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 డా.జిత్ కే అగగరాల్ యొకక మాటలోో   

నోమఫ ైన తృహోకటటశనయోఔు, 
కైయళ తృహోకటటశనయలో  చేటిటన రరీశటఫ ైన ముదటిమతనం భభమిు గొ లేఴ యొఔక తుయథేిఔన గొ ఆనందం భభమిు వోంషణో 
మీఔు అంథషిా ధానన. ఈ ధ ల ఒనం ండెఖ జయలపఔుంటునన షందయబంలో కైయళ తృహోకటటశనయలో  నె ైణోేమఔ కైంథరఔోయణ్ం 
చేమఫడెతేననథ.ి  తోి షంఴతసయం ఈ భోజున భహాఫయౌ చఔీఴభిా తృహణాళ లోఔం నండ ిబూలోకహతుక ిఴచిి జోల షంక్షైభాతున షభ ి
చఽస్హా యతు రహస్హా ా లు చ ఫుతేధానబ. కైయళ బఔుా లు ఎలోపడఽ ఒనం షభమంలో అతిషందయఫ ైన భభిము ఆడంఫయఫ నై 
యేడెఔలన స్హామి థఴిమ చయణ్ాల ఴదదఔు తీషఔుఴచేియహయల. కైయళ భహశట ంా లో అయణ్ా పాఴనఖల అధేఔ తృహోకటటశనయలో  ఉధానయతు ఎంణో 
ఆనందంణో ణ లుపఔుంటుధానన.  
భుకమంగహ షంూయణ అంకతి పాఴంణో లఴేన అంథిషా నన భుఖుగ యల తృహోకటటశనయో ఴమకిాఖత విఴభహలన భభిము యహయల చికతిసన 
అందచేల అదబతఫ నై పయౌణాలన తృ ంథిన అధఔే భోఖ చభితలోన ఈ షంచిఔలో తృహలుంచకోఴడం భాక ంణో ఆనందంగహ ఉంథ.ి 
కైయళలో ముతాం 106 తృహోకటటశనయలో  ఉధానయల. కైయళఔు చ ంథని అధఔే తృహోకటటశనయలో  య ైదమ షదతృహమాలు లేతు గిభజిన తృహోంణాలు 
భభిము నేదభిఔం యహమనంచిమునన ఇతయ తృహోంణాలోో  తభ లఴేలన అంథిషా ధానయల. తభ ఇళోలోో  భోఖులన చఽడడఫే కహఔుండా 
ఆభోఖమ శితభహలన ఔీభం తఔుండా తుయాళ ంచడం థాాభహ ఖత ఏడె షంఴతసభహలలో ఐద లక్షల భోఖులఔు య ైఫరో  చికితసన 
అందజైరహయల. యహభ ిలేఴ ఎంణో వోంషతూమఫ నైథ.ి అంణేకహఔుండా, కైయళ తృహోకటటశనయలో  108CC నటెటటలన లేఔభించడఫ ేకహఔుండా 
యహటితు షమీఔభించటం కహయమఔీభాతున ఔడా చేటాట యల. ఇథ ిఔంటకి ిఔతునంచ ేథాతుక ిఔంట ేఎఔుకఴ తు. తోి యొఔక లస్హ ఐద 

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


 2 

వివిధ పాఖభులన జాఖీతాగహ షభఔభిి  తమాయలచేమఫడంిథ.ి ఇంత అదబతఫ నై లఴేన అందచలేనందఔు యహభకి ిభా 
సాదమూయాఔ ఔాతజఞతన భభిము వోంషలన ణ లుపఔుంటుధానభు. 
య ైతోమాతుక్సస చికితస నె ైఫేభు షోా తం అంథిషా నన శిక్షణ్ యొఔక ధాణ్మతన నెంచేందఔు ఇటఴీల ఔ కొతా విదాధాతున 
తృహోయంతేంచడం జభగిింథ.ి ఈ కొతా దధతిలో తోియొఔక శిక్షణ్ాభిా, ఔ అనబఴం ఖల తృహోకటటశనర్ యమయకే్షణ్లో ఉంచఫడెణాయల. ఈ 
దధతి శిక్షణ్ాయలా లఔు చాలా ఉయోఖఔయంగహ ఉంటుంథ.ి AVP లఔు (షహామఔ తృహోకటటశనయలో ) తగని శిక్షణ్ లతేంచేంత ఴయఔు 
భభిము VP స్హా బక ిచేభైంత ఴయఔు భభిము య ైతోమాతుక్సస లో ూభిాగహ లాయడేంత ఴయఔు ఈ కొతా కోిీమన కొనస్హగించడం 
జయలఖుతేంథ.ి "లవ్ ఆల్ షర్ా ఆల్" అనన స్హామీ యొఔక షంథవేం తయపపన మతుంచేందఔు చలే ేమోతనంలో ఇథ ిఔక 
చినన అడెఖు. 
చిఴభిగహ ఫే/జూన్ యహభహా లేకలో షఽచించఫడని విధభుగహ ఫాోడాకలటంగ్ ధ టార్క షఔీభభుగహ తుయాళ ంచఫడెతేననథ.ి 'అదనంగహ' 
విపాఖంలో భభి కొతున విఴభహలన మీయల ణ లుషకోఴచి. 
భునట ియహభహా లేకలోో  చ నన విధంగహ పోాయహతభఔ భీతిలో ఈ చికణిాస విదానం పభోఖతితు స్హదిస్్ా ందతు ధనే వినమూయాఔంగహ 
ణ లుపఔుంటుధానన. స్హట ియహభ ియొఔక షంక్షైభాతున ఆశిషఽా  ఆనందంణో తభ షభమాతున భభిము వకిాతు అంథిషా నన 
తృహోకటటశనయోందభిక ిధా సాదమూయాఔ అతేనందనభులన భభిము వోంషలన అందజషైా ధానన. 
నేోభూయాఔంగహ స్హబ లేఴలో  
డా.జై.క.ైఅఖభహాల్  

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

 ల ైబరి  మిశ్రమాలు ఉపయోగ ంచిన రోగ చర తి్లు  

1. కంట ిచూపు కోలోువుట  11958...ఇండియా   

భ ండె షంఴతసభహల నండ ిషహర్ట లెైట్ షభషమ (దఽయప ఴషా ఴపలు ఔనఫడఔతృ్ ఴపట) ఔయౌగిమునన ఔ 40 ఏళో భళ ళ య ఫైరో  
తృహోకటటశనయోన 2015 జుల ై 13 న షంథోించడం జభగిింథ.ి ఆఫ ఔు భాఔుమలర్ డిస్హట ా  (ఔంట ిఔండభహల ఫలళనీత) ఉననటుో గహ 
య ైదమలచ ేతుభహధ భించఫడింథ.ి ఆఫ  ఔంట ిచఽప యొఔక భితృ్ ర్ట : RE - 6/60 (ఔుడ ిఔనన), LE - 6/24* (ఎడభ ఔనన) భభిము 
తుమర్ విశన్ (షమీ థిఱోట) N36**. ఆఫ  లండన్ భభిము ఇండమిా లో అధఔే య దైమలన షంథోించడం జభగిింథ.ి ఆఫ  ఔీభంగహ 
ఔంట ిచఽప ూభిాగహ కోలోబ ేఅఴకహవభుందతు య ైదమలచ ేచ ఫడఫ ేకహఔుండా, ోంచంలో ఎఔకడ ధైా ఆఫ  ఔంట ిషభషమఔు 
చికతిస లతేంచిన షందయబంలో చికతిసఔు కహఴలలన కయలిలన ణాభు బభిస్హా భతు య దైమలు షయహల్ చేరహయల! 2013 డిలెంఫర్ లో 
ఔంట ిచఽప కోలోఴడం కహయణ్ంగహ ఆఫ  తన ఏవిబేశన్ ఇంజతూయల ఉథోమగహతుక ిభహజీధాభా చేమడం జభిగింథ.ి ఆఫ ఔు ఇతయ 

ఆభోఖమ షభషమలు లేతు కహయణ్ంగహ ఏ విధఫ ైన భందలన ఆఫ  తీషఔుధథే ికహద. ఖత కొతున షంఴతసభహలుగహ ఔుటుంఫంలో ఆఫ  
ఎదభొకంటునన షభషమలు భభిము ఔంట ిచఽప కోలోఴడం కహయణ్ంగహ ఆఫ  డినెశోన్ ఔు (భనష యొఔక ఔుీ ంఖుతృహటు) ఖుభ  ంథ.ి 

2015 ఆఖషట  20 న ఆఫ ఔు కిీంథ ికహంఫర లు ఇఴాఫడధిాబ: 

#1. CC7.2 Partial vision + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 
Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing…TDS  

#2. CC7.2 Partial vision…QDS రోస్ లటరోో  (పతూీరు) కలపబడని కంటి చుకకలు  

ఔ ధ ల భోజులలో భోగ ియొఔక ఔంట ిచఽప ఫ యలఖుడడం ముదలబంథ.ి ఔీభంగహ ఆఫ  ఴమఔుా లన ఖుయలా టటడం, టీవీ భభిము 
యహభహా లేకలో భుకమయహయాలన చదఴడం భభమిు ముఫ ైల్ తౄ్ నన ఉయోగించడం ఴంటవిి చేమఖయౌగింథ.ి ఇపడె ఆఫ  నెదద  
అక్షభహలన చదఴఖలుఖుణోంథ ిభభిము చినన అక్షభహలన చథియేందఔు వీలుగహ భాగినెబైంగ్ గహో లెసస్ (బూతదదభు) ఆఫ ఔు 
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ఇఴాఫడిధాబ. 2016 జుల ై 1 న ఆఫ  యొఔక ఔంట ిచఽప భకీ్ష పయౌణాలు: RE (ఔుడ ిఔనన) 6/24, LE (ఎడభ ఔనన) 6/9; 

షమీ థిఱోట ఇపడె ఆఫ  నలోలఔు తృహఠహలు ఔడా ధేయఖలుఖుణోంథ.ి ఔంట ిచఽపన తిభగి ిసో్హథించినందఔు బఖఴంతేతుఔు 
తన ఔాతజఞతలన ఆఫ  ణ లుపఔుంట ంథ!ి ఆఫ  ఇటకి ియ ఫైరో  భ ఫ డనీ తీషకోఴడం కొనస్హగిషా ననథ.ి 

తృికటీషనరో వివరణము :                    
ఎటుఴంట ిచికతిస థాాభహ క్షీణ్ ంచిన చఽపన తిభగి ితృ ంథే అఴకహవం లేతు ఈ భోగిక,ి య ైతమోాతుక్సస థాాభహ ఔంట ిచఽప ూభిాగహ తిభిగ ి

భహఴడం ఖభధాయహం.  

సంతృదకుతు వివరణము : 
* షరీ్ట-వ ైటడేనీస్ (హరసాదృఴీ/ దూరపు తృరాలేతు): 6/6 సధారణ దృఴీ యొకక రీడింగ్స్. 6/12 ఉనీ వయకుా లు 6m లో ఉనీ 

వసుా వులను మాతి్మే చూడగలుగుతారు. అయత ేసధారణ దృఴీ గల వయకుా లు 12m వరకు వసుా వులను చూడగలుగుతారు. షరీ్ట 

వ ైట్ ఉనీ లరు సమీపంలో ఉనీ వసుా వులను మాతి్మే చూడగలుగుతారు. 6/12 లేక 6/24 కొలత్లు ఉంటే, షరీ్ట వ ైట్ సమసయ 
ఉందతు అరథం.  

** హరసాదృఴీ యొకక బలశీనత్: సరషాదాఱట యొకక ఫలళనీత : N5 అదఔి సరషాదాఱట న, N7-N8 షాల ఫలళీనతన, N10-

N18 కొంత ఫలళనీతన, N20-N36 తీఴఫో ైన ఫలళీనతన భభిము N48 అతి తఔుకఴ సరషాదాఱట న షఽచిస్హా బ. 

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

2. ముఖము ల వైర్యము కవడము, అతిరోమత్ాము (Facial discolouration, hirsutism) 11958...ఇండియా  

భూడె యహభహలఔు భుంద తన భుక చయభభు య ఴైయణయభు కహఴడభు ఖభతుంచిన ఔ 70 షంఴతసభహల భళ ళ 2016 ఫఴోభ ి

29 న తృహోకటటశనయలన షంథోించడం జభగిింథ.ి ఆఫ  యొఔక భ ండె ఫుఖగల నెై చయభభు యంఖు భాయడఫ ేకహఔుండా, ఖడడం భ ండె 
య ైపలా జుటుట  నెభిగింథ.ి ఈ లక్షణ్ాలఔు కహయణ్ం ఆఫ  ఎండలో ఎఔుకఴగహ తు చేమడం కహఴచి. య దైమలచ ేఆఫ ఔు ఫ లల ైట్ కటీభు 
ఇఴాఫడింథ,ి అబణ ేఆఫ ఔు ఈ కటీభు థాాభహ ూభిాగహ ఉవభనం ఔలఖలేద. 

ఆఫ ఔు కిీంథ ిమివీభాలన (కహంఫర లు) ఇఴాడం జభిగింథ:ి                                   

#1.  CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin 
tonic…TDS   

#2.  CC8.1 Female tonic + CC21.1 Skin tonic…TDS భోస్ యహటర్ (తూయల) లో ఔయౌన భుకం నె ైూమడాతుక ి  

య ైఫరో  చికతిస తృహోయంతేంచిన తభహాత ఆఫ  ఫ లల ైట్ కటీభున ఉయోగించలేద. భూడె భోజులోో  ఆఫ  యొఔక చయభం 50% 

ఫ యలఖుడింథ.ి ఔ యహయంలో ఆఫ  చయభం 80% ఫ యలఖుడడఫ ేకహఔుండా ఆఫ  యొఔక ఖడడం నెనైనన జుటుట  ూభిాగహ 
ణొలగితృ్ బంథ.ి 2016 ఫేలో ఆఫ  చయభ షభషమ థాథాప ూభిాగహ ణొలగితృ్ బంథి (2%). ఆ షభమంలో ఆఫ  #1 కహంఫర న 
TDS మోణాదలో తీషకోఴడం భభమిు #2 కహంఫర న భుకంనె ైూమడం కొనస్హగించాయల. 

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

3. ఉబుు నరలు, ళాసకోశ్ అలెరీీ 11958...ఇండియా  

ఉఫుఫ నభహల కహయణ్ంగహ ఔయౌగని తీఴఫో నై ధొనణో ఔ 30 ఏళో భళ ళ 2016 ఫఴోభ ి17న చికతిస కొయఔు య ైఫరో  తృహోకటటశనయలన 

షంథోించడం జభిగింథ.ి ఆఫ  ఔ షంఴతసయం నండ ిఈ షభషమణో ఫాధడెతేధానయల. తీఴ ోధొన కహయణ్ంగహ ఆఫ ఔు భహతిళోైు తుద ో

టేటథ ికహద. భోగ ియొఔక ధానభభగహభిక ిఇథ ేభోఖ లక్షణ్ం ఉండేథ ికహఫటిట ఈ షభషమ భోగిక ిఴంరహనఖతంగహ ఴచిిముండఴచి. 

ఆఫ ఔు ఖత భ ండె షంఴతసభహలుగహ దభుభ అల భీీ కహయణ్ంగహ భ  ధ ైటసి్ (ధాలఔమందయౌ భంట- యహమద)ి. ఆఫ ఔు కిీంథ ిభోఖ 
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లక్షణ్భులు ఉండేవి : భుఔుక నండ ితూయల కహయలట, తేభుభలు భభిము గొంతే ధొన. ఈ షభషమ నండ ిఉవభనం కొయఔు ఆఫ  
అంతఔు భుంద సో మియోతి చికతిసన తీషకోఴడం జభగింిథ ిగహతు ఆఫ ఔు ఉవభనం ఔలఖలేద. కిీంథ ియ ఫైరో  మివీభాలు 
ఆఫ ఔు ఇఴాఫడధిాబ: 

ఉబుు నరల సమసయకు: 
#1. CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  

#2. CC3.7 Circulation…QDS  తూటలిో ఔయౌన కహళునె ైూత 

ళాసకోశ్ అలెరీీ సమసయకు: 
#3.  CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.7 

Throat chronic…6TD  

ఈ చికితసన తీషకొధ ేషభమంలో ఆఫ  ఇతయ భందలన తీషకోలేద. ఔ యహయం తభహాత భోగిక ికహళు ధొపలు 50 % 

తగిగతృ్ మాబ. భ ండె యహభహల తభహాత కహళు ధొపలు 90% తగహగ బ గహతు ఇతయ లక్షణ్ాలలో (భుఔుక కహయలట, తేభుభలు 
భభిము గొంతే ధొన) 75% ఉవభనం భాతఫో ేఔయౌగింథ.ి భార్ి 17న ఆఫ  కహళు ధొపలు ూభిాగహ తగిగతృ్ మాబ. #1 

భభిము #2 కహంఫర ల మోణాద BDక ితగిగంచఫడింథ.ి ఐద యహభహల తభహాత ఆఫ  య ైఫరో  భందలన తీషకోఴడం ఆనంథ.ి 
ఏనోల్ 10 న ఆఫ ఔు భ  ధ టైసి్ షభషమ నండ ిూభిాగహ (100%) ఉవభనం ఔయౌగింథ.ి #3 యొఔక మోణాద ఆనె ైభూడె యహభహలలో 
ఔీభంగహ తగిగంచఫడింథ.ి 2016 ఫే లో ఆఫ ఔు కహళు ధొన లేథా భ  ధ టైసి్ షభషమలు తిభిగ ిఔలఖలేద. 

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

4. బరిసీ్ కయన్ర్ట 11993...ఇండిమా   

ఫ సో్ట కహమనసర్ యహమదకి ిఴయలషగహ అలోో తి చికితసలన తీషకొతు భంచం టిటన ఔ 50 ఏళో భళ ళ యొఔక ఔుటుంఫ షబుమలు య ఫైరో  
తృహోకటటశనయోన షంథోించడం జభిగింథ.ి 2013 భార్ి లో ఆఫ ఔు కహమనసర్ యహమద ిఉందతు తుభహధ భించఫడింథ.ి ఆఫ ఔు కిీంథ ిచికతిసలు 
చేబంచడం జభిగింథ:ి ఔ కహమనసర్ ఉనన భొభుభ రహషార చికతిస థాాభహ ణొలగించడం, భడైియోత యన భభమిు కటమోత యన 
(యస్హమనచికతిస). ముదట ో  ఈ చికితసలు విజమఴంతఫ నైటుో  అతునంచింథ ిగహతు కహమనసర్ తియఖఫ టటడంణో ఆఫ ఔు థ ికటమోత యన 
లెశన్స ఇఴాఫడధిాబ. ఈ చికితస యొఔక పోాయహతుక ితటుట కోలేఔ ఆఫ  భంచానడింథ.ి  

2013 లెనెటంఫర్ 1 న ఆఫ ఔు కిీంథ ిమివీభాలణో చికతిస ఇఴాఫడింథ:ి 

CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…6TD 

భ ండె ధ లల తభహాత నఴంఫర్ 1న, ఆఫ  ఆభోఖమలాతి 50% ఴయఔు ఫ యలఖుడింథ.ి షహామం లేఔుండా భోగ ినడఴడం 

తృహోయంతేంచింథ.ి ధాలుఖు ధ లల  తభహాత 2014 జనఴభ ిలో, ఆఫ  ఆభోఖమం 75% ఫ యలఖుడింథ.ి భోగ ితన భోజుయహభ ీనలన 
చేషకోఖయౌగింథ.ి ఆయల ధ లల తభహాత భార్ి లో ఆఫ  ఆభోఖమంలో 90% ఫ యలఖుదల ఏయడింథ.ి 2014 ఫేలో ఆఫ  కహమనసర్ యహమద ి

నండ ిూభిాగహ కోలుఔుంథ.ి ఆ షభమంలో చలేన భశి్రలనలో కహమనసర్ యహమద ియొఔక జాడ ఔతునంచలేద. కిీంథ ివిధభుగహ భోగిక ి

భంద యొఔక మోణాద తగిగంచడం జభిగింథ:ి ఔ ధ ల ఴయఔు TDS, తదభ ిధ ల BD, ఆనె ైఆయల ధ లలఔు OD, ఆ తభహాత OW, 

తభహాత థిళనే భోజులఔు ఔస్హభ.ి 2016 ఆఖషట  ధాటిక ిఆఫ  ఆభోఖమంగహ జీవిస్్ా ంథ ిభభమిు షంయక్షణ్ కొయఔు య ఫైరో  భ ఫ డనీ 
ధ లక ిఔస్హభ ితీషఔుంట ంథ.ి 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. తొృ టీ, రిగు మర యు మూతి్ండములో కయన్ర్ట 11993...ఇండియా  

కహమనసర్ యొఔక అంతిభ స్హా బక ిచేయలఔునన ఔ 58 ఏళో భళ ళ 2013 జుల ై 20 న తృహోకటటశనయోన షంథోించడం జభగిింథ.ి 

తృహోకటటశనయోన షంథోించడాతుక ిఆయల ధ లల భుంద నండ ిఆఫ  అలోో తి భందలణో తృహటు ఆయల కటమోత యన లెశనో  తీషకోఴడం 

జభగిింథ ిగహతు షతపయౌణాలు లతేంచలేద. కిీంథ ిషభషమలణో భోగ ిఫాధడింథ:ి తృ టటలో తీఴఫో ైన ధొన, వభయీ ఫయలఴపన కోలోఴడం, 

తీఴఫో నై అలషట తృహథాలోో  యహప భభమిు జుటుట  కోలోఴడం. భోగ ిభంచాన డింథ ిభభమిు ఆవ కోలోబంథ.ి తృహోకటటశనర్ భోగ ి

యొఔక య ైదమ భకీ్షల భితృ్ యలట లన చఽడడం జభిగింథ.ి 

కిీంథ ికహంఫర లు భోగిక ిఇఴాఫడధిాబ: 

CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…TDS 

భ ండె ధ లల తభహాత ఆఫ  ఆభోఖమ లాతిలో 50% ఫ యలఖుదల ఏయడింథ.ి కిీంథ ిభాయలలు భోగిలో ఏయడాడ బ: జుటుట  తిభగి ినెయఖడం 

ముదల ైంథ,ి తృహథాలలో యహప తగిగంథ,ి అలషట తగిగ నడఴడం తృహోయంతేంచింథ.ి అనంతయ షంథోింపలలో (తౄహలో అప్) భోగ ిఆభోఖమ 
లాతిలో భభింత ఫ యలఖుదల ఔతునంచింథ.ి ఆఫ ఔు చమేఫడని య దైమ భీక్షల పయౌణాలు భోగ ియొఔక ఫ యలఖుడని ఆభోఖమ లాతితు 

తోితంతంచాబ. 2014 జనఴభ ి15 న, కహమనసర్ యహమద ినండ ి100% కోలుఔుననటుో గహ భోగ ిణ లడం జభగిింథ.ి య ైఫరో  భ ఫ డ ీ

యొఔక మోణాద ఔీభంగహ భూడె ధ లలఔు ఔ స్హభకి ి(షంయక్షణ్ కొయఔు) తగిగంచఫడింథ.ి 2016 ఆఖషట  ధాటకి ిఆఫ  ఆభోఖమంగహ తన 

జీవిణాతున ఖడెపణోంథ ిభభమిు య ఫైరో  భ ఫ డనీ భూడె ధ లలఔు ఔస్హభ ితీషకోఴడం కొనస్హగసి్్ా ంథ.ి 

సంతృదకుడ ివివరణము : ఈ యొకక తృికటీషనర్ట ఇద ేకంబర ను ఉపయోగ ంచి అనేక కయన్ర్ట రోగులకు విజయవంత్ంగ చికిత్్ను 
ఇచిియునాీరు. చోటు లేనందఴలన అతున భోఖ చభితలోు చోభించడం వీలుడడం లేద. 

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

6. మూతి్ండ ల ఫైలయం 11993...ఇండియా  

ఔ షంఴతసయం నండ ియహభహతుక ిభూడె స్హయలో  యఔావుథిధ  చికితసన చేబంచఔుంటునన ఔ 44 ఏళో ఴమకిా తృహోకటటశనయలన 

షంథోించడం జభిగింథ.ి అతన థరయఘకహలంగహ ఫాధడెతేనన తాిడ,ి ఫ ైగైీన్ తలధొన ఴంట ిషభషమలఔు అధేఔ అలోో తి 

భందలనె ైఆదాయడ ిఉండయేహయల. 2010లో భోగకి ిభూతనోండంలో యహమద ిముదల ైంథ.ి భ ండె షంఴతసభహల తభహాత అతతు 

కిీమాటతిున్ స్హా బ 9క ినభెిగ ియఔావుథిధ  (డమాయౌలస్) చికతిస థాాభహ తగిగంచడం జభిగింథ.ి భోగ ితృహోకటటశనయలన షంథోించిన షభమంలో 
భోగ ియొఔక యఔా భిరోధన భితృ్ యలట ల థాాభహ భూతనోండ షంఫంధఫ నై తృహభహమితేలు చాలా అదఔింగహ ఉధానబ. 

భోగిక ికిీంథ ికహంఫర లన ఇఴాడం జభిగింథ:ి 

CC12.1 Adult tonic + CC13.4 Kidney failure + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD 

భోగ ియ ఫైరో  భందలణో తృహటు అలోో తి భందలన తీషకోఴడం కొనస్హగించాయల. భ ండె ధ లల తభహాత భోగ ియొఔక కిీమాటతిున్ 

స్హా బ 3 నండ ి3 .5 క ితగిగతృ్ బంథ ిభభిము యఔావుథిధ  చికతిస యహభహతుక ిభ ండె స్హయలో  భాతఫో ేఇఴాఫడింథ.ి ధ లా థళిేన భోజుల 

ఖడచిాఔ యఔావుథిధ  చికితస కఴైలం యహభహతుక ిఔ స్హభ ిభాతఫో ేఇఴాఴలల ఴచిింథ.ి 2014 జనఴభ ి1 నండ ియఔావుథిధ  చికతిస ధ లక ి

ఔస్హభ ిభాతఫో ేఇఴాడం జభగిింథ ిభభిము భోగ ియొఔక కిీమాటితున్ స్హా బ 2.5 నండ ి3 క ితగిగంథ.ి 2014 భార్ి 1 న 

కిీమాటతిున్ స్హా బ 1.9 క ితగిగతృ్ ఴడం కహయణ్ంగహ యఔావుథిధ  చికతిస చేల ేఅఴషయం లేదతు య దైమలచ ేచ ఫడింథ.ి య ైఫరో  భ ఫ డ ీయొఔక 

మోణాద ఔీభంగహ కిీంథ ివిధభుగహ తగిగంచఫడింథ ి: 2014 భార్ి 1 నండ ిఔ ధ ల ఴయఔు OW, ఆ తభహాత భ ండె ధ లల ఴయఔు 
ధ లఔు ఔస్హభ.ి ఆ తభహాత య ైఫరో  భ ఫ డ ీఆఫడింథ.ి 2016 ఆఖషట  ధాటిక ిభోగ ిఆభోఖమఴంతంగహ జీవిషా ధానయల. 

కిీమాటతిున్ స్హా బలనె ైషంతృహదఔుతు విఴయణ్: 
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యఔాంలో కిీమాటితున్ యొఔక స్హదాయణ్ స్హా బ : ముఖయహభలిో షభాయల 0 .6 నండ ి1.2 mg /dl భభమిు ఆడయహభలిో 0.5 to 1.1 

mg /dl ఆభోఖమఴంతఫ నై ముఴఔులలో కిీమాటితున్ స్హా బ స్హదాయణ్ స్హా బ ఔంట ేఅదిఔంగహ ఉండఴచి. ఴాదధ లలో కిీమాటితున్ 

స్హా బ స్హదాయణ్ స్హా బ ఔంట ేతఔుకయ  ైఉండఴచి. శివుఴపలలో, ఔండభహల ఎదఖుదల ఫటిట 0.2 లేథా థరతు ఔంట ేఅదఔింగహ 
ఉంటుంథ.ి తృ్ శకహహాయలోం, వభయీ ఫయలఴప తగిగతృ్ ఴడం భభమిు థరయఘకహయౌఔ యహమధలు కహయణ్ంగహ యఔాంలో ఴమషసక ితగని 

కిీమాటతిున్ స్హా బ ఔంట ేతఔుకఴ ఉండఴచి. 

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

7. మూతి్ండాలోో  రళ్లో  11993...ఇండియా   

2013 జనఴభలిో భూతనోండాలోో  భహళైో  ఉననటుో గహ య దైమలచ ేతుభహధ యణ్ చమేఫడని ఔ 32 ఏళో భళ ళ లనెెటంఫర్ లో య ైఫరో  
తృహోకటటశనయలన షంథోించడం జభగిింథ.ి భోగ ియొఔక స్హకన్ భితృ్ యలట  లో 3mm, 6mm, 6.5mm and 8mm భిభాణ్ాలు ఖల ధాలుఖు 
భహళైో  ఔతునంచాబ. ఆఫ  కిీంథ ిషభషమలణో ఫాధడింథ:ి తీఴ ోనడెభు ధొన, వీప ధొన, తృహథాలోో  యహప భభమిు భూత ో
విషయీన షభమంలో ఇఫఫంథ.ి ఆభశైన్ చేబంచకోభతు య దైమలచ ేఆఫ ఔు షలహా ఇఴాఫడింథ ిగహతు ఆఫ  అంగీఔభించలేద. భోగ ి

కటళో ధొపలణో ఔడా ఫాధడెత ఉండథే.ి ఔ షంఴతసయం నండ ిఆఫ  కహయిౌమం తీషఔుంటృ ఉండథే.ి 

2013 లెనెటంఫర్ 8 న ఆఫ ఔు కిీంథ ికహంఫర లన ఇఴాడం జభగిింథ:ి  

CC12.1 Adult tonic + CC13.5 Kidney stones + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

భోగ ియ ఫైరో  చికితసన తృహోయంతేంచ ేభుంద అలోో తి భందలన తీషకోఴడం ఆనంథ.ి భ ండె ధ లల తభహాత 2013 నఴంఫర్ 3న భోగ ి

తన ఔడట ిస్హకన్ భితృ్ యలట న తృహోకటటశనయలక చఽనంచింథ.ి ఆ భితృ్ యలట  థాాభహ భోగకి ిభూతనోండాలోో  భ ండె భహళైో  భాతఫో ే

మిగలిామతు, యహట ిభిభాణ్ం 4mm భభిము 5mm క ితగిగతృ్ బందతు ణ యౌలంథ.ి 2014 జనఴభ ి4 ధాటకి ిభూతనోండాలోో  భహళైో  

ూభిాగహ ణొలగితృ్ మామతు ణ యౌలంథ.ి భంద యొఔక మోణాద ఔీభంగహ OWఔు తగిగంచఫడింథ.ి ఆభోఖమ షంయక్షణ్ కొయఔు ఈ 

మోణాదలో భ ఫ డనీ ఆయల ధ లలఔు భోగ ితీషకోఴడం జభగిింథ.ి భోగిక ిఇటఴియఔు భహళు షభషమ తిభగి ిఔలఖలేద. 

షంతృహదఔుతు విఴయణ్: ఈ భోగ ికహయిౌమం గోయ్లన తీషఔుధథే.ి ఈ గోయ్ల థాాభహ భూతనోండాలోో  భహళైో  ఏయడ ేభోాదభు ఉందతు 

ఔనగొనఫడింథ.ి కిీంథ ియౌంక్స లో భూతనోండాలోో  భహళు తుయహయణ్ఔు ఉయోఖడ ేషలహాలు ఇఴాఫడధిాబ:  

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/kidney-stones/basics/prevention/con-20024829. 

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

8. సో ర యావస్ (విచర ి క చరమరోగము) 11993... ఇండియా  

ఐద షంఴతసభహల నండ ిస్ భిమాలస్ యహమదిణో ఫాధడెతేనన ఔ 41 ఏళో ఴమకిా 2014 లనెెటంఫర్ 7 న తృహోకటటశనయలన షంథోించడం 

జభగిింథ.ి యహమద ి లక్షణ్ాలు తృహోయంబఫ నై షభమంలో భోగ ి చయభం నెై అల భీీ క ి షంఫందించిన ఆబంటటభంట్ (లేనం) ూమడం 

జభగిింథ.ి థాతు తభహాత భోగ ియొఔక చయభం ఎయీగహ భాభి దయద ముదల ై గోకోకఴడం కహయణ్ంగహ చయభం ఊడితృ్ ఴడం తృహోయంబఫ ైంథ.ి 

చయభం నె ైగహమాలు వభీయభంతము యహమనంచడం కహయణ్ంగహ భోగ ిఇతయలలన ఔయౌలేందఔు ఇఫఫంథిడయేహయల. భోగ ిఅలోో తి భభిము 
ఆముభైాద చికతిసలన మోతినంచాయల గహతు పయౌతం లతేంచలేద. య ైతోమాతుక్సస తృహోయంతేంచ ేభుంద భోగ ిఆ భ ండె చికితసలన 
ఆడం జభిగింథ.ి 

భోగిక ికిీంథ ిభ ఫ డలీు ఇఴాఫడధిాబ: 

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

భ ండె ధ లల తభహాత నఴంఫ ర్ లో భోగిక ి75% ఫ యలఖుదల ఏయడింథ.ి దయద భభిము చయభం భహయౌతృ్ ఴడం ఴంట ిషభషమలు   
తగిగతృ్ మాబ. గహమాల నె ైకొతా చయభం భహఴడం ముదలబంథ.ి య ైఫరో  తృహోయంతేంచిన ఐద ధ లల తభహాత 2015 ఫఴోభ ి5న భోగకి ి   

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/kidney-stones/basics/prevention/con-20024829
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ూభిాగహ తగిగతృ్ బంథ.ి గహమాలు ూభిాగహ తగిగతృ్ మాబ. భంద యొఔక మోణాదన ఔీభంగహ 2015 జూన్ ఴయఔు OW క ి

తగిగంచడం జభగిింథ.ి ఆనె ైచికతిస తులఫడింథ.ి 2016  ఆఖషట  ధాటిక ిభోగిక ిచయభ షభషమ తిభగి ిభహలేద. 

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

9. అధిక రకాతోృ టు, ల రీకోస్ అల్రుో  (వరజ విణములు) 11276... ఇండియా  

ఏడె షంఴతసభహల నండ ియఔాత్ృ టు భభమిు థిళనే షంఴతసభహల నండ ిభ ండె కహళోలోో  య భకిోస్ అలసయలో  ణో ఫాధడెతేనన ఔ 

55 షంఴతసభహల భళ ళ 2015 నఴంఫ ర్ 14 న తృహోకటటశనయలన షంథోించింథ.ి ఆ షభమంలో భోగ ియొఔక య భీకోస్ పండో నండ ి

యఔాం భభమిు ణ లోట ిదఴోభు కహయడంణో తృహటు ధొనగహ ఔడా ఉంథ.ి అంణేకహఔుండా భోగిక ికహళు యహపలు కహయణ్ంగహ నడఴడం 

ఇఫఫంథఔియంగహ అతునంచింథ.ి య ైదమడె షలహా నె ైఆఫ  కహళోనె ైఔటుట  ఔటుట ఔుననథ.ి ఆఫ  యొఔక తెన 220 /100. అంతఔు భుంద 
భోగ ిఈ భ ండె షభషమలఔు అలోో తి, ఆముభైాదం భభిము సో మియోతి చికతిసలన తీషఔుధేథ ిగహతు ఉవభనం ఔలఖలేద. 

కిీంథ ిమివీభాలన భోగిక ిఇఴాడం జభగిింథ:ి 

#1. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC3.7 Circulation + CC15.1 Mental & Emotional tonic...5TD 

#2. CC8.6 Menopause + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia…5TD 

చికతిస తృహోయంతేంచిన ఔ ధ ల ఴయఔు య ైఫరో  మివీభాలణో తృహటు భోగ ిఅలోో తి భందలన ఔడా తీషకోఴడం జభిగింథ.ి యహయం భోజుల 

తభహాత భోగ ియొఔక తె.న స్హదాయణ్ స్హా బక ిచేయలఔుంథ ిగహతు ఆఫ  #1 న 5TD మోణాదలో తీషకోఴడం కొనస్హగించింథ.ి 

డిలెంఫర్ 25 న, # 2 భుందఔు ఫదలుగహ # 3 ఇఴాఫడింథ:ి 

#3. CC21.11 Wounds & Abrasions + #2...5TD 

డిలెంఫర్ ధ లాకయలక ిభోగి యొఔక ఆభోఖమ లాతిలో 50% ఫ యలఖుదల ఏయడింథ.ి తృహోకటటశనర్ భోగ ియొఔక కహళోఔు ఔటిటన ఔటుట న 
ణొలగించభతు షలహా ఇచాియల.  

భ ండె ధ లలోో  భోగిక ియేభికోస్ పండెో  80% ఴయఔు తగిగతృ్ మాబ. ఆఫ  భ ండె కహళైు థాథాప స్హదాయణ్ లాతిక ిచయేలఔుధానబ 

భభిము ఆఫ  స్హదాయణ్ంగహ నడఴడం తృహోయంతేంచింథ.ి అబణ,ే కహళు యహప తఖగలేద.  

థరతు తభహాత భోగిక ిఔ మోాణ్ం చలే ేఅఴషయం ఴచిింథ.ి మోాణ్ ంచిన తభహాత భోగిక ియేభకిోస్ పండెో  తిభగి ిఏయడాడ బ. 

అందఴలన జనఴభ ి25న భోగకి ికిీంథ ిభ ఫ డలీు ఇఴాఫడధిాబ: 
#4. CC10.1 Emergencies + #1...QDS ఔ ధ ల ఴయఔు, అందఴలన #1 ఆఫడింథ.ి 

#5. CC17.2 Cleansing…TDS ఏడె భోజుల ఴయఔు 

#6. CC3.7 Circulation + CC21.11 Wounds & Abrasions…5TD గహమాలన షప, తేలల, మిభిమాల చ టుట  

యొఔక కొభభ భభిము ఆఔులు, యేతృహఔులు, తభలతృహఔులు భభిము ఉప ఔయౌన ఉడికించిన తూయలణో వుబంో చలేన తభహాత 

షాచఛఫ నై కొఫఫభ ినఽధ లో ఔయౌన చయభం నెై ూమఴల న. ఆఫ  #3 తీషకోఴడం కొనస్హగంిచింథ.ి 

భాయలలు చమేఫడని భ ఫ డలీన తీషకోఴడం తృహోయంతేంచిన తభహాత, భోగ ియొఔక యహచిన కహళు నండ,ి దఴోమం కహభింథ.ి ఇథ ిఔ 

అనఔలఫ నై షఽచనమతు ఆఫ  య దైమలు చ తృహయల. ఔీభంగహ భోగ ియొఔక భిలాతి ఫ యలఖుడ,ి భూడె యహభహలలో 40% 

ఉవభనం ఔయౌగింథ.ి యఔా షోయణ్ ఫ యలఖుడ ిషప యంఖులో ఉనన పండెో  ఎయీగహ భాభహబ. ఆఫ  కహళు యహపలు 65% ఴయఔు 
తగిగతృ్ మాబ. 

ఫఴోభ ిచిఴభలిో భోగ ియొఔక ఆభోఖమ లాతి ఫ యలఖుడని కహయణ్ంగహ, #4 యొఔక స్హా నంలో #1 ఇఴాఫడింథ ిభభమిు #3 భభిము 
#6 కొనస్హగించఫడధిాబ. భభో భ ండె ధ లల తభహాత ఏనోల్ లో భోగిక ి60 నండ ి70 % ఫ యలఖుదల ఏయడింథ.ి ఆఖషట  20 ధాటకి ి

భోగ ియొఔక ఆభోఖమ లాతిలో 85% ఫ యలఖుదల ఏయడింథ.ి గహమాలు చాలా ఴయఔు ఎండితృ్ బ, కొతా చయభం భహఴడం 
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తృహోయంబభబంథ.ి భోగ ియొఔక తె.న స్హదాయణ్ స్హా బలో తులఔడగహ ఉంథ.ి 2016 ఆఖషట  భితృ్ యలట  లో ఆఫ  యొఔక తె.న 128 /86 

అతు ణ యౌలంథ.ి భోగ ియహమద ితుయహయణ్ కొయఔు #1 న తీషకోఴడం కొనస్హగిస్్ా ంథ.ి ూభిా ఉవభనం కొయఔు #3 భభిము #6 

మివీభాలలో CC21.1 చయేిఫడింథ.ి ఆఫ  ఖత ఎతుమిథ ిధ లలుగహ ఏ విధఫ నై అలోో తి భందలన తీషకోలేద. 

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

10. బరడ్ ల టీింగ్స (తుద్రలో పకకను త్డపటం) 11276... ఇండియా  

తోిభోజు తుదలోో భూత ోవిషయీన చేల ేలక్షణ్ం ఖల ఔ ఆయల షంఴతసభహల ఫాలుడ ియొఔక తయోౌ తండెోలు 2015 నఴంఫర్ 9 న 

తృహోకటటశనయలన షంథోించడం జభగిింథ.ి ఖత ఐద ఏళోగహ అలోో తి, ఆముభైాద భభిము సో మియోతి చికితసలన 
తీషఔుననటకిట షతపయౌణాలు లతేంచలేద. ఈ షభషమ కహయణ్ంగహ భభిము తయోౌ తండెోలు తన ణోఫుటుట ఴపలణో తృ్ లిడంణో ఆ 

నలోయహడె తుభహవ తుషాసలఔు ఖుయమామడె.  

ఆ నలోయహడకి ికిీంథ ిభ ఫ డలీన ఇఴాడం జభగిింథ:ి 

CC12.2 Child tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic…5TD  

ఔ యహయంలో నలోయహతుఔు తుదలోో ఔకన తడడం షభషమ ూభిాగహ తగిగతృ్ బంథ ి(100%). తయోౌ తండెోలణో తృహటు ఆ నలోయహడె 
ఎంణో ఆనంథించాయల. ఆనె ైఐద యహభహల షభమంలో భ ఫ డ ీయొఔక మోణాద ఔీభంగహ తగిగంచఫడింథ.ి ఏడె ధ లల తభహాత 2016 

జుల ై లో తృహోకటటశనయలన ఔయౌలన షభమంలో నలోయహడకి ిఫ డ్ య టిటంగ్ షభషమ తిభగి ిభహలేదతు ణ యౌతృహయల. 

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

11. మతిభిమ 11576... ఇండియా  

భతిబభోణో ఫాధడెతేనన ఔ 13 షంఴతసభహల ఔుభాయలడితు తండి ోతృహోకటటశనర్ ఴదదఔు తీషఔు భహఴడం జభగిింథ.ి ఖత ఏడె 
ధ లలుగహ ఆ ఫాలుడె షఽకల్ క ియ మ్ో ందఔు తుభహఔభించడఫ ేకహఔుండా అపడపడె ఉథాలనత భభిము ఉథేాగహతుక ి

ఖుభ  మామడె. 

తృహోకటటశనయలన షంథోించడాతుక ిథ ిధ లలు భుంద నండ ిభోగిక ిఴోయాధాయఫ నై లక్షణ్ాలు తృహోయంబభమామబ. విజమఴంతంగహ 
స్హఖుతేనన తన తండి ోయొఔక యహమతృహయం ూభిాగహ నశటతృ్ బన 14 ధ లలు తభహాత ఇతతుక ిభతిబభో షభషమ తృహోయంబభబంథ.ి ఆ 

తభహాత ఔ భణాచాయలమడె కభహన్ తృహభహమణ్ చేమడం థాాభహ కోలుఔుధానడె భభిము షఽకల్ క ితిభిగ ియ ళోడం తృహోయంతేంచాడె. 
అబణ ేభ ండె ధ లల తభహాత అతన షఽకల్ క ియ ళోడం తిభగి ిభాధేరహడె. భోగితు అధేఔ భధోయ ైదమ తుపణ్ులు భభిము య దైమల 

ఴదదఔు తీషఔు య ళోడం జభిగింథ ిగహతు భోగ ిచికతిసఔు షసఔభించలేద. అలోో తి భందలన తీషఔుధేందఔు ఔడా తుభహఔభంిచాడె. 

10 జనఴభ ిభోగిక ికిీంథ ిభ ఫ డలీు ఇఴాఫడధిాబ: 

CC12.2 Child tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory 
tonic…TDS 

య ైఫరో  భ ఫ డీన తీషకోఴడం తృహోయంతేంచిన భయలషట ిభోజు నండ ిఅతన షఽకల్ క ియ మ్ో ందఔు లదధభమామడె. చాలా ధ లల తభహాత 

ఆ నలోయహడె షఽకల్ క ియ ళోడం ఔుటుంబ షబుమలఔు ఎంణో ఆనంథాతున ఇచిింథ.ి అబణ,ే నలోయహడె కహో షలో హాజయబేమ ఫదలు 
షఽకల్ కౌధ సలర్ (షలహాథాయలలు) యొఔక ఆనష ఴదద  తుభీక్షషిా ననటుో గహ తృహోకటటశనయలక భోగ ియొఔక ఔుటుంఫం ణ యౌమచేలంథ.ి భోగిక ి

ఇథ ేభ ఫ డీన ఇఴాడం కొనస్హగించభతు ఔుటుంఫ షబుమలఔు షలహా ఇఴాఫడింథ.ి భయలషట ిభోజు నండ ినలోయహడ ిఆభోఖమ లాతిలో 
100% ఫ యలఖుదల ఏయడింథ.ి అటనిండ ిఅతన ఆనందగహ ఉంటుధానడె భభమిు షఽకల్ క ిఔీభం తఔుండా 
య ళైతేధానడె. అతతుక ిఏనోల్ 2016 లో య ైఫరో  చికితసన తీషకోఴడం ఆడం జభగిింథ.ి 2016 ఆఖషట  లో అతన ఆనందంగహ 
షఽకల్ క ియ ళోడం కొనస్హగషిా ధానడె. 
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భోగ ియొఔక తండి ోయొఔక యహమకామనం: మా కుమారుడ ిసమసయను పర షకర ంచడాతుక ిల ైదుయల సహయం మాతి్మే కకుండా 
మతాధికరుల సహయం కూడా తీసుకోవడం జర గ ంద.ి అయత ేమా కుమారుడ ిపివరానలో మారుు ఏరుడలేదు. దనవై కృప మర యు 
ల ైతియాతుక్స్ రెమెడీల దాార మా అబబుయక ిపూర ాగ నయమె ంది. 

తృహోకటటశనర్ యొఔక యహమకామనం:  ండయయలం సకన్ దాార చేత్బడ ిమర యు ళతృలు వంటి సమసయలు ఉనీటుో గ తనయౌయడంతో రోగ కి 
CC15.2 Psychiatric disorders ఇవాబడింద.ి ఇటువంటి సమసయలునీ సందరాలోో  CC15.2 Psychiatric disorders   

అదుాత్మె న ఫయౌతాలను కయౌగ ంచ ేఒక మిశ్రమమతు ఖచిిత్ంగ చనపువచుి.  

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

12. ఎతృో వీక్స అతూమియా (కణజాలములు వృదిి  కనందున కయౌగ న రకాశీనత్) 11274…ఇండియా 

ఏడె షంఴతసభహలుగహ ఎతృహో లటక్స అతూమిమా (ఔణ్జాలభులు ఴాథిధ  కహనందన ఔయౌగని యఔాళనీత) యహమదిణో ఫాధడెతేనన ఔ 47 

షంఴతసభహల భళ ళ 2011 జనఴభ ి25 న తృహోకటటశనయలన షంథోించడం జభిగింథ.ి ఆఫ  తృహోంతీమ కహమనసర్ లెంటర్ లో ఈ యహమదిక ి

చికతిస చేబంచఔుధేథ.ి భోగకి ివభయీభంతము తీఴ ోధొన ఉనన కహయణ్ంగహ ఆఫ  భోజుక ిఆయల నెబన్ కలోిర్ భాతలోన తీషఔుధథే.ి 

భోగిఔుండ ేఇతయ భోఖ లక్షణ్ాలు : చయౌగహ ఉండడం భభమిు భూతంోలో యఔాం. ఆఫ  వభీయభంతము చీభు కహభ ైగహమాలణో 
తుండిముండడం కహయణ్ంగహ ఆఫ ఔు బభించలేతు దయద ఔయౌగింథ.ి ఆఫ  అలోో తి భందలన తీషఔుంథ ిగహతు పయౌతం లతేంచలేద. 

కిీంథ ిమివీభాలన భోగిక ిఇఴాడం జభగిింథ:ి 

#1. CC10.1 Emergencies…BD  

భోగ ిఅలోో తి భందలణో తృహటు య ఫైరో  భ ఫ డలీన తీషకోఴడం జభిగింథ.ి ఆ తభహాత స్హబఫాఫా తృహోకటటశనభిక ఔలలో ఔతునంచి 

ఆఫ ఔు CC21.11 ఇఴాఴభతు చ తృహయల. 

ఫఴోభ ి25 న తృహోకటటశనర్ ఈ మివీభాతున #1 ణో తృహటు చభేిి ఇఴాడం జభగిింథ:ి 

#2. CC21.11 Wounds & Abrasions + #1…TDS   

ఔ యహయం తభహాత భోగకి ిదయద తీఴంోగహధ ేఉంథ.ి అబణ ేతృహోకటటశనర్ భోగతిు స్హామి లతౄహయలస నె ైఇచిిన భ ఫ డ ీకహఫటిట #2 భందన 
కొనస్హగించభతు షలహా ఇచాియల. ఔ ధ ల భోజులోో  ఆఫ  చయభం ూభిాగహ నమఫ ైంథ.ి ఆ తభహాత తిభగి ిఫాఫా తుభైదవం థాాభహ 
తృహోకటటశనర్  నెైన ఇఴాఫడమిునన భ ఫ డలీో CC3.1న చేభిి ఇచాియల. 

భోగిక ిఇఴాఫడిన మివీభం: 

#3. CC3.1 Heart tonic + #2…TDS  

ఈ మివీభాతున తీషఔునన తభహాత భోగ ియొఔక ఆభోఖమం యేఖంగహ ఫ యలఖుడింథ.ి 2011 ఏనలో్ 24 న భోగిక ిఎతృహో లటక్స అతూమిమా 
ూభిాగహ నమఫ ైంథ.ి కహమనసర్ లెంటర్ లో చేమఫడని యహమది తుభహధ యణ్ భకీ్షల థాాభహ భోగ ియ దైమలన తిభగి ిషంథోించ ేఅఴషయం 

లేదతు ణ యౌలంథ.ి య ైఫరో  భ ఫ డ ీఔీభంగహ తగిగంచఫడ ిఆ తభహాత ూభిాగహ ఆఫడింథ.ి  

తృికటీషనర్ట లయఖాయనం: గత్ంలో అనారోగయం కరణంగ ఇంటి నుండ ిబయటకు ల ఱలో లరు కదు. అయత ే2011 ఏిల్ లో ముదట ిసర  
ఆమె త్న అమామయతో కయౌవ సయ మందిరతుక ిల ళో్ల భజనలు హజరు అయయ సామిక ిహరతి ఇచిినందుకు ఆమె ఎంతో 
ఆనందించారు. 

 ********************************************************************************************** 
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 తృికటీషనరో వివరలు  

తృికటీషనర్ట 11958...భబరత్దేశ్ం  కైయళ ఆభోఖమ లఴేఔఴయగభులో, ధతే ోతుపణ్ుభహలుగహ ఉథోమఖం చేల భిటబర్ అబన ఈఫ , షోా తం ఔ 

బోయటే్ య దైమ ఔమారహలలో ఉతృహదామముభహలుగహ తన లఴేలన అందజషైా ధానయల.1962 నండ ి

ఈఫ  స్హబ ఫాఫా బఔుా భహలు. డా.అఖగభహాల్ యొఔక స్్ లీయనస్ పేట ీథాాభహ ఈఫ ఔు య ైతోమాతుక్సస 

ఖుభించి ణ యౌమడం జభగిింథ.ి ణోామభానమ చికతిసలు నె ైఆషకిా భభిము వివిధ యఔభుల 

యహమధలఔు చికతిసన అంథించాలనన కోభిఔ ఉనన ఈఫ ఔు, య ంటధ ేస్హబ య ైతోమాతుక్సస చికణిాస 

విదానంలో శిక్షణ్ తృ ంథే అఴకహవం ఔయౌగింథ.ి స్హామి షామంగహ ఈ చికిణాస విదానభున 
థరవించడఫ ేకహఔుండా భోఖులన నమం చలేేథ ిణాఫనేతు యౄఢియిడం, ఈఫ ఔు య ైతోమాతుక్సస నెై 
ణోమేఔ ఆఔయిణ్న ఔయౌగించాబ. 2015 జుల ై నండ ిఈఫ  య ైఫరో  తృహోకటటశనభహగ  తభ లేఴలన 

అందజైషా ధానయల. 

లేఴన అంథించ ేఅఴకహరహలు పశకలంగహ ఔయౌగ ిఉనన కైయళ షతమస్హబ అధాతావభీ షంషాచ ేతుయాళ ంచఫడ ేస్హబగహీ భం ఆఴయణ్లో 
ఈఫ  తుఴలషా ధానయల. ఔ అధాదావీభం, ఴాథాధ వీభం, ఔ తృహఠరహల, భానలఔయలఖభతలునన పయలశేలఔు ఔ ఖాసం ఴంట ివివిధ 

స్హా నభులు ఉనన ఈ ఆఴయణ్లో, ఈఫ  ధ లయహభ ీశితభహలు తుయాళ ంచండంణో తృహటు భోఖులఔు ణోేమఔ షంథోింపలు భభమిు 
అతమఴషయ షంయక్షణ్న ఔడా అందజైషా ధానయల. ఴాథాద వీభ తుయహలతేలఔు ఈఫ  ఔీభం తఔుండా, ఖులాతె తూటలిో య ైతమోాతుక్సస 

భ ఫ డీలన ఔయౌనన ఔంటిచఔకలన ఇఴాడం జయలఖుణోంథ.ి అంణేకహఔుండా ఈ తృహోకటటశనర్ జంతేఴపలఔు, భుకమంగహ ఆఴపలఔు 
ఏయడిన వివిధ గహమాలఔు చికితసన ఇఴాడంణో తృహటు షోయహనంతయ షంయక్షణ్ఔు షంఫందంిచిన చికితసన ఔడా 
అందజైషా ధానయల. ఇటుఴంట ిఅతేమతాభఫ నై లేయహ కహయమఔీభంలో స్హామి తనన ఎంనఔ చేలంనందఔు ఈఫ ఔు ఎంణో ఉణాససంగహ 
ఉంథ!ి 

య ైతోమాతుక్సస షంయక్షణ్లో ఉనన భోఖుల యొఔక భుకాలలో ఔయౌగ ైఉలాో స్హతున ఈఫ  లుభాయలో  ఖభతుంచాయల. ఈ చికతిస థాాభహ 
ఈఫ  అల భీీ భభిము ఆభ ్ాటైసి్ (కటళోయహమద)ి భోఖులఔు చికతిసన అంథించి విజమఴంతఫ నై పయౌణాలన తృ ంథింథ.ి నమభబేమ 
అఴకహవం చాలా తఔుకఴతు య ైదమలచ ేతుయౄణ్ చేమఫడిన ఔ భామఔులర్ డిస్హట ా  (ఔంట ిఔండభహల ఫలళనీత) భోగిక ియ ైతమోాతుక్సస 
థాాభహ దాఱట ఖణ్తూమంగహ ఫ యలఖుడింథ.ి ఈఫ  అనబఴంలో ఇథ ియొఔక అదబతఫ నై షంగటనతు ఈఫ  పావిషా ధానయల. 
'భీక్ష/ ఎకహీ మ్ " కహంఫర  CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic థాాభహ ఈఫ  
నలోలోో  ఫ యలగ  న అబమలంచ ేస్హభభహా యతున భభమిు ఏకహఖీతన ఖభతుంచాయల. నలోలఔు అదబతఫ నై భతీిలో షహామడ ేభభొఔ 

కహంఫర : CC4.1 Digestion tonic + CC12.2 Child tonic భౌఖిఔంగహ తీషకోఴడంణో తృహటు య ైతోమాతుక్సస భందలన నె ై
ూతగహ ఉయోగించడం థాాభహ అదబతఫ నై పయౌణాలు లతేంచామతు ఈఫ  అనబఴం థాాభహ ణ లుపతేధానయల. 

తృహోకటటశనర్ 11276  ణో తృహటుగహ ఈఫ , అభాణానందభబ ఆవీభంలో ధ లయహభ ీశితభహలు తుయాళ షా ధానయల. ఈఫ  యొఔక లేఴ 

ఔీభంగహ నెభగి,ి షోా తం ఔ ధ లలో షభాయల 100 భోఖులఔు చికతిసన అందజషైా ధానయల. అపడపడె అలోో తి య ైదమం కోయలతే 
ఆషతిోలో ఈఫ న షంథోించ ేభోఖులఔు, భుకమంగహ అలోో తి య ైదమం థాాభహ నమంకహఴడాతుక ిఅఴకహరహలు లేతు షందభహబలోో ,  
య ైతోమాతుక్సస చికితస తీషకోభతు ఈఫ  షలహా ఇషా ధానయల. రహాషకోవ భభిము చయభం షంఫందతి ఎలభీీలు, ఎనల నస 
(భూయఛభోఖభు, ఔంట ిచఽప క్షీణ్త, లెఫఱేమస్ తితాి, కటళో యహప, గహల్ స్్ట న్స (నణాా వమంలో భహళైో ), షతునతఫ నై 

ళైు/దంతభులు, కహయల్ టధ నల్ లండోోమ్, షన్ (ఎండ) ఎలభీీలు, చయభకటలభులు, ముటభిలు, అతిభోభతాం ఴంట ిషభషమలఔు 
ఔ షంఴతసయంలో ఈఫ  విజమఴంతంగహ చికతిసన అంథించాయల. అంణేకహఔుండా, అధేఔ జంతేఴపలు భభిము ముఔకలఔు ఈఫ  
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చికతిసన అంథించాయల. దఽయంలో ఉనన భోఖులఔు భభిము ఔుటుంబ షబుమలఔు ఈఫ  య ఫైరో  భందలన తతృహలు థాాభహ 
ంనషా ధానయల. 

షంూయణ అంకతి పాఴం భభమిు సాదమూయాఔ తృహోయానలణో తృహటు భోఖులఔు చికతిసన అంథించిన షభమంలో, అదబతఫ నై 
పయౌణాలు లతేస్హా మతు ఈఫ  నభభఔం. ఈ అఴగహసన ఈఫ న భభింత వినమూయాఔఫ నై ఴమకిాగహ భాభిింథ.ి స్హామి యొఔక 
స్హధనంగహ తనన పావిషా , చికితస కొయఔు ఈఫ న షంథోించ ేతోి యొఔక భోగలిోన బఖఴంతేడన చఽషా ధానయల భభిము 
య ైతోమాతుక్సస లేఴన అంథించ ేఅఴకహవం ఔయౌగనిందఔు ఈఫ  ఎంణో ఆనంథషిా ధానయల. 

పంచుకుంటునీ రోగ చర తి్లు 

 కంటిచూపు కోలోువడము  
 ముఖం ల ైవర్యము కవడము, అతి రోమత్ాము  
 ఉబుు నరలు (ల ర కోస్ ల యన్్), ళాసకోశ్ ఎలరీీ  

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

తృహోకటటశనర్ 11993… భబరత్దేశ్ం, కైయళ భహశట  ాబోుతాం కిీంద ఔషటమ్స భభిము ఎఔసబజ్ విపాఖంలో బోుణాాదకిహభిగహ తుచేషా నన వీయల 
అనబఴం భభిము వోీణ్త ఖల ఔ తృహోకటటశనర్. భోకహభబి ైన వీయల తిోయేండంోలో ఔ 

థేయహలమం య లుల 12 షంఴతసభహల తృహటు తోి భోజు షభాయల 200 నదే జోలఔు 
అననథానం చలే ేకహయమఔీభాతున తుయాళ ంచాయల. 

2001లో వీభకి ినదేభఔిం తుండమిునన కహషభోగ డ్ తృహోంణాతుక ిఫథియ్ చేమఫడింథ.ి ఆనె ైభూడె 
షంఴతసభహలు తభహాత ఈ తృహోకటటశనర్ తయోౌగహభకి ిఅంతిభ దవలో ఉనన నదెదనేోఖు కహమనసర్ యహమద ి

ఉననటుో గహ తుభహధ యణ్ చేమఫడింథ ిభభమిు ఆఫ  కొతున భోజులు ఔంట ేఎఔుకఴ జీవించడం అస్హధమభతు య దైమలు చ డం జభిగింథ.ి 

తయోౌగహభ ికోభిఔన అనషభించి వీయల ఆఫ న ఇంటిక ితిభిగ ితీషఔు భహఴడం భభమిు ఆఫ ఔు భైక ిభభిము ఔోాతియ ైదమం ఴంట ి

ణోామభానమ చికతిసలన చేమడాతుక ిమోతినంచాయల. ఆఫ  భభో భూడె ధ లలు జీవించి ఆనె ైరోహంతంగహ భయణ్ ంచాయల. ఈ 

అనబఴం థాాభహ, కహమనసర్ ఴంట ితీఴ ోజఫుఫలణో ఫాధడెతేననయహభకి ిషహామడాలనన ఔ ఫలఫ నై కోభిఔ వీభిలో ఔయౌగింథ.ి 

వీయల ఔోాతియ దైమం భభమిు భైక ిభాతఫో ేకహఔుండా తృహోణ్ చికతిస, ఆఔుమనెశోర్, ష-జోక్స చికతిస, ళ భాలమ భభిము టిఫ టన్ 

లంగింగ్ ఫౌల్స న ఉయోగించిన స్ ండ్ త యన (చికతిస)ఴంట ివివిధ ణోామభానమ చికిణాస విదాధాలలో శిక్షణ్ తృ ంథాయల. 
ళ తృ్ నత యన, కౌధ సయౌంగ్ భభమిు లెకైో-నఽమభోతక్సస ఴంట ిలోదధఫ నై విథామషంషాలోో  శిక్షణ్ తృ ంథి ఉతాీయలణ లమామయల.  

పయలఖులభంద ఎండోషలాపన్ న  గహయౌలో చలోడం (ఏభిమల్ లేరే) కహయణ్ంగహ తూయల ఔలుఱతఫ ై, కహషభోగ డ్ జిలాో లో ఴందల 

ఔుటుంఫాలు తీఴంోగహ నశటతృ్ మాబ. భానలఔ భభమిు రహభీభఔి యలఖభతలణో ఫాధడెతేనన నలోలన చఽలన వీయల ఎంణో 
ఫాధడాడ యల. తఔుకఴ షభమంలో ఎఔుకఴ జోలఔు చికతిసన ఇయహాలతు ఆశించిన వీయల, ణాన ధయేలిఔునన తృహోణాభానమ 

చికతిసలతూన యహమధలన నమంచేమడాతుక ిఅదఔి షభమం తీషకోఴడంణో, ఔ షయళఫ నై భిషహకయం కోషం వీయల స్హామితు 

తృహోభిాంచాయల. య ంటధ ేఈ తృహోకటటశనర్ యొఔక భకై ిఖుయలఴప భభమిు య ైతమోాతుక్సస తృహోకటటశనర్ య ైతోమాతుక్సస యొఔక స్హభయధయం ఖుభించి 

వీభకి ిచ డం జభగిింథ.ి య ైతమోాతుక్సస చికణిాస విదానంలో శిక్షణ్ తృ ంథాలధ ేతీఴ ోఆకహంక్ష వీభిలో ఔయౌగింథ ిగహతు ఎంనఔ భభిాణ్ాలు 
వీభకి ిఅనఔలభుగహ లేఴతు ణ లుషకొతు వీయల స్హామితు షహామం కోషం తృహోభిాంచాయల. ఔ భోజు ఉదమం వీభిక ిషానంలో షశటంగహ 
స్హామి భభిము స్హామి చటృట  థేఴతలు భభిము ఋశేలు దయశనమిచాియల. భయలషట ిభోజు కహషభోగ డ్ స్హబ లెంటర్ అంథించ ే

థోభ స్హా బ య ైతోమాతుక్సస శిక్షణ్లో తృహలగగ ధ ేఅఴకహవం ఴచిింథ.ి వీయల భభిము వీభ ియొఔక పాయమ విజమఴంతంగహ ఈ శిక్షణ్న 
ూభిా చేమడం జభగిింథ.ి 
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షంూయణ అయణ్ా పాఴం ఔయౌగిన ఈ జంట ఇతయ తృహోకటటశనయోణో ఔయౌల గిభజిన తృహోంణాలోో  య ైఫరో  చికితసన అంథించాయల. స్్ భిమాలస్, 

ఎల భీీలు, ఆషాభా, ఔంట ిషభషమలు, రహభీభఔి భభమిు భానలఔ యలఖభతలు, అపామషన షభషమలు భభిము ఖయబస్హోయహలు ఴంట ి

షభషమలఔు ఈ ఫాందం చికతిసన అంథించడం జభగిింథ.ి స్హామి ఔాణో అధఔే భంథకి ిఅదబతఫ నై భీతిలో యహమధలు 
నమభఴాడం జభగిింథ.ి 2013 నండ ికహషభోగ డ్ ఆషతికో ిచ ంథని నెబన్ భభిము తృహయౌబేటవి్ విపాఖంచ ేషఽచించఫడ ేఅధఔే 

భోఖులఔు విజమఴంతంగహ చికతిసన అంథిషఽా  ఴషా ధానయల. వీయల తృ ందతేనన షతపయౌణాలన ఖభతుంచిన ఈ విపాగహలు తీఴ ో

యహమధలణో ఫాధడెతేనన భోఖులఔు య ైతోమాతుక్సస చికతిసన అంథించి అమోగఫ ైన షతపయౌణాలన తృ ందతేధానయల. ఈ 

తృహోకటటశనర్ ఇంత ఴయఔు థ ియలేఔు నెగైహ  భోఖులఔు విజమఴంతంగహ చికితసన అంథించాయల. 

థరతుణో తృహటు ఴమఴస్హమథాయలలు భభిము తృహడ ిభభిము కోళైు (తృ య్ట)ా నెంచకొధ ేభ  తేలలో య ైతోమాతుక్సస నె ైఅఴగహసన 

ఔయౌగించిన థోభ తృహోకటటశనభహగ  తుయౌచాయల. దక్షణి్ పాయతథరేహతుక ిచ ంథని కొందయల లోదధ  లతుభా నటుల భదదతేా ణో  ఴమఴస్హమం 

భభిము వుతృహలన లో విజమఴంతఫ నై పయౌణాలణో ఔడని అధఔే ణో్ాయఔలు తుయాళ ంచాయల. ఈ ణో్ాయఔల థాాభహ 
విజమఴంతభుగహ లేంథరమో ంటలు భభమిు లేంథరమో తృహల ఉతతాి భాతఫో ేకహఔుండా ఔ యఔఫ నై భయలఖుజీు ఆఴపలలో తృహల 

ఉతతాి ఖణ్తూమంగహ నెయఖడం జభగిింథ.ి ఴమఴస్హమ విపాఖంలో య ైతోమాతుక్సస చికతిస నె ైనయెలఖుతేనన అఴగహసన, కహషభోగ డోో  

పాయతీమ బోుణాాతుక ిచ ంథిన లెంటలో్ టృమఫేర్ కోీ ఫ్సస భీలెర్ి మూతుట్ యహభతిు ఆఔభిించింథ.ి య ైతోమాతుక్సస థాాభహ ఉణాదన నెభిగని 

కహయణ్ంగహ యహయల ఈ తృహోకటటశనర్ అంథషిా నన య ైతమోాతుక్సస లఴే నె ైగొ ఆషకిా చఽనంచి, కైయళలో ఇతయ జిలాో లలో ఉనన తృ లాలోో  ఈ 

చికణిాస విదాధాతున తృహోయంతేంచాయల.   

వుఴపల భవిీభలో భ  తేలు వుఴపలఔు ఔయౌగ ైతృహథాల షభషమలు, తృ దఖు యహప భభమిు విభోచధాలు ఴంట ియహమద ిషభషమలఔు 
య ైఫరో  చికతిస ఉయోఖఔయంగహ ఉందతు చ ఫుతేధానయల. అధేఔ వు య ైదమలు భభమిు వుఴపల అదకిహయలలు య ైఫరో  చికతిస థాాభహ 
విజమఴంతఫ ైన పయౌణాలన తృ ంథాయల. ఔ కోళు తౄహయమ్ క ిమజభాతుబ నై ఔ ఇంజతూభంిగ్ ఔమారహల ఉతృహదామముడె, య ైఫరో  
చికతిస థాాభహ అధేఔ విజమఴంతఫ నై పయౌణాలు లతేంచినటుో గహ ణ యౌతృహయల. తన తౄహయమ్ లో ఉనన కోళైో  అదిఔ షంకమలోో  భయణ్ ంచిన 

తభహాత ఇతన య ఫైరో  చికతిసన తృహోయంతేంచాయల. య ైఫరో  భందలన ఔీభం తఔుండా ఇఴాడం థాాభహ ఖుడో ఉతతాి నభెిగిందతు 

ఇతన ణ లుపతేధానయల. 

ఇటఴీల ఈ తృహోకటటశనర్ కహషభోగ డ్ ణో తృహటు భభో భ ండె స్హా ధాలోో  య ైఫరో  స్హధనన తృహోయంతేంచాయల. అంణేకహఔుండా వీయల ఔీభం 

తఔుండా తృహఠరహలలు, అధాధ వయణ్ాలమాలు భభిము ఴాథాధ వభీాలలో ఈ లేఴన అంథషిా ధానయల. భుకమంగహ యహభతంతభోు 
(ఫేో క్స భాజిక్స), రహతృహలు పాథతిేలఔు ఈ చికతిస థాాభహ అదబతఫ నై పయౌణాలు లతేంచామతు వీయల ణ లుపతేధానయల. ఔుటుంఫంలో 
విఫదేాలు అదఔింగహ ఉనన షభమాలోో  రహంతిక ిషంఫందించిన తుయహయణ్ భందలన ఇళోలోో  చయోౌనపడె తయచగహ షభషమలు 
భశికభించఫడని షందభహబలు ఉధానమతు  వీయల ణ లుపతేధానయల. అమితఫ ైన భమిితి ఖల ఈ భసతాయఫ నై చికతిసన భభింత 

నెదద  స్హా బలో ఉథాసయణ్ఔు భత ఉథిఔాోత, షంగయిణ్ భభమిు అలోయలో  అదఔింగహ ఉనన కహషభోగ డ్ ఴంట ితృహోంణాలలో 
ఉయోగించాలతు వీయల అనఔుంటుధానయల. 

అనంతఫ నై విరహాషం, నభరత భభిము అనంత షాజధాతభఔత పభోఖతిక ిదోానఫ నైవి. బఖఴంతేడె చేతిలో అంకతి పాఴంణో 
ఔడని ఔ  ఉతాభ స్హధనంగహ జీవించడం భభమిు షాచఛఫ ైన బకిాణో తోి ఔ జీవిలోన థ ైయహతున దభిశషఽా  యహభిక ిలేఴన 
అంథించడం షయారరశీటభతు వీయల పావిషా ధానయల. వీట ిథాాభహ చికితస భిూయణఫ  ైఅదబతఫ నై పయౌణాలఔు థాభ ితీషా ందతు వీయల 
ూభిాగహ నభుభతేధానయల. క ీడటి్ భనఫ ేతీషకోఔుండా తుజఫ ైన క ీడటి్ భభమిు గౌయఴం అషల ైన భోఖ షాషాత కహయఔుడ నై 

బఖఴంతేడకి ిఇఴాడం థాాభహ అనఖీసం భభింతగహ లతేషా ంథ.ి స్హబ య ైతోమాతుక్సస స్హధన థాాభహ తనఔు అతమంత నోమఫ ైన 

స్హబ ఫాఫాఔు లేఴ చేల ేఅఴకహవం సో్హథించఫడనిందఔు వీయల తన సాదమూయాఔ ఔాతజఞతలన ణ లుపఔుంటుధానయల. "స్హామీ 

నె ైధాఔునన అనంతఫ ైన ఔాతజఞణా పాయహతున ణ లడాతుక ిధా ూభిా జీవితకహలం షభితృ్ ద" అతు వీయల చ ఫుతేధానయల. 
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 పంచుకుంటునీ రోగ చర తి్లు 

 రొముమ కయన్ర్ట  

 కడయపు, రగు మర యు మూతి్ండాల కయన్ర్ట  

 మూతి్ండ ల ైఫలయం 
 మూతి్ండాలోో  రళ్లో  

  సో ర యావస్  

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

తృికటీషనర్ట 11276...భబరత్దేశ్ం తియోేండమో్ లో NIIT (ఔ భోుక IT శిక్షణ్ షంషా) అదిధతేబ ైన ఈఫ , ఇయయ  ైషంఴతసభహలుగహ స్హామి 

బఔుా భహలు. ఈఫ  2010 నండ ియ ైతోమాతుక్సస లఴేన అంథషిా ధానయల. అంతఔభుంద ఈఫ ఔు 
అలోో తి చికితసలు భభిము యహమధల ఖుభించి ధయేలికోయహలనన ఆషకిా ఉండథే ికహద. ఆఫ  భాటలోో  

"ఔ శియౌ ఔ భహబతు, అందఫ ైన శిలంగహ చ కికనటుో " ఔీభంగహ వివిధ అనబయహల థాాభహ స్హామి 

ఆఫ లో భఴియానన తీషఔు ఴచాియల. ఖతంలో ఈఫ  భైక ిభభిము స్హబ షంజీఴతు ఴంట ిచికతిసలన 
అబమలంచేయహయల. 2006లో, ఔ లేనళ తేభహలు థాాభహ య ైతోమాతుక్సస ఖుభించి భచిమం 

ఏయడినటకిట 2010లో కైయళలో తుయాళ ంచఫడిన ఔ య ైతోమాతుక్సస శిక్షణ్ా శితయంలో ఈఫ  శిక్షణ్ 

తృ ంథింథ.ి ఔ షంఴతసయం తభహాత ఈఫ  తదభ ిస్హా బబ ైన VP స్హా బక ిఅయహత తృ ంథింథ.ి ఆ 

షభమం నండ ిస్హామి యొఔక స్హధనంగహ తుస్హాయా లేఴన అంథిస్్ా ంథ.ి  

తృహోయంబంలో, పషాకహలోో  ఉనన తుమభాల అనస్హయం ఈఫ  తన య ైఫరో  స్హధనన చేలనటుో గహ అంగీఔభిషా ధానయల. కహలఔీఫణే్ా 
ఈఫ లో ఆతభవిరహాషం నెయఖడఫే కహఔుండా అంతభహాణ్ తు షశటంగహ వినఖయౌగ ైజాఞ యనం నెభగిింథ.ి బఖఴంతేడ ిచేతేలోో  స్హధనంగహ తు 

చేలనపడె అసం తఖుగ తేందతు ఈఫ  పావిషా ధానయల. భోఖుల ఆభోఖమ లాతిలో ఫ యలఖుదల ఔతునంచిన షభమంలో ఈఫ  స్హామి 

యొఔక థరయ నలన భాతఫో ేచఽషా ంథ.ి అదబతఫ ైన భీతేలలో యహమధలు నమంకహఴడాతున దఖగయ నండ ిచఽలన షభమంలో, 
ఈఫ లో భభింత నేోయణ్ ఏయడ ితుస్హాయా లఴేన అంథించేందఔు భభింత ఫలాతున అందజైస్్ా ంథ.ి య ైతమోాతుక్సస లఴే పయౌతంగహ తనలో 
ఆదామతిభఔ పభోఖతి ఏయడెతేననటుో గహ ఈఫ  పావిషా ధానయల. 

ఖత ఔ షంఴతసయం నండ ితృహోకటటశనర్ 11958 ణో ఔయౌల తోి ధ ల భూడె య ైఫరో  శితభహలన తుయాళ ంచ ేఅఴకహరహలణో ఈఫ  
ఆశ్రయాథించఫడింథ.ి థరతు థాాభహ ఈఫ ఔు ఈ చికిణాస విదానం ఖుభించి భభింత ధేయలిఔుధేందఔు భభిము ఇతయలలణో తన 

అనబయహలన ంచఔుధేందఔు అనఔలంగహ ఉంథ.ి ముఔకలు భభిము జంతేఴపలఔు చికతిసన అంథించడం థాాభహ ఈఫ ఔు 
భభింత ఆనందం ఔలుఖుతేంథ.ి ఈఫ  ఔ అదబతభతు పావిషా ననటుఴంట ిఔ షంగటనన ఇఔకడ ంచఔుంటుధానయల. ఈఫ  
తృహలగగ నన ముటటముదట ిశితయం ోంచ డమాఫ టసి్ థిధోతసఴం ధాడె జభగిిందతు ఈఫ  ఆధాడె ఖీళ ంచలేద. ఆ శితయంలో భ ఫ డీల 

కొయఔు షభాయల ఴంద భంథ ియేచిముండగహ, డమాఫ టిస్ ఔు షంఫందించిన భ ఫ డ ీలస్హ న (CC6.3 Diabetes) ఈఫ  
అయచేతిలో టుట కొతు ఉండగహ విభిగితృ్ ఴడం జభిగింథ.ి య ంటధ ేఈ భ ఫ డ ీయొఔక కొతున చఔకలన బదోయచి ఔ నదెద  లస్హలోకి ఈఫ  
తీషఔుధానయల. ఇథ ిబఖఴంతేడ ియొఔక ఔా భాతఫో ేఅతు ఈఫ  ూభిాగహ వివాలషా ధానయల. అట ినండ ిఈఫ  ఴదదఔు ఴచేి  

డమాఫ టసి్ భోఖుల షంకమ నెయలఖుత ఴచిిందతు (నదెద  లస్హ యొఔక ఆఴవమఔతన షఽచించ ేవిధంగహ) భభమిు యహయందభకిట ూభిాగహ 
నమంకహఴడం ఆషకిాఔయఫ ైన విశమభతు ఈఫ  చ ఫుతేధానయల.  

ఔీభంగహ ఈఫ  ఉఫుఫ నభహలు (య భకిోస్ య బన్స) ఴంట ిషభషమలఔు య ైతమోాతుక్సస చికతిసణో తృహటుగహ యేతృహఔులు, షప భభిము 
తేలస్హఔులు భభగిించిన తూటణిో గహమాలన ఔడఖడం ఴంట ిస్హంథోామ దధతేల థాాభహ భభింత యేఖంగహ ఈ యహమద ి
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నమభఴపతేననటుో గహ ఈఫ  ణ లుపతేధానయల. చయభ భోగహలఔు షాచఛఫ ైన కొఫఫభ ినఽధ లో య ఫైరో  భ ఫ డలీన ఔలన ఇఴాడం 

థాాభహ షతపయౌణాలు భభింతగహ లతేస్హా మతు ఈఫ  అనబఴంణో ణ లుషఔుధానయల. 

స్హామి థిఴమ సస్హా లోో  ఔ వినభర స్హధనంగహ తనన పావిషా నన ఈఫ , తన జీవితంలో జభగిైటఴితూన స్హామి యొఔక షంఔలం 

భాతఫోనేతు పావిషా ధానయల. తోి ఔ తృహోకటటశనయలక స్హామి యొఔక అనఖీసం కచిితంగహ లతేషా ందతు ఈఫ  విరహాషం. అబణ,ే 

వయణ్ాఖతి పాఴంణో లేఴన అంథించడం దోానభతు ఈఫ  చ ఫుతేధానయల. 

పంచుకుంటునీ రోగ చర తి్లు 

 అధిక రకాతోృ టు,  ల ర కోస్ అల్ర్ట (వరజ విణము) 
 తుదిలో మూతి్విసరీన  

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

 పిశ్ీలు జలబులు  

1. వోన: య ైఫరో  భ ఫ డలీన తీషఔుంటునన షభమంలో తూయల అదఔింగహ ణాఖడం యొఔక తృహోభుకమత ఏమిట?ి 

 జయహఫు: తోి భోజు, భోజుక ిభ ండె నండ ిభూడె య్టయో షాచఛఫ నై తూయల ణాఖఴలలంథిగహ భోఖులఔు షలహా ఇఴాఫడెతేంథ.ి పౌతిఔ 

స్హా బలో, య ైతోమాతుక్సస భ ఫ డలీ థాాభహ వభయీ అఴమయహలలో ఉనన విశ థాభహా లు యఔాంలో ఔలుస్హా బ. ఈ విశథాభహా లు తూట ి

షహామంణో వభయీం నండ ిణొలగించఫడణాబ. తూయల అదిఔంగహ ణాఖడం థాాభహ యహమద ియేఖంగహ నమభఴపతేంథ.ి తూయల అధేఔ 

పఱటకహయలలన అంథించడఫ ేకహఔుండా వభయీంలో జభగి ైజీఴకిీమన యేఖఴంతం చేషా ంథ.ి తూయల తఔుకఴగహ ణాగినపడె  
తుయీయ్ఔయణ్భు ఏయడ ివభీయం యొఔక తుతీయల క్షీణ్ షా ంథ.ి వభీయంలో కైఴలం 1.5% తూట ినశటం ఏయడడం కహయణ్ంగహ (ఉథాసయణ్ఔు 
తీఴ ోయహమమామం చలేన షందయబంలో లేథా ఉశణఫ నై యహణాయణ్ం కహయణ్ంగహ) వభీయ ఉష్ణ ఖీతలో భాయల ఏయడడం, ఉణాససం 

భభిము ఏకహఖీత తగిగతృ్ ఴడం, తలధొన, ఆతాత ఔలఖడం, తూయషం భభిము జాఞ యఔ వకిా క్షీణ్ ంచడం ఴంట ిషభషమలు ఏయడణాబ. 

తూయల అదఔింగహ ణాఖడం థాాభహ భలఫదధఔం, కహమనసర్, భూతనోండాలోో  భహళైో  ఴంట ిఅధఔే యహమద ిషభషమలు నమభబేమ అఴకహవం 

ఉంథ.ి పోజనం చేమడాతుక ిఅయఖంట భుంద తూయల ణాఖడం థాాభహ భనభు తీషకొధ ేకహమలభలీ ముతాం తఖుగ తేంథ.ి భుకమంగహ ఇథ ి

ఴాదధ లఔు భభమిు ఫయలఴప అదిఔంగహ (తెస్) ఉనన ఴమఔుా లఔు షహామడెతేంథ.ి 

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

2. వోన: ణాోఖుతూట ిధాణ్మతన ఫ యలఖుభైిందఔు య ైతమోాతుక్సస న ఏ విధంగహ ఉయోగంిచఴచి? 

జయహఫు: షటఔాటర్డ (తుభిభతి) తూయల ఉతాభ ధాణ్మతఖల ణాోఖుతూయల. AVP పషాఔం లో షటఔాటర్డ తూయల తమాభ ీవిదానం ఇఴాఫడింథ.ి తూట ి

ధాణ్మతన ఫ యలఖుభైి ందఔు షాచఛఫ ైన తూటిలో కిీంథ ికహంఫర లన చేయిఴచి: NM12 Combination-12 + SR360 

VIBGYOR లేథా న CC12.1 Adult tonic న చేయిండ.ి 

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

3. వోన: కహయౌన గహమభులు ఉనన ఔ తడడఔు ఏ విధభుగహ చికతిసన ఇఴాఴల న? 

 జయహఫు: కహయౌన గహమభులఔు తడడలక  ధా లేఔ నెదదలక  ధా క ైవిధఫ నై చికతిస ఇఴాఫడెతేంథ.ి తక్షణ్ ఉవభనం కొయఔు 
SR346 Cantharis 6X తయచగహ ఇఴాఴల న భభిము నెై ూత భుందగహ తూటలిో 1X తృ టటతూస లో ఇఴాఴల న. కహనాభిస్ 

కటీభున (సో మియో దకహణ్ంలో లతేషా ంథ)ి అఴషయఫ ైన షభమంలో య ంటధ ేఉయోగించ ేవిధభుగహ ఇంటిలో లదధభుగహ 
ఉంచఔుంట ేభంచిథ.ి 
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నెైన ఇఴాఫడిన భంద లేథా కటీభు అందఫాటులో లేఔతృ్ ణ ేమీయల భుందగహ కహయౌన తృహోంణాతున చలోఫయిడం అఴషయం; ఈ విధంగహ 
చేమడం థాాభహ చయభ ఉష్ణ ఖీత తగిగ గహమం భభింత తీఴభోఴాఔుండా ఉండేందఔు షహామడెతేంథ.ి ఔుమాబ నండ ిఴచేి  చలోట ి

తూట ికిీంద ఫాదిత తృహోంణాతున ఉంచఴల న లేఔ ఫాదతి తృహోంతభున చలోట ితూయల తృ్ లన ఔ గిధ నలో ఉంచఴల న. ఇటుఴంట ి

షందభహబలోో  ఐస్ తూటితు ఉగోబలేా  ఔణ్జాలం శిదిలభబమే అఴకహవం ఉంటుంథ.ి ఫొ ఫఫలుంట ేయహటితు ఖులకొటట భహద. కిీంథ ి

మివీభాతున ఉయోగించఴల న. 

CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + 
CC21.1 Skin tonic + CC21.4 Stings & Bites + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD  

ఔ జతృహన్ తృహోకటటశనర్, అతమంత పోాఴఴంతఫ నై షసజ య ైదమ థాభహా లోో  ఔటటనై లోఔట (loquat) చ టుట  యొఔక ఆఔుల నండ ి     
తమాయల చలేన దఴోయౄఔఫ నై ఓశధభున ఉయోగిషా ధానయల. ఈ ఓశధభున ఫాదతి చయభం నెై లేరే (చలోటం) చేమఴచి 
లేథా ణయేౌఔగహ భహమఴచి. 

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

4. వోన: ఉప భభిము విధ ఖర్ న (థాోక్షయషం పలుష) ఉయోగించి ళెభిఫలెైడోన, యస్హమన ఎయలఴపలు భభిము 
పయలఖుభందల యొఔక జాడలన ఔాతిభోంగహ నెభిగని ఔయగహమలు భభిము ండెో  నండ ిణొలగించఴచితు AVP/SVP 
పషాఔం థాాభహ ధేన ణ లుషఔుధానన. ఇథ ేతుతు  య ైతమోాతుక్సస థాాభహ చమేఴచాి? 

జయహఫు: ఉప భభిము విధ ఖభోో  ఔయగహమలన భభిము ండోన ధాననెటిట వుబోయచడం చాలా భంచి దదతి.  అబణ ేఈ 

విదానం యొఔక షభయాతన భభింత నెంచేందఔు NM46 Allergy-2 + SM1 Removal of Entities + SR324 X-ray 

(108CC ఫాక్సస నంచి అబణ:ే  CC17.2 Cleansing) ను ఈ తూటికి కలపడం ఉతా్మం. ఈ విధంగహ వుబోయిఫడని 

ఔయగహమలు భభమిు ండెో  యొఔక షసజఫ నై యలచితు చఽల మీయల ఆవియమ తృ్ ణాయల. యషేవికహలంలో, తూటలిో కొతున ఐష 
భుఔకలన యేమడం భంచిథ.ి అబణ ేఴభ ిభభిము అఴకహడోలు ఴంటివి వుబంో చలే ేషభమంలో విధ ఖర్ న చయేిఴదద . 

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

5. వోన: కటళో ర  తిలమం కహయణ్ంగహ ఔయౌగై థరయఘకహయౌఔ కటళో ధొపలణో ఫాధడెతేనన అధేఔ ఴాదధ లఔు ధేన య ైఫరో  చికితసన 
అందజైషా ధానన. కొతున షందభహబలోో  య ైఫరో  భ ఫ డీల థాాభహ ఉవభనం ఔలఖడం లేద. ఇటుఴంటి షందభహబలోో  ధేన 
యహభిక ిఏ విధభుగహ షహామడఴచి? 

జయహఫు: ఈ స్హదాయణ్ షభషమఔు భూల కహయణ్ం భాదలాలా  (ఎభుఔల భధమలో ఉనన ఔుశన్ (భిపఱట)) అభిగితృ్ బ ఆలటయో 

ఆభ ్ాటైిస్ యహమదిక ిథాభ ితీషా ంథ.ి మీయల కిీంథ ిమివీభాతున ఇషా ధానయతు నభుభతేధానభు: CC20.2 SMJ pain + CC20.3 

Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue. గోయ్ల యౄంలో ఇఴాడంణో తృహటు ఈ మివీభాతున ఆభుదం, యో్ల 

నఽధ , నలో జీలఔయీ నఽధ లన ఔయౌనన మివీభంలో చేభిి  ధొనగహ ఉనన తృహోంతం నెై భస్హసజ్ (భయదనం) చమేఴల న. యేడ ితూటిలో 
స్హననం చేలన తభహాత ఈ విధభుగహ చేలేా  ఇంకహ భంచిథ.ి యలతేవియతి (ఫ ధోతృహస్) దవలో ఉనన భళ ళలోో  ఈస్్ట ా జ న్ హాభోభన్ 

తఖుగ తేనన కహయణ్ంగహ నెైన ఇఴాఫడని మివభీంలో SR513 Oestrogen (CC8.1 లో చేరిబడింద)ి చయేిడం షహామఔయంగహ 
ఉంటుంథ.ి   

అదఔి వభయీ ఫయలఴప యొఔక పోాఴం కటళైో  భభిము మోకహళు నెై డెతేంథ ికహఫటిట ఇటుఴంట ిభోఖులు వభయీ ఫయలఴపన అదపలో 
ఉంచకోఴడం భంచిథ.ి వభీయ ఫయలఴప ఔ తృ ండ్ నెభగిిణ ేఆలటయో ఆభ ్ాటైిస్ యహమద ిఉనన భోఖులలో కటళో నె ైతాిడ ిధాలుఖు తృ ండెో  

నెయలఖుతేందతు ఔ కొతా అధమమనం చ ఫుతేననథ.ి ఫ టో నె ైఎకిక థిఖడం థాాభహ ఇటుఴంట ిభోఖులలో కటళో నెై తాిడ ిఎతుమిథ ిభ టుో  

నెభగి ైఅఴకహవం ఉంథ.ి 
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అందఴలన వభీయ ఫయలఴపన తగిగంచకోఴడం థాాభహ కటళోనె ైడ ేతాిడ ిచాలా ఴయఔు తఖుగ తేంథ.ి తథాాభహ మోకహళు ధొన తఖగడఫ ే

కహఔుండా కటళైో  భభింత అభిగితృ్ ఔుండా షంయక్షించ కోఴచి. 

ఔీభఫ నై యహమమామం మోకహళు ధొన తుయాసణ్లో భభో భుకమఫ నై అంవం. ధొన ఔయౌగ ైఅఴకహవభుందతు తలచి ఆలటయో 

ఆభ ్ాటైిస్ భోఖులు యహమమామం భాధలే ేఅఴకహవం ఉంథ.ి అబణ ేఈత, నడఔ లేథా లెకైిోంగ్ ఴంట ిణయేౌక  న యహమమాభాల థాాభహ 
చలనవకిా భభిము ఫలం నెయలఖుణాబ. ణేయౌక  న ఫయలఴపలన ఎణేా  యహమమాభాలన చేమడం థాాభహ కహాడిలోపె్స (ణొడలోతు 

స్హనముఴప-భాంషపఔండ) ఫలడ ిమోకహళు ధొన తగైగ అఴకహవం ఉంథ.ి 

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

 దివయ ల ైదుయతు దివయ లకుక 

"లేఴన అంథించ ేషభమంలో మీఔునన స్హభభహా యలన తలచి అహాతున నెంచకోభహద. వినమూయాఔంగహ ఉండండ ిభభిము 
బఖఴంతేడె మీఔు లఴేన చలే ేఅఴకహవం సో్హథించాయతు ఖుయలా ంచకోయహయౌ. ఇతయలలఔు మీయల ఏ లేఴ చలేనటకిట అథ ిమీఔు మీభై 
చేషఔుధ ేలేఴ అనన షణామతున మీయల ఖుయలా ంచకోయహయౌ. ఈ భోజు మీయల చేల ేలేఴ యొఔక పయౌతం బవిశమతేా లో కచిితంగహ మీఔు 
లతేషా ంథ.ి"  

 … షతమస్హబ ఫాఫా, "భానఴ లయే ేభాధఴ లఴే" షభభర్ శఴర్స, 1973 ఫాంథాఴన్ 

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

“చ డె ఆలోచనలు అధాభోగహమతుక ిథాభ ితీస్హా బ. ఆంథోళన, బమం భభిము తాిడ ికహయణ్ంగహ ఆభోఖమం భభింత క్షీణ్ షా ంథ.ి 

ఇఴాతుటిటక ిభూల కహయణ్ం దభహవ. దభహవ, పాధ భభిము తుభహవలఔు థాభ ితీషా ంథ.ి ఆదామతిభఔ భాయగం భాతఫో ేషంతానాతు 

సో్హథిషా ంథ.ి తృహోంచిఔ విశమాల నె ైయహమమోహాతున విడిచినెటాట యౌ. ఇథ ిభా తు భభమిు అథ ిథ ఴైం యొఔక తు అతు యేయల 
చేమభహద. మీయల చేల ేతోి తు ఔ ఆభహధనగహ భాభహయౌ. ఫసుభతి ఏథ ైధా గహతు అథ ిథేఴపడిచిిన ఴయఫ ేఅఴపతేంథ.ి 

బఖఴంతేడె అతున భన భంచిక ైచేస్హా డె. ఇటుఴంట ియ ైకభతిు ఔయౌగమిుననపడె పాధ భభిము దుఃకం భనందభితూ భభింత 

ఫలయచి థిఴమతాం య ైప నడచిేందఔు షహామడణాబ.”                                            

… షతమస్హబ ఫాఫా, "భంచి ఆభోఖమం భభమిు భంచితనం" థియయమధామషం, 30 లెనెటంఫర్ 1981 

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

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

 పికటనలు 

జరగనునీ శిక్షణా శితరలు 
 తౄిన్్ వియెన ీ: భిెోశర్ భభమిు అయ భ నస్ చయిషబ 11 లెనెటంఫర్ 2016 షంథోించఴలలన ఴమకిా డేతుబ లో్ 

 trainer1@fr.vibrionics.org 

 USA ఴ పర్టస్ టవున్, WV: SVP శిక్షణ్ా శితయం 16-18 లనెెటంఫర్ 2016, షంథోించఴలలన ఴమకిా షఽషన్ 
 trainer1@usa.vibrionics.org 

 UK ఆక్ఫర్టస: SVP శిక్షణ్ా శితయం 7-9 అకోట ఫర్ 2016, షంథోించఴలలన ఴమకిా జైభహమ్  jeramjoe@gmail.com or by 

telephone at 020-8551 3979 

 UK యౌవరపుల్: AVP శిక్షణ్ా శితయం 24-25 అకోట ఫర్ 2016, షంథోించఴలలన ఴమకిా 
ళెమ్ 99sairam@vibrionics.org 

 ఇండమిా పుటీపర ా: AVP శిక్షణ్ా శితయం 17-20 నఴంఫర్ 2016, షంథోించఴలలన ఴమకిా 
ళెమ్ 99sairam@vibrionics.org 

http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
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 తృో లాండ్ రోకో : భహఱటమా భ ెశోర్ చయిషబ 25-26 భార్ి 2017, షంథోించఴలలన ఴమకిా డ భమిుజ్ wibronika@op.pl 

 UK ఆక్ఫర్టస: SVP శిక్షణ్ా శితయం 7-9 అకోట ఫర్ 2016, షంథోించఴలలన ఴమకిా జైభహమ్  jeramjoe@gmail.com or by 

telephone at 020-8551 3979 

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

 అదనపు సమాచారం  

బబి డాకవీంగ్స న టార్టక (పిసరణ యంతాి ంగం) తృిరంభంచబడింద ి
అధఔే షంఴతసభహలఔు భుంద స్హబభహం ళీయౌంగ్ య ఫైేశోన్ తృ టటంటటజైర్ (SRHVP) న తృ ంథి, భోఖులు లేఔతృ్ ఴడం కహయణ్ంగహ 
లేఴన చేమతు తృహోకటటశనయోన ఖత కొతున షంఴతసభహలుగహ US / క నడా షభనామఔయా 01339 ఉణేాజయిడం జయలఖుతేననథ.ి 

2016 ఫఴోభ ిలో US / క నడా షభనామఔయా రోహంతి తులమం దయశన హాలులో ఔయలితు ఉండగహ, లతుమర్ తృహోకటటశనయోన 
(SVPs) జూతుమర్ తృహోకటటశనయోణో (JVPs) ఔలతృహలనన ఆలోచన ఆఫ ఔు సటాతేా గహ ఔయౌగింథ.ి థరతు థాాభహ దఽయ తృహోంణాలు భభిము 
ఆషతిోలోో  ఉండ ేభోఖులఔు చికితసన అంథించ ేఅఴకహవం ఉంటుందతు ఆఫ ఔు అతునంచింథ.ి ఇంతఴయఔు, దఽయంలో ఉనన భోఖులఔు 
చికతిసన అంథించాలంట ేఔట ేభాయగం తతృహలు థాాభహ య ఫైరో  భ ఫ డలీన ండం. ఇలా ంనేందఔు వీలుకహనపడె ఇటుఴంట ి

భోఖులఔు య ైఫరో  చికితసన తృ ంథే అఴకహవం ఉండేథ ికహద. ఇటుఴంట ిఆలోచన స్హామి నండ ిఴచిిందతు ఆఫ  ఖుభిాంచి, థరతు థాాభహ 
య ైతోమాతుక్సస ోంచభంణా యహమనంచ ేషంపాఴమత ఎంతగహధో ఉందతు ఆఫ ఔు అతునంచింథ.ి ఈ విధంగహ JVP లచ ేషఽచించఫడ ే

భోఖులఔు య ైఫరో  భ ఫ డలీన షోయణ్ చేల లేఴన అంథించ ేఅఴకహరహలు SVP లఔు ఎఔుకఴగహ లతేస్హా బ. ఈ థోభ మతనం 

షలుఴపగహ కొనస్హగైందఔు, SVP 02877…USA న ధ టార్క భాధేజర్ గహ తుమమించడం జభిగంిథ.ి 2016 జుల ై 19 న, వితఫో ైన 

ఖుయలూభిణభ యాథినం షందయబంగహ, తృ టటంటటజైర్ ఉనన 16 యహలంటయీలో  ణో ఫాోడాకలటంగ్ ధ టఴయక తృహోయంబఫ ైంథ.ి SVP యొఔక 

షహామం కహఴలలన తోి JVPన అందఫాటులో ఉనన ఔ SVPణో షంథోింప ఏభహడె చేమడం భభమిు చికితస యొఔక 

పభోఖతితు ణ లుషఔుంటృ ఉండడం ఈ ధ టార్క ఫేధేజర్ యొఔక దోాన విద.ి ఈ ధఔం కిీంథ ివిధభుగహ తు చేషా ంథ:ి భుందగహ 
JVP విటటనస్ (స్హక్ష)ి కొయఔు భోగ ియొఔక ూభిా తృ డఴప ఛామాచితంో (లేథా స్హధమఫ ణై ేభోగ ియొఔక య ంటుోఔలు) లఔేభిస్హా యల. ఫేధజేర్ 
న షంథోించిన తభహాత ఈ విటటనస్ న భోగ ియొఔక య ైదమ షభాచాయం భభిము ఆభోఖమ లాతి ఴంట ివిఴభహలన SVPఔు ంనస్హా యల. 
SVP భోగ ియొఔక ఛామాచిణాోతున ఔ భంచి ధాణ్మతఖల త్ౄ ట గహీ ఫ్స నేర్ నె ైతగని భిభాణ్ంలో తౄ్ ట న నోంట్ (భుద)ో చేస్హా యల. 
థరతు తభహాత SVP చ ేతగిన య ైఫరో  భ ఫ డ ీతమాయల చేమఫడ ి200C తృ టటతూసలో రహంపల్ య ల్ లో ఉంచఫడెతేంథ.ి విటటనస్/స్హక్షితు 

భ ఫ డీ య ల్ లో నెటటడం జయలఖుతేంథ.ి థరతు తభహాత సాదమూయాఔ తృహోయానలణో ఫాోడాకలటంగ్/షోయణ్ తృహోయంబం అఴపతేంథ.ి భోగతిు 

లేథా భోగ ిఔుటుంఫ షబుమలన భూడె భోజులఔు ఔ స్హభ ిJVP షంథోించి భోగ ియొఔక ఆభోఖమ లాతితు ణ లుషఔుంటాయల. ఈ 

విఴభహలన SVPఔు ణ యౌమచమేడం జయలఖుతేంథ.ి ఆనె ైSVP భ ఫ డలీో తగని భాయలలు చేమడం జయలఖుతేంథ.ి  

ముదట ిధ ల ఈ విదానం థాాభహ విజమఴంతంగహ 14 భోఖులఔు చికతిస ఇఴాడం జభిగింథ.ి ఫాోడాకలటంగ్ ఖుభించిన ఆలోచనన 
ఔయౌగించి తథాాభహ అదఔి షంకమలోో  భోఖులఔు చికతిసన అందజలై ేఅఴకహవం సో్హథించిన స్హబక ిభా ఔాతజఞతలన 
ణ లుపఔుంటుధానభు. 
*********************************************************************************************************************** 

 
ఓం శ్రర సయరం! 
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