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“ఎపుడ ైణ ేతూ కంటికూ క భోగి కహతు లేక భానలకంగహ, రహభీభకింగహ దయబలత చ ంథని భతుఱ కతునసహా డో ,అథ ేతూ లేఴకు సహా నభతు 

ణ లుషకో”                                                                                                                         … శీ్ర షతయసహబ ఫాఫా 
షంపటభు 7 షంచిక 3                                                                                                                           ఫ/ే/జూన్  2016  
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 డా.జిత్ కే అగగమాల్ యొకక డెస్కక న ండు 

నిమఫ ైన తృహికటీశనయలకు, 

షహమం కొయకు భార్చ్/ఏనిల్ యహభహా లేఖలో ఫేమిచి్న నలుపకు అదుతఫ ైన తిిషుందన లభంచిందతు అతృహయఫ ైన ఆనందంణో 
ణ లుపకుంటుధానన. భుఖయంగహ పాయతథేవం, UK భభమిు USA నండు అదకి షంఖయలో తృహికటీశనయలల  య ైతిమాతుక్స్ సహధనకు 
అతయఴషయఫ ైన భితృహలధా షంఫందతి కహయయకీభాల కోషం యహభ ి లఴేలన అందచమేుటకు భుందకు ఴచా్యల. ఈ షందయుంలో 
ధేన, భితృహలధా షంఫందతి లేఴన అందచేమడాతుకూ నఽతన భభమిు అనబఴం గల షఴచ్ఛంద లఴేకులకు ధా సాదమూయఴక 

కాతజఞణా పాయహతునణ లుపకుంటుధానన. 
భన య ైతిమాతుక్స్ షభూసంణో తృహటు ించ్ యహయాంగహ ఈ చికూణా్ విదానంన  ై అఴగహసన కడా న యలగుతేనన కహయణ్ంగహ, 
భితృహలన (అడుిన్) షంఫందతి లేఴలన అందచమేడాతుకూ భాకు అదిక షంఖయలో షఴచ్్ంద లేఴకుల అఴషయం ఉండఴచ్్. ణిేయక 

లేఴల గుభించి కనగొనడంలో ఆవకూా ఉనన తృహికటీశనయలల  99sairam@vibrionics.org న షంథిించ్ఴలలంథిగహ కోయలతేధానన.  
 

షసకహయం యొకక వకూా సహభభహా ాలన దాఱీలో న టుీ కొతు ఫేభు ించ్ యహయాంగహ భెండె కొతా కహయయకీభాలన తృహియంభంచాభు: 
 తృహికటీశనయలకు అఴషయఫ నై నేియణ్ భభమిు తృర ి ణా్హతున అందచలే ేఉథేేవంణో ఫేభు యహయ/ ధ లయహభ ీషభాయేరహలు, ఴయకూాగతంగహ 

లేథా/భభిము వీడుయో షభాయేవం (ల ైకప థాఴభహ). భోగ చ్భతిలిన భభమిు షంథేహలు/వినలన ఇతయ తృహికటీశనయలణో 
చ్భి్ ంచ్డాతుకూ, పాయత థేవం, UK భభమిు USA లో తృహికటీశనయల షభూహలు ఇుటిక ేఈ కహయయకీభాతున చేటాీ యల. ఈ సహా తుక 

file:///C:/Users/99sairam/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org


 

 

2 

ఫాంథాలు, షబుయల షభషయలు/షంథేహలు తీయ్డాతుకూ భదేతే అందచమేడఫ ేకహకుండా భరిోధన కడా తుయఴళిసహా బ. ఈ 

కహయయకీభం అందభికూ భుఖయంగహ, అనబఴముకా తృహికటీశనయల షహమం ఎకుకఴ అఴషయభునన నఽతన తృహికటీశనయలకు చాలా 
ఉయోగకయంగహ ఉంటుందతు నభుితేధానన. 

 భెండఴ నఽతన థకఫ ైన, య ైతిమాతుక్స్ షియణ్ ధ ట్ఴర్చక, భన USA భభమిు కనెడా షభనఴమకయాచే 01339 తృహియంభంచ్ 

ఫడెణోంథ.ి SRHVP మంతంి ఉనన షఴచ్్ంద తృహికటీశనయలల  AVP లు భభమిు VP లణో కయౌల, షఴషాత చలేే (ళీయౌంగ్) 

య ైఫరశినల న, య ఫైరి  భందలన తీషకోలేతు భలిాతేలోల  ఉనన భోగులకు (ఆవుతిిలో అడుిట్ అముయననయహయల, అసహియక లాతిలో 
ఉననయహయల, దయబల లాతిలో ఉననయహయల లేథా షదఽయ  తృహింణాలలో ఉననయహయల) షియణ్ థాఴభహ అందచేసహా యల.  

షసపాగతి షభాయరేహలు తుయఴళించేందకు భభమిు సిహయ ధ టఴర్చక షంబంథించిన కిూీమ భభిము పయౌణాలన 
ణ లుషకొధేందకు అఴషయఫ నై భాయగదయవకహలన అభఴాథిి  చేల ేతు తృహియంబఫ నైథ.ి ఈ థిభ మతనం నండు ఆషకూాకయఫ ైన 

భభిము అతయంత లాబథామకఫ ైన ఆలోచ్నలు పటుీ కొసహా మతు ఫభేు ఫలంగహ నభుితేధానభు. 

ఇథ ియ ైతిమాతుక్స్ కూ క ఉణేాజకయఫ నై షభమభు భభిము య ైతిమాతుక్స్ లో జయలగుతేనన భణి్ాభాలన మీమందభికట 
ణ యౌమచేమడం ధాకెంణో ఆనంథాతునసరా ంథ.ి ఇతయ థేరహలోల  అభలు చేల ేఉథేేవంణో, న ైతుచి్మునన కహయయకీభాల పభోగతితు, 

తదభ ియహభహా లేఖలో తుయథేించ్డాతుకూ ధేన ఎదయలచ్ఽషా ధానన. 
 

రహవఴతంగహ భా సహయతిబ ై ముండాలతు నిమఫ ైన సహఴమితు సాదమూయఴకంగహ తృహిభిాషా ధానన. 

మీ అందభికూ నేిభన భభిము కహంతితు  షిభిషఽా , 

నేిభూయఴకంగహ సహబ లేఴలో,  

జిత్ క ేఅగగభహఴల్ 

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

వ ైబ్రి  మిశ్రమాలు(మంద లు) ఉయోగ ంచిన కేస  వివమలు

1. లుుకేమియా (పండుమోగం) 10728...ఇండుయా 

క 21 షంఴత్భహల య దైయ విథాయభిి, ఆభల నతాభు (ఎలడుట)ీ, తుదలిేమి, విభతీఫ నై తూయషం భభమిు ఫయలఴప కోలోుఴడం ఴంట ి

లక్షణ్ాలణో పాధడేథ.ి ఆవుతిలిో చలేన యకా భీక్షల థాఴభహ ఆఫ కు లుయకేమిమా యహయద ి(తృహండెభోగం) ఉందతు తుభహి భించ్ఫడుంథ.ి ఈ 

కహయన్ర్చ ధాలుగఴ సహా బకూ చయేలకుందతు ణ యౌలంథ.ి భోగ ియొకక యకాఴయణం భభిము యకా(కణ్)టిీకల షంఖయ అతి తకుకఴగహ ఉంథ.ి 

ఆఫ  ఎకుకఴ కహలం జీవించి ముండడం కశీభతు య ైదయలు విషహదబభితఫ ైన తుయౄణ్ చేసహయల. ఆఫ  ఎకుకఴ కహలం 

జీవించిముండడం అసహధయభతు య ైదయలు చ ుడంణో, లండధలల  చ్దఴపకుంటునన భోగ ియొకక సర ధయలడన నయౌనంచాయల. ఆవుతిలిో 
ఉనన భోగ ితన భంచ్ం నండు కూీందకు థగిలేక తృర బేథ.ి భోగ ియొకక తండు ియ ైఫరి  తృహికటీశనయలన షంథిించాలతు తుయణబంచ్కుధానయల. 
2015 నఴంఫెర్చ 13న భోగికూ కూీంథ ిభందలు ఇఴఴడం జభిగింథ:ి 

లుుకేమియా సమసుకు: 
#1. CC2.1 Cancers - all +  CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC3.1 Heart tonic + 
CC3.2 Bleeding disorders + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS  
 

అసడుటీ మమ యు బ్లహీనత సమసుకు: 
#2.  CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS  
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తుదిలేమి సమసుకు: 
#3. CC15.6 Sleep disorders + CC18.1 Brain disabilities...half an hour before going to bed, and 
again just before going to bed. 
  

నఴంఫెర్చ 30 న, భోగకిూ బగంధయభు (ఆనల్ షీ లా) షభషయ ముదల ైందతు భోగ ియొకక తండు ిణ లడంణో కూీంథ ిభందలు 
ఇఴఴఫడుధాబ: 

భగంధరము సమసుకు (ఆనల్ పస ు లా) : 
#4. CC4.4 Constipation + CC13.3 Incontinence...QDS 
 

క ధ ల భోజులలో బగంధయభు షభషయ ూభిాగహ నమభఴఴడంణో, #4 భంద కీభంగహ ఆనయేమఫడుంథ.ి డుల ంఫభెోల  చ్యౌ కహలం 

భహఴడంణో, భోగికూ రహఴష తీషకోఴడంలో ఇఫబంథ ిభభిము ఆకయౌ లేకతృర ఴడం ఴంట ిషభషయలు ఴచా్బ. ఈ కహయణ్ంగహ, డుల ంఫెర్చ 

9న కూీంథ ిభందలు అదనంగహ ఇఴఴఫడుధాబ 
శ్ాస సమసుకు: 
#5. CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + 
CC19.6 Cough chronic...QDS 
 

ఆకయౌ లేకపో వడం సమసుకు: 
#6. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS 
 

క ధ ల లోపన భోగ ియొకక రహఴష షభషయ ూభిాగహ తగిగ ఆఫ  ఆకయౌ కడా న భిగింథ.ి #5 భభిము #6 భందలన ఆనయేమడం 

జభగిింథ.ి 

2015 జనఴభలిో భోగితు కహధ ్ ర్చ ఆవుతిిలో చభేహ్యల. భోగకిూ భందలణో చికూత్ (కటమోణ యన) భభిము ఎభుక భజజ  భాభిుడు 
జభగిింథ.ి థీతు కహయణ్ంగహ భోగ ి చాలా ఫలళనీడుంథ.ి అథ ే షభమంలో భోగకిూ జుటుీ  భహయౌతృర బంథ.ి ఆవుతిలిో చికూత్ తృ ంథిన 

షభమంలో భోగ ి  #1, #2 భభిము  #3 తీషకోఴడం కొనసహగించి యేగంగహ కోలుకుంథ.ి ఆఫ  జుటుీ  తిభిగ ిన యగడం ముదల ైంథ.ి 

ఆవుతి ి నండు డురహ్ర్చజ చేమఫడు ఏనిల్ లో భోగ ి ఆఫ  స ంతయల చేయలకుంథ.ి  ఏనిల్ 4న చలేన లరీతుంగ్ భకీ్షలోల  భోగ ి యొకక 

యకా(కణ్)టిీకల భభమిు యకాఴయణ షంఖయలలో అభఴాథిి  కయౌగింథ.ి భోగకిూ తుదలిేమి షభషయ ూభిాగహ తగగడంణో, #3న ఆనయమేడం 

జభగిింథ.ి  గతంలో తనుతృర బన కమారహల భకీ్షలన భహమగయౌగింథ.ి ఆగసీ్క లో కమారహల తయగతేలకు హజయల కహఴటం తృహియంభంచి, 

ఆఫ  య ైదయ శిక్షణ్న కొనసహగించింథ.ి 17 ల న ీంఫర్చ న చేమఫడున భకీ్షలోల  కహధ ్ర్చ కణ్ాల చామ లేవ భాతఫి ైధా కనడలేద. 
యకాఴయణ సహా బ భభమిు యకా కణ్ాల షంఖయ సహదాయణ్ లాతికూ చేయలకుంథ.ి ఈ కహయణ్ంగహ #1 భభిము #2 BD గహ తగిగంఫడుంథ.ి 

ూభిాగహ కోలుకునన ఆ భళళి భభమిు ఆఫ  తయౌల తండెిలు కుీ తజఞాతణో సహబ భంథయింలో కీభభుగహ జయఫడ ే బజనలోల  

తృహలగగ నడం తృహియంభంచాయల. 
డుల ంఫెర్చ 30న, ఈ భళిళ తన తయౌల తండెిలణో తృహటు నఽతన షంఴత్య యేడెకలు చ్ఽడడాతుకూ పటీభిాకూ ఴచి్ంథ.ి ఈఫ  భిాలో 
థ ిభోజులు లేఴ చేలంథ.ి 2016 జనఴభలిో #1 భభిము #2 యొకక మోణాద యహభహతుకూ భూడె సహయలల కూ (3) తగిగంచ్ ఫడుంథ.ి తిి 

ధ ల ఈ భళిళ చేబంచ్కునన లరీతుంగ్ భీక్షల తుయేథకిలు సహదాయణ్ంగహధ ే ఉధానబ. 2016లో ఈఫ  జుటుీ  తిభిగ ి ూభిాగహ 
న యగడఫ ేకహకుండా ఈఫ  ూభిా షఴషాతన తృ ంథింథ.ి థీతు కహయణ్ంగహ ఈఫ కు య ైఫరి  చికూత్ ూభిాగహ ఆనయమేఫడుంథ.ి 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2. న ల సమ  సమయంలో తీవి రకా సివము, గమాశ్య కణితి10728…ఇండుయా 

గత ఆయల ధ లలుగహ ధ ల షభి షభమంలో తీఴ ి యకా సహిఴభు (ఫేధలభేీజేిమా) షభషయణో పాదడెతేనన క 48 ఏళళ భళళి, 

2013 జూన్ లో య ైఫరి  తృహికటీశనయలన షంథిించింథ.ి ఆఫ  జూన్ ధ లంణా ధొనుణో కడున తీఴ ియకాసహిఴంణో పాధడుంథ.ి భిరోధనల 

థాఴభహ ఆఫ  గభహువమంలో  ఫైాిబడెల  ఉధానమతు, వషారచికూత్ థాఴభహ గభహువమాతున ణొలగించాలతు య దైయలు షలహ ఇచా్యల. 
వషారచికూత్ చేబంచ్కోకుండా య ైతిమాతుక్స్ చికూత్న ఎంచ్కుంథ.ి ఆఫ  మిాణ్ం చలేేఴంట ిభలిాతిలో లేన కహయణ్ంగహ, ముదట ి

తుమాభకభునకు ఆఫ  యొకక బయా భహఴడం జభగిింథ.ి తృహికటీశనర్చ కూీంథ ిభెఫ డలీన ఇచా్యల: 
 

#1. CC10.1 Emergencies. భోగ ి యొకక బయాకు, తభ ఇలుల  చయేలకునన య ంటధ ే ఆఫ  ధలటలిో క డోస్క యేమఴలలంథిగహ 
చ ుఫడుంథ.ి 

#2. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.6 Menopause...QDS  
 
#3. CC20.6 Osteoporosis...QDS 
 

యలతేవియతి (ఫ ధలతృహస్క) కహయణ్ంగహ ఫర లో ఎభుక షభషయ (ఆలీయోతృర భోలస్క)  కలుగుతేంథ ికహఫటిీ #3 ఇఴఴఫడుంథ.ి 

  

ఈ చికూత్ తీషకునన భెండె ధ లల తభహఴత ఆఫ  యలతేకీభం ూభిాగహ ఆగితృర బంథ.ి ఆన  ై చేలన సహకన్ భకీ్షలోల   ైఫాిబడెల  

ణొలగితృర మామతు ణ యౌలంథ.ి ఆఫ  గభహువమాతున ణొలగించ ేఅఴషయం లేదతు య ైదయలు చ తృహుయల. ూభిాగహ నమంకహఴడంణో ఆఫ  
చాలా ఆనంథించింథ ిభభిము ఎంణో ఉణా్సంణో తన లేయహ కహయయకీభాతున కొనసహగిసరా ంథ.ి 

 

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

3. సంతానం లేమి 10728... ఇండుయా 

వియహసం జభిగ ి ఎతుమిథ ి షంఴత్భహల ైధా షంణాన తృహినా  లేకుండెట కహయణ్ంగహ క జంట 2014 భార్చ్ 14న తృహికటీశనయలన 

షంథిించ్డం జభిగింథ.ి ఆభోగయ షభషయలు ఏమిలేతు ఆ భళళి ఴమష 34 షంఴత్భహలు. వియహసం అబన కొంత కహలాతుకూ ఆఫ  
గయుం ధభించింథ ికహతు గయుసహిఴం జభగిింథ.ి ఆన  ైఆఫ  తిభిగ ిగయుఴతి కహలేక తృర బంథ.ి ఆఫ  బయా యొకక కుటుంబ షబుయలు, లోం 

ఆఫ లోధ ేఉందతు అగునంచ్డంణో ఆఫ  చాలా తాిడుకూ గుభబి ైంథ.ి య ైదయడన షంథిించ్డంణో ఆఫ  ఆభోగయకయంగహ ఉననటుల , 45 

ఏళళ ఆఫ  బయాకు వీయయకణ్ాల షంఖయ తకుకఴ ఉననటుల  య లల డ ైంథ.ి అతన భధఫేసం షభషయ తుమంతణి్కు అలోల తి భందలు 
యహడేయహడె. కూీంథ ిభెఫ డలీు యహభిదేభికూ ఇఴఴఫడుధాబ: 

  

ఫారుకు 
#1. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS 
 

భరాకు 
#2. CC12.1 Adult tonic + CC14.3 Male infertility + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS 
  

2015 జనఴభ ి15న చేలన భకీ్షలో ఆఫ  గయుఴతిమతు ణ యౌలంథ.ి ఎంణో ఆనంథించిన ఆ జంటన, తృహికటీశనర్చ #1 భభిము #2 

తుయౌనయమేభతు చ తృహుయల. పాయయకు కూీంథ ిభెఫ డలీు ఇఴఴఫడుధాబ:  

గరాధారణ మమ యు వికరము తగగడం కోసం: 

#3. CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS 
  

ఆఫ కు గయుదాయణ్ షలుఴపగహ కొనసహగింథ.ి 2015 ఆగసీ్క 27న, ఈ జంటకు ఎంణో ఆనంథించ ేవిధంగహ క ఆభోగయకయఫ ైన శివుఴప 
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సహదాయణ్ షిఴం థాఴభహ జతుించింథ.ి థీతు తభహఴత #3 తుయౌన యేమఫడుంథ.ి తయౌల భభమిు తడడ  ఆభోగయంగహ ఉధానయల. ఇంత 

అదుతఫ ైన ఴభహతున సిహథించినందకు ఆ జంట సహబ య ైతిమాతుక్స్ కు కాతజఞతలు ణ లుపకుధానయల. 
 

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

4. తలలో ేల సమసు 11573... ఇండుయా 

గత ఆయల ధ లలుగహ నేలు షభషయణో 13 భభమిు 9 షంఴత్భహలు ఴమషగల ఇదేయల సర దభీభణ్ులు, 2015 జూన్ ఐదన 

తృహికటీశనయలన షంథిించాయల. యహభికూ వివిధ యకభుల ైన భందలు ఉయోగించినపుడె పయౌతం లభంచ్లేద. వీళళకూ కూీంథ ి

భెఫ డీలనన ఇఴఴడం జభిగింథ:ి 

CC11.2 Hair problems + CC12.2 Child tonic…TDS 
 

థళిేన భోజులోల ధ ేఫ యలగుదల కనడుంథ.ి ఆన  ైయహయం భోజులకూ సర దభభీణ్ులు ఇదేభికూ నేల షభషయ ూభిాగహ ణొలగితృర బంథ.ి భభో 
యహయం భోజులు చికూత్న కొనసహగించిన తయయహత తులడం జభగిింథ.ి ఇుటిఴయకు యహభదేియకూ తిభగి ినలే షభషయ భహలేద. 

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

5. మద బేహ సంభందిత దద ీ రలు  03516...కెనడా 

భూడె షంఴత్భహలకు న ైగహ, చ్యింన  ై భధఫేసం కహయణ్ంగహ ఴచి్న దదే యలణో పాదడెతేనన క 66 ఏళళ ఴయకూా, 2015 

జనఴభ ి 15న తృహికటీశనయలన షంథిించాయల. అధకే పాగహలలోననన దదే యలల  ఎయీగహన భభమిు చీభుణో తుండునవిగహన ఉండవేి. 

అలోల తి య ైదయలచ ేఇఴఴఫడున వివిధ న ైూత భందల థాఴభహ ఉవభనం కలగలేద. ఈ భోగికూ దయద భభిము ధొను కహయణ్ంగహ 
చాలా ఇఫబంథ ికయౌగథే.ి సహఴమి, య ైతిమాతుక్స్ చికూణా్ విదాధాతున ఆశ్రయఴథించాయతు, తృహికటీశనయల థాఴభహ ణ లుషకునన ఈ భోగ,ి య ంటధ ే

య ైఫరి  భందలన తీషకోయహలతు తుయణబంచ్కుధానయల. ఆ షభమంలో భోగ ి ఏ విధఫ నై న ైూత భందలన ఉయోగించ్డం 

లేద. ఫ టాాభిి న్ (తకుకఴ మోణాద) థాఴభహ భధఫేసం తుమంతణి్లో ఉండేథ.ి 

ఈ భోగికూ కూీంథ ిభెఫ డలీు ఇఴఴఫడుధాబ: 

 
CC12.1 Adult tonic + CC14.1 Male tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema...TDS  
 

ధలటలిో య ైఫరి  భందన తీషకోఴడంణో తృహటు, భోగికూ, ఐద గోయ్లన 200ml ఆయౌవ్ నఽధ లో కయౌన, తిిభోజు దదే యలన  ైన ైూత 

భందగహ భహమఴలలంథగిహ చ ుఫడుంథ.ి 

   ఒక యహయం తభహఴత దయదలు నండు కొంత ఉవభనం కయౌగంిథ.ి క ధ ల తభహఴత దయదలు 90% తగిగతృర మాబ భభమిు దదే యలల  30 

   రహతం తగహగ బ. భెండె ధ లల తభహఴత దయదలు ూభిాగహ తగిగ, దదే యలల  50% తగహగ బ. భూడె ధ లల తభహఴత దదే యలల  90%  

   తగిగతృర మాబ. కీభభుగహ అతతుకూ దదే యలల  ూభిాగహ తగిగతృర ఴడం కహయణ్ంగహ భంద యొకక మోణాద OD గహ తగిగంచ్ ఫడుంథ.ి అథ ే

   షభమంలో, య ఫైరి  భెఫ డనీ న ైూతగహ భహమడం కడా ఆతృహయల. 2016 భార్చ్ ధాటికూ భోగికూ దదే యలల  షభషయ తిభిగ ిభహలేద.ఇుటకిూ 

   అతన భెఫ డనీ భోజుకూ కసహభ ితీషకోఴడం కొనసహగషిా ధానయల. 
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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6. కయౌచీలమండలో విమ గ న ఎముక (ఫ్ికచర్) 11520... ఇండుయా 

2015 ల న ీంఫర్చ 28న క 53 ఏళళ ఴయకూాకూ కూంద డుతృర ఴడం కహయణ్ంగహ ఎడభ కహయౌ చీలభండ లో సహనముఴపలు (యౌగఫ ంట్) కూ 
గహమంణో తృహటు ఎభుక కడా విభగిింథ.ి కహలు యహచ్డంణో తృహటు తీఴ ిధొను కయౌగింథి (టం 

చ్ఽడండు). 
 

అుటకి,ే భోగకిూ, వభయీంలో తగనింత యకాషియణ్భు జయగనందఴలల  ణొంటికటలులో (ళపి్ 
జాబంట్) ఫంతిగిధ నకటలు కయౌలతృర బ, చ్లనవకూా క్షీణ్ించింథ.ి య ైఫరి  చికూత్ థాఴభహ భోగ ి

స ంతంగహ నడఴ గయౌగయేహయల భభిము భోజుయహభ ిచ్యయలు చేషకో గయౌగేయహయల. అబణ,ే చీలభండ 

ఎభుక వియగడం థాఴభహ కయౌగిన ధొను కహయణ్ంగహ అతతుకూ థినచ్యయలు కొనసహగించ్డంలో 
ఇఫబంథ ి కయౌగింథ.ి సహమంతంి భభిము భహతి ి షభమాలోల  ధొను భభింత తీఴంిగహ ఉండథే.ి 

కహలుతు ఎతుమిథ ి యహభహల ఴయకు తృహల లీక్స భూషలో (కహసీ్క) ఉంచ్భతు య ైదయలచ ే షలహ 

ఇఴఴఫడుంథ ి కహతు భోగ ి థాతుకూ తుభహకభించాయల. తనకూ ఉనన ణొంటకిటలు షభషయ భభింత తీఴభిబేయ అఴకహవభుందతు భోగ ి

బమడాడ యల. అందఴలల  య ైదయలు భోగతిు న బన్ కూల ల యలణో (ధొను తగిగంచ ే భందలు) తృహటు కహయౌవముం భభిము న ైూత 

భందన తీషకోభతు భభమిు చ్లల తు కహడం న టుీ కోభతు షలహ ఇచా్యల. అబణ ేభోగ ిఈ షలహలతు కడా తుభహకభించాయల. 
చ్లల తు కహడం న టుీ కుధానయల కహతు యహణాఴయణ్ం చ్లల గహ ఉనన కహయణ్ంగహ భాధరేహయల. భోగ ివిరహీ ంతి తీషకుంటృ ఉండగహ కూీంథ ియ ైఫరి  
భెఫ డీలు భోగకిూ ఇఴఴడం జభిగంిథ:ి 

NM7 CB7 + NM67 Calcium + SM28 Injury + SR280 Calc Carb + SR295 Hypericum + SR311 Rhus Tax 
+ SR353 Ledum + SR398 Nat Carb + SR550 Gnaphalium + SR574 Tendonitis + SR503 Ligament + 
CC10.1 Emergencies…6TD 
 

ఎతుమిథ ి థిధాలలో, ధొను భభిము యహపలో 45% ఫ యలగుదల కనడుంథ.ి భోగ,ి భోజుయహభ ి థనిచ్యయలు కొంత షహమంణో 
చేషకోఴడం తృహియంభంచాయల. భందల మోణాద QDS కూ తగిగంచ్డం జభగిింథ.ి  

 

థళిేన భోజుల తభహఴత యహప ూభిాగహ తగిగ, ధొను 65% ఴయకు తగిగంథ.ి భోగ ి

థినచ్యయలన స ంతంగహ చషేకోఴడం తిభగి ితృహియంభంచాయల. ఈ  కహయణ్ంగహ మోణాద 
TDS కూ తగిగంచ్ ఫడుంథ.ి 

24 భోజుల తభహఴత, అకోీ ఫర్చ 22న, భోగకిూ 100% ఉవభనం కయౌగింథ.ి యహప 
భభిము ధొను తగిగ, కహలు సహదాయణ్ లాతికూ ఴచి్ంథ ి (టం చ్ఽడండు). క యహయం 

భోజులకు మోణాదన BD కూ, ఆన  ైOD కూ తభహఴత OW కూ తగిగంచ్డం జభిగింథ.ి 2015 నఴంఫరె్చ 14న య ైఫరి  చికూత్ ూయాబంథ.ి 

అబణ,ే భోగ ితన ణొంతికటలు షభషయకు య ైఫరి  భందన యహడడం కొనసహగిషా ధానయల. 
 

సంపదకుడు వివరణ: SR280 Calc Carb యహచిన భభిము భాదయ నై ఎభుకకు, SR295 Hypericum నభహల గహమాలకు; 
SR311 Rhus Tax అలాఫంధకహల ధొపులకు; SR353 Ledum చీలభండ యహపకు; SR398 Nat carb ఫలళీనఫ నై 

చీలభండకు; SR550 Gnaphalium చీలభండ కటలుకు భభిము SR574 Tendonitis ధొనుణో కడున యహపకు 
ఉయోగించ్ఴచ్్. 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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7. బ్ెల్ క్షవతం 03529...UAE 

2015 ల న ీంఫర్చ 20న తృహికటీశనర్చ ఆకలికంగహ, 34 ఏళళ ఴమషనన తన షసచ్యలడెతు చ్ఽలనపుడె, అతతు భుఖం 

అసహదాయణ్ంగహ ఉండడం గభతుంచింథ.ి క య ైయల్ షంకీభణ్ (ఇధ ాక్షన్) కహయణ్ంగహ ఫలె్ క్షయహతం కయౌగ,ి భెండె యహభహలుగహ తుకూ 
హజయల కహలేకతృర మానతు తృహికటీశనభిక అతన చ తృహుయల. తన భుఖంలో కయౌగని తీఴ ి ఴకీతన గభతుంచిన య ంటధ ే య ైదయడన 
షంథిించ్డంణో, భోగకిూ కహభిీకోలీభహబడెల  ఇఴఴఫడుధాబ. అబణ,ే ఈ భందల థాఴభహ ఉవభనం కలగలేద. అతన దఴడ 

చ్టృీ  ధొను, కంట ి భెుతృహటు, భాటలలో అషుశీత, తినడం లేథా ణాగడంలో ఇఫబంథ ి ఴంట ి లక్షణ్ాలణో పాధడయేహడె. ఈ 

కహయణ్ంగహ య ైదయడె క యహయం భోజులు విరహీ ంతి తీషకునన తభహఴత జియోత యన ముదలున టీభతు షలహ ఇచా్యల. తృహికటీశనభిన 

కయౌలన షభమంలో ఏ విధఫ ైన భందలన అతన తీషకోఴడం లేద. ఆఫ  థాఴభహ య ైతిమాతుక్స్ గుభించి ణ లుషకునన భోగ,ి 

య ైఫరి  భందలన తీషకోఴడాతుకూ య ంటధ ేఅంగీకభించాడె. భయలషట ిభోజునండు భోగకిూ కూీంథ ిభందలు ఇఴఴఫడుధాబ: 

CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.4 Paralysis…6TD 
 

క యహయం తభహఴత, భోగికూ 50% ఴయకు నమఫ  ైతృర బంథ.ి భోగ ియొకక భాటలోల  70% ఫ యలగుదల, కంట ిభెుతృహటు షభషయలో 
భభిము తిధ ే లేథా ణాిగ ే షభమంలో కయౌగ ే ఇఫబంథిలో 50% ఫ యలగుదల కయౌగింథ.ి దఴడ ధొను 50% తగిగతృర బంథ.ి భోగ ి

భెఫ డీన తనకు షఽచించ్ విధంగహ 6TD మోణాదలో కహకుండా QDS మోణాదలో తీషకుంటుననటుల గహ భోగ ిపుకుధానయల. 
ఆన  ై భూడె యహభహల తభహఴత యహయద ి లక్షణ్ాలతునటలిోన 80 రహతం నండు 90 రహతం ఫ యలగుదల కనడుంథ.ి ఇంత తఴయగహ 
ఉవభధాతున అనబవించిన భోగ ి అలోల తి య దైయడన షంథిించ ే అఴషయం లేథా జియోత యన చలే ే అఴషయం లేదతు 

తుయణబంచ్కొతు య ైఫరి  చికూత్న కొనసహగించాయల. 
ఆన  ైభెండె యహభహలకు భోగ ి100 రహతం కోలుకుధానయల. ఈ కహయణ్ంగహ మోణాద OD కూ తగిగంచ్ఫడు, 2015 నఴంఫెర్చ 30 ఴయకు ఈ 

చికూత్ కొనసహగించ్ ఫడుంథ.ి 2016 భార్చ్ ధాటికూ అతన ఆభోగయకయంగహ ఉధానయల. 
 

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

8. దీరఘకల మోకయౌ కీళ్ళ నొపృలు 02899...UK 

2014 ఫే 2న, మోకహయౌ కటళళ ధొపులణో పాదడెతేనన క 58 ఏళళ ఴయకూా తృహికటీశనయలన కలఴడం జభగిింథ.ి అతతు భోగ చ్భతి:ి 11 

ఏళళ కూీతం, అతతుకూ తీఴ ి వీప ధొను ఴచి్నపుడె భేకూ చికూత్ థాఴభహ కోలుకుధానయల. గత భూడళేళ నండు, కొంత దఽయం 

నడుచషేభకిూ అతతుకూ మోకహళళలో తీఴ ి ధొను భహఴడంణో, తనకూ కటళళ యహతప షభషయ ముదల ైందతు భోగ ి తలచాయల. భోగికూ కొతున 

షంఴత్భహల కూీతం కుడు మోకహలు నండు క గడడ  ణొలగించ్ఫడుంథ.ి ఫసురహ థీతు కహయణ్ంగహ కటళళ ధొను ముదల ై ముండఴచ్్తు భోగ ి

తలచాయల. ధొను నండు ణాణాకయౌక ఉవభనం కొయకు, య ైదయడు షలహ న ,ై అతన తృహభహలటమోల్ లేథా ఇఫుతృర ి  న్ ఴంట ి

భందలన తీషకొధయేహయల.  
భోగికూ 2014 ఫ ే9న, కూీంథ ిభెఫ డలీు ఇఴఴఫడుధాబ: 

CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis...TDS 
 

పల్ అఴపట్ కయౌగ ేషంపాఴయత ఉందతు భుందగహధ ేభోగకిూ చ ుడం జభగిింథ.ి చికూత్న తృహియంభంచిన భెండె భోజుల తభహఴత, భోగికూ 
పల్ అఴపట్ కహయణ్ంగహ షఴలు అతిసహయం కయౌగింథ.ి భోగకిూ సహథాయణ్ంగహ కొంత దఽయం నడుచిన తభహఴత ఴచే్ ధొనులో 25% 

ఉవభనం కయౌగింథ ిభభమిు వకూాఴంతంగహ అతునంచింథ.ి క ధ ల తభహఴత, భోగికూ మోకహయౌ ధొను 75% తగిగందతు భభిము ఎకుకఴ 

దఽయం నడుచిన తభహఴత కడా ధొను కలగడం లేదతు ణ యౌమచేసహయల. ధాలుగు ధ లల తభహఴత భోగకిూ 100% ఉవభనం కయౌగింథ.ి 

ఆన  ై భెండె ధ లల ఴయకు భోగ ి TDS మోణాదలో య ఫైరి  భందన కొనసహగించాయల. ఆ తభహఴత, 2015 జనఴభ ి నండు మోణాద 
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తగిగంచ్ ఫడుంథ.ి భెండె ధ లల ఴయకు భందన BD మోణాదలోన, ఆ తభహఴత భెండె ధ లల ఴయకు OD మోణాదలో భభిము 
ఆన  ైఆయల ధ లల ఴయకు OW మోణాదలో తీషకుధానయల. చికూత్ తీషకుంటునన షభమంలో భోగకిూ కటళళ ధొపులు తిభగి ిభహలేద. 
2015 అకోీ ఫర్చ లో చికూత్ తుయౌనయమేఫడుంథ.ి య ైతమిాతుక్స్ చికూత్ తృహియంభంచిన తభహఴత భోగ ి అలోల తి భందలన 
ఉయోగించ్లేద. 
2016 జనఴభలిో, క కఠనిఫ నై కాఱ చలేనందఴలల  భభిము యహణాఴయణ్ం చ్లల గహ ఉనన కహయణ్ంగహన భోగకిూ కొంత ధొను కయౌగిందతు  

తృహికటీశనయలక ణ యౌమచమేడంణో, తిభగి ిభందన OD మోణాదలో తృహియంభంచ్ఫడుంథ.ి కొథిే  భోజులలో ధొను ూభిాగహ తగిగతృర బంథ.ి 

    ూభిా ఉవభనం కయౌగనిందకు ఈ ఴయకూా ఆనందం ఴయకాం చేసహయల. 2016 భార్చ్ ధాటికూ ఈ ఴయకూా ఆభోగయకయంగహ ఉధానయల. 

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

9. సెగగులులు (ల ైకెన్ పు నస్క, ఒక చరమ మోగము) 03507...UK 

ఇయయ  ైఏళళగహ క 62 షంఴత్భహల ఴమషనన ఴయకూా క షంకటఫ ైన చ్యిభోగంణో పాదడెతేధానయల. 2015 నఴంఫరె్చ 15న 

తృహికటీశనయలన షంథిించినపుడె, తనకూ ఉననథ ీవిచ్భి్క (సర భిమాలస్క) చ్యిభోగభతు చ తృహుయల. భోగ ియొకక కహళైళ భభమిు 
చేతేలు గహమపభచ్్లణో తుండుముధానబ. భోగ ియొకక నదట ిన ైన కడా దదే యలల ధానబ. అంణ ేకహకుండా భోగ ియొకక 

తలన  ైచ్యిం కడా చ్యియహయద ికహయణ్ంగహ ణ లల  తృ లుషలణో తుండుముంథ.ి వీట ిఴలల  కయౌగ ేదయద కహయణ్ంగహ ఈ ఴయకూాకూ ఇఫబంథిగహ 
ఉండథే.ి ఈ ఴయకూా ఉవభనం కొయకు అలోల తి, ఆముభేఴదం భభిము సో మియోతి య థైాయలు తీషకుధానయల కహతు పయౌతం 

లభంచ్లేద. కూీంథ ిభెఫ డీలు భోగికూ ఇఴఴఫడుధాబ:                                                                                                                                             

                                                                                                                                              

విచ్భి్క (సర భిమాలస్క) చ్యిభోగభుకు: 
#1. CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema + 

CC21.10 Psoriasis, షఴచ్్ఫ నై ఆయౌవ్ నఽధ లో తిియొకక భందన భెండె చ్కకలు యేల కలతృహయౌ. TDS,  

న ైన భహమాయౌ. 
 
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…QDS 
  

క యహయం తభహఴత దదే యలల  తగహగ బ, అబణ ే భోగకిూ, భుఖయంగహ భహతి ి యేళలోల  దయదలు ఎకుకఴమాయబ. థీతు కహయణ్ంగహ భోగికూ 
తుదిటటీథ ి కహద. ఈ కహయణ్ంగహ, భంద కయౌనన ఆయౌవ్ నధ న కేఴలం ఉదమం యళే భాతఫి ే భహమభతు, భహతి ి యేళ భహమడం 

తుయౌనయమేభతు భోగికూ చ ుఫడుంథ.ి భూడె యహభహల ఴయకు దయద తీఴంిగహ ఉండేథ.ి న ైగహ ణోటలో కొథిే  లేప తుచరేహక భోగ ియొకక 

వీప, చేతేలు భభిము కహళళ చ్యిం న  ైఎయీట ిభచ్్లణో కడున దదే యలల  ఴచా్బ. భోగతిు #1 న ైూత భందన ఆనయేల, క 

చ్యి తుపణ్ుడన షంథిించ్ఴలలంథిగహ చ ుఫడుంథ.ి భశి్రలన తభహఴత య ైదయడె, భోగకిూ ఉననథ ీల ైకనె్ తృహల నస్క (ల గగులల లు) అతు, 

విచ్భి్క చ్యిభోగం కహదతు (సర భిమాలస్క) తుభహి భించాయల. దదే యలల  తగెగంత ఴయకు లీభహబడ్ లేనం యహట ి న  ై భహమఴలలంథగిహ 
య ైదయడె షలహ ఇచా్యల. అబణ,ే భోగ ిలీభహబడ్ లేధాతున ఉయోగించ్కుండా, య ైఫరి  తృహికటీశనర్చ ఴదేకు చికూత్ కొయకు ఴచా్యల. 
2016 జనఴభ ి10న భెఫ డీలన భాభి్ఴఴడం జభగిింథ:ి 
ల గగులల లు షభషయకు:: 
#3. CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema, two drops 

తిి భెఫ డ ీభెండె చ్కకలు 200 గహీ  షగంధం లేతు ణేభ కయౌగంిచ ేల నభునన (భాబవ్భెైలంగ్ కటీమ్) లసహలో 
కలతృహయౌ…TDS, ధదే యలన  ైభహమాయౌ. 

 
#4. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #3…QDS 
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క యహయం తభహఴత దయదలు ూభిాగహ తగిగతృర మాబ. చ్యి యహయదలిో 60% ఉవభనం కయౌగింథి - ఎయలప ూభిాగహ తగిగ, దదే యలల  

తగగడం తృహియంబభబంథ.ి భోగకిూ తాిడు న భగినిపుడె లేథా భహతి ియళే టవీీ చ్ఽడడం కహయణ్ంగహ విరహీ ంతి తీషకోనపుడె, దదే యలల  

తిభగి ిఴచే్ వి. భోగతిు కీభ శిక్షణ్ తృహటించ్భతు, భహతి ియేళ తఴయగహ తుథింిచ్భతు షలహ ఇఴఴఫడుంథ.ి భెండె యహభహల తభహఴత దదే యలల  

ూభిాగహ తగహగ బ. భోగ ి యొకక వీప భభిము కహళళ న నైనన దదే యలల  చాలా ఴయకు తగహగ బ, అబణ,ే భోగ ి చేతి గోళళణో గోకడం 

కహయణ్ంగహ కొతున చినన చినన పండెల  ఉండుతృర మాబ. భోగకిూ గోకభహదతు షలహ ఇఴఴఫడుంథ.ి ఆయల యహభహల తభహఴత, 2016 భార్చ్ 

7న భోగికూ 100% నమఫ ైంథ.ి కొతా దదే యలల  భహఴడం ఆగితృర బంథ ిభభిము అంతకు భుందనన దదే యలల  ూభిాగహ ఎండుతృర మాబ. 

తలచ్యిం న ై తృ యలు ఏయుడడం ఆగితృర ఴడం గభతుంచిన భోగ ి ఎంణో షంణోశ డాడ యల. భోగకిూ, #4 న ఆన  ై ధాలుగు ధ లల ఴయకు 
కొనసహగించ్భతు, ఆ తభహఴత TDS కూ తగిగంచ్భతు చ ుఫడుంథ.ి భోగకిూ ణేభ కయౌగించ ే లేనభున చ్యిం న  ై భహమభతు షలహ 

ఇఴఴఫడుంథ.ి 

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

10. కక తడటం 11422... ఇండుయా   

థీయఘకహలంగహ కకతడున ేషభషయనన క 11 షంఴత్భహలు ఴమషనన అభాిబ యొకక తయౌల 2014 ఆగసీ్క 11న, య ైతమిాతుక్స్ 

తృహికటీశనయలన షంథిించింథ.ి థ ిషంఴత్భహలు ఴమషనండు, ఆ అభాిబ  తిిభోజు కక తడటం తృహియంభంచింథ.ి  తనకూ భహతి ి

యేళ తుదే యలో బమంగహ ఉంట ందతు ఆ ఫాయౌక ణ యౌమ చలేంథ.ి తయౌల తండెిలు ఈ విశమం న  ైభోగికూ ఏ చికూణా్ చేబంచ్లేద. 
తృహికటీశనర్చ కూీంథ ిభెఫ డనీ తమాయల చేల ఇఴఴడం జభగిింథ:ి 

#1. CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.2 Psychiatric 
disorders…TDS 
 

భూడె యహభహల తభహఴత, కకతడున ేలక్షణ్ం భభిము బమం 50% ఴయకు తగిగతృర మామతు ణ యౌమచేలంథ.ి #1 భెఫ డనీ 
కొనసహగించ్భతు అదనంగహ క భెఫ డ ీఇఴఴదఫడుంథ:ి 

 
#2. NM21 KBS…TDS 
 

క యహయం తభహఴత, #2  భెఫ డ ీఇచి్న భోజు నండు కక తడడం ూభిాగహ తగిగతృర బందతు, భోగ ియొకక తయౌల ణ యౌనంథ.ి బమం 

యొకక తీఴతి 75% తగిగతృర బంథ.ి #1 భభమిు #2 ఆన  ైభూడె ధ లల ఴయకు TDS మోణాదలో కొనసహగించ్డం జభగిింథ.ి 

 

ధాలుగు ధ లల తభహఴత 2014 డుల ంఫెర్చ లో, భోగకిూ బమం ూభిాగహ తగిగతృర బంథ.ి ఈ కహయణ్ంగహ #1 భభమిు #2 భందల 

మోణాదన OD కూ  భభమిు ఆన  ైక ధ ల ఴయకు OW కూ తగిగంచ్ఫడుంథ.ి 

    2016  ఫఴిభలిో, ఈ ఫాయౌక యొకక తయౌల కక తడున ేషభషయ లేథా బమం తిభిగ ిభహలేదతు ణ యౌనంథ.ి 

************************************************************************************************ 
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 పికీుషనర్ వివమలు

కభహణ టకలో భంగళొయలకు చ ంథిన పికీుషనర్ 10728…India, థీయఘకహలంగహ సహఴమి బకుా భహలు. సహా తుక సహబ కేందంిలో జభగి ే

కహయయకలాతృహలలో ఈఫ  ఉణా్సంణో తృహలగగ ంటుంథ.ి 

కపుడె ఫాలవికహస్క విథాయభిాతుబ నై ఈఫ , ఇపుడొక 

ఫాలవికహస్క గుయలఴప. 2004లో భుంఫెైలో షతయసహబ 

ఏడఽకేర్చ లో డుతృ ల భా ూభిా చేలంథ.ి ఉతృహథాయములకు 
శిక్షణ్ ఇఴఴడంణో తృహటు, భంగళొయల చ్టుీ  కిక 

తృహింణాలలో ఉనన గహీ మీణ్ తృహఠరహలలోల  భభిము 45 

నలల లునన క అధాధ ఆవీభంలో శిక్షణ్ అందచేసరా ంథ.ి ఏ 

విధఫ ైన లేఴన అందచలేధా ఆణాినందం కలుగుతేందతు 

ఈఫ  యొకక పాఴన. 
 

ఈ తృహికటీశనర్చ ముటీముదట సహబ య ైతమిాతుక్స్ గుభించి 

తన సహబ కేంథాితుకూ ంఫడున షభాచాయ తంి భభమిు 
దయఖాషా  తంి చ్ఽల ణ లుషకుంథ.ి లేఴ చేమడంలో 

ఈఫ కునన ఆవకూా గుభించి ణ యౌలన ఈఫ  షమితి అధయక్షులు య ైతిమాతుక్స్ తృహికటీశనర్చ గహ శిక్షణ్ తృ ందడాతుకూ ఈఫ న ఎంనక చేసహయల. 
2009లో ఈఫ  య ైఫరి  శిక్షణ్ ూభిా చేలంథ.ి చలేన య ంటధ ేఈఫ  సహబ కేందంిలో, తిి గుయలయహయం జభిగ ేక కూలతుక్స న తృహియంభంచాయల. 
ఈ కూలతుక్స లో ఇుటఴియకుల  ఈఫ  6,500 భోగులకు విజమఴంతంగహ చికూత్న అందచేసహయల.  అతయఴషయం ఉననయహభికూ, అతున 

యేళలోల నఽ ఈఫ  చికూత్న అందచేసరా ంథ.ి 

భోగులన తన థాఴభహ సహఴమి నమం చేషా ధానయనన విరహఴషభునన ఈఫ , ఈ లేయహ సహధన, తిిపలథామకంగహ ఉందతు పావిసరా ంథ.ి 

సహఴమి యొకక వినభర సహధనంగహ ఉననందకు తన ఎంణో ఆనంద డెణోంథ.ి ఈఫ  య ఫైరి  కూలతుక్స నడెపతేనన సహబ కేంథాితుకూ 
సహఴమి షఴమంగహ భెండె సహయలల  ఴచి్ దయవనం ఇచి్ముధానయల. ఈ కహయణ్ంగహ కూలతుకోల  భోగులకు చికూత్ ఇషా నన షభమంలో 
తీఴఫి నై షఴషాణా తయంగభులన అనబవిషా ననటుల గహ ఈఫ  చ ఫుతేధానయల. 
ఏడె షంఴత్భహల అపాయషంలో, తనకు శిక్షణ్ షభమంలో చ ుఫడున షఽచ్నలన షలహలన తృహటించింథ.ి ఈఫ  ధయేల్కునన 
అతయంత భుఖయఫ ైన తృహటం: "సహఴమికూ ఏథ ిఅసహధయం కహద". భోగుల ఴదే నండు ఴషా నన భసతాయఫ ైన తిిషుందనన చ్ఽల, 
థ ైయహతున ూభిాగహ వివఴలంచినపుడె అదుణాలు జయలగుణామతు ఈఫ  చ ఫుణోంథ.ి ఈఫ  ఫాంథాఴధలల  భభిము భంగళొయల 
చ్టృీ  ఉనన గహీ భాలలో ఇతయ తృహికటీశనర్చ ణో కయౌల య ైఫరి  లేఴన చలేంథ.ి ఈఫ  ఴదేననన 108CC న టటీ థాఴభహ, కూీంద ఇఴఴఫడున 

అధకే యకభుల యహయధలకు చికూత్తుచి్ంథ:ి వివిధ కహయధ ్యలల , భానలక భభిము నభహలకు షంఫంథితు్న భోగహలు, షంణానంలేమి 

షభషయ, చ్యి భోగహలు, కటళళ యహతప షభషయలు, జంతేఴపలు భభిము ముకకలకు షంబంథతిు్న షభషయలు. 
ఏడె షంఴత్భహలుగహ చషేా నన య ైతిమాతుక్స్ సహధన థాఴభహ ఈఫ కు భభింత సహఴమి లఴే చేమాలనన నేియణ్ కయౌగింథ.ి భనరహవంతి 

భభిము షంతానా   ఈ లఴే థాఴభహ తనకు అంథని  తిిపలభులతు ఈఫ  చ ఫుణోంథ.ి ఈ కహయణ్ంగహ ఈఫ  తన లేయహ కహయయకీభాతుకూ 
అదకి తృహిభుఖయత ఇసరా ంథ.ి లఴే చేమడాతుకూ ఈఫ  అదిక షభమం కటేాబషా నన కహయణ్ంగహ ఈఫ  ఎలల పడె తన బయా భభిము 
తడడలన ఎఴభ ిమీద ఆదాయడకుండా ఉండలేా తృర ి ణా్ళించథే.ి "అభి థిఴయ కహయయం చేమడాతుకూ థేఴపతు థాఴభహ ఎంనక 

చేమఫడుంథ;ి ఆఫ కు అటుఴంట ిలయేహ కహయయం చమేడాతుకూ షభమం ఉండాయౌ" అతు ఈఫ  కుభాయలడె యొకక పాఴన. 
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ంచ కుంటునూ మోగ చమ తిలు  
  లుుకేమియా (పండుమోగం)   

  న ల సమ  సమయంలో తీవి రకా సివము, గమాశ్య కణితి  

  సంతానం లేమి  

 

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

 

 పికీుషనర్ 01180…బ్ర సూయా, కూల శీఫ ైన దీయగకహల యహయధలకు భభిము సహదాయణ్ంగహ ఴచే్ భోజుయహభ ి భోగ షభషయలకు, గత 17 

షంఴత్భహలుగహ చికూత్న అందచషేా ధానయల. య ైఫరి  చికూత్ 

అబయలంచ్డంలో దయీగకహల అనబఴభునన ఈ తృహికటీశనయలక  

సో మియోతి చికూణా్ విదానంలో కడా ధ ైపణ్యభుంథ.ి ఇతన  
నఽతన సో మియోతి య దైయలకు ఆధతుక సో మియోతి న ై 
శిక్షణ్తుచే్ క అదాయకుడె. ఈ కహయణ్ంగహ ఇతతుకూ భోగతుభహి యణ్ చేల ే

భభిము   చికూత్తుచే్ విీణ్త ఉంథ.ి 

1999లో, తృహికటీశనర్చ యొకక స ంత ఊభలిో, డా.జ.ేక.ేఅగగభహఴల్ 

దంతేలచ ేతుయఴళించ్ఫడున శిక్షణ్ా శితయంలో ముటీముదట ిసహభిగహ 
ఇతతుకూ య ైతమిాతుక్స్ చికూణా్ విదానం గుభించి ణ లుషకొధ ేఅఴకహవం 

కయౌగింథ.ి తక్షణ్ఫ ే ఇతతుకూ య ైతిమాతుక్స్ ణో క గటిీ షంబంధం 

ఉననటుల గహ పాఴన కయౌగింథ.ి అుటినండు ఇతన య ైతమిాతుక్స్ 

లేఴన తన భతభుగహన, అభయలచిగహన భభిము  తన 

జీవితంగహన పావిషా ధానయల. య ైతిమాతుక్స్ భభమిు సో మియోతి 

న  ైజాఞ ాధాతున న ంచ్కొధ ేతుమితాఫ ,ై ఇతన అధేక షంఴత్భహలు, ఈ 

భెండె  చికూణా్ విదాధాల న  ై  అధయమనం చేసహయల. ఇతన భోగులకు 
కేఴలం య ఫైరి  చికూత్న భాతఫిే అందచషేా ధానయల. అధకే షంఴత్భహలు తీఴ ి అధయమనం భభమిు కాఱ చేలనుటకిట, ఇంకహ 
య ైతిమాతుక్స్ భందల న  ైూభిా అఴగహసన కలగలేదతు ఇతన పావిషా ధానయల. అబణ,ే చికూత్ కొయకు ఇతతు ఴదేకు భోగులు అదకి 

షంఖయలో భహఴడం భభమిు యహయందభికట షంూయణ అయుధా పాఴంణో లేఴన అందచమేడం, ఎంణో షంతానాతు కయౌగిసరా ందతు ఇతన 
పావిషా ధానయల. సహఴమీ ఇతతుతు క శిక్షకుడుగహ లఴే చేమడాతుకూ అఴకహవం ఇఴఴడం థాఴభహ అఴషయఫ ైన ద భైహయతున ఆతివిరహఴసహతున 

సిహథించాయతు అభతృహిమడాడ యల. 
ఇతన, య ైతమిాతుక్స్ లో విజమాతున సహదించ్డాతుకూ భెండె దిాన భాయగదయవక షఽణాిలుధానమతు పావిషా ధానయల: క్షభా పాఴన 

భభిము థ ైఴ యక్షణ్ కోషం తృహియాన. తన స ంత జీవితంలో క్షభాఫుథిి  కయౌగిముండడం భభిము భోగులన ఈ షథాుయహతున 

ఆచ్భించ్భతు పోధన చేమడం థాఴభహ థిఴయతఴంణో తనకునన షంఫoథాతున భభింత ఫలయచ్డాతుకూ షహమడుందతు ఇతన 
నభుితేధానయల. ఈ థిఴయ సహధన ఴయకూా యొకక గుండ లో షంబవించ ేక వితఫి నై కిూీమ. ఈ కిూీమ థాఴభహ, మీయల తువవఫేభుగహ 
ఉంటృ అందభిణో/అంతటణిోన క భానలక అనషందానం ఏయుయచ్కోయహయౌ - మీలో దశీ పాయహలన కలుగ చేలన తిియొకక 

ఴయకూా, జంతేఴప, షంషా భభిము తిియొకక షంఘటనణోన ఈ అనషందాధాతున ఏయుయల్కోయహయౌ. భనషలోధ ేమీయల తిియొకక 

ఴయకూాతు క్షభాణ్ కోభహయౌ భభమిు యహభితు మీయల క్షమించాయౌ. అథ ే షభమంలో మీయల యహభ ి టల  య ైభహగహయతున న ంచ్కోయహయౌ. మీయల 
యహభకిూ విభుకుా లన చేమడంణో తృహటు యహభ ినండు విభుకూా కోభహయౌ. 
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అందభితు క్షమించ ేఈ సహధనన చేల ేభోగులలో,  ఆభహ (కహంతిభండలం) లో ఏయుడ ేభాయలులన ఇతన చ్ఽడగలుగుతేధానయల. ఈ 

సహధనన చమేడం థాఴభహ అధేక భోగులకు అధకే అదుతఫ ైన అనబూతేలు కయౌగహబ. క్షమించ ేసహధనన చేలన తభహఴత తభ 

కోభికలు తక్షణ్ఫ ే అనకలఫ నై తుశి్తఫ నై అనబూతేలుగహ భాయలతేధానమతు అధేక భంథ ి భోగులు తుభహి భించి 

చ ఫుతేధానయల. అసహధయఫ ైన షభషయలకు భిషహకయం అతి  షలబంగహ లభసరా ంథ.ి "ధనే భుందనన భతుఱతు కహద; ఎలల పుడఽ 

ధేన ఏ విధంగహ ఉండాలతు అనకుధానధల, అథ ేవిధంగహ ఉంటుధానన" అతు కొందయల భోగులు తభ ఆనంథాతున ఴయకాం చరేహయల. ఈ 

భాయలుల కహయణ్ంగహ యహయల యేగంగహ కోలుకుంటుధానయల. 
తృహికటీశనయలకు ఇతధొక లతౄహయల్ చేషా ధానయల: లయేహ షభాయేరహతున తృహియంభంచ ేభుందగహ, తభన థఴియ కహంతిణో కుభతు థ యైహతుకూ 
తువఫేంగహ తృహియాన చమేాయౌ లేథా యౌలస్క కూీషీల్ దితి కిహయం ణాముక ఫంగహయల లల ండయలలో ఉననటుల గహ ఊళించ్కోఴచ్్. ఈ 

విధంగహ చలేనపుడె, వివిధ భోగహలు భభిము ఇతయ షభషయలణో యహభితు షంథిించ ేభోగుల తిికలఫ నై కంధాలు లేథా వకుా ల 

పిాఴం తృహికటీశనయల న  ైడకుండా ఉంటుంథ.ి 

ఈ తృహికటీశనర్చ తన మౌఴనం నండు ఆతిజాఞ నంణో కడున ఆదాయతిిక భాయగంలో జీవిషా ధానయల. చినన ఴమషలోధ,ే కుడు చతేిలో 
భభిము కహయౌలో కదయౌకన కోలోుఴడంణో తృహటు అధేక ఆభోగయ షభషయలన ఎదభొకనన కహయణ్ంగహ భభమిు ఴయకూాగత జీవితంలో 
అధకే నషహీ లన ఎదభొకనన కహయణ్ంగహ థ ైయహతుకూ భభింత దగగభెైధాయల. క ఴయకూాగత ఇంటయౄఴా ణో తృహటు అధకే సహయలల  సహఴమి యొకక 

దయవనం భుఖాభుఖిగహ ఇతతుకూ లభంచింథ.ి కొతున తుమిషహల తృహటు కొనసహగని తృహదనభసహకయం షభమంలో, ఇతతుకూ, వివఴంణో 
కటిగహ ఉననటుల  క అదుతఫ ైన అనబూతి కయౌగింథ.ి సహఴమి యొకక ఉతుకూ తుయంతయం ఇతతు జీవితంలో ఉనన కహయణ్ంగహ ఇతన 
తుభిఴభహభంగహ య ైతిమాతుక్స్ లఴేన అంథించ్గలుగుతేధానయల. 
 

ఇతన 4000 న ైగహ భోగులకు య ఫైరి  లఴేనంథoిచిముధానయల భభిము కూీంథఴిఴఫడున అధేక భోగ షభషయలకు విజమఴంతంగహ 
చికూత్తుచా్యల : గుండ  భభమిు యకా ధామాలకు షంబంథించిన యహయధలు, ధొను, యహప భభిము కొఴపఴ ఴంట ికహలేమ షభషయలు; 
షంణానలేమి, గభహువమ థాఴయంలో, తృ తాికడెపలో, అండావమంలో యహప ఴంట ిఆడయహభ ిభభిము భగయహభ ిజననంగహభులకు 
షంఫందించిన షభషయలు ; తలధొను భభమిు ఫ ైగేీనలు, అదకి భభిము తకుకఴ యకాతృర టు, తల ధొపులు నలల లలో ఴియాధా 
షంఫందించిన షభషయలు, విథాయయలా లోల  తాిడు, ఏకహగీత లోనంచ్డం భభమిు తృహఠహలు ధేయల్కోఴడంలో షభషయ; భూతనిండంలో 
యహప భభమిు భహళైళ; ఆహయం భభమిు లగభెట్ ఴయషధాలు; జాఞ ాకవకూా నశించ్డం భభిము ఫ దడెకు షభెైన యకాషియణ్ 

లేకతృర ఴడం; ఎభుకలకు షంబంథించిన షభషయలు, ఫర లు ఎభుకల యహయద,ి లమాటకిహ, కటళళ యహతం, మోకహయౌ భభిము నడెభు 
కటళళ షభషయలు; చ్యి భోగహలు- ఎనగుగజిజ , పండెల , చ్యికటలభులు, ఫొ ఫబలు, గీంథల యహప. 
వషార చికూణా్నంతయం భోగులకు ఎంణో అఴషయఫ నై భదేతేన ఇతన అందచషేా ధానయల. గభతుంచ్ఴలలన క అదుతఫ నై 

విశమం ఏమిటంటట, భోగులు భభిము య ైదయలు ఆవలన ఴదలుకునన అధకే షందభహులలో, ఈ తృహికటీశనర్చ విజమఴంతఫ నై 

చికూత్న అందచేసహయల. ఇతతుకూ అదుతఫ ైన పయౌణాలు లభంచ్డాతుకూ భెండె భుఖయ కహయణ్ాలుధానబ: ముటీముదటగిహ ఇతతు 

ఊహజాఞ నం, భెండఴథ,ి సో మియోతిలో ఇతతుకూ ఉనన భిజాఞ నం. ఇతన 108CC న టటీలో ఉనన మివభీాలన కడా ఇథే 
ధ ైపణ్యంణో ఉయోగషిా ధానయల. 
 ఎంచ్కునన కొతున 108CC మివీభాలన కలడం థాఴభహ లదిం చేమఫడున కొతున యహయధలకు షంబంథించిన ణిేయక మివీభాలు; 
వీట ిథాఴభహ ఈ తృహికటీశనర్చ కొతున అసహదాయణ్ఫ ైన పయౌణాలన తృ ంథాయల. 
1. ఊమ తితతా ల కన్ర్. CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC3.2 Bleeding disorders + CC9.2 

Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric 
disorders + CC15.3 Addictions + CC17.2 Cleansing + CC19.1 Chest tonic + CC20.1 SMJ tonic + 
CC21.1 Skin tonic…6TD 
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రహఴషకోవభులో కహన్యలనన క భోగికూ వషారచికూత్ తభహఴత కహన్ర్చ తిభిగ ిరోకూంథ.ి న ైతుఴఴఫడున మివభీాల థాఴభహ ధాలుగు ధ లలోల  

భోగికూ కహన్ర్చ యహయద ిూభిాగహ నమఫ  ైతృర బంథ.ి అంణకేహకుండా భోగ ితృ గ ణాిగడం ఴయషధాతున భాధేరహడె. అధకే షంఴత్భహల 

తభహఴత ఆ భోగి ఇుటికూ ఆభోగయంగహ జీవిషా ధానడె. 
 

2. పోి సేా ేట్ గరంధి కన్ర్: #1. CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC3.1 Heart tonic + CC3.2 

Bleeding disorders + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC9.2 Infections acute + 
CC9.3 Tropical diseases + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1 Emergencies + CC13.2 Kidney & 
Bladder infections + CC14.1 Male tonic + CC14.2 Prostate + CC14.3 Male infertility + CC15.2 
Psychiatric disorders + CC15.3 Addictions + CC15.6 Sleep disorders + CC17.2 Cleansing + CC18.3 
Epilepsy + CC19.7 Throat chronic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.2 Skin infections 

+ CC21.7 Fungus…6TD క షంఴత్యం ఴయకు ( 60 ఏళైళ థాటిన భగయహభకిూ భూడేళళ ఴయకు).  
ఆన  ై#2. CC14.1 Male tonic…TDS భెండేళైళ. 
 

3. గుండ ెజబ్ుులు: CC3.1 Heart tonic + CC3.2 Bleeding disorders + CC3.4 Heart Emergencies + CC3.6 

Pulse irregular + CC6.3 Diabetes + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult 
tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.3 Addictions + CC18.3 Epilepsy + CC19.1 Chest tonic 

+ CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.2 Skin infections…6TD అలోల తి భందలణో తృహటు. 
ఫ యలగుదల ఏయుడున తభహఴత, అలోల తి భందల యొకక మోణాదన కీభంగహ తగిగంచాయౌ. క మోణాద అలోల తి భందకు 
ఫదలుగహ క మోణాద SR543 Agaricus Mus 200C తీషకోయహయౌ (అలోల తి భంద ూభిాగహ ఆన ంత ఴయకు). య దైయ భకీ్షలు 
గుండ  షఴషాతన తుభహి భించిన తభహఴత, ఈ మివీభాల యొకక మోణాదన TDSకూ తగిగంచాయౌ. గుండ  యొకక షఴషాత భెండఴ సహభ ి

తుభహి భించిన తభహఴత భోగ ిCC3.1 Heart tonic…OD తుయహయణ్ కొయకు తీషకోయహయౌ. 

 

4. తాా శ్యములో మళ్ళళ:CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.7 Gallstones…6TD భెండె ధ లల తభహఴత  

80 ఏళళ ఴమష న నైనన భోగులకు కడా షతాయౌణాలు లభంచాబ. 

5. థెైమభడ్ బ్ుడుెలు: #1. CC2.3 Tumours & Growths + CC3.2 Bleeding disorders + CC4.2 Liver & 

Gallbladder tonic + CC6.1 Hyperthyroid (or CC6.2 Hypothyroid) + CC6.3 Diabetes + CC9.2 
Infections acute + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.3 
Addictions + CC19.1 Chest tonic + CC19.7 Throat chronic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + 
CC21.2 Skin infections + CC21.8 Herpes…6TD. #2. SR268 Anacardium 30C…TDS 
 

ఫుడున లు ణొలగ ి తృర మామతు య దైయడె యౄఢుచలేన తభహఴత, ఈ చికూత్ భభొక ధ ల భోజులు TDS కొనసహగించాయౌ. భోగ ి అలోల తి 

భందలన తీషకుంటునన షందయుంలో, క మోణాద అలోల తి భందకు ఫదలు క మోణాద SR543 Agaricus Mus 

200C తీషకుంటృ కీభభుగహ అలోల తి భందన ూభిాగహ ఆనయేమాయౌ. 
 

థ ిషంఴత్భహలకు న ైన త ైభహబడ్ ఫుడున ల కోషం హభోిన్ చికూత్ తీషకునన తభహఴత ఫుడున లు న యలగుతేనన భోగులకు 
ఇతతుచి్న చికూత్ థాఴభహ  షభషయ ణొలగింథ.ి న ైతుఴఴఫడున భందలన తీషకునన తభహఴత, ఫుడున లు ూభిాగహ ణొలగితృర ఴడఫ ే

కహకుండా, జీవిణాంతం హభోినల న తీషకోయహలతు య దైయల చ ేచ ుఫడున భోగులు కడా అలోల తి భందలన తీషకోఴడం ూభిాగహ 
తుయౌనేరహయల.   
6. ఫ్లు  జారం, మ ం, వప: CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC9.4 Children’s 

diseases… తయచ్గహ (తిి 10 లేథా 15 తుమిషహలు) 
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ఉవభనం కయౌగని తభహఴత, కీభభుగహ 6TD కూ తగిగంచాయౌ, ఆన  ైTDS కూ, చిఴభిగహ OD కూ తగిగంచాయౌ. ఈ కిూీమ ముతాం థళిేన 
భోజుల ఴయకు కొనసహగహయౌ. జఴయం తీఴంిగహ ఉననపుడె, జఴయం తగేగ ఴయకు తిి ఐద లేథా థ ి తుమిషహలకు కసహభ ి క డోస్క 

ఇయహఴయౌ. ఇతతు చికూణా్ అపాయషంలో క ఫాలుడుకూ భాతభిు జఴయం తగగడాతుకూ భూడె గెంటలు టిీంథ;ి ఇతయ కేషలలో 
అంతకధాన తకుకఴ షభమం టిీంథ.ి న ైతుఴఴఫడున కలబక థాఴభహ జంతేఴపలకు కడా విజమఴంతంగహ చికూత్తుఴఴడం 

జభగిింథ.ి 

 

7. నోటిలో పొ కుకలు: CC11.5 Mouth infections + CC15.2 Psychiatric disorders + CC21.1 Skin tonic + 

CC21.11 Wound & Abrasions…6TD 

క భోగికూ తిి ఴషంత భభమిు వయదాతేఴపలో ధలట ిలోల భభిము ఫమట తృ కుకలు ఴచే్వి. న ైతుఴఴఫడున భందన 
తీషకోఴడంణో తృ కుకలు క యహయం భోజులలో ణొలగితృర మాబ. ఫాకటీభమిా లేథా య ైయల్ అంటుయహయద ినండు తుయహయణ్ కొయకు ఈ 

భందలన భభో భెండె యహభహల ఴయకు TDS మోణాదలో తీషకోఴడం జభిగింథ.ి 

8. అధెైరుసితి/నమల బ్లహనీత, కుంగ పో వడం, వుకులత: 

CC3.1 Heart tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + 
CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.3 Addictions + CC15.5 ADD 
& Autism + CC17.2 Cleansing + CC18.2 Alzheimer's disease + CC19.2 Respiratory allergies + 

CC20.1 SMJ tonic...6TD అలోల తి భందలణో తృహటు. 
భోగ ియొకక భలిాతి తులకడగహ ఉననపుడె, క మోణాద అలోల తి భందకు ఫదలు క మోణాద SR543 Agaricus Mus 

200C ఇఴఴడం తృహియంభంచాయౌ. ఈ కిూీమన కీభభుగహ థళిేన భోజుల ఴయకు కొనసహగించాయౌ.  తృహికటీశనర్చ షలహ న ,ై ఈ విదానం 

అనషభించ్డం థాఴభహ 50కూ న నై భోగులు (17 నండు 65 ఏళైళ ఴమష గల భోగులు), క యహయం నండు ఆయల ధ లల షభమంలో 
ూభిాగహ కోలుకుధానయల. ఈ ఴయకుా లు షిా తం అలోల తి భందలన తీషకోఴడం లేద. ఈ తృహికటీశనర్చ దాఱీలో య ైతిమాతుక్స్ థాఴభహ 
లేఴనంథించ్డాతుకూ భూడె దిాన లక్షణ్ాలు అఴషయం: లేఴ చేమాలతు క ఫలఫ ైన కోభిక, ఔథాయయభు భభిము జాఞ నం. ఈ 

అంరహలోల  ఏయోకక అంవం లేకతృర బధా, భోగులు నమంకహఴడాతుకూ భూలకహయణ్ఫ నై షఴచ్్ఫ నై నేిభ మీ నండు య లుఴడడాతుకూ 
అఴకహవభుండద.  

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

 ిశ్ూలు జవబ్ులు 

1. ిశ్ూ: కొతున షందభహులలో ూభిాగహ నమఫ నై థయీఘకహయౌక యహయద ికొంత కహలం తభహఴత తిభగి ిఴసరా ంథ.ి థీతుకూ కహయణ్ం ఏమిట?ి    

జవబ్ు:: భన జీఴన ర ైయౌ లేథా జీవిత భాయగం న  ైఅఴగహసన కలగడాతుకూ, క యహయద ిఏ విధంగహ క గొు అఴకహరహతున భనకూ 
అందచేషా ందనన యంగహ ఇథ ిక భుఖయఫ నై విన. యహయద ిఅధథే,ి థాతు థాఴభహ కయౌగని ధొను లేథా అసౌకయయం న  ైభన దాఱీతు 

భయళంచ ేఆఴవయకతన భభమిు భన జీఴనర ైయౌలో భఴియాన తీషకుఴచే్  ఆఴవయకతన చ్ఽనంచ ేక భుఖయఫ నై షఽచ్కం. 

జీఴనర ైయౌమంటట భన య ైఖిభ,ి దయలగ ణ్ాలు, ఆహయప అలయహటుల , ంచేంథిమిాల థాఴభహ తీషకొధ ేఆసయం, యహయమాభం, ఆలోచించ ే

విదానం ముదల ైనవి. 

య ైఫరశినల  థాఴభహ భాతఫి ేభోగులకు చికూత్ంథించ్డం థీయఘకహల /రహవఴతఫ ైన భిషహకయం కహద. య ైతిమాతుక్స్ క ూయణయౄతృహతికఫ నై 

చికూణా్ విదానం కనక, యహయద ియొకక భూలకహయణ్ాతున కనగొధ ేవిధంగహ, వభయీం, భనష్ భభమిు ఆతి సహా బలన దాఱీలో 
న టుీ కొతు, తృహికటీశనయలల  భోగులకు ఉతాభఫ నై యోచ్నలు/షలహలు చ ుటం/చికూత్ందచమేడం వియేకభుగల దితి. రహవఴతఫ నై 

షఴషాతన షభకభే్  ఆభోగయకయఫ నై జీఴన ర యైౌన తృహటించ్డాతుకూ, భోగ ితయపప నండు జాగయౄకగల లేథా చేతనభుగల మితనం 



 

 

15 

అఴషయం. ఈ దాఱీకోణ్ంలో తృహికటీశనయలల  భోగుల జీఴన విదాధాలలో భభిము భోజుయహభ ిఅలయహటల లో భఴియాన తీషకు ఴచే్  ఆదయవ 
ఴయకుా లుగహ ఉండఴచ్్. యహయదతిు, భనలో భిఴయాన తీషకుభహఴడాతుకూ థ ైఴం యొకక అనగీసంగహ పావించాయౌ. 

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

2. ిశ్ూ: తృహికటీశనయలల గహ ఫేభు భా కోషం తమాయల చేషకొధ ేయ ైఫరి  భందలు ఎలల పుడె ఎందకు తుచమేఴప?     

జవబ్ు: భోగులకు ఉవభధాతున అందచలేన మివీభాలు అథ ేషభషయకు ఉయోగించినపుడె కొంత భంథ ితృహికటీశనయల న  ైపిాఴం 

చ్ఽక తృర ఴడాతుకూ అధేక కహయణ్ాలుధానబ. వీటలిో కొతున: 

 యేగంగహ కోలుకోయహలనన ఆంథోళన కహయణ్ంగహ తృహికటీశనయలకు పయౌణాల న ై ఎకుకఴ ఆవకూా ఉండఴచ్్. థీతు కహయణ్ంగహ షంూయణ 
అయుధా పాఴం ఉండకతృర ఴచ్్.   

 షంథిింప షభమంలో, భోగకిూ భందన ఇఴఴడాతుకూ భుందగహ, భోగ ిషంఫందతి షభాచాభహలన తృహికటీశనయలల  తుషహుక్షుకంగహ 
భహషకోఴడం జయలగుతేంథ.ి అబణ,ే తన కోషం భందలన తీషకొధ ే షభమంలో, తన భోగహతుకూ షంఫందంిచిన 
షభాచాభహలన విపలభుగహ భహషకోక తృర ఴచ్్. థీతు కహయణ్ంగహ తన భోగం యొకక భూలకహయణ్ం ణ లుషకొధ ే అఴకహవం 

ఉండద. 
 భోగులు తృహికటీశనయలన తభ య దైయలుగహ పావించి, తృహికటీశనయలల  తభకూచే్  షఽచ్నలన నభికభుగహ తృహటిసహా యల. అబణ ే క 

తృహికటీశనర్చ ణాన తీషకోఴలలన జాగీతలన తృహటించ్కతృర ఴచ్్. భభిము తగని మోణాదలో భందన తీషకోకతృర ఴచ్్.  

 షఴషాతన షభకయ్డాతుకూ కహఴలలన తుజఫ నై భంద ముదట ివిన యొకక జయహఫులో మీకు లభషా ంథ.ి 

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

3. ిశ్ూ: య ైఫరి  చికూత్ న ై విరహఴషం లేతు భోగకిూ భెఫ డనీ ఇఴఴఴచా్? 

జవబ్ు: య ైతిమాతుక్స్ చికూత్ న  ైవిరహఴషం లేతు క ఴయకూా మీ ఴదేకు భంద కొయకు ఴలేా  కనక, ఆ ఴయకూాకూ మీయల భెఫ డనీ నేభిణో 
ఇయహఴయౌ. అబణ,ే భెఫ డనీ తీషకోభతు, ఆ భోగితు నుంచ ేమితనం లేథా ఫలఴంత న టీడం చేమభహద. భుఖయంగహ, భోగికూ య ైఫరి  
చికూత్న లఴకభించ్డాతుకూ లేథా తుభహకభించ్డాతుకూ లేఴచ్్తుయహఴయౌ. భోగకిూ, తృహికటీశనభహగ  మీ న  ైూభిా విరహఴషం ఉననంతఴయకు మీ భోగికూ, 
మీభచిే్ భెఫ డకీూ భధయలో అడడంకులేవి ఉండఴప. 

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

4. ిశ్ూ: య ైఫరి  భందలు తూటలిో భభింత పిాఴ ఴంతంగహ ఉంటామతు అనబఴం థాఴభహ ధనే ణ లుషకుధానన. అబణ,ే 

షిా తభునన భోగులు ఈ కొతా భాయలుకు తుభోధకంగహ ఉంటుధానయల. ఫేభు ఏమి చేమాయౌ? 

జవబ్ు: భందలన గోయ్ల యౄంలో తీషకోఴడాతుకూ అలయహటు డున భోగులకు తూటలిో కయౌన తీషకోభతు చ ుడం కంటట  కొతాగహ 
ఴచే్  భోగులకు చ ుడం చాలా షలబం (ఇథ ిఖచి్తంగహ తిియొకక భోగ ివిశమంలోనఽ చేమాయౌ). షిా తప భోగులకు తూటిలో 
తీషకోఴడం కహయణ్ంగహ భంద యొకక సహభయిాత న యలగుతేందతు ణ యౌమచేమాయౌ. అబణ ే తూటలిో తీషకోఴడాతుకూ లదింగహ లేతు 

భోగులన ఫలఴంతంగహ నుంచ ేమితనం చేమభహద. ఇథ ిభోగలిో తిికలఫ నై పాఴన కలగడాతుకూ థాభతిీషా ంథ.ి 

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

5. ిశ్ూ: కి్షాళన భందన (కటలతు్ంగ్ భెఫ డ)ీ తిిభోజు థ ితుమిషహలకు కట ిచ్పున భెండె గంటలు తీషకోఴచా్? 

జవబ్ు: తీషకోభహద. ఎందకంటట కి్షాళన భంద, తీఴ ితీలయేత (పల్ అఴపట్) కిూీమన కయౌగించ ేఅఴకహవభుంథ.ి అందఴలల , 
షఽచించ్ఫడున విధభుగహ TDS మోణాదలో తీషకోఴడం భంచిథ.ి 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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6. ిశ్ూ: ఎపుడ ైధా SRHVP థాఴభహ తిికలఫ ైన య ైఫరశినల న ఉతుతాి చమేఴచా్?     

జవబ్ు: లేద. SRHVP ఎపుడె తిికలఫ నై య ైఫరశినల న ఉతుతాి చేమద. అబణ ేఇథ ేనభూధాలో ఉనన ఇతయ భికభహల 

థాఴభహ ఉతుతాి చేమఴచ్్. సహఴమి క ఇంటయలఴా లో SRHVP థిఴయఫ నై య ైఫరశినల న భాతఫి ేఉతుతాి చేషా ందతు ధివీకయణ్ చలే 
చేతృహుయల. 

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

7. ిశ్ూ: భనం ఎపుడ ైధా SRHVP డమలున లాక్స చేమాలా?? 

జవబ్ు: డమల్ న ఎపుడె లాక్స చమేభహద. మిాణ్ం చలే ేషభమంలో కడా లాక్స చలే ేఅఴషయం లేద. 

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

8. ిశ్ూ: షఴషాతన ఇచే్  య ైఫరశినల న తుయంతయంగహ షియణ్ (ఫాిడ్ కహలీంగ్) చేల ేషభమంలో SRHVP మంతభిున క ఫటీణోధల 
లేక క తృహల లీక్స కహగతింణో కుఴచా్? 

జవబ్ు: అఴపన, కుఴచ్్. ఇలా చేమడం థాఴభహ మంతంిలోననన య ల్్ లో దభుి చేయకుండా యక్షుంచ్ఴచ్్. 

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

9. ిశ్ూ: మీకు ణ యౌమకుండాధ ేమీయల మీ భోగ ియొకక షభషయలన తీషకొధ ేఅఴకహవం ఉంథా? 

జవబ్ు: అఴపన, అఴకహవభుంథ.ి కొందయల తృహికటీశనయలల  ఇటుఴంట ిఅనబయహలన భాకు ణ యౌమచేసహయల. క భోగికూ చికూత్నంథించ ే

షభమంలో, కయా మీయల కహదనన షణాయతున గుయలా ంచ్కోయహయౌ. ఴయకూాగతంగహ భోగులకు చికూత్తుచే్థ ిమీయల కహద.  నేిభణో లఴే 

చేమాలతు, థ ైయహతున లేథా మీ అంతభహతిన తృహిభిాంచ్ండు. షంూయణ వయణ్ాగతి పాఴంణో మీయల లేఴ చలేనపుడె, భోగుల షభషయల 

యొకక పిాఴం మీన  ైడద. థ ైఴ తృహియాన భభిము వయణ్ాగతి కహయణ్ంగహ మీయల ూభిాగహ యక్షుంచ్ఫడణాయల. 

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

 దివు వ ైద ుతు దివు వణ ి

“సమతతయౌత వుకుా లుగ వికసంచడాతుకూ, సేవ ఒక ముఖుబ నై లక్షణం. మతుష న ండు అహాతుూ తొలగ ంచడబే సేవ యొకక గ ృ 

లక్షుం. సవే, ేిమ మమ యు ఆపుయతలన  పోి త్హిస ా ంద.ి సేవ, పించిక ద ి కృధం న ండు మతుషతు దూరం చసే దెైవ మారగంలో 
ఉంచ తతంద.ి సవే ఫావము మతుషకూ దివుతాం యొకక అమి తుూ వివమ స ా ంద.ి ఇద ిమానవజాతి అంతటికూ ఆనందాతుూ ిసదసి ా ంద.ి 

తుజాతుకూ, ఆధాుతిమక మారగంలో వికసంచడాతుకూ సేవ ముదట ిఅడుగు.”         

...సతుసభ బ్ాబ్ా, "మానవ సేవ ేమాధవ సవే" బ్ ందావనంలో సమమర్ షవర్్, 1973 

http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf 

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

“ఆమోగుకరంగ జీవించడం ఎలా? నా సొ ంత ఆమోగుం గుమ ంచి చెపా న . నా వయస  అరవ ై ఎతుమిద ిసంవత్మలు, మీరల నముమతామో 
లేదో , నా దాూలుగో ఏట న ండు తురంతరంగ నా బ్రలవప 108 ప ండుు  మాతిబే ఉంద.ి అది ఎపృడు 109 కూ ెరగలేద  లేు దా 107కూ 
తగగన లేద . ఈ విధబ ైన సంతతలనం మమ యు తుయంతిణన  మీరల సధించినపృడు, మీరల ఆమోగుకరంగ జీవించగలుగుతారల. 
నేన  అదనప ఆహామతుూ క ంచం కూడా తీస కోన . ఫోజనాతుకూ నన ూ ఒక లక్షాధకిమ  ఆహాాతుంచినా లేదా ఒక భిక్షగడు 
ఆహాాతుంచినా నేన  మితముగనే భుజిసా న . నా వయస  అరవ  ై ఎతుమిద ి సంవత్మలు అభనృటకి,ీ నా శ్మీరం మ లరణ 
ఆమోగుంతో ఉంద.ి నేన  ఏ విధబ ైన నొపృలతోన   బ్ాధడడం లేద  మమ యు నా గుండ ెఒక మతి వల  గటిుగ ఉంద.ి నేన  శ్రమించ ే

http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf
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విధముగ శ్రమించ ేవరల ఎవారల లేరల. నా ధ డబ ైన ఆమోగుతుకూ కరణము నా తుయంతితి ఆహార అలవటుు  మాతిబే. ఆహారం, 
బ్ుదిు మమ యు దెైవం ....వీటిలో ఏకతాం మమ యు సమరసుతుూ సధించడాతుకూ, ఇద ేమారగం. 

...సతుసభ బ్ాబ్ా, " అవతారం మమ యు భకుా లు" దివయునాుసం, 23 నవంబ్ెర్, 1994 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-31.pdf 

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

 ికటనలు 

జరగన నూ శిక్షణా శిబ్రమలు 
❖ ఇటయ్ డువ, విన ైస్క: పనవ్యణ్ గోఱీ (భి ిశర్చ ల మిధార్చ) 2016 ఫ ే21న, షంథిించ్ఴలలన ఴయకూా భధలయౌస్క, ఈ-ఫ బలు 
చియలధాభా: monthlyreports@it.vibrionics.org 

❖ ఫ్ిన్్ డోమోీ గేూ: పనవ్యణ్ గోఱీ భభిము AVP శిక్షణ్ా శితయం 2016 జూన్ 18-19, షంథిించ్ఴలలన ఴయకూా డాతుబ ల్, ఈ-

ఫ బలు చియలధాభా: trainer1@fr.vibrionics.org 

❖ ఇండుయా కసమోగ డ్, కేరళ్: AVP శిక్షణ్ా శితయం 2-3 జూల ై 2016, షంథిించ్ఴలలన ఴయకూా భహజషే్, ఈ-ఫ బలు: 
sairam.rajesh99@gmail.com లేథా తౄర న నంఫరె్చ: 8943-351 524 / 8129-051 524 

❖ ఇండుయా పట్టమ ా: AVP శిక్షణ్ా శితయం 14-18 జూల ై 2016, షంథిించ్ఴలలన ఴయకూా ళేభ,  

ఈ-ఫ బలు: 99sairam@vibrionics.org 

❖USA శ్ేరె్స్ టౌన్, WV: AVP శిక్షణ్ా శితయం 15-17 జూల ై 2016, షంథిించ్ఴలలన ఴయకూా షఽషన్ ఈ-ఫ బలు 
trainer1@usa.vibrionics.org 
 

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

 అదనప సమాచారం   
క నసగుతతనూ సామి దీవ నలు.., 

 

 తృహికటీశనర్చ 12051 విజమఴంతంగహ క భొభుి కహధ ్ర్చ భోగకిూ ఫంెగలయలలో చికూత్తుఴఴడంణో, అధకే బకుా లు ఆఫ న య ైఫరి  భెఫ డలీు 
కోభహయల. 2015 అకోా ఫరె్చ 15న, గుయలయహయం భోజున, ఆఫ  క బకుా డుంటకిూ చికూత్తుఴఴడం కోషం 

య ళళడం జభిగింథ.ి ఆఫ  తన 108CC న టటీన, థఴేపడు భంథియం ఴదే న టీడం జభగిింథ.ి కొథిే 
తుమిషహలలో, ఆఫ  యొకక 108CC న టటీ భభిము య ల నస్క న టటీ న నై షభాథిిగహ విబూతితు 

సిహథించ్డం థాఴభహ సహఴమి థీయ నలన అంథించాయల 
(చిణాితున చ్ఽడండు). 

 

 

 
 
 
 

 
 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-31.pdf
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:sairam.rajesh99@gmail.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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తృహికటీశనర్చ 02787, 2016 జనఴభ ి 4న దాయనం ూభిాచషేకునన తభహఴత తన 108CC న టటీ న నై విబూతి ఉండడం చ్ఽల 
ఆనందడాడ యల. (చితంి చ్ఽడండు) 

 

 

 

 

 

 

US మమ యు కెనడా సమనాయకరా 01339 2016 జనఴభ ి10న, సహా తుక సహబ కేంథాితుకూ క షభాయేరహతుకూ హజభెైంథ.ి ఆ తభహఴత, 

క SVP యొకక 108CC న టటీన భచీార్చజ చేమాలతు అనకోతు భాషీర్చ న టటీన థఴేపతు భంథియం ఴదే న టిీంథ.ి షభాయేవం 

ూయాబన తభహఴత, ఆఫ  న టిీన భాషీర్చ న టటీ న ైన విబూతి సిహథాతున చ్ఽల ఎంణో షంఫయడుంథ.ి 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

సభ యొకక ేమి మమ యు దీవ నలతో  
*********************************************************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           ఓం సభ మమ్! 

 

 

 

 

 

 

సహబ య ైతమిాతుక్స్... ఉచితఫ ైన, ధాణ్యఫ నై య ైదయ షంయక్షణ్ థివలో - భోగులకు ఉచితం 
 


