
 

 

1 

                  సహభ ర తైిమాతుక్స్... ఈచితబ నై, నాణయబ నై ర ైదయ షంయక్షణ దివలో - మోఖులఔు ఈచితం 
 

సాయి వ ైతియోతుక్స్ వార్ాా లేఖ 
www.vibrionics.org 

 

“ఎపుడ ైత ేతూ ఔంటిక ిఔ మోగి కహతు లేఔ భానళఔంగహ, ఱహమీమఔింగహ దయబలత చ ందని భతుల కహతూ ఔతుసహా డో , ఄద ేతూ ళఴేఔు 
సహా నభతు త లుషకో”                                                                                                  …         శీ్ర షతయసహభ ఫాఫా 
షంపటభు 9 షంచిఔ 3                                                                                                                         బ/ేజూన్ 2018                                                          

                                                                          ఈ సంచికలో                                                                                
 డా.జిత్ క ేఄఖగమహఴల్ యొఔక డ స్కక నండ ి        1 - 2 

 తృహికటీశనయల యఴమహలు                                                         2 - 6 

                       ర ఫైరి  మివీభాలు (మెబ డలీు) ఈయోగించిన కషేల యఴమహలు        6 - 13 

 వినలు జరహఫులు       13 - 15 

 దిఴయ ర దైయతు దిఴయ రహణ ి          15  

 ఔిటనలు          16  

 ఄదనంగహ      16 - 21 
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ిమబ ైన ర ఫైరి  తృహికటీశనమహల మహ, 

అమోఖయషంయక్షణఔు షంఫంధించినంతఴయఔు చికతిా్ యంగహలలో తు చళేే రహమికి భన ిమతభ బఖరహన్ చ ున భుకయబ నై 
భాటలన ఈటంకషిఽా  ఇ రహయసహతున తృహియంభిసహా న “డాఔీయలల  తభ ఴదదఔు ఴచేే మోఖులఔు ధ మైహయతున తుంతృహయౌ. రహమితు మీక్ించే 
టపుడె రహమతిో ముకంలో చియలనఴపఴలు చిందషిఽా  ేభిగహ దమతో భాటాల డాయౌ.’’ షతయసహభ రహణి 6 పఫఴిమ ి1993. ర ఫైరి  
తృహికటీశనయలగహ భనం మోఖులతో ఴయఴసమించే షభమం లో ఈననతబ నై భానళఔ ళాతి లో ఈండటం దాఴమహ సహఴమి చ ున 
యధంగహ దఴియ ేిభ అఴమించిన క్తేంి నండ ిభనం రహమతిు  షంిదించటం చమేాయౌ. ఇ కిిీమ భన ర దైయ యధానాతున ‘‘చికతి్ 
సహా భ నండ ిమోఖ తురహయణ సహా భకి చయేలషా ంది ఄనదేి నా గిహఢ నభమఔం. ఔనఔ భనలో ఄటిీ  ఈదాతా ఫాఴన ఈదభంచాయౌ.  

 అధాయతిమఔత చికతి్  ై ఫిాఴభు చఽ అమోగహయతున బ యలఖుయలషా ంద ిఄనే యశమం ర ైతయిోతుక్స్ భాయగదయవఔ షఽతాిలలో 
భుకయబ ైనది. సహఴమిరహయల ఫర ధించిన 5 భానఴతా యలుఴల ైనటిీ  షతయ, ధయమ, ఱహంతి, ేిభ, ఄఴ ంషలన తృహటించడబ ే
అధాయతిమఔత. యటతిు సాదమపయఴఔభుగహ అచమించడభు దాఴమహ అధాయతిమఔ పమోఖతి, తదాఴమహ ఔ భంచి ర ైతియో 
తృహికటీశనమహగ  భామే ఄఴకహవభు ఔలుఖుతేంది. 

సహధాయణంగహ భన  దదలు ‘’ఄనామోఖయం ఔయౌగహఔ ఄఴషా డే దాతుఔనాన భుంద జాఖీతా భంచిదతూ ‘’ లేదా ‘’ ఔ తృ ండె చికిత్ 
ఔనాన ఔ ఓన్ భుంద జాఖీతా భంచిది ‘’ ఆలా ఄనేఔ యధాలుగహ సహబ తలు చ పత ఈంటాయల. మోఖతురహయణ తృహిభుకయం 
ఖుమించి ఆంతఔంట ేఎఔుకఴ నొకిక చ ులేభు. చాలా భంద ితృహికటీశనయలల  మోగహలు ఫౌతిఔంగహ షిుటభభయయ భుంద ే 
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తురహమించటాతుకి మితనం చషేా నానయల. ఄభనా ఇ యశమంలో భాఔు రహిత ూయఴఔబ ైన తురదేఔిలు ఏయ ఄందలేద. ఔనఔ 
ిర ంటవి్ కేర్ ఔు షంఫంధించిన మోఖచమితలిన భాతో ంచకోఴలళందిగహ తృహికటీశనయలందమికట యజఞా  చషేా నానన. ఆుటిక ే
భాఔు చమేిన కొతున యజమఴంతబ నై రి ంటవి్ కేర్ యఴమహలన ఫటిీ  4స షంఴత్మహలు దాటిన రహమకిి ఴమష్ మీతాయ చఔకయ 
రహయధి ఴచేే ఄఴకహవం ఈంద ిఔనఔ రహమకిి  CC6.3 Diabetes ఆంకహ 6స షంఴత్మహలు దాటిన భఖరహమకిి తృర ి ళేా టే్ యొఔక 
ఴ ైర్ టరి ప లేదా ఄతి  యలఖుదల న తుమోధించడాతుక ి CC14.2 Prostrate భమమిు కేన్ర్ నేథయం ఔయౌగిన ఔుట ంఫాలఔు 
 CC2.1 Cancer న ఆఴఴటం  జమిగింది. ఇ యధంగహ ేశంట  యొఔక ఔుట ంఫ చమతి ిభమిము ర ైదయ చమతిని దాలీలో 
ఈంచకొతు రహమకిి  దయీఘకహయౌఔ రహయధలు సర ఔఔుండా భుందజాఖీతా కోషం ర ఫైరి  తురహయణులన ఆఴఴఴలళ ఈంట ంది. 

మీ యొఔక భాష తురదేకిిలన అన్ ల ైన్ లో ంంచభతు దే ద ేయజఞా  చషేా ననుటికట ఇ యధంగహ ంరేహమి షంకయ ఖత 
మెండె న లలుగహ ఔీభంగహ తఖుగ త ఴసరా ంది. ఫసుఱహ తృహికటీశనయలఔు తభ భాష తురదేిఔలన భన ర ఫ్ై్ట్ లో నమోద 
చేమడం ఔశీంగహ ఈందేమో. ఇ ఆఫబందితు ఄధిఖమించడాతుక ిబేముఔ తియేఔబ ైన ఆబ భల్ admin@vibrionics.org న 
తృహియంభించాభు. మీఔు అన లల న్ మితృర యలీ  ండం ఆఫబందఔియంగహ ఈంట ేఇ ఇబ భలు ఎడ సి్క దాఴమహ షలుఴపగహ షభాచాయం 
ంఴచే. ఆది ఔడా ఔశీంగహ ఈంటే మీ తృహత దదతిలోనే షంక్ిా షభాచాయం (sms) దాఴమహ కహతూ తౄర న్ దాఴమహ కహతూ మితృర యలీ  
ంఴచే. 

తృహికటీశనర్ గహ మీ సహా నాతున బ యలఖుయలచ కోఴడాతుకి ఎఴమెతైే AVP గహ భూడె న లల ఄఫాయషం ూమిా చేషఔునానమో రహమతిు 
ర ంటనే  applicationjvp@vibrionics.org కి బ భల్ ండం దాఴమహ VP సహా భకి దయకాషా  చేమఴలళందిగహన 
ఄదయేధంగహ  IASVP లో షబుయలు కహఴలళందగిహనఽ యజఞా  చేషా నానభు. VP భమిము  సైహా భలో ఈననరహమిక ి IASVP లో 
షబుయలు కహఴడం ఆపుడె తుతుషమి చేమఫడింది. 

భన బూ ఖీసం ఎంతో హాతుఔయబ ైన ఄనేఔ సహా భలన తట ీ ఔుతు న ట ీ కొతు భనఖలుఖుతేంది.  ఄదేయధంగహ భన 
ర ైతియోతుక్స్ మిశన్ ఔడా అధతుఔతా తృర ఔడల భిాదాలఔు ఫిాయతభభయయ భానరహయక ిభాతబిే కహఔ జంతేఴపలఔు, 
క్షులఔు ఔడా ఈవభనం ఔయౌగించ ేమతీిలో చికతిా్ యధానాతున భుందఔు తీషఔు ర ళైతోంది. షిా త మిళాతిలో ఏది 
ఄఴషయమో దాతున ేభనం ఄందించఖలుఖుతేననందఔు ఎంతో అనందంగహ ఈంది. ఔనఔ మీ ఴయకిాఖత సహధనన బ యలఖు 
యలచకొతు జన ఫాసుయయయతుక ిదఖగయఴపత అనందాతున ఄందమకిట ంచఴలళందగిహ యజఞా  చేషఽా  ! 

ేిభతో సహభ ళఴేలో మీ,  
జిత్. కె.ఄఖగమహఴల్ 
******************************************************************************************* 

 తృాికటీషనరల వివర్ాలు 

తృాికటీషనర్ 11583...ఇండియా  యయల ర దైయల ఔుట ంఫ నేధయం ఔయౌగని రహయల. ఐతే ఫర ధనా ఴాతాి  ైయమకిి ఈనన ఄభియలచి ఴలన యసహమన 
ఱహషాంే లో డాఔీమటే్ తీషకోతు ఔ ఆంజితూమింగ్ ఔయయఱహలలో ఄసర ళఏట్ తృర ి ప షర్ గహ ఆటఴీల కహలం 
ఴయఔ తుచేసహయల. యయల సహఴమి తౄర ల్్ లోతుక ి1995 లో ఴచాేయల. 1998 నండి తిీ షంఴత్యం 
పటీమిాతు దమివషఽా  ఫాఫా రహమ ిజనమదినోత్ఴం షందయభంగహ ఄఔకడ జమగిే బ డఔిల్  కహయంప్ లో ళా  ే
ర ైదయ తుపణుమహల ైన యమ ితయౌలక ిషహామఔుమహయౌగహ ళఴేలందించరేహయల. ఎపుడభతే ర ఫైరి  తృహికటీశనర్ 
గహ తుచేషా నన యమి సర దయలడె సహభ ర ైతయిోతుక్స్ ఖుమించి చ తృహుమో ర దైయమహయౌగహ ళఴే చమేాలనే 
యమి కోమిఔలఔు మఔెకలు ఴచాేభ. ర ైతియోతుక్స్ ర ఫ్ై్ట్ దాఴమహనఽ భమమిు రహమహా లేకల దాఴమహనఽ 
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ఇ ర దైయ యధానభు ఖుమించి త లుషకొతు ఆది సహఴమితో  తన ఫంధాతున దాఢయలషా ందనే నభమఔభుతో  ర ంటనే కోయల్లో ేయల 
నమోద చేషకొతు  2016 నఴంఫర్ లో AVP గహ శిక్షణ ూమిా చేషఔునానయల. 

యయల శిక్షణ తృర ందని షంఴత్యబే బ ంటమింగ్ యధానభు మహఴడం తన ఄదాశీం గహ ఫాయషా నానయల. మ ంటర్ 10375 దాఴమహ తన 
తృర ందిన షహామ షసకహమహలు రహమ ిభాయగదయవఔతఴం తాన ర ఫైరి  తృహికటీశనర్ గహ ఎదఖడాతుక ిఎంతో దోసద డా్ మతు తన 
ఔాతజఞతలు త లుపఔుంట నానయల. యమి భాటలోల నే చ తృహులంట ే‘’ కొతున న లలతృహట  తిీదనిభు బ ంటర్  యొఔక  
భాయగదయవఔతఴభులో భుందఔు సహఖడం తుజంగహ ఔ ఴయభు ‘’. తఴయలోన ేఄనగహ 2017 జూల ై లో VP గహ తృర ి మోశన్ తృర ందడం తో 
తృహట  నఴంఫర్  2017 నండి ఔ కొీ తా AVP కి బ ంటర్ గహ శిక్షణ ఆఴఴడం తృహియంభించాయల. ఆుటిఴయఔ యయల షఴలుకహయౌఔ 
భమిము దీయఘకహయౌఔ రహయధలభన జలుఫు, ఫ్ూల , ళ నైళ టైసి్క, చయమరహయధలు, ఈదయ షంఫంధబ నై రహయధలు, సర మిమాళస్క, 
కహయన్ర్ ఴంటి రహయధలతో ఫాధడెతేనన 300 భంది ేశంటల ఔు చికతి్ నందించాయల.   

యయల CC7.3 Eye infections యొఔక ఫిారహతున తన ఄనబఴం దాఴమహ యఴమషిా నానయల. షంఴత్య కహలంగహ ఫాధషిా నన 
ఔంటమిెు ఔుయలప ఇ మెమిడి తో రహయం మోజులోల నే పనమహఴాతం కహఔుండా తగిగతృర భన ర నైాతున ఆలా యఴమషిా నానయల. 7-

షంఴత్మహల ఫాఫుకి అడెఔునటేపుడె ద ఫబతఖలడం ఴలన ఔంటఖిుీ డె్   ైన యఔాం ఖడ్ఔటిీ  ఆన ె క్షన్ ఴలన నొు భంట 
ఔలఖసహగహభ. ఇ మెమిడి తృహియంభించగహనే నొు రహప భూడె మోజుల లోనే తగిగతృర మాభ. రహయం మోజులలోనే ఎయీతు భచే ఔడా 
తగిగతృర భంది.  

భమొఔ అషకిా ఔయౌగించే కషే యశమంలో 32 షంఴత్మహల ఴయకిా తుదలిో ఱహఴష తాతాకయౌఔభుగహ తుయౌచితృర ఴడం, యమతీబ ైన 
ఄలషట, తుదలిో తఖగయగహ ఖుయఔ  టీడం ఴంటి లక్షణాలతో ఖత 6 షంఴత్మహలుగహ ఫాధడెత ఈనానయల. యమిక ి ఖటిూట 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental &Emotional tonic + CC19.3 Chest 

infections chronic మెమిడితు ఄలాగే  మహతిి డెఔునభేుంద  CC15.1 Mental &Emotional tonic + CC15.6 

Sleepdisorders న షఽచించడం జమిగింది. ఇ శేంట  ర ైఫరి  మమెిడిలు తీషఔున ేషభమంలో భమే ఆతయ భందలు 
తీషకొనలేద. న ల మోజులోల న ేేశంట ఔు 50% బ యలఖుదల మెండె న లలలో 90% బ యలఖుదల ఔతుంచింది. 5 న లల తమహఴత 
ేశంట  జయమతూ ర ళళడాతుకి భుంద మబె డలీు తీషకోఴడంలో ఄలషతఴం ఴలన మోఖలక్షణాలు భయలా ఫమటడా్ భ. ఇ సహమి 
ఔీభం తుఔుండా రహడాలతు తువేభంచకొతు మమెిడి తృహియంభించాయల. ేశంట  ఔుట ంఫ షబుయలు చ ున దాతు కిహయభు మెండె 
న లలలో 90% ఈవభనం ఔయౌగిందతు తన ఈంట నన జయమతూలో మీపల్ తీషఔుంటృ ఈనానయతు చ తృహుయల.  

CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies మెమిడలిన డిళీ ల్్ తూయల లేదా ళ ీమెలై్ తూటలిో రేళ నాళఔ లో 
చఔకలుగహ ఈయోగించినపుడె భుఔుకలో ఏయుడ ేషభషయలఔు షతఴయ ఈవభనం ఔలుఖుతేననట ల  తృహికటీశనర్ 
త లుషఔునానయల. ఄలాగే భన ఆళళలో గహతూ తుచళేే షాలాలలో గహతూ  CC15.2 Psychiatricdisorders + CC17.2 

Cleansing చలుల కోఴడం ఴలన దశ ర్ఫారహలు లేదా న గిటవి్ ఎనమీీ తొలగితృర ఴడబే కహఔ రిశేించఔుండా ఈంటామతు యయల 
త లుషఔునానయల. ఄంతకేహఔ CC17.2 Cleansing తృర య్ళళీక్స రమేిమన్ డళిజ్ (PCOD) భమమిు థ మైహభడ్ షభషయలఔు 
ఄదభతంగహ తుచషేా ందతు త లుషఔునానయల. 

ఇ తృహికటీశనర్ తన ర ల్ న స్క కటి్ లో భాభులుగహ తీషఔుర యళళ 9 తో తృహట  ఄదనంగహ  CC12.1 Adult tonic + CC15.1 

Mental &Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic  న తీషఔు ర ళతాయల. ఆద ియదాయయలు లఔు మకీ్షల 
షభమంలో ఴతాిడ ిబమాల నండి దఽయం చేమడాతుకి ఎంతో షహామకహమగిహ ఈంటరంది. యయల ఴయకిాఖతంగహ కమెిళీ  ీలాయబ్ లో 
యసహమనాల ఫిారహతుక ిలోనకహఔుండా ఈండడాతుకి CC17.2 Cleansing…TDS గహ ఈయోగిసహా యల. తన యిోఖ ఱహలలో 
యదాయయలు లఔు మాళడ్ డడం ఴలన ఔయౌగని గహమాల నండి షతఴయ ఈవభనం కోషం CC10.1 Emergencies న తూటితో 
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ఔయౌ ఆఴఴడం ఴలన తఴయగహ నమం కహఴడబే కహఔ ఔతూషం చయమం  నై భచేలు ఔడా లేఔుండా తఴయగహ భాతుతృర ఴడం యమకిి 
అవేమహయతున ఔయౌగించింది. 

యయల ఴ దైమహఫాద్ లో సహఴమి తులమబ ైన ‘’శిఴం’’ లో ర ైతియోతుక్స్ ర ైదయ ఫాందంలో చేమ ిళఴేలు తృహియంభించాయల. 2స17 డళి ంఫర్ 
లో తృహియంబబ నై ఇ కేందంి దాఴమహ భూడెన లల ఴయఴధిలో ౩౦౦ భందిక ిర దైయ షహామం ఄందించడం జమగిింది. ళతుమర్ 
తృహికటీశనయలతో ఔలళ తుచమేడం తన జాఞ నాతున యషాాత మచిిందతు యయల త లుపతేనానయల. ఇ తృహికటీశనర్ తన ఔుట ంఫ ఄఴషమహల 
తుమితాభు భమమిు ర ఫైరి  ళఴేల తుయఴసణ తుమితాభూ తాతాకయౌఔంగహ ఈదోయఖ ఫాధయతల నండి యఱహీ ంతి తృర ందాయల. యయల 
ర ైతియోతుక్స్ డేటాఫసే్క ఄే్టింగ్ టీం లో షబుయమహలుగహ ళఴేలు కొనసహగషిఽా నే SVP ల ర ల్ కోషం మితినషఽా  ఈనానయల. 

ఇ తృహికటీశనర్ ర ఫైరి  ళఴేల దాఴమహ షంతాా  భాతబిే కహఔ ఄతుయఴచతూమబ నై అనందాతున తృర ందతేననట ల  త లుపతేనానయల. ఇ 
ళేఴలు యమలిో ‘’బఖఴంతేడ ేఄషల ైన ర దైయడె భమిము మోఖ తుఴాతాి కహయఔుడె ‘’ ఄన ేయఱహఴసహతున  ంచి ఱిహంతంగహ తన ళేఴలు 
కొనసహగించే వకిానందించాభ. ఇ తృహికటీశనర్ తనఔు దొమికని ఄదభతబ నై ర ైతియోతుక్స్  తునధి దాఴమహ తనలో ఎంతో మఴియాన 
ఔయౌగిందతు ఄలాగ ేతన చటృీ  ఈనన మషిమహలన ఔడా చ డె నండి భంచి ర ైపఔు భయలేలా ఫిాయతం చేమఖలుఖుతేనాననతు 
ఄంట నానయల. యయల ఎంతో ఈదాతాంగహ సహఴమికి తన తృహియునన ఇ యధంగహ త లుపతేనానయల.“ ర ైతియోతుక్స్ ళఴేలు యషామషిఽా  
ించ రహయాంగహ ఄఴషయబ నై రహయందమికట  ఇ ళఴేలు ఄందాయౌ. జిలంతా  ఇ ళఴమ మఴియానా ర దైయ యధానభు ర ైప భయయౌ 
తభ జీఴన యధానభు భాయలేకోరహయౌ”.  

ంచ కునన కసే లు : 
 కంటి కురుు  
 నోటిలో విణము  

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

తృాికటీషనర్ 10831…India యర ైదయ ఱహషాంేలో యవఴయదాయలమ టాీ  ఔయౌగని యయల ఔ బిుతఴ షంషాలో యర ైదయ తుపణుతు గహనఽ 
ఄలాగ ేఄఔకడ ఄళళ ీంట్ తృర ి ప షయల గహ 37 షంఴత్మహల షదయీఘ ఫోధనా ఄనబఴం ఖడించిన 
తయలరహత 2002లో దయ యయభణ చేసహయల. యయల 1985 నండే సహఴమి బఔుా లుగహ ఈననుటికట 
2003 నండి చయలకెైన ళరేహదళ్ షబుయతుగహ ఈంటృ ఏ చినన ఄఴకహవం ఴచిేనా ఱిహంతి 
తులమం ళఴేఔు ర యళళరహయల. 2009 ళ  ీంఫర్ లో ఔ మితేితు దాఴమహ యయల ర ైతియోతుక్స్ ఖుమించి 
త లుషకొనానయల. సహఴమి ఄనఖీసంతో అ తయలరహత న లలోన ేభహామహశీ ీలోతు సర లాూర్ లో 
జమగిిన శిక్షణా కహయయఔీభంలో తృహలగగ తు  AVP ఄమాయయల. ఄపుడెనన తుఫంధనల కిహయం యమికి  
54CC కహంఫర  ఫాఔు్ ఆఴఴడం జమిగింది. 

తృహియంబంలో చాలా తఔుకఴభంది ేశంట ల  మహఴడం ఴలన యయల తుమహవఔు ఖుమె ైసహఴమితు తృహిమిుంచాయల. తఴయలోనే శేంటల  రిహసభు 
తృహియంబభఴడబే కహఔ కొందయల భానళఔ యఔలాంఖులు చికతి్ తీషకోఴడం తృహియంభించాయల. ఄనంతయం యమికి ఔ  దద  
ఔమహమగహయభులో ఴయకయలఔు చికతి్ చళే ేఄఴకహవభు లభించింది. దినషమి ఔయ్లు ఔనఔ యమకిి చికతి్ కోషం ళ లఴప దొయఔడం ఔశీం, 
దొమకిినా ర ైదయ కయలే బమించడం చతేకహద. ఄట ఴంటి రహమకిి చికతి్ చళేే ఄఴకహవం ఴచిేనందఔు యయల ఎంతో ఄనందించరేహయల. 
2010 నండి దఖగయలో ఈనన లమిడ ీఫాఫా భందియంలో తిీ ఖుయలరహయభు ఈదమభు, సహమంతభిు చికిత్ చళేే ఄఴకహవభు 
యమకిి లభించింది. 2011 జనఴమిలో యయల VPగహ ఈతాీయణత తృర ంద ి108CC ఫాఔు్ తీషఔునన తయలరహత యమి తృహికటీష అకహవబే 
సదద గహ  యఖ సహగింది. యమిక ిదఖగయలో ఈనన గోఱహలలోతు గోఴపలఔు రహమహతుకి మెండె సహయలల  చికిత్ చేమడం తృహియంభించే షమకిి 
గోభాత ూజ కోషం ఄఔకడిక ిఴచేే  రహయల ఔడా యమిఴదద  చికతి్ తీషకోఴడం తృహియంభించాయల.  
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2014 ఏలి్ నండ ిఱిహంతి తులమంలో భఖరహమ ిళరేహదళ్ బఴనంలో యయధ మహష్టహీ ీ ల నండి ఴచేే  ళరేహదళ్ కోషం ఔీభం 
తుఔుండా తుయఴఴ ంఫడే ర ఫైరి  ర దైయశితయం లో మఖెుయలర్ గహ ళఴే చళేే ఄదభతబ నై ఄఴకహవం యమిక ిలభించడం యమి జీయతంలో 
ఔ ఄదభతబ నై భలుప. ఇ ళరేహ తుయఴసణ కోషం యయల షభాయల 15 మోజులు పటీమిాలోనే ఈంటృ ఈదమం నండ ి
సహమంతంి ఴయఔ ర ైతియోతుక్స్ మెమిడిలు ఆషఽా  ఈంటాయల. తన ఖుయలఴప ద ైఴబ నై సహఴమి చ ంత ళేఴ చషేఔునే ఫాఖయం 
ఔలుఖుతేననందఔు ఇ ళేఴ చాలా తిేయఔబ నైదగిహ యయల ఫాయషా నానయల. ఄనేఔ తృహింతాలనండి ఴచేే  ఄనఔే షంషకాతేలతో 
ఔడని ళరేహదళ్ న చఽడడం ఴలన ఆది యమ ిఄఴగహసనన ఆనభడింజళేందతు యయల ఫాయషా నానయల. యమి శేంటలలో 
ఄనఔేభంది ఄలోతి డాఔీయలల  ఔడా ఈండడం ఴలన ఇ చికతిా్ పయౌతాలు చఽళన తయలరహత యయల తభ శేంటల కే కహఔ, 
ఫంధఴపలు, ళనేఴ తేలన ఔడా ర ఫైరి  చికతి్ తీషకోఴలళందిగహ షఽచించడబే కహఔ మోఖుల బ డఔిల్ మితృర యలీ లన యఱలలశణ 
చేమటం లో షసకహమహతున ఄందిషా నానయల. తృహికటీశనర్ షఴతహాగహ ర టయనమ ీడాఔీర్ కహఴడం ఴలన శేంట  యొఔక రహయధల 
ఖుమించి తఴయగహ ఄఴగహసన చషేకొతు షతఴయబే రహమకిి చికతి్ నందించేందఔు ఄఴకహవభు ఔలుఖుతోంది. 

యయల ఴ దైమహఫాద్ లో ఈననపుడె లమీ్ ఫాఫా భందయింలో ళఴేన, గోఱహల లో ళఴేన కొనసహగషిఽా నే షంఴత్మహతుకి మెండె సహయలల  
ఱిహంతి తులమంలోనే ఫషచళే ళఴేచషేఔుంట నానయల. ఄలాగే ఱిహంతి తులమం యొఔక తృహమియధయ తుయఴసణా ళఴే ఫాందంలో 
షబుయతుగహ ఈంటృ తభ ళఴేలు కొనసహగషిా నానయల. 

యయల తాతాకయౌఔ రహయధల తో ఫాధడెతేనన ేశంటల ఔు చికతి్ చేళ ేతుమితాం ర ల్ న స్క కటి్ న ఎపుడఽ తన ర ంట 
ఈంచఔుంటాయల. ఇ షందయభంగహ ఔ అషకిాఔయబ నై షంగటనన భనతో ంచఔుంట నానయల. యయల పటీమిా లోతు షఽర్ 
ళ ుష్టహయౌటీ హాళుటల్ గేట్ ఴదద ళేఴలో ఫాఖంగహ న టై్ డఽయట ీచషేా ననపుడె ఔ ఔుఔక ఔుంట త భూలుఖుత ఔతుంచింది. 
యయల ర ంటనే Move Well కహంఫర  న ఔ ఔపు తూళళలో రళే షభమభు కిహయం చఽషఔుంటృ నాలుఖుసహయలల  తాిగించాయల. 
ఄయఖంటలో అ ఔుఔక ఔుంటఔుండా నడెచఔుంటృ హాభగహ ర యళతృర భంది. 

పనమహఴాతభఴపతేనన చయమరహయధలు, ఱహఴష షంఫంధతిబ నై రహయధలు, అందోళన ఴంటి రహటికోషం తభ ేశంటల ఔు CC17.2 

Cleansing న షఽచిషా నానయల. ఄలాగే తన ఄనబఴం దాఴమహ సర మమిాళస్క, తృహమికన్న్ రహయధ ిఆంకహ కహయణాలు త యౌమతు 
రహయధలఔు ఔడా CC12.4 Autoimmune diseases ఄదభతంగహ తుచేసరా ందతు ఔనగొనానయల.  

యయల 108CC ఫాఔు్ తో ళఴే చేమడం తనకెంతో షంతాా  తుసరా ందతు ఔనఔ SVP గహ మిోశన్ తీషఔునే అలోచన తనఔు లేదతు 
ఫాయషా నానయల. ఐతే కొతున యకహల భానళఔ రహయధల తుమితాం తన ళతుమయలల  తమాయల చళే ఆచిేన మమెిడిలన ఎపుడఽ తన 
ర ంట ఈంచఔుంటాయల. అతమయఱహఴషం లేఔతృర ఴడం,  ంకితనం, దమహలోచనలు, తుమహఱహూమతి  ర ైకయలలు, యమతీబ నై 
అందోళనలు బమాలు, ఔుంఖుఫాట  ఴంటి రహటిక ిఄదభతబ నై మీతిలో యయల చికతి్నందించడం జమగిింది. ఇతృహికటీశనర్, 
ర ైతియోతుక్స్ తనన  ‘’ళేఴ’’ ఄనే దాతుక ి తుజబ నై ఄయుం త లుషఔునలేా చళే తన సాదమాతున భమింత దమాూమతింగహ 
చేళందతు ఄభితృహిమం డెతేనానయల. ఆందఴలన  శేంటల  ఫాధలు ఄయుం చషేకోఴడాతుకి రహమతిో ేిభతో భాటాల డడాతుక ి
బఖఴంతేతు టల  ూమిా వయణాఖతి ఫాఴంతో బ లఖడాతుకి దోసద డిందతు ఫాయషా నానయల. ఎఴమకిెైనా జీయతాంతం ఄఴషయబ నై 
రహమకిి  ళఴే చ మాయలనే కోమిఔ ఈననటలభతే రహమకిి ర ైతియోతుక్స్ ఔు మించిన షదఴకహవం లేద ఄతు దాఢంగహ చ ఫుతేనానయల! 

********************************************************************************************************************** 
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వ ైబ్రి  మిశ్రమాలు ఉయోగ ంచిన కేస ల వివర్ాలు  

1. కంటికురుు 11583...ఆండిమా  

28 నఴంఫర్ 2016 న 40-ఏళల  భఴ ళ తన ఔుడి ఔంటరల  ఏయుడ్ ఔంటఔిుయలప కహయణంగహ అఔళమఔ దయద, రహప, తూళైళ 
కహయడం, ఎయలపదనం ఴంటయి మహఴడం తో తృహికటీశనర్ న షందిించాయల. ఇ షభషయ ఇబ ఔు 1స షంఴత్మహల కిీతబే 
తృహియంబబ ై షభాయల 6 న లలఔు ఔసహమ ిపనమహఴాతభఴపతేననది. తిీసహమి ఇబ  షందిించ ేడాఔీయల మాంటి ఫమాటకి్స్ 
ఆషా ండడంతో మెండెరహమహలోల  తఖుగ తోంద ికహతూ భయలా పనమహఴాతభఴపతోంది.   

ఇబ ఔు కిీంద ిమెమిడి ఆఴఴఫడంిది: 
CC7.3 Eye infections…ితీ దతిుమిషాలకు ఒక డోస్క చొుున ర్ ండు గంటల వరకూ అనంతరం 6TD 

మెండఴ మోజుఔలాల  శేంట ఔు 40% బ యలఖభయంది. భమో మెండె మోజుల తమహఴత 80% బ యలఖుదల ఔతుంచింది. ఔనఔ డోళేజ్ 
న TDS క ితగిగంచడం జమగిింది. 5 మోజుల తమహఴత రహయధి లక్షణాలు ూమిాగహ తృర ఴడంతో శేంట  మెమిడి తీషకోఴడం 
అరేఱహయల. ఖభతుంచదఖగ ఄంవం ఏమిటంట ేసహధాయణంగహ తిీ సహమి 10-14 మోజులతృహట  తీషఔునే ఄలోతి భందలు ఇసహమి 
ఏమీ తీషకోఔుండానే ర ైఫరి  మమెిడలితోనే ూమిాగహ తగిగతృర భంది. ఆటఴీలే శేంట  తభ ఔుట ంఫ షబుయల కోషం మెమిడిల 
తుమితాం  ఴచిేనపుడె తనఔు ఔంటఔిుయలప పనమహఴాతం కహఔుండా ూమిాగహ తగిగతృర భందతు చ తృహుయల! 

షంతృహదఔుతు రహయకయ:  ైన ఆఴఴఫడని చికతి్ ఇ కషే యశమంలో యజమఴంతబ ైనుటకిట సహధాయణంగహ డోళేజ్ న ూమిాగహ 
అరళేే భుంద ఔీభంగహ తగిగంచఔుంటృ మహరహయౌ.  

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

   2. నోటిూత 11583...ఇండియా  

ఖత  కొతున షంఴత్మహలుగహ 10 షంఴత్మహల ఫాఫుఔు  మీక్షలంట ే బమం కహయణంగహ నోటిూత ఏయుడెతోంది. ఄలోతి 
డాఔీయల  ఆచేే  B కహం ల క్స్ టాయఫ్ల టల  ఴలన తగిగతృర తోంది కహతు తిమిగి మీక్షల షభమంలో పనమహఴాత భఴపతోంది. 

19 డిళ ంఫర్  2016, ఇ ఄఫాబభ తయౌల ఫాధతో ఆఫబందిడెతేనన ఫాఫున తృహికటీశనర్ ఴదదఔు త చాేయల. ఫాఫుఔు కిీంది 
మెమిడి ఆఴఴఫడింద:ి 

CC11.5 Mouth infections + CC17.3 Brain & Memory tonic…6TD 

6 మోజుల తమహఴత ఇ ఄఫాబభకి 100% బ యలఖుదల ఔతుంచడం తో డోళేజ్ TDS కి తగిగంచడం జమిగింది. భూడె మోజుల 
తమహఴత మెమిడి అరమేడం జమిగింది. ఐత ేఫాఫు తయౌల మీక్షల షభమంలో ఇ మెమిడితు భుంద జాఖీతా కోషం OD గా 
ఫాఫుఔు ఆషఽా  ఴచాేయల తు భమే ఆతయ భందలు రహడలేద. 

ఫాఫు తయౌల తన ఴయకిాఖత చికిత్ కోషం తృహికటీశనర్ న షందిషిఽా  ఈనన షందయభంలో ఏలి్  2018 లో తన ఔుభాయలతు ఖుమించి 
చ పత  2016 డళి ంఫర్ లో చికతి్ తీషఔుననుట ినండ ిఆుటఴియఔ ఔకసహమి ఔడా ఫాఫుఔు నోటిూత మహలేదతు 
త యౌతృహయల. 

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

   3. కేన్ర్ వలన చరమ వాానం 01448...జరమతూ  

   58-ఏళల  భఴ ళ కనే్ర్ ఴలన ఔయౌగిన చయమప భచేలతో తృహికటీశనర్ న షందిించాయల. యమి ఔుట ంఫంలో కేన్ర్ తో భయణించిన 
ేశంట  యొఔక అంటి యశమం తుతే యమకిి  కనే్ర్ ఔుట ంఫ చమతి ిలేద. 2011 ఏలి్ లో శేంట  ఔు మొభుమ కనే్ర్ 
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ఈననట ల   ఖుమిాంచి వషాచేికతి్ దాఴమహ ఎడభర ైప ఴక్ోజాతునతొలగించాయల. దశుయౌతాలఔు బమడి ఇబ  ఖిమో థ య 
చేభంచకోఴడాతుకి యభుకత చఽతృహయల కహతూ మడేియో థ య భాతంి 2011 జూన్ నండి అఖషీ  ఴయఔ చభేంచఔునానయల. దీతు 
తయలరహత  3½ షంఴత్మహలు తనఔు ఎంతో ఫాఖుందతు ఄతుంచింది. 2015 జనఴమలిో వషాచేికతి్ చభేంచఔునన తృహింతంలోనఽ 
భమిము బ డచట ీ  నొు భమిము ఖడ్లన ఖుమిాంచాయల. ఆది కేన్ర్ షంఫంధిత ఔణాల రహయా గహ తుమహు యణ కహఴడంతో కమెో 
థ య తో తృహట  3 రహమహలకొఔసహమి చొపున 8 సహయలల  కహడ్ ళ లైా ఆనెుజన్ తీషకోఴలళ ఈంట ందతు షఽచించాయల. ఖంటననయ 
ఴయఴధ ితీషఔునే 3 ఫాధాఔయబ ైన ఆనెు జన్ ల తమహఴత ేశంట  తృహికటీశనర్ న ఔయౌఱహయల. 2015 జూల ై 27 న అబ ఔు కిీంది 
మెమిడి ఆఴఴఫడింది:  

#1.  CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental &Emotional tonic + CC18.1 
Brain disabilities…TDS 

#2. CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + BR16 Female + SR528 Skin…TDS 

#3. SR559 Anti Chemotherapy…6TD for 4 weeks 

కేఴలం మెండె రహమహలలో ఖడ్లు మభిాణంలోనఽ షంకయలోనఽ 50% తగహగ భ. ఄందఴలన అబ  మిఖతా ఖిమో థ య 
షందయవనల నండి యయమించఔునానయల. ఄలాగే ఄలోతి భందలన రహడడం ఔడా ూమిాగహ భానేసహయల. భూడె న లల 
తమహఴత ఖడ్లు ూమిాగహ ఄదావయ బ ైతృర గహ రహటి తాలఔు ఫాధ భాతంి 50% ఱహతం తగిగంది. 31 జనఴమ ి2016, నాటకిి రహయధి 
లక్షణాలు ూమిాగహ తొలగితృర గహ అబ ఔు 100% ఈవభనం ఔయౌగింది. అబ   #1 భమమిు  #2.లన 6 న లలతృహట  రహడాయల. అ 
తమహఴత అబ  ఎట ఴంట ిఆఫబంది లేఔుండా తన నలన అనందంగహ చషేకో ఖలుఖుతేనానయల.  2017 నఴంఫర్ నాటిక ి
ేశంట  మమెిడి లన TDSగహ తీషఔుంటృ ఈనానయల. ఆలా 5 షంఴత్మహలు రహడాలతు తుయణభంచఔునానయల. ఆపుడాబ ఔు 
ఄలోతి భందలు కహతూ ఖిమో థ య గహతూ ఄఴషయం లేఔుండా తృర భంది. రహమ ిఔుట ంఫ ర ైదయడె ఔడా 6 న లల కొఔసహమి 
యయరకే్ిషఽా  అబ  అమోఖయ మళిాతి టల  షంతాా ఔయంగహ ఈనానయల.  

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

4. గర్ాాశ్యం లో తూటి బ్ుడగలు, వంధతాము11585...ఇండియా  

31-షంఴత్మహల భఴ ళ ఔు 6 షంఴత్మహల తృహ ఈంది. అబ  ఖత మెండె షంఴత్మహలుగహ మెండఴ షంతానం కోషం 
మితినషఽా  ఈంది. ఖత 6 న లలుగహ అబ  ఄలోతి భందలు మితినషఽా  ఈనానయల కహతూ రహటిఴలన ఔడెపనొు, ఄలషట, 
రహంతేలు ఴంట ిదశుయౌతాలు ఔలుఖసహగహభ కహతూ అబ  ఖయభం భాతంి దాలేలేద. మెండె న లల కిీతం డాఔీర్ షఽచన కిహయం 
అబ న ఄలాీ ీ స ండ్ సహకతుంగ్ చేభంచకోగహ ఖమహభవమం లో తూట ితృర ఔుకల లాంటయి ఈననట ల  మతిృర యలీ  ఴచిేంది. దీతుకోషం డాఔీర్ 
భయలా ఄలోతి భందలు రహిమగహ ఖత ఄనబఴం దాలీలో  ట ీ కొతు షందసేంగహనే అబ  రహటితు తృహియంభించాయల. రహయం లోనే 
తిమగిి ఄద ేదశుయౌతాలు తిమిగ ిఔలఖడంతో ఄలోతి చికతి్న యయమించాయల. ఇ లోగహ ేశంట  తయౌల తన ర ఫైరి  మెమిడి ఴలన 
లతద  తృర ంద ిఈండడంతో తన ఔుభామెాన ర ఫైరి  చికిత్న తీషకోఴలళందిగహ తృర ి త్ఴ ంచాయల. 

 22 జూల ై 2017 తదేీన తృహికటీశనర్ కిీంది మెమిడి అబ ఔు ఆఴఴడం జమగిింది: 
#1. CC2.3 Tumours&Growths + CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.4 Ovaries&Uterus + CC10.1 
Emergencies + CC12.1 Adult tonic…TDS 

న ల తమహఴత ఖమహభవమంలో తూటి తృర ఔుకలు ూమిాగహ తగిగతృర భనట ల  డాఔీర్ ధియఔమించాయల. శేంట  #1తు రహడడం 
కొనసహగించాయల. 
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రహయం తమహఴత ఄనగహ ళ  ీంఫర్ 1ఴ తదేనీ ేశంట  తన న లషమ ిమహఔతృర ఴడంతో తన మకీ్ష చేభంచకోగహ అబ  ఖయభం 
దాయౌేనట ల  మితృర యలీ లన ఫటిీ  డాఔీర్ ధాయఔమించడం తో అబ   అబ  అనందాతుకి ఄఴధలే లేఴప. అ తయలరహత 7 రహమహల తృహట  
అబ   #1 న ఔీభంగహ తగిగంచి  OD గహ తీషకోసహగహయల. 

ఄకోీ ఫర్  20 ఴ తేదనీ మెమిడి కిీంది యధంగహ భాయేఫడింద:ి 

#2. CC8.2 Pregnancy tonic…OD 

 ఇ మమెిడి #2 తు ేశంట  తన ఖయభషా కహలభంతా తీషఔుతు 14 ఏిల్ 2018న చఔకతు అడలల ఔు జనమ తుచాేయల. తయ్ల తడా్  
అనందంగహ అమోఖయంగహ ఈండడం శేంట  తయౌలకి ఎంతో షంతాా  తు ఄందించింది. తృహ పటిీన భమొఔ న ల ఴయఔ  #2 న  తీస కొతు  
15 బే 2018న మెమిడి తీషకోఴడం యయమించాయల. అ తయలరహత తృహికటీశనర్ యమితు ఔయౌళనపుడె ఎంతో అనందంగహ ఔతుంచడబే 
కహఔ ర ైతయిోతుక్స్ ఔు సహఴమిక ితభ సాదమ ూయఴఔ ఔాతజఞతన త యౌమజేసహయల.  

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

5. దీరఘకాయౌక స ైన స ైటిస్క వాాధి 01768...గరరస్క  

 58-షంఴత్యభుల భఴ ళ ఖత 15 షంఴత్యభులుగహ తిీ శ్రతాకహలంలో నాలుఖు న లల తృహట  (నఴంఫర్ నండి పఫఴిమి) 

ఴయఔ ళ నైళ టైసి్క రహయధతిో ఫాధ డెత ఈననది. అబ ఔు భుఔుకర ంట తూయల కహయడం, భుఔుక భూషఔుతృర భనట ల  
ఈండడం, ఔళళ ర నఔ చ కికళళ ర నఔ ఴతాిడగిహ ఄతుంచడం ఴంట ిలక్షణాలు ఈనానభ. ఄలోతి భందల ఴలన 
తాతాకయౌఔంగహ ఈవభనం ఔయౌగినా ఱహవఴతంగహ రహయధ ిలక్షణాలు దఽయం కహలేద. 

4 పఫఴిమ ి2017, నాడె కిీంద ిమెమిడి అబ ఔు ఆఴఴఫడింది. 
NM99 Sinus + OM23 Sinus  + BR15 Sinus Balance + SM35 Sinus  + SR219 Brow + SR452 
Adenoids + SR512 Nasal Mucous Membrane + SR527 Sinus Paranasal + CC19.5 Sinusitis…TDS 

మెమిడి తీషఔునన మెండె న లల తమహఴత అబ ఔు 100% ఈవభనం ఔయౌగింది. 2018 భామిే లో ేశంట  తృహికటీశనర్ న 
ఔలళనపుడె తనఔు ూమిాగహ తగిగతృర భందతు భయలషట ిశ్రతాకహలంలో ఔడా తనఔు ఎట ఴంటి ఆఫబంది ఏయుడలేదతు 
చ తృహుయల. 

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

6. వ ర్ కోజ్ వ యిన్స్01768....గరరస్క  

42 షంఴత్మహల ఴమషఖల ఔ కహలేజి తిు్తృహల్ ఖత 7 షంఴత్మహలుగహ ఈతబన యఔా నాయయల రహయధతిో ఫాధడెతేనానయల. 
యమకిి కహళళలో నమహలు ఫాగహ ఈతబ నలలగహ ఔతుషఽా  ఈనానభ. యయల తృహికటీశనర్ న ఔయౌళనేాటకిి ఇ నమహలు ఫాగహ నొు 
 డెత ఈండడబేకహఔ ఔ నయభు గియౌతృర భ ఈంది. యఔా సహిరహతున అడాతుకి దీతుకి ఔట ీ ఔటీఫడి ఈండడబకేహఔ ఆద ిపండె 
భాదిమగిహ తమామెై ఈంది. 2017, లో యమిక ికిీంది మెమిడి ఆఴఴఫడింది: 
#1. CC3.1 Heart tonic + CC3.7 circulation + CC21.11 Wounds & Abrasions...6TD భూడె మోజుల 
ఴయఔ ఄనంతయం TDS 

తృహికటీశనర్ మెండె న లల తృహట  ఆతయ దేఱహతుక ిర ళళడం భూలంగహ ేశంట  ఖుమించి ఏ షభాచాయభు త యౌమమహలేద ఐతే 
ేశంట  మమెిడి ఔంటనిఽయగహ రహడెతన ేఈనానయల. 2017 జూల ై లో యయల షఴదేఱహతుక ిఴచిేనపుడె శేంట  తనఔు 
రహయంలోన ేపండె భామబ తైృర భందతు చ తృహుయల. ఄలా మెండె న లలు రహడగహ నొు భమిము రహప యశమంలో 80% 
బ యలఖుదల ఔతుంచిందతు చ తృహుయల. 
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ఆపుడె  CC21.11 Wounds & Abrasions యొఔక ఄఴషయం లేద ఔనఔ మెమిడితు కిీంద ియధంగహ భామహేయల: 
#2. CC3.1 Heart tonic + CC3.7 circulation...OD 

తయలరహత తృహికటీశనర్ మెండఴ సహమి యదఱేహలఔు ర ళలడం భూలంగహ  2018. పఫఴిమ ిఴయఔ శేంట  న ఔలఴడం యలు కహలేద. 
ఐత ేశేంట  తనఔు నొు రహప చాలా కహలం కిీతబే తగిగతృర ఴడం ఴలన మెమిడి తీషకోఴడం అరళేనట ల  చ తృహుయల. తిమగి ి బే  
2018 లో శేంట  న ఔయౌళనపుడె తన ఏ ఆతయ భందలు తీషకోలేదతు తనఔు   ైషభషయలేయ పనమహఴాతం కహలేదతు 
తనకి ఆపుడె ఎంతో హాభగహ ఈందతు చ తృహుయల. 

   షంతృహదఔుతు రహయకయ: 
తృహికటీశనర్ ఎఔుకఴకహలం  రేమ ేతృహింతాతుకి ర ళైతేనన షందయభంలో తన శేంటల  తుమితాం రమేే తృహికటీశనర్ న ఏమహుట  చమేడం 
భంచిది. ఄందఫాట లో ఈండ ేతృహికటీశనర్ ల షభాచాయభు తుమితాభు మీ దేవప లేదా తృహింతప కోఅమి్నేటర్ న 
షందిించండి. లేదా ఆండమిా లోన ేఈననటలభత:ే healerInfo@in.vibrionics.org ఔు రహిళ షభాచాయభు తృర ందండి. 

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

7. మూడు చోటల  విర్ గ న ముంజేతి ఎముక- బ్ర న్స గార ఫ్ీంగ్ 03558...తౄాిన్స్   

12 నఴంఫర్ 2017, తదేీన 64-ఏళల  యఱహీ ంత ర ైదయడె తన ఫ్కై్స మీద ఔయలేతు ఈండగహ కహయల ఴచిే కొటీటం ఴలన భిాదం 
జమగిింది. ఆతతుకి ర నన చిఴమఫిాఖభు చిటలడం భమమిు ఔుడి చేతికి తీఴంిగహ 
ద ఫబలు తఖలడం జమగిింది. యమితు ర ంటనే హాళుటల్ కి తీషఔుర ళళడం జమిగింది. 
ఐత ేశేంట  ర ైతయిోతుక్స్ చికతి్ ఔడా తీషకోరహలనఔునానయల. నఴంఫర్ 15 
నాడె అమశేన్ చళే చ దమిిన ఎభుఔలన దఖగయ చయేేడాతుక ిభమిము భణఔిట ీ  
 ైన ఈఫ్బతేా గహ ఈనన ఫాగహతున తొలగించడాతుకి తుయణభంచాయల. శేంట  ఇ వషా ే
చికతి్ టల  చాలా అందోళనతో ఈనానయల. యమకిి కిీంద ిమెమిడ ిఆఴఴడం జమిగింది:  
#1. NM59 Pain + SR348 Cortisone + Potentisedparacetamol 
200C + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental &Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.7  

Fractures + CC21.11 Wounds& Abrasions…QDS ర ైతియో 
చికతి్ఔుభుంద హాళుటలోల ఈననపుడె గోయల యౄంలోనఽ మిఖతా మోజులలో 
తూటతిో రషేకోఴడం. 

డిళ ంఫర్ 8 ఴ తదేనీ ేశంట  ర ైతియోతుక్స్ మమెిడలిు తనఔు చాలా ఫాగహ ఈఔమషిా నానమతు చ తృహుయల. ఄంత  దద  అమశేన్ 
చేభంచఔునాన నొు ఏభాతంి లేదతు ముతాం మీద తనఔు 30% ఈవభనం 

ఔయౌగిందతు త యౌతృహయల. చేతి  నై వషా ేచికిత్ తాలఔు గహమాలు ఔడా 
తగిగతృర మాభ. యయల కొదిద  మోజులు భాతబిే నొు తురహమిణులన రహడి, అ 
తయలరహత ర ైఫరి  మమెిడలి  నై భాతబి ేఅధాయడి ఈననందన ఆయ తన 
యశమంలో చాలా ఫాగహ తుచళేనఴతు చ తృహుయల. 

తృహికటీశనర్ #1 నండి ముదటి నాలుఖు మెమిడిలన మినహాభంచి కిీంద ిమమెిడ ి
ఆఴఴడం జమగిింద:ి  

#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental &Emotional tonic + 
CC18.5 Neuralgia + CC20.7 Fractures + CC21.11 Wounds& 
Abrasions…TDS   

mailto:healerInfo@in.vibrionics.org
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టీటి్ బ ంట్ ఄనంతయభు 

ఔ న ల తయలరహత ఄనగహ 9 జనఴమి 2018 తదేనీ శేంట  తనఔు చతేి ఎభుఔ తగనింతగహ ఖటిీడనుటకిి ేశంట  తనఔు 
భమొఔ 30% ఈవభనం ఔయౌగంిదతు చ తృహుయల. ఔనఔ  #2 న  BD కి తగిగంచడం జమిగింది. భమో భూడె రహమహల తమహఴత 
OD కి తగిగంచడం జమిగింది.  

పఫఴిమి 10 నాటికి ఎభుఔఔు ఖటిీదనం చఔేమింది కఴేలం భచేలు భాతబిే మిగలిాభ. ఆపుడె శేంట  ఔయీ కోషం 
అధాయడఴలళన ఄఴషయం లేద. ఐత ే డాఔీర్ షఽచన బేయఔు 1-2 న లలు ఫయలఴపలు టీఔుండా ఈండడం ఎఔుకఴ ళ ్రనై్ 
ఄఴఔుండా ఈండడం ఴంటి జాఖీతాలు తీషఔుంటృ ఈనానయల. ేశంట  ఆపుడె తన ఔుడి చ భయ చఔకగహ తుచషేా ననందఔు 
భణఔిట ీ  షలుఴపగహ తిుఖలుఖుతేననందఔు భణిఔట ీ   నై యకహయంగహ ఔతుంచ ే ఈఫ్బతేా  ఫాఖం ఔనడఔుండా 
తృర భనందఔు చాలా అనందంగహ ఈనానయల. 

ేషంటు వాాఖా : 
15 నఴంఫర్  2017 తేదనీ ననే ఔుడి చతేి ఎభుఔ భూడె చోటల  యమిగనిందఔు వషా ేచికిత్ చభేంచఔునానన. గహీ ఫీంగ్ 
దాఴమహ ఔ ళ ంటమీీటర్ తృర డఴప భందభు ఈనన ఈలాన( ఆయౌమాక్స ఫర న్ తిడీ్ దాఴమహ గహీ ఫీంగ్ చేమఫడినది ) దాఴమహ ఔట ీ  
రేమఫడింది. చికతిా్ కహలభంతా భా తృహికటీశనర్ దాఴమహ ర ఫైరి  మెమిడలిు తీషఔునానన. నటేిఴయఔు ఄనగహ (1స పఫఴిమి  
2018) షఽచించిన మీతిలో మమెిడి తీషఔునానన. షిా తం చిఴమిగహ షఽచించిన మమెిడిలన ODగహ తీషఔుంట నానన. X-మే 
మితృర రీ్ కిహయం ఎభుఔ ళామఔీయణఔు అయలన లల షభమం డెతేంది. కహతూ ర ైఫరి  మమెిడలి ఴలల  కేఴలం 3 న లలోల న ేఄది సహధయం 
ఄభయంది!! కటళల  ఔదయౌఔ ఔడా భూడె న లల లోనే ఏయుడింద.ి ఆదంతా ఎందఔు రహిషా నానన ఄంట ేర ఫైరి  మెమిడలిు ఎంత 
యిోజన ఴంతబ నైరో మీఔు త యౌమ యచడాతుకే. ఇ యధంగహ షఴషాత తృర ందటాతుక ిననే ఔండమహల తుతీయల ఖూమిే  ననే 
తీషఔునన శిక్షణ భమిము అమోఖయఴంతబ నై అహాయభు ఔడా ఔ కహయణభు. ననే చికతి్ షందయభంగహ తీషఔుననచికిత్ 
భుంద, తయలరహత తీషఔునన X-తౄర టరలన ఔడా జతమచిాన. 

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

8. మిరంగలేక తోృ వడం 01001...ఉరుగేా  

ఖత షంఴత్య కహలంగహ 8 షంఴత్మహల తృహఔు అహాయభు మిరంఖడంలో షభషయ ఏయుడ ిఄది గొంతేలో ఄడె్ డెతోంది. ఐత ే
ఔికనే భంచితూళైళ  ట ీ కొతు భుదద భుదదఔు తూటతిు తాిఖుత ఏదోయధంగహ అహాయం తీషఔున ేమితనం చళేేద ికహతూ ఆద ి
చాలా నొుతో ఔడినద ిగహ ఈంటరంది. ఫోజనం చళేన ితీసహమీ తనఔు ఄడె్ డి తృర తేందమేో ఄతు యమతింగహ బమడ 
సహగింది. ఄందచతే అహాయం తీషకోఴడంలో ఈనన ఄనందం అబ  ఄనబయంచ లేఔతృర సహగింది. ఇ యధంగహ తిీ మొజు జమగియే. 
ేశంట  రేమ ేఆతయ చికిత్ ఏద ీతీషకోలేద. 

5 పఫఴిమ ి2018 లో తృహఔు కిీంది మమెిడి ఆఴఴడం జమగిింది: 
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion + CC10.1 

Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental &Emotional tonic…BD  తూటతిో. 

కేఴలం ఔక డోస్క రషేఔునన భాతాినన ేతృహఔు గొంతేలో ఆఫబంద ితొలగితృర భంది. అబ  తన ఫోజనాతున అనందంగహ 
అసహఴదించసహగింది. 

ేషంటు వాాఖాలు : 
ర ైఫరి  మమెిడి తో నా రహయధ ినమబ నైందఔు నాఔు చాలా అనందంగహ ఈంది. ఆపుడె ననే ఏది తింట నాన నాఔు ఆఫబంది 
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ఏమీ ఔలఖడం లేద. ఆంతఔు భుంద ననే ఫోజనం చళేే షభమంలో అహాయం గొంతేలో ఆయలఔుకతృర తేందేమో ఄనన 
బమంతో ఔ గహల ష తుండెగహ తూళైళ దఖగయ  ట ీ ఔునదేాతుతు. కహతూ ఆపుడె అ బమబేలేద.  

ేషంటు యొకక టీచర్ వాాఖాలు: ఆపుడె తృహ ఏభాతంి అందోళన లేఔుండా, తుజాతుక ిఆంతఔు భుంద ఔంటే  ఱిహంతంగహ 
ఈండఖలుఖుతోంది. మిఖతా తయఖతి లలలఔు ఔ అదయవంగహ తృహ తమాయభయంది. షభసహయ సహధనలో తన తోటి ఴమషకలఔు 
ఔడా అబ  షసమభు చేసరా ంది. మింఖడంలో తృహఔు ఈనన షభషయ ూమిాగహ భట భామభభయంది.   

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

9. డి షిన్స, అజీరణము మర్ యు మలబ్ద్దకం 11581...ఇండియా  

64 ఏళల  భఴ ళ 1990 లో తన బయా యొఔక సఠహనమయణభు ఴలన భానళఔంగహ ఔుంఖుఫాట ఔు ఖుమెై దీతు కహయణంగహ ఇబ ఔు 
ఄజీయణభు, భలఫదదఔభు ఏయుడా్ భ. ఇ యధంగహ 15 షంఴత్మహల నండి ఇబ  ఫాధడెత ఈనానయల. ఇబ ఔు ఄధిఔ 
యఔాతృర ట , చ కెకయ రహయధి ఴంటిరమేీ లేఴప. ఇబ  ఄనఔే షంఴత్మహలుగహ డి శిన్, గహయస్క, ఄళడిటీ, భలఫదుఔం కోషం ఄలోతి 
భందలు రహడెత ఈండడంతో  ఄయ తుచేమడం ఔడా భానేసహభ. ఇబ  తృహికటీశనర్ ఴదదఔు ఴచిేనపుడె భుకం ఄంతా 
తృహయౌతృర భ ఫతిేఔు మీద అవ ఴదలిేళనట ల  ఔతుంచాయల. ఇబ  ఔుభాయలడె ేశంట న తీషఔుమహగహ అబ ఔు ధ ైయయం చ ు 
బఖఴంతేడె షహామం చేసహా డతు రహయధి తుతుషమగిహ తగిగతృర తేందతు  చ ుడంతో శేంట  చికిత్ఔు షసఔమించడంతో 23 జూన్ 
2017న కిీంద ిమెమిడ ిఅబ ఔు ఆఴఴడం జమగిింది: 
# 1.  CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver&Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation + CC4.10 
Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental &Emotional tonic…TDS 

#2. CC15.1 Mental &Emotional tonic + CC15.2 Psychiatricdisorders + CC15.6 Sleepdisorders + 
CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS 

న ల మోజుల తయరహత  శేంట  భానళఔ అమోఖయం 40% బ యలఖభయంది. ఔనఔ అబ  రహడ ేఄలోతి భందలతూన భానళే 
 #1 భమమిు #2 లన 3 న లల తృహట  కొనసహగించాయల.   

6 ఄకోీ ఫర్ 2017, శేంట  తనఔు భానళఔ యలఖమతలనండ ి100% బ యలఖభనట ల , ఄజీయణభు, భలఫదుఔం నండి 80% 

బ యలఖభనట ల  చ తృహుయల. #2న 3 పఫఴిమి 2స18 ఴయఔ BD గహనఽ భమొఔ న ల ఴయఔ OD గహనఽ కొనసహగించాయల. 
ఄనంతయం 9 బే 2018 నాడె మెమిడి భానేళ ేఴయఔ దీతుతు OW గహ కొనసహగించాయల. 

ఄజీయణభు యశమంలో భమొఔ న ల తమహఴత 90% ఱహతం బ యలఖుదల ఔతుంచడం తో #1న BDఔు తగిగంచాయల. భయలా 
పనమహఴాతం ఄఴపతేందేమో ఄనన బమంతో బే 9 నాటకిి BD గహ కొనసహగిషఽా నే ఈనానయల. ేశంట  షిా తం భానళఔంగహ 
ఱహమయీఔంగహ ఎంతో అమోఖయంగహ ఈంటృ తన జీఴన షయయతు భాయలేకొతు అనందంగహ జీయషా నానయల. 

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

10. సో ర్ యాటిక్స అర్ ్ా ైటిస్క 11590...ఇండియా  

33 షంఴత్మహల భఴ ళఔు 7 షంఴత్మహల కిీతం సర మమిాళస్క ఴలన తల  నై భచే ఏయుడింది. అటిజం తో ఫాధ డెతేనన 
ఫాఫుఔు జనమ తుచిేన షంఴత్యం తమహఴత అబ ఔు ఇ యధంగహ ఏయుడింది. శేంట  తనఔు ఇ యధంగహ ఔలఖడం అటిజం ఈనన  
లలరహడితు  ంచటం భూలంగహ ఏయుడని ళ ీ సీ్క, భానళఔ ఔుంఖుఫాట  ఴలన ఄతు  ఫాయంచాయల. ఇబ  ఄలోతి అభంట్మంట్ 
న 4 షంఴత్మహల తృహట  రహడాయల. ఆది ఇ భచే  యఖఔుండా ఈయోఖడింది. కహతూ 3 షంఴత్మహల కిీతం అబ  బ డ, 
చేతేల మీద భమిము మెండె షంఴత్మహల ఄనంతయం అబ  కహళళ మీద  కొతా పండెల  ఏయుడా్ భ. ఇ పండల   ైన తృర ఔుకలు 
ఏయుడి ఄయ యమతీంగహ దయదన ఔయౌగించ సహగహభ. శ్రతాకహలంలో షసజంగహ చయమభు తృర డిగహ భామితృర ఴడం కహయణంగహ అబ  
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మోఖ లక్షణాలు భమింత  యఖసహగహభ. ఄపుడపుడఽ దయదలు భమీ బమించలేతుయగహ ఈననపుడె ళ ీమహభడ్ అభంట్మంట్ 
అబ  ఈయోగించరేహయల. ఇబ , ఄదనంగహ 1½ షంఴత్మహల కిీతం సహా న బంివబ నై ఖయభధాయణఔు (ఎకోీ క్స  గిెనతు్) ఖుమి 
ఄమాయయల. అ తయలరహత  అయామెటైిస్క రహయధి ఏయుడింది. దతీు కహయణంగహ అబ ఔు మోకహళళ నొపులు భమమిు  రహప, తేంట ి
నొు, ఏయుడా్ భ. న ల కిీతం ఇ నొు అబ  బుజం మీదకి ఔడా రహయంచింది. ఇ 7 షంఴత్మహలుగహ అబ ఔు తుద ిఔడా 
షమగిహ టీడం లేద.   

7 జనఴమ ి2018, తేదనీ అబ ఔు కిీంది మమెిడ ిఆఴఴఫడింది: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.2 Psychiatricdisorders + CC20.3 Arthritis + CC21.10 
Psoriasis…TDS 

#2. CC10.1 Emergencies + CC21.10 Psoriasis…TDS in water for local application 

#3. CC15.6 Sleepdisorders…OD తుదింిచడాతుకి భుంద 

ఇబ  రేమ ేఆతయ చికతి్ ఏద ీతిషకోఴడం లేద. ఔ రహయం తయరహత శేంట  తనఔు కటళల  నొపులు 30% భమిము దయదలు 
తృర ఔుకలు 20% తగహగ మతు ఆపుడె తన హాభగహ తుదతిృర ఖలుఖుతేనాననతు త యౌతృహయల. న లమోజుల చికతి్ తయలరహత కటళళ 
నొపులు  90% తగహగ మతు, కటళళఴదద  రహపలు ఔడా తగహగ మతు, బ డ, చతేేలు, కహళళఴదద  ఈండ ేపండల  యొఔక మణిాభం  
50% తగిగందతు, పండల    ైదయద,  చే  ూమిాగహ తగిగందతు చ తృహుయల. భమో మెండె న లల ఄనంతయం కటళళనొపులు ూమిాగహ 
తగహగ మతు పండెల  70% తగహగ మతు కొతా పండెల  మహలేదతు త యౌతృహయల. ఇ యధంగహ 15 బే  2018, నాటికి శేంట ఔు 100% 

అమోఖయం చేఔమిందతు, మెమిడితు TDSగహ రహడాలతు తువేభంచఔునానయల. ముదట శేంట  తన కొడెఔుఔు ర ఫైరి  చికతి్ఔు 
పుకోలేద. కహతూ తన యశమంలో ఴచిేన షతెయౌతాలు చఽళ అబ  తన ఔుభాయలతు కోషం ర ైఫరి  చికతి్ ముదలు  టీభతు 
ఄబయమిదంచాయల.  

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

11. షఔీభంగహ మహతు ఊతేసహిఴం 11589...ఇండియా  

32 షంఴత్మహల భఴ ళ తనఔు ముఔాఴమష నండి షఔీభంగహ మహతు ఊతేసహిఴం ఖుమించి తృహికటీశనర్ న ఔయౌఱహయల. దీతు 
కహయణంగహ అబ ఔు 9-10 మోజుల తృహట  ఄధఔి యఔాసహిఴభు, దమహఴషన భమమిు నొు ఔలుఖ సహగహభ. ఄంతేకహఔ అబ ఔు ఇ 
ఊతేసహిఴం భాభులుగహ 28 మోజులఔు మహఴలళంది అలషయం ఓత  40-45 మోజులకొఔసహమ ిఴసరా ంది. అబ  ఄలోతి, 
సో మియోతీ భందలు ఄనఔేసహయలల  మితినంచాయల కహతూ పయౌతం ఔలుఖలేద. 

19 జూల ై 2017 న తృహికటీశనర్ అబ ఔు కిీంద ిమమెిడ ిఆచాేయల. 
CC3.7 Circulation + CC8.1 Female tonic + CC8.8 Menses Irregular + CC15.1 Mental &Emotional 

tonic…TDS తూటితో  

మెమిడి తృహియంభించిన ర ంటనే అబ ఔు ఄసహధాయణబ నై ఔడెప నొు (ఫసుఱహ పలలల ట్ ఴలన కహఴచే) ఴచిేంది. ఐతే 
ఔీభంగహ తఖుగ త అబ  ఊతేసహిఴం కహయణంగహ ఴచేే నొు యశమంలో ఈవభనం ఔయౌగింది. కేఴలం భూడె న లల లోన ే
అబ ఔు షభషయలతూన తృర భ ఊతేసహిఴం కేఴలం 4-5 మోజులక ేమిమితభభయంది. ఆద ేడోళజే్ భమో మెండె న లలు 
కొనసహగించగహ 28 మోజులకే షఔీభంగహ ఊతేసహిఴం మహఴడం తృహియంబ భభయంది. ఔనఔ డోళేజ్ మెండె న లల తృహట  BD గహనఽ 
అ తయలరహత షిా తం భుంద జాఖీతా తుమితాం OD గహ కొనసహగిషఽా  ఈనానయల.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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12. మకీ్షలంట ేబమం 11590...ఇండియా  

17 షంఴత్మహల ర ైదయ యదాయమిుతుకి మహఫర భయ మీక్షల టల  యమీత బ నై బమం ఏయుడింది. అబ  ఔశీడి ఎనోన ఖంటలు 
చదఴపతోంది కహతూ ఖత మెండె రహమహలుగహ అబ  చదియంది ఏమీ ఖుయలా ండడం లేద. 1 డళి ంఫర్ 2017న అబ  తృహికటీశనర్ న 
షందిించినపడె, అబ  తనఔు తుద ిలేమి, ఏకహఖీత ఔుదయఔ తృర ఴటం, చదయినద ిభమచిి తృర ఴటం, యటతిో ఫాధ డెతేననట ల  
చ తృహుయల. అబ ఔు  కిీంది మమెిడి ఆఴఴడం జమగిింది: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental &Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory 

tonic…TDS తూటిలో  

మెమిడి తీషఔునన ముదటి మోజు అబ   చఔకగహ తుదింిచింది. తమహఴత 25 మోజుల ఴయఔ అబ  ఎట ఴంటి ఴతాిడకిి ఖుమ ికహఔుండా 
తన మకీ్షలన చఔకగహ ూమిా చేళంది. మకీ్షలు రహిళ ేషభమంలో ఔడా చదయినయ చఔకగహ ఖుయలా  మహఴడంతో  అతమయఱహఴషం 
తో రహిళ ముదటి ఱలణీలిో ఈతాీయలణ మహలభయంది. 

ేశంట  తన కోయల్ ముతాం ూయాభయ చిఴమ ిమీక్షలు రహిళే ఴయఔ  OD గహ తీషకొతు 31 డిళ ంఫర్  2017న భానళేంది. 

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

 ిశ్నలుజవాబ్ులు  

1. విన : రహయధి తీఴతి ఎఔుకఴగహ ఈననమోగి   (ఈదాసయణ; ఱహఴవ తీషకోలేఔతృర ఴడం, తీఴబి ైన యఔాసహిఴం, ద ఫబలు ఫాగహ 
తఖలడం ) ర ైఫరి  చికిత్కోషం ఴళేా  రహమితు ఄలోతి డాఔీర్ ఴదదఔు ంఴచాే?  

జరహఫు :ఎబ మెీతూ్ ఔండశిన్ లో లేదా శేంట  మిళాతి భిాదఔయంగహ ఈననపుడె ముదట తగిన మమెిడ ిఆచిేన తమహఴత 
ేశంట  న రహమి డాఔీర్ న షందిించఴయౌ్ందగిహ లేదా దఖగమలిో ఈనన హాళుటల్ న షందమవించ ఴలళందగిహ షఽచించాయౌ. 
ఄంతగేహతూ మీమమేీ ఄలోతి భందన శేంట ఔు షఽచించేందఔు ఄయలు లు కహయల.  

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

2. విన : రహయధి తుమహు యణ కహఔభుందే భుందగహ ఉఴ ంచి అ మోగహతుకి చికతి్ చమేఴచాే ? 

జరహఫు: ఄఴపన. ర ఫైరి  తురహయణలు ూమిాగహ హాతుయఴ తబ నైయ ఔనఔ చికతి్ కోషం యటితు ఆఴఴఴచే. ఏ షందయభంలో న నైా 
ర ైఫరి  మమెిడిలన ఏ రహయధి కెైనా భుంద జాఖీతా కోషం రహడఴచే. ఄంతేకహఔ రహయధి తుమహు యణ కోషం చేళ ేమీక్షలలో రహయధి 
తుజంగహ ఈననట ల  తుమహు యణ ఐత ేమెమిడి లు ఄుటిక ేతుచమేడం తృహియంభించనట ల  ఫాయంచఴచే.  

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

3. విన : ఄల్మటేవి్ కొల ైటసి్క తో ఫాధడెతేననశేంట  ఔు  CC4.6 Diarrhoea, తో గహతూ తృర ట్ంట్జై్  చళేన 
ేిడనిసర లోన్ (ఔ ళ ీమహభడ్) తో గహతూ ఈవభనం ఔలుఖుటలేద. ఆతతుకి ఏయధంగహ షహామ డఖలన ?  

జరహఫు: కొందయల తృహికటీశనయల ఄనబఴం కిహయం శేంట  యొఔక భలం నండ ినోసర డ్ తమాయలచేళ 1M తృర టేతు్ లో 
ఆచిేనపుడె చాలా ఫాగహ తుచళేనట ల  ఔనగొనానయల. ఆపుడె బేభు 200C ఫదలుగహ 1M తృర టేతు్ షఽచిషా నన 
యశమం మీయల ఖభతుంచాయౌ. ఇ యశమంలో మీ నండి ఴచేే  తిిషుందనన సాదమ ూయఴఔంగహ అహాఴతుషా నానభు. 
ఴ చేమిఔ; శేంట  వమీయంలో ఏదభనా రహయధఖీిషా ఫాఖం మబె డీ తమాయల చేమటాతుకి రహడేటపుడె చాలా జాఖీతాగహ 
ఴయఴసమించాయౌ. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. విన: నేన SRHVP మిశన్ దాఴమహ SR341 Alfalfa + SM39 Tension తమాయల చమేడాతుకి ఔ చఔక అలకహాల్ 
తీషకోతు 200Cఴదద ముదట  SR341 Alfalfa తమాయల చేఱహన. ఄనంతయం  SM39 ఔలడం కోషం డమల్ న 
,10MM తృర ట్తూ్ కోషం డమల్ న (1)000 ఴదద ఈంచాన. డమల్ న తటళాఔమించడాతుక ి (నఽయట ిల ైజ్ చమేడాతుకి) 
ఔడా డమల్ న  (1)000, ఴదద ఈంచతాభు  ఔదా భమి ఆద ిభుందగహ చళేన Alfalfa మెమిడి తు నఽయట ిల ైజ్ చేమదా 
ఄతు నా షందసేం.? 

జరహఫు: ఇ విన ఄడగినిందఔు చాలా షంతోశం. మీయనఔుననట ల  (1)000 తృర ట్తూ్ క ిడమల్ చళేనపుడె భుంద  డమల్ 
చేళన మెమిడి యొఔక తృర టతేూ్ తు నఽయట ిల ైజ్ చ మయద. ఎందఔంటే మెండఴ మమెిడి  తృర టతేూ్ కోషం డమల్ 
తిపుతేననపుడె మమెిడ ిఫాటిల్  మిశన యొఔక ర ల్ లో  ఈండద. మీయల మిశన యొఔక సహల ట్ లో SM39 కహయల్  ఈంచిన 
తమహఴత ర ల్ లో ఫాటలి్ ఈంచతాయల ఔనఔ దీతు ర ఫైేశిన ేమీయల ర ల్ లో ఈంచిన  అలకహాల్ చఔకఔు చయేలతేంది.  

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

5. విన : ర తైియో మెమిడి లు ఈనన ఖదిలో ఔమెంట  దాఴమహ తుచేళ ేఎభర్ ప లి నర్ ఈయోగంిచఴచాే ? 

జరహఫు: మియబబి నై తాజా గహయౌ ఈతాభబ నైది. మీయల ఎభర్ ప ిల నర్ రహడదయౌళేా  ఔిాతి ళదుబ నై నాన్ ఎమోజల్ ళే ర్ లేదా 
ఴతాికి లోసభు లేఔుండా ఈనన బ నైప దీం కహతూ లేదా మియబబి నై అభల్ఎళ న్్ గహతూ ఈయోగించఴచే. ల గని్్ 
ళంథటిక్స తో తమాయలచళేనయ ఔనఔ ఖదలిో ఈండరేహమికి, ఄఔకడ ఈంచ ేర ఫైరి  ఈతుతేా లఔు ఔడా భంచియ కహఴప. 

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

6. విన: ేశంట ఔు ర ంట ిఔలతో తమాయల చళేన నోసర డ్ ఆఴఴడం ఴలన ూమిా బ యలఖుదల ఔలుఖుతేందా ? 

జరహఫు: ఄఴపన. తల ర ంట ిఔల షభషయల తుమితాం తమాయల చళేన నోసర డ్ ఴయకిా యొఔక అమోఖయ యశమంలో ఔడా భాయలు 
తీషఔుమహఖలుఖుతేంది. ఎందఔంటే భతులక ిగహతూ జంతేఔుఴపఔు గహతూ  ర ంట ిఔ లో ూమిా షభాచాయం తుక్ాిబ ై ఈంట ంది.  

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

7. విన: ఏ ఴమష్లో లలలలఔు  CC12.2 Child tonic ఆఴఴడం భాతురళే  CC12.1 Adult tonicతృహియంభించ 
ఴచే? 

జరహఫు: తిీ ఔకట ీలలల  యలఖుదల భమిము అమోఖయం  నై అధాయడ ిఈంట ంది. లల లఔు మఴఴనం తృహియంబబ నైపుడె  
Child tonic ఆఴఴడం భాతురేమఴచే. ఐతే ఆది ముఴతీ ముఴఔులఔు రహమ ిసహా భతు ఫటిీ  భామితృర త ఈంట ంది. ఔనఔ 
Adult tonic, తృహియంభించే భుంద BR16 Female/BR17 Male న భూడె న లల తృహట  BD గహనఽ చిఴమి మెండె 
న లలు  OD మహతిళిైళ ఆఴఴడం భంచిది. 

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

8. విన: ేశంట  ఔట ిఔంటే ఎఔుకఴ కొంఫర  లు తీషఔుంట ననపుడె ఄఴతూన ఔడా కేసహమ ితూటలిో ఔయౌ తీషకోఴచాే? 
ఔరళే ఆద ేతుజబ తైే మెమిడి క ిమెమిడి కి  5 తుమిష్టహల యమహభం తృహటించడం ఎందఔు?   

జరహఫు: ఖతంలో మెండె కొంఫర ల భధయ ఎడం 5 తుభుష్టహలు ఈండాలతు చ తృహుభు ఎందఔంటే అ షభమంలో ముదట 
తీషఔునన మమెిడి  యొఔక ర ఫైేశిణ్ ఄఴషయబ నై వమయీ ఄఴమరహతుక ిచమేి తృర భయ ఄఴకహవం ఈంది. కహతూ ఆటీఴల భా 
మఱిోధనా పయౌతాలన ఫటిీ   కొంఫర లు తూటలిో ఔయౌ (యట ిడోళేజ్ ఔటిగహనే ఈండాయౌ) తీషకోఴడం ఴలన రహటి పయౌతం 
ఏభాతంి తఖగదతు త యౌళంది. ఄలాగే శేంట ల  ఔడా ఎఔుకఴ మమెిడి ఫాటలి్ లన తీషకోఴడాతుకి యభుకత చఽపతాయల ఔనఔ 
ఎఔుకఴ ఱహతం మమెిడిలన కసేహమి ఔయౌ తూటతిో తీషకోభతు ఆపుడె షఽచిషా నానభు. ఐతే ఇ మమెిడిల నండి ఎఔుకఴ 
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పయౌతం తృర ందడాతుకి ఫిాఴఴంతంగహ తుచళేే మిమాజం, నోసర డ్ లేఔ ఔతు్టృయశనల్ మమెిడి ఆయ భనష ఫారోదేఴగహల మీద 
ఫిాఴభు చఽపతాభ ఔనఔ (సహధాయణంగహ 2సస C తృర టత్ు్ లో ఆచిేనయ) యటతిు మిఖతా కొంఫర లతో ఔలఔడద. 3స 
తుమిష్టహల యమహభం ఆఴఴడం షయక్తిబ నై దదతి.  

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

దిఴయ ర ైదయతు దిఴయరహణి 

  





 

  

 

“భనషఔు ఱహంతి లేఔతృర ఴడబే ఄతి దద  మోఖభు. భనషఔు ఱహంతి చికికనపుడె షసజంగహ వమయీభు ఔడా అమోఖయంగహ 
ఈంట ంది. ఔనఔ అమోఖయభు కహరహలనకొనరేహయల తభ అలోచనలు, తలంపలు ఫారోదేఴగహలు, యతబి నైయగహ ఈండలేా 
చఽషకోరహయౌ. ఫటీలు ఏయధంగహ ఐతే యబియలసహా మో భనషన ఔడా భుమకిి  చేయఔుండా ఈండటేందఔు దేదే 
యబియలషఽా  ఈండాయౌ. ఇ భుమికి ఎఔుకర  ైతృర తే ఄద ిఄలరహట గహ భామితృర తేంది. ఫటీల  ైన భచేలు డతిే యజఔుతుకి 
రహటితు యబియచడం ఔశీబ ైనదే కహఔ దాతుతు యబ ిమచిే ికిీమలో ఫటీలు ఔడా తృహడభతృర తాభ. ఔనఔ భనషలో 
ఏభాతంి భుమకిి చేయఔుండా యతంిగహ ఈంచడం ఄనేద ిఔ తుయంతయ కిిీమ. అయధంగహ చ డెఔు అసహకయం ఈనన మళిాతేల 
నండ,ి సహంఖతయం నండ ిదఽయంగహ తొలగితృర రహయౌ. ఄషతయభు, ఄనాయమభు, ఔీభశిక్షణా మహఴ తయభు, ఔీ యతఴభు, జుఖు్ 
ఆఴతూన భనషలో భుమకిితు  ంచయే. షతయ, ధయమ, ఱహంతి, ేభిలు భనషన యత ిమిచయే. యటితు ఱహఴషగహ భలుచకొతు 
జీయషా ననటలభత,ే తూ భనష అ దశీ కిీభుల భుమకిి నంచి ఫమట డెతేంది, తూఴప భానళఔంగహ దాఢంగహ ఱహమీయఔంగహ 
అమోఖయంగహ భామితృర తాఴప."  

... షతయసహభఫాఫా, “ది ఫ్సీ్క టాతుక్స ” దిఴయరహణ ి21 ళ  ీంఫర్ 1960     

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume01/sss01-28.pdf 

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

"ఇ యవఴంలో ఄయలద నై ఄఴకహవభు ఄఴతాయభుతో షభకహయౌనలుగహ జతుమంచడం. … సహఴమి ఆంకహ యఴమషిఽా   ఄటిీ  
ఄఴతాయభున త లుషకోఴడం భమింత ఄయలద నైది...దతీుఔనాన ఄయలద నైద ిఄటిీ  ఄఴతాయభున భానఴకహయభులో ేిమించడం. 
దీతుఔనాన ఄయలద నైది ఆంకహ చ తృహులంటే యవఴంలో ఆంతఔంట ేభహా ఫాఖయం ఈండద ఄతు చ ుఫడేద ిఄటిీ  ఄఴతాయభునఔు 
ళేఴచషేకొనే ఫాఖయం ఔలఖడం. "   

షతయసహభఫాఫా. కొడ కైెనాల్ లో యదాయయలు లతో షంఫాశణలు  
http://www.theprasanthireporter.org/2013/07/follow-his-footprints/ 

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

 

 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume01/sss01-28.pdf
http://www.theprasanthireporter.org/2013/07/follow-his-footprints/
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ఔిటనలు  

భవిషాతతా లో తురాహ ంబ్డన నన శిక్షణా శితర్ాలు  

 యుఎస్కఎ. ర్ చమండ్  VA: AVP ఴర్క ష్టహప్ 22-24 జూన్ 2018, షందిించఴలళన రహయల షసహన్, ర ఫ్ై్ట  ఎడసి్క 
 trainer1@us.vibrionics.org 

 ఇండియా  ుటీర్ ా: AVP ఴర్క ష్టహప్  22-26 జూల ై  2018, షందిించఴలళన రహయల లయౌత, ర ఫ్ై్ట  ఎడసి్క   
 elay54@yahoo.com లేదా టయ్ౌతౄర న్ నంఫర్ 8500-676 092 

 తౄాిన ్   ర్ ుగానన్స: AVP ఴర్క ష్టహప్ భమిము మపి శిర్ ళ మినార్  8-10 ళ  ీంఫర్ 2018, షందిించఴలళన రహయల 
డేతుమల్ ర ఫ్ై్ట  ఎడసి్క   trainer1@fr.vibrionics.org 

 ఇండియా  ుటీర్ ా: AVP ఴర్క ష్టహప్  18-22 నఴంఫర్  2018, షందిించఴలళన రహయల లయౌత, ర ఫ్ై్ట  ఎడసి్క   
 elay54@yahoo.com లేదా టయ్ౌతౄర న్ నంఫర్ 8500-676 092 

 ఇండియా  ుటీర్ ా : SVP ఴర్క ష్టహప్  24-28 నఴంఫర్ 2018, షందిించఴలళన రహయల ఴేభ, ర ఫ్ై్ట  ఎడసి్క     
 99sairam@vibrionics.org 

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

అద్నంగా 

1. ఆర్ోగా చిటకకలు. 

గాఢ తుది్ కోసం మ లుకువగా ఉండండి ll!   

“తిీ ఔకయల మహతిళిైళ గహఢంగహ తుదతిృర రహయౌ. ఐత ేఄఴషయబ నై షభమం ఔంట ేఄధిఔంగహ తుదింిచడం ఴలన భతిభయలప 
ఔలుఖుతేంది. ఔనఔ భతిభయలప ఴమష్ మీతాయ ఴచేేదకిహద ఄధఔి తుద ిఴలన ఴషా ంద.ి2”…శ్రర సతాసాయిబ్కబ్క     

‘’తిీ మహతి ితుద ితృర గహన ేననే చతుతృర తాన. భయలషటి ఈదమభు నాఔు బ లుఔుఴ మహగహన ేభయలా 
పడతాన’’.…మహత్ామగాంధ ీ

1. తుది్ చాలా అవసరం 3-6 

తుద ిభనకెంతో ిమబ నైది. తుద ిఄనదే ిఔ ఄఴషయం, యలాషభు కహద ఈదమం భనం తుద ిలేఴగహనే ఱిహంతంగహ హాభగహ 
ఄతుళేా  ఒహ్ నాఔు గహఢతుద ిటిీంది ఄంటాభు. తుద ిఄనదేి భన తుజ జీయతంలో తిీ ఄంఱహతున ఫిాయతం చషేా ంది. భన 
చఽపన, యశమాలన ఄయుం చేషఔున ేయధానభు, భన ఴియాన, భనలక్యయలు ఎంతఴయఔు ూమిా చమే ఖలుఖుతేనానభు 
ఆట ఴంట ిఄతునంట ి నైా తిితంతషా ంద.ి4 తుద ియొఔక యలుఴ ఎంతో ఔకమోజు తుద ితృర లేఔతృర భనపుడె త లుషా ంది.5 భన 
బ దడెలో ఄనేఔ తుమహమణాల తుతీయల తుద ి నై ేఅధాయడి తుచేసహా భ.6 భనలోననన కహలభాఔం యొఔక ఴ చేమిఔలన 
ఄనషమషిఽా  తగనింతగహ తుదతిృర ఴడం ఄతయఴషయం.   

2. మీ తుది్యొకక ర్ భిమణ చకార తున త్ెలుస కోండి.3,4,6-8 

అమోఖయఴంతబ నై తుదఔిు 4 గటాీ లు ఈంటాభ. ముద్టి ద్శ్ ఆద ిజాఖీదఴషాఔ తుదాిఴషాఔ భధయషా దవ. ర్ ండవద్శ్ భనభు 
మషిమహల యొఔక షుాస నండి దఽయభఴడం జయలఖుతేంద.ి భన ఱహఴష, యఔాతృర ట , సాదమషుందన తుదాతుంచి, వమీయ 
ఈష్టరణ ఖీత కహషా తఖుగ తేంది. దతీుతమహఴత భనం మషిమహల నండి ఄచతేన ళాతితు తృర ంద ి మూడవ ద్శ్  ఐనటిీ గహఢబ ైన తుద ి

mailto:trainer1@us.vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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ళాతికి ర ళతాభు. (దీతుక ిభమో యేల SWS, సరల  రేవ్ ళల ప్ slow wavesleep)7 ఇ ళాతిలో వమీయం, బ దడె ఫాగహ యఱహీ ంతి తృర ంది 
యఔాభు వమయీభులోతు ఔండమహలఔు దవి భయయౌం ఫడెతేంది. ఇ దవ ఫౌతిఔంగహ యఱహీ ంతి తృర ందడాతుకి,వకిా పనయలదుయణఔ, మోఖ 
తుమోధఔ వకిా  ంచటాతుకి, హామోమన్ ల తుమంతణిఔు,  యలఖుదలఔు ఈయోఖఔయబ నై దవ. 

నాలుగవ ద్శ్ న  REM (మహడ్ ఐ భూబ ంట్ rapid eye movement) దవ ఄంటాయల. ఆద ిజాఞ నాతమఔ యంఖ ఄభిఴాదిుకి, 
జాఞ ఔవకిా పనయలదుయణఔు దోసదడ ేఄతయంత కటలఔబ నై దవ. ఇ దవలో బ దడె భునటి దినచయయఔు షంఫంధించిన 
జాఞ కహలన ఴయఴళాఔమించి ఄనఴషయబ నై రహటితు తేడిచిరషేా ంది. జాఞ ఔవకిా  యలఖుదల, ఫారోదేఴగహల తుమంతణి, 
చయలఔుదనాతుక ిఇ దవ చాలా కటలఔబ నైది. తుదాి షభమాతున తగిగంచి నపడె ఇ దవ ఎఔుకఴగహ ఎప కీ్స ఄఴపతేంది. భనభు 
ూమిా సహా భలో తుదింిచినపడె కొకఔకటి 60-90 తుమిష్టహల తుడయి ఈండ ేఇ నాలుఖు దవలన, 3-4 సహయలల  తృర ందతాభు. 
భన తుదాి షభమంలో 20% తుడయి ఈండ ేగహఢతుద ి దవ తుద ియొఔక ముదటి ఄయుఫాఖంలోఎఔుకఴగహ షంబయషా ంది. మహతిి 
ఖడెషా నన కొదీద  REM దవ  యలఖుతంది. ఇ తుదాి మిబభిణ చఔీభనేద ితుమేదశిత యజాఞ న ఱహషాభేు కహద ఆది కొకఔకమిక ి
కొకఔక యఔంగహ ఈండఴచే, ఄలాగ ేఴయకిా లో ఔడా ఇ ఄఴషాలు మోజుమోజుఔ భాయలత ఈండఴచే ఔడా. ఆది చటృీ  
ఈండ ేమషిమహలు, జీఴన యధానభు, అమోఖయ మళిాతేలన ఫటిీ  భాయలత ఈంట ంది. 

3. తుది్కు  ఎంత సమయం అవసరం [ఎంత తుది్ అవసరం] 2,6,9-12 

తుద ిభమ ీఎఔుకఴ కహఔుండా భమీ తఔుకఴ కహఔుండా ఈండాయౌ. ఐత ేతుద ియశమంలో ఄందమికట ఏఔమతీిగహ ఈండ ేయధానభు 
ఄంటృ ఏద ీలేద. ళతృహలఔు 22 ఖంటల తుద ిఄఴషయభు. లల లు  దదరహయభయయ కొదీద  ఇ షభమం తఖుగ త ఈంట ంది. 5-

12, షంఴత్మహల భధయ ఴమషఖల లలలఔు ద ిఖంటల తుద ిఄఴషయం. అ తమహఴత 32 షంఴత్మహల ఴమష ఴయఔ 7-8 

ఖంటల తుద ిఄఴషయభు. ఇ షభమం ఄనదేి షదయల ఴయఔుా లు చళేే తుతు ఫటిీ  ఔడా అధాయడ ిఈంట ంది.2 ఴమష భమమిు 
తుదానబ నై జీఴనయధానభు ఫటిీ  ఔడా ఇ షభమభు భాయలత ఈంట ంది. ఔనఔ భనం దీతుకోషం కొంత ఄఴగహసనతో 
భన వమమీహతుకి ఎంత తుద ిఄఴషయం ఄనేద ిత లుషకొతు తదనఖుణంగహ ఴమిాంచాయౌ.6,9,10 

తుమమిత కహలం తుదింిచడం ఎంత ఄఴషయమో ఄలాగే తుమీణత కహలంలో తుదింిచడం, లేఴడం ఔడా ఄంత ేఄఴషయం.11-12 ఫాయత 
దేవ షందిామం కిహయభు తిిమహతీ ి9.30 ఔు తుదింిచి ఈదమబే 4.30 ఔు తుదలిేఴడం ‘’ఄంతయంగిఔ జీఴ షభమ షఽచి’’ తు 
షభతౌలయత లో ఈంచి  వమీమహతున ఎంతో అమోఖయంగహ ఈంచతేంది.2 తుమీణత షభమంలో తుద ిబ లుఔుఴ ళాతేలు ఔయౌగ ిఈండడం 
భతుల యొఔక కహయయదీక్షన చయలఔుదనాతున  ంచతామతు మఱిోధనలు త యౌమ జేషా నానభ.11-12 

ఴయకిా తుతుషమగిహ ఄంతయంగఔి జీఴఖడిమామహతున ఄనషమించాలతు ఆటీఴల ర లుఴడని యజాఞ న ఱహషా ేమఱిోధనా పయౌతాలు 
షఽచిషా నానభ.13-15 ర దైయ యంఖభు భమమిు వమీయ ఱహషాంేలో 2017లో నోఫ్ల్ ఫసుభతి ఄందఔునన భుఖుగ యల ఱహషాజేుఞ లు 
షయఴ తృహిణులలో ఄంతయంగిఔ జీఴ ఖడమిాయభున ( దీతునే షమహకడమిన్ మధిం ఄంటాయల )  ఫిాయతం చేళ ేజనయఴపలన 
ఖుమిాంచి రేయల చేమటం దాఴమహ దాతు  తృహిభుకయతన షయఴయంగహ త యౌతృహయల. ఇ జీఴ ఖడిమాయభు మహతిి ఖల ఔడా 
బూబభిణం  యొఔక షభమానఔలంగహ తనఔుతాన భాయలులు చషేఔుంటృ ఄనఔే దవలఔు లోనఴపత జీఴ కిీమలు 
తుయఴమిాషఽా  ఈంట ంది. ఆది భన ఱహఴష కిీమ ఴల నే ఄతయంత తృహిధానయతన షంతమించకొతు భన ఴియాన, హామోమన్ సహా భలన 
తుమంతిించడం, తుద ిఄఴషమహలన తీయేడం, వమయీ ఈష్టరణ ఖీతన తుమతిించడం, జీఴకిీమలు ఆలా ఎనోన నలు తుయఴమిాషా ంది. 
ఐత ేఫాసయ రహతాఴయణాతుకి, ఄంతయంగఔి ఖడిమామహతుక ితాతాకయౌఔంగహ ఄననఔలత ఏయుడనిపుడె ఈదాసయణఔు జటె్ లాగ్  
ఴలన, భన అమోఖయం కొంత ఔుంట  డెతేంది.  దయీఘకహయౌఔబ నై ఄషందయభప ఄలరహటల  ఴలన ఏయుడే ఆఫబందలు దీయఘకహయౌఔ 
మోగహలఔు దామితీసహా భ. 
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4. సమగరమ నై తుదిించే విధానము.2,10,16-17 

అదయవఴంతంగహ జీయంచడాతుక ితఔుకఴ మోతాదలో తుదింిచడం భమమిు మిఖతా షభమాతున ఱిహంతంగహ ఖడడం ఄఴషయం. 
భనలక ి యఱహీ ంతి ఄనదే ిచాలా ఄఴషయం. తుదింిచడం ఔడా ఔయధంగహ యఱహీ ంతే. యఱహీ ంతి ఄనగహ భన దసేంలో ఈనన వకిా 
సహా భతు తమిగితృర ఔుండా చఽషకోఴడభు దాఴమహ తిమగిి వకిాతు పనయబలనం చేమడం. సహధయబ ైనంత తయలచగహ భనం యఱహీ ంతి 
తీషఔుంటృ ఈండఖయౌగిత ే భనం ఖలు తులో తుభఖనభభ ఈనాన ఄలళతృర ఔుండా చయలఔుగహనే ఈండఖలుఖుతాభు. 
ఄలాగ ేభన తుదాి ఄఴషమహలన ఔడా తగిగంచ ఖలుఖుతాభు.  

ఔ సహధాయణ భానఴపతుక ితృహించిఔ ఫాధయతల కహయణంగహనఽ, వమయీప జడతఴభు కహయణంగహనఽ, భనషలో ఈండే ఄలజడి 
కహయణంగహన యఱహీ ంతి తృర ందడం కొంచం ఔశీబ ైన యశమబే. ఫాగహ ఄలళతృర భన వమయీం – భనష, ఄఴకహవం దొయఔగహనే తుదఔిు 
ఈఔీమిషా ంది. ఎందఔంటే యఱహీ ంతి తీషకోఴడాతుక ిడాతుకి త యౌళన భాయగం ఄదొఔకటే. తుదింిచే యధానాతున మిూయణబ ైన దివలో 
భలచకోఴడాతుకి భన జీఴనయధానభు ఔడా తఖు యధంగహ భాయలేకోరహయౌ. భనం ఫాగహ తుదింిచ ఖలుఖుతేనానభంటే ఫాగహ 
జీయషా ననట ల  ఄయుం. ఫాగహ యఱహీ ంతి తృర ందని వమయీభు ఄలాయభు ఄఴషయం లేఔుండానే తుమీణత షభమాతుకి తుద ిలేషా ంది.16-17 

5. హయిగా తుదిించడాతుకి, ఆనంద్ంగా లేవడాతుకి చిటకకలు! 2,3,6,9,10,18-24 

*మీయల తినన అహాయభు మీయల తుదింిచే లోగహనే జీయణభఴడం చాలా భంచిది. ఄంత ేకహఔుండా సహమంతంి కహప ,ట ీలాంటియ 
తీషకోఔుండా ఈండడం దాఴమహ వమయీం తు తీయలఔు యగాతం ఔయౌగించఔుండా ఈండడం బలేు.3,6,9,18,20 

*తుదింిచే భుంద తల సహననం లేదా భాభూలు సహననం చళేనటలభతే భన వకిా ఴలమం మియబబి ై గహఢబ నై తుద ి
డెతేంది. అయలఫమట షయదాగహ కహళేప నడడఴడం ఔడా దీతుక ిభమింత షసకహయం ఄందషిా ంది. 6,18 

*తుద ితృర భయభుంద ఔ గహల ష తూయల తాిగహయౌ.18 

*తుదింిచే భంచం ఔకన ళ లోెన్ లాంటి అధతుఔ మిఔమహలేయ ఈండఔుండా జాఖీతా ఴఴ ంచండి.3,6,9,20 

*కొరవఴతాి గహతూ ళేందిమి నఽన  భమిము తాి తో చళేన ఴతాి ఈనన దీతృహతున ఖదలిో ర యౌగించి ఈంచడం దాఴమహ ఖది లోయౌ 
రహతాఴయణాతున యతంిగహ ఈంచఴచే.18 

*ఎడభర ైప తిమిగ ిభాతబిే తుదింిచడం దాఴమహ జీయణఴయఴషా, సాదమ ఴయఴషా, యౌంఫ్ ఴయఴషా చ తైనయ ఴంతభఴపతాభ. మీయల 
ఈతాయ గోయయయుంలో ( నారా్ తృర ల్ లో ) ఈంటే ఈతామహతుక ిభుకం  టిీ  తుదింిచఴదద . ఄనగహ ఏగోయయయుంలో  ఈంటే అదవిలో తలన 
ఈంచి తుదింిచఔడద ఎందఔంటే బూ ఄమసహకంత వకిా యఔా షియణన బ దడెఔు ఎఔుకఴ చేమడం దాఴమహ ఴతాిడి 
 ంచతేంది.18,22,23 

*తుద ిఴచిేనపుడె ఱిహంతంగహ తుదతిృర ండి. మీటింఖు ఈందనో తు ఴతాిడ ికహయణంగహనో చేమఴలళన తు ఆంకహ మిగయిౌఈందనో 
తుదని ఫయౌ టీఔండి.  దనిచయయప ఴతాిడితు భనషనండి తేడిచిర మయండి. దీతుకోషం భంచి అధాయతిమఔ షదగ ంీధాతున 
చదఴడమో, దీయఘ ఱహఴషన తీషకోఴడమో, భౌనంగహ ఈండడమో, భంతాితున జంచడమో ఆలాంటియ చమేడం దాఴమహ ఄంతః 
చ ైతనయభు తో యయ్నం ఔండి. తిిమోజూ ఎంతో భంది తభ వమమీహతున యడిచి  డెత ఈంటాయల. ఔనఔ గహంధ ీభహాతేమడె తన 
తిి మహతీ ిచతుతృర భ ఈదమబ ేజీయంచడం తృహియంభిసహా న ఄననట ల  భనషలోతు ఫామహలతూన తేడచిిరళే హాభగహ తుదింిచడం 
నేయలేకోరహయౌ.2,18,20 

*తిీ మోజూ తుదింిచడాతుకి, లేఴడాతుకి ఔడా తుమమితబ నై షభమాతున తృహటించండి.6,9,19,24 
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*తుద ిలేచేటపుడె చియలనఴపఴ నఴపఴత లేఴండి. మీ ఄయచేతేలన కొతున మహయమభులు ఔదాతుకొఔట ిమహతృహడించి రహటతిు 
మెండె ఔనల  నై ఈంచడం దాఴమహ చేతిలో ఈనన నమహల చిఴమఫిాగహలు వమయీంలో ఈనన ఄనేఔ ఴయఴషాలన షసజబ నై దదతిలో 
జాఖాతం చేసహా భ. తయలరహత ఔుడరి ైప తియలఖుత భంచం మీద నండి లేరహయౌ దీతుఴలన ఖుండ   నై ఴతాిడి ఔలఖఔుండా 
ఈంట ంది.18,21 

* దదరహయల భధాయసన ఫోజన ఄనంతయం 1స నండ ి2స తుమిష్టహలు తుదింిచడం ఴలన వమీయభు భనషల యొఔక ఴయఴషా వకిా 
ఴంతభఴపతేంది. ముఴఔులు భధాయసన ఫోజనభు తమహఴత 5 తుభుష్టహలు ఱిహంతంగహ ఔమోేరహయౌ. ఎందఔంటే 
ఫోజనానంతయం యఔాషయపమహ తల నండ ిజీయణఴయఴషాఔు ఎఔుకఴగహ ఴిఴ ంచి తుదాిఴషా ఔలుఖుతేంది .2 

*మీ వమమీహతుకి షమిడే జీఴనయధానభు, అహాయప ఄలరహట ల  ఄలఴయలచఔుంటృ దీతుతోతృహట  వమీమహతుకి భనషఔు యఱహీ ంతి 
తుచిే జీఴన షయయతు బ యలఖుమిచ ేయధంగహ తుతయభూ ధాయనభు చేమడం ఄలఴయలచ కోరహయౌ.24 జీఴన లక్యయతునచేయలకొనే 
యధంగహ తుద ిఄఴషమహతున ఇ యధంగహ తగిగంచడం దాఴమహ అ షభమాతున తుమహమణాతమఔ యంఖంలో ఈయోఖ టేీలా ఄలరహట  
చేషకోరహయౌ.10,17,18,20 

6. తుది్లేమి రుగమతలన  అర్ కటీడాతుకి తీస కోవలస్న చరాలు 5,25,26 

తుది్లేమికి ిధాన కారణాలు: లోఔంలో ఎఴఴయౄ ఔడా తుద ిలేఔతృర ఴడం ఴలన వషాచేికిత్ ఴయఔ త చేఔునేంత మళిాతి 
త చేకోఴడాతుకి ఆశీడయల. తుదలిేమి ఄననద ిఫారోదేఴగహల తుమంతణి తుడం, ఄషసనభు, కోభు, ఔుంఖుఫాట , 
అందోళన, ఏకహఖీతాలోభు, ఄతుశిేతి, అలోచనా మహఴ తయభు, ఏదీ షఔీభంగహ తుయఴమిాంచలేఔతృర ఴడభు ఴంట ిషభషయలఔు 
దామ ితీషా ంది. ఆట ఴంట ిమళిాతి కొనసహగతిే  చజేతేేలా ఄనామోఖయభు త చేకొతు మోగహలతృహలు డఔ తుద. మఱిోధనలు ఏం 
షఽచిషా నానమంటే  తుద ిఄనదేి ఔ ధిానబ నై జీఴ కిిీమ.  తుదలిేమి కొనసహగినటలభత ేఄది ఫౌతిఔ, భానళఔ యంగహ 
ఄషఴషాతఔు దామతిీళ ఄభిజాఞ న కిిీమలన తుమీఴయయం చషేా ందతు మిఱోధనలు త లుపతేనానభ. 25-26 

తుది్ లేమి రుగమతలు 27: తిీ భతులకట తన తుద ిఄఴషమహలేమిటర  తన మిధలేమిటర త లుషకొతు  తన ఄంతః చతేన 
ఄనషమించి ఴమిాషఽా  అమోఖయఔయబ ైన జీయతాతున ఖడతృహయౌ. ఄవదీు  చేళనటలభతే తుదిఔు షంఫంధించిన షభషయలు ముదల ై ఄనేఔ 
యలఖమతలఔు దామతిీసహా భ.  కొతున ఈదాసయణలు: తుద ిటీఔ తృర ఴడం, తుదఔిు షంఫంధించిన ఱహఴష షంఫంధతి షభషయలు 
(ఈదాసయణఔు తాతాకయౌఔంగహ ఱహఴష తుయౌచితృర ఴడం, ఖుయఔ) ఄంతయంగఔి జీఴఖడిమామహతుకి భన అహాయ యహాయ దదతేలు 
ఄలరహట ల  షమిడఔతృర ఴడం  ఆలాంటఴితూన ఔలుఖుత ఈంటాభ.  యలఖమత ఄనదేి జటెాల గ్ కహయణంగహనో, మహతిిూట ఈండే లఫీ్ట 
కహయణంగహనో లేఔ జీఴనయధానభు కహయణంగహనో  లేఔ అమోఖయ షభషయల కహయణంగహనో  తాతాకయౌఔంగహ ఔయౌగినది కహఴచే. ఐతే 
ర ంటనే డాఔీర్ న షందిించడం దాఴమహ ఆద ియలఖమత కహఔుండా తురహమించఴచే. 

సాయి వ ైతయిోతుక్స్ ; బఖరహన్ ఫాఫా రహమిచతే అశ్రయఴదింఫడని ఇ దఴియ ర దైయ యధానభు తుదలిేమి షభషయఔు ఄలాగే యయధ 
యకహల తుదలిేమి యలఖమతలఔు ఄదభతబ నై తురహయణలు ఔయౌగి ఈంది. అషకిా ఔయౌగని రహయల „108 కహభన్ కొంఫర స్క‟ లేదా 
 „ర ైతియోతుక్స్ 2016‟ పషాకహతున చఽడఴచే. 

అవసరమ నై వ బ్్ై్ట్ యౌంకులు:  
1. https://www.sathyasai.org/discour/2007/d070115.pdf 
2. https://sathyasaiwithstudents.blogspot.in/2014/03/three-point-personal-lifestyle-charter_20.html#.WtF6SSN97x4 
3. https://hbr.org/2009/01/why-sleep-is-so-important.html 
4. https://sleepfoundation.org/how-sleep-works/what-happens-when-you-sleep 
5. https://www.nhlbi.nih.gov/node/4605 
6. https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Understanding-Sleep 
7. https://www.scientificamerican.com/article/what-happens-in-the-brain-during-sleep1/ 
8. https://www.huffingtonpost.in/entry/your-body-does-incredible_n_4914577 
9. https://sleepfoundation.org/excessivesleepiness/content/how-much-sleep-do-we-really-need-0 

https://www.sathyasai.org/discour/2007/d070115.pdf
https://sathyasaiwithstudents.blogspot.in/2014/03/three-point-personal-lifestyle-charter_20.html#.WtF6SSN97x4
https://hbr.org/2009/01/why-sleep-is-so-important.html
https://sleepfoundation.org/how-sleep-works/what-happens-when-you-sleep
https://www.nhlbi.nih.gov/node/4605
https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Understanding-Sleep
https://www.scientificamerican.com/article/what-happens-in-the-brain-during-sleep1/
https://www.huffingtonpost.in/entry/your-body-does-incredible_n_4914577
https://sleepfoundation.org/excessivesleepiness/content/how-much-sleep-do-we-really-need-0
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10. http://isha.sadhguru.org/blog/lifestyle/health-fitness/to-sleep-or-not-to-sleep/ 
11. https://www.rd.com/health/wellness/best-time-to-wake-up-productivity/ 
12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5468315/ 
13. https://newatlas.com/nobel-prize-2017-circadian-rhythm/51586/ 
14. https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2017/press.html 
15. http://www.sciencemag.org/news/2017/10/timing-everything-us-trio-earns-nobel-work-body-s-biological-clock 
16. How muchsleep I need https://www.youtube.com/watch?v=zs3bps_dX9Y 
17. Sleepis a form of Rest https://www.youtube.com/watch?v=X_fHa73_nOg   
18. Tips to sleep and wake up well: https://www.youtube.com/watch?v=WPznkcqemo8 
19. https://sleep.org/articles/best-hours-sleep/ 
20. https://www.helpguide.org/articles/sleep/getting-better-sleep.htm 
21. Sleeping and waking positions: http://isha.sadhguru.org/blog/lifestyle/health-fitness/why-we-do-what-we-do-sleeping-

right/ 
22. WhySleep on leftside https://www.youtube.com/watch?v=UbElZBptFZg 
23. https://lifespa.com/amazing-benefits-of-sleeping-on-your-left-side/ 
24. https://www.artofliving.org/us-en/meditation/meditation-for-you/meditation-for-better-sleep 
25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9322273 
26. https://www.nosleeplessnights.com/sleep-deprivation-experiments/ 
27. http://www.sleepeducation.org/sleep-disorders-by-category 

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

2. చెన ైన, ఇండియా -  ఒకర్ోజు శిక్షణా శితరము 15 ఏ్ిల్  2018 

ర ైతియోతుక్స్ టచీర్ 11422  తుయఴఴ ంచిన ఔమోజు శిక్షణా శితయభునఔు 8 భంది తృహికటీశనర్ లు హాజయమాయయల. మధాయధిగహ 
యయల తభ ఄనబరహలన యజమఴంతబ నై కేషలన 
తాభు ఎదమొకనన ఔశీబ నై కషేలన ఖుమించి 
చమిే ంచాయల. భుంద షఽచించిన యధంగహ ఖత 12 
రహయాలేకలఔు చ ందని షభాచాయభు  నై కిఴజ్ 
తుయఴఴ ంచాయల. యషుయ ఫాఴ సిహయ కహయయఔీభంలో 
వినలు ధిానంగహ రహమహా లేకలలోతు ఱిోనతామహల 
నండ ిళఔేమించడం జమగిింది. ఆర ేఅనాడె ఴ లై ైట్ గహ 
తుయౌచాభ. ఄనంతయం డాఔీర్ ఄఖమహఴల్ గహమితో ళ ైకప్ 

షంఫాశణ ఄనంతయం బేభు ఖీఴ ంచిన  తృహిధానయతా ఄంఱహలు : 

 భనషతో కహఔ సాదమంతో తుచేమడం  
 ముఔకలు, జంతేఴపలఔు భనష ఈండద ఔనఔ ఆయ ర ఫైరి  మెమిడిలఔు ఄదబతంగహ తిిషుందిసహా భ ఄన ేఫాఴంతో 

యటకిి ఎఔుకఴ తృహిధానయత ఆఴఴడం.  
 ేశంటల  మోఖచమతిలిన షమభి నై షభమంలో తృహిధానయతా ఔీభంలో నమోద చేషఽా   ర ైతయిోతుక్స్ యషాయణఔు తోడుడడం.  

  

 ేశంటల ఔు మెమిడలిన రహిళే షభమంలో సహఴమితు భన సాదమ ళంహాషనం  ైఄధలిీం చేషకొతు సహఴమితు 
సాదమూయఴఔంగహ తృహిమిుషఽా  రహమకిి బేలు చఔేయేఴలళందగిహ రడేెకోరహయౌ.  

 సహఴమి భాతబిే ర దైయడె భనభంతా రహమి యనమ ూయఴఔ తుభుట ల  భాతబి ేఄనదేి ఎలలపుడఽ ఖుయలా ంచకోరహయౌ. 

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

3. ఇటయ్ లో AVP వర్క షాప్ - ఉతాీరుణ ల ైన తృాికటీషనర్ ల అన భవాలు   

“ ఆటయ్ లోతు యయధ తృహింతాలఔు చ ందని బేభంతా 26 జనఴమి 2018 న భా e కోయల్ తృహియంభించాభు. భా ర ైతియోతుక్స్ 
మిాణభనేద ిఔ ఄదబతబ ైన సహససర తేబ నై చయయగహ ఫాయషా నానభు. బేభంతా దఱహఫాద ల కిీంద చదఴపకొతు , 
చదయినదంతా భమిే తృర భన ఇ ఴమషలో భయలా చదఴపఔు ఈఔీమించడం కొంత అందోళన ఔలఖజళేన భాట రహషాఴబే. 

http://isha.sadhguru.org/blog/lifestyle/health-fitness/to-sleep-or-not-to-sleep/
https://www.rd.com/health/wellness/best-time-to-wake-up-productivity/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5468315/
https://newatlas.com/nobel-prize-2017-circadian-rhythm/51586/
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2017/press.html
http://www.sciencemag.org/news/2017/10/timing-everything-us-trio-earns-nobel-work-body-s-biological-clock
https://www.youtube.com/watch?v=zs3bps_dX9Y
https://www.youtube.com/watch?v=X_fHa73_nOg
https://www.youtube.com/watch?v=X_fHa73_nOg
https://www.youtube.com/watch?v=WPznkcqemo8
https://sleep.org/articles/best-hours-sleep/
https://www.helpguide.org/articles/sleep/getting-better-sleep.htm
http:// http:/isha.sadhguru.org/blog/lifestyle/health-fitness/why-we-do-what-we-do-sleeping-right/
http:// http:/isha.sadhguru.org/blog/lifestyle/health-fitness/why-we-do-what-we-do-sleeping-right/
http://isha.sadhguru.org/blog/lifestyle/health-fitness/why-we-do-what-we-do-sleeping-right/
http:// https:/www.youtube.com/watch?v=UbElZBptFZg
http:// https:/www.youtube.com/watch?v=UbElZBptFZg
https://lifespa.com/amazing-benefits-of-sleeping-on-your-left-side/
https://www.artofliving.org/us-en/meditation/meditation-for-you/meditation-for-better-sleep
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9322273
https://www.nosleeplessnights.com/sleep-deprivation-experiments/
http://www.sleepeducation.org/sleep-disorders-by-category
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ఐత ేభాఔు ఆఴఴఫడని షీడ ీబ టమీిమల్  భమమిు ఫర ధనా యధానభు చఔకట ి ఄనబఴంతో ళదుం చేళంది ఔనఔ అషకిాఔయంగహ 
సహగింది.   

ఄతయంత అనందదామఔబ నై ఄంవం ఏమిటంటే  భాఔు శిక్షణ ఆచిేన ట్ైనేర్ 02566…ఇటయ్   యొఔక ేభి, అతృహయమతా, 
స శ్రలయభు, జాఞ నభు ర ైతయిోతుక్స్ టల  రహమకిి ఈనన ఄంకతిఫాఴభు  ఫర ధనా ఄంఱహలన ఄయుభభయయ యధంగహ ఫర ధించడబే 
కహఔ భభమయౌన ఏకహఖీతతో అదయంతం అఔయంప చషేఔునేలా చేళంది.    

మెండె న లల తృహట  భా శిక్షఔుడి తో తుయంతయ షంఫంధ ఫాంధరహయలు ఔయౌగ ిఈనానభు. తిిరహయభు పషాఔం నండ ిఔ 
ఄధాయమాతున ంంచగహ దాతుతు ఄనేఔ సహయలల  భా నోట్ పషాఔంలో రహిళేరహయభు. మెండె మోజుల తమహఴత బభేు ఄధయమనభు 
చేళన ఄధాయమభు  నై వినలు ంగహ రహటిక ిజరహఫులు బేభు రహిళ ంేరహయభు. యఔీరహయం భమమిు వతురహయభు  

 ళ ైకప్ కహల్ దాఴమహ షంఫాలంచకొనే రహయభు. 2ఖంటల షభమం భా ఫారహలన ంచఔుంటృ బ టమీిమల్ లోతు ఄంఱహలన 
ఄఴగహసన చషేకొతు భా తపులన షమిచషేకొనే రహయభు. మెండె న లల తమహఴత శిక్షణ కోషం బభేంతా షభారవేభు 
ఄమాయభు. మెండె మోజుల తృహట  భా ట్ైనేర్ తో  ూమిా శిక్షణ ఄనంతయం డాఔీర్ ఄఖగమహఴల్ గహమితో ళ ైకప్ కహల్ ...ఒ ఄదభతబ ైన 
ఄనబూతి !!! 

ఎంతో ఈతా్సంతో బేభు భా ఆళళఔు చేయలఔునానభు. దీతు పయౌతాలు ఄదబతంగహ ఈండడబేకహఔ ర ంటనే అఔాతి దాలాేభ. 
భాఔు ఄతయంత అవేయయం ఔయౌగంిచిన ఄంవం ఏమిటంటే ముదటిసహమ ిచికతి్ తీషఔునన శేంటల  ఄనబరహలు.  ైసహ 
కయలేలేఔుండా రహయల తృర ందిన ఄతయంత పలఴంతబ నై ఇ చికతిా్ యధానభు చఽళ రహయల ఄరహఔకమాయయల. తిీ ఔకటి 
రహయతృహయ దాలీతో చఽళ ేఇ మోజులోల  తిిపలాకే్ష లేఔుండా చళేే ఇ ళఴే రహమి ఈసఔు ఔడా ఄందతు యశమం. భభమయౌన ఔ 
కొతా తుసహఴయు ళరేహ ించాతుకి మచిమం చళేన ర ైతియోతుక్స్ శిక్షణా యధానభునఔు ఎంతో ఔాతజుఞ లం.  

భాకిద ిఔిాతిక ిదఴియతఴభునఔు సహభయషయభు న లకొలేు దవిలో ముదట ిఄడెఖుగహ ఫాయషా నానభు. 
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