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        డా.అగగ మాఴల్ యొకక డెసుక నుండి  

నిమఫ ైన తృహిక్టటశనయలకు, 
యహఴమి యొకక 90ఴ జనభథని షభయణ్లో తృహలగగ ధ ంద్కు ఆయౘఴనం  

ధ న యహబ య ైతమిాతుక్సష తృహిక్టటశనయలకు క భుఖమఫ ైన కిటనణో ఈ షంచికన తృహియంబం చేమాలనకుంటుధానన. నఴంఫర్ 

23న భనకు నిమఫ ైన భన బగయహన్ యౕర షత్మయహబ ఫాఫాయహభ ి90ఴ జనభథనిభతు మీకంద్భకి్ట ణ యౌలనథ.ే ఈ యత్ఫి నై 

భభిము ఆనంద్ఫ నై షంద్యబంలో యహబ య ైతిమాతుక్సష యొకక ట ం, య ైతిమాతుక్సష క్షేలన యహఴమిక్ూ షభభించక్టయహలతు  

తుయణబంచకుంథ.ి తృహిక్టటశనయలంద్యు త్భ క్ేష యఴభహలన ంనంచి, ఈ యొకక షభయణ్ క్హయమకరభంలో తృహలగగ నభతు 

ఆయౘఴతుషత ధానభు.  

దిాన షఴషథణా క్హయకుడ నై యహఴమినె ైభనకునన నేభిన ఴమకతయచటాతుక్ూ, క్ేషలన షభభిషత ధానభు. యహఴమి యొకక 
యహధధాలుగహ యహఴమీ మీద్ భనకునన బక్ూతతు ఴమకతయచటాతుక్ూ, 90ఴ జనభథిధోత్షఴం క షఴయణ అఴక్హవం. యహఴమిక్ూ భన 

కాత్జ్యత్లు ణ లుపక్టఴడాతుక్ూ, యహఴమి భనకగించిన లేయహ క్హయమకరభభు యొకక షపయౌణాలన షభభించడం కధాన ఉత్తభ 

భాయగం భభేభుంటుంథ?ి 

తృహిక్టటశనయలంద్యు కట ిలేథా అధ క క్ేష యఴభహలన, యహబ య తైిమాతుక్సష యహభహత లేఖ, 90ఴ జనభథిన ణిమేక షంచికలో చిభిం 

డేంద్కు ంఴచు. ఈ షంచికలో తిి కక తృహింత్ భభమిు తిి కక థేవ తృహితితుధమం ఉండాలతు ఫేభు క్టయుకుంటుధానభు. 
భాకంథ ేక్ేషలన, ఈ ణిేమక షంచికలో, యహధమఫ నైంత్ ఴయకు చేయుుణాభు. క్హతు ఆఖభ ిణాభీఖ లోల భాకంథ ేక్షేలతునము 
యహఴమిక్ూ, 90ఴ జనభథినం భోజున షభభించఫడణాబ. 
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భోగ చభిత్లిన (క్ేష యఴభహలు) యహధమఫ ైనంత్ త్ఴయగహ ఈ ఈఫ బల్ కు ంఴలెన: news@vibrionics.org. షభమాతున 

ఆథా చేలేంద్కు, ూభిత యఴభహలుణో కడున భోగ చభతి్లిు ంనంచఴలలంథిగహ క్టయుకుంటృధానభు. ఈ యశమంలో మీకు 
షయౘమడ ేయధంగహ ధ ధొక 'చ క్స యౌషట న' త్మాయు చేయహన. యఴభహల క్టషం click here (భుంద్గహ మీ మూషర్ నేయు భభిము 
తృహషఴర్్ న ఉయోగించి య ైతమిాతుక్సష య ఫషబట్ www.vibrionics.org లో లాగిన్ అయహఴయౌ. షంథేయౘలుంట ే

news@vibrionics.org ఴద్ద  షంథిించండు) 

2015 అక్టట ఫర్ 10 ఴయకు ంనన క్ేషలన భాత్ఫి ేలఴకభించడం జయుగుత్ేంథ.ి 10 అక్టట ఫర్ చిఴభ ిణథేిమతు ధాడంగహ 
తువుబంచఫడుంథ.ి ఆఖభ ితుమిశంలో క్హకుండా భుంద్గహధ  క్ేష యఴభహలన భాకు ంఴలలంథగిహ క్టయుత్ేధానభు. ఈ 

యధంగహ చలేనటలబణ ేక్ేష యఴభహలన షఴభించడాతుక్ూ భభమిు చియణ్కు లద్ధం చమేడాతుక్ూ భాకు షలబంగహ ఉంటుంథ.ి ఈ 

యలుయ ైన అఴక్హరహతున తృహిక్టటశనయలంద్యు ఉయోగించకుంటాయతు ఫేభు సాద్మూయఴకంగహ ఆయషత ధానభు. 

క్ేయళకు చ ంథిన అపామషకులకు కాత్జ్యత్లు  

108CC ఫాకుషలన షమీకభించడాతుక్ూ రిహంతి తులమాతుక్ూ ణిమేక మిాణ్ాలు చషేత నన క్యేళ షభనఴమకయతకు భభిము అత్తు 

ట ంకు చ ంథని తృహిక్టటశనయలంద్భకి్ట, సాద్మూయఴకఫ నై వింషలన భభిము కుర త్జ్యత్లున ణ లుపకుంటుధానన. ఈ ఫాకుషలు 
య ైతిమాతుక్సష అబమలంచడాతుక్ూ క్హయహయౌషన దిాన యహధధాలు! నెైక్ూ కనఫడక తృోబధా, ఫాకుషలన షమీకభించటం చాలా కశటఫ ైన 

తు. ఇంణ ేక్హకుండా క్ేయళ తృహిక్టటశనయుల  భభో భుఖమఫ నై లఴేన అంథషిత ధానయు: భన అంత్భహా తీమ షంఘం IASVP యొకక 
షబమత్ఴం క్టషం, ID క్హయు్ లు త్మాయు చేలేంద్కు, తృహిక్టటశనయల యఴభహలన లేకభించటం, క్హయు్ లన భుథింిచటం భభిము త్మాభెైన 

ID క్హయు్ లన తృహిక్టటశనయలంద్భిక్ట ంనంచటం ఴంటయి. యహభ ిలేఴ ించయహమత ంగహ ఉనన తృహిక్టటశనయలంద్భకి్ట యిోజనకయంగహ ఉంథ.ి 

ఈ షంచికలో భుఖామంవం: ఢుయ్ల తృహిక్టటశనయుల   

అత్మంత్ షభయధా పాఴంణో య తైిమాతుక్సష లఴేనంథషిత నన, యభినన షభూయౘలకు చ ంథని ఢుయ్ల తృహిక్టటశనయల యఴభహలనె ైఈ షంచికలో 
క్ేందరకిభించఫడుంథ.ి ఢుయ్ల తృహిక్టటశనయల యఴభహలన భభిము యహభ ిక్ేషల యఴభహలన ఴమఴయహథ నంచు భభిము షంకలనం చలేన ఢుయ్ల-
NCR షభనఴమకయతకు02859...ఇండుమా భా వింషలన అంద్చషేత ధానభు. యయంథoిచ ేలఴే, తుయహఴయథ నేిభకు క  షఽభితథామక 

ఉథాసయణ్. 

నేిభపయఴకంగహ యహబ లఴేలో 

జిత్ క్ ేఅగగభహఴల్ 

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

 వ ైబ్రి మెబడెీలు ఉయోగ ంచిన కైసు వివమాలు  

1. నుామ కన్ంస్ వాాధి (అవయవాల వణుకు మోగం) మమ యు సో మ యాసిస్ (చరమ వాాధ)ి 02859…ఇండియా  

2013 భార్ు లో క 54 ఏళళ ఴమక్ూత, అత్మంత్ ద్:ఖంణో, త్న ఇద్దయు అఫాఫబల షయౘమంణో, తృహిక్టటశనభిన షంథిించడాతుక్ూ 
ఴచాుయు. ఈమన భధమ ద్వలో ఉనన తృహభికనషంస్ యహమదిణో గత్ ఆయు ఏళళగహ పాద్ డెత్ేధానయు. డ యౌలలో క బిుత్ఴ ఆవతిలిో 
అలోల తి చిక్ూత్షణో తృహటు, ఇమన జ ండోతృహ (mucuna pruriens) భూయకన కడా తీషకుంటుధానయు. ఴణ్ుకు, ళైళ భిగుఴప 
భభిము ధొపలు క్హయణ్ంగహ ఈమన భోజుయహభ ిచయమలకు కుటుంబ షబుమల మీద్ ఆదాయడేయహయు. ఈమనకు యో భిమాలస్ 
(చయభయహమద)ి భభిము డక పళైళ (ఫెడ్ యో ర్ష) షభషమ కడా ఉండేథ.ి ఈమనకు కట ేయహత నంలో డెకుతు ముండడం చాలా 
ఇఫఫoథికయంగహ ఉండేథ.ి ఈమనకు ఈ క్ూరంద్ యహిలన భెఫ డలీు ఇఴఴఫడుధాబ:  

mailto:news@vibrionics.org
http://vibrionics.org/jvibro/index.php/component/content/article?id=158
http://www.vibrionics.org/
mailto:news@vibrionics.org
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తృహభికనషంస్ షభషమకు: 

#1. CC18.6 Parkinson’s disease + CC20.2 SMJ tonic…TDS 

యో భిమాలస్ భభమిు డక పళళక్ూ:  
#2. CC21.10 Psoriasis + CC21.11 Wounds & Abrasions...TDS, నోట ిద్ాఴమా మమ యు   ైూతకు కొబ్బమ  నూన లో 

భెండె ధ లలోల , ఈ భోగకి్ూ యో భమిాలస్ షభషమ ూభితగహ త్గిగ తోృబన క్హయణ్ంగహ #2 యొకక మోణాద్న భోజుక్ూ కయహభిక్ూ (OD) 

త్గిగంచాయు. తృహభికనషంస్ యహమద ిలక్షణ్ాలు కడా 50% ఴయకు త్గిగతృో మాబ. ఎఴభ ిషయౘమం లేకుండా ఈమన నడఴగహయౌగహడె. 
యహమద ినండు ఉవభనం కలగడం ఴలల  ఇమన రిహంత్ంగహ తుథింిచ గయౌగహయు. భోగ ిభిలథతి ఫ యుగు డడం క్హయణ్ంగహ, డాకటర్ 

తృహభికనషనష క్ొయకు ఇచిున భంద్ మోణాద్న షగహతుక్ూ త్గిగంచేయహయు. నేశంటు #1 భంద్న భోజుక్ూ భూడె యహయుల (TDS) 

తీషక్టఴడం క్ొనయహగించాయు. క ధ ల త్భహఴత్, నేశంటుకు 80% ఉవభనం కయౌగింథ.ి ఈమన త్న తృొ లంలో తు చషేక్టఴడం 
క్ొనయహగించాయు. యొ ంత్ంగహ త్న నలతూన చషేక్టగయౌగహయు. నశేంటు భభమిు అత్తు కుటుంబ షబుమలు ఈ చిక్ూత్ష థాఴభహ 
బగఴంత్ేతు థరయ నలతు అంద్కుధానభతు ఎంణో షంఫయ డా్ యు. 

ఈ నేశంటు #2 భంద్న ఆనయ ల #1 భంద్న తీషక్టఴడం భభో భూడె ధ లలఴయకు క్ొనయహగించాయు. క్హతూ ఆ త్యుయహత్ ఇత్న 
తృహిక్టటశనభిన షంథిించలేద్. 

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

2. నుాదంలో అంటుమోగం 02859… ఇండియా   

తృహిక్టటశనర్ యహిషత ధానయు: 2011 ఏనిల్ లో, భా ఴూభిలో జభిగని, భూడె భోజుల AVP క్టయుష ూభిత చేయహక, కతూషం కక ఴమక్ూతక్ెధైా 
షయౘమడాలతు థఴేపడుతు య డెకుధానన. క్ొతున భోజులలోధ  భా ఫంధఴపల ఇంటలల  తుచషేత నన భళిళ కుంటుత్ నడఴడం 
చఽయహన. ఆఫ  తృహథాలు యహచితృోబ, చీభు క్హయుత్ేధానబ. తీఴఫి నై ధొనణో పాద్డెత్ేనన ఆ భళళికు భోజుయహభ ినలు 
చేషక్టఴడం ఎంణో కశటంగహ ఉండేథ.ి ఈ యధంగహ ఆ భళిళ, గత్ 15 భోజులగహ పాధడెణోంథ.ి ఆఫ కు ఈ క్ూరంద్ యహిలన 

భంద్యౌనచాున: 

CC21.1 Skin tonic + CC21.11 Wounds & Abrasions...6TD 

క యహయంలో ఆఫ  తృహద్ం నండు చీభు క్హయడం, యహప భభమిు ధొన త్గిగతృో బ, యహదాయణ్ంగహ నడఴ గయౌగింథ.ి ఆనె ైభూడె 
భోజులక్ూ భంద్ల మోణాద్న భోజుక్ూ భూడె యహయుల గహ (TDS) త్గిగంచి, ఆనె ైక యహయం ఴయకు భోజుక్ూ క యహభ ిభంద్న 
తీషకుంథ.ి 

తృహిక్టటశనర్ యహమఖామనం: 

అలోల తి చిక్ూత్షకు భంద్లన భభిము షభమాతున ఖయుుచలే ేఅఴషయం లేకుండా ఆ భళిళకు ూభితగహ ఉవభనం 
కయౌగినంద్కు ధాక్ెంణో ఆనంద్ంగహన భభిము షంత్ేినత గహన అతునంచింథ.ి ఇంత్ అద్బత్ఫ ైన లేయహ క్హయమకరభంలో తృహలగగ ధ  
అఴక్హరహతున యిహథించినంద్కు యహఴమిక్ూ ధా కుర త్జ్యత్లన ణ లుపకుంటుధానన. య ైతిమాతుక్సష లేఴ థాఴభహ ధ ధ ంణో యనభరత్గహ 
ఉండడం ధ యుుకుధానన. భుభిక్ూయహడ (షల ం) తృహింణాలలో కరభం త్కుండా య ైతిమాతుక్సష చిక్ూత్షన అంథషిత ధానన. యహఴమి 
యొకక అతృహయఫ నై నేిభ భభమిు కా ధాకు భభిము ధా నేశంటల కు ఎలలపడఽ లభిషఽత ధ  ఉధానబ. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3. ళ్ళ నొిి, ికా మమ యు జుటుు  మాలే సమసా 02859...ఇండియా   

2013 ఫే లో క 22 ఏళళ నశేంటు, తృహిక్టటశనభిన ఈ భోగ షభషమలణో షంథిించాయు: చలలగహ లేథా య డుగహ ఉనన థాభహథ లు 
తీషకుననపడె ళళ ధొన ఴచుేథ.ి ఈ ఴమక్ూతక్ూ చినన ఴమషష నండు చాక్స నషలు భభమిు ఇత్య ఫలంలేతు ఆయౘభహలు తిధ  
అలయహటుండథే.ి గత్ ధ ల భోజులుగహ జుటుట  భహలడం భభమిు ధ భలితృో ఴడం ఴంట ిషభషమలు  ముద్లెైమాబ. ఈ ఴమక్ూతక్ూ, ఈ క్ూరంద్ 

యహిలన భెఫ డీయౌనచాున 

ళళ ధొన భభిము నక్హ షభషమకు: 
#1.  CC11.6 Tooth infections + CC15.4 Eating disorders…TDS 

జుటుట  భహలే షభషమకు: 
 #2. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS 

భూడె యహభహల త్భహఴత్, అత్తు ళళ ధొన ూభితగహ త్గిగతృో బంథ,ి చాక్స నషలు ఴంటయి తిధ  అలయహటు 80% ఴయకు త్గిగ, జుటుట  
భహలే షభషమ 60% ఴయకు త్గిగతృో బంథ.ి భెండె ధ లల చిక్ూత్ష త్భహఴత్ అత్తుకునన షభషమలతూన ూభితగహ త్గిగ అత్తుక్ూ ఉవభనం 
కయౌగింథ.ి భంద్ మోణాద్న భోజుక్ూ కయహభిక్ూ (OD) త్గిగంచి, ఆనె ైధ ల భోజుల ఴయకు ఇథ ేమోణాద్లో తీషక్టఴడం క్ొనయహగింథ.ి 

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

4. మీక్షల ఒతా్తడ ి02859... ఇండియా   

క 17 ఏళళ అభాభబ త్యౌల త్ండెిలు, త్భ కుభాభెత మీద్నన థిగులుణో తృహిక్టటశనభిన 2014 జనఴభలిో షంథిించాయు. యళళ 
కుభాభెత చద్ఴపలో భంచి తిిపారహయౌ. క్హతు ధ నండో  త్యగతి భకీ్షలు షమీనషత నన క్హయణ్ంగహ, ఈ అభాభబక్ూ తితడు కయౌగ ిత్న 

ఆత్భయరహఴయహతున క్టలోబంథ.ి (షంతృహద్కుతు ధోట్: యవఴ యథామలమంలో యి వం క్ొయకు, పాయతీమ లెకండభ ీషఽకల్ యథామయుథ లకు 
ఈ భీక్షలు అత్మంత్ దిానఫ నైయ) ఈ క్హయణ్ంగహ ఆఫ  జ ్ యక వక్ూత త్కుకయ  ైభీక్షలు అనకునన యధంగహ యహిమలేకతృోబంథ.ి 

ఈఫ కు ఈ భెఫ డీయౌన ఇఴఴడం జభిగింథ:ి  

NM5 Brain TS + BR4 Fear + BR6 Hysteria + SM1 Removal of entities + SM2 Divine protection + SM6 Stress + SM9 
Lack of confidence + SM41 Uplift + SR218 Base chakra + SR222 Sacral chakra + SR227 Coral…6TD in water 

క యహయంలో త్యౌల త్ండెిలు త్భ కుభాభెత భానలక లథతిలో ఫ యుగు ఏయడునటుల  ణ యౌమచయేహయు. ఈ యథామభిధ, తితడు త్గగడంణో, తిభగి ి

భంచి తిిపారహయౌగహ భాభింథి. భెఫ డీల మోణాద్న ఆనె ై15 భోజులకు, TDS క్ూ త్గిగంచ ఫడుంథ.ి ఈ యథామభిధ ూభితగహ నమం 
క్హఴడంణో మోణాద్న భోజుక్ూ క యహభి (OD) క్ూ త్గిగంచ ఫడుంథ.ి ఈ మోణాద్ భాభిులో భీక్షలు ూయతబయమ ఴయకు క్ొనయహగంిథి. ఈ 

యథామభిధ భీక్షలు ఉననత్ భీతిలో యహిల త్న జీయణాతున ఆత్భయరహఴషంణో క్ొనయహగియోత ంథ.ి  

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

5. డి షిన్ (మనో వాాధి లేద్ా కుంగు బ్ాటు), బెడ నొిి 02859...ఇండియా   

క 27 ఏళళ ఴమక్ూత, గత్ భూడళేళగహ పాద్డెత్ేనన తీఴఫి నై ఫ డ ధొనణో, 2015 భార్ు లో తృహిక్టటశనభిన షంథిించాడె. 
అలోల తి భంద్లు రహవఴత్ ఉవభధాతున కయౌగించలేద్.  జీయత్ంలో ఉనన అధ క షభషమల క్హయణ్ంగహ, ఈ ఴమక్ూత భధో యహమద,ి అతి 

త్కుకయ నై ఆత్భ గౌయఴం (ఆత్భ నఽమనత్) భభిము నతిత  షభషమలణో పాద్డయేహడె. ఈ నేశంటుకు ఇచిున భెఫ డలీు: 
ఫ డ ధొన క్టషం: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC20.1 SMJ tonic + CC20.5 Spine…TDS 

భానలక షభషమలకు: 
#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities…TDS 



 5 

భెండె ధ లలోల  ఈ ఴమక్ూతక్ూ ఫ డ ధొన ూభితగహ త్గిగతృో బంథ ిభభిము ఇత్య షభషమలలో 80% ఉవభనం కయౌగింథ.ి ఇత్న చాలా 
ఆనంద్ంగహ కతునంచాడె. ఈ భంద్యౌన భభో ధ ల ఴయకు TDS మోణాద్లో క్ొనయహగించడం జభిగింథ.ి ఆనె ైమోణాద్న OD క్ూ 
త్గిగంచఫడుంథ.ి క్ూలశటఫ ైన షభషమలు ఈ ఴమక్ూత జీయత్ంలో క్ొనయహగుత్ేనన క్హయణ్ంగహ ఇంక్హ ఈ భంద్యౌన తీషక్టఴడం క్ొనయహగుణోంథ.ి  

తృహిక్టటశనర్ యహమఖామనం: 

ముద్ట ిషంథిింపలో చాలా భధో యహమదణిో, కుంగుఫాటుణో ఉనన ఈ ఴమక్ూత భెండె ధ లలోల  ఉవభనం కయౌగ ిఆనంద్ంగహ కతునంచాడె. 
ఇథ ిచఽలన ధాక్ెంణో షంణోశంగహన షంత్ేినత గహన అతునంచింథ.ి  

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

6. రుతువిరత్త (బెనోనుాస్) సమయంలో కుంగుబ్ాటు (డి ిషన్) 02859... ఇండియా   

2015 జనఴభలిో క 49 ఏళళ భళిళ, త్న జీయత్ంలో యిోజనం కతునంచడం లేద్తు, ఈ క్హయణ్ంగహ చాలా ఫాధగహ ఉననటుల  

ఎఴభణిోనఽ భాటాల డడాతుక్ూ ఇశటం లేనటుల  తృహిక్టటశనభిన షంథింిచినపడె చ నంథ.ి ఈఫ  ఋత్ేచకరం (ధ లషభ)ి కడా కరభ 
ద్ధతిలో అఴఴడం లేద్తు చ నంథ.ి 

ఈఫ కు ఈ భేఫడేీయౌన ఇఴఴడం జభిగింథ:ి 

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC8.6 Menopause…TDS 

క యహయం భోజులలో ఈ భెఫ డలీ యొకక భళిభన ణ లుషకుననటుల  చ నంథ.ి భెండె ధ లల త్యయహత్ త్నకు, ూభిత ఉవభనం 
కయౌగ ిచాలా ఆనంద్ంగహన, రహంతిముత్ంగహన ఉననటుల  ణ యౌమచలేంథ.ి ఈ క్హయణ్ంగహ భెఫ డీల మోణాద్న క ధ ల భోజులకు OD 

క్ూ త్గిగంచి, ఆనె ైయహభహతుక్ూ క యహభిక్ూ (OW) త్గిగంచడం జభిగింథ.ి 2015 ఆగశేట  లో, ఈఫ  భంద్న ఇథ ేమోణాద్లో తీషక్టఴడం 
క్ొనయహగయిోత ంథ.ి ఈఫ  ఋత్ేచకరం ూభితగహ ఆగితృోబంథ.ి ఈఫ కు య ైతిమాతుక్సష చిక్ూత్షనె ైఅత్మంత్ నభభకం కయౌగ ిఅధ క  భంథ ి

నేశంటలన ఈ తృహిక్టటశనభిన షంథిించడాతుక్ూ ంనయోత ంథ.ి 

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

7. ఎగీీమా (తామర) సమసా 11569... ఇండియా   
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క 60 ఏళళ భళళి గత్ ఆభళేళగహ, కళళ క్ూంద్ ఎగీాభా షభషమణో పాధడెణోంథ.ి థరతు క్హయణ్ంగహ ఈఫ  కళళ క్ూంద్ ఉఫుఫగహ ఉండేథ.ి 

ఈ చయభ యహమదిక్ూ అలోల తి చిక్ూత్ష తీషకుంథ ిక్హతు ఉవభనం కలుగలేద్. 2015 ఫ ే5 న, ఈ క్ూంద్ యహిలన భఫె డలీు ఈఫ కు 
ఇఴఴఫడుధాబ: 

#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.6 Eczema…TDS in water 

#2. CC21.6 Eczema…BD in water చరమం   ైమాయడానిక ి 

థ ిభోజుల ఴయకు ఏ యధఫ నై భాయౄ కనడలేద్. #1 భఫె డ ీయొకక మోణాద్న నెంచడం జభగిింథ ి(తిి భోజు క గంట ఴయకు, 
థ ితుమియౖహలకు కయహభ ిక డోస్). ఇలా మోణాద్న నెంచిన భూడె భోజుల త్భహఴత్ ఈఫ  కళళ క్ూంద్ ఉనన ఉఫుఫద్ల త్గిగంథ ి

(క్ూంద్ ఇఴఴఫడున తౄో టలన చఽడండు: ఎడభ కక:చిక్ూత్షకు భుంద్ భభిము కుడు కక: చిక్ూత్షకు త్భహఴత్). ఎగీాభా షభషమ 80% 

ఴయకు త్గిగంథ.ి #1 భంద్ యొకక మోణాద్న ఆనె ైభెండె యహభహల ఴయకు 6TD క్ూ త్గిగంచి, ఆనె ైక ధ ల ఴయకు TDS క్ూ త్గిగంచాయు. 
ఈ షభమంలో ఎగీాభా షభషమ ూభితగహ త్గిగతృో బంథ.ి #1 భంద్న భభో భెండె యహభహల ఴయకు భోజుక్ూ కయహభ ి(OD) 
మోణాద్లో తీషకుంథ.ి 

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

8.  ద్ీరఘకాయౌక శ్ాఴసకోశ సమసాలు11569...ఇండియా  

క 47 ఏళళ భళళి థరయఘక్హయౌక రహఴష క్టవ షభషమలకు చిక్ూత్షన క్టభ ితృహిక్టటశనభిన షంథిించింథ.ి షంథిింప షభమంలో ఈఫ  
నమమోతుమా యహమదణిో (ఊనభతిిత్ేత ల యహపయహమద)ి పాద్డెణోంథ.ి ఈఫ  గత్ 40 షంఴత్షభహలుగహ ఫరి ధ ైకటసి్ (రహఴషధామాల యహప) 
షభషమ, ఫ ంగుయు గ ంత్ే (యో ర్ ణోిట్) భభిము గుండ  భిగుఴప ఴంట ిషభషమలణో పాధడెణోంథ.ి ఈఫ  అలోల తి చిక్ూత్ష 
తీషకుంటలంథ ిక్హతు ఈఫ  గుండ  భిగుఴప షభషమలో ఉవభనం కలుగలేద్. ఈఫ కు లుమస్ (భుఖచయభభోగభు) భభమిు IBS  

(ఇభిటఫుల్ ఫ ఴల్ లండోిం-జీయణ క్టవ షభషమ) కడా గత్ 13 ఏళళగహ ఉధానబ. నమమోతుమా యహమద ిభభమిు ఇత్య రహఴష క్టవ 

షభషమలు ఎకుకఴగహ పాథిషత నన క్హయణ్ంగహ, ఈఫ కు ఈ క్ూంద్ యహిలన భెఫ డీయౌనఴఴడం జభగిింథ:ి  

CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.7 Throat 
chronic…TDS in water 

భూడె భోజుల త్భహఴత్ ఈఫ  భలిథతిలో ఏ భాయు లేనంద్ఴలల , మోణాద్న ఈ యధంగహ నెంచడం జభిగింథ:ి తిిభోజు, క గంట 

ఴయకు, థ ితుమియౖహలకు క యహభ ిక డోస్. ఈ యధంగహ క యహయం తీషకునన త్భహఴత్ ఈఫ  గుండ  భిగుఴప షభషమ చాలా ఴయకు 
త్గిగతృో బంథ.ి ఆనె ైభంద్ల మోణాద్న ఈ యధంగహ త్గిగంచడం జభగిింథ:ి భూడె భోజుల ఴయకు 6TD, ఆనె ైధ ల భోజుల ఴయకు 
TDS . ఈ షభమంలో ఈఫ కునన నమమోతుమా భభిము గుండ  భిగుఴప షభషమ ూభితగహ త్గిగ, ఉవభనం కయౌగింథ.ి ఆనె ైక 

యహభహతుక్ూ ఈఫ  భంద్న భోజుక్ూ క యహభ ితీషకుతు, ఆనేలంథ.ి త్భహఴత్, ఈ నేశంటు య భ ేఴూభిక్ూ య యతృో ఴడంణో ఈఫ కునన ఇత్య 

షభషమలకు చిక్ూత్ష తీషక్టలేద్.  

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

9. సాకల్ి (తల  ైచరమము) సో మ యాసిస్11569...ఇండియా   

క 50 ఏళళ భళళి, త్ల య నక పాగంలో యహకల్ యో భిమాలస్ (ణ లల  తృొ యలు) షభషమణో గత్ థేళళగహ పాధడెణోంథ.ి ఈఫ కు 
ఈ క్ూంద్ యహిలన భెఫ డలీు ఇఴఴడం జభగిింథ ి

#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.10 Psoriasis…TDS in water 

#2. CC21.10 Psoriasis …TDS in water   ైూతకు  

భూడె భోజుల త్భహఴత్ క్ొథిదతృహటు ఉవభనం భాత్ఫి ేకయౌగంిథ.ి అంద్ఴలల  #1 మోణాద్న నెంచడం జభగిింథ ి- తిిభోజు, క 

గంట ఴయకు, థ ితుమియౖహలకు క డోస్. ఈ యధంగహ క యహయం భోజులు భంద్ తీషక్టఴడంణో, ఈఫ కు యో భిమాలస్ 90% ఴయకు 
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త్గిగంథ.ి #1 భభమిు #2 క ధ ల ఴయకు TDS మోణాద్లో తీషక్టఴడం జభిగింథ.ి ఈ యధంగహ తీషక్టఴడంణో ఈ నశేంటుకునన 

యో భిమాలస్ షభషమ ూభితగహ త్గిగతృో బంథ.ి అంద్ఴలల  #2 భంద్న ఆనయ మడం జభగిింథ.ి 2015 ఆగస్ట క్ూ ఈఫ  ఈ భంద్న 
భోగ తుయహయణ్ క్ొయకు భోజుక్ొకయహభ ి(OD) తీషకుంటలంథ.ి 

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

10. వాడినుో తునన మొకక11569...ఇండియా    

కరభంగహ తూయు తృో షత ననటకి్ూ, ఇంటలల  నెభగి ేక ముకక యొకక ఆకులు, గత్ ధ ల భోజులుగహ యహడుతృో త్ేధానబ (ఎడభ కక తౄో టల 
చఽడంథ)ి. ఈ ముకకకు ఈ క్ూంద్ యహిలన భంద్ ఇఴఴఫడుంథ ి

CC1.2 Plant tonic…in water 

కక డోష ఇచిున 24 గంటలు త్భహఴత్ ఈ ముకక ూభితగహ క్టలుకుంథ ి(కుడు కక తౄో టల చఽడండు-ఈ తౄో టల టాతుక్స ఇచిున 

భయుషట ిభోజు తీలనథ)ి 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

11. కాళ్ళ  ైకురుులు మమ యు దురద 11570...ఇండియా   

2015 ఏనిల్ 27 న, క నదే్ కుటుంపాతుక్ూ చ ంథిన క 11 ఏళళ ఫాలుడె, క్హళళ నెై కుయుపలు భభిము ద్యద్ షభషమణో 
తృహిక్టటశనభిన షంథిించడాతుక్ూ తీషకుభహఫడా్ డె. ఈ ఫాలుడె, ఈ షభషమణో గత్ ఆయు ధ లలుగహ పాధడెత్ేధానడె. క అలోల తి 

డాకటర్ ఇంజక్షనే్ష ఇఴఴడంణో ఈ షభషమ త్గుగ త్ేంద్తు యహగహద నం చేయహయు క్హతు, షపయౌత్ం లభించలేద్. ఈ నేశంటుకు ఈ భెఫ డీలు 
ఇచాుయు: 

#1. CC12.2 Child tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS 

#2. CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions …BD కొబ్బమ  నూన లో  ై ూతకు  

15 భోజుల త్భహఴత్ 50% ఴయకు త్గిగ, ఆనె ైధ ల భోజుల త్భహఴత్ 90% ఉవభనం కయౌగింథ.ి 

థరతు త్భహఴత్, ఈ నశేంటు య షయ లలెఴపలకు త్న గహర భాతుక్ూ య యతృో ఴడంణో, చిక్ూత్ష తీషక్టఴడం ఆగితృో బంథ.ి జూన్ 28 న ఈ 

నేశంటు న తిభిగ ితృహిక్టటశనభని షంథిించడాతుక్ూ తీషకు ఴచాుయు. ఈ భోగ ికుడు క్హయౌనకక పాగభులో ఉనన కుయుపలు భభిము 
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ద్యద్ త్గిగతృో మాబ. క్హతు ఇత్తు కుడు క్హయౌ ణొడనె ైభభిము ఎడభ క్హయౌనె ైక్ొత్తగహ ముద్లెైన కుయుపలు కనఫడా్ బ (క్ూంద్ 

ఇఴఴఫడున తౄొ టలస్ చఽడండు) 

ఈ నేశంటుకు #2 చయభంనె ైూమడాతుక్ూ భభిము ఈ క్ూంద్ యహిలన భెఫ డలీు ఇఴఴడం జభగిింథ:ి 

#3. CC12.2 Child tonic + CC17.2 Cleansing + CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS  

ఈ చిక్ూత్ష తీషకునన ఆయు భోజుల త్భహఴత్ ఈ ఫాలుడెక్ూ పల్ అఴపట్ ఴచిుంథ.ి పల్ అఴపట్ లక్షణ్ాలు తీఴంిగహ ఉననటిక్ట, 
బభించగయౌగలేా ఉండడంణో చిక్ూత్షన క్ొనయహగించాయు. థరతు త్భహఴత్, ఈ ఫాలుడెక్ూ చయభ అంటుయహమద ిధ భభథిగహ త్గగడం 
ముద్లబంథ.ి ఆభోగమయక్షణ్ భభిము భయిద్ధత్ క్ొయకు, ఈ ఫాలుడె యహడెత్ేనన టఴలున భభిము ద్షత లన, ఆంటలిెనటక్స 

ద్ఴిమం య లన తూటిలో ఉత్కడం భాత్ఫి ేక్హకుండా యడుగహ ఉంచభతు  నశేంటు త్ండుకి్ూ షలయౘ ఇఴఴఫడుంథ.ి 

చిక్ూత్ష తృహియంభించిన భూడె ధ లల త్భహఴత్, 2015 ఆగశేట  2న ఈ ఫాలుడెక్ూ ూభిత ఉవభనం కయౌగింథ.ి అంటుయహమద ిక్హయణ్ంగహ 
యంగు భాభిన ఇత్తు చయభం యహదాయణ్ యంగులో కనఫడుంథి (క్ూంద్ ఇచిున తౄో టలన చఽడండు). ఈ నశేంటుకు #1 భభిము #2 భభో 

ధ ల భోజులు తీషక్టభతు చ ఫడుంథ.ి 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

తృహిక్టటశనర్ యహమఖామనం:  

ఇంత్ ఉత్తభఫ నై లేఴ చేల ేఅఴక్హరహతున యిహథించినంద్కు ధా కాత్జ్యత్లు. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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12. అజీరణం, కలమిడియా, రుతువిరత్త (బెనోనుాస్) మమ యు నోటిలో బ్ొ బ్బలు11572...ఇండియా  

2015 ఏనిల్ 29న క 49 ఏళళ భళళి గత్ భూడె షంఴత్షభహలుగహ పాద్డెత్ేనన అధ క భోగ షభషమలణో, తృహిక్టటశనభిన 

షంథిించింథ.ి ఈఫ కునన షభషమలు: అజీయణం, కడెప ఉఫఫయం, ఆయౘయ అలభీాలు,  కలమిడుమా భభిము యుత్ేయయతి క్హయణ్ంగహ లత  ీ
జనధాంగం తృొ డుగహ ఉండడం, వభీయంలో సఠహత్ేత గహ నభెిగ ేఉశణం భభిము కుంగు ఫాటు (డునెిశన్). 

ఈఫ కు ఆయౘయం తీషకునన య ంటధ  ధోటిలో ఫ ఫఫలు ఴచేుయ. ఆయౘయంలో ఉపతు త్ య భ ేఏ థాభహథ తున చేభుిధా ఈఫ కు ధోటలిో 
ఫ ఫఫలు ఴచేుయ.  అజీయణ షభషమ క్హయణ్ంగహ ఈఫ కు త్లధొన భభిము యహంత్ేలు షభషమ కడా ఉండేథ.ి ఈఫ  అధ క అలోల తి 

భంద్లు యహడునడుక్ూ పయౌత్ం లభించలేద్. ఈ నేశంటుకు ఈ క్ూరంద్ యహిలన భెఫ డీయౌఴఴడం జభిగింథ ి

భలఫద్ధకo, కలమిడుమా భభమిు యుత్ేయయతి షభషమలకు: 
#1. CC4.4 Constipation + CC8.5 Vagina & Cervix + CC8.6 Menopause…TDS 

కడెపఫఫయం భభిము ధోటలిో ఫ ఫఫలు షభషమకు: 
#2.CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion + CC11.5 Mouth infections + CC21.2 Skin infections + CC8.1 Female 
tonic…TDS 

ధోటలిో ఫ ఫఫలుకు, నె ైూత్:  

#3. CC11.5 Mouth infections + CC21.2 Skin infections… in water as needed 

ఈ భెఫ డలీు తీషకునన థ ిభోజులక్ూ నశేంటుకు చాలా ఉవభనం కయౌగింథ.ి ధోట ిఫ ఫఫలు చాలా ఴయకు త్గిగతృో మాబ. ఇత్య 

షభషమలలో 20% ఴయకు ఉవభనం కయౌగింథ.ి ఈఫ కు అద్నంగహ క్ూరంథి భెఫ డ ీఇఴఴడం జభిగింథ ి

ఎలభీా షభషమకు: 
#4. CC4.10 Indigestion…as needed 

భెండె యహభహలలో ఈఫ కునన అజీయణ షభషమ ూభితగహ నమఫ ైంథ.ి కరభకరభంగహ ఈఫ కునన ఇత్య షభషమలతూన చిక్ూత్ష 
తృహియంభించిన 8 యహభహయౌక్ూ ూభితగహ త్గిగతృో మాబ. ఈఫ  ఆయౘయంలో క్హయం భభమిు భయహలాలు చేభుి తీషకుననపడె ధోటలిో 
ఫ ఫఫలు ఴషత ధానబ. ఈఫ  య ైతిమాతుక్సష భెఫ డీయౌన తీషక్టఴడం ఇటకి్ూ క్ొనయహగియోత ంథ.ి ఏ యధఫ నై ద్శ ర్పాయహలు 
లేనంద్ఴలల , య ైతిమాతుక్సష చిక్ూత్ష తీషక్టఴడం ఈఫ కు ఎంణో యౌఖయమంగహ ఉంథ.ి 

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

13. ఒళ్ళళ నొుిలు, మానసకి బ్ాధలు, మమ యు తకుకవ రకానోు టు 11573 ... ఇండియా  

2015 ఏనిల్ 23 న, క 64 ఏళళ ఉథోమగం యయమించిన క యద్మత్ క్హభిభకుడె, త్న పాభహమ భభమిు కుభాయుల షయౘమంణో 
తృహిక్టటశనభిన షంథిించాయు. ఇయయ  ైషంఴత్షభహలుగహ, ఈ నేశంటుకునన షభషమలు: వభీయభంణా యహప భభిము ధొపలు, షకరభంగహ 
లేతు భూత్ ియషయాన, ఉథాలనత్ భభిము అతి త్కుకఴ ఆయౘయం తీషక్టఴడం ఴంటియ. ఇంణకే్హకుండా, ఇత్తుక్ూ గత్ంలో క యద్మత్ 

షథంబం నండు డుతృో ఴడం క్హయణ్ంగహ, కుడు క్హలు తౄహికుర్ అబమ ఆభేశన్ చేరహయు. గత్ 35 షంఴత్షభహలుగహ ఇత్తుక్ూ యనడక తృోబధా, 
భెండేళళ క్ూరత్ఫ ేఇత్తుక్ూ యతుక్ూడు మంత్ంి అభయుఫడుంథ.ి ఇత్తుక్ూ 15 ఏళళ క్ూరత్ం అనెండులెైటసి్ ఆభేశన్ కడా అబమంథి. ఇంణే 
క్హకుండా 13 ఏళళ క్ూరత్ం ఇత్తుక్ూ ఫ ద్డెల  ోయకతయహిఴభు క్హయణ్ంగహ క్షయహత్ం ఴచిుంథ.ి ఈ నశేంటుకు ఆపడపడె నడకలలు, కుంగు 
ఫాటు ఴంట ిభానలక షభషమలు కడా ఉండేయ. షంథిింప షభమంలో ఈ నేశంటులో చాలా ఆంథోళన భభిము త్నలో ణాధ  
భాటలాడెక్టఴడం ఴంటి లక్షణ్ాలు కతునంచాబ. ఈ నేశంటు ళైళ ధొపలు క్హయణ్ంగహ, కట ేయహథ నంలో ఎకుకఴ షభమం ఴయకు 
కభోులేకతృోమాడె. ఈ భోగిక్ూ ఏ యధఫ ైన అలోల తి భంద్లు తు చేమనంద్ఴలల  తృహిక్టటశనభని ఉవభనం క్ొయకు షంథిించాయు. ఈ 

ఴమక్ూతక్ూ ఈ క్ూరంద్ యహిలమునన భెఫ డీయౌఴఴడం జభగిింథ:ి 



 10 

#1. CC3.6 Pulse irregular + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 
Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 

Muscles & Supportive tissue…in water, every 10 minutes for 2 hours, then 6TD ఉశమనం కయౌగై వరకు  

థ ిభోజుల త్యుయహత్ ఇత్తు కుభాయుడె చిక్ూత్ష ఇషత నన ణోయౌ భూడె భోజులలో, ఈ య దై్మం కడా త్నన నమం చమేద్తు త్న 
త్ండు ిఅధ యహడతు, క్హతూ క యహయం భోజులలో అద్బత్ఫ నై భాయు ఴచిు, త్న ఆభోగమంలో ఫ యుగు ఏయడుంద్తు చ తృహయు. షిత త్ం, 
ఈ భోగికునన వభయీ యహప భభమిు ధొన ూభితగహ త్గిగ, యౘబగహ తుథింిచగలుగుత్ేధానడె. ఇత్తుక్ూ ఇశటఫ నై ఆయౘభహతున అడుగ ి

తింటుధానడె. భుఖమంగహ చాలా క్హలం త్భహఴత్ ఆనంద్ంగహ జీయషత ధానడె. 

ఈ నేశంటుకు 15 భోజుల త్భహఴత్, త్కుకఴ యకత తృో టు షభషమ భహఴడంణో తిభిగ ితృహిక్టటశనభని షంథిించడం జభగిింథ ి(నేశంటు 
కుటుంఫ షబుమలు ఈ షభషమ గుభించి ముద్ట ిషంథిoిపలో చ లేద్). ఈ షభషమకు భెఫ డ ీయడుగహ ఇఴఴఫడుంథ:ి 

 #2. CC3.2 Bleeding disorders + #1...QDS 

క ధ ల త్భహఴత్, నశేంటుకునన షభషమలకు చాలా ఴయకు ఉవభనం కయౌగింథ.ి ఆనె ై15 భోజులకు భెఫ డీల మోణాద్న TDS క్ూ 
త్గిగంచు, 2015 జూలెై లో మోణాద్న BD క్ూ త్గిగంచడం జభగిింథ.ి 2015 ఆగస్ట క్ూ ఈ నేశంటు ూభితగహ క్టలుకుధానడె. షిత త్ం #2 

భెఫ డీన భోజుక్ూ కయహభ ి(OD) తీషకుంటుధానడె. య ైతిమాతుక్సష చిక్ూత్ష క్హయణ్ంగహ నమం క్హఴడం ఴలల  ఈ నశేంటు యొకక డాకటర్ 

అలోల తి భంద్ల మోణాద్న త్గిగంచి, ఆనె ైూభితగహ ఆనయ రహయు. 

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

14. వ ైరల్ జ్ఴరం 11573... ఇండియా  

తృహిక్టటశనర్ యహిషత ధానయు: 9 షంఴణాషభహలు ఴమషషనన భా చినన అభాభబక్ూ షఽకల్ లో భకీ్షలు జయుగుత్ేండగహ ఈ క్ూరంద్ 

భహలన భోగ లక్షణ్ాలు ముద్లమామబ: ద్గుగ ,త్లధొన, గ ంత్ే ధోన, భభిము జలుఫు. ధ న ఈ క్ూరంద్ యహిలన భెఫ డలీన 
త్మాయు చేలచాున: 
#1. CC9.2 Infections acute + CC11.3 Headaches + CC12.2 Child tonic + CC19.2 Respiratory allergies…TDS  

తృహ తుద్తిృో ఴడాతుక్ూ భుంద్ భెండె డోషలు ఇచాున. క్హతు అయధభహతియి ళ జఴయం భభిము ద్గుగ  తీఴఫి నైంద్ ఴలల  భెఫ డీన ఈ 

క్ూరంద్ యహిలన యధంగహ భాభహున:  
#2. CC9.2 Infections acute + CC11.3 Headaches + CC12.2 Child tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 

Chest Infections chronic + CC19.6 Cough chronic …in water every 10 minutes from midnight to 2 am 

ఈ యధంగహ భెఫ డనీ ఇఴఴడంణో తృహకు ూభితగహ నమఫ ,ై తొృ ద్ద న షఽకయౌక య యల భకీ్ష యహిమగయౌగింథ.ి భభో యహయం భోజులకు 
భంథఴిఴడం క్ొనయహగించాన. 

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

15. డయాబ్ెటసి్ 11573... ఇండియా   

క ఉణాషసఫ ైన 47 ఏళళ భళిళ, ఈ క్ూరంద్ యహిలన లు షభషమలణో తృహిక్టటశనభని షంథింిచింథ:ి 

18 ఏళళ క్ూరత్ం సోమియోతి భంద్ల మోణాద్ ఎకుకఴఴఴడం ఴలన కయౌగని యకతరహర ఴం (ఫ ద్డెలో). అద్ాశటఴరహత్త  ఈ 

షభషమనండు క్టలుకుంథ.ి ఇథ ిజభిగని ఏడాథ ిత్భహఴత్ ఈఫ కు తనబన్ షయఴబకల్ టృమభర్ ఉంద్తు తుభహద భించఫడుంథ.ి ఈఫ , 
క్హళైళ భభిము చతే్ేలలో యహప, ధొపలు భభమిు తిమిభభియహముఴప (క్హర మ్ప్్) ఴంట ిషభషమలకు అలోల తి భంద్లు 
ఉయోగియోత ంథ.ి 15 ఏళళ క్ూరత్ం, ఈఫ కు డమాఫటెిస్ ఉంద్తు ణ యౌమడంణో భభిము ఈఫ  ఫలడ్ శేగర్ యహథ బ అద్పలో 
లేనంద్ఴలల  ఇనషయయౌన్ తీషకుంటలంథ.ి ఈఫ కు ఈ భెఫ డలీు ఇఴఴడం జభగిింథ ి

డమాఫెటసి్ కు: 
#1. CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic…TDS 
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12 భోజుల చిక్ూత్ష త్భహఴత్ (15 ఏనిల్ 22న), థిళధే ళళలో ముద్ట ియహభిగహ ఈఫ  ఫలడ్ శేగర్ తుమంతితి్ యహథ బలో ఉంద్తు 

తృహిక్టటశనభిక ణ యౌమచేలంథ.ి థరతు క్హయణ్ంగహ ఈఫ  తీషకుంటునన ఇనషయయౌన్ డోషన డాకటర్ త్గిగంచాయు. థరతు త్భహఴత్ నేశంటుకు ఈ 

క్ూరంద్ యహిలమునన భెఫ డయీౌఴఴడం జభగిింథ:ి 

యహప, ధొన భభిము తిమిభభయిహముఴప షభషమకు:  
#2. CC3.7 Circulation + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS 

2015 ఆగస్ట క్ూ ఈ నేశంటుకు యహప భభమిు తిమిభభయిహముఴప షభషమనండు ూభిత ఉవభనం కయౌగింథ.ి థరతు క్హయణ్ంగహ #2 

భెఫ డీన ఆడం జభగిింథ.ి షిత త్ం ఈ నేశంటు, ఫలడ్ శేగర్ తుమంత్ణి్ క్ొయకు #1 భెఫ డనీ తీషక్టఴడం క్ొనయహగియోత ంథ.ి 

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

16. బైెగేైన్ (నుారవవం నొిి), అధిక రకానోు టు, హెమమాభడలల  (మూలవాాధ/ిభల్్) 11573...ఇండియా  

2015 ఫే లో క 73 ఏళళ ఴాద్ధ డె, ఆమనకు థరయఘ క్హలంగహ ఉనన ఫ ైగేరన్ త్లధొన షభషమ తుయహయణ్ క్ొయకు తృహిక్టటశనభిన 

షంథిించాయు. ఈ నేశంటు యొకక ఇత్య కుటుంఫ షబుమలకు కడా ఈ షభషమ ఉంద్తు చ తృహయు. నశేంటు త్న భోగ చభిత్ ి

యఴభహలన ూభితగహ ఇఴఴడాతుక్ూ తుభహకభించాయు. ఈ నేశంటు చాలా చయుకుగహ ఉధానయుగహతు, ఆమన కుటుంఫoలో క్ొతున 

షభషమలన ఎద్భ కంటుననటుల  చ తృహయు. ఇత్తుక్ూ ఈ భెఫ డలీన ఇచాుయు 

#1. CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  

క ధ ల గడుచిధా, ఈ భోగిక్ూ ఉవభనం కలుగలేద్, నెైగహ ఈమనకు అదకి యకతతృో టు షభషమకడా ముద్లబంథ.ి క భోజు ఈ 

నేశంటు తృహిక్టటశనభిన షంథిించి త్న గత్ భెండళేళగహ ళెభభహర బడల  ( యకతయహిఴంణో కడున భూలయహమద/ిబల్ష) షభషమణో 
పాధడెత్ేననటుల  చ తృహయు.అధ క చిక్ూత్షలు చేబంచకుతు కడా షపయౌత్ం లేకతృో బంద్తు చ తృహయు. ఈ భోగకి్ూ క్ూరంద్ యహిలన 

భంద్లన ఇఴఴడం జభిగింథ ి

 #2. CC3.2 Bleeding disorders + CC3.3 High Blood Pressure (BP)  + CC4.4 Constipation + CC10.1 
Emergencies + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

భయుషట ిభోజు, యకత యహిఴం త్గిగతృో బంథ.ి ఇత్తుకునన ఫ ైగేరన్ భభిము అదకి యకత తృో టు షభషమలు కడా త్గిగ, ఉవభనం కయౌగింథ.ి 

భభో భెండె భోజులలో ఈ భోగకిునన ళెభభహర బడల  షభషమ ూభితగహ నమఫ ైంథ.ి ఇత్తు ద్ాకథంలో కడా భాయు ఴచిుంథ.ి 15 

భోజుల చిక్ూత్ష త్భహఴత్ ఈ భోగ ియొకక ఫ ైగేరన్ భభిము అదకి యకత తృో టు షభషమలు ూభితగహ త్గహగ బ. ఈ భోగిక్ూ CC10.1 

Emergencies క్హంఫర న ఇఴఴడం ఆన, ఈ క్ూరంద్ యహిలన భంద్లు ఇఴఴడం జభగిింథ.ి  

 #3. CC3.2 Bleeding disorders + CC3.3 High Blood Pressure (BP)  + CC4.4 Constipation + CC11.4 Migraines + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…BD 

2015 ఆగలటి, ఈ నేశంటుకు CC3.2 Bleeding disorders క్హంఫర న ఆన, ఈ క్ూరంద్ యహిలన భెఫ డ ీఇఴఴడం జభిగింథ:ి  

#4. CC3.3 High Blood Pressure (BP)  + CC4.4 Constipation + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic…BD 

బయశమత్ేత లో ఈ భోగిక్ూ భెఫ డ ీయొకక మోణాద్ కరభంగహ త్గిగంచ ఫడెత్ేంథ.ి 
తృహిక్టటశనర్ యహమఖామనం: 

భోగ,ి త్న భోగ చభతి్ ియఴభహలన, తృహిక్టటశనయలక్ూ ూభితగహ అంథించడం చాలా భుఖమం. 

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

17. గ ంతు నొిి, దగుగ  మమ యు బ్ొ ంగురు గ ంతు 11574...ఇండియా  

క 75 ఏళళ గహమకుడె, భెండె యహభహలుగహ పాద్డెత్ేనన గ ంత్ే ధొన, ద్గుగ  భభిము ఫ ంగుయు గ ంత్ే షభషమలణో తృహిక్టటశనభని 

షంథిించాయు. ఇత్తుక్ూ ఈ భఫె డలీన ఇచాుయు: 
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 CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...TDS 

భెండె డోషల త్భహఴత్, ఇత్తుక్ూ కపం అంణా ఫెైటిక్ూ భహఴడంణో, ఫ ంగుయు గ ంత్ే షభషమ త్గిగంథ.ి భెండె యహభహలు ఈ చిక్ూత్షన 
తీషక్టఴడంణో, ఈ భోగ ిషభషమలతూన ూభితగహ త్గహగ బ. 

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

18. ద్ీరఘ కాయౌక గ ంతు నొిి, చీలమండ నొిి మమ యు హాట్ ఫ్ల షుల  (రుతువిరత్త అనగా బెనోనుాస్ సమయంలో శమీరంలో  మ గై వడే)ి 
11964...ఇండియా  

క 54 ఏళళ భళళి, గ ంత్ేలో అంటుయహమద,ి చీలభండ ధొన భభిము అపడపడె వభయీంలో య డు నెయగడం (యుత్ేయయతి) 

షభషమలణో, తృహిక్టటశనభిన షంథిించింథ.ి ఈ నశేంటు, గత్ ఇయయ  ైఏళళగహ ద్గుగ , గ ంత్ే ధొన, గ ంత్ేలో ద్యద్ భభమిు ఫ ంగుయు 
గ ంత్ే షభషమలణో పాద్డెణోంథ.ి ఆయౘయం తీషకునన త్భహఴత్, ఈఫ కు గ ంత్ేలో క గడ్ ఉననటుల గహ అతునంచేథ.ి ఈఫ కు 
పలలతు థాభహథ ల ఎలభీా ఉండథే.ి ఈ భళిళ, గ ంత్ేలో షభషమ తీఴఫి ైనపడలాల  అలోల తి భంద్లు (ఆంట ిఎలభిాక్స) తీషకుధ థ.ి 

ఈ భంద్ల ఴలల , ఈఫ కు ణాణాకయౌక ఉవభనం భాత్ఫి ేకయౌగేథ.ి ఈఫ కు గత్ ధాలుగళేళగహ, అభిక్హయౌ ేలబ ైటసి్ క్హయణ్ంగహ 
చీలభండ ధొన ఉండథే.ి ఈ షభషమకు కడా ఈఫ , అలోల తి భంద్లు తీషకుధ థ.ి గత్ భెండళేళగహ ఈఫ కు యౘట్ ఫ్లశల  
(ఫ ధోతృహస్ షభమంలో వభీయంలో య డు నెయగడం) షభషమ కడా ముద్లబంథ.ి ఇతున యహమద ిషభషమల క్హయణ్ంగహ, ఈఫ  
భానలకంగహ చాలా కుంగితృో బంథ.ి య ైతిమాతుక్సష చిక్ూత్ష తృహియంభించ ేషభమంలో ఈఫ  య భ ేఏ భంద్లు తీషక్టఴటేల ద్. 2014 

డుషంఫర్ 10న, ఈఫ కు ఈ క్ూరంద్ యహిలన భెఫ డీలు ఇఴఴఫడుధాబ: 

అభిక్హయౌ ేలబ టైిస్, ద్గుగ  భభమిు యౘట్ ఫ్లశల  షభషమలకు: 
 #1. NM3 Bone I + NM6 Calming + NM8 Chest + NM10 Climacteric + NM32 Vein Piles + NM36 War...TDS 

ధొన భభిము థరయఘ క్హయౌక గ ంత్ే షభషమలకు: 
#2. NM59 Pain + NM71 CCA...6TD 

ఏడో  భోజున, ఈ నేశంటుకు చీలభండ ధొన భభమిు యౘట్ ఫ్లశల  షభషమ 75% ఴయకు త్గిగ, గ ంత్ే షభషమ 50% ఴయకు త్గిగంథ.ి #2 

భెఫ డ ీమోణాద్న TDS క్ూ త్గిగంచడం జభగిింథ.ి క ధ ల భోజులలో, ఈ భళళికు ఆభోగమం 80% ఴయకు ఫ యుగు డడంణో చాలా 
ఆనంద్ంగహ కతునంచింథ.ి ఆఫ కునన ధొన భభిము గ ంత్ేలో గడ్ ఉనన షాస కడా త్గిగంథ.ి తృహిక్టటశనర్ ఈ ద్వలో, ఈ నేశంటు 
కు #1 భభమిు #2 భంద్లన భాభిుఴఴడం జభగిింథ.ి ఈఫ కు క్ొత్తగహ ఇచిున క్హంఫర లో, NM8 Chest and NM71 CCA  ఆన, 
ఈఫ కునన థరయఘక్హయౌక షభషమలకు భభమిు ఫలాతుక్ూ, NM2 Blood and SM40 Throat చేభుిఴఴడం జభగిింథ.ి #3. NM2 Blood 

+ NM3 Bone I + NM6 Calming + NM10 Climacteric + NM32 Vein Piles + NM36 War + NM59 Pain + SM40 
Throat...TDS 

భెండె ధ లల త్భహఴత్, ధొన త్గగడంణో తృహటు, ఈఫ కునన గ ంత్ే షభషమలు కడా త్గిగతృో మాబ. యౘట్ ఫ్లశల  షభషమ కడా చాలా  
ఴయకు నమఫ ైంథ.ి నశేంటుకు ధొన భభమిు ఇనపక్షన్ త్గగడంణో, NM2 Blood, NM36 War and NM59 Pain ఆడం 
జభగిింథ.ి ఇత్య థరయఘ క్హయౌక షభషమలకు ఈ భెఫ డ ీఇఴఴడం జభగిింథ:ి 

#4. NM3 Bone I + NM6 Calming + NM10 Climacteric + NM32 Vein Piles + SM40 Throat...TDS  

చిక్ూత్ష తృహియంభించిన భూడె ధ లలోల , ఈ నేశంటుకునన భోగ లక్షణ్ాలతూన ణొలగ,ి షంూయణ ఆభోగహమతున తృొ ంథింథ.ి ఇపడె ఈ 

భళిళ, పలలతు ళళన కడా తినగలుగుణోంథ.ి 2015 జూలెై క్ూ, ఈఫ కు ఏ యధఫ ైన భోగ లక్షణ్ాలు లేఴప. షిత త్ం భెఫ డనీ, 
భోజుక్ూ కయహభి (OD) తీషకుంటలంథ.ి ఈఫ కు కయౌగని ఉవభధాతున చఽల, ఈఫ  కుటుంఫ షబుమలంద్యు కడన, య తైమిాతుక్సష 
చిక్ూత్షన తీషక్టఴడం తృహియంభించాయు.  

నేశంటు యొకక యహమఖామనం: 
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ధ న థాథాప ఇయయ  ైషంఴత్షభహలు, తీఴఫి నై గ ంత్ే షభషమలణో పాధడథేాతున. ధాకు ద్గుగ  ఎకుకఴగహ ఴషత ండథే ిభభమిు ధాకు, 
తిియహభ ిఆయౘయం తీషకునన త్భహఴత్ గ ంత్ేలో ఏథో  క గడ్/భుద్ద  ఉననటుల  అతునంచథే.ి క్ొంచం భాటాల డుధా, ద్గుగ  ఴచేుథ.ి 

కరభంగహ ధా గ ంత్ే ఫ ంగుయు తృోబ, పలలతు థాభహథ లు, క్టల్్ డుంికుల  తీషక్టఴడం భాధాయౌష ఴచిుంథ.ి అలోల తి భంద్లు 
తీషక్టఴడం ఴలల  ణాణాకయౌకంగహ భాత్ఫి ేఉవభనం కయౌగేథ.ి ఇంణ ేక్హకుండా, ధాకు అభకి్హయౌ ేలెటైిస్ షభషమ క్హయణ్ంగహ, 
చీలభండలో తీఴఫి నై ధొన ఉండేథ.ి ఈ షభషమలణో తృహటు భెండేళళ క్ూరత్ం, యౘట్ ఫ్లశల  షభషమ ముద్లఴఴడంణో, చాలా ఆంథోళన 

డా్ న, భానలకంగహ కుంగితృో మాన. 

2014 డుషంఫర్ 10 న, ధా బయత థాఴభహ, ఈ భసత్తయఫ నై యహబ య ైతిమాతుక్సష చిక్ూత్షన ఫసుభతిగహ తృొ ంథాన. ఆ భోజునండు ధా 
జీయత్ంలో చాలా అద్బణాలు జయుగుత్ేధానబ. గత్ ఇయయ  ైఏళైళగహ, ధ ధ పడె ఇంత్ ఆనంద్ంగహ లేన. ధ న ఈ చిక్ూత్షన 
తృహియంభించి ఆయు ధ లలమామబ. ధ తుపడె ఎంణో లేఴచుగహ ధాక్ూశటఫ నై కల్ డుంికులు భభిము పలలతు థాభహథ లు 
ఆయగించగలుగుత్ేధానన. చీలభండ ధొన త్గగడంణో ధ న అతున యక్హల తృహద్ యక్షలు ధభిషత ధానన. ధ న షిత త్ం, భంద్లు 
త్మాయు చేమడం థాఴభహ, యహబ య ైతిమాతుక్సష లేయహ క్హయమకరభంలో కడా తృహలగగ ంటుధానన. భా కుటుంఫ షబుమలంద్యు కడన 
య ైతిమాతుక్సష చిక్ూత్షధ  తీషకుంటుధానయు. ధ న ఈ చిక్ూత్ష యదానంలో యక్షణ్ తృొ ంథ,ి తృహిక్టటశనర్ అయహఴలతు అనకుంటుధానన. 

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

19. మసిా షక క్షీణత (స మ బి్ల్ ఆటరి ప)ీ మమ యు డిిషన్ 11964...ఇండియా  

అధ క యుగభత్లణో పాద్డెత్ేనన, క 82 ఏళళ ఴాద్ధ డె 2015 జనఴభ ి14 నండు, త్న భోజుయహభ ిక్హయమకలాతృహలన భాధ రహయు. 
ఆయౘయం తీషక్టఴడాతుక్ూ  భభమిు భంద్లు య షక్టఴడాతుక్ూ  కడా తియషకభించాయు. ఈ నేశంటు జ ్ యక వక్ూతతు క్టలోఴడంఴలల , 
ఎఴభతిు గుయుత టట లేకతృో మాయు. ఈ ఴాద్ధ డెన ఆవతి ిలో చభేహుయు. ఆవతిిలో చభేహుక, ఈ ఴాద్ధ డెక్ూ భలతశక క్షీణ్త్, తీఴఫి ైన 

కలఴయతృహటు, చిత్తయ ైకలమం ఴంట ిభోగ షభషమలు ఉననటుల  తుభహధ భించాయు. ఆవతిిలో ఉండగహ ఈ భోగ ియొకక భలిథతి భభింత్ 

క్షీణ్ించింథ.ి భంద్లు య షక్టఴడాతుక్ూ నేశంటు అంగీకభించ ేయహయు క్హద్. 15 భోజుల త్భహఴత్, డాకటయుల  ఈ నశేంటుకు నమం క్హఴడం 
అయహధమభతు ఆవతి ినండు డురహురా్ చేరహయు.  

2015 ెఫఴిభ ి5 న, ఈ నేశంటు యొకక కుభాయుడె తృహిక్టటశనభని షంథిించి, కళైళ కడా ణ యఴడం భాధ లన త్న త్ండుతిు 

ఇంటకి్ొచిు చఽడఴలలనథగిహ క్టభహయు. తృహిక్టటశనర్ నశేంటుణో ఏక్హంత్ంగహ భాటాల డాయు. తృహిక్టటశనర్ ఉణాషసంగహ నేశంటుణో 
భాటాల డెత్, నేిభగహ టుట ఫటటడంణో, నశేంటు కళైళ ణ యచి, త్నకు వభీయభంణా యభతీ్ఫ నై ధొపలుగహ ఉంద్తు చ తృహయు. యహఴమి 

ద్మ ఴలల  ఈ నశేంటు తృహిక్టటశనభిచిున యబూతితు లఴకభించి య ైఫరి  భెఫ డలీన తీషక్టఴడాతుక్ూ అంగీకభించాయు. ఈ క్ూరంద్ యహిలన 

భెఫ డీలన ఈ నశేంటుకు ఇఴఴడం జభగిింథ ి

కలఴయతృహటు, చిత్తయ ైకలమం భభమిు తుభహవ షభషమలకు: 
#1. NM2 Blood + NM5 Brain TS + NM6 Calming + NM7 CB7 + SR268 Anacardium + SR425 Clematis + SR344 
Avena Sat + SR428 Gorse…TDS 

ఫలళీనత్: 

#2. SM41Uplift…6TD 

యహనకల యహణాఴయణ్ం క్టషం: 
#3. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS in water (నీటిలో కయౌ ిషేంటు 
యొకక గద్ిలో మమ యు మంచం చుటృు  జ్లల డానిక)ి 

ఈ భంద్లు తీషకునన భూడఴ భోజు, ఈ నేశంటు త్న భంచం నండు చాలా క్హలం త్భహఴత్ క్ూంద్క్ూ థగిహయు. థ ిభోజుల త్భహఴత్ 

ఆయౘయం తీషక్టఴడం తృహియంభించాయు. భభో ఐద్ భోజుల త్భహఴత్, నేశంటు టాబలెట్ క్ూ, ఎఴభ ిషయౘమం లేకుండా య ళళగయౌగహయు. 
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త్న చటృట  ఉననయహభతిు గుయుత టటడం భభిము ఆయౘయం తీషక్టఴడాతుక్ూ డబతుంగ్ టఫేుల్ ఴద్దకు త్నంత్ట ణాధ  భహఴడం ఴంట ి

భాయులు ఈ నశేంటు లో ఴచాుబ. ఈ భాయులన చఽడడం థాఴభహ తృహిక్టటశనర్, థిఴమవక్ూత యొకక భళిభన భభమిు య ైఫరి  
భెఫ డీల యహభభహధ యతున ూభితగహ గరళించాయు. భోగియొకక కుటుంఫ షబుమలంద్యు కడన ఈ భళిభన చఽల ఆనంథించాయు.    

చిక్ూత్ష తృహియంభించిన భూడె యహభహయౌక్ూ ఈ నశేంటు కు 80% ఉవభనం కయౌగింథ.ి నలపె ైభోజుల త్భహఴత్, ఈ ఴాద్ధ డె త్న భోగ 

షభషమల నండు ూభితగహ క్టలుక్ొతు, ఆత్భయరహఴయహతున తిభిగ ితృొ ంథి ఉణాషసంగహ జీయణాతున క్ొనయహగించాయు. 

 ఆ త్భహఴత్, త్న కుడు చబే ఴణ్ుకుత్ేననటుల  ఈ భోగ ిచ డంణో, #1 లయహలో, NM43 Tremors చయేుడం జభగిింథ.ి 

#4. NM43 Tremors + #1.   

#2 ను ఆవిేయడం జ్మ గ ంద్.ి  

భెండె యహభహల త్భహఴత్, చబే ఴణ్కడం షభషమ ూభితగహ త్గిగంథ.ి షిత త్ం, భెండె ధ లల య ైఫరి  చిక్ూత్షణో ూభితగహ క్టలుకునన ఈ 

ఴాద్ధ డె ఆనంద్ంగహ త్న జీయణాతున క్ొనయహగషిత ధానయు. #4 భంద్న తీషక్టఴడం క్ొనయహగిషత ధానయు.  

భోగ ియొకక కుభాయుడుచిున యహమఖామనం:  

భా త్ండుగిహభకి్ూ 2014 నఴంఫభోల , అంత్కుభుంద్ అభభిున నేస్ ఫేకర్ న (సాద్మగతినేయికం) తీల క్ొత్త  నేస్ ఫేకయున 

అభయుడం జభగిింథ.ి ఈ ఆభశేన్ త్భహఴత్ క్టలుకుంటృ ఉండగహ, భధమలో ఆమనకు జఴయం ఴచిుంథ.ి ఆ త్భహఴత్ భా త్ండుగిహయు 
ఎఴభతిు గుయుత  టటలేక తృోబయయహయు. 

ఆమనన తిభగి ిఆవతిలిో చభేహుభు. అకకడ భా త్ండుకి్ూ భలతశక క్షీణ్త్, తీఴఫి ైన కలఴయతృహటు, చిత్తయ ైకలమం                
షభషమలుననటుల  తుభహద భించడం జభగిింథ.ి భా త్ండు ిభంద్లు య షక్టఴడాతుక్ూ క్హతు ఆయౘయం తీషక్టఴడాతుక్ూ క్హతు షసకభించ లేద్. 
15 భోజుల త్భహఴత్, ఏ యధఫ నై అభిఴాథిధ  లేకతృో బయషభకి్ూ డాకటయుల  ఆమనన డురహురా్ చేరహయు. ఇంటలల  భా త్ండుగిహయు ఏమి తినకుండా, 
కళైళ కడా ణ యఴకుండా డెక్ొతు ఉండయేహయు. ఇథ ిచఽల ఫేఫ ంణో కంగహయు డా్ భు. 

ఆ త్భహఴత్ క భోజు భా త్ండుగిహభ ిలేనళతి్ేడె, ఆమనన చఽడడాతుక్ూ ఴచిునపడె, క య ైఫరి  తృహిక్టటశనర్ యఴభహయౌచిు, అత్తుతు 

షంథిించ ఴలలంథిగహ చ తృహయు. ధ న య ైతిమాతుక్సష గుభించి అంత్క భుంథ పడఽ యనకతోృబధా, భా త్ండుగిహభకి్ూ ఉవభనం 
కయౌగించాలనన ఆవణో ఈ తృహిక్టటశనభని షంథిించి భా త్ండుగిహభ ిభోగ చభతి్ ియఴభహయౌన చ న, భా ఇంటిక్ూ ఴచిు భా త్ండుగిహభిక్ూ చిక్ూత్ష 
ఇఴఴఴలలనథిగహ క్టభహన. తృహిక్టటశనర్ ఴచిు చిక్ూత్షన తృహియంభించాక, భా జీయత్ంలో క నదె్ద  అద్బత్ం జభగిింథ.ి భా త్ండుగిహయు 
భెండె ధ లలోల  షంూయణ ఆభోగహమతున తిభగి ితృొ ంథాయు. 

ఈ భోజు ఴయకు భా త్ండుగిహయు ఏ యధఫ నై ఆభోగమ షభషమలు లేకుండా ఆనంద్ంగహ ఉధానయు. ధ న కడా య ైతిమాతుక్సష చిక్ూత్షన 
తీషక్టఴడం ముద్లునెటాట న.  

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

20. తీవి భయాంద్ో ళ్న మమ యు మూరచ వాాధి11964...ఇండియా  

2014 డుషంఫర్ 30న, క 28 ఏళళ భళళి, త్న పాద్డెత్ేనన భధోయహమకులత్, బమం, తీఴఫి నై త్లధొన భభమిు నడ 

కలలు ఴంట ిభానలక షభషమల ఉవభనం క్ొయకు తృహిక్టటశనభిన షంథిించింథ.ి ఈ నేశంటు తీఴ ితితడుక్ూ గుభిబ  ైఉంటుంద్తు 

అతునంచింథ.ి ఈఫ కు భుంద్గహ భానలక రహంతి కయౌగించేంద్కు ఈ క్ూంద్ ఉనన భెఫ డలీన ఇఴఴడం జభగిింథ ి

భానలక రహంతిక్ూ: 
#1. NM2 Blood + NM6 Calming + NM25 Shock + BR2 Blood Sugar…TDS 



 15 

భెండె యహభహల త్భహఴత్ ఈఫ  తృహిక్టటశనభిన భయల షంథిించి త్నకు భూయు యహమది ( ట్ష భహఴడం) ఉననటుల  చ నంథ.ిఈఫ కు ట్ష 
త్యచగహ ఴయహత మతు, అలా ఴచిునపడె త్న అద్పలో ణాన ఉండటంలేద్తు, త్న ధభించిన ద్షత లన చిండం, ఎద్టియహభ ి

మీద్ ఴషత ఴపలన యషయడం ఴంటియ చేషత ననటుల  చ నంథ.ి ట్ష ఴచిు త్గిగన త్భహఴత్, ఈఫ కు భూడె లేథా ధాలుగు గంటల ఴయకు 
తీఴ ితౄహిధాట ల్ (త్ల భుంద్ట ిపాగం) త్లధొన ఴషత ంథ.ి అలోల తి భంద్లు తీషక్టఴడాతుక్ూ భుంద్ యహభహతుక్ూ క యహభి ట్ష ఴషఽత  

ఉండయే. షిత త్ం ఈఫ  ఏ భంద్లు తీషక్టఴడంలేద్. ఆ భుంద్ భోజు ఈఫ కు ఆయు గంటల ఴమఴదిలో భెండె యహయుల  ట్ష 
ఴచాుబ. ఈఫ కు ఈ క్ూంద్ యహిలన భెఫ డలీు ఇచాుయు 

ట్ష షభషమకు: 
#2. NM6 Calming + NM50 Epilepsy + NM78 Epilepsy-B + BR2 Blood Sugar + SR235 Bladder + SR240 Kidney 
+ SR260 Mag Phos…TDS 

ట్ష ఴచిునపడె యహడడాతుక్ూ (ఎభభెాతూష భంద్): 
#3. NM91 Paramedic Rescue + NM95 Rescue Plus… ట్ష ఴచిునపడె, 15 తుమిశభులకు కయహభ ినశేంటుకు 
నమభబయమంత్ ఴయకు ఇయహఴయౌ. 

#2 యొకక ముద్ట ిడోస్ న 2015 జనఴభ ి17 న, నేశంటు యొకక ధాయౌక క్ూంద్ య మడం జభగిింథ.ి భూడె భోజుల త్భహఴత్ 

ఈఫ కు 50% నమఫ ైంథ.ి త్లధొన ూభితగహ త్గిగనటుల  చ నంథ.ి క్హతు ఈఫ కు యభతీ్ం తూయషంగహ అతునంచడం క్హయణ్ంగహ , #2 

భెఫ డీకు ఫద్లు, ఈ క్ూంద్ యహిలన భెఫ డీ ఇఴఴడం  జభిగింథ:ి 

 #4. NM2 Blood + NM75 Debility + NM90 Nutrition + #2 

భెండె యహభహల త్భహఴత్ ఈ నేశంటులో చాలా భాయు కతునంచింథ.ి త్లధొన భభిము ట్ష షభషమలు నమం క్హఴడంణో ఈఫ  
చాలా ఉణాషసంగహ కతునంచింథ.ి ఆనె ైభెండె యహభహలు ఏ యధఫ ైన భోగ లక్షణ్ాలు లేకుండా ఉండడం క్హయణ్ంగహ, భంద్ల 

మోణాద్న త్గిగంచడం జభిగింథ.ి ఆయు ధ లల త్భహఴత్, ఈఫ  ఏ షభషమలు లేకుండా ఉండడంఴలల  ఈఫ  షంయక్షణ్ క్ొయకు ఈ 

భంద్న భోజుక్ూ కయహభ ి(OD) తీషక్ొంటలంథి 

 #4…OD.  

ఈఫ కు ఇంత్ త్ఴయలో ఉవభనం కలుగడం ణో, నేశంటు భభిము ఈఫ  కుటుంఫ షబుమలు చాలా ఆనంద్ంగహ ఉధానయు. ఈఫ  
ఇంటలిో కరభం త్కుండా య ైతిమాతుక్సష క్ూలతుక్స తుయఴళించ ఫడెణోంథ.ి 

నేశంటు యొకక యహమఖామనం: 
ధ న ఢుయ్లలో భంగోలుభ ితృహింత్ తుయహలతు. ఐథళేళ క్ూరత్ం భా భెండో  తడ్ పటిటన త్భహఴత్ ధాకు అధాభోగమం ముద్లెైంథ.ి ఏ క్హయణ్ం 
లేకుండా ధ న భూయు ఴచిు డుతృోబయథాతున. షాసలోక్ూ ఴచాుక భా కుటుంఫ షబుమలధ ఴఴభితు గుయుత  టటలేక తృోబయథాతున. 

ననన ఢుయ్ల తీషకు య యల అధ క యక్హల చిక్ూత్షలు చేబంచాయు. ఆయు ధ లల త్భహఴత్ భా కుటుంఫ షబుమలతు గుయుత  టేటథాతున, క్హతు 

భూయు ఴచిు డుతృో ఴడం షభషమ క్ొనయహగుత్ధ  ఉండథే.ి ఈ క్హయణ్ంగహ భా కుటుంఫo యహళళంద్యు చాలా ఆంథోళన డా్ యు.  

2014 డుషంఫభోల , ూయఴ ఫాల యక్హస్ యథామభిధ భభమిు యహఴమి బకుత డ నై ధా బయతన క య తైిమాతుక్సష తృహిక్టటశనర్ కయౌల, భా ఇంటలిో 
క య ైఫరి  క్ూలతుక్స తృహియంభించడాతుక్ూ అనభతి అడగడం జభిగింథ.ి షత్మయహబ లేయహ క్హయమకరభం అఴఴడంణో ధా బయత య ంటధ  
అంగీకభించాయు. ధా బయత ధా అధాభోగమం గుభించి తృహిక్టటశనభిక చ డం జభగిింథ.ి  

య ైఫరి  భెఫ డీలన తీషక్టఴడం తృహియంభించిన య ంటధ  ధా ఆభోగమంలో ఫ యుగు ఏయడుంథ.ి క యహయంలో ధాకు ట్ష భహఴడం భభిము 
బమాంథోళన ఴంట ిషభషమలు కడా త్గిగతృో మాబ. నడ కలలు లేకుండా ధ న యౘబగహ తుథింిచ గయౌగహన. క ధ ల భోజులలో 
ధాకు ూభితగహ ఉవభనం కయౌగింథ.ి  
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ధ న య ైఫరి  చిక్ూత్ష తీషక్ొతు ఆయు ధ లలు గడుచితృో మాబ. ధ తుపడె చాలా ఆభోగమంగహన ఆనంద్ంగహన ఉధానన. ధ న, భా 
కుటుంఫ షబుమలు, ఇంత్ అద్బత్ఫ నై చిక్ూత్షన భాకు యిహథించినంద్కు బగయహన్ యౕర షత్మయహబ ఫాఫాయహభకి్ూ భా కాత్జ్యత్లు 
ణ లుపకుంటుధానభు. షిత త్ం యహభహతుక్ూ భూడె యహయుల , భంగోలుభ ిక్హలతూలో, తుయఴళించ ఫడెత్ేనన య ఫైరి  క్ూలతుక్టల  ఇటుఴంట ి
అధ క  అద్బణాలన చఽడ గలుగుత్ేధానభు. ఇంత్ భసత్తయఫ ైన లేయహ క్హయమకరభాతుక్ూ భా ఴంత్ే షయౘమం ఫేభు అంథించ 
గలుగుత్ేననంద్కు భాక్ెంణో ఆనంద్ంగహ ఉంథ.ి  

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

 నుాికటుషనరల వివమాలు  

నుాికటుషనర్ వివమాలు 02817... ఇండియా  

ఈ యరశే పాగంలో ఢుయ్లలో యభినన షభూయౘలకు చ ంథని తృహిక్టటశనయల యఴభహలు ది్భివంచ ఫడుముధానబ. యటిలో, ఇటిఴయకు త్భ 

అనబయహలన భభిము ద్ాకదాతున ంచకుంటునన ఆయుగుయు క్ొత్త  తృహిక్టటశనయల యఴభహలు కడా చయేుఫడా్ బ. ఈ తృహిక్టటశనయల 
యఴభహలన ఴమఴలథకాత్ భభమిు షంకలనం చలేన ఢుయ్ల- NCR షభనఴమకయత  02859...ఇండుమా యఴభహలణో ఈ 

పాగం తృహియంబం అఴపణోంథ:ి 

 నుాికటుషనర్ 02859...ఇండియా యహిషత ధానయు: ధ న గత్ 28 షంఴత్షభహలుగహ ఢుయ్ల యవఴయథామలమంలో ఎలక్హటా తుక్సష పోధన చేషత ధానన. 2011 

జూలెై నండు య ైతిమాతుక్సష అపామషం ముద్లునటెాట న. అటనిండు యయధ తీఴఫి నై 

భభిము దరయగక్హయౌక యుగభత్లన నమంచలేేంద్కు అఴక్హరహలు ఴషత ధానబ. యక్షణ్ా 
యతభహలన (ఴర్క యౖహపలు) జభినంచడం భభిము ఢుయ్ల-NCR తృహింత్ంలో యయధ 

య ైతిమాతుక్సష క్హయమకలాతృహలన తుయఴళించడం ధా య ైతమిాతుక్సష యహధనలో పాగంగహ 
ఉధానబ.  

య ైతిమాతుక్సష గుభించి ణ లుషకుధ  భుంద్ ధాకు లేఴ చమేాలతు క ఫలఫ ైన క్టభిక 

ఉండథే ిక్హతు త్గని య థిక థొయకలేద్. అలాంట ిక య థికన య త్ేకుత్ ధ న య ైతిమాతుక్సష 
యక్షణ్న తృొ ంథాలతు అనకుధానన. ధా ముటట ముద్ట ినశేంటు భా ఫంధఴపయౌంటలిో 

తుచషేత నన క భళిళ. యహచితృోబ, చీభు క్హయుత్ేనన తృహథాలణో ఆఫ  కుంటుత్ నడఴడం చఽయహన. ఫాఫాన భనయహయ 

తృహిభిథంచకుతు ఆఫ కు య ైఫరి  భఫె డనీ త్మాయు చేలచాున. క యహయంలో తృహథాలలో యహప భభిము చీభు క్హయడం త్గిగ ఆఫ  
యహదాయణ్ంగహ నడఴ యహగింథ.ి అథ ిచఽల ధ న నభభలేక తృోమాన. [షంతృహద్కుడు యహమఖామనం: ూభిత క్షే యఴభహలు "ంచక్ట త్గని 

క్ేషలు" క్ూరంద్ ఇఴఴఫడుముంథ]ి. ఈ భళిళకు ఉవభధాతున కయౌగించడాతుక్ూ ధ ధ లా క యహధనగహ ఎంచక్టఫడా్ ననన ఆలోచన 

ధాలో కయౌగింథ.ి ధా య ైతిమాతుక్సష యహధనలో ఇటిఴయకు ఇటుఴంట ిక్షణ్ాలు అధ కం. తిీ యహభి ధ న " ధ ధ ంద్కు ఎంచక్టఫడా్ న?" 

అతు ఆలోచియహత న. యభిభహలోల  తృహలగగ తు అఴషయఫ ైన యహభిక్ూ ఉవభధాతున 

కయౌగించడం థాఴభహ ధ న ఎంణో షంత్ానతతు భభమిు ఆనంథాతున 

తృొ ంద్త్ేధానన. లేఴ చేమాలనన ధా ఫలఫ ైన క్టభికన ఫాఫా య ైతమిాతుక్సష 
క్హయమకరభం థాఴభహ తీభహుయు. ఫాఫా చేషత నన అద్బణాలణో జీయంచడం 
ధ యుుకుధానన. 

య ైతిమాతుక్సష ించంలో యఴభంిచభహతు యధభులో అధ క అనషందానభులు 
ఏయడెత్ేధానమతు ధ న గభతుంచాన. ఉథాసయణ్కు క షంఘటన: 
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ఎతుమిద్ఴ ధ ల గభిబతు అబన క షసో థో మగిక్ూ ద్యద్ చాలా ఎకుకఴగహ ఉండథే.ి ధా ఈఫ బల్ష న చఽషత ండగహ, ఇథ ేషభషమన 
షభయథఴంత్ంగహ ఎలా నమం చరేహయనన క తృహిక్టటశనర్ ంనన యఴభహలన చద్ఴడం జభిగింథ.ి ఇటుఴంట ిఅధ క షంఘటనలు ఫాఫా 
నేిభన గుయుత  చేయహత బ. 

య ైతిమాతుక్సష, య భ క యహథ బలో, రహయహత ా తుక్ూ భభిము ఆదామతిభకత్క్ూ భధమ ఉనన షంఫoధం యహషతఴఫ నైద్తు తుభహధ భించ ేక ఉత్తభ 

యహక్షమభతు ధ న పాయషత ధానన.  ఇథ ిభిరోధన చమేడాతుక్ూ క భధోసయఫ ైన అంవం." అంద్భితు నేమిించండు, అంద్భతిు 
లేయంచండు " అనన ఫాఫా భాటలన తృహటించడాతుక్ూ య ైతిమాతుక్సష అబమలంచడం క ఉత్తభఫ ైన భాయగం. 

ంచుకుంటునన కైసులు 

 తృహభికనషన్ష యహమద ిభభిము యో భిమాలస్ 

  తృహథాలలో అంటుయహమద ి 

  ళళ ధొన, నక్హ భభిము జుటుట  భహలడం షభషమ  
  భకీ్షల తితడు 
 డునెశిన్(కుర నగ తృహటు), ఫ డ ధొన 
 యుత్ేయయతి లో  డునెిశన్ 

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

\ తృహిక్టటశనర్ 11569...ఇండియా ఎలెక్హటా తుక్సష లో న ళెచ్ డ ీచలే ఢుయ్ల యవఴయథామలమంలో తృొ ి ెషర్ గహ తుచేయోత ంథ.ి ఈయడ యహిషత ధానయు: " 
లేఴ చమేడం థాఴభహ ధ న ఎంణో షంత్ానతతు భభిము ఆనంథాతున తృొ ంద్త్ేధానన క్హఫటిట, 
ధ ధొక ఉత్తభఫ నై యిోజనం క్టషం జతుభంచానననథ ిధా పాఴన. లఴే చమేడం ధా 
అద్ాశటభతు పాయషత ధానన. వక్ూతయొకక య ైఫరశిన్ష (చక్హర లు) గుభించి ధాకునన భచిమం, 
ఆషక్ూత క్హయణ్ంగహ, 2014 లో య తైిమాతుక్సష యక్షణ్ తృొ ంథాలనన ఆవక్ూత ధాకు కయౌగింథ.ి ధాకు 
ఈ ఉననత్ఫ ైన లేయహ క్హయమకరభాతుక్ూ భచిమం చేలనథ ిధా షసౌదొమగెనై తృహిక్టటశనర్ 

02859...ఇండుమా. ఆ షభమంలో క్టలోబన ధా ఆభోగహమతున తిభగిి తృొ ంద్టకు ధ న చాల 
మిత్నం చలేథేాతున భభిము య ైతమిాతుక్సష ఴలన ధ న షఴషథత్ తృొ ంద్గయౌగహన ". 

య ైతిమాతుక్సష నేశంటల కు చాలా యౌఖయమంగహన ఉయోగకయంగహన ఉంద్తు ఈఫ  పాఴన. య ైతమిాతుక్సష ట ంలో పాగంగహ ఉననంద్కు 
కాత్జ్యత్లు ణ లుపకుంటలంథ.ి 

 ంచుకుంటునన కైసులు 

  ణాభయ      

  థరయఘక్హయౌక రహఴషక్టవ షభషమలు 
 యహకల్ యో భిమాలస్  

 యహడుతృో బన ముకక  

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

నుాికటుషనర్ 11570...ఇండియా తల క్స భలిేశన్ష లో భాషటర్ష టాట  ఉననయహయు.  బిుత్ఴంలో ద్య యయభణ్ త్యుయహత్, ఆఫ  షిత త్ం క 

డుజిటల్ నింటింగ్ యహమతృహయం తుయఴళియోత ంథి. 2015 ఏనిల్ లో య ైతిమాతుక్టలో AVP గహ యక్షణ్ తృొ ంథినట ినండు ఈఫ  ఉణాషసంగహ ఈ 

లేఴన అంథియోత ంథ.ి ఈఫ  యహిషత ధానయు: "ధ న చాలా భంథ ినేశంటల కు చిక్ూత్ష చేయహన. జఴయం, యభోచధాలు, ధోట ిూత్, కంటకి్ూ లెగ, 

https://news.vibrionics.org/case_histories/241
https://news.vibrionics.org/case_histories/240
https://news.vibrionics.org/case_histories/240
https://news.vibrionics.org/case_histories/240
https://news.vibrionics.org/case_histories/240
https://news.vibrionics.org/case_histories/240
https://news.vibrionics.org/case_histories/251
https://news.vibrionics.org/case_histories/252
https://news.vibrionics.org/case_histories/253
https://news.vibrionics.org/case_histories/254
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మిాణ్ అధాభోగమం భభిము ఇత్య షభషమలు  ఫాఫా కా ఴలల   చాలాఴయకు భెండె భూడె భోజులలో నమభమామబ. క్ొతున 

షభషమలకు కట ేభోజులో ఉవభనం కయౌగింథ.ి  

భధఫేసం, త ైభహబడ్, థరయఘక్హయౌక ద్గుగ , భూయఛ, తుభహవ, తుద్లిేమి, గోయుల  షభషమ, 
గుళైళ, గహమాలు, చయభ అలెభీాలు , తీఴఫి నై ద్యద్, బల్ష , ఋత్ేచకరం 
(ధ లషభ)ి కరభ ద్ధతిలో అఴఴకతృో ఴడం ఴంట ిదరయగక్హయౌక షభషమలకు కడా యహఴమి 

ద్మఴలల  ఉవభనం కయౌగింథ.ి 

  

 

ంచుకుంటునన కైసులు 

 క్హళళనెనై కుయుపలు భభమిు ద్యద్  

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

 నుాికటుషనర్ 11571...ఇండియా   క యహఫ్టట య ర్ ఇంజతూర్. ఈఫ  2015 ఏనిల్ నండు య ైతిమాతుక్సష అబమలంచడం ముద్లునటెిటంథ.ి 

ఇటిఴయకు ఈ క్ూరంద్ యహిలమునన షభషమలకు ఈ  చిక్ూత్షన ఇచిుంథ:ి జలుఫు, దరయగక్హయౌక ద్గుగ , ఋత్ేచకరం (ధ లషభ)ి కరభ 

ద్ధతిలో అఴఴకతృో ఴడం, గభిబతు లత కీు చయభంనె ైద్యద్, యహండులెైటిస్, ఫలళనీ కంట ి

కండభహలు, జుటుట  షభషమలు భభిము అజీయణం ఴంటియ. య ైతమిాతుక్సష అంథించ ే

యిోజధాలన ణ లుషకుతు ఈఫ  క గభిబతుబ  ైఉండు కడా ఈ చిక్ూణాష యదానంలో 
ఉణాషసంగహ యక్షణ్ తృొ ంథింథి. ఆ త్భహఴత్ ఆఫ కు క అభాభబ జతుభంచింథ.ి త్న 

అనబయహలతు ఈ యధంగహ యఴభియోత ంథ:ి 

 "ధ న గభిబతుగహ ఉననపడె భూడో  ధ ల చిఴభలిో, క భోజు యభతీ్ఫ నై కడెప 
ధొన భభిము యహంత్ేలణో పాధడా్ న. భయుషట ిభోజు ధ న డాకటభని 

షంథిించడాతుక్ూ య యళన షభమంలో కడా కడెపలో ధొన త్గగలేద్. డాకటర్ 

అజీభహణ తుక్ూ భభమిు ధొనక్ూ యడుయడుగహ ఇంజక్షనల  ఇచాుయు. డాకటర్ కడెపలో ధొన 
త్గగక తృో ణ,ే క అలాట ా  యౌండ్ భీక్ష చబేంచక్టభధానయు. ఆనె ైభెండె భోజుల ఴయకు ధొన లేద్. క్హతు ఆ త్భహఴత్ తీఴఫి ైన ధొన 
ముద్లబంథ.ి థరతుఴలల  ధాకు చాలా య ద్న కయౌగింథ.ి గత్ యహయం భోజులుగహ ధాకు భలఫద్ధకo షభషమ కడా ముద్లఴడంణో ధా 
పాద్ భభింత్ ఎకుకయ ైంథ.ి భా అభభగహయు తృహిక్టటశనర్ 11476...ఇండుమా  నండు భలఫద్ధకం షభషమకు య ైఫరి  భెఫ డీన తీషకు ఴచిుంథ.ి 

ఈ భెఫ డణీో తృహటు భూడె య్టయల గోయుయ చుతు తూయు ణాగడంణో ధా షభషమ యహయం భోజులలో ూభితగహ త్గిగతృో బంథ.ి ఆ త్భహఴత్ ధ న 
ఇంక్ెపడఽ భలఫద్ధకం షభషమన ఎద్భ కనలేద్. ఈ యధంగహ యహఴమి ననన య ైతమిాతుక్సష లఴేకు భచిమం చేయహయు. ధ న ఈ 

భసత్తయఫ నై చిక్ూణాష యదానంనె ైయక్షణ్ తృొ ంథాలతు తుయణబంచకుతు, ద్యఖాషత  ణాితున షభభించాన.   

క అద్బత్ఫ నై అనబూతితుచిున AVP క్టయుష ూయతమామక, ధ న ఈ క్ూరంద్ యహిలన క్హంఫర లన తీషక్టఴడం తృహియంభించాన 

 #1. CC4.10 Indigestion + CC8.2 Pregnancy tonic + CC12.1 Adult Tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

 ఇథ ితీషకుధానక ధాకు భానలకంగహన భభమిు పౌతికంగహన చాలా ణేయౌకగహ అతునంచింథ.ి అథ ేషభమంలో చాలా భత్ేత గహ 
అతునంచి భోజంణా తుథిషిఽత ధ  ఉండేథాతున. క్ేఴలం ఆయౘయం తీషక్టఴడాతుక్ూ భాత్ఫి ేఫేలుక్ొధ  థాతున. క్ొతున భోజుల త్భహఴత్ ధ న 
యహదాయణ్ లథతిక్ూ చేయుకుధానన.  
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ఎతుమిథో  ధ లలో వభీయభంణా ద్యద్ క్హయణ్ంగహ ధాకు తుద్ ిటేటథ ిక్హద్. ఈ షభషమకు ధ న ఈ క్ూరంద్ యహిలన క్హంఫర లన 
తీషకుధానన 

#2. CC21.1 Skin tonic + CC22.2 Skin infections + CC22.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema...TDS నోటిలో మమ యు 
చరమం ై మాయడానికి కొబ్బమ  నూన లో 

క యహయం త్భహఴత్ ధాక్ట షభషమనండు ూభితగహ ఉవభనం కయౌగ ిరహంతిముత్ంగహ తుద్తిృో  గయౌగేథాతున. గయబం యొకక 38 ఴ 

యహయంలో డాకటర్ ధాకు లలభేిమన్ ఆభశేన్ చేమాలతు చ ననటి నండు ధ న ఈ క్ూరంద్ యహిలన క్హంఫర న తృహియంభించాన 

#3. CC10.1 Emergencies…TDS  

ధ న #1, #2 భభిము #3  షిఴం అబన ధ ల భోజుల ఴయకు క్ొనయహగించాన. 2015 జూలెై 2న యహఴమి ధాకు క అంద్ఫ నై ఆడ 

తడ్న యిహథించాయు. య ఫైరి  చిక్ూత్ష, ఆభేశన్ నండు త్ఴయగహ క్టలుకుతు తడ్తు చఽషకుధ ంద్కు ధాక్ెంణో షయౘమడుంథ.ి క 

యహయం త్భహఴత్ యహదాయణ్ షిఴం జభిగనింత్ ణేయౌకకగహ ధాకు అతునంచింథ.ి ఇథ ేయహబ య ైతిమాతుక్సష యొకక భళభి. యహఴమి 
థరయ నలు ఎలలపడె ధాణో ఉధానమతు ధాక్ెంణో ఆనంద్ంగహ ఉంథ.ి 

ధ న గభిబతుగహ ఉననపడె ధా ఫయుఴప ఎకుకఴగహ నెయగక తృో బనటకి్ూ, ధా తడ్ యొకక నెయుగుద్ల యహదాయణ్ంగహ క్ొనయహగింథ.ి 

ఇథ ియ ైఫరి  తీషక్టఴడం ఴలేల  యహధమఫ ైంథ.ి 

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

నుాికటుషనర్ 11572...ఇండియా, క భిట ైర్్ తిగేడుమర్ పాభెైమన ఈఫ  కభుమతుక్ేశన్ష కంతూలో లేల్ష 
భభిము భాయకటింగ్ ఫేధ జర్ గహ ద్య యయభణ్ చేలన త్భహఴత్ యహబ య ైతిమాతుక్సష లేఴ 

భభిము గుభహగ ఴపన్ లో జభిగ ేఇత్య యహబ క్హయమకలాతృహలలో తృహలగగ ంటృ త్న జీయణాతున 

గడెపణోంథ.ి య ైఫరి  చిక్ూత్ష తృొ ంథిన నేశంటల  ముయౘలోల  ఆనంథాతున చఽల ఈఫ కు ఎంణో ఆనంద్ం 
కలుగుణోంథ.ి ఇంత్ ఉత్తభఫ నై లఴేకు క యహధనగహ ఎంచఫడునంద్కు ఈఫ  యహఴమిక్ూ త్న 

కుర త్జ్యత్న ణ లుపకుంటలంథ.ి  

ంచుకుంటునన కైసులు 

  అజీయణం, యుత్ేయయతి, ధోటిలో ఫ ఫఫలు భభిము కలమిడుమా 

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

 నుాికటుషనర్ 11573....ఇండియా ఉథోమగషత డె. ఇత్న క కిాతి య ైద్మడె భభమిు యోగహ యహధకుడె కడా. 1970 నండు ఇత్తు త్యౌల 
త్ండెిలు ఫాఫా బకుత లు. ఇయయ  ైఏళళ క్ూరత్ం క్హమనషర్ క్హయణ్ంగహ య ంటయ ంటధ  యయు ఆకలభకంగహ 
భయణ్ించాయు. ఈ క్హయణ్ంగహ ఇత్న ణిామభానమ య దై్మ యదాధాలు య ైప ఆకభిశం డా్ డె. 
జిలు చ డె జీఴనర ైయ్ల క్హయణ్ంగహ యహభ ిఆభోగహమలన ధావం చేషకుంటుధానయతు ఇత్న 
పాధడెత్ేధానయు. థ ైఴఫ నై కిాతి భనకు ఉచిత్భుగహ అంథించ ేతూయు, గహయౌ, షఽయమయయభ 
ఴంటయి భంచి ఆభోగహమతుక్ూ దిాన షంద్లతు భనభు గుభితంచ లేకతృో త్ేధానభు. త్న 

నేశంటల కు య ైఫరి  చిక్ూత్ష ఇచేుటపడె, ఆభోగమ షంయక్షణ్కు, జీఴన ర ైయౌలో ఎటుఴంట ిభాయులు 
చేమాలో షలయౘ ఇషత ధానయు. 

ఇత్న యహబ య ైతిమాతుక్సష గుభించి క యహబ బకుత డె థాఴభహ 2014 డుషంఫభోల  యనన క్షణ్ం నండు, ఈ చిక్ూణాష యదానంలో యక్షణ్ 

తృొ ంథాలతు తుయణబంచకుధానయు. 2015 ఏనలి్ లో ఇత్న AVP గహ అయసత్ తృొ ంథాయు. 
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ఇత్న అనషభించ ేలథాధ ంణాతుక్ూ త్గనిటుల  భాత్ఫి ేక్హకుండా భానయహయక్ూ ఎంత్గహధో ఉయోగడ ేభభమిు ఉచిత్భుగహ 
అంథించఫడ ేలేయహ యంగంలో క క్ొత్త  పాద్మత్న యిహథించడాతుక్ూ ఫాఫా ఇతున షంఴత్షభహలుగహ త్నన రహభభీికంగహన, 
భానలకంగహన లద్ధం చేరహయననథ ిఇత్తు పాఴన. ఇత్న చ పత ధానయు: అషలెైన తుయహయణ్ కయత ఫాఫామతు, ధ ధొక తు భుటుట  
భాత్ఫి ేఅతు ధాకు ణ లుష. ఇటుఴంట ిక భసత్తయఫ నై లేయహ అఴక్హరహతున ధాకు యిహథంిచినంద్కు ఫాఫాక్ూ కాత్జ్యత్లు 
ణ లుపకుంటుధానన. య ైతిమాతుక్సష ణో యహంగత్మం ఏయడున త్భహఴత్, ఆదామతిభకంగహ ఫాఫాణో ధాకు అనషందానం చాలా షలబంగహ 
ఏయడెత్ేనన అనబూతి ధాకు కలుగుణోంథ.ి  

ంచుకుంటునన కైసులు 

 వభయీ ధొన, భానలక కుంగు ఫాటు, త్కుకఴగహ ఉనన యకతతృో టు 
 య ైయల్ జఴయం  
 డమాఫెటసి్ 

  ఫ ైగేరనల , యకత తృో టు ఎకుకఴగహ ఉండడం, భూల యహమద ి

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

నుాికటుషనర్ 11574...ఇండియా కంపమటర్ రహషత ంీలో న ళెచ్ డీ చేలన ఈఫ  షిత త్ం ఢుయ్ల యవఴయదామలమoలో పోథియోత ంథ.ి 2015 ఏనిల్ లో 
అపామషకుల యక్షణ్ తృొ ంథింథి. 

ఈఫ కునన చయభ షభషమకు చిక్ూత్షతుచిు నమంచలేన షసో థో మగ ిఅబన తృహిక్టటశనర్ 
02859...ఇండుమా థాఴభహ య ైతిమాతుక్సష గుభించి ణ లుషకుంథ.ి షభాయు భెండళేళ క్ూరత్ం ఈఫ , 
ముసం మీద్ తీఴ ిముటభిలణో పాధడేథ.ి భుఖంనె ైచయభభంణా యహచితృోబ ఎయరగహ 
కనడేథ.ి ఈ షభషమ కరభంగహ ఆఫ  ఫ డ భభిము యప మీద్ కడా యహమనంచింథ.ి ఆ 

షభమంలో, ఈఫ  ఏ యధఫ నై లేనం లేథా భంద్ ఉయోగించకుండా య ైతిమాతుక్సష 
చిక్ూత్ష తీషక్టఴడం తృహియంభించింథ.ి భెండె డోషలు తీషక్టఴడంణో ఈఫ  భుఖం మీద్నన 

ఎయుప త్గిగ ఉవభనం కయౌగింథ.ి భభో భెండె ధ లలలో ఈఫ కు ఆవుయమం కయౌగలేా 
ముటభిలు త్గిగ, చయభం ూభితగహ నమఫ ైంథ.ి ఈ చిక్ూత్ష ఴలల  ద్శ ర్పాయహలు ఉండఴతు ణ యౌల 

ఈ యక్షణ్ తృొ ంథాలన ఆషక్ూత, ఈఫ లో భభింత్ నభెిగింథ.ి క్ేఴలం పౌతికంగహ భాత్ఫి ేక్హకుండా భానలక, పాయోథేఴగ భభిము 
ఆదామతిభక యహథ బలలో కడా షఴషథత్ కయౌగషిత నన ఈ చిక్ూణాష యదాధాతున అబమలంచ ేఅఴక్హవం తృొ ంద్డం త్న అద్ాశటభతు పాయయోత ంథ.ి 

ఇటిఴయకు ఈఫ  చిక్ూత్ష ఇచిున క్ేషలలో క్ొతున: మోక్హళళ ధొపలు, క్టళళ ధొపలు, ముటభిలు భభిము జుటుట  భహలడం ఴంట ి

షభషమలు. 

అపామషం తృహియంభించిన క్ొత్తలో ఈఫ , చిక్ూత్ష పయౌణాల గుభించి చాలా ఆత్ేిత్ డథే.ి ఆఫ  నశేంటుల  ఴచిు యహళలకు షఴషథత్ 

కయౌగింద్నన యబయహయత  ఎపడుయహత భహ అతు ఎద్యు చఽషఽత  ఉండేథ.ి క్హలకరఫణే్ా ఈ యశమంలో ఈఫ కునన అఴగహసన నెభగి ితిి 

యహభ ియహఴమితు షభిబ నై భంద్న ఎంచక్టఴడంలో త్నక్ూ షయౘమడభతు తృహిభిథంచి, ఆనె ైపయౌణాల యశమంలో తుభిలత ంగహ 
ఉండడాతుక్ూ మితినయోత ంథ.ి య తైిమాతుక్సష గుభించి ఇంక్హ ఎకుకఴగహ ణ లుషకుతు భభింత్ ఎకుకఴగహ లేఴ చేమాలననథ ిఈఫ  క్టభకి. 

https://news.vibrionics.org/case_histories/257
https://news.vibrionics.org/case_histories/258
https://news.vibrionics.org/case_histories/259
https://news.vibrionics.org/case_histories/260
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ఇకకడ ఈఫ  CC1.2 Plant tonic యొకక అద్బత్ఫ నై 
షఴషథణా భళిభన భభమిు య ైతిమాతుక్సష లేఴ చమేడం 
ఴలన ణాన తృొ ంథని షంణోయౖహతున భనణో 
ంచక్ొంటుధానయు. ఈఫ  యహిషత ధానయు: 2015 ఏనిల్ 5న 

108 కంఫర  య ఫైరి  క్ూట్ ధాకు ఇఴఴఫడుంథ.ి ఈ అభూలమఫ నై 

క్ూట్ న ఇంటకి్ూ తీషకు య ళైత్ేండగహ, భా ఫ టలమీద్ 

కుండీలో యహడుతృో బన క యౖహయౌభమా ముకక మీద్ ధా ద్ాఱట 
డుంథ ి(ఎడభ కక ఉనన తౄో టల చఽడండు). గత్ భెండె 
భోజులగహ ఆ ముకకకు తూళైళ తృోమలేద్. ఈ ముక్ేక ధా 

ముద్ట ినేశంట్ అతు అతునంచి, య ంటధ  క య్టర్ తూళళలో క చకక CC1.2 Plant tonic కయౌన ముకకకు తృో యహన. భభహనడె 
ఉద్మాతుకలాల   ముకక చ తై్నమఴంత్ంగహ భభమిు ఫలంగహ కతునంచింథి (కుడు కక తౄో టల చఽడండు). 

య ైఫరి  భంద్ క టభాటల ముకక మీద్ కడా యహనకల పిాఴం 
చఽనంథ.ి ఈ ముకక 4 ఇంచీలు నెభగిహక CC1.2 Plant 

tonic…OW ఇఴఴడం తృహియంభించాన. 3 నండు 4 అడెగులు 
నెభగిహక క్హమలు క్హయహబ. భంద్యొకక మోణాద్న నెంచి, 

భోజు యడుచి భోజు ముకకకు య ైఫరి  టాతుక్స ఇచాున. క్ొథిద  భోజులలో 9 

టభాటాలు, ఆనె ైభభో ఐద్ టభాటాలు ండాబ. ఇయ ఎంణో 
యుచికయంగహ ఉధానబ. 

 

 అంణ ేక్హకుండా జీఴం క్టలోత్ేనన క య  ముకకన 
క్హతృహడేంద్కు CC1.2 Plant tonic న ఉయోగించాన. థరతు ఆకులు గోధభ యంగులో భాభ ిభహయౌ తృో త్ేధానబ. ఈ ముకకకు 
CC1.2 Plant tonic ఇఴఴడంణో తృహటు ముకకన  నేిభణో సత్ేత కుధ థాతున. భెండె యహభహల ఴయకు ఈ ముకక భిలథతిలో ఫ యుగు 
కనడలేద్. థళిేధో భోజున క క్ొభభనండు ఆకుచుతు చిగుయులు భహఴడం చఽల చాలా షంఫయడా్ భు (క్ూరంద్ ఉనన తౄో టలన 
చఽడండు). ఆ ముకక చిగుభించడం చఽడగహధ  క్ొత్తగహ పటిటన యయఴపన చఽలనంత్ ఆనంద్ం కయౌగింథ.ి 

నయషభ ీనండు ణ చిున క షతునత్ఫ నై ఫరర్ 

ముకకన పనయుద్ధభించాలతు CC1.2 Plant tonic  
ఉయోగించాన. త్గనింత్ షఽయమక్హంతి భభమిు 
తూయు తృో లనటిక్ూ ఈ ముకక ఎండుతృో బంథ.ి ధ న 
ముకకకు క యహయం ఴయకు తిి భోజు CC1.2 Plant 

tonicన ఇఴఴడం తృహియంభించాన. ఆనె ైయహభహతుక్ూ 
భూడె యహయుల  ఇషఽత  ఴచిునటకి్ట ఫ యుగు 
ఏయడలేద్. అమధా ధ న ముకకకు య ైఫరి  టాతుకున 

ఇఴఴడం ఆలేద్. ఇయయ  ైభోజుల త్భహఴత్ 

ఎండుతృో బన క్ొభభ అడెగు పాగం నండు చిగుయు 
భహఴడం ముద్లెైంథ ి(కుడు కక తౄో టలన చఽడండు). ఫేభు ఈ ముకకకు "ఆవ" అతు నేయు నెటాట భు. య ఫైరి ణో ఈ ముకక కరభంగహ 
క్టలుకుంటలంథి. 
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 ంచుకుంటునన కైసులు  

 గ ంత్ే ధొన, ద్గుగ  భభిము గ ంత్ే ఫ oగుయుతృో ఴడం  

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

నుాికటుషనరల వివమాలు 11964...India 

1978 లో ధ శనల్ డునె్ష అక్హడమి (థేవ యక్షణ్ అక్హడమి) నండు యజమఴంత్ంగహ ఉతీతయుణ డ నై ననన, యహబ బకుత లెైన ధా త్యౌల 
త్ండెిలు ఫాఫాక్ూ కాత్జ్యత్లు ణ లడం క్ొయకు ఱభీ్ భభమిు భిత తీషకుయ మాళయు. త్ద్భ,ి 
34 షంఴత్షభహలు పాయత్ లెనైమంలో తు చేలటేపడె ఉండ ేకఠినఫ ైన జీఴన షయయ 
యదాధాతున త్టుట క్టఴడాతుక్ూ యహఴమి థరయ నలు ధాకు ఎంణో ఉయోగడా్ బ. ధ న థాతి 

ద్ళంలో ఉండడంణో  చాలా సత్మలు భభిము యకతతృహత్ం చఽయహన. అటుఴంట ిషభమాలలో 
యహఴమి యొకక థరయ నలు ననన యక్షుంచామతు ధ న పాయషత ధానన. యహఴమి యొకక 
భాయగద్యవకత్ఴం ధాకు ఎటుఴంట ిబమంకయఫ ైన అంథోళన ఴచిుధా థేవయక్షణ్ క్టషం 
తులఫడేంద్కు ద ైభహమతున, ఉణాషయౘతున ఇచిుంథ.ి యహఴమి కా ఴలల  ధాకు భహశటాతి థాఴభహ 
యయశట లయేహ ఫ డల్ ఇఴఴఫడుంథ.ి వత్ేిఴప క్ెద్యుగహ అత్ేమత్తభ ది్యవనకు ఉత్తయ భభిము 
ద్క్షుణ్ ఆభీభ కభాండయల నంచి వింషలు తయుద్లు కడా అంద్కుధానన. 

2012 లో, 54 షంఴత్షభహల ఴమషషలో లెైనమం నండు భిట రై్ (కలనల్ సోథాలో) అమామక, ధాకు చాలా లాబథామకఫ ైన ఉథోమగహలు 
చేమడాతుక్ూ అఴక్హరహలు ఴచాుబ. ధ న యహటితు తియషకభించి, యహఴమి లఴేలో ఉండాలతు తుయణబంచకుధానన. ధ న యహబ షమితి 

షబుమడఴడంణో ఢుయ్ల NCR  తృహింత్ంలో ఉనన షత్మయహబ లేఴ షంషథ  తుయఴళించిన క్హయమకలాతృహలలో ఉణాషసంగహ తృహలగగ ధానన. క్హతు 

ధ న చలేన లేఴ మాంతిిక ద్ధతిలో ఉననటుల  ధ న పాయంచాన. ఆ భీతిలో లేఴ చేమడం ఴలల  ధాలో ఆదామతిభక పభోగతి కనడలేద్. 
2014 జనఴభ ికటల ణేథిన, ధ న యహబ య ైతిమాతుక్సష గుభించి యతు, ఈ చిక్ూణాష యదానంలో యక్షణ్ తృొ ంథాలతు తుయణబంచకుధానన. 
2014 లో JVP క్టయుష ూభిత చలే అపామషం తృహియంభించిన త్భహఴత్, ధా జీయత్ంలో అధ క భాయులు ఏయడా్ బ. ధాలో ఆదామతిభక 

పభోగతి తృహియంబఫ ైంథ.ి యహబ య ైతిమాతుక్సష యొకక భళిభన ధ న త్ఴయలోధ  గుభితంచగయౌగహన. 

2014 డుషంఫభోల  ధాలుగు భోజుల కఠని యక్షణ్ త్భహఴత్ డ .ాఅగగభహఴల్ నండు SRHVP మంణాితున భభిము క్హయు్ లన తృొ ంథాన. ఆనె ై
ననన కి్షాళన కి్ూరమన (క్టలతుషంగ్ యదానభు) తీషక్టభధానయు. ఈ అద్బత్ఫ నై కి్ూరమ, ధా జీయత్ం యొకక యిోజనం ఏమిటల 
ధ న  ణ లుషక్టఴడాతుక్ూ క భంచి అఴక్హరహతునచిుంథ.ి అథ ేషభమంలో నేశంటలన క లథయఫ ైన యిహసంలో ంనంచి, ధాక్ట 
భయౘత్తభయఫ ైన లేఴనంథoిచ ేఅఴక్హరహతున యహఴమి ఇచాుయు. యహఴమి యొకక అనంత్ఫ ైన నేిభకు ఇథొక తుద్యవనం. కి్షాళన కి్ూరమ 

షభమంలో ధా అనబయహలు: 

2014 డులెంఫర్ 11న  NM25 Shock…TDS తీషక్టఴడంణో ధా కి్షాళన కి్ూరమన తృహియంభించాన. ఆయఴ భోజున తీఴఫి ైన 

ళైళ ధొపలు, త్ల ధొన భభిము టేక్ూక్హభి్మా ( గుండ  య గంగహ క్ొటుట క్టఴడం) షభషమలణో పాధడా్ న. ధా గుండ  క్ొటుట కుధ  
య గం 130 bpm కంట ేఎకుకఴగహ నెభగిింథ ిభభమిు ధా యకతతృో టు 200/120 కు నెభిగింథ.ి ధ న NM25 తీషక్టఴడం ఆన యబూతి 

తీషకుతు, 36 గంటలు ఴయకు డెకుధ  ఉధానన. భూడఴ భోజున ధాకు 90% ఴయకు నమఫ ైంథ.ి థరతు త్భహఴత్ ధ న NM85 

Headache-BP + BR5 Heart + SM11 Blood Pressure + SM15 Circulation...QDS తీషకుతు, ఇత్య భంద్లన 
(యకతతృో టు క్టషం గత్ థళిేధ ళళగహ యహడెత్ేనన అలోల తిక్స భంద్ణో షయౘ) ఆనరేహన. క యహయంలో ధాకు 100% నమఫ oైథ ి

NM25Shock కయహభ ితీషక్టఴడంణో భయల తృహియంభించి భూడె యహయలకు నెంచాన (OD to TDS). 

https://news.vibrionics.org/case_histories/261
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2015 జనఴభలిో ధ న తిభగి ిభితక్ూ య యళనపడె డా.అగగభహఴల్ భభిము యౕరభతి అగగభహఴల్ గహభితు కయౌల ేఅఴక్హవం ఴచిుంథ.ి యహయు 
కి్షాళనన క్ొనయహగించడాతుక్ూ NM83 Grief…TDS తీషక్టభతు ధాకు షలయౘ ఇచాుయు. ఇథ ితీషకునన భూడె భోజుల త్భహఴత్ 

ధా కళైళ పాయంగహ ఉననటుల  అతునంచడంణో, ధ న గలంణా కడా తుథింిచ ేయహడుతు. ఆనె ైభెండె భోజులఴయకు ధ న ఎకుకఴగహ 
తుద్తిృో మాన క్హతు తిియహభ ిభభింత్ చ ైత్నమఴంత్ంగహ ఫేలగకధ  యహడుతు. 

ఫఴిభ ిముద్ట ియహభహతుక్ూ ధాకు చాలా ఆభోగమకయంగహ అతునoచింథ ిక్హతు ఇథ ేషభమంలో క తృహత్ గహమం తిభగి ిఴచిుంథ.ి 

1990లో ఫాషకట్ ఫాల్ ఆడెత్ేండగహ లoఫార్ పాగంలో (నడు్  పాగం) క చినన డుస్క తృో ి లాప్సష(డుషక జ యుట) జభిగింథ.ి అలోల తి 

భంద్లు, యోగహ, అకుమనేశిర్ భభిము ఆకుమంకుర్ థాఴభహ ఈ షభషమనండు ధ న ూభితగహ క్టలుకుధానన. ఇతునషంఴత్షభహల 

త్భహఴత్ సటాత్ేత గహ ఎడం క్హలోల  షమాటకి్హ ధొన ముద్లెై, క్హలు కద్డాతుక్ూ యలుడలేద్. థరతుణోతృహటు యప ధొన కడా 
ముద్లెైంథ.ి MRI యహకన్ చేబంచడంణో లoఫార్ తృహింత్ంలో డుషకలతున భుంద్కు ఴచిునటుల  ణ యౌలంథ.ి డాకటర్ ననన నబెన్ 

క్ూలల యుల  భభిము నభహల యరహర ంతిక్హభణి్ులు (ధ ర్ఴ భిలాకషంట్) తీషక్టభతు షలయౘ ఇచాుయు క్హతు ధ న పక్టలేద్. ధొనగహ ఉనన 

పాగంనె ైయబూతి భహల, ఈ క్ూరంద్ యహిలమునన య ైఫరి  భెఫ డలీు తీషక్టఴడంణో, ధాకు భెండె ధ లలోల  ఈ షభషమ ూభితగహ త్గిగ తోృబంథ:ి 

NM3 Bone Irregularity + NM6 Calming + NM21 KBS + NM24 Rheumatism & Arthritis + NM40 Knees + NM54 
Spasm + NM113 Inflammation + OM16 Knees + OM30 Connective Tissue + SM33 Pain + SM36 Skeletal + 
SR271 Arnica + SR421 Bach Flower Cerato + SR479 Cartilage + SR500 Intervertebral Discs + SR510 Muscles 
+ SR517 Parathyroid + SR540 Vertebrae...TDS 

అథ ేషభమంలో ధ న NM72 Cleansing…TDS తీషక్ొతు ధా కి్షాళన తుమభాఴయ క్ొనయహగించాన. 

యహఴమి ద్మఴలల  ఈ భోజుఴయకు ధ న ఆభోగమంగహ ఉంటృ ధా య తైిమాతుక్సష లేఴన క్ొనయహగషిత ధానన. య ైఫరి  చిక్ూత్షన తీషక్టఴడం 
ఴలన థరతు యొకక భళిభన ూభితగహ గరళించగయౌగహన. ధాకు అధాభోగమం ఴచిునపడె, ఎకుకఴగహ యభహభం తీషక్టయహయౌషన 

అఴషయం ఴచిుంథ.ి ఆ షభమంలో య ైతిమాతుక్సష క్ూ షంఫoథించిన అధ క పషతక్హలన (యో సం లభసీ్ అఫ్ ధ టుమయల్ ళీయౌంగ్, అతున 

షంపటాలు) చథియ  అఴక్హవం ధాకు లభించింథ.ి యహఴమి ద్మఴలల  ఴచేు అధ క నేశంటల కు ధ న ధా లేఴన అంథించ కలుగుత్ేధానన. 
క్ొత్త  క్ేషలకు చిక్ూత్షన అంథించడంణో య ైతిమాతుక్సష లో తృహియణ్మత్ భభింత్ నెభగిుణోంథ.ి 

క  షంఴత్షయంగహ చషేత నన ఈ య ైతిమాతుక్సష లేఴ థాఴభహ ధా జీయత్ం ూభితగహ భాభితృోబంథ.ి ధ న తిిభోజు, ఉద్మం కక గంట 

భభిము యహమంక్హలం కక గంట చపన, భా ఇంటలిోధ  నశేంటల కు చిక్ూత్షతుషత ధానన. భా ఇయుగు తృొ యుగులో ఉనన క్ొతున 

కుటుంఫాలు క్ేఴలం య ైతిమాతుక్సష చిక్ూత్షన భాత్ఫి ేతీషకుంటుధానయు. యహభహతుక్ూ భెండె యహయుల  క అయఫన్ షల ంలో (టటణ్ 
భుభిక్ూయహడలో) ధా లేఴన అంథిషత ధానన.  

యహఴమి కా ఴలన య ైతిమాతుక్సష ధా జీయణాతుక్ూ క క్ొత్త  యిోజధాతున ఇచిుంథ.ి ఈ లేఴ తుయహఴయథ నేిభణో చేమఫడ ేక 

అత్ేమత్తభఫ నై లేఴ. డా.అగగభహఴల్ తృో ి ణాషసoణో ధ న SVP క్టయుష ూభిత చేమగహధ  ధా పాయమ య ైతిమాతుక్టలో ధాక్ొక అలలెటంటాగ  
చేయడం జభిగింథ.ి ఇపడె ఫేమిద్దయభు క జటుట గహ భా లఴేన అంథషిత ధానభు. 

ఈ ఉత్తభఫ నై లఴేన క్ొనయహగించడాతుక్ూ భభభలున యహఴమి యొకక థఴిమ నేభిణో తుండుమునన షఴచుఫ నై యహధధాలుగహ తీభుి 
థిద్ధభతు యహఴమితు తృహిభిథషత ధానభు.  

 ంచుకుంటునన కైసులు  

 దరయగక్హయౌక గ ంత్ే ధొన, చీలభండ ధొన భభిము యౘట్ ఫ్లశల  షభషమ 
 భలతశక క్షీణ్త్(లెభఫిలి్ తృహయౌష) భభమిు డునెశిన్ 
 తృహతుక్స అటాట క్స (అకలభకభుగహ పటిటన థిగులు) భభమిు భూయు భోగం  

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

https://news.vibrionics.org/case_histories/262
https://news.vibrionics.org/case_histories/262
https://news.vibrionics.org/case_histories/262
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 జ్వాబ్ుల విఫాగం  
1.  ిశన: ధా నశేంటుల లలో క భళిళకు జ ్ కవక్ూత త్కుకఴ ఉండడంణో, ఆఫ కు అయా్భర్ యహమద ిఉంథేమోనతు అనభాన 

డెణోంథ.ి ఆఫ కు CC17.3 Brain & Memory tonic ఇలేత  షభితృో త్ేంథా లేథా అయా్భర్ యహమదిక్ూ షంఫంథించిన క్హంఫర న కడా 
చేభిుయహఴలా? 

జ్వాబ్ు:  CC18.2 Alzheimer’s disease క్హంఫర , అయా్భర్ యహమద ిచిక్ూత్షగహ ఉయోగడెత్ేంథ ిక్హఫటిట, CC18.2 

Alzheimer’s disease క్హంఫర న CC17.3 Brain & Memory tonicణో తృహటు చేభుిఴఴడం ఉత్తభం. ఏథ ధైా క 

షంద్యబంలో మీయు  అద్నంగహ క క్హంఫర న చేభహులా ఴథాద  అతు ఆలోచన చేషత ననపడె, ఆ అద్నప క్హంఫర న చభేిుఴఴడఫే 
భంచిథ.ి  

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

2.  ిశన:  భంద్ లయహ భూత్లో నల్ న ఎకుకఴ షభమం ఉంచడంఴలల  నలోల  ఉనన య ైఫెశిన్ష ఆయభెైతృో ణామా? (ఉథాసయణ్కు 
నల్ న భూత్లో య ల ధ న ధా తడ్క్టషం య ద్కుత్ేననపడె) 
జ్వాబ్ు: లేద్. య ఫైరశిన్ష నల్ష లో తృహద్క్ొతు ఉంటాబ. యహషతఴంగహ చ తృహలంట,ే ఎకుకఴ క్హంఫర లు చేయుడం క్హయణ్ంగహ నల్ష లో 
త్డు అదకింగహ ఉననపడె, నల్ష లో ఉనన అద్నప అలకసొల్ ఆయభె ైతృో యహలనన ఉథేదవమంణో భంద్ లయహ భూత్న క్ొంత్ 

షభమం ఴయకు ణ భచిి ఉంచణాభు. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3.  ిశన: య ఫైరి  భెఫ డనీ నశేంటల కు ఎద్యుగహ త్మాయు చేయహత భహ లేథా భభో గథిలో త్మాయు చేయహత భహ 
జ్వాబ్ు: 108 క్హంఫర  ఫాకుషన ఉయోగించటేపడె, నేశంటల కు ఎద్యుగహ భెఫ డ ీత్మాయు చేమడంలో ఎటుఴంట ి షభషమ 
ఉండద్.  అబణ,ే SRHVP మంణాితున ఉయోగించటేపడె, భోగ ియొకక యౌఖభహమతున ద్ాఱటలో నెటుట క్టయహయౌ. య ైతిమాతుక్సష 
గుభించి ణ లుషక్టయహలనన నశేంటల  భుంద్ మంణాితున ఉయోగించి భెఫ డ ీత్మాయు చమేఴచు క్హతు అనభానం ఎకుకఴపనన 

నేశంటల  యశమంలో భభో గథలిో భెఫ డీ త్మాయు చమేడం ఉత్తభం. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4.  ిశన:  భోగ చభతి్ ిభహలేటపడె, క య ళ తృహిక్టటశనభ ేభోగ ిఅబణ,ే ఆ యహషతయహతున చ తృహలా లేథా క్ేఴలం ఆడ/భగ, ఴమషష 
ఴంట ియహదాయణ్ యఴభహలన షఽచిలేత  చాలా?  

జ్వాబ్ు: తృహిక్టటశనర్ త్నన ణాన భోగిమతు షఽచించ ేఅఴషయం లేద్ క్హతు అలా చేమడం థాఴభహ క్ేషకు భభింత్ తృహిభాణ్కిత్న 
ఇఴఴఴచు. క తృహిక్టటశనర్ త్న యొ ంత్ భోగ చభిత్ని యఴభించటేపడె, ణాన అనబయంచిన పాయోథేఴగహలన భభింత్ యఴయంగహ 
భహమడాతుక్ూ అఴక్హవభుంథ.ి  

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

5.  ిశన:  డాకటభిక తృహిక్టటశనభిక భధమ ఴమణామషం ఏమిట?ి 

జ్వాబ్ు:  యహదాయణ్ంగహ షదరయగ క్హలం ఴయకు, తృహిథమిక య ైద్మ యక్షణ్న తృొ ంథి భభమిు బిుత్ఴ తుమంత్ణి్ యపాగం థాఴభహ య దై్మం 
చేమడాతుక్ూ అనజ ్ త్భిు అంద్కునన ఴమక్ూతతు 'డాకటర్' అతు అంటాయు. య ైతిమాతుక్సష భెఫ డలీలో ఎటుఴంట ియయహమధాలు లేథా 
భూయౌకలు చయేుఫడలేద్. ఈ య ైఫరశిన్ష ఎటుఴంట ియౘతుచమేఴతు మీకు ణ యౌలనథ.ే ఈ క్హయణ్ాలు ఴలల  య ైతిమాతుక్సష చిక్ూత్షన 
అంథించ ేభనయౌన " తృహిక్టటశనయుల " అనడం షభుచిత్ం. 

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

6.  ిశన: చాలా భంథ ినశేంటల  ద్ంణాలలో తృహద్యష మివరభం తుంఫడుముంథ.ి తృహద్యషం క లోసం క్హఫటిట, య ఫైరి  భెఫ డలీకు 
థరతుఴలల  అంత్భహమం  కలుగుత్ేంథా? క ఴాద్ధ  నేశంటుకునన కటుట డె ళళలో క ఫ టల్ క్ూలప్స ఉంథ.ి ఆఫ  ళళలో ఉనన ఈ 

లోసప క్ూలప్స య ైఫరి  భెఫ డనీ పిాయత్ం చేమథా? 
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జ్వాబ్ు:  ఇత్య లోయౘలు ఴలె, తృహద్యషం యహదాయణ్ంగహ, య ఫైరి  భెఫ డీకు అంత్భహమం కయౌగించఴచు. యహషతఴంలో, చాలా భంథ ి

నేశంటల కు ళళలోల  లోసప మివరభాలు తుంఫడో  లేథా లోసం అభయుఫడో  ఉంటుంథ.ి ఇటుఴంట ిఎధోన క్ేషలలో య ైఫరి  భఫె డలీు 
షత్పయౌణాలన కలుగచేయహబ. య ైఫరి  భెఫ డీన నేశంటు ధోటలిో య షక్టగహధ , య ఫైరశిన్ష వభయీంలోక్ూ నలుఫడణాబ. 

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

7.  ిశన: A ధ న య ైతిమాతుక్సష చిక్ూత్ష భాత్ఫి ేక్హకుండా, అధ క లఴేలన ధా నేశంటల కు ఉచిత్ంగహ అంథషిత ధానన. క్ొంద్యు 
నేశంటుల  క్ేఴలం భాయగద్యవకత్ఴం క్ొయకు ననన షంథిషిత ధానయు. క్ొంద్యు భేక్ూ ఴంట ితుభిదశట చిక్ూత్షలు క్టషం ఴషత ధానయు. 
ఇటుఴంటఴితూన కడన లేఴలే క్హఫటిట, ఈ లఴేలక్టషం క్టేాబంచిన షభమాతున ధ న ధా ధ లయహభ ీయ ైతిమాతుక్సష భితృో యుట లో 
చేయుఴచాు? 

జ్వాబ్ు: మీ ధ లయహభ ీభితృో యుట  య ైతిమాతుక్సష లేఴకు షంఫoథించినథ ిక్హఫటిట, మీయు క్ేఴలం ఈ లేఴ క్టషం క్ేటాబంచిన షభమం 
భాత్ఫి ేధ లయహభ ీభితృో యుట లో భహమాయౌ. అబణ ేయ ైతిమాతుక్సష చిక్ూత్ష షభమంలో మీయు క్ౌతుషయౌంగ్ కడా చలేనటలబణ,ే మీయు 
క్ౌతుషయౌంగ్ క్టషం గడునన షభమాతున కడా మీ భితృో యుట లో చేయుఴచు. 

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

8.  ిశన: క భోగ ిక్ొతున భోగ లక్షణ్ాల ఉవభనం క్టషం ననన షంథిించినపడె, ఆ భోగిలో భభ క భోగ లక్షణ్ాతున ధ న 
గభతుంచినటలబణ ే(ఉథాసయణ్కు భోగ ినద్టనిె ైఫ డున), ఆ లక్షణ్ాతుక్ూ కడా య ైఫరి  భెఫ డనీ తీషక్టభతు షలయౘ ఇఴఴఴచాు? 

లేథా క్ేఴలం ఆ భోగిక్ూ షయౘమం చమేభతు ఫాఫాన తృహియథన చేమాలా? 

జ్వాబ్ు:  ఎటుఴంట ిషంద్యబంలోధ నై భనభు ఫాఫాన నమం చేమభతు తృహియథన చమేాయౌ. మీయు మీ భోగిక్ూ ఎటుఴంట ిషలయౘ 

ఇయహత యననథ ిమీ నేశంటుణో మీకునన అఴగహసన నె ైఆదాయడు ఉంటుంథ.ి మీకు ఫాగహ ణ యౌలన నేశంటు అబణ,ే ఆ భోగ లక్షణ్ాతున 

గుభించి ఫ లల గహ యచాయణ్ చేమఴచు. మీకు నేశంటుణో ఎకుకఴ భచిమం లేనటలబణ,ే మీ నేశంటుకు మీనె ైభభిము య ైఫరి  
చిక్ూత్షనె ై యరహఴషం కయౌగేంత్ ఴయకు ఆగడం భంచిథ.ి  

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

9.  ిశన: 108CC లయహల భూత్లు షలబంగహ ణ యఴడం క్టషం, భూత్లో యఫఫయు తృొ ద్గులో ఉనన టిట మీద్ ఆయౌవ్ నధ  
ూమఴచాు?       

జ్వాబ్ు:  లయహలో ఉనన భంద్ క్హలుశమడ ేఅఴక్హవం ఉంటుంథ ిక్హఫటిట భూత్ లోలునన యఫఫయు టిట మీద్ నధ  క్హతు య భ క 

థాభహథ తున క్హతు ఉయోగించడం భంచిథ ిక్హద్. CC లయహన షలబంగహ ణ భచి ేభాయగం:  యఫఫర్ తృొ ద్గున భభిము తృహల లటక్స 

భూత్న క చేతిణో లథయంగహ ఉండలేా గటిటగహ టుట క్ొతు, భభో చేతిణో లయహన తితృహయౌ. డ మో క్టషం Click here  

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

10.  ిశన: 108CC లయహన ఉయోగించ ేభుంద్ లయహన ఆడుంచకడద్తు (ఱకే్స) యధానన. ఇథ ితుజఫధేా? 

జ్వాబ్ు:  క్హద్. తుజ తుక్ూ ఉయోగించ ేభుంద్ 108CC లయహన ఆడుంచడం భంచిథ.ి 108CC లయహన తులుఴపగహ టుట క్ొతు, 

అభచిేబ మీద్ త్టటడం థాఴభహ లయహలో ఉనన భెఫ డ ీకద్లుత్ేంథి. లయహన 8 ఆక్హయంలో తిభహద్. చాభిాంగ్ షభమంలో, 
షభమాతున ఆథా చేల ేతుమిత్తఫ  ై108CC లయహన ఆడుంచభతు చ ఫడద్. చాలాఴయకు తృహిక్టటశనయలంద్యు యహభ ి108 CC  
ఫాకుషలణో మిాణ్ం చేలయేహభ ేక్హఫటిట, మిాణ్ షభమంలో లయహలు కద్లడం ఎలాగూ జయుగుత్ేంథ.ి 

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

 ద్ివా వ ైదుాని ద్ివా వాణ ి 
""బూమిలో ఉడుక్ూంచిన దాధామతున ధాటిణ,ే అథ ిములక్తె్తద్. అటుఴంటపడె అథ ిజీఴపలకు జీఴఫ లా ఇషత ంథ?ి ఆయౘయం 
యుచికయంగహ ఉండాలతు ఴండెక్ొతు తింటుధానయు. ఴండ ేషభమంలో ఆయౘయంలో ఉనన తృౌఱటక థాభహథ లు నయషత ధానబ. చిు 
కయగహబలు, ళైళ, ములక్తె్ేత త్ేనన యత్తధాలు, పలు తినడం చాలా ఉత్తభం. ఇటుఴంట ితృౌఱటక ఆయౘయ థాభహథ లన కతూషం 

https://www.youtube.com/watch?v=EUCVMPlecZ0&feature=youtu.be
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భోజుక్ొకయహభ ితీషక్టఴడం ఴలల  థరభహఘ ముఴప లభిషత ంథ.ి ఈ యధంగహ లభించిన థరభహఘ ముఴపన యహట ిభానఴలకు లేఴ చేమడాతుక్ూ 
ఉయోగించాయౌ."  

...షత్మయహబఫాఫా, "భంచి ఆభోగమం భభిము భంచిత్నం" థియోమథేవం, 30 లెటంఫర్ 1981  

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

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

“మీయంద్యు యహట ిభానఴపలకు లేఴ చమేాయౌ. తుజ తుక్ూ, చతే్ేలు ఇఴఴఫడుంథ ిఇత్యులకు లేఴ చేమడాతుక్.ే లేఴలంథించ ేచేత్ేలు 
తృహిభిథంచ ేనెద్ఴపల కధాన యత్ఫి ైనయ. అంద్ఴలల  తుయహఴయథ లేఴన చేటిట క్టభితతు తృొ ంద్ండు. క భంచి క్హభహమతున చేటిటనపడె మీ 

జీయత్ంలో రహంతితు అనబయంచ గలుగుణాయు."       

...షత్మయహబ ఫాఫా, "భానఴ లేయ  భాధఴ లేఴ" థయిోమధామషం,1 జనఴభ ి2004 

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

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

 ికటనలు  
❖  USA శ్ే ర్స్ టౌన్, WV: SVP ఴర్క యౖహప్స 18-20 లెటంఫర్ 2015 భభిము AVP ఴర్క యౖహప్స 16-18 అక్టట ఫర్ 2015, 
షంథిించఴయౌలన ఴమక్ూత షయహన్ at trainer1@usa.vibrionics.org 
❖ నుో లాండ్ వరి కాల వ్: 19 లెటంఫర్ 2015 భభిము వామా్వ్ 3 అక్టట ఫర్ 2015, భెెశిర్ లెమిధార్, షంథిించ ఴలలన ఴమక్ూత 
డాభమిజ్ at wibronika@op.pl 
❖  UK లండన్: భెెిశర్ లెమిధార్, 4 అక్టట ఫర్ 2015, షంథిించ ఴలలన ఴమక్ూత జెభహమ్ప్ at  jeramjoe@gmail.com లేథా తౄో న్ 
నంఫర్: 020-8551 3979.  
❖   నూాిన్్ టృర్్:  భెెశిర్ లమెిధార్ 10 అక్టట ఫర్ 2015, షంథిించ ఴలలన ఴమక్ూత డ తుఎలెల  at trainer1@fr.vibrionics.org 

❖   ఇటయ్ డలవా, వ నిస్:  SVP ఴర్క యౖహప్స 16-18 అక్టట ఫర్ 2015, షంథిించ ఴలలన ఴమక్ూత, భధోయౌస్ 
at monthlyreports@it.vibrionics.org 
❖ ఇండియా ుటు మ ా, AP: AVP ఴర్క యౖహప్స 18-21 నఴంఫర్ 2015, షంథిించ ఴలలన ఴమక్ూత ళేభ 
at 99sairam@vibrionics.org 

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

 అదనంగా  
 2015 ఏిిల్ 4-5న డియ్ల లో AVP శిక్షణ శినృరం 

డియ్ల- NCR సమనఴయకరా 
02859...ఇండియా ఇచిచన నివదే్ిక : 2015 ఏనలి్ 4-5 న, క అలలెటంట్ య ైతిమాతుక్సష తృహిక్టటశనయల (AVP) యక్షణ్ 

యతయం, ఢుయ్లలో జభిగింథి. ద్ఽయయద్మ క్టయుషన యజమఴంత్ంగహ ూభితచలేన ఆయుగుయు, ఈ యక్షణ్లో తృహలగగ ధానయు. య ైతిమాతుక్సష యొకక 
లెైథాధ ంతిక అంరహలన భియౕయౌంచిన త్భహఴత్, ఈ చిక్ూత్ష యొకక అపామష యదానంలో యక్షణ్ ఇఴఴఫడుంథ.ి క నభూధా క్ూలతుక్టల  తుజఫ ైన 
కే్షలకు చిక్ూత్షంథించటం కడా జభిగింథ.ి భెండె గంటల తృహటు ఆటంకం లేకుండా క్ొనయహగిన షకబప్స క్హల్ థాఴభహ డా.అగగభహఴల్ ణో, ఈ 

యక్షణ్లో తృహలగగ నన యహయంద్భిక్ట అనషందానం జభిగింథ.ి  

 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf
http://trainer1@usa.vibrionics.org/
http://trainer1@usa.vibrionics.org/
mailto:wibronika@op.pl
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
https://news.vibrionics.org/Downloads/99sairam@vibrionics.org
https://news.vibrionics.org/Downloads/99sairam@vibrionics.org
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 ఆనె ైక్ొత్త గహ యక్షణ్ తృొ ంథిన తృహిక్టటశనయలంద్భి 108 క్హంఫర  ఫాకుషలు చారా్ చేమఫడుధాబ. ఈ ిక్ూరమ జభిగిన షభమంలో, „ఒం యౕర యహబ 

భహమ్ప్’ జం యౘలులో ితిధఴతుంచటంణో చారా్ చేల ేిక్ూరమ, క వక్ూతఴంత్ఫ నై అనబఴంగహ భాభింథి. తృహిక్టటశనయలంద్యు త్భ త్భ 

షంచికలో ఉనన " తృహిక్టటశనయల యఴభహలు" యౕయశక క్ూరంద్ ిచభింఫడుముధానబ.] ఫాకుషలు తృొ ంద్టంణో చాలా షంఫయడా్ యు. [షంతృహద్కుడు 

యహమఖామనం: ఈ యక్షణ్ యతయంలో యక్షణ్ తృొ ంథిన తృహిక్టటశనయలంద్భి 

అనబయహలు ఈ  

2015 జూన్, 21-22న నూాిన్్ లో మొదట ిAVP శిక్షణ శినృరం 

ప ించ్ సమనఴయకరా 01620...నూాిన్్  యొకక తుయ థకి : యజమఴంత్గహ  యహభ ిఇ-క్టయుషలు ూభిత చలే, తౄహిన్ష భభమిు ఫెయాౌమం నండు 
భుగుగ యు య ైతిమాతుక్సష యథామయుథ లు, 2015 జూన్ 21-22 న 

జభగిిన AVP ఆచయణ్ాత్భక (అపామషం) యక్షణ్ తృొ ంద్డాతుక్ూ 
తౄహిన్ష ఴచాుయు. ఆ భుగుగ యు యథామయుథ లక్ూ యక్షణ్ ఇఴఴడాతుక్ూ 
భుగుగ యు ఉతృహదామములు భహఴటంణో క యథామభిథక్ూ క 

ఉతృహదామముడె చపన యక్షణ్ ఇఴఴటం జభగిింథ!ి ఆ 

యథామయుత లంద్యు భీక్ష పాగహ యహిమటంణో AVPలుగహ అయసత్ 

తృొ ంథాయు.  

ఈ యక్షణ్ యతయంలో ఫేభు తిియొకక యథామభిధ త్న యహథ నం 
నండు చఽడగయౌగలేా భభమిు షలబంగహ వినలకు 
షభాదాధాలు ఇఴఴగయౌగలేా, క నెద్ద  య ైతిమాతుక్సష ఴర్ 

తృహబంట్ లహరన్ న యహథ న చమేటం జభిగింథ.ి 



 28 

ఆనె ైయథామయుథ లకు క ణిేమక యక్షణ్ అపామషం ఇఴఴఫడుంథ.ి 108 క్హంఫర ల పషతకం ఇచిు యథామయుథ లకు థాతుతు ఎలా ఉయోగంిచాలో 
యఴభించాక ఫేభు తిియొకక యథామభిథతు త్భ ద్యఖాషత  
త్ంిలో యహిలన క్ేషలలో క క్ేషన ఎంచకుతు థాతు 

యొకక క్ేష యఴభహలు, ఇఴఴఴయౌలన భెఫ డలీ యఴభహలు 
షభబి ైన భీతిలో యహిల ఆనె ైఅంద్భకి్ూ చథియ 

యతునంచభధానభు. ఆ త్భహఴత్ తిి యొకక క్ేషకు 
ఇఴఴఴయౌలన చిక్ూత్ష భభమిు క్హంఫర  యఴభహల నె ైచయు 
జయఫడుంథ.ి ఈ యధఫ నై యక్షణ్ా అపామషం ఴలన 

యథామయుథ లకు పషతకం చఽల భెఫ డనీ (క్హంఫర న) 
ఎంచక్టఴటం భభిము క్ేష యఴభహల నెై షభబి ైన 

అఴగహసన కయౌగింథ.ి 

ఈ యక్షణ్లో ఫేభు కయగహములు భభిము ళైళ 
ఉయోగించి యథామయుథ లకు రహక్హయౘయ ఆయౘభహతున త్మాయు చేలఴఴడం జభగిింథ.ి  

యథామయుథ లకు యక్షణ్ చిఴభలిో డా.అగగభహఴల్ గహభణిో షకబప్స క్హల్ థాఴభహ అనషందానం ఏయడుంథ.ి ఇథ ిఅంద్భకి్ూ క ఆనంద్ఫ ైన 

అనబూతితు ఇచిుంథ.ి తృహిక్టటశనయలగహ అయసత్ తృొ ంథిన ఆ యథామయుథ లు యహఴమిక్ూ త్భ లఴేన అంథించడాతుక్ూ ఎంణో ఉణాషసంగహ 
ఉధానయు. 

ఆగస్ు  16 న ఇలోోర్స, ఎస ్కోలో జ్మ గ న UK నుాికటుషనరల సమావేశం యొకక సామాంశం  

ఈ భితృో ర్ట న UK సమనఴయకరా 02822…UK, నుాికటుషనర్ 02899... UK, నుాికటుషనర్ 03507…UK భభమిు నుాికటుషనర్ 03510…UK నమోద్ చలేన 

యఴభహల నండు షంకలనం చేయహయు. 

UK షభనఴమకయత షభాయ వంలో యౘజయబన 15 తృహిక్టటశనయలన, షకబప్స థాఴభహ షభాయ వంలో తృహలగగ ంటునన భభో ఇద్దయు 
తృహిక్టటశనయలన భభిము ఇత్యులన ఆయౘఴతుంచాయు. ఇంత్ అద్బత్ఫ నై షఴషథణా యహధనన యిహథoిచినంద్కు యహఴమిక్ూ కాత్జ్యత్లు 
ణ లుపకుంటృ షభాయ రహతున ముద్లునటెాట యు.  
భుఖామంరహలు క్ూరంద్ యహిలముధానబ: 

1.0 కైసు వివమాలు వాి యటం 

1.1 క్ేష యఴభహలన యహిమడాతుక్ూ భాయగద్యవకం  

యఴభహలకు, click here (భుంద్గహ మీయు మీ య ైతిమాతుక్సష మూషర్ ఴర్్ భభిము తృహషఴర్్ ఇచిు య ైతమిాతుక్సష య ఫెైషటు  
www.vibrionics.org లో లాగిన్ అయహఴయౌ)  

1.2 క్ేషలు షభభించడాతుక్ూ యచకభు 

2015 జూలెై/ఆగశేట  యహభహత లేఖలో షఽచించిన యధంగహ తృహిక్టటశనయలంద్యు అయహదాయణ్ఫ ైన క్ేషలణో తృహటు యహదాయణ్ఫ నై క్షేలన 
కడా ంనంచ ఴలలంథగిహ క్టభహయు. 

2.0 నశేంటులన ఆయౘఴతుంచడం భభిము షంథిింపల షభమంలో యహఴమీ నెై ద్ాఱటతు క్ంేథరకిభించటం 

 యహభూళిక చయు థాఴభహ ఴచిున క్ొతున షలయౘలు: 

http://vibrionics.org/jvibro/index.php/component/content/article?id=158
http://www.vibrionics.org/
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2.1 షంథిింపకు త్మాభ:ి 

 మీ భనషషన భియద్ధ  యచకుతు యహఴమినె ైమీ సాద్మాతున తులండు. 
 మీయు ఏ యధఫ నై తిికల ఆలోచనలు లేకుండా రహంతిఴంత్ంగహ ఉండాయౌ. 

 తిికల ఆలోచనలనండు యక్షుంచభతు యహఴమితు తృహిభిథంచండు. 

2.2   నేశంటల కు యౌకయమఴంత్ఫ ైన యహణాఴయణ్ాతున షాఱటంచాయౌ 

 నేశంటుల  షంథిించడాతుక్ూ ఴచిునపడ  ెయహభతిు నేిభణో ఆయౘఴతుంచి యహభిక్ూ క యౌకయమఴంత్ఫ నై యహణాఴయణ్ాతున షాఱటంచండు.  

 భళిమా తృహిక్టటశనర్ అబణ ేభోగులెైన లత లీకు షమీంగహ కయుుతు భాటాల డఴచు. 

2.3 నశేంటల  షభషమలన వరద్ధగహ యనటం 

 నేశంటలన యహభ ిషభషమలన యఴభించడాతుక్ూ అనభతించి ఒయుణో యనండు. నేశంటల కు షయక్షుత్ఫ నై అనబూతితు 

కయౌగించటం భభమిు ఒయుణో యహళళ షభషమలన యనటం చిక్ూత్షతుఴఴడాతుక్ూ క్హయహయౌషన దిాన అంరహలు.  
 నేశంటల కు ధాణ్మఫ ైన షభమాతున ఇఴఴండు భభమిు యహళళ మీద్ మీ ద్ాఱటతు క్ేంథరకిభించండు. 
 మీయు నేిభణో యంట ేనశేంటు సాద్మంలో థాగిమునన భభిక్ొతున షభషమలు య లుయౌక్ూ ఴయహత బ. ఈ యధంగహ య ైద్మ 

కి్ూరమ తృహియంబభఴపత్ేంథ.ి 

 2.4   యహఴమిణో అనషందానం     

 నేశంటు షభషమలన యంటుననపడె యహఴమిణో అంత్యగత్ఫ నై అనషందానం క్ొనయహగించాయౌ. 

 లోలనండు యహఴమీ భాయగద్యవకణాఴతున యనండు.  
 నేశంటు షభషమలన „యహఴమి ఴలె’ భనం నేభిణో యధాయౌ భభిము ూభిత లెశనన యహఴమి యహఴదరనంలోక్ూ తీషకుధ లా 

తృహిభిథంచాయౌ.  

2.5 కుటుంఫ భభమిు ఴమక్ూతగత్ షంథిింపలు 

కుటుంఫ షంథిింపలో, ఈ అఴక్హరహతున ఉయోగించకుతు క్ొంద్యు షబుమలు, త్భ కుటుంఫoలోతు ఇత్య షబుమలకు త్భ 
షభషమలన ఫళయిగత్ం చేయహత యు. భభోయ ైప, ఴమక్ూతగత్ షంథిింపలో, క్ొంత్భంథ ినశేంటల కు త్భ షభషమలన యఴభించటం భభింత్ 

యౌఖయమంగహ ఉంటుంథ.ి  

3.0 చరచ ిశనలు 

3.1 విన:  నశేంటల కు సో 'తృో ధోతృో ధో ద్ఫందాలెైన "ననన క్షమించభు, ధనమయహథాలు, ధ న తునన/మిభభయౌన నేమిిషత ధానన" 
అతు చ భతు లతౄహయుష చేషత ధానభు.ఈ భంణాిలన ధ న ఎఴభతిు ఉథేదయంచి చ తృహయౌ? [షంతృహద్కుడు యహమఖామనం: ఈ తృహిక్టటశనర్, 

సయహబలో ఇత్యులన క్షమించడాతుక్ూ యిోగించఫడ,ే సో 'తృో ధోతృో ధో భంణాితున షఽచిషత ధానయు.] 

Comments: 

  ఈ థాలు ఏ కక ఴమక్ూతతు ఉథేదయంచి చ ఫడఴప. ఇయ యహదాయణ్ంగహ యరహఴతుక్ూ చ ఫడెణాబ. 

  ఈ థాలు ఆత్భన షఽచించి చ ఫడేయ. మీ జీయత్ం, మీ యొకక చయమలు భభిము మీ జీఴనర ైయౌ యోకక పయౌత్ం. 
ఇటిఴయకు మీయు మీ ఐద్ ఇంథిమిాల థాఴభహ యశ దాభహధ లన తీషక్టఴడం జభిగింథ.ి ఈ భంణాిలన చ పక్టఴడం 
థాఴభహ, మీ జీయత్ంలో జభగి ేతిియొకక యశమాతుక్ూ మీయు పాద్మత్ తీషకుననటుల  అఴపత్ేంథ.ి మీ జీయత్ంలో జభిగఴేతూన 
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మీయు షాఱటంచకుననయ . ఇయ చ డంణో మీ త్పన గుభితంచి, క్షభాణ్ చ న థిఴమ నేిభనె ైమీ ద్ాఱటతు భయళంచాయౌ. ఇలా 
చేమడం థాఴభహ ూభిత షఴషథత్ కయౌగ ిషఴచుత్ ఏయడెత్ేంథ.ి 

3.2 విన: నశేంటుకు త్న ఏ యకఫ నై త్లధొనణో పాధడెత్ేధానడో  ఖచిుత్ంగహ ణ యౌమకతృో ణే మీయు ఏంచేయహత యు?        

యహమఖామనం: CC11.3 Headaches భభమిు CC11.4 Migraines, భెండె చేభుి ఇఴఴండు. 

3.3. క క్ూలశటఫ నై క్ేష నె ైచయు: తీఴఫి ైన అషఽమణో పాద్డెత్ేనన క భళళి  

క యహబ బకుత భహలు త్న ఆడడెచకునన షద్గ ణ్ాల క్హయణ్ంగహ, ఆఫ  మీద్ చాలా అషఽమ డథే.ి ఆఫ కు య ైఫరి ణో తృహటు యయధ 

యదాధాలు షఽచించడం జభిగింథ:ి 

 సో 'తృో ధోతృో ధో ద్ఫందాలు షభభించ (నెనై చఽడండు)  
 క కి్షాళన యహమమాభాతున తృహటించాయౌ: కళైళ భూషక్ొతు, భూడె యహయుల  థరయగ రహఴష తీషక్టయహయౌ. ఆనె ైమీ ఎద్యుగహ క 

ణ లల  ఫర ర్్ ఉననటుల గహ ఊళించక్టయహయౌ. మీకునన తిికలఫ నై ఆలోచనలన మీయు ఊళించకునన ణ లల  ఫర యు్ మీద్ 

యహిమండు. త్భహఴత్ యహటతిు యఫంిగహ త్ేడుచియ మండు. ఇలా చమేడం థాఴభహ మీ భనషషలో ఉనన తిికలఫ నై 

ఆలోచనలతూన ణొలగ,ి మీ ఊసలో యఫిడున ణ లల  ఫర యు్ ఴలె షఴచుంగహ భాయుత్ేంథ.ి ( ఆదాయం: డా. యౕరక్హంత్ యో లా, 
షఴయణ  ముగం ఴర్క యౖహప్స )  

  ఆత్భ నేిభ, ఆత్భ ఎయుక భభిము ఆత్భ యరహఴషం నెంచక్టయహయౌ. నేశంటు యొకక ఆడడెచ ఆత్భ యహథ బలో నేశంటు 
కునన షద్గ ణ్ాలధ  తిితంతయోత ంథ.ి క్ూరంద్ యహిలమునన యయధ ద్ధత్ేలు షయౘమడణాబ: దామనం చేమడం, యహఴమి 

యొకక ఫర ధనలు భభిము ఇత్య ఆదామతిభక యచనలు చద్ఴడం, (ఫ ైఖేల్ ఫౌిన్ నెిజనె్ష తృహిలెస్ నండు ఉద్సభించఫడుంథ)ి 

భభిము యహనకల ఴచధాలు ఎకుకఴయహయుల  చ పక్టఴడం (లబస్ ళే పషతక్హలు నండు).  
 యౌలస్ క్ూరషటల్ యొకక యౘర్ట-భిఫఫన్ యహంక్తేికత్న ఉయోగించండు: కళైళ భూషకుతు, భూడె యహయుల  థరయగ రహఴషన 

తీషకుతు, మీ ఇశటఫ ైన థేఴత్ యొకక చిత్ంిలో, థేఴత్ యొకక గుండ  తృహింత్ం నండు  షఴయణ క్హంతి, క భిఫఫన్ ఴలె 
ఴచిు మీ సాద్మంలో కలుషత ననటుల  ఊళించక్టయహయౌ. త్భహఴత్ ఈ భిఫఫన్ మీ గుండ నండు మీక్ ేఴమక్ూతనెైనబణ ే

తిికలఫ నై ఆలోచనలు ఉధానయో, ఆ ఴమక్ూతయొకక గుండ  తృహింణాతుక్ూ చేయుత్ేననటుల  ఊళంిచక్టయహయౌ. ఆనె ైఈ భిఫఫన్ 

తిభగి ిథఴేత్ యొకక గుండ  తృహింణాతుక్ూ చేయుకుననటుల  ఊళించక్టయహయౌ. ఈ యధంగహ క తిిక్టణ్ ఆక్హయంలో ఈ భఫిఫన్ 

కద్లుత్ేననటుల  ఊళించక్టయహయౌ. ఈ కి్ూరమ థాఴభహ భానఴపలంద్భిక్ట థ ైఴం యొకక నేిభ షభానంగహ లభిషత ంద్తు 

ఫలఫ నై నభభకం కలుగుత్ేంథ.ి 

3.4 యయధ భోగహలకు చిక్ూత్ష (తృహిక్టటశనయల చయు) 

షలయౘలు చేయుఫడా్ బ: 

3.4.1 క్టం భభిము బమాతుక్ూ  

  CC4.2 Liver and Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC13.1 Kidney & Bladder tonic కంఫర లు చేభిుఴఴడం 
ఉయోగకయంగహ ఉంటుంథి. 

3.4.2 తుద్లిేక తృో ఴడం షభషమ 

  CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders ఉయోగించండు … 
తుద్ ితృో ఴడాతుక్ూ అయగంట భుంద్ క డోస్ య షక్టయహయౌ. అఴషయభబణ ేఅయగంటక్ూ కయహభ ిచపన భభో భెండె డోషలు 
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తీషక్టఴచు. భానలక షభషమలుండ ేషంపాఴమత్ ఉంట  CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.1 Brain 

disabilities చేయుఴచు. 
 SM2 Divine Protection చేయుడం ఴలన యజమఴంత్ఫ నై పయౌణాలు లభిషత ధానబ. 

3.4.3 భూయు భోగహతుక్ూ  

  CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.3 Epilepsy ఇఴఴండు. 

3.4.4 భధఫసేం షభషమకు  

  డమాఫెటసి్ క్హంఫర లో CC13.1 Kidney & Bladder tonic చేభుి ఇఴఴండు. 
 ఈ భోగ లక్షణ్ాలు త్గహగ క య ైఫరి  భంద్లతు య ంటధ  ఆన య మభహద్తు నశేంటలన ళెచుభించండు. ఫద్లుగహ నేశంటలన త్భ 

డాకటభోత  అలోల తి భంద్ల త్గిగంప గుభించి చభిుంచభతు చ ండు. 
  నేశంటు వభీయం యహదాయణ్ లథతితు తృొ ంద్డాతుక్ూ భభ ిక్ొతున షంఴత్షభహలు డెణాబ క్హఫటిట చకకయ, తలెకటుల  భభమిు ఫెడి్ 

ఴంట ిఆయౘయ థాభహథ లన తీషక్టభహద్తు చ తృహయౌ. 

 భధఫేస భోగులకు చిటాకలు: క గభటి డె థాయౌున చ కక తృొ డు, నెయుగు భభిము య లుల యౌల ఉద్మం తీషక్ొతు 45 

తుమియౖహలు ఆగ ిభోజుయహభ ిక్హయమకలాతృహలు చేషక్టఴడం భంచిథ.ి 

 3.4.5 య నన ధొన: 

 ఈ షభషమకు CC20.5 Spine షభబి ైన భంద్. 
 భోగిక్ూ ఆంథోళన భభిము తితడు ఴంట ిభానలక షభషమలు ఉధానమతు పాయలేత  CC15.1 Mental & Emotional tonic 

చేభుియహఴయౌ. క్హతు CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic  చేయుడం చాలా భుఖమం. 

3.4.6 లెైక్ట యో భాటకి్స యహమధలు: 

 CC15.1 Mental & Emotional tonic + C15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain and Memory tonic ఇవఴండి. 

3.5 CCల యొకక యతుయోగంనె ైయహమఖామధాలు: 

3.5.1 CC17.2 కి్షాళన 

 ఈ క్హంఫర  ఴలన „పల్ అఴపట్’ ఴచేు అఴక్హవం ఉంథ.ి ఈ క్హయణ్ంగహ చిక్ూత్ష చిఴభలిో (70% ఴయకు నమం అమామక) క్హతు 

చిక్ూత్ష ూయతబన త్భహఴత్ క్హతు ఇఴఴడం భంచింథ.ి 

 ఈ క్హంఫర తు భోగ ియొకక చటుట  కికల భహమఴయణ్ం యొకక ఫాసమ కి్షాళన క్ొయకు యహడెత్ేధానయు. 

 3.5.2 CC12.1 Adult tonic 

ఇథ ిచిక్ూత్ష తృహియంబంలో ఫలాతున నెంచడాతుక్ూ ఇయహఴయౌ. 

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

                                                              ఓం సాభ మామ్ 

యహబ య ైతమిాతుక్సష... ఉత్తభఫ ైన, ధాణ్మఫ నై య ైద్మ షంయక్షణ్ థివలో- భోగులకు ఉచిత్ం 

 

 


