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ిమబ ైన తృికటుషనమో మ, 
ఖుయు భఴభి యొఔక ఆనందం భనఔు అఖుడడం తృియంబభభనపడె భాతబి ేభనలో సాచ్ఛబ నై ఆనందం భమమిు 
జఞా నోదమం ఔలుఖుతేంద.ి ఆ యభాతేభడున ేఖుయువపగ తృ ందిన భనభు ఎంతో అదిషువంతేలభు. "ఖుయు" అనన సంసకిత 

దాతుకూ "అంధకమతున తొలగంిచ ేరయు" అతు అయాం. ఖుయువప   ైశీదధ  ఔయౌగిముండడం సయాఱరషీుభతు నా నభభఔం. ఖుయువప   ై
తుఫంధన లేతు శీదధ  ఔయౌముండడం దాామ భాతబి ేభనభు యభానందం తృ ందఖలుఖుతాభు. 
ఱింతి తులమంలో అతమంత వితబి నై సందమబలలో ఔట నై ఖుయు ూమిిభ రేడెఔ దఖగయఔు వచిిన సభమంలో మీఔు మమడం 

నాకెంతో ఆనందాతున ఇసఽా ననద.ి భన హిదమాలలో భనఔు అతమంత ిమబ నై భమిము ధిాన మోఖ సాసాతా కయఔుడ నై 

బఖరన్ శీ్ర సతమసభ ఫాఫా రమ ి ైన ఉనన బకూా విఱాసలనఽ భమింత ధిడ యుచ్ఽకోరలతు భమమిు ఈ విఱరషబ ైన సభమంలో 
దివమ ేిభ భమిము తుసాయా ళవే యొఔక దివమ కంతిలో భనభందయతు భుంచ తాా లతు సామితు తృిమిాసఽా నాననఽ. 
ర ైతిమాతుక్సస కయమఔీభం, సహకయ శకూా యొఔక తిమక్ష పయౌతంగ గొ పమోఖభన మణి్ాభాతుకూ ఖుయవపతోందనన విషమాతున మీ 

అందమితో తృలుంచ్ఽకోవడం నాఔు అతృయ ఆనందాతున ఇసఽా ననద.ి ఖత రమా లేకలో సాచించ్ఫడునటలో గ, ర ైతిమాతుక్సస లో 
తుయంతయ అతేవిదిధ  భమమిు జఞా ానం కొయఔు ఇండుమా, UK భమిము USA వంట ిదేఱలలో తృికటుషనయో ఫిందాల దాామ ఔీభబ ైన 

సభారేఱలనఽ జయడం జమిగంిద.ి అసధాయణ్ సంకమలో తృికటుషనయుో  తృలగగ నడం భమమిు భుకమబ ైన విషమాలనఽ భమమిు 
అనఽబరలనఽ తృలుంచ్ఽకోవడం దాామ ఈ సభారఱేలు గొ విజమాతున సధించాభ. 

http://www.vibrionics.org/
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సభారేఱలు చాలా తుమభణ్ాతభఔ మీతిలో జయఫడునవి. ళతుమర్ తృికటుషనయుో  ఆహయం, శమీయంలో ఉనన కటలఔ అవమరలు, 
మిశీభాలు వంట ిఅతమంత భుకమబ నై విషమాల   ైదియశనలనఽ ఇవాడం జమిగింద.ి ఎనమీీ కంఫర  (మిశభీం) భమిము కమిుసో ల్ 

కంఫర  వంట ితిేమఔ యిోజనాలు ఖల మిశీభాల దాామ ఔయౌగిన విజమవంతబ నై పయౌతాలనఽ ళతుమర్ తృికటుషనయుో  

తృలుంచ్ఽకోవడం జమిగింద.ి (భమితున వివమలఔు, ఈ రమా లేకలో ఇవాఫడున "అదనప సభాచాయం" విఫాఖంనఽ చ్దవండు). ఔ 

ఆమోఖమఔయబ నై జీవనఱ ైయౌనఽ తులఫటెలు కోవటాతుకూ, ఆమోఖమఔయబ నై ఆహయం యొఔక తృిభుకమత ఖుమించి వివయంగ చ్మిించ్ఫడుంద.ి 

అంతకేఔుండా, లమస్ భమమిు ఆఫెసళవ్ ఔంయౌసవ్ డుసయడర్ వంట ితీవంిగ ఫలఴీనమచి ేదీయఘకయౌఔ అనామోగమల చికూతసఔు 
సహమడ ేవిధంగ, ఇటలవంట ిమోఖ సభసమల చికూతసలో విజమాతున సధించిన తృికటుషనయుో  వివిధ ర ైఫరి  మిశీభాల వివమలనఽ 
తృలుంచ్ఽలోవడం జమగిింద.ి కొతున సభారేఱలలో, మైడుమాతుక్సస భమిము ర ైతిమాతుక్సస యొఔక అనఽఖుణ్మత వంట ిఆధఽతుఔ 

విషమాల  ై చ్యి జయఫడునద.ి అంతేకఔుండా, ేిభ, ఔితజాత భమిము క్షభ వంట ిసదఽగ ణ్ాల యొఔక శకూా దాామ వమతిమఔైబ నై 

శకూా తయంగలనఽ సనఽఔలబ నై ఆమోఖమఔయబ నై శకూా తయంగలుగ యౄమవియాన చేమవచ్ితు ఈ సభారఱేలోో  చ ఫడునద.ి 

తృికటుషనయుో  03531…UK దాామ భమొఔ భుకమబ ైన మతనం అసభానమబ ైన మీతిలో తృియంతేంచ్ఫడుముననద.ి ఆ మతనం  తిి ఔక 

తృికటుషనర్ యొఔక వివమలనఽ ర ైఫరి  తుమాహఔ టీభు, సభనామఔయాలు భమమిు శిక్షఔులఔు అందఽఫాటలలో ఉండేవిధంగ ఔ 

డేటాఫసే్ (సభాచాయ సంచ్మం) నఽ తమాయు చేమడబ.ే తదఽమ ికొతున న లలోో  ఈ తు ూయావపతేందతు ఎదఽయుచ్ాసఽా నానభు. 

ించ్ సా భలో మోఖులఔు ఉచితంగ ఔ తిామభానమ ఆమోఖమ సంయక్షణ్ సంసాగ ర ైతిమాతుక్సస ఔ ళాయబ నై మీతిలో రేఖంగ 
భుందఽఔు ర ళో్డం ఖభతుసఽా ంట,ే ర ైతిమాతుక్సస బవిషమతేా లో ించ్ రమాంగ ఔ ధిాన చికూతాస విధానంగ ఎనఽనకోఫడెతేందతు 

నేనఽ ూమిాగ నభుభతేనాననఽ. భా జీవితకలంలో సామి యొఔక ఈ ళేర కయమఔీభం ఔ అదఽబతబ ైన భమిము దివమబ ైన 

ళాతికూ చయేుకోవడాతున చ్ాళ ేసౌఫాగమతున ఇచిినందఽఔు సామికూ భా ఔితజాతలు. ఈ తిిషు, ర ైతిమాతుక్సస కయమఔీభంలో ళేవనఽ 
అందసిఽా నన తిి ఔకమికూ చ ందఽతేంద.ి సామి యొఔక ేిభ రఴతిు పసాఔంలో భుందఽభాటలు మళన తృ ి ప సర్ ఎన్.ఔసాా మ ిగమ ి

భాటలు ఖుయుా ఔు వసఽా నానభ: "ఇఔకడ సాచించ్ఫడున సధన దాామ (ఆధామతిభఔ ఆచ్యణ్) ఔయౌగ ైఔుతహలాతున అనఽబవిసాా  అద ే

సభమంలో మీయు ఔయుణ్ాసఖయం యొఔక గనతఔు తిిసందిసఽా నానయు”. 
ేిభూయాఔంగ సభ ళేవలో, 

    డా.జై కై అఖమాల్ 

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

 వ ైఫరి  మిశ్రభాలు (రెమెడీలు) ఉయోగ ంచిన రోగ చర తి్లు  

1. త్లతియుగుట (వ ర ిగో), స ైనస్ యొకక వు 03524...USA 

ఔ 45 ఏళో్ వమకూా, భూడె సంవతసమల తృటల, తలతియుఖుట (ర మిుగో) సభసమతో ఫాధడరేయు. ర దైఽమడెచ ేఇవాఫడున వివిధ 

అలోో తి భందఽల దాామ, మోగకిూ ఉశభనం ఔలఖలేదఽ. భంచ్ం నఽండు లేచ ేసభమంలో లేఔ తలనఽ రఖేంగ తిన సభమంలో 
అతతుకూ తల తిమిగదై.ి అపడపడె ఈ మోఖ లక్షణ్ం కయణ్ంగ అతతుకూ కయు నడడాతుకూ బమంగ ఉండేద.ి ఈ సభసమకూ కయణ్ం 

చ వి అంతమబఖంలో ఉనన తూమ ైఅతు అతనఽ నభాభయు. 

అతతుకూ అల మీీ కయణ్ంగ నాలుఖు ఏళో్ తృటల తయచ్ఽగ ళ ైనసో యొఔక రప సభసమ ఉండదే.ి ఈ సభసమ కయణ్ంగ మోగికూ ఊమ ి

తీసఽకోవడం ఇఫఫందఔియంగ ఉండేద.ి అవసయబ నై సభమంలో అతనఽ భందఽల దఽకణ్ాల నఽండు OTC భందఽలనఽ త చ్ఽికొతు 

రడేరయు. 2015 జుల ై 18 న కూీంద ిర ైఫరి  మెబ డలీు ఇతతుకూ ఇవాఫడునాభ: 

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 
disabilities + CC18.7 Vertigo + CC19.2 Respiratory allergies…TDS in water 



 3 

తృియంబంలో మోగకిూ, భందఽనఽ ఔ ఖంట వయఔు తిి ద ితుమిషలఔు ఔ గోయౌ తీసఽకోభతు చ ఫడుంద.ి ఆ  ైఔ గోయ్నఽ మోజుకూ 
భూడె సయుో  (TDS) తీసఽకోభతు చ ఫడుంద.ి దీతుతో తృటల, మోగకిూ భమింత సహమడ ేవిధంగ, తృికటుషనర్, జల నేట ికూీమ 
(ఉప తూటతిో అనఽనాళఔభులనఽ ఔడుగ ైకిూీమ) దిమిశంచి చ్ాతృయు. అంతేకఔుండా, తృికటుషనర్ మోగితు తిిసమ ిర ైఫరి  గోయ్తు 

నాలుఔ కూీంద ఉంచిన సభమంలో, "నేనఽ నమభమామనఽ, బఖవంతేడుకూ ధనమరదాలు" అతు ళాయభుగ చ పకోభనానయు. అతనఽ 
ఈ చికూతసనఽ తీసఽఔుంటలనన సభమంలో, ర మిుగో సభసమఔు సంఫంధించిన అలోో తి భందఽలనఽ తీసఽకోలేదఽ కతూ  ళ నైస్ సభసమ 
తీవంిగ ఉనన సభమంలో భాతభిు, దీతుకూ సంఫంధించిన అలోో తి భందఽలనఽ తీసఽకొనేరయు. 
ఈ చికూతస ఔ అదఽబతం వల  మోగ ిఆమోగమతున బ యుఖుమిచింద.ి చికూతస తృియంతేంచిన మెండె రమలోో , ర మిుగో సభసమలో 50 ఱతం 

భమిము ళ నైళ టైసి్ లో 60 ఱతం బ యుఖుదల ఔయౌగింద.ి ర ైతిమాతుక్సస చికూతసతో తృటల జలనేట ికూీమ ళ ైనళ ైటసి్ సభసమనఽ 
నమంచేమడాతుకూ సహమడెతోందతు మోగ ిఫావించాయు. సిఽా తం భందఽ యొఔక మోతాదఽ TDSకూ తగిగంచ్ ఫడుంద.ి ఆఖసఽు  న ల 

ూయాభయమ భుందఽ మోగకిూ ర మిుగో లో 80 ఱతం భమిము ళ ైనళ టైిస్ లో 90 ఱతం బ యుఖుదల ఔయౌగ,ి మోగ ితుయబమంగ కయు నడడం 

కొనసగించాయు. ళ  ుంఫర్ న ల ూయాభయమ సభమాతుకూ మోగకిూ ర మిుగో భమమిు ళ నైళ ైటసి్ సభసమలు ూమిాగ తొలగితృో మాభ. 

2015 అకోు ఫర్ లో, ఈ వమకూాకూ ూమిాగ నమంకవడంతో, ర ైతిమాతుక్సస చికూతసనఽ తీసఽకోవడం తుయౌతృయు. ళ ైనళ టైిస్ సభసమ 
తొలఖడంతో, ఇతయ అలోో తి భందఽలనఽ తీసఽకొన ేఅవసయం ఇతతుకూ మలేదఽ. 2016 జూన్ నాటికూ ఇతతుకూ ర మిుగో లేఔ ళ నైళ ైటసి్ 

లక్షణ్ాలు తిమగి ిమలేదఽ. 

తృికటిషనర్ వయఖాయనం: 
క రోజు రోగ  యొకక భాయయ, రోగ  యొకక భంచం వదీ్ చెదిర  డమిునూ వ ైఫరి  గోయ్లనఽ చాస, చికతి్ా్ తుుణుల వదీ్ తిర గ  
గోయ్లనఽ తీసఽకోవలతు అనఽకుంద.ి అయత్ ేఇద,ి త్న బయానఽ ూర ాగ నమంచేసనటలో గ సామి త్నక ిఇచిిన సంకేత్భతు భావంచి, 
గోయ్లనఽ తిర గ  తీసఽకొన ేఅవసయం లేద్తు చెతృృయు. ఈ చికిత్్ దాార ఉశ్భనం తృ ందిన ఈ వయకిా త్న సనూహిత్ులకు వ ైతిమాతుక్స్ 
చికిత్్నఽ సతౄయసఽ చేసఽా నాూయు. 

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

2. కటళో్ శోథ (ఆసియో ఆరైా్ెటిస్) 03524...USA  

ఔ 80 ఏళో్ భఴిళ్, దీయఘకయౌఔ మోకళ్ళ నొ కూ చికూతస కోయుత తృికటుషనయున సందిించింద.ి ఈ భఴిళ్ దాదాప దిఴనేఽ 
సంవతసమల తృటల మోకళ్ళ నొపలతో ఫాధడేద.ి మోగి యొఔక మోకయౌ చిఎభుఔ కూీంద ఉనన ఔండయభులు ఔందతిృో మాభ 

భమిము మోకళ్ైళ తయుసఽఔు తృో వటం కయణ్ంగ ఈబ ఔు నడవటం ఇఫఫందిఔయంగ ఉండదే.ి ర ైదఽమడెచ ేఇవాఫడున ళ ుమభడెో నఽ 
తీసఽఔుంద ికతూ ఉశభనం ఔలఖలేదఽ. ఈ మోఖ సభసమ కయణ్ంగ ఈబ ఔు భనసఽ ఔుీ ంఖుదల ఏయడుంద.ి ఈబ  తిి మోజు 

ఆళమని్ 325 మి.గీ  తీసఽకొనదే.ి ఈబ ఔు నమంకవడాతుకూ సభ ర ైతమిాతుక్సస సహమడ ేఅవకశం ఉందతు తృికటుషనర్ దాామ 
త లుసఽకొనన ఈబ  చాలా ఉతాసహడు, ర ంటన ేర ైఫరి  చికూతస తీసఽకోవడాతుకూ అంగఔీమించింద.ి 

2015 నవంఫర్ 15 న, మోగికూ కూీంద ిర ఫైరి  మిశీభాలు ఇవాఫడునాభ: 

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 
disabilities + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ Pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…QDS 
 

ఈ చికూతస తీసఽఔునన సభమంలో, మోగ ిఔ ఆళమని్ భాతనిఽ (325 మి.గీ ) భాతబి ేతీసఽకోవటం కొనసగించింద.ి భూడె 
రమలోో  మోకళ్ళ నొ భమమిు తయుసఽతనం 50 ఱతం తగిగతృో మామతు మోగ ిఉతాసహంతో తృికటుషనయుక త యౌంద.ి మోగ ిర ైఫరి  
మెబ డీలనఽ తిమిగ ితుంంచ్ఽ కోవడాతుకూ వచిినపడె, ఇఫఫంద ిలేఔుండా నడవఖయౌగింద.ి డుళ ంఫర్ న లలో మెబ డ ీయొఔక మోతాదఽ 
TDSకూ తగిగంచ్ఫడుంద.ి ఔ న ల తమాత, మోగ ియొఔక నొ భమిము కటళో్ తయుసఽతనం 80 ఱతం తగిగనటలో గ త లడంతో ర ైఫరి  
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మెబ డ ీయొఔక మోతాదఽ ODకూ తగిగంచ్డం జమగిింద.ి మెండె రమలోో  ఆబ  ఆమోఖమ మిళాతి 90 ఱతం బ యుఖుడుంద.ి ఆ  ైన ల 

తమాత ఆబ ఔు ూమిాగ నమభభంద.ి దీతుకయణ్ంగ, ర ఫైరి  చికూతసనఽ తుయౌఱేయు. 2016 జూన్ నాటికూ మోగ ిఇఫఫంద ిలేఔుండా 
నడవఖలుఖుతోంద.ి ఆబ  మోకళ్ళ నొకూ ఆళమని్ భందఽ తీసఽకోవడం ఔడా భానళేంద.ి అభత ేఖుండ  తృో టల భమిము సోు ో క్స 

రమధఽల తురయణ్ కొయఔు తఔుకవ మోతాదఽలో ఆళమని్ భాతనిఽ (81 మి.గీ ) తీసఽఔుంట ంద.ి 

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

3. చాలతు త్యోౌతృలు 03526...USA 

తయోౌతృలు చాలఔ ఇఫఫందిడెతేనన ఔ భూడె న లల తడడఔు తల లో న ఔ 24 ఏళో్ భఴళి్, ర ైతిమాతుక్సస ఖుమించి త లుసఽకొతు 

తృికటుషనయున, సహమం కొయఔు సందిించింద.ి ఆబ  యొఔక చ్నఽఫాలు మోజుమోజుకూ తగిగతృో వటం కయణ్ంగ ర దైఽమడె తడడఔు ళస 
తృలు టిుంచ్భతు సలహ ఇవాడం జమగిింద.ి అభత ేఈ భఴిళ్, తడడఔు తయోౌ తృయౌవాడం కొనసగించాలతు ఆశ డుంద.ి  ఆబ , 
భణ్ఔిటలు  సంఫంధించిన (కయల్ టననల్ ళండోిమ్) సభసమతో ఔడా ఫాధడదే.ి దీతు కయణ్ంగ, ఆబ ఔు ఎడభ చతేిలో నొ 

ఉండదే.ి నొ నఽండు ఉశభనం కొయఔు ర దైఽమడెచ ే భన్ కూలోయుో  ఇవాఫడునాభ. 

ఆబ  ఔ ఆమోఖమఔయబ నై జీవనఱ ైయ్నఽ తృటించదే ిభమమిు ఆబ  ఔుటలంఫం ఆబ ఔు తగని సహకమతున అందించేద.ి తడడ  యొఔక 

సంయక్షణ్ కొయఔు ఆబ  తన ఉదోమగతున విడుచి  టిుంద.ి కూీంద ిమిశీభాలు ఆబ ఔు ఇవాడం జమగిింద:ి 
#1. CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 
Arthritis…TDS 
 

ఔ రయం తమాత, తడడఔు సమతిృో భయ విధంగ చ్నఽఫాలు యొఔక సయపమ  యఖడంతో ఆబ  ఎంతో ఆనందించింద.ి నాలుఖు రమల 

తమాత ఆబ  తృికటుషనయున సందిించి, భూడె మోజుల కూీతం ర ైఫరి  మెబ డ ీూయాభనటలో గనఽ, అటినఽండు చ్నఽఫాలు యొఔక 
ఉతతాి తఖగడాతున ఆబ  ఖభతుంచినటలో గనఽ త యౌంద.ి ర ంటన ేఆబ  తృికటుషనయున ర ైఫరి  మెబ డలీనఽ తిమగి ితుం ఇవాభతు కోమింద.ి 

మిశీభాలోో  కొంత భాయు చమేడం జమిగింద.ి ఈ భఴిళ్ తయోౌతృలు యొఔక ఉతతాికూ ఎఔుకవ తృిధానమత ఇచిిన కయణ్ంగ, 
CC20.3 Arthritis నఽ చేయిఔుండా, కూీంద ిమిశభీాలనఽ ఇవాడం జమిగింద:ి 
#2. CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

ఈ భఴిళ్, తడడఔు 11 న లలు ూయాభయమ వయఔు  నై ఇవాఫడున ర ఫైరి  మిశభీాలనఽ తీసఽకోవడం జమగిింద.ి ఆ ైన తడడఔు ఇతయ 

ఆహయ దామా లనఽ ఇవాడం తృియంతేంచింద.ి 

తృికటిషనర్ వయఖాయనం: 
ర ైతిమాతుక్సస చికూతస దాామ ఎటలవంట ిపయౌతాలనఽ ఎదఽయు చ్ాడవచోి  మోగికూ కచిితంగ త యౌమలేదఽ కతూ, ఆబ ఔు అదఽబతబ నై 

పయౌతాలు లతేంచాభ. చ లేతు కయణ్ాల వలన ఆబ  తన చతేి నొకూ ర ైఫరి  చికూతసనఽ తీసఽకోఔుండా, ర ైదఽమడెచ ేఇవాఫడున 

 భన్ కూలోయోనఽ భాతభిు తీసఽకోరలతు తుయిభంచ్ఽఔుంద.ి దీతు కయణ్ంగ నేనఽ కటళో్ రపకూ సంఫంధించిన ర ఫైరి  మిశీభాతున 

తుయౌ రేమడం జమిగింద.ి 

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

4. తీవిమైెన భలఫద్ుకం 03526...USA 

ఔ 15 ఏళో్ అభాభభ దాదాప ఐదఽ సంవతసమల నఽండు తీవబి నై భలఫదధఔం సభసమతో ఫాధడదే.ి దీతు కయణ్ంగ ఔడెప 
నొ నఽండు ఉశభనం కొయఔు ఆబ  ర ైదఽమలనఽ సందిించ్డం జమగిింద.ి కతూ ఆబ  తన ఔడెప నొ భలఫదధఔం సభసమ వలన 
ఔలుఖుతోందతు త లుసఽకోలేఔతోృ భంద.ి ఆబ ఔు ఴెయౌకోఫాకెుర్ ఇన పక్షన్ ఉందతు అనఽభాతుంచి, ర ైదఽమడె మోగకిూ మాంటఫీమాటిఔోనఽ 
ఇచాియు. మోగ ిర ైదఽమడనఽ తిమగి ిసందిించిన సభమంలో ర దైఽమడె చళేన ఉదయ మిశ్రలనలో, ఆబ   ఖేులలో భలం ేయుఔుందతు 

ఖభతుంచాయు. అనఔే సయుో  ఆబ ఔు విమోచ్నకమ ిభందఽలనఽ ఇచిినటికట, మోగకిూ తాతాకయౌఔ ఉశభనం భాతబి ేఔయౌగింద.ి 



 5 

ఔడెప నొ భమమిు ఔడెప ఉఫుఫదలతో తృటల మోగికూ తలనొ సభసమ ఔడా ఉండదే.ి మోగ ియొఔక భుఔుక నఽండు ఆబ  
యొఔక ేఖులవయఔు వయఔు ఔ గొటాు తున అభయిడం దాామ మోగ ియొఔక ఉదయ ఫాఖంలో యేుఔునన భలాతున తొలగించ్డాతుకూ 
ర ైదఽమడె మితనం చమేడం జమగిింద.ి ఈ సభసమఔు అలోో తి చికూతస దాామ ూమిా ఉశభనం లతేంచ్డం సధమం కదతు 

భమిము ఏద నైా తిామభానమ చికూతాస విధానాతున మోగకిూ చేభంచ్భతు ర ైదఽమడెచ ేసలహ ఇవాఫడుంద.ి మోగి యొఔక తండుగియు 
ఔ సభ బఔుా డు ళతృయుసతో తృికటుషనయున సందిించ్డం జమగిింద.ి ఆ సభమంలో మోగ ిఔడెప నొ భమమిు ఉఫుఫదల 

సభసమలతో ఫాధడెతోంద.ి ముదట ిసందిింప సభమంలో, ఔ ఆమోఖమఔయబ నై జీవన ఱ ైయౌతు మోగ ితృటసిఽా ననటలో గ తృికటుషనర్ 

ఖభతుంచ్డం జమగిింద.ి అపడపడె ఆబ ఔు ళ ైనస్ సభసమ వచేిదతు భమిము శసారచికూతస దాామ మోగ ియొఔక అడునాభడెో  

(భుఔుకఔునఽ నోటకిూతు భధమ  యుఖు కొమమఖండలు) తొలగించ్ఫడాడ భ. ఔ ఆధామతిభఔబ నై ఔుటలంఫం నఽండు వచిిన ఈ మోగ,ి 

భానళఔ చింతలు ఏమి లేతు ఔ సంతోషబ ైన మువతిమతు తృికటుషనర్ త లుసఽఔునానయు. 

2016 జనవమ ి17 న, తృికటుషనర్ కూీంద ిమెబ డలీనఽ ఇవాడం జమిగింద:ి 

CC4.4 Constipation + CC12.2 Child tonic…TDS మెండె రమల వయఔు. 

ఔ రయం తమాత, మోగ ియొఔక తండు,ి ర ైఫరి  చికూతస తృియంతేంచిన మెండె మోజులోో , మోగకిూ ఉశభనం ఔయౌగనిటలో గ త యౌమజైసయు.      
ఔడెపలో నొ భమమిు ఇతయ మోఖ సభసమలు ూమిాగ భామభమామభ.  ైతువాఫడున మెబ డీలు భమొఔ రయం మోజుల వయఔు 
TDS మోతాదఽలో కొనసగించి, ఆ  ైన ల మోజులఔు BD మోతాదఽలోనఽ, ఆ  ైఔ న ల వయఔు OD మోతాదఽ లోనఽ, మోగ ి
తీసఽఔుంద.ి ఆ  ైఆయు న లల వయఔు రమతుకూ ఔసమ ి(OW) భందఽనఽ తీసఽకోవడం కొనసగించింద.ి 

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

5. ిమాణం సభమంలో కయౌగే తీవి ఆరోగయ సభసయ 03527… తౄిన్స్  

భూడళే్ళ వమసఽస ఖల ఔ ఫాలుడె, తనఔు 18 న లల వమసఽ నఽంచి, మిాణ్ాలు చళే ేసభమంలో తీవ ిఅనామోఖమంతో 
ఫాధడరేడె. కయు మిాణ్ం ముదలు టిున 10-20 తుమిషలఔు, ఆ ఫాలుడె తీవ ిఅసాసాతఔు ఖుమెైభయమరడె. ఆ ఫాలుడె 
యొఔక భుకం తృయౌతృో భ, రంతేలు ముదలభయమవి. ఈ సభసమఔు ఆ ఫాలుడుకూ ఏ విధబ నై చికూతస ఇవాఫడలేదఽ. ఫాలుడు 
యొఔక అభభభభగయు ర ైఫరి  చికూతస కొయఔు ఔ తృికటుషనర్ సందిించ్డం జమగిింద.ి కూీంద ిమెబ డ,ీ 2016 ఏలి్ 9 న, మోగికూ 
ఇవాఫడుంద:ి 

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.1 Travel sickness...తయచ్ఽగ ఈ మెబ డనీఽ ఇవాభతు చ ఫడుంద.ి  
వoద బ ైళో్ఔు  ైగ మిాణ్ించ్ వలళన ఔ సందయబంలో, ఫాలుడు యొఔక అభభభభ గోయ్ల యౄంలో భందఽనఽ ఇవాడాతుకూ 
ఇషుడుంద ి(సాచించ్ఫడునటలో గ తూటలిో కదఽ). మిాణ్ం తృియంతేంచ్డాతుకూ ఔ ఖంట భుందఽ ఔ డోస్, మిాణ్ం ముదల ైన 

ర ంటన ేఔ డోస్, ఆ  ైఔ ఖంట సభమం వయఔు, ద ితుమిషలఔు ఔ గోయౌ ఇవాడం జమిగంిద.ి ఆ ఫాలుడుకూ, మిాణ్ం 

సభమంలో సధాయణ్ంగ ఔయౌగ ైఆమోఖమ సభసమలు ఔలుఖలేదఽ. దీతు కయణ్ంగ రయు ఆనందంగ మిాణ్ించ్ఖయౌగయు. రమకిూ 
100% పయౌతాలు లతేంచ్డంతో, తియుఖు మిాణ్ంలో ఇద ేదధతిలో ర ైఫరి  గోయ్లనఽ ఇవాడం జమగిింద.ి ఆ తమాత ఫాలుడు యొఔక 

తయోౌ మిాణ్ాల సభమంలో, ర ైఫరి  భందఽలనఽ ఫాలుడుకూ ఇవాడం కొనసగించిన కయణ్ంగ, ఫాలుడుకూ మిాణ్ం సభమంలో  
ఔయౌగ ైఆమోఖమ సభసమ ూమిాగ తొలగితృో భంద.ి  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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6. ఫొ యోౌ (వటియౌగో) 02840...ఇండిమా   

ఖత భూడె సంవతసమలుగ, కళ్ైళ, చేతేలు భమిము భుకం  ై ఫొ యోౌ సభసమతో ఫాధడెతేనన ఔ 8 ఏళో్ ఫాలుడనఽ, 26 

ఆఖసఽు  2015 న ఔ ర ైఫరి  తృికటుషనర్ వదదఔు తీసఽఔు మవడం జమగిింద.ి ఖతంలో ఈ ఫాలుడఔు చ్యభ ర దైఽమడెచ ేఇవాఫడున ర ైటమిన్ 

తళ్ళలు భమమిు ఇతయ భందఽల దాామ ఉశభనం ఔలఖఔతృో వడబ ేకఔుండా, మోగికూ రంతేలు, శమీయ రప భమమిు ఫొ యోౌ 

భచ్ిల  ైఎయీ విసో పటఔభులు (ఫాభల్స) వంట ిదఽష ర్ఫారలు ఔలఖడంతో అలోో తి చికూతసనఽ తుయౌ రమేడం జమిగింద.ి ఆ 

తమాత, మోగ ియొఔక తయోౌ తండెిలు అతతుకూ ఔటనినయ సంవతసమల తృటల ఆముమైాద చికూతస చేభంచాయు. అభత ేఈ చికూతస 

దాామ కైవలం కొంత బ యుఖుదల భాతబి ేఏయడడంతో తయోౌ తండెిలఔు సంతిా  ఔలఖలేదఽ. కొంత కలం తమాత వీయు బఖరన్ శీ్ర 

సతమసభ ఫాఫా రయు దీవించిన సభ ర ైతిమాతుక్సస చికూతస ఖుమించి వినడం జమిగింద.ి సభ బఔుా ల ైన వీయు ర ంటన ేతభ తడడఔు 
ఈ చికూతసనఽ చభేంచాలతు తుయిభంచ్ఽఔుతు, ర ఫైరి  తృికటుషనయున సందిించ్డం జమగిింద.ి కూీంద ిమిశభీాలనఽ ఈ మోగికూ ఇవాడం 

జమగిింద:ి 

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies…6TD  

మెబ డ ీయొఔక మోతాదఽ: భూడె రమలఔు 6TD (మోజుకూ ఆయు సయుో ), ఆ  ైభూడె రమలఔు QDS (మోజుకూ నాలుఖు సయుో ), ఆ 

తమాత TDS మోతాదఽలో కొనసగించ్ఫడుంద.ి ఈ మిశభీభునఽ ఫాధిత చ్యభం  ైూతగ (BD) ఉయోగించేందఽఔు విబూతిలో 
ఔడా ఔయౌ ఇవాడం జమిగింద ి

ఈ చికూతస తృియంతేంచిన ఎతుమిద ిరమల తమాత, మోగ ియొఔక భుకం  ై ఉనన త లో భచ్ిలతూన ూమిాగ తొలగ,ి అతతు చ్యభ వయిం 

సధాయణ్ ళాతికూ తిమగి ిభామింద.ి అతతు కళ్ైళ భమమిు చేతేల  ైఏయడున భచ్ిలు 95% వయఔు తొలగితృో మాభ. దీతు కయణ్ంగ 
మెబ డ ీయొఔక మోతాదఽ ఆ  ైమెండె రమలఔు OD కూ, ఆ తమాత OW కూ తగిగంచ్డం జమిగంిద.ి దభూడె రమల తమాత మోగ ి

యొఔక కళ్ైళ భమిము చేతేల   ైభచ్ిలు ూమిాగ తొలగతిృో మాభ. మిశభీం ఔలఫడున విబూతితో తృటల ( ైూతఔు) ఈ 

మెబ డీనఽ భమికొంత కలం వయఔు OD మోతాదఽలో తీసఽకోవలళందిగ తృికటుషనర్ చ ేఅతతుకూ సలహ ఇవాఫడుంద.ి మోగికూ ఫొ యోౌ 

సభసమ ూమిాగ తొలగని కయణ్ంగ 2016 బ ేలో,  ైూత భందఽనఽ ూమిాగ తుయౌ, భ్ఖిఔంగ తీసఽకొన ేభందఽ యొఔక 

మోతాదఽనఽ భమింత తగిగంచి ఇవాడం జమిగింద ి(న లకు కసర ). 

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

7. చయమం వూడుట11572…ఇండిమా   

2016 జనవమ ి4 న, మెండె చతేేలోో నఽ తీవబి నై దఽయద, నొ, రప భమిము చ్యభం వూడెట సభసమలతో ఫాధడెతేనన ఔ 

30 ఏళో్ భఴిళ్ తృికటుషనయున సందిించింద.ి ఈ రమధ ిలక్షణ్ాలు, మోగకిూ ఎంతో అసౌఔమమతున ఔయౌగించాభ. ఈ మోఖ సభసమ  
ముదల ైన ర ంటన ేమోగి అలోో తి ర దైఽమడెతు సందిించి భందఽలనఽ తీసఽకోవడం జమగిింద.ి ఆ భందఽల దాామ ఉశభనం 

ఔలఖఔతృో భయసమికూ మోగ ిర ఫైరి  చికూతసనఽ తీసఽకోవడం తృియంతేంచింద.ి ఈబ ఔు కూీంద ిమెబ డలీు ఇవాఫడునాభ:  

చ్యభం   ైూతఔు: 
 #1. CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema…. తూటలిో ఔయౌ  ైూతగ  
ఉయోగించ్ఽటఔు (6TD) 

భ్ఖిఔంగ తీసఽకొనఽటఔు: 
#2. CC8.1 Female tonic + CC10.1 Emergencies + #1…6TD 

ఆయు దనిాలలో మోగ ియొఔక చతేేల  ైఔయౌగని రమధ ిలక్షణ్ాలు ూమిాగ తొలగితృో మాభ. ఆ  ైదిఴనేఽ మోజులఔు మోగ ిభందఽనఽ 
మోజుకూ భూడె సయుో  (TDS) తీసఽఔుంద.ి 2016 బే నాటకిూ ఈ భఴిళ్ఔు ఈ చ్యభ రమధ ితిమగి ిమలేదఽ. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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8. తూళో్ వరోచనాలు 11570...ఇండిమా  

ఔడెపలో నొ భమిము తూళో్ విమోచ్నాలతో భూడె మోజులుగ ఫాధడెతేనన ఔ 50 ఏళో్ వమకూా, 2015 బే 25 న ర ఫైరి  చికూతస 

కోయుత తృికటుషనయున సందిించాయు. ఈ మోగ ికొతున మోజులుగ ఔ తృయుకలో ఉనన ఔుయాభ నఽండు తూయు తాిఖుతేననటలో గ ర ైఫరి  
తృికటుషనయుక త లడంతో కూీంద ిమెబ డీలనఽ ఈ మోగకిూ ఇవాడం జమగిింద:ి  

CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic… 

తూటిలో కయౌ క గంట సభమం వయకు ద ితుమిషలకు కసర  తీసఽకోవయౌ. 

రమధ ిసభసమ కొనసగిన సందయబంలో ఇద ేవిధంగ భమో ఖంట సభమం వయఔు మెబ డనీఽ తీసఽకొతు భమిము భయుసట ిమోజు ఆయు 
సయుో  (6TD) తీసఽకోవలళందగి చ ఫడుంద.ి మోగకిూ ర ఫైరి  చికూతస తృిియంతేంచిన ఔ మోజులోన ేూమిా ఉశభనం ఔయౌగింద.ి ఆ  ైమోగికూ 
మెబ డ ీయొఔక మోతాదఽ కూీంద ివిధభుగ తగిగంచ్డం జమిగింద:ి ఔ మోజు భూడె సయుో  (TDS), ఆ  ైఔ మోజు మెండె సయుో  (BD), 
ఆ  ైఔ రయం వయఔు మోజుకూ ఔసమ ి(OD).  

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

9. భుఖ క్షవత్భు, నరల దౌయబలయం (నాయరోసస్) 11576... ఇండిమా  

2015 డుళ ంఫర్ 3 న, తీవ ినొ, భుకంలో క్షరతం భమిము సయశయఴితబ ైన ఎడభ ఫుఖగ, వంట ిరమధ ిలక్షణ్ాలతో ఔ 30 

ఏళో్ వమకూా తృికటుషనయున సందిించ్డం జమగిింద.ి ఇతనఽ ఔ భిుక టవీీ ఛాన ల్ లో వీడుయో జఞకట గ ఉదోమఖం చేసఽా నన కయణ్ంగ 
అధఔింగ భాటాో డవలళన అవసయం ఉంటలంద.ి ఈ మోఖ లక్షణ్ాలు కయణ్ంగ తానఽ ఆతభగౌయవం కోలోవడబ ేకఔుండా తీవ ిఆతిత 

భమిము బమం తనలో ఔలుఖుతేననటలో గ మోగ ిత యౌతృయు. అంతేకఔుండా డ ఔలలు భమిము భానళఔ ఆందోళ్నతో 
ఫాధడెతేననటలో గనఽ మోగ ిత యౌతృయు. 

మోగికూ ఈ మోఖ లక్షణ్ాలు భూడె రమల కూీతం ముదలమామభ. ర ైదఽమడెచ ేఇవాఫడున 400mg ఇఫుతృో ి ప న్ QDS 

తీసఽఔుననటకిట ఉశభనం ఔలఖలేదఽ. ఈ కయణ్ంగ మోగ ిహో మియోతి ర ైదఽమడనఽ సందిించి, భూడె రమల వయఔు ఈ 

చికూతసనఽ తీసఽఔుతు, ఉశభనం ఔలఖనందఽవలో ఈ చికూతసనఽ ఔడా తుయౌరేమడం జమగింిద.ి తృికటుషనర్ ఔ లోలఔభునఽ 
( ండెమలం) ఉయోగించి మోగిఔునన రమధ ిలక్షణ్ాలు, ఔుదిలు భమమిు రభతంతభిు (ఫాో క్స బేజిక్స) దాామ ఔయౌగని 

భనససంఫంధబ నై సభసమలతు ఔనఽగొతు కూీంద ిర ైఫరి  మిశీభాలనఽ తమాయు చళే ఇవాడం జమగిింద:ి 

భుఖ క్షవత్ాతుక:ి  

#1. CC3.7 Circulation + CC17.2 Cleansing + CC18.4 Paralysis + CC18.5 Neuralgia + CC20,4 

Muscles & Supportive tissue… తూటిలో ితి తృవుగంటకు కసర . మెయుగుద్ల కనడని త్రాత్ మోత్ాద్ఽనఽ 
తగిగంచ్వల నఽ. 

నరల దౌయభలయం (నాయరోసస్) సభసయకు:  
#2. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & 

Memory tonic…TDS తూటలిో 

ర ైఫరి  భందఽనఽ తృియంతేంచిన మెండె ఖంటల తమాత మోగకిూ తన భుకంలో కొంత బ యుఖుదల ఔనడడంతో భందఽ యొఔక 

మోతాదఽనఽ TDSకూ తగిగంచ్ఽఔునానయు. భూడె మోజుల తమాత భుక క్షరతంలో 80% బ యుఖుదల ఔనడుంద.ి మోగ ియొఔక 

ఎడభ ఫుఖగలో ఏయడున సయశఴీనత చాలా వయఔు తఖగడంతో మోగ ివీడుయో జఞకట గ తన ఉదోమగతున కొనసగించాయు. ఔ న ల 

తమాత, మోగయిొఔక భుకంలో 95% బ యుఖుదల ఔనడుంద.ి మెండె న లలోో  ూమిా ఉశభనం ఔయౌగినటలో గ మోగ ిత యౌతృయు. 
మోగిఔునన నమల దౌయబలమత ఐదఽ దనిాలోో  25% వయఔు భమిము మెండె రమలోో  50% వయఔు తగిగంద.ి భూడె రమల సభమంలో 
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మోగికూ నమలఔు సంఫంధించిన మోఖ లక్షణ్ాల నఽండు ూమిా ఉశభనం జమగిింద.ి అంతకేఔుండా అతతుకూ ఆందోళ్నఔయబ ైన 

ఆలోచ్నలు భమమిు డ ఔలలు మవడం ూమిాగ ఆగితృో భనటలో గనఽ త యౌతృయు. 

2016 ఏిల్ నాటికూ భందఽ యొఔక మోతాదఽ OW కూ తగిగంచ్డం జమగిింద.ి ఆ  ైఈ వమకూా ఆనందంగనా భమిము సంూయి 

ఆమోఖమంతోనా తన జీవితాతున కొనసగించ్ఖయౌగయు.  

రోగ  యొకక వయఖయలు: నాకు కయౌగ న రోగ సభసయలు కయణంగ నా జీవత్ం సాంభంచితోృయంద.ి భూడు వరలు తీసఽకునూ 

హోమియోతి భంద్ఽలు నాకు సహమడలేద్ఽ. నాకునూ సభసయలతుూటితూ సయ వ ైతిమాతుక్స్ అతి త్కుకవ సభమంలో 
నమంచసేనంద్ఽకు నాకు ఎంత్ో ఆనంద్భగ ఉంద.ి ఏ వధమైెన ద్ఽష ర్భావలనఽ కలుగ చమేతు ఈ చికిత్్ దాార ఎంత్ో 
ఫాధాకయమైెన భుఖ క్షవత్ం నఽండ ినేనఽ వభుకిా తృ ంది నా ఉదయయగతుూ కొనసగ ంచగయౌగనఽ. 

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

10. ుటలి కనఽండ ిఎకటీభా (త్ాభయవయధ)ి 01180... ఫర సూమా   

పటలు ఔ నఽండు ఎకటీభా అనఫడ ేఔ చ్యభరమధితో ఫాధడెతేనన ఔ 12 ఏళో్ ఫాలుడనఽ 2015 అకోు ఫర్ 14న చికూతస కొయఔు ర ఫైరి  
తృికటుషనర్ వదదఔు తీసఽఔు మవడం జమగిింద.ి ఈ ఫాలుడె, పటిున భూడవ మోజు నఽండు ఈ చ్యభరమధతిో ఫాధడెతేనానడె. మోగ ి

యొఔక శమీయం అంతము ఈ రమధ ిరమంచి ముండడం కయణ్ంగ మోగికూ తీవబి ైన అసౌఔయమం ఔయౌగదై ి(చితాిలనఽ చ్ాడండు). చీభు 
కయుతేనన తాభయ కయణ్ంగ మోగికూ తీవ ిదఽయద భమమిు భంట ఔయౌగైద.ి భుకమంగ తాభయ ఎండుతృో భనపడె చ్యభం ఔడా 
ఎండుతృో భ ఖుళ్ైో  తృియంబభభయమవి. దీతు కయణ్ంగ మోగకిూ తీవ ినొ ఔయౌగదై.ి గోఔడం కయణ్ంగ మోగ ియొఔక శమయీం తీవబి నై 

నొతో ఔడున పళ్ళతో ఔఫడు ముండదే.ి ఈ ఫాలుడుకూ నాడీవణి్భులు (ళ నైసఽో ) భూసఽఔు తృో వడం కయణ్ంగ ఱాస 

తీసఽకోవడం ఇఫఫందఔియంగ ఉండేద.ి 

 

 
 

తృియంబంలో మోగకిూ ఇవాఫడున భందఽలు:  
#1. SR389 Kali Bic 30C…నాలుగు గంటలకు కసర  (భూడు సయుో ). భయుసట ిరోజు ుల్ అవుట్ ికిరమ కయణంగ రోగ  
యొకక వయధ ిలక్షణాలు భర ంత్ తీవిభవాడం జర గ ంద ి(చితి్ం చాడండ)ి.  

రమధ ిలక్షణ్ాలు భమింత క్షణీ్ించ్ఔుండా ఉండ ేతుమితాబ  ైతృికటుషనర్ కటీభులో కూీంద ిమిశీభాతున ళదధం చేఱయు: 
#2. CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep 
disorders + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema 
… TDS  
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*కూీంద ిదామా లనఽ ఉయోగించి కటీభు తమాయు చేమఫడుంద:ి కచిన న మమ, కొఫఫమ ినాన , బ ైనం, కైలండామలా నాన , ళంప టైం 
(ఔ విధబ నై ఓషదం) నాన  భమిము విబూతి. 

అదనంగ, నొ ఖుమించిన బమాతున తొలగించ్ఽటఔు తృికటుషనర్ కూీంద ిమిశీభాతున ఇవాడం జమిగింద:ి 

#3. SR543 Agaricus Mus 30C…OD అవసయబ ైనపడె 

అకోు ఫర్ 27 న, మోగి యొఔక రమధ ిలక్షణ్ాలలో గనబ ైన బ యుఖుదల ఔతుంచింద.ి అభత ేమోగ ియొఔక ఔంట ిచ్ఽటృు  తాభయ రమధ ి

లక్షణ్ాలు ముదలవడం చ్ాళన తృికటుషనర్ కూీంద ిమెబ డీనఽ ఇవాడం జమిగింద:ి 

#4. SR249 Medorrhinum 30C… నాలుగు గంటలకు కసర  (రోజుక ిభూడు సయుో ). 

చికూతస తృియంబంలో మోగ ియొఔక రమధ ిలక్షణ్ాలు తీవభిమామభ. ఆ తమాత బ యుఖుదల ఔతుంచింద.ి నవంఫర్ 7 న మోగకిూ నొ 

చాలా వయఔు తగిగందతు మోగ ిత యౌమచేసయు.  ైూత భుందఽగ ఉయోగించ్ఽటఔు కటీభులో తమాయు చేమఫడున మిశభీం నొతు 

తగిగంచ్డాతుకూ మోగికూ ఎంతో సహమడుంద.ి దీతు కయణ్ంగ మోగ ిఫడుకూ ర యో చ్దఽవపకో ఖయౌగడె (చితాిలనఽ చ్ాడండు). 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

తృికటుషనర్ కూీంద ిమెబ డనీఽ ఇచాియు: 
#5. SR218 Base Chakra…OW (వరతుక ికసర , నాలుగు వరలకు) 

నవంఫర్ 21 న, మోగకిూ కూీంద ిమోఖ లక్షణ్ాలు ఏయడాడ భ: భుఔుకలో తీవ ిదఽయద, భూసఽఔునన నాడవీణి్భులు భమమిు 
భుఔుకనఽండు ఖటిుగనఽనన త లోట ిచీమిడు కయుట. తృికటుషనర్ తిమగి ి#1...OD తో తృటలగ కూీంద ిమిశభీాలనఽ ఇవాడం జమిగంిద:ి 

#6. SR331 Bacillus-7…క సర  
#7. SR333 B. Morgan…క సర  



 10 

ఔ రయం తమాత, మోగ ియొఔక చతేిభణ్ిఔటలు  భమమిు చ వపల   ైచినన త లోట ిభచ్ిలనఽ తృికటుషనర్ ఖభతుంచ్డం జమగిింద.ి దీతుకూ 
కయణ్ం ళ ు తోృోు కోకెై (ఔ విధబ ైన ఫాకటుమమిా కూీభులు) అతు అనఽభాతుంచి కూీంద ిమిశీభాతున మోగికూ ఇచాియు: 
#8. SR316 Strep…OD 21 మోజులఔు భమిము ఏడె మోజుల విమభం తమాత భమో 21 మోజులఔు OD  

#9. NM101 Skin-H + NM102 Skin Itch…TDS 

2016 పఫవిమ ి11 న, మోగకిూ తాభయ రమధ ిలక్షణ్ాలు దాదాప ూమిాగనఽ, నొ ూమిాగనఽ తగిగతృో మాభ భమమిు మోగ ియొఔక 

ఆఔయౌ సధాయణ్ సా భకూ చేయుకోవడంతో మోగ ియొఔక ఆమోఖమం బ యుఖుడుంద.ి 

మోగ ియొఔక తయోౌగయు టాతుసల్స మీక్ష చేభంచ్డంతో మోగ ియొఔక టాతుసల్స   ై కైవలం 30% ళ ు తోృోు కోకెై భాతబి ేమిగియౌ ఉనానమతు 
త యౌళంద.ి తృికటుషనర్ కూీంద ిమెబ డీనఽ ఇచాియు: 
#10. Sulphuricum Acidum 30C హో మియో సోు ర్స నఽండు...నాలుగు గంటలకు కసర , ముతా్ం భూడు డయసఽలు భమిము 
#8...OD 21 రోజులకు.  
2016 భాయుిలో, అలోో తిక్స ర ైదఽమడె ఔ అదఽబతబ నై మతీిలో, ఈ ఫాలుడు యొఔక రమధ ిూమిాగ నమభభతృో వడం చ్ాళ 
ఎంతో ఆశియమతృో మాయు (చితాిలనఽ చ్ాడఖలయు) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

11. మెడ తయుర గనఽండుట (స రెవాకల్ సృండిల ైటిస్) 11569... ఇండిమా  

2015 ఏిల్ 6 న, తూయసం భమిము తీవ ినొతో ఔ 62 ఏళో్ వమకూా తృికటుషనయున సందిించాయు. ఖత దఴిేనళే్ైో గ ఈ వమకూాకూ 
ళ మెైాఔల్ సండుల ైటసి్ సభసమ కయణ్ంగ, ఉదమం భమిము మతిరిేళ్లోో  మెండె బుజఞలు, కళ్ైళ , భుకమంగ ఔకలు నొగ 
ఉండవేి. ఎఔసమ ైమీక్షలో మోగకిూ నడెభ కూంద భమిము బ డ వదదనఽనన ర న నభుఔలో ఆళుయోప టైలో  ఉననటలో గ త యౌళంద.ి మోగ ికొంత 

ఉశభనం కోసం ఇంటలిో మోజురమ ీభాయ్షే (భసజు) త ఈ మోఖ సభసమఔు ఇతయ భందఽలనఽ ఉయోగించ్లేదఽ. 
కూీంద ిమిశీభాలు మోగకిూ ఇవాడం జమిగింద:ి 

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic 

+ CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…TDS. ఈ భందఽలనఽ మోగ ిఆపసఽలో గోయ్ల 
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యౄంలోనఽ భమిము ఇంటలిో ఉననపడె తూటిలోనఽ తీసఽఔునరేయు. ఈ చికూతసనఽ తృియంతేంచిన తమాత మోగ ిభాయ్షే 
చేభంచ్ఽకోవడం తుయౌఱేయు. 

ఔ రయం తమాత, తన శకూాసా భలో గొ బ యుఖుదల ఏయడునటలో గ మోగ ిత యౌమచఱేయు. అంతకేఔుండా తన బుజఞల నొ 

ఉదమం రళే్లో 90% భమిము మతిరిళే్లో 50% భమిము కళ్ళ నొపలు మెండె రేళ్లోో నా 50% తగిగనటలో గ త యౌమచేఱయు. మోగ ి

యొఔక సౌఔయమం దిలులో  టలు కొతు భందఽ యొఔక మోతాదఽ 6TD కూ  ంచ్ఫడుంద.ి 

ఎతుమిద ిరమల తమాత, బ ేన లలో, మోగ ియొఔక బుజఞల, కళ్ళ నొపలు భమమిు శకూా సా భలలో 90% బ యుఖుదల 

ఏయడునటలో  మోగ ిత యౌమచఱేయు. దీతు కయణ్ంగ భందఽ యొఔక మోతాదఽ TDS కూ తగిగంచ్ఫడుంద.ి జూన్ న లాకమకిూ మోగకిూ 100% 

ఉశభనం ఔయౌగింద.ి జుల ై న ల భధమలో తృికటుషనర్ అందఽఫాటలలో లేతు కయణ్ంగ మోగ ిర ైఫరి  మెబ డనీఽ తీసఽకోవడం 

కొనసగించ్లేఔతృో మాయు. ఈ కయణ్ంగ జుల ై న లాకయుకూ నొపలు తిమిగ ిముదల ైనటలో గ మోగ ిత యౌమచేఱయు. 

TDS మోతాదఽలో తీసఽకొనఽటఔు మోగికూ ర ైఫరి  మెబ డ ీంఫడుంద.ి 

ఆఖసఽు  న లకామకిూ, తిమిగ ి100% ఉశభనం ఔయౌగనిటలో గనఽ TDS మోతాదఽలో మెబ డీనఽ కొనసగసిఽా నటలో గనఽ మోగ ి

త యౌమచేఱయు. కొతున మోజుల తమాత భమో రమధ ిసభసమ కయణ్ంగ హఠతేా గ మోగి ఆసతిలిో చేయిఫడాడ యు. దీతు కయణ్ంగ ర ైఫరి  
మెబ డీనఽ తీసఽకోవడం తులవలళవచిింద.ి అకోు ఫర్ న లలో మోగికూ ట ైతౄభడ్ భమమిు ట.ీతె బ తుంజెటైసి్ (బేథో  భజఞీ  మోఖం) 

రమధఽలు ఉననటలో గ తుమధ మించ్ ఫడుంద.ి సిఽా తం ఈ మోగికూ ఆసతిలిో అలోో తి ర దైమం చభేంచ్ఫడెతోంద.ి 

2016 బే లో, బుజఞలు భమమిు కళ్ళ నొపలు ూమిాగ తగిగనటలో గ మోగి త యౌమచేఱయు. 

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

12. ఆహయ అల రజీ 03522... భారజషమస్ 

2015 బే లో ఆహయ అల మీీలతో ఫాధడెతేనన ఔ 46 ఏళో్ వమకూా తృికటుషనయున సందిించాయు. ఐదళోే్ కూీతం ఇతతుకూ కైండ్ ఆహమల 
(తమాయుచమేఫడు డఫాఫలలో లతేంచ ేఆహయం) అల మీీ ముదలభంద.ి ఈ ఆహమతున తీసఽఔుననపడె, ఇతతు చతేేలు, బ డ 

భమిము చాతి   ైదఽయదతో ఔడున ఎయీట ిభచ్ిలు ఏయడవేి. మెండళోే్ తమాత ఎండె ళ్ైళ, గింజలు, కయం, తృల ఉతతేా లు 
భమిము ఖూో ట న్ భమిము ిజమైాటివపో  (ఆహమతున చ డుతృో ఔుండా ఉంచ ేదామా లు) వంటవిి తీసఽఔుననపడె ఇతతుకూ ఇర ేచ్యభ 

సభసమలు ఏయడడం ముదలమామభ. 14 న లల కూీతం, మోగ ినోటలిోల భమమిు చిఖుళో్   ైచినన చినన ఖడడలు మవడం 

ముదలభంద.ి  ైనఽనన ఆహయ దామా లలో ఏ ఔ దామా తున తీసఽఔుననటకిట మోఖ లక్షణ్ాలు తీవభిభయమవి. ర దైఽమడె సలహ  ై 
మోగ ిఆహయ అసఴిషేి త (పపడ్ ఇంట లనిఽస) మీక్ష చేభంచ్ఽఔునానయు. ఈ మకీ్షలో ఇతతుకూ  ైన ఇవాఫడున ఆహమ దామా ల 

అల మీీ ఉననటలో  యుజుర ైంద.ి అల మీీ ఔయౌగించ ేఆహయ దామా లనఽ తీసఽకోవడం తులడంతో అల మీీ సభసమ కొంత వయఔు తగిగంద.ి 

ర ైదఽమడెచ ేఇవాఫడున ఆంట-ీఅల మిీక్స అలోో తి భందఽలు, భ్త్ రష్ భమిము లేనం, ఇతతుకూ సహమడఔ తృో భయసమికూ రటితు 

ఉయోగించ్డం భానేఱయు. 2015 బే 30 న తృికటుషనర్ మోగకిూ కూీంద ిమెబ డలీనఽ ఇవాడం జమిగింద:ి 

దఽయద భమిము ఎయీ భచ్ిలఔు: 
#1. CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.7 Fungus...TDS 

నోటలిో చినన ఖడడలఔు: 
#2. CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC11.5 Mouth infections + CC12.4 Autoimmune 
diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic...6TD 

 

మెండె రమల తమాత నోటలిో ఖడడలు 50% తగిగనటలో  భమిము దఽయదతో ఔడున ఎయీ భచ్ిలు ూమిాగ తొలగినటలో గ మోగ ిత యౌతృయు. 
మోగికూ తృల ఉతతేా లు దాామ ఔయౌగ ైఅల మీీ ూమిాగ తగిగంద.ి దతీు కయణ్ంగ #1 యొఔక మోతాదఽనఽ OD కూ భమమిు #2 యొఔక 
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మోతాదఽ TDS కూ తగిగంచ్ఫడుంద.ి ఔ న ల తమాత, నోటలిో ఖడడల సభసమ 80% తగిగతృో భంద.ి ఐదఽననయ న లల తమాత, 2015 

నవంఫర్ 14న, నోటిలో ఖడడలు ూమిాగ తొలగితృో భనటలో గ మోగ ిత యౌతృయు. #2 మోతాదఽ ODకూ తగిగంచ్ఫడుంద.ి #1 యొఔక 

మోతాదఽ OWకూ తగిగంచ్ఫడు, 2016 జనవమ ిలో ఆఫడుంద.ి ఆహయ అల మీీలు ూమిాగ తొలగనిందఽఔు మోగ ిఎంతో ఆనందడాడ యు. 
2016 బే 30 న మోగకిూ అల మీీ సభసమ తిమిగ ిమలేదఽ. ఇతనఽ #2 భందఽనఽ OD మోతాదఽలో తీసఽకోవడం కొనసగిసఽా నానయు. 

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

 తృికటిషనయో వవరలు  

తృికటిషనర్ 03524…USA  1980లో ముటుముదట ిసమ ిడా. బఖవంతం దాామ బఖరన్ శీ్ర సతమసభ ఫాఫా ఖుమించి విననటనిఽండు 
ఉతాసహబమితబ ైన సభ బఔుా మలుగ జీవిసోా ంద.ి తిి సంవతసయం ఱింతి 

తులమాతున సందమిశంచ ేఈబ , సభ గీ భ ళేర కయమఔలాతృలోో , సభ 

ళేర దళ్ రలంటయోీతో తృటల తన ళవేలనఽ అందచేసోా ంద.ి ఈ ళేవలో 
ఫాఖంగ ఆందిదిేశ్ భమిము త లంగణ్ మషు ో లలో ఆమిాఔంగ ర నఽఔఫడున 

జిలాో లోో  తువళసఽా నన జిలఔు కమనసర్ రమధ ిళరరతుంగ్ (ఔ యఔబ నై మకీ్ష) 

భమిము మోఖతుమధ యణ్ చేమఫడ ేర దైమ శితమలోో  ఈబ  తృలగగ నటం 

జమగిింద.ి   

సభ ర ైతమిాతుక్సస ఖుమించి తన ళేనఴితేమలు దాామ త లుసఽఔుననట ి

నఽండు ఈబ ఔు ఈ ఉననతబ ైన ళేర కయమఔీభంలో తృలగగ నాలనన ఆసకూా 
ఔయౌగింద.ి 2015 బేలో AVP (సహమఔ తృికటుషనర్) శిక్షణ్ ూమిా చేళన 

ఈబ  విజమవంతబ ైన పయౌతాలతో తన ళవేనఽ అందిసోా ంద.ి GBS 

(గిాలోభన్ ఫార్ ళండోిమ్), యుతన టెభన్-తమఫె ైళండోిమ్, సోు ో క్స రమధ,ి 

ళ.ఒ..డు, యుభటాభడ్ ఆయామెైటసి్, ఖుండ  జఫుఫలు, తీవ ినడెభు నొ,  దదఖడడలు (టృమభయుో ) వంట ిదయీఘకయౌఔ రమధఽలతో 
ఫాధడెతేననరమికూ సహమడ ేఅవకశం ఇచిినందఽఔు సామికూ తన ఔితజాతలనఽ త లుపఔుంట ంది. సామి యొఔక 

సధనంగ జీవించ్డం, తన సౌఫాఖమంగ ఫావిసఽా నన ఈబ , మోఖుల అవసమలఔు తృిధానమతనఽ ఇసాా  మోఖులఔు అతున రళే్లా 
సహమడేందఽఔు ళదధంగ ఉంటలనానయు. 

ఈ చికూతాస విధానంలో ఆధామతిభఔం యొఔక తృిభుకమతనఽ ర లోడుసాా  ఈబ  ర ఫైరి  మెబ డలీనఽ తమాయు చళే ేసభమంలో సభ 

గమతి ిభంతాితున ఉచ్ఛమిసా యు. అంత ేకఔుండా, మెబ డనీఽ తీసఽఔున ేభుందఽగ గోయ్ల ళసనఽ ఔదయౌసాా  తభ తభ ఇషు ద రైతున 

తృిమిాంచ్భతు మోఖులఔు ఈబ  సలహ ఇసఽా నానయు. అంతేకఔుండా ఈబ  ర ఫైరి  మెబ డలీనఽ ూమిా నభభఔంతో తీసఽకోరలతు భమిము 
భందఽనఽ తీసఽకొన ేసభమంలో " నా శమయీం, భనసఽస భమమిు ఆతభ, ఆమోఖమబ నై ళాతికూ చేయుఔునానభ, ధనమరదాలు బిు!" 
అతు ళాయభుగ చ పకోభతు మోఖులనఽ తృో ి తాసఴిసోా ంది. అవసయబ నైపడె ఈబ  మోఖులనఽ ళతుమర్ చికూతాస తుపణ్ుల వదదఔు 
ఫాిడ్ కళుంగ్ కొయఔు ంంచ్డం దాామ రమికూ సహమం అందిసోా ంద.ి 

ఔ మోగికూ చికూతసనఽ అందించ ేసభమంలో, ఈబ  ఔ తిికోణ్ాతున ఔలన చేసఽఔుతు, బఖవంతేడెతు తిికోణ్ం ఔక తల (ఎ క్సస) 
ర ైప ఉననటలో గ ఊఴించ్ఽకొతు భమమిు తికిోణ్ం యొఔక అడెఖు ఫాగతుకూ చ మో ర ైప తానఽ  భమమిు మోగ ిఉననటలో గ 
ఊఴించ్ఽఔునదే.ి కొందయు మోఖులు కొదిద ఖంటలోో  లేఔ ఔ మోజులో ఉశభనం ఔయౌగినటలో గ త యౌమచేఱయు. ఆధామతిభఔ భాయగంలో 
ఉనన మోఖులఔు ర ైతిమాతుక్సస దాామ ఱమీమఔి, భానళఔ, ఆధామతిభఔ భమమిు ఫారోదేాఖ సా భలలో ఆమోఖమ ళాతి లతేసాో ంద.ి 
కొందమకిూ ధామనంలో ఏకఖీత బ యుఖుడటం భమ ికొందమికూ సంతిా  ఔలఖడం వంట ిఅనఽబరలు ఔయౌగనిటలో  త యౌతృయు. 
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ఈబ  తయచ్ఽగ ఉయోగించ ేమిశీభాలు: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 

Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + 55 ఏళ్ళు మించిన భహళి్లకు, CC20.6 

Osteoporosis కటళో్ నొపల నఽండు ఉశభనం కొయఔు  

#2. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 

disabilities ఫారోదేాఖ సభసమలఔు. 

 ైన ఇవాఫడున మెండె మిశభీాలు బఖవంతేడె సిదించిన అదఽబతబ ైన మిహమలతు ఈబ  నభభఔం. ఈబ ఔు ర ల నస్ కూట్ లో 
ఉండటేలవంట ిభూవ్ వ ల్ మిశీభం దాామ ఔడా అనేఔ అదఽబతబ నై పయౌతాలు లతేంచ్డం జయుఖుతోంద.ి ఔ సందయబంలో 
తీవబి నై నడెభు నొతో ఫాధడెతేనన ఔ భఴిళ్,  భన్ కూలోర్ నఽ తీసఽకొనఽటఔు న భభదగి బ టలో  దిగ ివచిి ఈబ  వదద  
భూవ్ ర ల్ మిశభీభు ఔలఫడున గోయ్లనఽ ఔడా తీసఽకోవటం జమగిింద.ి ఈ భఴిళ్ భుందఽగ ర ైఫరి  గోయ్లలనఽ తీసఽకొతు ఆ  ై
తృవప ఖంట తమాత  భన్ కూలోర్ నఽ తీసఽకోరలతు తుయిభంచ్ఽఔుంద.ి అభత ేతృవప ఖంటఔు భుందఽగన ేనొ నఽండు 
ఉశభనం ఔలఖటం చ్ాళ ఆబ  ఎంతో ఆశియమడుంద.ి భమొఔ సందయబంలో, నొ కయణ్ంగ కయు వదదఔు నడుచి ర ళ్ళడాతుకూ 
ఇఫఫందిడెతేనన ఔ భఴళి్నఽ చ్ాళన చికూతాస తుపణ్ుమలు ఆబ ఔు భూవ్ వ ల్ భందఽనఽ ఇవాటం జమిగింద.ి ఈ భందఽనఽ 
చేతిలో టలు కొతుమునన ఆ భఴిళ్ కయులో విఱీ ంతి తీసఽఔుంటలండగ, ఆబ ఔు నొ భామభభంద.ి ఇద ికచిితంగ ద ైవం 

చేళన అదఽబతభతు ఆబ  ఫావించింద.ి 

సభ ర ైతమిాతుక్సస ళవేనఽ ఎంతో శీదధతో చసేఽా నన ఈబ , తదాామ ఎంతో ఆతాభనందాతున భమిము సంతిాతు తృ ందఽతేననటలో గ 
ఫావిసఽా నానయు. ళవేనఽ అందించ ేసభమంలో సభ గమతి ిభంతాితున వందల సయుో  ఉచ్ఛమించ్టం దాామ ఈబ  యొఔక 

ఆధామతిభఔ ఉననతి బ యుఖుడంేదఽఔు సహమఔయంగ ఉంట ంద.ి దవిమ ేభితో ఇతయులఔు ళవేనఽ అందించి తదాామ ఆతభ 

మవియాన ఔయౌగైందఽఔు ఔ సఽవమి వకఱతున ఇచిిన బఖరన్ ఫాఫా రమికూ భనసాపమిాగ తభ ఔితజాతలనఽ త లుపఔుంట ంద.ి 

ంచఽకుంటలనూ రోగ చర తి్లు  
 ర మిుగో, ళ ైనళ టైిస్ 
 కటళ్ళ ఱోథ సభసమ (ఆళుయో ఆమె్ా ైటసి్) 

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

చికిత్ా్ తుుణుడు 03526…USA  చినూనాటి నఽండ ిిత్ాయభాూమ వ ైదాయల  ైఆశ్కిా ఉనూ ఈ చికిత్ా్ తుుణుడు త్న దెీతుమిదయ  ఏట 

హోమియోతి చికతి్ా్ వధానభులో న ైుణాయతుూ తృ ందాయు. అంత్ేకకుండా, 
వీయు ఆకుయ షిర్ భర ము భాగెూటో థెయ వంటి వ ైదాయలనఽ కూడా 
నేయుికొవడం జర గ ంద.ి ిశంతి తులమంలో వదాయర ిగ సత్యసయ హసిల్ 

లో హోమియోతి వ ైద్య సనవనఽ అందించే భాగయం వీర క ికయౌగ ంద.ి USA కు 
వ యో సియడడ  త్రాత్, 2015 వయకు వీయు హోమియోతి చికిత్్ నఽ 
అందించటం  కేవలం త్భ కుటలంఫసబుయలు భర ము మిత్ుి లకు భాతి్మే 

ర మిత్ం చేసఽకునాూయు. సయ వ ైతిమాతుక్స్ గుర ంచి వీయు ముటిముద్టి 

సర గ డా. అగగరాల్ భర ము శ్రరభతి.అగగరాల్ వర  యొకక సో ల్ జుర్ూ్ 
భేట ీలో వనటం జర గ ంద.ి వ ంటనే దీతుక ిసంఫంధించిన వవరలనఽ  

త్ెలుసఽకొతు 2015 మే లో AVP శిక్షణనఽ ూర ాచేమడం జర గ ంది. ఔ 

సంవతసయం తమాత, VP సా భకూ చేయుఔునన వీయు, SVP శిక్షణ్ 
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తృ ందేందఽఔు ఆశకూాతో ఎదఽయుచ్ాసఽా నానయు. ర ైతిమాతుక్సస లో తృటించ్ఫడ ేసషుబ ైన భాయగదయశకలు భమిము భందఽలనఽ 
తమాయు చేమటంలో ఉనన సౌలబమత భమిము వజమవంత్మైెన పయౌతాలు లతేంచ్డం వంట ిఖుణ్భులనఽ భమిము 
యిోజనాలనఽ అనఽబవం దాామ ఖీఴించిన వీయు ూమిాగ హో మియోతి నఽండు ర ైతిమాతుక్సస ఔు భామితృో వటం జమిగింద.ి 

చికూతాస తుపణ్ుడె ర ైఫరి  చికూతస తీసఽకొన ేసంభావయత్ ఉనన వమఔుా లతో సంఫాలంచ ేసభమంలో, తన అంతమతభ అందసిఽా నన 

భాయగతుమైధఱతున శీదధగ వితు తృటిసా యు. అంతమాణ్ ిేియణ్ ఔయౌగించినపడె, వీయు ఇతయులఔు ఈ చికూతాస విధానం ఖుమించి చ  

తుయిమాతున రళ్ళక ైవిడుచి  డతాయు. మోఖులనఽ తన వదదఔు ంపతేననద ిబఖవంతేడ ేఅతు ూమిాగ విశాళసఽా నన వీయు, మోఖుల 

సంక్షభైాతున ఔడా బఖవంతేడుక ైవదయిౌ టిు, ఎటలవంట ిమోఖ సభసమలకెైనా ఉదాహయణ్ఔు అనేఔ యఔభుల ైన అల మీీలు, ఆటజిం, 

తృమికనసన్స రమధ ి(అవమరల వణ్ుఔు మోఖం) భమమిు ఆట -ఇభూభాన్ రమధఽలఔు చికూతసనఽ తుససంకోచ్ంగ అందసిఽా నానయు. 

అణ్చి టిున కోం, ఆఖీహం, దయీఘకయౌఔ తాిడు భమిము చింత వంట ిఫారోదేాఖ సభసమలఔు, CC15.1 Mental & Emotional 

tonic దాామ లతేసఽా నన అదఽబతబ నై పయౌతాలనఽ చ్ాళ చికూతాస తుపణ్ుడె ఎంతో ఆశియమ డెతేనానయు. అంతకేఔుండా వీయు 
CC4.4 Constipation దాామ ఔడా అనఔే అదఽబతబ నై పయౌతాలనఽ తృ ందఽతేనానయు.                      

ఖత కొతున న లలుగ ర ైఫరి  చికూతసనఽ అందిసఽా నన అనఽబవంతో వీయు, మోఖులఔు శ్రగర ఉశభనం ఔయౌగైందఽఔు మెండె ధిాన 

లక్షణ్ాలుండాలతు ఖుమిాంచాయు: ర ైతిమాతుక్సస   ైవిఱాసం భమమిు భందఽలనఽ తీసఽకోవడంలో ఔీభశిక్షణ్ తృటచి్టం. ఈ మంెడె 
లక్షణ్ాలు లోంచినపడె సపయౌతాలు లతేంచ ేఅవకశం తగిగతృో తేంద.ి ర ైతమిాతుక్సస ఖుమంిచిన వివమలనఽ త లుసఽకొనఽటఔు,  
www.vibrionics.org ర ఫెైసట ో  ఇవాఫడున వీడుయోనఽ భమమిు మోఖ చ్మతిలినఽ చ్ాడభతు వీయు మోఖులనఽ తృో ి తాసఴిసఽా నానయు. 
ర ఫెైసట ో  ఉనన వివమలు భమమిు చికూతాస తుపణ్ుడె సామంగ మోఖులతో తృలుంచ్ఽకొన ేవిజమవంతబ నై మోఖ చ్మతిలి దాామ 
మోఖులఔు భమింత సాపమిా ఔయౌగ,ి భందఽలనఽ తీసఽకోవడంలో ఔీభశిక్షణ్నఽ తృటసిఽా నానయు. సహనం యొఔక ఆవశమఔతనఽ ఖుమిాంచిన 

వీయు, రమధ ినఽండు ఉశభనం ఔయౌగ ైవయఔు విఱాసం భమిము ఔీభశిక్షణ్తో భందఽలనఽ తీసఽకోభతు మోఖులఔు సలహ 

ఇసఽా నానయు. 

సామి  సిదించిన చికూతాస విధానం దాామ ళవేనఽ అందించ ేఅవకశం ఇవాఫడటం ఔ గొ విఱరషంగ వీయు ఫావిసఽా నానయు. ఈ 

ళేవనఽ తన ఔయావమంగ ఫావిసఽా నన వీయు, రమధఽలనఽ నమంచేళ ేఔయా బఖవంతేడె భాతబినేతు ూమిాగ విశాళసఽా నానయు. 
బఖవంతేడు చేతిలో ఔ ఱరీషఠ తయబ ైన సధనంగ ఉండేందఽఔు తుయంతయం ఔిల చసేఽా నన ఈ చికూతాస తుపణ్ుడు యొఔక తుసాయా ళేవ 

మోఖులనఽ ఎంతగనో ఔదియౌసోా ంద.ి 

ంచఽకుంటలనూ రోగ చర తి్లు 
 చాలతు త్యోౌ తృలు  
 తీవిమైెన భలఫద్ుకం 

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

http://www.vibrionics.org/
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 ిశ్ూ జవఫులు  

1. ిశ్ూ: డమాఫటెసి్ భమమిు ఴెైతృో థ ైమభడుజం వంట ిదయీఘకయౌఔ సభసమల విషమంలో, ర ైతిమాతుక్సస భమిము అలోో తి 

చికూతసలనఽ సభాంతయంగ తీసఽకోవడం దాామ పయౌతాలు రఖేంగ లతేసా మా? ఇద ిఏ విధంగన నైా హతుఔయభా? 

జవఫు: సధాయణ్ంగ, ర ైతమిాతుక్సస చికూతసనఽ అలోో తితో తృటల ఇచిినపడె రమధ ినఽండు ఉశభనం రేఖంగ ఔలుఖుతేంద.ి 

ఇద ిదీయఘకయౌఔ రమధ ిసభసమలఔు ఔడా వమిాసఽా ంద.ి అభత,ే ర ైఫరి  భందఽనఽ తీసఽఔుంటలనన సభమంలో మోగ ియొఔక శమయీంలో 
ఉనన తృమమీటయుో  సమభి ైన దశిలో ఔదలటం తృియంబభభనటికట, యఔాంలో చ్కెకయ సా భ వంట ితృమమీటయుో  తగిగ 
ఴెైతృో గెలోళమిమా సభసమ లేఔ తె తగిగ ఴెైతృో ట నషన్ సభసమ ఔయౌగ ైఅవకశం ఉంద ికఫటిు, చికూతాస తుపణ్ులు జఞఖీత వఴించి, OD 

మోతాదఽలో భందఽనఽ తృియంతేంచి, ఔీభంగ TDS ఔు  ంచ్టం భంచిద.ి ఇటలవంట ిసందయబం మవచ్ితు మోఖులఔు ఎయుఔమైి  

అవసయం ఉంద.ి 

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

2. ిశ్ూ: చ్యభ అల మీీ సభసమతో ఫాధడెతేనన ఔ 32 ఏళో్ భఴళి్ఔు ర దైఽమడెచ ేఅలోో తి భాతలిు భమిము భూడె యకల 

లేనభులు ఇవాఫడునాభ. చేతేలకూ భమిము శమయీం   ైఅల మీీ సభసమఔు ఫలబ నై డ మోభరేట్ ళ ుమభడ్, భమిము భుకాతుకూ 
ఴెైడోికమిుసో న్ భమమిు రోమలా ళ ుమభడెో  ఇవాఫడునాభ.  జెంటాబ ళైన్ ఆంటఫీమాటిక్స ఔలఫడున ఈ ళ ుమభడెో  యొఔక 

దఽష ర్ఫారలనఽ తొలగించేందఽఔు, ఈ భూడుంటతిు ఔయౌ ఔ నోసో డు నఽ తమాయు చేమవచాి లేఔ కొఔక లేనాతుకూ తిమేఔ నోసో డు 
తమాయు చేళ ేఅవసయం ఉందా? 

జవఫు: తిి త లైం యొఔక సభయాత, దఽష ర్ఫారలు, మిమితేలు తిేమఔబ నైవిగ ఉంటాభ. ఈ కయణ్ంగ ర దైఽమడె భూడె 
వివిధ త లైాలనఽ ఇచాియు. అభత ేర ైతిమాతుక్సస తృ ట ంట జైర్ దాామ తమాయు చేమఫడ ేనోసో డు వితేననంగ తు చేసఽా ంద.ి భనం 
ఔ మిశీభాతున భుందఽగ తీసఽఔుననపడె, మిశీభంలో ఉనన తిి యొఔక ర ఫైేషిన్ తన ఖుమతిు (టామెగట్ నఽ) 
సామంచాలఔంగ చేయుకొతు, దాతు  ైతుచసేఽా ంద.ి ఈ విధంగ నోసో డు లో ఉనన ర ైఫేషినఽో , ళ ుమభడో /త లైభుల దాామ ఔయౌగ ై 
దఽష ర్ఫారలనఽ తురమించేందఽఔు సహమఫడతాభ. దీతు కయణ్ంగ భూడె త ైలభుల మిశీభం యొఔక నోసో డు ఔట ిచళేేా  
సమితృో వపనఽ. ఈ నోసో డు భూడె వివిధ నోసో డోఔు సభానబ నై మతీిలో తు చేసఽా ంద.ి అంతేకఔుండా చికూతాస తుపణ్ులఔు ఇద ి
తమాయు చమేడం సఽలబం భాతబి ేకఔుండా మోఖులఔు భందఽనఽ తీసఽకోవడం ఔడా అనఽఔలంగ ఉంటలంద.ి 

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

3. శిన: ర ైఫరి  మిశీభాలలో ఉండ ేర ైఫేషినోనఽ ఫిావితం చమేఔుండా ఇంటలిో ర ై ప ై(Wi-fi) ఔన క్షన్ ఉంచ్టం సధమభా? 

జవఫు: ల డ్, కోో మోతౄం, గసో యౌన్ తృ ఖలు, పయుఖులభందఽ డీడీట ీభమిము 250 ఔు  గై కయఔులనఽ, ించ్ ఆమోఖమ సంసాలో ఔ 

ఫాఖబ ైన కమనసర్ రమధ ిమఱిోధన యొఔక అంతమీ తీమ ఏజతెూస కో స్ 2 కమిసనోజనెఽో గ(కనసర్  కయఔులు) వమీగఔమించింద.ి ఇద ే

జఞతతాలో, విదఽమదమసకంత వికూయణ్ం కొతాగ రిేశించింద.ి ఈ వికూయణ్ాతుకూ ధిాన కయణ్భులు మడైుయోలు, టవీీలు, బ ైకోీ రవే్ 

ఒర నఽో  , ళ ల్ తౄో నఽో  భమమిు Wi -Fi మఔిమలు. 

ముఫెలై్ తౄో నఽ తో తృో యౌళేా  ర ై ప  ైఔన క్షన్ ఔయౌగించ ేవమతిమైకయాఔ ఫిావం తఔుకవగ ఉంటలందతు ఫావించ్ఫడెతోంద.ి 27 ళ  ుంఫర్ 

2012 న UK లో "ద ిగమిడమన్ "లో చి్ఽమించ్ఫడున ఔ రమసం నఽండు కొతున భుకామంఱలు:  
“…..భుందఽగ ముఫెైల్ తౄో నోనఽ ఉయోగించ్టం ఆతృయౌ. ఉయోగించ ేసభమంలో తౄో నఽనఽ బ దడెకూ దఖగయగ  టలు కోవడం 

జయుఖుతేంద.ి అభత,ే ర ై ప ై మఔియభునఽ భమొఔ ఖదలిో  టలు ఔున ేఅవకశం ఉంద ి( ఇన ార్స సకామర్ లా-inverse square 
law). ఔ సంవతసయం తృటల ర ై ప ై మిఔయం దాామ ఔయౌగ ైవికయణ్భు ఔంట ేఔ 20-తుమిషల ముఫెలై్ తౄో నఽ దాామ ఔయౌగ ైవికూయణ్ం 
(మైడుభయషన్) భమింత ఎఔుకవగ ఉంటలందతు అంచ్నా రేమఫడుంద.ి 
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ఇయర  ైలామతృు పో  భమిము మెండె మౌటయుో , ఔ ముఫెలై్ తౄో నఽఔు సమిసభానభతు, ఈ రమసంలో చ ఫడుముంద.ి. 
అలమమితుమం మైఔు ఔ సధాయణ్ తౄయడ ేఖూడె వల  తుచసేఽా ంద.ి మీయు ఈ మైఔులో ముఫెలై్ తౄో నఽనఽ చ్ఽటిు, భమొఔ తౄో నఽ నఽండు 
డ ైమల్ చళే చ్ాడవచ్ఽి. మీఔు "అందఽఫాటలలో లేదఽ" అనన సభాచాయం వళేా , అలమమితుమమ్ మైఔు, వికూయణ్ం నఽండు యక్షఔభు 
వల  ఉయోఖడెతేందతు త లుసఽకోవచ్ఽి. 
 ైన ఇవాఫడున సభాచాయం కియం, ర  ైప  ైఔన క్షన్ ఖుమించి చింతించ ేఅవసయం లేదఽ, అభత ేర ైఫరి  మిశీభాలనఽ వికూయణ్ం 

(మడైుభయషన్) యొఔక భూలభు నఽండు  ఔతూసం ఔ మీటర్ దాయంలో  టుడం భుకమం. 

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

4. ిశ్ూ: దమచేళ SRHVP ఉయోగించి ఫాిడాకళుంగ్ చళే ేవిధానాతున వివమించ్వలళందగి కోయుతేనానభు. 

జవఫు: భుందఽగ మంతంిలో తృ ట తూస నఽ 200C ఔు  టలు కోరయౌ. కైవలం ఔ కయుడ  యొఔక ర ఫైేషినోనఽ భాతబి ేమీయు సియం 

చేమవలళ ముంట,ే మంతంిలో ఉనన ఔననభులో తగిన కయుడ నఽ  టువల నఽ. అనేఔ ర ైఫేషినో మిశభీాలనఽ సియం చేమవలళన 

సందయబంలో, సంల్ ర ల్ లో మిశీభం ఉనన ళసనఽ భమమిు మెబ డ ీర ల్ లో మోగ ియొఔక తౄో ట  లేదా ర ంటలిఔలు లేదా ఫెో డ్ 

సంల్ నఽ  టువల నఽ. ద ితుమిషల సియం, ఔ మోతాదఽఔు సభానం అవపతేంద.ి TDS మోతాదఽ కొయఔు మీయు ఇద ే

కిూీమనఽ మోజుకూ భూడె సయుో  చేమవల నఽ. పయౌతాలు మీఔు సంతిా  ఔయంగ లేఔతృో త,ే భమింత సపయౌతాలనఽ అందసిఽా నన 1M  

తృ ట తూస ఔు తృ ట తూస నఽ  ంచ్ఽకోవల నఽ. 

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

5. ిశ్ూ: CC17.2 Cleansing కంఫర నఽ ఇతయ ర ైఫేషినో తో తృటల ఔయౌ ఇవావచ్ఽినా లేఔ ఈ కంఫర  నఽ విడుగ భాతబిే 
ఇవావల నా? 

జవఫు: CC17.2 Cleansing కంఫర  నఽ కచిితంగ ఇతయ ర ైఫేషినోతో తృటల ఔయౌ ఇవావచ్ఽి లేఔ సధాయణ్ంగ ఈ కంఫర   
పల్ అవపట్ నఽ ఔయౌగించ్దఽ కఫటిు విడుగ ఔడా ఇవావచ్ఽి. అభత ేమోగ ిఆంటఫీమాటిక్స లు భమమిు ఇతయ భందఽలనఽ 
ఎఔుకవగ తీసఽకొతుమునన సందమబలలో భమమిు తీవ ికలుషమం లేఔ వికూయణ్ాతుకూ (మైడుభయషన్) మోగ ిఖుమికవటం వంట ి

సందమబలలో కొంత పల్ అవపట్ వచేి అవకశం ఉంద.ి ఇటలవంట ిసందమబలలో తఔుకవ మోతాదఽతో ఈ కంఫర నఽ 
తృియంతేంచ్వల నఽ. 

SRHVP ఉయోగించ ేచికూతాస తుపణ్ులఔు, NM72 Cleansing, SM14 Chemical Poison and SM16 Cleansing 

వంట ికి్షాళ్న మెబ డలీు (ర ఫైేషినఽో ) నఽండు ఎనఽనఔున ేఅవకశం ఉంద.ి అభత ేఈ ర ఫైేషినోనఽ విడుగ ఇచిిన సభమంలో తీవ ి

పల్ అవపట్ ఔయౌగ ైఅవకశం అధిఔంగ ఉంటలంద ికఫటిు చికూతాస తుపణ్ులు ఈ ర ైఫేషినోనఽ ఇచేి సభమంలో జఞఖీత వఴించ ే

అవసయం ఉంద.ి  

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

6. ిశ్ూ: భిభమ ీళరిమోళంగ్ చోళ్తుగ టసి్ (ఖటిుడ ేతారఴతిూఱోథ) చికూతసఔు ర ైతమిాతుక్సస నఽ ఉయోగించ్వచ్ఽినా? 

జవఫు: కచిితంగ, కూీంద ికంఫర నఽ ఉయోగించ్వచ్ఽి:  CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + 

CC4.11 Liver & Spleen + CC12.4 Autoimmune diseases + CC21.4 Stings & Bites. 

SRHVP రడెఔదాయులఔు:  NM2 Blood + NM22 Liver + NM102 Skin Itch + NM113 Inflammation + BR12 

Liver + SM5 Peace & Love Alignment + SR282 Carcinosin + SR284 Chelidonium 30C + SR340 Aloe 
Socotrina 30C + SR504 Liver.  
  

********************************************************************************************* 
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 దివయ వ ైద్ఽయడ ియొకక దివయ వకుక 

"క సనవ కయయకరభంలో ివేశించ ేభుంద్ఽ క వయకిా త్నలో సధన చసేనంద్ఽకు కవలసన సధన సభగ ర - తుసాయి నభి, వనమం, 
కయుణ, త్ెయౌవ, అవగహన, సభసయ భర ము దాతు సభాధానం యొకక జ్య ానం, త్న చేత్ులత్ో ఇత్యుల సభసయలనఽ 
నమంచమేాలనూ ఆశ్కిా భర ము అవసయభునూ వర క ిత్న సభమాతుూ, శ్కిాతు భర ము న ైుణాయతుూ ఆనంద్ంగ అందించ ే

ఉత్ు్కుత్ వంటి ఉతా్భ లక్షణాలు ఉనాూమా లేవమతు ర శ్రలన చసేఽకోవల నఽ." 

       ...సతమసభ ఫాఫా, "సధనఔు కవలళన సభగి'ీ దరిోమనామసం,నవంఫర్ 21,1986  

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf 

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

 “వ ైద్ఽయల చేత్ులోో  చికకకుండా దీయఘ కలం జీవంచేంద్ఽకు ధిడంగ ిమతిూంచండ.ి వ దై్ఽయలు మీకొక ఇంజెక్షన్స ఇచేి సభమంలో 
దాతు యొకక ద్ఽష ర్భావలనఽ ఎద్ఽరకకనేంద్ఽకు భరకక ఇంజకె్షన్స నఽ సద్ుంగ ఉంచఽకుంటాయు. క వయధితు నమంచసేన ిమత్ూంలో 
క డజనఽ వయధఽలనఽ కయౌగ సా యు. అంత్ేకక, నకియ్ భంద్ఽలనఽ సతౄయు్ చసే తుజ్మతీలేతు సంద్నఽ కూడఫెడుత్ునాూయు. 
తురడంఫయమైెన జీవత్ం, సయళ్మైెన వయమాభాలు భర ము నాలుక  ైత్ెయౌవ నై తుమంతి్ణ దాార దాదాు అతుూ అనారోగయలనఽ 
నమంచమేవచఽి. అనేక సంవత్్రలు నా అవత్ాయ వ బైవతుూ తిలకించేంద్ఽకు మీయంద్యు దీయఘకలం జీవంచాయౌ.                                           

  …సతమసభ ఫాఫా, "భంచి ఆమోఖమం భమమిు భంచితనం" దిరోమనామసం, 30 ళ  ుంఫర్ 1981 

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

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

 ికటనలు 

జయగనఽనూ శిక్షణా శితరలు 
 ఇండిమా కసరోగ డ్ , కేయళ్ : AVP శిక్షణ్ా శితయం  2-3 జుల ై  2016, సందిించ్ వలళన వమకూా: మజషై్  at 

sairam.rajesh99@gmail.com or by telephone at 8943-351 524 / 8129-051 524 

 ఇండిమా ఫెంగుళ్ూయు, కరా టక: మపి ిషర్ ళ మినార్ (పనశియణ్ గోలు) 10 జుల ై  2016, సందిించ్ వలళన వమకూా: ఱరకర్  at 

rsshekhar@aol.in or by telephone at 9741-498 008 

 ఇండిమా ుటిర ా: మపి ిషర్ ళ మినార్ (పనశియణ్ గోలు) 10 జుల ై  2016, సందిించ్ వలళన వమకూా: ఱరకర్  at 

rsshekhar@aol.in or by telephone at 9741-498 008 

 USA ష ర్డ్ టవున్స   WV::AVP శిక్షణ్ా శితమలు 15-17 జుల ై & 14-16 అకోు ఫర్  2016, సందిించ్ వలళన వమకూా: 
సఽసన్  at trainer1@usa.vibrionics.org 

 UK ఆక్ఫర్డ: మిప ిషర్  ళ మినార్  31 జుల ై  2016, సందిించ్ వలళన వమకూా: జైయం at jeramjoe@gmail.com or by 

telephone at 020-8551 3979  

 USA ష ర్డ్ టవున్స, WV:  SVP శిక్షణ్ా శితయం 16-18 ళ  ుంఫర్ 2016, సందిించ్ వలళన వమకూా: సఽసన్ at 

trainer1@usa.vibrionics.org 

 UK ఆక్ఫర్డ : SVP శిక్షణ్ా శితయం  7-9 అకోు ఫర్  2016, సందిించ్ వలళన వమకూా జైయం: jeramjoe@gmail.com or 

by telephone at 020-8551 3979 

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

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
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 అద్ను సభాచాయం  

వ ైతిమాతుక్స్ యొకక అభవిదిు కి సహమడుత్ునూ చికిత్ా్ తుుణుల సభావేశలు 
ఈ రమా లేక తృియంబంలో సాచించ్ఫడున విధంగ ఇండుమా, UK భమిము USA (US లో కన పమనె్స కల్స దాామ) లో అనేఔ 

చికూతాస తుపణ్ుల సభారేఱలు జయఫడునవి. ర ైతిమాతుక్సస యొఔక అతేవిదిధకూ సహమడెతేనన ఇటలవంట ిసభారఱేలనఽ 
జయడం కొనసఖుతన ేఉంటలంద.ి 

ఔ సమీఔిత చికూతాస విధానబ ైన ర ైతిమాతుక్సస యొఔక విజమాతుకూ, ఈ చికూతాస విధానం యొఔక వివిధ కోణ్ాల  ై మోఖులు 
భమిము చికూతాస తుపణ్ులు అవగహన ఔయౌగమిుండటం చాలా అవసయం.  ఈ విషమాతున దిలులో  టలు కొతు సభారేఱలు 
జయఫడునవి. ఈ సభారేఱలలో వివిధ ఆశకూాఔయబ నై అంఱల   ైచ్యి చేమఫడుంద.ి ఈ సభారేఱల నఽండు కొతున భుకామంఱలు: 

1. ర ైతిమాతుక్సస చికూతాస విధానం   ైసభాజంలో అవగహన నఽ  ంచ్టం తిి సభారేశంలోనా ఔ సభానమబ నై చ్యిగ 
తుయౌచింద.ి విజమవంతబ నై పయౌతాలు లతేంచేందఽఔు భమిము అధిఔ సంకమలో మోఖులనఽ ఆఔమిషంచేందఽఔు, సాచ్ఛబ నై 

అంకూతఫావం, ద ైవం  ైభమిము ఈ చికూతాస విధానం   ైసంూయి విఱాసం భమమిు ఔయుణ్, ేిభలతో తుండుమునన హిదమం 

వంట ిలక్షణ్ాలు ధిానభతు అనఽబవభుఖల చికూతాస తుపణ్ులఔు లతేంచిన సపయౌతాలు దాామ త లుసఽకొనఫడుంద.ి అంతేకఔ, 

తృియానలు భమమిు ేిభ దాామ ఔ ఆమోఖమబ ైన రతావయణ్ాతున సిలుంచ్డం ర ైతమిాతుక్సస లో తుయంతయ విజమాతున 

సధించేందఽఔు అతమవసయం. 

2.  కొతా మోఖులనఽ భన ర ైతిమాతుక్సస ర ఫెైసట్ నఽ భమిము అందఽలో ఇవాఫడున వీడుయోనఽ చ్ాడభతు తృో ి తాసఴించ్టం 

అతమవసయం. ఆ  ైమోఖులఔు ఈ విధానం   ైఔయౌగ ైసందేహలనఽ తీమైి  మితనం చేమాయౌ. ఈ విధంగ చమేటం దాామ మోఖులఔు 
ర ైతిమాతుక్సస   ైభంచి అవగహన ఔయౌగ ిఈ చికూతాస విధానం   ైవిఱాసం ఔలుఖుతేంద.ి తదాామ సపయౌతాల యొఔక సంకమ 
 యుఖుతేంద.ి 

3. మోఖులఔు చికూతసనఽ అందించ ేసభమంలో ఏయడున వమతిమైఔ శకూాతు తొలగించేందఽఔు, చికూతాస తుపణ్ులు హో 'తృో నోతృో నో 
అనఽఫడ ేనాలుఖు రకమలునన కూీంద ిహరాభమన్ తృియాననఽ చ టం భంచిద:ి "ఐమామ్ సర  ; ఐ లవ్ మూ ; ో స్ పర గవ్ 
మీ; త్ాంక్స ము." 

4.  ద ైవం  ైసంూయి శయణ్ాఖతి ఫావంతో, మోఖులఔు చికూతసనఽ అందించ్వల నఽ. తిియొఔక రమధ ిసభసమఔు చికూతస ఇవాఫడునదా 
లేదామతు చింతించ ేఅవసయం లేదఽ. మోఖులఔు భందఽలనఽ ఇచేి  సభమంలో ేిభ ఫావంతో,"నా యొఔక తు ూయాభంద,ి 

ఇఔ  ైమీ దమ" మతు తుశశఫదంగ తృిమిాంచ్టం చాలా భుకమం. 

5. భంచి ఆమోగమతున తులఫటెుడాతుకూ కలేమం, భూతిండాలు, ఎడునిల్ ఖీంథఽలు భమిము ేిఖు వంట ిఅవమరలు తృో లంచ ే

భుకమ తృతనిఽ ఖుమించి చ్యి జయఫడుంద.ి చికూతాస తుపణ్ులు దీయఘ కయౌఔ రమధఽలఔు చికూతసనఽ అందించ ేసభమంలో ఈ 

అవమరలలో సభతేలమం ఏయయచేందఽఔు సహమడ ేమిశీభాలనఽ చేమిి ఇవాటం భంచింద.ి ఉదాహయణ్ఔు కలేమంలో 
విషదామా లు అధిఔంగ ఉండటం కయణ్ంగ ఫెసి్ు కమనసర్, బ దడె భమమిు ఫెో డ్ కమనసర్ వచేి అవకఱలు ఉంటాభ. 

ేిఖులలో జీయింకతు ఆహయం కయణ్ంగ రప, తదాామ ఆటజిం, అయీ్భర్, డమాఫెటసి్ ట ైప్ 1, ఊఫకమం వంట ిరమధఽలు 
ఏయడ ేఅవకశం ఉంద.ి అడునిల్ ఖీంధ ియొఔక ర పైలమం కయణ్ంగ డమాఫెటసి్, అధఔి యఔాతృో టల సభసమ భమమిు డు షిన్ 

వంట ిసభసమలు ఏయడవచ్ఽి. 

6.  భానవ జనఽమలు ఱశాతంగ తుయోజితఫడునవి కవప, అనగ రటకిూ రతావయణ్ాతున అనఽసమించి మణి్ాభం చ ంద ేఅవకశం 

ఉంద;ి ధిానంగ ఈ జనఽమలు భనభు ంచేందిమిాలతో తీసఽఔున ేఆహయం దాామ ఫిావితం అవపతాభ. అందఽచతే సమెైన 

ఎంఔలనఽ చసేఽకోవడం భుకమం. 
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7. ఫలబ నై ఆహయం, ధామనం, రమమామం, తుద,ి జఞఖయౄఔత భమిము ఏ న ైనా ఆనందం భమమిు ఉతాసహంతో చేమడం వంట ి

భంచి విషమాల తృిభుకమతనఽ మోఖులఔు వివమించ్టం అతమవసయం. అభత ేచికూతాస తుపణ్ుల భమమిు మోఖుల భధమ ఔ 

భంచి అనఽఫంధం ఏయడేంత వయఔు మోఖుల యొఔక జీవనఱ ైయౌ  ,ై చికూతాస తుపణ్ులు ఏ సాచ్నలు ఇవాఔుండా ఉండటం 

భుకమం. 

8.  మోఖులఔు మికూకయౌ ఉయోఖఔయబ నై భమమిు పలవంతబ నై అనేఔ తిేమఔ మిశభీాలు చికూతాస తుపణ్ులచ ేతమాయు 
చేమఫడెతేనానభ. అటలవంట ికొతున మిశభీాలు: 
కర ిసో ల్ మిశ్రభం: NM36 War + NM45 Atomic radiation + NM113  Inflammation + SM2 Divine       

Protection + SM5 Peace & Love Align + SM6 Stress + SR324 X-ray + SR348 Cortisone 

  ఫలాతుక ిసంఫంధించిన మిశ్రభం: NM2 Blood + NM12 Combination 12 + NM45 Atomic radiation + 

NM48 Vitamin Eye Comp + NM63 Back-up + NM67 Calcium + NM86 Immunity + OM1 Blood + 
OM28 Immune System + BR1 Anaemia + SM2 Divine Protection + SM5 Peace and Love 
Align + SM6 Stress + SM26 Immunity + SM41 Uplift + SR216 Vitamin E + SR223 Solar plexus 
+ SR225 Throat + SR256 Ferrum Phos + SR281 Carbo Veg + SR306 Phosphorus + SR324 X-
ray + SR360 VIBGYOR + SR361 Acetic Acid + SR494 Haemoglobin + SR509 Marrow + SR529 
Spleen + SR561 Vitamin Balance 

  ిమాణ సభమంలో ఉయోగ ంచవలసన మిశ్రభం: CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 

Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + 
CC10.1 Emergencies 

9. అల మీీలు విషమంలో, మోఖులఔు మోఖ తుమోధఔ శకూా ఫలఴనీడున కయణ్ంగ, CC12.1 Adult tonic భమిము CC12.4 

Autoimmune diseases మిశీభాలనఽ ఉదాహయణ్ఔు, CC4.10 Indigestion ఆహయ అలోమీీలఔు, CC19.2 

Respiratory allergies (ఱాస సంఫంధించిన అలోమీీలఔు) భమమిు CC21.3 Skin allergies (చ్యభ అలోమీీలఔు) 
ఉయోగించ్డం దాామ విజమవంతబ నై పయౌతాలు లతేసఽా నానభ. 

10.  ఆంట-ీఅల మీీ భందఽలు, సా తుఔ పతృ డు లేదా మోగ ియొఔక ఔపం వంట ిదామా లు నఽండు తమాయు చేమఫడున నోసో డెలు 
రమధ ిలక్షణ్ాల నఽండు ఉశభనం ఔయౌగించేందఽఔు మికూకయౌ ఉయోఖఔయంగ ఉనానమతు US చికూతాస తుపణ్ులు 
ఔనఽగొనానయు. ూమిా తురయణ్ కొయఔు ర ైతిమాతుక్సస భందఽలనఽ సఽదీయఘ కలం వయఔు తీసఽకోవడం భంచిద.ి 

11.  సభారేశంలో తృలగగ నన రయందమకిట సాపమిా ఔయౌగించ ేవిధంగ, చికూతస అందసిఽా నన సభమంలో తుయంతయం కొందయు చికూతాస 

తుపణ్ులు తభఔు ఔలుఖుతేనన దరిమనఽబూతేలనఽ తృలుంచ్ఽకోవడం జమగిింద.ి 

12. అనేఔ మోఖులు తిమగి ిమితృో ర్ు చమేఔతృో వటం, చికూతాస తుపణ్ులు ఎదఽమొకంటలనన ధిాన సభసమ. తదఽమ ిఅతృభంట భంట్ 

యొఔక సభమం భమిము తదేితు సాచించ ేఔ కయుడ నఽ తిి యొఔక మోగికూ ఇవాటం భాతబిే కఔుండా, అతృభంట భంట్ 

మోజున మలేతు క్షంలో భుందఽగన ేత యౌమజైమభతు మోఖులఔు నొకూకచ డం చాలా భుకమం. 

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

                                                      

                                                              ఒం శ్రర సయరం! 
 

 

సభ ర ైతమిాతుక్సస... ఉచితబ ైన, నాణ్మబ నై ర ైదమ సంయక్షణ్ దిశలో - మోఖులఔు ఉచితం 

 

 


