAలో 108CCఫాకు్ల రీచార జ చేము సరషన్( 

 

USA, కెనడా సభనఴమఔయత 01339…USA ఈ యధంగ రితృో ర్్ చసేఽత నానయు : అయహత్ తృ ందిన వ్మఔుత లక ిJVPలుగ(జూతుమర్ ల ైఫరి  
తృికట్షనయుల ) శక్షణ్ ఇవ్ఴఫడింద.ి భుశరభాల (కంఫర స్ట) శకటత తురధ రించడాతుక ిఈ తృికట్షనయల ఫాఔు్లు రీచారిి చమేడం జరిగింద.ి జూల ై 
11న 9 ఫాఔు్లు  రీచారిి చేమఫడనిాయ. ఈ వెషనలల  తృికట్షనర్ 02867...USA  ల ైతిమాతుక్స్ ఉయోగించి సఖుఫడ ిచేవన వేందిమి 

తృ లం భూదొఔ ఔ ధి్ాయవనతుచాుయు.ఈ తృ లంలో సఖుడ ిచేమఫడెత్ేత నన ఔయగయలు ఆరోఖమఔయంగనఽ భరిము ఫాల యట్ 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf
mailto:trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:padmarallabhandi@yahoo.com
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
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(ఔ యఔమ నై పంఖస్ట) సభసమ లేఔుండా ఉంటునానమతు త యౌమచేసయు. భర ఔ తృికట్షనర్ ఆ వెషనలల  ఔడిమునన లళ్ళంద్రకిట 
త్నఽ 108CC ఫాఔు్తు ప్ెట్డాతుక ిలడెత్ేనన అలమభుతుమం ప్ెటి్తు చాప్ంచాయు.ఈ ప్టెి్తు లడడం వ్లన భుశరభాలు 
ఆయరెైతృో వ్డం త్గిగంద్తు చ తృయు. 
భర ఔ రీచారిి వషెన్ ఇద ేఏడాదిలో ఏరటు చేవ ేతృల న్ ఉంద్తు ఔిటించాయు. 
(ఖభతుఔ: 108CC ఫాఔు్లు తిి రెండళే్ళక ిఔసర ిరీచారిి చేమడం భంచిద.ి భుశరభాల శకితతు భర ఔ ఏడాద ివ్యఔు 
కొనసగించడాతుక ితిి వసతు అయచేతిభూద్ 9 సయుల  త్టా్ యౌ). 

2015 ఏిల్ 19న ఇలోల ోర్డ, ఎసర్క్స్, UK లో జ్ఞర గ న వ ైబ్రిమాతుక్స్ తృికటీషనర్ ల రెఫ్రిషర్ సభావశే్ం  

ఈ కిరంద్ ఇవ్ఴఫడని సభాచాయం UK సభనఴమఔయత 02822...UK చ ేరితృో ర్్ చమేఫడ ిభరమిు తృికట్షనర్ 03513...UK చే సంఔలనం 

చేమఫడినద:ి 2015 ఏలి్ 19వ్ తదేిన రెఫెషిర్ వ్ర్క ష్ప జరగిింద.ి డా.జిత్ అఖగరఴల్, ఆయన శ్రరభతిగయు శేభ సహామంతో 
ది్రివంచిన ఈ వ్ర్క ష్పలో  భుప్ెై తృికట్షనయుల  తృలగగ నానయు. డా.అఖగరఴల్ ఆ వ్ర్క ష్ప వ్మవ్సథ ఔుడె భరిము UK 

సభనఴమఔయతయన తృికట్షనర్ 02822...USA క ిధనమలదాలు త లుపఔునానయు. తృిధ్ానమ యషమాల సరంశం : 

1.0 వ ైబ్రిమాతుక్స్ కత కొత్త  గుయుత  చిహనం (లోగో) 

సయ ల ైతమిాతుక్స్ క ిఇపడొఔ కొత్త  ఖుయుత  చిహనం ఉంద్తు భరిము ఈ ఖుయుత  చిహనం భుదింిఫడని ఔయతాిలతు త్ఴయలో 
అంద్రిక ింఫడెతామతు డా.అఖగరఴల్ ఔిటించాయు. 

1.1 భాసీర్ కంఫో  (మిశ్రభాలు) కూడిక 

భాఔు కొత్త  యవ్రలు అంద్గన ేలటిక ిఅనఽఖుణ్ంగ రేభడలీనఽ మేభు తాజఞ యుసత భు. ఉదాహయణ్ఔు 2015 ఏలి్ లో 
రెండె కొత్త  రేమేడలీు భాస్ర్ ఫాఔు్లో చేయుడాు య. తిి న ల ఔరభభుగ రితృో ర్్ లు ంప్ంచ ేతృికట్షనయలంద్యు ఈ కొత్త  
రేమడేీలుతు భూ సభనఴమఔయతనఽండ ితీసఽకోవ్డాతుక ిఅయుహ లే. 

1.2 108 కభన్ కంఫో  ఫాకు్ రీచార జ 

 యధఽమధయసకంత్ యకియణ్నం వ్లన భుశరభాల సపలమం త్ఖుగ త్ేంద ికఫటి్ తిి రెండేళ్ళక ిఔసర ిఅతున ఔంఫర  ఫాఔు్యౌన రచీారిి  
చేమాయౌ.            

1.3 రేభడీలుకు CC10.1 Emergencies చేయేడం  

తృికట్షనయలందరిితు వ్చేు భూడె న లలఔు రేభడలీఔు CC10.1 Emergencies చేయుభతు సలహా ఇచాుయు. కొంద్యు 
తృికట్షనయుల  ఈ భుశరభం చయేుడం వ్లన చికతి్్లో సపలమత్ ప్ెరిగింద్తు రితృో ర్్ చేమడంతో ఈ తుయిమాతుక ివ్చాుభు. భూ 

సంద్నాంశం భాఔు ంవ్ల నఽ. భూడె న లల త్యలత్ దతీు భూలమతురధ యణ్ చేమఫడెత్ేంది. 

1.4 ప్షేంటల  ర కయుడ లు వి ముట భర ము ంుట 

తృికట్షనయలంద్యు భిాణ్ం చేవనటుల గ తిి న ల ఔటల తారీకఽన రతిృో ర్్ లనఽ ంప్ంచాయౌ. తిి న ల ప్షేంటల  రికయుు  భరిము 
లేర ేయవ్రల సరంశ త్భిు యడగి ప్ెటు్ ఔుంట ేభంచిద.ి న ల సరంశ త్ంిలో తృత్ ప్ేషంటుల , కొత్త  ప్ేషంటుల , జంత్ేవ్పలు 
భరిము భృఔకలక ియడయిడిగ తుయౌవ్ప వ్యుస యబజన చేసఽకొతు ఉంచాయౌ. సంఫందించిన వ్యుసలో ప్ేషంటు ప్ేయు, సందిించిన 

తేద ిలిమవ్ల నఽ. ఈ యధంగ చేవన ప్ేషంటల  యవ్రలు భరోసర ిచాడడాతుక ిభరమిు రితృో ర్్ లు ంప్ంచడాతుక ిభూఔు 
సఽలబంగ ఉంటుంద.ి దీంతోతృటు తిి ప్ేషంటుక ిఔ చ క్స యౌసఽ్  ఉయోగించడం భంచిద.ి దతీువ్లన ప్ేషంటు భుకమ 
యవ్రలతూన తీసఽకోవ్డాతుక ిసఽలబంగ ఉంటుంద.ి 
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1.5 రేమేడీలకు సూచిక చీట ీవి ముట  

     ఔ చ్డటిలో భూ రికయుు  పసతఔంలో లివమునన ప్ేషంటు సాచిఔ సంకమ లివ ప్ేషంటుఔు ఇచేు వస భూద్ అతికించండ.ి ఆ చ్డట            

    భూద్ రోఖ లక్షణ్ాలు కతు లేదా సభసమ ప్ేయు కతు లిమవ్ద్ఽద . చ్డట  భూద్  ప్ేషంటు ప్ేయుఔడా లిమవ్చఽునఽ లేదా "శయీౌంగ్",   

    "ఫల్ ఫెటర్" వ్ంట ిభంచి దాలు లిమవ్చఽునఽ.” 

1.6 రేమ డీలు త్మాయు చేమడం  

తూటిఔునన భధమసదత్ ఖుణ్ం వ్లన ల ైఫేషిన్్ మ భర ీ తూటిక ిఅధ్ఔింగ ఉంటుంద.ి ఇంద్ఽవ్లన రేభడలీుతు తుయంత్యం తూళ్ళలోన ే

త్మాయు చేమడం భంచిద.ి అదొఔట ేకఔుండా తూటలిో రేభడలీు త్మాయు చమేడంవ్లన ప్ల్్ ఎఔుకవ్ రోజులవ్యఔు వ్సత య. 

తృిణ్ాంత్ఔమ నై రోగలునన రోఖులక ిభనళవంతి ఔలుఖ చేమడం చాలా భుకమం. సయ ల ైతమిాతుక్స్ రేభడలీు ప్ేషంటు 
భనసఽ్ప్ెనై తు చేవ ళింత్త్నఽ స కరమతున ఇవ్ఴడంతో తృటు కొంత్వ్యఔు రోఖుల జీయత్ కలాతున ఔడా ప్ెంచఽతాయ. 

కొఔకసర ిరేభడయీొఔక భిావ్ం భనక ిఫాహమంగ ఔనడఔతృో యనా అంత్యగత్ంగ చాలా భాయులనఽ తీసఽఔువ్సత య. 

1.7 రేమ డీలన  కలుుట  

ప్ేషంటుక ిశ త్భు ఔలుఖుత్ేంద్ంట ేఅనేఔ భుశరభాలనఽ ఔ వసలో ఔలడం సిఽత త్ం భనం తృటించ ేయధ్ానం. కతు 

ధ్ీయగకయౌఔ రోగలఔు భూలకయణ్ాతున త లుసఽకొతు లటకి ిత్గని రేభడనీఽ ఔలడం చాలా భుకమం.ఉదాహయణ్ఔు లమధ్ ి

నరలఔు సంఫందించినద తైే 18.5 Neuralgia లేమడం చాలా ఉయోఖఔయం.  

1.8 న్ోస్ డ్స్ ఉయోగ ంచడం  

 నొప్ త్గిగంచడాతుక ిడకిోల ఫనెాక్స వ్ంట ినొప్ త్గిగంచ ేఅలోల తి భంద్ఽలు యొఔక (ప్ెయన్ కలిల ర్్) నలసో డ్్ ఉయోగించడం 

భంచిద్తు శ్రరభతి అఖగరఴల్ సలహా ఇచాుయు. ఔ ప్యెన్ కిలల ర్ యోఔక నలసో డ్ తీసఽఔుననపడె 25 ఏళ్ళగ ఉంటునన 

ఔ నొప్ లయం రోజులలో తొలగింద్తు ఔ తృికట్షనర్ త్న అనఽబలతున ంచఽఔుంద.ి కటమోతయేప్ యొఔక 

ద్ఽషరనిాభాలనఽ నమం చమేడాతుక ిSR559 Anti chemotherapy కయుు  ఉయోగవిేత  భంచి పయౌత్ం లభిసఽత ంద.ి 
30C భరమిు CM తృో ట్తూ్లలో తృో టన్ తత స్ట చేమాయౌ. లేదా యకత తుదో  లేదా ఔ త్లల ంటుిఔదో  నలసో డ్ త్మాయుచవే 
ఇవ్ఴవ్చఽు. 

 నొప్ త్గిగంచడాతుక ినలసో డ్ ఉయోగించి చికిత్్ చేసఽత ననపడె లరే ేరేభడీలు ఇవ్ఴఔతృో వ్డం భంచిద.ి 

 ఏద ైనా భంద్ఽవ్లనల లేదా లేర ేదాయథం వ్లనల చయభం భూద్ ధద్ఽద యుల కతు భంటకతు ఉంట ్అపడె అద ేభంద్ఽయొఔక 

నలసో డ్ త్మాయుచవేవేత  ఆ రోఖలక్షణ్ాలు తొలగితృో వ్డాతుక ిసహామడెత్ేంద.ి 20 ఏళ్ళగ ఔ ఏంట ిఫమాటిక్స 

ద్ఽషరణి్ాభం వ్లన ఔ ప్షేంటుఔు ద్ఖుగ  వ్చుేద.ి ఆయొఔక ఏంట ిఫమాటకి్స నలసో డ్ తీసఽఔునన ఔ లయంలో ద్ఖుగ  

ూరితగ త్గిగతృో యంద.ి చయభం ద్ఽయద్గనల భంటగనల ఉననపడె SR317 Sulphur ఇవ్ఴవ్చఽు కతు దీతు వ్లన పల్ 

అవ్పట్ అధ్ిఔంగ ఉంటుంద్తు ఖుయుత ంచఽకోలయౌ. 

 1.9 తొృ గచ టీ (సగరెట్) తాగడం భర ము ఇత్య ద్ యఴయసన్ాల చికతత్్ 

భత్ేత భంద్ఽ, భధమసయం, తృ గఔు భృద్ల ైన ధఽయఴాసనాలుఖల ప్ేషంటల ఔు నలసో డ్ త్మాయు చేవవ్ఴడం ఉయోఖఔయంగ 
ఉంటుంద.ి వఖరెట్ వ్మసనాతుక ివఖరెట్ నఽండ ిచేవన నలసో డ్ భూడెసయుల  (TDS)  తీసఽకోలయౌ. దీతువ్లన లాలస త్ఖుగ త్ేంది. 
ప్ేషంటునఽ వఖరెట్ తాఖడం ఆభతు చ నఔకరేలద్ఽ. ఔలళే్ ప్ేషంటు భాయమ త్న బయతఔు ఈ వ్మసనాతున భాతుంచడాతుక ిరేభడ ీ

ఇవ్ఴభతు అడిగతి ేభూయు ఇవ్ఴరద్ఽ. ప్షేంటునఽ సఴమభుగ భుభభయౌన సందిించభతు చ తృయౌ. ప్షేంటు సఴమంగ 
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వ్చిునపడె అత్తుతు కౌన్యౌంగ్ చేవ అత్నఽ వఖరటె్ వ్మసనం భానడాతుక ితుశుమంగ ఉననడా లేదామతు అడిగ ి

త లుసో కోలయౌ. అత్నఽ తుశుమంగ ఉననటలయత ేఔ త్ంి భూద్ ఈ కిరంద్ లివన భిాణ్ాతున లిమభతు చ ండి "వఖరెట్ 
తాఖడం నా ఆరోగమతుక ిహాతుఔయభతు నాఔు త లుసఽ. అంద్ఽవ్లన ఈ వ్మసనాతున భానేసత నతు భిాణ్ం చసేఽత నాననఽ." 

ప్ేషంటు ఈ తాితున త్న వఖరటె్ తృకటెలల  ప్ెటు్ కోలయౌ. తిిసర ివఖరెట్ అంద్ఽలోంచి తీవభేుంద్ఽ ఆ భిాణ్ాతున ఖటి్గ 
చద్లయౌ. ఈ యధంగ చవేనపడె వఖరటె్ తాగ ేవ్మసనం సఽలబభుగ తొలగతిృో త్ేంద.ి 

2.0 డా.అగగ రఴల్ తో ిశ్నలు జ్ఞవఫులు 

2.1 :ి తిిసర ిఔ కొత్త  ప్ేషంటుక ిభృద్ట ిడోస్ట దేవ్పడితు తృిరిథసాత  నలటలిో లేమాలా? 

జ: అవ్పనఽ. చికిత్్ సఴభూ దీల నలతోన ేభృద్లుప్టెా్ యౌ. భృద్ట ిడోస్ట నఽ తూటలిోనల లేదా ప్ల్ల  యౄంలోనల తృికట్షనర్ 

సఴమంగ ప్షేంటు నలటలిో లమేడం ద్ధతి. తృియథన చేమడం వ్లన ద వై్ంతో అనఽసంధ్ానం ఏయడ ిదవి్మశకిత ప్షేంటలల క ి

తృికట్షనర్ దాఴర వి్శ సఽత ంద.ి ఈ కిిరమక ితృికట్షనయుల  సధనాలు భాత్మి.ే అంద్రితు నమం చేవ ే ల దై్ఽమడె సఴభుయ.ే 

2.2 :ి భాయత్ంలో దాదాప అతున నఖరలలో తూట ియదీధఔరణి్లిు (లటర్ పమరపిమర్) ఉయోగసిఽత నానయు. యటలిో UV కయిణ్ాలతో 
తూట ియదీధఔయణ్ జయుఖుతోంద.ి ఇలాంట ితూటితు ల  ైతిమాతుక్స్ రేభడీలు త్మాయు చేమడాతుక ిఉయోగించవ్చాు? 

రియఫభిు అయన త్యలత్ తూటలిో UV కియణ్ాలు ఉండవ్ప. అంద్ఽవ్లన ఇటువ్ంట ితూటితు ల ైతిమాతుక్స్ రేభడీలు త్మాయు 
చేమడాతుక ిఉయోగించవ్చఽు. సఴచుమ ైన తాిఖుతూటతిో  ల తైిమాతుక్స్ రేభడలీు త్మాయు చేమవ్చఽు. ఇత్తడ ితృత్లిో 
ఉంచిన తాిఖుతూరెైనా రమేేడలీ త్మారకీ ిఉయోగించచఽు. 

2.3 :ి ల ైఫేషిన్్ ప్ల్ల ్ లో ఎంత్ కలం వ్యఔు తులచిముంటాయ. ల ైతిమాతుక్స్ చేతి పసతఔభులో ఆయు న లలు వ్యఔు 
తులచిముంటామతు ఉననద.ి కతు ఔ తృికట్షనర్ ల ైఫేషిన్్ భూడె న లలు భాత్మి ేతులచిముంటామతు చ తృయు. ఈ 
యషమాతున యవ్రించభతు కోయుత్ేనాననఽ? 

జ: సధ్ాయణ్ంగ ప్ల్ల ్ తు అనఽఔలమ నై ళంత్మ ైన భరిము యద్ఽమత్ కియణ్సియం లేతు రిసరలలో ఉంచినపడె ల ైఫేషిన్్ 
ప్ల్ల ్ లో ఆయు న లల వ్యఔు తులచిముంటాయ. కతు ప్ల్ల ్ తు రేడిమషన్ ఉనన తృింతాలలో ఉంచినపడె ఆ ప్ల్ల ్ లో 
ల ైఫేషిన్్ రెండె లేదా భూడె న లల వ్యఔు భాత్మి ేతులచిముంటాయ. 

2.4 :ి ఔలేళ్ ఔ ప్షేంటుఔు ఆపకోడాతుక ియలుఫడతు భూత్యిసయిన సభసమ భరిము భలఫద్దఔభు ఉంట ్ఆ రోగిక ిCC4.4 
ఇవ్ఴడం వ్లన భూత్ంి ఆపకోలేభు సభసమ ఇంక అధ్ఔిభవ్పత్ేందా? 

జ: భలఫద్ధభు భరమిు భూత్ంి ఆపకోలేభు సభసమ ఉనన ప్ేషంటుక ిCC4.4 ఇవ్ఴవ్చఽు. ప్ేఖులు ఔదయిౌ ఔడెప కయ 

అవ్డం వ్లన భూతాిశమం ప్ె ైతితడ ిత్ఖుగ త్ేంద.ి 

2.5 :ి  నాఔు ఔ తృికట్షనర్ త్నఽ భుశరభాల వసలనఽ ఆలకహాలోత  తుంపత్ేండగ 'ఒం శ్రర సయ రమ్' అతు 108 సయుల  
జప్సత నతు చ ప్ంద.ి ఇలా చమేడంవ్లన భుశరభాలు రీచారిి అయమ లట ిశకటత ఇంకొంచం ప్ెయుఖుత్ేంద్తు ఆమ  చ ప్ంద.ి భూయు ఈ 
యషమాతున తురధ రించఖలర? 

జ: భుశరభాల వసలతు ఆలకహాలోత  తుంప్డేపడె 108 సయుల  నాభజం అవ్సయం లేద్ఽ. 

 [సంతృద్ఔుడ ిలమకామనం: తృికట్షనయుల  నాభజం లేదా ఇత్య సధనలతో త్భ వేల కయమఔరభాలతు కొనసగించడం చాలా 
భంచి యషమం] 

2.6 :ి  రమే డీతు తూటలిో తీసఽఔుననపడె ఆ తూటితు భుంఖడాతుక ిభుంద్ఽ నలటిలో కొదిద వేటవి్యఔు ఉంచాలా? 
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జ:అవ్పనఽ. ల ఫైరి  తూటితు భుంఖడాతుక ిభుంద్ఽ నలటలిో ఔ తుభుషం వ్యఔు ఉంచాయౌ. 

2.7 :ి  అలల రీిలు భరిము వ్మసనభులునఽండ ినలసో డ్్ తో త్ఴయగ ఉశభనం ఔలుఖుత్ేంద్తు యనానభు. AVP భరమిు JVP 
నలసో డ్్ త్మాయు చేమలేయు కఫటి్ 108 భుశరభాల ఫాఔు్తో ఇద ేసంద్న లభిసఽత ందా? 

జ: లేద్ఽ. కభన్ భుశరభాలతో, నలసో డ్్ లడనిపడెనన సంద్న లభిసఽత ంద్తు మేభు ఆశంచటేల ద్ఽ. ఎంద్ఽఔనగ నలసో డ్ 
చికతి్్ తిేమకించి ఔ రోఖ లక్షణ్ాతున ఖురిగ చేవ తుచసేఽత ంద.ి అంద్ఽవ్లన ఉశభనం లఖేంగ ఔలుఖుత్ేంద.ి 

2.8 :ి  సమాటిక సభసమక ిచికతి్్ ఎలా చేమాయౌ? 

జ: సమాటకి సభసమక ిCC18.5 Neuralgia ఔట ేసరితృో త్ేంద ిలేదా SR289 Drocera ఔడనఽ ఉయోగించవ్చఽు. 

అద్నంగ SRHVP మంతాితున ఉయోగించి SR240 Kidney భరిము SR242 Liver కర్ు్ తు త్మాయు చేవ 
భూత్పి్ండాల భరమిు భూతాిశరమ మేరడీిమనలనఽ సభత్ేలమం చమేడం వ్లన ఔడా భంచి పయౌత్ం ఉంటుంది.  

2.9 :ి  ఔ ప్ేషంటుక ియఔతతృో టు భంద్ఽ లేసఽకోవ్డం వ్లన కళ్ళ ద్ఽయద్ సభసమ వ్చిుంద.ి ఈ సభసమ ల ైఫరి  రేభడీతో ఔడా 
నమం కవ్టేల ద్ఽ. కొదిద సంవ్త్్రల కిరత్ం ఈ వ్మకితక ియఔతతృో టు ఉండడం వ్లన ప్ెరిండోప్ిల్ భంద్ఽ ఇవ్ఴఫడింద.ి దీతు వ్లన కళ్ళ 
ద్ఽయద్ భృద్లవ్డంతో ఆ భంద్ఽనఽ ఆప్ రభుప్లి్ భరమిు ఫయెౌడోప్న్ భంద్ఽలు ఇవ్ఴఫడినాయ. అయనా ద్ఽయద్ త్ఖగలేద్ఽ. 
దీతుతోతృటు ఈ ప్ేషంటుక ిచ యలో టితూటస్ట (చ యలో ఏదో శఫదం యనడడం) సభసమ భృద్లయంద.ి ఈ సభసమ ఔడనఽ ల ైఫరి  
రమే డీతో నమంకవ్డం లేద్ఽ. ద్ఽయద్ భరిము టితూటస్ట రభుప్లి్, ఫెయౌడోప్న్ భరిము ప్రెిండోప్ిల్ భంద్ఽలు వ్లన ఔయౌగ ే
ద్ఽషరణి్ాభాలు. ఈ ప్షేంటుఔు ఎలా చికతి్్ చేమవ్చఽు?  

జ: భూడె యకల యఔతతృో టు భంద్ఽల నలసో డెల  త్మాయు చవేవ్ఴడం ద్ఽషరణి్ాభాలతు తొలగంిచడాతుక ిసహామడెతాయ. 317 

కయుు  ద్ఽయద్ త్ఖగడాతుక ిఇవ్ఴవ్చఽు కతు ఈ కయుు  తీసఽకోవ్డం వ్లన పల్ అవ్పట వ్చేు సంభావ్మత్ ఉననంద్ఽవ్లన చాలా జఞఖయత 
వ్శ ంచాయౌ. 

3.0 డా.అగగ రఴల్ యొకక సందేశ్ం   

డా.అఖగరఴల్ సయ ల ైతిమాతుక్స్ ల ైద్మ వేవ్ప్ె ైసభాజఞతుక ి అవ్గహన ఔయౌంచడాతుక ితృికట్షనయలనఽ ఆహాఴతుంచాయు: 

సయ ల ైతమిాతుక్స్ ఉచిత్ ల ైద్మ వవే్నఽ ఇంక ఎఔుకవ్భంద ిఉయోగించడాతుక ిఈ ల ైద్మ యధ్ానాతున ఖురించి సభాజఞతుక ి

త యౌమచేమాయౌ. ఆశకితఖల  భూ ఔుటుంబ సబుమలక ిభూ వేనశ త్ేలక ిభరమిు ప్ేషంటల క ిల ైతిమాతుక్స్ ల ఫెై్ట్  

www.vibrionics .org, "సయ ల ైతిమాతుక్స్ అంట ేఏభుట?ి" అనన యడయిో భరమిు అంత్రి తీమ సభాలేశ పసతఔం వ్ంట ి

ల ైతిమాతుక్స్ సంఫందించిన సధనభులనఽ సాచించి లళ్ళంద్రకిట ల ైతమిాతుక్స్ ప్ెై అవ్గహన ప్ెంచి భూ వ్ంత్ే వేవ్తు భూయు 
చేమండ.ి ఆశకితఖలలరకి ిల ైతమిాతుక్స్ లరత లేకనఽ ంప్ంచండ.ి కతూ సందిఖధం లేఔుండా ఉండటాతుకి, భూయు సఴమంగ 
లివన యషమాలేల నై ఉంట ్లటితు ఎవ్రితోనా ంచఽకోవ్ద్ఽద . 

సయ ల ైతమిాతుక్స్ ఖురించి సభాచాయం  త లభతు భుభభయౌన ఎవ్రెనైా ఆహాఴతువేత  భూయు ఉయోగించడాతుక ియలుగ భా 
ద్ఖగయ తాజఞ సభాచారలు చేయుఫడు  వ్ర్ తృయంట్ ది్యవన ప్ేకేజీలు లభిసత య.భూ ది్య్నక ిభుంద్ఽగ భూయు సఴమంగ 
ల ైతిమాతుక్స్ ఖురించి లివమునన యషమాలేమ నై ఉంట ్నాఔు సరచిాడడాతుక ింవ్ల నఽ. UK లో సయ ల ైతిమాతుక్స్ 
తురఴహణ్ కయమఔరభంలో సహామడడాతుక ిఅనఔే భంద ిలలంట యుల  భుంద్ఽకొచాుయు. ఖుజరతి భరిము ఫెించ్ భాషలలో 
మ ట రీమల్ త్మార ీజయుఖుత్ేననద.ి ఆకరగి భూయంద్యు బఖవ్ంత్ేడెక ి చేవ ేఈ వవే్క ిధనమలదాలు. ఎటలిాగన ేరోఖులతు 

నమం చేవదే ిసఴభుయ ే భనభు సఴభు యొఔక సధనభులు  భాత్మిేమతు ఖుయుత ంచఽకోలయౌ. ల ఫైేషిన్్ యొఔక శకటత 
భరింత్గ ప్ెయఖడాతుక ితృికట్షనర్ ప్ేిభ యళఴసలు ధి్ానమ నైయ. ల ైతిమాతుక్స్ ఔు సంఫందంిచిన సభాచారలతూన భూయు 
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ఎడఔిపడె త లుసఽకోవ్డం భంచిద.ి ల ైతిమాతుక్స్ చేతి పసతకతున ఔరభభుగ చద్ఽవ్పత్ ఉండండ.ి తిిన ల లరత లేకలో 
ఇవ్ఴఫడిన సభాచారతున త లుసఽకోండ.ి రోగతున తొలగించడాతుక ిత్భ భనసఽ్ భూల సధనభతు ప్ేషంటల ఔు ఖుయుత చేసాత  

ఉండండ.ి సనఽఔల తుయిమాలు తీసఽకోవ్డం, అనఽఔలమ నై యషమాలనఽ ఊశ ంచఽకోవ్డం (యజువ్ల ైజషేణ్ టక్ినఔుల ) 

క్షభాఖుణ్ం, ఔుర త్జాాత్ ప్ెంచఽకోవ్డం వ్ంట ిభాయులనఽ చమేడం వ్లన లేఖంగ సఴసథత్నఽ తృ ంద్వ్చఽు. 
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