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                                   డా.జిత్. కే. అగగరాల్ యొకక డెస్కక నఽండ ి 

ిమబ ైన ర ఫైరి  తృహిక్టీశనయలఔు,  

బఖరహన్ ఫాఫారహమ ి92 ఴ జనభదనిోతసఴ షందయబంగహ మీతో ఆలా నా ఫారహల ంచక్ోఴడం ఎంతో ఄదాశీంగహ 
ఫాయషత నానన.రహమ ిదిఴమరహణ ిఎంత ఄదబతబ ైన పయౌతం ఔయౌగిషత ందంట ేక్ఴైలం ఄది యనాన చదియనా భతుల యొఔక  షంూయణ 
భూమితభతవభులో షభూలబ ైన  భాయు ఴషత ంది. భమి ఄటుఴంటి దఴిమబ నై ర ఫైరశిణ్  ర ైతియోతుక్సస యౄంలో రహమత  
చేమడాతుక్త సహవమి చేత ఎననక్ోఫడిన భనబ ంత ఫాఖమఱహలుయమో ఉఴ ంచండి.   

ఆఔ ఇ షంచిఔ యశమాతుక్ొళేత  తౄహినస దేవంలో ర ైతియోతుక్సస ళేఴలన యఱశేంగహ చఽపత షిత త షంచిఔ లో ేిభ, ళేఴ ఫారహలతో 
ఄతమంత ఈతాససంగహ యనమంగహ ళఴేలందిషత నన నలుఖుయు తృహిక్టీశనర్ ల నై తిేమఔ  ఔథనం ఆఴవఫడింది.  ఆయ తృహఠఔులలో ఔ 
యధబ ైన ేయిణన ఔయౌగించి జీయత లక్షమం ర ైప పమోఖమిం చేషత ందనడంలో ఄతివయోక్తత ఏమీలేద. ఔనఔ ించరహమత ంగహ ఈనన 
ర ైఫరి  తృహిక్టీ శనయలఔు నా యననం ఏమిటంటే మీయు ఔడా ఇ రహమహత లేక చదయి ేియణ తృర ంద ిమీ తృర ి ప లై్ లన ఔడా మీ మీ తృహింతీమ 
లేఔ మీదవేప క్ోఅమిినేటయలఔు ంఴలళందగిహ షఽచన.    

ఄలాగ ై ఔ ఫాధాఔయబ ైన యశమాతునఔడా  మీ భుందఔు తీషఔుఴషత నానన. భన మిబ నై సహభ సో దమి ఄనాన 02554…ఇటయ్ 

ఇ న లలోనే షవయగషత లమామయు. అబ  తనఔు ఴచిిన రహమధతిో చాలా ధ యైమంగహ ఎదమోకఴడబే క్హఔ చిఴమ ిక్షణం ఴయఔ శేంటల  ళేఴ 
ఄడిభన్ ళఴే చషేఽత నే తేది ఱహవవ యడచిాయు. ర ైతియోతుక్సస ఔు యయు ఄందించిన  ళేఴలు ఄతమంత యశిశీ బ నైయ. చాలా షంఴతసమహలు 
యయు తన బయతతో ఔలళ ఆటయ్ క్త జాభంట్ క్ోఅమిినటేర్ గహ తు చేసహయు. ఆటయ్ లో ఄనేఔ ఴర్క షహప్ లు ఏమహటు చేమడబ ే
క్హఔుండా  తభ భాతా ఫాశలోనే యటితు తుయవఴ ంచడం ఔ యఱశేం . యమ ిఄనబఴంలో యజమఴంతబ నై ఄనఔే  ఄదఫతబ ైన 
క్ైషలు ఈనానభ. ఇ జనభదనిోతసఴం  షందయబంగహ అబ  అతభ సహవమిలో య్నం క్హరహలతు భనసహమహ సహవమితు తృహిమిధషత నానన.   

 డా.జిత్ క్ై ఄఖగమహవల్ యొఔక డ షక నండ ి                           1 – 2 

 ర ఫైరి  మివరభాలు (మైబ డలీు) ఈయోగించిన క్ైషల యఴమహలు 2 – 6 

 తృహిక్టీశనయల యఴమహలు                                                          6– 10 
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ఆఔ షంసహథ యబ నై యశమాలు చఽళనటలభతే భనభంతా ఔలళ తుచషేఽత  షభనవమంతో భుందఔు ర ళైతేననందఔు ఎంతో 
అనందంగహ ఈంద.ి యక్షణ యశమంలోనఽ గోమత యశమంలోనఽ భన మ ండె ర ఫ్ైసటుల  http://vibrionics.org  భమిము 
 https://practitioners.vibrionics.org లలో క్ొతున భాయులు తీషఔు ఴచాిభు. ఇ భాయులు ర ంటన ేఄభలులోతుక్త ఴసహత భ 
మీ తృహత తృహస్ ఴరి్ లు తుచమేఴప ( మీయు ఖత న ల లోనే తృహస్ ఴరి్ షాలీంచ క్ొతు ఴపంట ేత) ఔనఔ మీయు క్ొర తత  రహటతిు 
తమాయుచేషక్ోనఴలళ ఈంటుంది. దీతుక్ోషం పమహగ ట్ తృహషవరి్ అషన్ ఎంచక్ొతు దాతుతు క్తలక్స చమేడం, తమహవత త య  నై ఔతుంచ ే
షఽచనలన తృహటించడం దావమహ క్ొతతది షాలీంచక్ోఴలళ ఈంటుంది. భుకమబ ైన షఽచన ఏమిటంటే ఇ మ ండె ళ ైట్ లఔ క్ ైతృహస్ 
ఴరి్ తామాయు చేషక్ోఴలళనదిగహ షఽచన . 

భనందమకి్ట త లుష క్హలభు ఎఴమకి్ోషభు అఖద.ఄందఴలననే తిీ క్షణం షదివతుయోఖం చషేఔుంటృ ఴయతభానం లోనే 
జీయంచడం నేయుిక్ోరహయౌ. నేన ఆలా ఎందఔంటునాననంట ేించ జాస నషందిామాల యఴయణ కి్హయం ఴయతభాన క్హలాతుక్త మించి 
భమదైి సహటి మహద, ఔనఔ షిత త తయుణంలో యవవ వఔుత లతో భనషన భబేఔంచషేక్ొతు అ దిఴమ వఔుత లే భనదావమహ తుచళేే 
లాగహ చషేక్ోఖలగహయౌ. ఔనఔ భనం చళేే ళేఴన షంూయణ షభయణ ఫాఴంతో చళేనపడె ఄటిీ  దఴిమ వక్తత భనలో ఆమిడీ ఔాతం 
ఄఴపతేంది. ఄపడెభనం ఇ క్హలాతీత బ నై వక్తతదామఔబ ైన అతభవక్తత తో షంయ్నబ ై భన దావమహ చేమఫడే తిీ ళఴే, తిీ చమహమ 
తుమహభణాతభఔభు గహనఽ, మిూయణబ నైద ిగహనఽ ఈంటుంది. ఆదే ర ైతియోతుక్సస లో క్హతుఴవండ ిభమ ైఆతయ తుసహవయధ ళేఴలోగహతు ఈనన 
యసషమం. ఆద ేజీయత యభాయధం. ఔనఔ ఇ జనభదనిోతసఴ షందయబంగహ సహవమితు భనషఽమితగహ తృహిమిథంచదేేమిటంట ేభానరహయ ఄంతా 
సహవమి ఴిచించిన ‘’ఄందమితూ ేిమించ, ఄందమితూ ళేయంచ‘’ ఄన ేషఽతంి దావమహ ఔకటి క్హరహలతు, ఄందయౄ అనందంగహ జీయంచేలా  
ఄనఖరఴ ంచభతు క్ోయుఔుంటృ, 

ేిభతో సహభళఴేలో తమించ ేమీ  
జిత్ క్ . ఄఖగమహవల్. 

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

 వ ైబరి  తృికటీషనరల వివరలు  

తృికటీ షనర్ 03527…తౄిన్స్ యమకి్త బఖరహన్ ఫాఫారహమితో ముదట ిషభాఖభభు 1995 లో ఔయౌగింది. అ షందయబంలో యయు మ ండె రహమహలు 
ఱిహంతి తులమంలోనే ఖడితృహయు. ఄదొఔ ఄదబతబ ైన ఄనబఴంగహ యమిక్త భనః పలఔభు మీద  
ఈండితృో భంది. దఱహఫాద ల తయఫడ ిఄనేఔ తిామభానమ చిక్తతాస యధానాల ఄతేయుచి  ంచఔునానయు 
క్హతూ దేతుతు తృహటించాలనే యశమంలో ఔ ళథయబ నై తుయణమం తీషక్ోనలేఔతృోమాయు. యమిక్త  ఄంతఔు 
భుంద ేభనఴ దేసంలోతు చక్హర లు, బ మడిిమన్ ల యశమంలో ఄఴగహసన ఈండడంతో ఇ 
తిామభానమ చిక్తతాస యధానంలో శిక్షణ తీషఔునానయు. ఄంతేక్హఔ ఄలోతి భందల యొఔక 
హతుఔయబ నై దశయౌతాలు, భమిము భూలాతుక్త చిక్తతస చేమఔుండా మోగహతుక్త చిక్తతస చళేే ఇ 
లోబూభశీ బ ైన యధానభు టల  ూమిత అగహసన ఈంది. ఎపడభతే ప ించ్ క్ోఅమిినటేర్  01620  

ర ైతియోతుక్సస ఖుమించి చ తృహమో  ర ంటనే ఇ యవవరహమత  సహయవజతూనబ నై యధానభు టల  యయు అఔమిషతేలమామయు. ర ైతియోతుక్సస 
ర ఫ్ైసట్ దావమహ ఇ యధానభు టల  ఄఴగహసన  ంచఔునానయు. ఄనంతయం తనఔు ఴచిిన దయీఘక్హయౌఔ ఔటి ఫాఖంలో ర ననభుఔ 
నొక్త మ మిడి తీషక్ోఴడంతో తృహటు ర ైతియోతుక్సస శిక్షణఔు ఔడా నమోద చేభంచఔునానయు. తనలో తుఖూఢభుగహ ఈనన 
ళేఴచమేాలనే తన, క్ోమఔి సహవమిక్త త లుష ఔనఔ ఇ యధంగహ సహనఔులభభయమ మిళథతి ఔయౌంచాయతు యమ ిఫాఴన. తన ఱిహంతి 
తులమం దమిశంచఔునన షభమం నండే సహవమి తన సాదమ క్షతైాితున ేిభ తెజాలు ములక్ తతడాతుక్త ఆతున షంఴతసమహలుగహ 
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ఄనఔలం చేషఽత  ఴచాియతు ఄద ిఆపడె ఇ యధంగహ ఔ ఄదబతబ ైన ర దైమయధానభు లో రిేశించి ళఴేచషేఔునే ఫాగహమతున 
ఔయౌంచి తన ఔలన సహక్హయం చేళందతు ఫాయషత నానయు.    

యయు తన ర నన షభషమ  ఎలా మిషహకయభభమందో  అ ఄనబరహతున భనతో ంచఔుంటునానయు.  2014 జూన్ లో తీళన 
సహకతుంగ్ మితృో యుీ  కి్హయభు యమిక్త క్షణీిషత నన క్టళైు భమమిు L4-L5 తృహింతంలో జామని ర నన ూషలు ఈననటుల  త యౌళంద.ి నఽమమో 
షయజన్ అమశైన్ చమేఴలళ ఈంటుందతు చ తృహయు. క్హతూ 2015 బే న లలో యయు  తృహిక్టీశనర్ 01620 అధవయమంలో ర ఫైరి  చిక్తతస 
తీషక్ోరహలతు ఫాయంచాయు. ఄదే షభమంలో AVP క్ోయుస ఔు నమోద చభేంచక్ొతు 2015 జూన్ లో శిక్షణ ూమిత చషేక్ొతు తనఔు 
తాన ేముదటి శేంటు గహ క్తరంది మ మిడి తీషఔునానయు: 
CC18.5 Neuralgia + CC.20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 

Spine…TDS తూటతిో  

మ ండె షంఴతసమహల తమహవత తీళన సహకతుంగ్ కి్హయభు ఄతతు ర ననభుఔ క్షణీత ూమితగహ తోృభందతు తుమహధ యణ ఄభమంది. తనలో 
షవషథత చేఔమ ైఔరభం లోలోల జయుఖుతనే ఈందతు ూమిత యఱహవషంతో దీయఘక్హలంగహ రహడని ర ైతియోతుక్సస భమమిు సహవమి ేబిే 
తనన వషత ర చిక్తతస చేభంచక్ోఔుండా క్హతృహడామతు యమిక్త నభభఔం ఏయడింది.  

ర ైతియోతుక్సస తృహిక్టీశనర్ ఎపడఽ ఔడా అతభయఱహవషం తో ఈండాలతు శేంటలన చఽళే షభమంలో ఔడా ఄటిీ  యఱహవషం 
ఴమఔతయచాలతు ఄపడే శేంటలలో ఔ చఔకతు ర దైమతు దఖగమకి్త ఴచాిభనే నభభఔం ఔలుఖుతేందతు యమి ఈదేదవమం. ఄటిీ  యఱహవషం 
ఏయడినపడ ేశేంటు యొఔక భనష భమమిు సాదమం లోనఽ షభనవమం ఏయడ ితవయగహ రహమధి నమభఴవడాతుక్త 
క్హఴలళన మళిథతి ఏయడెతేంది. మోఖం ఄనేద ిభానళఔ ఫారోదేవఖ సహథ భలోన ేముదలఴపతేందతు సహవమి చ న యశమాతున 
యయు ఖటిీగహ షభమిధసహత యు. భన బూఖరసం యొఔక ఔంంచే సహథ భలలో భాయుల ఴలేల  ఎఔుకఴ ఱహతం జిలు మోజు మోజుఔు 
ఄళథయంగహనఽ, ఄయఱహర ంతంగహనఽ, డి శిన్ తోనఽ తుదలిేమి తనం తోనఽ ఫాధ డడంతో తృహటు రహమి దమహబరహలఔు ఔడా 
లోనఴపతేనానయతు యమి ఫాఴన. దీతు తుమితతం యయు శేంటల ఔు తాభు రషేఔునే భందలతో తృహటు ఄదనంగహ క్తరంది మ మిడలిు 
షఽచిషత నానయు: 
మానసక ిశంతత కోసం: 
CC15.1 Mental & Emotional tonic లేఔ  CC15.2 Psychiatric disorders, ేశంటు యొఔక రహమధ ితీఴతిన ఫటిీ  
తిీ ద ితుమిషహలఔు ఔ డోస్  చొపన ఔటి లేదా మ ండె ఖంటలు శేంటు మళిథతి బ యుఖభయమ ఴయఔ   

గఢమ ైన తుది్కోసం: 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders 

ఆంటమ నట్ లో నేచయల్ మ మిడ ితౄో యం దావమహ త లుషక్ొతు దయీఘక్హయౌఔ ర నన నొ తుమితతం తన ఴదదఔు ఴచిిన 28 షంఴతసమహల 
భఴ ళ యొఔక మోఖ చమతిని  యయు భనతో ంచక్ొంటునానయు. ఇబ  తృహిక్టీశనర్ తో చ న అవియమఔయబ ైన యశమం ఏమిటంటే 
అబ  యొఔక తయౌలతో ఈనన ఆఫఫంద ిఔయబ నై ఫాంధఴమం ఴలన 6 నండ ి7 షంఴతసమహలు భానళఔ ర దైామలమభునఔు 
ంఫడింది. ఄఔకడనిండి మహగహన ేదయదాశీ ఴఱహతత  ఇబ న తయౌల ఆంటలల నండ ిఫమటఔు న టిీరళేంది. సాదమ యదాయఔబ నై 
అబ  గహధ యనన తమహవత తృహిక్టీశనర్  నై ేమొకనన మ ండె మ మిడలిు ఆచాియు. 9 న లల చిక్తతస ఄనంతయం అబ  తృహిక్టీశనర్ తో ‘’ననే 
ఆంత భంచి ళథతిలో ఈంటానతు ఔలలో ఔడా ఈఴ ంచలేదతు చ ంది.”  

ఇ తృహిక్టీశనర్ ఈదేదవమంలో భనదఖగమిక్త ఴచిిన శేంటుల  తృహిక్టీశనర్ చ న యశమాలు జాఖరతతగహ యతు ఄనషమించఖయౌగతిే ఄయ రహమకి్త 
నమం చళేే భంతంి ఴలె తుచేళ  శేంటు లో తుయంతమహమంగహ ఴషత నన చ డె అలోచనల సహథ నంలో భంచి అలోచనలు రిేవ టిీ  
రహమధి యభుక్తత ఔయౌగిసహత భ. ఄటుఴంటి తృహజిటివ్ ఄపమభైశణ్ ఔటి క్తరంద ఆఴవఫడింది. ‘’ నా వమయీభు, భనష,నా  అలోచనలు 
ననన ఔికదామ ిటిీంచి నటిక్ట ననే అనందంగహనఽ, ూమిత అమోఖమంగహనఽ ఈనానన. అధామతిభఔ థంలో నేన తిమిగి మిూయణత 
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తృర ందేఴయఔు ఏ వక్తత ననన అలేద’’.  ేశంటు యొఔక భతబేదభనా, నమిభ క్ొయౌచే ద ఴైభు ఎఴయభనా, రహమిక్త తభ 
అధామతిభఔ ఫాటలో భుందఔు సహఖటాతుక్త రహమకి్త తవయగహ షవషథత చేఔుయడాతుక్త, అధామతిభఔ సహధన ఄతమఴషయం ఄనే మతీిలో తగిన 
షఽచనలు ఆఴవడం ఄతమంత ధిానభు ఄతు యమి ఫాఴన. 

ఇ క్తరంది నొ తురహమిణ ితు యయు ఎంతో యిోజనఴంతంగహ ఈయోగించాయు: NM59 Pain + SR348 Cortisone + nosode 

of Doliprane (paracetamol)…తరుచఽగ  తూటితో ...ఄఴషయం బయేఔు లేదా నొ తగైగఴయఔు. తృహిక్టీశనయుల  దీతుతు ఄతమఴషయ 
ఫాధాతురహమణిి గహ ఎపడఽ తభ ర ంట ఈంచక్ోఴడం భంచిది. ముఔకలు, జంతేఴపలతో తృహటు ఇ తృహిక్టీశనర్ మిాణభులో 
యుఖభత, చాతి, భమమిు నోటిక్త షంఫంధించిన ఆన పక్షనల , భధబేసభు, రమేిక్ోస్ ఄలసర్, క్ైనసర్ ఔణుతేలు, మొభుభఔు 
షంఫంధించిన యుఖభతలు, నమహల డన ఴలల  యఔత సహిఴభు, భలఫదధఔం, భూత ిండాల రహమధలు, ఄతిభూతంి, యఔతషియణ 
ఴమఴషథ , భూత ిషంఫధతి రహమధలు ఆలా ఄనఔే యఔయక్హల రహమధలఔు చిక్తతస చేమడంలో ఄనబఴం ఖడించాయు.   

ఄలాగ ైభమొఔ క్షై ఖుమించిన షభాచామహతున తృహిక్టీశనర్ భనతో ఆలా ంచఔుంటునానయు. 63 షంఴతసమహల ఴమక్తత ఖత 6 
షంఴతసమహలుగహ భధంసం తోనఽ, భమిము ఄతతు 18 ఴ షంఴతసయం నండి ఎక్తజభాతోనఽ ఫాధడెతేనానయు. ఖత క్ొతున 
షంఴతసమహలుగహ ఆతతు ఎడభ క్హయౌ క్తరంది ఫాఖంలో పండె ఔడా ఈంది క్హతూ ఄలోతి భందల ఴలల  ఄది నమం క్హలేద. 17 
న లల ర దైమం ఄనంతయం ఔడా డాఔీయు మోజు యడిచి మోజు ఇ గహమాతుక్త ఔటుీ  ఔటీడాతుక్త ఔ నయుస న తుమమించడం జమగిింది. ఇ 
ేశంటు 2015 ఄక్ోీ ఫర్ 8 న తన ఴదదఔు ఴచేి నాటకి్త మోజూ గహమం నండి చీభు క్హయుత ఈండడం తృహిక్టీశనర్ ఖభతుంచాయు. 
ఆతతుక్త  క్తరంది మ మిడి ఆఴవడం జమిగింది.   

CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 

CC21.3 Skin allergies + CC21.11 Wounds and Abrasions...TDS తూటతిో. 

గహమాతున రహయం మోజులతృహటు తిీమోజూ క్ొలాల భడల్ ళలవర్ తూటతిో యబంి చమేడం జమగిింది. ఄనంతయం: CC21.11 Wounds 

and Abrasions తూటితో ఔయౌ ఆఴవఫడింది. 

ఄక్ోీ ఫర్ 24నండ ిచీభు క్హయడం అగితృో భంది.నఴంఫర్ 1 న యజిటింగ్ నయుస 50% ఴయఔ బ యుఖభమందతు తుయధయణ చళేంది.  
(తౄో టల చఽడండ)ి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   నఴంఫర్ 2016 

 

నఴంఫర్ 12ఴ తేదనీ తృహిక్టీశనర్  శేంటుఔు భధబేహతుక్త మ మిడి ఆఴవడం తృహియంతేంచాయు. ఄటిక్త శేంటు నోరోనార్భ 
ఄలోతిక్స టామఫ్ల ట్ లన రహడెతేనానయు . CC6.3 Diabetes  ైన మేొకనన మ మిడ ిలఔు ఔయౌ మ ండె న లల తమహవత  CC10.1 
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Emergencies న యయమించడం జమిగింది. ఖత 6 న లలు గహ ఆతతుక్త యఔతంలో చ ఔకయ ఱహతం ఔరబణేా తఖుగ త ఴసోత ంది. ఄందఴలల  
డాఔీర్ శేంటు రేషఔున ేనోరోనార్భ డోళజే్  2016 బే నాటకి్త ూమితగహ అరఱేహయు. ఫసుఱహ యమి ఫలడ్ శేఖర్ ఆటకి్ట నాయభల్ గహనే 
ఈండఴచి క్హతూ ేశంటు ఆంక్హ మ మిడి TDSగహ  తీషఔుంటృనే ఈనానయు. క్హయౌ మీద గహమభు (ర మిక్ోజ్ ఄలసర్  2016 పఫఴిమ ి
నాటకి్త ూమితగహ తగిగతృో భంది (తౄో టల చఽడండి ), ఐత ే2017 బే ఴయఔ క్హయౌ యంఖు ఎయరగహన ేఈననటిక్ట గహమాలు భాతంి ూమితగహ 
భాతుతృోభ భచిలు ఏయడాి భ. (తౄో టల చఽడండ)ి. 

క్హయౌ మీద మహమడాతుక్త నఴపవల నఽన  తో  CC3.7 Circulation + CC21.3 Skin allergies ఔయౌ ఆఴవడం జమగిింది. 2016 

అఖషీ  లో తీళన తౄో టల క్హలు ూమితగహ నమభభమనటుల  త లుపతోంది.  

2016 ఏలి్ నండ ిVP క్ొనసహఖుతేనన యయు SVP శిక్షణ తీషక్ోరహలతు ఈయవళొుయుతేనానయు. 
క్హయణం ఏమిటంటే తృో ట ంట జైర్ మిశన్ తృర ందడం దావమహ యఔయక్హల రహమధలఔు మ మిడి ఆచేి 
ఄఴక్హవం ఏయడెతేంది. ఖతంలో అంఖల ఈతృహధామముడెగహ తుచళేన యయు ప ించ్ ఫాషహ 
ఄనరహదఔుతుగహ ళఴేచషేఔున ేఄఴక్హవం మహఴడం తన ఄదాశీంగహ ఫాయషత నానయు. రహమహత లేకలన 
ఄనఴదించడబ ేక్హఔ అ దేవప క్ోఅమిినటేర్ ఔు ఆతయ ఄనరహద క్హయమఔరభాలలోనఽ ఴర్క షహప్ 
తుయవఴ ంచ ేయశమంలోనఽ ఎంతో షసక్హయం ఄందషిత నానయు. యమకి్త ఆఴవఫడిన ( ందమలం) 
లోలఔం సహవమిక్త షంూయణ వయణాఖతి చళేన షందయబంలో ేశంటల ఔు రహమధి తుమహధ యణ చేమడాతుక్త, 
భమిము షమమిభన మ మిడి తుమహధ యణ చమేడాతుక్త ఎంతో యిోజనక్హమిగహ ఈంటలoదతు యమ ి
ఄతేతృహిమభు.   

భనందమకి్ోషం యయు తభ భళతశకప జాస న ఫాండాగహయభు నండ ిక్తరంది లుఔులు ఄందషిత నానయు. ‘’ఇ ఄనంత యవవంలో భనం 
చినన మైణుఴప ఴంటి రహయభు. ఄందయౄ ఔమిక్ొఔయం ఄనషంధాతుంఫడని రహయబే. ఇ చినన మణైుఴప రహమధఖిరషథబ తైే దాతు 
ఫిాఴభు యవవభంతటి  నైా డెతేంది. ఔనఔ ఎఴమకి్ట రహమై తభ ళథతితు షభతౌలమం లో ఈంచక్ొనడాతుక్త మితినంచాయౌ. 
ఄపడె యవవభంతటా ఇ ఄనోమనమ ఱహంతి సౌయబం మిడయలుల తేంది. షభషతలోక్హ షఖినో బఴంతే”.                                                                                                          
అఖశేీ  2017 

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

తృికటీషనర్  03528…తౄినఽ్  నేత ితుపణులు గహనఽ, వరఴణ షంఫంధిత తుపణులు, రహమతృహయ రేతత  గహనఽ తుచళేన యయు షిత తం యఱహర ంతి 
తీషఔుంటునానయు. యయు ముదట ిసహమి 1985 లో అవరభాతున షందమిశంచి అదఴిమ ేభిలో ఒలలాడెత 
4 న లలు ఄఔకడ ేఈండితృో మాయు. ఆటిక్ట ఔడా ఄయ తన జీయతంలో భయుఴలేతు అనందఔయబ నై 
మోజులుగహ ఖుయుత  చషేఔుంటు ఈంటాయు. 2012 లో ఏయడని దయీఘక్హయౌఔ ఄలషట (తు ఴతితడి ఴలన) ఔు 
భంద తీషక్ోరహలతు ర యునపడె యమకి్త ముదటి సహమ ిర ైతయిోతుక్సస తో ఄనఫంధం ఔయౌగంిది. 
నడఴఖయౌగై ళథతి లేఔ ఔ ళనేఴ తేమహయౌ దావమహ ఉత ఔయరల షహమంతో  ర ఫైరి  మ మిడి క్ోషం ర యున ఇబ  
రహటితో ఄఴషయం లేఔుండాన ేతిమిగి తౄహిన్స ర ళుఖయౌగ ైళథతిక్త మహఴడం తుజంగహ ఔ యఱశేబ!ే 

రహషతరహతుక్త యయు మటి రై్ ఄఴడాతుక్త దఖగయగహ ఈననపడె తన దీయఘక్హయౌఔబ నై అమోఖమ షభషమల క్ోషం 
ఎనోన యక్హల ఄలోతిక్స భందలు తీషఔుంటునానయు. ఄదే షభమంలో యయు తన ళేనఴ తేమహలు తృికటీషనర్ 01620 ఴదదఔు ర యు 
ర ైతియో మ మిడలిు ఄలోతి ఔనాన ఄదబతంగహ తుచేసహత మతు యటితు తీషఔునన యశమం ఖుయుత  చషేఔుంటు అ యశమానేన 
భనతో ంచఔుంటునానయు. ఄటలల  యమిక్త  ఫాగహ ఆఫఫంది  డెతేనన మ ండె షభషమలు ఔటి తన ఔుడి తొడ ఎభుఔఔు ఏయడిన 
చీయౌఔ, మ ండె తన ఖుండ ఔు చళేన వషత ర చిక్తతస ఄనంతయ  షభషమలు. క్ొతున న లల ఄనంతయం యమిక్త  భమొఔ ఎభుఔలో (ఎడభ తొడ) 



` 

 6 

తౄహిఔిర్  ఏయడింది. ఆఴతునంటకి్ట ర ైఫరి  మ మిడలిే యమకి్త షంజీఴతు గహ భామహభ. ఇ యధంగహ ర ఫైరి తో తనఔు ఈనన చిక్తతాస 
ఄనబఴంతో తృహిక్టీశనర్ క్హరహలతు తుయణమం ఫలడింది. యచిత ిబేమిటంట ేతన తొడ ఎభుఔఔు చిక్తతస తీషఔుంటృన ే 2015  జూన్ 
లో AVP గహనఽ  2016లో VP గహనఽ షమిీపక్టై్ తీషఔునానయు.  

ఇ తృహిక్టీశనర్ 108CC ఫాఔుస తో చిక్తతస చళేే షందయబంలో ఄనేఔ యజమాలు చయ చఽసహయు. భుకమంగహ జంతేఴపల, ముఔకలు 
యశమంలోనఽ ఄలాగై భనశేలలో అందోళన, భాందమభు. ఄనఔే షవలక్హయౌఔ అమోఖమ షభషమలు (తవయగహ చిక్తతస ముదలు 
 టిీనపడె పయౌతం ఔడా ఄంత తవయగహనఽ ఴసోత ంది), ఖిమో థ య ఴలన ఏయడిన దశయౌతాలు. 

దీయఘక్హయౌఔ షభషమల యశమంలో ముదట యయు శేంటు రహమహతుక్త ఔసహమి CC17.2 Cleansing (100 మీ.య్. తూటిలో 3 గోయలు) 
తో ఆలల ంతా యబ ియుచక్ోరహలతు, రహమహత లేక లలో షఽచించిన మీతిగహ అహయ ఄలరహటుల  భాయుిక్ోరహలతు షఽచిసహత యు. యమ ి
ఈదేదవమంలో అహయప ఄలరహటుల  భాయుిక్ోఴడం ఴలన ఎనోన లాఫాలు ఈనానమతు భుకమంగహ వమయీంలో తూట ితులుపదలన 
బ యుఖు యుసహత మతు, ఖుండ , యౌఴయు, ఴంట ిభుకమబ నై ఄఴమరహల వక్తతతు  ంచతామతు, వమయీంలో అభల  ళథతితు షమిమభన 
సహథ భలో ఈంచతామతు, భతేత  దామహధ ల దశయౌతాలు తొలగిసహత మతు, హమోభన్ షభతౌలామతున క్హతృహడతామతు, మోఖతుమోధఔ వక్తతతు 
 ంచతామతు, ఄలాగై అతభగౌయరహతున, యఱహవసహతున ఔడా  ంచతామతు యమి ఫాఴన.    

ఄలాగ ై ‘’ర ల్ తెఆంగ్’’ ఄనే ేయుతో యౌచే క్తరంది మ మిడతిు ఔడా యయు శేంట్ లఔు షఽచిషఽత  ఈంటాయు. CC3.1 Heart tonic + 

CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC8.1 Female tonic (or CC14.1 Male tonic) + 

CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.2 Psychiatric disorders…TDS తూటితో.          
దీతుక్త ఄదనంగహ అందోళన, రహమఔులత, ఴంటరిహటిక్త 2016 బ-ేజూన్ లో తృహిక్టీశనర్ 01180…బర సియా చే షఽచించఫడిన మ మిడ ిఔడా 
షఽచిషఽత  ఈంటాయు.  

క్ైనసర్ ఔు ఄలోతిక్స టరటి భంట్ తీషఔుంటునన మోఖులందమకి్ట దీతుతు తగిగంచ ేయధానాతున క్తరంద ియధంగహ షఽచిషత నానయు. ఇ యధానభు 
ేశంట్ లన ఄలోతి భందల దశ ర్ఫాఴభు నండ ిఔడా క్హతృహడెతేంది: CC2.1 Cancers-all + CC2.3 Tumours & 

Growths + remedy for specific part of the body…OD నాలుఖు రహమహలు తయురహత: CC2.1 Cancers-all…న లఔు 
ఔటి చొపన 6 న లలు, అ తమహవత భూడె న లలఔు ఔటి చొపన ఔ షంఴతసయభు చిఴమగిహ షంఴతసమహతుక్త ఔటి చొపన 7 
షంఴతసమహలు ఆలా రషేక్ోఴలళనదగిహ షఽచిషత నానయు. ఇ మ మిడి ఄమితబ నై భానళఔ ఱిహంతతన ఔడా ఆషత ంది, ఐతే 
ేశంటుల   షమిమభన అహయభు తీషఔుంటృ చయుఔుగహ అనందంగహ ఈంటృ తభ భాటలు, నడతలు అలోచనలు షఴమంగహ 
ఈండలేా చఽషక్ోరహలతు యయు షఽచిషత నానయు. 

ఄలాగ ైభమొఔ క్షై యశమంలో 62-షంఴతసమహల ఴమషసఖల ఴాదధ డె బ డ దఖగయ యౌంఫ్ ఖరంధల క్ైనసర్ తో క మో థ య తిీ 3 
రహమహలక్ొఔసహమి చేభంచ ఔుంటునానయు. ఄలా మ ండె సహయుల  చేభంచిన తమహవత దీతు యొఔక దశపయౌతాల ఴలల  రహంతేలు, ఛాతిలో 
నొ, చతేి మీద చయభభు తొలగించిన ఫాఖంలో దయద (చభే క్హలడం ఴలన 25 షంఴతసమహల ఴమషలో చయభభు గహర ఫీ్ట 
చేమఫడింది) ఔలఖసహగహభ. ఆద ేషందయబంలో యయు యఔతం లచన ఄఴడాతుక్త ఄలోతి భందలు ఔడా రహడెతేనానయు. 
యౌంతోౄ భా క్హమనసర్  తుమితతం యమిక్త క్తరంద ిమ మిడ ిఆఴవఫడింది.: CC2.1 Cancers-all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 

Tumours & Growths + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic ఖిమో దశపయౌతాల తుమితతం: CC3.4 Heart 

emergencies + CC3.5 Arteriosclerosis + CC3.7 Circulation + CC4.1 indigestion tonic + CC15.1 

Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections, మ ండఽ ఔడా తూటతిో …6TD ఖిమో చేభంచఔునన మోజు 
భమిము తయురహత మోజున, అ భయునాటి నండి TDS. ఇ యధంగహ మ ండె రహమహలు రహడని  తమహవత ఛాతిలో నొ ూమితగహ 
తృో భంది. భయుషటి ఖిమో ళ శన్ లో యమిక్త రహంతేలు, దయద ఆరమేీ ఔలుఖలేద. ఇ యధంగహ ేశంటు భమో 4 సహయుల  ఖిమో 
చేభంచఔుననటిక్తతు  ైన ేమొకనన దశపయౌతాలు ఏయ  
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ఔలుఖలేద.  

భమొఔ క్షై యశమంలో 68 షంఴతసమహల భఴ ళ క్షమ రహమధి తుమితతం రహడని ఄలోతి భందల దశ ర్ఫారహతుక్త ఖుయభమ తన 4 
ఴ షంఴతసయం నండి ఫాధ డెత ఈనానయు. ఇబ  యౌఴయు చాలా ఴయఔ తృహడభతృోభ ఎలలపడఽ ఴెట ైటసి్, జవయభు, 
క్టళునొపలు ఴంట ిరహమధలతో ఫాధ డెతేనానయు. యమకి్త 35 షంఴతసమహల ఴమషలో  తాత వమం (గహలేలడేర్) 
తొలగించఫడింది. ఆలాంటి మళిథతి లో ఇబ ఔు 2015 నఴంఫర్ 11 క్తరంది మ మిడి ఆఴవఫడింది. CC4 .2 Liver & Gallbladder 

tonic + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental 

& Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.5 Spine. క్ఴైలం  నాలుఖు న లలలోనే ఇబ  యౌఴయు 50% బ యుఖు 
డింది. అబ  జీయణ ఴమఴషథ ఔడా షసఔమించడంతో ముదటి సహమి తన జీయతంలో క్తరషీభస్ యందన అసహవదించ ఖయౌగహయు. షిత తం 
యమకి్త  CC4.1 Digestion tonic న ఔడా ఔలడం జమగిింది. భమో మ ండె న లలలోనే ఇబ ఔు యౌఴయు రహమధి ూమితగహ తగిగతృో భ 
తనఔు ఏది ఆశీబ ైత ేఄది తినఖయౌగై ళథతి ఏయడింది. 

ఇ తృహిక్టీశనర్ తన ఆంటి  యడెలో ఴయషప తూటకి్ోషం ఄనఔే గని నలన ఈంచి రహతులో CC1.1 Animal tonic రేసహత యు ఔిక 
ఆళునండి ఄనఔే లుల లు ఆఔకడిక్త ఴచిి అ తూయు తాిఖడం ఴలన ఄది టాతుక్స లాగహ తుచళే అమోఖమంగహ ఈంటునానమతు 
చ పతేనానయు.   

తనన ర ైతయిోతుక్సస తృహిక్టీశనర్ గహ ళఴే చషేఔునే ఄఴక్హవం ఔయౌంచినందఔు సహవమిక్త ఎంతో ఔాతజసత త యౌమ చషేఔుంటునానయు. 
ఎందఔంటే ఆది తన జీయతాతుక్త సహపలమత చేఔమిినదతు యమ ిఫాఴన. ఇ ళఴే అబ న శేంటుల  చ ే యశమాలు ఒఔగహ 
యనలేాగహన, రహమిటల  సహనబూతి ఔుమించేలాగహన భామిిరేళంది. చిఴమిగహ యయు తభ  షందఱేహతున క్తరంది యధంగహ ఄందిషత నానయు., 
“భనం భన చటృీ  ఈనన రహమితు ఏయధబ నై తిిపలభు అశించఔుండాన ేేమిించఖలగహయౌ, రహమిక్త భంచినే ఄందించ ఖలగహయౌ. భనం 
ఎఴమకి్ట ఏది చషేత నాన భనఔు భనం చషేఔుంటుననటేల . భనం ఆతయులఔు భంచి చేళేత  బఖఴంతేడి ససహత లలో ఔ దఴిమ ఈఔయణభు 
గహ భాయతాభు ఄతు ఖరఴ ంచాయౌ ” 

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

తృికటీషనర్ 03556…తౄినఽ్, యయు ఫయ్ౌజమం దవే షమిసదద ఔు దఖగయగహ ఈనన తౄహినస ఈతతయ తృహింతభునఔు చ ందినరహయు. 2017 జూన్ 
న లలోనే యయు AVP గహ శిక్షణ తీషఔునానయు. ఔ తిేమఔబ నై ఴమక్తతతు ఔలళన తమహవత ర ైతయిోతుక్సస 
ఔుటుంఫభులో చయేఴలళన ఄఴషయం యయు ఖుమితంచాయు. ఇ ఴమక్ైత  తృహిక్టీశనర్ లో మోఖులఔు, ఫాధాయుత లఔు 
సాదమూయవఔంగహ ళఴే చమేాలనే క్ోమఔిఔు తెజం రేసహయు. ఄంతేక్హఔుండా యయు తృహిక్టీశనయున, శిక్షణా 
తుపణుడె, ప ించ్ క్ోఅమిినటేర్ 01620 ఔు మిచమం చేసహయు. యమి శిక్షణలో తృహిక్టీశనర్ శేంటలన ేభి, 
దమ లతో చిక్తతస చమేాలతు నేయుిఔునానయు. తృహిక్టీశనర్ భాటలోల  చ తృహలంట ే‘’ నాఔు, నా ఔుటుంఫాతుక్త, 
నా చటుీ ఔికల రహమిక్ట ర దైమం చేమడాతుక్త బ యుగ నై, షయళబ నై ర ైదమ యధానభు నేయుిక్ోరహలన ేక్ోమఔి 

ర ైతియోతుక్సస దావమహ తీమింద.ి” 

తృహిక్టీశనర్ ఈంటునన తృహింతంలో షఽయమయశిభ చాలా తఔుకఴగహనఽ, ఎపడఽ తేభగహనఽ, ఈండడంతో ఎఔుకఴ ఱహతభు జిలఔు 
అతభయఱహవషం తఔుకఴగహన, భానళఔ భాందమం తోనఽ ఈంటాయు. ఄంతకే్హఔ ఎఔకఴ భంద ియమతీంగహ ఄలోతి భందలఔు 
ఄలరహటు డడంతో హతుఔయబ ైన దశయౌతాలఔు ఖుమమిభన రహయు ఔడా ఎఔుకరే. క్ొతున భందలు తుచమేతు మళిథతి ఔడా 
ఏయడింది. ఔనఔ తన ళఴే చషేఔునేందఔు చఔకతు ఄఴక్హవభు గహ తృహిక్టీశనర్ ఫాయంచాయు. ఄఴషయబ నై రహమిక్త  తఖు షహమభు 
ఄందించి రహమ ిఫాధలనండ ితుఴాతిత  చేమడబ ేతుజబ నై ళఴే ఄతూ ఄద ేతుజబ నై గౌయఴభతూ యయు ఫాయంచాయు. యమి భాటలోల నే 
చ తృహలంటే ‘’ ననే రహమలిో అవ ఄనే తెజాలన నాటి యిోజనాతభఔబ ైన భాయగం ర ైప భయయౌంచాననే తాతతు తృర ందాన.” 
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క్ైఴలం క్ొతున న లలతృహటు చళేన ళేఴలో యయు ఄనఔే క్షైలు భుకమంగహ జలుఫు, యమతీబ నై ఄలషట, ఄలెమీజ, ఫసుయధాలభన 
ళ సెలోమోళస్ రహమధలు, ఔణుతేలు, భుఔుకలో ఖడిలు, ంటినొపలు, బ న సస్ నొపలు, ఴంటి క్ైషలఔు ఄదబతంగహ చిక్తతస 
నందించాయు.  ందమలం ఈయోగించడంలో ఔడా యయు శిక్షణ తృర ంది మునానయు ఔనఔ ఏదభనా రహమధకి్త షమమిభన క్ొమోఫ 
తుమహధ యణ తుమితతం యయు  ండెమలం ఈయోగిసహత యు. ఄలాగ ైజంతేఴపల యశమంలో క్ొమోఫ తవయగహనఽ ఄదబతంగహనఽ 
తుచేషత ననటుల  యమకి్త ఄనబఴభభమంది. యయు శిక్షణ తీషఔునన తృహియంబంలో ఔ ఄలంక్హయ తృహిమంగహ ఈండే క్ోడి  టీ, క్ోడ ి
పంజుల చతే ఄనఔే రహమహలు చినాన తేననం చేమఫడి చతుతోృ ఴడాతుక్త ళదధంగహ ఈననదాతులాగహ అహయం భానళే ఔనలు భూషక్ొతు 
ఈండసహగింది. తృహిక్టీశనర్ దీతుక్త CC1.1 Animal tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…BD తూటిలో ఔయౌ 
ఆచాియు. మ ండె మోజులలోన ేఆది అహయం తినడం తృహియంతేంచింది. క్ొతున రహమహలలోన ేఆతయ క్ోడి  టీలతో ఔలళ తియఖసహగింది. భమొఔ 
క్ైష యశమంలో ఔ క్ోళు తౄహయంలో 7 షంఴతసమహల ఴమషఖల క్ొతున క్ోళైు ఖుడెల   టీడం భానేసహభ. తృహిక్టీశనర్ రహటిక్త 
 CC1.1 Animal tonic తూటతిో ఔయౌ ఆఴవడంతో అ క్ోళు తౄహయం మజభాతు మ మిడి ఆచిిన క్ోళైు చఔకగహ ఖుడెల  
 డెతేనానమతు తృహిక్టీశనయుక త యౌతృహయు.  

7 షంఴతసమహల మార్క ల ైర్ జాతిక్త చ ందని అడ ఔుఔకఔు ఔటఴ షంఴతసయం నండి అషతభా భమిము ఖుండ లో షభషమలు 
ఈనానభ. ఄంతేక్హఔ ఔుఔక మజభాతు దాతుతు ఆంటలల  ఴదియౌ రమేడంతో ంటమతినం ఔడా ఄనబయసోత ంది. ఎపడభనా భమ ీ
ఆఫఫంద ిఏయడనిపడె మజభాతు దాతుక్త  ఆనేహలర్ షహమంతో ఄలోతి ర ైదమం చేభంచ సహగహయు. 2017 బ ేన లలో క్తరంది మ మిడి 
ఆఴవడం జమగిింది. 

CC1.1 Animal tonic + CC3.4 Heart emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest 

infections…BD తూటితో.  

సహధాయణంగహ జవయం ఴచిినపడె దీతుక్త అషతభా మళిథతి దమతూమంగహ ఈంటుంది. క్హతూ దీతుక్త యతేననంగహ మ ండె మోజుల తమహవత 
జవయం ఴచిినటకి్ట అషతభా ూమితగహ భామభభమంది. న ల తమహవత ళఔేమించిన షభాచాయభు కి్హయభు దీతుక్త అషతభా తిమిగి 
మహలేదతు త యౌళంది.  

తృహిక్టీశనర్ తన  యడెలో ఈనన ఔయగహమల ముఔకల  ైన ఔడా ర ఫైరి  మైబ డలీ దావమహ ఄదబత పయౌతాలు తృర ందాయు. ఖత 
షంఴతసయం యమిక్త క్ై ఔ టభాటా దొమిక్తంది ఎందఔంటే టభాటా ముఔకలతూన త ఖులు ఴచిి  క్హమలేద. ఔనఔ యయు ఇ 
షంఴతసయం క్ొతున రహమహల తృహటు CC1.2 Plant tonic…OD ఆఴవడంతో యమిక్త 15 క్ైజీల చఔకటి యషం తో తుండని టభాటా ంట 
లతేంచింద!ి  

యమి భాటలలోనే చ తృహలంటే  “నేన సాదమంతో ళేఴ చమేఖలఖడం తుజంగహ ఎంతో అనందాతున ఆసోత ంది. ఆలా చషేత ననపడె 
ఴషత నన పయౌతాలు నా నభభక్హతున భమింత ఫలయుషత నానభ. సహవమి దిఴమ ససహత లలో తుభుటుీ గహ భాయడం తుజంగహ నా 
ఄదాశీంగహ ఫాయషత నానన.” 

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

 తృికటీషనర్ 03546…France, ఈదోమఖ యయభణ తృర ందిన 67-షంఴతసమహల ఇ తృహిక్టీశనర్ ఔు 1982 నండ ిఫాఫారహమి ఖుమించి త లుష.  
2016, జూన్ న లలోనే యయు AVP గహ శిక్షణ తీషఔుననటకి్ట యయు ర ైతియోతుక్సస ఔు క్ొతత  క్హద. 
ఱిహంతి అవరభంలో యమి షసతృహటి, క్తరషీభస్ గీతాల గహమతు ఐన, తృికటీషనర్02667…యుకె, యమకి్త జలుఫుఔు 
ర ైఫరి  మ మిడి ఆచిినటి నండీ ర ైతియోతుక్సస ఖుమించి త లుష. యయు తృహిక్టీశనర్ క్హఔ భుంద నండ ే
ఱిహంతి తులమం ర యలనపడలాల  యమి ళేనఴ తేలఔు  జలుఫు తుమితతం ర ఫైరి  మ మిడి ఫాటిళైు 
తీషఔుఴచిి ఆచేిరహయు.   
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ఆతున షంఴతసమహలుగహ ర ఫైరి  చిక్తతస ఖుమించి త లుషక్ోఔతృో భనందఔు తృహిక్టీశనర్ ఱహితాత  డెతేనానయు. ఐత ేయయు 
ఆటిఴయఔ మోఖ తుమోధాతుక్త యబూతి  నైే అధాయడిటకి్ట 2015లో మళిథతి ూమితగహ భామితృో భంది. యమిక్త యమతీబ నై నొ 
మహఴడంతో డాఔీమిక చఽంచగహ యమి ఄండావమం ఴదద  దద  ఔణతిి ఈందతు చ తృహయు.  దీతుతు తొలగించడం క్ోషం వషత ర చిక్తతసఔు 
మితినంచగహ డాఔీయలఔు ఇ ఔణితి ఔనఫడలేద. భమింత లోతేగహ ఄధమమనం చమేగహ ఇబ  చిననేిఖు ఫమట ఔణితి ఈందతు 
ఆంక్హ ఖమహబవమంలో చినన చినన ఖడిలు ఔడా ఈననటుల  త యౌళంది. ఆందక్ోషం భమొఔ షమ జమీ చభేంచక్ోఴలళందిగహ డాఔీయుల  
షఽచించాయు. ఆద ేషందయబంలో ద ఴైషంఔలఴఱహతత  యమి మితేిడె పటీమితలో ముదట ిర ైఫరి  ఄంతమహజ తీమ షదషసఔు అహవనం 
ఄందక్ోఴడం జమిగింది. షమ జమీ చేభంచక్ొనే అలోచనలో ఈనన ఇబ  అ అలోచన యయమించక్ొతు ఆది ఫాఫా షంఔలభుగహ 
ఫాయంచి ర ఫైరి  చిక్తతస క్ోషం పటీమిత ర యళులతు ఄనఔునానయు. పటీమితలో ఈననపడె యయు చఔకగహ క్ోలుక్ోఴడం ఴలన భమో 
ఄతురహయమబ నై వషత ర చిక్తతస చభేంచక్ోఔుండానే ఄదబతంగహ క్ోలుఔునానయు. ఇ ఄనబఴం యమితు సాదమపమహవఔంగహ డాఔీర్ 
ఄఖగమహవల్ గహమి అధవయమంలో ర తైియోతుక్సస లో శిక్షణ తీషక్ోఴడాతుక్త పమగిొయౌంది. ఐత ేయమిక్త అంఖల ఫాషహ తృహియణమత లేఔతృో ఴడం 
ఴలన ముదట సహధమం క్హలేద. ఄదాశీఴఱహతత  అ షభమంలో అవరభంలో ఈనన ఔ ప ించ్ క్ోఅమిినటేర్ తవయలోనే  ించ్ ఫాశలో 
శిక్షణా శితయం తుయవఴ ంచఫర తేననటుల  చ డంతో ఎంతో అనందించాయు.   

ఄలా తన ఔల సహక్హయం ఓతేనన అనందంలో తౄహినస చేయుఔునానయు. అ షభమంలో ఖయఫఴతిగహ ఈనన యమి క్ోడయౌతు సహధాయణ 
క్హన తుమితతం ర ైఫరి  మ మిడలిు రేషక్ోఴలళందగిహ షఽచించాయు. ఎందఔంటే ఇబ ఔు ముదటి క్హన ళజైమమిన్ ఄభమంది. ఇ 
తృహిక్టీశనర్ ఉమోల  ఈంటునన 30 ఏళల  ఄనబఴం ఖల భంతసిహతు యమ ిక్ోడయౌక్త సహధాయణ క్హన క్హఴడం చఽళ ఆది బఖఴంతేడె చేళన 
ఔ ఄదబతబ నై య్ల ఄతు అవియమ తృో భంది. ఇ అనబఴం తో యమి క్ోడలు తృహలు మహఴడాతుక్త ఔడా ర ైఫరి  మ మిడలిు తీషక్ోతు 18 
న లలు తన మ ండఴ షంతానాతుక్త తృహలు ఆఴవడం జమగిింది. ముదట ిక్హన ఄనంతయం ఇబ  క్ఴైలం 15 మోజుల ఴయఔ భాతబి ే
ఆచిి యమీతభభన నొ మహఴడం తో తన తడిఔు తృహలు ఆఴడం భానేసహయు.    

ఇ ఄదఫతబ నై య్లలు యమతిు యమి ఔుటుంఫం మాఴతత  (లల లు, రహమ ిలలలు) ర ైతియోతుక్సస మహమఫాయులుగహ భామిిరళేనయ. 
ఆపడె యమి యొఔక ళేనఴ తేలు రహమి లల లు మాంటఫియోటకి్సస ఔనాన ర ఫైరి  మ మిడలినే క్హరహలతు క్ోయుతేనానయు. ఆపడె 
యయందమకి్ట దంత చిక్తతసతో తులేద ఄతమంత ఫాధాఔయబ నై ఫర రేల్ చిక్తతసన తుషసహమంగహ ఄనబయంచ ేఄఴషయబే లేద. 
యయంతా ఆపడె అనందంతో, నభభఔంతో ర ైతిమాతుక్సస ఖుమంిచే భాటాల డెఔుంటునానయు. ఄందక్ై తృహిక్టీశనర్ దాలీలో ర ైతమిాతుక్సస 
బఖఴంతేడెక్త ,శేంట్ లఔు భధమ ఄనషంధానబయేమచిే ఔ దఴిమ ఈఔయణం.   

తృహిక్టీ శనర్ లలలలో చిఖుళు భంటలు ,ేనక్ొయుఔుడె, జనమ యబ నై ఎడ మోభ లెైళస్ ఫులోల సహరహమధి, నతితగహ భాటాల డడం, 
జలుఫు, క్టటక్హలు ఔుటిీనందఴలల  ఴచేి  రహమధలు, శియ రహమధలు, అందోళన, భానళఔ యుఖభతలు, క్హమనసయు, ఄధఔి తృహళులో 
ఈనన క్ొఴపవ ఖరంధలుగహ ఏయడడం, ఄంటురహమధలు, యక్హయభు, జీయణక్ోవ షభషమలు, జలుఫు, ఄధఔి ఫయుఴప, సో మిమాళస్, 
ఔణుతేలు, తల ర ంటుిఔల షభషమలు, భధబేసభు, జుటుీ  మహయౌతృో ఴడం, భూతిండాల షభషమలు, తోృ ి ళేత రట్ షభషమలు, 
ఆటుఴంట ిషభషమ లెతునంటినో నమం చేసహయు. ఐతే ఇ మ మిడిలన ఈచితంగహ ఄందించడం ఴలన యటి యలుఴ చాలా భంది 
త లుషక్ోలేఔతృో తేనానయు ఄతు తృహిక్టీశనర్ రహతృో తేనానయు. తౄహినస సో శయౌసీ్ దేవభు ఄఴడాన ఄఔకడి తృౌయులు అమోఖమభు 
తుమితతభు తభ సర ంత సో బభేమీ కయుి చేమయు. ఄందఴలన బిుతవం దావమహ ఄందే ఄలోతి భందలు ఎఔుకఴగహ రహడడం 
జయుఖుతోంది. ఎపడభతే ఇ భందల దశ ర్ఫాఴభు ఴలన షభషమలు ఎదమొకంటామో ఄపడ ేఆతయ తిామభానమ 
ర ైదమయధానం ర ైప దాలీ  సహమిసహత యు.  

యయు ఱహక్హహమ ిఔనఔ తన ఴదదఔు ఴచేి శేంటల ఔు ఔడా దీతు పయౌతాలు త లుపత ఱహక్హహయబే తినభతు తృో ి తసఴ సహత యు. 
ర ైతిమాతుక్సస బయశమతేత లో ఄందమకి్ట అమోదయోఖమబ ైన ఴయసిహదితుగహ క్ొతుమాడఫడెతేందతు యయు అఱహఫాఴం ఴమఔతం 
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చేషత నానయు. ఆటిీ  ఈదాతతబ నై, ఈతతభ బ ైన భాయగంలో తాన ఈననందఔు, ఈంచినందఔు సహవమిక్త ఔాతజసతలు త యౌమ 
జైషత నానయు. ఇ యధానభు ఴలన తన అలోచనా షయయలో భాయు ఴచిి దిఴమబ నై బఴమబ ైన భాయగంలో మిాణించ 
ఖలుఖుతేనాననతు అనందం ఴమఔతం చేషత నానయు. 

ంచఽకుని కసేఽలు  : 
 ల ైమ్ వాధి, బాలాంలో ఏరపడ్డ  గయం  
 కటిభాగంలో నడ్ుము నొప  

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

 వ ైబరి మంద్ఽలు ఉయోగ ంచిన కేసఽల వివరలు   

1. ల ైమ్ వాధ,ి బాలాంలో ఏరపడ్డ  గయం 03546...తౄిన్స్  

2017 బే 22 న 43 షంఴతసమహల ఴమక్తత లెైమ్ రహమధి చిక్తతస క్ోషం తృహిక్టీశనర్ న షందిించాయు. యమిక్త జాస ఔ వక్తత లోభు, 
తలతృో టు, గొంతే నొ భమమిు ఔడెప నొ ఖత నలుఖు షంఴతసమహలుగహ ఈనానభ. యమకి్త క్టళు నొపలు ఎంత తీఴంిగహ 
ఈనానమంటే దాతుఴలన యయు ఆంటలల నే ఈండితృో ఴలళ ఴసోత ంద.ి ఐతే యఔత మీక్షలలో దీతు యశమం ఏమీ త యౌమలేద క్హతూ డాఔీయుల  
ఆద ిఔ భానళఔ యుఖభత ఄతు చ తృహయు.  

తృహిక్టీశనర్ ేశంటు న తన ఆఴవఫర భయ చిక్తతస మ ండె యధానాలలో ఈంటుందతు షఽచించాయు. ఔట ిక్ లతుసంగ్ మ మిడ ితీషక్ోఴడం 
దావమహ రహమది లక్షణాలు ఈధాతబ ై తమహవత రహమధి బ యౌలగహ న భభదషిఽత  ఴషత ందతు చ తృహయు. ఎందఔంట ే ఫాలమంలో ఆతన ఔ 
ఄఔకయఔు మహతు శియఴపగహ తయౌలదండెిల దేవషహతుక్త ఖుమ ిఄఴపత తయుచగహ ద ఫఫలు తింటృ అతభసతామ మతానలు చషేఽత  
ఈండరేహడతు త యౌళంది. ఔనఔ క్ లతుసంగ్ తగని మ మిడి ఄతు ఫాయంచి దాతుతు ఆఴవడం జమగిింద.ి  
# 1. CC17.2 Cleansing...TDS 

తృహిక్టీశనర్ తనఔు తిీ మోజు ఎలా ఈందో చ భతు శేంటున క్ోమహయు. ముదటి మ ండె మోజులు రహమధి లక్షణాలు  మిగనిటుల  
ఄతుంచింది. ఐనటిక్ట శేంటు మ మిడ ిTDS గహ క్ొనసహగించాలతు తుయణభంచఔునానయు. భయునాటి నండి రహమధి తఖగడం 
తృహియంబభభమ 7 మోజులలో ూమితగహ తగిగతృో భంది. ఐనటకి్ట డోళజే్ భమో నాలుఖు రహమహలు క్ొనసహగించాయు.   

జూన్  27 న ఄతతు ఫాలమభులో ఔయౌగిన భానళఔ గహమాతుక్త చిక్తతస చమేాలతు ఫాయంచి తృహిక్టీశనర్ క్తరంది మ మిడి ఆచాియు.  
# 2. CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders...TDS  

తమహవత మ ండె రహమహలు యమకి్త ఱహవవ ఄందఔ తృో ఴడం, ఄలషట తో తృహటు తుదతిృో ఴడం చాలా ఔశీంగహ ఈండదేి. తృహిక్టీశనర్ ఆది పలలల ట్ 
ఄతు నచిచ డం తో చిక్తతస క్ొనసహగిం ఫడింది. ఄతి తఔుకఴ క్హలంలోన ేరహమధి లక్షణాలు ఄదావమ భమామభ. 2017 ఄక్ోీ ఫమోల   
ఄతతుక్త ూమితగహ తగిగతృో ఴడంతో తన ర ఫైరి  ఄనబరహతున అనందంగహ ంచఔునానయు.   

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

    2. కటి భాగంలో నడ్ుము నొప 03546...తౄినఽ్  

 57 షంఴతసమహల భఴ ళ  2017 జనఴమ ినండి నడెభునొ తో ఫాధ డెతేనానయు. యమిక్త  2011 భమమిు 2016 లో 
నమహలఔు షంఫంధించిన క్ొతున షభషమల ఴలన తొడఔు షంఫంధించిన నమహతుక్త వషత ర చిక్తతసలు జమగిహభ. షిత తం అబ ఔు ఈనన  
ధిాన షభషమ ఏమిటంటే  ఔట ితృహింతంలో ర నన దఖగయ తీఴబి ైన నొ ఴసోత ంది. 8 న లల తృహటు ఏరో క్ొతున నొ తురహమంిచే 
నఽన లతో ర దైమం చేభంచఔునాన యిోజనం ఔతుంచలేద. ఇబ ఔు రమేై ఆతయ షభషమలేయ లేఴప.  

2017 ళ  ీంఫర్ 1న యయు తృహిక్టీశనర్ న ఔలఴగహ యమిక్త క్తరంద ిమ మిడి ఆచాియు: 
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CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.5 Neuralgia + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 

Muscles & supportive tissue...6TD భూడె మోజులు ఄనంతయం TDS 

7 మోజుల తమహవత యమిక్త 70% నమభభంది. మ ండె రహమహల తమహవత నొ ూమితగహ ఄదావమభభంది. అ తమహవత అబ  TDS  గహ 
భమో రహయం రహడి ఄనంతయం బ యౌలగహ తగిగషఽత   BD గహ భమో రహయభు, చిఴమగిహ OD గహ 3 మోజుల తృహటు రహడడం జమగిింది. 

2017ఄక్ోీ ఫర్ నాటిక్త శేంటుఔు నొ ఴంటి ఏ షభసహమ లేఔుండా అనందంగహ ఈనానయు.   

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

   3. ఎకజిమా 11585...ఇండియా  

తృహిక్టీశనర్ AVP శిక్షణ ూమిత చషేఔునానఔ ముదటి శేంటు యమి యొఔక 16 షంఴతసమహల ఄభాభభయ. షంఴతసయంనయ నండి ఇబ   
మ ండె క్హళు  ైనా తీఴబి ైన దయద నలలతు భచిల, షననతు తృర ఔుకలతో ఫాధడెతేనానయు. నలల  భచిలు ఇబ  తొడ ఫాఖభు 
నండ ిచీలభండల ఴయఔ రహమంచాభ. ఇబ  షంఴతసయక్హలం తృహటు సొమియోతీ చిక్తతస తీషఔునానయు క్హతూ యిోజనం 
ఔనఫడలేద. ఔనఔ ఔ ఄలోతి డాఔీర్ న షందిించగహ దతీుతు ఎక్తజభా ఄతు ఖుమితంచి టామఫ్ల టుల  అభంట భంట్ రహిసహయు. 
భూడెన లల తృహటు ఇ టరటి భంట్ తీషఔుననటిక్ట రహమధ ిలక్షణాలు ఄలాగ ైక్ొనసహగహభ. ఐత ే ఄలోతి చిక్తతస ఴలన రహమధ ి
భాతంి ఆతయ వమయీ ఫాగహలఔు రహమంచలేద. 2017 భామిి 22 న ఄలోతి భందలు అరళే అబ ఔు క్తరంది మ మిడి ఆఴవడం 
జమగిింద:ి 

#1. CC12.1 Adult tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema…TDS 

#2. CC21.6 Eczema న యబూతి భమమిు క్ొఫఫమి నఽన  లో ఔయౌ వమీయం నై రహమధి ఈననచోట మహమడతుక్త ఆచాియు. ఔ 
రహయంలో 25% బ యుఖుదల ఔతుంచింది. దయద క్ొంచం తగిగ  భచిలు తఖుగ భుకం టాీ భ. నాలుఖు రహమహలు ఖడిచషేమిక్త 100%  
రహమధి నమభభంది. ఆంత తఔుకఴ ఴమఴధలిో భచిల, తృర ఔుకల, దయదా, ూమితగహ తగిగతృో భనందఔు ఄభాభభ చాలా 
అనందించింది. ఔుటుంఫ షబుమలంతా ఇబ  వమీయభు  నై రహమధి లక్షణాలు ఏమీ లేఔుండడం చఽళ చాలా అవియమడాి యు.  

డోళజే్ న భూడె న లల ఴమఴధిలో TDS నండ ిOD క్త బ యౌలగహ తగిగంచడం జమగిింది. OD గహ భమో న ల తీషఔునన తమహవత 
ఇబ ఔు రహమధి లక్షణాలు ఏమీ తిమగిి పనమహఴాతం క్హఔతృోభయ షమకి్త డోళేజ్ భమింత తగిగషఽత  OW గహ భమొఔ న ల తీషక్ోతు 
ఄనంతయం ూమితగహ భాతురేసహయు. 

2017 ఄక్ోీ ఫర్ నాటిక్త ఄభాభభ  ైన మేొకనన రహమధి లక్షణాలు ఏమీ లేఔుండా ూమిత అమోఖమంగహ ఈంది. ఇ ఄదబత తురహయణఔు 
తృహిక్టీశనర్ ిమ బఖరహనతుక్త, ర ైతియోతుక్సస ఔు  ఔాతజసతలు త లుపఔుంటునానయు.   

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

   4. బాహా సర ప మర యు అధికమ ైన వంతులు 02802...యుకె  

45 షంఴతసమహల భఴ ళ మ ండె మోజులుగహ జవయభు తోనఽ భమిము  ై  దయ ఎడభర ైప షమి ఴలన ఔయౌగని పండల  తోనఽ 2017 

జూన్ 16 న తృహిక్టీశనర్ న షందిించాయు. అబ  గొంతంతా భంట గహ ఈండడబ ేక్హఔ నాయౌఔ  ైన త లలతు ూత ఔడా ఴచిింది. క్తరతం 
మోజు నండి అబ ఔు రహంతేలు ఔడా ఫాగహ ఓతేనానభ. యమిక్త రహయం క్తరతబే మొభుభ ఫాఖంలో ఴచిిన ఔణతిి తు వషత రచిక్తతస చేళ 
తొలగించాయు. ఇ అమశైన్ యజమఴంతంగహ భుగిమడబ ేక్హఔ దాతు తాలుఔు గహమం ఔడా తవయగహనే తగిగతృో సహగింది. భమి 
సఠహతేత గహ  ఆలా ఎందఔు రహమధి ఫామని డిందో  అబ  చ లేతు ళథతిలో ఈనానయు. ఇ రహమధి ఴలన ఏమీ తినలేఔ తూయషడాి యు. 
జవయం తుమితతం తృహమహళటభల్ త యయు ఏమీ రేషక్ోలేద. తృహిక్టీశనర్ అబ ఔు క్తరంద ిమ మిడ ిఆచాియు:  
CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC8.3 Breast disorders + CC9.2 Infections acute + 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC11.5 Mouth infections + CC11.6 Tooth infection + 
CC21.7 Fungus + CC21.8 Herpes...6TD 
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ఇ మ మిడ ితీషఔునే షభమంలో శేంటు భమై ఆతయ భందలు తీషక్ోలేద. మ ండె మోజులలోనే శేంటుఔు 100% 
తగిగతృో భనందఔు చాలా అనందించాయు. ఔరభంగహ డోళజే్ న మ ండె మోజులు TDS గహనఽ OD గహ భమో భూడె మోజులు తీషక్ోతు 
అరేఱహయు. 2017ఄక్ోీ ఫర్ నాటిక్త యమిక్త ఇ రహమధి లక్షణాలు ఏమీ లేఔుండా అనందంగహ ఈనానయు.    

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

5. దీయఘక్హయౌఔ అషతభా 11577...ఇండియా   

12 షంఴతసమహలుగహ అషతభా తో ఫాధ డెతేనన 22-షంఴతసమహల ముఴఔుడె 2016 భామిి 5న తృహిక్టీశనయున షందిించాడె. 
ఖలు ఉమి తీషక్ోఴడాతుక్త  దదగహ ఆఫఫందేమీ లేఔుననటిక్ట మహతిిూట భాతంి చాలా ఔశీడాయౌస ఴసోత ంది. ఆంతకే్హఔ ఆతతుక్త 
జలుఫు, దఖుగ  ఴచిినపడె భాతంి రహమధి భమింత ఎఔుకర  ైచాతీలో నొ ఔడా ఴసోత ంది. ఇ 12 షంఴతసమహలుగహ ఄలోతి 
భందలతో తృహటు ఆనేహలర్ ఔడా రహడెతేననటకి్ట రహమధి ఄలానే ఈంటలంది. ఄలెమీజ ఔయౌగించే టటుఴంట ిదభుభ, పతృర డి ఴంటరిే 
తన రహమధితు ఎఔుకఴ చషేతునానమతు ఫాయంఫడింది. ఆతతుక్త క్తరంది మ మిడి ఆఴవడం జమిగింది: 
CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack…TDS 

మ మిడి ఆచిిన షందయబంలో శేంటు ఔక ఆనేహలర్ త ఄలోతి భందలేయ రహడడం లేద. మ ండఴ మోజున రహమధ ిఫాగహ ఎఔుకర ై 
మ ండె రహమహల తృహటు క్ొనసహగింది. ఐనటకి్ట శేంటు మ మిడి తీషక్ోఴడం భానలేద. బ యౌలగహ రహమధి తీఴతి తఖుగ భుకం టిీ     
క్ొంత బ యుఖుదల ఔతుంచ సహగింది. 8 రహమహల తమహవత శేంటున అవియమ యుషఽత  రహమధ ి100% నమభభంది. భమో మ ండె 
రహమహలు మ మిడి తీషక్ొతు తమహవత భాతురేసహయు. ఐనటిక్ట ఏ ఆఫఫంది లేఔుండా చఔకగహ ఈండసహగహయు. ిషత తం ఆతతుక్త ఆనేహలర్ 
తో తు లేఔుండా తృో ఴడబే క్హఔ తిమగిి రహమధి లక్షణాలేమి తలెతతఔుండా అనందంగహ ఈండసహగహయు.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6. మోకయౌ నొప 02799...యుకె   

55 షంఴతసమహల ఴమక్తత ఖత 5 షంఴతసమహలుగహ ఎడం మోక్హయౌ నొ తో ఫాధ డెతేనానడె. యయు 2016 బే 29 న తృహిక్టీశనర్ న 
షందిించాయు. ఖతంలో యమిక్త ఄనగహ 2013 ఴ షంఴతసయంలో తుపణుల చతే మోక్హయౌ  ైయంధంి చేళ వషత ర చిక్తతస చేసహయు క్హతూ దాతు 
ఴలల  ఏమీ ఈయోఖం ఔతుంచలేద. యమి మోక్హలు రహచి ఈండి ఴండాతుక్త యలు లేఔుండా ఈండి ఏఴభన బ టుల  ఴంటయి  
ఎక్ైకటపడె యమతీంగహ నొ ఴసోత ంది. యయు తృహిక్టీశనర్ న షందిించే నాటకి్త క్ైఴలం క్ొతున ఄలోతిక్స నొ తురహయణులన 
రేషఔుంటునానయు. యమకి్త క్తరంద ిమ మిడి ఆఴవఫడింది: 
#1. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + 
CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.7 Fractures…QDS 

#2. NM36 War + NM45 Atomic Radiation + NM113 Inflammation + SM2 Divine Protection + SM5 
Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR324 X-Ray + SR348 Cortisone…QDS 

ర ైఫరి  మ మిడిలు తృహియంతేంచఔభుందే ఄలోతిక్స భందలు భానేసహయు. మ ండె రహమహల తమహవత ఎడభ మోక్హయౌ  ైన ఈనన రహప 
ూమితగహ ఄదావమభభమ మోక్హలు భాభూలు గహనే ఔతుంచ సహగింది. నొ 75% తగిగంది.  #1 భమిము #2 యొఔక డోళజే్ TDSఔు 
తగిగంచడం జమిగింది. నాలుఖు రహమహల తమహవత ఄనగహ 2016 జూన్ 16 నాటకి్త యమకి్త 100% తగిగతృో భంది. ఆపడె ఏభాతంి నొ 
లేద, క్హలు భాభులుగహన ేఴంచ ఖలుఖుతేనానయు. ఔనఔ డోళజే్ న ఔ న ల  BD గహనఽ భయుషటి న ల OD గహనఽ తగిగంచ 
ఔుంటృ ఴచాియు. షిత తం యమిక్త ఏ యధబ నై ఆఫఫంది లేఔుండా అనందంగహ ఈనానయు.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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7. భూత ిండాలలో మహళైల  03522...మార షస్క  

27 ముఴఔుడె మ ండె షంఴతసమహల నండి ర నన నొ, ఄజీయణం, ఄళడటిర తో ఫాధడెతేనానయు. తన తయౌల ఖతించిన తమహవత 
ఆతతుక్త ఇ షభషమలు తృహియంబభమామభ. దతీు పయౌతంగహ తన చషేత నన తు  నై ఏక్హఖరత తులలేఔ తయుచగహ ళ లఴప  డెత 
ఈనానయు. ఔ ఄలోతి ర దైమతు షందిించి భందలు రహడాయు క్హతూ ఄయ తాతాకయౌఔ ఈవభనం భాతబిే ఆచాిభ. ఔసహమ ి
తీఴంిగహ ర నన నొ మహఴడంతో 2014 డిళ ంఫర్ లో సళటల్ క్త ర ళుగహ క్తడీనలో మహళైల  ఈనానమతు చ తృహయు. యౌతోటిిస ( దద  
మహళున ధవతు క్తయణాల దావమహ ఖలగొటీడం) చేభంచడం క్ోషం ఆతతు ేయు ర భటింగ్ యౌషీ లో  టాీ యు. ఐత ేఄటి ఴయఔ నొ 
తఖగడం క్ోషం తృహమహళటభల్, ఫుిప న్ టామఫ్ల టుల  ఆచాియు. భూడఴసహమ ిఄతృహభంట్ బ ంట్ తమహవత ఔడా యౌతోగహర ఫ్ (ఄలాీ ా సౌండ్  
షఽచి) కి్హయం ఄతతుక్త ఆంక్హ మహళైల  ఈనానమతు యౌతోటిిస చభేంచక్ోఴలళన యౌషీ లోనే యేు ఈంచాయు. దీతుతో తుమహవ చ ంది  
2015, బే 27 న యయు తృహిక్టీశనర్ న షందిించగహ యమకి్త క్తరంది మ మిడి ఆఴవఫడింది: CC4.10 Indigestion + CC13.5 

Kidney stones + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  

న ల మోజుల తృహటు ఄలోతి నొ తురహమనిణలతో తృహటు ర ైఫరి  మ మిడి లు రహడిన తయురహత  శేంటుఔు 50 ఱహతం తగిగందతు 
త యౌతృహయు. ఆపడె నొ ఄపడపడఽ భాతబి ే దదగహ తీఴతి ఏమీ లేఔుండా ఴసోత ంది. మ మిడి ఄలాగై క్ొనసహగించ సహగహయు. 
భూడఴ న ల ఄనంతయం యమకి్త ఄజీయణ రహమధి ఄళడటిర ూమితగహ తగిగతృో ఴడంతో తృహటు నడెభు నొఔడా ూమితగహ ఄదావమభభంది. 
అ షభమంలో తీళన ఎక్ోఖరప లో భూత ిండాలలో మహళైల  ఔడా లేఴతు మితోృ యుీ  ఴచిింది. యయు ఄలోతి నొతురహమణిులన 
ూమితగహ అరళే ర ఫైరి  మ మిడిలన భాతభిు భమో 6 న లలు TDS గహ క్ొనసహగించి తమహవత బ యౌలగహ OD క్త తగిగంచాయు. 2017 
ఄక్ోీ ఫర్ నాటకి్త శేంటుఔు నొ గహతూ క్తడనిలో మహళైల  గహతూ ఎలాంటి షభషమలు పనమహఴాతం క్హలేద. షిత తం యయు మ మిడతిు 
ODగహ క్ొనసహగషిఽత నే ఈనానయు. 

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

 ిశ్ిలు జవబులు   

విన 1: నా శేంటు ర ైతియోతుక్సస తన నై ఈయోగించక్ొతు ఄదబత పయౌతాలు తృర ందాయు. గహమ ితుంగ్ లో అబ ఔు ఄతేయుచి ఎఔుకఴ 
ఔనఔ ర ఫైరి  మ మిడిలన తన ంటలఔు ఈయోగించక్ోఴడాతుక్త తృహల ంట్ టాతుక్స క్హఔుండా త ఖుళల  తురహయణఔు ఆంక్హ ఏర నైా మ మిడి లు 
ఈనానమా ? 

జరహఫు  1: ఓన SR264 Silicea ఄనే దాతుతు త ఖుళల  తురహయణఔు భమిము ముఔకలు అమోఖమంగహ  యఖడాతుక్త ఎంతో ఫాగహ 
ఈయోఖ డెతేంది. యరహమహల క్ోషం రహమహత లేక  2013-07 షంపటభు 4 షంచిఔ 4 న  చఽడండి.. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

విన 2: ఫాిడాకళీంగ్ దావమహ మ మిడలిు ఆచిినపడె మిడక్షన్ యధానభు యఴమించండి? 

జరహఫు 2: తృహిక్టీశనర్ భానమఴల్ లో ఆచిిన ధ్ధతి కి్హయం నడెచక్ోండి.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

విన 3: లలలలో పలలల ట్ ఴషత ందా ? 

జరహఫు 3: ఓన ఎందఔంట ేరహమకి్త ఆచిిన రహక్తసనశేన్ ఴలన హతుఔయబ నై టాక్తసన్ లు రహమిలో చేమ ిఈంటాభ.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

విన 4: నా శేంటు ఈరహషంలో ఈననపడె ఔడా మ మిడి రేషక్ోఴచాి? 

జరహఫు  4: ఓన తన మధాయధగిహ డోళజే్ కి్హయం మ మిడి రేషక్ోఴచి. ఆలా చమేడం ఴలన  వమీయంలో ఈనన హతుఔయ 
దామహధ లు తవయగహ ఫమటఔు ంఫడతాభ.  
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

విన 5: తిీ శేంటు ఔు ముదట ిడోస్  ననేే షవమంగహ రేసహత న. ఄదయేధంగహ ముదటిసహమ ిరహమ ివమీమహతుక్త ఏదభనా క్టరం 
మహళటేపడె శేంటు వమమీహతున తాఔఴచాి ? 

జరహఫు  5: లేద. తృహిక్టీ శనర్ ఏ శేంటు వమమీహతున తాఔమహద. ేశంటు తనంతటతానే క్టరం మహషక్ోరహయౌ. ఔరేళ ేశంటు చతేేలు 
ఄందఔు షసఔమించఔతృో తే శేంటు తాలఔు దఖగయ ఫంధఴపలు, రహమతిు ేిమించేరహయు అతు చమేఴచి. జార్ నండి క్టరం 
తీళటేపడె ఔడా ఏదభనా తృహల ళీక్స ఖమటి  లాంటదిి ఈయోగిళేత  క్టరం ఔలులతం క్హఔుండానఽ ర ైఫరశిణ్ తృో ఔుండానఽ ఈంటుంది. 
ఔరళే ేశంటుఔు ఏదభనా ఄంటురహమధి ఈననటలభతే అ ేశంటు షంయక్షఔుడె నయేుగహ చేతేలన ఈయోగించఔుండా చతేేలఔు 
గౌల స్ ఴంటయి దమించ ఴచి.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

విన 6: ఔ రహమహత లేక లో తృహిక్టీశనర్ ఄమోభతా లేదా జుటుీ  మహయౌతృో ఴడం (ఄలోళమ) రహమధిక్త  CC11.2 మ మిడి ఆచిినా 
ఈయోఖం ఔలఖఔ తృో ఴడంతో ేశంటు ర ంటుిఔ తో నోసో డ్ తమాయు చళే ఆచాినతు మేొకనానయు. ఆలా నోసో డ్ ఎలా తమాయు 
చ మామలో దమచళే చ ండ?ి 

జరహఫు 6: నోసో డ్ తామాయు చేషక్ొనడాతుక్త ళతుమర్ తృహిక్టీశనర్ ల ఴలెనే మీ దఖగయ ఔడా (SRHVP) ఈండాయౌ. ఔనఔ మీయు 
ళతుమర్ సహథ భక్త ఎదఖడాతుక్త మితినంచండి. SVP సహథ భక్త ఎలా చమేహలో త లుషక్ోఴడాతుక్త యఴమహలక్ోషం మీ ళేీట్ లేదా దేవప 
క్ోఅమిినేటర్ న షందిించండి. ఔరళే మీఔు మ మిడ ిక్హరహలనఔుంటే మీ తృహింతంలో ఈనన ళతుమర్ తృహిక్టీశనర్ న షందిించండి.   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

విన 7: SRHVP లో మ మిడ ితమాయు చళేే టపడె గహతూ గోయల ఫాటిల్ న 8 అక్హయంలో ఉటేపడె గహతూ తిేమఔంగహ తుమైదశించిన 
భంతంి గహమతీ ిగహతూ లేదా భమైదభనా భంతంి ఈందా ? 

జరహఫు 7: లేద మీయు ఏ తృహియధన ఐనా లేదా మీఔు నచిిన ఏ భంత ిబ ైనా జంచ ఴచి. ఐత ేదాలీ  తు భాతంి సాదమ రహళ 
ఐన బఖఴంతేడి  నై లఖనం చేమండి. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

విన 8: ఎఔుకఴ సహయుల  క్హప తాిగై ఄలరహటు ఈననరహయు క్ పన్ లేనటిీ  క్హప తు తాిఖడం షయభనదనేా  . 
జరహఫు 8: క్హప తాిఖడంలో ఄషలు షభషమ దాతులో ఈనన క్ పన్ ఖుమించి క్హద దాతులో ఈనన మడైిభయశన్ . రహషతరహతుక్త  భనం 
తుతమభూ తీషఔునే అహయ దామహధ లభన ఄయటిండె, క్హమమ టుల  అలుఖడిలు, యౌభా తెన్ , ఫ్జిిల్ నట్ (దీతులో భమింత ఎఔుకఴ) 
యటలిో తృర టాళమం, మైడమిం ఎఔుకఴగహ ఈండడబకే్హఔ మైడయిో ధామిభఔంగహ ఔడా ఈంటాభ. తుజం చ తృహలంటే భానఴ వమయీం 
ఔడా తఔుకఴ మోతాదలో మడైియో ధామిభఔంగహనే ఈంటుంది. ఖతంలో సొమియోతీ ళదాధ ంతాతున అధాయం చషేక్ొతు క్హప ఴదదతు 
చేేరహళుభు. క్హతూ షిత తం తృహఴప వతాఫాద తుక్త  గైహ ర ఫైరి తో ఄనఫంధం ఏయడ ిఎందమో తృహిక్టీశనయల నండి పడాఫాక్స తీషఔునానఔ   
మైడభియశన్ క్త షంఫంధించినంత ఴయఔ ఔ ఄయటి ండె ఎంతో ఔ ఔప క్హప ఔడా ఄంతే. భనం మ మిడి తీషఔునే షభమంలో 
20 తుమిషహల ఴమఴధి తృహటించి నంతఴయఔ క్హప తాిఖడం ఴలన ఆఫఫందమేీ లేద.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

విన 9: క్హభన్ క్ొమోఫ ఫాఔుస నండ ిఔక చఔక మ మిడ ితు దాదాప 60 గోయలు ఈనన ఫాటిల్ లో రేసహత భు. నా ఈదేదవమం లో 
 ైననన 10 గోయలు ఇ మ మిడి చఔకన లుిఔుంటాభ. భనం ఎంత 8 అక్హయంలో ఫాటిల్ న తినటిక్ట మిఖతా 50 గోయల 
మళిథతి ఏమిటి ? 

జరహఫు 9: అలోచన యంగహ చ తృహలంటే మీయు షమగిహనే చ తృహయు. ఔక మ మిడి చఔక ఄతున గోయలన చయేద. ఐత ేఇ మ మిడి 
లుిఔునన గోయలు మిఖతా గోయలన తాక్తనపడె ఄయ ఔడా ర ఫైరశిణ్ ఖరఴ సహత భ.  

************************************************************************************************ 
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 దిఴమ ర దైమతు దిఴమ రహణ ి 

 

“శు క్షి మిగద్ఽలకు మానవుతు వల  గుండజెబుులు, జీరణ సమసాలకు గుర కవు. కరణం ఏమిటంటే అవి ికితిలో సహజంగనే 
లభంచే దారధలము తీసఽకొనఽచఽండ్గ మానవుడ్ు రుచికజ బాతుసఅయా వండిన, వేన దారధ లు తీసఽకుంటూ ఉంటాడ్ు. ఈ నాటి 
మానవుడ్ు రకరకల కితిమి దారధ లు, మతుా  దారధ లు, మద్ాము వంటి ఆరోగాతుకజ హాతు కయౌగ ంచే దారధ లు తీసఽకుంటూ 
ఉనాిడ్ు. అలాగే శుక్షమిిగద్ఽలు సహజమ ైన జీవనవిధానము అవలంభసాా  ఉంటె మానవుడ్ు కితిిమ జీవన విధానము 
దాార ఆరోగాతుకజ తృడ్ుచేసఽకుంటునాిడ్ు. ఆహారము విషయంలో మితము హితము తృటించి నుడే మానవుతుకజ వాధఽలు 
ద్ారమయ చకకతు ఆరోగాము చేకూరుతుంది. యావతుా  సిషీ  నఽండి మానవుతు వేరుచసేేది అతతుకజ దెవైము ిసదించిన విచక్షణ 
అనే అద్ఽుత గుణమే. కనఽక ఆహార విహరద్ఽల విషయంలో ఈ విచక్షణ, వివేకము ఉయోగ ంచి  సంూరణమ ైన ఆరోగాంతో జివించ 
గలగయౌ.”            

…సతాసయబాబా, “అహయభు. ఖుండ  భమిము భనష” ఄఴతాయ రహణ,ి 21 జనఴమ ి1994 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf 

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

 

“మతుష ఇతరుల చేత సేవింబడే దాతుకనాి ఇతరులకు సేవ చేసేటంద్ఽకు ఎుపడ్ా సంసద్ఽధ డ్య ఉండాయౌ. మనకనాి ఉనిత 
సితి లో ఉని వర తు సేవించడ్ం చాలా ఉతామం. మనకు సహాయకులుగ ఉని వర  విసయంలో వర  సేవలనఽ అజమాయష 
చేయవచఽు. కతూ మనతో సమానసి యలో ఉని వర  విషయంలో ఇది కూడ్ద్ఽ. అలాగే తురుేద్లకు,తుస్హాయులకు,ఏ విధమ ైన 
ఆసర లేతువర కజ సవేచేయడ్ం అతుాతామమ ైన సధన..”  

…సతాసయబాబా , “సేవచయేడాతుకే జనమ   ” దఴిమ రహణి ,  1987 ళ  ీంఫర్ 19  
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-26.pdf 

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

 ికటనలు   

భవిషాతుా లో తురాహిం బర నఽని సద్సఽ్లు  

 ఇండియా ుటీర ా : SVP ఴర్క షహప్ 24-28 నఴంఫర్ 2017, షందిించఴలళన రహయు ఴభే ఇబ భల్    
99sairam@vibrionics.org 

 ఇండియా ుటీర ా: AVP ఴర్క షహప్ 22-26 జూలెై 2018, షందిించఴలళన రహయు లయౌత, ఇబ భల్    
elay54@yahoo.com లేఔ తౄో న్ నంఫయు 8500-676 092 

 ఇండియా ుటీర ా: AVP ఴర్క షహప్ 18-22 నఴంఫర్  2018, షందిించఴలళన రహయు లయౌత, ఇబ భల్    
elay54@yahoo.com లేఔ తౄో న్ నంఫయు 8500-676 092 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-26.pdf
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
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 ఇండియా ుటీర ా: SVP ఴర్క షహప్ 24-28 నఴంఫర్ 2018, షందిించఴలళన రహయు ఴభే ఇబ భల్    
99sairam@vibrionics.org 

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

 అద్నముగ  

1/ ఆరోగా చిటాకలు  

జీవితాంతం సధారణ రకాతోృ టు (BP)తో జీవించడాతుకజ సఽలువ నై మారగ లు! 

1. ిధానమ నై త. యొకక తురమణము  1-5 : భన ఖుండ  క్ొటుీ ఔునన తిీసహమి ఄది తృహిణరహముఴప తో ఔడిన యక్హత తున ధభనల 
లోతుక్త షయపమహ చషేత ంది. షసజంగహ ఄపడె యఔతతృో టు ఎఔుకఴగహ ఈంటుంది దీతుతు ళసోీ యౌక్స  ిజర్ ఄంటాయు. ఄలాగ ైమ ండె 
సాదమ షందనాలఔు భధమ యమహభం లో యఔతతృో టు తఔుకఴ ఈంటుంద ిదీతుతు డమాసోీ యౌక్స  ిజర్ ఄంటాయు. భన దేసంలో ఖుండ , 
యఔతనాయళలు, భూత ిండాలు, యఔతతృో టున షభ ళథతిలో ఈంచంేదఔు యషయం షసఔమించఔుంటృ ఈండ ేమంతాింఖం ఈండి 
దేహతుక్త క్హఴలళన యక్హత తున షయపమహ చషేఽత  ఈంటాభ. ఆటిీ  షయపమహ లేఔతృో తే వమీయ భనఖడఔు క్హఴలళన తృహిణరహముఴప ఄందద. 

త. తు సహధాయణంగహ షంకామ యంగహ ళసోీ యౌక్స భుంద దాతుక్తంద డమాసోీ యౌక్స ఈండే యధంగహ షఽచిసహత యు. సహధాయణ ఄఴగహసన 
క్ోషం 120/80 (mm of Hg) తు సహధాయణ యఔతతృో టు ఄంటాయు. ఓశద యంగహ రహడెఔలో 119/79 తు సహధాయణ యఔతతృో టు గహ 
ఴమఴసమిసహత యు. 140/90 ఄంతఔంటే ఎఔుకఴ న ఄధఔి యఔతతృో టు లేదా ఴెైర్ ట నషన్ ఄంటాయు. ళసోీ యౌక్స 120 నండి 139 భధమ, 
డమాసోీ యౌక్స 80 నండి 89 భధమ ఈంటుంటే దతీుతు తృహిధమిఔ యఔతతృో టు ఄతు దతీు టల  భందే జాఖరతత  డఔతోృ తే ఆద ేఴైె త.. గహ 
మణిమిషత ంద.ి  

ఄధఔి యఔతతృో టు యఔతభు యొఔక ఴతితడ ియఔత నాయళల  నై ఄధఔిభుగహ ఈననపడె ఔలుఖుతేంది. ఆద ిఖుండ   నై ఴతితడ ిఔయౌగించి 
ఄధఔి వరభఔు ఖుమి ఄభయమలా చళే హరీ్ ఎటాక్స, భూతిండాలు తుచ మమఔ తృో ఴడం, దాలీ  లోభు ఔయౌగటైటుల  తవయగహ తురహయణ 
చేటీఔ తృర త ేచిఴమకి్త భయణభు ఔడా తృర ందేలా చషేత ంది. ఄలాగై ఆది భన జిాస  తృహటఴభులన క్షీణత తృర ందేలా చమేడం, 

చితతర ైఔలమభు, బ దడె క్షణీత (ఄయౌజమిర్స డిళజ్) తృర ందలేా ఔడా చషేత ంది.  

2. హ ై త. లక్షణాలు 3-12: ఄధిఔ యఔతతృో టుఔు షంఫంధించినంత ఴయఔ ఔ భిాదఔయబ నై ఄంవభు ఏమిటంటే ఄది తభలో 
ఈననటుల  ఔడా చాలాభందకి్త త యౌమద. ఎందఔంటే దీతుఔంటు  తిమేఔబ ైన రహమధి లక్షణాలేమి ఈండఴప. ఐతే తృహిధమిఔ సహథ భలో 
ఈననపడె భన తలన క్తరందిక్త ఴంచినపడె బ ఔైభు లాగహ ఄతుషత ంది. ఄందయౄ ఄనఔుననటుల  తలతృో టు మహఴడం, 
భుఔుకర ంఫడి యఔతం క్హయడం ఈండఔతృో ఴచి. ఐనా రహమధి లక్షణాలు ఫమట డదేాక్హ రేచిఈండడం జీయతంతో అడెక్ోఴడబే. క్ొతున 
రహమధి లక్షణాలు ఏమిటంటే యమతీబ నై తలతృో టు, భషఔఫామిన దాలీ , యమీతబ ైన ఄలషట, ఄయోభమం, ఱహవవ తీషక్ోఴడంలో 
ఆఫఫంది, ఛాతీలో నొ, ఄషతఴమషతబ నై సాదమ షందన, ఛాతిలో, బ డ, చ ఴపలలో తృో టు, క్ొకఔక సహమి వమయీంలో ఄంతమీలనంగహ 
ఈనన రహమధి లక్షణం బేయఔు భూతంిలో యఔతభు జామీ ఄఴడం ఆటుఴంటి ఴతూన త..తు ఄనభాతుంచే టందఔు అసహకయం 
ఔయౌగించరేే. త.. తు భ్నంగహ చంళేే రహమధగిహ భుద ిరేళనటిక్ట భుంద జాఖరతతలు తీషఔుంటే దీతుతు తురహమించఴచి. 

3. అధిక రకాతోృ టుకు అనఽమాతుం ద్గ న కరణాలు 3-13: ఄధిఔ యఔతతృో టు సహధాయణంగహ ఴమష  యఖడం ఫటిీ  ఴచేి రహమదతు 
ఫాయషఽత  ఈంటాయు క్హతూ ఄనఔే ఄధమమనాల కి్హయం ఆద ిషంఴతసమహల తయఫడి భాంసహహయ ళఴేనభు,నఽన లు,తులవ చళేన 
అహయభు ఄమమిు ఄధిఔబ నై ఈప తీషక్ోఴడం ఴలన ఔలుఖుతేందతు షఽచిషత నానభ. క్ొఴపవతో ఔడని లక్హలు యఔతనాయళల 
గోడలఔు యేుఔుతృో ఴడంతో క్ొంత క్హలభు తమహవత యఔతనాయళలు ఆయుఔుగహనఽ తయుషగహన  ఐతృో భ  రహట ిసహఖుడె ఖుణాతున 
క్ోలోతాభ ఆది  ఄనఽసమంగహ యఔతతృో టు  ంచేందఔు మోక్ష షహమక్హమి ఓతేంద ి.   
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సహీ ర్ి ఎఔుకఴగహ ఈనన దాయధలభన మొట ీ , తృహసహత  భుదద   ముఔకజొనన,ఄననభు,అలుఖడిలు  ఆటుఴంటయి యఔతంలోతు ఆనసయౌన్ 
ఱహతాతున  ంచతాభ. ఆయ వమీయంలోతు సో డమిం ఱహతాతున  ంచి బ గనీలమం న ఫమటఔు ంసహత భ. దీతుఴలన యఔతనాయళలు 
నొక్తకరమేఫడ ినటుల గహ ఄభమ యఔతతృో టున  ంచతాభ. ఆతయ క్హయణాలన మిశ్రయౌళేత  వమీయంలో మూమిక్స మాళడ్ 
 మగిితృో ఴడం,చిననతనంలో తృో శక్హహయ లోభు, ధవతు,తయుచగహ గహయౌ క్హలుషహమతుక్త ఖుమిక్హఴడం(దీతు ఴలన ళషభు ఔడా 
ఎఔుకఴతృహళులోనే వమయీంలో చయేుతేంది),ధఽభతృహనభు,భదమతృహనభు,తుదలిేమి, జనమ యంగహనో ఆతయక్హయణాల ఴలన 
ఖుండ జఫుఫ,భధబేసభు ఈనన రహమతిో చమేి ఈండడం, ఉఫక్హమభు, ఱహమయీఔ వరభ లేఔతృో ఴడం ,ఄధిఔ ఫయుఴప ఆంక్హ 
యటతిోతృహటు భానళఔ అందోళన,ఴతితడి,ఆఴతూన క్హయణభఴపతాభ.దయదాశీఴఱహతత  ఖతంలో డాఔీయుల  ఇ ధిాన క్హయణాలన 
యషభమించాయు.   

4 . త.. యొకక తుపడ్ు సాచి కంగరు  డ్ుతుంద ి3,11,16 : యఔతతృో టు యొఔక క్ొలత మోజు మోజుఔు ఆంక్హ చ తృహలంటే ఖంటఖంటఔు 
భాయుత ఈంటుంది. ఔనఔ ఆది క్ొకఔకసహమి ఎఔుకఴ షఽచిషత ననటిక్తతూ ఔంగహయు డఴలళన ఄఴషయం లేద. ఔనఔ త.. 
చఽంచఔున ేభుంద ఎఴయభనా షమై ఱిహంతంగహ ఈండఖలఖడం లేదా దయీఘంగహ ఱహవవ తీషక్ోఴడం ఆలా చేమడం ఴలన త.. 
మీడింఖు తపగహ చఽఫడే అసహకయం ఈండద. ముదట ిసహమ ితీషఔునన క్ొంత యమహభం తయరహత మ ండఴసహమి తీషక్ోఴడం ఴలన 
షమభి ైన మడీింఖు చఽఫడ ేఅసహకయం ఈంటుంది. అందోళన, చొక్హక భడత షమగిహ లేఔతృో ఴడం, చేతితు షమమిభన ళథతిలో 
(వమీమహతుక్త లంఫక్ోణంలో చ భమ ఈండాయౌ)ఈంచఔతృో ఴడం ఆఴతూన భన త. తు 10% ఎఔుకఴ చఽంచే అసహకయం ఈంది. మ ండె 
చేతేల నండి ఔడా త. మడీంిఖు తీషక్ోఴడం భంచిదతు ఄధమమనాలు షఽచిషత నానభ. ఔరళే ఆలా తీషఔునపడె ఇ 
మ ండె మీడింఖుల భధమ ఴమతామషభు ఎఔుకఴగహ ఈంటే యఔతషియణ ఴమఴషథలో షభషమలు ఈననటుల  ఫాయంచాయౌ. ఄలాగ ైవమీయభు 
యొఔక యయధయక్హల బంగిభలు ఔడా (ఔమోిఴడంలో గహతూ యఱహర ంతి తీషక్ోఴడంలో గహతూ ) త.. మడీింఖు లో ఴమతామసహతున 
షఽచిసహత మతు ఄధమమనాలు ర లలడషిత నానభ.   

త.. దీయఘక్హయౌఔంగహ, ళథయబ ైన యధంగహ ఎఔుకఴ మడీింఖు చఽషఽత  ఈంటనేే ఄనామోఖమ షభషమలు ఈతనన భఴపతాభ త 
భమోయధంగహ క్హద. క్ొతున రహమహల ఴమఴధిలో ఔతూషం భూడె ఴెై త..మీడింఖు లన షఽచిళేత  ఄపడె త.. ఖుమించి అందోళన 
చ ందాయౌ క్హతూ  భమో యధంగహ బమడఴలళన ఄఴషయం లేద. ఐతే త..క్త షంఫంధించినతఴయఔ ఏదభనా ఄసౌఔయమభు 
ఏయడిత ేర ంటనే చఽంచక్ోఴడం ఈతతభం. ఄలాగై ఆంటలల న ేత..తు చ క్స చషేఔునేందఔు యలుగహ దాతుక్త షంఫంధించిన 
భిాణాలు, యధానభు తిీ ఔకయు త లుషక్ోఴడం ఈతతభం. 16 

5. హ  ైBP మనలనఽ అిమతుా లనఽ చసేఽా ంది3,13: ఄధఔి యఔతతృో టు ఄనదే ిభన వమయీంలో యఔతనాయళలు ద ఫఫతినానమతు, యఔత షియణ 
ఴమఴషథ ఄనామోఖమఔయంగహ ఈననదతూ అలవమం చమేఔుండా దీతుతు ఎదమోకరహలతూ త లడాతుక్త ఔ షఽచన. ఆది రహమధ ిక్హద క్హతూ 
వమయీభు లోల ఈననఄనామోఖమ షభషమన ఔిటించ ేఔ షఽచన ఴంటదిే. ఐతే దీతుక్త క్ొందయు భందలు రహడడం తృహియంతేంచి 
ఫాసమంగహ ఈండే లక్షణాలు తొలగహగహనే ఱిహంతంగహ ఈంటాయు క్హతూ లోలోల ఄది ఴాదిధ  ఓతేనే ఈంటుంది.   

6. అధిక రకాతోృ టు యొకక సాక్షమ అంశలు 17-18,41: ఆన పక్షన్ ఴలె యఔతతృో టు ఫమట నంచి ఴచేి ది క్హద. వమీయభు లోలే 
షాలీంఫడెతేంది. భనఔు ఔ విన ఈదభషత ంది వమయీభులోతు తిీ ఔణభు అమోఖమభుగహ జీయం ఫడేలా షాలీం ఫడితే భమి 
మోఖభు ఄనదేి ఎందఔు ఴషత ంది. ఄనగహ తృహిధమిఔ సహథ భలో ఄనగహ ఔణభు సహథ భలోన ేఏదో షభతౌలమభు ద ఫఫతిననది ఄతు 
ఫాయంచ ఴలళ ఴషత ంది. ఏయధంగహ ఐత ేషభషమ వమయీభు లోలే షాలీంఫడిందో  దాతు మషిహకయభు ఔడా లోలే ఈందతు 
ఖరఴ ంచాయౌ. అధామతిభఔ ఖుయుఴపలు, భతఖరంధాలు కి్హయభు భన వమయీం లోన ేఔ తిేమఔ యఫాఖభు ఆటిీ  ఔణాలన 
ఫాఖుచమేడాతుక్త భమిము తిమిగి అమోఖమభు షంతమించక్ోఴడాతుక్త తు చషేఽత  ఈంటుంది. ఐత ేఇ ఴమఴషథ  షఔరభంగహ తుచేమడాతుక్త 
షసజ ళదధబ నై వమీయభు-భనష-ఱహవష, అహయభు ఈండాయౌ త ఔాతిిభ దధతేలు, భందలు ఆయ వమీయభులో ఈండఴలళన 
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కతుజ లఴణాలు ఆటుఴంటి ఴతునంటితు ఫమటఔు ండం ఴలననే అమోఖమ షభషమలు ఏయడెతేనానభ. సహభ ర ైతిమాతుక్సస 
మ మిడిలు యఔతంలో చ ఔకయ ఱహతాతున షభతృహళులో ఈంచడం దావమహ త.తు తగిగంచడం దావమహ ఎంతో భంది డాఔీయలఔు తభ శేంటుల  
భందల మీద ఄధాయడడం తుమోధించాభ.  

7. లో త. 19-20: 90/60 లేదా ఄంతఔనాన తఔుకఴగహ యఔతతృో టు యొఔక మీడింఖు షఽచిషఽత  ఈంట ేఄది లో త. లేదా ఴెైతృో  ట నషన్ 
న షఽచిషత ంది. రహమధ ిలక్షణాలు లేఔుండా క్ైఴలం మీడింఖు భాతబి ేలో త.. తు షఽచిషఽత  ఈంట ేఄది రహమధి క్హద ఄతు ఖరఴ ంచాయౌ. 
క్ొంతభందిక్త ఇ మడీింఖు ఏ లక్షణాలు చఽఔుండా 90/50 ఔడా ఈండఴచి. ఄంతకే్హఔ  ఴెై త.. తో ఈననరహయు ఔడా ఄనగహ 
100/60 ఈననరహయు ఔడా లో త..తు తృర ందే ఄఴక్హవం ఈంద.ి ఐతే ఴెైత.. ఴలె క్హఔుండా లో త.. లో యఔత నాయళలలో యఔత 
రిహసభు న భభదగిహ ఈంటుంది. ఐతే ఆద ిభమీ న భభదళిేత  ఄతమంతభ్యౌఔబ ైన బ దడె, ఖుండ , భూతిండాలు, ఴంట ిరహటిక్త  
తృహిణరహముఴప భమిము తృో శక్హల షయపమహ భందగించడం ఴలన ఄది తాతాకయౌఔంగహ క్హతూ ఱహవవతంగహ క్హతూ ఇ ఄఴమరహల 
తుతీయున తృహడెచళేే ఄఴక్హవం ఈంది.   

8. లో త.. కజ కరణాలు మర యు దాతు లక్షణాలు 19-20: ఎఴమిక్ నైా షమ ైజవయం ఴచిినపడఽ, తూళుయమోచనాలు, రహంతేలు, ళత రల 
ఔభతే న లషమి షభమాలోల  ఎఔుకఴగహ యఔతం తృో భనపడె ఆటుఴంట ిషందమహబలలో సహధాయణంగహ లో త.. ఏయడెత ఈంటుంద ి
తమహవత తగిగతృో త ఈంటుంది ఔనఔ దాతు ఖుమించి ఄందోళన ఄఴషయం లేద. భనం చళేే తుతు ఫటిీ , అందోళన, రహతాఴయణ 
భాయులు, అహయభు, జీఴన యధానభు యటతునటి  ఴలన యఔతతృో టు సహధాయణంగహ భాయుత ఈంటుంది. ఐతే ళథయంగహ లో త. 
ఔనఔ మిక్హయిఴపత ఈంటే దాతుక్త క్హయణం ఖుమితంచి ర ంటనే తురహయణ చేటాీ యౌసందే. సహధాయణంగహ జనమ యంగహనఽ, ఴమషన ఫటిీ , 
భనం తీషఔునే భందల ఫిాఴభు, ఄనాయదరత, తృో శఔ యలుఴలు లేతు అహయభు, ఖుండ  తుతీయు, నమహలఔు షంఫంధించిన 
యుఖభతలు, హమోభన్ లోభు, గహమభు లేదా షహక్స తినడభు యటఴిలన లో త.. ఏయడెత ఈంటుంది. ఄలాగ ై 

తల రహయౌతృో త ఈండడం, ఔండెల  తియఖడం, తలతృో టు, భూయి తృో ఴడం, తూయషం, ఄషశీబ నై దాలీ , అందోళన, ఖుండ దడ, 
ళథమితంగహ లేఔతృో ఴడం, దాసంగహ ఈండడం, లేచినపడెగహతూ, ఔయుిననపడెగహతూ లేదా వమయీ బంగభి భాయుిఔునన 
షభమంలో గహతూ యక్హయభు ఄతుళేత   బ దడెఔు షమిడినంత యఔతం ఄందడంలేదతు  దాతుక్త తగయిధంగహ తిిషందించాలతు షఽచన.   

9. సహజ సద్ధంగ BP తు నారమల్ గ ఉంచఽకునే విధానము 3,21-40: 

(i) సో డిమం న భమమిు సో డిమం తో ఔడని దామహధ లన (ఎఔుకఴ ఈప ఈనన ఏ దాయధననభనా) దఽయంగహ ఈంచండి. 
సో డిమం భనవమయీంలో దఴి దామహధ లు, షభతృహళులో ఈంచడాతుక్త,ఔం డమహలు, నమహలు చఔకగహ తుచేమడాతుక్త ఈఔమషిత ంది. క్హతూ 
ఎఔుకఴ తృహళులో ఇ సో డిమం తీషఔుంట ేఆది యఔతంలో తూటి ఱహతాతున  ంచి తదావమహ గన మిభాణం  యఖడంతో త. ఔడా 
షసజంగహనే  మిగితృో తేంది. సో డిమం యొఔక ధిానబ ైన అధాయభు సహధాయణ ఈప. ఆద ిమొట ీలు, ండ ిఴంటలు, ర నన, తౄహసీ్ 
పపడ్, సహస్ లు, షలాడ్ లు, భసహలాలు, చిళైు, ఴండని అహయంలోనఽ ఆది ఈంటుంది. భనఔు క్హఴలళన సో డమిం ళైు, 
ఔయగహమలు, తృహలఈతతేత ల, పధానామలు లో ఈంటుంది ఔనఔ సో డిమం ఎఔుకఴ తీషఔుంటునానభన ేబమం ఏమీ 
లేఔుండా యటితు తీషక్ోఴచి.   

(ii) సో డిమం సహథ నంలో తృర టాళమం న చేయుిక్ోండి.  
తృర టాళమం క్ొఫఫమనితూటలిోన,  యుఖులోన, పలలతు ండలలోనఽ, ఄయటిళైు, దాతుభభ ండెల , ఈళమ ిఔమలోన, జలాద యు 
ండలలోనఽ, ఎండెదాిక్ష, కయౄజ యం ఄలఫఔమహ ండలలోనఽ, అఔుచితు ఔయగహమలు, క్ైయటుల , చిలఔడ దంలు, టభాటాలు, 
ఫటాతూలు, చిఔుకడె ఆంక్హ ధానామలతునంటలిోనఽ ఆద ిలబమభఴపతేంది. ఎఔుకఴ తృర టాళమం ఔయౌగని దామహధ లు యఔత నాయళల గోడల 
 ైన ఴతితడి తగిగంచి  త. తు నాయభల్ లో ఈంచడబే క్హఔ యఔతంలో ఈనన సో డమిం న షభతౌలమం చమేడం దావమహ భూతంి దావమహ 
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ఫమటఔు ంరమేఫడెతేంది. ఄలాగ ైత.. క్త షంఫంధించిన  ఄతున కతుజ లఴణాలన షభతృహళులో ఈంచి ఖుండ , 
భూతిండాల షభషమలన తగిగషత ంది.    

(iii) బ గనీలమం & క్హయౌషమం, భమిము B3, C, E, K, & D యటమినలతో ఄనఫంధ అహయభు: 
మ గనిషయం భన వమీయంలో యఔతతృో టు, యఔతంలో చక్ కయ ఱహతభు, ఎభుఔల  యుఖుదల ఴంటి ఄనఔే ఴమఴషథల తుమంతణిలో 
షహమక్హమిగహ ఈంటుంది. ఆద ిఅఔుచితు ఔయగహమల లోనఽ ధానమభుల తృర టుీ , ప ధానామల లోనఽ లతేషత ంది. కయిౌయం 
 యఔత తృో టు తుమంతణి క్ోషం యఔత నాయళలు తగింప, ఴదలు ఄఴడంలో షహమక్హమగిహ ఈంటుంది. ఆది తృహల ఈతతేత ల, భుదయు 
అఔుచితు క్హమఖూయలలోన, ఫాదాం, నఴపవలు, తోటఔయ, గోంఖూయ, ఖషఖసహలు ఴంటి రహటలిో షభాదిధగహ లతేషత ంది.  

విటమిన్స B3 అఔుఔయలలోన, ధానామల లోనఽ దొమకి్ై  ఇ యటమిన్ యఔత ఔణాలన వక్తతఴంతం గహన, భాదఴపగహన చేమడం 
ఴలన ఖుండ జఫుఫలు ఴచేి భిాదాలన దఽయం చషేత ంది. విటమిన్స  C ధభనలలో పలక్హలు ఏయడఔుండా క్హతృహడెతేంది. ఆది 
ఄయటిళైు, ఄరోఔడో  ండె, జాభ, పచిక్హమ, ఫ్మీర ండె, తుభభ జాతి ండెల , మైఖుండెల , క్హమఫరజీ, ఫరి ఔయ్, టభాటాలు, 
అలుఖడిలు, ఎయరతు యౌ దంలు ఆఴతూన ఄధిఔ ముతతంలో C యటమిన్ ఔయౌగి ఈంటాభ. విటమిన్స E ఄనదే ియఔత నాయళలన 
అమోఖమంగహ ఈంచతేంది. ఆది ఫాదాం, హజ ల్ ండె గింజలు, తృర దద  తియుఖుడెగింజలు, అఔుఔయలు, ధానామలు, చిలఔడ దంలు, 
ఄఴఔడో ండె,ఫొ తృహభ, భమిము తూయౌ ఫ్మీర ండలలో షభాదిధగహ లతేషత ంది. విటమిన్స K1 ఄనదేి యఔతం ఖడి ఔటీడాతుక్త 
ఈయోఖడెతేంది ఆద ిఅఔుచితు ఔయగహమలభనటిీ   తృహలఔయ, తోటఔయ ఴంటి అఔుఔయలు, ర లుల యౌల , క్హమఫరజీ, క్హయౌఫ్లఴర్ 
లాంటి ఔయగహమలు, త లల  ఈయౌలతృహమలు, క్ొంత బేయఔు పయౌమఫట్ిీన డ ైమ ీ ఈతతేత ల, దోషక్హమలు, ములక్ తితన యతతనాలు, పు న  
ండెల , తేలళ యటలిో ఔడా లతేషత ంది. విటమిన్స K2  ఄనదేి చినన ేిఴపల గోడలఴదద  ఈనన ఫామక్టీమిమా దావమహ K 1 నOచి 

ఈతతిత  చేమఫడెతేంది. K2 ఄన ేయటమిన్ వమయీంలో క్హయౌషమం న ఈండఴలళన సహథ భలో ఈంచడందావమహ ఎభుఔలఔు పలీతు 
ఔలుఖచళే (అళీయోతోృ మోళస్) ఎభుఔల ఫర లుతనాతున తురహమషిత ంది.  

విటమిన్స D ఄనదేి వమయీంలో క్హయౌషమం తు ఖరఴ ంచడాతుక్త ఄతమఴషయభు. ఇ యటమిన్ న షఽయమయశిభ నండి ఖరఴ ంచడం ఎంతో 
ఱేరమషకయం. ఆండిమా లో జమిన ఔ షమైవ కి్హయభు భధామసనం 11 నండ ి2 ఖంటల ఴయఔ ఎండఔు  ఖుయభనపడె భన 
వమయీభు ఄధిఔ ముతతంలో యటమిన్ D3 తు ఖరఴ షత ందతు త యౌంది. ఔ షఽచన కి్హయభు రహమహతుక్త మ ండె లేదా భూడె సహయుల  20 
తుమిషహల తృహటు ఇ షభమంలో చతేేలు, భుకభు, క్హళుఔు ఏ అచాిదనా లేఔుండా తులఫడతిే భన వమీమహతుక్త క్హఴలళన 
యటమిన్ D ూమితసహథ భలో ఄందతేందతు తయేౌంది. షఽయమయశిభ ఄందఫాటులో లేతురహయు K2 న షలబ ంటు గహ తీషక్ోఴడబే 
ఈతతభం. 

iv) క్ పన్ (ఆద ిక్హప లో ఈంటుంది) తీషక్ోఴడం తగిగంచండి. ఎందఔంటే ఆది యఔతషియణ ఴమఴషథన ఈతేతజ మచిి ఎడినియౌన్ ఴంట ి
హతుఔయబ నై హమోభన్ లన ఈతతిత  చేమడంతో ఄయ యఔతంలో ఔయౌళ సాదమ షందనన  ఄలాగై యఔతతృో టున ఔడా  ంచతాభ.   

(v) క్ొతున షయళబ నై ఖాస చిటాకలన తృహటించండి. 

ఔ చ ంచాడె తనే న రడేి తూటతిో తీషఔుంటే ఄది యఔతతృో టున షభం చషేత ంది. ఔ గహల ష సర యక్హమ యషం మోజుఔు మ ండె సహయుల  
తీషఔుంట ేఄది ఄధఔి యఔతతృో టున తగిగషత ంది. అముమైవదం  కి్హయం ఄయ చ ంచా దాయౌిన చ ఔక చఽయణభు, లేదా ఔ చ ంచాడె 
ధతుమాలు మహతంితా తూటలిో నానఫట్ిీ  ఈదమబే తీషఔుంట ే ఄద ిఄధిఔ యఔతతృో టున తగిగషత ంది. ర ననూష  నై ఐష భుఔకలతో 
బ లల గహ మహమడం ఴలన ఔడా త తగిగతేంది. ఄలాగ ైధిభ చిక్తతస భాదిమగిహ ర ంటన ేఄధఔి యఔతతృో టున తుమంతిించడాతుక్త 
ఈంఖయప రేలిున క్ొంచ ం ళేప నొఔకడం దావమహ ఈయోఖం ఈంటుంది.   

(vi) త.. తుమితతం క్ొతున తుమహభణాతభఔ షఽచనలు  
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 తగనింత తూయు తాిఖుత వమమీహతున అయదరంగహ ఈంచక్ోఴడం, ఱహవవ ఔు షంఫంధించిన దధతేలు ఄనషమించడం, యోగహ, ధామనభు 
ఴంటయి శిక్షణ తృర ందని ఴమక్తత ఴదద  నేయుిక్ొతు ఄనషమించడం దావమహ భనో వమీమహలన షభ ళథతిలో ఈంచఴచి. ఄలగ ైఏదభనా 
ఫాందంలో ఫాఖభభమ క్హయమఔరభాలు తుయవఴ ంచడం, తుసహవయధ ళఴేలు చమేడం ఄలరహటుగహ భాయుిక్ోఴడం దావమహ 
ఫారోదేవగహలన అందోళన న ఄమిఔటీఴచి. భానఴ జీయత లక్షయమతున దే దే భననం చసక్ోఴడం దావమహ  ఔడా 
ఎలలపడఽ ఱిహంతంగహ ఈండే ఄఴక్హవం ఈంద.ి 

 ఔంపమటర్ లో యడియో గైం అడే లలలు తయుచఽ ఄఱహంతిక్త ఖుమి ఓతేననయంటే రహయు బయశమతేత లో యఔతతృో టు షభషమలు 
ఎదమొకంటాయు. ఔనఔ తయౌలదండెిలు తభ లలలన ఱహమయీఔంగహ ఫమట ఄదే అటలన అడడం, ఄటుఴంటి ఔాతామలు 
తుయవఴ ంచేందఔు తృో ి తాసస యచాయౌ. ఄలాగై ఔాతిభింగహ ఫాటిల్ తో తృహలు తాిగరైహమిఔనాన తయౌల తృహలు తాిగై లల ల లో యఔతతృో టు 
షభషమలు తఔుకఴ ఴచేి ఄఴక్హవం ఈంది. 

 వమయీ ఫయుఴపన ఄదపలో ఈంచక్ోండ ిBP ఈనన ఔుటుంఫ నేథమం యశమంలో తఖు జాఖరతత  తీషక్ోండి.  

చిఴయగహ ఄషలు యశమం ఏమిటంట ేభనం తీషఔున ేక్ొతున భుంద జాఖరతత  చయమలు42 ఄనగహ ఔిాతి ళదధంగహ భన జీఴన ఱ ైయౌతు 
భాయుిక్ోఴడం, షసజ ళదధబ నై షభతృహళులోతు అహయం, ఄపడపడఽ మకీ్షల చభేంచక్ోఴడం దావమహ తుమహధ మించక్ోఴడం 
షభమానఔలంగహ చిక్తతస చేభంచక్ోఴడం ఆయ త.. నండి భనలన దఽయంగహ ఈంచతాభ.   
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