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        సహభ వ ైతమిాతుక్స్... ఈతతభబ నై, నాణమబ నై వ ైదమ షంయక్షణ దివలో- మోగులకు ఈచితం  

సయ వ ైబ్రియోతుక్స్  వరా లేఖ 
www.vibrionics.org 

 ““ఎపడ నైన మీయు క ద:ఖబమతిేడ ైన, తుమహవచ ందిన, మోగగరషత డ నై ఴమక్తతతు చఽసన ఄద ేమీ సవేహయంగభు” 
                                                                                                                  ...బగవహన్ శ్రర షతమసహభ ఫాఫా  
షంపటభు 8  షంచిక 5                                                                                                         సెెటంఫర్ / ఄక్టట ఫర్  2017 
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 డా.జిత్ కె అగగరఴల్ యొకక డెస్కక నఽండి    
ిమబ ైన వ ఫైరి  తృహిక్టటశనయలకు, 

ఄతమంత యతబి ైన దషమహ నఴమహతేిల షందయబభుగహ ఆలా మీతో నా ఫావహలన ంచక్టఴడం ఄదాశటంగహ ఫాయషత నానన. ఇ 
మోజులు ఎంత యతబి నైవో సహామి భాటలలో ‘‘ ఫాయతీములు ఇ నఴమహతేిలన తృహిచీన క్హలభు నండి దఴిమ భాతన దయే గహ 
క్ొలుషఽత  క ండెగ గహ జయుపకుంటృ ఈనానయు. వహయు ఇ దయే యొకక ఄంశహలన  దయగ, లక్ష్ిభ, షయషాతి గహ ఇ తొమిభది 
మోజులు క్ొయౌచి ూజిసహత యు’’. 1991ఄక్టట ఫర్ 18 నాటి శ్రరవహమ ిదవిోమనామషభు. “దయగ భనకు ఫౌతిక, భానసక, అధామతిభక వకుత లన 
సిహదిసేత  లక్ష్ిభ భనకు షందన సిహదషిత ంది. షంద ఄనగహ క్ేఴలం ధనం ఄతు ఄయధం క్హద త యౌయ తటేలు షంద ేభంచి శ్రలభు 
షందే. భంచి అమోగమభు కడా షందే. ఆక షయషాతి భనకు జఞా నాతున, ముక్హత  ముకత యవేచన న సిహదషిత ంది. ఇ నఴమహతి ి
ఇ దఴేతల (దఴిమ సత  ీభూయుత లు) యొకక వకుత లన భానవహయ గరహ ంచడం క్టషం ఇ నఴమహతిి ఈత్వహలన జయుపకుంటాయు.” -   
1988 ఄక్టట ఫర్ లో దషమహ నాట ిశ్రరవహమ ిదవిోమనామషం నండి. 

ించవహమత ంగహ తేతౄహనల  ఴలల , ఴయదల ఴలల , ఄడఴపలలో దావహనలం ఴలల , బూకంతృహలఴలల , భానవహయక్త ఄతృహయ నశటం వహటలిుల  
తేనన తయుణంలో ఇ వహమహత లేఖ మీ చతేిలోతుక్త ఴచిచంది. ఇ వ ైమతీామల  క్హయణంగహ ఫాధలకు, నష్హట లకు గుమ ై నటిట  వహమకి్టషం బభేు 
సాదమ ూయాకంగహ తృహిమిధషత నానభు. భా యననం ఏమిటంటే సాదమూయాకంగహ తృహిమిధషఽత  ించ వహమత ంగహ ఈనన ఄటిట  
వహమకి్టషం షాషథత ూయాక బ నై వక్తతతు ఇ కిాతి వ ైమీతామలకు గుమిభ నై వహమిక్త షిమిం జేమండ ిభమమిు కిాతి సదధ  షసజ 
ఴనయుల క్టషం భతుష చషేత నన దమహగతాలఴలల , బూఈమతిల వేడమిి ఴలల  బూభాతకు కశటం కలగ కుండా ఈండడం క్టషం కడా 
మీ తృహియధన దాామహ వక్తతతు షిమిం జేమండి. భుఖమబ ైన యశమం ఏమిటంటే భనందమిక్ట బగఴదబక్టత, ేిభా ఈనానభ. ఇ ేిభన 
భానవహయ ఄంతటకి్ట మోజంతా షిమిం జేమండి.  

 డా.జిత్. క్ ేఄగగమహాల్ యొకక డ స్కక నండ ి 1 – 2 
 మివరభాలు ఈయోగించిన క్షేల యఴమహలు                             2 – 6 
 తృహిక్టటశనయల యఴమహలు                                                          6– 10 
 వినలు జవహఫులు                                                                   10 - 11 
 దిఴమ వ ైదమతు యొకక దఴిమ వహణ ి                                                                        11 
 కిటనలు                    12 
 ఄదనంగహ 12 – 18 
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తృో లాండ్ లోతు భన వ ైతియోతుక్స్ సో దయ సో దమీభణులు ఄంక్తతఫాఴం తో క తువశఫద  యలఴం లాగహ దేవవహమత ంగహ తభ తుసహాయధ 
సేఴలతో వ ైతయిోతుక్స్ జండాన ఄందలబ క్తకషత నానయు. 2017 బ-ేజూన్ వహమహత లేఖలో భార్చ 24-27 భధమ జమగిిన్ జఞతీమ 
తృో యౌష్ షదష్ గుమించి గత షంచికలో సిహత యంచాభు. కాతజాతాూయాక క్హనకగహ ఇ షంచికన తృో లాండ్ భమిము షమిసదద  
ముమోమన్ దశేహలకు షంఫంధించిన చిక్తతా్ తుపణుల యఴమహలు, క్షేల యఴమహలు భమమిు మశిోధనా వహమసహలతో వహమిక్త 
ఄంక్తతం చషేత నానభు. 

షంషథ యొకక తుయంతయ క్హయమ కలాతృహలన డజిిట ైజశేన్ చేస ేమితనంలో ఫాగంగహ బేభు క క్ొర తత  ఄంతమహా ల అధామిత తృో యటల్ 
ఴమఴషథన ఄభిఴాదిధ  చేషత నానభు. దీతులో తృహిక్టటశనర్ లు ఴమక్తతగత షభాచామహతున తుక్ష్ిత ం చసేేందకు భమిము ఄంతమహా లం దాామహ 
తభ  IASVP దయఖాషత లన ంేందకు ఈయోగ డెతేంది. ఆంక్హ తృహిక్టటశనర్ లు తభ న లవహమీ మతిృో యుట లన ఇ బ భల్ లో 
ండం దాామహ తభ క్టఅమిినటేయలకు ంే వరభ తపతేంద.ి క న ల మోజులలో ఇ కి్తరమన ూమీత చమేాలతూ తృహిక్టటశనయలందమకి్త  
తభ మజిిషటర్ చసేన ఇ బ భల్ దాామహ షభాచాయం ండం జయుగుతేందతు త యౌమ జేషత నానభు. 

ఇ వ ైతయిోతుక్స్ టల  ించవహమత  ఄఴగహసన కయౌంచడంలో భనం ఆంక్హ చాలా వ నకఫడే ఈననటలల  నా ఄభితృహిమం. కనక తిీ 
కక తృహిక్టటశనర్ తిీ వహయభు క క్ొర తత  ఴమక్తతక్త వ ైతియోతుక్స్ టల  క్ొంత షభాచాయభు ఄందంిచాయౌ (ఆది భన AVP భమమిు SVP 
భానమఴల్ లోతు తుమభాఴయతు ఄతికరమించకుండా ఈండాయౌ) భమమిు వహమిక్త క్తరంది  యౌంక్స న కడా 
https://www.youtube.com/watch?v=roXS0_WcU28&feature=youtu.be త యౌమ చేమండి. ఄలాగ ేవ ైతయిోతుక్స్ ఄంటే 
ఏమిటి ఄనే యడయిో కడా వహమిక్త చఽంచండి. ఆద ివహమలిో వ ైతియోతుక్స్ టల  ఄఴగహసన ెంచడాతుక్త భన మిశన్ 
బూభండలం ఄంతా వహమంచడాతుక్త దోసద డెతేంది. దతీుఴలల  వ ైఫరి  భందల పయౌతాలన ఎకుకఴ భందకి్త ఄందించే ఄఴక్హవం 
కలుగుతేంది. ఄటలఴంటిఄ నబవహలతో కడని కథాతుకలన భాకు చియణాయధం ంసేత  ఄయ ఎంతో భందిక్త షఽమిత దామకంగహ 
ఈంటాభ.   

భన వ ైతియోతుక్స్ మిశన్ ఄదబత పయౌతాలతో భుందకు వ ళైతేనన క్ొలదీ మితృహలనా యఫాగహతుక్త షంఫందించిన ఄఴషమహలు 
కడా ఄదే తుశతితలో ఆతోధికంగహ ెయుగుత ఴషత నానభ. కనక ించ వహమత ంగహన, తృహింతీమ యంగహనఽ, సహథ తుక ఄఴషమహల 
దాష్హట ా తృహిక్టటశనర్ ల ఴదదనండ ిభమింత షసక్హయభు ఄఴషయభు, కనక మీయు ఏ యౄంలో భాతో చేభ కయౌనా క్ొండంత 
షహామం చసేన వహయఴపతాయు. దమ చసే 99sairam@vibrionics.org కు  మహమండి, లేదా మీ తృహింతీమ లేదా మీ దవేప 
క్టఅమిినేటర్ న భమింత షభాచాయభు క్టషభు, భమితున సఴే ఄఴక్హశహల క్టషం షందిించండి. 

క్ేయళ వ ైతియో ట ం ఄంతటకి్ట తృహిక్టటశనర్ లు ఄందమ ితయపపనా ఒణ౦ ండెగ  యఫాక్హంక్షలు. కసహమ ిసహామి ఇ క్ేయళ వహషల 
గుమించి ఏం చ తృహయంట,ే “క్ేయళ షతమసహభ షంషథలోతు షబుమలు భహ ళలు, పయుశేలు కడా వహయు ఏ క్హయమకరభం చసేనా ఫామీ 
ఎతేత న చేసహత యు కనక  క్యేళ బకుత లు  బయశమతేత లో చసేే  సేవహక్హయమకరభాలలో  కడా ఆదే యఴడితు క్ొనసహగించాలతు 
అశ్రయాదషిత నానన’’! 

ేిభతో సహభ సఴేలో మీ  
జిత్ క్  ఄగగమహాల్  

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

 

 తృికటీషనరల ివరరల   

https://www.youtube.com/watch?v=roXS0_WcU28&feature=youtu.be
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తృికటీషనరలల  03040 & 03039 తృో లాండ్ లో ఈంటృ ఆటఴిలే జయభతూ ఴలష వ యిన ఇ కుటలంఫం మాఴతేత  సహభ వ ైతియోతుక్స్ 
కుటలంఫభు ఄతు చ ఴచచ. ఇ కుటలంఫంలోతు దంతేలతో 
తృహటల యమి భుగుగ యు లల లు కడా తభ తృహఠశహలలో సనేహ తేలకు 
మ మిడిలు ఆషఽత  ఈంటాయు. యయంతా వ ైతియోతుక్స్ లో క యలక్షణ 
యధానాతున తృహటషిఽత  ఈంటాయు. యయు ఎఴయభనా శేంటల 
తభఴదదకు ఴసేత  అ శేంటల మోగహతుక్త క్హయణం ముతతం కుటలంఫం 
లోతు షబుమల ెైన ఈంటలందతు ఫాయషఽత  కుటలంఫం ముతాత తుక్త యయు 
మ మిడిలు ఆసహత యు. వహయు యననదేమిటంట ే‘‘తడికు ఄనామోగమభు 
కయౌగిత ేముదట తయౌలక్త చిక్తత్ చ మామయౌ’’. వహమి ఄనబఴం కడా 
దీతునే యుజుఴప చేసోత ంది. ఎందమో తయౌలదండెిలు తభ లలలక్టషం ఇ 
తృహిక్టటశనర్ లన షందిించినపడె ముదట తయౌలదండెిలకు చిక్తత్ 
చేమాలతు యయు గుమితంచాయు. లల లకు ఴచిచన వహమధలకు 

షంఫంధించినంతఴయకు తయౌలదండెిలకు భందలు ఆచిచ షాషథత చేకమసిేత  లలలకు షసజంగహనే వహమధ ినమం ఄఴపతేననటలల  యయు 
గుమితంచాయు. కుటలంఫం మాఴతత  భందలు వహడినటలభతే పయౌతాలు భమింత బ యుగహగ  ఈంటలనానమతు కుటలంఫ యంగహ చసేన 
యశలలశణలో  యయు త లుషక్టగహయౌగహయు. 

యమి ఆంటలల  బ డకిల్ క్తట్ లో క్తరంది మ మిడి లు ఈంటాభ: 

CC10.1 Emergencies, యమి భుగుగ యు లలలు క్ఴేలం దతీుతు భాతబిే తభతో తీషక్ ళతాయు. 

NM35 Worms + NM66 Bilharzia + CC4.6 Diarrhoea 

SR315 Staphysagria;  దీతుతో తృహటలగహ CC11.2 Hair problems కయౌ తభ లేతో ఈనన తభ ఄఫాఫభలకు ఆచాచయు, 
దీతుఴలల  భయలా లే  షభషమ యమకి్త కలుగలేద.  

SM1 Removal of Entities, దీతుతు న లకు కసహమ ిగహతూ మ ండె సహయుల  గహతూ ఆంటలల తు వహతాఴయణాతున మియబంిగహ ఈంచడాతుక్త 
ఈయోగిసహత యు. ఎఴయభనా తభ ఆంటలల  షబుమలకు ఄశహంతిగహ, అనంద యహీనంగహ ఈంటే దతీుతు ఈయోగించఴలసందగిహ 
షఽచిషత నానయు.   

SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection తభ ఄతృహర్ట బ ంట్ లో గహతూ ఆంటలల  గహతూ కుటలంఫ షబుమలకు 
తిీ చినన యశమాతుక్త క్టం త చచక్టఴడం, అవేవ డడం ఆలా ఴమతిమేక ఫావహలు ఈంటలననటలభ తైే ఇ మ మిడి తు క ఫాటిల్ లోతు 
తూళిలో కలుపక్ొతు తభ ఄతృహయుట బ ంటలలో చలుల క్టఴలసందగిహ షఽచిషత నానయు. ఆలా తయుచగహ చషేఽత  ఈండడం ఴలన ఆంటలల  
శహంతి అనందభు న లక్ొంటామతు యమ ిఄభితృహిమభు. 

CC1.2 Plant tonic 

CC9.2 Infections acute ఏదభనా ఆన పక్షన్ ఴచిచనపడె ఆద ిఈయోగసిేత  మ ండె మోజుల లోనే తగిగతృో తేంది. 

CC11.6 Tooth infections  

ఏదభనా సలెఴప మోజున ఫమటకు వ ళిఴలస ఴసేత  తభ అసత  తృహషత లు యక్ష్ిం ఫడడాతుక్త  మిశన్ లో SM2 Divine 

Protection క్హయుి న ఴదియౌ వ ళతాయు. 

తృహిధమికంగహ ఇ తృహిక్టటశనర్ లు వహమి శేంటల  అమోగమ సథతితు (యమి యొకక ఫయో మ జోననే్ ఄధమమనం అధాయంగహ) యఴమించి వహయు  
తాయగహ క్టలుక్టఴడాతుక్త ఄనామోగమభు యొకక సథతితు కలంకశంగహ యఴమసిహత యు. దయదాశటఴశహతత  ఆద ిక్ొకకకసహమి, శేంటల 
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భానసక సథతిక్త మించినది గహనఽ, బమాందోళనలు మేక్ తిత ంచయే గహనఽ శేంటల కు ఄయధం చషేక్టఴడాతుక్త కశటబ నై యశమంగహ 
మణిమించి గందయగోళభున షాషటషత నానభ. ఄందచతే యయు తభ ంధా భాయుచక్ొతు షతునతబ ైన యశమాలన శేంటల 
సహథ భక్త తగగటలట గహ తృహజిటవి్ గహ ఄనాభంచక్ొనే లా తమపీద తుఴాడం తృహియంభించాయు. దీతుఴలల  ేశంటల తన షభతా సథతితు తన 
సౌకమహమతున ెంచక్టక తృో భనా కతూషం అ సథతిలో ఈండగయౌగే యధంగహ చమేగలుగుతేనానయు.  

ఄపడ ేవహయు తగని వ ఫైరి  మ మిడలిన, యిోజనక్హమి ఐన అహాయభు, దేస కి్ష్ాళనకు ఄనఴభన యధానాలు త యౌమ చేమడం 
జయుగుతేంది. భుఖమంగహ అధామతిభక కి్ష్ాళనకు షయోధమ భమిము క్షమించే తతాభు తో కడిన తృహిచీన సవహభ దఴీపలకు 
చ ందని క్ష్ాళన కి్తరమ సో  ‘ఄతృో నోతృో నో ‘న ేశంటల కు షఽచించసహగహయు. యమి ఄనబఴం కి్హయభు ఇ మ ండింట ిఄనగహ మ మిడలిు 
క్ష్ాళన కి్తరమ ఄదబత పయౌతాలన ఄందించింది. దీతుతో తృహటలగహ యయు ఄలోతిక్త చ ందని డసిజ్ ఴంటి దాలు పమహతనబ ైన 
ేయుల , లేఫుళైి ఈయోగించడాతున తృో ి త్హ ంచయు. యమ ిఈదేదవమంలో తిీ కక యుగభతకు క తిమేక క్హయణభూ, యిోజనభూ 
ఈంటలంద ిత భనలన చాఴభతు  చ డాతుక్త భాతంి క్హద ఄతు యమ ిఄభితృహిమభు.   

ఇ తృహిక్టటశనయుల  బ ైధనం భమమిు ఴమష యశమంలో తిమేకబ నై టాతుక్స లన కనగొనానయు. యయు యభిననఴమషలకు చ ందని 
అడవహమి దేస భనో ఫుదధ లు తాయగహ యక్హషం చ ందడాతుక్త సహధాయణంగహ: CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + 

CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS న ల ఴయకు తయువహత BD గహ మ ండె న లలు మ మిడలితు ఄందిసహత యు. ఄలాగే 
భగవహమకి్టషం CC14.1 Male tonic, ముఴతకు CC14.2 Prostate న, లల లకు CC12.2 Child tonic న ఄందిసహత యు. 
ఆయ వహమలిో సథయతాాతున, ఆంగతి జఞా నాతున కయౌగిసహత మతు, ఆయ ఄమోఘబ ైనయగహ ఄభిఴమిణంచ లేబేమో క్హతూ చాలా ఴయక 
వహమధలకు, క్ొతున షందమహబలలో ఄతమంత షంక్తలశటబ నై వహమధలు కడా ఄదావమ బ నై షంఘటనలకు యయు తిమక్ష సహక్ష్ి. ఄలాగ ే
ఫలహీనంగహ ఈండి  వ ఫైరి  థ య క్ొతతగహ తృహియంభిషత నన వహమకి్త ఆయ ఴయదిామనలతు యమి ఄభితృహిమభు.  

2013 లో యమ ిసనేహ తేతు యొకక 15 షంఴత్మహల కుభాయుతు యొకక పటలట కతో ఴచిచన హ ైతృో క్తామా (కణజఞలాతుక్త 
తృహిణవహముఴప తకుకఴగహ ఄందే వహమధి), భూయచ వహమధి, ఄసెమ ార్ సండోిమ్ (షభాజంలో ఴిమితంచఴలసన మతీిలో షాఫాఴం ఈండక 
తృో ఴడం కండమహల ఄతుమంతతి ), చిక్హకు, నాడకీణజఞల శోధభు (దేద ేభుకుకన యుదద క్టఴడం), తృొ లల కుమమమి, దషఽత మి 
ఫాగహలేక తృో ఴడం, క్హల స్క ఴర్క చేమలేకతృో ఴడం, లోబూభశటబ నై చఽప, దే దే ఴచచే ఎలమీా భమమిు నమమోతుమా, చీకటి 
ఄంటే బమం, సాట్ ల ెనై భకుకఴ ఆలా ఄనేక యుగభతలకు మ మిడి లు ఆఴాడం జమిగింది. తృహిధమికంగహ CC4.6 Diarrhoea + 

CC4.10 Indigestion + CC7.2 Partial Vision + CC15.5 ADD & Autism + CC17.2 Cleansing ఆఴాఫడింది. 
న ల మోజు ల తమహాత CC17.2  న తొలగించి క్ొతత  మ మిడి CC18.2 Alzheimer’s disease + CC18.3 Epilepsy + 

CC18.5 Neuralgia తృహత డాతుక్త జోడించి ఆఴాడం జమిగింది. భూడె న లల తమహాత వహయు క్తరంది మ మిడి కడా జత చమేడం 
జమగిింది. CC12.2 Child tonic + CC15.2 Psychiatric disorders ఆతతు షభషమలతూన ఄదావమభఴడంతో 2016 జనఴమ ి
లో చిక్తత్ ూయతభమంది. షిత తం ఇ 19 షంఴత్మహల ముఴకుడె తన గహర డెమభశేణ్  ూమిత చేషక్ొతు తదనంతయ యదమ 
క్ొనసహగించడాతుక్త సదధడెత ఈనానడె.  

ఇ ఄఫాఫభక్త చ ందిన 72-షంఴత్మహల నామనభభ ెదదేగిు క్హమన్ర్ గుమించి 2013 బే న ల నండి తిీ మ ండె వహమహలకు 
ఖిమోథ య  తీషకుంటలనానయు. యమకి్త ఆంక్హ తృహమికన్న్ వహమధి, భలఫదధకం, హ మినమా (గలిక) వహమధ ికడా ఈనానభ. 2013 
సెెటంఫమోల  క్తరంది మ మిడి తో యమి వ ైదమం తృహియంబభభమంది. SR350 Hydrastis + SR405 Ruta + SR559 Anti 

Chemotherapy + CC2.1 Cancers–all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.9 Hernia + CC17.2 

Cleansing + CC18.6 Parkinson’s disease. ఄదనంగహ తాయగహ జీయణభు క్హఴడాతుక్త, షలబంగహ భలయషయాన 
చేమడాతుక్తగహన అహాయభు షఽచించఫడింది. క న ల తమహాత క్తరంది మ మిడి CC17.2 న తొలగించి  NM13 Constipation 

+ BR8 Constipation + BR12 Liver + CC4.4 Constipation న కలడం జమిగంిది. ఆద ిఎటలఴంట ిదశ ర్ఫావహలు 
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లేతు ఖిమోథ య ఴలె తుచేసంది. మకీ్ష చేభనచకునన తిిసహమీ కణుతేలు 2014 చిఴమనిాటిక్త క్నే్ర్ ూమితగహ తగిగతృో భంది. 
ఆపడాబ  76-షంఴత్మహల ూమిత అమోగమఴంతేమహలభన భహ ళ. 

2014, పఫఴిమి 8 ఴ తదేనీ భానసక యుగభతలతో ఫాధ డెత ఈనన 75 షంఴత్మహల భహ ళకు వ ైదమం చేసహయు. ఇబ కు 
డ ైయీం   ఛేసటేపడె కళైి తియగడం, ఄలషట క్ొకకకసహమ ిషాస క్టలోఴడం కడా జయుగుతోంది. దయీఘక్హలంగహ ఇబ  కండమహల 
తిమిభయులు, యకతతృో టల, గుండ జఫుఫ, తృహదాలకు పంగస్క ఴలన ఏయడే షభషమలు, కంటి షభషమలు, సాట్ ఄంట ేఫాగహ ఆశట డడం, 
యుగభతలు, ముదలగు షభషమలతో ఫాధ డెతేనానయు. ఫయో మ సొ న న్్ దధతి దాామహ ఇబ కు  ట ైతీృహనోసో మిమాసస్క 

(trypanosomiasis) వహమధ ిఈననటలల  కనగొనానయు. అబ  యొకక జీయతభు, కుటలంఫమిసథతి, ఇబ  తుఴసషత నన 
వహతాఴయణభు, యటిగుమించి షదీయఘబ ైన షంఫాశణ ఄనంతయం క్తరంద మేొకనన మ మిడి ఇబ కు ఆఴాడం జమగిింది. CC8.1 

Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS ముదటి న లకు ఄనంతయం 
BD గహ మ ండె న లలకు. ేయసెటై్్ ఄనగహ మహననజీఴపల తుమితతం CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + 

CC4.10 Indigestion…TDS గహ న లకు ఄనంతయం 14 మోజుల యమహభం తమహాత భమొక న లఴయకు ఆఴాఫడింది. 
ట ైతీృహనోసో మిమాసస్క (Trypanosomiasis) ఄతితుద ివహమధి తుమితతం అబ కు CC9.3 Tropical diseases + CC20.4 

Muscles & Supportive tissue…TDS న లఴయకు 14 మోజుల యమహభం తమహాత భమొక న లఴయకు ఆఴాఫడింది. 

న ల తమహాత ేశంటల ేమహసెటై్ క్త చ ందని లక్షణాలు తగిగతృో భనటలల  త యౌమజేసహయు. భధమభధమ ఇ ేశంటల ఆతయ వహమధి 
లక్షణాలకు కడా మ మిడిలు ఆఴాఫడాి భ. మ ండె షంఴత్మహలు మ మిడలిన కరభం తకుండా వహడిన తమహాత తృహదంలో బ ైక్టసస్క 
త మిగతా వహమధలతూన తగిగతృో మాభ.   

ఇ చిక్తత్ తో ఫిాయతం ఐన ేశంటల ఎందమో శేంటలన తృహిక్టటశనయల ఴదదకు ంసహగహయు. వహయు ఇ ేశంటల యొకక ఫంధఴపలు 
సేనహ తేలతో తృహటల ఇబ  ెంపడె యౌల , కుకక, ముకకలకు  కడా చిక్తత్ చేసహయు. ధిానంగహ ఇ శేంటల యొకక 84 
షంఴత్మహల బయత 10 షంఴత్మహల క్తరతం గుండ  తృో టల మహఴడభూ, ఄలాగే గత షంఴత్య క్హలంగహ ఇ శేంటలకు తృో ి సేటట్ క్హమన్ర్ 
ఄతు చ డంతో ఫాగహ తూయష డితృో ఴడబ ేక్హక భానసక ఴతితడిక్త కడా లోనమామయు. ఆతన క్హమన్ర్ క్హయక గరంధితు తొలగంి 
జేషక్ొతు క్ేతటేమ ైజశేన్ చేభంచకునానయు. ఐతే తయుచగహ క్టడడభు, జఞా క వక్తత లోంచడం ఄనే షభషమలు ఏయడాభ. యయు 
తృో ి సేటట్ క్హమన్ర్ కు కడా చిక్తత్ తీషకునన ౩ న లల తమహాత యమ ిPSA షఽచి (తృో ి సేటట్ క్హమన్ర్ షఽచిక ) సహధాయణ సహథ భక్త 
చేయుకుంది. యమిక్త భూతిండాలు భమిము భూతాివమభు, నమహల ఴమఴషథ , శహమీయక వక్తత క్టషం, భానసక షభతౌలమత క్టషం, 
తృహదాలలోతు పంగస్క చిక్తత్కు, దంతాల నొ ఆంక్హ ఄనకే వహమధల క్టషం మ మిడి లు ఆఴాఫడాి భ. షంఴత్మహతుక్త కకసహమి యమకి్త 
ఆఴాఫడి SM10 Spiritual Upliftment యమ ిభూమితభతాభులో ఄదబత పయౌతాలు కనఫమిచింది. యయు తుఴసంచే గదతిు 
దశ ర్ఫాఴతుయౄభలన క్టషం SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection తో సే ర్ చేస ేవహయు. ఄలాగ ే3 
షంఴత్మహలు కరభం తకుండా తృికటీషనర్  00512 నండ ిఫాిడాకసటం  షహామభు కడా తృొ ందాయు. ఇ యధబ నై ేిభ ూమితబ ైన 
ఄతున యక్హల చిక్తత్ల పయౌతంగహ షిత తం యయు తృహడగలగడం, దామలు మహమగలగడబ ేక్హక యయు చతుతృో ఴడాతుక్త షంఴత్యం 
భుంద క పషతకం కడా వహిమడం జమిగింది. 87 షంఴత్మహల ఴమష్లో తన కుటలంఫ షబుమల భధమ అనందంగహ తనఴప  
చాయౌంచాయు. 

భన చటృట  ఈనన మహమఴయణం భన యలువ నై జీఴ వక్తతతు ంెచడంలో  గహతూ తగిగంచడంలో  గహతూ ఫిాయతం చషేత ంది. మహమఴయణం 
ఄనడంలో యమి ఈదేదవమం భన ఴాతీత , గాస కాతామలు, భన అహాయభు, ఆళైి, ముకకలు, జంతేఴపల, భన జీయతాతున ఫిాయతం 
చేస ేయయధ ఴమకుత ల ఆలా భన చటలట  ఈనన తిీ కకట  దతీులోతుక్త ఴషత ంది.  ఄననకల మసిథతేలలో జీయంచడం హాతుక్హయక 
జీఴపల  (తృో యౌష్ ఫాశలో మహనన జీఴపల క్హమహా నా) అవహష క్ంేదభిుగహ ఈంటలందతు యమి ఄభితృహిమభు. దతీు పయౌతభుగహ భన 
వమయీభు హాతుక్హయక ఫామక్టటమమి, పంగస్క, వ యైస్క లకు క్ేందభిుగహ భాయుతేందతు యమ ిఄభితృహిమభు. కనక శేంటల  యశమంలో 
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యయు ముదట భనషకు చిక్తత్ చేమడం ెనై ఎకుకఴ దాషట  ెడతాయు.  

ఇ వ ైతయిో కుటలంఫభు తృికటీషనర్ 00512 ఄందించిన షసక్హమహతుక్త, వహత్లామతుక్త కాతజాత త యౌమజేషత నానయు. యయంతా 
సహధమభభననతున ఎకుకఴ సహయుల  కలుషక్ొంటృ తభ జఞా నాతున యషతమించక్ొంటృ తదాామహ భమింత లతద  తృొ ందే మితనం 
చేషత నానయు. షంక్తలశటబ నై క్షేలు ఴచిచనపడె తగని షఽచనలు ఆఴాడం, ెండెమలం షహామంతో ఎటలఴంటి మ మిడి లు ఆవహాయౌ 
ఄనదేి కడా ఇ తృహిక్టటశనర్  చ పత ఈండవేహయు. ఄఴషయబ నైపడె మ మిడ ిలన ఫాిడాకసటం  చసే కడా ఆచచేవహయు. ఇ 
వ ైఫరి యో కుటలంఫభు తృికటీషనర్ 00512 తో ఈనన షంఫందభు ఄదఫతపయౌతాలన ఄందించదేి గహనఽ దాతుతు భాటలోల  ఴమిణంచలేతుది 
గహనఽ ఄభిఴమిణషత నానయు. శేంటలల  కడా ఖచిచతబ ైన పయౌతాలు తృొ ందతేండడంతో వ ైతయిోతుక్స్ టల  యమి నభభకం కడా 
ెమగిింది.  వ ైతియోతుక్స్ కుటలంఫంలో ఫాగబ ై  తుసహాయద సేఴదాామహ ేభి భూమిత భన సహామి చతేిలో తుభుటలల గహ ఈననందకు 
తాబ ంతో ధనమల భమామభతు ఇ దంతేలు ఫాయషత నానయు. ఇ సఴే దాామహ భానఴపలు, జంతేఴపల, ముకకల, కక 
భాటలో చ తృహలంట ేమహమఴయణాతుక్త సేఴనందిషఽత  తాబ ంతో అనందాతున ఄనబయషత ననటలల  ఇ దంతేలు త యౌమజషేత నానయు. 

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

 తృికటీషనర్ 00512…సలల వేతుయా  సొల వేతుమా కు చ ందిన ఇ తృహిక్టటశనర్ గుమించి వహమహత లేఖ షంపటభు 7 షంచిక 6లో ఆఴాఫడింది. ఐత ే
తృో లాండ్ తృహిక్టటశనర్ లతో యమకి్త ఈనన షతునహ త షంబందభున పయషకమించక్ొతు యయు తృో లాండ్ 
జఞతీమ వ ఫైరి  షదష్కు అహాాతుం ఫడాి యు. యమి షభయణ వహమషంలో ఎనోన ఄదబతబ నై క్ేషల 
గుమించి సిహత ఴన చేసహయు. యమ ిదాషటలో శేంటల తో ముదటి షభావేవబ ేఄతమంత తృహిధానమత 
కయౌగినది. శేంటల షందయశనలో తృహిక్టటశనర్ టల  నభభకభు, గౌయఴం, యశహాషభు కరభంగహ ెమగిి 
క సహనకల దికధం ఏమహటలకు దోసద డెతేంది. భుఖమంగహ యయు ేశంటలల  చ ే 
యశమాలన జఞగరతతగహ యతు నోట్్ లో వహిషక్ొతు ఖచిచతబ నై తుమహద యణకు ఴసహత యు. అతభయశహాషం 
లేకతృో ఴడం, తనకు తాన ఄంగీకమించక తృో ఴడం, ేిభలేకతృో ఴడం, ఆఴతూన వహమధిక్త క్హయణాలు ఄతు 

యమి ఫాఴన. ఆద ేయశమం యయు ేశంటల కు కడాత యౌమజేసహత యు. 

 సహధాయణంగహ భన భానసక ఫావోదేాగహలకు క్హయణం గత ఄనబవహలన ఫటిట  ఈంటలందతు ఆయ షిత త క్హలంలో క్టభు , 
ఄషఽమ, బమభు యౄతృహలలో ఴమకతభఴపత ఈంటామన ేయశమం శేంటలల  గరహ ంచ లేయతు  యమి ఫాఴన. భుఖమంగహ క్షమించే 
తతాం ఄనేద ిఄలఴయచక్టవహలతు ఆదే మోగ తుయౄభలనకు నాంది ఄతు యమ ిఫాఴన. ఇ యధంగహ క్ౌతు్యౌం  దాామహ యయు ేశంటల లో 
క క్ొర తత  జీయతాతుక్త ఫాట వసేేత  యమచిేచ మ మిడ ిలు దేసంలోతు భూలకణాలలోతుక్త వ యల వహమధి భూలాలన నశంజేసహత భ. యమి 
ఈదేదవమంలో శేంటలల  తభ చ డె ఄనబవహలన కడా ంచక్టఴడాతుక్త సదధంగహ ఈండాయౌ. దతీుఴలన షమిమభన మోగతుమహధ యణ జమగిి 
తృహిక్టట శనర్ ఆచేచ మ మిడ ిలు షకరభంగహ వహడడం వహమచిేచ షఽచనలు తృహటించడం దాామహ వహమధి లక్షణాలు ూమితగహ నశసహత భ.   

ఇ తృహిక్టట శనర్ భన అమోగమభున భనబే క్హతృహడెక్టఴడాతుక్త -భనబ ేతీషక్టఴలసన చయమలు, భన మఴియతన ఆలా మ ండె 
యధాలుగహ ఈంటలందనే ఫాఴన ఴమకతంచషేత నానయు. ముదట భనకు ఴచిచన వహమధితు ఄతున సహథ భలలో (ఫౌతిక,భానసక,ఈదేా గ 
యంగహ)ఄంగకీమించే సథతి, దీతుతు భనకు భనబే తగిగంచక్టఴడాతుక్త దాఢ షంకలభు ఴహ ంచడం.  దీతుక్త షహామడే క్ొతున 
ఄంశహలు బగఴంతేడె ఄందమలిోనఽ ఈంటాడతు ఄందమతిో సహభయషమభుగహ ఈండడం. ఆలా చేమడం ఴలన భన అంతయంగికంగహ 
,ఫాసమంగహ కడా తృొ ందకి ఏయడ ిఄది చకకటి అమోగహమతుక్త భాయగం షగభం చషేత ంది. ‘’మోగులుంటాయు గహతూ మోగం ఈండద’’ ఄనే 
దాతుతు యయు ఫలంగహ యవాససహత యు. 

భనం ఏది తింటామో ఄద ేమఫి్ెల క్షన్ యౄంలో ఫమటకు ఴషత ందతు యమ ిఅభితృహిమభు.ఄందక్ే యయు తభ శేంటల  కు 
తృౌషటక్హహాయం,అమోగమతుమభలు యఴమించి తదాామహ వహమధి తాయగహ తగగడాతుక్త భాయగం ఏయయుసహత యు. యమి దాషటలో తృహక్జే్ చసేన అహాయ 
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దినషలలో తృో శక యలుఴలు ఏభాతంి ఈండఴప. దీతుకనాన భాక్టర  ఫయోటకి్స అహాయభు చాలా భంచిదతు తన యశమంలోనే 
దీతుతు తుయధమహణ చషేకునాననతు ఄంటలనానయు.  భన జీయణ ఴమఴషథ శహఖాహాయభునకు  షభయధ ఴంతంగహ తుచషేత ందతు యమ ి
ఄభితృహిమభు.భన భూతిండాలలో వమమీహతుక్త క్హఴలసన వక్తత తృో ి గుఫడి ఈంటలందతు ఆది తమగిి తృో కుండా ఎటికపడె పనః 
ూయణ జయుగుత ఈంటలందతు యమి ఫాఴన. భనం జీయంచడాతుక్త మ ండె య్టయలతూయు,క్ొంత అహాయభు ఈంటే చాలతు ఆంత భాతంి 
క్టషభు జంతేఴపలన చం తినడం భహాతృహభతు ఄషలు ించభులో ముదోధ నాభదాతుక్త ఇ జీఴహ ంసే క్హయణభతు యమిఫాఴన.    

యయు తుసహాయధం గహ భానఴపలకు,ముకకలకు,జంతేఴపలకు వ ఫైరి  మ మిడి లన తూటలిో కయౌ ఆషఽత  ఈంటాయు.యమి దగగయకు తృహిక్టటశనర్ 
లు తుచమేతు బ షనల  త చిచ ెడెత ఈంటాయు. యటితు తిమగిితుచసేే టటలల  చసే వహటతిో ఄనేక యక్హల షభషమలకు ఈదాసయణక్త 
మాక్త్డ ంట్ లఴలన గహమాలు,క్టభాలో ఈనన శేంటలల ,భాదక దవిహమలకు ఫాతుషలభన ెదదలు,లలలు ఆలా   ఄనకే భందిక్త 
లతద  చేకయుతేననది. తృహత ముగోసోల యమా లోతు జిలాల ల లోనఽ ఄకకడి తృహింతాలలోన డాకటయుల  ఈండయు,భందలు దొయకఴప కనక 
ఄకకడ యయు వ ైఫరి  సేఴలు ఄందిషత నానయు. వ ైఫరి  భందలన ఄకకడి జిలు ఫాగహ నభుభతాయు ఎందకంట ేఇ భందలు వహడిన 
వహమలిో 90% భందిక్త నమభభమంది.  

 2015 లో తృహిక్టట శనర్ 1300 ేశంటల కు వ దైమం ఄందించాయు. 2016 నాటిక్త ఇ షంఖమ 1704  ెమగిింది. భార్చ లో షదష్కు 
హాజయఴడాతుక్త ఴచచేనాటకి్త యయు 430 ేశంటలన చఽసహయు, యమిలో క్ొతతవహయు 280 భంది. యమిక్త ఴచేచ శేంటలలో బ డకిల్ డాకటయల 
షంఖమ కరభంగహ యెుగుతోంది. ఇ షదష్లో క్ొతున ఄదఫత ఄనబవహలన యయు షభికులతో ంచక్ొనానయు. వహటితు క్తరంద తృొ ంద 
యచడం జమగిింది : క లేడి డాకటర్ కు షహామకుమహయౌగహ తు చషేత నన ముఴతి క్హయు భిాదాతుక్త గుమ ిఐన మ ండె న లల తమహాత 
తృహిక్టటశనర్ న కయౌసహయు. అబ  యౌఴయు ూమితగహనఽ భమమిు, వమయీప ఎడభవ ైప ఫాగభు కడా ఫాగహ తృహడభ తృో భంది. భూడె 
న లలు వ ైదమం ఄనంతయం అబ కు తిీ ఫాగభు తిమిగ ిఏయడడం అబ  తిమగిి భాభులుగహన ేనభలగలగడం,భాటాల డ గలగడం 
చేమసహగింది. వ ైఫరి  చిక్తత్ గుమించి త యౌమతు నమమహలజిషట లు ఏదో  ఄదబతం జయగడం ఴలనన ేత లేతుద ేఆది ఄసహధమం  
ఄనానయు.  

 క ఄలోతి డాకటర్ కుభామ త తో షహా 21 భంది ఄభాభభలకు గయబధాయణ లో ఄవహంతమహలు ఏయడడం భుఖమంగహ కాతిభి 
గయబధాయణ తమహాత కడా షభషమలు ఎదమొకంటలనన క్ొందమకి్త  వ ఫైరి  దాామహ  గయబధాయణ షలబతయం ఄభమంది.  యమిలో క 
తయౌల తన 7 షంఴత్మహల కుభాయుడితు తీషక్ొతు ఴచిచనపడె అ ఫాఫు తనన చఽడడం ఄదే ధిభం ఐనా నాకు ఇ 
తృహిక్టటశనర్ త లుష ఄతు చ డం అవచయమం కయౌగించింది. తృహిక్టట శనర్ ఄభితృహిమం కి్హయభు తయౌల గయబఴతి క్హకభుంద ేతడి, తయౌల 
యొకక (అమహ ) షఽక్షభదేసభులోతుక్త విేశసహత డె. గయబధాయణ  కశటంగహ ఈనన తలుల లకు ఇ తృహిక్టటశనర్ ఆచేచ షలహా ఏమిటంటే 
అతభయశహాషం ెంచక్ొతు తభక్తశటబ ైన తడి క్టషం ేభితయంగహలన వహమంజేషఽత  ఈంటే క్టయుకునన లల లు పటేట  అఴక్హవం 
ఈందతు యమి ఄభితృహిమభు.   

 భన చయభ వహమధలకు క్హయణం లోల ఈనన షభషమలు  ఫాసమ యౄభులో ఴమకతం క్హఴడబే ఄతు తృహిక్టటశనర్ ఄభితృహిమభు. 
భనం బమడే యశమాలు భన అలోచనల కనాన వగేంగహ మతుసహత మతు యమ ిఄభితృహిమభు. యమి యొకక 12 
షంఴత్మహల భనభడె తల భమిము భుంజతేేల ెైన ఫొ యౌల వహమధతిో ఫాధ డెతఈండవేహడె. క్హతూ ఄద ితాయలోనే చాలా 
చోటల కు వహమంచింది. చయభవహమధల తుపణుడె ఆచిచన అభంట భంట్ షంఴత్యం వహిసనా  కడా పయౌతం కతుంచలేద. ఇ 
భచచలు భుకుక మీద వహమంచిన తమహాతనే తృహిక్టట శనర్ కయౌంచక్టఴడం జమిగింది. ఎపడఽ భుఫాఴంగహ తనలో తానగహ  
ఈండ ేఇ ఫాఫు తనతో ూమితగహ షసకమసిేతనే తన వ ైదమం ముదలు డెతానతు చ డం జమగిింది. ఄతన పక్టఴడంతో 
తాయగహ క్టలుక్టఴడం క్టషం తనన తాన ేిమించక్టగలగడం,ించ మిధలిోతుక్త తనన తాన ఫహ యగత యుచక్టఴడం క్టషం 
మ మిడి లతో తృహటల క్ొతున ఄపమభేశన్్(ఄంతః చతేన ేిమేంచే వహక్హమలు) ఆఴాడం కడా జమగిింది.  ఄతతు యొకక తృహఠశహల 
డాిభాలో తృహత ితృో షంచడం దాామహ తాన షసజ నటలడెననే ఄఴగహసన లలవహతుక్త కయౌగింద.ి బ యౌలగహ ఄతతులో అతభ 
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యశహాషభు ెమగిి తనలో ఈనన తిిబన దిమిశంచడం ,న ైపణామలన ెంతొృ ందించక్టఴడం తృహియంభించాడె.మ ండె న లల లోనే 
ఄతతు షభషమలతూన ఄదావమభమామభ.క క్ొతత  జీయతాతుక్త సహాగతం లుకుత షామం ేిమికుడె గహ భామహడె . 

 11-షంఴత్మహల తృహ చదఴలేద,ఄంక్ లు లెకకెటటలేద. తృహిక్టటశనర్ దతీుక్త క్హయణం అ తృహ యొకక తండి ితో ఈనన షంఫంధం 
ఄతు గుమితంచాయు. ేిభ,అతృహమమతలు కనఫయచఴలసన ఇ తండి ిచాలా కటలఴపగహ ఈండడంతో తృహలో కుంచించకు తృో భే 
తతాం మహఴడం ఇ షభషమకు క క్హయణభభమంది. న ల మోజుల తృహటల ఆదదయౄ వ ైఫరి  మ మిడి లు తీషకునన తమహాత తృహ 
చదఴడం లెకకఫటెటడం చేమగయౌగింది. 

 భయుా వహనా క్త ఄలవహటల డి 17 షంఴత్మహల ముఴకుడె తన ఆంటలిోనఽ,తృహఠశహల లోనఽ ఆఫఫందలు ఎదమోకనసహగహడె 
ఇ ఴమషనాతుక్త  క్హయణభు తయౌల ేిభ లోంచడబే. ఄతతు తయౌల తిీ కకట  ఈతతభంగహ ఈండాలతు క్టయుకునే ఴమక్తత. తన 
కుభాయుడె తృహఠశహలలో ఈతతభ పయౌతాలు కనఫయచాలతు దాతు తుమితతం కటలఴపగహ ఈంటృ తన ేభిన అతృహమమంగహ దగగయకు 
తీషక్ొన ేయధానాతున యషభమించింది. తృహిక్టట శనర్ అ ఫాలుతుతో తన జీఴన యధానభు భాయుచక్టవహలతు,ట తునస్క,ఫాసెకట్ ఫాల్ 
,ఇత ఆటలఴంటి వహటిక్త  వ ళైత ఈండాలతు ఄతునటికనానమించి తనన తాన యవాశంచాలతు చ తృహయు. ఄతి తాయలోనే 
భతడె ఇ దయలవహటలన భానేశహడె. 8 షంఴత్మహల క్తరతం ఆతతు సో దమి భూయచ వహమధి నండ ి,ఆతతు తండి ినోట ిలో 
ఴణిభునకు  వ ైఫరి  చిక్తత్ తో షాషథత తృొ ందాయు.  

 క ఄఫాఫభక్త ంటిక్త షంఫంధించిన ఆన పక్షన్ ఴలల  నోయు వహచింది. దీతుక్త గహనఽ తృహిక్టటశనర్  NM114 Elimination ఆచిచ 
మహతంితా వషేక్టభతు చ గహ ఈదమాతుకలాల  ఫాఫుకు తగిగతృొ భంది.   

 ఇ తృహిక్టట శనర్ ఄధకి షంఖమలో యజమఴంతంగహ క్ేన్ర్ క్షేలన నమం చేసహయు,ఄందలో 5 యకత క్హమన్ర్ క్ేషలన యకత 
భామిడి లేకుండానే నమం చమేగయౌగహయు.క్హమన్ర్ శేంట్ భుఖమంగహ అహాయప ఄలవహటలన భాయుచక్టవహలతు యయు 
షఽచిషత నానయు. వ ైతియోతుక్స్ తో తృహటల క్తరంద ిషంూయణబ నై అహామహతున తీషక్టఴలసందిగహ యయు షఽచిషత నానయు  
o సేందిమి తఴపడె  - ఆద ిమోగతుమోధకవక్తతతు ెంచడంలో ఄతేమతతభబ ైనది.భాభూలు భందలతో తృహటల దీతుతు కడా 

తీషక్టఴడం ఈతతభం. 
o చచతు శలాదఴిం , ఫామీల గడిితో చసేన జూస్క ,దతీులో యటమినల ,ఖతుజలఴణాలు,ఎమినో మాసడెల ,క్టల మోపల్,యటమిన్ E 

కనాన ఫాగహ తుచేస ేమాంటఅిక్త్డ ంట్ ఈనానభ.ఆద ిజీయణ వక్తతతు ెంచి టాక్తానల  వమయీంలో చయేకుండా చమేడంతో తృహటల 
భంచి అలకలెైజర్ కడా తుచేషత ంది.  

o శ ైట క్స పటటగొడెగులు , ఆయ యటమిన్ B భమిము యటమిన్ D పశకలంగహ కయౌగఈిండి గుండ కు షంఫంధించిన వహమధల 
తువహయణ లోనఽ ,క్హమన్ర్ కణాల తుయౄభలన లోనఽ,వక్తతతు ెంచడంలోనఽ, బ దడె తుతీయు బ యుగు 
యచడంలోనఽ,కడెప భంట తగిగంచడంలో నఽ,మోగతుమోధకవక్తతతు ెంచడంలోనఽ ఄదబతంగహ తుచేషత ంది.    

ఐత ేభన వ ఫైరి  మ మిడి లు షఽక్షభ సహథ భలో తుచసేేత  ెనై చ ఫడని ఄనఫంధ దామహధ లు శహమయీక లేదా ఫౌతిక సహథ భలో తుచేస 
అమోగహమతున ఆసహత భ. 

క్హమన్ర్ తో  ఫాధ డెతేనన మోగులు దీతుతు సాదమ ూయాకంగహ అహాాతుషఽత  ఆద ిబగఴంతేడి ఴయంగహ ఫాయంచాయౌ. తభలో 
ఈననదాతుతు గుమితంచి సహధమభభనంతఴయకు తభ ఴియతనన భాయుచక్టఴడాతుక్త మితినంచాయౌ. దతీుదాామహ షంూయణ మఴియతన 
దాతుదాామహ వహమధి షాషథత కలుగుతేంది.  . 

ఇ తృహిక్టటశనర్ యయధ యక్హల వహమధలతో ఈదాసయణకు తృొ దగు కు ఆన పక్షన్ ఴంటి వహమధలతో ఫాధ డెతేనన ఎనోన జంతేఴపలన 
(కుకకలు,లుల లు,గుమహర లు)వ ఫైరి  భందలతో తాయగహ నమం చమేగయౌగహయు.ఄలగ ేముకకలు,ఴాక్ష్ాలు కడా తాయలోనే 
వహమదలనండి యభుక్తత తృొ ందాభ.వహటకి్ట కడా సొ ంత ఫావహలు,జఞా క్హలు ఈంటామతు యమి ఄభితృహిమభు. డాకటర్ యుడాల్ప సటనర్  
ట క్తనక్స ఈయోగడెెత 4 ఎకమహలలో క్ఴేలం  జంతేఴపల యషయాక్హలన ఈయోగిషఽత  జీఴగతిక (biodynamic)  ఴమఴసహమ 
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క్ష్ేతంి  10 షంఴత్మహలుగహ  నడెపతేనానయు. డాకటర్ సటనర్  ఇ షభక్హయ్న అంతోి తృో సో ప (anthroposophy ) అయశకయణకు 
,ఈతతభ యలుఴలు గల ఫయో డ ైనమిక్స అహాయభు తమామకీ్త అదమడె ఄతు చ పక్టఴచచ.  

షిత త మిణాభాల దాష్హట ా చఽసేత  ఇ గడెి క్హలంలో కడా భానఴతాం ఆంక్హ జీయంచే ఈంది ఄతు ఇ తృహిక్టట శనర్ ఫలంగహ 
నభుభతేనానయు. తన యశమబే చఽసనటలభత ేవ ైతయిోతుక్స్ ఫోధనలు తన న ంతో ఫిాయతం చషేఽత  తన జీఴన మాతని 
క్ొనసహగించలేా తోడాటల నందషిత నానమతు యమి ఄభితృహిమభు.ఈదాసయణకు యమి ఆంటలల  ఴయుప తూయు మ ండె తృహతలిలో టిట  
ఈంచఫడింది.ఆయ మహగి తీగల దాామహ తన SRHHVP మిశన్ లోతు క వ లుల కు కయౌ ఫాఫాన తృహిమిధషఽత  ఫాఫా దవీ నలు 
ఄందతేనానమతు భానసకంగహ తలతృో షఽత  భమొక వ లుల లో  NM86 Immunity భమిము  SR315 Staphysagria. ఈంచి 
తూటితు చారా్ చేమడం ఴలన అ తూయు తాిగడాతుక్త భమిము ఴంటకు ఄదబతంగహ ఈయోగ డెతేనానమతు త లుప తేనానయు. 
చిఴమిగహ యయు సొల వేతుమా దేవంలోనే క్హక మూయప్ లోతు కికననన దేశహలలో ఈనన తృహిక్టటశనయలకు తన షహామ షసక్హమహలన 
క్ొనసహగషిఽత న ేఈంటానతు సథయంగహ త యౌమజేషత నానయు. 

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

తృికటీషనర్ 01919…తోృ లాండ్   యయు తోృ లండ్ దేశహతుక్త చ ందని క పజిషమన్. యమి వ ైతియోతుక్స్ సిహథ నం బగవహన్ శ్రర షతమసహభఫాఫా 
వహమ ిఅవరభంలో 2001 జనఴమ ిలో తృహియంబభభమంది.   క ేశంటల ెైన ఇ వ ఫైరి  గోయల ఫిాఴం 
తిమక్షంగహ చఽస తన కళిన తాన ేనభభలేకతృో మాయు. వ ంటన ేదతీు గుమించి భమింత 
త లుషక్టవహలతు ఫాయంచాయు. క్ొతున న లల తమహాత డాకటర్ ఄగగమహాల్ గహయు తృో లాండ్ 
షందమిశంచినపడె తక్షణబ ే‘‘కరక్ౌ’’ లో జయుగుతేనన శక్షణా శతయభులో నమోద 
చేషకునానయు.శక్షణ యజమఴంతంగహ భుగించక్ొతు మకీ్ష తృహసెై SRHVP బ షన భమమిు 
ఄనఫంధ క్హయుి లు తీషక్ొతు ేశంటల కు వ దైమం ఄందించడం తనతోన ేతృహియంభించాయు. యయు తన 
వమయీంలో  మిమాజం తొలగింప భమమిు క్ లతు్ం  చషేక్టఴడం ెనై దాషట  ెటాట యు. యయు   
SRHVP మిశన్ న ఎకుకఴగహ మిమోట్ హయీౌం  కు ఈయోగించవేహయు.  

ఇ బ షన్ తో మ మిడి లు తమాయు చేమడం ఎకుకఴ షభమాతున సమించదేి గహ ఈండదేి. 2008 లో 108 CC ఫాక్స్ 
వివేెటిటనపడె యమ ంతో అనందడాి యు ఎందకంట ేఆద ిమ మిడి లు తమాయు చమేడాతుక్త టేట  షభమాతున తగిగంచి 
వేసంది.ఄంతేక్హకుండా ఇ క్టమోఫల తుతీయు యయు మిశ్రయౌంచిన యయు ఆది క ‘’భహాదబతం’’ ఄన ేతుమహద యణ కు ఴచాచయు. 
భుఖమంగహ చయభ వహమధలు, వహమధితుమోధక వక్తత లోం ఴలన కయౌగే వహమధలు,అతభయశహాషం లోంచడం, సత లీలో ఫాధాకయబ ైన 
న లషమి,భానసక ఴతితడి,ఆటలఴంట ిక్షేలలో మేమిడలి తు తీయు ఄదబతం.ఄలాగే లలలలోన జంతేఴపలోల నఽ కడా ఇ మ మిడి 
లు ఄమోఘంగహ తుచషేత నానభ.  ెనై ేమొకనన యధంగహ మ మిడి లు ఆఴాడంతో తృహటల యయు ‘’సో  ఄతృో నో తృో నో”ధ్ధతి 
తృహటించఴలసందగిహ తన శేంటల కు షఽచిసహత యు.యయు  తన బయత తో తృహటల ఇ సవహభ దధతితు తభ జీయతాలలో షామంగహ 
ఄనషమషిత నానయు. 

తృహిక్టటశనర్ ఇ సమెినార్ లో ఎనోన క్ేషల గుమించి ంచక్టఴడం జమగిింది వహటిలో క్ొతున ఄదఫతబ నై వహటితు క్తరంద ఈదసమంిచడం 
జమగిింది. ఇ క్ేషలలో అవచయమకయబ నై యశమం ఏమిటంట ేక్ొతున క్షేలు మోజులలో నమం క్హగహ క్ొతున గంటలోల న క్ొతున 
తుమిష్హలలోన నమం క్హఫడనిాభ.  

A 53-షంఴత్మహల ఴమషగల భధబేసంతో ఫాధడెత క్హయౌలో యకత షయపమహ తుయౌచితోృభన  శేంటల కు డాకటయుల  ఄతతు 
క్హలుతొడ క్తరంద ిఫాగభు ఴయక తీసవేమఴలస ఈంటలందతు చ తృహయు.  ఫుధవహయభు క్హలు తొలగించడాతుక్త  తుయనభంచాయు. 
వతువహయభు ఇ ేశంటల తృహిక్టటశనర్ ఴదదకు మహగహ క్తరంద ిమ మిడ ిఆఴాడం జమగిింద ిNM32 Vein-Piles + NM114 Elimination 
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+ OM5 Circulation + BR18 Circulation…TDS. మ ండె మోజుల చిక్తత్ తమహాత మోగగరషతభుగహ ఈనన  క్హయౌ ఫొ టన వేయిౌ  
చిఴయన యంధాిలు ఏయడ ిశేలేస్క ఴలె ధాయగహ చీభు క్హయడం తృహియంభించింది. యకత షయపమహ తిమిగి సహధాయణ సహథ భక్త చయేుక్టఴడంతో 
క్హలు తొలగించఴలసన ఄఴషయం లేదనానయు.అ యధంగహ ేశంటల ూమితగహ క్టలుక్టఴడం జమగిింది.  

యమి తృహిక్టటష లోన ే70 షంఴత్మహల భహ ళన 108 క్ొమోఫ దాామహ చిక్తత్ చసేన భమొక క్షే గుమించి సిహత యషత నానయు.ఇ శేంటల 
యొకక ఎడభ క్హయౌక్త ఴచిచన . న ల మోజుల ఄలోతిక్స చిక్తత్ తమహాత డాకటర్ అబ తో మసిథతి లో భాయు మహనందన మోక్హయౌ 
ెైఴయక క్హలు తొలగించఴలస ఈంటలందతు చ తృహయు.అబ  తృహిక్టటశనర్ న అవరభంచడంతో క్తరంది మ మిడి ఆఴాడం జమగిింద ి: CC3.4 

Heart emergencies + CC3.7 Circulation + CC21.1 Skin tonic…TDS. భూడె మోజుల చిక్తత్ తమహాత 
క్హయౌఫొ టనవేళిి నండి చీభు క్హమితృో భంది .యకత షయపమహ తిమగిి తృహియంబభభమ శేంటలకు ూమీత అమోగమభు చేకమింది  

35 షంఴత్మహల భహ ళ గత 10 షంఴత్మహలుగహ క్హళైి,చేతేలు,ఈదయభు ెైన సో మిమాసస్క వహమధతిో ఫాధడెతేనానయు. యయు 
ఄలోతి భందల దాామహ వ దైమం తీషకునానయు క్హతూ నమభఴాలేద. ఇబ కు క్తరంద ిమ మిడి తు ఆఴాడం జమగిింది. CC21.10 

Psoriasis...6TD వహయం మోజుల ఴయక ఄనంతయం ఇ డోస్క TDS.క్త తగిగంచగడం జమగిింది. భూడె వహమహల తమహాత సో మమిాసస్క 
ూమితగహ తగిగతృో భంది.చయభవహమధలకు షంఫంధించిన భమొక షభషమ ఏమిటంటే 7 షంఴత్మహల తృహకు తన మ ండఴ షంఴత్యం 
నండ ిమ ండె తృహదాల ెైనా అటలక్స డ యభట టైసి్క వహమధి( ఄటల దాామహ కయౌగ ేచయభవహమధి) ఈననటలల  గుమితం ఫడింది.  ముదట యకతభు 
మహస తో కడిన ఫొ ఫఫలు ఏయడి ఄయ చితిక్త పండెల గహ భమి నడఴడాతుక్త కడా కశటబ ైతృో భంది. ఇ 5 షంఴత్మహలుగహ ఄలోతి 
చిక్తత్ తీషకుంటలనాన ఏభాతంి ఈయోగం కలగలేద.అబ కు క్తరంది మ మిడి ఆఴాడం జమిగింది. CC21.3 Skin 

allergies…TDS. వహయం తమహాత తృహ వహమధి లక్షణాలతూన తగిగతృో భ ూమీత అమోగమం చేకమింది. 

 76 షంఴత్మహల ఴమక్తత మోక్హయౌ నొపలతో ఫాధ డసహగహయు.ఄలోతి భందల దాామహ ఄతతుక్త నమం క్హలేద,తిీమొజూ ఈదమం 
5 గంటలకు ఇ నొ తృహియంబ భఴపతేంది.యయు కతూషం తన తృహల ట్ కు ఈనన 5 బ టలన కడా ఎకకలేతు సథతిలో ఈనానయు.క మోజు 
సహమంతంి 10 గంటలకు తృహిక్టటశనర్ క్తరంద ిమ మిడ ిఆఴాడం జమిగింది. CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 

Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue. భయుషటి మోజు ఈదమం 8 గంటలకు ఎటలఴంటి నొ లేకుండానే 
తుదలిేఴడం జమగిింది.ఄటనిండి ఄతతుక్త ఎపడఽ మోక్హళి నొపలు మహలేద ఏభాతంి కశటం లేకుండాన ే
నడఴగలుగుతేనానయు. ఆదే మ మిడితు  మోక్హళైి వహచి నడఴడాతుక్త ఴంగడాతుక్త ఆఫఫంది డెతేనన 57 షంఴత్మహల భహ ళకు 
TDS గహ ఆఴాడం జమిగింది.గతంలో అబ  ఄలోతి భందలు వహడాయు క్హతూ పయౌతభు లేద.మ మిడ ితృహియంభించిన వహయం తమహాత 
క్హళి వహపలు ూమితగహ తృోమాభ.ఄటనిండి అబ కు ఎంతో ఈవభనం కయౌగింది. 

భమొక ేశంటల చాలా, క్హలంగహ థ మైహభడ్ తో ఫాధ డెతేనానయు.దీతుఴలల  ఆతతు బ డ మ ండె కకలా గడిలు కడా ఴచాచభ. 
యటఴిలల  ఆతన తయుచగహ తల కికకు వహయౌచఈండడంతో ఄద ిఄలా ఈండితృో భంది.డాకటర్ అమశేన్ చేస యటితు తొలగించాలతు 
చ తృహయు క్హతూ డాతుక్త శేంటల పక్టలేద. భూడెషంఴత్మహల క్తరతం ఆతన తృహిక్టటశనర్ న కలసనపడె క్తరంది మ మిడి ఆఴాడం 
జమగిింది. CC3.1 Heart tonic + CC6.1 Hyperthyroid + CC12.4 Autoimmune diseases + CC13.1 Kidney & 

Bladder tonic. కపం ఴంటి దాయధం షయించడం ముదలభమ ఄతతు గడిలు ఄదావమభమామభ.ఐతే భూడె షంఴత్మహల వ ైఫరి  
చిక్తత్ తమహాత కడా   వహషనతో కడని తృొ డవ నై ధాయల ఴంటి దాయధం ముల ఫాగం ఴయక వహమషఽత  ఄలా క్హయుతనే 
ఈనానభ.ఆతన ఆంక్హ చిక్తత్ తీషకుంటృనే ఈనానడె.  

జఞఫరజి్ లోతు ఄనోమేక్తామా వహయుి లో  16-షంఴత్మహల ముఴతి చాలా షంక్తలశటబ నై సథతిలో ఈంది. డాకటయుల  క్ొతున గంటలలోనే అబ  
దేసతామగం చ మమఴచచ ఄతు తుమహధ మించి దాతుక్త తగని ఏమహటలల  చేషక్టఴలసందగిహ ఫంధఴపలకు షఽచించాయు. ఇ ఄభాభభ తాత 
గహయు తృహిక్టటశనర్  న షందిించాయు. తృహిక్టటశనర్ అబ కు CC15.4 Eating disorders.న ఆచాచయు.మ ండె మోజుల తమహాత 
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ేశంటల భంచం నండ ిలేఴగయౌగింది. నాలుగు మోజుల తమహాత అబ న డిశహచరా్ చేసహయు.ఆపడాబ  తన శహమీయక ఫయుఴపన తిమగిి 
తృొ ంది.ూమిత అమోగమంగహ ఈననద.ి   

 30-షంఴత్మహల ముఴకుడె డిెశిన్ ఫాధ డెత ఄలోతిక్స భందలు వహడాయు క్హతూ పయౌతం ఏమీ లేద ఄనానయు.తృహిక్టటశనర్ 
ఄతతు తౄో టల దాామహ ఫాిడాకసటం  చేస SM5 Peace & Love Alignment మ మిడి ఆఴాడం జమగిింది.3 మోజుల తమహాత ఄతతు 
డిెశిన్  తగిగతృో గహ భానసక సథయతాం తిమగిి తృొ ందగయౌగహడె.  

A woman agedభూలవంక ఫాధ డెత నడఴడం కడా చతేక్హతు సథతిలో ఈనన 37 షంఴత్మహల భహ ళకు,  
CC4.4Constipation  ఆఴాడంతో మ ండె మోజులలోనే అబ కు వహమధ ిఄదావమ భభమంది.  

 27 షంఴత్మహలభహ ళ తీఴబి ైన న లషమి నొతో ఫాధ డెత ఈండదేి. క్ఴేలం క్ొతున డోషలు CC8.7 Menses frequent 

+ CC8.8 Menses irregular, ఆఴాడంతో ఇ నొ తగిగ తోృభ భయలా మహలేద.  

అయు న లలు ఴమషగల క తిమేక జఞతిక్త చ ందని కుకక లల కు క్హయౌ ెైన కణతిి ఴంటదిి మహఴడం,ఄది యవ ైదమతుపణులకు 
కడా ఄంటృ టటతుది గహ ఄభమంది.వహయు ఇ  క్త నొ తువహమిణులు,ఆన పక్షన్ తగిగంచే వక్తతఴంతబ ైన భందలు ఆచాచయు క్హతూ 
యిోజనం లేద.ఄది కణతిి ఴలన కుంటటం కడా తువహయణ క్హలేద.. దీతుక్త  CC1.1 Animal tonic +CC20.2 SMJ pain + 

CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue మ మిడి తూటతిో  ఆఴాఫడింది.మ ండె మోజుల తమహాత నొ 
తగిగతృో భంది.ఆపడె అ కుకక ఎంతో అమోగమంగహ ఈండడంతో మజభాతు కుకక యుగభతల గుమించి ూమితగహ భమిచితృో మాడె. భమొక 
క్ేష యశమంలో  మ ండె షంఴత్మహల గితుమా ంది అహాయం తినడం భానసే అషక్తత లేకుండా తన యొకక ఫర న లోన ే
ఈండసహగింది.య వ ైదమడె దాతుక్షేహామభూ చేమకతృో గహ ఄద ితాయలోనే చతుతృో తేందతు చ తృహయు.దీతుక్త  CC1.1 Animal 

tonic + CC3.1 Heart tonic + CC10.1 Emergencies + CC 13.1Kidney & Bladder tonic మ మిడ ిక డోస్క 
మ మిడి తో ఆఴాడం జమిగింది.5 తుమిష్హలోల న ేఄది లేచి తులఫడి తన అహాయభు తినడం తో తృహటల ూమీత అమోగమం తో క షంఴత్యం 
ఴయకు ఫతిిక్తంది. 

16 షంఴత్మహల వ ైఫరి  సేఴలో యయు ఎంతో అనందాతున షంతాతతు ఄనబయంచాయు.వహమి భాటలోల నే చ తృహలంటే ‘’ తిీ మ ండె 
న లలకుకసహమ ి డాకటర్ ఄగగమహాల్ గహమి దాామహ వహమహత లేఖ యౄంలో ఄంద ేషభాచాయం దాామహ ఎంతో నేయుచక్టగహలుగుతేనానన. 
ఄలాగ ేనాకు ఎపడఽ షభషమ ఎదయభనా భా దేవప క్టఅమిినటేర్  02515  యయందించిన షహామ షసక్హమహలు భయుఴలేతుయ.నాకు 
ఆటిట  సవేహఫాగహమతున సిహదించినందకు బగఴంతేడిక్త ఎంతో కాతజాుమహయౌతు. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
తృికటీషనర్ 02652 ...తోృ లాండ్   యయు తభ 13 ఏళల  వ ైతియోతుక్స్ సఴేలో వ ఫైరి  మ మిడ ిలు ఎందమో శేంట్ లకు అమోగహమతున ఆఴాడంలో గొ 

ఴయదామతు ఴంటఴితు ఄభితృహిమ డెతేనానయు. ఄలాగే శేంటలల  తభ జీఴన షయయ తు కడా 
భాయుచక్టఴడం తతుషమి ఄతూ ఄలా భాయుచక్టతు  క్షంలో ఏదో  క యౄంలో వహమధి తిమగిి 
విశేషత ందతు కడా యయు త లుషకునానయు. షిత తం యయు తభ శేంట్ లు అమోగమకయబ నై జీఴన 
షయయ తు ఎలా ెంతొృ ందించక్టఴచచనో క్ౌతు్యౌం  చషేఽత  దతీుక్త యయు’‘అలకయౌన్ యధానభు’’ ఄతు ేయు 
ెటాట యు. దీతుఴలల  శేంట్ ల అమోగమభులో గణతూమ బ నై భాయులు ఴచిచనటలల  కనగొనానయు. 
ఄటలఴంటి క్ొతున యశశటబ నై క్ొతున క్షేల యఴమహలు ఇ శతయభులో దిిమిశంచ ఫడాి భ.ఄటిటవహతులో 
మ ండె ఇ వహమషభు చిఴయ ఆఴాఫడాి భ.  ఇబ   తభ ఫావహలన ఄనబవహలన ఆతయ తృహిక్టట శనర్ 

లతో ంచక్టనడాతుక్త ఎపడఽ షభుఖంగహ ఈంటాయు క్హఫటేట   తాన కనగొనన యధానభున  ‘’అలకయౌన్ యధానభు-అమోగమ 
యసషమభు ‘’  యేుతొ ఇ షదష్లో ఴర్ తృహభంట్ యధానభు దాామహ దిమిశంచడంలో అవచయమబమేీ లేద . యయు చ న 
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షభాచాయభు ననషమించి ఇ యధానభు లో దహేాతున తన షసజ సదధబ నై షభతేలమబ నై సథతిక్త తీషకు మహఴడబే ధిానభు 
.దీతుక్టషం యయు చ న ధిానాంశహలు భనష,అహాయభు, తుద,ి వహమమాభభు,షఽయమక్హంతి,భమిము అమోగమకయబ నై వహముఴప.   

 భనయౌనభనభు షాషథ యుచక్టఴడాతుక్త భనష క ధిాన బ నై తుభుటలట  .సహభఫాఫా ఄంటాయు ‘’తిీ వహమధిక్త భనస ే
క్హయణం కనక భనసే అ వహమధతిు నమంచసేే వక్తత కడా కయౌగ ిఈంటలంది’’. సహామి ఆంక్హ ఆలా ఄంటాయు.  “..కిాతి బగఴంతేడి 
యొకక తిి తంఫభు. ఄటిట  దఴిమ వక్తతభే భన తుజభభన షాఫాఴభు’’ . కనక భనలో ఈనన దఴిమవక్తతక్త భనం టృమన్ 
చేషక్టగయౌగతిే ఄనంత బ ైన దఴిమవక్తత భనలో ఴిహ ంచి వహమదలతునటితు దఽయం చషేత ంది. ఇ దఴిమ వక్ేత యతబి నై ేభి 
.భనం ఄటిట  దఴిమ ేిభన భన సాదమాలనండి   ఴిహ ంతుసేత  భన తలపలు,భాట,క్తరమలు ేభిభమ భఴపతాభ 
భనలో ఎంత మఴియతన ఴషత ందంట ే యజఞా న శహషత ంీ చేత  సాదమప తృొ ందకి ఄతు లుఴఫడే ,ఄటిట  సథతి కలుగుతేంది. 
ఄధమమనాల దాామహ తుయౄం ఫడని యశమం ఏమిటంట ేఄటలఴంటి సథతిలో భన దేసంలో జీఴకణాలు పనయుతతిత  
చేమఫడతాభ,హామోభనల  తుమంతిిం ఫడతాభ.మఴాన షంఫంధతిబ నై హామోభనల  ఈతతిత  ెయుగుతేంది మోగతుమోధక ఴమఴషథ  
ఠశిటభఴపతేంద.ిభనం శహంతితు,అనందాతున,యక్షణన,యశహాసహతున,యుజుతాాతున,ఄంగకీమించే షాఫావహతున,ేిభన భనలో 
ెంతొృ ందిం చషేక్టఴడబే క్హక కరబేణా ఆతయులకు ంచఫడే షాఫాఴభు కలుగుతేంది .  ఴతితడి,బమాలు,నఽమనత ఴంటి 
ఴమతిమకే ఫావహలు తొలగిం ఫడతాభ. శయతేలు లేతు లేదా తుఫంధనలు లేతు ేిభ (పిక్ ాతూ్ - 528Hz) ఆది షిత తం ఈనన 
షాషథత చేకమచే వ ైఫరశిణ్ లలో ఄతమంత వక్తతఴంత బ నైది.ఆద ివమయీ భులోతు క్ష్ాయతాాతున అభల తాాతున షభతేలమం లో ఈంచి 
దేహాతుక్త క్హంతితు అమోగహమతున ఆషత ంది.   

  తమహాతి యశమం అహాయభు. ఇ మోజులోల  భనం తినే అహాయభు ఄభల తాభుతో కడనిద ిగహ ఈంటలననది ఄందచతే 
వ ైయస్క,ఫామక్టటమమి,పంగస్క,భీస్కట ఴంటియ యెగటాతుక్త తగని వహతాఴయణం ఏయడెతోంది. అభల గుణభు కయౌగని దేసం ఴలల  భన 
మోగ తుమోధక ఴమఴషథ  తుమీాయమ భభమ జీఴకణాలకు  తృహిణవహముఴప లోం ఏయడ ివహట ిఈతతితక్త అటంకం ఏయడెతేంది.  
1933 లో యయౌమం సో వహరి్ హే ఆలా చ తృహయు ‘’దేసంలో అభల భు యెగడం ఴలన ఄది దసే ఴమఴషథ  నంతటతిూ యశతేలమం చసే 
మోగహలకు తులమంగహ భాయుషత ంది’’ వహయు ఆంక్హ ఆలా చ తృహయు ఆద ిమీకు దగి్రభ గొయౌే యశమం క్హఴచచ క్హతూ వహషతఴం 
ఏమిటంటే ెైక్త వయేువయేు గహ కతుంచి నటకి్ట మోగహలతునంటకి్ట క్హయణం కటే. 

ఄసడటి  క్త క్హమన్ర్ తో కడా షంబంధం ఈంది. (Otto Warburg) టలట  వహయఫర్గ  ఄనే శహషత  ీవేతత  జీఴకణాలలో అక్త్జన్ శహతం 
లోంచినపడె అభల  వహతాఴయణభు షాషటంచఫడి ఄయ క్హమన్ర్ కణాలుగహ భామేందకు ఄఴక్హవం ఈందన ేయశమం 
కనగొననందకు గహనఽ యమకి్త1931 లోనోఫెల్ ఫసుభతి ఴచిచంది. కనకన ేక్ష్ాయముత బ ైన లేదా అలకయౌన్ అహాయభు భన 
వమమీహతుక్త ఎంతో భంచిది. ఎంత తినగయౌగతిే ఄంత ఴండతు  అహాయభు, తాజఞ ళియసహలు,భుఖమంగహ అకుకయలు ఆఴతూన 
కడా వమీమహతున అభల ముత తతాభు నండి దఽయం చేసహత భ.   భన వమయీంలో అభల తాం ఎకుకఴగహ ఈంటే దయీఘక్హయౌక 
తుష్తేత ఴ,వక్తత లేకతృో ఴడం,తూయషం,తుదలిేమి,క్టభు,ఏక్హగరత లోంచడం,బమభు,అతాత,కంగహయు,బ ైధనం ెనై క్టమిక 
లేకతృో ఴడం ఆఴతూన కలుగుతాభ.  

యటతిో తృహటల భనం మోజూ మ ండె య్టయల మియబబి నై తూటితు ఄనగహ ఎకుకఴ pH యలుఴ ఈనన తూటతిు తాిగహయౌ.ఆటలఴంట ితూటకి్త 
క్ొంచం హ భాలమన్ ఈప గహతూ,తుభభ యషం గహతూ,సయౌక్హ గహతూ కయౌతే ఄయ క్ష్ాయముతంగహ ఈంటాభ.   మియదధబ ైన తూటకి్త 
క్తరంది క్టమోఫ కలడందాామహ వహటి వక్తతతు ెంచఴచచ: NM12 Combination-12 + SR360 VIBGYOR. లేదా CC12.1 

Adult tonic. న కడా కలఴచచ  
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ఎపడఽ కడా భనకు తగినంత తుద ిఈండాలనదేి గుయుత  టెలట క్టవహయౌ.  తుద ిలోసేత  శహమయింలో అభల తాభు ెమగిి  తృో తేంది. 
ఴయోజనలకు 6-7 గంటల తుద ిఄఴషయం మహతి ి10 గంటల నండ ి12 గంటల ఴయకు గల క్హలంలో భన వమయీంలో క్ొతత  కణాలు 
ఈతతిత  ఄఴపతాభ.ఄయధమహతిి క్త భుంద తుదింిచ ేక గంట తుద ిఅ తమహాత తుదింిచే 2-4 గంటల తుదకిు షభానభు.   

 వహమమాభభు ఴలన దేసంలో హాతుకయబ నై యష్హలు తొలగిం ఫడడ బే క్హక భనం తీషకునే అక్త్జ న్ శహతాతున 
ెంచతాభ దీతుఴలన దేసభు యొకక pH సహథ భలు షభతేలమంలో ఈంటాభ. ఎపడఽ కడా ఄధిక వరభ కడద 
దీతుఴలన దేసభు ఴతితడిక్త గుమిమఴపత ఎకుకఴ అభాల లన ఈతతిత  చషేత ంది.తూఴప వహమమాభం చేసటేపడె దేసభు 
ఆచచే హ చచమకిలకు యలుఴ తువహాయౌ .ఄంతేగహక మోజులో కతూషం దేసభున 30 తుమిష్హల సేభనా కదలచతువహాయౌ.   

 చిఴయగహ భనలో యటమిన్ D3 ఈతతితక్త చకకట ిగహయౌ షఽయమయశభ ఎంతో ఄఴషయం .ఆయ భన దేసభు కరభఫదధభుగహ 
తుచేమడాతుక్త ధిానబ ైనయ . 

ఇ తృహిక్టటశనర్ ఎపడఽ ఄనేక బమాలతో షతభతభఴపతేనన తన సేనహ తేమహయౌ క్ేషన యఴమషిత నానయు. ఇ శేంటలకు క 
భానసక వహమధ ి(ఄసెర్ సండోిమ్)తో ఫాధడెతేనన క తడిన బమించడంలో తయుచగహ క్టం కలుగుతోంది.ఇ శేంటల 
జీయతంలో చాలా ఫాగం తుమహవ,తుషాసలతోనఽ దీతుఴలల  కయౌగ ేఄనామోగమం తోనఽ గడిచితృోభంది.ఇబ కు క్తరంది మ మిడి ఆఴాడం 
జమగిింది. NM6 Calming + NM25 Shock + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SM3 Soul 

Cleansing + SM4 Stabilizing + SM5 Peace and Love Alignment + SM6 Stress + SM39 

Tension…TDS. ఇ మ మిడ ితు ేశంటల న ల మోజులు తీషక్టఴడంతోనే అబ  కష్హట లు,కతూనళైి గతం తాలకు ఫావోదేాగహలు 
దఽది ంజం లా కదయౌతృోమాభ.యమిక్త  CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic…6TD న 6 
న లలు తుమితతం ఆఴాడం జమగింిది. ఇ అయు న లల క్హలంలో ఇబ  ఄపడపడఽ తృహిక్టటశనర్ న కలుషఽత  ఈండవేహయు.యమియుఴపయు 
అహాయభు గుమించి,ఄలవహటల  గుమించి చమిచంచకునేవహయు. శేంటల తన జీఴన యధానభు భాయుచక్ొనడంతో ఄదఫత పయౌతాలు 
కలగసహగహభ.భుఖమంగహ అబ  భానసక సథతిలోనఽ అలోచన యధానంలోన ఎంతో భాయు ఴచిచంది. తన  తృహిమిధంచే ద ఴైం తనన 
ఄతునయక్హలుగహ యక్ష్ిసోత ందతు భుఖమంగహ తన ెనై తనకు ేిభ అతభయశహాషభు మెిగహమతు త యౌతృహయు. అబ  తన కుభాయుడితు 
సాదమ ూయాకంగహ ేమిించగలుగుత ఄతతుక్త తుమభ ఫదధబ నై అహాయభు ఄందించగలుగు తేనానయు. తన కుటలంఫం 
మాఴతేత క తాజఞ ళియసహలన ఄందషిఽత  భాంసహహాయభు చాలాఴయక తగిగంచాయు. 

ఇ క్హలభు లోనే అబ  మ ండఴ షంతానభు తుమితతభు గయబభు దాలచడంజమిగింది. అబ కు గయబధాయణ షజఞఴపగహ సహగడం క్టషభు    
CC8.1 Female tonic + CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness…TDS ఇ మ మిడి గయబధాయణ 
ూమితక్హల యమంతభు వహడఴలసనదిగహ షఽచించడం జమగిింది.డాకటయుల  అబ  షిత త మసిథతిలో గయబయచిచతిత  క్హఴడం గహతూ లేదా ఇ 9 
న లలు ఫెడ్ మ స్కట  కు మిమితం క్హఴడం గహతూ జయుగుతేందతు హ చచమించాయు. క్హతూ ఆవేమీ లేకుండాన ేఅనందంగహ ఄనామాషంగహ 
గయబధాయణ చమేడం జమిగింది.  ఇబ  షాఫాఴభులో భాయు మహఴడంతో తన బమాలతూన భటలభామబ  ైషఖంగహ షియంచడం  
జమగిింది. తన వరభకు పయౌతం లభించి  శేంటల లో భాయుఴచిచనందకు  తృహిక్టట శనర్ గయాడెతేనానయు .ఄందకు తనకు ఎంతో 
అనందంగహనఽ షంతాత గహన ఈందతు త యౌమజషేత నానయు.  

ఆట ఴల ఇ తృహిక్టటశనర్ యొకక క శేంటల తన జీయత ఄలవహటలన భాయు చషేక్టఴడం ఴలన ఎంతో లతద  తృొ ందాయు. 36 
షంఴత్మహల ఴమక్తతక్త కడెపలో పండె తీఴ ిసహథ భక్త చేయుకుతు ఄంఫులెన్ లో ఄతమఴషయ చిక్తత్ చేమఴలసన తయుణంలో చిఴమి 
క్షణంలో డాకటయుల  తృహిణాతృహమం నండ ిక్హతృహడాయు. ఇ షంఘటన తమహాత శేంటల ఄబమయధనె ైక్తరంద ిమ మిడ ిఆఴాడం జమగిింది.   
CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental and Emotional tonic...TDS.  ఆతతుక్త ఎనోనసహయుల  
నచచచ న మీదట ఄతతు జీఴన యధానభు భాయుచకునానయు,ఄంతకే్హక యమి వహమధకి్త భానసక ఴతితడకి్త ధిాన క్హయణబ నై 
తుగంటలన కడా తగిగంచ కునానయు. మ ండె వహమహలు మ మిడి వహడగహన ే20% బ యుగుదల కతుంచింది.ఆటకి్ట యయు మ మిడి తు 
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TDS గహనే తీషకుంటలనానయు.షంఴత్మహల తయఫడి తృహతేకు తృో భన ఄలవహటలల  ఄంత తాయగహ భాయడం కశటం కనక సహధమ 
భభనంత తాయలోనే అహాయప ఄలవహటలన,జీఴన యధానాతున భాయుచకునటకు ఇ ేశంటల షభుఖంగహ ఈనానయతు తృహిక్టటశనర్ 
త యౌమజేషత నానయు.   

తేద ిలుకులుగహ ఇ తృహిక్టట శనర్ అలకయౌన్ జీఴన యధానభు ఄనేద ిభనలో ఈనన దఴిమతాభుతో సహభయషమ ూయాక 
షసజీఴనం.భనభు అ సథతిక్త చయేుక్ొననపడె భనష దహేాతుక్త కయౌగే వహమధలన తుయౄభయౌషత ంది,వక్తత యెుగుతేంది, తాయగహ 
ఴాదాధ మం కలగ కుండా ఈంటలంది ఄంటలనానయు  

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

Case Histories Using Combos 

1. చెివలో హో రల 02856...యుకె  

2015 ఆగసీ్క 15 ర తదేీన 82 ఏళ్ల  రిద్ధ  మహిళ్ చెివలో హో రలక  వ ైబరి  రెమిడి కవలతు తృికటీషనర్ నఽ కోరరల. ఒక సంరత్్ర కలంగ 
వేధసిఽా నన ఈ సమసయరలల  ఈమెక  రెండు చెరులలోనఽ అనేక శబదా ల  ివనరసాా  ఉనానయ. అలోపతి డాకీర్ వీరికి చిెవలో ఇన పక్షన్ 
అతు గురాించి ఇచిిన జంటదమైెసన్ చెివలో వేసఽక నే మంద్ఽనఽ సంరత్్రం తృటు వడినా ఏమాతి్ం ఫయౌత్ం కల గలేద్ఽ. ఆమె రెమిడి 
తు లోపయౌ తీసఽకోరడాతుకి తురకరించడంతో ఆయౌవ్ నాన లో కిరంది రెమిడి తు కయౌ ఇరఴడం జరిగింది. 

CC5.1 Ear infections + CC5.3 Meniere’s disease…BD, ఒకసరికి రెండు చఽకకల . 

ఐత ేతృహిక్టటశనర్ చ నటకి్ట యయు జంటాబ సైన్ తీషక్టఴడం భానసే క్ేఴలం వ ైతియోతుక్స్ భాతబి ేతీషకునానయు. వహయం లోన ే
యయు ూమితగహ క్టలుక్ొతు మ మిడి వహడడం ూమితగహ భానేసహయు. 2017 అగస్కట లో యశమం త లుషక్ొనడాతుక్త తృహిక్టటశనర్ తౄో న్ చేమగహ 
ఇబ కు భయలా షభషమ మహలేదతు త యౌసంది.  

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

2.శరీరతుకి ఎడమ తృరవవములో చయౌ 11520...ఇండియా  

A 48-షంఴత్మహల ఴమషగల భహ ళ భూడె షంఴత్మహలుగహ ఎడభ తృహయశవభు వ ైప చయౌతో ఫాధ డెతేనానయు. ఇ యధంగహ 
చయౌక్హలంలోనే (నఴంఫర్ నండి పఫఴిమి ) అబ  ఆంటలల  ఈనాన ఫమట ఈనాన ఇ షభషమ కలుగుతోంది.  శ్రతాక్హలంలో యమ ి
చటలట కకల ఈషో్ణ గరత 2 డిగీరల గహ ఈంటలంది.ఇ శేంటలకు వమేే ఆతయ షంషమలేయ లేఴప. 

యయు షందిించిన   డాకటర్  ఆది క్ేఴలం భానసక ఄషతఴమషత  సథతి త వేమ ేక్హదతు చ  క్ొతున భయౌట యటమిన్ భాతలిు తో తృహటల 
తిిమోజూ దేసభులో యకత షయపమహ బ యుగుదల క్టషం క్ొతున ఎక్ ్ర్ సెైజులు చ డం జమిగింద.ి దీతుక్త తాత  చ ందతు ేశంటల అ ఫాధ 
తోనే  2016 నఴంఫర్ 7 న షహామం క్టషం  తృహిక్టట శనర్ న కలఴడం జమగిింది. అబ  తృహిక్టట శనర్ తో ఏభనానయంట ేతన 75- 
షంఴత్మహల అంట  కడా ఆద ేషభషమతో ఫాధ ఄనబయంచగహ డాకటయుల  ఆది యటమిన్ లోభుతో కడిన షభషమ గహ ఫాయనాచయతు  
క్హతూ దయదాశటఴశహతత  అబ కు క్షవహతభు ఴచిచనదతు కనక తనకు కడా ఆదే మసిథతి ఴషత ందనే బమం వ నానడెతోంది. 

క్తరంది మ మిడి తు క వహమహతుక్త గహనఽ ఆఴాడం జమగిింది. 
CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 

disabilities + CC18.4 Paralysis + CC18.5 Neuralgia...TDS 

ఇ భధమలోనే తృహిక్టటశనర్ తన సతుమర్ తో ఇ క్షే యశమం భాటాల డడం జమగిింది. సతుమర్ తృహిక్టట శనర్ యమతిో ఇ శేంటల లో 
యుగభతకు క్హయణం ఄతతు గుండ కు షంఫంధించిన నమహలలో ఘతూబయంచిన దామహధ లు ఈండడమో లేక ఏదభనా ష్హక్స కు 
గుమకి్హఴడమో ఄతు ఫాయంచాయు.  
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కనక క వహయం తయువహత 2016 నఴంఫర్ 13 న ేశంటల ఴచిచనపడె క్తరంది మ మిడి ఆఴాడం జమిగింది.  
NM25 Shock + SR548 Colocynthis + CC3.1 Heart tonic + CC3.2 Bleeding disorders + CC3.3 High 
Blood Pressure + CC3.4 Heart Emergencies + CC3.5 Arteriosclerosis + CC3.6 Pulse irregular + 
C3.7 Circulation + CC18.3 Epilepsy + CC18.4 Paralysis + CC18.5 Neuralgia...TDS 

భూడె వహమహల తమహాత శేంటల కు 30%బ యుగుదల కతుంచింది. అబ కు బుజఞలు,తొడలు ఆలా క్ేఴలం క్ొతున ఫాగహలలోనే చయౌ 
కలుగుతోది.శేంటల మ మిడి వషేక్టఴడం క్ొనసహగషిఽత నే ఈనానయు. 5 వహమహల తమహాత అబ  మసిథతి లో 70% బ యుగుదల 
కతుంచింది. అబ కు షిత తం సహధాయణ  మసిథతిలో భాభులుగహనే ఈంటలంది క్హతూ చయౌ వహతాఴయణభునకు నయేుగహ గుమి ఐనపడ ే
చయౌ కలుగుతోంది.  
  మ ండె న లల తమహాత  2017 జనఴమి 17న శేంటలకు 100% బ యుగభమంది.డోసేజ్ న BD గహ క వహయభు OD గహ క న ల 
భమిము OW గహ నాలుగు వహమహలు వహడి తయువహత ూమితగహ భాతువమేడం జమిగింది.  2017 సెెటంఫర్ నాటిక్త శేంటలకు ూమితగహ 
భాభులుగహ ఐ తృో భంది. 

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

   3. కిళ్ళ వత్ము 11582...ఇండియా   

2016 అగస్కట 27 తదేనీ 37-షంఴత్మహల ఴమషగల భహ ళ క్టళి వహతభు తో  తృహిక్టటశనర్ న షందిించడం జమగిింది.ఆదదయు  
లలల తయౌల ఐన ఇబ కు మ ండఴ షిఴభు తమహాత క్టళి లోనఽ వేళిి లోనఽ ఫొ టన వేళి లోనఽ యమతీభభన నొ కలగ 
సహగింది. ఇయధంగహ 7 షంఴత్మహలుగహ  ఫాధ డెతోంది..  యయు తుభుసయౌడ్ భాతలిన  డాకటర్ షఽచన బేయకు BD,గహ 
తీషకుంటలనానయు. ఄదనంగహ యయు అముమేాద అభల్ భాసేజ్ కడా మితినంచాయు.క్హతూ ఏయ కడా ఇబ కు వహమధతిు 
తగిగంచలేక తృో మాభ. అబ  వేళిైి కడా ఴంకయ తిమగిి ఈననటలల  తృహిక్టట శనర్ గభతుంచాయు. కనక ఇ భహ ళ ఆతయతాి క్టయు్లతున 
భాతువసే వ ఫైరి  నే మితినంచాలతు తుయణభంచకునానయు. క్తరంది మ మిడి అబ కు ఆఴాఫడనిది : 

CC3.7 Circulation + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + 
CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue...QDS for 15 days, thereafter TDS 

యమకి్త తాయగహన ేషాషథత చేకమ ిన ల మోజులలోనే 35% బ యుదల కతుంచిందతు అనందంగహ త యౌతృహయు.మ మిడ ితు TDS  
తీషకునానయు  భమో మ ండె న లలలో శేంటలకు నొ యశమంలో 90% బ యుగుదల కతుంచింది. అబ  వేళిైి ఆపడె 
ఴంకయగహ ఈండడం లేద అబ  తన నలన భాభులుగహన ేచషేక్టగలుగుతేనానయు. 2017 జనఴమి 3ఴ తేదనీ తనకు 100% 
నమబ ైనటలల  త యౌతృహయు.కనక డోసజే్ న BD గహమ ండె న లలు అ ెనై కరభంగహ తగిగంచకుంటృ OD  గహ భామిచ   2017 అగషట  5 
నాటకి్త  ూమితగహ భాతువమేడం జమిగింది.ఄలాగే తృహిక్టటశనర్ షఽచన బేయకు శేంటల తన జీఴన షయయతు భాయుచక్ొతు ితీ మోజు క్ొతున 
ఎక్ ్ర్ సెైజులు చేమడం యోగహ చమేడం ఄలఴయుచకునానయు. ఄలాగ ేఅహాయభు యశమంలో కడా క్ొతున భాయులు చషేక్ొతు 
ఴంక్హమలు,అలుగడిలు తినడం ూమితగహ భానేసహయు. 2017 సెెటంఫర్ నాటకి్త  అబ కు ఎటలఴంట ినొ  లేకుండా ూమితగహ 
తగిగతృో ఴడంతో అనందంతో కాతజాతలు త యౌమజేషత నానయు.  

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

4. కరల్ టన నల్ సండరిమ్(CTS) 11576...ఇండియా   

   46-షంఴత్మహల ఴమషగల భహ ళ కు బే 2016 నండి కుడి భణకిటలట కు (CTS) వహమధి ఄనగహ ధిాన నయభు 
కుంచించకుతృో ఴడం ఴలన కయౌగే నొ తో కడని వహమధి ఴచిచంది. అబ కు  కంూమటయలటల  అషక్తత లేద,సలెోపనల  ఈయోగించయు. 
వ ైదమ షంఫంధభుగహ ఇ వహమధకి్త తగని క్హయణభూ త యౌమమహలేద. నాలుగు వహమహలుగహ అబ కు తీఴబి ైన నొ ,భమమిు క్ొంచం 
వహప కడా ఈంటలనానభ.ఆంతేక్హక ఇ నొ ఫొ టన వేలిు,చఽపడె వేలిు,భమిము భధమ వేలిు మీదగహ బుజం ఴయక 
వహమసోత ంది. యమి యొకక డాకటర్ దీతుతు తీఴబి నై CTS కండశిన్ గహ మగిణించాయు. డాకటర్ అబ  భణకిటలట  ఴదద  క ఫదద ఴంట ి
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అధాయభుతో భుంజతేితు జఞయ్ ఴంట ిఫాగంలో ఈండేయధంగహ ఄభమహచయు.ఄలోతి వ దైమం ముదటమిోజున అబ కు నొ తువహమిణ ిఆచిచ 
ఄదనంగహ ఆఫు తృో ి పనె్ BD గహ ఆచాచయు క్హతూ దీతుఴలల  అబ కు తలతియుగుడె ఉమి ఄందకతృో ఴడం ఴంటియ ఏయడడం తో తృహిక్టటశనర్ 
ఴదదకు మహఴడాతుక్త వహయం మోజులు భుంద వహటితు తీషక్టఴడం భానేసహయు.  యయు సోమియోతి  భంద యుటా గహర వోలేన్్ 
30C,కడా తీషకునానయు క్హతూ వ ఫైరి  చిక్తత్ తృహియంబభఴపతనే వహటితు భానేసహయు.   

ెండెమలం దాామహ చేసన మిశ్రలన లో యమిక్త కుడ ిభతుకటలట లో నయభు కుంచించకు తృో ఴడం భమమిు క్హయౌుమం లోభు 
ఫహ యగతభమామభ. 2016 జూన్ 3 ఴ తేదనీ క్తరంద ిమ మిడ ియమకి్త ఆఴాడం జమగిింది: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis…TDS 

తూటితో  

మ ండె మోజులలో 20% బ యుగుదల కలగడం తో యమిక్త డాకటర్ కటిటన జఞయ్ ఴంటి దాతుతు వహయంతట వహమ ేతొలగించకునానయు.నాలుగు 
మోజులకలాల  బగఴంతేడి య్ల భాదిమగిహ నొ ముతతం భామభభమంది. జూన్ 16 కలాల  డోసజే్ BD గహనఽ భమొక న లా దిహనే 
మోజులు OD గహనఽ తయువహత ఄక్టట ఫర్ ఴయక  OW గహ తీషక్ొతు తయువహత భతువేసహయు. 2017 అగషట  నాటిక్త యమిక్త CTS, వహమధి 
గహతూ కతూషం చినన నొ కడా లేకుండా అనందగహ ఈండగయౌగహయు. 

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

5. శతృా ల పండల  చెటుీ క  జిగురల వయధి 01620...తృినఽ్ 

2017 ఏలి్ న లలో క భహ ళ (గమోభసస్క) వహమధతిో ఫాధ డెతేనన తన వతృహత లు ండెల(చ్ )చ టలట  కు చిక్తత్ క్టషం 
ఴచాచయు.ఇ చ టలట కు కక అకు  కడా లేకుండా ముతతం మహయౌతృో మాభ.గత షంఴత్యం అబ కు క్హమలేమి దొయకలేద ఈననయ 
కడా పయుగుల  ఫామని డాి భ.కనక ఇ భహ ళ తన చ టలట కు మ మిడ ిక్హవహలతు తృహిక్టట శనర్ న షందిించాయు . తృహిక్టటశనర్ క్తరంది 
మ మిడి తు అబ కు ఆచాచయు: 
CC1.2 Plant tonic…OW  

ఐద గోయలన 200 మీ.య్.తూటలిోవసే ఄయ కమిగని తమహాత ఫాగహ కది ఇ తూటితు య్టయు తూటలిో కలతృహయౌ. ఫాగహ కదిన తమహాత 
ఄఴషయబ ైత ేతూటితు కయౌ 10 య్టయల దాిఴణం గహ కడా తమాయుచేషక్టఴచచ.   

ఇ భహ ళ ఇ దాిఴణాతున మ ండె వహమహలలో మ ండె సహయుల  భాతబిే చలాల యు.ముదటిసహమి చయౌలన తమహాత అకులు యెగడం 
ముదలమామభ.   

 2017 సెెటంఫర్ లో ంట దిగుఫడి ఄదబతంగహ ఈండడంతో తృహటల అకులు ఄదఫతంగహ ఈండడం, ౩౦క్తలొగహర భులు ఄందబ ైన 
ండెల  లభించడభూ జమగిింది.. 

చ టలట  మజభాతు వహమఖమ : 
నాకు ఎంత ఄదఫతంగహ ఈందంటే   వతృహత లు లు ండె యమయిగహ క్హచి వహతుతో ననే జఞం  భమిము క్కేులు ఎనోన 
తమాయుచేషకునానన .ఇ పయౌతం చఽసహక భంద దాిఴణాతున గహమ ిన్ లో ఈనన ఄతున ముకకలకు చలాల న. ఴచిచన పయౌతాలతో 
అనందంగహ ఈనానన.  

సంతృద్క తు వయఖయ ; 
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*గమ్మోసస్క అనేది కొతున రకల మొకకల  చెటల క  జిగురల రంటి దాి రకము కొమోల నైా  కండము  ైనా సిివంచడం.ఈ వయధి  
కొతునపరనన  జీరుల పిభదరము చేత్ ఆక రలేి చెటల క  ముఖయంగ చెరీర,పల ం,అికట్, చ్ మరియు నారింజ రకల చెటల క  రసాా  
ఉంటుంది.  

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

6. వ నఽన నొ 11578...ఇండియా  

2016,బే 23ఴ తదేీన 53-షంఴత్మహల ఴమష్గల ఴమక్తత వ నన నొ షభషమతో తృహిక్టట శనర్ న కలుషకునానయు.12 
షంఴత్మహల క్తరతం ఄతతు వ ననభుక కు  తీఴబి నై ద ఫఫతగయిౌంది. తుజఞతుక్త ఄతతు యప ముతాత తుక్త నొ ఈననటిక్ట క్తరంది 
ఫాగంలో భమి ఎకుకఴగహ ఈంద.ిఄలా తిీమోజు నొతోనే గడచిితృో భేది.భుఖమంగహ భంచం మీదనండ ిలేఴడం నయకతృహిమం గహ 
ఈండదేి.6 న లల తృహటల ఄలోతి భందలు తీషకునానయు ఄనంతయం నొ ఫాగహ బమింమహతుదిగహ ఈననపడె భందలు 
తీషకునవేహయు. భుఖమంగహ శ్రతాక్హలం నొ బమింమహతుదిగహ ఈండేది.ఄతతుక్త క్తరంది మ మిడి ఆఴాఫడింద ి: 
CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 
Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures…TDS in water 

ట టి భంట్ ముదలుటెిటన క్ొదిదక్హలాతుక్ ేయయు వమేే దేవం శ్రతాక్హలంలో వ ళిఴలస  ఴచిచంది. ఐతే మ ండె వహమహలలోనే చయౌ ఎకుకఴగహ 
ఈనన  అ వహతాఴయణంలో కడా నొ తగిగ  క్ొంత బ యుగతుంచింది.  

చిక్తత్ ముదలుటెిటన 4 వహమహల  తమహాత 40% అయువహమహల తమహాత  100% బ యుగుదల కతుంచింది. యయు ఄటృఆటృ 
షలుఴపగహ తియగగలగడబ ేక్హక ఈదమం కక మీదనండి లేఴడం కడా ఆఫఫందేమీ లేకుండా లేఴగలుగుతేనానయు . 

   భమో మ ండె వహమహలు మ మిడి తీషకునన తమహాత ఄతతు ఄంతమహా తీమ వహణిజమ ందాల మీతామ ఄనకే దేశహలు తియగఴలస 
ఈననందన మ మిడి తీషక్టఴడం ూమితగహ భానశేహయు. షంఴత్యం తమహాత ఄనగహ 2017 జూలెై న లలో తనకు భయలా నొగతు 
భమయేధబ ైన ఆఫఫంది గహతూ మహలేదతు చ తృహయు. 

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

Answer Corner 
1. విన : a. దీయఘక్హయౌకబ ైన వహమధలకు చిక్తత్ చసేే షందయబంలో నా శేంట్ లు క్ొందమిక్త 80% ఴయకు క్టలుకుంటలనానయు అ 
తమహాత ఆతయ మ మిడ ిలన ఄనేక న లలు ఇ వహమధి తుమితతం మితినంచినటకి్త మసిథతిలో ఏభాతంి భాయు మహఴడం లేద.ఇ 
80% బ యుగుదలనే నఽయు శహతభుగహ ఫాయంచి మ మిడ ిడోస్క తగిగంచే మితనం చమేభంటామహల లేదా భాభులుగహ ఆషత నన 
మ మిడి తు ఎకుకఴక్హలం వహడభతు చ భంటామహ? 

b. నా శేంట్ లు క్ొందయు యధ ినండి 100% క్టలుక్ొననటకి్ట డోస్క తగిగంచ ేమితనం చమేగహనే వహమి మోగ సథతి ఄధాాననంగహ 
భాయుతోంది.ఄందఴలల  ననే భునటి డోస్క షఽచించఴలస ఴసోత ంది. ఆదదయు శేంట్ లు అయధంగహన ేఄనకే న లలనండి 
తీషకుంటలనానయు.ఆలా చాలా క్హలం తీషక్టఴడం షమమిభనదనేా? 

Answer: a. శేంట్ యొకక మోగ లక్షణాలు ూమితగహ భామభభతే త (మడిక్షన్ )డోసజే్ తగిగంచడం తృహియంభించమహద.  ేశంటల  
ూమితగహ క్టలుకునన తమహాత  ేశంటల మోగతుమోధక సథతిలో కలసతృోభ ఈనన మిమాజం ఴమకతభఴపతన ేఈంటలంది. దీతుతు 
తుమోధించడాతుక్త లేదా ఇ మిమాజం తొలగించడాతుక్త షమమిభన దధతి ఏమిటంట ే SR560 All Miasms  న క్తరంది ధ్ధతి 
కి్హయభు ఆషఽత  ఈండాయౌ.  మీయు ఆషత నన చిక్తత్న అవేస   భూడె మోజుల తమహాత మ ండె తృో టేతు్ డోష30C భమమిు 1M లు 
కయౌ ఆచిచ వేచి చఽడాయౌ.పలలల ట్ ఴచిచనటలభత ేఄది తగిగతృో భన తమహాత వహయం మోజులు ఆది క్ొనసహగించాయౌ . పలలల ట్ 
మహనంతఴయక దీతుతు క్ొనసహగంిచాయౌ. పలలల ట్ ఴసేత  తిమగిి ధిాన మ మిడి తృహియంభించాయౌ.  కవేళ పలలల ట్ గనక ఴచిచనటలభత ే



` 

 18 

వహమహతుక్త కటి చొపన 3 డోషలు  మ మిడ ిఆవహాయౌ.అ తమహాత ఄషలు మ మిడ ితృహియంభించాయౌ. క తృహిక్టటశనర్ ఄనబఴం కి్హయం 
ేశంటల  తిమిగి ఄదే యుగభత కు లోనౌతేననటలభతే ఇ చిక్తత్ తమహాత 3 న లలకు కసహమి క డోష SR560 10M ఄతున 
మిమాజం లకు ఆవహాయౌ.  

b. కవళే ేశంటల వహమధనిండి ూమితగహ క్టలుక్ొతు మ మిడి తగిగంచగహనే తిమగిి వహమధి ఫామిన డనిటలభతే ెనై షఽచించిన యధానభు 
లోనే SR560 All Miasms న ఆఴాడం భంచిది. 

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

2. విన: Iననే యభానంలో  దఽయమిాణం చసేటేపడె  CC17.1 Travel sickness న ఈయోగిసహత న ఐనటకి్ట నేతుంక్హ 
జ టాల   తో ఫాధడెతేనానన.దీతుక్త భమేదభనా మ మిడి షఽచిసహత మహ ? 

Answer: భాకు అవచయమం కయౌగించిన యశమం ఏమిటంటే మీయు మ మిడి తు షమిడినంత క్హలభు తీషకునానమహ ల యశమం 
ఏమిటంటే మిాణాతుక్త మ ండె మోజుల భుంద నండి CC 17.1 Travel sickness…TDS గహ తీషక్ొతు మిాణభు మోజున  
6TD గహ తీషక్టవహయౌ.ఄలాగే మిాణం ూయతభన తమహాత కడా TDS గహ తీషక్టవహయౌ. భుఖమబ నై యశమం ఏమిటంటే 
మిాణంలో ఎకుకఴగహ భంచితూయు తీషక్టవహయౌ. భధమభధమ యకత షయపమహ క్టషం క్ొదిద  దఽయభు నడవహయౌ( భుందకు వ నక్తక ). 
చిఴమిగహ ఆట ఴల యభానమాన షంషథలు మిాణికులకు చషేత నన షఽచనలన ఄనషమించడం సటలలో  కయుచతు ఈండగహన ే
తేయౌకగహ ఈండయేధంగహ క్హయౌతో చేస ేఎక్ ్ర్ సెైజ్ లు కడా చమేడం భంచిది.   

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

3. విన: నా శేంటల క్హబ కు బ లైోతృో ి యౌపే మేటవి్ ఄన ేయకత యుగభత ఈంది. ఇ యుగభత మ ండె సథతేల భధమ భాయుత 
ఈంటలంది.క్ొకకకసహమి ఆది  తోృ య్సతేమిమా యుతివయే (ఎకుకఴ RBC క్ౌంట్ )భమొక షందయబంలో తోిమోఫ సతేమిమా (ఎకుకఴ 
ేల టేల ట్ క్ౌంట్)ఆలా మ ండింటి భధమ భామితృో త ఈంటలంది.  ననే ముదటసహమి అబ కు నోసో డ్ ఆచిచనపడె అబ కు RBC క్ౌంట్ 
ఎకుకఴగహ ఈంది. నేన అబ కు ఫలడ్ నోసో డ్ తో చిక్తత్ చషేత నానన.ఇబ  ముదటిసహమి నోసో డ్ క్టషం యకత నభూనా ఆచిచనపడె 
అబ కు ఎయరయకతకణాల షంఖమ ఎకుకఴగహ ఈంది. నోసో డ్ క్టషం ఄషలభన నభూనాన వహడఴలసనదిగహ చ ఫడి ఈననమీదట 
దాతునే ఈయోగషిఽత  ఈనానన.ఐత ేఇబ  మసిథతి ెనై చ ఫడని మ ండె సథతేల భధమ భాయుత ఈననది.భమ ిననన ఆదే 
యధంగహ మ మిడి ఆభభంటామహ?   

Answer: శేంటల యకతంతో మ ండె నోసో డ్ లు తమాయు చేమండి, కటి RBC క్ౌంట్ ఎకుకఴగహ ఈననపడె భమొకటి ేల టేల ట్ క్ౌంట్ 
ఎకుకఴ  ఈననపడె ఄలా తమాయుచసే మ ండింటితూ కయౌసే క్ ేనోసో డ్ లాగహ ేశంటలకు ఆఴాండి. 

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

4. విన: నేన సహధాయణంగహ మ మిడి లన గోయల యౄంలో ఆసహత న. క్హతూ ముదటిసహమి 108CC ఫాక్స్ నండి దఴియౄ మ మిడి తు 
నేయుగహ నాయౌక క్తరంద వషేత నానన ఆది షమమిభనదేనా? 

Answer: లేద స.స.డాిర్ నండి నేయుగహ నోటలిోతుక్త మ మిడ ివమేమహద. వ ఫైరశిణ్ కయౌగ ిఈండే దఴిభు తాయగహ అయయభేమ 
షాఫాఴభుగల అలకహాల్ నండి తమాయు చేసహత భు. తదాామహ వ ఫైరశిణ్ తాయగహ గోయలకు వహమత  చ ందతేంది. చిక్తత్ క్టషం 
ఈయోగించే వ ఫైరశిణ్ న గోయల యౄంలో గహతూ,తూటియౄంలో గహతూ యబూతి యౄంలో గహతూ ఆవహాయౌ. మీ క్హభన్ క్ొమోఫ ల 
తమామకీ్త గహతూ వహటతిు మపిల్ చమేడాతుక్త గహతూ కుకఴ 96% షాచచబ నై అలకహాల్ న ేవహడండి. ఄతునంటికనాన తూటిక్త వ ఫైరశిణ్ 
దలి మిచ ేవక్తత ఎకుకఴ కనక కక డోస్క భాతబి ేఆఴాఴలస ఴచిచనపడె మ మిడి తు తూటలిో కయౌ నేయుగహ ేశంటల నోటిక్త 
ఆఴాండి. 

************************************************************************************************ 
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 దిఴమ వ దైమడి దిఴమ వహణ ి 

 

“తూకు ఎంత క్హవహలో ఄంతే తిన ఄధకింగహ తినఴదద .తూఴప తినఴలసన దాతుకనాన ఎకుకఴ తీషక్ొతు ఴాధా చేమఴదద . ఎందకంటే 
అహాయం ఴాధా చమేడం భహాతృహం .తూఴప ఴాధా చసేే అహాయం భమొకమ ికడెప తుంఴచచ. కనక అహాయభు ఴాధా 
చేమఴదద .అహాయభు బగఴత్ షాయౄభు జీయతం బగఴద్ సిహదితభు భానఴపడె అహాయభు నండే ఴచాచడె క్హఴపన భతుష 
యొకక దసేభు ,భనష,షంసహకయభు నకు అహాయబ ేధిాన అధాయభు." 

"వమీయభు తీషకున ేఅహాయభు యొకక షఽథ ల ఫాగభు భలభు గహ ఫమటకు తోసవమే ఫడెతేంది.షఽక్షభ ఫాగభు వమీయభులో 
యకతభుగహ భాయుతేంది.షఽక్ష్ాభతి షఽక్షభ ఫాగభు భనషగహ భాయుతేంది. కనక భనష భనం తీషకునే అహాయభున 
తిితంతషత ంది.ఇ నాడె భనషలోతు య లక్షణాలు,ఄషయ ఫావహలకు క్హయణం తీషకునే అహాయబే ఄతు గరహ ంచాయౌ." 

                                                          –షతమసహభఫాఫా , “ బగవహన్ శ్రర షతమసహభఫాఫా వహమి ఫర ధనలు –ముదటఫిాగభు”   

                                                     https://www.sathyasai.org/publications/TeachingsOfBSSSB-Vol01.html 
 

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

"ఄఴషయంలో ఈనన ఴమక్తతక్త సాదమ ూయాకంగహ షహామభు చ భమ దాతుఴలల  ఴచచే దవిహమనందాతున ఄందక్ట .అ సఴే దెదగహ 
ఈండాయౌ్న ఄఴషయం ఏమిలేద ఆతయులు గుమితంచ లేనంత చియు షహామభు గహ ఈనాన పయవహలేద.దీతుఴలన తూలో ఈనన భమిము 

ఄతతులో ఈనన బగఴంతేడె షంతసంచిన చాలు ఄనే ఫాఴనతో చమేాయౌ. " 

-షతమసహభఫాఫా , “ సేవహ సహధన ె ైఴిచనాలు ”  1981నఴంఫర్ 19 నాట ిఄనగరస ఫాశణభు  
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-31.pdf 

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

Announcements 
తురఴహింపబర రు సద్సఽ్ల   

 యుఎస్కఎ  పశ్చిమ ివరీీతుయా వషంగీన్ డి.స.రదా్ : AVP ఴర్క ష్హప్  13-15 ఄక్టట ఫర్ 2017, షందిించఴలసవహయు  షసహన్  
 trainer1@us.vibrionics.org 

 ఇండియా  పుటీపరాి : AVP ఴర్క ష్హప్  18-22 నఴంఫర్ 2017, షందిించఴలసవహయు లయౌత  elay54@yahoo.com లేదా 
తౄో న్ నంఫర్  8500-676 092 

 ఇండియా  పుటీపరాి: SVP ఴర్క ష్హప్  24-28 నఴంఫర్ 2017, షందిించఴలసవహయు హేభ  99sairam@vibrionics.org 

 ఇండియా  పుటీపరాి: AVP ఴర్క ష్హప్  17-21 పఫఴిమి 2018, షందిించఴలసవహయు లయౌత elay54@yahoo.com లేదా 
తౄో న్ నంఫర్  8500-676 092 

 ఇండియా  పుటీపరాి: AVP ఴర్క ష్హప్  22-26 జూలెై 2018, షందిించఴలసవహయు లయౌత  elay54@yahoo.com లేదా తౄో న్ 
నంఫర్  8500-676 092 

https://www.sathyasai.org/publications/TeachingsOfBSSSB-Vol01.html
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-31.pdf
mailto:trainer1@us.vibrionics.org
mailto:trainer1@us.vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
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 ఇండియా  పుటీపరాి: AVP ఴర్క ష్హప్  18-22 నఴంఫర్ 2018, షందిించఴలసవహయు లయౌత elay54@yahoo.com లేదా 
తౄో న్ నంఫర్  8500-676 092 

 ఇండియా  పుటీపరాి: SVP ఴర్క ష్హప్  24-28 నఴంఫర్ 2018, షందిించఴలసవహయు హేభ 99sairam@vibrionics.org 

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

అద్నముగ  
1. ఆరోగయ చిటదకల   

ఆరోగయకరమైెన ఆహార సేరనం ! 

“ఎటిట  అహాయమో ఄటిట  భనష ; 
 ఎటిట  భనసో  ఄటిట  అలోచనలు ; 
ఎటిట  అలోచనలో ఄటిట  శ్రలభు  ; 

                                                        ఎటిట  శ్రలమో ఄటిట  అమోగమభు .”1 

1. అహాయభు ఄంట ేఏమిటి ? 2,3 

అక్హయభు,యుచి కయౌగి ఈండి నోటితో తీషక్టగయౌగని యయధయక్హల దామహధ లతో కడని దాతుతు అహాయభు ఄంటాయు. ఐత ేఆది భనం 
తీషక్టగయౌగని దాతులో క ఫాగభు భాతబిే .భన ఐద ఆందిమిాలు దాషట ,వహషన,యతుక్తడి, యుచి, షయశ దాామహ భనభు లోలక్త 
తీషకున ేదంతా అహాయబే. అహాయభు దాామహ భమమిు ఆందిమిాలదాామహ భనం తీషకునే యశమాల ెనై భనష అధాయడి 
ఈంటలంది. తిీ ఆందిమిభు నండ ియతబి నై మయిదధబ నై అహామహతున తీషక్టవహయౌ.కనక భనభు ఆందిమిాలదాామహ తీషకున ే
దాతుెైన తుఘా ఈంచాయౌ. ఆందిమిాల దాామహ యతబి నై అహాయభు తీషకుననపడె దేసబే దవేహలమభు ఄఴపతేంది.     

2. మనక  ఆహారము ఎంతో అరసరం  4-6 

భన జీయతాతుక్త క్హఴలసన తుతామఴషమహలలో అహాయభు కడా కటి ఎందకంట ేఅహాయభు దాామహనే దేసభు యయధయక్హల 
కాతామలు తుయాహ ంచక్టఴడాతుక్త క్హఴలసన వక్తత ఴషత ంది. భమిము భనష యవచేన చేమడాతుక్త క్హఴలసన వక్తత కడా అహాయభు 
నండ ేలభిషత ంది. జీయతం అహాయభు తోనే తృహియంబభఴపతేంది అహాయభుతోనే క్ొనసహగింఫడ ిజీయత లక్షమ బ నై దేసభులో ఈనన 
యభాతభన త లుషకతు లక్షమ సదిధ  క్టషం తృహటల డడాతుక్త కడా అహాయబే క్హవహయౌ.అహాయభు దాామహ క్ొనసహగిం ఫడ ేజీయతం 
ఄలభు క్హగహ దఴిమవక్తత చ ేక్ొనసహగిం ఫడే జీయతభు ఄజమహభయభు. 

3. దేహము,మనసఽ  నై ఆహారము యొకక పిభదరము  2,7,10 

అహాయభు భనష యొకక తతాాతున తుయణభషత ంది. భాన్ దేసభు ఴలెనే అహామహతుక్త కడా షఽథ ల,షఽక్షభ,ఄతిషఽక్షభ సహథ భలు 
ఈనానభ. అహాయభు జీయణ బ నై తమహాత షఽథ ల ఫాగభు భలభు యౄభులో ఫమటకు తోసవేమ ఫడెతేంది. షఽక్షభ ఫాగభు 
కండమహలు ఎభుకల ెయుగుదలకు ,దేస షంయక్షణకు తోడడెతేంది. ఄతి షఽక్షభ ఫాగభు భనష గహ యౄతృొ ందతేంది.ఄలాగే 
భనం తీషక్ొనే దవిహహాయభు లో కడా షఽథ ల ఫాగభు భూతభిు యౄంలో ఫమటకు తృో తేంది.షఽక్షభ ఫాగభు యకతభు గహ 
తమాయఴపతేంది.ఄతి షఽక్షభ ఫాగభు తృహిణభు గహ తమాయఴపతేంది. కనక భనం తీషకునే అహాయభు యొకక షాఫాఴభు 
యతభిుగహ ఈండాలననదే ఆకకడి ధిానాంవభు. 

 

4. తోృ షణ తుమితా్ మైె కొతున సాచనల   8-10 

mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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తిీ దసేభు లోనఽ బగఴంతేడె జఠమహగని యౄభులో ఈండి  భనం తినన అహామహతున జీయణభు చేసహత డె. ఄటలఴంట ిదఴేపడిక్త 
భతుష షాషటంచిన వహతుకనాన ద ైఴం షాషటంచినయ షభమించడబే ఈచితభు. దీతుతు అధాయభుగహ చషేక్ొతుభే ఫాయతీమ శహసహత ా లు 
అహాయభు యొకక షాఫాఴభు అధాయభుగహ  సహతిాకభు,మహజసకభు,తాభసకభు ఄతు 3 ఫాగహలుగహ యబజించాభ.అధామతిభక 
థంలో భుందకు తృో వహలనే సహధకులు సహతిాక అహామహతున తీషక్టవహలతు షఽచించఫడింద.ిసహతిాక్హహాయభు కిాతిక్త దగగయగహనఽ,  
ఴాక్ష షంఫంధ బ నైదిగహనఽ, భమే జీయక్త హాతు తలటెటతు దగిహనఽ  ఈంటలంది. ఆది యతతిన,షంతాతతు,అమోగహమతున,దమీహఘ ముశేు న 
,షయళతన,అధామతిభక జీయతాతుక్త క్హఴలసన సథయ చితాత తున ఄందిషత ంది . 

మహజసక అహాయభు ఎకుకఴ ఈప,పలుపలతోనఽ ,వడేిగహనఽ,భష్హలాలతోన కడి ఈంటలంది. ఆది దేసభు,భనష ెైన ఈదేకి 
షాఫాఴభు చఽపత ఄనక్షణం భనషన భంచి,చ డె భధమ ఉగషి లాడలేా చేషత ంది.  ఄటలఴంటి అహాయభు తినడం ముదట 
అనందంగహ ఄతుంచ ఴచచ క్హతూ తమహాత తుమేాదాతుక్త గుమి చషేత ంది. తాభసక అహాయభు ఎకుకఴగహ తులుఴ చమేఫడి ఈననదగిహ  
గహతూ,ఎకుకఴగహ ఈడకి్తంచినదిగహ గహతూ,ఎకుకఴ క్ొఴపా దామహధ లతో కడనిదగిహ  గహతూ ఈంటలంది.ఆది ఫౌతికంగహ భానసకంగహ 
షతఫదతన,ఫదదక్హతున  కయౌగించి  ఄనామోగహమతుక్త గుమి చసేదేిగహ ఈంటలంది.  

5. సతిఴకమైెన ఆహారము  1,4,8-11 

షాచచబ నై జలభు,క్ొఫఫమి తూయు,ండెల ,అకుచచతు తాజఞ కయగహమలు,మహతిిూట నాన ఫటెిటన గింజలు,చియు 
ధానామలు,చికుకళైి,ములక్ తేత  యతతనాలు, ఆఴతూన కడా సహతిాక్హహాయభు నకు ఈదాసయణలుగహ చ పక్టఴచచ. చికుకళిలో చాలా 
ఎకుకఴ మోతాదలో భాంషకాతేత లు ఈంటాభ.యటతిు తూటలిో నానఫెటలట క్ొతు బ తతగహ ఄమామక తినాయౌ. షఽక్షభ క్తరమి యహ త ,క్ొర ఴపా 
తీసన తాజఞ తృహలు లేదా వహటి ఈతతేత లభన యెుగు,వ నన,న భమ భమిము భుడ ితనే  ఆయ సహతిాక బ నై అహాయబే క్హతూ యటితు 
తకుకఴ మిభాణంలో తీషక్టవహయౌ.  

ఴండతు కిాతి సదధబ నై అహాయభు సహతిాక బ నైద ి.ఎందకు ఴండని దామహధ లు సతౄహయు్ చమేఫడెట లేద ఄంట ేఆకకడ క 
యశమం గరహ ంచాయౌ వేంచిన గింజలు ములక్ తేత  షాఫావహతున క్టలోతాభ ఎందకంటే వహట ితృహిణ వక్తతతొలగించ ఫడెతేంద.ి  
భతుష భాతబిే ఴండిన దామహధ ల మీద లేదా ఄసహాఫాయక బ ైన దామహధ ల ెనై అధాయడ ిజీయసహత డె కనకన ేమోగహల 
తృహలఴపతాడె.య క్ష్ి భాగహదలు షసజ సదధబ నై అహాయభు తీషకుంటాభ కనక మోగహలు వహటి దమకి్త మహఴప.   

మ ండఴ యకప సహతిాక్హహాయభు  ఏమిటంట ేతకుకఴగహ ఴండని లేదా ఈడకి్తంచిన అకుకయలు,కయగహమలు ముదలగు తాజఞగహ 
ఴండని అహాయభు. ఴండని తమహాత ఎంత ఎకుకఴ సేప ఇ అహామహతున ఈంచిత ేఄంత తాభసకభుగహ భామితృో తేంది. ఴండ ేతృహతలిు 
కడా మియబంిగహ ఈండాయౌ భమిము ఴంట చసేటేపడె ేిభతో చ మామయౌ ఴడిి ంచే టపడె నఴపాత ఴడిన చ మామయౌ. . 
ఄందఴలల  యతబి నై ఫావహలు అహాయభులో విశేంచి దేహాతున అమోగమకయబ నై దాతుగహ ఈంచతాభ. ఆలా మోజూ సహతిాక్హహాయభు 
నే బుజించి నటలభతే  ఄది మహజసక ఫావహలభన క్టమిక,క్టభు,గయాభు,క్హభభు,బభి ఄషఽమ ఆటలఴంటయి  భనలో ెయగ 
తూమక  యతంిగహ ఈంచతేంది.                                                         

6. పండుల  కూరగయలనఽ శుభిపరచడం  12-15 

భనం తీషకునే ండెల  కయగహమల ెైన పయుగుభందలు,యసహమతుక భందల ఄఴశలష్హలు ఈంటామన ేబమాలన 
తోిసపచచలేభు.యటితు తొలగించడాతుక్త క దదతి ఏమిటంట ేనలాల  క్తరంద ఴిహ ంచ ేతూళిలో  యటితు ఈంచి ఫాగహ కడగడం యటితు 2% 
ఈప దాిఴణం తో (ఄనగహ య్టయు తూటలిో 20  గహర భుల ఈపన వేమాయౌ) కడగిిత ేచాలా ఴయకు అ ఄఴశలష్హలు తృో తాభ.ఐత ే
మ ండె భూడె సహయుల  కడగ ఴలస ఈంటలంది. భమొక దదతి ఏమిటంటే అయద ఫాగం ఴయక తూయు ఈనన క దెద  గని నలో క చ ంచా 
ఈప ,మ ండె చ ంచాలు యన గర్ వసే కయగహమలు ండలన 20 తుభుష్హలు నానతువహాయౌ.  ఎకుకఴ సేప నానతుఴాడం ఴలన ెనై 
ేమొకనన ఄఴశలష్హలు ూమితగహ తొలగ ితృో తాభ క్హతూ యతుతో తృహటల తృో శక్హలు కడా తృో తాభ.భమొక దదతి ఏమిటంటే ఄఴక్హవం 
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ఈననవహయు ఇ అమహగ తుక్స కయగహమలు,ండలన సొ ంతంగహ ండించక్టవహయౌ లేదా నభభకబ నై సహథ నం నండి యటతిు క్ొనగోలు 
చ మామయౌ. 

7. మొద్ట ఆహారతున భగరంత్ుడికి తువేద్న చయెాయయౌ  11,16 

ముదట అహామహతున తాన నమిభ క్ొయౌచ ేబగఴంతేడిక్త లేదా క షమోాతత ం వక్తతక్త కాతజాతాూయాకభుగహ ఄమితభు  చమేాయౌ . 
ఄంతకే్హద అ అహాయభు భనకు చయేడాతుక్త దోసద డి తిీ కకమిక్ట భనషలోన ే కాతజాత త లుపక్టవహయౌ. అహాయభు తీషక్ొన ే
భుంద ఏ కక జీయ కడా అహాయభు లేకుండా భంచి తూయు లేకుండా ఈండమహదతు తృహిమిధంచాయౌ. ఆంక్హ అహాయభు తినేభుంద 
తనక్తశటబ నై నాభాతున లేదా భంతాితున షభమించక్టవహయౌ..  ఆలా చసేేత  భనం తినే అహాయభు యతబి  ైండించిన లేదా ఴండిన 
వహమకి్త షంఫంధించిన ఴమతిమేక పయౌతాలు వకుత ల నండి దఽయం చమేఫడెతేంది.ఄలాగ ేయతబి ైన సహయభు భన లోయౌ చయేుక్ొతు 
సాదమాతున యత ియుషత ంది.  

8. ఆహారతున ఎలా తీసఽకోవయౌ ? 1,3,17-19 

యతబి నై అహాయభు క దఴిమ ఴయసిహదితభుగహ ఫాయంచి తువశఫదభుగహ,ేభితోన,కాతజాత తోనఽ తువశఫద వహతాఴయణభులో 
నడెభు తుటాయుగహ ఈంచి శిహంతభుగహ కయుచతు తీషక్టవహయౌ.  అహాయభు చకకగహ జీయణభు క్హఴడం క్టషం క ధామన తుభగనతతో 
,కాతజాతాూయాక ఫాఴనతో నోటిలో ఫాగహ నమియౌ మింగహయౌ. ఄలా  చసేేత  నోటలిోనే అహాయభు 50% ఴయకు జీయణభఴపతేంది. 
అహామహతున భన కుటలంఫ షబుమలు,లేదా ఫంధఴపలు, సేనహ తేలతో తింటే ఄది అనంద దామకంగహ ఈంటలంది. కవేళ ఴంటమగిహ 
తినఴలస ఴసేత  ద ఴైఫాఴనలతో తినాయౌ  అముమేాదం భన చతేితోనే భనం అహాయం బుజించాలన ేతుమభాతున 
తృో ి త్హ షత ంది.ఎందకంటే భన తిీ వేలిు ంచబూతాలకు తిీక కనక ఆయ అహాయభు చనభఴడాతున తృో ి త్హ సహత భ . 

అహాయభు తీషకునే షభమంలో షంఫాశణలో తృహలొగ నడం,టి.య. చఽడడం లేదా ఈదేకిం కయౌగించే యశమాలు యనడం యటఴిలల  
భనష యొకక శిహంతతకు బంగం వహటలిుల తేంది. ఏదభతే యనానమో,చఽసహమో ఄయ క్ొంత క్హలఴమఴధలిో భనష తృొ యల 
లోతుక్త విేశంచి ఄనామోగహమతున కయౌగిసహత భ. అహాయభున తొందయతృహటలగహనఽ,తులఫడి, ఄదొక తుతమ కాతమభు ఄననటలల  మాంతిికంగహ 
తినకడద.   

ఘనాహాయభు తినభేుంద షలుఴపగహ జీయణభభమే ండెల ,చిచ కయగహమలు తినడం భంచిది. భనం తిన ేఅహాయభు గటిటగహనో 
తడలిేతుది గహనో ఈంటే త అహాయభు తీషకునే షభమంలో తూయు లేదా దఴిదామహధ లు తీషక్టకుండా ఈంటే భంచిది. ఫోజనం 
చేసేందకు ఄయగంట భుంద గహతూ లేదా చేసన మ ండె గంటల తమహాత గహతూ తూయు తాిగహఴచచ.  

9. ఎంత్ తినాయౌ,ఎపుడు తినాయౌ  3,10,17,18 

భనం తీషకునే అహాయభు తుమమిత మణిాభభులో ఄఴషయం బేయకు అకయౌ ఄనే వహమధకి్త భంద ఄన ేఫాఴంతో 
ఈండాయౌ.ఫోజనభు ూయతభన తమహాత ఈదయభులో 50% ఘన దాయధలతోన,25% దఴిదామహధ లతోనఽ,మిగతా 25% గహయౌ తోనఽ 
ఈండాయౌ.దీతుఴలల  జీయణ యసహలు ఈతతిత  ఄభమ అహాయభు చకకగహ జీయణ భఴడాతుక్త ఄఴక్హవభు కలుగుతేంది. తృహటించఴలసన 
తుమభం ఏమిటంటే ఫోజనం తినక భుంద ఎంత తేయౌకగహ ఈనానమో ఫోజనం ఄనంతయం కడా ఄంటే తేయౌకగహ ఈండాయౌ గహతూ 
ఫదదకంగహ తుద ిఴచేచ యధంగహ ఈండమహద. కడెప తుండి నటలల  ఄతుంచింద ిఄంటే మీయు ఎకుకఴ తిననటేల .   

మీయు షతిాక్హహాయభు తీషకుననటిక్ట ఄది ఄమితభుగహన లేదా ఎకుకఴ మోతాదలో (దాతులో న భమ,ఫలెలభు ఴంటయి 
ఎకుకఴగహ ఈండడం)ఈననటలభత ేఄది మహజసక,తాభసక  గుణాలన ేమిేషత ంది  

భనకు 50 ఏళైి ెైఫడని తమహాత కరబణేా భనం తీషకునే అహాయభు తగిగంచకుంటృ మహవహయౌ, నేన దహేాతున క్హద ఄన ేఫాఴన 
భనలో జఞగాత భభతే భన వమయీం ఎకుకఴ అహాయం యుచలక్టషం వ ంమహల డద. భన దసేభు యొకక ఄఴషమహలన చాలా 
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షతునతంగహ మశి్రయౌషఽత  డాతుక్త తగగటలట గహ తిిషందించాయౌ. మహతిి ఫోజనం చాలా తయేౌక ఈండాయౌ భమీ అలవమం క్హకుండా 
చఽషక్టవహయౌ,ఈదమహతుక్త తుమమిత క్హలానగుణంగహనే అహాయభు ఄందించాయౌ. భయుషటి ఫోజనం ఄందించే భుంద అకయౌ ఄనదేి 
దేహాతుక్త త యౌమాయౌ. ఫాయత ఆతిహాసహల కి్హయభు మోజుకు భూడె సహయుల  తినవేహడె మోగి ,మ ండె సహయుల  తినవేహడె ఫోగి,కకసహమి 
భాతబి ేతినవేహడె  యోగి . 

10. తుషదేించరలసన లేదా త్గిగంచరలసన ఆహారపు ివరరముల   10,18 

ఆకకడ షఽచించఫడి అహాయ దనిషలన ూమితగహ భాతువమేడం క్హతూ లేదా తగిగంచడం క్హతూ అమోగహమతుక్త ఎంతో భంచిది. తులుఴ 
ఈంచ ేదామహధ లు,కాతిిభ యంగులు వసేన దామహధ లు,షవహషన క్టషం వసేే దామహధ లు ఆఴతూన వేస తృహమక్తం  చసేన దామహద లు,,ఄలాగ ే 
MSG ఆది యుచితు ెంచదేి క్హతూ తులఴ ఈంచదేి క్హద క్హతూ అమోగహమతుక్త ఎంతో నశటం కయౌగషిత ంది. ఆంక్హ మిఠహభలు,చాక్ొలెట్ లు,ఐస్క 
క్టరం ,కల్ డింికులు,క్ పన్(ఆద ిక్హప,ట ిలలో ఈంటలంది)క్ొఴపా దామహధ లు,వేపళైి,ఆఴతూన ఄనామోగమం కయౌగించవేే.  

ఆకకడ షఽచించఫడి ఐద త లలతు ఴషత ఴపలన తగిగంచడాతుక్త మితినంచండి. వ నన, న భమ తో షహా  తృహలు భమమిు దాతు 
ఈతతేత లు( దీతు ఫదలు క్ొఫఫమి తృహలు,భజాిగ,ెయుగు వహడఴచచ) త లలతు ంచదాయ (ఆద ితతుషమి ఄనకుంటే ఫలెలభు లేదా 
టకిఫెలలభు వహడఴచచ),ఈప (దతీు ఫదలుగహ మహతి ఈప వహడఴచచ)బ ైదా భమిము దాతు ఈతతేత లు (దీతు ఫదలు భుడ ి
గోధభ ండ ిలేదా చియు ధానామల ండి వహడఴచచ. త లలతు తమమం ( యతు ఫదలుగహ భుడి తమమభు లేదా ఫౌిన్ మ ైస్క వహడఴచచ  

గుర డెల  చేలతో షహా భాంసహహాయభున భాతువేమాయౌ.ఄలాగే సహమహభ ,ధఽభతృహనభు కడా భానాయౌ ,ఎందకంటే ఆయ బగఴద్ 
తుమిభతబ నై దేస తుమహభణాతుక్త ఄఴమోధాలు.ఆయ అదామతిభక గితిక్త తిిఫంధక్హలుగహ తుచేసహత భ.   

11. ఆహారపు అలవటుల  ఎలా మారలికోవయౌ  15,20 

భనం మోగహల ఫామని డేంత ఴయక భనకు ఄనామోగమం కయౌగించే అహాయభు టల  ఈేక్ష ఎందకు ఴహ ంచాయౌ ల క్హతూ ఆకకడొక 
ఆఫఫంద ిఈంది.ఄందమకి్ట క్ ేయకబ నై మిూయణబ ైన అహాయభు లభించద ఄనదేి తుమిావహదాంవం .దీతు తుమితతభు ఴమక్తత తాన 
తీషకున ేఅహాయభు ెైన యిోగభు చేస తనకు ఏద ిఄనకల బ నైది,ఏది తనన అనందంగహ అమోగమంగహ ఈంచతేంది ఄనదేి 
త లుషక్టవహయౌ.ఄలాగే తన భనషకు తాన నచచ చ పకుతు క్ొంత క్హలఴమఴధలిో భంచి అహాయప ఄలవహటల  వ ైప భయలాచయౌ.   
ఇ క్హలఴమఴధ ి భన దసేభు భనష ఇ అమోగమ కయబ ైన అహాయ ఄలవహటల కు షయుద ఫాటల చషేక్టఴడాతుక్త ఈకమిషత ంది. దతీు 
తుమితతభు చినన చినన లక్ష్ామలు ఏయయుచక్ొతు క్ొకకక వహయభులో వహటితు చేయుకుంటృ ఈంట ేఄది చాలా  షంతాతతు భుందకు 
వ ళిడాతుక్త తృో ి తా్హాతున ఆషత ంది..ఆద ిభాకు కశటంగహ ఈంది ఄనకునన వహయు భధమేభాయగం ఄనషమించడం బేలు.  

12. ఆహారము మరియు శీలసంపద్  10 

భానఴపతు శ్రలషందకు ధిాన అధాయభు అహాయబే. భనశేలంతా కట ేక్హతూ వహయు తభ ఆందిమిాలదాామహ తీషకునే 
యశమాల యతతిన ఫటిట  భమిము తినే అహాయభు యొకక గుణాతున ఫటిట    షంఘంలో ఘయుణలకు తాఴప కయౌసోత ంది. ఎఴయభనా 
ఆదదయు ఴమకుత లలో కయు సహతిాక అహాయభు,భమొకయు మహజసక అహాయభు తినే వహయభతే వహమి భధమ షయోధమ ఄనదేి ఄషంబఴం. 
కనక ఎఴయభనా బగఴంతేతుతో షతునహ తంగహ బ లగహలంట ేబగఴంతేతుతో షఖమం చేమాలంట ేవహయు సహతిాక బ నై 
అహాయభు,సహతిాక ఴిాతిత ,సహతిాక అలోచనలు,కయౌగి ఈండాయౌ ఎందకంటే బగఴంతేడె యత ిషతాగుణ షంననడె. 

మూలముల  : ఈ వయసము పిధానంగ ఆహారము  నై భగవన్ బదబద చసేన ఉపనాయసల  నై ఆధారపడింది. 
1. Sathya Sai Speaks Vol 27-3, Food, the heart, and the Mind, 21

st
 January 1994  

2. Sathya Sai Speaks Vol 23-16, The Buddhi and the Atma, 26
th
 May 1990 

3. Sathya Sai Speaks Vol 29-03,Triple transformation: Sankranti’s Call,15
th

 January 1996  
4. Sathya Sai Speaks Vol 14-31, Food and Health, 21

st
 September 1979 

5. Sathya Sai Speaks Vol 24-16, The Human Predicament and the Divine, 30
th
 May 1991; 

6. Sathya Sai Speaks Vol 13-19, The Message of Love, 23
rd

 November 1975 & Summer showers in Brindavan 1972, Chapter 4 
7. Sathya Sai Speaks Summer Showers in Brindavan 1993 Chapter 11. 
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8. Sathya Sai Speaks 10
th

 Aug 1983, Prashanti Nilayam, Sathya Sai Baba Speaks on Food, Sri Sathya Sai Sadhana Trust, 
Publications 2014, page 17-19  

9. Sathya Sai Speaks Vol 11, Forms of Food, 28
th

 January 1971; Bhagvad Gita, Chapter 17, verses 7-10 
10. Sathya Sai Speaks Vol 16-19, Food and Character 
11. Sathya Sai Speaks Vol 35-22, Listen to the Master of Universe and Transform Yourselves into Ideal Human Beings, 23

rd
 

November 2002 
12. http://www.cfs.gov.hk/english/multimedia/multimedia_pub/multimedia_pub_fsf_128_02.html 
13. http://www.cseindia.org/node/2681\ 
14. https://www.quora.com/How-much-of-combination-is-2-salt-water 
15. Manual  for Vibrionics Practitioners, chapter 9 
16. Sathya Sai Baba Speaks on Food, Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications, 2014, page 21-22 
17. Food & Body, Isha Health and wholeness Guides 
18. https://www.mygov.in/sites/default/files/user_comments/Health_Tips_latest%20pdf.pdf 
19. Sai Vibrionics Newsletter, Vol.8 issue 2, p-15 
20. https://zenhabits.net/eating 

 

2. తృో లాండ్ లో సయ వ ైబ్రియోతుక్స్ –తృో యౌష్ కోఆరిినటేర్  02515 రదా్నఽండి సమాచారము   

తృో లాండ్ లో ముదటి వ ైతియో షదష్ ముదటిసహమగిహ  1999 లో డాకటర్ ఄగగమహాల్ గహయు భా దశేహతున షందమిశంచి నపడె 
జమగిింది. మ ండె షంఴత్మహల తమహాత వహయు తిమిగ ిభా దేశహతునషందమిశంచి నపడె ఄనకే బ ైన వ ఫైరి  షదషలు జమగిహభ. భా 
దేవం నండి ఎందమో బకుత లు పటటమితలో  శిహంతి తులమం షందమిశంచినపడె సహభవ ై తయిోతుక్స్ లో శక్షణ తీషకునానయు.   

108 క్హభన్ క్ొమోఫ ఫాక్స్ విేవ టెిటన మీదట క్ొతతవహమకి్త శక్షణ తుఴడం ఆంక్హ యలబ తయ బ ైనది.కనక తృో లాండ్ అఴల నండ ి
ఆతయ షహామం ఏమీ ఄఴషయం లేకుండానే భా దేవం లోన ేశక్షణ ఆఴాసహగహభు.ఆట ఴల 2017 భార్చ లో సహలా లో జమగిిన 
సెమినార్ తో కలుపక్ొతు ఆటిఴయకు 12 షదష్లు జమిగహభ.ఆటఴియక తృో లాండ్ లో 250 తృహిక్టటశనర్ లు శక్షణ ూమిత  
చేషక్ొతు  శేంటల కు వ ైదమం చమేడాతుక్త ఄయహత తృొ ంది ఈనానయు  

గత 5 షంఴత్మహలలో తృో యౌష్ తృహిక్టటశనర్ లు 29,000 శేంట్ లకు వ దైమం ఄందించి 59,000 గంటలు వ ైతియో సఴేలో 
తృహలొగ నానయు.బేభు మ ండె యక్హల షభావేశహలన ఏమహటల చషేత నానభు కటి క్ొర తతవహమకి్టషం క్టయు్ యౄం లోనఽ,తృహతవహమిక్టషం 
షదష్ యౄంలోనఽ ఏమహటల చేషత నానభు.  తృో లాండ్ దేవవహమత ంగహ షభాయు 70 భంద ిఆటలఴంటి షదష్లలో 
తృహలొగ ంటలనానయు.ఇ షదష్లు తృహిక్టటశనర్ లు తభ వ ఫైరి  జఞా నాతున,న ైపణమభులన ెంచక్టఴడాతుక్త,.ఎంతగహనో ఈయోగ 
డెతేనానభ. 

 

http://www.cfs.gov.hk/english/multimedia/multimedia_pub/multimedia_pub_fsf_128_02.html
http://www.cseindia.org/node/2681/
https://www.quora.com/How-much-of-combination-is-2-salt-water
https://www.mygov.in/sites/default/files/user_comments/Health_Tips_latest%20pdf.pdf
https://zenhabits.net/eating
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Om Sai Ram 

 

       సహభ వ ైతమిాతుక్స్... ఈతతభబ ైన, నాణమబ ైన వ దైమ షంయక్షణ దివలో- మోగులకు ఈచితం  
 


