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 య ఫైరి  మిశభీాలు (భెఫ డలీు) ఈయోగించిన కసైఽల యవభలు 3 – 61  
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 డా.జిత్ కై అగగ మాల్ యొకక డెస్కక న ండు  

బఖయన్ శీ్ర సతమ సబ ఫాఫా యభ ిఄదఽబతఫ నై 90వ జనభ థిధోతషవ సందయబంగ 90 కసైఽ చభితలిణో సఴమిక ినేిభణో 
సభభించే ణిమేఔ సంచిఔ .   

90వ జనభథని ణిేమఔ సంచిఔ: 

నిమఫ ైన తృికటీషనయలఔు, 

సబ య ైతిమాతుక్సష యభా లేక యొఔక ఇ ణిేమఔ సంచిఔ భన నిమఫ ైన సఴమి 90వ జనభథిధోతషయతున ఖుయతా  చసేఽా ంథి. సఴమి 
పటిీనభోజు ధాడె సఴమిక ిసభభించిన 90 కైసఽ చభతిలిు ఆందఽలో ఈధానబ. ణిమేఔ సభయణ్ కిీంద తృ ందఽయచఫడంిథ.ి  

ఇ ఫాహమ ించంలో ఎలలపడా దఴందఴతఴభు సహజభతు భన నిమఫ ైన సఴమి ఫర దించాయత. భంచి భభమిు చ డె, ఫాధ 
భభిము అనందం, ఄధాభోఖమం భభమిు అభోఖమభు ఎలలపడా వపంటాబ. భానవపలఔు యభ ిఫాధలనఽండ ిఈశమిం 
చేముటఔు  ‘సబ య ైతమిాతుక్సష’ భన సఴమి యొఔక థివమ హసాం నఽండి సిఱీంచఫడని ఄమోగఫ నై వయం. థతీుతు 
అచభించడాతుకి అశ్రయఴథింఫడ,ి సఴమి యభి థవిమహసాభులో తుభుటల ఫ నై భనఔు, చికితష చేబంచఽకొనడాతుక ిభన వదదఔు 
వచేే  భోఖులఔు ఆథి ఎంత యలుయ నై ఫహుభణో ణ లుసఽ. నేభి భూయతా లబన తృికటీషనయతల గ భనం సఴమి లవేఔు పనయంకతి 
భవపథాం.  

ఇ ణిేమఔ సభయణ్ కోసం తృికటీషనయతల  ంనన కసైఽలనఽ సమీక్ించడంలో సఴసాత తృ ంథని భోఖులలో య యైదమం, చికతిష తృ ంథిన 
యయధ యకల ఄధాభోగమలు, భభిము తృికటీషనయతల  ఄంథించిన చికతిష యకలు భభభయౌన ఄయఔకబయమలా చేసబ. ఇ ఄతున 
సందభబలోల నా సదాయణ్ఫ నై యషమం ఏమిటంటే చికతిషలో చానంచిన నేిభ యొఔక తృిభుకమత, తృికటీషనయతల  తభ భోఖులన  ై
చానే నేిభ భభిము సంయక్షణ్ ఔ కైసఽ తభఴత భభొఔ కసైఽఔు ఄలా జాలుయయతతధే ఈధానబ. సబయ ైతిమాతుక్సష ఎలా 
ఈండాయౌ ఄధథే ిఆథి సషీం చసేఽా ంథ,ి నేభి లేఔుండా తుజఫ నై య ైదమఫే ఈండదఽ.   
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భోఖులు భభిము తృికటీషనయల ఔథల ైన ఇ కసైఽలనఽ చథయిన యయంణా యటి నఽండి సాభిా తృ ందఽణాయతు అశిసఽా ధానభు. 

ఆటవీల  భనం తుయఴళ ంచిన గొ కయమభుణో సహ సబ య తైిమాతుక్సష ణో చలేే తిి మితనంలోనా సఴమి ధతేితఴం 
వళ సఽా ధానయత. అశేయమఔయఫ నై సంకమలో కసైఽలు వచిేన తభఴత జనభథధిోతషవ  సభయణ్లో పాఖంగ తిి ఔకభ ియచనలు 
తృ ందఽయచడాతుకి తుయణబంచఽకొతు యభా  లేక  ఫిందంలోతు సబుమలభంణా  భతిి ఖలు తు చేసభు. తృికటీషనయలంణా భాఔు 
కయయౌషన ఄదనప సభాచాయం కోసం భభమిు సఱీఔయణ్ కోసం ఫేభు కోయగధే తఴయగ సంథించడం భుథావహం.  

సఴమియభి 90వ జనభథిధోతషవం ధాడె య ైతమిాతుక్సష ఫహుభతితు ఄంథించ ేయలుయ నై ఄవకశం కోసం  నేియణ్ తృ ంథ ితిి ఔకయౄ 
ఐఔమణా పావంణో ఔలల తు చసేయత. 

థీతుతు ఔ యజమవంతఫ ైన భుగింపఔు తీసఽఔుభవడంలో తృలగగ నన యయందభికట ఔితజఞతలు చ డాతుకి థీతుతు ఔ భహతాయ 
ఄవకశంగ పాయసఽా ధానభు. ఇ తృిజెఔుీ నఽ సఽలబతయం చమేడంలో సహమడటాతుక ితభ వమకిాఖత నఽలనఽ ఔకన న టిీన 
ఎంణోభంథ ితృికటీషనయల ఈథాయ  భభిము తుసఴయా లవే లేఔుండా ఇ తు ూభిా కదఽ. కసైఽ చభితలినఽ లేఔభించి యటితు ూభిా 
చేమడాతుకి భాఔు సహమం చేలన తృికటీషనయతల  భభమిు సభనఴమ ఔయాలఔు ఎంణో ఔితజుఞ లభు.  డాిఫ్పీ లనఽ లేథా చితేా  
తిేలనఽ సమీక్ించి సవభించి అధ లల న్ యభా లేక చిఽభించడం కోసం భభమిు సఴమి పటిీనభోజు ణిమేఔ పసాఔం సభయణ్ఔు 
లదధం చలేన యభా  లేక యొఔక  ఄంకతిపావం ఖల తృికటీషనయలఔు భా ఔితజఞతలు. 

నేిభణో సబ లవేలో మీ 

జిత్.కె. ఄఖభఴల్ 

 

                                                                            సభయణ 

2015 నవంఫర్ 23న భన నమితభ బఖయన్ శీ్ర సతమసబఫాఫా యభి 90వ జనభథిధోతషవం సందయబంగ నేిభణో సభయణ్ 

నిమాతి నిమఫ ైన సఴమీ, 

తభ థవిమ తృదథాభల చ ంత సబ య ైతిమాతుక్సష యొఔక 90 కసైఽ చభతిలి పషఖుచేభునఽ సయనమంగ సభభిసఽా ధానభు.  
ించయమాంగ ఄధాభోఖమంణో ఈనన యళ్ళతు సఴసాభిచేందఽఔు భభిము యభ ిఫాధలనఽ ణొలగించేందఽఔు ఫేషయతేగ తుచేల ేమీ 
నేిభ యొఔక శకిాకి ణాభకణ్ంగ ఇతుయథేిఔలు తిిపయౌసా బ. ఄనంతఫ నై నేిభణో ఔయతణ్ణో భానయయకి మీయత సబభం ళీయౌంగ్ 
య ైఫేషిన్ష నఽ ఫహుభతిగ ఄంథించాయత. ఇ ఓషదాతున ఄవసయఫ నై యయందభికట ఄంథించడాతుకి మీ  సధఔులు గ తు 
చేమడాతుకి మీయత భభభయౌన అశ్రయఴథించాయత. ఄంణేకఔ మీ య ైదమం యొఔక ఄదఽబత య్లలఔు సక్యమలు ఄంథించడాతుకి భాఔు 
ఄనఽభతి ఔడా సిథించాయత. 

ఇ తిిణో ఫభేు భా హిదమాలనఽ, భాభనసఽలనఽ, తుసఴయాలేవ థాఴభ ఫేభు చలేన తిి ఔకటీ మీఔు సభభిసఽా ధానభు.  

తిీభోగకిట ఈతాభఫ ైన నేిభాభిత సంయక్షణ్నఽ ఄంథించడాతుకి తభ థివమ భాయగదయవఔణాఴతున ఆలాగ ై కొనసగంిచాలతు 

తృిభిాసఽా ధానభు.  

*************************************************************************************************** 
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 కంఫో మిశ్రభాల కైస ల హిసట మీలు 

య ైతమిాతుక్సష తృికటీషనయల భజిిలేీ షేన్ ధ ంఫయల కియం 90 కైసఽలు వయగయబజన చలే ఄంథించ ఫడెచఽననయ:                                          
1. వ ైతిమాతుక్స్ సహామంతో ెయుగుతునన టొభాటోలు  00002...మున ైటెడ్ కూంగ్ డం 

తృికటీషనర్ ఇ యధంగ యిసఽా ధానయత: ధేనఽ ఖత కొథిద  సంవతషభలుగ పటీభిా లోతు సార్ ల షయౌటీ హలటల్ చ ంత 
తువలసఽా ధాననఽ. ధాఔు ఔ చినన ణోట ఈండటంణో థాతులో యఔయకల ఔయగమలు  న ంచఽత ఈంటానఽ. 
ణోటలోతు టభాటాలు ధాటిన ఎతుమిథి యభల తభఴత  (నవంఫర్ 2015 లో) అయడెఖుల తృ డెఖు న భగిి 
నంథ లణో ఫలంగ అభోఖమంగ ఔతునసఽా ధానబ. ఆదంణా ఔడా ఖత సంవతషయం ధేనఽ య ైతమిాతుక్సష చేలన 
యిోఖం వలలధే సధమభబమంథ.ి ఖతంలో ధేనఽ యలేన ముఔకలు 4 ఄడెఖుల ఎతేా  భాతఫిే న భిగ ిచినన 

టభాటాలు కమడంణో యటి పయౌణాలన  ైఄసంతినా గ ఈధాననఽ. ఄందఽచతే కొతా యతాధాలు ధాటనిపడె ధనేఽ యటిక ికిీంథి భెమిడీ 
ఆచాేనఽ:  
CC1.1 animal tonic + CC1.2 plants tonic + SR264 Silicea 3X…OD తూటలిో ఔయౌన, 2య్టర్ష ఫాటిల్ ణో యతాధాలన  ై 
చలాల నఽ. 
 యతాధాల నఽండి ముఔకలు ముయౌచిన తభఴత యటితు ఔుండీల నఽండి యయేత చలే ధలేన ై ధాటానఽ. ఇ ధాటడంలో ఄయ తాిడకిి 
ఖుయవపణాబ ఔనఽఔ యటకిి తగినంత ఫలం ఆచేే  ఈథేదశంణో భూడె భోజుల వయఔు OD గ భెమిడీ కొనసగించానఽ. య ంటధే 
ముఔకలు  ఫలాతున పంజుకొతు బయపగ న యఖసగబై. తభఴత కొతునధ లలవయఔ తిీభోజూ 5భోజుల కొఔసభి చలుల త 
ఈండయేయభు. ముఔకలు 5 ½ ఄడెఖుల ఎతేా న భగి,ి భంచి ఫేలుయఔం న దదల జై్ టటభాటోలు కమసగనియ. యతులో కొతున చాలా 
న దద  ల జైు వయఔు న భగిి భెండె భూడె టభాటాలు సఽభాయత ½ కిలో వయఔు ఫయతవప తగనిటలల  ఔనఽగొధానభు. (తౄో టోలో 
చాడవచఽే). 
ఫేభు యలేన ఆతయ ఔయగమలు కొభెెట్సష, ఫచేయౌఔయ, లఴస్క చార్్,  వంకమలు భభమిు తృలఔయ వంటయి అభోఖమఫ ైనయగ 
భభిము ఫలంగ ఈననటలల  ఖభతుంచాభు. ముఔకలు ఄతునటికట భా గభె్న్ లో తమాయతచలేన ఔంతోృ సఽీ  ఎయతవప యమేడంణోతృటల 
గొంఖయ పయతఖులు, అడ్సష(అఔుననేఽ/చేథోభ), ఇఖలు , చీభలు,  మియ్ఫగ్ష (నండ ిపయతఖులు) భభమిు ఆతయ కటటకలు 
భభిము ణ ఖుళ్ల  నఽండి యక్ించడాతుకి ఆంటోల  తమాయత చలేన మియకమ మిశభీంణో నచికభి చేసభు.  ఫేభు న నై నభేొకనన 
య ైతిమాతుక్సష మిశీభం ఔీభం తఔుండా ఆవఴడం ఆథ ేముదటిసభి, భభమిు ఆంత న దద  టభాటాలు ఔయౌగి ఈండడం ఔడా ఆథే 
ముదటిసభ.ి యటి యతచి ఔడా ఎంణో ఫాఖుంథ.ి  
తృికటటషనర్ వమఖమ:  భా మియమిశీభం ఎలా తమాయత చేమాలో ఆఔకడ తృ ందఽయతసఽా ధానభు. ఄబణ ేన ైన నభేొకనన య ఫైరి టాతుక్స 
ముఔకల ణ ఖుళ్ళనఽ తుభోదించటాతుకి ఔడా సహమడెతేంథి: 1/2కలిో సననతు ఎయీమియభుఔకలు 3య్టయల తూటలిో 15-20 
తుమిషలు భభిగించి, 30 గీ భుల సఫుఫఔయౌన ఫాగ తివలల ఈంటలంథ.ి సఫుఫ ఔలుపటచ ేముఔకలఔు ఇ మియమిశీభం 
ఫాగ టిీవపంటలంథి. చివయగ భభో 3య్టయల తూటితు ఔయౌన చలాల భిే వడఫర మవలల ఈంటలంథి. ఄనంతయం లేరే ఫాటలి్ ణో కతూ లేథా 
పాయతీములు ఈయోగించ ేచీపయతణో గతు ముఔకలన  ైచిలఔభించవచఽే.   
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 2. కూటికట తగియౌ దెఫఫ తినన క్షు కోలుకొన ట 01339...అబెమిక 

2015 ల న ీంఫర్ 22 వ ణథేనీ ఔ చినన యఫల ర్ (తృడే క్ి) క్ ియ ైతిమాతుక్సష తృికటీషనర్ 
ఆంట ికటిికట లో కెగభి,ి ఔ కోణ్ంలో గజులోకి దాసఽఔుతు, డితృో బంథి. తృికటీషనర్ యబూతి 
గిధ న టలీ ఔుతు ఫమటఔు భగిెణాా యత. అ క్ిన  ైయబూతి చయౌల, గమతీ ిభంణాితున 
జనంచాయత. కతూ అ క్ ిఔదలలేదఽ, తలయేలాడేలంథి. వూనభ ితూయసఫ ,ై అమాసడెణోంథి. 
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తృికటీషనర్ క్తిు ధ భభథిగ తటీగ క్రిఴస అఖుతేననటీతునంచింథి. ణొందయగ అఫ  తూటణిో, చతేిలోతు లస భూతలో కిీంథి య ైఫరి  
భెమిడీ చేసయత:  
CC1.1 Animal tonic + CC10.1 Emergencies 
 అఫ  ధ భభథిగ క్భిుఔుకఔు లసభూత తఖలేగ, తఴయగ క్ి భందఽ ఈంచిన తూటితు కొంచ ం మింగయిేలంథి. కొతున 
తుమిషలలో క్ి తన తలధ తాి భభి కసాతూటితు తీసఽఔుంథి. కొథిదలేటోల  క్ ిఫ భిలఔేళ్ళణో, తన తల తిన చఽటృీ  చాలంథి. 
కొథిదతుమిషలమామఔ , తృికటీషనర్ య ైఫరి తూయత 3వమోణాదఽనఽ క్కిిచిేధా, క్ి ణాిఖలేదఽ. గొఫలంణో భవిపఴన బెగిభితృో బంథి. 
20 తుమిషభులలో  ముతాం సభసమ తీభితృో బ తృికటీషనర్ భనసఽ ణయేౌఔడింథి.  

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

3. విమిగిన కటివలమం ఎభుక, అతిసయం వమధతిో ఫలహీనబైెన యిౌ  02658...ఇటయ్ 

నవంఫయత4, 2013న భోమ్ యధఽలోల , సఴచఛంద లేవఔులు తీవంిగ గమడ,ి చాలా తూయసంగ డెనన నయౌలతు చాసయత. భయళ 
భభో 10 భోజుల తభఴత ఔ భూలలో డెనన ఄథ ేనయౌలతు చాలే వయఔ ఄథి యభకిి ఔనఫడలేదఽ. అ సభమంలో నయౌల ధొనణో 
నడవలేఔుండా వపననథి. నయౌలతు య య దైఽమతు వదదఔు తీసఽఔు య మలల యత. X-ray తీబంచగ, ఖత 2యభలుగ నయౌల తేంట ియభగిినటలల  
ణ యౌషంథి. నయౌలకి  ఄతిసయం ఔడా ఈంథ,ి ఄందఽవలల  నయౌలక ిపయతఖుల కోసం చికతిష చేసయత. ఇ తృికటీషనర్ భోఖులలో ఔయత నయౌలతు 
తభ ఆంటిక ితీసఽకెమలళయత. నయౌలతు నేిభణో చాసఽఔుంటృ  య తైియో చికితషనఽ కోయగ, నవంఫర్ 25న నయౌలక ికిీంథి య ఫైరి  భమెిడీ 
ఆవఴఫడింథి:  
CC4.6 Diarrhoea + CC12.2 Child tonic + CC20.7 Fractures…TDS 
యయంలో ఄతిసయం ూభిాగ తగిగ, నయౌల ఫయతవప న భిగనిథి. డిల ంఫయత 5న భయళ తీలన X- rayలో యభిగని ఎభుఔ ఫాగధే ఄతేఔు 
ఔుంటలననటలల  ఔతునంచింథి. కటిీీ (నయౌల) భాభూలుగ నడవఖలుఖుత థాతు తుయసం నఽండ ిఫమటఔు భవడం తృియంతేంచింథి. 
2014 జనవభి 5న య య దైమ తుపణ్ుడె తీబంచిన చివభ ిX-rayలో ఔట ివలమం ూభిాగ నమఫ నైటలల  ఔతునంచింథి. నయౌల ూభిా 
అభోఖమంణో ఫమటఔు వచిే, భంెడె నలుల లతు సయలు చమేఖల లాతికి వచిేనథి. థాతు అభోఖమం ఎంణో ఫ యతఖబమంథి.  

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

4. ఇన ల్బేటమీ రిగువమధ ి(IBD) & నాడీ తీవిత (WPW) గల యిౌ 02667... మున ైటెడ్ కూంగ్ డం 

గభపీల్్ ఄనఽ 15 ఏళ్ల  ఄలల ం యంఖుఖల తృికటీషనర్ భఖనయౌలకి భూడె తీవఫి ైన యమధఽలుఖలవతు తుభధ యణ్ జభగిింథి. ముదటిథ ి
ఆన ల్ఫేటభీ ఫొ య ల్ డలీజ్ (IBD) ఄనగ చినన నేిఖునఽ, కోల భభు, కలేమభునఽ యమదకిి ఖుభచిలేే నేిఖు యమది. థీతుక ియంతేలు, 
ఄతిసయం ఔడా ణోడ ై వపననయ. యయ దైఽమడిచిేన మాంటఫియోటకి్స భాతలిు నయౌలచేత మింగించడాతుక,ి సంయక్షఔుతుక ిఫాగ 
ఔషీఫ ైంథి. ఔనఽఔ నయౌల యమది నమభవఴటాతుకి SRHVP తృ టెతూషణో శకిావంతఫ నై య ైతియోతుక్సష భెమిడ ీ తమాయతచేసయత.  
ఄదనంగ, నయౌలకి యోల్ప-తృభికనషన్-య ైట్స (WPW) లండోిం ఄనగ హిథోిఖంవలల  తుమిషతుకి 400-500 సయతల  యేఖంగ కొటలీ కొధే  
ఄయతథ నై ధాడయీమది  వపననథి (నయౌల సదాయణ్ ల్ష తుమిషతుకి 200 సయతల ). యయ ైదఽమతుక ినయౌల ఖుండ లో ఔణ్తిివలల  లేథా సియణ్ 
వమవసాలో యఔాం ఖడ్ ఔటీడం వలన ఖుండ యొఔక వమవసాలో తిిషీంబన వపండవచేతు ఄనఽభానం వచిేంథి. అమన తెటా-ఫాల ఔర్, 
అలభనిలనఽ సాచించిధా, ఇ భందఽయౌచిేన తభఴత ఔడా చాలా సభసమలు వచాేబ. ఆయ ఆచిేన తయతయత ఄధేఔ 
దఽషరేపాయలు ఔడా ఏయడా్ బ. ఄందఽచే కిీంథి య ఫైరి  చికతిషనఽ తృికటీషనర్ ఫాిడ్స కలీంగ్ (సియం) చేసయత:  
IBD (నేిఖు యమదికొయఔు):  
#1. CC4.6 Diarrhoea + CC4.7 Gallstones...6TD 
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WPW కొయఔు:   
#2. CC2.3 Tumours & Growths + CC3.2 Bleeding disorders + CC3.6 Pulse irregular + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic...6TD   
Cardiac blockage (హిదమ సంఫంధ భూలయేతఔు): 
#3. Beta-blocker and heart pills potentised in SRHVP...BD 
 (ూభిా అభోఖమభునఔు): 
#4. CC1.1. Animal tonic...TDS  
నయౌల భలిాతిననఽసభించి తృికటీషనర్ ఄంచధాఫటిీ  1-9 తుమిషల వమవదలిో య ఫైేషిన్ సియం చేసయత. భెండెధ లలు గభీపల్్ లాయంగ 
ఈంథ ికతూ తఔుకవ అఔయౌ, ణాిగ ైఅసకిా లేఔతృో వడంణో శకిావంతభు చేలన (తోృ టెంటెజ్ై్) ల ీభబడ్స ఔడా సియం చేమడం జభిగింథి. 
నయౌల ఫలళనీఫ నైందఽన, తిిభోజూ నయౌలకి శకిావంతఫ ైన అహయ భమెిడ ీసియం చమేసగయత. గభీపల్్ జీయణశకిా ఫాఖుడి, ణాిగై అసకిా 
న భగిింథి. సియం సభమంలో న యౌల వపణాషహంగ వపండేథి. ఔభోజు నయౌల యంతిచమేటం, తన య నఽఔ కళ్ైళ తుచేమఔతృో వడంణో, 
తృికటీషనర్ చాలా తుయతణాషహడా్ యత. తృికటీషనర్ నయౌల హిథోిఖకయణ్ంగ క్షయణాతుక ిఖుభెైనథమేోనతు ఄనఽభాతుంచి నయౌలతు సో తౄన ై 
న టిీ, య ంటధే కిీంథభిెమిడీ సియం చేసయత: 
#5. CC10.1 Emergencies…for 9 minutes  
కంఫర  ఆసాా ధే గమభీల్్ రింతత తృ ంథింథి. తృికటీషనర్ ఆంఔ నయౌలతు ఫాదించభదతు, యయ దైఽమడితు నయౌచి, అ భోజు సమంతంి 
గభపీల్్ రశఴత తుదఔిు ఏభటల చేల నఽ. కతు ఫాఫా దమవలల  గభపీల్్ తభఴత చేలన సియభునఔు తిిసంథించినథి:   
#6. CC18.4 Paralysis…for 9 minutes or more 
కొథిదలేటోల  యతిమాతుక్సష య దైఽమభలు తిభిగభిగ, గభపీల్్ ఔుంటలత తనయ ైపఔు భవటం చాల,  నయౌలలో భాయత చాలా తఔుకవగ 
వపధాన, రశఴతతుద ిఄవసయం లేదతు ఄఔకడ,ే ఄపడే తుయణబంచి అఫ  సమంతంి య ైదఽమతు భఔనఽ యదఽద  చలే, భతంిణా నయౌలతు 
ఖభతుసాా  ఖడనిభి. అఫ  భతంిణా  #1, #2, #4, #5 భభమిు #6 వయఔు ఖంటకొఔ సియం కొనసగించి, ఇ కంఫర  బచిేభ.ి 
శంతిముత అంతభునకు: 
#7. SR272 Arsen Alb 10M 
నయౌలకి న ై భెఫ డీ సియభు చేసయత కతూ నయౌల వథలిే సభమం ఆంక భలేదఽ. కొతునసిభలమామక గభీపల్్ యంతేలు తగిగ , 
భాభూలు నడఔ కొనసగించింథి. అఔయౌ ఫ యతఖుడింథి. ఒనఔణో ఔడని సంయక్షణ్ణో నయౌల అభోఖమం ఎంణో ఫ యతఖబమంథి. ఇ 
భిఔవభ ీసభమంలోధ ేగభీపల్్ ఎలుఔనఽటిీ , చంన తృికటీషనయతక చానంచి, తనఽ ూభిాగ ట్స గ ఈధాననతు యతజువప చేలంథి. 
సంతృదఔుతు యమకమ: ఇ కసైఽ సంక్ాి యవయణ్ 2014 ఄంతభె తీమ సబ య ైతయిోతుక్సష సభాయేశం తృ ి లడింగ్ష లో చిఽభంిచ 
ఫడింథి. ఆటి ూభిా యవయణ్ సిభలవలల  ఔయౌగై పిావం, SRHVP ణో శకిావంతఫ నై భెఫ డీల ఈయోఖం యవభసిఽా ంథి. 

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

5. కళ్ళకు, తలకు గమాలతో యిౌ 02750...కెనడా  

లఴట ీఄనఽ యద ిఅడనయౌల, పటిీనటి నఽండ ిమజభాతువదద న భగిింథి. నవంఫర్ 2014లో తృ యతఖుయయత తభ తృలనఽ 
ణాిఖుతంటే చాల, లఴటీతు తలన ,ై ధోటిన  ైకొటిీ , యది కలువలో యలభైలయేత. మజభాతు తన మోటాయతల కైిల్ న ై, య ైతిమాతుక్సష 
తృికటీషనర్ ఆంటకిి నయౌలతు ణ చాేడె.  లఴట ీయపణో భూసఽఔుతృో బన ఔనఽన, చీయౌన న థాలణో ఔడి నడెసాా  పభనీచర్ ఔు 
ఖుదఽద కొనడం ఖభతుంచాయత.   
య ైతియోతుక్సష తృికటీషనర్ కిీంథి కంఫర  తమాయతచేల బచాేయత:  
CC1.1 Animal tonic + CC7.1 Eye tonic + CC10.1 Emergency + CC18.5 Neuralgia 
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ఔ చినన తృల లీక్స లేథా గజు గధి నలో 5భాతలిు తూటిలో లేథా తృలలో ఔభగిించి, ఆవఴగ లఴటీ బషీంగధే ణాిగింథి. భయతభోజు లఴటీ 
తృలు ణాఖడం ముదల టిీ , 2భోజులోల  ఆంట ిచఽటృీ  యతగడిసగింథి. అయధంగ లఴట ీఅభోఖమం భాభూలు లాతిక ిచయేతకోసగంిథి.  

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

 6. కైన్ర్ మోగంతో ఫాధడుతునన కుకక 02864...అబెమిక 

ఔ భళ ళ్, కైనషర్ ణో (ఛాతీ ఔుహయంలో) ఫాధడెతేనన తన 6 ఏళ్ల  ఔుఔక, ళెతూనిఽ య ైతిమాతుక్సష య ైదఽమతు వదదఔు తీసఽఔు 
వచాేయత.  యయ దైఽమడె కైనషర్ ఫాగ భుథిభిందతు, ళెతూ ికొథిదకలఫే జీయసఽా ందతు చ తృయత. ఔుఔకఔు రఴస నలేటం 
ఔషీభవపతేననథి. తృికటీషనర్ కైనషర్ న యతఖుదలనఽ ణ లుసఽకొతు ఇ కిీంథి భెమిడీ ఆచాేయత;   
CC1.1 Animal tonic + CC2.1 Cancer + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC19.1 Chest 
tonic + CC19.3 Chest infections…BD తూటిలో ఔయౌన ఆయఴయౌ. 
ముదటయియం తభఴత భళ ళ్ వచిే ళతెూి అభోఖమంగ ఔతునసఽా ననటలల , ఫాధ ఔడా తగిగనటలల  చ తృయత. ఄథే సభమంలో భళ ళ్ 
తన భభోఔుఔక ఫ డలో ఖత 12 సం.లు.గ ఖడ్ న భగిిందతు, దభమిిలా యయ దైఽమడె థాతుక ిభతేా భంథచిిే, ఫ డలో ఖడ్ 
శసారచికతిషణో ణొలగించాయతు చ తృయత. ఇ ఔుఔక, ళెతూి ఔడా క ైగధి నలో ణాిఖుతేధానమతు, ళెతూి భెఫ డీ 3యభలు తీసఽఔునన 
తభఴత ఇ భెండవ ఔుఔక  అభోఖమం ఔడా చాలా ఫ యతఖబందతు చ తృయత. శసారచికతిష తభఴత య ైతిమాతుక్సష తూయతవలలధే తన 2వ  
ఔుఔక ఔడా ఄంత తఴయగ కోలుఔుందతు ఔడా ణ యౌతృయత.   
 ళెతూి కైనషర్ తఖుగ భుకం టిీ , అభోఖమం లాయంగ వపంథ.ి కతూ కమనషర్ భుథిభితృో బయథాక య ైతిమాతుక్సష చికితష ఄందఔతృో వటంవలల , 
ళెతూిక ిూభిా అభోఖమం లతేంచటం ఔషీభతు అలశమం ఄవడం త యిోజనం లేదతు మజభాతు అలోచించిధాయత. ఫాధడెతేనన 
ళెతూితు 6యభల తభఴత  రశఴతతుదలిోకి ంనంచాలతు ఔుటలంఫం తుయణబంచింథి.  

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

7. న యౌ ుయుగులతో ఫాధడుతునన యిౌ 03528...తౄిన్స్ 

2 ఏళ్ల  నయౌల ఫాగ తింటలననటికట చాలా సననగ, ఫలళీనంగ వపండటంణో, థాతు ఫొ చఽే వూడితృో తేండటంణో, నయౌలభలంలో 
పయతఖులుననవతు తృికటీషనర్ సంథళే ంచాయత. జూన్ 27, 2015 న నయౌలకి భెమిడీ బవఴఫడింథి:  
CC1.1 Animal tonic + CC 4.6 Diarrhoea... గిధ నలో 200 మి.య్. తూటలిో 5భాతలిు ఔభిగంిచి, 7 భోజుల తృటల భోజంణా నయౌలకి 
ణాిఖడాతుకి బయఴయౌ.  
8 భోజులు య ైతమిాతుక్సష తూటితు ణాగని తభఴత, ఖుండతిు అకయంలో పయతఖులు, నయౌల భలంలో ఔతునంచినయ. ధ ల భోజులోల ధ ేనయౌల 
ఫయతవప న భగి,ి అభోఖమంగ తమాయబంథి. పయతఖులు తిభగిి భఔుండెటకెై, న ై చికితష ధ ల తయతయత, తిభగిి జుల ై 31 నఽంచి 
తృియంబఫ ైంథి. 

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

8. అండాశ్మ కైన్ర్ 02799... మున ైటెడ్ కూంగ్ డం 

56 ఏళ్ల  భళ ళ్ 2014 ల న ీంఫయత 5 న ఄండాశమం యొఔక 3 వ దశ A2 కిలమర్ ల ల్ కభిషధోభా ఄండాశమ కైనషర్ (OCCC) 
ణో వచాేయత. భోగిక ిహిథోిఖ సభసమలు ఈనన చభతి ిఔడా వపననయ. అఫ  2013 జూల ైలో ఖుండ తృో టలణో ధభనఽలు 
భూసఽఔుతృో బ, ఄదిఔదవిం చేభ ి30% భాతఫి ేతు చేసఽా నన ఉనభతిితేా లణో, తీవఫి నై లభనభీ ఎడ భాణో అసఽతిలిో చేభనిథి. 
అఫ ఔు చికతిషలేఔ ఆంటకిి ంనయేసయత. తయతయత అఫ ఔు య తైియోతుక్సష చికతిషణో ఄదఽబతంగ నమభబమంథి. (ఇ కసైఽ 
ఖుభించి యవభలనఽ సబ య తిైమాతుక్సష యొఔక 1వ ఄంతభె తీమ సదసఽష యొఔక తృ ి లడంిగ్ష, "# 1 Heart Attack ", నజేీలు 
53-54 చాడండ)ి 
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భోగి ఫాధడెతేనన బతయ థయీఘకల భోఖలక్షణ్ాలు:  టెపై్ -2 భధఽఫేహం -ఆనఽషయౌన్ ఆంజకె్షనఽల , ధోటి ఄలోల తి భందఽలణో ఫాగ 
తుమంతిించఫడనిథి. ఄలాగ ైఄలోల తి భందఽలణో ఫాగ తుమంతిించఫడెతేనన కోల భయమది(తృమంకిీమా టెైటసి్క). 2014 ఫే నఽండి 
భోగి ఈతఫన ఈదయం, దఖుగ , యకయంణో ఫాధడెత ఈధానయత. 2014 జుల ై 29 న అఫ  ఖభబశమంలో ఖడ్నఽ ఔనఽగొతు  
ఖభబశమాతున భకీ్ించగ, ఄండాశమ కమనషర్ తుభధ యణ్ జభగిింథి. కటమోత యనతు తృియంతేంచాయత, 2014 ల న ీంఫర్ 1 న 
ఉనభతిితేా లలో ఄదిఔదవిం చభేిన కయణ్ంగ అఫ  ముటీముదటిసభ ైతటలీ కోలేఔతృో బంథి. య ంటధే కటమోత యన తుయౌనేల, భోగితు 3 
భోజుల తభఴత డిరేరె్ చేరయత.  అఫ కనైషర్ ఔు భభై చికతిష తీసఽకోలేదఽ. అఫ  కిీంథ ియ ైతిమాతుక్సష సంఫంధ మిశభీాలణో చికితష 
తృ ంథాయత:  
#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 
Appendicitis + CC4.7 Gallstones + CC4.10 Indigestion + CC4.11 Liver & Spleen + CC8.1 Female tonic + 
CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 
disabilities + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic…6TD 
#2. NM45 Radiation + NM113 Inflammation + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 
Stress + SR324 X-Ray + SR348 Cortisone…QDS 
4 యభల తయతయత భోగ ి50% ఫ యతగెనైటలల  చ తృయత. అఫ  అఔయౌ భాభూలు లాతిక ిచభేి యకయం ూభిాగ తృో బంథి. అఫ  తన శకిా 
తిభగిి తృ ంథనిటలల  పాయంచాయత. #1 5TD క ితగిగంచఫడింథ,ి భభిము # 2 QDS గ కొనసగించింథి. 4 ధ లల తయతయత, జనవభ ి
2015 లో, అఫ ఔు సకతుంగ్ చేమగ కమనషర్ లక్షణ్ాలు ధాభభాతంిగ ఔడా లేవప. అఫ  ఆపడె 75% ఫ యతఖుడింథి. # 1 
భభిము # 2 భెండా QDS గ కొనసగబ. 6 ధ లల తయతయత, భోగ ి90% ఫ యతగెనైటలల  ధఽివభచిాయత. భాభిే 2015లో జభగిిన 
సకతుంగ్ అఫ  ఄవమయలలో ఎఔకడా కమనషర్ లక్షణ్ాలు లేవతు తుభధ భించి, అఫ ఔు సషీఫ నై భితృో రీ్ ఆవఴఫడింథి. కఫటిీ  2 
భెఫ డీలు TDS ఔు తగిగంచఫడా్ బ. అఖషేీ  13, 2015 న భోగ ితనక ిచాలా ఫాఖుందతు చ తృయత. అఫ  మిణ్ాలు చసేాా , చాలా 
చఽయతకెనై జీయతం ఖడ సగినథి. 2 భఫె డలీు BD ఔు తగిగంచఫడా్ బ. ఄకోీ ఫయత 7, 2015 ధాటకి,ి భోగ ిూభిాగ కోలుఔుననథి. 
ఄపడె # 2 తుయౌనయేమగ # 1 BD గ కొనసగింథి. ఄతున సకతుంగ్ తుయథేిఔలు ఄందఽఫాటలలో ఈధానబ.                                                                    
భోగి ఔుభాభెా యమకమ: ఖత 2సం.లు.గ భా ఔుటలంఫాతుకి చాలా ఔషీదశ. ఄభభ కభి్మాక్స ఄభెసఽీ  తభఴత తృిణ్ాలణో ఫమటడా్ ఔ, 
అఫ ఔు 3 ధభనఽలు భూసఽఔుతృో బ, ఉనభతిితేా ల యమదణిో వపందతు ఔనఽగొధానయత. అఫ ఔు ఖుండ  భాభిడ ిచబేంచటముఔకట ే
భాయగం. కతూ భిాథాలు యిోజధాలఔధాన ఎఔుకవ. య దైమ తుపణ్ులు భభొఔ చినన ఖుండ తృో టల అఫ  జీయణాతున ఄంతం 
చేమవచేతు సాచించాయత. 
ఄభభ సఴమియభ ియ ైతిమాతుక్సష తీసఽఔుంటలననథి. అఫ  భయళ అసఽతికిి భకీ్షలకోసం య యళనపడె, అఫ  ఫ యతగెనై అభోఖమం 
చాల, య దైఽమలు అశేయమడా్ యత. య ైదఽమలు అఫ  యల్ చ ైర్ లో చివభివయఔు చాలా ఆఫఫంథఔియఫ ైన జీయతం ఖడెపతేందతు 
వూళ ంచేయత. థాతుక ిఫదఽలుగ, అఫ  85% ఫ యతగెనై జీయతం అనందంగ ఖడెపణోంథి. 
ఔ సంవతషయం తయతయత, ఄభభ ఄండాశమంలో ఔణ్తిిణో, సషీంగ ఄండాశమ కమనషర్, 3వ దశలో ఫాధడెతేననటలల  తుభధ యణ్ 
ఄబంథి. ఖభబశమభునఔు శసారచికతిష చేలేా  ఫతిేఔుతేంథో లేథో  ఄతు  డాఔీయతల  ఄనఽభాతుంచాయత. కతూ ఇ ఄదఽబత భళ ళ్ 
అభైషన్ తబియటభోల  ణ యౌయ భగధ,ే తన ఔుటలంఫంఖూభిే ఄడగిింథి. య దైఽమలు ఔణ్తిి యమనా  చ ందఔుండా ణొలగించఫడిందతు 
నభాభయత. 
ఄభభఔు సఴమియభ ియ ైతిమాతుక్సష ణిేమఔంగ కనైషర్ య దైమయదానం తృియంతేంచే భుందఽ, తభఴత బవఴఫడనిథి. అఫ ఔు 6 సయతల  
కటమోత యన బచఽేటఔు తుయణబంచిభి. తుభశణో అఫ  జూతుమర్ య దైఽమల చికతిషలోధే ఈండితృో బంథి.  అఫ ఔు కటమోత యన 
ముటీముదటి ల షన్ లోధే భభో ఖుండ తృో టల వచిేంథి. పయౌతంగ, య ైదఽమలు కటమో చికతిషనఽ తుయౌనేరయత. 
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ఄటనిఽండి అఫ  య ైతమిాతుక్సష చికితష  కొనసగించింథి. య దైఽమలు సనఽఔల సంకైణాలణో ఄభభ జఫుఫ ఈశమిసఽా ననటలల  
నభుభతేధానయత. ఖుండ తృో టల, తీవఫి నై హిదమ యమదణిోఫాటల, 3వ దశలో సషీఫ నై ఔణ్తిితు చాపతేనన కమనషర్ నఽండి 
ఫమటడని ధా తయౌల సిఽా తం భంచి జీయణాతున ఄనఽబయసోా ంథి. సఴమీయభి య ైతిమాతుక్సష యొఔక ఄదఽబత సిదం భాఄభభ 
జీవనం. 

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

9. భుకుకెై కణితి, దీయఘకయౌక అజీయణ ం 03524...అబెమిక 

83 సంవతషభల వమకిా తన భుఔుకకొనన ై ఏయడిన న దదఔణ్తిి చికతిషకోసం య ైతిమాతుక్సష తృికటీషనర్ వదదఔు వచాేయత. అ ఔణ్తిి 
తుయతృమఫ నైథ ధైా, థాతున ై ఖత 5సం.లు.గ బతయ ఖడ్లు న యతఖుతేననయ. య ైదఽమడె ఄతతుకి యయధ ఄలోల తీ భందఽలణో చికతిష 
చేలధా యిోజనం ఔలఖలేదఽ. తుజాతుకి మాంటఫియోటిక్స మిధోల ైకిలన్ minocycline భందఽ దఽషరేపాయలణో, ఔణ్తిి ఄదాఴననంగ 
తమాభెైంథి. ఄతనఽ తనభుఔుకనఽ ణాకనిపడలాల  దఽయద, జిడె్ ణో చాలా చికగగ  ఈంథి. భోగ ితనక ిసఽభాయత 20 సం.లు.గ 
థీయఘకల ఄజీయణం వపననదతు భమదఽ చేసయత. ఄతతుకి ఆంక చాలా అభోఖమ సభసమలుననయ. ఄతనఽ ముదట ఔణ్తిి, ఄజీభిాక ి
భంథిభభతు కోభయత. 3 జూల ై 2015 న బల కిీంథ ిభెమిడ ీబవఴఫడనిథ:ి 
కణితి, అజీమాికూ:  
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic...TDS                                                                                                                           
ముదటయియం తభఴత ఄతనఽ య ైతియోతుక్సష భఫె డలీు ణో భహియం ఫాగ తుచేలందతు చ తృయత. ఄతతు జీయణకిీమ 40% 
నమఫ ైంథి. ఔణ్ితిలో భాయత లేఔునననఽ, కొతా ఖడ్లు లేవఔతృో వటం అరజనఔభఖ ఈంథి. ధ ల తయతయత ఄతనఽ తన జీయణశకిా 
గొగ నమఫ ,ై ఔతూసం 70% ఫ యతగెైనదతు చ తృయత. ఔణ్తిి చిననదవటం తృియంతేంచినందఽన ఄతనఽ చాలా అనందంగ 
ఈధానయత. ఔణ్తిి 20% చిననథ ,ై చయభం యంఖు ఔడా ఫ యతఖు డింథి. భభొఔ ధ లలో ఄతతు ఄజీయణం ూభిాగ నమఫ ైంథి. 
ఔణ్తిిఔడా 80% క్ీణ్ించి, ఄదఽబతఫ నై ఫ యతఖుదల ఔతునంచినథి. జీయణశకిా కంఫర  మోణాదఽ తగిగంచాయౌషన ఄవసయం ఈననందఽన, 
భెఫ డీలు భాయేఫడా్ బ. ఄకోీ ఫయత 18 న భోగిక ికిీంథి భెమిడలీు ఆవఴఫడనియ:  
అజీయణ భునకు:  
#2. CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies....OD 
కణితికూ: 
#3. CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & 
Memory tonic...TDS 
య ైతియోతుక్సష య ైదమచికితషలో వపననంతకలం, తన ఔణ్తిిక ికతూ ఄజీయణం కోసంకతూ ఄతనఽ ఏ ఆతయ భందఽలనఽ తీసఽకొనలేదఽ.  
నవంఫర్ 10వణథేనీ, ఄతున ఖడ్లు ఫ తాఫడి ఄణ్గిితృో బనయ. ముదటోల  ఔణ్తిి చాలా తఴయగ ఔుంచించఽఔు తృో బంథి గతూ తయతయత 
భందగించింథి. దఽయద, చికఔు తృో బ, ఔణ్తిి తృ డగి ఈంథి. # 3 ధోటథిాఴభ తీసఽకోవడంణో తృటల, తృికటీషనర్ ఄతతుకి కిీంథి భెమిడీ 
ఆచాేయత:  
# 4 CC2.3 Tumours & Growths… ఔయా్లేతు న టోి యౌమం జెయ్లణో ఔయౌన, ఄవసభతునఫటిీ  న ైన ూమాయౌ.  
భోగి య ైతియోతుక్సష తృికటీషనర్ వదదఔు భగ, యయత భామభబన ఔణ్తిిచాల "య ైతియోతుక్సష" ఄదఽబత సఴసాణా శకిాకి అశేయమ 
తోృ మాయత! భోగి య ైతియోతుక్సష చికతిషవలల  చాలా సంణోఱంచి, డమాఫెటసి్క, ఄదిఔ కొల సీ ే ల్, ఄదఔి యఔాతృో టలకోసం చికతిషనఽ 
తృియంతేంచాయత. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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10. భధ బేహం, చెవి కూరంద గడడ  10399...ఫాయతదేశ్ం  

41 సం.ల. వమకిా ఖత 3 ఏళ్ైళగ భధఽఫేహంణో ఫాధడెత, జూన్ 2010 లో య ైతయిోతుక్సష తృికటీషనర్ వదదఔు చికతిష తుమితాం 
వచాేయత. ఄలోల తీ భందఽలు తీసఽఔుంటలధాన య ఫైరి  ఔడా యడాలతు పాయంచాయత.  ఄతతుకి ఇ కిీంథి భమెిడ ీబవఴఫడనిథ:ి  
భధఽఫేహభునఔు:  
#1. CC3.1 Heart tonic + CC6.3 Diabetes + CC7.1 Eye tonic + CC12.1 Adult Tonic + CC13.1 Kidney & 
Bladder tonic…TDS 
ఄతనఽ తన ధ లయభీ భీల్ భందఽలకోసం ఔీభం తఔ తృికటీషనర్ వదదఔు వచేేయయత. 9 ధ లల తభఴత ఄతతు ఎడభ చ యకిీంద, 
ఫ డపాగన ఔండభల భుడి ఏయడింథి.  థాతుకోసం ఄతనఽ తన డాఔీభిన సంథిించాయత. డాఔీర్ ఄతతుక ికమనషర్ వచేే  భిాదం 
లేఔుండా, శసారచికితషణో ణొలగించాలతు సలహ ఆచాేయత, కతూ భోగిక ిశసారచికతిష చబేంచఽకోవటం బషీంలేదఽ. తయతయతి 2-3 
ధ లలోల , ఇ ఔండభల ఈఫుఫ చాలా న దదథిగ భాభింథి, ఄందఽవలన ఄతనఽ  య ైతియోతుక్సష తృికటీషనర్ వదద చికితష తీసఽకోదయౌచాయత. 
తృికటీషనర్ భెమిడీ బల యధంగ భాభేయత:  
గడడ కు, భధ బేహభునకు:  
#2. CC2.3 Tumours & Growths + #1…TDS 
ఔ సంవతషయం తయతయత ఖడ్ ఫ తాగ భాభ,ి 20 ధ లల తయతయత ూభిాగ ఄదిశమభబమంథి. భోగి చికతిష తిభగిి భాయేఫడింథ ి#1 
...TDS.                                                                                                                                              
ఄకోీ ఫర్ 2015నఽండ,ి భోగి చాలా సంణోషంగ ఈధానయత ఎందఽఔంట ేఄతతు డాఔీర్ ఔీభంగ తన భధఽఫేహం ఄలోల తి భందఽలు 
తగిగంచాయత. భోగ ి# 1 తీసఽకోవడం కొనసగించాయత.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 11. మొభుభలో తుయతృమబైెన బెతాతు కణితులు (కయౌ్పకైషన్స) 11573...ఫాయతదేశ్ం 

ఆటవీల తీలన భామోగీ మ్ లో తన ఎడభభొభుభలో 2వ దశఔు చ ంథని, తుయతృమఫ నై ఖడ్ ఈందతు ణ యౌల, య ైతియోతుక్సష 
తృికటీషనర్ యొఔక 55సం.ల. దఖగభి ఫంధఽవప అంథోళ్న చ ంథినథి. 9 సం.ల కిీతం అఫ  ఔుడి భొభుభలో కమనషర్ ఔు శసారచికతిష 
జభగిింథ,ి ఄటనిఽంచీ ఔీభం తఔ డాఔీర్ వదదఔు భీక్షలఔు య ళ్ైళచఽననథి. అఫ  బతయ చికతిషలనఽ అన, య ైతియోతుక్సష 
తీసఽకోవటాతుకి తుయణబంచఽఔుతు, 3 ఫే 2015 న య ైతయిోతుక్సష తృికటీషనర్ వదదఔు భగ అఫ ఔు కిీంథి భెమిడీ ఆవఴఫడింథి: 
CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC8.3 Breast disorders + CC12.1 Adult 
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 
3ధ లల తయతయత, కొతాభీక్షలలో ఔణ్తిి భామఫ నైటలల  చాగ భోగి చాలా అనంథించాయత. భొభుభ ఔణ్జాలం భాభూలుగ ఈంథి. 
భోగ ిభభో 3ధ లలు భహియం కొనసగించాయత. నవంఫర్ 2015 ధాటిక ి తృికటీషనర్ అఫ  భెమిడీతు OD తుయఴహణ్ మోణాదఽలో 
ఈంచాలతు ఄనఽఔుధానయత. 

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

12. అసధాయణ గుండె దడ (కరభఫదద ంగ లేతు హృదమ సందన), ఫాధాకయబైెన తుంటి 01620...తౄిన్స్ 

77 ఏళ్ల  భళ ళ్ 20 ఏనిల్ 2015న థీయఘకల ఖుండ దడ భభిము తేంట ిసభసమలఔు చికతిష చేమభతు కోభయత. ఔ ఏడాథితృటల 
అఫ ఔు తయచా  ఔీభఫదదభు లేతు హిదమసందన ఈండథేి. ఖుండ దడ కొకఔకసభి భోజంణా వపండథేి. తనఔు ఖుండ జఫుఫ 
వపననథేమోనతు అఫ  బమడినథి. కతూ అఫ  ఎలకోీో కభి్యోగీ మ్ (ECG) భితృో యతీ  భాభూలుగధే వపననథి. 
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ఄథ ిచాలఔ అఫ ఔు 4 ధ లల కిీతం ఎడభతేంటలిో ధొపలు ముదల ైనయ. కతూ ఎక్సష-భై లో ఏలోభు ఔతునంచలేదఽ. 
తేంటధిొనవలన అఫ  నడెచఽటఔు, ఫ టలల  బెఔుకటఔు ఫాధడెతేననథి. పాభీ వసఽా వపలు ఔథనిధా, మోలధా యభతీంగ 
ఄలలతృో వపచఽననథి. భోగకిి ఄలోతి భందఽలు నచేఔ, తన ఫాధలఔు ఎటలవంటి  ఄలోల తీచికణిాష తీసఽకొనలేదఽ.  
య ైతియోతుక్సష తృికటీషనయతన సంథిించఽయేళ్లో అఫ  ఎడణ యన లేఔుండా భాటాల డెతధ,ే పాయోథేఴఖలాతిలోకి య యళతోృ బంథి. ఆథి 
అఫ ఔు ఄలయటల ఄతునంచి, అఫ ఔు ఇ కిీంథి భిహయం ఆవఴఫడనిథి: 
గుండె అసంఫదద  సందనల కొయకు: 
#1. CC3.6 Pulse irregular + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic...TDS and if in crisis, 1 dose every 10 min for 1 hour or 2 hours if necessary 
తుంటినొ కొయకు: 
#2. NM3 Bone I + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscle & Supportive tissue...TDS 
థ ిభోజుల తభఴత, భోగి #1 ఖంటకొఔసభి తీసఽకోవడంవలల  ఖుండ దడ ూభిాగ తగిగనటలల  చ తృయత. ఖుండ నఽ ఫలంచేల ేదధతితు 
(కభి్మాక్స కొళభెనె్ష టకెినక్స) ఈయోగించి యరీ ంతి తీసఽకోవడం ధయేతేకోభతు భోగిక ిసలహ ఆచాేయత.                       4 
యభల తయతయత  భోగి తన తేంటిధొన తగిగ , భాభూలుగ నడవఖలుగ తేధాననతు చ తృయత. భోగ ికభి్మాక్స కొళభెెన్ష టకెనిక్స 
భంచిథ ేఐనటకి,ి ఈయోగంిచలేదఽ.  
6 యభల తయతయత అఫ  తనఔు ఖుండ క ిసంఫందించిన సభసమలేమీ లేవతు, 6 కి.మీ. (సఽభాయత 4ఫ ైళ్ైళ) కొకఔకసభి 
ఄంతఔంటే ఎఔుకవ నడచిి య ళ్ళఖలనతు, చాలాకలం తభఴత తనఔు అభోఖమం ఎంణో ఫాఖుందతు చ తృయత.                          
భెండె భెమిడలీ మోణాదఽ 2 యభలతృటల OD కూ తగిగంచఫడింథ,ి భభో 2యభలతృటల 2TW, అన ైన భందఽ అడాతుకి 2యభలు 
భుందఽ OW గ ఇచాాయు.  ల న ీంఫర్ 2015 ధాటకి,ి భోగి ఫాగ అభోఖమం తృ ంథ,ి తన సంణోషభు, ఔితజఞత వమఔాం చేసయత.    

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

13. తకుకవ యకాిసయణం, వ న న నొ, తెలికుస భ వమధ,ి ద యద 02799...మున ైటెడ్ కూంగ్ డమ్ 

76 సం.ల. భళ ళ్ చాలా చలలతు తృథాలు, య నఽనధొన, ణ లల ఔుసఽభయమదణిో ఫాధడెత 2014 జూల ై 23 ణథేనీ  తృికటీషనర్ 
వదదఔు వచాేయత. ఫాలమంనఽంచి తఔుకవ యఔాసియణ్ కయణ్ంగ, అఫ  ఎలలపడా ఄతిశ్రతలంణో ఫాధడేయయత. సండలి ైటసి్క 
(spondylitis) కయణ్ంగ య నఽనధొనణో ఖత 20 సం.లుగ ఫాధడెత, ధొన ఈశభధాతుకి భాతలిణో చికితష తృ ంథాయత,   
కతూ ణాణాకయౌఔంగ చాలా తఔుకవ ఈశభనం ఔయౌగైథి. ఆయ కఔ భోగి ఆతయ భందఽలేయ తీసఽకొనలేదఽ. అఫ ఔు కిీంథ ియ ఫైరి  భెమిడీ 
ణో చికతిష జభగిింథి: 
యకాిసయణ బెయుగు కొయకు: 
#1. CC3.1 Heart tonic + CC3.5 Arteriosclerosis + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult 
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS for one month, then TDS 
సండుల ైటసి్క కు: 
#2. CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue + CC20.5 Spine…QDS ధ ల వయఔ తయతయత TDS 
3½ ధ లలతయతయత, భోగి తనతృథాల చలలదనం ఫాధ 30% నమఫ ైనటలల , య నఽనధొన 20% తగిగనటలల  చ తృయత.  సిఽా తం అఫ   
#1 and #2 TDSగ తీసఽఔుంటలధానయత.   
భోగి ఔసభ ివచిేనపడె, ఖత 1½ సం.లు.గ తనఔు ణ లలఫటీ (ణ లల  ఔుసఽభయమది), థాతుభూలంగ యోతువదద దఽయద ఔలదతు, 
ఫాధగ చ ననథి. అఫ  థీతుకి బయ చికణిాష తీసఽకోలేదఽ. అఫ ఔు కిీంథి భెమిడీ ఆచాేయత:  
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తెలిఫటట  లేక కుస భ వమధ,ి ద యదకు: 
#3. CC8.1 Female tonic + CC8.5 Vagina & Cervix + CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.7 
Fungus…QDS ధ ల వయఔ తయతయత TDS 
ఏడెయభల తయతయత, భోగి తనక ిణ లల ఔుసఽభయమద,ి దఽయద ూభిాగ తగిగతృో బనటలల  ఔితజణణాూయఴఔంగ ణ యౌతృయత. ఔనఽఔ #3 
మోణాదఽ BD కతిగిగంచి ఔ యయం భోజులు తయతయత అన ేభుందఽ భభొఔ యయం OD గ సాచించాయత. అఫ  ఆతయ యమధఽల 
లక్షణ్ాలు ఔడా ఫాగ తగిగనయ: అఫ  య నఽన ధొన 70% తగిగంథ,ి భభిము చలలతు తృథాలు 50% నమఫ నైయ. అఫ  # 1 
భభిము # 2 TDS గ కొనసగించాయత. 30 ఫ ే2015 న చాలనపడె, అఫ  య నఽనధొన భభిము చలలతు తృథాలు 90% 
ఫ యతగెనైయ, కఫటిీ  # 1 భభమిు # 2 BD కి తగిగంచఫడా్ బ. 23 ల న ీంఫర్ 2015 న భోగి తన య నఽనధొన, చలలతు తృథాలు 
ూభిాగ తగిగతృో బనటలల  ణ యౌతృయత. ఄకోీ ఫర్ 2015 ధాటకిి, అఫ  #1 భభమిు #2 నఽ OD కొనసగసిఽా ధానయత.  

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

14. యకాహీనత 02799...మున ైటెడ్ కూంగ్ డమ్ 

2015 జుల ై  10న ఆనఽభు (ఐయన్ డ ఱమతూష) లోంవలల  ఔయౌగని  యఔాళీనతణో ఫాధడెతేనన ఔ 26 ఏళ్ల  భళ ళ్  తృికటీషనర్ 
వదదఔు వచాేయత. కొతున భాసలుగ అఫ  చాలా ఄలసటణో ఫాధడెతేధానయత. యఔా భకీ్షల థాఴభ శభీయంలో ఆనఽభు 
లోనంచినటలల  ణ యౌల, అఫ  డాఔీర్ ఐయన్ భాతలినఽ ఆచాేయత. కతూ యతుభూలంగ అఫ  భలఫదధఔం, భలథాఴయం చఽటృీ  
ఔండభలు తగలి, తీవతియఫ నై ఫాధవలన భాతలినఽ తుయౌనయేసయత. అఫ  ఆతయ భందఽలనఽ తీసఽకొనలేదఽ. అఫ ఔు కిీంథ ిభెమిడీ 
ఆవఴఫడింథి: 
NM2 Blood + NM12 Combination 12 + NM22 Liver + NM45 Atomic Radiation + OM1 Blood + OM28 Immune 
System + BR1 Anaemia + SM1 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR216 
Vitamin E (organic origin) + SR256 Ferrum Phos + SR306 Phosphorus + SR324 X-Ray + SR360 VIBGYOR + 
SR361 Acetic Acid + SR494 Haemoglobin + SR529 Spleen + SR561 Vitamin Balance…QDS 
6 యభల తయతయత, అఫ  ఄలసట సఖం తగిగ, శకిా వచిేనటలల  పాయంచాయత. మోణాదఽ TDS ఔు తగిగంచఫడింథి. ఄకోీ ఫర్ 2015 లో 
భోగి తన సదాయణ్ లాతికి తిభగిి వచిేనటలల  పాయంచాయత. ఄకోీ ఫర్ 12 న జభిగని యఔాభకీ్ష అఫ  శభయీంలో ఆనఽభు సా బ ఆపడె 
సదాయణ్ఫ ైనదతు ధియఔభించటంణో, మోణాదఽ ఆంక BD కి తగిగంచఫడింథి.  

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

15. గుండెకు శ్సారచికూత్ జమిగిన తమాత గుండెలో చినన తోృ టలి  02890...అబెమిక 

య ైతియోతుక్సష తృికటీషనర్ 74 ఏళ్ల  సో దభిక ి2013 లో ఖుండ తృో టల వచిే, ఖుండ -ఫెైతృస్క శసారచికితష జభగిింథి. శసారచికతిష తభఴత, 
ఏయడ్ చినన యఔాం ఖడ్ల కయణ్ంగ టాితుషఎంట్స ఆఱమిక్స అటాక్సష(TIA) లేథా  చిననసోీ ే క్సష ఄనఽబయంచాయత. దఽయదిషీవరతా  
థీతువలన మింఖడం/తృ యఫాయడభునఔు సంఫందించిన నేయిణ్నఽ తుమంతిించే ఫ దడెలో పాఖం తృడబనథి. ఔనఽఔ యరీ ంతి 
సభమంలో ఔడా అఫ  తినడం లేథా భాటాల డటం గొంతే తృ యఫాయఔుండా చమేలేఔతృో తేధానయత. అఫ  ఄదిఔ కొల సీ ే ల్ కోసం, 
యఔాం లేఫడెటఔు, భందఽలు యడ,ి ఔధ ల చికతిష తభఴత బంటకిి వచాేయత. తృికటీషనర్ అఫ ఔు ణోడెగ తులఫడ,ి కింథి 
భెమిడితు ఆచాేయత:  
శ్మీయంలో నొులకు, కటళి్నొులకు: 
#1. CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…BD 
గుండెనొకూ, గుండెతృో టలకు: 
#2. CC3.4 Heart emergencies + CC3.5 Arteriosclerosis + CC18.4 Paralysis…BD 
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కలేమభునకు (యౌవర్), చయభ వమధికూ:  
#3. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC21.1 Skin tonic + CC21.5 Dry Sores…BD 
# 2 యొఔక ముదటి మోణాదఽ తన సో దభి ధాలుఔ కిీంద న టిీనపడె, య ైతియోతుక్సష తృికటీషనర్ కి ఫాగ ఫ యతఖుదల ఔతునంచింథి. 
అఫ  చఽయతకెైన ఔళ్ళణో, మదాకియఫ నై శకిాణో, ఫహుళ్కయమతుపణ్తణో ఔతునంచాయత. థాతువలల  య ఫైరి  ఓషధంలో భోగిక ియరఴసం 
ఫలంగ ఏయడింథి. అఫ  మోణాదఽ కియం, సాచించిన యధంగ య ైఫరి  భందఽలు కొనసగించాయత. అఫ  గొంతే లభాయటం 
ఔీభంగ తగిగ, ఏడాథి ఖడచిసేభకి,ి ఄథి 100% తృో బంథి. ఄకోీ ఫర్ 2015 వయఔు, ఔీభదదతిలో కఔుధాన, భోగ ియ ఫైరి  ణో కొనసగి  
అలసమంగధ ధైా అఫ  తన ూయఴశకిాతు ఄదఽబతంగ తృ ందఖయౌగయత.  
తృికటీషనర్ యమకమ: థ ైవఔి ఇసఴసాతలో సషీఫ నైథి. ఄంణేకఔ భోగి, తృికటీషనర్ బదదభకిట ఆథి ఔ భంచి ఄనఽబవఫ ై మిగియౌంథి. 

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

16. గజజ లోి  హెమినమా (ఇంగెవానల్ హెమినమా) 02899...మున ైటెడ్ కూంగ్ డం 

63 సం.ల. పయతషేతుకి 29 జూన్ 2015న ఖజెలోల  పటిీన వభితెజం వపననదతు డాఔీర్ష తుభధ భించిధాయత. అ భుందఽభోజు  ఄతనఽ 
ఔుభీేలో ఔభొేతు, ూజచసేఽా ండగ, ఖజెలవదద  ధొన వచిేనథి. ఇధొనక ిఎటలవంట ిభుందఽ సాచనలు లేవప. భయళసభి, ఄతనఽ 
య ైదమ భకీ్షక ియ ళ్ళగ, భలిాతి చాలా ఫాదాఔయఫ ైనథిగ భాభంిథి. య ైదఽమడె ఈతఫన నేఖిునఽ భెండెసయతల  థాతుసా నంలోక ిణోిలధాడె. 
లాబంలేఔ య దైఽమడె శసారచికతిష చేమాలధానడె. కతు భోగి య దైఽమతుకి చ ఔుండా, య ైతమితుక్సష ణో తృటల న బన్ కలిల ర్ష తీసఽఔుంటే 
య ైతియోతుక్సష చికతిషవలల  ఫహుర తనఫాధ తఖగవచేతు ఄనఽఔుధానడె. తృికటీషనర్ భలిాతి 6-8 యభలతృటల యమయకే్ించటాతుకి 
ఄంగీఔభించి భిలాతి థఖిజాభిణ ేభాతంి, అసఽతిికి ధయేతగ య ళ్లభతు భోగితు కోభిభి.  తృికటీషనర్ భోగకిి ఇ కిీంథి య ఫైరి  మిశీభాలతు 
ఆచాేయత.  
CC4.9 Hernia + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS in 
water 
ఔభోజు చికతిష తభఴత, ధొన 50% తగిగంథి కతూ నేఖిులు తృ తాిఔడెప గోడనఽ తృ డెసఽా నన ఫాధ తఖగలేదఽ. 3 భోజుల చికతిష 
తభఴత, ధొన 80% తగిగనథి. నేిఖులధొన ఔడా ఈదమం యభోచనం సభమంలో, భోజులో ఔసభి భాతఫిే ఔలుఖుతేననథి. 
భభో 4 భోజులోల  ధొన ూభిాగ తృో బంథి. భోగిక ినేిఖుల ఫాధ ణ యౌమలేదఽ. 2యభల తభఴత ఄతనఽ 100% ఫ యతఖమామయత.  
ల న ీంఫయత 2వయయంలో డాఔీర్ భకీ్ించి, ూభిాగ నమఫ నైటలల  తుభధ భించయేత. అమనఔు ఆటవీల చలేన అభోఖమభకీ్షలో, వభతిెజం 
ూభిాగ నమఫ నైటలల  తుభధ భించిభి. కొందయత భోఖులు వభితెజంవపనన తృింతంలో ఔండభలనఽ ఫలోనతేం చమేటాతుకి 
మితినసా యతు, సిఽా త భోగి యషమంలో ఄథే జభిగిందతు డాఔీర్ చ తృయత. కతు పాభ ీఫయతవపలు ఎతాి, ఖజెలో ఔండభలనఽ ఫలభచిే 
యమమాభాలనఽ చమేఔడదతు భోగికి సలహ ఆచాేయత. OW యొఔక తుయయణ్ మోణాదఽణో కొనసగించాలతు తృికటీషనర్ సలహ 
ఆచాేయత కతూ భోగి OD గ కొనసగించాయత. 

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

17. దీయఘకయౌక తొృ తాికడుు నొ & భలఫదధ కం 03523... మున ైటెడ్ కూంగ్ డం 

8 సం.ల. తృ ఖత 3 సం.లు. గ తృ తాి ఔడెపలో ధొనణో ఫాధడెతేననథి. అ ధొన ఖటి యేళ్లో కసా తఔుకవగ, భతిి యేళ్లో 
ళెచఽేగ వపంటలంథి. ధొన తీవతినఽఫటిీ  కొతునభతేిలు అఫ  ధలేన ై ఫాధణో థొయతల తేండథేి. అసఽతిిలో భీక్షలు ఄతూన 
చేబంచిననఽ, య దైఽమలు కయణ్ాతున ఖుభిాంచలేఔతృో మాయత. ఖత 11 ధ లలుగ అఫ  భలఫదధఔంణో ఔడా ఫాధడెచా, థీతు కోసం 
ఄలోతి భందఽ తీసఽఔుంటలననథి. 24 భాభిే 2015 న అఫ ఔు కిీంథి భెమిడీ ఆచాేయత:  
 #1. CC4.3 Appendicitis + CC4.4 Constipation + CC12.2 Child tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS 
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యయం తయతయత, తృఔుధొన 10% తగిగనదతు, తయౌల చ తృయత. ధ ల తయతయత, ధొనక,ి ధొనకి భధమ యభభాలు 
ఎఔుకవఖుటబయకఔ, 70% ఫ యతఖుదల ఔయౌగింథి. అఫ  భలఫదధఔం 100% తగిగనథి. న ై కంఫర క ిభభో భెండె మిశీభాలు 
చేయేఫడా్ బ: 
#2. CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + #1...TDS 
సిఽా తం ల న ీంఫర్ 2015 ధాటకి,ి తృ ఄపడపడె ఄనగ 15భోజులకొఔసభ ిధొనణో ఫాధడెణోంథి. ముదటఔిధాన ఫాధ 90% 
తగిగనథి. ఔనఽఔ ధొన వచిేనపడె భాతఫి ేఇ భహియం ఆవఴడాతుకి ఫదఽలు, తయౌలకి తుయయణ్గ OD గ ఆవఴభతు సాచించిభి.      
భోగి తయౌల యమకమ: ఫ ే2012 లో భా 5 సం.ల.ఔుభాభెాఔు తీవఫి ైన తృ తాిఔడెపధొన ముదల ైనథి. అఫ  థాథాప తిి భోజూ, భోజులో 
చాల పాఖం అ ధొనణో కొతున ధ లలతృటల ఫాధడనిథి. ఄధఔే తతుఖీలు, ఈదయ సకతుంఖు చేలన తయతయత ఔడా, య ైదఽమలు అఫ  
సభసమ ఔనఽగొన లేఔతృో బభి. ఫే నఽండి 2014 అఫ ఔు భలఫదధఔం ఔడా వచిేనథి. అఫ  ఔడెపధొన కొనసఖుతధ ే
వపననథి. 
భాభిే 2015 చివభలిో, అఫ  తూటణిో సబ య ైతయిోతుక్సష భమెిడీ తీసఽకోవటం తృియంతేంచినథి. కొతునభోజులోల ధ ేభలఫదధఔం ూభిాగ 
తగిగంథి. అఫ  ఔడెపధొన ఔడా తయచఽగ భవటం లేదఽ చాలావయఔు తగిగంథి. ఆపడె అఖషేీ  2015 లో, అఫ ఔు సఖటలన 15 
భోజులకొఔసభి ధొన వసఽా ంథి. ఄపడె ఔడా ఖతంలో భాథభిిగ తీవంిగ కతు, ఎఔుకవలేప కతు వపండదఽ. ధనేఽ అఫ  ఫాధ 
93% తగిగందతు చ ఖలనఽ. 
భాతలిు భా ఔుభాభెా జీయతంన ై ఄతృయఫ ైన పిాయతున ఔయౌగించినయ. ధొనతీవతి వలల , అఫ  తృఠరలలో ధలేన ై భఠం యేసఽఔుతు 
ఔయతేండలేఔతృో బయథి. కొతున భోజులతృటల అఫ  డెఔుతు భాతఫి ేవపండథేి. అఫ నఽ అలాతిలో వథియౌ, ఫేభు ఫమటఔు య యల, 
భోజుయభ ీజీయతం కొనసగించలేఔతృో మాభు. అఫ  భలఫదధఔం కోసం తీసఽఔుంటలనన ఓషధంవలల  ఏమి ఫ యతఖవలేదఽ. భా 
ఔుభాభెా అభోఖమం ఎపడ లా వపంటలంథో  ణ యౌమఔ ఫభేు భుందఽ తృల తుంగ్ చేమలేఔ తృో బయ యయభు. ఄదిషీవరతా , థేవపతు 
దమవలన భా లేనళ తేడె ఆటవీల సబ య ైతియోతుక్సష కోయతషనఽ చరేడతు ఫేభు ణ లుసఽఔుధానభు. తక్షణ్ఫ ేభనఔు 
కవలలంథ ిసభగిగ  బథనేతు పాయంచాభు. ఆంత తఴయగ ధాఔుభాభెా ఫాధ తఖగడం ధాకొఔ ఄదఽబతం. ఄంణేకఔ, అఫ ఔు ఆపడె 
ఫాధ ఔయౌగిధా, చకెకయభాత ితీసఽకోగధ ేయ ంటధే ధొన భామభవపతేంథి. ఆథి భనందభికట బఖవంతేడచిిేన వయభు. 

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

18. భలదాాయంవదద  ఫాధాకయబైెన గులు (మానల్ పషర్) 10355...ఫాయతదేశ్ం 

ఖత 2ధ లలుగ భలథాఴయం వదద  చీయౌఔణో ఫాధడెతేనన ఔ 75 ఏళ్ల  భళ ళ్ జూల ై 2015 లో చికతిష తృ ంథాయత. భలయసయెన 
సభమంలో అఫ ఔు భంట పడెణోంథి. ఏయధఫ నై భసలా వసఽా వపలు, కయప వసఽా వపలు తినలేఔతృో తేధానయత. అఫ ఔు కిీంథ ి
భెమిడీ ఆవఴఫడింథి:  
CC4.4 Constipation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS 
అఫ  ఆతయ భందఽలనఽ తీసఽకోలేదఽ. ఔ ధ ల తయతయత అఫ ఔు భంట 80% తగిగనథి. భలథాఴయంలో గయిౌన భిభాణ్ం 
సగతుక ితగిగంథి. అఫ  కొథిదకొథిదగ భసలా, కయంఖల అహయం తినఖలుఖుతేధానయత. 2ధ లల తభఴత అఫ  భోఖలక్షణ్ాలు ూభిాగ 
తగిగ, అఫ  భాభూలు గ తినఖలుగ త ఈండడంణో మోణాదఽ TDS ఔు తగిగంచఫడింథి. ఄకోీ ఫర్ 2015 ధాటకి,ి భోగ ిTDSగ 
యడెత చాలా అనందంగ ఈధానయత.  
సంతృదఔుతు యమకమ: భోఖలక్షణ్ాలు ూభిాగ తగిగనందఽన, మోణాదఽ OD కి తగిగంచి, ఔీభంగ OW తుయఴహణ్ మోణాదఽ గ ఆయఴయౌ. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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19. తీవిబైెన ఆభితతాం (అసడుట)ీ 10355...ఫాయతదేశ్ం 

2015 ఫే 15వ ణథేనీ, య ైతయిోతుక్సష తృికటీషనర్, 52 ఏళ్ల  భళ ళ్ఔు తీవ ిఅభల ణాఴతుకి చికితష చేసయత. ఖతధ ల భోజులుగ, భోగి 
ఄజీయణం, ఔడెపఫఫయం, అఔయౌ లేఔతృో వపట, ఄతృనయమువపలణో ఫాధడెతేధానయత. అఫ  ఎంటాలడ్స భాతలిు తీసఽఔుననటకిట 
ఫాధలలో భాయతలేదఽ. భోగణిో భాటాల డెతేననపడె, అఫ  తనజీయతంలో పాఖఫ నై ఎవభవిలనధో తీవంిగ ఫాధడెతేననటలల   
తృికటీషనర్ ణ యౌసఽకొతు ఇ కిీంథ ిభెమిడీ ఆచాేయత:  
CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS  
య ైతియోతుక్సష తృియంతేంచినపడె భోగి ఎంటాలడ్స తీసఽకోలేదఽ. ఔ యయంలోధ,ే అఫ  భోఖలక్షణ్ాలతూన ఔతూసం 30% తగిగనటలల  
చ తృయత. 4 యభల తభఴత, 90% తగిగ, అఫ ఔు 2ధ లలోల  ూభిాగ ఫాధలతూన తగిగతృో బనయ. ఄపడె మోణాదఽ ఔీభంగ కిీంథి 
యధంగ తగిగంచాయత: QDS 4యభలు, తయతయత TDS 2ధ లలు, చివయగ OD 2ధ లలు బచాేయత. భోగి ూభిా అభోఖమవంతేభల ైనథి. 
నవంఫర్ 2015 వయఔు తిభగిి అ యమధఽల లక్షణ్ాలేమీ తిభగిి భలేదఽ. 

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

 20. దీయఘకల కడుునొ 10363...ఫాయతదేశ్ం 

ఖత ఏడాథగి 14 ఏళ్ల  ఫాలుడె ఔడెపధొనణో ఫాధడెతేధానడె. ఫాలమంనఽండి ఫాలుతుకిఖల పతృ డి ఄల భీెల థయీఘకయౌఔ 
పిావఫే అ ఔడెపధొతు ఄతతు డాఔీర్ ఄతేతృిమం. ఔడెపధొన తీవతివలల  అ ఫాలుడె ఖంటలకొథీద  ధేలమీద తృ యతల త, 
తృఠరలఔు ఔడా ధ లల తయఫడి హజయత కలేఔతృో బయయడె. ఄతతుకి ల ీభబడ్సష ణోసహ ఄలోల తి భందఽలణో చికతిష చబేంచిధా, 
ఏభాతంి ధొన తఖగ  లేదఽ. 2013 అఖషేీ  15న ఆతయభందఽలతూన అన, య ైతియోతుక్సష తృికటీషనర్ వదదఔు వచిేనపడె, ఫాలుతుకి 
కిీంథి భెమిడీ ఆవఴఫడింథి:  
CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS 
భయతధాడె అ ఫాలుడతియౌల కవైలం ఔ మోణాదఽణో తనకొడెఔు ధొపలు ఫాగ తగిగనవతు, య ైతియోతుక్సష తృికటీషనయతక 
ణ యౌమచేలనథి. ఔడెపధొన 90% తగిగనథి. అ ఫాలుడె 4ధ లలు చికతిషనఽ కొనసగించాడె, ఄటకిి ఄతతుక ిూభిాగ 
నమభబంథి. మోణాదఽ ఄపడె ఔీభంగ తగిగంచి, జూన్ 2014 ధాటకిి OW తుయఴహణ్ సా బకి తగిగంచఫడింథి. ఄకోీ ఫర్ 2015 
ధాటకిి ఫాలుడె తన ణోటఫిాలుయవల  భంచి అభోఖమంణో వపననటలల  ఔనఽగొనఫడినథి. 

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

21. చెవితృో టల 11568...ఫాయతదేశ్ం 

జూల ై 2015లో, య ైతియోతుక్సష తృికటీషనర్ యొఔక 13ఏళ్ల  ఔుభాభెాఔు ఎడభచ యలో తీవఫి నైధొన ఔలఖసగనిథి. ఔ పంక్షన్ లో 
తఖగయగ లౌడ్స లఔర్ష లో వసఽా నన భూమజిక్స ఔికధ ేవపండి 1, 2 తుభుషలు యనడం వలన  అ ఄభాభబకి చ య ధొన 
తృియంబఫ ైంథి. అఫ ఔు ధొన ముదల ైన 2ఖంటల తయతయత యదధఫ నై కొఫఫభి నాధ లో తమాయతచలేన కిీంథి కంఫర  మిశభీం 
బవఴఫడనిథి:  
CC5.1 Ear infections…ితి 10 తుభుషభుల కొకసమ ి1 చఽఔక నాధ  చ యలో యేమగ, ధొన ఔకఖంటలో తగిగతృో బయ సభకిి 
తయౌలదండెిలు హబగ తుటృీ భేయత.  తయతయతి భోజు, మోణాదఽ 6TD కి తగిగంచఫడింథ,ి తయతయత ఔీభంగ తగిగసాా  భెమిడీ అన ే
వయఔ OD గ బవఴఫడినథి. 

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

22. భధ బేహు గంగీరన్స 02786...యష్మ 

19 భాభిే  2015 న అసఽతిలిో తన మితేిడితు చాడడాతుక ితృికటీషనర్ య యళనపడె, భధఽఫేహం వలల  ఔయౌగై ఄధేఔ సభసమలణో 
ఫాధడెతేనన 72 ఏళ్ల  భళ ళ్నఽ ఔలుసఽఔుధానయత. భోగితు సీో ే క్స తభఴత అఫ  గీ భం నఽండి అసఽతిిక ిణ చాేయత. అఫ ఔు 
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భధఽఫేహం ఎంతకలంగ  వపననథో  య దైఽమతుకి చ లేఔతృో బంథి. కతూ తనకి భధఽఫహేం చాలాఎఔుకవగ ఈండ,ి 
చాలాకలంనఽండి ఆనఽషయౌన్ యడెతేధాననతు ణ యౌతృయత. భధఽఫేహం వలన అఫ ఔు భూతనిండ య పైలమం, భెటధీా థ ఫఫ 
తినడంవలల  థాథాప ఄంధతఴం ఔయౌగనియ. అఫ ఔు భధఽఫేహంవలల  గంగీీన్ వచిే 2తృథాలు, మోకళ్ళలో యఔాసియణ్ ఫాగ 
తగిగతృో బ, చయభం భుదఽయత గోధఽభయంఖుణో చ టలీ  ఫెయడెలా తమాభె,ై భుటలీ ఔుంట ేచాలా న ళ్ైసఽగ వపననథి. అసఽతిలిో 
ఈననపడె, అఫ  తృథాలఔు తక్షణ్ఫ ేశసారచికతిష ఄవసయభతు అఫ ఔు చ తృయత. సోీ ే క్స చికతిష భుగలిన ధ ల తయతయత అఫ ఔు 
శసారచికతిష తుయణబంచిధాయత. అఫ  శసారచికతిష తీసఽకోలేనంత ఄధాభోఖమంగ వపంథి. తృికటీషనర్ ఇ కిీంథి భిహభతున నాధ ణో ఔయౌన 
తీసఽఔువచాేయత:  
#1. СС3.7 Circulation + СС21.11 Wounds & Abrasions…BD న నై ూమటాతుక ిభాతఫిే.                           
య ైదఽమడె భోగి తృథాలు 2ఖంటల తృటల తిి ఈదమం, సమంతంి 15-20 తుమిషలకొఔసభ ిభిహయం ఔయౌనన ణ లైంణో భయదన 
చేసయత. ముదటి 2ఖంటల తయతయత, భోగి తన కళ్ైల  ఫ యతఖబనటలల  చ తృయత. య దైఽమడ ిచికితషణో, కళ్ైళ భోజుకి భోజు ఫ యతఖుడి, 
కొతునభోజుల తయతయత భోగ ిఅసఽతి ినఽండ ింఫడనిథి. ణ లైంలో # 1. ణో తృటల, ధోటిథాఴభ తీసఽకొనఽటఔు కిీంథి ఏమిడ ి
ఆవఴఫడింథి: 
#2. NM6 Calming + NM20 Injury + NM25 Shock + NM32 Vein-Piles + NM81 Glandular Fever + OM3 Bone 
Irregularity + SM15 Circulation + SM17 Diabetes +  SM26 Immunity + SM27 Infection + SR264 Silicea 200C 
+ SR298 Lachesis 30C + SR325 Rescue + SR408 Secale Corn + SR457 Bone + SR507 Lymphatic 
Organ…6TD ధ లవయఔు యడాయౌ, అ తయతయత  TDS కొనసగించాయౌ. 
ఄట ినఽండి తృికటీషనర్ తౄో న్ థాఴభ భాతఫిే అఫ ణో భాటాల డయేయత. ధ ల తభఴత కళ్ళ యంఖు ఫాగ భాభి, శసారచికతిష యదఽద  
చేమఫడింథి. 3 ధ లల తభఴత, కళ్ైల  భాభూలు యంఖుకి భాభినయ. య దైఽమడె అఫ ఔు 15 నవంఫర్ 2015 న తౄో న్ చేలనపడె, 
అఫ  తన కళ్ైల  ూభిాగ కోలుఔుననటలల  తుయేథించాయత. అఫ  బంటోల  నడెసాా , భాభూలుగ తన ఖిహఔిణామలతునటితూ 
చేసఽఔుంటలధానయత.  

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

23. 2వ యకం భధ బేహం, బెటోపమిభన్స వలి ఎలమీజ 11567...ఫాయతదేశ్ం 

15 ఫే 2015 న 52 ఏళ్ల  భళ ళ్ 6 ధ లలకిీతం తుభధ భించిన భధఽఫేహం కోసం చికతిష కోయతత, య ైతియోతుక్సష తృికటీషనర్ వదదఔు 
వచాేయత. అఫ  నభూధా పయౌణాలు ఇ యధంగ ఈధానబ (అహయం తీసఽకోఔభుందఽ ఫలడ్స షేఖర్ : 190mg/dL, సదాయణ్ం  70-
110mg/dL; అహయం తీసఽఔునన తయతయత : 250mg/dL, సదాయణ్ సా బ  70 - 150mg/dL). ఔ భోజు మాదిచిఛఔ 
(భండమ్) ఫలడ్స షేఖర్ నఽ భకీ్ించినపడె 316mg / dL ఈంథ ి(సదాయణ్ సా బ 70-130mg / dL). ఄందఽవలన అఫ  
భధఽఫేహం ఆటికట తుమంతణి్లో లేదఽ. ఫ టోపభభిన్ భభమిు ఆతయ భధఽఫేహం భందఽలఔు అఫ  తీవఫి ైన ఄల భీె ణోతృటల 
(అఫ  వంకమ, చే, ఫంగమలదఽంలు) వంటి అహభలఔు ఔడా ఄల భీెలు ఔయౌగనిందఽన భోగి ఄలోల తి చికతిషనఽ 
తృ ందలేఔతృో మాయత. ఫ టోపభిభన్ యొఔక ఔ భాత ియసేఽఔుధాన, ఄతిసయం, ఫ ైఔభు భభమిు దదఽద యతల  ఔలుఖుతేననందఽన, అఫ  
హో మియోతి  మితినంఛాయత  కతూ పయౌతం లేఔతృో బంథి. ఖత 3 ధ లలుగ అఫ  ఫలళనీఫ ,ై ఄలసటణో, తృథాలభంటణో 
ఫాధడెతేధానయత. అఫ  తుదనిఽ అటంఔయతసాా  తిిభతిి  2, 3 సయతల  భూతయిసయెనఔు లేవవలలవచేేథి. భోగ ిఄధేఔ బళ్లలో 
ఫటీలు వపతేఔుత, రభీయఔశభీ, భానలఔ తాిడకిి ఖుయబంథి. అఫ  తండిఔిడా భధఽఫేహం భోగి. తండివిలల  జనఽమయంగ 
వచిేన భధఽఫహేంణో, అఫ  తాిడణిో ఔడని జీయతం ఄఫ తూ భలిాతికి నేిభనైంచిందతు తృికటీషనర్ పాయంచాయత. అఫ ఔు కిీంథి 
భెమిడీ ఆవఴఫడింథి:  
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CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic...TDS. 
య ైతియోతుక్సష చికతిష తృ ంథిన 10 భోజులలో అఫ  తృథాలభంట భుందఽ ఈననథాతులో సఖం తగిగంథి. అఫ  2,3 సయతల  ఫదఽలుగ 
భతికిి ఔసభ ిభాతఫిే ఫాతిమ్ క ియ మళళథి. అఫ  యఔాభులో చకెకయసా బ తఖగడం తృియంబఫ ైంథి. 2 ధ లలోల , అఫ  పోజనం 
తభఴత యఔాచకెకయ 156mg / dL ఔు డితృో బంథి. భభో 1½ ధ లలు చికతిష తభఴత, అఫ  ఈయసం భభమిు పోజనం చలేన 
యఔాం చకెకయలు భెండె ఔడా ూభిాగ సదాయణ్ఫ నైయ. (ఈయసం: 92mg/dL, పోజనం చలేన తయతయత: 115mg/dL; 
11 September 2015).  
ఄకోీ ఫయత 29న జభనిన భీక్షలో, పోజనప యఔాంలో చకెకయ (పోజనం భుందఽ: 90mg / dL, పోజనం తయతయత: 181 mg / dL) 
లో కొథిదగ ఫ యతఖుదల ఔతునంచింథి. తదఽభి యచాయణ్ తయతయత, భోగి ఔుభాయతడె ఄకోీ ఫర్ 19 న తన తయౌలకి య ైయల్ జఴయం 
వచిేందతు, 6 భోజులు మాంటఫీమాటిక్సష ణో సహ ఄలోల తిక్స భందఽలణో చికితష తృ ంథనిదతు చ తృడె. ఇ సభమంలో, అఫ  
తన య ైతయిోతుక్సష భందఽలు తీసఽకోలేదఽ. కతు ఄపడె భోగి ఫలళీనత, ఄలసట 50% తగిగందతు చ తృయత. అఫ  తృథాల 
నభలయమది భాయత లేదతు చ ననథి. తృికటీషనర్ భోగితు య ైతయిోతుక్సష అవదదతు చ న, సంథేహఫథే ధైా వలేా  తన ఄతేతృిమాతున 
ణ లుసఽకోభతు అఫ నఽ తృో ి తషళ ంచాడె. నవంఫర్ 2015 ధాటిక,ి భోగ ిచికితష TDS తీసఽఔుంటృ కొనసగింథి. అఫ  భధఽఫేహం 
ఆపడె తుమంతణి్లో ఈంథి. అఫ  చాలా సంణోషంగ ఈంథి. 

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

24. మెటీన ైటీస్క గెభంటోస, బమతీవిత (Panic attacks), అజీయణ ం 02802...మున ైటెడ్ కూంగ్ డమ్  

ఫవిభి 1, 2015న 65 ఏళ్ల  వమకిా , జనఽమయంగ వచిేన ఔంటయిమది భటెధీ టైసీ్క నగెభంటోస (RP) చికితషకె ైవచాేయత. ఄతనఽ 15వ 
సం.నఽండి చటీయంగ ఄంధఽడిగ భఖిణ్ించ ఫడేయడె. కలఔీభంగ ఄతతు దిఱీ  క్ణీ్ించింథి. ఆపడె ఄతనఽ నలుప, ఫూడిద 
యంఖులతు య్లభాతంిగ చాడఖలయతకతూ మిఖణా యంఖులేయ చాడలేయత. ఄతనఽ గమస్క, ఄదఔి కొల సీ ే ల్ (6.2 mmol / L) 
యపధొనణో ఫాధడెతేధానయత. ఄతనఽ కోంణో, తుభశగ వపధానయత. భోగ ికొల సీ ే ల్ కి సీ టిన్ ఓషదాతున సాచించిధా, భోగి 
తీసఽకొనలేదఽ. ఄతతుకి కిీంథి య ైతియోతుక్సష కంఫర  తృియంతేంచాయత: 
#1. CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver  & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + 
CC7.1 Eye tonic  + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles + CC20.5 Spine…TDS 
10 భోజుల తభఴత తృికటీషనర్ వదదఔు వచిేనపడె, భోగి తనఔు చాలా అంథోళ్నగ వపననదతు ణ యౌతృయత. తనక ిభతిళి్ైళ తీవ ి
బమాంథోళ్నలణో తుద ిసభిగగ  టీదతు, తనదిఱీ  ూభిాగ తృో తేంథేమోనతు చాలా బమభతు చ తృయత. ఄతతు చికతిష కిీంథి యధంగ  
భాయేఫడింథి: 
భానలఔ, పాయయేశ లక్షణ్ాలఔు: 
#2. NM6 Calming + NM25 Shock + NM95 Rescue Plus + SM39 Tension... hourly until better, then gradually 
reduce to OD.  
దిఱీ  ఫాఖుడెటఔు: 
#3. NM96 Scar tissue + NM72 Cleansing + OM25 Eye Retina + SR455 Artery + SR477 Capillary + SR526 
Retina + SR539 Vein …TDS 
న ైయధంగ భాయేడంణో ఄతతు భానలఔలాతి యఖేంగ ఫ యతఖబంథి. # 2 తీసఽఔునన 3భోజులోల  అంథోళ్న, తీవ ిబమాంథోళ్నలు 
75% తగిగనయ. 7భోజులోల  భోఖలక్షణ్ాలతూన ూభిాగ తృో మాబ. 3ధ లల చికతిషతయతయత (4 ఫే 2015) తనదిఱీ  50% ఫాఖబనటలల  
పాయంచాయత. ఄతనఽ ఆపడె కొతునయంఖులు, కొంతవయఔు భుకాలనఽ చాడఖలుగ తేధానయత. ఄతనఽ తన జీయణ సభసమలు, ఄదఔి 
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కొల సీ ే ల్ ఔు చికతిష తుభభతు ఄడిగయత. ఄతనఽ య ఫైరి  భెఫ డలీులు త, ఏ బతయ భందఽలు తీసఽకోలేదఽ. తృికటీషనర్ కంఫర నఽ 
ఇయధంగ భాభేయత: 
#4. NM21 KBS + NM22 Liver + NM29 SUFI + BR20 Eye  + SR216 Vitamin E +  SR480 Cholesterol + SR561 
Vitamin Balance + #3…TDS 
23 ల న ీంఫర్ 2015 న భోగి సందయవనలో తనఔు ఫాగ ఫ యతగెనైదతు చ న, య ఫైరి చికితష కొనసగించడంలో అసకిా చాతృయత. ఄతతు  
భానలఔ అంథోళ్న ూభిాగ తృో బంథి. ఄతతు ఔడెపలో యమువప సభసమ 75%, ఄతతు దిఱీ  60% ఫ యతగెైనయ. ఄతనఽ 
సిఽా తం భభతిున యంఖులు, ఄసషీంగ ఫాహమభైకలనఽ చాడఖలుఖు తేధానయత. ఄతనఽ బయషమత్ ఖుభించి అరజనఔంగ 
పాయసఽా ధానయత. ఄకోీ ఫర్ 2015 ధాటిక,ి ఄతనఽ కొల సీ ే ల్ సా బ ణ లుసఽకోవడాతుకి యఔాభకీ్ష కోసం ఎదఽయతచాసఽా ధానయత. ఄతనఽ 
ఔంటడిాఔీర్ వదద  తతుఖీకి య ళ్లనఽధానయత. య ఫైరి  తృికటీషనర్ కోభఔి కియం, డాఔీయత భెటధీాలో వచిేన భాయతలనఽ తతుఖీ చేసా యత. 

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

25. తెైలగరంధి భూస కుతు కన మెలో కుయుు (చలాజిమాన్స) 02817..ఫాయతదేశ్ం 

22 అఖసఽీ  2015 న 23సం.ల సఫీ్ట యరే్ ఆంజతూర్ తన ఔుడ ిథిఖువ ఔనఽభెలో వచిేన ఔంటి ఔుయతప చికతిషకొయఔు వచిేనథి. అ 
ఔుయతప 3భోజుల కిీతం ముదల ైనథి. అఫ  ఔంటడిాఔీర్ వదదఔు య యల, ఄతడె సాచించిన మాంటీఫయోటకి్స భభమిు మాంటీ 
ఆన ల్ఫేటభీ ఔంట ిచఽఔకలు (Occumox K), లేనం (Ocupol-D) యడినథి. కతూ ఖత 2భోజులోల  ఔుయతప న దదథ ,ై చీభు టిీంథి. 
ఄథ ిచాల, డాఔీర్ శసారచికతిష త భభోభాయగం లేదధానడె. 3-4 సం.ల కిీతం భోగికి ఆథే సభసమకి శసారచికతిష జభగిింథి. భోగి 
భయతధాడే శసారచికితష చేబంచఽ కోయలనఽఔుధాన, డాఔీర్ ఄందఽఫాటలలో లేఔ శసారచికతిష జయఖలేదఽ.                                   
3 సం.ల కిీతం ఇ భోగకిి ముటభిలు, జలుఫు, జఴయంణో ఫాధడ్పడె య ఫైరి  భెఫ డలీ వలలధే ూభిాగ నమఫ ైంథి. తన ఖత 
ఄనఽబవంవలల  భోగకిి య ైతియోతుక్సష మీద నభభఔం బయయడింథ.ి అఫ  ఔంటి చఽఔకలు, లేనం యదటం భాధేల, య ైఫరి  తృికటీషనభని 
సంథిించగ, అఫ ఔు ఇ భహియం ఆవఴఫడింథి: 
#1. CC2.3 Tumours & Growth + CC3.7 Circulation + CC7.3 Eye infections + CC10.1 Emergencies + CC12.4 
Autoimmune diseases + CC17.2 Cleansing + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.11 Wounds & 
Abrasions + potentised Wysolone*… తూటణిో, 5మియ్ల య్టర్ చొపన ధోటిథాఴభ ఖంటకొఔసభ;ి ఔ చఽఔక చొపన భోస్క 
యటర్ ఔంటిలో ఖంటకి ఔకసభి యేమాయౌ.  
* సెట మభడ్ Wysolone SRHVP ఉయోగించి 200C వదద  potentise చేసయత. ఔ చఽఔక, య ైదమం కిిీమ యేఖవంతం చమేుటఔు 
కంఫర లో జతచమేఫడింథి. 
ఄథ ేసభమంలో, కంఫర  తుయంతయం SRHVP నఽ ఈయోగించి సియం చమేఫడింథి. 3 వభోజు చికతిష తభఴత, చాలా చీభు 
ఔుయతప నఽండి ఫమటఔు వచేే లంథి. ధోటథిాఴభ తీసఽఔుంటలనన భెఫ డ,ీ ఔంటి చఽఔకలు ఔడా 6TD ఔు తగిగంచఫడా్ బ. 4 భోజుల 
తయతయత, భలిాతి 70% ఫ యతఖబంథి. ఫాిడ్స కలీంగ్ తుయౌనయమేఫడ,ి చికతిష సయతద ఫాటల చమేఫడింథి: 
#2.  Remedy #1 potentised Wysolone లేకుండా…6TD orally and in eye drops 
8వ భోజు చికితషణో భిలాతి 100% నమఫ ైంథి. # 2 ఔయయం కొనసగించి, ఔీభంగ తగిగంచఫడనిథి.  
తృికటటషనర్ యమకమ: రభయీఔంగ భభిము ఫాిడాకలీంగ్ య ైదమ యౄతృలోల నా  భోగిక ిఄథే భహిభతున ఆవఴడంవలల  య దైమం తఴయగ 
పయౌణాతున బచిేంథి. 
భోగి యొఔక యమకమలు (కిీంద ఈనన తౄో టోలనఽ చాడండి): 
అఖషేీ  19, 2015 న ధాసభసమ ముదల ైంథి. యపణోతృటల ధా ఔుడి థిఖువ ఔనఽభెలో సఽపయంఖు చీభుణో న దదఔుయతప 
లేచినథి. ధతే ియ దైఽమడె సాచించిన మాంటఫీాకటీభమిా ఔంటచిఽఔకలు, లేనం యడిన 3భోజుల తభఴత ఔడా ముదట ితౄో టోలో 
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చానంచిన యధంగ ఏమి తఖగలేదఽ. ఔంటఔిుయతప ణొలగించడాతుకి, ధేత ియ దైఽమడె శసారచికతిష చేమ తుయణబంచిభి. ధా ఖత 
ఄనఽబవంణో, య ైఫరి  య ైదమంన ై యరఴసతున ఔయౌగ ిఈననందఽన, ధేనఽ య ైఫరి  చికితష చబేంచఽ ఔుధేందఽఔు తుయణబంచఽఔుధాననఽ. 
ధేనఽ య ైఫరి చికతిష తృియంతేంచిన 1వ భోజు తభఴత 2వ తౄో టో తీమఫడింథి. థతీుక ిభుందఽ, చీభు, యప చాలా ఎఔుకవగ 
వపండ నఽ. ఔ భోజు తయతయత కొంతఫాధ వపనననా, ఔనఽన కొంత ఫ యతఖబనథి. 3వధాడె, చీభు ధొఔకఔుండా, ధొన లేఔుండా 
ఫమటఔు వచేేలంథి. ధా ఔంటిభెలో ఔుయతప య ఫైరి చికతిషవలల  కవైలం 3 భోజులోల ధే తృో బంథి. కొథిదగ యప భాతఫిే మిగియౌ, 3వ 
ధాట ిభతికిి యప ఔడా తగిగంథి. 4వ భోజున, కొథిదగ ఎయతప భాతఫి ేవపండ నఽ. యప 80% తగిగంథి. ధొన ఄసలు లేదఽ. 5వ 
భోజున, ఎయతప భభింత తగిగ, యప థాథాప 100% తగిగంథి. 6వ భోజున, ఔంటి ఎయతప, యప యొఔక ధాభభాతంిగ ఔడా 
లేఔుండా ధాఔనఽన ూభిాగ ఫాఖబంథి. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2వ భోజు (22 అఖసీ్క)             3వ భోజు (23 అఖసీ్క)              5వ భోజు (25 అఖసీ్క)              7వ భోజు (27 అఖసీ్క)   
ధేనఽ chalazion భభిము stye సభసమలణో ధనేఽ 3-4 సం.ల కిీతం ఫాధడా్ నఽ. ధాఔనఽనలో ఔుయతపలనఽ, శసారచికితషణో 
ణొలగించిభి. శసారచికితష తయతయత, ధేనఽ చాలాభోజులు మాంటఫీమాటిక్సష తీసఽకొంటతిు. ఔంటని ై య చేతుతూటి వతాిడిణో కప చేలతితు. 
అకిిీమ చాలా ఫాదాఔయం. యతియోతుక్సష వలన ఏ ధొనలేఔుండా, యయంలోగ ధా ఫాధ ూభిాగ తృో బంథి. ధాఔు ఄవసయఫ ైనదలాల  
ఆదదయత ణ యౌయ నై య ైఫరి  తృికటీషనయలణో తృటల ధాలోతు యరఴసం. సబ య ైతియోతుక్సష ఔు ధా హిదమూయఴఔ ఔితజఞతలు!  
ల న ీంఫయత 8న, ధేనఽ తతుఖీ కోసం ధేత ియ దైఽమడి వదదఔు య యళనపడె, ధా ఔనఽన ూభిాగ నమఫ ైనందఽఔు, అమన చాలా 
అనంథించాయత. ధా ఔనఽన లేలక్స (లేజర్ ఔంటి శసారచికతిష) చలేేందఽఔు తగనింత కోలుకోవడం చాల డాఔీర్ చాలా అశేయమతోృ బయయత. 
ఆథ ిల న ీంఫర్ 12 న యజమవంతంగ జభిగింథి. శసారచికతిష తయతయత య దైమం ఔడా చాలా యఖేంగ జభిగింథి. య ైతియోతుక్సష ఔు 
ఔితజఞతలు. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++                

26. ఫాధతో అండో త్యగ భు (వులేషన్స), ఫహిషుట కు భుంద  ఫాధ, ఫాధూమిత ఋతుకరభం 03520...అబెమిక  

21 భాభిే 2015న 28ఏళ్ల  భళ ళ్ ఫాదాఔయఫ నై ఄండోతషయగభు (ఫళ షేీ  కల భధమలో ఏయడె ధొన), ఫళ షేీ ఔు భుందఽ 
ఫాధ, ఫాదాఔయఫ నై ఫళ షేీ  తుయయణ్కెై చికతిష కోభవిచిేంథి. ఇ భూడింటఔిలబఔణో అఫ ఔు యభతీఫ నై ఫాధ ఔలుఖుణోంథి.       
అఫ  ఖత 6-7 ఏళ్ైల గ ధ లసభ ిభధమలో ఔడెపఈఫఫయం, యకయం, ఔడెపలో తృో టలల , తేంటధిొన లక్షణ్ాలణో ఄండోతషయగభు 
ధొనతు బభిసోా ంథి. ఖత 2ఏళ్ైల గ ఄండోతషయగభు సభమంలో భోజుఔు లుసయతల  కొథిదగ ఊతే సివం (సటిీంగ్) జయతఖుణోంథి. అ 
లక్షణ్ాలతూన 2014 నఽండ ిభభింత ఘోయంగ భాభబ. ఈశభనం కోసం, ఏంటిఆన ల్ఫటేభీ నతృో ి కటషన్ (anti-inflammatory 
Naproxen) తీసఽఔుంథి. ధొన బభించలేనపడె అఫ  ఈదయంమీద యడేి కపనఽ ఈయోగంిచింథి. ణొయౌసభి యజసఴలబనథ ి
ముదలు, తిిధ ల ఫళ షేీ ఔు 2-3భోజుల భుందఽనఽంచి ఔడెప వపఫఫయం, శభయీంలో వపషణం లేథా చలల గ ఄతునంచడం, శ్రగర ధాడ,ి 
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ఫ టెల ఔుకతేననపడె అమాసంణో ఫాధడెణోంథి. ఇ లక్షణ్ాలు ఊతేఔీభం వచఽేటఔు 3 - 4 భోజులు భుందఽగ ముదల ై, 
చివయవయఔు కొనసఖుతేననయ.  
ఊతేఔీభం భుందఽ భోజు, అఫ  ఔడెపలో ధొన వసఽా ంథి. ముదటభిోజు చాలా తీవఫి ైన ఔడెపధొనణోతృటల ముటభిలు, 
యకయం, ఔడెపఫఫయం, సఽతునతఫ నై భొభుభలు వంటి ఄదనప లక్షణ్ాలణో ఫాధడెతేంథి. ముదటభిోజున అఫ ఔు నడవలేనంత 
ఘోయఫ నై ధొన వపంటలంథి. చాలాసయతల  అఫ  ధొన తుయయణ్ఔు భాతలిు తీసఽఔుతు, 3 ఖంటలోల  తఖుగ తేంథేమోనతు ఎదఽయత  
చాసఽా ంథి. 2014 యసేయనఽండ,ి ఇ ముదటభిోజు ఫాధలక్షణ్ాలు 4వ భోజున తిభిగి వచేేయ. తృికటీషనర్ లదధంచేలన భెమిడీ: 
ధొనణోఔడని ఄండోతషయగభునఔు:  
#1. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.7 Menses frequent + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain…TDS 9వ భోజు ముదల టిీ, ఄండోతషయగభు ధాటవియఔు  
ఫళ షేీ ఔు భుందఽ ఫాధ, ఫాధూభతి ఊతేఔీభం కొయఔు: 
#2. CC8.6 Menopause + CC8.7 Menses frequent + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic...TDS ఊతేఔీభం ముదలబయభుందఽ 4భోజుల భుందఽ నఽంచి ఊతేఔీభం 5వ భోజువయఔు. భోఖలక్షణ్ాలు వపంటే, తిి 
10తుభుషలఔు ఔ మోణాదఽ చొపన 1 లేఔ 2 ఖంటలవయఔు తీసఽకొనవల నఽ.   
భోగి 9 వభోజున ఫాదాఔయఫ ైన ఄండోతషయగభు కోసం చికతిషనఽ తృియంతేంచి, ఄండోతషయగభు భుందఽ 4-5 భోజులు తీసఽకొతునథి. 
ఇసభి అఫ ఔు యభీతఫ ైన యకయం, ఔడెపఫఫయం ఔలఖలేదఽ. 13వ భోజు ఄండోతషయగభు భోజున, ఔసభ ియకయం, వపఫఫయం 
ఄతునంచిననఽ, అఫ  తేంటధిొన కతు ఔడెపధొన కతు ఄనఽబయంచలేదఽ. ఆథ ితక్షణ్ఫ నై గొ ఫ యతఖుదల. 
14 వభోజున, అఫ  అకయత మోణాదఽ #1 తీసఽఔుననథ.ి అఫ  #2 భందఽ ముదల టీఔ ూయఴం , తృికటీషనర్ #1 and #2 నఽ ఔయౌన 
భహియభుతుచిేభ:ి 
#3. #1 + #2...TDS తూటణిో తీసఽకోయయౌ. 
ఇ చికితష యొఔక పిావం సభానంగ జభిగింథి. 4 జూన్ 2015 న, భోగిక ితన 2వ యతతేఔీభం ూయాబనథి. కతూ అఫ ఔు 
ూయఴప ఈషణత, శ్రతలం, తీవధిాడ,ి రభయీఔ శీభ, సఽతునత ఛాతీ, అమాసం వంటి లక్షణ్ాలేమీ ఔలఖలేదఽ. సిఽా త భోగి లక్షణ్ాలు-
ముటభిలు, యకయం (95% తగిగనథి), ధొన, తృో టల (90% తగిగనయ). ముదటి 2భోజులోల  వపఫఫయం, ణేనిఽపలు 10% భాతఫిే 
తగిగనయ. 
భోగి  #3 తీసఽఔుంటలండగ, ఔడెపధొనకతు, ఔటధిొన (90% ముతాం ఫ యతఖుదల) కతు ఄనఽబయంచఔుండాధ,ే ఔసభి 
ఄండోతషయగం జభగినిథి. అఫ ఔు యకయం (95% ఫ యతగెైనథి) ఔడా ణ యౌమలేదఽ. ఆతయ లక్షణ్ాలు ఔడా ఫాగ తగగ బ. చికితష 
తృియంతేంచఽటఔు భుందఽ ఄధఔేసయతల  వచిేన ఔడెపఫఫయం, బపడె ఔసభి లేథా భెండెసయతల  వచిేంథి. 14వ భోజున ఔటి 
లేఔ భెండెఖంటలు భాతఫిే భోగి తనఔడెప ఈతఫనటలల  పాయంచిభి.  
అ టెైభులో భోగి చాలా మిాణ్ిసఽా ండటం ఇ య ఫైరి  భిహయం యొఔక సతరేపావభునఔు తుదయవనం. మిాణ్ంలో సదాయణ్ంగ అఫ  
భోఖలక్షణ్ాలణో బభించలేతు ఫాధడథేి కతూ భోగ ికియం, భెఫ డలీు అఫ ఔు ఄదఽబతంగ సహమడనియ. భోగ ిఊతేసివం 
భుందఽ ఫాధలు తఖుగ టఔు యల్ నట్సష తీసఽఔుననథి, ఄటేల  ఈఫఫయం నఽండి ఈశభనం కోసం ఄయటిళ్ైళ తిననథి.  
ఄకోీ ఫయత 9, 2015న భోగ ిపభోఖతితు య లలడించేయత. ఄండోతషయగభు ధొన లక్షణ్ాలలో ఫ యతఖుదలలు - వపఫఫయం (90% ఫ యతఖు), 
సటింగ్ (95% ఫ యతఖు), తేంటిధొన, ఔడెప ధొన (98%ఫ యతఖు), యకయం (100%ఫ యతఖు) ఄబనయ. యతతేఔీభం 
భుందఽ, తభఴత ఫాధలలో వపఫఫయం (90%ఫ యతఖు), యకయం, ఔడెపధొన (95%ఫ యతఖు), మిఖణా భోఖలక్షణ్ాలు (100%) 
ఫ యతఖబనయ. 
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నవంఫర్2015 ధాటకి,ి మోణాదఽ BDకి తగిగంచి, ఔ ధ ల యడెటఔు బచిేభి. అతయతయత తృికటీషనర్ భోగితు సంథిించి, భీక్ించి, 
అ ధ లలో వచిేన భాయతలు, ఫ యతఖుదలనఽఫటిీ  చికతిష తుయణబంచి కొనసగిసా యత. 
భోగి యమకమ: 
ధేనఽ 2013 సం. భధమలో ధా ఊతేఔీభ సంఫందతిసభసమలు భభింత తీవతియం ఄవపతేననటలల  ఖభతుంచనేఽ. ధ లసభి భధమలో 
ధేనఽ యఔాం చఽఔకలు చాలనపడె, ఔడెప ధొన భవడంణో చాలా బమడా్ నఽ. ధనేఽ ఄలాీ ే స ండ్స, తృప్ లభమర్ భకీ్షలు 
చేబంచఽఔుధాన, పయౌణాలలో ఎటిీ  సభసమ ఔతునంచలేదఽ. ధా గెనైకలజిసీ్క ధా భోఖలక్షణ్ాలు ఊతేఔీభం భధమలో ఔయౌగ ైఔ 
జఫుఫ ఄతు, Naproxen analgesic నఽ యడభధానయత. కతూ థాతున సంవతషయ కలంగ యడెతేధాన, ధొన తగిగంచే భాతలినఽ 
ఄదఔి సంకమలో యడవలలవచిేంథి. 
ఄపడె ధనేఽ య ఫైరి  తృికటీషనర్ ఔయౌల, అఫ  థాఴభ యతియోతుక్సష త యన ఖుభించి ణ లుసఽఔుధాననఽ. ధనేఽ సహజ చికతిషలతు ఫాగ 
నభుభణానఽ. ఔనఽఔ ధనేఽ య ఫైరి  తృికటీషనర్ భెఫ డలీణో ధా అభోఖమభలిాతితు ఫ యతఖుచసేఽకోయలతు తుయణబంచఽఔుధాననఽ. 
ధేనఽ ఆపడె ఖత 6ధ లలుగ య ఫైరి భిహయం ఈయోగసిాా , తృికటీషనర్ సాచనలఫేయఔు అభోఖమఔయఫ ైన జీవనర ైయౌ 
ఄనఽసభసిఽా ధాననఽ. ధా లక్షణ్ాలు 95% వయఔు ఫ యతఖబనయ. ధేనఽ ధా ఫాదాఔయఫ నై భలిాతితు బంత ఄదఽబతంగ 
ఫ యతఖుయచిన తృికటీషనభిక, యభి య ైతియోతుక్సష భిహభలఔు చాలా ఔితజుణ భయౌతు. ధనేఽ ఄధాభోఖమఫాధలు ఄనఽబయసఽా ననయభికి, 
బతయ య దైమయదాధాలఔు య మళళభుందఽ, య ైతియోతుక్సష చికతిష తృ ందవలలనథగి లతౄయతష చసేఽా ధాననఽ. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 27. తెలికుస భ వమధ ి10399...ఫాయతదేశ్ం 

భాభిే 2009 లో 50 ఏళ్ల   గీ మీణ్ భళ ళ్, గీ మీణ్ య దైమ శితయభునఔు వచిేనథి. ఖత 2 సం.ల.ఔు న గై అఫ  ణ లల  
ఔుసఽభయమద,ి నడెభుధొన, సదాయణ్ ఫలళీనతలణో ఫాధడెతేననథి. అఫ  తన డాఔీర్ ఔధాన తనసభసమ ఖుభించి య ైఫరి  
తృికటీషనభోా  సఽకంగ భాటాల డఖయౌగింథి. అఫ ఔు కిీంథ ిభమెిడ ీఆవఴఫడింథి: 
CC8.5 Vagina & Cervix…TDS 
భోగి తన గీ భాతుకి తిభగిి వచిేన తయతయత, 7 ధ లలు శదీధగ భెమిడీ తీసఽకొననథి. అఫ  భభిబయ ఆతయ చికితష తీసఽకోలేదఽ. 
తదఽభి య ైదమశితయం సభమాతుక,ి అఫ  తనఔు ఫాధల నఽండి ూభిా తుయయణ్ ఔయౌగనిటలల  ణ యౌనంథి. . 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

28. అండాశ్మభులో గడడ  10940...ఫాయతదేశ్ం 

16 ఏళ్ళ ఄభాభబక,ి ఄండాశమభులో ఎడభయ ైప కిల షీఫ నై ఔుయతప వపననదతు, అఖసఽీ  2015లో అఫ  గెైనకలజిసీ్క తుభధ యణ్ 
చేసయత. అఫ  ఖత 3ధ లలుగ తృ తాిఔడెపధొనణో, ఔ దదతిలో భతు ధ లసభి ఫళ షేీ లణో ఫాధడెతేననథి. ఖతధ ల నఽండి 
ఄతిసయయమదణిో భోజుఔు 6 - 7 సయతల  తూళ్ళ యభచైధాలణో ఫాధడెతేననథి. అఫ  య ైఫరి  తృికటీషనభోా  తనఔు అఔయౌ ఫాగ తగిగనటలల , 
తఔుకవ తూటితు ణాిఖుతేననటలల , తనఔు చ ైతూస్క అహయం తినడం ఆషీభతు చ ననథి. 14 అఖషేీ  2015న, అఫ ఔు కిీంథి భెమిడీ 
ఆవఴఫడింథి: 
ఄండాశమభులో ఖడ్ఔు, ఔీభఫదధభు కతు ఫళ షేీ నఔు: 
#1. CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Irregular Menses…TDS  
జీయణవమవసా సభసమలఔు: 
#2. CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.8 Gastroenteritis…TDS  
భోగిక ిభోజుఔు 2-3 య్టయల తూటితు ణాిఖభతు, ఄదిఔ నచఽఖల అహభతున తినభతు, చ ైతూస్క అహభతున భాధేమభతు సలహతుచిేభి. 
2యభల చికతిష తభఴత (28 అఖసఽీ  2015) అఫ  తన భోఖలక్షణ్ాలు 60% తగిగనటలల , తూళ్ళ ఄతిసయభు ఔడా భోజుఔు 2-3 
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సయలఔు తగిగనటలల  చ నంథి. అఫ  ఫళ షేీ  తృియంబంలో, కొతున చిననఖడ్లు యఔాంణో ఫమటఔు వచాేమతు చ ననథి. న దదగ 
ఫ యతఖుడతు ఄతిసయభునఽ దిఱీలో వపంచఽఔుతు  #2 వ భమెిడీ తు ఇ యధభుగ భాభిే భ:ి  
#3. CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea…TDS  
2 ల న ీంఫర్ 2015న భయళ య దైమభకీ్ష చేమగ, ఄండాశమభులో ఖడ్ తృో బనటలల  ణ యౌలనథి. భభో 2 యభలలో ఄతిసయం 
తగిగనథి. ఔనఽఔ #3 నఽ బటలల  భాభేయత: 
#4. CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion tonic…BD 
ఄంణకేఔ, #1 ఔడా BD కూ తగిగంచఫడనిథ.ి 2015 ఄకోీ ఫర్ క,ి ఄభాభబ ూభిాగ కోలుఔుననథి. తుయఴహణ్ మోణాదఽగ 
#1 భభిము #4 నఽ భాతంి తీసఽకొంటలననథి.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

29. వంధమతాం 11176...ఫాయతదేశ్ం 

న ళ్లబ 7 సం.లబధా నలలలు ఔలఖఔ తుభశఔు ఖుయబన దంతేలు నవంఫయత 28, 2013 న య ైఫరి  తృికటీషనర్ వదదఔు వచిేభి. 26 
సం.ల. పాయమ, 32 సం.ల. బయా వంధమతఴ చికతిష కొయఔు ఄలోతి, అముభైఴదం, హో మియోతిణో సహ  ఄధేఔ చికితషలనఽ 
మితినంచాయత. కతూ పయౌతం ఔలఖలేదఽ. తృికటీషనర్ యభికి  కిీంథి భెమిడలీు ఆచాేయత : 
పాయమఔు:  #1. CC8.1 Female tonic…TDS 
బయాఔు:  #2. CC14.1 Male tonic + CC14.3 Male infertility…TDS 
జనవభి 2014 లో, పాయమ కి ఆచేే భెమిడీ కిీంథి యధంగ భాయే ఫడింథి :  
#3. CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…TDS 
ఫవిభి 2014 లో అఫ  ఖయబవతి ఄబనందఽన భెమిడీ బటలల  భాయేఫడింథ:ి  
#4. CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + CC15.1 
Mental & Emotional tonic…TDS 
పాయమ ఖయబవతిగ వపననధానళ్ైళ #4 తీసఽకొతునథి. ఄకోీ ఫర్ 24, 2014 ణథేీన 
అఫ  సఽకసివఫ ై అభోఖమఫ నై భఖతడ్ఔు జనభతుచిేనథి. ఇ భధమధే యయత 
తభ తడ్ ణొయౌ పటిీనభోజునఽ జయతపకొధానయత.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

30. ఫాధూమితబైెన, కరభఫదధ త లేతు ఫహిషుట , కండికలక 11177...ఫాయతదేశ్ం 

30 ల న ీంఫర్ 2010న 21సం.ల. భళ ళ్ ఫాదాూభితఫ ైన, ఔీభఫదధత లేతు ఫళ షేీ ల కొయఔు చికతిషకె ైవచిేనథి. ఖత 1½ సం.లు 
గ అఫ  ఊతేఔీభం తిిధ ల 5-10 భోజుల వయఔు అలసమభుగ వచఽేచఽననథి. ఄంతఔు 3భోజులభుందఽ ఔండల ఔలఔ ఔడా 
వచఽేచఽననథి. అఫ  ఇ సభసమలు యటేకిి ఔడా బటెలవంటి భందఽ తీసఽకొనఽటలేదఽ. అఫ ఔు ఇ భిహయభుల తుచిేభ:ి 
ఊతేఔీభభునఔు:  
#1. CC8.8 Menses Irregular…TDS 
ఔండల ఔలఔఔు: 
#2. CC7.3 Conjunctivitis…TDS  
ధాలుఖు భోజులలోధే అఫ  ఔండల ఔలఔ ూభిాగ తృో బనథి. భోగి భిహయం #2 భభొఔ యయం వయఔు తీసఽకొతు అనయలేనథి. 3యభల 
తయతయత #1 యడెటవలన, అఫ  ఊతేఔీభం భాభూలు సభమంలో, ఏ అలసమం లేఔుండా, ఎటలవంటి ఫాధలేఔుండా వచిేనథి. 
ూయఴప ఫాధలేమీ తిభిగి భలేదఽ. భభొఔ 2 ధ లలు అఫ  #1 తీసఽకొతు, తయతయత భాతుయేలనథ.ి 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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31. తెలికుస భవమధ,ి దీయఘకలం కొనసగై ఋతుకరభం 11278...ఫాయతదేశ్ం 

47 ఏళ్ల  భళ ళ్ ణ లల  ఔుసఽభయమద,ి ఫళ షేీ లో ఄదిఔ యఔాసివం నమభఖుటఔు చికతిష కోభి వచాేయత. ఇ సభసమలు ఖత 
ఏడాథగి ఫాధ న డెతేననయ. భోగి గెనైకలజిసీ్క ఖభబశమప భుందఽ పాఖంలో చిననఖడ్ భోగి సభసమఔు భూలంగ తుభధ భంిచి, 
ఄకోీ ఫయత 2012 లో D&C యదానం చేలభి. కతూ భోగి లక్షణ్ాలలో ఎటలవంటి ఫ యతఖుదల లేదఽ. భోగకిి ఄదఔి యఔాతృో టల వపననథ ికతు 
ఄలోల తి భందఽలణో తగిగనథి. అఫ  కొయఔు కింథ ికంఫర  తూటలిో తమాయత చేమఫడింథి:  
CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC8.5 Vagina & Cervix + CC8.6 Menopause + CC12.1 Adult 
tonic…6TD (తూటిలో)  
3 యభల తయతయత, భోగి తనభిలాతి 100% ఫ యతఖబనటలల  ణ యౌతృయత. అఫ  యఔాతృో టల సదాయణ్ఫ ైంథి. ఇ కంఫర  ఆపడె 
భాతలిుగ తమాయతచేల TDS గ భఫర బయ 2ధ లలు యడభతుభి. భోఖలక్షణ్లేమీ లేఔతృో వడంణో అఫ  భిహయం కిీంద యధంగ భాయత 
చేలభి:  ధ లవయఔు BD, భయతసటి ధ లలో OD, తయతయత 2 ధ లల తృటల 3TW. ఄకోీ ఫర్ 2015 ధాటకి,ి భోగిక ిసభసమలతూన తగిగనయ. 
ఄదిఔ యఔాతృో టలఔు భాతఫిే ఄలోల తి ఓషధం తీసఽఔుంటలధానయత.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

32. అతమధిక డుశ్ం 03523...మున ైటెడ్ కూంగ్ డం 

ఄధాభోఖమంణో ఫాధడెతేనన ఔుటలంఫసబుమలణో ఖడనిన సందయబంలో 37 సం.ల. పయతషేతుకి డిశం లక్షణ్ాలు ముదల ైనయ. 
ఄతనఽ ఏ భందఽలు తీసఽకొనలేదఽ. 22 భాభిే  2015 న ఄతతుక ికిీంథి కంఫర  ఆవఴఫడింథి: 
CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic...TDS 
ముదటభిోజు తయతయత ఄతతుక ికొంత ఈశభనం ఔయౌగింథి. డిశం లక్షణ్ాలు ఄదఔిభవలేదఽ. 3వ భోజుక ిడశిం లక్షణ్ాలతూన 
90% తఖగటంణో ఄతతుకి మోణాదఽ OD క ితగిగంచిభి. 5వ భోజుక ిఄతనఽ 100%  అభోఖమవంతేడబ భెమిడ ీతుయౌనయేసయత.     
సంతృదఔుతు యమకమ:  
య ైతియోతుక్సష భిహయం థాఴభ సయబన చికితష జభిగ ిఇ కైసఽలో డశిం బఔెుకవ ఄవఔుండా య ంటధ ేఅననథి.   

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

 33. డుశ్ం భమిము దగుగ  10400...ఫాయతదేశ్ం 

52సం.ల. లా రకి 4 జుల ై 2015 న డశిం లక్షణ్ాలఔు చికతిష చేలభి. ఖత ధ ల భోజులుగ తనఔు జలుఫుణో భుఔుకనఽండి తూయత 
కయడం, ఎపడా ఄలసటగ ఈంటలననటలల  అఫ  చ ననథి. కోీ లన్ (తృభలటభల్) తీసఽఔుననటికట తగిగ  భయలా 1, 2 భోజులలో 
తిభగిి భోఖ లక్షణ్ాలతూన ఏయడెతేననటలల  చ తృయత. ఖత 30 సం.లు.గ ఏడాథి క ిసఖటలన 4 - 5సయతల  డశింణో ఫాధడెతేననటలల  
చ తృయత. డశింణో ముదల ై యభతీఫ నై దఖుగ ణో ధ ల, ఄంతఔధాన బెఔుకవ కలం ఫాధ డెత ఈశభనం కోసం ఄలోల తీ 
భందఽలు యడెతేధానయత.       
ముదట భోగకిి డిశభు చికతిషఔు కిీంథ ిభెమిడ ీఆవఴ ఫడినథి:  
#1. CC9.2 Acute infections + CC15.1 Mental and Emotional tonic…QDS  
10 భోజులోల  అఫ  తనఔు ఫాగ తగిగనటలల  చ తృయత. ఎటిీ  ఄలోల తీ భందఽలు తీసఽకోఔుండాధ,ే అఫ  భోఖ లక్షణ్భులు 80% తగిగనయ. 
దఖుగ  తుయయణ్ఔు భెమిడీ తు కిీంథి యధంగ భాభేయత:  
#2. CC19.6 Cough chronic + #1…QDS  
15భోజులు అఫ  #2 తీసఽకొనగధే అఫ  భోఖలక్షణ్భులు ూభిాగ తృో బనయ. అఫ  య ఫైరి  య ైదమం వలన ఔయౌగని పయౌతం వలన చాలా 
సంణోఱంచి, భెమిడీ యడెట తుయౌన యేసయత. నవంఫర్ 2015ధాటిక ిఅఫ  ూభిా అభోఖమభుగ ఈధానయత.     
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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 34. విమిగిన భణికటలట  వలన నొ 01644...అబెమిక 

తృికటీషనర్ ఆలా యిసఽా ధానయత: ఄకోీ ఫర్ 2012 లో ధా ఏ.య.న. (AVP) శిక్షణ్ తీసఽఔుంటలననపడె, డాఔీర్ ఄఖభఴల్ భాణోతృటల 
తీసఽకొతు య ళ్ైళటఔు య ల నస్క కటి్స తమాయత చమేభతు భాఔు చ తృయత. ధేనఽ ఆంతఔుభుంథ ేకటి్స లదధయచి ఈననందఽఔు  
సంణోఱంచనేఽ. ఏలననగ ఔధాట ిఄయధభతిి, దఖగయలోధ ేవపనన, ణోట ియ ఫైరి  తృికటీషనర్ ఄబన మితేిభలు (63 సం.లు.) తననఽ 
అసఽతిిక ితీసఽకెళ్ళభతు ననఽన నయౌచి ఄడగిిభి. అఫ  చీఔటలిో న దద  యోగ ఫంతి మీద జాభ ిడనిందఽన, అఫ  భణ్ఔిటలీ  యభగి,ి 
ఫాగ ధొనగ వపననథి. ధొనవలల , థిగ్రంతివలల  భాభని అఫ  సఴభతున తుజాతుకి, ధేనఽ ముదట ఖుభిాంచలేదఽ. అసఽతిిక ి
తీసఽకళె్ైా నన20 తుభుషలలో, ధాఔు ధా ర్ష లోతు య ల నస్క కిట్స లోతు CC10.1 ఄతమవసయ భెమిడీ ఖుయతా ఔు వచిేంథి. చీఔటిలో, 
ఎతున భాతలిు లస భూతలో డా్ యో, ఎతున అఫ  ధోటోల  డా్ యో ధనేఽ చాడలేఔతృో బయనఽ. కతూ భమెిడ ీతీసఽఔునన తభఴత, 
య నఽయ ంటధ ేఏథో  భాభింథి. అఫ  రఴసయేఖం తగిగ , అఫ  భూలుఖు ఔడా తగిగంథి. అసఽతిలిోకి య మళళభుందఽ ఔ మోణాదఽ, 
భభిము అసఽతిిలో భభో భెండె మోణాదఽలు (అసఽతిి లఫఫంథ ిచాడఔుండా) ఆచాేనఽ. ఖంట తయతయత, డాఔీర్ ఎక్సష- భై ణో 
తిభగిి వచిేభి. ఄంతవయఔు భోగి ధొనకి ఏభందఽ ఆవఴలేదఽ. డాఔీర్ "ధొన 1 నఽండి 10 వయఔు ఏ సా బలో ఈందతు" అఫ నఽ  
ఄడగియత. అఫ  ఫాగ అలోచించి, చివభకిి "7" ఄతు చ నంథి. డాఔీర్ "మీయత ధొనతు ఫాగ ఒయతేకోఖయౌగి ఈండాయౌ. 'భభవెభెైధా 
ఄబణే ధొన సా బ 30 ఈంథ'ి ఄతు చ నేయయత. మీ ఎభుఔలు యభిగ,ి భెండోయ ైప తృ డెచఽఔుతు వచిేనయ."ఄధానయత. 
య ైఫరి  తృికటీషనర్ యమకమ: ఫాఫాఔు చలేన తృియధనలవలన, CC10.1 ఄతమవసయ య దైమం వలన, ఫాగ ఎభుఔలు యభగిినటకి,ి భోగ ి
తఔుకవ ధొనణో భభిము రింతఫ నై లాతిలో ఈధానయత. 

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

35. గమాలు, గోకుడు ుళ్ళళ (దద ద యుి ) 10363...ఫాయతదేశ్ం  

22 ల న ీంఫర్ 2013న సమం సందామయళే్ 10సం.ల. తృ లోహపఔడీ్లణో తుండని కలవలో డితృో బనథి. అఫ  ఫమటఔు 
వచఽేటఔు మితినసఽా ండగ, అఫ  ణొడ పాఖంలో గమాల ైనయ. అఫ  య ఫైరి  తృికటీషనర్ వదదఔు వచఽే యళే్ఔు 9, 10 గమాలనఽండి 
యఔాం కయతతేండగ వచిేంథి. అఫ ఔు ఇకిీంథి భెమిడీ ఆచాేయత:   
 CC10.1 Emergencies + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD 
అఫ  గమాలు అ భతికిై న చఽేఔటిీ , భయతధాటి ఈదమాతుకి ఎండితృో బ భుదఽయత గోధఽభయంఖుకి వచిేనయ. అఫ  గమాలనఽండి 
యఔాం వచఽేట అగనిథ.ి ధొనలేదఽ. 3వ భోజుకి చయభం భాభూలుగ ఄఖుటబయకఔ థ ఫఫలు తగయిౌన అనయళ్ైళ ఔడా లేవప. 
మోణాదఽ TDS చొపన 3భోజులఔు, తభఴత OD చొపన 2భోజులఔు బవఴఫడనిథి. 2సం.ల. తభఴత ఄకోీ ఫర్ 2015లో అ 
ఄభాభబ చయభం ఄతి సదాయణ్ంగ బటెిీ  భచేలు లేఔుండా ఄబనథి.  

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

36. తృభు కమిచిన ఆవు 11972...ఫాయతదేశ్ం  

పాయతథేశ గీ మీణ్ తృింతంలో, య ైఫరి  తృికటీషనర్ వదదఔు ఔ భెతైే వచాేడె. జూన్ 23, 2014 న  సమంతంి 7 ఖంటలఔు ఄతతు 
అవపనఽ ఔ యషసయం ఔభచిింథి. కిీంథి చికతిష య ంటధే తృియంబఫ ైంథి:  
#1. CC1.1 Animal tonic + CC10.1 Emergencies + CC21.4 Stings & Bites…10తుభుషభులకొఔసభ ిఔ ఖంటవయఔు 
థీతు తయతయత అవప శభీయంనఽండి యషం ూభిాగ ణొలగించటాతుకి ఇయధంగ కంఫర  భాయేఫడంిథి: 
#2. CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC17.2 Cleansing + CC18.1 Brain disabilities + #1…2ఖం.ల. కొఔ 
మోణాదఽ 



 

 

24 

అవప ఫ యతఖుదల సంకైణాలనఽ చాటంణో #2. ఄథే మోణాదఽలో అభతి,ి భయతధాటి ఈదమం వయఔు, కొనసగించిభి. అవప 
ఫ యతఖు డటంణో, భఫర వప 2యభలఔు మోణాదఽ TDS కి తగిగంచిభి. చివయఔు తృభుకటల పిాయల నఽండ ిఅవప 100% 
ఫ యతఖుడింథి. 

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

37. దవడ నొ, చిగుళ్ళ భమమిు అంగుడు వు 01163...కరో టిమా  

ఔ 56సం.ల. లా ర య ైఫరి  తృికటీషనర్ వదదఔు చికితష కోభి వచాేయత. 2ధ లల కిీతం అఫ  న ై దవడఔు ధోటిలో శసార చికతిషచేమగ  అఫ ఔు 
నమఫ ైంథి కతు తభఴత అఫ ఔు దవడ ధొన ముదల ైంథి. అఫ  ధోటిలో చిఖుళ్ైల , ఄంఖుడె (ధాలుఔ ఎదఽయత పాఖం) యచినయ. అఫ  
దంతభుల తిడె్స లఫ ంట్స చలేనటకిట చాలా ఄస ఔయమంగ ఈంథి. ఫే 2015లో భోగికి కిీంథి భమెిడీ ఆచాేయత: 
#1. NM3 Bone Irregularity + NM39 Teeth Decay + NM89 Mouth & Gums + SM26 Immunity + SM27 
Infection…TDS 
10భోజుల చికతిష తయతయత, అఫ ఔు 30% ఫ యతఖుదల ఔతునంచినథ.ి ఄందఽవలన దంతయ ైదఽమడె అఫ ఔు తిడె్స తగియౌంచఖయౌగెనఽ. 
2ధ లల తయతయత, అఫ ఔు చిఖుళ్ళ యప, ఄంఖుడె ఫాధ 80% తగిగనయ. కతూ దవడ ఫాధ ూభిాగ తఖగనందఽన అఫ ఔు కిీంద 
నేభొకనన భెండె కొతా కోంఫర లు ఔయౌతృయత: 
#2. NM96 Scar tissue + SR576 Tumours + #1…TDS 
ల న ీంఫర్ ధాటకిి ఄతున భోఖ లక్షణ్భులు ూభిాగ తృో బ, భోగి తనకింఔ దంత సభసమలేమీ లేవతు చ తృయత.  

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

38. (Barber’s) క్షౌయశల సంఫంధిత ద యద 01767...హాల ండ్ 

అఖషేీ  30 ణథేీన, 40 ఏళ్ల  వమకిా , అఖషేీ  19న ఔతునంచిన క్షుయఔయభ సంఫందతి దఽయదఔు (ఈభితల పంఖల్ ఆధ పక్షన్) చికతిషకెై 
వచిేభి. అమన భుకం, ఔనఽఫొ భభలు, తలన  ైన దదభచేలు వపండినయ. ఆంజితూర్ గ తన ఈథోమఖ ఫాధమతల తాిడబియ అ 
భచేలఔు కయణ్భతు ఄతనఽ పాయంచాయత. యకయఫ ైన భచేలవలల  ఄతనఽ ఈథో మగతుకి ఔడా య ళ్లలేఔుధానయత. ఄతతు డాఔీర్ 
థాతున క్ౌయరల దఽయదగ ఖుభిాంచి, మాంటిఫయోటకి్స Fucidin యిలననఽ, పయౌతంలేఔ అఖషేీ  29న భోగి థాతున అనేసయత. భయతసటి 
భోజు కిీంథ ికంఫర  ఄతతుక ిఆవఴఫడింథి: 
#1. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC15.1 Mental and Emotional tonic…6TD 
యయం తయతయత (ల న ీంఫయత 5) భోగ ి తనఔు 100% ఫ యతఖబనటలల  చ తృయత. ఄతనఽ గోఔడం భాధేల, సాచించిన కియం 
భహియం తీసఽఔుధానయత. భచేలతూన భామఫ ,ై ఄతతు చయభం మదాలాతిక ివచిేంథి. భోగకిి య ైఫరి  య ైదమంణో తఴయగ ఫ యతగెంైథి. 
భభో 3భోజులు ఄథ ేమోణాదఽలో భందఽ యడ,ి 3భోజులు BD, 7భోజులు OD, అపటఔు భుందఽ 7భోజులు  3TW తు భోగి 
కొనసగించాయత.  
ఄబణే భోగి నలల లఔు ఔడా ఄటేల  వచిేనయ. ల న ీంఫర్ 5న భోగయిొఔక 5సం.ల. ఫాలుతుక ిభుకం, ధోటిచఽటృీ  భచేలు ఔతునంచి, 
చికతిషకెై వచాేయత. ఄతతుక ిఔడా ఄథ ేకంఫర  భిహయం TDS బచాేయత. భభ ైయ దైమం చబేంచలేదఽ. ల న ీంఫర్ 8 వయఔు ఫాలుడె 
దఽయదణో గోఔుట భానలేదఽ. తభఴత దఽయద తఖగడం ముదల ై, ల న ీంఫర్ 12 ణథేీ ధాటికి ఫాలుతుకి 100% తగిగతృో బంథి. ఄపడె 
మోణాదఽ తగిగంచి BD చొపన యయంభోజులు యడి భాధమేభతు చ తృయత.  
10 ల న ీంఫర్ న 10సం.ల. భోగి ఔుభాభెాఔు భుకంన ై ఄటిీయే భచేలు వచిేనయ. అఫ ఔు ఔడా ఄథ ేభిహయభునఽ…QDS గ 
బచాేయత. యయం తభఴత భచేలు భామభవడం ముదల ై, భభో 2భోజులలో అఫ  చయభం మదాలాతికి వచిేనథి. అఫ  ఄథే 
భెమిడీ 7భోజులు QDS, భభొఔ 7భోజులు BD, యడి ఔీభంగ భాతుయలేనథ.ి ఏడాథి ఄబయసభికి భుఖుగ యత భోఖులు క్ౌయరల దఽయద 
లేఔ హబగ వపధానయత.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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39. దీయఘకల బైెగైరన్స తలనొ, చయభసంఫంధిత అల మీజ  02802...మున ైటెడ్ కూంగ్ డం  

య ైఫరి  తృికటీషనర్ తృ యతఖునఽనన విదఽద లఔు సంయక్షఔుభయౌగ తుచలేన 50 ఏళ్ల  భళ ళ్ తీవ ితృయవవప (ఫ గైైీన్) తలధొన కోసం 
చికతిష కోభ ివచాేయత. అఫ  తన జీయతభంణా తీవఫి నై తృయవవప తలధొనణో ఫాధడెత ఈధానయత. యకయం, ఄపడపడా 
యంతేలణో చాలా భోజులు ఇ తలధొన ఄనఽబయంచాయత. సదాయణ్ంగ తలధొనక ిభోజుఔు 8 తృభల టభాల్ భాతలిు 
తలధొనకోసం తీసఽఔుంటృ ఈండేయయత. ఆటవీల, భోగిక ిభుకం మీద కసా దఽయదణో ఔ యఔఫ నై చయభ ఄల భీె ఔడా వచిేంథి. 
అఫ  థీతుకి ఏ భందఽలు తీసఽకోవడం లేదఽ. 28 జూల ై 2015 న, తృికటీషనర్ అఫ ఔు ఇ కిీంథి భెమిడీ ఆచాేయత:  
#1. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + 
CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin 
allergies…ఖంటకొఔసభి ఫ ైగైీన్ తలధొన వపననంతవయఔు యడవల నఽ. తభఴత ఔీభంగ OD కి తగిగంచవల నఽ. 
యయం తయతయత భోగ ితనఔు 75% ఫ యతగెనైటలల  చ తృయత. 31/2 ధ లల తయతయత (17 ల న ీంఫర్ 2015) తిభగిి చాలనపడె, భోగ ి
చాలా సంణోషంగ తనఔు ూభిాగ తగిగనటలల  చ నంథి. అఫ  తృభల టభాల్ నఽ ూభిాగ అనయలే, య ైఫరి  భెఫ డీ OD భాతఫిే 
తీసఽఔుంటలననథి. తలధొన థాథాప తుయౌచినటికట, అఫ లో ఆటికట తన భుసయౌ తయౌల ఖుభించి అంథోళ్న, భానలఔ తాిడి 
వపననయ. ఔనఽఔ సిఽా తం ఖుభంిచే ూభిాగ అలోచిసాా , అంథోళ్ననఽ తగిగంచఽకొతు, సనఽఔల అలోచనలు చేము యదాధాలు 
అఫ ఔు చ ఫడినథి. అఫ  భిహయం ఔడా భాయేఫడింథి:  
#2. CC18.1 Brain disabilities + #1...OD  
ఄకోీ ఫర్ 2015 ధాటిక,ి అఫ  తన చింతలనఽ బభించఖయౌగైందఽఔు న యైధంగ చ నన మోణాదఽలో భిహయం తీసఽఔుంటలననథ.ి 

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

40. తలెై జుటలట  వూడు, భచాలు ఏయడుట 02806...భలేసమా  

28భాభిే 2015న 9 సం.ల. ఫాలుడె ఫటీతలన ై భచేలణో (ఄలోనషమా ఐభటా) చికతిషకెై వచిేధాడె. ఄతతు తల య నఽఔ 
పాఖంలో ఔ ఄంఖుళ్ం యమసంణో భచే వపననథి (కిీంద ఈనన తౄో టోనఽ చాడండి). ఖత 6ధ లలుగ ఇభచే తలన  ైఈంథి. 
ఫాలుడె నవంఫర్ 2014 నఽండి చయభయమద ితుపణ్ుతు య దైమం తీసఽఔుంటలధానడె. చయభయమది తుపణ్ుడె ఄతతుకి 2ధ లలు 
ధోటథిాఴభ ల ీభబడలనఽ ఆచిే, డలి ంఫయతలో ఫటీతలన ై ఆంటాిడ యభల్ ల ీభబడ్స ఆంజెక్షన్ చలే, తలన ై ూతఔు ల ీభబడ్స కటీమ్ 
యిలధాయత. ఔుభీ డె య ఫైరి  తృికటీషనర్ వదదఔు వచేేవయఔు అ కటీభు యడెతధే వపధాన, ఇ సభమంలో, కొతా జుటలీ  న యతఖుదల 
ఔతునంచలేదఽ. తృికటీషనర్ కిీంథ ిభెమిడీ సాచించాయత:   
#1. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC12.2 Child tonic + CC21.1 Skin tonic…TDS 
#2. CC21.1 Skin tonic...BD అకఴ కిీభులో తలన ై భమడాతుకి  
య ైతియోతుక్సష తృియంతేంచగధే భోగి ఄలోల తీ చికతిషలనఽ అనయేలధాడె. ఫటీతలన ై య ైతియోతుక్సష చికితష ఄదఽబతంగ తు చేలంథి.   
3యభల చికతిష తభఴత (ఏనలి్ 18, 2015), ఫటీతల 50% తగిగ, కొతాగ జుటలీ  భవడం ముదల ైంథి (కిీంద తౄో టో చాడండి). 6 
యభల తభఴత (9 ఫే 2015), ఫటీతల తృో బ, తలన ైజుటలీ  వచిేంథ ి(తోౄ టో చాడండి). య ఫైరి చికతిష ఔయయం కొనసగించి, అన ై 
అనయలేభి. 
భోగి తండి ియమకమ: 
2014 నవంఫభోల , ధా కొడెఔునఔు 'ఄలోనలేమా అభైమటా' ఄతు తుభధ భించిభి. ఄతతు తలన ై 20 ల ంటల  ధాణ్ ం ల జై్ లో భచే 
వచిేనథి. ఄతతుక ిఅసఽతిలిో భాతలిు, కటీమ్, ఆంజక్షన్ష ఆచేేయత, కతూ ఫటీతలన  ైభచే ఎఔుకవ ఫ యతఖవలేదఽ. భాభిే 2015 
లో ఫభేు SS3 సతమసబ ఫాఫా ల ంటభోల  వపనన య ైతమిాతుక్సష కిలతుకిక వచాేభు. ఫభేు సఴమితు తృిభిధంచి, య ైతమిాతుక్సష 
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చికతిషనఽ తృియంతేంచాభు. థవేపతు దమ, థీయ నలణో, 2015 ఫే ధాటికి ఫటీతల థిశేం కొతా జుటలీ ణో తుండనిథి. ఫభేు ధా 
ఔుభాయతతు సభసమ ఫాఖుచేలనందఽఔు బఖయన్ ఔు, భంచి య ైఫరి  తృికటీషనయతక భా ధనమయథాలు.   
                                                                                                                         

      
            28 భాభిే  2015                               18 ఏనిల్ 2015                                   9 ఫ ే2015 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 41. ళ్ళళ వచ ాట 03523...మున ైటెడ్ కూంగ్ డం  

10 ధ లల తృఔు ళ్ైళ వచఽేచఽనన సాచనలు ఔతునంచినయ. ఎయీతు ఫుఖగలణో, చిఖుళ్లనఽండి వచఽేచఽనన 2 ళ్ైళ ఔతునంచినయ. 
ఖత కొతున భోజులుగ ళ్ైళ వచఽేనటి ధొనణో ఫాధ డెతేననథి. తృఔు ధొన ణ యౌమఔుండా, తుద ివచఽేటఔు ఫతేె 
తృభలేటభాల్ బవఴఫడనిథి. 27 భాభిే  2015 అఫ ఔు కిీంథి భెమిడీ బవఴఫడనిథ:ి 
CC11.6 Tooth infections + CC12.2 Child tonic + CC18.5 Neuralgia...TDS 
తృ తూటణిో భందఽ తీసఽకొనలేదఽ కతూ ధోయత ణ యచి య ఫైరి భాత ితీసఽకొనఽచఽననథి. ముదటిభోజు భతంిణా తృ తుదతిృో బంథి. 
భయతచట ిభోజు అఫ  ఫుఖగ భాభూలు యంఖుకి వచిేనథి. 2 భోజుల తభఴత ధొన చిహనలతూన100% తగిగతృో బనయ. మోణాదఽ OD 
కి తగిగంచి, ళ్ళ ధొన న భగిినటలబణే భాతఫిే ఄథి TDS కి న ంచభతు చ నభి. 6 ధ లల తయతయత తృఔు 10 ళ్ైళ వచిేనయ. 
ళ్ైళ వచఽే సభమంలో భాతఫిే భిహయం ఆవఴఫడెతేంథి. 

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

42. బైెగైరన్స తలనొ 11568...ఫాయతదేశ్ం 

ఖత 4 ఏళ్ైల గ తీవఫి నై ఫ ైగైీన్ తలధొనణో ఫాధడెతేనన 32ఏళ్ల  లా ర అఖషేీ  2015 లో చికితషకోభ ివచాేయత. కొతున ణిమేఔ 
సందభబలలో ఄనగ రభయీఔ యఫ ైనయ (అఫ  మిాణ్ాలు, ఫజాయతనఽల , ఔుటలంఫ యబకభమలలో యభీతఫ ైన నఽలు), 
భానలఔ తాిడ,ి న దదధఴతుణో తృటలు, శఫాద లు, ఎండలో తియఖడం, తుదలిేమి వంటి యతువలల   ఫ గైైీన్ ఎఔుకవ ఓణోంథి. తలధొన 
సదాయణ్ంగ 24 - 48 ఖంటల వయఔు కొనసఖుతేంథి. అఫ  అముభైఴద చికితష తీసఽఔుధాన పయౌతం ఔలఖలేదఽ. అఫ  ధొన 
తుయయణ్ఔు ఄలోతి భాతలిు తీసఽఔుధథేి కతూ అఫ  ఆపడె భాధేమాలతు చాసోా ంథి. యకయం, అంథోళ్నలణో అఫ  థనిచయమఔు 
ఔడా అటంఔం ఔయౌగ ిచమేలేఔతృో ణోంథి. అఫ ఔు ఇ కిీంథి భమెిడీ ఆవఴఫడింథి: 
CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS తూటణిో తీసఽకోయయౌ. ధొనగ 
వపననపడె 10తుభుషలకొఔ మోణాదఽ చొపన 2ఖం.ల వయఔు ఄవసభతునఫటిీ  తీసఽకోయయౌ.   
3భోజుల చికతిష తభఴత ఫ ైగైీన్ వచిేంథి. కతూ లక్షణ్ాలు ఔనడగధే అఫ  ఖంటవయఔు, తిి 10 తు.ల.కొఔసభి కంఫర  మోణాదఽ 
తీసఽకొనసగించాయత. అఫ  5వ మోణాదఽ తీసఽకొనగధే ధొనతగిగనటలల  సంణోషం, అశేభమలణో చ ననథి. అఫ  భెమిడీ TDS 
చొపన తీసఽకొన సగనిథి. 14 ఄకోీ ఫర్ 2015 ధాటిక,ి అఫ ఔు 90% తగిగంథి. మోణాదఽ OD కు తగిగంచఫడింథ.ి 15భోజుల తభఴత 
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(29 ఄకోీ ఫర్), భోగి తనఔు ూభిాగ తగిగనటలల , ఄదఔి రభయీఔశభీ, భానలఔ యొతాిడ,ి తగనింత తుద ిలేఔతోృ బననఽ ఔడా ఫ గైైీన్ 
తలధొన భలేదతు చ ననథి. అఫ ఔు సిఽా తం భోజుయభీ OW మోణాదఽ సాచించాయత. తలధొనఔనఽఔ వలేా , య ంటధే కంఫర  
మోణాదఽ తూటలిో ఔయౌన తిి 10 తుభుషలకొఔసభి ఔ మోణాదఽ చొపన ఔ ఖంటలేప తీసఽకొనభతు చ తృయత.   

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

43. హెచ్ ఐ వి / ఎభడ్్ (HIV/AIDS) 11177..ఫాయతదేశ్ం 

AIDS ణో ఫాధ డెతేనన నదే ఔుటలంఫాతుకి చ ంథిన 24 ఏళ్ల  భళ ళ్ 12 డలి ంఫర్ 2012 న య ైఫరి  చికతిషఔు వచాేయత. అఫ ఔు 
బయానఽండి ఇ భోఖం సంఔీమించినథి. 6సం.ల కిీతం జభగిని యభి యయహతుక ిభుంథే అఫ  బయాఔు ఎబడ్సష ఈధాన, ఄతనఽ 
చ లేదఽ. ఏడాథి కిీతం అఫ ఔు ముదటి తడ్ పటిీనపడె, ఄధాభోఖమ సభసమల వలల  అఫ  అసఽతిలిో చేభింథి. ఄపడె జభగిిన 
యఔా భీక్షలోల  అఫ ఔు ఎబడ్సష వపనన సంఖతి హఠతేా గ ణ యౌలంథి. దఽయదిషీవరతా  తడ్  ఫతిఔలేదఽ. తనఔుటలంఫం సహమంణో 
అఫ  యడాఔులఔు దయకాసఽా  చలేంథి, ఄపడె సా తుఔ జిా అసఽతిిలో అఫ ఔు ళచె్ ఐ య / ఎబడ్సష కొయఔు చికతిష 
తృియంతేంచాయత. ఄలోతి భందఽలు తీసఽఔుననథి. తన తృ యతఖుయభ ిథాఴభ అఫ ఔు య ఫైరి  చికితష ఖుభించి ణ యౌలంథి. లోయౌకి 
భగధ,ే భోగ ితనఽ ఫాగ ఄయౌలతృో త ఈననటలల  చ ననథి. అఫ లో ఈథాలనత, తుభశ, జీయతంటల  ఄధాసకిా వంట ిలక్షణ్ాలు 
ఔతునసఽా ననయ. య ఫైరి  తృికటీషనర్ ఆచిేన భెమిడీ: 
CC12.1 Adult tonic + CC12.3 AIDS-HIV + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…TDS 
య ైఫరి  చికతిష ముదలు న టిీన తయతయత భోగిక ిభోజు భోజుఔ ఫ యతఖవసగినథి. అఫ  ఄలోల తి భందఽలు ఔడా తీసఽకొనసగింథి. 
అఫ  11ధ లలతృటల ఔీభం తఔ య ఫైరి  భెఫ డనీఽ తీసఽఔుధానయత. అ యళే్లో అఫ  దిఔధంభాభి వపణాషహంగ, అరయదంణో 
జీయతంటల  అసకిా చాసగయత. అఫ ఔు ఈథో మఖం థొభిక ితులో చభేయత. అఫ  పనభిఴయహం చసేఽకోవటాతుకి య ఫైరి  య దైఽమతు సలహ 
ఄడగిి అ కియం, భోగి తిభిగి యఔాభీక్ష చబేంచఽఔుననథి. అసఽతి ితుయథేిఔ కియం అఫ  యఔా ఖణ్న అమోదఫ నై భిదలిో ఈంథి. 
డాఔీయతల  అఫ  బయాకి హతు ఔయౌగించే భిాదం లేదతు, తుయబమంగ న యలచేసఽకోవచేతు చ తృయత. భోగ ిచాలా సంణోఱంచి, య ంటధే 
యబయయా అనందంగ య ఫైరి  తృికటీషనభిక తౄో న్ చలే చ తృయత.   
తృికటటషనర్ వమఖమ: ఇదంతా శ్రర ఫాఫా అతమద బత య్ల. 

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

44 సోట ో క్స, భూతిండ వ పైలమత, భధ బేహం, శాస సభసమలు, భూయఛ, దాందాదృషట లోం, భూగతనం 02895...మున ైటెడ్ కూంగ్ డం 

23 భాభిే 2014 న 62 ఏళ్ల  వమకిాతు జఴయం, ఫలళనీత, అఔయౌలేమివంటి లక్షణ్లణో అసఽతిిలో చేభేయత. ఆవతూన 
క్షమయమదవిలలధేమో ఄతు పాయంచాయత. ఄతతుకి ఔుడి ఉనభతిితాి తుచేమఔతృో వపట, నఽమమోతుమా ఄతు డాఔీర్ ఔనఽగొతు భతిియళే్లో 
భోగితు ఆంటెతుషవ్ త యన మూతుట్స లో ట ిత (TB) భందఽలు పాభీమోణాదఽలో, యఔా ధామలల (యన్ష) థాఴభ బసాా  చికతిష 
చేసఽా ధానయత. ఄతతు భలిాతి క్ణీ్ించింథి. ఄతనఽ చినన సోీ ే క్స, భధఽఫేహం, భూతనిండయ పైలమం, రఴససభసమ, భూయఛలు, 
భాటఄసషీత, దఴందఴదిఱీ, అహయధాళ్ంలోచిలుల  వంట ిసభసమలణో ఫాధడెత, రఴస తీసఽకోలేఔ తీవంిగ ఔషీడెతేనన 
కయణ్ంగ, ఄతతుతు ఔితిభి రఴసయదానం లేథా య ంటలిేటర్ న  ైఈంచాయత. ఄతతుకి భతేా భంథిచిే, 12 ఖంటలఔధాన ఫతిఔడతు 
తుయణబంచాయత.  
ఄబననా భోగ ి9 యభలతృటల ఇ లాతిలో కొనసగయత. ఄతతుకి యఔాభాభిడి, డమాలలస్క భోజు యడిచి భోజు చమేాయౌ. మిఖణా 
భకీ్షలలో ఄతతుక ిక్షమయమది లేదతు ణ యౌల, క్షమ భందఽలధానయలేభి. కతూ 4యభలు లేతు క్షమయమదికి ఄతతుక ిభందఽలు 
బచిేన కయణ్ంగ, భోగకిి భూతనిండ య పైలమం, భధఽఫహేం, భూయఛలు వచిేనయ.                                                    
5 ధ లల తభఴత, అసఽతి ినఽంచి, యఔా ధామలల థాఴభ డమాలలస్క కోసం గొటాీ ల థాఴభ అహయం ండాతుకి (భోగి అహయం, తూయత 
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ధోటథిాఴభ తీసఽకోలేతు కయణ్ంగ)  ఏభటలల  చలే భోగితు బంటిక ింనభి. ఄతతుకి నఽమమోతుమా తగిగననఽ, ఄతనఽ ఆటకిట చాలా 
ఄలోల తి భందఽలనఽ యఔా ధామలల థాఴభ తీసఽఔుంటలధానయత. అ లాతిలో ఄతనఽ 8 యభలతృటల ఆంటలిో ఈధానడె. అఖషేీ  2014 
లో భోగి ఔీభంగ ఫ తాతు దవింలాంటి అహయం ధోటణిో తినడం తృియంతేంచాయత. 
2014 అఖసీ్క 23న భోగకిి ఇ కిీంథి భమెిడీలు ఆవఴఫడనియ: 
భూతనిండ య పైలమభునఔు:  
#1.  CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Emotional & Mental tonic + CC13.1 Kidney & 
Bladder tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections …QDS 
సోీ ే క్స, సింఖ ఫలళనీత, దఴందఴదిఱీ, భూయేలకొయఔు: 
#2. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 + Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & 
Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.3 Epilepsy + CC18.4 Paralysis + CC18.5 Neuralgia + 
CC18.6 Parkinson’s disease … QDS 
2 యభలలో, భోగిక ిభూతనిండయ పైలమం, సింఖ ఫలళనీత, దఴందఴ దిఱీ, రఴస తీసఽకోవడంలో కిలషీత భభమిు సోీ ే క్స థాథాప 
ఄతున లక్షణ్ాలు 100% నమభబనయ. ఄతతుకింఔ డమాయౌలస్క చమేడంలేదఽ. ఄతనఽ నడిచి ఫాతింలోకి య యల, తన దఽసఽా లనఽ 
సఴమంగ యేసఽఔుంటలధానయత. కతూ ఄతనఽ ఆటికట భాభూలుగ అహయం, తృతూమం తీసఽకోలేయత.                               
భోగి ధ భభథగి కోలుకొనసగయత. 2014 ఄకోీ ఫర్ ధాటిక,ి ఄతనఽ కొంచ కొంచ ంగ తినటం, ణాిఖడం చమేఖయౌగయత. 2014 
నవంఫయతలో, భోగి తనదఽకణ్ంలో కొథిదలేప తుచేమసగయత. ూభిాగ కోలుఔుననందఽన, ఄతనఽ య ైఫరి  భఫె డలీనఽ అనయసేయత. 
కలఔీఫణే్ా ఄతనఽ సదాయణ్ జీయణాతున ఖడెపతేధానయత. 2015 ఫవిభి లో అమన 4 యభలు పాయతథరేతుకి మిాణ్ించాయత. 
తిభగిి వచిేన తయతయత, ఄతనఽ తన దఽకణ్ంలో ూభిాగ తుచేమ తృియంతేంచాయత. 2015 భాభిేలో ఄతనఽ తన కయత డ ైరయంగ్ 
తృియంతేంచాయత. 2015 ఫ ేలో భోగి తన డాఔీర్ సాచనల ఫయేఔు ఄలోల తి భందఽల అనేసయత. 2015 ఄకోీ ఫర్ ధాటిక ిఄతనఽ 
ఔులాసగ జీయణాతున కొనసగంిచసగయత. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

45. భూతాి శ్ము వుధృత, భూతిభు ఆుకోలేకతోృ వడం (ఇనొకంటిన న్స్) 03507...మున ైటెడ్ కూంగ్ డం  

2015 ఏనల్ 21 న 79 సం.ల. విదఽద డె భూణాిశమప ఄధాభోఖమంవలల  భూతభిు అపకోలేఔ, ఫాధణో వచాేయత. 15సం.ల కిీతం, 
ఄతనఽ తృో ి లేీట్స కమనషభోా  ఫాధడెత, థాతుకి శసారచికితష (radical prostatectomy) ఔడా చబేంచఽఔుధానయత. శసారచికతిష 
తభఴత కొంత ఔండయ ఔణ్జాల భచే ఏయడింథి. థీతు  కయణ్ంగ, భూణాిశమం సభయధయం తగిగ , చాలా తయచఽగ భూతయిసయెన, 
భతిళి్ైల  భభ ీఎఔుకయ ై  అపకొనలేతు భలిాతి ఏయడెతేంథి. భోగిక ితుద ిచ థిభితృో తేననథి. భోగి థీతుకోసం ఏ భందఽలు తీసఽకోవడం 
లేదఽ. ఄతతుక ికిీంథి కంఫర  మిశీభాలతుచిే చికతిష చేసయత: 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult Tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC13.3 Incontinence + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS 
4 యభల తయతయత, కొంత ఫ యతఖబంథ,ి కతూ లాయంగ లేదఽ. కొతున భతేిలు ఄతనఽ భూతయిసయెనకొయఔు ఫాధడెత ఈంటాడె. 
జూన్ లో ఄతతు పాయమ కలు యభిగింథి. అఫ ఔు సహమడెత, ఄతున ఖిహఔిణామలు చమేడంణో, ఄతనఽ 6యభల తృటల తన 
య ైఫరి  చికతిష నఽ అనయేసయత. తన య ఫైరి నఽ పనఃతృియంతేంచిన 2 ధ లల తయతయత, భోగి తన భూణాిశమ సభసమలోల  50% 
ఫ యతఖబనటలల  చ తృయత. ఄటనిఽంచి ఫ యతఖుదల కొథిదకొథిదగ కొనసగింథి. 2015 ల న ీంఫయత26 న, ఄతనఽ 75% ఫ యతఖుదలనఽ 
తుయథేించాయత. భతిి సభమాలోల  భూతయిసయెన సభసమ ఄయతదఽగ వపంథి. ఄతనఽ తన ఫ యతఖుదల టల  సంణోషంగ ఈధానయత. 
ఄకోీ ఫర్ 2015 ధాటిక,ి తృికటీషనర్  సాచించిన మోణాదఽలో కంఫర  మిశీభాలనఽ తీసఽకొంటలధానయత. 
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46. భదమతృన వమసనం 00534...మున ైటెడ్ కూంగ్ డం  

తృికటీషనర్ ఆలా యిసఽా ధానయత: 25ఏళ్ల  భళ ళ్ ఖత 5సం.లుగ భదమతృన వమసనం, భానలఔ అంథోళ్నలణో ఫాధడెత, తిి 
భతి ిఔ లస సభ ణాిఖుతేధానయత. అఫ  తనఔు వమసనం ఈననటలల  పకోదఽ, న గై అఫ  ఔుటలంఫసబుమలటల  దాఔుడెగ, 
కోంగ విభిాసఽా ంథి. అఫ  భనసఽ లో అంథోళ్న, సభమతృలన సభగిలేఔతృో వపటచే, అఫ  2-3 యభలఔనన ఏఈథో మఖంలో 
తులథొిఔుకకోలేఔతృో బంథి.                                                                                                                       
9 జూల ై 2015 న అఫ  ధావదద చికతిషకె ైవచిే, తన ఔధ చ పా ండగ, పాయోథేఴఖ సఴతంతయి దధతితు ఈయోగించి (EFT) అఫ  
భుకభు మీద ఫ భడిమిన్ తృబంటలనఽ చానంచి భిదఽవపగ తటీభతు చ తృనఽ. 18 ఏళ్ళ వమసఽషనఽండి తనక ిఎదఽభెనై 
ఔీ య పాఖసఴభులనఽ ఖూభిే  (భుఖుగ యత) అఫ  చ ధాయంతేంచినథి. ముదట ిపాఖసఴమి థాఴభ అఫ  భోజూ థ ఫఫలుతిధాన, 
నేిభలో ఄయ భాభూలే లేథా పాఖఫేనతు పాయంచాయత. ళ ంసతభఔంగ విభిాంచిన 2వ పాఖసఴమి తభఴత అఫ  తనధొన, ఫాధ 
భభిేతృో వటాతుక ిణాిఖటం తృియంతేంచింథి. ధేనఽ అభోఖమం మీద భదమతృనంవలన ఔయౌగై పిాయలనఽ యవభించి, అఫ  సనఽఔల 
దిఔదాతున విథిధచసేఽఔుతు, తిిఔల జాఞ కలనఽ భనసఽనఽండి తభమిియలేేందఽఔు అఫ ఔు సహమంచేసనఽ. ఄంణేకఔ భనం 
తుయంతయం అలోచించే యషమాధేన ("ఄటాిక్షన్ యొఔక లా") భన భనసఽ అఔభిశంచఽఔుంటలందధ ేసతమం ణ లుసఽకొనఽటఔు అఫ ఔు 
సహమడా్ నఽ. అఫ ఔు ఇ కిీంథి భమెిడీ ఆచాేనఽ:  
CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + CC8.1 Female tonic + CC10.1 Emergencies +CC12.1 Adult 
Tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorder + 
CC15.3 Addictions + CC15.4 Eating disorder + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disability + 
CC18.5 Neuralgia + CC19.1 Chest tonic + CC19.7 Throat chronic...TDS in water. 
అఫ  సం.లు. గ భదమం లేయంచటంథాఴభ తృో షకలు కోలోతేందతు, ధేనఽ అఫ ఔు యటమిన్ త కంన ల క్సష సనలఫ ంట్స తీసఽకోభతు 
సలహ ఆచాేనఽ.  
తయతయత యయంలో, అఫ  'తిిభోజూ ఎంత ఄందంగ ఈంటలననథో ' ఄతునసఽా నన తన ఄనఽబయతున ంచఽకోవడాతుక,ి టచ్ లో 
ఈండటాతుకి అఫ  తౄో న్ లో సంథేరలనఽ ంనంథి. ఄపడె అఫ  తనళ ంసతభఔుడ నై నమిుతుణో తీవయిదన జభిగి, ఄతతున 
య యళతోృ  తుచిేనథి. అఫ  థీతున చాలా సఽలబంగ చలేంథి. ఄలా చేలఔే, అఫ ఔు శభీయంలో గొ ఈశభనం ఔయౌగింథి. 2యభల 
తభఴత అఫ  అలమం లో "రంతిముత, సభతేలమత"లననఽబయసాా , సభమం ఖడెపచఽననథి. 
5యభల తయతయత, ధావదదఔు తదఽభి సలహఔు భవటాతుక ిఄనఽభతి తీసఽఔుననథి. ధనేఽ అఫ ణో తన భదమం తీసఽఔుయభభతు, 
థాతుణో ఔ ధోస డ్స (nosode)నఽ తమాయతచేమవచేతు చ తృనఽ. అఫ  థతీుక ిఄంగఔీభించలేదఽ. ధావదద  సలహఔు వచిేనపడె, 
ణానఽ తుజాతుక ిఏభాతంి ణాిఖటంలేదతు అఫ  చ నంథి. అఫ  య ైతియోతుక్సష చికతిష తృియంతేంచిన యయంలోలే భదమం భాధేల, కొీ తా 
వపథోమగతున ముదల టిీనథి. అఫ  చాలా అనందంగ ఈంథి. అఫ  చినన ల లవప ఖడనిే ణి్ాయఔ చేసోా ంథి. కొతా జీయణాతున తృియంతేంచి, 
ూభిాకల యథామభిధగ చదవడాతుకి, అఫ  ఆటికై దయకాసఽా  చసేఽఔుంథి. 
తృికటీషనర్  యమకమ: ముదట భోగి ధావదదఔు భననఽటచే, భోగఖిుభించి, అఫ తయౌలతు చాడడాతుక ిధనేబషీంగ ఄంగీఔభించానఽ, కతు 
చివభిక ిఅఫ  తనతయౌలణో వచఽేటఔు తుయణబంచఽఔుననథి. తయౌల, ఔుభాభెాల అమోదంణో, తయౌల నడఔఔు య యళనపడె, ధేనఽ భోగతిు 
చాల భాటాల డనేఽ. అఫ  ముదట తన తిండ,ి అభోఖమం ఖుభించి భాటాల డెనటలల  తృో ి తషళ ంచి, అఫ  తన బమభు న కైి చ పటఔు 
సహమడా్ నఽ. తయౌల ఖంట తభఴత తిభగిి వచిేనపడె, భోగి నవపఴత తయౌల వదదఔు వచిేంథి. తయౌల చాల చాలా అశేయమతృో బనథి. 
భెండవ సంథిింపలో, అఫ  తయౌల ఔతూనళ్లణో "తన ఔుభాభెా తిభగిి వచిేంథ"ి ఄతు చ నంథి. యయత ఔయౌల వంట చసేఽఔుంటలధానయత, 
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ఔయౌల యకింగ్ ఔు య ళ్ైా ధానయత. "భతిి కోంణో కైఔలు, ఄయతపలు లేవప." ల న ీంఫర్ 2015 చివభకిి భోగి తనఔు ఫాఖుననటలల  తౄో న్ 
థాఴభ సంథేరలనఽ ంసగనిథి. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

47. తీవిబైెన తుమశ్, దాందా దృషట, తుదిలేమితనం 01339...అబెమిక  

లేనళ తేతు సలహమీద ఔ మువఔుడె తన 65ఏళ్ల  తయౌలక ిచికతిష కోయతత, భాభిే 2014లో తృికటీషనభిక  ఆఫ బల్ ంతృయత. 
ఄతతుతయౌల ఖత 3సం.లు.గ తుభశ, తుసిహ, భానలఔ బమాంథోళ్నలణో ఫాధడెతేధానయత. ఇ సభమంలో అఫ ఔు రభీయఔ 
భోగలు ఔడా ఄంచ లుగ వచిేనయ. అఫ  ఫాగ ఫయతవప తగిగంథి. శసారచికతిషణో ఖభబశమాతున ణొలగించిభి. భధఽఫేహం, ఄదిఔ 
కొల సీ ే ల్, నణాా శమంలో భళ్ైళ, ధోటిూతలు, ఖుండ లోల భంట, తుదలిేమి, తీవతిృయవవధొన, భుఔుకఔు సంఫందించిన సభసమలు, 
భలథాఴయంచఽటృీ  ఔుయతపలు, భభమిు సిఽా తం దఴందఴ దిఱీ  వంట ిఎధోన భోగలు అఫ నఽ భుటీడించినయ. ఇ భోగలతునటణిో 
అఫ ఔు భభింత తుసిహ ఎఔుకయ ైంథి. అఫ  భోజులో చాలాపాఖం భంచమీభద తుదలిోధ ేఖడెపణోంథి. తన యయహ సభమం  
లోధే తనతయౌల అభోఖమసభసమలు ముదల ైనటలల  కొడెఔు చ తృయత. తయౌల తుసిహఔు భానలఔ చికతిష, థాతుక ిసంఫందించిన 
భందఽలణో చికతిష చేమఫడింథ,ి ఔుటలంఫం ఔడా భధమవభిాతఴం, సంగీత చికితషనఽ మితినంచాయత.  కతూ ఏమీ పయౌతం 
ఆవఴలేదఽ.  
కొడెఔు ఆ-ఫ బల్ ఄందఽఔుతు, తృికటీషనర్  తయౌల, కొడెఔులణో భార్ే 23, 2014 న టయెౌతోౄ న్ లో భాటాల డధిాయత. అఫ  ఇ కిీంథ ి
భహియం ఫ బల్ చేలధాయత:  
తుసిహ, మిగయిౌన భానలఔ అంథోళ్నలఔు: 
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & 
Memory tonic + CC18.1 Brain disorders + CC18.2 Alzheimer’s disease…TDS ఔ యభతుకి తయతయత QDS  
భోగిక ిచికితషధాయంతేంచిన 12వ భోజుకి ఔడా ూలౌట్స లేఔవడంణో #1 ణో తృటల దఴందఴదిఱీ  లోభునఔు భమెిడీ కిీంథి యదంగ 
ఔయౌతృయత.  
 #2. CC7.1 Eye tonic + CC7.5 Glaucoma + CC7.6 Eye injury + #1…QDS: 
ఄంణకేఔ భభొఔటి. 
తుదలిేమి కొయఔు:  
#3. CC15.6 Sleep disorder…తుదఔిు 30 తు.ల. భుందఽ ఔ మోణాదఽ. ఆంక తుద ిభఔతృో ణే తిి 30 తు.ల.క ిఔ మోణాదఽ 
చొపన 4 సయతల  బవఴవచఽేనఽ. భధమభతిలిో భోగి లేలేా  భయళ ఄథే మోణాదఽ కొనసగించాయౌ. 
తృికటీషనర్  6 ధ లలు వయఔు భోగి ఔుటలంఫంనఽండి ఏసంఖతి యనలేదఽ. 5 నవంఫర్ 2014న ఔుభాయతడె ఆ-ఫ బలోల  'తనతయౌలకి 
ఄఔసభతేా గ, భిూయణంగ తుసిహనఽండి ఫ యతఖబందతు,  ఄంతఔుభుంథే దఴందఴదిఱీ  లోం ూభిాగ తగిగందతు' యిల ంనడేె. 
తృికటీషనర్ ఔుటలంఫాతున సంథిించిభి. భోగి చాలా సంణోషంణో, తన అభోఖమభునఽ మదాలాతికి ణ చిేనందఽఔు సబ టల  
ఔితజణతణో వపననథి. అఫ  బపడె సంణోషంగ ఔుటలంఫాతుకి వండ ిన డెత, భనవళ్లణో, కొడెఔు, కోడలుణో తన జీయతం 
అనంథింగ ఖడెపణోంథి. ఄకోీ ఫర్ 2015 ధాటకిి, తృికటీషనర్  భోగిక,ి అఫ ఔు ఖల ఆతయ భోగలఔు చికతిషనంథసిఽా ననథి. 
భోగి యొఔక కొడెఔు ఆఫ బల్ష: 
23 భాభిే 2014: 
ఫే 2011 లో ధా తయౌల తీవ ితుభశఔు ఖుయబ, థాతునఽండ ికొథిదలేపఔడా ఫమటఔు భలేదఽ. సభమం ఖడచికేొథీద  ఆథి భభంిత 
లోణ నై, ఖజితజి సభసమగ ఔతునంచింథి. ఆథ ిఫే 2011 లో ధా యయహం సభమంలో తృియంబఫ ైంథి. తుసిహఔు తుజఫ ైన కయణ్ం 
ణ యౌమదఽ. కతూ చాలా కయణ్ాలు వపండొచఽే. కోడలుగ వచిేన భభొఔ లా ర వలల , తన ఔుభాయతడె తనఔు దాయభవపణాడమేోనధ ే
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బమం, యయహతుకి ఏభటలల , తాిడ,ి భుంఫెైలో ఄతి యేడ ియసేయ భభిము కలుషమం, ఄతాభాభలణో కొతున యఫదేాలు వంటి ఎధోన 
బమాలు అఫ ఔు ఔయౌగి వపంటాబ. ఄవతునటణిో అఫ  లోల ఔుభులుతేంట,ే ధా భాభగయత యయహతుకి కొతున భోజులభుందఽ 
చాలా ఄవభానఔయంగ ఏథో ఄధానడె. ఄథి అఫ  భనసఽమీద థ ఫఫ తీలంథి. 
ఫే 2011 అఫ లో భాయత ముదల ైంథి. అఫ  చాలా తిిఔలంగ వపంటృ, కోంణో విభిాంచథేి. అఫ  ఖతంలో లాయడతిృో బన 
భనసఽ ణో, ఎలలపడా ఖతంఖుభించే భాటాల డెత, తధ తున తృతృలు చలేంథో  చ నేథి. అఫ  తనలోణానఽ చ నంథే 
చ పకొంటలండేథి. అఫ  భోజంణా ఏడెసాా , భయణ్ం ఖుభించి బమడెతేంథి. ణానఽ తఴయలో భయణ్లిేా , తన తృతృలవలల , ఎటిీజనభ 
వసఽా ంథోనతు అఫ ఔు ఔటే బమం. అఫ  ధాఔు అసఽకి చాలాసయతల  తౄో న్ చేసాా , ధా తుతు అటంఔయతసోా ంథి. భాధానన వియాన 
ఔడా అఫ నఽ ఫాధన డెణోంథ.ి అఫ ఔు భానలఔయదేనణోతృటల ఖత 3 సం.ల.లో ఄధఔే యమధఽలు ఔడా ఔయౌగనియ. అఫ  చాలా 
ఫయతవప కోలోబంథి. అఫ ఔు ఖభబశమ శసారచికతిష, భధఽఫేహం, ఄదఔి కొల సీ ే ల్, నణాా శమంలో భళ్ైళ, ధోటిూతలు, ఖుండ లోల  
భంట, తుదలిేమి భతేిలు, తీవతిృయవవధొన, భుఔుకఔు సంఫందించిన సభసమలు, భలథాఴయంచఽటృీ  ఔుయతపలు, సిఽా తం 
దఴందఴదిఱీ  వంట ిఎధోనభోగలు ఈధానబ. యతువలల  అఫ ఔు ఎఔుకవ తుసిహ ఔలుఖుణోంథ.ి అఫ  తనభంచంమీద 
భుడెచఽకొతు, భోజంణా తుదతిృో వటం ఆషీడెతేంథి. 
ఫేభు భానలఔ చికితషఔు భందఽలు, యయధ ణిామభానమాలనఽ (భానలఔ చికతిష, దామనం, భిదఽభధఽయ సంగీణాతున 
యతునంచడం వంటయి) మితినంచాభు కతూ ఏమీ తుచేమలేదఽ. తన సిఽా తభానలఔలాతిలో, దామనంచేమడం, 
సనఽఔలదిఱీణో అలోచించడం ఄసధమం. ఫభేు అఫ నఽ తజీగ ఈంచి, అఫ నఽ ఎందఽలోధ ైధా తుభఖనం చేమాలతు 
మితినంచాభు, కతూ ఫేభు ఄంతభాతఫిే చేమఖలం.                                                                             
జిలు తృియధనలు ఄదఽబణాలు చేమఖలవతు, థేవపడె చభణాకభలు చేసా డతు జిలు చ తృా యత. థేవపడె భా తృియానలనఽ 
యనడంలేదఽ. ఫేభు ఆంక ఄదఽబతంకోసం ఎదఽయతచాసఽా ధానభు. తిివమకిా జీయతంలో యొడెదఽడెఔులు తవతు, భన 
చ డ్ఔయభలఔు భనఫ ేపలం ఄనఽబయంచాలతు ధాఔు ణ లుసఽ. కతూ తుజాతుకి, ఖత 3 సం.లలో భా ఄభభ, ఫేభు ఄధేఔ 
జీయతకలాల నఽండి చేలన తృతృలనఽ తుయౄభయౌంచడాతుకి తగనింత ఫాధడెచఽధానభు. భాలో ధ భభథిగ ఒయత నశిసాా , భోజుఔు 
భోజు చికఔు ఎఔుకయ ైతృో తేననథి. భాథి వపభభడ ిఔుటలంఫం కవటంవలల , భా ఄందభికట, భుకమంగ ధాపాయమఔు చాలా ఆఫఫంథి 
ఔలుఖుతేననథి. 
5 నవంఫర్ 2014:  
ధా తయౌలకి ఖత 3½ సం.ల ై ఫాధడెతేనన తన తీవ ితుసిహ ూభిాగ తగిగనదతు, మీఔు అనందంణో ణ యౌమజసైఽా ధాననఽ! 
ఄఔసభతేా గ ఄదఽబతం జభిగ,ి అఫ  తిభగిి సదాయణ్లాతిక ివచిేందతు ఖీళ ంచడాతుక ిభాఔు కొతునభోజులు టిీంథి! ఆథి ఎలా 
జభగిింథో  ధాఔు ణ యౌమదఽ, కతు థతీుఔంతటకిి సఴమి భహతమం, మీభచిిేన య ఫైరి  భహిభలు కయణ్భతు చ ఖలనఽ. అఫ  సభిగగ  
చ నన మోణాదఽలో య ఫైరి  భహిభలు యడనిథి. ఄయ ఄదఽబతంగ తుచలేనయ. ఏ భధోభోఖ య దైమం 3 సం.లలో చేమలేతు 
ఄదఽబణాతున, య ైఫరి  6 ధ లల ఔధాన తఔుకవలో చలేంథి. అఫ  తుసిహనఽండ ిఫమటడెటఔు ూయఴఫే అఫ  దఴందఴదిఱీ  
ఄదిశమభబమంథి. సభగిగ  బెపడననథి ఖుయతా లేదఽ. ధా ఔుటలంఫం భభమిు ధనేఽ మీఔు చాలా ఔితజుణ లభు. ఖత 3½ 
సంవతషభలు చాలా ఔషీకలం. 

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

48. చినన తడడ లో ఫావతభకబైెన సభసమలు 02128...అమెజ ంటీనా  

తన 6 ఏళ్ల  ఔుభాభెా ఖుభించి అంథోళ్నణో, ఔతయౌల తృికటీషనర్  వదదఔు వచాేయత.  అఫాయౌఔ దఽయతసఽ సఴపావం, ముండతినంవలల  
అఫ నఽ తృఠరలఔు ండం ఔడా ఔషీం. ఄభాభబకి కిీంథ ిభెమిడీ ఆవఴఫడింథి:  
CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.2 Cleansing + SR542 Aethusa Cyn...TDS 
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2యభల చికతిష తయతయత, తయౌల తనఔుభాభెాఔు 90% నమఫ ైందతు ణ యౌన, కొతునయభలు చికతిషనఽ కొనసగించాలతు అఫ  
యోచించాయత.  
సంతృదఔుతు యొఔక ఖభతుఔ: SR542 Aethusa Cyn ఄధేథ ి చ ల్ై్ టాతుక్స CC12.2 లో చయేేఫడి ఈంటలంథి.  

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

49. తుదిలేతుతనం, తీవిహృదమసందన, అతిగ తిండు, ఆందో ళ్న, ఫహిషుట  నొులు 02658...ఇటయ్ 

2014 నవంఫయతలో, 48 ఏళ్ల  భళ ళ్ తు వతాిడకిి సంఫందించిన సభసమలఔు చికితష కోభి వచాేయత. అఫ  ఖత 10 ధ లలుగ తుద ి
సభితృో వటం లేదతు, ఄపడపడె వసఽా నన తీవహిిదమ సందనలనఽ ఖూభిే  చ తృయత. అఫ  ఏభందఽలు తీసఽకోవడం లేదఽ. 
అఫ ఔు కిీంథ ిభమెిడ ీఆవఴఫడంిథి: 
తుదలిేతుతనభునఔు: 
#1. CC15.6 Sleep disorders…తుథింిచడాతుకి ఔ ½ ఖంటఔుభుందఽ ఔ మోణాదఽ చొపన తుథింిచే సభమంలో ఔ 
మోణాదఽ, ఄయధభతిి ఫ లుఔువ వలేా  ఔ మోణాదఽ   
తీవ ిహిదమసందనఔు: 
#2. CC3.1 Heart tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 
ధ ల తయతయత, అఫ  తుద,ి ఖుండ  సభసమలు భెండా భషికభంిచఫడా్ బ. అఫ ఔు #1 అనలే, అఫ లో ఆంక తువతాిడవిలల  
అంథోళ్న వపననందఽవలన #2 భభొఔధ ల తీసఽకోభతు చ తృయత. భోగ ితృికటీషనభోా   టచ్ లో వపధానయత. డలి ంఫయతలో, అఫ  ఫ్ూల  ఔు 
చికతిష తృ ంథాయత. జూన్, 2015 లో అఫ  భతిి ఔయౌగై తీవ ిబమాంథోళ్నలఔు, ఄతిగ తినడం ఖుభించి సహమం కోభయత. తు తాిడకిి 
ఄదనంగ, భోగి అభిాఔ ఆఫఫందఽలు, నలలల యయహ సభసమలణో ఫాధడెతేధానయత. అఫ  తన బయాణో గొడవడనిపడె, అఫ ఔు 
కోం వచిే, తీవ ిబమాంథోళ్నలఔు ఖుభబిెై ఖుండ  ధొన వసఽా ననథి. అఫ  కిీంథి భెమిడణీో చికతిష తృ ంథాయత: 
#3. CC3.1 Heart tonic + CC15.4 Eating disorders…TDS  
2 యభల తభఴత అఫ ఔు 80% తగిగంథ,ి ఄథే కంఫర  భభొఔ 2 ధ లలు తీసఽఔుధానయత. అఖసీ్క 2015 లో బంక ఫ యతఖుదల 
ఔతునంచి అఫ  శభయీభూ నఽండి దఽషరేపాయల కి్యళ్నఔు కిీంథి కంఫర  చభేేయత:  
#4. CC17.2 Cleansing + #3…TDS 
ల న ీంఫర్ లో ఫళ షేీ  ధొపలఖుభించి ణ లడం వలన #4 అనయలే థయీఘకలం యడెటఔు ఇ కిీంథి భెమిడీ ఆచాేయత:   
ఫళ షేీ ధొపలు, అంథోళ్న, ఄతిగ తిండ:ి 
#5. CC8.1 Female tonic + #3…TDS 
ఄకోీ ఫర్ 2015, ఫళ షేీ  ఫాధలో భాయత లేఔునననఽ, ఄతి తిండ,ి అంథోళ్నలు ూభిాగ తగిగనయ. అఫ  #5 కంఫర  తీసఽఔుంటృధే 
వపననటలల  ఄవసయఫ నైపడె ఄనగ బయాణో యగిఴయదంవలల  ఫాధడి, ఖుండ ధొన వచిేన సందయబంలో ఔ మోణాదఽ ఎఔుకవ 
తీసఽఔుంటలననటలల  చ తృయత. య ఫైరి  తీసఽఔుధానఔ, ఫాధ తగిగ  భనసఽ రంతడెతేననథి.  

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

50. చితావ ైకలమం, మొభుభ కన్ర్ వ దైమం పయౌతంగ భుదద గ భాటాి డుట 02864...అబెమిక  

47 సం.ల.వమసఽషఖల లా ర, తనఽ భొభుభ కమనషర్ ఔు తీసఽఔునన ఄలోల తి చికితష యొఔక దఽషరేపాయల వలల  వచిేన 
భోగలనఽండ ిఈశభనం కొయఔు య ైఫరి  తృికటీషనభిన సంథిించాయత. 2014 ఏనిల్ లో 2సయతల  భొభుభలఔు శసారచికితష ఄనంతయం 
భోగిక ినవంఫర్ 2014 లో కటమోత యన, జనవభి 2015 లో భడైియోదాభభిఔ చికతిష చేరయత. తయతయత అఫ ఔు చితాయ ఔైలమం, భాటలలో 
నతాిగ, భుదదగ భాటాల డటం తృియంబభబమంథి. అఫ  చితాయ ైఔలమంకోసం నభలతుపణ్ుతు సంథిించగ, అఫ  ధాడ ీవమవసా 
కమనషర్, థాతు చికితష థాఴభ పిాయతం చేమఫడిందతు ధఽియఔభించిభి. నభలతుపణ్ుడె ఔడా, భోగి ముదటిసభ ివచిేనపడె 
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తీవ ిఈథేఔితనఽ దిభివంచినటలల  నభేొకధానయత. అఫ ఔు తుభశగ వపననథి. చితాయ ఔైలమంవలల  ఔయౌగని నామనతపావం వలన, అఫ  
యరఴసతున కోలోతేధానయత. తన ఄధాభోఖమంవలలధ,ే తన ఔుభాయతతు ఔుటలంఫం యడితృో బందతు బభిలో ఈధానయత. అఫ ఔు 
కమనషర్ ఔడా ూభిాగ తఖగలేదఽ. అఫ  హభోభన్ చికితష భభమిు భొభుభ కమనషర్ భందఽలు తీసఽఔుంటలధానయత. భోగి 
య ైతియోతుక్సష చికతిషనఽ జూన్ 15, 2015 న తృియంతేంచాయత.  
#1. NM5 Brain TS + NM6 Calming + NM25 Shock + NM67 Calcium + NM91 Paramedic Rescue + NM105 
Visc Alb (F) + NM106 Visc Alb (FG) + NM110 Essiac + BR3 Depression + BR4 Fear + BR6 Hysteria + BR7 
Stress + SM9 Lack of Confidence + SM13 Cancer + SM41 Uplift + SR253 Cal Fluor + SR256 Ferrum Phos + 
SR257 Kali Mur + SR265 Aconite + SR271 Arnica + SR281 Carbo Veg + SR345 Calendula…QDS 
చికతిష తృియంతేంచిన ముదటయియం తయతయత, భోగి తనఔు తీవఫి ైన భూతధిామలల సంఔీభణ్ (UTI) ఔయౌగనిటలల  తౄో ధోల  చ తృయత.  
UTI ఔు కయణ్భబయమ యషథాభధ లనఽ, శభీయంనఽండ ియడెదల చసేఽా ననటలల  భోగకిి తృికటీషనర్ యవభించిభి. ఄస ఔయమం ఈననటకిట, 
య ైదమం తుచేసఽా ననందఽఔు భోగకిి ఉయట ఔయౌగింథి. తృికటీషనర్  య ంటధే చికతిష #1 తు తుయౌనలే కిీంథ ిచికితషతుచాేయత:  
భూతధిామలల సంఔీభణ్కొయఔు(UTI): 
#2. CC10.1 Emergencies + CC13.2 Kidney & Bladder Infections…6TD 
సంఔీభణ్ 2భోజులోల  నమఫ ైంథి. భోగితు #1 ... OD తు తిభిగ ితృియంతేంచభతు, కతు UTI తిభగిివలేా  భాతంి, య ంటధ ే#2 ఔు తిభగిి 
య యల, UTI సషీంగ ఈననపడె భాతఫిే #1...OD నఽ పనఃతృియంతేంచభతుభి. 3యభల చికతిష తయతయత (6 జూల ై 2015), భోగ ి
జాణ ఔశకిా 60% ఫ యతగెైందతు, అఫ  భాటసషీత తిభగిి థాథాప సదాయణ్ఫ ైందతు, అఫ  పాయోథేఴఖత లాయంగ వపననదతు చ నభి. 
ఔుటలంఫంణో అఫ  సంఫంధం ఔడా ఔీభంగ ఄతేవిథిధ  చ ందఽణోంథి. అఫ  #1 ... OD నఽ కొనసగించాయత.  
ల న ీంఫయత 3, 2015 న, అఫ  య ైదమ తుయథేిఔ అఫ లో కమనషర్ ూభిాగ తుయౄభలఫ ైందతు సషీంగ ణ లుపతేననటలల  చ తృయత.  
అఫ  జాఞ ఔశకిా ూభిాగ తిభిగ ివచిేంథి, అఫ  భాట సషీత తిభగిి సదాయణ్ఫ ైంథి. అఫ లో తిభిగి తన యమతృభతున తుపణ్తణో 
తుయఴళ ంచ ఖలననన అతభయరఴసం ఏయడింథి. ఄకోీ ఫర్ 2014 ధాటకి,ి అఫ  య ఫైరి తుక్సష చికతిష #1...2TW ణో కొనసఖుణోంథి. 

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

51. తీవిబైెన తుసృహ, తుమశ్ 03503...మున ైటెడ్ ఆయబ్ ఎమిమైట్స్ 

భుంఫెకైి చ ంథని 60 ఏళ్ల  లా ర దఽఫాయ్ లోనఽనన ఔుభాభెాతు చాచఽటఔు వచిేనపడె, జనవభ ి21, 2015 న తృికటీషనర్  వదదఔు 
అపకోలేతుయధంగ ఏడెసాా  వచాేయత. ఖత 21 సం.లు.గ, అఫ  తీవఫి ైన తుభశ, తుసిహలణో ఫాధడెతేననటలల , అఫ  
ఔుటలంఫం యవభించింథి. అఫ  భనసఽనఽ రంతయచ ే(anti-depressants) భందఽలు తీసఽకోగ, కొంత నమఫ ైంథ ికతూ 
అఫ సో దయతడె కమనషర్ ణో ఄఔసభతేా గ భయణ్ించినందఽవలల , ఖత 9 సం.లు.గ అఫ  భానలఔభోఖం ఄదాఴననంగ భాభంిథి. 
భుకమంగ ఈదమం 9ఖం.ల.నఽండి భదామహనం 2 ఖంటలవయఔు అఫ  యభీతంగ ఏడెసఽా ంథి. 2ఖం.ల. తభఴత అఫ  కొథిదగ 
ఫ యతఖవపతేంథి. అఫ  ఉళ ంచతు యధంగ కనషర్ ణో సో దయతతు భయణ్ంవలల , ఄథేసభమంలో యయహంవలల  దాయఫ నై 
తనఔుభాభెా ఎడఫాటలవలల  అఫ ఔు చావప ఄంటే బమం ఏయడ ిఅఫ  ఄంతేలేతు తుభశఔు ఖుయబంథ.ి అఫ  20మియౌలగీ మ్ ఫ్ూల డక్స 
(fluoxetine, an SSRI inhibitor) తిి భోజు కసా వూయటకొయఔు తీసఽకొంటలధానయత. అఫ ఔు భధఽఫేహం, ఄదిఔ యఔాతృో టల, 
భభిము అఫ  కళ్ళలో నభలతృో టల వంటి ఆతయ అభోఖమ సభసమలు ఔడా వపననయ. ఆయ ఄలోల తి భందఽలవలల  (Diamicron 
MEX 500 OD, Amlodipine, and Combiflam 400mg) తుమంతిించఫడా్ బ. 21 సం.ల భుందఽ, అఫ ఔు క్షమయమది 
వచిేంథి. ఖభబశమాతునఔడా ణొలగించిభి. భోగి తుభశఔు ఇ కిీంథి భెమిడీ ఆవఴఫడింథి: 
CC8.1 Female tonic + CC8.6 Menopause + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental and Emotional tonic + 
CC15.2 Psychiatric disorders…6TD చొపన 7 భోజులవయఔు, తభఴత QDS  
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భెమిడీ తృియంతేంచిన 3భోజులోల , భోగకిి 50% ఫ యతఖుదల ఔయౌగ,ి ఏడవటం భాతుయేసయత. 5భోజుల తభఴత, అఫ ఔు 80% 
నమఫ ైనందఽన anti-depressants తీసఽకోవడం తుయౌనయేసయత. 19వభోజున, తుభశగ వపండే సభమం ఖంటల నఽండ ి
తుమిషలఔు తగిగ, ూయఴం ఏడెప సభమం ఖతంలో 3-4 ఖంటలఫదఽలు, బపడె 5తుభుషలఔంటే తఔుకవలో వపంటలననయ. 
చాలా తఴయగ భాభూలు లాతికి భోగి వసఽా ధానయత. 4 యభలలో, భోగికి 100% ఫ యతఖబనథి. 9ధ లల తభఴత, అఫ  అభోఖమం 
తులఔడగ వపంటలననథి. యమద ిలక్షణ్ాలు తిభగిి భవచఽేనధ ేబమంణో, అఫ  అఔుండా QDS గధ ేభెమిడ ీకొనసగిసోా ంథ.ి 
తృికటీషనర్  భోగిలో భభింత యరఴసం ఔయౌగవైయఔు, తయచఽగ భశి్రయౌసాా ,  భోగితు ఖభతుసాా , ఔీభంగ OW ఔు మోణాదఽతు 
తగిగంచడాతుక ితుయణబంచఽఔు ఔుధానయత.  
భోగి ఔుభాభెా యమకమలు: 
య ైతియోతుక్సష భా ఄదఽబతఫ నై మితేిడె. తిిభోజు వపదమం 9ఖం. నఽండి భదామహనం 2ఖం. వయఔు భాఄభభ న దదగ ఏడెసఽా ంటే 
చాడలేఔ ఫాధగవపండథేి. అఫ  చంటితృలా, దఖగయలో వపననయభతిు టలీ కొతు ఏడెసఽా ండేథి. య ైతమిాతుక్సష చికతిష తీసఽఔునన 2వ 
భోజు నఽండి అఫ  ఫ యతగెైంథి. 4వ భోజునఽండి ధేధ భగిిన, అనందంగవపండే ఄభభ ధాఔు తిభగిి దకికంథి. అఫ  భాణో సంణోషంగ 
నవపఴత, హసమంగ భాటాల డెత భా ఆంటోల  సఽకంగ వపంటోంథి. సబభాత భాఄభభనఽ, భా ఔుటలంఫాతున అశ్రయఴథించాయత. 
ఫేభు య ఫైరి   చికితషఔు చాలా ఔితజుఞ లం. ఫభేు భా య ైతయిోతుక్సష తృికటీషనర్ ఇ లవేనఽ ఆలాగై కొనసగించాలతు తృిభిాసఽా ధానభు. 

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

52. దీయఘకయౌక తుసృహ 03505...మున ైటెడ్ కూంగ్ డమ్ 

థీయఘకయౌఔ తుసిహణో ఫాధడెతేనన 50 సం.ల. ఖణ్ిత రసార ఈతృదామముడె, 20 డలి ంఫయత 2014 న చికతిష కోసం వచాేయత. 
ఄతనఽ చాలతఴయగ భానలఔ తాిడకి,ి అఖీహతుకి ఖుయవపత, తిి చినన యషమాతుక ియసఽగగ , కోంగ ఄయవసగయత. 3సం.ల. 
కిీతం ఄతతుక ిఅతభహతమఖూభిే న అలోచనలు వచేే య. 14 ఏళ్ల  వమసఽనఽండ ేముదల ైన  థీయఘకలతృో భటంవలల  ఄతతులో 
అతభయరఴసం తృో బంథి. ఄతనఽ భందఽలేమీ తీసఽకోవడం లేదఽ. ఄతతుకి కొతున సలహలణో తృటలగ ఇ కిీంథి భెమిడీ ఆవఴ 
ఫడింథి:  
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain 
and Mental tonic…TDS in water 
10 భోజుల చికతిష నభభట భోగ ిభాటాల డెత, య ైతియోతుక్సష తృియంతేంచినధాటి నఽండ,ి తనకి తుసిహ లేదతు, తుద ి
ఫ యతఖబందతు, తనఽ తాిడితు ఄదిఖమిసఽా ననటలల  ణ యౌమజైసయత. ఄతనఽ తృికటీషనభిక  ఎటఔిపడె తన భిలాతితు 
ణ యౌమజైసఽా ధానయత. 3వ ధ ల చివభిలో, తనక ి90% ఫ యతగెైందతు చ తృయత.   
ఄతనఽ ఔీభంగ తన అతభహతమ అలోచనలు కోలోబ 6ధ లల చికితష తభఴత, తృికటీషనభిక  ఆలా యిరయత: "ధనేఽ ఔ 
భాయతనఽ ఖభతుంచానఽ. (ఇ భాయత ధా ఖత జీయతం ఎంత యచాయఔయఫ నైథో  ఄయధం చసేఽకొధేలా చలేంథి). ఄధేఔ ఈదమ 
సంధమలలో నడవడాతుకి య ళ్ైత ధాతప ణ లుసఽఔుంటలధాననఽ. ఆపడె ధాఔు చినన వమసఽషలో ధాఔు వచిేన అతభహతమ 
ఖుభించిన అలోచనలు, సయంతృో బన ననలా ఔతునసఽా ధానబ. ఄబణే, ఇ యధఫ నై అలోచనలు ఆపడె చాలా ఄయతదఽగ 
ఈధానబ."  
8ధ లల తయతయత (అఖషేీ  2015), భోగ ి95% భానలఔ లాతిలో ఫ యతఖు వచిేంథి. నవంఫర్ 1, 2015 ధాటిక,ి భోగి ఇ 
ఫ యతఖుదలనఽ ఄలాగ ైకొనసగసిాా , య ైతియోతుక్సష భెమిడీ ఔడా కొనసగిసఽా ధానయత. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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53. తృొ గకు వమసనం 10400...ఫాయతదేశ్ం 

ఖత 15 సం.లు.గ తృ గఔు నభలటం ఄలయటెనై 30ఏళ్ల  వమకిా అ ఄలయటలనఽ భానఽకోయలతు చాసఽా ధానయత. ఏనిల్ 2, 2015 లో 
య ైఫరి  తృికటీషనర్  వదదఔు వచఽేటఔు భుందఽ ఄతనఽ బతయ భందఽలేమీ యడలేదఽ. ఄతతుకి కిీంథ ిచికితష సాచించ ఫడింథి:   
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.3 Addictions…TDS 
ఔ యయం చికతిష తభఴత తనఽ 85% తృ గఔు యడెఔ తగిగంచఖయౌగనిటలల , తృ గఔు మిద అసకిా ఔడా ఫాగ తగిగనటలల  అ వమకిా 
చ తృయత  కతూ ఄతతుకి హఠతేా గ ఄజీయణం ముదల ైంథి. థాతుకోసం ఄతతుకి ఆచిేన భమెిడ:ీ 
#2. CC4.10 Indigestion + CC17.2 Cleansing + #1…TDS  
3 యభల తభఴత, భోగి తన తృ గఔు యడెఔ 95% తగిగందతు, ఄజీయణం ఔడా 80% నమఫ ైందతు ణ యౌతృయత. 5యభల తభఴత తౄో న్ 
చేల ణానఽ ూభిాగ తృ గఔు భాధేలనటలల  తృికటీషనభిక ణ యౌమజైసయత. ఄతతు ఄజీయణం ఔడా తృో బంథి. నవంఫర్ 2015 ధాటిక ి
ఔడా ఄతనఽ తృత ఄలయటలగ తృ గఔునఽ భుటీలేదఽ. ఐణ ేఖత 15సం.లు గ వపనన ఄలయటల ఔనఽఔ, డలి ంఫయత 2015 నఽండి 
మోణాదఽ తగిగంప తృియంబభబయమ వయఔ భోగ ిTDS మోణాదఽనఽ కొనసగిసా యత. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

54. తుదిలేమి 11176...ఫాయతదేశ్ం 

2015 ల న ీంఫయత1 న 75 ఏళ్ల  భళ ళ్ తుదలిేమికి చికతిష కోభ ివచాేయత. ఇ సభసమ ఖత 8ధ లలుగ కొనసఖుణోంథి. అఫ  ఏ 
భందఽలు తీసఽకోలేదఽ. అఫ ఔు కిీంథి భెమిడీ ఆవఴఫడింథి: 
CC15.6 Sleep disorders…OD తుదతిృో వపటఔు ఖంట భుందఽ 

తయతయతి కొథిద  యభలలో, అఫ ఔు లాయఫ నై ఫ యతఖుదల ఔయౌగింథి. ఔ యయం తయతయత, అఫ  భతిిక ి2 ఖంటలు తుద ితృో బంథి. 
తయతయతి 2 యభలు భతికిి 4 ఖంటలు, భభొఔ 4యభల చివయలో అఫ  తుదలిేమి ూభిాగ తోృ బంథి. ఄకోీ ఫర్ 2015 చివయలో, 
అఫ  భతిి 9 నఽండ ిఈదమం 9 ఖంటలవయఔు,12 ఖంటలలేప తుశిేంతగ తుథిసిఽా ననథి. భోగకిి మోణాదఽనఽ ఔీభంగ 
తగిగంచవలలంథగి సలహ ఆచాేయత. 

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

 55. భదమతృన వమసనం 11210...ఫాయతదేశ్ం 

26 ఏళ్ల  వమకిా ఖత 4 సం.లు. గ భోజూ భదమం ణాిగయైయత. ఔుటలంఫంలో అలా  గొడవల వలల  ఔయౌగిన భానలఔ వతాిడవిలల  భదమతృనం 
చేసఽా ననటలల  చ తృయత. 2011 లో ఄతమదఔి యఔాతృో టలవలల  హలటల్ లో చయేేఫడా్ యత. ఄఔకడ చికతిష తభఴత యఔాతృో టల సదాయణ్ంగ 
ఄబంథి. ఫ ే2013లో ఄతనఽ తయౌలతు తన భదమతృనం ఄలయటల భానఽఔుధేందఽఔు చికితషకోసం సహమం ఄడిగయత. అఫ  
తృికటీషనర్  వదదఔు య యళ సంథిించగ  ఇ కిీంథ ిభమెిడ ీబచాేయత:  
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.3 Additions...TDS 
అఖసీ్క 2013లో ఄతనఽ ూభిాగ భదమతృనం భాతుయలేనటలల , ఄతతు ఔుటలంఫ సబుమలు ణ యౌమజలైభి. ఄతనఽ 
యంతేలవపణాబయమోనధే బమంణో ఔతూసం తెర్ వంటి ణేయౌఔతృటయి ఔడా తీసఽకోవటం భాతుయేసయత.   

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

 56. దీయఘకల తృయ్వనొ, అజీయణ ం, బమాందో ళ్నలు, అవమవలోి  నొ 03507...మున ైటెడ్ కూంగ్ డం  

30 ఏళ్ల  భళ ళ్ తన యయధ అభోఖమ సభసమలఔు చికితష కోభి వచాేయత. అఫ  చాలా సం.ల.నఽండి తృయవవప ధొనణో, అభల పిావం 
వలల  ఄజీయణయమద,ి ణేయౌఔతృట ితీవ ిబమాంథోళ్నలణో 5సం.లఔు న ైగ ఫాధడెతేధానయత. ఖత 2 సం.లుగ, అఫ  ఔుడితృదంలో 
ూయఴం జభగిని శసారచికతిష భూలంగ ధొన భభమిు భెండె మోచేతేలలో ధొన వసోా ంథి. అఫ  ణాణాకయౌఔ ఈశభనం కోసం 
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ఖతంలో ధొనతు తగిగంచే భాతలిు యడనిథి కతూ సిఽా తం ఏ భందఽలు తీసఽకోవటంలేదఽ. 25 నవంఫర్ 2014 న అఫ  య ఫైరి  
చికతిష తృియంతేంచాయత: 
ఄజీయణభునఔు, తీవ ిబమాంథోళ్నలఔు: 
#1. CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult 
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...6TD 
తృయవవధొనక,ి ఔండభల ధొన, నభలధొనక:ి 
#2. CC11.4 Migraines + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive Tissue + 
CC20.7 Fractures ...6TD 
ఔయయంలో, అఫ  భిలాతి ఖణ్తూమంగ ఫ యతఖుడింథి. అఫ  తృదంధొన ూభిాగ తృో బ, అఫ  జీయణశకిా (90%) ఫాగ 
ఫ యతఖబంథ,ి మాలడ్స భఫి్ల క్సష అగితృో బంథి. ఖతంలో అఫ ఔు ఄజీయణం ఔయౌగించిన పలు, తిణ్దాధామలు వంట ిఅహభతున అఫ  
తినఖలుగ ణోంథి. అఫ  తీవ ిబమాంథోళ్నలు భామఫ నైయ. ముతాంమీద, అఫ  భానలఔలాతి (90%) ఫాఖబంథ;ి అఫ  
రింతతణో, సంణోషభుగ వపననథి. అఫ  తృయవవతలధొన (75%) ఫాగ తగిగంథి. అఫ  సభసమలో వపధాన, తలధొన ఄంత 
తీవంిగ లేఔతృో వపటబయకఔ తఴయగ తఖుగ తేననథి. అఫ  చికతిష కొనసగించాయత.   
జనవభి 12, 2015న, ఖంటకిీతం, తన ఔుఔకనఽ నడఔకోసం తీసఽకయెలనపడె, అ ఈదమం సంబయంచిన  భిాదంవలల  వచిేన 
తీవలిక్షణ్ాల చికతిషకోసం అఫ  వచిేంథి. అఫ  ఔుఔక హఠతేా గ ఔికఔు తియఖగధే, అఫ  య నకిక లాఖఫర బ డితృో బంథి. 
అఫ ఔు యపధొన తీవంిగ ఈండి, అకయణ్ంగ నడెభు వంచలేఔతృో తేననథి. అఫ ఔు రఴస తీసఽా ననపడె ఛాతీలో ధొన ఔడా 
వసోా ంథి. అఫ  ఏభందఽలనఽ తీసఽకోలేదఽ. తృికటీషనర్  అఫ నఽ #1, #2 తు అనయలే, యతుక ిఫదఽలుగ కిీంథ ిచికితష సాచించాయత:  
యప, నడెభు ధొనక,ి రఴస తీసఽా నపడె వచేే ఛాతీ ధోన: 
#3. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ Pain + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures...తిి 10తుభుషలకి ఔ మోణాదఽ చొపన 2ఖంటలవయఔు 
ఔ ఖంటలో, అఫ ఔు ఔండభలభుడ ియననటలల గ, హబగ ఄతునంచినథి. అఫ  ఛాతీలో ధొన సో లార్ న ల ఔషస్క తృింణాతుకి 
భాభితృో బ, అఫ  ధొన లేఔుండా ఉనభి నలుేఔుధానయత. 2 ఖంటలోల , ధొన తీవతి తఖుగ సా బకి వచిేంథి. అఫ  తిభగిి 
వంఖఖయౌగింథి.                                                                                                                                      
భోగి తిి ఄయధఖంటఔు భెమిడ ీకొనసగించాయత. భయతధాటకిి అఫ  యప ఎడభ పాఖంలో కొథిదతృటి ఄవరషే ధొనత, ముతాం 
ధొపలతూన తగిగనయ. 15 జనవభిన, 4 భోజుల చికతిష తభఴత, ూభిాగ ధొన తృో బ, భభి తిభిగభిలేదఽ. #3 అనేల, #1 భభిము 
#2 తిభిగి తృియంతేంచ ఫడా్ బ.                                                                                                                
ఄకోీ ఫర్ 2015 ధాటిక,ి అఫ ఔు 90% ఫ యతగెనై తృయవవధొన మినహ, మిఖణా థయీఘకయౌఔ భోఖలక్షణ్ాలతూన తగిగతృో బనయ. అఫ  #1 
భభిము #2 TDS గ కొనసగిసఽా ధానయత.  

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

57. తలెై గమం, అజీయణ ం, వంతులు, భలఫదధ ం, తుదిలేమి, చయభంెై వు, భంట, వయధ కమంవలిఫలహనీత 11573...ఫాయతదేశ్ం 

జూన్ 2015 లో తృికటీషనర్  యొఔక 88 ఏళ్ల  భుతావఴ (గైీట్స గీ ండ్స భదర్) చాలాయమధఽలణో ఫాధడెత ఈండయేయత. డలి ంఫర్ 
2012 లో డితృో బ, ఔుడి బుజం యభగిిన ధాటి నఽండి అఫ  అభోఖమం క్ణీ్ించసగినథి. డినపడె అఫ  తలకొటలీ ఔుతు, 
గమఫ ైంథి. థాతువలల  ఫవిభ ి2013 లో ఫ దడెలో యఔాసివం ఔలుఖుటఔు థాభతిీలంథి. యఔాసివం జభగిని 4 ధ లల తభఴత 
అఫ ఔు యంతేలు తృియంబఫ నైయ. అఫ  అహయం చాలా తఔుకవగ తింటలధానయత. తూళ్ైల , టీ ల ైతం యతచించటంలేదఽ. అఫ  
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ఔీభఔీభంగ ఫలళనీడితృో ణోంథి. ఄలోతి, అముభైఴద చికతిషలు మితినంచిధా, అఫ  భలిాతి ఫ యతఖుడలేదఽ. 
హో మియోతి చికతిష అఫ ఔు కొంత ణాణాకయౌఔ ఈశభనం ఔయౌగించింథి. 
భిాదవరతేా  డితృో బనధాటినఽండి అఫ ఔు ఫ డధొన, నడెభుధొన, తుదలిేమి, భలఫదధఔం, బటవీల చయభయమదవిలల  
నామభోడ యభటెటైసి్క (Neurodermatitis) శభయీభంణా దఽయదలణో ఫాధడెణోంథి. చయభం గోఔుతేననపడె యఔాం ఔడా వచిే దఽయద 
సభసమ ఆంక ఄభధ వననభవపణోంథి. అఫ ఔు ఇ కిీంథి కంఫర  భిహయభులతు తూటణిో ఔయౌన బచిేభి: 
సదాయణ్ అభోఖమభునఔు: 
#1. CC3.1 Heart tonic + CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC8.1 Female tonic + 
CC9.1 Recuperation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC19.1 
Chest tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC21.1 Skin tonic…TDS 
ఄజీయణం, యంతేలు, భలఫదధభునఔు: 
#2. CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC4.11 Liver & 
Spleen…TDS 
చయభయమదకి:ి 
#3. CC3.7 Circulation + CC12.4 Autoimmune diseases + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + 
CC21.6 Eczema + CC21.7 Fungus + CC21.10 Psoriasis + CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS 
ఔుడబిుజం యభిగనిందఽఔు, ధొనక:ి 
#4. CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.6 
Osteoporosis + CC20.7 Fractures…TDS 
తుదలిేమిక:ి 
#5. CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.6 Sleep disorders + CC18.2 Alzheimer’s disease + CC18.5 
Neuralgia…ODతుథింిచ ేసభమంలో  
శ్రగరఫ నై ఫ యతఖుదల ఖభతుంచఫడింథి. యయం లోల, భోగి తూయత, పల జావ తీసఽకొనసగింథి, అఫ  భలఫదధఔం తృో బంథ,ి 
దఽయద, థాతుకి సంఫందించిన సభసమలు తృో బనయ. అఫ  ధొన 30% తగిగంథి. అఫ  ఆపడె రంతిగ తుదతిృో తేననథి. 
ఔ ధ ల తయతయత, జభగిని య దైమ భీక్ష అఫ  తృిణ్ాదాయ ఄవమయలు భాభూలుగ తు చేసఽా ననటలల , తలన  ైగమం 70% 
నమఫ ైనటలల  చానంచింథి. ఇ సభమాతుక,ి తేంటి ధొన, శభీయంలో ఆతయ ధొపలు తృో బనయ, అఫ  భానలఔంగ ఈణాషహంగ, 
సంణోషంగ ఈంథి. అఫ  దయిహయం నఽండ ిఫ లల గ ఫ తాతు భుదదవంటి అహయం తీసఽకోవడం ముదలున టాీ యత. అఫ ఔు ఄథ ేచికితష 
కొనసగింథి. 
అఫ  జీయతంలో, ఖత 3ధ లలలో సఴమి ఖుభించి సంణోషంగ భాటాల డెత, దామనలాతిలో అఫ  తయచఽగ ఔతునంచింథి. అఫ  
ఫాఫానఽ 30 ఏళ్ైల గ ఎయతఖునననఽ, య ైతియోతుక్సష చికతిష తృియంతేంచటాతుకి భుందఽ అఫ  ఄతతు ఖుభించి భాటాల డలేదఽ. ఄకోీ ఫర్ 
12, 2015 న అఫ  రింతంగ సఴయగసఽా భలబనథి. 

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

 58. దీయఘకయౌక భానసకవమధ ి10831...ఫాయతదేశ్ం  

ఔ 96 ఏళ్ల  భళ ళ్ య ైతిమాతుక్సష  తృియంతేంచఽటఔు, ఏడాథి భుందఽనఽంచీ, విథాధ మ కయణ్ంగ వచిేన భానలఔ చాంచలమంణో 
వపననటలల  భోఖ తుభధ యణ్ జభిగింథి. అఫ  వమసఽష కయణ్ంగ య ైదఽమలు చికతిషఔు ముఖుగ  చాలేదఽ. అఫ  ఫాత్ యౄమ్ ఔు 
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య ళ్లటంవంట,ి తననఽలనఽ ఔడా చసేఽకోలేఔతృో తేధానయత. అఫ  భోజులో 24ఖం.లు. తనకొడెఔున  ైఄతుననఽలఔు ూభిాగ 
అదాయడా్ యత. ఄతనఽ య ైతయిోతుక్సష ఖుభించి యతు, తృికటీషనభిన సంథిించగ ఄతడె వచిే, ఫాహమించంణో సంఫంధంలేఔ, 
డఔన ై డెనన విదఽధ భయౌతు చాచి, కిీంథి య ఫైరి  భెమిడీ ఆచాేయత: 
 CC12.1 Adult tonic + CC18.2 Alzheimer’s disease...TDS 
న ై కంఫర  తీసఽఔునన యయంలో, భోగలిో ఫ యతఖుదల తృియంతేంచింథి. అఫ  అతభయరఴసంణో, ముండ ిటలీ దలణో, ఫెడ్స ననే్ 
వపయోగించఔ, ఫాత్ యౄమ్ ఔు తీసఽకళె్ళభతు ఄడెఖుతేధానయత. భభొఔ యయం చికతిష తయతయత, అఫ  తనంతట ణానఽగ యఔర్ 
సహమంణో, ఫాత్ యౄమ్ కి య ళ్లటంవంట,ి తన స ంత ఄవసభలఔు తధే య ళ్లధాయంతేంచాయత. అఫ  తుతమం య ఫైరి  భందఽలు  
కొనసగించాయత. థీతుణో, అఫ  భలిాతి భభో భెండళే్ైళ తులఔడగ ఈంథి. ఄపడె 98ఏళ్ల  ండె వమసఽలో అఫ  తన 
యలోఔమాతఔిు శభీయభు యడచిినథి.  

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

59. క్షవతం 11176...ఫాయతదేశ్ం 

16 జూల ై 2014 న, ఔ 82 ఏళ్ల  వమకిా ఫ ఔైభుగ వపననదతు భమదఽ చేసాా  ఔయౌతృో మాయత. ఄతనఽ క్షయతంణో ఫాధడెత 
ఄసభయఔ లాతిలో అసఽతిలిో చభేయత. ఄతతుతు భకీ్ించిన య ైదఽమలు ఄతనఽ ఫతిేఔుణాడతు న దద  అశణో లేయత. యయం తయతయత, 
ఄతనఽ ూభిా సిహలో లేఔుండాధ ేఆంటకిి ంఫడా్ యత. ఄతనఽ ఏ భందఽలు తీసఽకోలేదఽ. ఄథ ేభోజు ఄతతు కొడెఔు య ఫైరి  
తృికటీషనభిన సంథిించగ కింథి భెమిడీ ఆవఴఫడింథి: 
CC18.4 Paralysis…TDS  
ముదట ియయంలో కొంచ ం ఄతేవిథిధ  ఔతునంచింథి. ఔ ధ ల చికితష తభఴత, భోగి ూభిాగ సిహలోక ివచాేయత, ఄతతు క్షయత 
లక్షణ్ాలు 20% తగగ బ, ఄతనఽ భయల భాటాల డటం ముదలున టాీ యత. ఄతనఽ ఫ యతఖవపత, ఔీభంగ  తన ఔదయౌఔ సభభధ యలనఽ 
తిభగిి ణ చఽేఔుధానయత. 6ధ లల య ఫైరి  చికతిష తయతయత, ఄతనఽ 100% సదాయణ్లాతికి తిభగిి వచాేయత. మోణాదఽ ధ భభథగి 
తుయఴహణ్ కోసం OD ఔు తగిగంచఫడింథి. 

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

60. భూయఛలు, కరభ యహితబైెన ఫహిషుట లు, భలఫదధ కం 11310...ఫాయతదేశ్ం 

16 ల న ీంఫయత 2013 న భూయఛచికతిష కోసం 13 ఏళ్ల  ఄభాభబ య ైఫరి  తృికటీషనర్ వదదఔు తీసఽకొతుభఫడనిథి. అఫ  8 సం.ల. 
వమసఽషలో వపండగ, 10' ఄడెఖుల ఎణ తాన న ఔైపనఽండి డితృో బన 6ధ లల తభఴత భూయఛలు తృియంబఫ ైనయ. అఫ ఔు 
ధ లకోసభ ిభూయఛభవడం  భాభూల ైతృో బంథి. అఫ  చికితష కోసం వచిేన సభమాతుక,ి తిి 15 - 20 భోజులఔు అఫ ఔు 
భూయఛ వసఽా ననథ,ి అఫ  తలధొన, యంతి వసఽా ననటలల  ఔడెపలో యకయంణో ఫాధడెతేననథి. అఫ  చాలా ఫలళనీంగ 
వపండడంణో తృటల భలఫదధఔం ఔడా వపననథి. తృికటీషనర్ ఆచిేనథి: 
భూయేఔు: 
#1. NM50 Epilepsy + NM63 Back-up + NM86 Immunity…6TD 

ఫలం, శకిా కొయఔు: 
#2. CC3.2 Bleeding disorders + CC3.7 Circulation…TDS 

భలఫదధభు కొయఔు: 
#3. CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion…BD 
నవంఫర్ 10 తు అఫ  తిభగిి య దైఽమతు వదదఔు 8 యభల తభఴత య యలనపడె, భోగి తనఔు ఔకసభ,ై అ భుందఽభోజు, 
భూయఛవచిేనటలల  చ నంథి. తనఔు తలధొన, ఔడెపలో యకయం ఔడా 50% - 60% తగిగనటలల  చ నంథి.                      
చికతిష భభో 3 ధ లలు కొనసగింథి. ఄటిక ిముదటి భోఖలక్షణ్ాలు 90% ఫ యతఖమామబ. కతు అఫ ఔు ఄసవమఫ నై ఫళ షేీ లు 
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వసఽా ననయ. అఫ  ఫళ షేీ లు తయచఽగ 2-3 భోజుల అలసమంణో వసఽా ననయ. అఫ ఔు చాలా ఎఔుకవగ ణ లుప యోతు ఈతషయగ  (white 
discharge), థాతుణోతృటల తృ తాిఔడెపలో ధొన వసఽా ననయ. ఇ సభమంలో (4 ఫవిభి 2014), #1 యొఔక మోణాదఽ OD ఔు 
తగిగంచి, #2 భభమిు #3 తుయౌనేల, ఔ నాతన భిహయం తమాయత చమేఫడింథి: 
ఄసవమఫ నై ఫళ షేీ , యోతు ఈతషయగ కొయఔు: 
#4. CC8.5 Vagina & Cervix + CC8.8 Menses Irregular...6TD  
తృికటీషనర్ భోగికి తృో ి టనీ్ తృ డర్ తు తీసఽకోభతు, ఎఔుకవగ తూయత ణాిఖభతు సలహతుచిేభి.                                             2 
ధ లలతభఴత (7 ఏనిల్ 2014) భోగి తనఔు భూయఛలు, తలధొపలు, ఔడెపలో యకయం, ఫళ షేీ  సభసమలు ఄతూన ూభిాగ 
నమఫ ైనటలల  చ ననథి. అఫ  చికతిష భభి కొధానళ్ైల  కోభింథి. ఄందఽవలన #1 తు OD కొనసగించి, #4 తు BD క ితగిగంచిభ.ి     
భభో 2 ధ లలతభఴత (3 జూన్ 2014) భభో కంఫర  చయేేఫడనిథి: 
శభయీ వమవసా కి్యళ్నఔు: 
#5. CC17.2 Cleansing…TDS ఔ ధ లఔు భాతఫి,ే తూయత ఄదిఔంగ తీసఽకొనవల నఽ. 
భోగి కి్యళ్ణ్ా చికితషనఽ యజమవంతంగ ూభిా చేలనథ.ి ఄకోీ ఫర్ 2015 ధాటకిి, అఫ ఔు భూయఛలు తిభగిి భఔుండా 
తుయభించడాతుకి  #1 ... OW తుయఴహణ్ మోణాదఽతు కొనసగంిచినథి. 
సంతృదఔుతుయమకమ: 108CC ఫాక్సష వపనన తృికటీషనయతల  #1 ఔు ఫదఽలు CC12.2 లిల టాతుక్స+ CC18.3 భూయఛతో బమాీ 
చేమవచ ా. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

61. దీయఘకయౌక తుభుభలు, కయుతునన భుకుక 02799...ఉతుత్ద  కూంగ్ డం 

జూన్ 27, 2015 న థయీఘకయౌఔ తేభుభలు,  భుఔుకలోనఽండ ిఎడణ యన లేఔుండా కయతతేనన తూళ్ళ సభసమణో ఫాధడెతేనన ఔ 
9 ఏళ్ల  ఫాలుడె య ైఫరి  చికితషకెై సంథిించాడె. ఖత 8 ఏళ్ైల గ ఄనగ సంవతషయం వమసఽ లయతుగ వపననధాటనిఽంచి, ఇ భోఖ 
లక్షణ్ాలు తన కొడెఔుకి వపననటలల , ఄతతు తయౌల చ నంథి. తయచఽగ తిి ఈదమం, లేవగధ ేఄతతుకి లు తుమిషలు అఖఔుండా 
తేభుభలు వసఽా ంటాబ. ఄతతుకి సాకలులో ఔడా 3-4 తుమిషల తృటల తేభుభలు వసాా ధ ేవపంటాబ. ఫాలుడె థీతువలల  
ఎంణో ఫాధ ననఽబయంచడం చాల ఄతతు తయౌలదండెిలు ఔడా చింతిసఽా ధానయత. ఄతనఽ ధాలక నచికభి (నసల్ లేరే) యడధిా, 
భాయతలేదఽ. ఄతనఽ ఏ ఆతయ భందఽలు యడలేదఽ. ఄతతుకి కిీంథి మిశభీాలణో చికితష జభగిింథి: 
తేభుభలకొయఔు: 
#1. SR520 Phrenic Nerve (CM)… తృికటీషనర్ సఴమంగ తూటలిో ఔ డోస్క తమాయత చలే ఆచాేయత 
తేభుభలు, భుఔుక తూళ్ైళ కయతటఔు: 
#2. CC12.1 Adult tonic + CC12.2 Child tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 
Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…QDS for a month, then TDS 
2 భోజుల చికితష తయతయత, ఫాలుతు తయౌల తన కొడెఔు తేభుభలు 70% తగిగనటలల  తౄో న్ లో తుయథేించింథి. 3 ధ లల చికతిష 
తయతయత, (26 ల న ీంఫయత) ఫాలుడి తయౌల ఄతడె చాలా ఄయతదఽగ తేభుభతేననటలల  ణ యౌనంథి. అఫ  భలిాతి 95% ఫ యతగెనైటలల  
పాయంచాయత. అఫ  భుఔుక తూళ్ైళ కయతట ఔడా 75% నమఫ ైందతు చ నభి. అ ఫాలుడిక ిధ లభోజులతృటల #2 TDS నఽ 
కొనసగించభతు, తయతయత BD ఔు తగిగంచభతు య ఫైరి  తృికటీషనర్ సాచించాయత.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

62. ఉఫఫసభు, దగుగ  02877…అబెమిక                                                                                                          18 ఏళ్ల  
మువఔుడె భుఔుకనఽండ ితూయతకయతట, దఖుగ , ళ్ైళ ధొపలఖూభిే 13 డలి ంఫర్ 2012 న య ైఫరి  తృికటీషనర్ వదదఔు చికితష కోసం 
భగ ఄథభేోజు భదామహనం కిీంథి భెమిడీ ఆచాేయత:  
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#1. CC9.2 Infections acute...ఖంటఔు ఔసభి తూటలిో ఔయౌన భతిి తుదతిృో బెవయఔు తీసఽకోయయౌ.  
భయతధాటకిి ఔుభీ డికి 50% ఫ యతగెనైందఽన మోణాదఽ TDS ఔు తగిగంచిభి. ఄబననా 2 భోజుల తభఴత భోగికి గొంతేధొన, దఖుగ , 
భుఔుక సభసమ ఆంక ఎఔుకయ నైయ. కంఫర  భిహయం ఇ యధంగ తృ డిగించఫడినథి: 
#2. CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic + 
CC19.7 Throat chronic...తూళ్ళణోతృటల ఖంట కొఔసభి 
భయతభోజు భోగిక ికొంచం (15%) ఫ యతగెనైథి. మోణాదఽ 6TD ఔు, 3 భోజు తభఴత, TDS ఔు తగిగంచిభి. ఔ యయం TDS నఽ 
కొనసగించిన తయతయత, ఄతతు భుఔుక సభసమలు 40% తగిగననా, దఖుగ భాతంి ఫ యతఖవలేదఽ. డిల ంఫయత చివభ ియయంలో, 
ఄతడిక ిమాంటిఫయోటకి్స ‘ఄజిణోిఫ ైలన్’ ఆచాేయత. ఄతతు ల నైలటసి్క కిలమర్ ఄబంథ,ి కతూ దఖుగ  ఔ యచిత ిదధతిలో కొనసగింథి. 
కొధానళ్ైల  ఄయతదఽగ దగిగధా, మిఖణాభోజులలో ఄతడె అఖఔుండా దఖగసగధిాడె. 3 జనవభి 2013 న తృికటీషనర్ దఖుగ ఔు యభేై కంఫర  
మితినంచాడె: 
#3. CC9.2 Infections acute + CC19.6 Cough chronic...every hour తూటిణో 1వ భోజు, 6TD 2వ భోజు, తభఴత TDS  
కొతా భెమిడీ ఔడా ఫేలు చేమలేదఽ. దఖుగ  కొతున భోజులోల  ఫ యతఖబధా, మిఖణా భోజులలో చాలా ఎఔుకయ ైనథి. ఆంతలో, డాఔీర్ 
ఄజిణోిఫ ైలన్  తు చేమలేదతు, యేభై మాంటీఫమాటిక్స సాచించాడె. కతూ దఖుగ  ూయఴదదతిలోధే కొనసగింథి.  థాతువలల  భోగి చాలా 
తుభశ చ ంథాడె. ఄతతు అపకోలేతు దఖుగ వలల  ఛాతీలో ఫాధగ ఈంథి. ఄపడె ఔ భుకమభిశ్రలన జభిగింథి. భోగి య చేతు థిశేంలో 
(ఈథా. య చేతు ఖథి వథయిౌ, శ్రణాకలంలో ఫమటఔు య ళ్ళడం) నఽండి చాలా చలలతు యణావయణ్ంలోకి ఄడెఖున టిీనపడె, లేథా చలలతు 
చోటలనఽండ,ి యడేి చోటలఔు ఔథయిౌధా, ఄతతు దఖుగ  తీవభి్తేననథి. చయౌకలంలో ఔడా 2 భోజులు ఄతనఽ ఆంటోల ధే ఈండినచ ,ో ఄతనఽ 
చాలా ఄయతదఽగ దఖుగ తేధానడ .ె య ైదఽమలణో సహ తిిఔకయౄ ఖీళ ంచతు భభొఔ భుకమఫ ైన సంఖణేమిటంట,ే చినననలలడగి 
వపండగధ,ే అసా ా ఫర య్ర్ ల ైన్ లో ముదల ైందతు, 1 - 2 సయతల  ఔ ఆధేసలయతన ఔడా ఈయోగంిచడాతు ణ యౌలంథి.  ఇ కొతా ఄంశంణో, 
తృికటీషనర్ వపఫఫసం ఔడా దిఱీలో వపంచఽఔుతు, యభేొఔ భిషకభతున తమాయతచేరయత:  
#4. CC19.2 Respiratory allergies + CC19.4 Asthma attack...తూటిణో తిి ఖంటఔు 
24 ఫవిభి 2015 న తృియంతేంచిన భయతభోజు, భోగకిి 80% నమఫ ైంథ!ి న ైభందఽ ఖత 2 ధ లలన గై, డెతేననఫాధ నఽండి 
ఄదఽబతంగ ఈశభనం ఔయౌగంిచసగనిథి. 2వ భోజు మోణాదఽ 6TD ఔు, 3వ భోజు, TDS ఔు తగిగంచఫడింథి. ఄటిక ిదఖుగ  ూభిాగ 
తగిగ, ఄతతుక ిఫాగ నమఫ ైంథ.ి #4 భిహయం తృియంతేంచిన ధాటినఽండి భోగ ిమాంటీఫమాటకి్సష ణో సహ ఏ ఆతయ చికతిషనఽ 
తీసఽకోవడం లేదఽ. 
భోగి తుయయణ్చయమగ యయంతృటల BD కొనసగించడేె. ఄకోీ ఫర్ 2015 ధాటికి, యణావయణ్భాయత వలల  2 -  3 సయతల  దఖుగ  
పనభవితఫ నైనఽ, #4 నఽ తీసఽఔునన తయతయత 2 నఽండ ి3 భోజులలో ఄథి ఫ యతఖవపతేననథి. 
తృికటటషనర్ యమకమ: 
ఇ భోగి #4 ణో తఴయగ సంథించాడె. ఏ ణిామభానమ కంఫర  కతూ ఆతయ మిశీభాలు కతు # 4 ఔు ఫదఽలుగ బచిేధా 
తుచేమలేదఽ. 
సంతృదఔుతు ఖభతుఔ:  
చినన వమసఽషలో భోగకిి వపఫఫసయమది ముదల ైనందఽన, నమభవపటఔు, రశఴతతుయయణ్ఔు సఽథీయఘకలం #4 నఽ ఆయఴయౌ, అన ై 
భోగిక ిసభసమ పనభవితభవఔుండెటఔు తుయఴహణ్ మోణాదఽ కొనసగించవలలవపంటలంథి. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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 63. వుఫఫసం, డుశ్ం, ఫ్ూి  03503...మున ైటెడ్ ఆయబ్ ఎమిమైట్స్ 

29 నవంఫయత 2014 న, 50ఏళ్ల  వమకిా, తనఔు 8 ఏళ్ళ వమసఽషనఽండే వపనన ఈఫఫసయమద,ి తిి ఏడె చయౌకలంలోవచేే  జలుఫు 
లేథా ఫ్ూల  లఔు చికితషకొయఔు వచాేయత. ఖత 5 సం.ల. లో, ఄతనఽ తిీఏడె 1 - 2 ధ లలతృటల ఈఫఫసం కఔ జలుఫుణో ఔడా 
ఫాధడెచఽధానయత. ఄతడె తయచా భెండె యభేైఴయత కోయతషల అంటీ ఫయోటకి్సష ఇ ఫాధల కొయఔు తీసఽఔుధానయత. చయౌకలం 
సమీనసఽా ండటంణో, ఄతడె ఆటిక ైవపఫఫసం థాడెలణో ఫాధడెత, ఄతనఽ 'య ంటోయౌన్' ఆధేసలర్ ఔతూసం 3 - 4సయతల  భోజుఔు 
ఈయోగసిఽా ధానయత. ఄతతున చాలనపడె, ఄతతుకి డశిం లక్షణ్ాలు లేవప. ఄతతుక ికిీంథి భెమిడీ ఆవఴఫడింథి:  
వపఫఫసం కొయఔు: 
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.4 Asthma 
attack…TDS  

చికతిష ముదల ైన 3 భోజులలో, పలౌల ట్స కయణ్ంగ భోగి తలధొనణో, ఄలసటణో ఫాధడా్ యత. 5వ భోజున ఄతనఽ వపఫఫసం ఫాధ 
50% తగిగనటలల  పాయంచాయత. 10 భోజులోల , వపఫఫసయమది తగి్గతోృ బంథి భభమిు ఄతనఽ ఆధేసలయతన ఈయోగించడం తుయౌనయేరయత.    
ఇ సభమంలో భోగి తీవఫి నై దఖుగ , గొంతేధొన, డశిం / ఫ్ూల  లక్షణ్ాలు ఏయడా్ బ. ఄతనఽ తన ఄలోల తి య దైఽమడి వదదఔు 
య ళ్ళఔడదతు తుయణబంచఽఔుధానయత. ఄతతుకి కిీంథి భెమిడీ ఆవఴఫడింథి: 
డశిం, ఫ్ూల  కొయఔు: 
 #2. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic + 
CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…6TD in water 

5వ భోజు ధాటకి,ి భోగిక ిగొంతేధొన, తేభుభలు, భుఔుక కయడంలో 100% ఫ యతఖుదల ఔయౌగింథి. ఐనటకిట, దఖుగ , ఛాతీ వతాిడ ి
10 భోజుల తయతయత ఫ యతఖు లేఔుండా కొనసగింథి. ఔ లోణ ైన ఄంతభీలన కయణ్ాతున ఄనఽభాతుసాా , తృికటీషనర్ భిహయంనఽ 
భాభిేభి: 
 #3. CC9.3 Tropical diseases + #2…6TD in water 
భోగి 3 భోజులు తీవఫి నై పలౌల ట్స కయణ్ంగ ఫాధ ఄనఽబయంచాయత. ఄతతుక ిఄలసట ఄథేతుగ తుద ివసఽా ననటలల  ఄతునంచిధా, 
భెమిడీ  కొనసగించడాతుకి తుశేబంచఽఔుధానయత. 4వ భోజు నఽండ,ి ఄతతు దఖుగ  40% ఫ యతఖుడింథి. 7వ భోజుకి దఖుగ , ఛాతీ 
వతాిడి తగిగతృో బ, ఄతనఽ ూభిాగ కోలుకోవడం జభగిింథి. భోగి 2 యభలతృటల తఔుకవ మోణాదఽలో TDS, తభఴత భభోయయం OD 
ఔు తగిగంచి చికతిషనఽ కొనసగించాయత. ఄకోీ ఫయత 2015 ధాటిక ిఅమన కోలుఔునన 8 ధ లలనఽండి, ఄతతుకి వపఫఫసం కతు 
జలుఫు/ఫ్ూల  కతు తిభగిి భలేదఽ. ఄతతుకి ఛాతీలో ఔడా వతాిడ ిఏథ ీలేఔుండా అభోఖమంగ వపంథి. 
తృికటీషనర్ యొఔక యమకమలు: 
ఇ భోగి ూభిాగ సఴమి దమవలలధే కోలుఔుధానయత. సబ యతియోతుక్సష కి, ఄతనఽ చాలా ఔితజఞతలు ణ లుపతేధానయత. ఄతనఽ 
ధా వదదఔు ఄధఔేభంథి భోఖులనఽ ంనధాయత. భాథశేంలో 3 యతియోతుక్సష శితభలనఽ తుభభణ్ కభభిఔుల కొయఔు తుయఴళ ంచడంలో 
ఔడా సహమడా్ యత.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

64. దీయఘకయౌక సంకరభణ నాసకదివం (Chronic Allergic Rhinitis)  03507...మున ైటెడ్ కూంగ్ డం 

డిల ంఫయత 1, 2014 న 61ఏళ్ల  శసారచికణిాషయ దైఽమడె థీయఘకయౌఔ, సంఔీభణ్ ధాలకదవిం కయణ్ంగ, తిి ఈదమం అఖఔుండా వచేే  
తేభుభల ఖుభించి చికతిష కోభధిాయత. ఫాలమంనఽండ ిఅమనఔు ఇసభసమ ఈంథి. ఈదమభబయసభికి, ఎడణ ఖతు తేభుభలుణో 
తృటల, భుఔుకలోనఽండ ిణ ఖ తూయతకయతట, గొంతే య నఽఔ దఽయదలణో ఫాధడెచఽధానయత. తేభుభలు ఆంటలిో దఽభుభ, పతృ డ,ి 
ఆతయ ణ యౌమతు కయణ్ాలవలల  కవచఽేనఽ. మాంటీళ సీఫ నై్ష (antihistamines), డీఔధ ె సీంట్స (decongestants)లణో చికతిష 
ణాణాకయౌఔ ఈశభనం ఔయౌగింథి. య ైఫరి  తృికటీషనర్ వదదఔు వచిేనపడె, భోగి ఏ ఆతయభందఽలనఽ తీసఽకోవడంలేదఽ. ఄతతుకి ఇ 
కిీంథి సంఫంధ మిశీభాలణో చికితష చేమఫడనిథి: 
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CC10.1 Emergencies + CC12.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest 
infections chronic…TDS  
3యభల తభఴత, భోగయిొఔక భోఖలక్షణ్ాలలో 60% ఫ యతఖబనటలల  చ తృయత. ఄతనఽ య ైఫరి   భఫె డనీఽ కొనసగించాయత. తజీ సయెన్ 
కవటంవలల , మోణాదఽ, యళే్కియం, ఄతునసయతల , ఄతనఽ తీసఽకోలేఔతృో బయయయత. ఫవిభి 2, 2015 న భోగ ి90% ఫ యతఖుగ 
ఈననటలల  తుయథేించాయత. తేభుభల తీవతి చాలా ఄయతథ ైనథి. 6 ధ లల చికతిష తభఴత (30 జూల ై 2015), భోగి ఫ యతఖుదల 
లాయడిందతు తుయేథించాయత. ఄతతుక ికొతునసయతల  భతిిూట కసా అమాసం వచిేధా, భోజుయభీ తేభుభలు ూభిాగ అగినయ. ఄతనఽ 
ఔీభంగ తగిగంచి, య ైఫరి  భిహభతున తుయౌనయేసయత. ఄకోీ ఫర్ 2015 ధాటకి,ి భోగ ిఄల భీె భిధ టైసి్క (Allergic Rhinitis) యొఔక 
లక్షణ్ాలనఽంచి ూభిాగ యభుఔుా డ ధైాయత. 

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

 65. ఊమి అందకతృో వడం, అలసట, బమాందో ళ్న 03507...మున ైటెడ్ కూంగ్ డం  

ఫవిభి 11, 2015న 53 సం.ల. వమకిా రఴసలోం (dyspnoea) చికతిష కోసం వచాేయత. ఄతనఽ దభీె దఽకణ్ం నడెపతేధానయత. 
ఄతతుకి ధాభతృనం ఄలయటల ఫాగ ఈంథ ికతూ 4 సం.భల కిీతం అ ఄలయటల తృో బంథి. ఖతంలో, ఄతనఽ వపఫఫసంణో 
ఫాధడనినఽ, ఄలోల తీ భందఽలణో ఫాగ తగిగంథి. కతూ ఖత 2 ధ లలుగ ఄతనఽ సఴల అమాసంణో రఴస తీసఽకోవలల  
వసఽా ననథి. మాంటళి సీ ఫ నై్ష (Antihistamines), ఆధేసలయతల  (Inhalers) తు చమేలేదఽ. కొతున ఄడెఖులు నడవడం ఔడా 
ఔషీం. ఄతనఽ చాలా ఄలసటణో, శకిాలేఔ ఫాధడెత, తుకి య ళ్ళడం ఔడా భాధలేేయత. ఄతనఽ డాఔీర్ వదదఔు, తయతయత 
హిథోిఖతుపణ్ుతు వదదఔు ఔడా య మళళయత. ఄతున భకీ్షలు చమేగ, పయౌణాలతూన భాభూలుగ వపననయ. చివయగ, ఄతతు డాఔీర్ 
ఉనభతిితేా లలో ఄదిఔఫ ైన ఔపం తీలయమేుటఔు భూమకొల ైటిక్స ఏజెంట్స (Mucolytic agent) నఽ సాచించాయత. కతు భోగి భలిాతిలో 
ఎటిీ  భాయతలేదఽ. 
భోగిక,ి రఴస ఄందఔతృో వపటఔు ఄతతు సఴంత యవయణ్ ఈంథి. కొందయత ఄతతుకి హతు చేమాలతు, ఄతతుక ిరం న టాీ యతు భోగి 
నభాభయత. ఄతనఽ తన ణోటలో చిలల ంగి (Black Magic) యొఔక చిహనలు ఔనఽగొధానడె. ఄతతు ఔుటలంఫం, లేనళ తేలు ఔడా 
ఄతతుణో ఏకటబయంచయేత. భోగి చాలా బమడితృో మాయత, కతూ తృికటీషనర్ అమనఔు హమీ ఆచిే, థేవపతు మీద నభభఔభుంచభతు 
కోభయత. అఫ  సాచించిన భెమిడీ: 
#1. CC3.4 Heart emergencies + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory 

tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC19.3 Chest infections chronic...తూటణిో తిీ థితుమిషలఔు ఔసభ ి
భోజంణా లేయంచాయౌ. 

#2. CC3.7 Circulation + #1...6TD  

భోగికి  #1 భాతఫిే తీసఽకోభతు చ నేయత. 2 భోజుల చికితష తభఴత, ఄతతు రఴస సభసమ 30% తగిగందతు చ గ, #1 నఽ 
తులభతు,  #2 నఽ తీసఽకోభతు చ తృయత. 2 భోజులలో, ఄతతుకి 50% ఫ యతఖుదల ఔయౌగ,ి తుక ితిభగిి య మళల డె. ఄతతుక ిఔీభంగ 
ఫ యతగె,ై ఎఔుకవ నడవ సగడైె. ఔ యయం తయతయత, ఄతనఽ తన దఽకణ్ాతుకి నడెసఽా ండగ, ఔకసభి భాతఫిే ఉనభి అడనటలల  
ఖభతుంచాయత, ఖతంలో ఄతనఽ రఴస ఄందఔ, భాయగంలో లుసయతల  అఖవలల వచేేథి. ఄతనఽ డాఔీర్ చ నన భుమకోయౌటిక్స ఏజెంట్స 
నఽ అనరేడె. భభొఔ యయంలో ఄతనఽ భాభూలుగ వపననటలల  తుయేథించాయత. తన దఽకణ్ాతుకి య ళ్ైా నపడె, ఄతనఽ చాలా 
చఔకగ రఴస తీసఽకో ఖలుఖుతేధానయత. ఄతతుక ిఔసభెైధా అగయౌషన, యరీ ంతి తీసఽకోయయౌషన ఄవసయం ఔలుఖలేదఽ. ఫవిభ ి27, 
2015 న ఄతనఽ ూభిాగ కోలుఔుననటలల  తుయేథించాయత.  
తృికటీషనర్ భోగితు 6TD గ భమెిడీతు భభొఔ యయం తీసఽకోభతు తయతయత 2 యభలతృటల TDS గ తీసఽకోభతు, అపటఔు భుందఽ 
2 యభలు OD తీసఽకోభతు చ నభి. ఄబనటికట, భోగ ితనఔు అభోఖమంగ వపందతు, భెండె యభల తభఴత య ైఫరి తు  అనయేసయత.  
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ఫేలో ఄతనఽ తిభిగ ిరఴస ఄందఔ, తీవ ిఄధాభోఖమంణో అసఽతిిలో చభేయత. ఛాతీ య దైఽమడె COPD (కోీ తుక్స ఄఫటి్కిీవ్ లభనభీ 
డీలజ్)  ఄతు తుభధ యణ్ చేసయత. ఖత కొతున సం.లు.గ చసేఽా నన ధాభతృనంణో భోగి ఉనభతిితేా లు ఄలయటలడ ిఈధానబ. ఆటవీల 
సంవతషభలోల ధే ఄతనఽ థాతుతు భాతుయమే ఖయౌగయత. ఄకోీ ఫర్ 2015 ధాటిక,ి భోగి ఫాగధ ేకోలుకొతు సదాయణ్ జీయణాతున 
సగిసఽా ధానయత. . 
సంతృదఔుతు ఖభతుఔ: 
ఇ తుయేథఔి ఆతయ ఓషదాలు తుచేమతు రఴస ఄందతు లాతిలో య ైతియోతుక్సష ఎలా సహమడింథో ణ లుపణోంథి. COPD యొఔక 
భోగిక,ి సఽథయీఘ కలం య ఫైరి  చికతిష కొనసగించాయౌషన ఄవసయం ఈంథి. 

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

66. ుతొృ డువలి సంకరమించిన జాయం 03507...మున ైటెడ్ కూంగ్ డం 

జూన్ 6, 2015 న 42 ఏళ్ల  టయీ ఫ కతుక్స, పతృ డభిూలంగ వచేే జఴయం (Heyfever) లక్షణ్ాలణో య ఫైరి  తృికటీషనర్ వదదఔు 
వచాేయత. ఫాలమంనఽండ ిఄతనఽ థీతువలల  ఫాధడెచఽధానయత. ఄతనఽ తనక ి10 ఏళ్ల  వమసఽషలో, తండి ితనతు తృ లాలలో 
ఖుభీ లనఽ చాడటాతుకి తీసఽకయెలనపడె, ముదట ఇ జఴయం తృియంబఫ నైదతు చ తృయత. ధాటినఽండి ఄతనఽ తిీ వసంత 
ఊతేవపలో, యసేయలో తూళ్ొళభై ఔళ్ైళ, తూళ్ైళ కభై భుఔుకణో ఇ పతృ డి జఴయంణో, సఽలా గ, అంథోళ్నలణో ఫాధడెతేధానయత. 
ఄతనఽ యయధ (antihistamines) ఄల భీె భందఽలు మితినంచిధా లాబం లేఔతృో బంథి. ఆపడె ఄతనఽ ఏ భందఽలు 
యడటంలేదఽ. అమనఔు ఆవఴఫడని చికణిాష భెమిడీ:  
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies 
+ CC19.5 Sinusitis...TDS 

తూటలిో ముదటి మోణాదఽ ధేయతగ భోగి ధాలుఔ కిీంద ఈంచఫడంిథి. 2 తుభుషల తయతయత, భోగి భాటాల డెత, భందఽ 
తుషరేయోజనభతు (daft), ఄతునంచిననఽ, ఄటకిై తనఔు ఫ యతఖుదల ఔతునసఽా ననటలల  భోగి చ తృయత. ఄతనఽ లోల రింతంగ 
వపననదధానడె. అంథోళ్న తగిగంథి. ఄయధఖంట తభఴత ఄతనఽ ఫాగ ఫ యతగెనైటలల  పాయంచాడె! ఄతనఽ తూయతకభై భుఔుక నమఫ ,ై 
ఎఖతెలుేట అగింథి.  
2యభల తభఴత, భోగ ిభోజుఔు 2సయతల  భాతఫి ేభమెిడ ీతీసఽఔుంటలననటలల  చ తృయత. సఴలంగ తృతలక్షణ్ాలు వచిేధా, కొతున 
తుమిషలలో తగిగతృో తేననయ. ఫేగావితఫ ైన భోజులోల , పతృ డి చాలా ఎఔుకవగ ఈననపడె, ఄతతుక ిభోఖలక్షణ్ాలు 
ళెచఽేతేననయ. ఄపడె య ఫైరి  భిహయంఔడా పిావం చాదఽ. తీవథిాడెల యళే్లో, మోణాదఽ 6TD క ిన ంచభతు, భోజులో 
ముదట ిమోణాదఽణో సహ, తిి 10 తుమిషలకొఔసభి చొపన 2 ఖంటలతృటల తీసఽకోభతు భోగిక ిసలహ ఆవఴఫడనిథి. 
3యభల తయతయత, భోగి తనలాతిలో భాభైమిలేదతు చ తృయత. తభఴత సంథిింపలో, భోగి తువదద వపననపడె భందఽ 
తీసఽకోవడం ఔషీంగవపననటలల  తృికటీషనర్ ణ లుసఽఔుధానయత. భోగి చాలా ఔషీఫ నై దధతిలో, యయంలో 7 భోజులు తుచసేాా , 
కొతునసయతల  చాలాభతిి వయఔు తుచసేఽా ధానయత. తృికటీషనర్ అభోఖమఔయఫ నై జీవనర ైయౌ, అహయం యొఔక తృిభుకమత ఖుభించి భోగిణో 
భాటాల డాయత. ఈదమం, సమంతంి, తాిడితు తగిగంచడాతుక,ి ఄతతు జీయతంలో ఫ యతగెనై సంతేలధాతున సదించడాతుకి దధతేలు, 
రఴసయమమాభాల ఖుభించి సలహ బచాేయత. దఽయదిషీవరతేా  ఄకోీ ఫర్ 2015 ధాటికి, తృికటీషనర్ భోగినఽండి ఎటలవంట ి
సభాచాయం తృ ందలేదఽ.  

    సంతృదఔుతు ఖభతుఔ: లతౄయతష చలేన మోణాదఽకియం భమెిడీ యడతుచ  ోయ ఫైరి  చికతిష పిావం చాదఽ.           

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
67. శాసనాళ్భుల వు (Bronchitis), దగుగ , దీయఘకయౌక అజీయణ ం 03524...అబెమిక  

68 సం.ల బకిాగీణాలు తృడే ఄదఽబతగమతు, థయీఘకయౌఔ ఫరి ధ కైటీస్క (bronchitis)కోసం చికతిష కోభయత. అఫ ఔు 3 సం.ల. కిీతం 
ఔపంణో ఔడని దఖుగ  తృియంబఫ ై, ధ భభథిగ తీవఫి ైన ఫరి ధ కైటీస్క ఄతేవిథిధ  చ ంథింథి. తయతయత, ఫరి ధ ైకటసి్క థాడెలఔు ఄల భీెలు, 



 

 

44 

ఄఖభొతేా లు, ఆతయ ఫలఫ ైన సఽయసనలు థోహదడా్ బ. అఫ  రఴసకోసం ఆధేసలయలనఽ యడెత, తయచఽగ మాంటీఫమాటిక్సష 
తీసఽకొంటలధానయత. అఫ  ఖత 20 సం.లు. గ బకిా గణీాలనఽ తృడెతేననటకిట, దఖుగ , ఔపంవలల  అఫ  అతభయరఴసంణో 
తృడలేఔతృో బయయయత. అఫ  భానలఔంగ, పావయంగ తుభశ చ ంథాయత. పయౌతంగ ఫయతవపకోలోబ, ఄలసటగ 
ఫాధడెతేధానయత. అఫ ఔు ఔతూసం 15 సం.లుగ జీయణకిీమ సభసమలు వచిేనయ. భోగిక ికిీంథి భెమిడీ ఆవఴఫడింథి: 
ఄజీయణభు, ఫయతవప తఖుగ ట సభసమలఔు: 
#1. CC4.10 Indigestion + CC6.1 Hyperthyroid + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

రఴససంఫంధ దఖుగ  కొయఔు: 
#2.  CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections 

chronic + CC19.4 Asthma attack + CC19.6 Cough chronic…QDS గ భెండె యభలఔు ఄనంతయం TDS 

భయతసటి భోజ ైఅఫ  తృికటీషనయలఔు ఆఫ బల్ థాఴభ తనఽ ఆటిక ైకోలుఔుననటలల  ణ యౌనంథ.ి 3 భోజులలో, అఫ ఔు 25% ముతాం 
మీద ఫ యతఖుదల ఔయౌగింథి. ఔక యయభులో అఫ  తన నమిబిువపఔు ఔితజఞత ఔిటిసాా  అఫ  తృడఖయౌగింథి. య ైతయిోతుక్సష 
తృియంతేంచిన ధ లాల ళ్లలో, అఫ  80% ఫ యతగె,ై ూభిాగ దఖుగ , ఔపం తృో బనయ. అఫ  జీయణశకిా ఔడా ఫ యతఖుడనిథి. అఫ  భూడె 
తృ ండెల  ఫయతవప ఔడా న భిగయత. అఫ  సననగ వపండెట చతే ఄదిఔ జీయణశకిా న ంతృ ంథి ఫయతవప న యతఖుట చాలా భంచిదబనథి. 
ఄకోీ ఫర్ భధమలో 2015, #1 భభిము #2 మోణాదఽలు OD ఔు తగిగంచఫడా్ బ. నవంఫయత ముదటోల , భోగికి 90% ఫ యతగెనైథి. 
య ైతియోతుక్సష చికతిష సభమంలో ఄవసయఫ ైనపడె ఆధేసలర్ యడఔం త ఏ ఄలోల తి భందఽలనఽ తీసఽకోలేదఽ. 
తృికటటషనర్ యమకమ: భోగి అఫ  ఫయతవప న యతఖుట ఖుభించి భభమిు థీయఘకయౌఔ ఫరి ధ ైకటిస్క నఽండి యభుకిా ఔయౌగి చాలా సంణోషంగ 
వపననథి. అఫ  భయళ తృడఖలుసఽా ననందఽఔు సఴమిక ిచాలా ఔితజఞతణో ఈంథి! 

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

68. దీయఘకయౌక నడుభునొ, తుసృహ, ఫహిషుట ల ఆధికమత, అల మీజ  తుభుభలు 03529...మున ైటెడ్ అయబ్ ఎమిమైట్స్  

38 ఏళ్ల  భళ ళ్ తనఔు ఖల యయధ భోఖ లక్షణ్ాలఔు చికతిష కోభి వచాేయత. అఫ  ఫాలమంలో జభిగని భిాదంలో అఫ  తయౌలదండెిలోల  
ఔభితు కోలోబనటనిఽంచి, అఫ  ఄల భీె తేభుభలణో ఫాధడెతేధానయత. ఖత 4 సం.లు, అఫ  నడెభుధొన, కలుధొపల 
ఫాధలణో, అఫ  ధేలన ై భఠం యేసఽఔుతు, ఎఔుకవలేప ఔభోే లేఔతృో తేధానయత. ధొన కయణ్ంగ అఫ  తుసిహగ వపననథ.ి ఖత 3 
ధ లలోల , అఫ ఔు ఫళ షేీ లు చాలా తయచఽగ వసఽా ననయ. సఴమిబయ తన డాఔీర్ ఄతు అఫ  ఖటిీగ యశఴలంచి, అఫ  బతయ డాఔీయతన 
సంథిించలేదఽ. అఫ  ఈశభనం కోసం సఴమితు తృిభిధసోా ంథి. 2 ల న ీంఫయత 2015 న వచిేనపడె అఫ  ఏ ఆతయ ఓషధం 
తీసఽకోలేదఽ. అఫ ఔు ఆవఴఫడని భెమిడీ: 
CC8.7 Menses frequent + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC20.3 
Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissues + CC20.5 Spine…6TD in water 

భోగి యబూతిణో తృటలగ ఔీభంగ భెఫ డీనఽ తీసఽఔుధానయత. ఔ యయం తయతయత, అఫ  నడెభుధొన, కలుధొన 50% తగిగనటలల , 
తేభుభలు 100% తగిగనటలల  ణ యౌమజైసయత. 3 యభలలో భోగ ిఅభోఖమం 70% ఔంటే ఎఔుకవ ఫ యతఖుడింథి. 5 యభలబయసభకి,ి 
నడెభుధొన ూభిాగ తృో బంథ,ి అఫ  కలుధొన 80% నమఫ ైంథి. అఫ  ఫళ షేీ లు సదాయణ్ లాతిక ితిభగిి వచిేనయ. అఫ ఔు 
హబగ, శకిాముతంగ వపననథి. ఄందఽచతే మోణాదఽ TDS ఔు తగిగంచఫడింథి. ఄకోీ ఫయత 8, 2015 ధాటకి,ి భోగి తనధొపలతూన 
తగిగతృో బ, హబగ తృియానలు, దామనం కోసం సంణోషంగ ధలేన ై భఠం యసేఽఔుతు ఔయతేంటలననటలల  తుయథేించాయత.   
తృికటటషనర్ యమకమ: ఇభోగి యొఔక ఫ యతఖుదల చాలన తభఴత, అఫ  ముతాం ఔుటలంఫం ఆపడె సబ యతియోతుక్సష చికితష 
కోసం భాభయత. తుజాతుకి అఫ  లేనళ తేలు ధ భభథిగ య ైతయిోతుక్సష చికతిష కోసం ననఽన సంథిించఽట తృియంతేంచాయత. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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 69. దీయఘకయౌక తుభుభలు, తూయుకమైభుకుక, కరభయహిత ఫహిషుట లు 11177...ఫాయతదేశ్ం  

41 ఏళ్ల  భళ ళ్ 25 ల న ీంఫయత 2010 న థయీఘకయౌఔ భుఔుక కయటం, తేభుభలు కోసం చికతిష కోభయత. ఖత 20 ఏళ్ైల గ ఇ 
సభసమణో ఫాధడెతేధానయత. అఫ  ఎడణ ఖతు తేభుభలణో ఫాధడెత, కొతునసయతల , అఫ  తల యతదఽద ఔుననపడె, 300 
సయలఔు న ైగ తేభుభలు వసా బ. అ తభఴత ఄలలతృో బ, 4 - 6 ఖంటలతృటల తుదతిృో యయౌష వసఽా ంథి. అఫ  తల చాలా పాయంగ 
వపండడం, ఔీభ యళ తఫ నై, ఫాధూభతి ఫళ షేీ లణో ఫాధడెతేధానయత. అఫ  థీతుకోసం ఏ భందఽలు తీసఽకోవడం లేదఽ. 
అఫ ఔు చికతిష కొయకెై ఆచిేన భెమిడీ: 
CC8.8 Menses irregular + CC19.2 Respiratory allergies…QDS 
2భోజుల తయతయత, భోగి భుఔుకకయతట, తేభుభలు 25% ఫ యతగెైనటలల  ణ యౌతృయత. 2 ధ లల తయతయత ఄతున సభసమలు 80% 
నమఫ ైనయ. కఫటిీ  మోణాదఽ TDS ఔు తగిగంచఫడింథి. 4 ధ లల తభఴత భోగకిి ూభిాగ నమఫ ైంథి. సఴమీకి భోగి ఆటికట తన 
హిదమూయఴఔ ఔితజఞణా పాయతున వమఔాయతసఽా ధానయత. అఫ  ఄధాభోఖమం ఄతతు ఔిచతేధే నమం చమేఫడిందతు అఫ  
నభభఔం. 

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

70. దీయఘకయౌక గొంతు సంకరభణ, అతృనవమువు 11177...ఫాయతదేశ్ం  

45 సం.ల వమసఽనన తృికటీషనర్ ఖత 2 సం.లుగ తనఔునన థయీఘకయౌఔ గొంతే సంఔీభణ్ (ఆధ పక్షన్), ఄతృనయమువప కోసం 
తనఔు ణాధ ేచికితష చమేాలతు తుయణబంచఽఔుధానయత. ఇ గొంతే సంఔీభణ్ తిి 2 - 3 ధ లలక ివసాా , చలలటితూయత, చలలతు 
తృతూమాలు ణాిఖటం థాఴభ ఆంక ఎఔుకవవపతేననథి. ఄతనఽ ఎఔుకవ పాఖం మాంటఫీమాటిక్సష న ధైే అదాయడని కయణ్ంగ 
అభోగమతున భభింత పిాయతం చేలంథి. 2 అఖషేీ  2010 న తృికటీషనర్ కిీంథి భెమిడీ లదధం చసేఽఔుధానయత: 
CC4.10 Indigestion + CC19.7 Throat chronic …TDS  

ఄతనఽ మాంటఫీమాటిక్సష, ఆతయ భందఽలేమీ తీసఽకోలేదఽ. య ైతియోతుక్సష 2యభలు యడధిాఔ, యరషేఫ నై భాయత ఔయౌగి, భెండె 
భలిాతేలు 70% ఫ యతఖుడా్ బ. ఄతనఽ భభొఔ 2 యభలు OD మోణాదఽనఽ తగిగంచి తీసఽఔుధానఔ, ఄతనఽ ూభిాగ 
కోలుఔుధానయత. ఄకోీ ఫర్ 2015 ధాటకి,ి గొంతేధొన ఎననడా తిభగిి భలేదఽ. తృికటీషనర్ ఆపడె చలలతు తూయత, శ్రతల తృతూమాలతూన 
హబగ ణాిఖుతేధానయత. 

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

71. ఊమి అందకతృో వుట, తుదిలో ఊమి అందకతృో వుట, బెడనొ, భగతతుది 11271...ఫాయతదేశ్ం  

25 ఫవిభి 2015న, రఴస సభసమలణో ఐ.ల.మూ.లో ఈనన, తన 72 ఏళ్ల  తయౌల చికతిషకోసం అఫ  ఔుభాయతడె తృికటీషనర్ వదదఔు 
వచాేయత. కొథిదధ లలుగ అఫ  ఖలు తుద ిభతేా లో తేలుత ఈంటే భతిి తుదలిేమివలల  ఄలా జయతఖుతేందతు ఔుటలంఫ సబుమలు 
పాయంచాయత. ఫవిభి 15న, అఫ  భతేా గ తఖుత, ఔుభీే నఽండ ిడితృో వటంణో, అఫ ఫ డలో C7 య నఽనూస యభిగ,ి 
అసఽతిిలో చభేేయత. ఄచేట తుదభితేా , రఴస ఄందఔతృో వపటవంటి లక్షణ్ాలఔు కయణ్ం అఫ  యఔాంలో తృిణ్యమువప సా బ 
తఔుకవకవడఫే ఄతు తుశేబంచాయత. తుదలిో ఄందతు వూనభకిోసం అఫ ఔు (Bipap machine) ఔితిభిరఴస మంతంి 
ఈంచఫడింథి. థాతువలల  అఫ ఔు చాలా  ఄస ఔయమంగ వపంథి. అఫ  తనఔుఖల థీయఘకయౌఔ అభోఖమ సభసమలు-తృభికన్ సన్ష 
(Parkinson's disease) యమద,ి జాభని య నఽనూస, ఄదఔి యఔాతృో టల, లోణ నై లయ యఔాం ఖడ్ఔటీడంవంటి యతుకోసం ఄలోతి 
భందఽలు తీసఽఔుంటలననథి. తృికటీషనర్ కిీంథి భెమిడీ లదధం చేసయత:  
రఴస సభసమలఔు: 
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic...TDS  
#2. CC3.4 Heart emergencies + CC10.1 Emergencies + CC19.4 Asthma attack...6TD  
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తుదభితేా ణో వూఖుట తుయయణ్ఔు: 
#3. CC15.6 Sleep disorders...OD భతిి 9:00 ఖంటలఔు   
అఫ  ఔుభాయతడె (ICU) ఐ.ల.మూ. లో వపనన తయౌలక ిన  ైయ ఫైరి  భెమిడీ లనఽ ఄందజైసయత. ఔ యయంలోధే అఫ  భలిాతిలో 
ఖుభిాంచదఖగ ఫ యతఖుదల వచిేంథి. రఴస భభిము తుదలిేమి 60% థాఴభ ఫ యతఖుడ,ి అఫ నఽ బంటికి ంనయేసయత. 4 
యభలలో అఫ  తుద ిసభసమలు థాథాప ూభిాగ తగిగతృో బనయ. రఴస కిీమ 80% ఫ యతగెైంథి. ఇసభమంలో #1 
తుయౌనయమేఫడింథి భభమిు #2 TDS ఔు తగిగంచఫడింథి. తుద ిసభసమకోసం #3 కొనసగింథి. అఫ  ఫ డ యయతఖుటఔు, 
య నఽనూసకోసం నాతన చికతిషనఽ భిచమం చేరయత: 
#4. CC18.7 Vertigo + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures...QDS   

ఏనిల్ 2015 చివభిక ిఅఫ  రఴస, తుద ిసభసమలు థాథాప తోృ మాబ. ఫ డధొన 20%, య నఽనూస సభసమ 40% నమఫ నైయ. 
అఫ ఔు ఫ యతఖవపత, ఫే చివభకి,ి రఴస, తుదసిభసమలు ూభిాగ తగిగతృో బనయ. ఫ డధొన 30%, య నఽనూస 70% 
నమఫ ైనయ. భోగకిి ఖల తృభికనషన్ష యమద,ి ఄధాభోఖమలయల కయణ్ంగ ఏయడిన కళ్లధొన, ఖులలఫాభని ఎభుఔలయమది 
(osteoporosis) వంటి మిఖణా భోఖలక్షణ్భుల తుమితాం  #1 ఔు #4 తుయౌనయలే ఫ డధొన, య నఽనూస మిగయిౌన లక్షణ్ాలకోసం 
చికతిష కొనసగసిాా , ఇ కొతా కంఫర  మిశభీాలు ఆవఴఫడినయ: 
#5. CC3.7 Circulation + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + 
CC20.6 Osteoporosis…QDS  
#6. CC18.6 Parkinson's disease + CC18.7 Vertigo…TDS  
#7. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.4 Asthma attack…TDS  
భోగి ఔీభంగ ఫ యతఖవపతేననథి. 8 జూల ై 2015 ధాటకిి అఫ  ఫ డ ధొన 40%, య నఽనూస 80%, కలుధొన 50%నమఫ నైయ. 
ఄందఽచతే #7 తుయౌనయేలభి. #5, #6 TDS కొనసగించాయత. . 
ఄకోీ ఫర్ 28, 2015 న చివభిసభి ఔతునంచినపడె, భోగకిి రఴస, తుద ిసభసమలు ూభిాగ తృో బనయ, ఆతయ భోఖలక్షణ్ాలలో 
లాయఫ ైన ఫ యతఖుదల ఈంథి. అఫ  చికితష కొనసగించింథి. 
తృికటీషనర్ యమకమ: అఫ ఔు నమఫ నైందఽన, ఔుటలంఫభంణా ఖత 6 ధ లలుగ య ైతియోతుక్స భఫె డలీు తీసఽకోవడం జభగింిథి. 28 
ఄకోీ ఫయత 2015 న, ఔ య ైతయిోతుక్సష శితయం యభి ఆంటలిో జభిగింథి, ఄఔకడ తృ యతఖు తృింతం నఽండ ి15 భంథ ిభోఖులు వచిే 
చికతిష తృ ంథాయత. యభి ఆంట ినఽండ ిఄభలు యచిన ధ లయభీ శితభలలో ఄథి ముదటథిి. 
భోగి యొఔక కొడెఔు యమకమ: ధా తయౌల ఐ.ల.ము.లో ఈననపడె, ధేనఽ తృికటటషనర్  నఽండి లఔేభించిన భెఫ డలీనఽ, ఄఔకడ 
వపననపడే ఆవఴడం తృియంతేంచితితు. ముదటి 2 భోజులు, అఫ  భలిాతి కొథిదగ థఖిజాభింథ ికతూ తభఴత అఫ ఔు ఫ యతఖుదల 
ముదల ై, యయంలోధ ేఅఫ  అసఽతి ినఽంచి, ఆంటికి తిభిగి వచిేంథి. ఖత 6ధ లలుగ అఫ  య ఫైరి  భెఫ డీ తీసఽఔుంటలననథి. అఫ  
ముతాం అభోఖమంలో ఄదఽబతఫ నై ఫ యతఖుదల ఈంథి. అఫ  ఆపడె అఫ  తన సదాయణ్లాతిక ితిభిగ ివచిే, తృభికనషన్ భోగి ఄబన 
ధా తండితిు ఔడా చాసఽఔుంటలననథి. 82 సం.ల వమసఽషఖల ధా తండి ిఔడా సబ య ఫైరి  భెఫ డలీు యడెతేధానయత. ఆపడె 
యభదిదయౄ ఔులాసగ వపధానయత. 

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

72. ఊమితితుా ల అల మీజ లు 11278...ఫాయతదేశ్ం  

62 ఏళ్ల  రభీయఔంగ చఽయతకెనై తృికటీషనర్, ఖత 10 సం.లుగ దఽభుభ, గాటలయసనలఔు ఄల భీెణో, తేభభటం, తుయంతయం భుఔుక 
థిఫఫడణో ఫాధడెచఽధానయత. 2000 సంవతషయం ధాటకి,ి ఄతనఽ థాథాప తిిభోజూ ఄల భీె ఄలోల తిక్స ఓషధం తీసఽఔుధయేయత. 
ఄతతు భధఽఫహేం సఴలంగ న భిగింథి కతు ఄతనఽ థాతుక ిచికతిష తీసఽకొనఽటలేదఽ. జనవభ ి2010 ధాటకిి ఄతతు యఔాంలో చకెకయ 
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సా బ సదాయణ్సా బఔనన న కైి చేయతఔుధానబ (ఈయసం: 150mg / dl భభమిు పోజనం తభఴత: 200mg / dl) భభిము 
ణేయౌఔతృటి యఔాతృో టల (140/80) ఔడా ఄతతుకి వపననటలల  తుభధ యణ్ జభగిింథి. ఄతతుక ి భధఽఫేహం భందఽ (పోజనం భుందఽ 
Diamicrox R-6 OD),  ఔ యఔాతృో టల భందఽ (Cardace 2.5 mg BD) బవఴఫడింథి. జనవభి 15, 2010 న ఄలోల తి 
భందఽలణో తృటల కిీంథ ియ ైతయిోతుక్సష చికతిషనఽ తనఔు తధే అయంతేంచిధాడె: 
ఉనభతిితేా ల ఄల భీెలఔు: 
#1. CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough 
chronic…TDS  

భధఽఫేహభునఔు: 
#2. CC6.3 Diabetes + CC15.1 Mental & Emotional tonic…BD, భదామహనం పోజనభు, భతి ిపోజనం తభఴత 
ఄదఔి యఔాతృో టలనఔు: 
#3. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC12.1 Adult tonic…TDS 

తయతయతి 3 ధ లలోల , ఄతతు ఄల భీె వలన ఏయడ ేఆఫఫందఽలు ఔీభంగ తఖుగ త 3 ధ లలు ూయాబయమ సభమాతుక,ి ఄతతు ఄల భీెలు 
ూభిాగ నమఫ నైయ. ఄతతు యఔాతృో టల సదాయణ్ఫ నైథి (110/70), ఄందఽవలన య ైదఽమడె కభి్మాస్క (Cardace)యొఔక 
మోణాదఽనఽ BD నఽండి OD ఔు తగిగంచాయత. తృికటీషనర్ తదఽభి 5 ½ సంవతషభలలో ల న ీంఫయత 2015 వయఔు #1 నఽ తీసఽకోవడం 
కొనసగించాయత. ఇ సంవతషభలలో ఄల భీెలు ఎపడా తిభిగ ిభలేదఽ. ఄతనఽ నవంఫర్ 2015 ధాటకిి ఄల భీెలు లేఔుండా ఈధానయత. 
భధఽఫేహం, ఄదఔి యఔాతృో టల కోసం ఄలోతి భందఽలణో తృటల, ఄదనంగ #2 భభిము #3 తీసఽఔుంటలధానయత. 
సంతృదకుతు గభతుక: మోగి అతునలక్షణాలన  తృో భనటలి  ఫావించిన వ ంటనే #1 కోసం తగిగ ంు విధానాతున అన సమించవల న . 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

73. ఊమితితుా ల అల మీజ, సంకరభణ ఇ(న పక్షన్స) 11568...ఫాయతదేశ్ం 

65 ఏళ్ల  భళ ళ్ ఫాలమంనఽండి కొథిదతృటి రఴసకోశ ఄల భీెణో ఫాధడెతేననటకిట, 2005 లో అఫ  ఔుటలంఫంలో తాిడి ఔయౌగించే 
సంగటన తభఴత ఄల భీె తీవతియం ఄబమంథి. అఫ  ఛాతీలో ఫయతవపగ వపండెటణోతృటల దఽభుభ, ఎబర్ ఔండషీతుంగ్ వలల , 
యణావయణ్ం భాభనిపడె ఫాదాఔయఫ నై దఖుగ , రఴస ఄందఔతృో వపట, భుఔుక థిభభ ఔటలీ ట, వంటి ఄధఔే ఫాధలు అఫ ఔు 
ఔయౌగినయ. ఇ లాతి వలల  రఴసకోశ యమధఽలు ముదల ైనయ. అఫ  ఄలోల తి, హో మియోతి లో ఄధేఔ భందఽలనఽ మితినంచింథ ి
కతూ ఏమీ ఈశభనం ఔలఖలేదఽ. ఏనిల్ 6, 2015 న, అఫ  తృికటీషనభిన ఔయౌలనథి. ఖత భెండె భోజులుగ, భోగి సఴలజఴయంణో , 
వూనభి తియఖఔుండా థిభభఔటిీన భుఔుకణో ఫాధడెత, ఫలళనీంగ, తుయతణాషహంగ వపననథి. అఫ క ికిీంథి భెమిడీ  
ఆవఴఫడింథి: 
CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory 

allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic…6TD in water  

అఫ నఽ భతి ిపోజనం ణేయౌఔగ తినభధానయత. న యతఖు, చలలతు తృతూమాలు తీసఽకోవదదధానయత. ఆంటి ఫమటఔు య మళళటపడె, ఆలుల  
యబంి చసేఽా ననపడె, భుఔుకనఽ ఖుడ్ణో ఔన ఈంచభధానయత. ఔభోజు చికతిష తభఴత, భోగి జఴయం తృో బంథి. కతూ అఫ  
తేభుభలు, భుఔుక కయడం ఫాగ వచాేబ. యతువలల  భుఔుక రఴస సభసమ (50%), అఫ  ఛాతీలో పాయం (75%) 
నమభఖుటబయకఔ, అఫ  (50%) సఽలబంగ వూనభి తీసఽకో ఖలుఖు తేధానయత భభమిు దగిగనపడె ధొన (10%) తగిగంథి.     
ఔ యయం తయతయత, అఫ  భుఔుక ఆటకిట తూయతకయతత ఈననటికి భభింత ఫ యతఖుదల ఉంథి. భుఔుక థిభభ ూభిాగ 
తృో బంథ,ి అఫ  ఛాతీలో పాయం, దఖుగ , ధొన థాథాపగ (90%) తగిగనయ. రఴస ఄందఔతృో వడం (75%) తగిగంథి. భయతచట ియయం 
ధాటకి,ి కసా దఖుగ  త అఫ  భోఖలక్షణ్ాలతూన తగిగనయ. 
2 యభల తభఴత, భోగి చాలాకలం తభఴత, భయళ ముదటిసభిగ ణానఽ అభోఖమంగ, సంణోషంగ, భానలఔ వపలాల సంణో  
వపధాననతు ణ యౌతృయత. మోణాదఽ TDS ఔు తగిగంచఫడింథి. భభోయయం తయతయత, అఫ  దఖుగ  ఔడా తృో బంథి. 
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భోగి భయతధాడ ేధాయవలల , భయల తేభుభలు, తూయతకభై భుఔుకణో తనఽ ఫాధడెతేననటలల  చ నంథి. తృికటీషనర్ అఫ  లక్షణ్ాలు 
ఫ యతఖబయవయఔు, యల ైనంతగ దఽభుభనఽ తనంచఽకోభతు, మోణాదఽ 6TD ఔు న ంచఽకోభతు సలహ బచాేయత. కవైలం 2 భోజులు 
6TD మోణాదఽ తీసఽకొనన తయతయత భోగి ూభిాగ ఫాఖుడింథి. మోణాదఽ 6TD ఔు ఔ ధ లవయఔు తీసఽకొనన తభఴత, BD ఔు 
తగిగంచఫడింథి. భోగి తృికటీషనభోా  భాటాల డెతధే వపననథి. ల న ీంఫయత 2015 లో, ఇ మోణాదఽ కొనసగసిాా , తనఽ ఔులాసగ 
ఈంటలననటలల  ణ యౌతృయత.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

74. కండయ ఫంధనం భూలంగ బుజాలమీద, మోచేతి భడుులో ఏయడున కకలు (Acute Tendonitis with Nodules), 
భధ బేహం 01096...అబెమిక 

10 ల న ీంఫయత 2014న వితాిభణీామ డాఔీర్ ఐన ఇ య ైఫరి  తృికటీషనభిక 62 ఏళ్ల  భోగి తౄో న్ చలే, తన 2బుజాలు, మోచబేకటళ్ళన ై ఖల 2 
కటళ్లసనమువపలలో గోయలవంటి (10-25 మిమీ ల ైజులో) ఔణ్ుతేలణో చాలాఫాధగ వపననటలల  చ తృయత. ఖత 2 యభలుగ ధొన 
తీవతివలల  తన మోచతేేలనఽ ఔదలేలేఔతృో తేధానయత. ఄతతు యమతృయ సాలంలో జభిగని ఄగనిభిాదం, థాతువలల  వచిేనతృ ఖ, 
తభఴత తుభభణ్నఽల నఽండ ివచేే  దఽభుభ పిాయలఔు లోనవడం జభిగింథి. ఄతనఽ తన ధొనకి య దైమ సలహ కతు చికతిషనఽ 
కతు కోయలేదఽ, ఄటేల  ఄతనఽ చాలాదాయం లో వపండెటవలల  తృికటీషనర్ వదదఔు భలేదఽ. ఄతనఽ ఖత 3ఏళ్ైల గ తన 
భధఽఫేహభునఔు  ఄలోతిభందఽ ఫ టోపభభిన్(Metformin) 1gm BD నఽ తీసఽఔుంటలధానడె. ఄతనఽ భధఽఫేహంకోసం 
ూయఴం య ైతియోతుక్సష తీసఽఔుతు, అ ఄనఽబవంణో భయల మితినంచాలనఽఔుధానడె. ఄతతుక ికిీంథ ిభమెిడ ీఆవఴఫడింథి: 
ఔండయఫంధనభునఔు భభమిు బుజభున ై కమలఔు: 
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC20.4 Muscles & Supportive tissue...TDS 

తృ ఖ ణాిఖుట, దఽభుభ: 
#2. CC17.2 Cleansing...OD 

భధఽఫేహభునఔు: 
#3. CC6.3 Diabetes...ఄతతు చకెకయసా బ కాయ ఔడెపణో ఔడా 140 ఔధాన ఎఔుకయ ైణే భతిి ఔ మోణాదఽ తీసఽకోయయౌ.  

(తృికటీషనర్ ఖభతుఔ: ఏడాథకిిీతం ఄతతు ఄనఽబవం అదాయంగ ఇమోణాదఽ సాచించఫడింథ.ి ఄతతుక ియఔాభులో చకెకయ, ఈదమం 
మోణాదఽ తీసఽఔునన ఖంటలో 200 నఽండి 50కి చేయతతేనన కయణ్ంగ ఄతనఽ తూయసడెతేధానయత. భతిి మోణాదఽ ఄలా 
కఔుండా 130-140 నఽండి 120 వయఔు భాతఫిే ఈయసప చకెకయఔు తగిగసఽా ంథి. ఈదమం తిిసందనన ై ఄతతు పాయమ 
బమడెటచ,ే ఄతనఽ భెఫ డనీఽ తుయౌనయరేడె.) 

భోగిక ి1 లేఔ 2 భోజులలో ధొనతఖగటం ముదలున టిీంథి. 4 భోజుల తభఴత ధొన 80% ఫ యతఖుడింథి. కతూ బుజాలమీద, 
మోచేతేలమీద కమలు తఖుగ టఔు సభమం టిీంథి. భోగిక ి2 యభలలో తన ఔండయఫంధనం 50% ఫ యతఖుడ,ి బుజాలన  ై  
కమలు తఖుగ తేననటలల  తుయేథంిచాయత. #2 నఽ 3TW ఔు తగిగంచాయత. జనవభి 2015 ధాటిక,ి ఄతతు ధొన, కమలు ూభిాగ 
నమఫ ైనటలల  భోగి నభేొకధానయత. #1, # 2 OW ఔు తగిగంచఫడ,ి భధఽఫేహం మినహ మిఖణా భోఖలక్షణ్ాలతూన ూభిాగ 
ఫ యతగెనైందఽన భాభిే 2015 లో భఫె డ ీఅనయేలభి. ఄకోీ ఫర్ 2015 ధాటిక,ి ఄతనఽ ఄలోతి భధఽఫేహం భందఽలణో తృటల #3 
... OD నఽ కొనసగసిఽా ధానయత. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

75. బెడ, బుజాలలో దీయఘకయౌక నొ 01339...అబెమిక 

భాభిే 2014 లో, 42 సం.ల చేతేలణో చికతిష చలేే తృికటీషనర్ (హండ్సష-అన్ ళలీర్), ఖత 10 ఏళ్ైల గవపనన ఫ డ, బుజం ధొనక ి
సహమం కోభభిి. ఄతతుకి  ఫ డలో యయతఖుతేననటలల  ధొన ముదల ై, బుజం న ైపాఖంలోకి థిగ ిభెండె బుజాల కటళ్ల  ఔలబఔ వదద 
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ఎఔుకవవపతేననథి. బభించలేతు ధొన వలల  తనభోఖులఔు చికతిషచలేే శకిా తృో ణోంథి. ఄతనఽ యయధ శభయీతుభభణ్ చికతిషలనఽ 
మితినంచాడె. కెభైోతృికిీక్స చికతిషవలల  తఖగలేదఽ. ఄఔుమంఔేర్, భసజ్ త యన ధొన తగిగంచిధా, ఄథ ికొథిదకలం భాతఫిే. కొతున 
యభలవయఔు లేథా కొతున ధ లల వయఔు ధొనతు తగిగంచి, భయళ భుంచఽఔు వసఽా ంథి. తృికటీషనర్ భోగికి ఇ కిీంథి భిహభతున 
ంనంచాయత: 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + 
CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…QDS  
6 ధ లలబయఔ, 24 ల న ీంఫర్ 2015 న, తృికటీషనభిక తన ధొన కొతున యభల య ైతియోతుక్సష చికితష తభఴత ూభిాగ తగిగతృో బ, తిభగిి 
భలేదతు భోగనిఽండి ఎల కీో తుక్స ఫ బల్ ఄంథనిథి. (థఖిువ చాడండి).  
భోగి యొఔక ఆ-ఫ బల్: 
"మీయత అలసమంగ ధాఔు ఖుయతా వచాేయత. మీయత ధాఔు 2014లో ంనన ఖుయఔల ణొయౌ లసతు భుగించేభుంథ,ే ధాధొన ూభిాగ 
తృో బందతు మీఔు, ధనేఽ భమాలనఽఔుధాననఽ. య ైతియోతుక్సష ధాకెంత ఫాగ తుచలేంథో , మీ సహమాతున ధధే ంత 
ఄతేనంథిసఽా ధానధో ణ లుపటఔు ధేనఽ చాలాకలం కిీతఫ ేమీఔు యిమవలలంథి. మీ చఔకతు లయేతుయతికి ధా ధనమయథాలు. 
భాకోసం మీ థాఴభ తు చలేనందఽఔు సఴమికి ధా ఔితజఞతలు. మీఔు ఄధేఔ ఔితజఞతలు. సబ భమ్!" 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

76. నొ, మోకళి్లో, కళ్ళలో ఫలహీనత 02870...అబెమిక 

80 ఏళ్ల  వమకిా, ఖతధ లలో (అఖషేీ  2015 లో) డితృో బనపడె ఄబన తన ఔుడికయౌ గమాతుకి చికతిషకోభ ివచిేధాయత. 
భిాదం జభిగని యభతుక,ి ఔుడి మోకలు, తృథాతుక ిభధమనఽనన తృ డెఖు బభెుఔలో ధొనవలల , నడెభునఽండ ికయౌవయఔు చాల 
ఫాధణో, ఔుడికలు యప, ణొడ, కలు మీద గమాలణో, అ భుసలామన తనడాఔీర్ వదదఔు య యళభి. ఎక్సష-భై లో ఎభుఔలేమి 
యభగిినటలల  ణ యౌమలేదఽ. డాఔీర్ ఄతతుతు మోకలుకి ‘ఫేసి్క’ యసేఽకోభతు, ఎభుఔల తుపణ్ుతు సంథిించభతు లతౄయతష చలేభ.ి భెండె 
మోకళ్లలో ఔండభల సా బ తఖుగ తేండటంణో ఎభుఔల తుపణ్ుడె పౌతిఔ చికతిషనఽ (జిఔల్ త యన) లతౄయతష చేరడె. భోగి 
భిాదంణో డితృో వపటఔు  భుంథే ఖత 6ధ లలుగ, లేఔ ఏడాథిగ మోకళ్ళ ఫలళనీతణో ఫాధడెతేధానయత. 5 ల న ీంఫర్ 2015 
న, భోగిక ిఆవఴఫడని భెమిడీ: 
CC10.1 Emergencies + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.7 

Fractures…TDS 
కైవలం 4 భోజుల తయతయత, భోగి ధొన 50%  తగిగనటలల  పాయంచాయత. ఄతనఽ తన మోకళ్ైళ ఫలంగ ఄవపతేననటలల  ఖభతుంచి, 
మోకయౌ ఫేసి్క నఽ ఈయోగించడం తుయౌనయరేయత. ఄంణకేఔ, ఫ టలల  న ైక ియ మళళటపడె, తనతు ణానఽ తులవభించఽకోవటాతుక,ి ఔికధే 
ఈండ ేభెయైౌంగ్  టలీ ఔుధే ఄవసయం లేఔుండా తృో బంథి.  
14 ల న ీంఫయతలో, ఄతనఽ తన ముదట ిల షన్ కోసం జిఔల్ త యనసీ్క వదదఔు య మలల యత. ఄతతు ఔుడి మోకయౌలో కొంత ఫలళనీత త, 
ధొన లేదఽ. ఔనఽఔ త యనసీ్క తు చాడవలలన ఄవసయం వపందనఽకోవటంలేదఽ. డాఔీర్ ఔదయౌఔ, ఫయతవప మోలే యమమాభాలు 
చేబంచాయత కతు ఄతతు ఔుడకియౌలో లోం లేనందఽవలల , ఄథ ేభోజు చికితష నఽండి ంనయలేధాయత. 
3 యభల చికితష తభఴత (ల న ీంఫయత 27), ధొన తఖుగ టవలల  భోగకిి మోణాదఽ OD ఔు తగిగంచఫడింథి. య ైతల యోతుక్సష చికతిషఔు 
భుందఽ ఔంటే ఄతతు మోకళ్ైళ 75% ఫలడా్ బ. ఄకోీ ఫయత 10, 2015 ధాటిక,ి భోగకిి ఏభాతంి ధొనలేదఽ. ఄతనఽ భిాదం   
జయఖఔ భుందఽ భాథభిిగధే - అవయణ్లో చిేఖడి్  కోమటం, వంటచ యఔు తీసఽఔుభవడం,, చ తానఽ తృయఫర మటం వంటి తన 
సదాయణ్ కయమఔలాతృలనఽ సఽలువపగ చేమఖలుఖుతేధానయత. తృికటీషనర్ భోగిక ిమోణాదఽ భభింత తగిగంచి, 3TW తుయఴహణ్ 
మోణాదఽ తీసఽకొనఽటఔు సలహతుచిేభి. 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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77. దీయఘకయౌక కలునొ 03504...మున ైటెడ్ కూంగ్ డం 

31 జూల ై 2015 న, తృికటీషనర్, కళ్లధొనవలల  ఔషీడెత నడెసఽా నన 70 ఏళ్ల  భళ ళ్తు చాసయత.  ఖత 5 సం.ల.లో అఫ  
కళ్ళలోతు ఔండభల ఫలళనీత విథిధ  చ ందఽతేనన కయణ్ంగ ధొన సంబయంచింథి. అఫ  తన డాఔీయతఔు చానంచాయత కతూ తుభిదషీ 
చికతిష చమేఖల భిలాతిలో భోఖతుభధ యణ్ చేమఫడలేదఽ. ఇ ధొనకి అఫ  ఏ భందఽలనఽ తీసఽకోవడం లేదఽ. అఫ ఔు చికితష చలేన 
భెమిడీ:  
CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue…QDS 
2 యభలలో, భోగి కళ్ళధొన 50% నమఫ ,ై 3 యభలబయసభకిి భభో 20% ఫ యతఖుదల ఔతునంచింథి. భోగి తనఔు చాలా 
ఫ యతగెనైదతు, ఆపడె ఎలాంటి ఆఫఫంథ ిలేఔుండా నడెసఽా ననటలల  ణ యౌతృయత. 7యభల చికతిష తభఴత (20 ల న ీంఫర్ 2015), 
అఫ ఔు 100% తగిగంథి. ూభిాగ తగిగతృో బనందఽఔు భోగి చాలా ఔితజఞతణో ఈధానయత. అఫ ఔు 3 ధ లలతృటల మోణాదఽనఽ TDS ఔు 
తగిగంచభతు, తయతయత భభో 3 ధ లలు BD గ తీసఽకొతు, అ నభభట OD గ తీసఽకోభతు సాచించాయత. 
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

78. బుజంలో ఎభుక వియుగుట 03507...మున ైటెడ్ కూంగ్ డమ్ 

ఏనిల్ 9, 2015 న 75 ఏళ్ల  వమకిా, యభిగని ఎడభబుజభు చికతిషకెై వచిేధాయత. 2యభలయ నఽఔ, ఄతనఽ గోల్ప అడెతేండగ, 
డితృో వడం వలన భెండె చోటల  చేబ యభిగింథి. ఄతతు చేతికి తృల సీర్ ఔటలీ  యేల, తీవఫి ైనధొన తఖుగ టఔు భాతలిు బచాేయత  కతు 
యతువలల  ఄతతుకి ఏమీ ఈశభనం ఔలఖఔతృో గ, ఄతతు ఔడెపలో ఔడా ఆఫఫందఽలు ఏయడా్ బ. ఄతనఽ ధొనణో భోజంణా 
ముదఽద ఫాభనిటలల గ ఔయతేంటాయత. భతిి ధొన వలల  తుద ిఔడా దాయఫ ైంథి. ఄతనఽ ణ లలయయతఝాభున, కైవలం ఄలసటవలల  కసా 
ఔునఽఔు తీసఽా ధానయత. ఄతనఽ కిీంథి భిహయ మిశీభాలణో చికితష చేమఫడా్ యత: 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4 
Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures...6TD 

భోగి య ఫైరి  భహిభతున తృియంతేంచగధే ధొనభాతలినఽ తుయౌనయేరయత. భయతధాడె ఄతనఽ ధొన కొంత తగిగనటలల  ఖభతుంఛాయత. 
ఄతనఽ భతిిూట కొంతతుద ితోృ ఖలఖడఫే కఔ యయం తయతయత ఄతనఽ 30% ఫ యతగెనైటలల  ణ యౌతృయత. ఄతతు ధొన ఆపడె 
బభించదఖగథిగ భాతఫిే వపంథ.ి ఄతతుక ితుద ిఫాగ డెతేననథి. ఄతనఽ తన ఫ యతఖుదల 'ధాటకటమఫ నైథ'ి ఄతు వభిణంచాయత. 
ఄతనఽ తనఔుడిచతేిణో చినన నఽలు చసేాా , బంటోల  తియఖఖలుసఽా ధానయత. థతీు తయతయత, ఄతనఽ తిియయం తనధొన 10% 
తఖుగ తేననటలల  తుయేథించాడె. 4వ యయం చివభకిి 60% ఫ యతగెంైథి. 
ఫే చివయలో ఄతనఽ అసఽతికి ియ ళ్ళగ, అ వమసఽషలో ఄంత యఖేంగ కోలుఔుననందఽఔు డాఔీర్ సంణోఱంఛాయత. X- భ ైలో ఎభుఔ 
చఔకతు ఄభయతణో ఄతేఔుకంటలననటలల  ఖభతుంచాయత. ఄందఽవలన ఄతనఽ జియోత యన [పౌతిఔ చికతిష] కోసం ంఫడిధాయత. 
భోగి తనఽ ూభిాగ కోలుఔుననటలల  పాయంచినందఽన, చికితషనఽ తుయౌనయేలనటలల  నేభొకధానయత. ఄతనఽ 2 ధ లలతృటల ధాలుఖు 
చికతిష(త యన) ల షనల ఔు య యళధాయత. జూన్ ధ ల భధమలో భోగ ికయత నడడం ముదలున టిీ, తన ఎడభచతేిణో ణయేౌఔనఽలు 
చేసఽకోఖయౌగయత. అఖషేీ  5 న అసఽతిిలో ఄతతు చివభి ల షధోల , డాఔీర్ భోగి ఫ యతఖుదలఔు చాలా సంణోషం వమఔాం చేల, ఄతతుక ిఇ 
వమసఽషలో గొగ ఫ యతగెైందతు ధియఔభించాయత. అఖసఽీ లో భెండవ యయంలో, భోగి తిభిగి గోల్ప అడెటఔు య మలళయత కతూ 2 ణేయౌఔ 
సోీ ే క్సష భాతఫి ేచమేఖయౌగయత. ఄతతు ఎడభ చతేి ఔీభంగ ఫలంగ తమాభె,ై థాథాప ూభిాసా బ ఔదయౌఔలనఽ తిభిగి 
తృ ందఖయౌగడె. 5 ల న ీంఫయత 2015 ధాటకిి ఄతనఽ మదాకియం ఄతతు గోల్ప అట అడఖలుఖుతేననందఽఔు సంణోషంగ ఈధానయత.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

79. నడుభునొ, భతిభయుు, దంత సంకరభణవమధ ి03520...అబెమిక  

జూన్ 4, 2015 న, 70 ఏళ్ల  వమకిా, నడెభుధొన, శకిా ళనీత, భతిభయతపల చికతిషకోసం తృికటీషనభిన సంథిించాయత. 
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10సం.ల కిీతం తృియంబఫ నై ల మైాటీక వలధ ేతనకట నడెభుధొతు ఄతనఽ నభాభయత. సిఽా తం ఄతనఽ తలనఽ కొథిదగ వంచిధా, 
తలయయౌేధా, కిీంద డెఔుధాన, దగిగధా, తేమిభధా, భోజూ ఫాధడెతేధానయత. 2 ధ లల కిీతం, ఄతతు ధొన తీవతిణో భంచంనఽండ ి
లేవలేఔ, తులఫడలేఔ ఫాధడా్ యత. ఏథి ఏఫ ధైా, తృికటీషనర్ వదదఔు వచఽేనపడె, ఄతనఽ తన ఫాధ, ఖత 2 సం.లు.గ భుందఽ 
ఄనఽబయంచిన సా బఔధాన బభించతగనిథిగ ఈననదతు యవభంిచాయత. ఖత 16 ఏళ్ైల గ తన ఔంూమటర్ భుందఽ చాలా ఎఔుకవలేప, 
ఄసావమసాంగ ఔభొేనఽటచే ఇ సభసమ ఎఔుకవబ ఈండవచఽే.                                                                                       
భోగి 2వ సభసమ, ఄతనఽ సఽలబంగ ఄలలతృో తేధానయత. ణయేౌఔతృట ియమమాభంవలల  ఔడ, ఄతతుకి రఴస తఔుకయ ,ై 
ఄలలతృో తేధానయత. 2003 లో తనఽ పాయతథేశంలో భెలైులో మిాణ్సిఽా ననపడె, ఫమట దఽభుభ కలుషమం తుండని గయౌతు 
నలుసాా , ఄసంూభిా ఄబన య ైదమంవలల  కవచఽేనతు, ఄతనఽ ణ యౌతృయత. ఇ యధఫ ైన యణావయణ్ంలో తిభిగని పయౌతంగ, ఄతతుక ి
తృ డి దఖుగ ,  ఛాతీ ధొన వచఽేటచ,ే ఉనభితితేా ల ఆధ పక్షన్ కోసం మాంటీఫమాటకి్సష ణో చికతిష తృ ంథాయత. చివయఔు ఄతనఽ ఔ 
ధ లతృటల 'డ ైరడ్స భాంక్స పూూ ట్స'  (లయో హన్ ఖుయో, ఔ చ ైతూస్క ఓషధం) తినడం థాఴభ ఇ భిలాతి నఽండి ఈశభనం తృ ంథాయత. 
భోగయిొఔక 3వ సభసమ- ఄతనఽ థాథాప 30 సం.లుగ భతిభయతపణో, ఄతనఽ ఏథో చమేాలనఽకోవటం, తక్షణ్ఫే ఏమి 
చేమాలనఽ ఔుధానడో , భభిచితోృ వడం జయతఖుణోంథి. అ యషమం ఄతతుకి కొతునభోజుల తభఴత జాణ ఔం భవచఽే లేథా ఏభాతంి 
ఖుయతా లేఔ తృో వచఽే. ఄతతు వమసఽషలో ఄతతుకట జాణ ఔశకిా సభసమలు భభింత ఎఔుకవవపతేననయ. తృికటీషనర్ కిీంథి భఫె డీలు 
ఆచాేయత: 
నడెభుధొన, ఄలసటఔు, భతిభయతప, చికతిషకె:ై 
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & 
Memory tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 
Muscle & Supportive tissue + CC20.5 Spine...TDS in water 
ఉనభతిితేా ల ఆధ పక్షన్ ఔు : 
#2. CC19.1 Chest tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack...TDS 
10 భోజుల తయతయత భోగ ిఖణ్తూమఫ నై ఫ యతఖుదలతు తుయథేించాయత. ఄతనఽ జూన్ 5 న తుదలిేచినటనిఽంచి, తనకి ధొన లేదతు 
చ తృయత. ఄతనఽ భుందఽభోజు, ఔ మోణాదఽ తీసఽఔునన తభఴత ధొనలో 93 రతం ఫ యతఖుదలతు ఄంచధా యేసయత. ఄట ి
నఽండ,ి ఄతతుకి ఄపడపడె భాతఫి,ే ఄథి ఔడా తిిసభీ కొతున తుమిషలు భాతఫిే వపండ ేధొన వసోా ంథి. య దైమం న ై 
య ైతియోతుక్సష యొఔక తుతీయతనఽ యమయకే్ించడాతుకి, భోగ ియొఔక ధొన ణ యౌమజలైే, భోజుయభీ లాగ్ ఈంచఫడింథి. ఆథి గీ ఫ్ 
యౄంలో సాచించఫడెతేంథి. ఄతతు ఄలసట ఔడా 75% తగిగనటలల  పాయంచాయత. 
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తదఽభి సభమంలో, భోగ ితనఽ దంణాల సభసమలణో ఔడా ఫాధడెతేననటలల  య లలడించాయత. చిఖుళ్ళయప, దంత సంఔీభణ్, అ 
ఆధ పకీ్స ఄబన ంటకిి దఖగయగ ధాలుఔ తృింతంలో యప, వదఽల ైన దంతంవలల  న దైవడ భంటవంటి లు దంతసభసమలణో భోగ ి
ఫాధడెతేధానడె. ఄతనఽ కొతున దరఫాద ల కిీతం, 1981 లో జభగిిన (Root canal) దంతభూలభు సహ, బతయ దంతభులఔు 
చేలన య దైమంవలల , తనకట సభసమలు వచాేమతు, భోగి నభాభడె. ‘యౄట్స కెధాల్’ తభఴత, ఄతతుక ితయచఽగ చిఖుళ్ళఔు, ళ్లఔు 
ఄంటలయమధఽలు ఔయౌగయై. ఆధ పక్షన్ న నై, కిీంద ఖల దంణాలభధమ య లుల యౌల ధొకికన టిీ , తుయంతయ భంట తగిగంచటాతుకి 
మితినసఽా ధానయత. ఆథి ఄతతుకి ణాణాకయౌఔ ఈశభనం ఔయౌగంిచిననా, సంఔీభణ్ (ఆధ పక్షన్) పనభవితభు ఄవపణోంథి. 
సిఽా తం, ఄతతు యచిన న దైవడలో దంతం ఫాగ వదఽలవపటవలల , దంతదావన సభమంలో థాతున టలీ కొతు, ధొనవలల , ఄతనఽ 
కైవలం ధ భభథగి దంతదావనం చసేఽఔుంటలధానడె. 

య ైతిమాతుక్సష తీసఽకోవడం ముదలున టిీన 5 భోజుల తభఴత ఄతనఽ తన దంతసభసమలఔు ఔడా తిిభోజు #1 నఽ మితినంచఽటఔు 
తుయణబంచఽఔుధానయత. ఄతనఽ తూటిలో #1 నఽ తీసఽకొనఽచఽండెటవలల , య ైఫరి  తూటితు, ఆధ పక్షన్ సో కిన మీథి దంణాలు, ఄతతు ధోటిలోతు 
ఎయీఫడిన పాగలు ఔయౌలలేా తన ధోటిలో టలీ ఔుంటలధానయత. ఇయధంగ చేలన తయతయత 25 తుమిషలఔధానభుంథ,ే దవడయప, 
దంతఫాధ  95% ఫ యతఖుడింథి. ఄతనఽ తిి 3-4 ఖంటలఔు ధొన తిభిగి భగధే య ఫైరి  తూటితు ధోటోల  టిీవపంచి చికితష కొనసగిసాా ధ ే
వపధానయత. 
ఈణాషహంణో, ఄతనఽ య ైఫరి  తూటయిొఔక ధొన తుయయణ్ లక్షణ్ాలు భీక్ించడాతుకి ఔ యిోఖం చమేాలతు తుయణబంచఽఔుధానయత. 
ఄతనఽ ముదట తనధాలుఔణో వదఽల ైన ంటధిొన ననఽబయంచి, తయతయత ఄతనఽ తన ధోటిలోల య ైఫరి  తూటితు పకికట టాీ యత. 3 
తుమిషల తయతయత, భయళ తన ధాలుఔణో ంటతిు ణాఔగ, ధొన ఄసలు లేదఽ. జూన్ 11 ధాటకి,ి ంటిచఽటృీ  ఖల చిఖుళ్ళభంట 
భామఫ ైంథి. భోగి తుయథేిఔనఽ యనన తృికటీషనర్, దంతసభసమలఔు ఄతతుకి ఇ కిీంథి భిహభతున ంనంచాయత. ఄంణకేఔ ఄతనఽ 
చేలన యధంగధే #1 తు ఈయోగించడం కొనసగించభతు చ తృయత: 
ళ్ైళ, చిఖుళ్ైళ, దవడ, ధాలుఔ సంఔీభణ్ (ఆధ పక్షన్) కొయఔు: 
#3. CC10.1 Emergencies + CC11.5 Mouth infections + CC11.6 Tooth infections + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 

Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & memory tonic + CC18.5 Neuralgia...QDS, ఄవసభతున ఫటిీ  ధోటణిో 
య ైఫరి  తూటితు టిీ  వపంచవల నఽ. 
2 యభల తయతయత జూన్ 30 న భోగ,ి తన య నఽనధొన ఄటికట 93% భాతఫి ేఫ యతగెైధా, ఄతతు జాఞ ఔశకిాలో ఖణ్తూమఫ ైన 
ఫ యతఖుదల ఈంథ ి– భునఽప భోజుల తయఫడి లేఔ ఄసల పడోగతూ జాణ ఔంభతు భలిాతినఽండి ఆపడె 1-2 తుమిషలలో 
భభిేతృో బన అలోచనలు ఄతనఽ ఖుయతా ఔు ణ చఽేఔుంటలధానయత. ఄతతు దంతసభసమలు ఔడా ఫ యతగెనైయ. చిఖుళ్ళలోయప 
సాచధే లేదఽ. వదఽలుగ ఈనన దంతం లాయడ,ి ఄతనఽ తన దవి అహయంనఽండి ఫమటడ,ి ధొన లేఔుండా ఫాదంవంట ి
కమలణోసహ అహభతున నభలుఖలుఖుతేధానయత. 
జూల ై ూభిాగ ఄథే దోయణ్ి కొనసగింథి. య నఽనధొన భాయలేదఽ, కతూ ఄథి భుందఽలా ఄపడపడె కఔ, భోజంణా తుయంతయంగ 
ఈంథి. ఆతయ లక్షణ్ాలలో, జాణ ఔశకిా 95% భభింత ఫ యతఖుదల చానంచింథి. 1-2 తుమిషలఔు ఫదఽలు కొథిద  ల ఔనలలో భోగ ి
భభిేతృో బన యషమాతున ఖుయతా  చసేఽఔుంటలధానయత. ంటి సంఔీభణ్, చిఖుళ్ళయప, ధాలుఔ యప ూభిాగ భషికభించఫడా్ బ. 
వదఽల ైన నఽన (90%) లాయడ,ి దంణాల ధొన తృో బంథి. ఄతనఽ 95% ఫ యతగెై ఄలసట, అమాసం లేఔుండా చఽయతఔుగ 
ఈండఖయౌగడె. అఖసఽీ లో చికతిషవలల  య నఽనధొన కొంత ఫ యతఖుడింథి. భోగి తన మిగయిౌన ఫాధ (3%) లోణ ైన ఔణ్జాల సా బలో 
ఈననటలల  పాయంచాడె. ఏథేఫ ధైా, ఄతతు దంత అభోఖమం, ఖతంలో తుయేథించఫడని లక్షణ్ాలఔు మించి ఫ యతఖుడింథి. ఄతతు శకిా 
ఎఔుకయ ైంథి. 
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ధ ల తయతయత, ల న ీంఫయత 25 న చివయ ఔలబఔలో, భోగి ూభిాగ దంతఫాధలు, ఄలసట సభసమలనఽండ ిూభిాగ కోలుకోవడం 
జభగిింథి. ఄతతు జాణ ఔశకిా లోతృలు 99% ఫ యతగెనైయ. ఄతతుకి ఆటకిట లోణ నై ఔణ్జాలధొన(3%) వపననథ ికతూ భుందఽధ ల 
ఔధాన తఔుకవగ ఈధానబ. ఄకోీ ఫయత 2015 ముదటి యయంలో, య నఽన ధొననఽండి 100% ఈశభనం సదించడాతుక ిచలేే 
మితనంలో, #1 తు TDS మోణాదఽలో వపంచఫడనిథి. భోజూ తీసఽఔుధ ేముదటి మోణాదఽ భాతంి, 10 తుమిషలకి ఔసభి 
చొపన 2ఖంటలతృటల తీసఽకోయయౌ. 
భోగి యమకమ: ధనేఽ సబక,ి  సబ యతియోతుక్సష ఔు తిమక్షంగ లేథా భోక్షంగ కయఔుల ైన యశఴంలోతు భానవపలందభకిట ధా 
ఔితజఞతనఽ సభభిసఽా ధాననఽ. ఔితజఞతలో ఄంతేలేతు ధనమయథాలు ఈధానబ; థాతుకి ఄంతం లేదఽ. 

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

80. ఫంతిగిన న కటలునొ  (బుజం యొకక కటలు నొ)  03524...అబెమిక 

9 జూల ై 2015 న, 56 ఏళ్ల  వమకిా థ ఫఫతినన ఔండభలవలల  వచిేన థీయఘకయౌఔ బుజంధొన చికితషకె ైవచాేయత. ఄతనఽ ఖత 5 ఏళ్ైల గ 
ఇ ధొన ణో ఫాధడెతేధానయత. ఆతయ ఄలోల తి చికితషలు యపలభబన తయతయత, డలి ంఫర్ 2014 లో భోగి తన ఎడభబుజం 
ఔలబఔవదద (ఫంతిగిన నకటలు) శసారచికతిష చేబంచఽకొతు జియో త యన ూభిా చేసయత కతు అశించిన ఈశభనం తృ ందలేదఽ. 
ఄతనఽ సిఽా తం తన థ నైంథని జీయతంలో కయమఔలాతృలఔు ధొనతగిగంచఽ భాతలి (న బన్ కిలల ర్ష) న ై అదాయడా్ యత. తృికటీషనర్  
ఄతతుకి కిీంథ ిభమెిడలీు ఆచాేయత : 
బుజం ధొన కొయఔు: 
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + 
CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…QDS భెండె యభలఔు, అన నై TDS ూభిాగ ధొన 
తృో బయవయఔు యడాయౌ.  
3వ యయంలో, ఄతనఽ యొళ్ైళ ధొపలు, జఴయం ఖుభించి చికతిష కోయగ, తృికటీషనర్  య ంటధ ేంనన భమెిడీ:   
జలుఫు, ఫ్ూల  జఴయభు కొయఔు: 
#2. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies...తిి 10 తుభుషలకొఔసభ ిఖంట వయఔు, అన ైన 6TD జఴయం 
తృో బయవయఔు 
భోగి తీవఫి నై లక్షణ్ాలన ై దిఱీ  కైంథీఔిభించడాతుక ి#1 నఽ తీసఽకోవడం అనడేె. 3 భోజుల చికతిష తయతయత, ఄతతు జఴయం 
తగిగతృో బంథ,ి ఄతడె #1 నఽ తిభగిి తృియంతేంచాడె. 3 యభలలో ఄతతు బుజంధొన ూభిాగ భామఫ ైంథి. ఄతనఽ య ైతయిోతుక్సష 
చికణిాష సభమంలో ధొన భాతలిు, ఆతయ భందఽలు ఏమి తీసఽకోలేదఽ. ఄతనఽ తన బుజాతున ఫలంగ చేమడాతుక,ి 
తుమభంగ యమమాభాతున తృియంతేంచాయత. ల న ీంఫయత 9 ధాటిక ిూభిాగ కోలుకోవడంణో ఄతనఽ య ైతియోతుక్సష అనేసయత. 
నవంఫయత 2015 ధాటకి,ి భోగి బుజంధొన భామఫ ైంథి. భాసీర్ ళీలర్ ఐధా సఴమికి  చాలా ఔితజుఞ డెగ ఈధానయత.  
భోగి యమకమ: మీ ఓషధం అశేయమఔయంగ, ఄదఽబతంగ తుచసేఽా ంథి. ధేనఽ ూభిాగ కోలుఔుధాననఽ! 

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

81. చీలభండ, కయౌకూ గమాలు 10304...ఫాయతదేశ్ం 

28 ఏళ్ల  ఔభభగయ కభిభఔుడె తన ల కైలి్ న ై తృో వపచఽండగ, ఔ సాకటర్ ఢీ కొటిీంథి. ఄతతు ఎడభ చీలభండ యచితృో బ,   
ఎడభమోకయౌ ఔండభలు గమడ్య. ఄలోతి చికతిష యడ,ి యపలఫ నై తభఴత, ఄతనఽ భిాదం జభగిని 3ధ లలఔు తృికటీషనర్  
వదదఔు చికతిషకెై వచాేయత. ఄతతుకి బల కిీంథి భెమిడీ ఆవఴఫడింథి:  
 #1. CC10.1 Emergencies...6TD for 1 day, then TDS   

 #2. CC20.4 Muscles & Supportive tissues...TDS 
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15 భోజుల చికతిష తయతయత, భోగి తనఔు ూభిాగ నమఫ ైనటలల  తుయథేింఛాయత. 10 భోజుల చికతిష చివయ భోజుక ిఄతనఽ 50% ఫ యతగె,ై 
భభొఔ 5 భోజుల తభఴత, ఄతతు ధొన ూభిాగ తగిగతృో బంథి. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

82. తాభయ వమధ ి01044...నయమజీల ండ్  

12 ఏనిల్ 2015న ఔతయౌల తన 7 ఏళ్ల  ఔుభాయతడితు తీవఫి ైన ణాభయ చికతిషఔు తీసఽఔువచాేయత. అలోతి డాఔీర్ ఄబన 
తృికటీషనర్, యయంకిీతం, తన హలటల్ లో అ ఫాలుడితు ణొయౌసభి చాసయత. ఄతతు తలనఽండ ిఫొ టనయలేు వయఔు ణాభయ యమదణిో, 
థాతువలల  ఆధ పకీ్స ఄబన గమాలణో, శభయీంలో చయభంమీద ఄతునతృింణాలలో, తలమీద ల తైం ణాభయ యమనంచినథి. శభయీంలో 
ణాభయలేతు పాఖఫ ేలేదఽ. అ ఫాలుడె తన ఫాలమభంణా థాథాపగ ణాభయణో ఫాధడెతేననటలల  ణ లుసోా ంథి. ఄతనఽ సదాయణ్ 
శియవప చయభంణో జతుభంచిధా, ఔధ ల వమసఽషలో చయభంన  ైదదఽద యతల  తృియంబభమామబ. ఫాలుతుక ిచాలా కోం, తుద ిసభగి లేదఽ. 
ముతాం ఔుటలంఫం థాతు వలల  పిాయతఫ ైంథి.  
కిలతుక్స లో తయౌలక,ి ఔుభాయతడ ిచయభంకోసం ఎలా జాఖీతాలు తీసఽకోయలో చ న, మాంటీఫమాటకి్సష, ల ీభబడ్స లేధాలు, ఫాభమిార్ 
లేధాలు ఆచేేయత. ఖత కొతునఏళ్ైల గ ఄధఔేభంథి య ైదఽమల నఽండి యభల తయఫడ,ి ఇ ఫాలుడె చికతిషలు తృ ంథధిా, తీవంిగ 
దఽయదలు, గోఔడం థాఴభ ఄంటలయమధఽలు భవడఫే ఄవపణోంథి. చియతతిళ్ైళ ఇ యమధఽలనఽ భభింత ఄదాఴననంగ చేసబ. 
ఄలోల తి చికితషలు సఴల-కయౌఔ తృక్ఔి ఈశభనం భాతఫిే ఔయౌగించినయ. 
కిలతుక్స లో, తృికటీషనర్ తయౌలక ియ ైతయిోతుక్సష చికతిషవలల  ముతాం నమభవడం సధమఫనేతు చ తృయత. ఔ యయం తభఴత, యడెతేనన 
ఓషదాలవలల  ఏమీ ఫ యతఖుదల లేఔతృో వడంణో తయౌల య ఫైరి చికితష కోయగ కిీంథి భెమిడీ ఆవఴఫడంిథ:ి   
ణాభయయమదిక,ి చయభం ఄంటలయమదకి,ి లేకయౌంగ్ కొయఔు: 
#1. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic 
+ CC21.5 Dry sores + CC21.6 Eczema…TDS   
ఫాలుతుకి అభోఖమఔయఫ నై అహభలు తినభతు, చియతతిళ్ైళ భాధేమభతు, ఫాగ తూయత ణాిఖభతు చ నేయత. చభభతుకి భంచిగయౌ 
నలుేఔుధ ేయధంగ, య చేతుతూటిలో ధాతున చభభతున, ఫ తాతుఫటీణో యతదఽద త, ఄతనఽ ఔుయలన చభభతున ఎలా ణొలగించఽకోయలో 
ఔడా ఫాలుతుకి ఫర దించయేత. య తైియోతుక్సష భెఫ డీలు తీసఽకొనఽచఽననపడె. ఫాలుడె ఄపడపడె ల ీభబడ్స కటీమ్ త, యభేై 
ఆతయ చికతిషలు ఈయోగించలేదఽ. ఄతనఽ పల్ ఓట్స లనఽ ఄనఽబయంచలేదఽ. ఄతనఽ భోజంణా తృఠరలలో వపంటాడె కఫటిీ, 
ఄతనఽ భోజుఔు భెండెసయతల  భాతఫిే #1 తీసఽఔుధానడె. కతూ 3 యభలలో 30% ఫ యతఖుదలణోతృటల ఄతతు చతేేలన ,ై సదాయణ్ 
చయభం న యతఖుదల ఔతునంచింథ.ి భోగ ితయౌల తన కొడెఔు చయభంఖుభించి బతయతలు యమేలకోళ్ం, తిిఔలచయమల థాఴభ తుయతణాషహంణో 
నలలయడె ఫాగ తుదతిృో వటంలేదతు తృికటీషనభిక చ ననథి. ఫాలుతుకి ఄదనప కంఫర  ఆవఴఫడింథి: 
తుద ిసభసమలఔు, తుయతణాషహభునఔు: 
#2. CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.6 Sleep disorders…BD 
జూన్ 6, 2015 న 7యభల చికితష తభఴత, 70% ణాభయలో ఫ యతఖుడి ఫాలుడె కసా ఫాగ ఔతునంచాడె. ల న ీంఫయత 1, 2015 
న చాలనపడె ఫాలునఔు 90% ఫ యతఖుదల ఈంథి. ఆపడె ఄతనఽ ఔీభంతఔ భోజుఔు ఔసభి భాతఫి ే#1 
తీసఽఔుంటలధానడె. ఄతనఽ సంణోషంగ, చాలా రింతభుగ ఔతునంచాడె. చయభంలో ఖుళ్ైల  కతు సంఔీభణ్ కతు లేదఽ. సదాయణ్ 
చయభం వసఽా నన ఄధేఔ పాగలు చాడవచఽే. ఫాలుయ ణాభయయమది తుయయణ్ణో, ముతాం ఔుటలంఫాతుకి గొ ఈశభనం, సంణోషం 
ఔయౌగనియ. 
#1 & #2 అనయలే భోగకిి కిీంద భహియభుతుచిేభి: 
#3. CC15.1 Mental & emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.6 Eczema + #2…OD 
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ఄకోీ ఫర్ 2015 చివభకి,ి భోగి ూభిాగ ఫ యతఖమామడె, తన శభభీతుకి డతు అహభలు తినడాతుకి మితినంచినపడలాల  ఄతతుక ి
చినన ఫాధలు ఔలుఖుణాబ. కతూ ఄతతుక ిఆపడె యమనా  తుభోదించడఫ లాగో ణ లుసఽ: ఄతనఽ #3 ... TDS చయభం ూభిాగ 
ఫ యతఖబయవయఔు వయఔు తీసఽకొతు, ఄపడె BD, చివయఔు OD మోణాదఽ తీసఽకొనఽటఔు సలహఆచాేయత.  
 

 

        
   12 ఏన లి్ 15                                        9 ఫే 15   1 ల న ీంఫర్ 15        
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

83. నాడీ సమి (షంగిల్్) అంటలవమధ ి01163...కరో టిమా  

25 ఫవిభి 2015 లో 82 ఏళ్ల  విదధలా ర తృికటీషనయతన సంథిింఛాయత. అఫ ఔు సభి ఄంటలయమదివలల , య నఔ యపమీద తృ ఔుకలణో, 
ధొనణో ఫాధడెతేననథి. అఫ ఔు చాలా తూయసంగ వపననథ.ి అఫ ఔు కిీంథి భెమిడీ ఆవఴఫడింథి: 
NM36 War + NM59 Pain + NM60 Herpes + SM26 Immunity…TDS 

భెమిడీ పిావం య ంటధ ేఔనడింథి. ఄథే భోజు, అఫ  భిలాతి 50% ఫ యతగెైంథి. భయతసటి భోజు, ఄతున లక్షణ్ాలు తృో మాబ. అఫ  
శభయీంలో య ైయస్క థాగివపననందఽన, ఓషధచికతిష ఔ ధ ల తృటల కొనసగింథి. చికతిష సభమంలో ఆతయ ఓషధం తీసఽకోలేదఽ. 
ఄకోీ ఫర్ 2015 ధాటిక,ి భళ ళ్ తన శకిాతు తిభిగ ిపంజుఔుతు, భంచి అభోఖమంగ ఈధానయత.  

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

84. తాభయ వమధ ి01427...సంగూర్ 

భాభిే 2013 లో, 50 ఏళ్ల  భళ ళ్, ఖత 30 ఏళ్ైళగ తన  భుంజతైేల న ైఖల తీవ ిణాభయ కొయఔు చికతిష కోభింథి. భెండె 
భుంజతైేలన  ైచయభం నలల గ, ముదఽద ఫాభ,ి తృ డిగ, న ళ్ైసఽగ, చాలా దఽయదగ ఈంథి. భోగి తన భలిాతికి ఔలత చ ంథ,ి 
దమతూమంగ ఔతునంచింథి. అఫ  యయధ చికతిషలనఽ మితినంచింథి, యటిలో ఏథి ఔడా తుచేమలేదఽ. సిఽా ణాతుకి ఏమీ 
తీసఽకోలేదఽ. అఫ ఔు ఄదఔి యఔాతృో టల, ఄదిఔ కొల సీ ే ల్ వపండయే. కతూ ఄలోల తి భందఽల థాఴభ తగిగనయ. అఫ  ఇ భెమిడణీో చికితష 
తృ ంథింథి: 
#1. SR295 Hypericum 30C + SR299 Lycopodium 200C + SR315 Staphysagaria + SR382 Croton Tig…TDS 

కొతున భోజుల తయతయత, కొంత ఫ యతఖుదల ఈంథ ికతు ఓషదం చాలా ధ భభథిగ తు చసేఽా ందతు పాయంచి భోగ ిఄసంతినా  చ ంథినథి. 
అఫ  యేఖంగ నమభఖుటఔు, న ైన ూతఔు ఏదబధా బభభతు కోభనిథి. ధోటి థాఴభ భెఫ డీణోతృటల, ణాభయఖల సాలంన ై 
ూముటఔు, అఫ  యఫూతిలో ఔయౌనన #1 ఆవఴఫడింథి. 6 యభల తభఴత, ణాభయ అనయళ్ళతూన తృో మాబ. భోగ ిసంణోషంగ 
ఄపామసఔునఔు తన ూభిాగ నమఫ నై భుంజతైేలు భెండింటితూ చాననథి. 
అఫ  య ైతియోతుక్సష చికతిషటల  అసకిాణో ఆపడె తన ఆతయ సభసమలఔు ఔడా చికతిష కోభంిథి. 2007 లో ఖభబశమ శసారచికతిష 
జభగిినధాటనిఽండ,ి అఫ ఔు తయచఽగ ఔడెపధొన వచిే, కొతునఖంటలతృటల వపంటలననథి. డాఔీర్ అఫ  శసారచికితష సభమంలో, 
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సకర్ టిషమ అఫ  ఄండాశమభు, నేిఖులు,  లోనమన్ ధామలలఔు ఄతేకోకవటంవలల  ధొన వసోా ందతు, థాతున జీయతభంణా 
బభించాయౌషంథేనతు చ నేయత. ఖత 4 ఏళ్ైళగ, అఫ ఔు తయచా భూతధిామలల సంఔీభణ్ ఔడా ఈంథి, కఫటిీ  అఫ  భూతనిండ 
థిశేం తయచఽగ చాలా భిదఽయ ైతృో బనటలల  (తృడవపతేననటలల ) పాయంచింథి. అఫ  థతీుకి ఏ భందఽలనఽ తీసఽకోవడం లేదఽ. 
అఫ ఔు ఆవఴఫడని భెమిడీ: 
భూతధిామలల సంఔీభణ్, ఔడెపధొన కొయఔు: 
#2. CC4.6 Diarrhoea + CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

కొతునభోజులోల ధే ఫ యతఖుదల ఔయౌగ,ి భోగ ిభూతధిామలల సంఔభీణ్, ఔడెపధొన చాలావయఔు నమఫ ైనయ. అఫ  TDS మోణాదఽణో 
చికతిషనఽ తీసఽఔుంటృ ఈననంతవయఔు, అఫ  ధొనలేఔుండా హబగ ఈంటలననథి. 

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

85. లోల ెమిగిన గోయువలి కయౌ ఫొ టనవేిలు సంకరభణవమధి 02554...ఇటయ్  

థీయఘకల తుభశ కోసం తృికటీషనర్ వదద  చికతిష తృ ందఽతేనన ఔ భళ మల భోగ,ి జూన్ 8, 2012 న, తనకొడెఔు యొఔక, సంఔీభణ్ 
(ఆధ పక్షన్) సో కని కయౌఫొ టనయేలుఔు చికతిష కోభింథి. అఫ  బయానఽండి యేయతడా్ ఔ, ఄతనఽ కయతభిాదంలో తీవంిగ గమడ,ి 
ఖత 3 ధ లలుగ సిహలేఔ  కోభాలో ఈధానడె. బయానఽండి యడితృో బధా, ఄతనఽ ఇయడక ిసభసమలనఽ సిలీసాా ధే ఈధానడె 
ఄందఽ భూలంగ, అఫ  తీవఫి ైన తుభశణో ఫాధడెణోంథి. 16 సం.ల. ఇఫ  ఫాలుతుక ిథ ఫఫ తగయిౌనందఽవలల , ఖత 4 ఏళ్ైల గ, 
ఄతతు ఎడభ ఫొ టనయలేుఔు థయీఘకలసంఔీభణ్ (ఆధ పక్షన్) ఔయౌగింథి. కొతునసయతల  ఆథి ఫ యతఖుడనిటికట, సంఔీభణ్ భయళ తిభిగ ి
వసోా ంథి. ఖత ఏడాథగి, ఄథ ిఆంకభుథిభ,ి భానలఔంగ ఫాలుడితు ఔుీ ంఖథీలంథి. ఄతతుక ిఫూటలనఽ ణొడెకోకవటాతుక ిఫాధ, ఇతఔు 
య ళ్లలేడె, ఏ కటీడలలో తృలగగ నలేడె, సహచయతలణో ఔయౌలే అసకిా లేదఽ. ఫొ టనయలేు చాలా ధొనగ, ఎయీగ, భాభూలు భభిాణ్ాతుకి 
3భటెలల  యచి, చీభుణో తుండింథ.ి ఫాలుతు తయౌల, యయధ య ైదమతుపణ్ులక,ి భూయౌక య దైఽమలక,ి ఎంణో సభమం, డఫుఫ కయతే చలేధా, 
ఫ యతఖుదలలేఔ, గోయత య యౌకితీలన తయతయత ఔడా, వంఔయగ, తిభిగ ిచయభంనఽండ ియయేతగ న యతఖుతేననదతు భమదఽ చలేంథి. 
సిఽా తం ఄతనఽ ఏ భందఽలు తీసఽకోవడం లేదఽ, ఫాలుతుక ిఆతయ అభోఖమసభసమలు లేవప. తృికటీషనర్ య యలతృో తేననందఽన, అఫ  
ఫాలుతు చాడలేఔతృో బభి. జూన్ 8, 2012 న తయౌలకి ఇ కిీంథి భెమిడీ ఆచాేయత: 
#1. CC21.9 Nails + CC21.11 Wounds & Abrasions...6TD, ఫొ టనయేలుమీద సహజలదధఫ నై అయౌవ్ నాధ లో ఔయౌన 
తృ ి దఽద నన, సమంతంి యబూతిణో ఔయౌన ూమభతు చెమి. 
15 భోజుల తభఴత ఫొ టనయలేు ఎయీదనం తఖగడం త భభైమీ భాయత లేదఽ. చీభు కొథిదగ ఎఔుకయ ైంథి. ఆంక ఎఔుకవవపతేందధ ే
బమంణో, ఫాలుడె న ైతు ూల ేభందఽ భాధేల, భందఽ గోయలు భాతఫిే తీసఽఔుంటలధానడె. జూల ై 4, 2012న చాలనపడె, 
ఫాలుడె, తన తండి ియొఔక కిలషీఫ నై భలిాతి, తయౌల యొఔక తుభశ, తన సభసమ కయణ్ంగ అఫ ఔు ఔలుఖుతేనన తాిడి, 
ఆఫఫందఽలు, కయతేవంటి తన పాయోథేఴఖ సభసమలనఽ, ఄభధ పావనలనఽ ఫమటకిి చ పఔుధానడె. చికతిష భాయేఫడింథి: 
#2. NM2 Blood + NM16 Drawing + NM26 Penmycin + NM36 War + NM63 Back-up + SR264 Silicea + SR292 
Graphites 200C + SR316 Streptococcus...6TD 
12 జూల ై 2012 న తయౌల చాలా తఔుకవ ఎయతప, యప ఈందతు, కతూ ఆటకిట చాలా చీభు వపననటలల  తుయథేించింథి. ఄథ ేభోజు, అ 
నలలయడి పాయోథేఴఖ సభసమలఔు కింథి భిహయం తృియంతేంచఫడినథి: 
#3. NM83 Grief + BR4 Fear + SM2 Divine Protection + SM9 Lack of Confidence...TDS 

5 భోజుల తయతయత, సంఔీభణ్ 50% తగిగందతు యయత తుయథేించిభ.ి 10 భోజుల తయతయత 80% ఫ యతఖబంథి. ఫాలుడె 
అశేయమడెత, చాలా సంణోషంగ ఈధానడె. ఫొ టనయలేు థాథాప భాభూలుగ ఔతునసాో ంథి. 3 వ యయంలో, తృికటీషనభని 
సంథిించఔుండా ఫాలుడె #2 TDS ఔు తగిగంచాయత. ఄతేవిథిధ  కొనసగింథి, కతూ చాలా ధ భభథ ైంథి. 1 ½ ధ లల తభఴత ఫొ టనయయేౌ 
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ఔుడయి ైపన 90% -100% ఫ యతగెైంథ,ి కతూ ఎడభయ ైప, ూభిాగ నమభవలేదఽ, కతూ భోగ ితిిభోజు ఫ యతఖుడెననటలల  
చ తృడె. తయౌల, ఫాలుడె ఔీభదధతిలో భిహభలు తీసఽకోవటంలేదతు, తృికటీషనభిక, చ ననథి. 27 జూల ైన సంఫంధ మిశభీాలు 
కిీంథి యధంగ సవభించఫడినయ: 
#4. SR267 Alumina 200C + #2…TDS  
# 5. CC12.1 Adult tonic + #3...TDS 
23 ల న ీంఫర్ న భోగి 100% ఫ యతగెనైటలల  తుయథేించాడె. ఫొ టనయలేు ఆపడె ూభిాగ సదాయణ్ఫ ైంథి. భోగ ికొంతకలం కిీతం, 
భహిభలు తీసఽకొనఽట అనేసడె. 
భోగి యొఔక యమకమలు: 
ఔధాడె ధేనఽ ధా ఫొ టనయేలునఽ థేతుకో ఖటిీగ ఖుదఽద ఔుననపడె, ధా సభసమ ముదల ైంథి. ఆథి కొతునభోజులబధా, తఖగఔ, 
ఫాదాఔయఫ నై గమాతున ఔయౌగంిచింథి. కొతునభోజుల తభఴత , ఫొ టనయలేు గోయత లోల న భిగనిటలల  ణ లుసఽఔుధాననఽ. ధనేఽ భటిీ  
తృకెటలల , భికోటా జునఽన, మాంటీఫమాటకి్సష ముదల ైన యయధ చికతిషలు తృియంతేంచానఽ. ధనేఽ ఔడా ఖుయతా ంచఽకోలేనతున దధతేలు 
మితినంచానఽ. ఔ సం.యం. తభఴత ధనేఽ అసఽతిిక ియ మళా , యళ్ైళ శసారచికతిషణో ఫొ టనయయేౌ గోయత తీలయేత. గోయత లేఔతోృ బధా 
యప భాతంి తఖగలేదఽ, చాలా ధొనగ వపంథి. సఽభాయత 5 ధ లలోల  గోయత తిభిగి న భిగింథి, కతూ సంఔీభణ్ం నమభవలేదఽ. 
తృఠరలలో ఏరభయీఔ యమమాభంలో తృలగగ నలేనఽ. ధా సదాయణ్ కయౌ భిభాణ్ం ఔంటే భెండెభటెలల  న దదఫూటలల  కొధాయౌషవచిేంథి. 
ఔభోజు ధాతయౌల తృికటీషనభిన ఔలవగ, య ైతియోతుక్సష ఖూభిే  అఫ  చ నంథి. ఫేభు భయల మితినంచాలనఽఔుధానభు. 3 భోజులోల  
ఫొ టనయలేు ఎయతప తగిగ, ధొన తృో బంథి. 20 భోజులోల  యపఔడా తృో బంథి. ధ లాల ళ్ళలో ధాఔు ూభిాగ నమఫ ైంథి. ఇ 
చిననగోయలు అధఽతుఔ శసారచికతిషనఽ ఔడా ఄదఖిమించి ఫలేు చలేనయ.  
తృికటీషనర్ యమకమలు: ఇ కసైఽ ూభిాగ భిషకభించఫడింథి. ఇ సభసమనఽ తుయభించడాతుక ిచలేన భునఽటి మిణానలథాఴభ 
ఔుభీ డె తుభశఔు ఖుభెనైందఽన ఆథ ిఔషీఫ నైథి. అ చికతిషలు కభీథ నైయ ధైా, భలిాతి ఫ యతఖుడలేదఽ. కొతున సందభబలోల  ఆథ ి
భలిాతితు భభింత థిఖజాభిే ంథ.ి తుభశణో ఫాధడెతేనన తన తయౌల, తనకోసం సభమం, డఫుఫ కయతే చమేవలల 
వసఽా ననందఽఔు, ఄతనఽ నామనణాపావంణో ఫాధ డెతేధానడె. ధా ఄతేతృిమంలో, ఆథి భిలాతి యొఔక పాయోథేఴఖ కయకలఔు 
ఔడా చికితషనంథించాయౌషన తృిభుకమతనఽ ణ యౌమజైలంథి. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 86. దీయఘకయౌక చయభమోగం, భధ బేహం (2వ యకం), తూయూమై కళ్ళళ 02799...మున ైటెడ్ కూంగ్ డమ్ 

ఖత 20 సం.లు.గ తీవఫి నై చయభయమదిణో ఫాధడెతేనన ఔ 59 ఏళ్ల  వమకిా, 11 జూన్ 2014 న చికతిషకెై వచాేయత. ఄతతు కళ్ల  
మీద చయభం నలల గ, ముదఽద గ, న చఽేలుఔటిీ  ఈంథ;ి ఆథి ఄతతుకి చాలా ఫాధ ఔయౌగించింథి. ఄతనఽ డాఔీయతల  చ నన ల ీభబడ్స 
కటీభులు ఔీభం తఔుండా, యడిధా న దద  యిోజనం ఔలఖలేదఽ. భోగ ిఖత 12ఏళ్ైళగ తనఔునన 2వ యఔం భధఽఫేహం కోసం 
చికతిష తృ ందఽతేనననా, ఄలోల తి భందఽల థాఴభ (ఫ టితిున్, గిలకల జెడై్స) నమభవలేదఽ. ఄథకేఔ, ఖత 1½ సం.లు, ఄతనఽ 
ఔళ్ళలో కయతతేనన తూటిణో ఫాధడెతేధానడె. ఄతనఽ థాతుకోసం ఔళ్లలో చఽఔకలు ఈయోగిసఽా ధాన, భలిాతి ఫ యతఖవలేదఽ. 
భధఽఫేహం కోసం ఄలోల తి భందఽలు త, భోగి భభై భందఽలు యడటంలేదఽ. ఄతతుకి ఇ కిీంథి సంఫంధ మిశభీాలణో చికతిష 
చేమఫడినథి: 
చయభయమద ికొయఔు: 
#1. CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema + CC21.10 

Psoriasis…QDS ధ లవయఔు, తభఴత TDS. ఄదనంగ, చయభంన ైన ూముటఔు, ఎక్సష టాి వభిెన్ అయౌవ్ నాధ లో ఄథే మిశభీాతున 
ఔయౌన తిిభోజూ ఈదమం, ఄవసయఫ ణైే దఽయదకోసం భోజంణా భమాయౌ.  
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భధఽఫేహంకొయఔు: 
#2. CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 

Mental & Emotional tonic…QDS న లవయకు, తమాత TDS 

తూళ్ొళభై ఔళ్ళకొయఔు: 
#3. CC7.1 Eye tonic + CC7.3 Eye infections + CC7.4 Eye defects…QDS న లవయకు, తమాత TDS 
భోగిక ిభధఽఫహేం తుమంతణి్లో అహయం, యమమాభం యొఔక తృిభుకమత, చయభయమదభింటలో తాిడ ితృిభుకమత ఖుభంిచి 
సలహ ఆవఴఫడినథి. 6యభల చికతిషతభఴత, భోఖలక్షణ్ాలలో ఫ యతఖునఽ యవభించగ, కిీంథ ియధంగ మోణాదఽలు సయతద ఫాటల 
చేమఫడా్ బ: 

 చయభయమద ి30% ఫ యతఖుడింథి. #1 కొనసగింథి TDS. 
 ఄతతు భధఽఫహేం, ఆపడె తన ఄలోల తిభందఽలణో తృటల #2 యడగ తుమంతణి్లో వపంథి. #2 TDS కొనసగింథి. 
 ఄతతుఔళ్ైల  100% ఫ యతఖబ, తూళ్ైళ కయటంలేదఽ. #3 ఔ యయంతృటల BD కి తగిగంచఫడింథ,ి తయతయత OD తు 

అనభేుందఽ భభొఔ యయం కొనసగించాయౌ.  
చయభయమద ితుయంతయ చికతిషవలల  ఫ యతఖవసగింథి. 3 ధ లల తయతయత, భోగి 50% ఫ యతఖుదల, 9వ ధ ల చివభిక ి(భాభిే  2015), 
70% ఫ యతఖుదలనఽ తుయథేించాయత. చయభం ఖటిీడటం ఫాగ తగిగ , చయభంయంఖు భాభ,ి థాతు సదాయణ్ యంఖులోకి తిభగిి వచిేంథి. 
ఄకోీ ఫయత 10, 2015 న చాలనపడె, భోగి చయభయమదిలో 95% ఫ యతఖుదలతు తుయథేించాయత. చయభం ముదఽద తనం, నలుప ఫాగ 
తగిగ  థాథాప సదాయణ్ంగ ఔతునంచింథి. ఄతతు భధఽఫహేం ఫాగ తుమంతిించఫడింథి. ఄకోీ ఫర్ 2015 ధాటకిి, ఔితజుఞ డ నై భోగి 
ఄవసయఫ ణై ేఫమట ూమటాతుకి #1 BD తు తీసఽకెయలధాడె. ఄతనఽ #2 TDS నఽ కొనసగసిఽా ధానడె. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 87. దీయఘకయౌక ముటిభలు 03505...మున ైటెడ్ కూంగ్ డం 

23 డలి ంఫయత 2014 న, 18 సంవతషభల మువతి తన భుకం, శభభీతుకి భుందఽ, య నఽఔల వపనన ముటభిల చికితష కోసం 
వచిేంథి. అఫ  8 ఏళ్ల  వమసఽష నఽండ ిముటభిలణో ఫాధ డెణోంథి. అఫ  సిఽా తం యశఴయథామలమ యథామభిాగ ఈంథి. ఖతంలో 
అఫ  నలిహేశన్ ఓషదాలనఽ భభిము లు ఒవర్ థ ికౌంటర్ భఫె డలీు మితినంచింథి, కతు ఏమి పయౌతం లేదఽ. అఫ  ఆపడె 
థీతుకోసం ఏ భందఽలు తీసఽకోలేదఽ. అఫ ఔు కిీంథి భెమిడీ ఆవఴఫడింథి: 
CC8.1 Female tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin 
infections…TDS తూటిలో భభిము అయౌవ్ నాధ లో ఔయౌన, OD భోజు డెకోఫర బయ భుందఽ న నై ూమాయౌ.  తూయత పషకలంగ 
ణాిగ,ి టాకిషన్ష ఫమటఔు తృో బయందఽఔు సహమం చమేాలతు అఫ ఔు చ తృయత. 
తయతయతి కొథిద  యభలలో, భోగి ఔీభంగ, భుకమంగ అఫ  భుకం మీద ఫ యతఖుడింథి. అఫ  చికితషనఽ కొనసగిసాా  అఫ  
ఫ యతఖుదలనఽ ణ యౌమజలైంథి : 4ధ లల తభఴత 75%, 8 ధ లల తయతయత 85%, 10 ధ లల తభఴత 90% ఫ యతఖు డగ 
నవంఫర్ 1, 2015 ధాటిక,ి భోగి య ైతియోతుక్సష చికతిష కొనసగసిఽా ననథి. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 88. ఆహాయ ఎలమీజ లు 03523...మున ైటెడ్ కూంగ్ డం  

67 ఏళ్ల  భళ ళ్ అఫ  యథేరలనఽంచి తిభిగ ివచిేనటినఽంచి, ఖత 7 సం.లు.గ ఫాధడెతేనన చయభ ఄల భీె కోసం చికతిషనఽ కోభ ి
వచాేయత. అఫ  గోధఽభ, గింజలు వంటి కొతున అహయ థాభధ లనఽ తిననపడె, అఫ  ఫ డమీద, తలన ైఖల చయభంన ై తృ ఔుకలు 
వసఽా ననయ. 2 సం.లఔు భుందఽ, అఫ ఔు ఄదిఔ యఔాతృో టల ఔడా వపననటలల  తుభధ యణ్ జభగిి, దఖగభి ఔుటలంఫ సబుమడ ిభయణ్ం 
తయతయత బఔెుకవబంథి. అఫ  చయభం కోసం మాంటిళ సీ ఫ ైన్ (Cetirizine భాతలిు) భభిము ఄదఔి యఔాతృో టల కోసం 
Amlodipine 5mg  తీసఽఔుంటోంథి. 25 జూన్ 2015 న భోగకిి ఆవఴఫడింథి: 
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#1. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC3.7 Circulation + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin 
allergies...TDS #2. CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies - తూటలిో తాిభుంచి, ఄవసయభుననచోట 
తూటఫిొ టలల  యమేవల నఽ. 
ముదట ియయంలో తన చయభంమీద ఖల దదఽద యతల  ఆంక థఖిజాభినటలల  అఫ  ఖుభిాంచింథి. ఄయ తృ డిగ ఎండితృో బ, నలలగ 
భాభితృో మాబ. అఫ ఔు బథి సంబవఫనేతు ణ లుసఽ ఔనఽఔ భమెిడ ీతీసఽకొంటృధే వపధానయత. భభొఔ యయం తభఴత, అఫ  చయభం 
లాయంగ ఫ యతఖు చ ందటంణో అఫ  ఄలోతి ఄల భీె భందఽలతు తీసఽకోవడం తుయౌనయేలంథి. ధ ల తయతయత అఫ  చయభం 95% 
ఫ యతగెనైదతు చ నంథి. 
అఫ  అహయంలో గోధఽభ, కొథిదగ గింజలు తిభగిి తినడం తృియంతేంచింథి. తృికటీషనర్ అఫ నఽ #1 నఽ BD ఔు తగిగంచభతు, అఫ ఔు 
చయభం దఽయదగ వపననపడె భాతఫి ే#2 నఽ ఈయోగించభతు చ నభ.ి ఄకోీ ఫర్ 15, 2015 ధాటకిి అఫ  చయభంన  ైదదఽద యతల  తిభిగ ి
భఔుండా, గోధఽభలు, గింజలనఽ తినఖలుగ ణోంథి. అఫ  #1... OD తు తుయయణ్ మోణాదఽగ కొనసగించింథి. డాఔీర్ చలేన భకీ్షలో, 
అఫ  యఔాతృో టల తుమంతణి్లో వపననథి. కతు అఫ  BP కోసం ఄలోల తి భందఽలనఽ యడభతు చ తృయత.  
భోగి యొఔక శింర ూభతి యమకమ: ఆతయ చికితషలు తుచమేలేతు ధా చయభ భిలాతికి ఇ భాతలిు తుజంగ సహమడా్ బ. 
ధేనఽ ధా చయభం, భుకమంగ ధా భుకం చాలా ఄసహమంగ వపండ,ి ఫమటఔు య ళ్ళడం భాతుయలేతితు. ఆపడె ఄథి ఫ యతఖవపటచే, 
ధేనఽ చాలా సంణోషంగ ఈధాననఽ. ధాఔు దఽయద ఔలఖగధే, ధనేఽ భహియం తీసఽఔుంటానఽ, దఽయద అగితృో తేంథి. ధనేఽ ఆపడె, 
ధా అహయంలో భొటెీ, చతృతీలు, గింజలు ఄతూన, దదఽద యతల  వసా మధ ేబమం లేఔుండా తినఖలనఽ. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 89. గోళ్ళెైన తెలితు సంకరభణ 03524...అబెమిక  

65 సం.ల. ఔ భళ ళ్, య ైతయిోతుక్సష వలన లాబంతృ ంథిన లేనళ తేతు లతౄయతషన ై , తృికటీషనర్ వదదఔు చికతిషకె ైవచిేనథి. భోగకిి 
గోళ్ళనఽ కోభిక ైఄలయటలననథి. థాతువలన, అఫ  ఎడభచతేి ఫొ టనయలేు, చాపడెయలేు, భధమయలేు, ఔుడచితేి భధమయలేు, 
వపంఖయంయలేు వదదఖల టిషమలలో తీవఫి నై సంఔీభణ్ (తృభోధ ైకమిా) ఔయౌగింథి. 1½ ఏళ్ైల గ, అఫ  భలిాతి ఫ యతఖవపటఔు 
శకిావంతఫ ైన ఄలోతి ఓషదాలనఽ మితినంచాయత. అఫ  భందఽలు యడెతేననంతకలం, అఫ  గోళ్ళలో ఫ యతఖుదల ఈంటలంథ,ి 
కతూ భందఽలు అగధ,ే పంఖస్క తిభగిి వచేేథి. 9 జూల ై 2015 న అఫ ఔు చికతిష ఇ భిహయంణో తృియంతేంచఫడింథి: 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.7 Fungus…QDS 3 
యభలఔు  
జూల ై చివయక,ి భోగి 40% నఽ మించి ఫ యతఖబనటలల  చ నంథి. అఫ  ఄథ ేకంఫర  TDS నఽ భభోధ ల తీసఽకొనగ, 100% 
నమభబంథి. 2015 ఄకోీ ఫయత భధమలో మోణాదఽ OD కి తగిగంచఫడింథి. 2015 నవంఫయత ముదల ైన నఽండే అఫ ఔు గోళ్ళ 
సంఔీభణ్ తిభిగ ిభలేదఽ. అఫ  తననఽ య ైతియోతుక్సష తృికటీషనయలణో ఔయౌననందఽఔు సఴమిటల  చాలా ఔితజఞతణో వపననథి. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

90. సో మిమాసస్క చయభవమధి 11567...ఫాయతదేశ్ం  

7 ఏళ్ల  ఫాలుడె, కభెటోడ భభ తృమోతృల ంటభిస్క (keratoderma palmoplantaris) గ ఖుభిాంచఫడని ఔ యఔఫ నై సో భమిాలస్క 
(Psoriasis) ఄనఽ చయభయమది చికతిషకొయఔు చాడఫడా్ డె. ఖత 18 ధ లలుగ ఫాలుతుక,ి ఄతతు కయౌ యళే్ైల , చతేియళే్ైల , మోచతేేలు, 
మోకళ్ళ న నై ఎండితృో బన చయభపతృ యలణో, గోకిన గమాలణో ఈధానడె. చయౌకలంలో, ఫాలుడె అడెత, చ భటలణో, 
తుయెయ్ఔయణ్ (డీళెడైేషిన్) తృ ంథనిపడె, గమాలు భభింత ఘోయంగ వపంటాబ. ఄతతు చయభయమది తుపణ్ుడె  దఽయదలు, 
గమాలన నై ూముటఔు ణభే ఔయౌగించే కటీభు, ల ీభబడ్స కటీభులనఽ, యతుణోఫాటల యటమినఽల  A & D, కయౌశతోృ టియిోల్ 
(calcipotriol) భాతలినఽ ధోటథిాఴభ తీసఽకొనఽటఔు సాచించిభి. ఇ చికతిషణో, గమాలతూన తగిగధా, ఓషదాలనఽ తీసఽకోవడం 
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తుయౌనలేన, ధ లలోనే తిభగివిచాేబ. తయతయత ఄతనఽ అముభైఴథకి్స చికతిష తీసఽఔుధాన, న దదగ లాబం ఔలుఖలేదఽ. ఏనిల్ 9, 
2015 న ఄతతుక ిఇ భిహయం ఆచాేయత: 
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.10 
Psoriasis...TDS and QDS న ైన ూముటకోసం 5 భాతలిు, 200 మి.య్. తూటిలో ఔభగిించి యడవల నఽ. 
తృియంబంలో, తృ డిచయభం న ై గమాలు (50%). ఫ యతఖవడం తృియంతేంచాబ. చయభం భిదఽవపగ భాభింథి. కతూ 20 ఏనలి్ నఽండ,ి 
చయభం భయళ తృ డిగ ఄవటం తృియంబఫ ైంథి. 2 ఫే లో లతుమర్ తృికటీషనభిన సంథిించిధాఔ, న ైన ఈనన #1 ఔు ఫదఽలు కిీంథి 
భెమిడీ బభీా చేమఫడింథి: 
#2. CC21.1 Skin tonic + #1...6TD  
#3. CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.10 
Psoriasis…QDS న నై ూముటకోసం  
ఄదనంగ, భతి ిఔసభ,ి వపదమం తృఠరలఔు య మళలభుందఽ భభొఔసభి, ఄతనఽ గమాలన ,ై తూటలిో ఔయౌనన ణేభ ఔయౌగించ ేకటీభు 
య నామలమా భాక్సష (Venusia Max) BD నఽ ూముటఔు సలహతుచిేభి. య ైతయిోతుక్సష మితినంచే భుందఽ, భోగి ఇ కటీమ్ నఽ 
ఆతయ ఄలోల తి కటీభులణో తృటల యడి మితినంచిధా, పయౌతం సదించలేదఽ. ఇ యషమంలో ణేడా ఏదనగ య ైతియోతుక్సష ఔయౌన 
యడటఫే. 
ఔ ధ ల తభఴత, గమాలతూన తగిగతృో బ, భోగిక ిూభిాగ నమఫ ైంథి. జూన్ 2 న తృియంబం నఽండ,ి ఇ కింథి యధంగ తిి ధ ల 
ధ భభథగి, భఫర బయ 5 ధ లలవయఔు మోణాదఽలు తగిగంచఫడనియ: 
 # 2 ... QDS (జూన్స), TDS (జుల ై), OD (ఆగస ట ), 3TW (సెెట ంఫర్), OW (అకోట ఫయు). 2 అఖసఽీ  2015 ధాటకిి, #3 ఔడా తుయౌన 
యేమఫడింథి. ఄకోీ ఫయత 26 న చివభిసభ ిచాలనపడె భోఖం తిభిగభిలేదఽ. థిఖువ తౄో టోలలో భుందఽ, తయతయతల ణేడా 
చాడండి. 
తృికటీషనర్ యొఔక యమకమలు: 
ఫాలుడి తయౌలదండెిలు చాలా అనందంగ ఈధానయత. యభి కొడెఔు ూభిా పనయతదధయణ్ఔు సఴమికి ఔితజఞతలు ణ లుపఔుధానయత. 
యయత ఫాలుతున ై ల ీభబడ్సష యడటంవలల , తిిఔల పిాయలు వచేే  ఄవకశభుననందఽన ఄయ యడవయౌషన ఄవసయం 
ఔలఖనందఽఔు ఔడా సంణోషంగ ఈధానయత. 
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          చేబ చికతిషఔు భుందఽ (9 ఏన లి్ 2015)                                  చికతిష తయయత (26, ఄకోీ ఫర్) 
 *************************************************************************************************************** 
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                                                                             Om Sai Ram 
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