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డా.జిత్. కె. అగగమాల్ యొకక మాటలోో  

హిమబ ైన తృసికుీవనయోఔు, 

ఈమోజు భనం భన హమిబ నై యసభ భాత 91ళ జనమదినోత్ళం జయుపఔుంటునానం. ఇఔకడ ఱిసంతితుఱమంఱో రసతాళయణం 
అంతా జయఖఫర భ ేరడేెఔఱ కోశం ఉదేాఖ ఉతా్యౘఱతో తుండు ఉంద.ి రసశారసతుకూ ఈశభమంఱో ఈ అదుతబ నై దిఴేంఱో ఉండటం 
తుజంగస గొు యవమం. ఈ శభమంఱో ఇతయ దిేఱసఱోో  మీయు ఉననుటకిు భనశంతా ఇఔకడ ేఱఖనబ ై ఉంటుందతు భాఔు త ఱుశ. 
మీయు ఎఔకడ ఉనాన అఔకడ ే ఇది ఔ గొు రేడెఔ కసరసఱతు ఆయశా నానన. యసామి జనమ దనిోత్ళ శందయుంగస మీ అందమకిు 
షఽదమూయాఔ యఫాకసంక్షఱు. ించరసయాంగస యసామితు ేిమింఙే అశంకాయఔ బఔుా ఱు ఉండగస రసమకిోశబ ేతుఙశేా నన శతయయసభ 
మివనఱో యసభ ర ైతమిాతుక్స్ ఔ చినన తృసత ితృో లహయోా ందన ేయవమం భన షఽదమాఱన యళయం ఙశేా ంద.ి  

ఈ న ఱ ధిభంఱో 14ళ తదేతీు ించ భధబేష దనిోత్ళంగస జయుపఔునానయు. ించరసయాంగస  యుఖుతేనన ఈ మోఖం యొఔక 
శంకూోవీత దఽయౖసీ ా ఈ మోజున ఈ రసయధతిు ఖూమిి జాఖఽత మిఙ ే దినంగస జయుపకోళడం జమిగింది. ఔ అంచనా కిసయం 20-79 
శంళత్మసఱ ళమశనన రసమిఱో 9 ఱసతం భందకిూ భధబేషం ఉంది. ఇది ఇఱా ఉండగస తిీ ఇదదమి  దదరసలోఱో మకీ్ష దాామస 
తుమసా యణ కసతు భధబేషం ఉనన యవమం ఙ ునఔకమైోద. అఱోతిఱో రసయధి  యఖఔుండా ఉండటాతుకూ భందఱు ఉననుటికు భన 
ర ైతిమాతుక్స్ దాామస ూమిాగస నమం అభన కైశచమితఱిు ఎనోన ఉనానభ. ఈ కసయణం దఽయౖసీ ా భనభు ఈ శంచిఔఱో భధబేషం 
ఖుమించి కశై చమతిఱిఱోన భమిముఅదనంగస అన ేయఫాఖంఱోన యళమించడం జమగిింది. బఖళదనఖీషం తోన ర ైతమిాతుక్స్ తోన 
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ఏదీ అయసధయం కసద అనే యవమం తృసికుీవనయుో  అందమకిు త యౌళహనుటికు ఈ శంచిఔఱో ఇచిిన కొతున భధబేష కశైఱు ఙాఱా 
అదుతబ ైనయ. మీఔు ఔడా భధబేషభు శంఫంధించి ఏబ ైనా అదుత అనబరసఱు కైశ చమతిఱిు ఉననటోభతే తుతుశమగిస 
భాఔు ంండు మసఫర భే శంచిఔఱఱో యటితు చిమించడం జయుఖుతేంద.ి. 

యసామి దమళఱన ఈ శంళత్యం భనం తృసియంతేంచిన 3 కొతా శనానయౘఱు చఔకగస అతేళఽదిా  అళపతేనానభ. 

1. బ ంటమింగ్ తృో ి గసీ ం అందమి ఙేత చఔకగస ళాఔమించఫడు  దదఎతేా న యశాఽతభళపతేనన తుదయశనాఱు ఔనడెతేనానభ. ఔమి నండు 
ఔమికూ శషకసయం అనదేి కొతా తృసికుీవనయుఱఔు ఙాఱా ఉయోఖఔయంగస ఉంద.ి ఔనఔ మీయు తాయగస తురదేిఔఱు అందజమైఖఱరసమెై ఉండు 
శాచఛందంగస బ ంటమింగ్ ఱేదా శభనామఔయాగస ళయళషమింఙాఱన ే అతేఱావ ఉంట ే భాఔు ర ంటనే మసమండు. అఱాగ ై ఎళమెనైా కొతా 
తృసికుీవనయుో  అముయండు ూమిా అనబళం మసఔ ఇంకస ఎంతో నయేుికోరసఱతు ఫాయశా  ఉంటే మీయుఔడా ఈ కసయయఔీభంఱో ర ంటనే మిజిశీర్ 
ఙేశకోరసఱతు యసాఖతిశా నానభు. 

2. తృసికుీవనయోఔు అనఔేఙోటో (ఇండుమా, ఇటయ్, మూ. క,ె మూ.ఎస్) జయుఖుతేనన యసా తుఔ శభారఱేసఱు భమిము, ళ ైకప్ దాామస 
జయుఖుత ఉననశభారఱేసఱు తృసికుీవనయుఱఔు ఎంతో ఉయోఖఔయంగస ఉనానభ. ఈ శభారేఱసఱఔు ళఙేి యౘజయు ఱసతం భమిము 
తిి శుందన ఙాఱా తృో ి తా్షఔయంగస ఉంది. ఈ శభారేఱసఱు అందమకిు తగని తృో ి తా్షం అందించడబే కసఔుండాఅనబరసఱు 
ంచకోళడం అనదేిఎంతో ళ థామసయతున ఙఔేయుయోా ంద.ి ఇతయుఱ నండు నేయుికోళడంఱోభనం ఎపుడ ళఽదా ఱభూ కసద త యౌర ైన 
రసయభు అంతఔంటే కసద. 

3. ఫాిడాకళహీంగ్ ళయళశా తృసియంబ ఱోన ేఉననుటకిు అదుత పయౌతాఱతో తుఙేయోా ంద.ి ఇటళీఱే ననే ఫ్ూో తో ఫాధడెత ఫాగస తూయళహంచి 
మెమిడీ ఙేమడాతుకూ ఔడా ఒహఔ ఱేతు శందయుంఱో నాఔు దీతుతో అదుతబ నై తురసయణ ఔయౌగిన ళయకూాఖత అనబళం ఔయౌగింది. అందఙేత 
యసభమసంతృో టెన థీజఋ మివన ఔయౌగని ళతుమర్ తృసికుీవనయుో  అందయౄ బయవయతేా ఱో ఈ ళళే ఙమేడాతుకూ మజిిశీర్ ఙశేకోరసయౌ్ందగిసన 
తదాామస ఫౌతిఔంగస మమెిడఱీు అందించఱేతు ఱేదా రసయు తీశకోఱేతు మళిహాతేఱు ఔఱరసమకిూ దీతు దాామస చఔకటి ళేళ అందించ 
ళచితుకోయుతేనానన. న టార్క బేనజేయు భమమిు 18 భంది మిజిశీర్ ఙేశఔునన తృసికుీవనయుో  ఔయౌళహ (అబ మికసఱో) ఖత నాఱుఖు 
న ఱఱుగస ఫాిడీ్ట కసళహీంగ్ దాామసరసయధఱు నమం ఙశేా నన యధానభు ఎంతో ఫిాళళంతంగస ఉండు షఽదమాతున ఔదయిౌయోా ంది.  

భనందమ ితయపన యసామికూ జనమదిన యఫాకసంక్షఱు త ఱుపఔుంటునానన. 

ేిభతో యసభ ళళేఱో మీ 

జిత్. కె. అఖమసాల్ 

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

వ ైబ్రి మిశ్రమాలు ఉయోగ ంచిన కేసుల వివమలు 

1. ఎముకలు విరగడం, తల ై గయాలు మమ యు తీవిఫాధ 00512...సలో వితుయా 

2014 నళంఫర్ 21న కసయు భిాద ఫాధతిేడ నై ఔ 21 ఏలో ళయకూాతు యోో యతుమాఱో ఉనన బమేి ఫర ర్ యఴాయదాయఱమ ఆశతికిూ 
తీశఔుళఙాియు. తఱ ై ఏయుడున తీళబి నై గసమాఱ ఫాధ కసయణంగస అతన శుఽష కోఱోుళడబే కసఔ శఫూయ ాయల్ ఴెభటోభా 
(బ దడెఱో న తేా యుఖడయ ), బ దడెఱో ఎడభీా (బ దడెఱో తూయుటీడం) భుకంఱో భమిము ఔతృసఱభు అడెఖుఫాఖంఱో అనఔే 
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ఎభుఔఱు యయఖడం ళంటి శభశయఱు ఏయుడాయ భ. ఆశతిిఱో ధిాన నయు్ తక్షణశయౘమం కోయుత తృసికుీవనయున శందిించడం 
జమగిింద.ి మోగితు ఆశతిఱిో ఙేమిి న అయఖంటఱో ేతృసికుీవనయు దాామస ర ైఫరవినో శియణ తృసియంతేంచఫడుంద.ి భయుశటిమోజు, ఔరలే మోగ ి
ఫతిికూనా, ఔ ర జిటటేివ్ ళహాతిఱో భాతబి ే జీయంచ ఖఱుఖుతాడనన ర దైయఱు యొఔక అతేతృసిమాభు తృసికుీవనయుఔు త ఱుఫడుంద.ి 

అభత,ే ఆబ ఔు మోగి ూమిాగస కోఱుఔుంటాడనన యఱసాశంతో ఫాిడాకళహీంగ్ కొనయసగింఙాయు. మోగితు ఆ  ైన ఱమోజుఱ ళయఔు ఐళహమూఱోన ే
ఉంచడం జమిగింద.ి 2014 నళంఫర్ 21న, కూీంద ిమిఴీభాఱన శియణ (ఫాిడాకళహీంగ్) ఙమేడం జమగిింద:ి (ఖభతుఔ: మోగకిూ ూమిా చికూత్ 
శియణదాామస భాతబి ేఇళాడం జమగిింద)ి. 

#1. CC10.1 Emergencies...OD ఔ ఖంట శభమం ళయఔు. ఆతమసాత నాఱుఖు మోజుఱ ళయఔు TDS మోతాదఱో శియణ 
కొనయసగించ ఫడుంద.ి ఆ ై ద ిమోజుఱ ళయఔు మోతాద ODకూ తగిగంచడం జమిగింద ి(తిిడోశ, ఇయర తైుమియౖసఱళయఔు).  

#2. CC20.7 Fractures + CC21.1 Skin tonic...TDS 

డుళ ంఫర్ 1న , #2 మిఴీభం కూీంది యధభుగస భాయిఫడుంద:ి 

#3. CC9.2 Infections acute + #2...TDS 

ర ైదయ-ేిమతి కోభాఱో(బ దడెన శంయక్ుంచడం కోశం)భూడె రసమసఱు మోగి ఉంచఫడాయ యు. ఆతమసాత డుళ ంఫర్ 14 న, మోగ ియొఔకఆమోఖయ 
ళహాతిఱో బ యుఖుదఱ ఔనడటం తృసియంతేంచింద.ి మోగి నొహుకూ శుందించటం తృసియంతేంఙాయు. ఔరసయం తమసాత మోగఔిలైు త మఙిాయు 
భమిము రేలున ఔదియౌంఙాయు. దీతు తమసాత మోగితు   ఐళహమూనండు నయమోశమెెమీ మూతుట్ ఔు తయయౌంఙాయు. తదమ ి న ఱఱో మోగ ి
కోఱుకోళడం భమింత రఖేళంతబ  ై తన ఴమీయంఱోతు  నై భమిము కూీంద ి అళమరసఱఱో ఔదయౌఔ బ యుఖుడుంద.ి అతతు ఴమయీంఱో 
ఔదయౌఔఴకూా  మగిింద.ి 2015 జనళమ ి భూడోరసయంఱో మోగ ి రసిమడం, మిరంఖఖఱఖడబ ే కసఔ గనదామసా ఱన ఔడా ఆయౘయంగస 
తీశకోళటం తృసియంతేంఙాయు!  

పహఫళిమ ి1 న, #3 యొఔక యసా నంఱో కూీంది మిఴీభం ఇళాఫడుంద:ి 

#4. CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC20.7 
Fractures…BD 

పహఫళిమ ి9న మోగితు ఎఱె తోమనాఱో ఔపనమసరసశ కైందభిునఔు భూడెరసమసఱ ఫశ తుమితాం తయయౌంఙాయు. ఈశభమంఱో మోగి తన 
దినచయయఱతూన తనఔుతాన ఙేశకోళటంతృసియంతేంఙాయు. భామిిన ఱ తృసియంబంఱో మోగి బ డకూ ఆధాయంగస  టిీన తృసిపన తీళఱేసయు. 
ఔరసయం తమసాత మోగయిొఔక కసఱుకూ ఴశారచికూత్ ఙమేటం జమిగింద.ి ఏహిమల్ న ఱఱో మోగ ిఇతయుఱ శయౘమంతో ఔీభంగస అడెఖుఱు 
రేమడం తృసియంతేంచినా ఆతమసాత ఎళమి శయౘమభూ ఱేఔుండా నడళటం తృసియంతేంఙాయు. అతతు ఙతేేఱఔు ఴకూా, శఱబంగస ఇతయుఱతో 
శంఫాలహంచ ఖయౌఖడభూ భమమిు అతతు జాా ఔఴకూా ఔడా బ యుఖుడునయ. జూన్ నాటకిూ మోగి భమింత ళహాయంగస నడళటం తృసియంతేంచినా 
కొంత భఖత ఉండదేి.  

జూన్ 24 న #4 యొఔక యసా నంఱో కూీంది మిఴీభం ఇళాఫడుంద:ి 

#5. CC3.7 Circulation + CC17.3 Brain & Memory tonic…BD 
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జూన్ 30న మోగ ిఅఱోో తి భందఱన తీశకోళటం ఆహ, తిీరసయం ర ఫైరి తృసికుీవనయున శందిించటం తృసియంతేంఙాయు. తదమ ి
మెండెన ఱఱు అతన ఎఔుకళగస నడళడం, రసయమామం ఙమేటం తృసియంతేంఙాయు. ళ  ీంఫయు నాటకిూ అతనఎళమి శయౘమభూ ఱేఔుండా 
బ టుో ఎఔకటం తృసియంతేంఙాయు.అభతే అతతుకూ బ టుో  ఎకైక శభమంఱో కొంత తఱతిమఖిటం శభశయ ఉండేద.ి అతన ఔయీన టుీ కొతు 4 
కూఱోమీటయుో  నడళఖయౌగసయు ఔడా.  

2016 భార్ి 2 న, #5 ఔు ఫదఱుగస కూీంద ిమిఴీభం ఇళాఫడుంద:ి 

#6. CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.3 Epilepsy…BD 

ఇపుడె రసమసతుకూ మెండెయసయుో  ఔశకఱు బ దైానంఱో 4కూ.మీ. మిగతాె ఖఱుఖుతేననటుో గస జుఱ ై 17న మోగి తృసికుీవనయుఔు త యౌతృసయు. 
అతతుకూ భుంద లైు అభయిఫడడంతో అతన యసధాయణంగస భాటాో డటం తృసియంతేంఙాయు. అతన తీశఔుంటునన చికూత్  ై
అతతుయొఔక ఆఱోచన ఏమిటతు తృసికుీవనయు మోగితు అడుగనిపుడె, చికూత్ ఇంకస ూమిాకసఱేదతు అతన ధఽడంగస ఙ తృసుయు. 

ఆఖశీ  4 న #6 ఔు ఫదఱుగస కూీంది మిఴభీం ఇళాఫడుంద:ి 

#7. NM25 Shock + NM104 Tops + NM109 Vision + BR18 Circulation + BR19 Ear + SM9 Lack of 
Confidence + SR264 Silicea + SR449 Wild Rose + SR450 Willow + SR465 CN2: Optic…BD 

నళంఫర్ 1న జమగిిన శందింిపఱో, మోగి యొఔకఆమోఖయం ూమిాగస నమబ నైటుో గస మోగి త యౌతృసయు. అతన మగిెతాటం, నడళటం 
భమిము ళ కైూఱు తరిఔకడం ళంటియ ఙేమఖఱుఖు తేనానయు. అభతే అతన ఎతేా గస ఉననదిఱేసఱు ఉదాషయణకూ యౌఫ్పీ , ఒళర్ తడిుె , 
యాతం ళంటయి ఎకసకఱంట ే బమడేరసయు. రసయం కూీతం అతన తనఱాగై కోఱుఔుంటునన ఫఽందం ఉనన ఔ శంశాఱో ఙేమసయు. తన 
చదళపన కొనయసగించడం ఇంకస తృసియంబం కసఱేద. అతన #7 మిఴీభం తీశకోళటం కొనయసగిశా నానయు. 

మోగి యొఔక తయోౌ ఇచిిన రసంఖూమఱభు:  
శభాయు 18 న ఱఱ తమసాత భాఔుభాయుడె భాళదదఔు ఙమేసడె. బేభంతా భా ఆనందాతున అతతుతో ంచకో ఖఱుఖుతేనానభు. 
ఫంధళపఱు భమమిు ళేనఴతిేఱ యొఔక శయౘమంతో భాఅఫాబభ ింఙాతున చడఖఱుఖుతేనానడె. రసయు ఇతతుతు చడడాతుకూ 
మసళడం, ఇతన రసమి ళదదఔు ర లుడం జయుఖుతోంది. తిీ యవమాతున అతన తిమగిినయేుికోళటం తృసియంతేంఙాడె. తన తిీద ీఖతం ఱో 
ళఱ  ఙేమఱేనతు అతతుకూ త ఱుశ. ఐత ే అతతుకూ ధఽఢబ నై శంఔఱుం, ఒహఔ, ఆఱసళష ధఽఔుధం ఉనానభ. భిాదం జమిగని 
మోజునండు భాఅఫాబభకూ ర ఫైరి చికూత్ దాామస శయౘమం అందించిన తృసికుీవనయు00512 ఔు భాఔఽతజాతఱన త ఱుపఔుంటునానభు. భా 
రసడు అంగీకసయంతో తిీక్షణం ఆబ  ర ఫైరవినో శియణన కొనయసగించటం దాామస అతతు తృసిణఴకూాఱో శభతేఱయత ఏయుడేందఔు 
శయౘమడాయ యు. ర ైతిమాతుక్స్ భాతబిే అతతు జీయతాతున యక్ుంచ ఖయౌగనిటుో  ననే ధఽఢంగస యఴాళహశా నానన. భమొఔయసమి మీఔు 
ఔఽతజాతఱు. ఈఅనబళంకసయణంగస, మీదాామస ఆ యసయాజతూన ఴకూాతో బేభు ఎఱోపుడ ఔన కెొీ ఉంటాభు. 
సంపదకుతు వాఖాానము: 
ఈ అదుతబ నై పయౌతాతుకూ మెండె భుకయ కసయణాఱు ఉనానభ: మోగికూ ూమిాగస నమంకసరసఱనన ధఽడబ నై శంఔఱుభు భమిము ర ైఫరి  
చికూత్ దాామస మోగతిు నమం ఙమేళచితు తృసికుీవనయుఔు ఉనన శంూయణ యఱసాశం. 

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

2.అళహా  భజెఔు ఙ ందని తీళ ియఔా కసయన్యు (ఎఔయట్ బ ఱైాభడ్ట ఱుయకైమిమా) 00512...సలో వేతుయా  
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2015 డుళ ంఫయుఱో ఎఔయట్ బ ైఱాభడ్ట ఱుయకమైిమాతో ఫాధడెతేనన ఔ 48 ఏలో ళయకూాకూ తృసికుీవనయు చికూత్ అందించడం జమగిింద.ి 
మెండె శంళత్మసఱ భుందనండు మోగికూ బ డ ఱోవయశఔణుపఱు  మిగని చమిత ిఉంది. 2013 ఱో మోగకిూ ఔుడుర ైప బ డమీద యౌంప్ గసో ండ్ట 
(యశఖీంథ)ి రసచింద.ి 2015 ఱో అదేయసా నంఱో తిమిగ ిఏయుడు భమింత యశాఽత బ నైటుో  మోఖ తుమసా యణ మీక్షఱ దాామస త యౌళహంది. అతతుకూ 
మసతిిూట ఙ భటటీడం, ళణుఔు, నాయసయంధంిఱో అళమోధాఱు, భమమిు నోయుఎండుతృో ళపట ళంటఱిక్షణాఱు ఔడా ఉండయే. మకీ్షఱ 
దాామస అతతుకూ ఎడభర ైప ఱాఱాజఱ ఖీంథఱఱో రసప (శమాఱాడున టైిస్) ఉననటుో  త యౌళహనా రసప భాతంి బ డఔు ఇయుర ైపఱా 
ఉండదేి.  అఱోో తి భందఱు దాామస మోగికూరసప తగిగతృో భంద.ి 

2015 డుళ ంఫమోో  భూడళయసమి మోగికూ యౌంఫ్గ రంధఱఱో (ఱోవయశఖీంథఱు) రసప ఈయసమి ఔుడుర ైప ఏయుడుంద.ి ఖతంఱో ళఱ నే ఱాఱాజఱ 
ఖీంథఱఱో రసపఉందతు ఔడా త యౌళహంద.ి తయచగస ఔఱుఖుతేనన ఈ ఱక్షణాఱకసయణంగస ర దైయఱఔు అనభానం ఔయౌగ ిమోగికూ ఔ 
యళయణాతమఔ మియౕఱన ఙమేళయౌళహన అళశయం ఉందతు ఙ తృసుయు.  మధిీమ యఔామీక్ష పయౌతాఱు: మోనోళ టై్్ (ఫఽషత్కైందఱివా తాణుళప) 
28% (యసధాయణశంకయ 2 నండు 8%) భమిము 6% ఫాో ళ ీ ెల్్ (ఇయ ఉండఔడద) . ఈ పయౌతాఱ దాామస దీయఘకసయౌఔ బ ఱైోమోనోళ టైిక్స 
ఱుకైమిమా (ఔయధబ నైయఔాకసన ్ర్) ఉందతు మోఖతుమసా యణ ఙమేఫడుంద.ి దీతు కసయణంగస మోగకిూ అఱోో తి భందఱు ఇళాఫడునాభ. 

తాయఱోనే మోగకిూ తీళ ిబ ఱైాభడ్ట ఱుయకమైిమా ఉననటుో గస త యౌళహంద.ి 2015 డుళ ంఫర్ 17 నండు మోగికూ కుమోథ య ళ వనో  

(యయసమనచికూత్) తృసియంబబ ై భధయఱో కొంత యమసభంతో 2016 పహఫళిమ ిభధయఫాఖం ళయఔు జమగిసభ. ఆతమసాత ర దైయఱు మోగికూ ఫర న్ 
భామో (అళహాభజె) భామిుడు ఴశారచికూత్ ఙళేేందఔు ళహదాం ఙేమయసగసయు ఐతే శమభి నై దాత యొఔక ఆళఴయఔత ఏయుడుంద.ి తాయఱోనే 
మోగయిొఔక యో దమ ితగని ఫర నామమో దాతమతు తుమసా మించఫడుంద.ి దయదఽవీళఱసతేా , మోగికూ ఔ భిాదంఱో కసఱర్ ఎభుఔ యయఖడంతో, 
ఫర న్ భామో టాినా్ ల్ంట్ ఴశార చికూత్ రసభదా రేమఫడుంద.ి పహఫళిమ ి27న తృసికుీవనయున శందిించిన శభమంఱో మోగి యొఔక 
జీళనఱ ైయౌ భమిము ఆయౘయ దదతేా ఱ ై ఙమేళయౌళహన భాయుుఱ ,ై శఱయౘ ఇళాఫడుంద.ి ధాయనయసధనభు ఙేటేీందఔు మోగి తృో ి తా్ఴించ 
ఫడాయ యు. మోగి ఴశారచికూత్ ఙేభంచఔునేందఔు తుమసఔమించి ర ైతమిాతుక్స్ చికూత్న ఎననఔునానయు. భార్ి 6 న, మోగకిూ కూీంద ిమెమిడఱీు 
ఇళాఫడునయ: 

#1. NM2 Blood + NM96 Scar Tissue + SM13 Cancer + SM41 Uplift + SR264 Silicea + SR507 Lymphatic 

Organ + SR509 Marrow...TDS దరిసమసఱఔు 
#2. NM6 Calming + NM12 Combination-12 + NM25 Shock + NM45 Atomic Radiation + NM83 Grief + 
NM90 Nutrition + BR17 Male + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SM9 Lack of Confidence + 
SM14 Chemical Poison + SM26 Immunity + SR360 VIBGYOR + SR450 Willow + SR494 Haemoglobin + 

SR504 Liver + SR505 Lung + SR532 Sympathetic Nervous System...BD ది రసమసఱఔు 
నాఱుఖుమోజుఱతమసాత, మోగయిఔాంఱో మోనో ళ టై్్ శంకయ 11 ఱసతంఉండదే.ి చికూత్ తృసియంతేంచిన భూడెరసమసఱ తమసాత ఈశంకయ 5.05 

% ఔు తగిగంద.ి బేఱో ఙమేఫడున యఔామకీ్షఱో ళహ.తె.ళహ(CBC  క ంట్) యసధాయణ యసా భకూ ఙయేుఔుందతు                                                                                     
త ఱుశఔునన మోగ ిఎంతో ఆనందింఙాయు. ఇంత రేఖంగస మోగకిూ ఇంత తాయగస నమంకసళడం చళహన ర ైదయఱు ఆఴియయడు మోగికూ తిమగిి 
యఔామకీ్ష భమమిు ఎభుఔ భజెఔు శంఫంధించిన మీక్షఱన ఙేభంచి అయ యసధాయణ యసా భఱోనే ఉననటుో  తుమసా మింఙాయు. బ ే17 న #1 

భమిము #2 ఆఫడునాభ. మోగి యొఔక ఆమోఖయం తిమగిి తృ ందడాతుకూ, కూీంది మెమిడీఱు అతతుకూ ఇళాఫడునాభ : 
 #3. NM6 Calming + BR23 Skeletal + SM24 Glandular + SM41 Uplift + SR504 Liver + SR509 Marrow + 

SR529 Spleen + SR532 Sympathetic Nervous System...BD నాఱుఖురసమసఱఔు  
తృసికుీవనయు మోగితు ఔీభంతుఔుండా శందిించడం కొనయసగశిా నానయు. చిళమగిస 2016 నళంఫర్ 14న జమిగని శందిింప శభమంఱో 
మోగి చఔకతు ఆమోఖయంతో ఉనానయు. తనమోఖ ఱక్షణాఱన యౄపభాహ తాయగస కోఱుఔునంేదఔు శయౘమం అందించిన ర ైతిమాతుక్స్ 
తృసికుీవనయుఔు భమొఔయసమి మోగ ితన ఔఽతజాతఱన త ఱుపఔునానయు. 

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3. చ్చదోమలు/ఆకుేనుల బ్డెద 00512...సలో వితుయా 

2013 ళశంతకసఱంఱోతృసికుీవనయు తోటఱో 70 ఆహఱు ఙ టో ఆఔుఱు కూీమికుటకసఱ ఫామని డాయ భ.  SRHVP మివన ఉయోగించి 
ర ైఫరి మిఴభీాతున యిసయం ఙమేడం దాామస కూీమిఫాధతి ఙ టోఔు రేఖంగస చికూత్న అందంిచళచితు తృసికుీవనయు తుయణభంచఔునానయు. 
కూీమిఫాధతి ఆఔుఱన ఏమ ిఔచిననశంచిఱోకూ తీశకొతు మివనఱో మెమిడీ ర ల్ ఱో  టాీ యు. కూీందకిసయుయ న మివన యసో ట్ ఱో  టాీ యు.   
SR315 Staphysagria...continuous 

మెబ డీర ఱోో  శంచి  టిీనతమసాత 200C తృ టెతూ్ఱో మమెిడ ీయొఔక శియణన తృసియంతేంఙాయు. మెండో మోజుక ైకూీభుఱు త ఱోటి తృ డుగస                   
భాయడం తృసియంబభభంద.ి 3 మోజుఱఱో ఆఔుఱ  ైఏయుడున త ఱోటితృ డు మసయౌతృో భంద.ి ఔనఔ 3 మోజుఱ తమసాత మెమిడీ శియణన                           
ఆహరేఱసయు. కూీభుఱు తిమగిిమసఱేద. ఇదే మెమిడీతు తృసికుీవనయు ఖుఱాతె ముఔకఱ ై ఉయోగించి అదుతబ నై పయౌతాఱన తృ ందాయు. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

4. డయాబ్ెటిస్, వణుకు, అధికరకాపల టు, పక్షిక చెవుడు 03535...USA  

అనఔే దయీఘకసయౌఔ మోఖశభశయఱతో ఫాధడెతేనన ఔ 76 శంళత్మసఱ ళఽదా డె తృసికుీవనయు శయౘమం కోయడం జమగిింద.ి 1984 ఱో మోగ ి
యొఔక ఔుభాయుడె ఔ భిాదంఱో భయణింఙాడె. ఎదిగని ఔుభాయుతు భయణం ళఱన ఔయౌగిన భానళహఔ ఔుీ ంఖుఫాటు యొఔక ఫిాళం 
ఈమన ఴమయీం  ైడుంద.ి ఈభిాదం అనంతయం మెండె శంళత్మసఱ తమసాత మోగకిూ భధబేష రసయధ ితుమసా యణ జమగిింద.ి నోట ిదాామస 
తీశఔునే భంద(బ టాామమిన్)తో ఈమనఔు చికూత్ తృసియంతేంచఫడు ద ి శంళత్మసఱ తమసాత ఇన్యౌన్ ఇంజకె్షనో  అదనంగస 
జోడుం ఫడాయ భ. యఔాంఱో  యుఖుతేనన చఔకయ యసా భఱ కసయణంగస ఇన్యౌన్ యొఔక మోతాద ఔడా ఔీభంగస  ంచఫడుంద.ి ఖత 
భూడె శంళత్మసఱుగస మోగి తిీ మోజు 60 మూతుటో ఇన్యౌన్ తీశకొనయసగసయు. ఈయధంగస చికూత్ తీశఔుంటుననుటికు మోగి యొఔక 
ఉరసశ చకెకయ యసా భ 140 భమిము ఫోజనం తమసాత 190 mg/dL.గస ఉంటోంది. భధబేష రసయధ ి దాామస యసధాయణంగస ఔయౌగ ై
మధిీమ నమసఱ రసయధి కసయణంగస మోగికూ అమకిసలుఱోో  భంట ఔయౌగదై.ి ఈ శభశయకొయఔు మోగి భూడె శంళత్మసఱుగస అఱోో తి భందఱు 
తీశఔుంటునానయు. ఆయు శంళత్మసఱ కూీతం మోగికూ కొమోనమ ీ ఆయీమ ీ డుళస్ CAD కసయణంగస మెండె ళ ీంటుో  అభయిఫడునాభ. మోగి ఈ 
రసయధికూ శంఫంధించిన అఱోతి భందఱన రసయధి తురసయణ కొయఔు తీశకొనరేసయు. అంతేకసఔుండా మోగ ి ఔీభం తుఔుండా తె. 
భందఱన తీశకోళడం కసయణంగస మోగి యొఔక తె.యసధాయణ యసా భఱో ఉండదే.ి 

ఆయు న ఱఱ కూీతం మోగికూ తృసమికన్నాాాధి ఱాంట ిఱక్షణాఱు ఏయుడు యఱసీ ంతి శభమంఱో ళణుఔు ఔయౌగదైి. దతీుకూ భూఱ కసయణం మధిీమ 
నమసఱరసయధి శభశయ. మోగకిూ తుదింిఙే శభమంఱో ఔడా అయఙేతేఱు తీళంిగస ళణకియై. దీతుకసయణంగస మోగకిూ ఇఫబంది ఔయౌగైద.ి ఔుడు 
కసయౌఱోన భమమిు నాఱుఔఱో ళణుఔు ఏయుడడం కసయణంగస మోగకిూ భాటఱు శువీంగస యౌకయై కసద. ఈ మోఖఱక్షణం ముదఱ ైన 
శభమం నండు మోగ ిఅఱోో తి భందఱు తీశఔుంటునానయు గసతు మోగికూ ఉఴభనం ఔఱుఖఱేద. 
నాఱుఖు శంళత్మసఱుగస మోగకిూ మెండె ఙ ళపఱఱో తృసక్ుఔ యతుకూడు ఱోం ఉండదే.ి ఖతంఱో ళఽతాి మతీాయ మంతాిఱ నండు ఏయుడున అధిఔ 
ఴఫాద ఱ భిాదభు ఔడా యతుకూడు ఱోతృసతుకూ కసయణం కసళచి. భమొఔ కసయణం మోగయిొఔక తయోౌతండెిఱు ళఽదాా యంఱో ఇదశేభశయతో 
ఫాధడరేసయు కసఫటిీ  ఈ శభశయ మోగకిూ ళంఱసనఖతంగస ళచిిముండళచి. ఈ శభశయఔు మోగ ిఏయధబ నై చికూత్ తీశకోఱేద. 
అతతు ఆమోఖయ శభశయఱు అతూన ఔడా భధబషేంతో తృసటు ముదఱ ైనటుో గస మోగ ి తృసికుీవనయుఔు త యౌతృసయు. ఇతయ ఆమోఖయ శభశయఱు 
బమించతగనియగస ఉండటం కసయణంగస, భధబేయౘతుకూ మెమిడీ ఇళాడం దాామస మోగికూ చికూత్ తృసియంతేంచఫడుంద.ి 

2015 డుళ ంఫర్ 11న మోగికూ కూీంది మెమిడీఱు ఇళాఫడునాభ: 

#1. CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 

tonic…TDS తూటిఱో 
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మెండెన ఱఱ ళయఔ అతన అఱోో తి భందఱతోతృసటు ర తైిమాతుక్స్ చికూత్న తీశకోళడం కొనయసగింఙాయు.  తిీమోజు యఔాంఱో 
చకెకయయసా భ యొఔక యయరకే్షణ దాామస మోగయిొఔక ఉరసశ ఛకెకయ యసా భ తుఱఔడఔు ఙేయుఔుంద ి (110 mg /dL). దీతుకసయణంగస 
తిిమోజు మోగి తీశకొనే ఇన్యౌన్ యొఔక మోతాద 60 మూతుటోనండు 30 మూతుటోఔు తగిగంచఫడుంద.ి మోగియొఔక నమసఱ రసయధ ి10% 

ళయఔు భాతబిే బ యుఖు డుంద.ి 

చకెకయ యసా భఱో ఉఴభనం కసయణంగస ళణుఔు మోఖం, CAD భమిము యతుకూడుఱోం ళంటి ఇతయ మోఖఱక్షణభుఱఔు చికూత్న 
తృసియంతేంఙేందఔు తృో ి తా్షం ఔయౌగించింద.ి 

2016 పహఫళిమ ి20 న మోగకిూ కూీంది మెమిడీఱు ఇళాఫడునాభ: 

#2. CC3.5 Arteriosclerosis + CC5.2 Deafness + CC18.4 Paralysis + CC18.6 Parkinson’s disease + 

#1…TDS తూటిఱో 

మెండెన ఱఱోో  ళణుఔు ఱక్షణంఱో యఱవవబ నై బ యుఖుదఱ ఏయుడుంద.ి నాఱుఔ ళణుఔుఱో 40%, ఙేతేఱఱో 90% భమమిుకసలోఱో 100% 

బ యుఖుదఱ ఏయుడుంద.ి ఆ ై మంెడె న ఱఱ ళయఔు మోగి భందఱన తీశకోఱేద. జూన్ నాటికూ మోగ ియొఔక ఙతేేఱఱో ళణుఔు ూమిాగస 
తగిగతృో భంది. భమమిు నాఱుఔఱో 75% ళయఔుతగిగంది. ఖతంఱో కసలైుళణఔడం కసయణంగస మోగి ఔయసమ ికూీంద డడం జమగిింద.ి 

దీతుకసయణంగస మోగికూ నడరసఱంటే బమంగస ఉండేద.ి అభతే ర ైఫరి చికూత్దాామస కసలుళణుఔు తగిగతృో ళడంతో మోగి తిమగిి తన అఱరసటు 
కిసయం తిీ ఉదమం రసకూంగ్ ఙేమడం తృసియంతేంఙాయు. మోగి తనజాా ఔ ఴకూాతు బ యుఖు మఙింేదఔు ర ఫైరి మిఴీభాతున ఇళాళయౌళహందిగస 
కోయటంతో తగిన ర ైఫరి మిఴభీాఱన ఙేమిి  మోగకిూ ఇళాడం జమగిింద.ి 

జూన్ 10 న కూీంది మెమిడఱీు మోగికూ ఇళాఫడునాభ: 

#3. CC3.4 Heart emergencies + CC10.1 Emergencies + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & 

Memory tonic + CC18.2 Alzheimer’s disease + #2…TDS తూటిఱో 

2016 అకోీ ఫయు నాటకిూ మోగికూ ఏయధబ ైన మోఖ ఱక్షణభు తిమగిి ఔఱుఖఱేద. మోగి ఔీభంతుఔుండా రసకూంగ్ ఙశేా నానయు. అంతకేసఔుండా 
మోగయిొఔక భాటఱో శువీత ఏయుడుంద.ి మోగయిొఔక యఔాంఱో చకెకయ యసా భ తౄసళహీంగ్ యసంహల్ :110 భమిము ఫోజనం తమసాత 150 mg 

/dL ఔనాన తఔుకళ యసా భఱో ఉనానభ. శిా తం మోగి చఔకగస యనఖఱుఖుత యతుకూడు యవమంఱో ఱోం ూమిాగస తగిగతృో భంద.ి 

భధబేషం ూమిాగసనమబ తైృో భన కసయణంగస మోగికూ ఇపుడె ఇన్యౌన్ ఇంజకె్షనో ,  నమసఱఫఱఴనీతఔు శంఫంధించిన భందఱు 
భమిము త.హ భందఱు తీశకొనే అళశయంఱేద! మోగకిూ #3 మెమిడుతు ఙాఱాకసఱం కొనయసగించళఱళహందగిస శఱయౘ ఇళాఫడుంద.ి 

పికటీషనరు వాఖా:   

మోగి ఇపుడె యౕమసా శనం ఔడా ఙేమఖఱుఖుతేనానయు! దాదాప భంచంటేీ  ళహాతి నండు మోగి ఇపుడె  ఆమోఖయబ నై జీయతాతున 
కొనయసగశిా నానయు. చికూత్ఔు భుంద ఙతేేఱు ళణఔడం కసయణంగస మోగకిూ తన ఙతేేఱన ఔదఱఔుండా టుీ ఔునేందఔు ఇతయుఱ 
శయౘమం కసళఱళహళఙేిద.ి మోగకిూ నాఱుఔ ళణఔడం ఖుమిాంచ దగినంతగస ఱేఔతృో ళడం కసయణంగస ఇపుడె ఏ శభయసయ ఱేఔుండా శువీంగస 
భాటాో డ ఖఱుఖుతేనానయు. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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    5. మధుబేహము, అధికరకాపల టు 03535...USA 

ఔ 60శంళత్మసఱ  భఴిల ఖత 15 శంళత్మసఱుగస భధబేష  భమమిు అధిఔ యఔాతృో టు శభశయతో ఫాధడెత ఉనానయు. 
మోగయిొఔక అనామోఖయ శభశయఱఔు దీయఘకసయౌఔ ళతాిడు భమమిు టనాెనో  కసయణభతు త యౌళహంధ.ి చకెకయరసయధ ిభమిము అధఔియఔాతృో టు 
శభశయఱఔు అఱోో తి  భందఱన తీశఔుననుటకిు మోగకిూ చకెకయయసా భ 190 భమమిు 250 mg /dL భమిము యఔాతృో టు 
180/100గస ఉండయే. మోగికూ తయచగస తఱతియుఖుట శభశయ ఉండటం కసయణంగస దనిచయయఱు శఔీభభుగస ఙశేకోఱేఔతృో భదే.ి 

అంతకేసఔుండా మోగికూ ఖత దఱసఫద  కసఱంగస అయఙతేేఱు భమమిు అయకసలుఱో భంట ఉండదే.ి 

2015 డుళ ంఫర్ 5 న, తృసికుీవనయున శందిింఙేనాటకిూ మోగి భధబేష రసయధికోశం గభైర్ DS - 2mg (మెండుసరుో ) భమమిు యఔాతృో టు 
శభశయఔు టయెౌమకెైండ్ట 40 mg & బ టోఱ క్స్ 50 (ఒకసమ ) తీశఔునేరసయు. 

మోగికూ కూీంది మెమిడఱీు ఇళాఫడునాభ: 

CC3.3 High Blood Pressure + CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 

Mental & Emotional tonic…TDS తూటఱిో 

మోగ ిర ఫైరి మిఴభీాఱతో తృసటు అఱోో తి భందఱన ఔడా తీశకోళడం కొనయసగింఙాయు. ఔన ఱ తమసాత మోగ ియొఔక చకెకయ యసా భఱో 
బ యుఖుదఱ ఏయుడుంది అభతే ఆబ  యొఔక యఔాతృో టు భాతంి అధఔింగసన ేఉండేద ి (170 /95 ) భమో న ఱమోజుఱఱో చకెకయయసా భఱో 
యఱవవబ నై బ యుఖుదఱ ఏయుడుంద.ి తౄసళహీంగ్ భమిము తృో యసీ ్ి ండుమల్ (ఫోజనంఙళేహనతమసాత) చకెకయయసా భఱు 90 భమమిు 140 mg 

/dL కూ తగిగతృో మాభ. మోగికూ తఱ తియుఖుట శభశయ ఔడా తగిగంద.ి  ైగస మోగకిూ అయఙేతేఱు భమిము అమకిసలుఱో భంటఱు 60% ళయఔు 
తగిగతృో మాభ. తృసికుీవనయు శఱయౘ ై మోగి ర ైదయడన శందిించడంతో, గైభర్ DS -1mg భాత ి0.5 mg కూ తగిగంచఫడుంద.ి మోగయిొఔక 
యఔాతృో టు ఔడా తఖగడం ముదఱ ై 160 /90కూ ఙేయుఔుంద.ి  

నాఱుఖు న ఱఱ తమసాత 2016 జూనోో  మోగి యొఔక చకెకయయసా భ (80 భమమిు 140 mg /dL) యసధాయణ యసా భకూ ఙేయుఔుంది. అభత ే
యఔాతృో టు కొంచం అధిఔంగసనే ఉండదే ి (145/90). ఖత ద ి శంళత్మసఱ నండు మోగితు యయరకే్ుశా నన ర ైదయడె ఇంత అదుతబ ైన 
పయౌతాఱన చళహ ఆఴియయడాయ యు. గైభర్ DS -1mg యొఔక మోతాదన తిమగి ి OD కూ తగిగంఙాయు. త.హ. కోశం తీశఔుంటునన 
బ టోఱ క్స భాత ిఆఫడుంద.ి తఱతియుఖుట, అయఙతేేఱు భమిము కసలుభంటఱఱో 100% ఉఴభనం ఏయుడుంద.ి మోగికూ ఴకూా  యఖడంతో 
తన మోజురసమీ కసయయఔీభాఱన భమిము శభాజళళేన ఇఫబంది ఱేఔుండా ఙశేకోఖఱుఖుతేనానయు. దీతు కసయణంగస ర ైతిమాతుక్స్ 
మిఴీభభు యొఔక మోతాద BDకూ తగిగంచఫడుంద.ి 

అకోీ ఫయు నాటకిూ ఆబ  చకెకయయసా భ భమమిు త.హ. (130/80) యసధాయణ యసా భకూ ఙేయుఔునానభ. యఔాంఱో చకెకయయసా భ భమిము తె. 
యసధాయణ యసా భఱో తుఱఔడగస ఉననందళఱో ర దైయతు శఱయౘ ై అఱోో తి భందఱన ూమిాగస ఆేందఔు ఆబ  ఎదయు చశా ననద.ి 

ఖతంఱో ఆబ ఔునన మోఖఱక్షణాఱు తిమిగ ిఏయుడఱేద. ఆబ  అపుడపుడె తీహ దామసా ఱన తీశఔుంటునానయు. చకెకయయసా భ తగిగతే 
ఉయోఖడే యధంగస ఆబ  తనళదద  ఙాకోఱ టోన ఎఱోపడె ఉంచఔుంటునానయు. ఆబ  ర ఫైరి భందన ఔీభం తుఔుండా 
తీశఔుంటునానయు. తనఔు ూమిాగస నమబ నై ఆనందంఱో ఆబ  భమో ఇదదయు మోఖుఱన తృసికుీవనయు ళదదఔు ంతృసయు.   
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మోగ  యొకక వాఖా:  
ర ైతిమాతుక్స్ మిఴీభాఱు ఇచిినందఔు మీఔు నా ఔఽతజాతఱు. భధబషేం భమిము అధఔి యఔాతృో టు శభశయఱన తగిగంఙేందఔు ఇయ 
అదుతంగస శయౘమడునాభ. ఈ దళియతా ఓవధాఱన అందించి నందఔు ద రైసతుకూ నాఔఽతజాతఱన ఎఱా త ఱుపకోరసఱో భాటఱు 
మసళడం ఱేద. ఖత దఱసఫద  కసఱంగస ననన క్ోబ టిీన యుఖమతఱు తృో భ శిా తం ఆమోఖయం ఖుమించి ఏ చింతఱు ఱేఔుండా ఆనందంగస 
జీయశా నానన. 

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

6. మధుబేహము, మధుబేహము దాామ కయౌగ న ుండుో , వీునొి 03516...కెనడా 

2015 జనళమ ి15న, ఔ 40 ఏలోళయకూా టెపై్-2 డమాఫెటసి్ భమిము ఈ శభశయ కసయణంగస ఔయౌగని పండెో  భమమిు యపనొహు ళంట ి
మోఖఱక్షణాఱఔు చికూత్కోయుత ర ఫైరి  తృసికుీవనయున శందిింఙాయు. ఖత భూడె శంళత్మసఱుగస మోగయిొఔక చకెకయయసా భ అధఔింగస 
(12mmol/L) ఉండటం కసయణంగస తఔుకళ మోతాదఱో బ టాామిమన్  తీశకోళడంతో తృసటు తిిమోజు ఇన్యౌన్ ఇంజకె్షనో  తీశఔున ే
అళశయం ఉండదే.ి అంతకేసఔుండా భూడె శంళత్మసఱ తృసటు మోకసయౌ  కూీంద భుందరి ఫాఖభుఱో నొహుతో ఔడున పలైు 
ఏయుడాయ భ. ఈపలైు ఖుండంిగస ఉండు పండె భధయఱో యంధంి ఉంటృ అంచఱ ర ంఫడు బ తాగస ఉండయే. ఈ శభశయ కొయఔు మోగ ి
ఏయధబ ైన చికూత్న తీశకోఱేద. 

2014 యౕతాకసఱంఱో అతన భంచ ఔపుఫడున ఔ మోడెయ  ై డడంతో అతతు టెైఱోబన (ర నఔ ఫాఖంఱోఉండ ే ఎభుఔ) యమగిింద.ి 

దీతుకసయణంగస అతతుకూ తీళనిొహు భమిము అయౌఔయయం ఔయౌగసభ. నొహు తగైగందఔు అతన తిిమోజు నొహు తురసయణి భాతఱిు  భమిము 
రసమసతుకూ ఔయసమ ిపహజియోథ య ఙేభంచఔునరేసయు. అభతే మోగకిూ యటిదాామస ఉఴభనం శాఱుంగసన ేఉండదేి. మోగ ియొఔక ఫయుళప 
ఔడా అధఔింగస ఉండదే.ి మోగయిొఔక జీళనఱ యైౌ భమిము ఆయౘయ దాతేఱు ఆమోఖయఔయబ నైయ కసళతు ఇదే అతతు అనామోగసయతుకూ  ఖుమ ి
ఙేయోా ందతు తృసికుీవనయుఔు అయాభభంద.ి 

మోగికూ కూీంది ర ఫైరి  మిఴీభాఱు ఇళాఫడునయ: 

డయాబ్ెటసి్, ఫ్ికచర్ అభన ఎముక మమ యు అధిక శ్మీర బ్రువు: 
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC6.2 Hypothyroid + CC6.3 Diabetes + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + 
CC17.3 Brain & Memory tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.7 Fractures...TDS 

ుండోకు : 
#2. CC3.1 Heart tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.5 Dry Sores + 
CC21.6 Eczema + CC21.11 Wounds & Abrasions...TDS 

#3. CC21.5 Dry Sores + CC21.6 Eczema + CC21.11 Wounds & Abrasions, 200 ml ఆయౌళప నన ఱో 
ఐదగోయ్ఱన ఔయౌహ పండో ై తిీ మోజు మసమాయౌ 

మెండెరసమసఱఱో చకెకయయసా భ 9mmol/L కూ భమిము ఆ ై మంెడెరసమసఱ తమసాత 7mmol/L కూ తగిగతృో భంద.ి మోగ ితిిమోజు రసయమామం 
ఙేమడం తృసియంతేంఙాయు భమిము హండు దాయాభుఱు తఔుకళగస ఉండే భమిము చదామసా ఱు అధఔింగస ఉండే ఆయౘమసతున 
తీశకోళడం తృసియంతేంఙాయు. #1 తీశకోళడం తృసియంతేంచిన ఔన ఱ తమసాత మోగికూ యపనొహునండు 100 % ఉఴభనం ఔయౌగింద.ి 

అతన ర ైతమిాతుక్స్ మిఴభీాఱతో తృసటు అఱోో తి భందఱు భమిము పహజియోథ య కొనయసగింఙాయు. #2 తీశఔునన మంెడెన ఱఱఔు 
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మోగికూ ఏయుడున పండెో  ూమిాగస తగిగతృో మాభ. ఈశభశయఔు మోగి ఇతయభందఱన ఉయోగించఱేద. భామిి న ఱాకయుఔు యఔాచఔకయ 
యసా భ ళహాయడు 6mmol/L కూ ఙేయుఔుంద.ి ఏహిల్ 15న మోగియొఔక ర దైయడె మోగికూ ఇన్యౌన్ ఇంజకై్షనో  తీశకొనే అళశయంఱేదతు 
ఙ తృసుయు. భమిము బ టా భామిాన్ డోశన తగిగంఙాయు. 
2016 పహఫళిమఱిోజమిగని ఆకమశిందిింప శభమంఱో మోగి ఇన్యౌన్ గసతూ  భన్ కూఱోర్ గసతూ తీశకోళడంఱేద. తఔుకళ 
మోతాదఱో బ టాామమిన్  భాతబిే తీశఔుంటునానయు. #1 భమిము #2 భందన ఆమోఖయ శంయక్షణకొయఔు OD మోతాదఱో 
తీశఔుంటునానయు. ేిభ భమమిు ఒయుుఱతో ర ఫైరి  చికూత్న అందించినందఔు తృసికుీవనయుఔు తభ ఔఽతజాతఱన త ఱుపఔునాన  
ఱసమమీిఔభుగస ఎంతో ఉఴభనం ఔఱఖడంతోతృసటు తన తిమిగి ఆతమయఱసాశం  ంతృ ందించఔుననటుో  మోగి త యౌతృసయు.  

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

   7. డయాబ్ెటిస్, దీరఘకయౌకదగుగ  02799...UK  

ఔ 70 శంళత్మసఱ భఴలి మెండె శంళత్మసఱతృసటు తీళబి ైన తృ డుదఖుగ తో ఫాధడెత ఉనానయు. ఆబ  తయచగస ఆంటఫీమాటిక్స 
భందఱన తీశకొంటునాన యటదిాామస మోగికూ తాతాకయౌఔబ ైన ఉఴభనం భాతబిే ఔయౌగైద.ి ఏడె శంళత్మసఱ కూీతం ఆబ ఔు 
షఠసతేా గస భఖత ఏయుడు యఔాభుఱో చకెకయయసా భ అధఔింగస ఉందతు త యౌళహంధ.ి దాతు కసయణంగస ర దైయడె మోగికూ ర ంటనే ఇన్యౌన్ 
తృసియంతేంచటం జమిగింద.ి మోగకిూ దిఴనే శంళత్మసఱ నండు అధిఔ యఔాతృో టు భమిము అధఔికొఱ యసీ ర ల్ శభశయఱు ఔడా ఉనానభ. 
అభతే అఱోో తి భందఱ దాామస ఈ శభశయఱు అదపఱో ఉనానభ. 

మోగ ితన శభశయఱతునటఱిో భధబేషం శభశయ ఖుమించి ఙాఱాఎఔుకళ ఆందోలన ఉండదే.ి ఆబ  అధఔింగస తినఔుండా ఆమోఖయఔయబ నై 
ఆయౘయ దాతేఱన తృసటశిా  ఉండేరసయు. భధబేష శభశయ ఉందతు త యౌళహనుటనిండు మోఖనాఴఔ భమిము ర దైయయబ నై యఱుళఱు 
అధఔింగస ఉండే రేతృసఔు తృ డుతు ఆబ  ఆయౘయంఱో ఔ ఫాఖంగస ఙశేఔుంద.ి ఔీభంగస ఆబ  కసమియయో  (ఖుండ ) కూ శంఫంధించిన 
రసయమాభాఱు భమమిు యోగసఙమేడం తృసియంతేంఙాయు. ఆబ  ఉదమం 40 మూతుటుో  భమిము మసతిిూట 20 మూతుటుో  ఇన్యౌన్ 
తీశఔుంటృ ఉండరేసయు. అంత ేకసఔుండా, ఆబ  మోజుకూ మెండెయసయుో  బ టాామిమన్ 500mg భమిము గిో ఔోజాభడ్ట 80mg తీశఔునరేసయు. 
ఎతున మితానఱు ఙళేహనుటకిు మోగి యొఔక చకెకయ యసా భ అధఔింగస ఉండదే ి(8-9mmol/L). (యసధాయణ యసా భ: 6mmol/L)  

తిిమోజూ ఱాన ్ట్ భమిముఇంజెక్షన దాామస భందఱన తీశకోళడం కసయణంగస తీళనిొహు ఔయౌగి మోగ ితాిడుకూ ఖుమిఅమాయయు. మోగకిూ 
ర ైఫరి  చికూత్దాామస భధబేషం నండు ఉఴభనం ఔఱగసఱతు అతుహంచినుటికు, ఆబ ఎఔుకళగస ఫాధడెతేనన దఖుగ  శభశయఔు 
భుందగస  చికూత్న ఇళాభతు ఆబ  కోమసయు.  

2014 బే 13న కూీంది ర ైఫరి  మిఴీభాఱు మోగకిూ ఇళాఫడునాభ: 

దీరఘకయౌక దగుగ  సమసాకు: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 
Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…QDS 

మెండె న ఱఱ తమసాత జుఱ ై 17 న మోగకిూ దఖుగ నండు 50% ఉఴభనం ఔయౌగనిందళఱన #1 యొఔకమోతాదTDSకూ తగిగంచఫడుంద.ి  

మోగికూ కూీంది మిఴభీాఱు అదనంగస ఇళాఫడునాభ: 



 11 

మధుబేహాతుక:ి 

#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + 
CC13.1 Kidney &Bladder tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS 

ఆ ై భూడె రసమసఱఱో మోగకిూ దఖుగ నండు 95% ఉఴభనం ఔయౌగిన కసయణంగస #1 యొఔక మోతాద BDకూ తగిగంచఫడుంద.ి దీయఘకసఱంగస 
ఆబ  ఫాధడెతేనన దఖుగ  ఇంత అదుతంగస తఖగడంతో ఆబ ఔు ర ైతిమాతుక్స్ చికూత్ యొఔక భషతాం ై ఫఱబ నై యఱసాశం ఔయౌగ,ి 

ఆబ  యొఔక చఔకయ యసా భ యసధాయణ యసా భకూ ఙేయుఔుంటుందనన ూమిానభమఔంతో #2న ఔీభం తుఔుండా తీశకోళడం 
కొనయసగింఙాయు. 2015 భామిిఱో ఆబ ఔు యఔాభుఱో చకెకయ యసా భ యసధాయణంగస ఉననటుో  త ఱుశఔునన ర దైయడె, ఉదమం రేల మోగకిూ 
ఇళాఫడే ఇన్యౌన్ డోశన ఆహరేఱసయు. 2015 ఏహిల్16 యసమంతంి ఇళాఫడే డోశ ఔడా ఆడం జమిగింద.ి శిా తం మోగి ఇన్యౌన్ 
ఇంజకె్షనో  తీశకోళడంఱేద. అభతే భందఱన భౌఖిఔంగస తీశకోళఱళహందిగస శచింఫడాయ యు. అంతళయఔు ఇన్యౌన్ ఇంజకె్షనోన 
తీశకోళడం భానేళహన మోగని ే చడతు ర దైయడె భమిము తౄసయమళహశీ  ఈబ న చళహ ఎంతోఆఴియయతృో మాయు. ఇద ి ఔ గొు 
బ ైఱుమసభగస ఫాయంచి మోగ ిఔుటుంఫ శబుయఱు ండెఖ జయుపఔునానయు! 
2016 నళంఫర్ 15 నాటకిూ మోగి యొఔక చఔకయ యసా భ యసధాయణఱో తుఱఔడగస ఉంది భమమిు మోగి ఇన్యౌన్ ఇంజకె్షనోన తీశకోళడం 
ఆహ 19 న ఱఱు ూయామాయభ. శిా తం ఆబ  #1తు BD మోతాదఱో భమమిు #2 న TDS మోతాదఱో తీశకోళడం 
కొనయసగశిా నానయు. ఆబ  డమాఫెటసీ్ ఔు శంఫంధించిన అఱోో తి భందఱన భౌఖిఔంగస తీశకోళడం కొనయసగిశా నానయు.  

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

    8. దీరఘకయౌక మోకళో్ నొుిలు 02899...UK  

దీయఘకసఱంగస మోకసలు నొపుఱతో ఫాధడెతేనన ఔ 58 శంళత్మసఱ ళయకూా 2014 బ ే2 న తృసికుీవనయున శందిించడం జమగిింద.ి 11 

శంళత్మసఱ కూీతం మోగి తీళనిడెభు నొహుతో ఫాధడున శభమంఱో మైకు చికూత్ దాామస మోగకిూ ఉఴభనం ఔయౌగింద.ి కొతున 
శంళత్మసఱ కూీతం మోగి యొఔక ఔుడు మోకసఱు నండు ఔఖడయ  తీళహరేమఫడుంద.ి మోగి యొఔక మోకసయౌ నొహుకూ ఇద ి ఔ కసయణం 
అముయండళచి. ఖత భూడె శంళత్మసఱ నండు ఏ కొంత దయం నడుచినుటికు మోగికూ మంెడె మోకసలుఱోన తీళబి నై నొహుఔయౌగదై.ి  
దీతుకూ కసయణం ఆమెాటైసి్ అతు మోగి అనభానడాయ యు. ర ైదయతుఙే శచింఫడున తృసమసళహటభల్ భమమిు ఇఫుతృో ి ప న్ ళంట ిభందఱన 
మోగి నొహు ఎఔుకళగస ఉననపుద తాతాకయౌఔ ఉఴభనం ఔయౌగైందఔు ఉయోగింఙరేసయు. 

మోగికూ కూీంది మిఴభీాఱన ఇళాడం జమగిింద:ి 

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

బే 9 నండు మోగి భందఱన తీశకోళడంతృసి యంతేంఙాయు. చికూత్ తృసియంబబ నై మెండెమోజుఱఔు మోగికూ మెండళయఔబ నై పల్అళపట్ 
ఏయుడు శాఱుంగస యమోచనాఱు ఔయౌగసభ. దిమోజుఱ తమసాత మోగికూ, కొంతదయం నడుచిన తమసాత ఔయౌగై మోకసలు నొపుఱ యవమంఱో 
25% ళయఔు తగిగ  మోగకిూ ఴకూాళంతంగస అతుహంచింద.ి ఔన ఱ తమసాత మోకసలు నొపుఱు 75% తగిగనటుో  భమమిు నొహు ఱేఔుండా 
ఎఔుకళ దయం నడళ ఖఱుఖుతేననటుో  మోగ ి త యౌతృసయు. ఆ  ై నాఱుఖున ఱఱ తమసాత మోగికూ 100% ఉఴభనం ఔయౌగింద.ి మోగ ి
ర ైఫరి మిఴభీాతున TDS మోతాదఱో మెండె న ఱఱు తీశఔునానయు. జనళమ ి 2015 నండు మోగికూ ఔీభంగస మోతాద తగిగంచఫడుంద.ి 

మెండెన ఱఱఔు మోగిభందన BD మోతాదఱోన, ఆ  ై మెండెన ఱఱ ళయఔు OD మోతాదఱో భమమిు ఆ  ై ఆయున ఱఱళయఔు OW 

మోతాదఱో తీశకోళడం జమగిింద.ి ఈశభమంఱో మోగికూ మోకసలు నొపుఱు ూమిాగస తగిగ  తిమగిి మసఔతృో ళడంతో 2015 అకోీ ఫమోో  చికూత్ 
ఆఫడుంద.ి ర ైతిమాతుక్స్ చికూత్ తృసియంతేంచిన తమసాత మోగి ఈశభశయ కొయఔు అఱోో తి భందఱన ఉయోగించఱేద. 
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2016 జనళమఱిో అతియౕతఱబ నై రసతాళయణంఱో తన ఙళేహన ఴీభ ఔయౌగింఙ ేఔఽతయభు కసయణంగస మోగికూ కొంత మోకసలు నొహుఔయౌగింద.ి 

ర ైఫరి మిఴభీాతున తిమిగి OD గస (ఔడోస్) తీశకోళడంతో మోగకిూ నొహుతగిగతృో భంద.ి 2016 పహఫళిమిఱో మోగి చిళమియసమి మితృో యుీ  ఙళేే నాటకిూ 
అతతుకూ 100% ఉఴభనం ఔయౌగి ఆనందంగస ఉనానయు.  

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

    9. హ ైపల థెైమభడజిం మమ యు సకరమముగ మతు ఋతుసివం 11570...India  

35 ఏలో భఴిల ఖత మెండెననయ శంళత్మసఱుగస ఴెైతృో థ ైమసభడుజం (థ ైమసభడ్ట ఖీంథి భాందయం) శభశయతో ఫాధడెతేనానయు. 
థ ైమసకూ్న్ 50 mcg భందన తీశఔుంటునాన ఆబ ఔు ఈ చికూత్ దాామస ఉఴభనం ఔఱుఖఱేద. దీతు కసయణంగస ఆబ ఔు అఱశట 
భమిము చికసఔు ఎఔుకళగస ఔఱుఖుత ఉండేయ. ఖత శంళత్య కసఱంగస ఆబ  యొఔక మమిడెో  తుమసా మతి తదే ీఔనాన ఏడె నండు ద ి
మోజుఱు ఆఱఴయంగస ళశా నానభ. ఈ శభశయఔు అఱోో తి చికూత్ తీశఔునాన పయౌతం ఔఱుఖఱేద. 2015 జుఱ ై 16న ఆబ  ర ఫైరి  
తృసికుీవనయున చికూత్ కొయఔు శందిించగస ఆబ ఔు కూీంద ిమిఴభీాఱు ఇళాఫడునాభ: 

హ ైపల థెైమభడజిం సమసాకు: 

#1. CC6.2 Hypothyroid…TDS 

సకరమంగ లేతు ఋతుచ్కర సమసాకు : 
#2. CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS 

ర ైఫరి  చికూత్ తృసియంతేంచిన తమసాత ళచిిన మమిడ్ట ఖతంఱో ఔనాన తఔుకళ మోజుఱు ఱేటుగస మసళడంతో మోగయిొఔక న ఱశమఱిో కొంత 
బ యుఖుదఱ ఖభతుంఙాయు. ఆ  ైఆబ  యొఔక న ఱశమ ిశఔీభంగస ళచిినటుో  ఆబ ళ  ీంఫర్ 10న త యౌతృసయు. అనంతయం  #2 యొఔక 
మోతాద BDకూ భమమిు శభశయ ూమిాగస నమబ నై కసయణంగస 2015  నళంఫయు న ఱాకయుకూ ODకూ తగిగంచఫడుంద.ి 2015 డుళ ంఫర్ 

25 నాటకిూ ఆబ ఔు 100% నమభళాడంతో #2 ూమిాగస ఆహరమేఫడుంద.ి 

ర ైఫరి  చికూత్ తీశఔుంటునన శభమంఱో మోగి థ ైమసకూ్న్ 50 mcg తీశకోళడం కొనయసగింఙాయు. థ మైసభడ్ట మకీ్ష దాామస ఆబ  
థ ైమసభడ్ట యొఔక కూీమాయౕఱత బ యుఖు డుందతు త యౌళహ ర ైదయడె థ ైమసకూ్న్ భాత ియొఔక మోతాదన 25 mcg ఙేమడం జమగిింద.ి 

ఆ తమసాత థ మైసకూ్న్ భాతని ూమిాగస ఆభతు ఐత ేథ ైమసభడ్ట మకీ్ష భాతంి 3 న ఱఱఔు ఔయసమ ిఙేభంచ కొనభతు ఆబ ఔు శఱయౘ 
ఇళాఫడుంద.ి ఆబ  2016 ఏహలి్ 1న థ మైసకూ్నన తీశకోళడం ఆహనా ర ైఫరి మిఴభీం #1తు తీశకోళడం కొనయసగింఙాయు. 2016 జూన్ 

13న ఙేమఫడున యఔామకీ్షదాామస TSH యసా భ యసధాయణ యసా భ ఱోన ే ఉననటుో  త యౌళహంద.ి #1 మిఴభీాతున TDS మోతాదఱో 
తీశకోళడం జయుఖుతోంద.ి 

2016 జూన్ నాటకిూ ఆబ ఔు రసయధి ఱక్షణాఱు ఏయ పనమసళఽతం కసఔుండా ఋతేచఔీం శఔీభంగస కొనయసఖడబే కసఔుండా ఈబ  యొఔక 
ఴకూా యఖడంతో ఆనందంగస ఉనానయు.   

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

    10. అధిఔ ఆభోతాభు, అజీయణభు, తఱనొహు భమమిు తుదఱిేమి శభశయ02840...India  

ఔ 28 ఏలోభఴిల  మెండె శంళత్మసఱుగస  ఴెైర్అళహడుట,ీ అజీయణభు, తఱనొహు భమిము తుదఱిేమి శభశయఱతో ఫాధడెతేనానయు. 
ఆబ  ఉదో యఖ మతీాయ కై రసయంఱో ఖఱు మసతిి లహఫ్పీ ఱు భాయుత డయట ీఙమేళఱళహ ళఙేిది. ఆబ  అజీయణభు శభశయఔు మాంటాళహడ్ట 
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భాతఱిన తీశఔుంటృ ఉనాన ఈ భాతఱి దాామస ఆబ ఔు తాతాకయౌఔ ఉఴభనం భాతబిే ఔయౌగైద.ి అందళఱన మోగి ర ైతమిాతుక్స్ 
చికూత్ తీశకోరసఱతు తుయణభంచఔునానయు.  

2013 జూన్ 24 న కూీంద ిర ైఫరి  మిఴీభాఱన ఆబ ఔు ఇళాడం జమిగింద:ి 

CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC15.6 Sleep disorders…6TD 

ఐదరసయభుఱ తమసాత ఴెైర్ అళహడుట ీ శభశయఱో 50%, అజీయణభు భమిము తఱనొహు శభశయఱఱో 60% భమమిు తుదఱిేమి 
శభశయఱో 30% బ యుఖుదఱ ఏయుడుంద.ి దీతు కసయణంగస ర ఫైరి  మిఴీభం యొఔక మోతాద TDSకూ తగిగంచఫడుంద.ి నాఱుఖు రసయభుఱ 
తమసాత ఴెైర్ అళహడుట ీ 90%, అజీయణభు 100%, తఱనొహు భమిము తుదఱిేమి శభశయఱు 80 % ళయఔు నమబ ై తృో మాభ. దతీు 
కసయణంగస మోతాద ఔన ఱళయఔు ODకూ తగిగంచఫడుంద.ి మోఖ ఱక్షణాఱతూన ూమిాగస తరఱగితృో భనటుో గస 2013 ళ  ీంఫర్ 25న మోగ ి
త యౌతృసయు. 2013 డుళ ంఫమోో  తృసికుీవనయు ఈబ  యరసషభునఔు యౘజమెనైపుడె తనఔు ఏయధబ ైన రసయధ ిఱక్షణం ఱేఔుండా ఆనందభుగస 
జీయశా ననటుో  త యౌతృసయు. 2016 భామిిఱో ఈభఴిలఔు అయుదగస అజీయణశభశయ ఏయుడునపుడె ర ఫైరి  మెమిడుతు దితుమియౖసఱఔు ఔగోయ 
ఙొపున ఔ ఖంట ళయఔ తీశకోగస ముదటి డోశ తీశఔునన అయఖంట ఱోనే ఆబ ఔు ఉఴభనం ఱతేంచింది. ఈ భఴిల ఇపుడె 
ఔ ఖఽఴిణగిస ఆమోఖయబ ైన జీళనఱ యైౌతు తృసటశిా  ఆనందంగస జీయశా నానయు. 

*************************************************************************************************  
 పికటీషనరో వివమలు

పికటీషనర్ 00512...సలో వేతుయా ళఽతాిమతీాయ ళతుమర్ నయు్గస తు ఙశేా నానయు. తన క భాయంఱో అంత ఙేతన హఱుపబేయఔు ఆమోఖయ శంయక్షణ 
ళఽతాిగస ఎంచఔునానయు. ఈ తృసికుీవనయుఔు ఔన్యీౌంగ్ యౄభుఱు, డుళ ున్మఱీు, ఓట్ లే ంట్ 
యౄభుఱు ళంటయి న ఱకొయౌు భాదఔదరిసయఱఔు ఖుమెైనరసమికూ, హఱోఱఔు,  దదఱఔు ఇఱా 
రసమరిసమి జీయతాఱన ఫాఖుఙళే ేఅళకసఴం ఱతేంచింద.ి 1991ఱో యోో రేతుమాఱో బ కైోీ  
ఫయోటిక్స ఆయగన జైవైన్ అనే శంశాన తృసియంతేంచి 1997 ళయఔు దాతుకూ  ళిహడ ంటుగస 
ఉనానయు. అఱాగ ైఫయో డ ైనమిక్స ళయళయసమం ఖుమించిభమొఔ ఫఽందాతున ఔడా యసా హంచి ఈ 
ళయళయసమ దాతేఱ ఖుమించి ఫర ధింఙాయు. ఈబ  ధిాన ఉదేదఴయభు బయవయత్ తమసఱ కోశం 
ఆమోఖయఔయబ నై రసతాళయణాతున మిశమసఱన అందించడం. 

1996 అకోీ ఫమోో  శతయ యసభ ఫాఫా రసయు భమమిు రసమి యొఔక మివన్ ఖుమించి త యౌమఔ 
భుంద యమికూ ఇండుమాఔు మిాణం ఙళేే అళకసఴం ఱతేంచింది. ఈబ  తన ఱవయీోతేఱాలహతు 
భనం ఎఔకడుకూ ర లైా నానభు ఎళమిన ఔయౌుశా నానభు. అతు అడుగినపుడె పటీమిా 

ర లైా నానభు అతు ఙ హు „„తూర ేచయసా ళప ఔదా‟‟ అనానయు. ఔ ళా ర ఆబ  కోశం షో టల్ యౄమ్ ఫుక్స ఙేళహ అనంతయం ఆఴీభాతుకూ దామ ి
చహంచింద.ి ఈబ  తుశుఽషతోన తుమసఴతోన  ఏడెశా  ఉంటే  అంతమీోనంగస “ించభంతా ర తేఔుతేనన శజీళబ నై దేరసఱమబ ే
తూ ఱక్షయం కసరసయౌ” అతు దళియరసణి యతుహంచింద.ి ఆబ ఔు ఈ భాటఱఔు అయాం త యౌమనుటికు కొంత తృో ి తా్షఔయంగస ఉండటంతో 
ఆఴీభంఱోతు ద నైందిన కసయయఔీభాఱఱో తృసఱగగ నానయు. శతాయనేావణ కోశభు తనన తాన నమం ఙశేకోళడం టో ఆబ  ఴదాీ 
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ళఴింఙాయు. కసఱానఖుణంగస ఆబ  యసామి ఫాయౘయ యౄతృసతుకూ అంతమీోనంగస బఖళంతేతునండు ఱతేంఙ ే అనబరసఱఔు ఴయణాఖతి 
అమాయయు.  

యోో రేతుమాఔు తిమగిి ళఙేి భుంద ఔ న ఱ మోజుఱు తృసటు కళైఱం తూయు తాఖుత భధయ భధయ లున ఆయౘయంగస ళాఔమిశా  ఔమోజు 
భుఖుగ యు భఴలిఱతో ఆయౘయం ళాఔమింఙాయు. భయుశటి దనిం ఆబ  ూమిాగస అఱళహతృో భ తూయశంతో ఔకనండు ఱేళడం ఔడా ఙాఱా 
ఔవీబ ైంది. ఆబ  భుఖుగ యు ళనేఴితేమసలైు ఆబ న డాఔీర్ అఖమసాల్ గసమి ళదదఔు తీశఔుర యలో యు అఔకడ ఆబ  తన ముటీముదట ి
ర ైతిమాతుక్స్ మెమిడీ ళాఔమింఙాయు. ఆబ  తిమగిి షో టఱుఔు ళఙేి  దామఱిో ఆబ  కూందడుతృో మాయు. దామిర ంట ర యలో రసయు ఆబ  
చతుతృో భందతు అనకొనయసగసయు.  అటిీ  ళహాతిఱో ఆబ  దాదాప భఽతేయళప ళయఔు ర యలో  అనబళం (NDE) తృ ందాయు. ఆబ  తన ఴమీయం 
మోడెయ  ై డు ఉండటం ఔడా శక్షమ దేషంతో చఱసయు. శుఽష ళచిిన తమసాత ఫాఫా రసమ ిఅనఖీషంతో నమబ ైనటుో  ఫాయంఙాయు. 
ఎందఔంటే ఫాఫా ఫాఫా ఫాఫా అనన రసఔుక ఆబ ఱో భాయుమోర ఖుతనే ఉంది. ఆ తమసాత ఆబ తనఔు ూమిాగస నమం అళాడబ ే
కసఔుండా ఎంతో ఱిసంతతన అనబయశా ననటుో  త ఱుశఔునానయు. ఆబ  భాటఱోో నే ఙ తృసుఱంటే “ఇది తనఔు కొతా జనమ” ఇద ి
ర ైతిమాతుక్స్ దాామస ఔయౌగని ఔ గొు అనబళం అతు యమికూ అళఖతబ  ైఅుటిఔపుడ ేఈ కోయు్ నయేుికోరసఱతు తుయణభంచకొనానయు. 
ఆబ  అదే మోజు డాఔీర్ అఖమసాఱాగ మితు ఔయౌళహ ఔ చినన యక్షణ శభారఴేంఱో తృసఱగగ నానయు. ఆబ  SRHVP మివన, కొతున కసయుయ ఱు, 
రసటితు ఉయోగింఙే యధానభు త యౌే పశాఔం తీశఔునానయు. భయుశటి మోజు ఆబ  తియుఖు మిాణంఱో యభానంఱో ఉనానయు. 
తనఔు ఔ శఱబబ నై కిూీమ దాామస ళళే ఙశేఔున ే అళకసఴం ఇచిినందఔు బఖరసన్ ఫాఫాఔు డాఔీర్ అఖమసాల్ గసమికూ 
షఽదమూయాఔ ఔఽతజాతఱు  త ఱుశఔుంటునానయు.  

ఇంటకిూ ళచిిన తమసాత తన 30 శంళత్మసఱుగస ఙేశా నన ళఽతాితు 50 ఏలో ళమశక ై భుందగస మటిెైర్ అరసాఱతు 
తుయణభంచఔునానయు. ర ైతిమాతుక్స్ పశాకసతున ూమిాగస చదరిసయు. అభత ే ఆబ ఔు ఏ భాతంి ఇంగీోష్ మసద కసతూ ఫాఫా రసమై ఏదో 
యధంగస ఆబ ఔు భాయగదయశఔతాం ఙేశా ననటుీ  ఫాయంఙాయు. 1996 డుళ ంఫర్ 5ళ తదేీన ఆబ  ముటీ ముదటి ర ఫైరి  మమెిడీ తమాయు 
ఙేఱసయు. ఏ భాతంి బమడఔుండా ఔ ఔుటుంఫ ళనేఴతిేమసయ్ యొఔక తీళబి నై ఱుకైమిమా శభశయఔు ఆ మెమిడీ ఇఙాియు. 
పయౌతాఱు తృో ి తా్షఔయంగస ఉనానభ. లే ంట్ యొఔక ఫాయయ తిీ భూడె మోజుఱఔు ఔ యసమి తూలుఱో ఔయౌహన మమెిడతీు భూడె న ఱఱ 
ళయఔు తీశఔునానయు. ఆ తమసాత లే ంట్ యొఔక బయా ఆమోఖయం ఱో భాయుు ఔనడఔతృో ళడంతో ఆబ  భమఔెకడో  రసమకిూ చహంచి చికూత్ 
తృ ందాయు. చిళయఔు ఆబ  బయా చతుతృో మాడె. 

ఆబ  తనఔు ఏది జమగినిా తిీ ఔకటీ యసామి యిసదం గసన ేఫాయంచి తనన తాన ూమిాగస ర ైతిమాతుక్స్ ఔు  అంకూతం అమాయయు. 
ఆబ  నభమఔం ఎంత గొుది అంటే 1999ఱో ఆబ  ఔ యక్షణా శదశ్ ఏమసుటు ఙేమగస డాఔీర్ అఖమసాల్ భమమిు యీౕభతి అఖమసాల్ 
ఎయెౌయౌమానా భమిము భమిఫార్ ఱో యక్షణఔు ఇదదయౄ యౘజయమాయయు. 25 భంది తృసికుీవనయుో  శమిీపహకటెుో  తీశఔునానయు. ఈబ  
అంకూతఫాళభునఔు భమొఔ భచితేనఔ కొతాగస యక్షణ తృ ందని తృసికుీవనయో ఉయోగసయాం ర తైిమాతుక్స్ పశాకసతున యోో రేతుమా 
ఫావఱోతుకూ తన య ంత కయుితో ( నాన్ డఫుబఱతో) అనరసదం ఙళేహ భుదింిఙాయు. 2001ఱో ేల ంటో యొఔక రసయధికూ కసయణాతున ఱేదా  
అశభతేఱాయతున త ఱుశకొనటేందఔు ళేరస  ండెయఱం ఔడా తృ ందాయు. 

ళేళ ఖుమించి ఆబ  భాటఱోో నే ఙ తృసుఱంట ే“ ళళే అనదేి నా ఙ ంతఔు ఙేమ ైఅందమకిు ళేళ ఙమేడాతుకూ బఖళతదతాబ ైన కసనఔ. ళేళ నా 
జీయతం. ర ైతిమాతుక్స్ దాామస నాఔు ననేచికూత్ ఙశేకోళడంఱో నాఔు  ఫఱబ నై యఱసాశం ఉంది. అనంత యఱసాశం ఉంది ఫాఫా 
జిఱఔు ళళే ఙళేే ఴకూా నాఔు ఇఙాియు ఇది నాఔు ఎంతో శంతఽహాతు ఆనందాతున ఔయౌగిశా ంది” 
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2009 బ ేన ఱఱో ఈబ  ఇంగసో ండోో తు ఆఔ్ఫర్య ఔు 108CC ఫాక్స్   ైటెైరతుంగ్ కోశం ర యలో యు. అుటనిండు ఆబ  మోజురసమగీస అనఔే భంది 
మోఖుఱన చడటం తృసియంతేంఙాయు. ఆబ  తన ఇయర  ైఏలో ళళేఱో ఎనోన యకసఱ రసయధఱఔు అదుతబ నై యజమంతో చికూత్ ఙఱేసయు. 
ఆబ  తన ళదదఔు ళఙేి  రసమికై కసఔుండా ించరసయాంగస ఎంతో భందకిూ తృో శీ  దాామస మమెిడీఱు ంపత ఫాిడాకళహీంగ్ దాామస ఔడా 
ళేళ ఙశేా నానయు. యమి యొఔక చికూతా్ పయౌతాఱు అదుతంగస ఉనానభ. ఇఔకడ కొతున ఉదాషయణఱు ఇళాఫడాయ భ. 

నాఱుఖు న ఱఱుగస ఔుడు కసఱుఱో నొహు భమమిు మోకసయౌ ళదద  రసప ఖఱ 50 ఏలో భఴలిఔు ఈ తృసికుీవనర్ చికూత్ ఙఱేసయు. ఈబ  ఔీచస్ 
(ఔయీఱ) శయౘమంతోనే  నడళఖఱుఖుతాయు. డుజిటల్ ఎక్స్ మై మతిృో యుీ  బేయఔు డాఔీయుో  ఈబ ఔు ఆమైవన్ ఙమేాయౌ అతు శచింఙాయు. 
2015 జూఱ ైఱో ఆబ ఔు: CC3.7 Circulation + CC20.7 Fractures. ఇళాఫడుంద ిఆయు మోజుఱోో నే నొహు భమిము రసప 
తగిగతృో మాభ. ఆబ  ఇపుడె ఔీఙ స్ ఱేఔుండాన ేనడళఖఱుఖుతేనానయు. ఆ యధంగస ఴశారచికూత్ ఙళే ేఅళశయం ఔడా ఱేఔుండా 
తృో భంది. రసశారసతుకూ మోగి తన బయా నండు యడాఔుఱు తీశకోళడం, ఆబ  హఱోఱు తభ తభ జీయతాఱతో తజీగస ఉండడంతో 
ంటమితనం అనేద ిఆబ  ధిాన శభశయ అభయంది. ర ైతమిాతుక్స్ మమెిడతీో తృసటు బఖళంతేడు  ైఎఔుకళ ధాయశ ఉంచభతు 
శచించడం జమగిింద.ి 

భమొఔ కశై యవమంఱో తరమిమది శంళత్మసఱ తృసఔు దంతర ైదయడె   ైఫాఖంఱో ఉండే ముదట ిభూడె లున తీళహరేఱసయు. ఔ 
నన తాయఱోన ేతిమిగ ిళచిింది కసతూ మిఖతా మెండె లైు శంళత్యం దాటని ఔడా మసఱేద. డుజిటల్ ఎక్స్ మ ైదాామస అయదళడ 
ఱోఱే ఉననటుో  త యౌళహంది. దంత ర ైదయడె ఴశారచికూత్న శచింఙాయు కసతూ తయోౌదండెిఱు దాతుకూ ఫదఱుగస తృసికుీవనయున 
శందిింఙాఱతు ఫాయంఙాయు. 2015 జూన్ ఱో తృసఔు కూీంద మమెిడీ ఇళాఫడుంద.ి: NM6 Calming + NM12 Combination-12 + 

NM67 Calcium + NM89 Mouth and Gum + NM90 Nutrition + NM104 Tops + SM26 Immunity + SM38 
Teeth + SR450 Willow + SR516 Pancreas + SR532 Sympathetic Nervous System + SR566 Fungi-

Pathogenic. ఎతుమిది రసమసఱ తమసాత తృస తృసికుీవనయుఔు దళడ ఱోఱ నంచి ఫమటఔు  యుఖుత ఉనన దంతాఱన 
చహంఙాయు. 

2013ఱో 32 శంళత్మసఱ భఴిలఔు ముదటి తడయ  జనన శభమంఱో బఖఙఛేదన (ఎహళహయోటమీ) ఙమేడం జమిగింది. మెండెననయ 
శంళత్మసఱ తమసాత ఔడా బయాతో యతి శభమంఱో ఆబ  యమతీబ నై ఫాధ అనబయశా నానయు. ర దైయఱు ఆబ ఔు ఴశారచికూత్ 
శచింఙాయు కసతూ ఆబ  భమ ిఏద ైనా తిాయభానమ చికూత్ తీశకోరసఱతు ఫాయంఙాయు. 2016 ఏహిల్ న ఱఱో తృసికుీవనర్ ఆబ ఔు CC8.5 

Vagina & Cervix + CC15.1 Mental & Emotional tonic. ఇఙాియుకళైఱం మెండె న ఱఱోో  ఆబ  నొహు ూమిాగస తగిగతృో భంద ి

ఫర ళహనమాఔు ఙ ందని యాతామోషణఔు ఙ ందిన 6శంళత్మసఱ ఆడ ఖుమసీ తుకూ తృసికుీవనయు చికూత్ ఙఱేసయు. ఖత తరమిమది న ఱఱుగస ఈ 
ఖుయీం మిగతెేా  ఱేఔ ఔుంటుత ఉననది. 2015 అకోీ ఫర్ ఱో ఆబ  ఖుమసీ తుకూ CC20.4 Muscles. ఇఙాియు ఏడె రసమసఱ తమసాత 
ఔుంటుత ఉండ ేఖుయీభు ూమిాగస కోఱుకొతు ఇతయ ఖుమసీ ఱతో ఔఱళహ చఔకగస మిగతాె ఖఱుఖుతేననది.  ఫాిడాకళహీంగ్ దాామస ళయఔుా ఱఔు, 
ఫఽందాఱకై కసఔ దఱేసఱఔు, కండాఱఔు ఔడా ఔయౌగని పయౌతాఱు చళహ ఆబ  ఎంతో ఉతా్షబమితంగస ఉనానయు. SRHVP ఉయోగించి 
కొీ భేలహమా ఱోతు ళహనాకోఱో ఔభూయతుటఱీో భాదఔదరిసయఱఔు అఱరసటుడున ఫఽందం ముతాా తుకూ ఫాిడ్ట కసళహీంగ్ ఙేమఖయౌగసయు. 2013ఱో 
ఆబ  ఇదే మివన దాామస తన మాహల్ ఙ టోఔు ఉనన పయుఖుఱన తరఱగించఖయౌగసయు. 

శయారసయహతబ నై దళియతాాతున ఖుమిాంచడబే కసఔ అతున జీళమసయఱతో అనశంధాతుంఫడు ఉనన దళియతాం ఔటేనతు జీయతభంతా ఔ 
అబయశన కిూీమ అతు ఇది ఔ గొు శరసఱు అతు ఆబ  ఫాయశా నానయు. భన జాఖీదళశాఱో ఉనన శక్షమ ఴఔుా ఱు భుకయంగస భన   
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ఫారసఱు ఎంతో తృసిభుకయభు ఔఱళతు ఇయ చికూతా్  శభమంఱో చికూత్న ఫిాయతం ఙేయసా మతు ఫాయశా నానయు. ఎందఔనగస ఫారసఱు 
ఆఱోచన ఔనానశభఖీం గసన రేఖళంతంగసన ఉంటామతు త ఱుశఔునానయు. తురసయణ అనేద ిశయలంగసనే  జయుఖుతేందతు కొకఔక 
శభమంఱో క్షణంఱో ఔఱుఖుతేందతు ఈబ  యఴాళహశా నానయు. ఆబ  యసధన ఖుమించి ఙ ఫుత  కొతున భాయగదయశకసఱు ఆబ  
తృసటించడబే కసఔుండా మిఖతా తృసికుీవనయుో  ఔడా ఈ యధంగస ఙేమాఱతు శచిశా నానయు.  

 ఎఱోపుడ బఖళంతేతు చింతించండు, మీయు దరిసయతమ శాయౄపఱతు భమిితృో ఔండు. 
 తిీ తృసిణిఱోన బఖళంతేతుచడండు. 
 యసభూఴిఔ జాిఱో మళియాన మసరసయౌ్న అళశమసతున ఖుమిాంచండు.  
 అందమితూ క్షమించి తిి ఔకమ ి టో తిి ళశా ళప టో ఔఽతజాత చండు. ఎందఔంటే తిీ అనబళభు భన ఆధాయతిమఔ 

ఖితికూ ఉయోఖడదే.ే ఔయౖసీ ఱు భనఱన ళజంిఱా ఔఠినంగస భాయుయసా భ. భూడుంటితు మీయు తుతుశమిగస భతునంఙాయౌ. 
తపు ఙేళహన రసమతిు, తపున, భమిము ఆ తపు తాఱఔు ఖత అనబరసతున. అఱాగై మిభమయౌన మీయు క్షమించడం భాతంి 
భమిితృో ఔండు 

 ఔ ఴకూాళంతబ ైన షరసభ ధాయన కిూీమ షొతృో నొతోృ నో న క్షమింఙ ేతతాాతున  ంతృ ందించకోళడం కోశం తృసికుీస్ ఙేమండు. 
శందయుళఱసతేా  ఈ తృసికుీవనర్ తన యొఔక మోఖుఱఔు ముదట ిశందయశనఱోనే షొ అతృసనోతృో నో అపహమమైవన్్ తృ ందతాయు.   

 మోఖుఱఔు శామంగస శాశాత ఔయౌగించఔునే నభమఔం ఔయౌగి ఉండటం రసమికూ రసమ ి ఔుటుంఫాఱఔు అళశయభతు ధఽడంగస 
శచించండు.  

ఈ తృసికుీవనర్ యొఔక తుమభం మోగ తురమూలనా సేవలో  దవిాతాం అనేది ఇది ఒక గొి సహకరం.  

ంచ్ుకునన కసేులు  

 బ్హుళ్ విరుులు, తలకు గయాలు, అధిక బ్ాధ  
 తీవి బ ైలాభడ్ లుాకేమియా  
 ఆకు నేులు/చ్చదోమల బ్డెద   

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

ిశ్నలు జవబ్ులు

1. ిశ్న: ర ైఫరి  భందన శియణ (ఫాిడ్ట కసళహీంగ్) ఙళేే శభమంఱో మెబ డరీ ల్ ఱో మోగయిొఔక ర ంటుిఔఱు భమిము చితిటం మెండె 
 డుతే పయౌతం అధిఔంగస ఉంటుందా? 

జరసఫు :  ఱేద, అఱా ఔఱుఖద ఏదో ఔటి భాతబిే ఉయోగింఙాయౌ. మీయు తౄో టోన ఉయోగశిా ంటే అద ిూమిాతుడుయ ఔఱద ిఅభ 
ఉండాయౌ.  అంతేకసఔ మోగి యొఔక ఏదో  ఔ ఫాఖం మమెిడీ ర ల్  అడెఖు ఫాగసతున తాఔుత ఉండాయౌ. ఉదాషయణఔు మోగి ఔ ఖడుయ  బ దైానం 
మీద తుఱఫడునటుీ  తౄో టో ఉంట ేఆ ఖడుయ  ఫాగసతున ఔట్  ఙ మాయయౌ ఱేదా తౄో టోఱో ఏదో ఔ ఫాఖభు మమెిడ ీర ల్ అడెఖు ఫాగసతున తాకైటటుో  
తౄో టోన ళంఙాయౌ.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2. ిశ్న: ఎస్ ఆర్ ఴచె్ హ మివన్ దాామస ఫోడ్ట మోవన్ తమాయు ఙళేహనపుడె అంతఔు భుంద లే ంటుఔు ఉయోగించిన కసయుయ  యసో ట్ 
ఱో భమిితృో భనటుో  ఖభతుంఙానఇపుడె ననే తమాయుఙేళహన మమెిడఱీో ఫోడ్ట భమమిు కసయుయ  యొఔక ర ైఫరవిన్ మెండ ఉంటామా? 
అటుళంట ి మళిహాతిఱో ఆ మమెిడీతు లే ంటుఔు ఇళాళఙాి? తీశఔునన ఱసంఱసంహల్ తృసడ తైృో ళడం కసయణంగస తిమగిి కొతా ఫోడ్ట ఱసంహల్ 
తీశకోరసయౌ్ ఉంటుందా? 

జరసఫు :అళపన మీయు ఊఴంిచినటేో  మెమిడఱీో మెండె ర ఫైరవిన్ ఱు ఉంటాభఔనఔ ఈ మమెిడీతు లే ంటుఔు ఇళాఔడద. అంతేకసఔ 
తీశఔునన ఱసంహల్ ఔడా కసయుయ  ఱోతు ఎంతోకొంత ర ఫైరవిన్ న ళాఔమశిా ంద ిఔనఔ తిమిగ ికొతాగస ఫోడ్ట ఱసంహల్ తీశకోళడబ ేభంచిది.  

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

    3. ిశ్న: తృసడ ైతృో భన ర ంటుిఔఱఔు ఎఱా చికూత్ ఙమేాయౌ? 

జరసఫు: ఇఔకడ భనభు మెండె యకసఱ ైన దాతేఱు అనశమియసా భు.CC11.2 Hair problems నోటికూ తీశకోళడంతో తృసటు ఇద ే
మెమిడీతు ఫాషయంగస  ఔడా ఉయోగింఙాయౌ. CC11.2 Hair problems ఈ మెమిడీతు ఔ చఔక 200 మియో్య్టయో తూటఱిో రేళహ ఴెభర్ 
టాతుకసో  తమాయు ఙమేండు. దీతుతు తిీమోజు ఉదమం యసమంతంి తఱఔు భయసజ్ ఙమేాయౌ. దీతుళఱన ఫోడ్ట శయుకాఱేవన్  మగిి ఙ డయ  
దామసా ఱతూన ఫమటఔు తృో భ తఱ ర ంటుిఔఱు బ యుశా  ఉంటాభ. అభత ే ఈ టాతుఔుక ఉయోగింఙ ే భుంద తిీయసమి ఫాగస 
ఔఱతృసయౌ. ఇటిీ  టాతుక్స ఱో 1/10 భాతబిే మిగియౌ ఉననపుడె భయఱ తూలైు తృో ళహ 200 ml ళపండేటుో  ఙళేహ లేక్స ఙళేహ ఉయోగింఙాయౌ. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. ిశ్న: నా ేల ంటు దోభ ఔుటిీన భూడె మోజుఱ తమసాత నా ళదదఔు మసగస కూీంద ిమమెిడు ఇళాడం జమిగింది:  CC9.2 Infections 

acute + CC10.1 Emergencies + CC21.4 Stings & Bites కసతూ ఇద ి అతతుకూ శయౘమం ఙేమఱేద. రసశారసతుకూ మెండె 
రసమసఱ తమసాత అది ఫాగస  దదగస అభ 10 ళ ంటీమీటయో ళయఔు రసయహంచి చీభు టిీ  ఉననది. ననేేబ నైా తపు శఱయౘ ఇఙాినా? 
దమఙళేహ త ఱండు. 
జరసఫు: CC9.2 Infections acute  అనదేి కళైఱం ఱసాశ శంఫంధబ ైన ఇన ాక్షనఔు భాతబి ేఉయోఖడెతేంద.ి   ైమమెిడీఱో 
దీతుతు ఇళాళఱళహన అళశయం ఱేద. ఇపుడె గసమాతుకూ ఇన ాక్షన్ ళచిింది అతు ఙ ుటాతుకూ చీభు యసక్షయభు. ఔనఔ CC21.2 Skin 

infectionsన అదనంగస జోడుంచి ళఱళహ ఉంటుంది. అంతేకసఔుండా దోభఱఔు శంఫంధించిన రసయధఱ తుమితాభు CC9.3 Tropical 

diseases ఙేయిడం భంచిది. అంటే ఇపుడె ఈ కూీంది మమెిడీ మీయు ఉయోగించళఱళహ ఉంటుంది. CC9.3 Tropical diseases 

+ CC10.1 Emergencies + CC21.2 Skin infections + CC21.4 Stings & Bites.  ఇద ేమెమిడీ ఫాషయ అనళయానం కోశం 

ఔడా  ఉయోగింఙాయౌ అనకోళడంఱో శందేషబమేీ ఱేద. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. ిశ్న: ఆధాయతిమఔ యసధఔుఱ తభ అంతర్ మిాణాతుకూ శయౘమడ ేమెమిడఱీు ఏబ నైా ఉనానమా? 

జరసఫు: యో షం మిఴీభభుఱఱో SM1నుండ ి SM10 ళయఔు ఉనన కసయుయ ఱఱో ఙాఱా ఫాఖం అధాయతిమఔ యసధనఔు ఎంతో 
ఉయోఖడతాభ. SM1 Removal of Entities అనదేి ఉనామదభు, ఙతేఫడు ఱాంటియ ఱేదా కసయణం త యౌమతు బమాఱు ళంట ి

రసటికూ భమిము న గిటవి్ ఎనమీెతు తృో గొటీడాతుకూ ఫాషయంగస అంతయంగస ఔడా ఎంతో ఉయోఖడెతేంది. SM2 Divine 

Protection అనదే ి SM1 తో ఔయౌహ ఉయోగించడం దాామస భన ఆధాయతిమఔ పమోఖతికూ తిిఫంధఔంగస ఉనన రసతాళయణంఱో ఇయ 
ఎంతో ఉయోఖడతాభ. అఱాగై దళియ ేిభన, జాా నాతున, ఴకూాతు తృ ందడాతుకూ ఉయోఖడతాభ. SM3 Soul Cleansing ఇద ి
మీ యొఔక ఆధాయతిమఔ ఴకూాతు  ంచత ఆధాయతిమఔంగస తుభన యసా భ నండు ఉననత యసా భకూ తీశఔుర లైతేంది. SM4 
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Stabilising అనదే ిఫారోదేాఖ భానళహఔ ఆధాయతిమఔ ళహాతేఱఱో శభతేఱయం ఙేమటబే కసఔుండా కొతున తిేయఔ తిిఔఱ మళిహాతేఱోో  
తుఖీయౘతున కోఱోుఔుండా దయంగస ఉండటేటుో  ఙేయసా భ. SM5 Peace & Love Alignment అనదేి బఖళంతేడె మీఔు దయం 
అమాయడన ే ఫాళన ఉననపుడె బఖళత్ ేిభన తిమగిి పనయసా హతం ఙశేా ంద.ి SM6 Stress ఇద ి ఆందోలన నండు యయమిం 
ఙేమడాతుకూ దీంతోతృసటు SM7 Meditation ఉయోగించదాతుకూ భాయగం శఖభం ఙశేా  భమింత తృసజిటవి్ ఎన మీె అందశిా ంది. SM9 

Lack of Confidence ఆతమయఱసాయసతున  ంతృ ందించడాతుకూ చిళమిగస SM10 Spiritual Upliftment ఇది అంతయ జోయతితు 
కిసయం ఙమేటాతుకూ జాా న ళఽదిాకూ ఉయోఖడెతేంది. అభతే దీతునఉననత యసా భకూ ూమిా ఴకూా యసభమసా ాఱతో భుందఔు ర లోడాతుకూ  
కైళఱం ఒకక డోస్ భాతబి ేతీశకోరసయౌ. ఎళమికెతైే ఎస్ ఆర్ ఴెచ్ హ మివన్ ఱేదో  రసయు, CC15.1 Mental & Emotional tonic 
ఉయోగించళచి ఎందఔంట ే నై ఙ హున కసయుయ ఱఱో ఎఔుకళ ఫాఖం దతీుఱో ఉనానభ.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6. ిశ్న: ేల ంటు నోటఱిో మమెిడీ ఉననపుడె భాటాో డటాతుకూ అనభతించళఙాి? ఱేదా మమెిడీ ూమిాగస ఔమిగి తృో భేళయఔు మోగ ి
భౌనంగస ఉండాఱా?  

జరసఫు: మోగ ిమెమిడతీు గోయ యౄంఱో తీశఔుననపుడె భానళహఔ ఱిసంత ళహాతిఱో ఱేదా తుఴశఫద ళహాతిఱో ఉండటం భుకయభు. ఇఔకడ 
మెమిడీతు తూటి యౄంఱో తీశఔుననపుడె ఔడా మింఖటాతుకూ భుంద ఔడా మోగి పకూకట టిీ  భౌనంగస ఔ తుమివం ఉంటాడె కసతూ 
అద ిభుకయం కసద. ఫౌతిఔంగస భౌనంగస ఉండటం ఔంట ేభానళహఔంగస భౌనంగస ఉండటం ఙాఱా భుకయం. మోగి ఐద తుమియౖసఱ తృసటు 
బఖళత్ ధాయనంఱో ఖడెడం అనేద ిఅతయంత ఆళఴయఔం. 

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

7. ిశ్న: ర ఫైరి  మెమిడీ రశేఔునన తమసాత టృత్ ేసీ్ తోలైు తోభుకోళఙాి ఱేదా ఇయర ై తుమియౖసఱు యమసభం తీశకొతు తోభుకోళడం 
భంచిదా? 

జరసఫు: అళపన లైు తోభుకోళడాతుకూ 20 తుమియౖసఱు యమసభం తీశకోళడం ఙాఱా భంచిది. ఎందఔంటే టృత్ ేసీ్ ఱో మింట్ అన ే
దాయాం ఉంటుంది. ఇద ిమమెిడ ీయొఔక ర ైఫరవిన్ న తటశాం ఙేళ ేఖుణం ఔయౌగి ఉంటుంది. అందఙతేనే యమసభం తృసటింఙాయౌ. 

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

8. ిశ్న: కొందయు తిాయభానమ తృసికుీవనయో ళదద  ఎఔుకళ పకిెాతూ్ ఖఱ ఎఱకోీో  భాయగెనటిక్స తయంగసఱ దాామస నడెభు నొహు కులో నొపుఱు 
ళంటయి తృో గొటేీ  కొతున చినన మివన్ ఱు ఉంటాభ. ర ఫైరి  మమెిడు తీశఔుననపుడె ఇటుళంటి మివన్ ఉయోగించళఙాి? 

జరసఫు: అళపన అటుళంటి చికూత్ తమసాత 30 తుమియౖసఱ యమసభం తీశఔుననటోభతే ర ఫైరి  మెమిడఱీతు ఉయోగించళచి.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

9.ిశ్న: కొతున శందమసుఱోో  కొందయు లే ంటుో  ఈ ర ైఫరి  మెమిడీఱు తీశఔునన తమసాత తగిగనుటికు తభ ఔఽతజాతఱు త యౌమఙేమయు. 
భమికొందయు పడాబాక్స ఔడా ఇళాయు. దీతుతు భనం ళళే యౄంఱో ఙశేా నానభు ఔనఔ ఎటుళంట ితిిపఱం ఆయంచఔుండా (నేన ళశా  
యౄంఱో గసతూ భమ ైతిిపఱభు ళాఔమించన) కసతూ ఇటుళంటి ేవంటో ళఱో నాఔు తుయుతా్షంగస ఉంద.ి 

జరసఫు:ఈ ఴినఔు జరసఫు మంెడె యఫాగసఱుగస అందించడం జయుఖుతేంది. #1. ళేళ యొఔక యభాయాం ఏమిటి అంటే భనయౌన భనం 
ఆధాయతిమఔంగస ఉదామించకోళడం. తుజబ నై ళళే ఎటుళంటి తిిపఱం ఔతూశం భాటఱ యౄంఱో ఔఽతజాత ఔడా ళాఔమంిచద. ళేరస 
యసధనఱో భనం బఖళంతేతు ఙేతిఱో ఔ తుభుటుీ  భాతబిే. ఔయగసమఱు ఔట్ ఙళేహన ఔతాికూ, గోడఱో బేఔు దఖిగొటిీన శతాికూ భనం 
ఔఽతజాతఱు త ఱుపఔుంటాభా? ఱేద ఔదా. అఱాగ ై బఖళంతేడె ఔడా ర ైఫరి  మెమిడఱీన ఇళాడాతుకూ భనయౌన ఔ తుభుటుీ గస 
భాతబి ే ఎననఔునానడె. ఇదే భనఔు గొు ఆయౕమసాదం. ఇద ే భనఔు కసళఱళహన గొు తిిపఱభు. #2. బఖళంతేతు ఙతేిఱో 
ఉతాభబ నై తుభుటుో గస భాయడబే భన ధిాన ఱక్షయం. చికూత్ ఙమేడంఱో అటుళంట ిఉతాభ తుభుటుో గస భాయటాతుకూ ేల ంటో 
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నండు ఔీభం తుఔుండా పడాబాక్స అందకోరసయౌ. ఆ యధంగస రసమ ి హళిహరిాన్ తఖు యధంగస భాయుిఙళేేందఔు అళకసఴం ఉంటుంద.ి 

ేల ంటుఔు భనం ేిభతో ఖుయుా  ఙమేడం ఔ దాతి. ఎళమెనైా వేంటు తుజాభతీతో భనఔు ఔఽతజాత త యౌమజళైేా  ఙాఱా యనభరంగస 
దాతుతు  ళాఔమశిా  ర ంటనే బఖళంతేడుకూ దాతుతు శభమిుంఙాయౌ ఎందఔంటే నమం ఙళేహన ర దైయడె బఖళంతేడే.  

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

దిళయర ైదయతు దిళయ రసణి 

“భానరసయ అంతా భమిము తృసిణికోటి అంతా ఔడా బఖళంతేడు దేషంఱో జీళఔణాఱ ళంటిరసయు. రసమ ిపటుీ ఔ, తుయంతయ  యుఖుదఱ, 
భమిము అతేళఽదిా  అంతా ఔడా బఖళంతేతుఱో, బఖళంతేతు ఙేత, బఖళంతేతు కొయఔు ఙమేఫడెతేంది.  తిీ ళయకూా ఈ 
అనంతతాభుఱో ఔ చినన తృసిభాణఔిం. ఇఔకడ మసభ రసలైు ఎళయౄ ఱేయు. ఔమికూ ఫాధ ఔయౌగిత ేఅందయౄ ఫాధ డతాయు. ఔమకిూ 
ఆనందం ఔయౌగితే అందయౄ ఆనందంఱో ఫాఖయసాభుఱు అళపతాయు. ళళేఔుఱ ైన రసయు అంతా ఔడా ఈ శతయం  ైశంూయణ యఱసాశం ఔయౌగ ి
దాతున అఱళయుికోరసయౌ.”           

… శ్రర సతా సభ బ్ాబ్ా, “ళళే కొయఔు యసధనా శంతాి” దిళయరసణి 21 నళంఫర్ 1986 

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

“అధఔింగస ఆయౘయం తీశకోళడం ఔడా యౘతుఔయబే. శయలంగస ఙ తృసుఱంటే యుచిఔయబ నై ఆయౘయం భనఔు ఱబయభభనపుడో ఱేదా అటిీ  
ఆయౘయభు ళాఔమించభతు మిభమయౌన కోమనిపుడో  దాతున భమింత తీశకోరసఱతు ఫాయయసా యు. గసయౌ శయాతాి ఉంద ి కసతూ భనఔు 
అళశయబ ైనదాతుఔంటే ఎఔుకళ తీశకోం. ఙ యుళపఱో తూయు శభఽదిాగస ఉంది కసతూ భన దాషం తీమై ళయకై భనం తీశఔుంటాం. కసతూ ఈ 
భధయ అధిఔంగస ఆయౘయం తీశకోళడం అనదేి ఔ యసంఘిఔ దమసఙాయంగసన, తౄసయవనఔు శంఫంధించిన అఱరసటుగసన 
భామితృో భంది. ఉదయభు ఙాఱు ఙాఱు అతు ఘోలహశా న ే ఉంటుంద ి కసతూ నాఱుఔ ఇంకస ఇంకస కసరసఱతు ఆయశా  భానళపడెతు 
తుశ్యౘమంగస జఫుబఔు ఱక్షయం ఙేయోా ంది. దాతుతో ఊఫకసమభు, అధఔియఔాతృో టు, భధబేషభుతో ఫాధఱు అనబయశా నానడె. 
మితబ ైన ఆయౘయం ఴమయీం జీయంచటాతుకూ ఔ చఔకతు ఓవధం. తిీ చినన యవమాతుకూ ఆశతిికూ మగిెతా ళదద . అధిఔంగస ఓవధ  
ళేళనం ఔడా భంచిది కసద. మీ ఴమయీంఱో ఉనన రసయధి తుమోధఔ ళయళశా రసయధతిో తృో మసడు మిభమయౌన ఆమోఖయంగస ఉంఙేందఔు అళకసఴం 
ఇళాండు. యసధయబ ైనంత ఎఔుకళగస ఔిఽతి ర దైయ యబ నై ఱక్షణాఱన అళఱంతంచి  డాఔీర్ ళదదఔు మగిెతేా  యధానాతుకూ శాళహా  ఙ ుండు.”                                            

… శ్రర సతా సభ బ్ాబ్ా, “ఆయౘయభు ఆమోఖయభు” దిళయరసణ2ి1 ళ  ీంఫర్ 1979 

http://sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf 

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

 ికటనలు

 భవిషాతుా లో తురాహ ంచ్బ్ర భ ేశిబ్రమలు 

❖ ఇండియా ుటీమ ా : AVP ళర్క యౖసప్  24-27 నళంఫర్  2016, శందిించ ళఱళహనరసయు ఴభే 
ఈబ భల్ 99sairam@vibrionics.org 

❖ ఇండియా చెన నై : పనఴియణ శదశ్  6డుళ ంఫర్  2016, శందిించ ళఱళహనరసయు ఱయౌత 
ఈబ భల్  99sairam@vibrionics.org 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
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❖ పల లండ్ మోకో  : జాతీమ పనఴియణ శదశ్  25-26 భార్ి  2017శందిించ ళఱళహనరసయు డమేిమజ్ 
ఈబ భల్  wibronika@op.pl 

❖ USA ష ప ర్స్ టౌన్, WV: AVP ళర్క యౖసప్  31 భార్ి -2 ఏహిల్  2017, శందిించ ళఱళహనరసయు శయసన్ 
ఈబ భల్  trainer1@usa.vibrionics.org 

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

అదనంగస 

ఆందోళ్న రుసుా నన ించ్వాా మధుబేహ మోగుల విసాృతి   

ించ భధబషే దనిోత్ళం తిీ శంళత్యం జిఱఱో భధబేషం   ైఅళగసషన  ంచడాతుకూ  జయుపకోనేమోజు ఇటీళఱే నళంఫర్ 
14న జమిగింద.ి భధబేషం భనందమకిు త యౌళహన యధంగస యశాఽత కసయకసఱు భమమిు శామం ేియకసఱు అనగస భానళహఔ ఫారోదేాఖ 
ఆమోఖయభు, అనళంయఔతాభు, మశిమసఱు రసతాళయణం భమమిు జీళన యధానం ై ఆధాయడు ఉంటుంది. ఈ శంళత్యం అంతమసె తీమ 
భధబేష శంశా(IDF) తృసిథమిఔ మోఖతుమసా యణ తాయగస ూమిాఙళేహ శంఫంధిత ఇతయ శభశయఱు తఱ తాఔుండా తురసమించడభు  ై దఽలహీ  
 టిీంది. ఎందఔంటే ఇటళీఱ కసఱంఱోఆకసఱసతున అంటుతేనన ఱ ఔకఱన కొంత అదపఱోకూ తీశఔుమసళడాతుకూ ఈ యధానం 
అళఱంతేయాో ంది. 366 మియౌయనో ిజలు ించ్వాాంగ మధుబేహంతో బ్ాధడుతునానరు అంతేకక ఈ వాధి  ితీ సంవత్రం 4.6 

మియౌయనో ిజల మరణాలకు కరణం అవుతోంది. 

 ర ైతమిాతుక్స్ భధబేష మోఖుఱ జీయతాఱఱో ర ఱుఖుఱు తుంపత యజమళంతంగస దాతున అదపఱోకూ తీశఔు ళశా  రసమఱిో 
ఆమోగసయతున  ంతృ ందించి బయవయత్ టో ఆఴఱు మైపతోంది. ఈ యవమాతుకూ శంఫంధించి బభేు కొతున భధబేష కైశఱన అఱాగ ైరసట ి
యొఔక కసంహో కైవన్్ భనర ఫైరి  ళయళశా యజమళంతంగస అమఔిటిీన యధానాఱన అందశిా నానభు. భనభు జిఱన ఙ తైనయళంతేయౌన 
ఙేమడంఱో, ఆమోఖయఔయబ నై ఆయౘమసతున తీశకోళడంఱో, తుతయభు రసయమాభభు  ఙేమడం, భనశన శభతేఱయ ళహాతిఱో ఉంచడం 
ఖుమించి భన మితానఱన కొనయసగశిా న ేఉందాం. అంతగేసఔ భన మోఖుఱఔు ర ైతమిాతుక్స్ మెమిడఱీు అళశయం బేయఔు భుందశా గస 
ఔడా  ఉయోఖడతాభ అనేద ిత యౌమయఙాయౌ. బఖళంతేతు దమ తృసికుీవనయో అంకూత ఫాళం ఖఱ ళళేతో ర ైతమిాతుక్స్ ఈ జిామోఖయ 
శభశయ తురసమించడంఱో తిాయభానమ చికూతా్ ళయళశాఱు అతునంటఔినాన భుంద ఉననది.  

 యసామి ఇదదయు డాఔీయోతో ఆయౘయభు, ఖుండ  జఫుబఱు, భధబేషం  ై భాటాో డున యవమాఱు  
http://www.saibaba.ws/articles/medicaladvices.htm ఈ యౌంఔు దాామస యసామి రసమి శంఫావణ యనళచి. 

“అతి భుకయబ నై యవమం ఏమిటంటే ఆయౘయ తుమంతణి భమిము రసయమాభభు భధబేషం కోశం కసయ్ఫో్ళర్ తు ఆఔుచి ఆఔు 
ఔయఱు, ఔయగసమఱు, ఙాఱా ఉతాభబ నైయ. కసయఫరజీ ఔడా భంచిదే. ఇంకస నఱోటి గింజఱు ఖఱ  మాహల్, హమర్్, దాిక్ష, 
పచికసమఱు ముదఱ ైనఅతున యకసఱ లైు ఙాఱా భంచియ. ళతాపఱం భంచిది కసద  ఎందఔంటే దీతుఱో అధఔి చకకెయ ఉంటుంది. 
ఫొ తృసుభ భంచిదే. అతూన యకసఱ రయోేఔు  శంఫంధించిన ఔయగసమఱన భుకయంగస ఫంగసలదంఱన తుమోధించండు”…యీౕ శతయ యసభ 
ఫాఫా 

mailto:wibronika@op.pl
mailto:t
mailto:t
http://www.saibaba.ws/articles/medicaladvices.htm
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 యసామి రసమి భమొఔ కొటవేన్ ” ళాటుో  తినళదద , తిీమోజు ఉదమభు భఱయశయెన తమసాత ఔ గసీ భు చితు దోశకసమ తరఔక 
భమిము గింజఱతో ఔడున దాతుతు యశంగస ఙళేహ ఔ గసో శడె జూయస్ కాయ ఔడెపతో తీశకోండు. అయఖంట తమసాత ఉదమప 
అఱాుయౘయం తినండు ఇఱా ది దఴిేన మోజుఱు ఙళేేా  మీ యొఔక యఔా చకెకయ యసా భఱు తుమంతణిఱోకూ ళయసా భ. రేయుఔు శంఫంధించిన 
ఔయగసమఱు అనగస కసయమటె్, ఫంగసలదం ళంటి రసటితు తుమోధించండు, తిీమోజు కొంతళేప నడళండు.”…యీౕ శతయయసభ ఫాఫా  

కేరళ్ వమ  వమ ిక వ ైబ్రియాతుక్స్ మీటింగ్ 16 అకటీ బ్ర్ 2016  

కైయల ళేీట్  ళిహడ ంట్ గసయు తన ఉతేాజ ఔయబ నై తృసియంబ ఉనాయశం ఱో యసామి ఙ హున భాటఱు ఈ యధంగస త యౌతృసయు“ నేన ఆనందంగస 
ఉనానన కసఫటిీ  డాన్్ ఙేమడం ఱేద నేన డాన్్ ఙేశా నానన కసఫటిీ  ఆనందంగస ఉనానన”. భనభంతా బకూాతో ఔడున భనశ్తో 
వయతేఱేో తు ళళేఱు అందింఙాయౌ. కైయల డుళహీ రకీ్స  ళిహడ ంట్ ర తైమిాతుక్స్ ళామ మిళయానఔు చఔకటి అళకసఱసతున ళేళ దాామస ఔయౌుయోా ంద ి
అనానయు. తభ ళ ైకప్ శందేఴం దాామస డాఔీర్ అఖతాాల్ ర తైిమాతుక్స్ ఱో ఇటీళఱ ళచిిన మణిాభాఱన త ఱుపత తృసికుీవనయుో  
అందమికు యసామి ఙ హున “ ర ైతమిాతుక్స్ అనదేి బయవయతేా  యొఔక ఓవధం”  అనే యసామి రసఔుకఱన ఖుయుా ఙఱేసయు.  

 ఈ ఔకమోజు ళర్క యౖసప్ ఱో కైయల ఫఽందాఱ మణిాభభు ఆయంబభునండు శభాజం  ైదాతు ఫిాళం భమమిు భుందఔు కొనయసగ ై
భాయగభు ఖుమించి చమిింఫడుంది. కొతున యజమళంతబ నై కశైఱు, మోఖుఱ యొఔక రసయకాయనాఱు దిమిశంఫడాయ భ. లే ంట్ మోఖ 
చమతి ిఅనేద ిర ైతిమాతుక్స్  యుఖుదఱఔు ర ననభుఔ ళంటది ిఔనఔ ఈ మోఖ చమితఱిు ఎఱా మసమాయౌ అన ేదాతు ై ఎఔుకళ దఽలహీ   టీడం 
జమగిింది. మోఖ తుమసా యణ ఙమేడంఱో తృసికుీవనయోఔు శయౘమఔయంగస ఉండటాతుకూ తృసికుీవనర్ 11958 భానళ జీళన తుమసమణం, యయధ 
అళమరసఱ ళయళశాఱ తుతీయు, రసయధఱు భమమిు రసట ిఱక్షణాఱు  ైచఔకట ిదియశన ఙమేడం జమిగింది.  

కైయలఱో AVP ఱఔు యక్షణ 2010 డుళ ంఫమోో  తృసియంబం అభంది.2011 జనళమ ి నాటకిూ 53 భంది యజమళంతంగస కోయు్ ూమిా 
ఙేశఔునానయు. ఈ శభాఙాయభు ర ైతమిాతుక్స్ రసమిాఔ తురదేిఔఱో  తృ ందమచిి యసామికూ శభమిుంచగస యసామి అనంత  దమతో తన 
అంగీకసయం త యౌమజశైా  “ఈ ళళే నాఔు ఎంతో ఆనందాతున ఇచిింది” అతు త యౌతృసయు. ఈ నాటికూ కయైలఱో 103 భంది తృసికుీవనయుో  ఉండగస 
రసమఱిో 56 భంద ిచయుఔుగస ఉనానయు భమమిు ఇుటళియఔు ¼ మియౌమన్ ఫాఖభు మోఖుఱు ర ైతమిాతుక్స్ దాామస ళేళఱు తృ ందాయు.  

 2012 నళంఫర్ 24న తిియర్ ఱో ఔ చికూతా్ కైందంి ఏమసుటు ఙమేఫడునది. భుకయంగస ర ైతమిాతుక్స్ కసశయఖడ్ట ఱో ఎండోశఱాాన్ 
యయసమనం ఎఔుకళగస ఉయోగించిన జిఱఔు నమం ఙేమడంఱో ఎంతో ఉయోఖడుంది. ఔ తృసికుీవనయు ళంటమిగస దరిేఱ భందకిూ 
 ైగస ేల ంటోన చికూత్ ఙేళహన గనత కైళఱం ఫాఫా రసమి దమతో భాతబి ేయసధయబ ైందతు ఙ ుళచి. జిఱఱో కొతాగస  యుఖుతేనన 
అనామోఖయ శభశయఱన ఖుమిాంచి భమమిు అఱోతి భంజుఱ దవ్ిఫారసఱు దఽలహీఱో  టుీ కొతు ర ైతమిాతుక్స్ ఴెలా్ కరై్ తోృ ి గసీ ం టాతుఔుకఱ 
యౄంఱో అనగస ఫాఱతృో లహతు (హఱోఱ టాతుక్స) భమిము మీక్ష శయౘభ (యదాయయుా ఱ టాతుక్స) ళంటియ అందించడం శతాయౌతాఱన ఇయోా ంది.  

ఈ ళర్క యౖసప్ ఱో మోఖ చమితఱిు మసమడంఱో దిమిశంఫడున 22 తృసభంటో తౄసయుమఱా   ైయక్షణ కసరసఱతు తృసికుీవనయుో  కోమసయు. యసా తుఔ 
భమిము జిఱాో  యసా భ మీటింగ్ ఱన ఔీభం తుఔుండా ఏమసుటు ఙశేకోళడం, గసీ మీణ తృసింతాఱోో  ఇంటమనెట్ శదతృసమం ఱేతు ఱేదా 
తఔుకళ మాకూ్స్ ఖఱ గసీ మీణ తృసింతాఱోో తు తృసికుీనయోఔు ర తైిమాతుక్స్ ఱో నతన మణిాభాఱు, చికూతా్ యధానాఱతో రసమితు అేయట్ 
ఙేమడాతుకూ కైయల నయస్ ఱ టర్ న తిమగిి తృసియంతేంచడంరసమకిూ ఎంతో ఉయోఖఔయంగస ఉంటుందతు మేొకనానయు.  

ఈ మీటింఖు తృసికుీవనర్ ఱఔు తుయసాయాబ నై వయతేఱు ఱేతు ేభితో శభయుణ ఫాళంతో ళేళ ఙేమాఱతు ఖుయుా ఙశేా  భుగిళహంది.  
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శిా తం నళంఫమోో  తియిర్ జిఱాో ఱోతు కూజుతతు అతు గసీ మీణ తృసింతంఱో తిీ మోజు తుయాఴింఙే ర ఫైరి  కూోతుక్స  యసామి జనమదని శభయుణగస 
తృసియంతేంచడం కోశం మితానఱ తృసియంబభమాయభ. . 

* హఱోఱ టాతుక్స ఱో ఉండేయ CC4.1 Digestion tonic + CC12.2 Child tonic 

** శీ డ ంట్ టాతుక్స ఱో ఉండే మెమిడీఱు CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic 

బో్రక్స సమీాస్ (ిజా సవే) ికటనలు (PSA) 

టెకూ ట్ంగ్ & డ ైరయంగ్: ఈ క ో డ్ట అబ మికసఱోమీ తృసిణాఱఔు యక్షణ ఔయౌుశా ంది. ఇది  దదఱఔు, ముళఔుఱఔు, ళఽదా ఱఔు, డ ైరయంగ్ 
ఙేళటేపుడెముఫెలై్ నండు టకె్స ట్ బ ళేజ్ ండం దాామస యక్షణ ఔయౌుంఙే మంతాింఖంతో ఔఱఫడు ఉంటుంది. దాతుకూ శంఫంధించిన 
యౌంక్స, : https://youtu.be/E9swS1Vl6Ok 

 

ఈ యౌంఔున మీ ఔుటుంఫ శబుయఱఔు, ళేనఴతిేఱఔు, మోఖుఱఔు ంండు. ఇంకస బయవయతేా ఱో ఇటుళంటి PSA ఔిటనఱు మీయు 
భమితున చడాఱనకొంటునానమస? మీయు  యౌంఔు దాామస ఆమోఖయభు, జీళన యధానభు, ళంటి ఈవమాఱు ఇంగిోష్ ఱో ఱేదా ఇంగిోష్ ఉ 
యౕమిాఔఱతో PSA కోశం భాఔు లరే్ ఙేమండు.   
**************************************************************************************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 
 

ఓం సాయి రామ్ ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

యసభ ర ైతిమాతుక్స్... ఉచితబ ైన, నాణయబ నై ర దైయ శంయక్షణ దిఴఱో -  మోఖుఱఔు ఉచితం 

https://youtu.be/E9swS1Vl6Ok

