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 డా.జిత్ కై అఖగ మాల్ యొఔక డెస్కక నఽండు  

నిమఫ ైన తృహికటుశనయలఔు, 

యభ తృహఴనఫ నై ఖుయుూభిిభ షమీనంచఫర ణ ంథి. ఇ యత ియాథినభు ఖుభించి సహామి ఏభధానభో ఔసహభి భననం 
చేషఔుంథాభు. ‘‘ఇ ఖుయుూభిిభ నండి మీయు లేఴఔు ఄంకతిం కహయహయౌ. లఴే థాాభహ జిలఔు ఄంథించఴలలంథి ఎంణ  ఈంథి. లేఴ 
థాాభహధే జీయణాతుక ిఄయధం, యభాయధం చేఔయుతేంథి. ఇధాడె థేవం ఔ తుభహరహఴసఫ నై భిలాతిలో ఈంథి. ఎంద్ఔంట ేలఴే ఄంటే 
ఄయధం ఔడా ణ యౌమతుయహయు భితృహలఔులుగహ ఈధానయు. లఴే థాాభహధే ధామఔతాం ఴళ ంచ ేఄయహత ఴషా ంథి.‛- శీ్ర షతమసహబఫాఫా 
ఖుయుూభిిభ షంథవేం 18 జూల ై, 1989 

ఔనఔ ఇ భోజు నండ ిభనం, భన బిుఴప అజఞన సాద్మ ూయాఔంగహ ఄనషభథిాా భు. భన భాటలథాాభహ చతేల థాాభహ 
అలోచనల థాాభహ ఫేద్యళ తఫ ైన నేభి యహళ తుతు షిభిం జథైాా ం. ఇ థవిలో య ైతియోతుక్స్ ఔ షభఖీఫ ైన య దై్మయదానభుగహ 
యవాయహమాభఴపత తృహికటుశనర్ లఔు ఔ ఴయంగహ యౄపథాయౌచంథి.  

108 మివభీాల యొఔక  తుతీయు ఖుభించి  తృహికటుశనయల నండి భాఔు  ఄంద్తేనన షంద్న భాఔు ఎంణ  అనంథాతున ఔయౌగిస్ా ంథి. 
ఖత 7 షంఴత్భహలుగహ 108CC పషాకహతుక ిఄధేఔ ఄనఫందాలన చేయుషఽా  భహఴడం జభిగింథి. భుకమంగహ గహల షభీ (ద్కోవభు) 
భభిము ఆండ క్స్( యశమ షఽచిఔ) లన తఖుయధంగహ భాయుచమేడం జభిగింథి. ఆయ షలుఴపగహ ణ లుషకోఴడాతుకి  యలుగహ 
‘’ఄద్నంగహ (ఆన్ ఎడిశన్)‛ ఄధే యపాఖంలో  పషాఔంలో భాయులు చేయుల ఖుభించి యఴయణ ఆఴాఫడింథి. మీ ఄంద్భికట ధా 
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యననం ఏమిటంట ేమీ 108CC ఫాఔు్ న సహధమఫ నైంత తాయగహ భచీాభిి చషేకోండి. ఆంద్కోషం మీయు పటుభిా లోతు భాషుర్ 
ఫాఔు్ నండ ికహతూ లేథా మీ కోఅభిిధేటర్ ఏభహటు చలేన యదానభు థాాభహ కహతూ భచీాభిి చేషకోఴచచ. ఇ భ ండె సహధమం కహతూ 
క్షంలో Admin@vibrionics.org ఔు ఇఫ బల్ ంనణే ఫేభు తగిన ఏభహటు చేసహా భు. సహదాయణంగహ కొంఫర  ఫాఔు్ న తిీ 
భ ండె షంఴత్భహలఔు ఔసహభ ిభఛీారి్ చ మామయౌ. ఆథి ఔుద్యతు క్షంలో ణాణాకయౌఔ ఏభహటు కోషం కొంఫర  ఫాఔు్ లోతు తిీ ఫాటిల్ 
న న ైక ితీల ఔ చేతిణ  ఫాటలి్ న టుు కొతు ఫాటిల్ కిీంథి పాగహతున భ ండఴ చేబ ఄయచతేిలో ఈంచి 9 సహయుల  తటుడం థాాభహ లసహలో 
తుథాిణభుగహ ఈనన వకిా తిభగిి పంజు ఔుంటుంథి.  

యథశే్ర మానభు కోషమో భభ ిఏథ ధైా ఆతయ కహయణాల తుమితామో ణాభు ఈంటునన సహా నం నండ ిద్ఽయం య మళే తృహికటుశనర్ లఔు 
ఫేభు చమేఫర బే యజఞనా  ఏమిటంటే యహయు తభ మిాణాతుకి భ ండె యహభహల భుంద్ నంచే నేశంటల  ఔు తభ ఴదా్ఔు ఴచిచ 
భ మిడి లన భీల్ చేషకోఴలలంథగిహ షఽచించాయౌ. ఄలాగై తభఔు ద్ఖగయలో ఈనన భభొఔ తృహికటుశనర్ ఔు ఇ యశమం ణ లుపత 
నేశంటల ఔు ఔడా అ  తృహికటుశనర్ యొఔక షభాచాభహతున ఄంథించాయౌ. థతీుఴలన అటంఔం లేఔుండా భోఖులు తభ చికతి్తు అ 
తృహికటుశనర్ న షంథిించడం థాాభహ కొనసహగించఖలుఖుణాయు. ఆథ ిఔడా ఔశుం ఄనకొంటే ఄతమఴషయ భలిాతిలో తృ్ షు  థాాభహ 
భ మిడిలన ంనంచ ే( పాయత థేవభులో భాతఫిే) దా్తి, ఄలాగై ద్ఽయంగహ ఈననయహభకిి ఫాిడాకలుంగ్ యదానభు థాాభహ చికిత్ 
చేల ేయదానభు ఔడా భన ద్ఖగయ ఄంద్ఫాటులో ఈధానబ. ఇ లఴేల యఴభహల కోషం గహతూ ఆతయ చికణిా్ తుపణుల యఴభహల 
కోషం గహతూ మీ కోఅభిిధేటర్ న షంథిించండి.  

మీయు బఖఴంతేడిక ిఆచిచన యహగహా నభు ఫయేఔు మీ తుతమ లఴేఔు ఄంతభహమం ఔలఖఔుండా  ఈండడాతుకి యలుగహ 9 భ మిడలిు ఈండ ే
య ల నస్క కటి్ న ఎపడఽ మీ య ంట ఈంచకోండి (  2 of 108 CC -2011 పషాఔంలో 2 ఴ నేజీ చఽడండి). ఄలాగ ైభ ండె 
యహభహలఔు థాట ిమీయు ఏథ ధైా ఉయు య ళైతేననపడె మీ లఴేఔు అటంఔం ఔలఖఔుండా ఈండడాతుక ిమీ 108CC ఫాఔు్ న ఔడా 
య ంట తీషకొతు య ళేండి. 

మీ ఄంద్భకిట ణ లుష అభోఖమఔయఫ నై జీఴనయదానభు నశేంటల ఔు చికతి్ నంథించే యశమంలో దిానఫ నై తృహతని తృ్ ఱషా ంథి. 
ఔనఔ జీఴన ర యైౌక ిఅలోచధా యదాధాతుకి ఄనఖుణంగహ తగని యధంగహ షయుా ఫాటు చేషఔుంటృ ఈండాయౌ. భుకమంగహ తృహికటుశనయుల  
భోఖులఔు చికతి్ చేలటేపడె యహయు తభ జీఴనయదానభు భాయుచఔుధేంద్ఔు తభ అభోఖమం తభ చేతేలోల ధ ేఈంథి ఄతు 
ణ లుషఔుధేంద్ఔు నేభిణ న పిాఴఴంతంగహన ఫర దించఴలల ఈంటుంథి.  

షిా తం భనం ఄతిిసతంగహ భాయులఔు ఖుభ ిఄఴపతేనన ముఖంలో జీయషా ధానభు. ద్యద్ాశుఴరహతా  ించ యహమాంగహ 
తుయంఔువ భభమిు ఄణామవణ  ఔడని భహజకటమ ధామఔుల ఄభహచఔభు కహయణంగహ తిిఔల భలిాతేలు ఏయడి ఈధానబ. యటి 
యమఴసహధాల కహయణంగహ ఄంద్యౄ భానలఔ ఄధాభోఖమఔయ లాతిలోధో, ళ లుభమిా లోధో లేథా యభతీఫ నై బమంలోధో కహలం 
య ళలఫుచచతేనన భిలాతి ధ లకొంథి. ఔనఔ ఆటిు  తిిఔల భిలాతేలలో జీయషా నన ఫాదతిేలఔు లఴే చేమడాతుకి భనఔు 
ఄూయాఫ నై ఄఴకహవం లతేంచింథి. య ైతియోతుక్స్ థాాభహ ఄంథే థిఴమతాం ణ  ఔడని య ఫైేశిన్్ ఆటిు  ఫాదితేల జీయణాలోల  
భసతాయఫ నై భాయు ణఖేలద్తు ధా గిహఢ యరహాషభు. ఇ ఖుయుూభిిభ యాథిన షంద్యబంగహ భన ఖుయుఴప, థ ఴైఫ నై బఖయహన్ 
ఫాఫా తభ ఄనంత నేభిానభహగహలన భనన ై షిభిం జైషఽా  ఄంతయగత వకిాతు, లఴేచలేే తుఫదా్తన ఄంథచిాలతు, ఇ ఖుయుూభిిభ 
అదామతిభకహనబూతితు, అనంద్ థనీా లన ఄంథించాలతు అశిషఽా ...   

నేిభణ  సహబలఴేలో  

జిత్ క .ఄఖగభహాల్  
********************************************************************************************************************** 
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చికూణా్ నిుణుల వివమలు  

నుికటీషనర్  11590...ఇండుమా ఫయో క మిలు  ీలో టుబద్ిభహలు ఐనటిు  ఇ తృహికటుశనర్ షిా తం ఔ ఫ డఔిల్ కహలేజిలో ఄలల ుంట్ తృర ి  షయు 
గహ తుచేముచధానయు. యయు 2014 లో సహామి బఔుా లుగహ భాభిన ఔ డాఔుయల ఔుటుంఫ ధేధమం 
నంచి ఴచాచయు.  సహా తుఔ షతమసహబ కైంథాిలలోనఽ భభిము రిహంతి తులమభు లోనఽ యభి 
తండి ిచలేే య దై్మ లఴేలు చఽల షఽభిా తృర ంథి తనఔు ఎంణ  ఆశుఫ నై ఫర ధధా ఴాతాిణ  తృహటు య ైద్మ 
లేఴలు ఔడా చేమాలధ ేఄతేలాశ యభిలో ములక తాింథి. 2017 లో యభ ిఫంధయ నై ఔ య ఫైరి  
తృహికటుశనర్ థాాభహ యభి తయౌలకి ఎధోన షంఴత్భహలుగహ యదేషిా నన ఄతమంత ఫాదాఔయఫ నై 
యుభటాబడ్ ఄభ ాభ టైసీ్క కటళేధొపల షభషమ, య ఫైరి  భ మిడి ల థాాభహ 6 ధ లల లో తగిగతృ్ ఴడం 
చఽల తన ఄతేలాశ తీభ ైభాయగం షఖభం ఄబమంథి. య ఫైరి  భ మిడి ల పిాఴం చఽసహఔ  నశేంటల ఔు 

లేఴ చమేాలధే తనణ  య ైఫరి  శిక్షణఔు నేయు నమోద్ చేబంచకొతు 2017 లో AVP గహ శిక్షణ ూభిా చషేకొతు 2018 ఏనిల్ లో 
ఄఴషయఫ ైన ఫ ంటర్ ఱప్ థాాభహ VP  గహ ఔడా షభిుకైట్ తృర ంథాయు.  

యయు శిక్షణ తృర ంథని య ంటధ ేయ ఫైరి  భ మిడలి పిాఴం ఏమిటో తన లామ ఄనబఴం థాాభహ ణ లుషకోఖయౌగహయు. శిక్షణ ూభిా 
చేషఔునన 10 భోజులఔు తన ఔుటుంఫ షబుమలణ  తీయధ మాతలిు చషేఽా  ఈండగహ ఎఔుకఴ టపంభచైర్ ణ  జాయం తృహియంబభబమంథి.   
3 భోజుల తభహాత యఔా భీక్ష చబేంచకోగహ డ ంఖుమ ఴర్ గహ తుభహధ యణ ఄబమంథి. కహతూ నేల టేల ట్ క ంట్ భాతంి 150,000 ఈంథి. ఐణ ే
అ షభమంలో తనంతట ణాన గహతూ తన ఫ ంటర్ థాాభహ గహతూ య ఫైరి  భ మిడి లు యషేఔుధ ేభలిాతి లేద్. ఆంటోల ధ ేల ల ైన్ లు 
ఄలోతి భంద్ల థాాభహ చికతి్ తీషఔుంటృ ఈధానయు. ధాలగ ఴ భోజు యభి నేల టేల ట్ క ంటు 7000 ఔు డితృ్ ఴడంణ  ఄటిు  కిలశుఫ నై 
లాతిలో య ంటధే హలటల్ లో చేభహచయు. యభ ిచయభప యంఖు ఔడా నలల గహ భాభితృ్ బంథి. డాఔుయుల  అఫ న ద్ఖగఔుండా ఈండాలతు 
ఎంద్ఔంటే థాతుఴలన యఔాసహిఴభు తృహియంబభబమే భిాద్ఫ ేకహఔ అఫ  నేల టపల టుల  ఔడా భభంితగహ డితృ్ బ ేభిాద్భు ఈంద్తు 
ణ యౌతృహయు. యభితు హలటల్ లో చేభచిన భోజై యభ ిఫ ంటయు హలటల్ కి ఴచిచ సహామితు తృహిభిధషఽా  కిీంథి భ మిడితు ఆచాచయు: NM2 

Blood + NM12 Combination-12 + NM91 Paramedic Rescue + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine 

Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM27 Infection + SM41 Uplift…ఇ యధంగహ ముద్ట ిభోజు తిీ 
థ ితుమిషహలఔు ఔసహభి, భ ండఴ భోజు తిీ ఖంటఔు ఔసహభ,ి భూడఴ భోజునండి భోజుఔు 6 సహయుల  భ మిడ ితీషకోఴలలంథిగహ 
షఽచించడం జభగిింథి. ఇ భంద్ల ఴలన ఄద్బతంగహ కోలుకోగహ ( య ఫైరి  భ మిడిల కహయణంగహధే ఆథి సహధమం ఄతు తృహికటుశనర్ 
యవాలషా ధానయు) భూడఴ భోజు హలటల్ నండి డరిహచరి్ చమేడం జభిగింథి. ఄలోతి భంద్లు తీషకోఴడం భాతుయలే య ఫైరి  
భ మిడి లన కొనసహగషిఽా  భూడె యహభహల ఴమఴదలిో ఔీభంగహ తగిగంచఔుంటృ ఴచాచయు. ఄనంతయం CC12.1 Adult tonic + 

CC15.1 Mental & Emotional tonic తు యహమద ితుభోధఔ వకిా న ంపద్ల కోషం తీషకోఴడం తృహియంతేంచాయు. భభో యహయం ఖడచిే 
షభకిి యభ ినేల టపల ట్ క ంటు 190,000 కి చయేుకొంథి. ఇ యధంగహ తనఔు భభో జనభ సిహథించి నంద్ఔు సహామికి య ైతియోతుక్స్ ఔు 
యయు తభ సాద్మూయాఔ ఔాతజఞతలు ణ యౌమజైషా ధానయు.    
భభొఔ అవచయమఔయఫ నై షంగటనలో ఔటపిాఖభులో డషికజాభితృ్ ఴడం కహయణంగహ వషార చికతి్ చేబంచఔునన 22 ఏళల  భళ ళ, ఇ 
తృహికటుశనర్ న షంథిించడం జభిగింథి. డాఔుయుల  యరహీ ంతి కోషం షఽచించిన భ ండె ధ లల యభహభం ూభిాకహఔభుంథ ేఇఫ ఔు యయహసం 
జభగిింథి. ఄంణేకహఔుండా ఔతూషం షంఴత్యం ఴయఔ ఖయబం థాలచఴదా్తు చలేన షఽచన ఔడా న డచ యన న టిు  ఇ నశేంటు ఖయబఴతి 
ఄమామయు. ఆటుఴంటి భలిాతిలో తృహికటుశనర్ అఫ  య నన ధొన కోషం CC10.1 Emergencies + CC20.5 Spine భ మిడితు 
భభిము అభోఖమఴంతఫ నై షంణానం కోషం CC8.2 Pregnancy tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 

Emotional tonic భ మిడితు ఆచాచయు. భ ండె యహభహల తయయహత నేశంటు యొఔక భలిాతితు అదాయం చేషకొతు CC8.9 Morning 
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sickness న ఔడా ఔలడం జభగిింథి. భయుషటి ధ లలో చ ఔప్ కోషం ఇ నశేంటు ఴచిచనపడె గ నైకహలజిస్కు షఽచన 
కిహయభు ఇఫ ఔు ఖభహబవమ షభషమ (షభిాక్సక్ షభిగహ భూత ఫడఔుండా ఈండటం cervical incompetence) కహయణంగహ 14 
యహభహల ఖయబదాయణ షభమం ూయాబన తయుయహత ఖభహబవమ షభషమన షభ ిచమేడాతుకి వషారచికతి్ఔు ణేథ ీతుయిబంఫడింథి. 
ఄట ిఴయఔ ూభిాగహ ఫడె్ భ స్కు  తీషకోఴలలంథగిహ షఽచించఫడనిథి. ఇ కొతాగహ ఏయడని షభషమ తుమితాం తృహికటుశనర్ CC8.5 

Vagina & Cervix న ఔడా ఔయౌన ఆఴాడం తృహియంతేంచాయు. తద్భి ధ లలో గ నైకహలజిస్కు న ఔయౌలనపడె ఇఫ  
ఖభహబవమాతున భకీ్ించి ఇఫ  షభిాక్స్ భూల ఈండఫడటం చఽల అభశైన్ ఄఴషయం లేద్తు చ తృహయు! ఇ షంగటనణ  నేశంటు 
ఔుటుంఫ షబుమలంణా ఎంణ  షంణ ఱంచి సహామి బఔుా లమామయు. నేశంటు భ మిడలిన కొనసహగిషఽా  అఖషు లో డ యౌఴభ ీకోషం భ టిుంచిన 
యరహాషంణ  ఎద్యు చఽషఽా  ఈధానయు.  

ఇ నశేంటు యొఔక ఄనబఴం నండి తృహికటుశనర్  ఏం ధేయుచఔుధానయంటే ‘’ కొంఫర  యశమంలో ఎంత కచిచతంగహ ఈంటే పయౌతం ఄంత  
తాయగహనఽ  ఈతాభం గహన ఈంటుంథి ‘’ ఄతు ణ లుషఔుధానయు. ఐణే ఫ డఔిల్ కహమంప తుయాళ ంచే షంద్యబంలో షభమం తఔుకఴ 
ఈంటుంథి, ఎఔుకఴ భంథి నశేంట్ లు కటళేధొపలణ  ఴషఽా  ఈంటాయు ఔనఔ యయంథిభకిట  లతా చఔేయచడాతుక ి CC3.7 

Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 

Arthritis + CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures ఆషఽా  ఄద్బత పయౌణాలు 
తృర ంద్తేధానయు.  108 CC పషాఔంలో ఈనన భూవ్ య ల్ భ మిడి తు కొథిాగహ భాయు చేల థతీుకి భూవ్ య ల్ 2 ఄతు నేయు న టాు యు.  
తయుచగహ థతీుతు ఈయోగిషఽా  ఄద్బత పయౌణాలు తృర ంద్తేధానయు. ఄలాగై తిీ యహమదికట భనలే దిాన కహయణం ఔనఔ CC15.1 

Mental & Emotional tonic న ఆఴాడం థాాభహ యహమది తాయగహ నమభబమే ఄఴకహవం ఈంటుంద్తు యయు ఄనబఴం థాాభహ 
ణ లుషఔుధానయు. ఄంణకేహఔ ముఔకల యశమంలో ఔడా CC1.2 Plant tonic ఔకట ిభాతఫి ేఆచేచఔధాన న నై నేభొకనన 
భ మిడిణ  ఔయౌన ఆఴాడం ఴలన పయౌతం ఄద్బతంగహ ఈంటుంద్తు యయు ణ లుషఔుధానయు. 

ఇ తృహికటుశనర్ జలుఫు, జాయభు, ల నైల ైటసి్క, భలఫదా్ఔభు, థీయఘకహయౌఔ ఴంటి ధొపలు, మోకహళే ధొపలు, స్ భిమాలస్క, యౌచ న్ 
తృహల నస్క, ఖయబం థాలచడంలో ఆఫఫంద్లు, టితుటస్క (చ యలోసో యు), థీయఘకహయౌఔ ఔుంఖుఫాటు, కహళే యహపలు, డమాఫెటసి్క, ఎడిళచె్ 
డ(ిADHD), సహాదనీభులో లేతు భూతయిషయిన, ల భిాఔల్ సహతిు ల ైటసి్క, ఄమియో టోి నక్స లేటయల్ లల భోలస్క (ALS), ముద్లఖు 
యహమధలన యజమఴంతంగహ నమం చరేహయు. ఫ ంటభింగ్ యదానభు కొతా చికణిా్ తుపణులఔు ఔ గొ ఴయభతు ఫ ంటభింగ్ 
యదానభు థాాభహ తనఔు లతేంచిన షహమభు ఄభూలమఫ నైద్తు థీతు థాాభహ నేశంట్ లణ  యిభిాంచే తీయు, షభబి నై భ మిడితు 
ఎంనఔ చలేే యదానభు ణ లుషఔుధాననతు పాయషా ధానయు. యతఫి ైన అలోచనలు, సాద్మ ూయాఔ తృహియధనలు చేమడం థాాభహ 
తాయగహ షాషాత ఔలుఖుతేంద్తు యయు భోఖులఔు షలహ ఆషా ధానయు. భ మిడలిన తూటణి  తీషఔుంటేధ ేఫాగహ తుచషేా ననటికట 
కొంద్యకి ణాభు తుచషేా నన కహభహమలమాలఔు తీషఔుయ ళేడం, మిాణాలోల  తీషఔు య ళేడం ఄసౌఔయమభుగహ ఈండడంణ  
ఄటుఴంటి యహభితు డోస్క మిస్క కహఔుండా ఈండెటఔు నల్్ యౄంలోధే భ ఫ డీ యషేకోభతు తృ్ ి త్ళ షా ధానయు. 
తన ఆంటోల  నశేంటల ఔు చికిత్ చేమడంణ  తృహటు తన ఫ ంటర్ ణ  ఔలల సహా తుఔ సహబ ల ంటర్ లలో ఫ డఔిల్ కహమంపలలో ఔడా 
యయు తృహల్గ ంటుధానయు. యభి ఈథేావంలో ఆతయ తృహికటుశనర్ లణ  చికణిా్ ఄనబయహలన ంచకోఴడం ఴాతాిలో భభింత ఎద్ఖడాతుకి 
షహమడెతేంద్తు పాయషా ధానయు. ఆటఴీలే శిక్షణ ూభిాచషేఔునన భభొఔ తృహికటుశనర్ యభిణ  ఔలఴడంణ  ఇ భుఖుగ యు ఔ 
ఫాంద్ంగహ ఏయడ ిలయేహ కహయమఔీభాలోల  యషయ షసకహయం ఄంథించ కోఴడంణ  తృహటు చికణిా్ యఴభహలు, యహభహా లేకల యఴభహలు 
చభచించఔుంటృ చఔకతు ఄఴగహసనణ  భుంద్ఔు సహఖుతేధానయు.    

ఇ తృహికటుశనర్ య ైతయిో భ మిడి తు లామ కి్ాళణ తుమితాభు ఄలాగ ైతన భిషభహలు ఔడా భియబంిగహ ఈంచకోఴడాతుకి తిీభోజు 
ఈయోగిసహా యు. య ైతిమాతుక్స్ చికణిా్ తుపణుభహయౌగహ ఈండడం లామ భఴియానఔు థాభ ితీల ేఔ గొ అదామతిభఔ సహధన ఄతు ఆథ ే
పాఴo తన నశేంటల  మీద్ ఔడా పిాఴం చఽపణ oద్తు యభ ిఄతేతృహిమభు. ఆంతఔు భుంద్ఔంటే ఆపడె భభింత 
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షభతేలమతణ  రిహంతంగహ ఈండఖలుఖుతేధాననతు చ పత యయు ఆలా ఄంటుధానయు. ‘’ ఆతయులన  ైధా ఄఴగహసన భభమిు ధా 
ఖుభించి ఆతయులఔునన ఄఴగహసన లో ఎంణ  భంచి భాయు ఴచిచంథి. ‘’  ఆంతట ిభసతాయ ఄఴకహరహతున ఔయౌంచినంద్ఔు సహామికి  
నేిభ యరహాసహలణ  యయు  ఔాతజఞతలు ణ లుపఔుంటుధానయు.  
ంచఽఔునన కసైఽలు: 

 దీయఘకయౌఔ స ైనఽస ైటిస్క   

 ఔుర ంఖుఫాటు  
 యఔా హీనత  

   +++++++++++++++++++++++++++++++++++*+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

నుికటీషనర్  11271…ఇండుమా  ఴాతాిభణీామ ఔ ఎలకహుా తుక్స ఆంజతూర్ గహ ఈనన ఇ తృహికటుశనర్ ధిభ షంణానం కోషం ఎద్యు చఽషఽా  
ఈననపడె తన పాయమ సహబ య ైఫయిోతుక్స్ థాాభహ తృర ంథని ఔ ఄద్బత ఄనబఴం థాాభహ 
2007 లో సహామి భదిిలోక ిభహఴడం జభగిింథి. ఇ షంగటన భూలాల లోతుకి య యణే ...యభి 
పాయమఔు తుభహధ భిత షిఴప ణేథ ీథాటితృ్ బధా ఔడా ధొపలు భహఴడం లేద్. డాఔుయుల  
ధొపలకోషం భంద్లు ఆచిచధా తుచేమలేద్. ఆఔ లాబం లేద్ వషారచికిత్ చమేఴలలంథే ఄతు 
డాఔుయుల  ణథేీ తుయిబంచాయు. భయుషటి థినం 'లజభైిమన్' డ యౌఴభ ీజయఖఴలల ఈండగహ య ఫైరి  
తృహికటుశనర్ 02090 గహ ఈనన అఫ  తండి ిఅఫ ఔు య ైతియో భ మిడతీు తుభీితఫ నై ఴమఴదలిో ఆఴాడం 
తృహియంతేంచాడె, థాతు పయౌతంగహ తయుయహతి భోజు చాలా తఔుకఴ మోషాయు ధొపలణ  సహదాయణ 

డ యౌఴభీ జభగిింథి. ఇ ఄద్బణాతుకి ఎంణ  అనంథించి  సహామికి తన ఔాతజఞణా పాయహతున ఴమఔాయచడాతుకి అమన తన ఔుటుంఫంణ  
ముద్టిసహభి పటుభిా షంద్భిశంచి సహామితు ముద్టిసహభి ద్భశించాయు. ఇ షంగటన ఄనంతయం ఇ తృహికటుశనర్ తన ఈథో మఖం చలేే 
లఱలే్్ ఄధ ేథీా థేరహతుక ితిభగిి య మలల యు. 
2008లో యభి పాయమ తిభగిి ఖయబం ధభించాయు. యయు ఈంటునన లఱలే్్ థీాంలో య ైద్మ షద్తృహమాలు తఔుకఴగహ ఈననంద్న తన 
పాయమన కయైళ లో ఴథయిౌన టిు  భహఴలల ఴచిచంథి. ఇ సహభ ిఔడా య ైతమిాతుక్స్ షహమంణ  2009 లో యభ ిశీ్రభతి లజభైిమన్ 
ఄఴషయం లేఔుండాధ ేభ ండఴ తడిఔు జనభ తుచాచయు. య ంటధే భ ండఴసహభి సహామి ద్యశనం చషేకోఴడాతుక ిపటుభిా ఴచాచయు. ఐణే 
భనష రిహంతంగహ లేద్, కహయణం ఏమిటంటే యభికి ఆండిమా లోధే ఈథో మఖం చ మామలతు ఈంథి. తన యరహాషం ఫలడడాతుకి 
సహామి ఔకసహభి షిననంగహ చఽలేా  చాలు ఄతు కోయుఔుధానయు. ఄద్ాశు ఴరహతా  యభకిి ముద్టి ల ైన లో ఔయుచధ ేఄఴకహవం 
ఴచిచంథి. యభి జీయతంలో ఄతమంత అనంద్థామఔ ఫ నై భధయక్షణం భహధే ఴచిచంథి. సహామి ద్యశనం ఆషఽా  యభది్ఖగయఔు  ఴచిచ  
ఔళేలో ఔళైే న టిు  చఽడడం థాతుయ నఔధే ఄద్ాశు లక్ిభ యభితు ఴభించడం ఔడా జభగిితృ్ బంథి. యయు రిహంతి తులమంలో 
ఈండగహధే కైయళలో యభి సర ంతయు లోధే ఔ నయేునన టపయౌఔం ఔంన తూలో ఈథో మఖం ఴచిచనటుల  ఄతృహబంటపభంట్ ల టయు ఴచిచంథ.ి 
సాద్మప లోతేలనండి ఔాతజఞణా పాఴం తృర ంగితృర యలగహ సహామితు లేయంచాలధ ేఫలఫ ైన కోభిఔ యభలిో ఈద్బంచింథి.  కయైళ లో 
ముద్ట ియ ైతమిాతుక్స్ ఴర్క షహప్ జభగిినపడె అ ఄఴకహరహతున ఈయోగించకొతు 2010 నఴంఫయులో AVP గహ శిక్షణ ూభిా 
చేషఔుధానయు. అ తభహాత  ఫే  2011లో VP గహనఽ, ఫ ే2013 లో SVP గహనఽ, య ంటధే య ైతియోతుక్స్ టీచర్ గహ ఔడా పభోఖతి 
సహదించాయు.  
య ైఫరి  చికతి్ తృహియంతేంచిన ణొయౌభోజులలో యయు తన భాభగహభకిి షహమఔుతుగహ ఈండయేహయు. ధ లకొఔసహభి తుయాళ ంచ ేయ ైఫరి  కహమంప 
తుమితాభు యయు తభ గహీ భభు నండి 100 కిలోమీటయల ద్ఽయంలో ఈనన ఉభకిి య యేఴషఽా  ఈండయేహయు. భోఖులఔు భ మిడిలు ఆచచే 
షంద్యబంలో యయు చాలా షంద్భహబలలో 108 CC పషాకహతున చఽల భ మిడి లు ఆచచేయహయు. ఔసహభి ఇ పషాకహతున తీషఔు య ళేడం 
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భభిచితృ్ మాయు. కహతూ సహామితు తృహిభిధంచి అభోజు ఴచిచన 30 భంథి నశేంటల ఔు చికిణా్ తుయహయణులన ఆచిచ ంనంచాయు. ఆంటకిి 
ఴచిచన తభహాత తన ఈతే్ఔత కోషం పషాకహతున తీల చఽడగహ నశేంటల  యహమధలఔు తన ఆచిచన భ మిడిలఔు షంఫంధఫే లేద్. 
తిభగిి భయుషటి ధ లలో కహమంపఔు య యేనపడె ఄతమంత అవచయమఔయభుగహ 90 రహతం భంథకి ిఅ ధ ల భోజుల ఴమఴదలిోధ ేయహమది 
థాథాపగహ నమభఴాడం చఽల అవచయమతృ్ మాయు. థీతుతు ఫటిు  కైఴలం సహామి ఄనఖీసం ణ ధే యహమది నమభఴపణ ంద్తు భన 
జాఞ నభు, మితనభూ ఴలన కహద్తు యయు ఖీళ ంచాయు. ఄంణకేహఔ ఆఔభుంద్ ఄజాఖీతాగహ ఈండఔుండా 108 CC పషాఔం, స్ సం 
లభసి్క లోతు పషాకహల, భానమఴల్, యహభహా లేకలు చద్ఴపత ఈండాలతు ఖీళ ంచాయు. ఆటకిట ూభిా ఄంకతిపాఴంణ  ఫ డిఔల్ 
కహమంపలలో తృహల్గ ంటుధానయు. 

ఇ తృహికటుశనర్ ఫ గైైీన్/ తృహయశవప ధొన .యశమంలో  CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & 

Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia; ఄద్బతంగహ తుచేస్ా ంద్తు తభ ఄనబఴం థాాభహ ణ లుషఔుధానయు. ఄలాగై  
ఫ తుబ ర్్ యహమది భభిము లాతెభింణ ైటసి్క ( చ య లోల ఆధ పక్షన్ ) ఴంట ిషభషమలఔు భభిము తల తిభిగనిటుు  ఈండటం (య భిుగో) 
కైషల యశమంలో: CC3.1 Heart tonic + CC5.3 Meniere’s disease + CC18.7 Vertigo చాలా ఄద్బతంగహ 
తుచేషా ననటుల  ణ లుషఔుధానయు. యయు తుయాళ ంచిన ఫ డిఔల్ కహమంపలలో కొంద్యు నేశంటుల  యహమది నమభమామఔ చ ఔప్ కి 
భహలేఔతృ్ బధా, యభి ద్ాఱుక ిఴచిచన కొతున అషకిాఔయఫ నై కైషల ఖుభించి యఴభషిా ధానయు.  
65 షంఴత్భహల ఴమష్ ఖల లా ర ఄదఔి ఫయుఴపణ  తృహటు ఴళేంణా ధొపలు కటళేయహప భభిము తిమిభభి ఴంటి ఄధఔే థీయఘకహయౌఔ 
షభషమలణ  షతభత భఴపత తృహికటుశనర్ న ఔయౌసహయు. ఖత 6 ధ లలుగహ ఇఫ  ఔడెప ధొన భభమిు భహతిిూట షభాయు 2 
ఖంటల షభమంలో 2/3 సహయుల  యభోచధాతుక ియ ళేఴలలన షభషమణ  ఫాధ డెత ఈధానయు. ఆతయ యకహల భంద్లు 
మితినంచాయు కహతూ పయౌతం ఔలఖలేద్. తృహికటుశనర్ ఇఫ ఔు: CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + 

CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion ఆఴాడంణ  ధ ల భోజుల లోధే ఔడెప ధొన యభోచధాలు ూభిాగహ 
తగిగతృ్ మాబ. ఄలాగ ై CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & 

Supportive tissue + CC20.5 Spine తీషఔునన భ ండె ధ లలలోధ ేయొళైే ధొపలు కటళేధొపలు తిమిభయులు 
తగిగతృ్ మాబ. అ యధంగహ భ మిడి భభో భూడె ధ లలు కొనసహగించి భూడె కజైీలు ఫయుఴప ఔడా తగహగ యు.  
భభొఔ కషై యశమంలో 27 షంఴత్భహల ఴమష ఖల నదే్ఔుటుంఫాతుక ిచ ంథని ఔఴల నలలల ైన ఆదా్యు ముఴఔులు 
ఄషభణౌలమభుగహ ఈండే కిీమాటిన్ తౄహస్ కధిజే్ -CPK సహా బల కహయణంగహ ఏయడని ఔండభహల ఫలళీనత ణ  ఫాధ డెత 
ఈధానయు. 13 షంఴత్భహలుగహ వభయీంలో భమిితఫ నై ఔద్యౌఔలణ  ఆఫఫంథ ిడెత యహమది నమభఴాడం కోషం ఄధఔే చికిణా్ 
యదాధాలు మితినంచాయు కహతూ ఏభాతంి యిోజనం ఔలుఖలేద్. ఔ తృహిణిక్స చికిణా్ తుపణుతు థాాభహ సహబ య ైతియోతుక్స్ 
ఖుభించి ఇ ముఴఔులు ణ లుషఔుధానయు. ఐణే తృహికటుశనర్ నండి అ భంద్లు తీషకోయహలంటే యహభ ివభీయభు షసఔభించతు కిలశు  
భలిాతిలో ఎంణ  ద్ఽయం మిాణం చేమఴలల ఈంటుంథి. యభ ిమిాణాతుకి కొథిా  భోజులు భుంద్ ఇ ఆదా్యు స్ ద్యులలో ఔభకిి 
ఔల ఴచిచంథి. థీతులో బఖయహన్ ఫాఫాయహయు ఔ సొమియోతీ ఴంటి భంద్ ఖల లసహ ఄతతు మీద్ఔు యలభియలేనటుల  ఔల ఴచిచంథి. 
అ తయుయహత షభిగహగ  ఄలాంటథిే యహయు తృహికటుశనర్ నండి తీషకోఴడం జభిగింథి. ఆథి తృహికటుశనర్ తమాయు చలేన ఔ ఫల డ్ నోసో డ్. 
థీతుతు యహయు ఄతమంత యరహాషంణ  6 ధ లలు లయేంచిన తయుయహత ఇ ముఴఔుల CPK కిీమాటిన్ తౄహస్ కిధజే్ సహా బలు 
ఖణతూమంగహ తగిగతృ్ ఴడంణ  తృహటు ఆంతఔుభుంద్ ఔంటే ఫ యుగహగ  తభ వభయీ పాగహలన ఔథయిౌంచ ఖలుఖుతేధానయు. ఇ షంగటన 
ణ  య దై్మ చికతి్ఔు ఄసహధమఫ నై ఆటుఴంట ికషైలలో ఔడా య ైతిమాతుక్స్ ఄద్బణాలు చేషా ంద్ధ ేయరహాషం తృహికటుశనర్ లో 
ఫలడింథి. ఐణే ద్యద్ాశుఴరహతా  అ ముఴఔులు ఫ డఔిల్ కహమంపఔు భహఴడం భాధమేడంణ  యభి నండి ూభిా షభాచాయం 
ఄంద్లేద్.  
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భభొఔ కషై యశమంలో 43 షంఴత్భహల ఴమష ఖల ఈతృహదామముడె ఖత థి షంఴత్భహలుగహ నభహల షంఫంధఫ నై షభషమణ  
ఫాధడెత ఈధానయు. యభకిి ఫాల క్స ఫర యుి  న ైన భహమడం ఔశుభఴడంణ  తృహటు భహన భహనఽ ఄటపండ న్్ భజిిషుర్ లో షంతఔం 
చేమడం ఔడా ఄసహధమఫ ైత్ృ బంథి. ఆథి ఔీభంగహ ఇ ఈతృహదామముతులో అతభయరహాషం కోలోబలేా చలేంథి. తృహికటుశనర్ ఆచిచన 
భ మిడి CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.4 Paralysis + CC20.5 Spine (చిఴభి కొంఫర  తృహికటుశనర్ ఄంతర్ 
ద్ాఱుణ  ఆఴాడం జభగిింథి) 7 ధ లలు తీషఔునన తయుయహత ఇ ఈతృహదామముతుకి ూభిాగహ తగిగతృ్ బంథి. ఐణే భుంద్ జాఖీతా కోషం 
యయు థాతుతు ఆంకహ కొనసహగషిఽా ధ ేఈధానయు. 
చికణిా్ తుపణుడగిహ యయధయకహల యహమధలఔు య దై్మం ఄంథించడంణ  తృహటు యయు య ైతిమాతుక్స్ ఔు షంఫందించిన ఄధేఔ యకహల 
తృహలధా యఫ ైన కహయమఔీభాలు తుయాళ షఽా  ఈధానయు. కైయళలో తృహికటుశనర్ లనండ ిభాష తుయథేిఔలు లేఔభించడంణ  తృహటు యయు 
తృహికటుశనర్ లఔు ఄఴగహసధా భభిము భి శిర్ షద్ష్లు తుయాళ షఽా  కొతా తృహికటుశనయలఔు భాయగద్యశఔతాం ఴళ షఽా  ఈంటాయు. యయు 
చేల ేభభొఔ ఄతమంత తృహిదానమత ఔయౌగని భభిము ఔశుతయఫ నై లేఴ 108 CC ఫాఔు్లఔు తేథ ియౄతృహతున ఆఴాడం. ఆంకహ IASVP 
ఫ ంఫెభిిప్ కహయుి ల నింటింగ్ భభమిు తృ్ లుంగ్ ఫాధమత ఔడా యభై ఴళ షా ధానయు.  26 జనఴభి 2014లో ముద్టి ఄంతభహి తీమ 
య ైతిమాతుక్స్ షద్ష్ జభగిినపడె యయు ఎంణ  ఄంకితపాఴంణ  లఴే చేసహయు. 

భూడె షంఴత్భహల కిీతం ఇ తృహికటుశనర్ ఔు యయు ఈంటునన తుయహషషాలం  నండ ి3,000 కలిోమీటయల ద్భహన ఈనన ఢియ్ల క ిఫథియ్ 
ఄబమంథి. సహామితు సాద్మూయాఔంగహ తృహిభిధంచడం ణ  అ తృహియధన పయౌంచి చ ధ నై (కైఴలం 700 కి.మీ. యభిక ిఔ భహతిి మిాణం) 
కి ఫథయి్ ఄబమంథి. థీతుణ  యయు తన చషేా నన లఴేలు కొనసహగించడం, ధ లయహభీ లఴేలు కొనసహగించడం ణ  తృహటు ఆపడె చ ధ ైన 
లో ఔడా ధ లయహభ ీయ ఫైరి  కహమంపలలో తృహల్గ ధేంద్ఔు ఄఴకహవం లతేంచింథి. యహమధలు నమం చలే ేధనాంతభి బఖఴంతేడే 
ఐనటకిట భన ఄంకతిపాఴభు, తుఫద్ధణ ేబఖఴంతేతు చతేిలో ఈననతఫ ైన సహధధా తుభుటుల గహ భాయడాతుక ిఄఴకహవం 
ఔయౌసహా బ. ఄంద్క ైయయు ఎలలపడఽ  య ైతిమాతుక్స్ మిశన్ లో  భభతిున లయేహ ఄఴకహరహలు ఄంథించి  సహామి థిఴమ సషాంలో 
ఈననతఫ నై సహధధా తుభుటుు గహ చషేకోఴలలంథిగహ సహామితు తృహిభిధషఽా  ఈంటాయు. 
ంచఽఔునన కసైఽలు  : 

 తలతృ్ టు, ఴియాధా షభషమలు   
 గహమడిన కహలు, ళెటపటైిస్క-B 

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

వ ైఫరి  మిశ్రభాలు ఉయోగ ంచిన కైసఽల వివమలు  

1. దీయఘకయౌఔ స నైఽస ైటిస్క వాధి 11590...ఆండిమా  

45 షంఴత్భహల ఴమకిా  ఔ షంఴత్యం నండి ల నైల ైటసి్క యహమదణి  ఫాధడెత ఈధానయు.  యభిక ిథేథ ేభుఔుక కహయుత 
ఈండడం, యహయభు భోజులు ఴద్లఔుండా ద్భహాషనణ  ఔడని ద్ఴిం కహయడం, ఆలా తిీధ లా  పనభహఴాతభఴపత ఈండథేి, 
భుకమంగహ శ్రణాకహలంలో ఆథి భభీ ఎఔుకఴగహ ఈండేథి. ఖత షంఴత్యం 8 సహయుల  ఇ యధంగహ ఆఫఫంథ ిడాి యు. యభికి  భభొఔ 
షభషమ ఔడా ఈంథి. యహణాఴయణం చలల గహ ఈధాన, శ్రతల తృహతూమభులు ఴంటయి ణాిగిధా ల నైస్క తలతృ్ టు బభించలేతు యధంగహ 
ఴషఽా  ఈంటుంథి. యయు ఄలోతి భంద్లు ఎపడఽ యహడలేద్ కహతూ సొమియోతీ భంద్లు భ ండెధ లలు యహడడంణ  20 రహతం 
ఫ యుఖుద్ల ఔతునంచింథి. ఐణ ేయయు థాతుతు ఎఔుకఴ కభదీ్ ద్ాషహు ా కొనసహగించలేఔ తృ్ మాయు. థీతు ఫద్లుగహ యయు య ఫైరి  భ మిడిలు 
తీషకో ద్లచి 27నఴంఫర్ 2017 ణథేనీ య ైఫరి  తృహికటుశనర్ న షంథిించగహ యభిక ికిీంథి భ మిడి ఆఴాడం జభగిింథి: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 
Sinusitis…TDS 
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నేశంటుఔు చలలతు థాభహధ లు, శ్రతల తృహతూమభులు, ఐల ర్ం ఴంట ియహటకిి ద్ఽయంగహ ఈండభతు షలహ ఆఴాఫడింథి. ధ ల భోజుల 
తయుయహత నేశంటుఔు తలతృ్ టు, భుఔుక కహయడం  యశమంలో 50% ఈవభనం ఔలుఖగహ భుఔుకనండి ఴచేచ ద్భహాషనణ  
ఔడని ద్ఴిం కహయడం 100% తగిగతృ్ బంథి. జనఴభ ి2018, ధాటకిి యహమద ిలక్షణాలతునంట ినండ ి100% ఈవభనం ఔయౌగింథి.  
తుజం చ తృహలంటే ఄథ ేధ లలో నేశంటు 3°C, ఈషి్ ఖీత ఈండ ేఔ కొండ తృహింణాతుకి య ళేఴలలన భలిాతి ఴచిచధా ఆతతుకి  ల ైనస్క  
ఴంట ిషభషమ లేమి లేఔుండా సౌఔయమఴంతంగహ ఈంథి.  ఫఴిభి 2018, ధాటిక ిఆతతుకి ఔకసహభి భాతఫి ేభుఔుకకహయడం, తలతృ్ టు 
షభషమ ఏయడాి బ, ఄయఔడా భ ండె భోజులు ఈండ ితగిగతృ్ మాబ. ఐణే భహననన శ్రణాకహలంలో భషిక లేఔుండా ఈండడాతుకి 
భ మిడి తు  TDS గహ కొనసహగిషఽా ధ ేఈధానయు. షిా తం జూన్ 2018 ఴయఔ ఇ ధాలుఖు ధ లలలో ఇ షభషమ పనభహఴాతం 
కహఔుండా నేశంటు అనంద్ంగహ ఈధానయు. 

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

   2. ఔుీ ంఖుఫాటు (డిన శిన్) 11590...ఇండుమా  

22  షంఴత్యభుల ఔ యథామభిధ తన యొఔక నేభిన ఆతతు కహల లేభట్ గహ ఈనన ఔ ఄభాభబ తియషకభించడం ణ  అ ఫాధ 
తటుు కోలేఔ  అతభనఽనమతఔు ఖుభి ఄమామడె. ఄలాహయం భాతుయేమడం, పోజనం భాధమేడం ణ  తృహటు తయఖతేలఔు ఔడా 
య ళేఔుండా ఎఔుకఴ షభమం ల ైఫభిలీోధే ఖడసహగహడె. ఖత భూడె షంఴత్భహలుగహ ఆతతు కోం ఫాగహ న భిగితృ్ బ ఔసహభి 
కహలేజిలో టపకినఔల్ యపాఖభులోతు ఔ ఈథో మగితు కొటుడం ఔడా జభగిింథి. ఆతతుకి తుద్ఔిడా షభిగహ టుడం లేద్. భోజుభోజుఔు 
ఆతతులో డని శిన్ న భిగితృ్ బ అతభసతమ చేషకోయహలధే అలోచనలు ఔడా ఴషా ధానబ. ఇ ముఴఔుడె మాతుు డిన శిన్ 
భంద్లు తీషఔుధాన ఄయ ఏభాతంి పయౌతం ఆఴాలేద్. ఆటుఴంటి భలిాతిలో ఆతడకిి 17 జనఴభి 2018న తృహికటుశనర్ కిీంథి 
భ మిడి ఆచాచయు: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + SM1 Removal of 
entities + SM2 Divine protection + SM5 Love & Peace alignment…TDS 

#2. CC15.6 Sleep disorders…OD తుథింిచ ేషభమంలో  

ఇ భ మిడ ితీషఔునన తయుయహత నేశంటు భ ండఴ భోజు నండ ేచఔకగహ తుద్తిృ్ ఴడం తృహియంతేంచాయు.  #1 భ మిడ ియేషఔునన భ ండె 
భోజుల తభహాత నశేంటుఔు కహళైే చతేేల మీద్ ద్ద్ా యుల  ఴచాచబ. ఆయ బభించలేనంతగహ ఈండడంణ  డోలజే్ ODకి తగిగంచఫడింథి. 
భయుషటి భూడె భోజులలో ద్ద్ా యుల  తగిగతృ్ ఴడంణ  ఔీభంగహ డోలజే్ తు యహభహతుఔలాల  తిభిగి TDS కి న ంచడం ణ   నశేంటుఔు 
సౌఔయమఴంతంగహ ఈంథ.ి 

నేశంటు తనఔు ణాధ ేమాంట ిడిన శిన్ భంద్లు ఔీభంగహ తగిగంచఔుంటృ 28 ఫఴిభ ి2018, ధాటకిి ూభిాగహ భాతుయేసహడె. 
ఆతతుక ిఆపడె తుద్ ిఫాగహ టుడంణ  తృహటు తన ఴియానలో ఎంణ  భాయుఔడా ఴచిచనటుల  భునటి భాథభిిగహ కోం 
భహఴడంలేద్తు ఄయధభబమంథి. ఆతడి టచీయుల  ఔడా తనలో ఴచిచన భాయుఔు షంణ ఱంచి తనతు తృ్ ి త్ళ ంచసహగహయు. అహయం 
ఔడా ఔీభం తఔుండా తీషకోఴడంణ  వకిా పంజుకోఴడం జభిగింథి. ఇ యధఫ నై భాయుణ  ఆతతు అతభయరహాషం భ టిుంన ై  
కహమంస్క ల ల క్షన్ థాాభహ ఈథోమఖం ఔడా షంతృహథించకొధానడె.   

ఇ యధంగహ డోలజే్  #1…తు TDS గహ 4 ధ లలు తీషఔునన తయుయహత  21 ఫ ే2018, నండి  డోలజే్ తు  BDకూ  తగిగంచి  షిా తం 
ఄనగహ జూన్ 2018 ధాటకిి ఆథ ేకొనసహగషిా ధానయు. నేశంటు ూభిాగహ కోలుఔుననటికట  #2…OD గహ కొనసహగషిఽా ధే ఈధానయు 
ఎంద్ఔంటే థీతుఴలన ఆతతుకి రిహంతభుగహ తుద్ ిడెణ ంద్ట. 

సంనుదఔుని వాకా;   108CC ఫాఔు్  ఉయోగ సఽా ననటల భణే : #1. గ  CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic 

+ CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disordersఇసతా  భంచి పయౌతం ఉంటుంది. 

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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   3. మోఖనిమోధఔశ్కూా తఔుకవగ ఉండడం 11590...ఇండుమా   

3-షంఴత్భహల ఫాలుతుక ి పనభహఴాతభఴపతేనన రహాషకొష ఆధ పశన్ ణ  తృహటు భుఔుక కహయుతేనన షభషమ ఏయడింథ.ి థీతుణ  
తృహటు ఔపం ణ  ఔడని ద్ఖుగ , గొంతే ధొన ఖత భ ండె షంఴత్భహలుగహ ఫాదషిా ధానబ. ఇ లక్షణాలు ఆంచమించ తిీ ధ లలో 
షంబయషఽా  ఔయహయం తృహటు కొనసహఖుణాబ. ఇ యధంగహ షంఴత్భహతుకి 8/9 సహయుల  ఔలుఖుత ఈంటుంథి. ఇ ఫాలుతుక ిఅషాభా 
లేద్ కహతూ డస్కు ఎల భీి ఈంథి. ఇ ఫాఫుఔు జాయం ఄదఔింగహ ఈననపడె భాతఫిే డాఔుయు మాంటి ఫమాటిక్స్ షఽచిసహా యు. ఔసహభి 
ఫాఫుఔు ఫాింకో నమమోతుమా  భహఴడంణ  హలటలోల  ఎడిభట్ చలే ఐ.య. మాంటి ఫమాటకి్స్ ఆఴాడం జభగిింథి. అ షభమంలో  
థ ేథ ేమాంట ిఫమాటకి్స్ ఆఴాడం కహయణంగహ ఫాఫుఔు భోఖతుభోధఔవకిా లోనంచింద్తు య దై్మలు చ తృహయు.  

28 నఴంఫర్  2017 ణేథనీ ఫాఫున తృహికటుశనర్ ఴదా్ఔు తీషఔుభహగహ కిీంథి భ మిడ ీతు యహయు షఽచించాయు: 
CC12.2 Child tonic + CC19.2 Respiratory allergies…TDS 

ధ ల తభహాత  ఫాఫు తయౌల తన తడిఔు 50%, ఈవభనం ఔయౌగింద్తు జాయం ఔడా తఔుకఴ సహా బలో (<100F) ఔకసహభ ిభాతఫి ే 
ఴచిచంద్తు అ యధంగహ 4 భోజులు ఈంద్తు ణ యౌతృహయు. భభో భ ండె ధ లల తభహాత ఫఴిభ ి 2018లో ఫాఫుఔు జాయం ఴచిచ భూడె 
భోజులు ఈంథి. ఫాఫుఔు మాంటి ఫమాటిక్స్ గహతూ భభై ఆతయ ఄలోతిక్స భంద్లు యేమఴలలన ఄఴషయం భహలేద్. 3 ఏనిల్ 
2018 ణథేనీ డోలజే్, OD కి తగిగంచఫడింథి. ఏనలి్ చిఴయన ఫాఫు యహటర్ స్ ర్ు్ లో తృహల్గ ననంద్ఔు కైఴలం తేభుభలు త ఏ 
షభసహమ భహలేద్.  జూన్ 2018, ధాటిక ి ఫాఫుఔు ఫ బంటధ న్్ డోలజే్ OD కొనసహఖుతధ ేఈంథి. ఫాఫుఔు ఏ షభసహమ 
పనభహఴాతం కహలేద్. ఇ యధంగహ ఫాఫుఔు ూభిాగహ తగిగతృ్ బనంద్ఔు తయౌల తభ అనంథాతున ఴమఔాం చేసహయు.  

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

4. తలనొ, ివయానా సభసాలు 11271...ఇండుమా   

2016, జూన్ 4 ఴ ణథేీన  థీయఘకహలంగహ తలధొనణ  ఫాధ డెతేనన 11 షంఴత్భహల ఄభాభబతు అఫ  తయౌల తృహికటుశనర్ ఴదా్ఔు 
తీషకోతు ఴచాచయు. ఖత  3 షంఴత్భహలుగహ ఇ తృహఔు  యహభహతుకి భ ండె సహయుల   తలధొనభహఴడం ఴచిచనపడలాల  ఔతూషం  2-3 

ఖంటలు ఈండడం జయుఖుణ ంథ.ి తృహఔు భూడఴ షంఴత్యంలో ఫ ద్డెలో ఔణతిి ఈండడంణ  థాతుతు వషారచికతి్ ణ  ణొలగంిచాయు. 
థాతు తుమితాం తృహ ఆటికట ఄలోతి భంద్లు యహడెత ఈననథి. తృహఔు 8 షంఴత్భహల ఴమష ఈననపడె అఫ  
త ైభహబడ్ ఖీంది ణొలగించఫడింథి. ఆథ ితృహలో కొతున తిిఔలఫ నై పయౌణాలు ఔయౌగించి ఄటనిండి చికహఔు డడం, తయుచగహ 
కోం ణ చచకోఴడం, ఖడి తగించకొతు ఖథిలో ఔకణే ఈండడం, ంటభగిహ ఔభోచఴడం, ఎఴభణి  ఔలఴఔతృ్ ఴడం ఆటుఴంట ిఴతూన 
చేస్ా ంథి.   

నేశంటు తలతృ్ టు భభిము ఴియాధా షభషమలఔు కఴైలం య ఫైరి  భ మిడలి న ైధ ేఅదాయ డాి యు. ఇఫ ఔు కిీథ ిభ మిడ ిఆఴాఫడింథి: 
#1. CC11.3 Headaches + CC15.2 Psychiatric disorders…6TD 4 యహభహల ఴయఔ ఄనంతయం QDS   

నేశంటు ఫ ద్డెలో ఔణితి తుమితాభు ఄలోతి భంద్లు యహడెతేననటికట తృహికటుశనర్ కిీంథి భ మిడి ఆచాచయు: 
#2. CC2.3 Tumours & Growths + CC18.1 Brain disabilities…TDS 

భ మిడి యహడిన ధాలుఖు యహభహలఔు తలతృ్ టు యశమంలో ఎంణ  ఈవభనం ఔయౌగింథి. 20 అఖషు  2016న ఖడచిన 7 యహభహలలో 
ఔకసహభి ఔడా తలతృ్ టు భహలేద్తు  నేశంటు చ తృహయు. కహతూ  పాయోథేాగహల యశమంలో 20% భాతఫి ేఈవభనం ఔయౌగంిద్తు 
ఐణ ే 22 ఄకోు ఫర్ 2016 ధాటిక ి80% ఈవభనం ఔయౌగింద్తు ణ యౌతృహయు. షిా తం తన ఄభాభబ భానలఔ లాతి చాల ఴయఔ 
ఫ యుగహగ  ఈంద్తు భునట ిఴల  ంటభగిహ ఔభోచఴడం లేద్తు నశేంటు తయౌల ణ యౌతృహయు. ఄనంతయం తృహఔు ఊతేఔీభం షభిగహ 
లేద్తు తృహ చద్ఴప మీద్ వీద్ధ  న టుడం లేద్తు యహళే టీచర్ భహమద్ చలేన మీద్ట తృహికటుశనర్ తృహఔు కిీంథి భ మిడ ిఔడా ఔయౌన 
ఆఴాడం జభగిింథ ి: 
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#3. CC8.1 Female tonic + #1…TDS 
#4. CC17.3 Brain & memory tonic + #2…TDS  

24 డిల ంఫర్ 2016న తృహఔు షిా తం ఊతేఔీభం షఔీభంగహ ఴస్ా ంద్తు ఖత భ ండె ధ లలుగహ తృహ భానలఔంగహ రిహంతంగహధ ే
ఈండఖలుఖుణ ంద్తు చ తృహయు. ఄలాగ ైయహళే టచీర్ ఔడా తృహ ఴియాన యశమంలోనఽ, చద్ఴప యశమంలోనఽ ఎంణ  భాయు 
ఔయౌగినంద్ఔు షంతానా  ఴమఔాంచరేహయు. 2018, ఏనలి్ ధ లలో తృహికటుశనర్ యొఔక చిఴభి భిశ్రలనలో తృహఔు యహమది లక్షణాలు ఏమీ 
పనభహఴాతం కహఔుండా రిహంతంగహ ఈండఖలుఖుణ ంద్తు ఐణ ేభుంద్ జాఖీతా కోషం  #3 & #4 భ మిడ ిలన  OD. గహ కొనసహగిషఽా  
ఈంద్తు ణ యౌతృహయు.. 

షంతృహద్ఔుతు యహమకమ: తృహ ఫ ద్డె లో ఔణితి కి యహడే టాఫెల ట్ ల యొఔక ద్శ ర్పాయహలు తృ్ ఴడాతుకి తృహికటుశనర్ తృ్ టనే్ టపజై్ చేల ఆలేా  
ఫాఖుండథేి. ఇ ఄభాభబకి షఔీభంగహ భహతు ఊతేఔీభం కోషం CC8.8 Menses irregular కొంఫర  ఆచిచ ఈంటే షభగిహగ  
షభితృ్ బథేి. 

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

5. గమడున కలు, హెట ైటిస్క - B11271...ఇండుమా  

నఴంఫర్  2016, 19 ణథేనీ 46-షంఴత్భహల ఴమకిా కహయౌకి తగియౌన గహమం ణాలఔు ధొన, తిమిభభి, భంట ఖుభించి తృహికటుశనర్ న 
షంథిించాయు. యభకిి 2015 జనఴభలిో జభిగని భిాద్ంలో తలఔు, కహయౌకి గహమాలమామబ. ఇ షంద్యబంగహ హలటలోల  యభకిి 
కహయౌకి లుల్ భహడ్ యేసహయు. కహయౌధొన ఖుభించి డాఔుయలన షంథిించగహ కహయౌలో ఈనన షభిిఔల్ ఴలన ధొన ఴస్ా ంద్తు య ంటధ ేహలటలోల  
థాతుతు ణొలగించకోఴలలంథగిహ షఽచించాయు. ఐణే షభ ిభీ క ిభుంద్ నఴంఫర్ 9 ణేథనీ సహకతుంగ్ తీబంచగహ నశేంటుఔు 
ళెటపైటసి్క–B (HBV), ఈననటుల  తుభహధ యణ ఄబమంథి. ఄంద్చతే డాఔుయుల  వషారచికతి్న యహబథా యేసహయు. ఄంణేకహఔుండా టపతుార్ 
(Tenvir)-300 భంద్న న  HBV, కోషం జీయణాంతం యహడాలతు షఽచించాయు. ఄంణేకహఔ ఇ యహమది తీఴఫి నై ఄంటుయహమది ఔనఔ 
నేశంటు యొఔక పాయమ ఔడా యహడాలతు షఽచించాయు. ఔనఔ తృహికటుశనర్ యభదాి్భకిట య ఫైరి  భ మిడి ఆచాచయు. థీతుణ  తృహటు కహయౌ ధొన 
కోషం ఇ కిీంథి భ మిడి ఔడా ఆచాచయు: 

కహయౌధొనకి, తిమిభభకిి, భంటఔు: 
#1. CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 
Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…6TD in water 

ళెటపైటసి్క – Bక:ి 

# 2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.11 Liver & Spleen + CC10.1 Emergencies + CC12.1 
Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS in water 

నేశంటు కహయౌధొనక ిభభై యధఫ ైన ఄలోతి భంద్లు యహడలేద్. 24 డలి ంఫర్  2016 ధాటిక ినశేంటుఔు యహమది లక్షణాలు 
ఄతునంటికి షంఫందించి 20% భాతఫి ేఫ యుఖుద్ల ఔతునంచింథి. ఄంద్చేత  #1 కిీంథి యధంగహ భాయచఫడింథి : 
#3. CC20.7 Fractures + #1…6TD in water 

2017, ఫఴిభి ధాటకిి ఄనగహ #3 తీషఔునన భ ండె ధ లల తభహాత ధొన, తిమిభభి, భంట ూభిాగహ తృ్ మాబ. ఔనఔ డోలేజ్ తు 
QDS కి తగిగంచడం జభిగింథి. తన కహయౌలో షభిిఔల్ భహడెి  ఄలాగై ఈంథి ఔనఔ #3 న QDS గహ కొనసహగించడం తనఔు 
సౌఔయమఴంతంగహ ఈంద్తు నశేంటు ఄంటుధానయు. 2018 జూన్ ధాటకిి  నశేంటుఔు యహమది లక్షణాలేమి పనభహఴాతం కహలేద్ ఔనఔ 
యయు భ ండె ధ లల కొఔసహభి భ మిడి భీల్ కోషం ఴషా ధానయు.  

ళెటపైటసి్క-B తు (HBV,) తుభహధ భించే కహాంటిటటేవి్ భిమల్ టపైం  PCR  యలుఴ తృహియంబంలో ఄనగహ, 9 నఴంఫర్ 2016 ధాటిక ి10 

మియౌమనల  ఔంటే ఎఔుకఴ ఈంథి. 4 భాభిచ 2017, ధాటిక ిథతీు యలుఴ 5467 కి ఴచిచంథి. చిఴభికి ఄనగహ 19 ఄకోు ఫర్ 2017 ధాటకిి  
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TND (target not detected)  సహా బక ిచేయుఔుంథి. నశేంటు #2 ణ  తృహటు ఄలోతి భంద్లు ఔడా తీషఔుంటృ ఈధానయు. 
ఈబమ చికతి్ కహయణంగహ నేశంటుఔు ఄద్బతంగహ షాషాత చఔేభింథి. . 

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

6. టభాటా భుఔకల నఽండు టభాటాల ఉతతా్త.11520...ఇండుమా  

ఔ ణాజా టభాటా ండె నండి కోలన భ ండె భుఔకలనండి ( ఔికన ఈనన ఫొ భభ చఽడండి) టొభాటో ముఔకలన న ంచ ే
యిోఖభు తుయాళ ం ఫడింథి.  చకహీ ల భాథిభగిహ కోలన భ ండె టభాటా భుఔకలన భ ండె కాయ 
గిధ నలలో ఈంచాయౌ. ఔ గధి నలో సహదాయణ తూటతిు చలాల యౌ. భ ండఴ థాతులో  CC1.2 Plant 

tonic…TDS. ణ  చారి్ చేమఫడని  తూటితు చలాల యౌ. 5 భోజుల తభహాత  ఇ భుఔకలన  CC1.2 

Plant tonic + 15.1 Mental & Emotional tonic + 18.1 Brain disabilities.ణ  చారి్ 
చేమఫడిన భటిు  ఔుండలలోతుకి భాయచఫడనియ. భ మిడి తూటతిు చలలడం OD కి తగిగంచి యిోఖం 

ూయాబేమ ఴయఔ కొనసహగిం ఫడింథి.    

 35 భోజుల తభహాత ఇ ఔుండీలలో చినన చినన అఔులు ఔతునంచాబ. ఆపడె ఔుండీలన ఫమట ధయేుగహ షఽయమకహంతి డఔుండా  
ఈండటాతుకి తూడఔు ఈంచడం జభిగింథి. అ తయుయహత భ ండె ధ లలోధే ముఔక  యేఖంగహ న భగిి  95 ఴ భోజుఔలాల  తృహికటుశనర్ 
ఔుటుంఫభంణా ండిన టభాటాలు కోషఔుధే సహా బకి ఎథగింిథి. కిీంద్ ఆచిచన తౄ్ టోలు టభాటా ముఔక  ఔీభంగహ ఎథిగని 
తీయున యఴభిసహా బ. 

 

 

 

 

 

 

55 భోజుల 
తయాణా చఔకగహ ఎథగిిన అభోఖమఔయఫ నై ముఔకన న  ైతౄ్ టోలో చఽడఴచచ. 75 భోజుల తభహాత టభాటా నంథ లు, 80 భోజులఔు 
చచతు టభాటాలు, భహఴడం చఽడఴచచ.  85 అ భోజు నండి టభాటాలు ఫాగహ ండి యంఖు ఴచాచబ. షిా తం ఇ టభాటాలు  
ఎధోన క్షులన అఔభిించ సహగహబ. 

భ ండఴ ఔుండలీో ఈంచిన టభాటా భుఔక 39 భోజుల తభహాత ఔడా ఏ భాయు లేఔుండా తృహడబతృ్ ఴడంణ  తృహయయమేడం 
జభగిింథి.  

ఇ తృహికటుశనర్ ఖతంలో తుభభయతానం నండి ముఔకన న ంచిన ఄనబఴం ఈననటికట షిా తం అఫ  చలేన ఇ యిోఖం అఫ ఔు 
ఎంణ  షంతానాతు అతభయరహాసహతున ఔయౌగించింథి. ఇ యిోఖం ఆచిచన షఽభిాణ  యయు తుతమం ఈయోగించే ఔయగహమల ఴంటియ  
ఄనగహ ఈయౌల, య లుల యౌల , ఄలల ం, అల, తుభభ, ఖుభభడి, చిఔుకడె, ఒకహీ  ఴంటయి యతాధాలు కొనఴలలన ఄఴషయం లేఔుండాధే తన 
న యడెలో ఈతతాి చమేసహగహయు.  

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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7. వడునుో భే ముఔకలు 03564...ఆసతీ ేయౌమా  

25 నఴంఫర్ 2017న పటుభిాలో AVP గహ శిక్షణ ూభిాచషేకొతు అలేు యీౌమాకి తిభగిి ఴచిచన య ంటధే ఇ తృహికటుశనర్ తన ఆంటోల  
యహడితృ్ త ఈనన తేలల ముఔకఔు చికిత్ చమేడం తృహియంతేంచాయు. (తౄ్ టోన చఽడండి). ధ లలోపలోధే ముఔక ణాన 
ఄనఔునన థాతుఔంటే ఫ యుగహగ  ఎద్ఖడం అనంథాతునచిచంథి. ఇ షఽభిాణ  తన ణ టలో ఈనన టభాటా భభమిు కొతాిమీయ 
ముఔకలఔు చికతి్ చేమడం తృహియంతేంచాయు. ఎంద్ఔంటే యటతిు తన ణ టలో న ంచడం సహధమం కహఴడం లేద్. ఄధఔే షంద్భహబలోల  
భటిుతు భాయచడం, యఔయకహల ఎయుఴపలన మితినంచడం ఆలా ఎతున చేలధా ఇ ముఔకలు షననగహ ఴడయిౌ తృ్ బనటుల  ఈండి 
తయుయహత చతుతృ్ తేధానబ.   

1 జనఴభ ి2018 న తృహికటుశనర్  ఔ చఔక CC1.2 Plant tonic ణ  చక కయ గోయలు తమాయుచలే భూడె గోయలు యేడచిలే 
చలాల భిచన 100 ml తూటలిో యేసహయు. ఇ తూటితు 1 య్టయు తూయు ఈనన ఫాటిల్ లో యేసహయు. ఔ ఔప తూటితు తేలల, కొతాిమీయ, 
టభాటా ముఔకలఔు యహభహతుకి భూడె సహయుల  ఆచాచయు. 5 భోజుల తభహాత ముఔకలు చాలా యేఖంగహ న యుఖుతేననటుల  ఖభతుంచాయు. 
యేషయలో ఫాగహ యడేి ఈననటకిట ముఔకలక ితిీ భోజూ తూళైే తృ్ లేయహయు.   

  2018 ఫఴిభి ధ లలో ముఔకలతూన అభోఖమంగహ ఈననటుల  ఖభతుంచాయు( చికతి్ఔు భుంద్,య నఔ ఈనన తౄ్ టోలు చఽడండి). 
టభాటా 
ముఔకలు 
ూలు ూల 
నంథ లు 
యేమడం 

తృహియంబభబమంథి. కొతాిమీయ తేలల ఔడా  చాలా చఔకగహ న యుఖు తేధానబ. ఇ పయౌణాలన చఽల ఎంణ  అనంథించి ూల 
ముఔకలు, ఔయగహమల ముఔకల ఔడా న ంచడం తృహియంతేంచాయు  

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

8. కరర న్స్ వాధి 03564...ఆసతీ ేయౌమా  

17డిల ంఫర్ 2017, ణేథనీ 57-షంఴత్యభుల ఴమకిా ణాన ఖత 4 షంఴత్యభులుగహ ఄనబయషా నన కోీ న్్ యహమదకిి చికతి్ కోషం 
తృహికటుశనర్ న షంథిించాయు. ఇ యహమది ఴలన ఔడెపధొన, భోజుఔు ఔతూషం 6 సహయుల  యభోచధాలు ఄఴపతేధానబ. ఖత కొతున 
షంఴత్భహలుగహ తిీ భోజూ యభకిి భలయషయిన షభమంలో యఔాసహిఴం ఄఴపణ ంథి. యయు తృహలఈతతేా లన ూభిాగహ తీషకోఴడం 
భాతుయరేహయు ఎంద్ఔంట ే యహటఴిలన ఔడెపధొన ఎఔుకయ ై తృ్ ణ ంథి. ఄధఔే షంఴత్భహలుగహ యయు ఄలోతి భంద్  న భైహయౌన్ 
(Pyralin EN) 500mg భోజుఔు భ ండె సహయుల  యషేఔుంటుధానయు కహతూ పయౌతం ఈండడం లేద్. ఐనటకిట య ఫైరి  భ మిడిణ  తృహటు 
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థాతుతు కొనసహగించాయు. యభకిి కిీంథి భ మిడి ఆఴాఫడింథి: 
CC4.2 Liver & Gallbladder + CC4.5 Ulcers + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC10.1 
Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC21.11 Wounds & Abrasions…QDS 

12 భోజులతృహటు య ఫైరి  భంద్లు తీషఔునన తయుయహత నశేంటుఔు ఔడెపధొన, యభోచధాలు, భలంలో యఔాసహిఴం తగిగతృ్ మాబ, 
కహతూ ఇ ఫ యుఖుద్ల ఄధథేి 70%ఴయఔ ఈంటుంద్తు ఄంచధా యేసహయు. ఎంద్ఔంటే తృహలథాభహధ లు తీషఔుననపడె ఎలా 
ఈంటుంద్ధథేి యభకిి ఆంకహ తుభహధ యణ కహలేద్. ఐనటకిట డోలజే్ న TDS.ఔు తగిగంచాయు.    

భభో భ ండె ధ లలు భ మిడి యహడిన తయుయహత ఄనగహ 2018 భాభిచ9ఴ ణథేీన నశేంటు తనఔు 90% ఫ యుఖుద్ల చఔేభింద్తు 
చ తృహయు. ఐనటకిట తృహల ఈతతేా ల టల  యభి బమం ఄలాగై ఈంథి. తృహికటుశనర్ నశేంటుఔు ఆచేచ కొంఫర ఔు ఄద్నంగహ ద్శ ర్పాఴ 
తుయౄభలన కోషం CC17.2 Cleansing న ఔయౌతృహయు.  

అ తయుయహత యహమదిలక్షణాలు ఔతునంచఔతృ్ ఴడంణ  27 ఏనిల్ 2018 న డోలజే్ న భూడెధ లల ఴయఔ BD గహనఽ అ తయుయహత 
ఫ బంటధ న్్ డోస్క ODగహ తీషకోఴలలంథగిహ షఽచించడం జభగిింథి. నశేంటు తనఔు ూభిాగహ నమభఴడం ఴలన  23 ఫే 
2018 నండి న ైయయౌన్ (Pyralin EN) 500mg తీషకోఴడం భాధేరహయు. జూన్  2018 నండి నేశంటు తృహల ఈతతేా లు ఔడా 
తీషకోఴడం తృహియంతేంచాయు. షిా తం యహమది లక్షణాలు ఏయ పనభహఴాతం కహనంద్న అనంద్ంగహ ఈధానయు. 

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

9. నోుి సతీ ట్ వు 11589...ఇండుమా    

63 షంఴత్భహల ఴమకిాకి ఖత భ ండె షంఴత్భహలుగహ ఎఔుకఴసహయుల  భూతంి జాభీ ఄఴడఫే కహఔ ఆథి ఔశుంగహనఽ ధొనణ  ఔడ ి
ఈంటోంథి. థీతుణ  తృహటు ఖత ధాలుఖు ధ లలుగహ యభ ితృహథాలఔు యహప ఔడా ఴస్ా ంథి. తిీ భహతిి 4 నండ ి5 సహయుల  భూతంి కోషం 
లేఴఴలల ఴస్ా ంథి. ఆలా లేచిన తిీ సహభి భూత ియషయిన కోషం15 తుభుషహలు డెణ ంథి ఎంద్ఔంటే భూణాి వమంలో ఆంకహ 
భూతంి ఈంద్ధే పాఴన యభకిి ఈంటోంథి. యభకిి తృ్ ి లేుట్ యహప ఈంథ ిఔనఔ అభశైన్ చ మామలతు డాఔుయుల  తుయిబంచాయు. 

థీతుతు తనంచకొధే తుమితాం నేశంటు 21 జూల ై 2017, ణథేనీ య ైఫరి  తృహికటుశనర్ ద్ఖగభిక ియ మలల యు యభికి కిీంథి భ మిడ ిఆఴాఫడింథ:ి 

#1. CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC14.2 Prostate + 

CC20.4 Muscle & Supportive tissue…TDS తూటలిో  

4 భోజులు భంద్లు యషేఔునన తయుయహత నశేంటుఔు భూత ియషయిన షభమంలో ధొన తఔుకఴగహ ఈననటుల  ణ యౌలంథి. 2ధ లలు 
యహడిన తయుయహత భహతిిూట భూత ియషయిన ఔకసహభి భాతఫిే య ళేసహగహయు. ధొన ఔడా చాలా ఴయఔ తగిగంథి. ఔనఔ తృ్ ి లేుట్ 
అభైశన యహబథా యేరహయు. #1 న ఆపడె ODకి తగిగంచడం జభగిింథి. 

భభొఔ ధ ల తయుయహత నశేంటు భూతజిాభ ీషభమభు తఔుకఴ కహఴడఫ ేకహఔ భూత ియషయిన లో ధొనఔడా తఖగడంణ  తృహికటుశనర్ 
కొంఫర  న కిీంథ ియధంగహ భాయచడం జభిగింథి: 
#2. CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC14.2 Prostate…3TW 

తయుయహత ఐద్ ధ లలలో డోలజే్ ఔీభంగహ 2TW ఔు చిఴయగహ OW ఔు తగిగంచడం జభగిింథి. ఐనటకిట నశేంటు భంచితూయు ఎఔుకఴ 
ణాిగణిే ఆతతు కహళేలోల  కొంచ ం యహప ఴస్ా ంథి. జూల ై 2018, ధాటకిి నశేంటుఔు యహమద ిలక్షణాలు ఏయ పనభహఴాతం కహఔుండా 
అనంద్ంగహ ఈధానయు. 

షంతృహద్ఔుతు యహమకమ: యహప ఴచిచనపడె CC3.1 Heart tonic న యలేేా  ఆథ ియఔాషియణ న న ంచి యహపన తగిగషా ంథి. 

**********************************************************************************************                         
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                                                      ిశ్నజవఫులు

1.విన: ఄంతభహి తీమ సహబ య ైతియోతుక్స్ షంషా (IASVP)లో ధనే ఎలా చయేఖలన? 

జయహఫు:  లేయహ కహయమఔీభాలలో చయుఔుగహ తృహల్గ ంటృ ధ లయహభీ భితృ్ యుు లు ఔీభం తఔుండా ంనంచ ేసహబ య ైతయిోతుక్స్ 
తృహికటుశనయలంద్యౄ (AVP లు త) IASVP లో షబమతాం తృర ంద్ఴచచ. మీ ఐద్ ఄంక ల భజిిలేా రశన్ నంఫయు మీ లాగిన్ ఐడి గహ మీ 
తృహత తృహస్క ఴరి్ న ఈయోగించి https://practitioners.vibrionics.org ల ైట్ లో లాగని్ ఄఴాండి. ఔయళే మీఔు తృహషారి్ లేఔతృ్ ణ ే
‘‘పభ గట్ తృహషారి్ ‚ న కిలక్స చేమడం థాాభహ  మీ తృహషారి్ న తృర ంద్ఴచచ. అలా లాగని్ ఄబమన తభహాత మీ ఴమకిాఖత యఴభహలు ఄనేిట్ 
చేషకోండి. థాతులో ఈనన యఴభహలన యపలంగహ చథయిన తభహాత ఆటఴీలే తీబంచఔునన (బుజాలఴయఔు ఈనన) తౄ్ టోణ  తృహటు 
అధ లల న్ ఄనల కశైన్ షభభించండి. తౄ్ టో 50kB నండ ి300Kb ఴయఔ ఈననథి భాతఫిే ఄంగీఔభించఫడెతేంథి. ఄనంతయం  
IASVP ల ఔీటభీ నండి మీయు ఐడ ికహయుి  ఎలా తృర ంద్ఖలభో షఽచిషఽా  ఆఫ బల్ ఴషా ంథి. AVP లు భాతంి షయళంగహ ఈండే ఔ 
చినన అధ లల న్ భకీ్ష లో ఈతాీయనత తృర ంథని తభహాత  భాతఫి ేVP ఄఴపణాయు. భభతిున షఽచనల కోషం 
 promotionsVP@vibrionics.org ఔు ఆఫ బల్ ంండి.. 

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

2. విన: ణాచ్ మాన్ చికిత్ తీషఔుంటునన ఔ నశేంటుఔు య ఫైరి  చికతి్ చేమఴచాచ ?   

జయహఫు: భా షఽచన కిహయం ఔతూషం ఄయఖంట ణడేాణ  (ఖంట యభహభం ఈంటే ఆంకహ భంచిథ)ి ఇ భ ండింటతిు యహడఴచచ. ఆలాంటి 
ఆతయ వకిా తృహిదానమత చికిత్ల యశమంలో ఔడా ఆథే షఽచన ఴభిాషా ంథి.  

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

3. విన: య ైతియోతుక్స్ భ మిడి లన ఫాిడాకలుంగ్ చషేా ననపడె ూభిా తుడయిణ  ఈనన ఔలర్ తౄ్ టో భాతఫిే ఈయోగించాలా లేఔ 
నలుప ణ లుప లో ఈనన తృహస్క తృ్ ర్ు ల జైు తౄ్ టో ఔడా ఄంణ ేపిాఴఴంతంగహ తుచేషా ంథా?  

జయహఫు: ూభిా తుడయిణ  ఈనన ఔలర్ తౄ్ టో ఈయోగించ ఴలలన ఄఴషయం లేద్. ఐణ ేభా ఈథేావంలో ూభిా తుడయిణ  ఈనన తౄ్ టో 
నేశంటుఔు షంఫందించిన ఎఔుకఴ షభాచాభహతున ఄంథషిా ంథ ిఔనఔ ఔలర్ తౄ్ టో యహడఴలలనథగిహ షఽచిసహా భు. ఇ యశమంలో 
తృహికటుశనర్ లు ఇ భ ండె యకహల తౄ్ టోలన ఈయోగించి తృర ంథని ఄనబయహలఔు చ ంథని షభాచాభహతున భాఔు ఄంథిలేా  ఎంణ  
ఈయోఖఔయంగహ ఈంటుంద్తు షఽచన. 

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

4. విన: యహమది భభిము చికతి్ యశమంలో వయణాఖతి యొఔక తృహిదానమత ఏమిటి  ? 

జయహఫు: ఎఴయబధా ఔ ఴమకిా తీఴఫి నై జఫుఫణ  ఈననపడె వయణాఖతి చమేడంలో ఄయధం ఄతన ఇ జనభలో గహతూ ఖత జనభలో 
గహతూ చలేన తపలఔు, చ డె ఴియానఔు ఔయభ లథాధ ంతం కిహయభు షంఔీమించిన పయౌతంగహ పాయంచఖలఖడఫే.  ఔనఔ ణ యౌల గహతూ 
ణ యౌమఔ గహతూ చేలన తపలఔు క్షభాయణ ఄడఖడం థాాభహ మీఔు షంఔీమించిన యహమదితు ఔ తృహఠం ధేభై ఄనబఴంగహ 
భాయుచకోఴడభు భభమిు  ఆథే బఖఴద్ షంఔలభు గహ పాయంచి రిహంతభుగహ ఈండడఫ ేవయణాఖతి.   

“వయణాఖతి ఄనగహ: భన అలోచనలన భనం ఄనబయంచే ఫాధలనండి, ఔషహు లనండి భయలంచడఫే వయణాఖతి.  తిీ ఔకటి 
థేఴపతు షంఔలభు గహధే పాయంచి అ నేభి భూభిా చతేిలో ఄంణా ఈంచి ఆలా తృహిభిధంచాయౌ. ‘’బఖఴంతేడా షయాభూ మీ చతేిలో 
ఈంచాన ధాకైథ ిభంచిథో ఄథే సిహథించండ.ి" 

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

https://practitioners.vibrionics.org/
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5. విన: ధేన ఆటఴీలే  AVP గహ శిక్షణ తృర ంథి ముధానన. య ైతియోతుక్స్ ఖుభించి ఄంద్భకిట ణ యౌమజ తృహలతు ఎంణ  ఈణా్సంణ  
ఈధానన. థీతుకోషం ధనే ఎలా భుంద్ఔు సహఖఖలన? బఖయహన్ ఫాఫాధే షామంగహ ఇ చికణిా్ దా్తితు అశ్రయాథించినటికట 
షతమసహబ లేయహ షంషా యహయు య ైఫరి  చికణిా్ యదాధాతుకి ఎంద్ఔు ద్ఽయంగహ ఈంటుధానయు? 

జయహఫు: య ైఫరి  చికిణా్ యదానభు ఖుభించి చిాయభు చేమభతు ఫభేు లతౄహయష చ మమభు. ఐణ ేథతీు ఖుభించి భుకతః 
య లలడించథాతుక ిఄబమంతయం లేద్. సహబ బఔుా లఔు, అదామతిభఔ నతృహషల ైనయహభకిి  చికతి్ చమేడం మీఔు సహనఔలంగహ 
ఈంటుంథి. అషకిా ఈనన యహభకిి తౄ్ న్ థాాభహ, ల ైకప్ థాాభహ, ఇఫ బలు థాాభహ య ైతిమాతుక్స్ ఖుభించి ణ యౌమజైమఴచచ.ఄలాగై 
యహభకిి భన యహభహా లేకలన ఫ బల్ చమేడం ఔడా మీఔు ఈయోఖడెతేంథి.   

షతమసహబఫాఫాయహయు య ైతమిాతుక్స్ చికిణా్ యదాధాతున భిూయింగహ అశ్రయాథించాయననథ ినఽటకిి నఽయుతృహళైే షతమభు. ఄలాగ ై 
సహామి అశ్రభహాథాలు ఆటకిట భనం ఄంద్ఔుంటృధే ఈధానభు. ఐణ ేసహబ ల ంటర్ లలో లేథా యహభి షభాయేరహలలో భన 
కహమంపలన ఄనభతించనటకిట  షతమసహబ లయేహ షంషాల జాతీమ ఄధమక్షులు భన కహయమఔీభాలన తృ్ ి త్ళ షఽా  పాయత 
థేవంలోతు సహబ ల ంటర్ లలో ఴర్క షహప్ తుయాళ ంచటఔు ఄనభతి తుచాచయనన యశమం డాఔుర్ ఄఖగభహాల్ గహయు ఎంణ  అనంద్ంణ  
భనఔు ణ యౌమజషైా ధానయు. యహయు ంనన ల టయు యొఔక కహనతు founder@vibrionics.org ఔు భహమడం థాాభహ తృర ంద్ఴచచ  

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

6. విన:   CC17.2 క లతు్ంగ్ కొంఫర  థాాభహ చికహఔు, కోభు, బమభు, అంథోళన ఴంటి యహటిక ిభనం చికతి్ చేమఴచాచ ? 

         

జయహఫు: ఆటుఴంటి ఴమతిభైఔ పాయోథేాగహలఔు ఄతమంత పలది్ఫ ైన కొంఫర  CC15.1 Mental & Emotional tonic. ఆటఴీల 
కహలంలో ఇ ఴమతిభైఔ పాఴనల ఫాభని డి జీయి షభషమలణ న, ఄతుశిచత అహయ ఄలయహటల  ణ నఽ ఫాధడెత ఈధానయు. 
చాలాభంథకిి అఔయౌ లేఔతృ్ ఴడమో లేఔ వకిా కోషం తౄహస్కు పపడ్ ఔు ఄలయహటు డడమో జయుఖుణ ంథి. ఐణే ఇ భ ండఽ అభోగహమతుకి 
భంచియ కహఴప. ఔనఔ యహభకిి యహభ ిపాయోథేాగహలు లామిత భబేమఴయఔు CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental & 

Emotional tonic ఆచిచ ఄనంతయం CC17.2 Cleansing న ఔ ధ లభోజుల తృహటు ఆఴాఴలల ఈంటుంథి. ఔయేళ యహభిక ి
తుద్లిేమి షభషమ ఈంటే  CC15.6 Sleep disorders. ణ  చికతి్ చమేడం భంచిథి. 

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

 

దివా వ దైఽాని దివావణ ి











“ భానవుడు  తనఽ జనమ ఎతా్తనది సతవనఽ ఔ వితిబ ైన కయాభుగ ఫావించి సభాజానికూ సతవ చేమడానికూ అని విశ్ాసంచాయౌ. 
పలాతక్ష లేఔుండా సఔరభబ ైన భాయగ ంలో ఏ క ంచం సతవ చసేనా అది ఉతాభ పయౌణానిన ఇసఽా ంది. సతవ ఎలా చేసభు ఎంతచసేభు 
అననది ిధానం కదఽ హిదమూయాఔంగ చేసభా లేదా అననది ిధానభు. ఏ విధంగ ఐణే ఆవు ఎటీి ఆహమనిన త్తననటికట 

mailto:founder@vibrionics.org
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అభితతులాబ నై నులనఽ ఇసఽా ందో  వితిబ ైన హిదమంణో చేసన ఏ చినన సతవభనా అనంత పయౌణానిన ఇసఽా ంది. సతవ 
చేసఽా ననుడు పయౌతం  నై దిషీ  ఉండఔూడదఽ. "ఇది నా ఫాధాత ననేఽ ుటీింది సతవ చేమడానికై అనే ఫావంణో చెమాాయౌ." 

... షతమసహబఫాఫా, “పటిుంథి లేఴ చమేడాతుకై (Born to Serve)” థఴిమయహణ ి19 నఴంఫర్ 1987 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-26.pdf 

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

"ఆహయంలో మిణానిన నుటించడం, క నిన చడెు అలవటల ఔు దాయంగ ఉండడం దాామ మీ ఆమోగానిన జాఖరతాగ కనుడుకరవచఽు. 
సత్తాఔబ ైన ఆహయభు భానసఔ ిశంతతనఽ శమీయఔ ఆనందానిన ఇసఽా ంది. ఆహయభులో మిణానిన ఎలల ుడా నుటించాయౌ. 
చాలాభంది అవసయం లేఔనోు భనా కమదీెనై ఆహయం తీసఽఔుంటృ ఉంటాయు. అటువంటి వయు మిణానిన హణిానిన నుటించడం వమ కై 
శరరమసకయం. ధాభనునం చమేఔుండా ఉండడం దాామ ఎనోన సభసాల నఽండు భానసఔ ఉదేాగలనఽండు (మజసఔ బ నైవి) దాయంగ 
ఉండవచఽు. సహజ సదధ ంగ ఉనన సభణౌలాానినఇటువంటి  భాదఔదివాలు, భతుా నునీమాలు దెఫబత్తసా భ. ఆహయభులో 
మితభు, ఫాషణలో మితభు, కరమ ఔల  ై అదఽు, జీవితంలో భనఔు ఏదెణైే లభంచిందో  దానిణో సంతిా  డడం, ఇతయులఔు సతవ 
చేమడం దాామ ఆనందిం చమేడంలోనే భన ఆనందం దాగ ఉందని ఖరహించడం. ఇవే ఆమోగానిన సభఔూమైు అతుాతాభ టానిక్స్ 
ఔంటే శ్కూావంతబ నై ఓషదాలు. భన సనాతన ధయమం ఫర ధించింది ఔూడా ఇదే.". 

.. షతమసహబఫాఫా, “ఈతాభఫ నై టాతుక్స” థిఴమయహణ,ి 21 ల న ుంఫర్ 1960 

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

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

ఔిటనలు  

మఫర భే కలంలో నియాహించనఽనన వర్క షులు  
 ఇండుమా ుటీమ ా:  AVP ఴర్క షహప్ 22-26 జూల ై  2018, షంథిించఴలలన యహయు లయౌత య ఫెై్ట్   

elay54@yahoo.com లేఔ తౄ్ న్ నంఫర్ 8500-676-092  
 నూినఽ్  మ గన: AVP ఴర్క షహప్ భభమిు ఄఴగహసధా షద్ష్ 8-10 ల న ుంఫర్ 2018, షంథిించ ఴలలన యహయు 

డాతుబ ల్ య ఫెై్ట్ trainer1@fr.vibrionics.org 

 ముకె లండన్స: జాతీమ ఄఴగహసధా షద్ష్ 23 ల న ుంఫర్ 2018, షంథిించఴలలన యహయు జ యం య ఫెై్ట్  
 jeramjoe@gmail.com లేఔ తౄ్ న్ నంఫర్ 020-8551 3979   

 ఇండుమా ఢుయ్ల NCR: మ ప ిషర్ సదసఽ్: AVP/VP - 22 ల న ుంఫర్ 2018 భభమిు SVP - 23 ల న ుంఫర్ 
2018, షంథిించఴలలన యహయు డాఔుర్ షంగణీా శీ్రయహత్ఴ. ఆఫ బల్  dr.srivastava.sangeeta@gmail.com లేఔ తౄ్ న్ 
నంఫర్ 9811-298-552 

 ఇండుమా ుటీమ ా : AVP ఴర్క షహప్ 18-22 నఴంఫర్  2018, షంథిించఴలలన యహయు లయౌత య ఫెై్ట్ 
 elay54@yahoo.com లేఔ తౄ్ న్ నంఫర్ 8500-676-092 

 ఇండుమా ుటీమ ా: SVP ఴర్క షహప్ 24-28 నఴంఫర్ 2018, షంథిించఴలలన యహయు ళభే య ఫెై్ట్   
 99sairam@vibrionics.org 

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

 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-26.pdf
http://www.sssbpt.ifo/ssspeaks/volume01/sss01-28.pdf
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:dr.srivastava.sangeeta@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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అదనభుగ 

    1. ఆమోఖా వాసభు 

యఔాహీనత  

“ఄధాభోఖమభు రహభయీఔ తృ్ శకహహయ లోం ఔధాన భానలఔ త్ృ శకహహయ లోభు ఴలలధ ేఔలుఖుతేంథి. య దై్మలు యటమినల  లోభు 
ఖుభించి చ పత ఈంటాయు. కహతూ ధనే థీతుతు యటమిన్ G లోభు ఄతు ఄంటాన. ఇ లో షఴయణఔు థేఴపతు ధాభభున 
షభభించడం, థఴేపతు భళ భన కటభిాంచడం చేమఴలలంథిగహ లతౄహయష చేసహా న. అ యటమిన్ లోతృహతుకి ఆథే యభ ఓశద్ం. థీతుణ  
తృహటు తుమంతితి జీఴన యదానభు, భంచి ఄలయహటుల  ఔడా భ ండింట భూడ ంతేలు జీయణాతున పిాయతం చలేేా  ఓశద్ం కైఴలం 
ఔఴంతే భాతఫిే పిాయతం చేషా ంథి.“…శీ్ర షతమసహబఫాఫా . 

1. యఔాహీనత అనగ ఏమిటి?2-11 

భానఴ వభీయభు యొఔక ఎభుఔ భజి భూడె యకహల ైన యఔా ఔణాలన ఈతతాి చేషా ంథి. ఄయ ఆధ పక్షన్ ల నండి వభభీహతున యక్ించ ే
ణ లల యఔా ఔణాలు (WBC), యఔాం ఖడిఔటుడాతుక ిథోసద్ం చలేే నేల టపల ట్ లు, వభీయభంణా తృహిణయహముఴపన షయపభహ చలేే ఎయీయఔా ఔణాలు 
(RBC) ళ మోగోల తన్ (Hb), ఄధేథ ిఎయీయఔా ఔణాలోల  ఈండ ేఔ షంకిలశుఫ నై ఆన దాతేఴప ఔయౌగి ఈండ ేతృ్ ి టనీ్. ఆథ ియకహా తుకి ఎయుప 
యంఖు తుఴాడఫ ేకహఔ అకి్జ న్ న జీఴఔణాలతునంటకిి షయపభహ చషేా ంథి.2 

యఔా హీనత అనేది భన శ్మీయభులో చాయౌనంత ఆమోఖాఔయబ ైన ఎయర యఔా ఔణాలు లేఔనోు వడం లేదా హిమోగోల నృన్స తఔుకవగ ఉండడం 
భూలంగ ఏయడుతుంద.ి3,4,5 ఎయీ యఔాఔణాల యొఔక సహదాయణ జీయతకహలం120 భోజులు. యౌఴయు భభమిు ల్ీన్ థాాభహ 
ణొలగించఫడ ేజీయతకహలం భుగిలన ఎయీయఔాఔణాల లోటున ూడచడాతుకి వభీయభు తిీ భోజూ ఎయీ యఔాఔణాలన ఈతతాి చషేఽా ధ ే
ఈంటుంథ.ి6  సహదాయణభుగహ యఔాంలో ఎయీ యఔా ఔణాలు ఔ ఫ కైోీ  య్టయుఔు భఖయహభిలో 4.7 నండ ి6.1 మియౌమనల , అడయహభిలో 4.2 
నండ ి5.4 మియౌమనల  ఴయఔ ఈంటాబ.7  ఄలాగై షఽచించఫడిన ళ మోగోల తన్ సహా బ భఖయహభకిి 14 నండ ి18 g/dL అడయహభకిి 
12 నండి 16 g/dL ఈంటాబ.8 ఔ చినన సహదాయణ యఔా భకీ్ష థాాభహ యటి సహా బలు ఎలా ఈధానయో ణ లుష కోఴచచ. 

2. యఔా హనీత యొఔక లక్షణాలు 2-5,8,10-19,21  

యఔాళనీత యొఔక లక్షణాలు ఏమీ లేతు సహా బ నండ ితృహిణంతఔఫ నై సహా బ ఴయఔ ఈంటాబ. యఔా భకీ్ష చబేంచకోనంత ఴయఔ 
సహదాయణ నండి ఔ మోషాయు సహా బ లో ఈండ ేయఔాళనీత ఖుభించి ణ లుషకోఴడం ఔడా ఔశుఫే. యఔాళీనత యొఔక కొతున భుకమ 
లక్షణాలు ఆపడె ణ లుషఔుంథాం.  

 నుయౌనోు భనటుల  ఉండడం, భుకమంగహ తృహయౌతృ్ బనటుల ండ  ఔంటి తృర యలు, ధాలుఔ, ఄయచతేేలు, గోయుల  థతీుధ ేతృహలర్ ఄతు 
నలుసహా యు, ఄలాగ ైన ళైషగహ చ ంచా అకహయంలో ఈండ ేగోయుల  ఆయ యఔాళనీత ఔు కొతున చిహనలు. అషతి ిఅదాభతి చికణిా్ 
ఄధమమనం కిహయభు తృహలర్ ఄధథేి నలల లోల  యఔాళ నతఔు ఔ నభభద్గని షంకతైభతు, ఆథ ిలేఔతృ్ ఴడం యహభిలో తీఴసిహా బలో 
ఇ షభషమ లేనటుల  పాయంచడాతుకి ఔడా అసహకయం ఈంద్తు తుయౄనంచింథి.  

 అలసట, భఖత, ఫ ద్డె ముద్ా ఫాభనిటుల  ఈండడం, ద్డ ఖుండ  యయధ ఄఴమయహలఔు అకి్జ న్ ండంలో ఴతాిడకిి 
లోనకహఴడం, ఄసహదాయణ సాద్మ షంద్న, రహాష లేఔతృ్ ఴడం, ఛాతిలో ధొన ఴంటయి ఈంటాబ.  

 నియలక్షాం చేమఔూడని క నిన ఇతయ సాచిఔలు: సహదాయణ కహయమఔలాతృహలు చేషకోఴడాతుకి ఔడా వకిా లేఔతృ్ ఴడం, ఫయుఴప తఖగడం, 
భతిభయుప, భుపాఴంగహ ఈండడం, తలధొన, లో త.న, తిమిభభి, ఄయచతేేలు ఄభకిహళేలో చలల గహ ఈండడం, సహదాయణ సహా బ 
ఔధాన ఈషి్ ఖీత తఔుకఴగహ ఈండడం, యుచి లేఔత్ృ ఴడం, ధాలుఔలో యహప లేథా ధొన, ధోట ిభూలలోల  ఖుళైే, చ యలో సో యు, 
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భలభు యొఔక యంఖు భాయడం, జుటుు  భహయౌతృ్ ఴడం, ఄధాభోఖమంణ  ఈననటుల  ఄనబూతి ఴంటియ ఔడా కొతున షఽచిఔలు గహ 
ఖుభిాంచఴచచ.    

 వింత కరమ ఔలు : ఎఴభకి ధైా తృ్ శకహహయభులు కహనటిు  థాభహధ లు ఄనగహ ధఽయ, భటిు , నేయుల , న బంట్, యఫఫయు ఫామండె 
ఫ ైనభు, భంచ, నండి ఴంటయి తిధ ేఄలయహటు ఈంటే (థీతుధ ేన కైహ ఴియాన ఄంటాయు) యయు ఐయన్ లోభు ఔయౌగి ఈననటుల  
పాయంచాయౌ. చాలాభంథి చినననలలలు, ఖభిబణీ లా రలు, న యుఖుద్లలో లోభు ఈననయహయు ఇ ఄలయహటలన ఔయౌగి 
ఈంటాయు.3,10,12,14,16-18 

  B12 విటమిన్స లోభు ఉననవమ  లక్షణాలు: ఇ లోం ఈననయహభిక ికహళేలోల నఽ, చతేేలలోనఽ షఽద్లు ఖుచచతేననటుల  
ఄతునషఽా  ఈంటుంథి. షయశజాఞ నం ఎఔుకఴ ఈండద్, నడఴడం ఔశుంగహ ఈంటుంథి, కహళైే చతేేలలో టుతాం ఈండద్. 
ఎపడఽ ఄలామితంగహ డని ిశన్ ణ నఽ, అఔయౌ లేఔుండాన, తుభహవణ నఽ ఈంటాయు.12,19 

3.  యఔాహీనత ఔు కయణాలు  2-5,8-10-14,20,21-24 

 ఐయన్స భమ ము విటమినల  లోభు: ించ యహమాంగహ యఔా ళనీతఔు కహయణం ఆనభు లోభు ఄతు ఄధమమధాలు 
షఽచిషా ధానబ. ఆనభు, యటమిన్ B9 (తౄ్ లేట్) భభిము యటమిన్ B12 ఆయే దిాన కహయణాలు. 

 యకా నిన కరలోవడం కయణంగ లోం ఏయడడం : లా రలు ఊతేఔీభంలో ఎఔుకఴ యకహా తున కోలోఴడం, గహమాల కహయణంగహనఽ, 
వషారచికతి్ల కహయణంగహన, ఄల్ర్, కనై్ర్ కహయణంగహనఽ, తయుచగహ యఔాథానం చమేడం కహయణంగహన యఔా ళనీత ఏయడెత 
ఈంటుంథి.  

 నోు షఔ దామధ లు జీయణం చేసఽకరవడంలో శమీయఔ అసభయధత: కొతున ణిమేఔ అహయ థాభహధ లు, తృహతూమాలు, ధఽభతృహనం, 
భద్మతృహనం, థీయఘకహయౌఔ యహమధలు, ఆధ పక్షనల , భుకమంగహ భహననజీఴపలఔు షంఫందించిన భభిము భోఖతుభోధఔ లోతృహతుక ి
చ ంథని యహమధలు, కొతున యకహల భంద్లు, య దై్మభు, వషార చికతి్లు, ఴంటయి తృ్ శఔ థాభహధ లలో ఈనన ఐయన్ న యటమిన్ 
లన తీషకోఴడంలో వభభీహతుక ితిిఫంధఔంగహ ఈంటాబ.  

  RBC (ఎయరయఔా ఔణాలు) సమ డునంతగ లేఔనోు వడం: ఄదఔి ముతాం లో భడైిబశేన్ ఔు ఖుభకిహఴడం, కొతున యకహల యసహమన 
థాభహధ లఔు ఖుభికహఴడం, య ైయస్క లు, భోఖ తుభోధఔ వకిా లోతృహతుకి చ ంథిన యహమధలు, తృ్ శకహహయ లోభు, హభోభనల  
ఄషభణౌలమత, ఖయబ దాయణ, థయీఘకహయౌఔ యహమధలు  ఎయీ యఔా ఔణాల ఈతతాి యేగహతున తగిగసహా బ. యహయషతా జనమయఫ ైన 
లోభు ఔడా థీతుక ికహయణం కహఴచచ. మ శోధన20 భన వభీయంలో ఎయీ యఔాఔణాలన ఈతతాి చేల ేమంణాింఖభు ఆనభు 
లోం కహయణభుగహ ఎంత తిిఔలఫ నై భలిాతితు ఎద్భొకంటుంథో  భిరోధనలు తుయౄనంచాబ.  

 RBC ఎయర యఔాఔణాలు నాశ్నభవడం: కొతున ణిమేఔ అభోఖమ కహయణాలు యహయషతా షభషమల కహయణంగహ ఎభుఔల భజిలో ఎయీ 
యఔాఔణాల ఈతతి ఔంట ేధావనభఴడఫ ేళచెచసహా బలో ఈంటోంథి. ఈథాసయణఔు ల్ీన్ యహమకోచం, తలలమేిమా, కొతున యకహల  
ఎంజ ైభుల లోం కహయణంగహ ఇ షభషమ తల తేా ణ ంథి. 4 

 ఫాయత దశే్ంలో సా ీలు, లల లు ఎదఽమకకనే అదను సభసాలు: పాయత బిుతాప అభోఖమభు భభిము ఔుటుంఫ షంక్ైభ 
భంతితిా రహక 23, యఔాళీనత ఔు న నై నేభొకనన కహయణాలే కహఔుండా భహననజీఴపల కహయణంగహ ఐయన్ లోభు, భిషభహలలో 
తృహభియధమ లోభు, షయక్తిభు కహతు భంచితూయు, నలలలు, లా రలలో ఴమకిాఖత తృహభియధమ లోభు ఔడా కొతున కహయణాలుగహ 
నేభొకంథి.  

 ిధానబ నై కయణభు: ఆముమైాదభు ికయభు 24, తృ్ శకహహయ లోభు ఄధథేి చాయౌనంత తృౌఱుకహహయం 
తీషకోఔతృ్ బనంద్ఔు కహద్ వభయీంలో ఄగినతతాం (యఔాత నతా) లో ఄషభతేలమం కహయణంగహ ఏయడెణ ంథ ిఄతు 
నేభొకంటోంథి. థీతుకి కహయణం పలలతు భభమిు ఄదిఔ ఈప ఖల థాభహధ లు తినడం, ఄదఔి రహభీయఔ వభీగహ నేభొకంటుననథి.   



 

 

19 

4. ిభాదాలు భమ ము జాఖరతాలు 2,3,5,10-14,17,22-29 

యఔాహీనత అనేది వాధి కదఽ ఇది ఏ సభసాలు లేఔుండా నివమ ంచదగ నటీిది. థీతుతు తుయలక్షమం చమేడం ఴలనధ ేఄధాభోఖమ 
షభషమలు ఏయడణాబ. నలలలు, ముఴజనలు, భళ ళలు, ఴాద్ధ లు, థయీఘకహయౌఔ యహమధలు ఔలయహయు థీతుక ిలోనఴపత ఈంటాయు. 
థీయఘకహయౌఔ యఔాళీనత యశమంలో యఔాంలో తృహిణయహముఴప రహతం తీఴసిహా బలో డితృ్ ణేధ ేత అకి్జ న్ సహా బ తఔుకఴ ఈధాన 
వభయీభు థాతుకి ఄనఖుణంగహ షయుా ఫాటు చషేఔుంటుంథి. 22 ఄటుఴంటి షంద్భహబలలో యఔాభు ఎకికంచడం, ఎభుఔల భజి 
భాభిడి ఴంటయి ఄఴషయభఴపణాబ. యఔాంలో థీయఘకహయౌఔ తృహిణయహముఴప లోభు ఖుండ , ఫ ద్డె, ఆంకహ ఆతయ భుకమఫ నై 
ఄఴమయహలన థ ఫఫతీమడఫే కహఔ థీతుఴలన భయణభు ఔడా షంబయంచఴచచ. యఔాళనీత జంతేఴపలఔు ఔడా 
భిాద్ఔయఫ నైథే.  

యఔాహీనత ఔు కయణం ఖుమ ాంచఔుండా వ దైాయంగ చికూత్ చమేమదఽ.17 ఐయన్ టామఫెల టుల  తీషకొధయేహయు తతుషభగిహ డాఔుర్ షలహ 
షఽచన ఫయేక ైయహటతిు తీషకోయహయౌ. ఐయన్ ఎఔుకఴగహ తీషఔుంటే ఄథి వభయీంలోతు భుకమఫ నై ఄఴమయహలలో తులఴ ఈంచఫడ ి  
ఖుండ , కహలేమభు, తృహంకిీమాస్క ఴంట ిభుకమఫ నై ఄఴమయహలన పిాయతం చషేా ంథి. తఖు జాఖీతాలణ  యఔాథానం చేమడం 
థీతుతు తుభోదషిా ంథ.ి3,11,17,24-29 

5. యఔాహీనతఔు నివయణ భమ ము చికూత్ 2,3,5,13,14,23,24,30-54 

సంూయణ ఆహయభు సాఔమ ంచడం నుియంభంచండు: భోజుఔు షభాయు 500 గహీ భుల ండెల , ఔయగహమలు, ములక తాిన దాధామలు, 
ఈడకిించిన తాణదాధామలు, షలుఴపగహ జీయిఫ ై భన వభీభహతుక ిఄఴషయఫ నై తృ్ శకహలన ఄంథిసహా బ. 30 భన వభీయం ఏమి 
కోయుతేంథో థాతు కిహయభు ఎటిు  అహయభు ఄంథలిేా  థేసభు చయుఔుగహ, అభోఖమంగహ, అనంద్ంగహ ఈంటుంథో ఄటిు  అహభహతున  
ఄంథించాయౌ. ధోటిలోక ితఔుకఴ లేథా షభిడనింత అహయభు తీషకోతు ఫాగహ నభలడం ఴలన తాయగహ జీయిభు ఄఴపతేంథి. 
ఄఴగహసనణ న ఔాతజఞణా పాఴనణ న తినడం భంచిథి. 

ఇనఽభు భమ ము B9, B12 భమ ము  C విటమినల  భూలాలు భమ ము క నిన ఖిహ చిటాకలు కూరంద ఇవాఫడాా భ: 

1. ఇనఽభు 2,3,5,13,14,23,24,32-39: ఆనభు లతేంచ ేఄతమతాభ ఴనయులు  

(a) ండుల   అనల్, థాతుభభ, ఄయటిళైే, నచ్ భభమిు పచచకహమ. 

(b) డెైీ పూూ ట్్  కయౄి యం, అికహటుల , ఄతాిండెల , భభమిు ఎండె గింజలు ;  నసహా లు, హజల్ గింజలు, ఫాథాం భభమిు జీడిప. 
యతాధాలు ఖుభభడికహమ/సహకవష్, నఴపాలు, జనధాయ గింజలు, ఄయవ గింజలు, తృర ద్ా తియుఖుడె గింజలు, చిమా భభమిు 
 నగీీక్స.  

(c) ఆఔుఔూయలు  తృహలఔయ, కహలే, ఫ ంతేఔయ, అయహలు,  నగీీక్స అఔులు, అయహలు, చేభఖడి, భులల ంగి, పథధిా, భునఖ 
కహమలు, భభిము ఔభీీ టీ ిఅఔుల, ఫరి కహయౌ (చిచథ ిలేథా ఈడఔఫటెిుంథి), ఫలి ల్్ ములక తాిన యతాధాలు, కహయౌఫ్లఴర్, భభమిు 
ఖుభభడకిహమ, తెట్ యౄట్, చిచ ఄయటి(ఔయ ఄయటి) ణొఔక ఴలఴతు ఈడఔ ఫెటిున ఫంగహమల ద్ం, భభిము షఽయమకహంతిలో 
ఎండఫెటిున టభాటాలు నండి ఔడా లతేషా ంథి.  

(e) తిణ ధానాాలు కిాధోయహ, ఫరిన్ భ ైస్క, ఒట్్, ఄభభహంత్, స్ మాచిఔుకడె భభమిు యహట ిఈతతేా లు, చిఔుకడె యకహలు, 
ఫటాతూలు, కహమదాధామలు, చిక్స నస్క యటలిో ఆథి షభాథిధగహ ఈంటుంథి. భుకమంగహ ంఖర్ మిల ల ట్, న ర్ల మిల ల ట్ (చియుదాధామలు) 
భనం తిధే తమమభు, గోధభ ఔధాన ఈతాభ ఫ నైయ. 



 

 

20 

ఐయన్స నఽ తఖు జాఖరతాణో  తీసఽకరవయౌ 3,5,23: ఐయన్ న B భభమిు C యటమినల  షభాథిధగహ ఈనన థాభహధ లణ  ఄనగహ 
చియుదాధామలు/ఈడికించిన గింజలు/పయౌమ ఫెటిున థాభహధ లు/ములక తాిన యతాధాలు ఴంటి యహటిణ  తీషఔుననటలబణే షలుఴపగహ 
జీయిభఴపణాబ. న ైన చ ఫడి ఄధేఔ థాభహధ లలో B & C యటమినల  షభాథిధగహ ఈధానబ. ఔనఔ తఖు జాఖీతాణ నఽ యజఞతణ నఽ 
ఇ అహయ థాభహధ లన తీషకోయహయౌ. తృహలఈతతేా లన, కహయిౌమం ఈతతేా లన, మాంటాలడలన, కహ, టీ, ంచథాయ, చాకొలేట్, 
స్ డా, తఴపడె, ఖుడెల  ఴంటియ ఐయన్ జీయిభు కహఴడాతుక ితుభోధఔంగహ తుచేసహా బ ఔనఔ యటితు ఐయన్ కహంతధశేన్ ణ  తీషకోఔ 
త్ృ ఴడం భంచిథి.  

2. తౄ్ లేట్  (విటమిన్స B9) 2,3,43-46: షసజంగహ ఇ యటమిన్ ండల  లోనఽ ఔయగహమలలోన, తాణ దాధామలలోన, గింజలు, 
యతాధాలలోనఽ లతేషా ంథి. ఇ యటమిన్ వభీయంలో తులఴ ఈంచఫడద్ కహతూ తిీ భోజూ ఄఴషయం ఫేయఔు వభీభహతుకి తగినంత 
చేయచఫడెత ఈంటుంథి. ఄదిఔంగహ ఈననథ ిషసజ లద్ధంగహ ఫమటఔు ంనయేమఫడెతేంథ.ి తౄ్ లేట్ ఎయీయఔాఔణాలన 
న ంతృర ంథింజమైడఫే కహఔ భోఖ తుభోధఔ వకిాతు, ఫ ద్డెఔు ఫలాతున న ంతృర ంథషిా ంథి. ఆంకహ B12, యటమిన్ జీయిభు కహఴడాతుకి, 
అభోఖమఔయఫ నై ఖయబదాయణఔు ఔడా ఈయోఖఔయఫ నైథి. ఇ యటమిన్ న తీషకోఴడాతుకి ఈద్మఫ ేషభిబ నై షభమం 
ఎంద్ఔంటే ఄపడే వకిా యడెద్ల ఄదిఔంగహ ఈంటుంథి.46 

నూో లేట్ సభిదిధ గ ఉండే దామధ లు: ‘‘ఐయన్ భూల థాభహధ లు” ఄతు చ ఫడి థాభహధ లు తౄ్ లేట్ న ఔడా షభాథిధగహ ఔయౌగి 
ఈంటాబ. తౄ్ లేట్ షభాథిధగహ ఈండ ేభభికొతునథాభహధ లు ఄఴఔడో , ఄషభైగహస్క, పు ధ , ముఔకజొనన, అఔుఔయలు, ఒకహీ , భభిము 
కహమభ టుల . తౄ్ లేట్ ఄధథేి తౄ్ యౌక్స మాలడ్ యౄంలో భొటపులలోన, తృహసహా  లోనఽ, చియుదాధామల లోనఽ లతేషా ంథి.2,3,43,44 

3. యటమిన్ B12 2,3,47:  సహదాయణంగహ ఇ యటమిన్ షసజలద్ధఫ నై లాతిలో జంతే షంఫంధఫ ైన థాయధలలోధ ేలతేషా ంథి. ఄలాగై 
తృహలు తృహల ఈతతేా లబన న యుఖు, య ననలలోనఽ, పయౌమఫెటిున స్ మా ఈతతేా లలో ఔడా లతేషా ంథి. యటమిన్ B12, 
షభాథిాగహ ఖీళ ంచడాతుకి. వభయీంలో తులుఴ చషేకోఴడాతుకి థతీుతు  యటమిన్ B6  ఈండ ేథాభహా ల ైన తృహలఔయ, ఄకోీ టు, ఄఴఔడో , 
తృ్ యౌష్ చ మమతు తమమం, భభమిు ఄలల ం ఴంటి యహటణి  ఔయౌన తీషకోయహయౌ. 

ఴండని ఄధానతున తగనింత తూటిలో భహతంిణా ఈంచి ణాజా న యుఖులో ఔయౌన యుచికోషం కొంత ఈపణ  చభేిచ తిననటలబణే థతీులో 
పశకలంగహ యటమిన్ B1248  లతేషా ంథి.  

పాయత థవేంలో పయౌమఫటెిున దాభహా ల ైన50 ఆడీల  లు (ఈడకిించిన తమమప నండి, మిన నండ ిణ  చేమఫడినయ) భభమిు థోకహల   
(చిక్స న నండి నండి ణామాయు చలేనయ ) యటి న ైన కొంత షంథిఖధం ఈననటకిట యటలిో  B12, షభాథిధగహ ఈంటుంద్తు యవాలసహా యు. 
ఆడీల  ల న ైన తుయాళ ంచిన ఄధమమనంలో మిన నండ ిపయౌమఫటెిునపడె థీతులో యటమిన్  B12 చేయుతేంద్తు ణ యౌలంథి. 

4. యటమిన్ C ఈ విటమిన్స ఎఔుకవగ ఉండే ఆహయదామధ లు 5,40-42: ఈలభికహమ, జాభకహమ, ఫణాా బ, తుభభ ఴంటి పలలతు 
ళైే, కయి లాంటి ఫభెీీ ళైే, ఎండెథాిక్ష, థాిక్ా, ఫొ తృహబ, ఄయటిళైే, పచచకహమ, ఎయుప అఔుచచతు మిభమిాలు, కహమఫేజీ, 
కొతాిమీయ, ండెల , అఔుచచ ఔయగహమాలు, తాణ దాధామలు ఆఴతూన ఈయోఖడణాబ. ఆంకహ  న నై్అనల్  భామిడి, తృహభీలీ, 
అలుఖడి, చిలఔడ ద్ం, భభమిు ఆతయ ద్ంలు, టభాటాలు ( గింజలు తీలయేమాయౌ కహయణం ఏమిటంటే ఄయ తాయగహ జీయిం కహఔ 
జీయి యహళ ఔలో భహళైేగహ భాయణాబ.31). భోజూ కొతున తేలల అఔులు తినడం ఔడా చాలా ఈయోఖఔయంగహ ఈంటుంథి.24 

విటమిన్స C నఽ తఖు జాఖరతాణో తీసఽకరవయౌ.42: భానఴ వభయీభు షాతహగహ C యటమిన్ న తమాయుచషేకోఴడం గహతూ  తులుఴ 
ఈంచకోఴడం గహతూ చమేలేద్ ఔనఔ  ణాజా ండలన ఔయగహమలన తీషఔుధే టపడె ఇ యటమిన్ ఎఔుకఴ తీషఔుధాన 
ఫేమో ఄతు ఫెంఖడఴలలన ఄఴషయం లేద్. ఐణ ేఎఴభ ధైా C యటమిన్ న షనలఫ ంట్ యౄంలో తీషఔుంటృ ఈంట ే భోజుఔు  2 
గహీ భులఔు మించి తీషకోఔుండా ఈండడం భంచిథి. ఎంద్ఔంటే థాతుఴలన  ఔడెపలో యకహయం ఔయౌగై ఄఴకహవం ఈంథి. అహయ 
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థాభహధ లన ఴండడం థాాభహ, తులుఴ చమేడం థాాభహ, ఫ ైకోీ ఒయ న్ ఈయోగించడం, ఈడికంిచడం థాాభహ కొంత C యటమిన్ 
నశుభబమే ఄఴకహవం ఈంథి. కహతూ ఈలభికహమ లో భాతంి ఴంటఔు ఈయోగించినటకిట థాతులో C యటమిన్ ఏభాతంి తఖగఔుండా 
ఈంటుంథి. 

6. ఖిహ చిటాకలు 24,32,52 

*గోయుయ చచతు తూటలిో ణేధ  ఔయౌన తిిభోజూ లయేలేా  ఄథి ఎయీ యఔా ఔణాలన న ంచడఫ ేకహఔ Hbసహా బలన ఔడా న ంచతేంథి. ఐణే 
ణేధ న ఫాగహ యడేిగహ ఈనన తూటణి  ఆఴాడం లేథా ణేధ న యడేి చేమడం ఴంటయి చమేఔడద్. థాతుఴలన ణేధ  యశ తేలమభుగహ 
భాభై ఄఴకహవభు ఈంథి. ఄలాగై థీతుతు  షంఴత్యం లోప నలల లఔు ఆఴాడం ఔడా భంచిథి కహద్.32 

*పభహతన కహలంలో ఈయోగంిచిన భతీిగహ ఆన తృహతలిలో అహభహతున తినడం చాలా భంచిథి. ఆన తృహతలిు గహతూ లేథా 
మలేలలో గహతూ ఴండని థాభహధ లు ఆనభున ఖీళ ంచడం ఴలన ఄయ యఔాళీనత ఈనన భోగకిి షతాయ ఈవభధాతున 
ఆసహా బ.13,24 నలలగహ ఔతునంచే ఫెలలభులో ఆనభు రహతం ఎఔుకఴగహ ఈంటుంథి. ఎంద్ఔంటే చ యుఔుయసహతునన దా్ న దా్ ఆన 
తృహతలిలో భభగిించడం థాాభహ ఇ ఫలెాల తున తమాయు చేసహా యు ఔనఔ థీతులో షలుఴపగహ జీయిభబేమ ఆన దాతేఴప ఈంటుంథి.52 

*ితీ క్షణం విటమిన్స G1 తీసఽఔుంటృ ఉండండు. ఎుడా సంణోషంగ ఉండండు. ఎలల ుడా ఔితజఞత ఔయౌగ  ఉండండు. 
అంతమామిగ ఉనన బఖవంతుడు సమీనుానిన ఎలల ుడా అనఽబవించండు! 

సభ వ ైనృమిానిక్స్: బఖయహన్ ఫాఫా యహభిచతే అశ్రయాథింఫడని ఇ ఄద్బతఫ నై భ మిడీలు యఔా ళీనతన ఄభఔిటుడఫ ేకహఔ ఆథి 
రహభయీఔ సహా బకి భహఔభుంథే (షఽక్షభ వభయీ సహా బలో ఈననపడే) తుయహభించఖల వకిాఴంతఫ ైనయ. తృహికటుశనర్ లు ‘108 కహభన్ 
కొంఫర ’ లేథా ‘య ైతిమాతుక్స్ 2016’ పషాకహలన చద్ఴఴచచ. 
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2. నూినఽ్లో ముదటి  SVP వర్క షప్  14-17 బే  2018 

 ించ్ టచీర్ భభిము కోఅభిిధటేర్01620 అధాయమంలో ఆదా్యు ఈణా్సఴంతేల ైన VP తృహికటుశనయలఔు తౄహిన్లో SVP ఴర్క షహప్ 
తుయాళ ం ఫడింథి. ఇ ఆదా్యౄ ఔడా 2015 లో ఆథే కోఅభిిధటేర్ థాాభహ AVP శిక్షణ తృర ంథనియహభ ైకహఴడం యరశేం. శిక్షణఔు 10 
భోజుల భుంద్ ఇ పాఖసహాభులు ఔలుషకొతు ఇ కోయు్లో యహయు ధయేుచఔునన యశమాల న ైన షయఴయఫ ైన చయచ జభని తభ 
ఄఴగహసనన అతభయరహాసహతున న ంచఔుధానయు. శిక్షఔుభహలు యభకిి కహయుి లన, SRHVP మిశన్ న యిోజన కహయఔంగహ ఎలా 
ఈయోగించాలధ ేయశమాలన చఔకగహ యఴభించాయు. కహయుి లు ఈయోగించే యదానభు షభిబ నై భతీిలో ధయేుచఔుధేంద్ఔు యలుగహ 
ఄధఔే ఄపామషఔాణామలు యథామయుధ లఔు ఆఴాఫడాి బ. ఄలాగై ఄలోతి భంద్లన తృ్ టనే్ టపజై్ చేమడం, ఫలడ్ ధోస్ డ్ 
తమాయుచేమడం న నై ఔడా చఔకతు ఄనబఴ ూయాఔ ఄపామసహలు ఔయౌంఫడాి బ. లనేస ూయాఔ యహణాఴయణభులో జభగిిన ఇ 
శిక్షణ తభక ంణ  అనంథాతునచిచంద్తు ఆఔకడ ధేయుచఔునన ఄంరహలన థిాఖుణీఔాతఫ నై ఈణా్సంణ  తభ తృహికటుష లో 
ఈయోగిసహా భతు ఄబమయుధ లు ణ యౌతృహయు. యథామయుధ లు ఈతాభ రేీణలిో తృహషఴడఫే కహఔ తభ ఆళేఔు చభేని య ంటధే మిశన్ ణ  నశేంట్ 
లన చఽడడం తృహియంతేంచాయు. కహయమఔీభ ఄంతిభ ద్వలో డాఔుర్ ఄఖగభహాల్ గహభి థాాభహ తుయాళ ంచిన ల ైకప్ కహల్ లో ఎధోన యలుయ ైన 
షఽచనలు ఄబమయుధ లు ఄంద్కోఴడం జభిగనిథి.  
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https://www.medindia.net/patients/lifestyleandwellness/curry-leaves-health-benefits.htm
https://www.myfooddata.com/articles/vegetarian-iron-foods.php
https://www.africrops.com/africrops-moringa-a-solution-to-iron-deficiency/
http://www.academicjournals.org/journal/IJMMS/article-full-text-pdf/86F279D77
https://ods.od.nih.gov/factsheets/iron-consumer/
https://www.banyanbotanicals.com/info/ayurvedic-living/living-ayurveda/herbs/amalaki-amla/
https://www.globalhealingcenter.com/natural-health/foods-high-in-vitamin-c/
https://medlineplus.gov/ency/article/002404.htm
https://www.myfooddata.com/articles/foods-high-in-folate-vitamin-B9.php
https://www.globalhealingcenter.com/natural-health/folic-acid-foods/
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2007/01/16/get-your-folic-acid-from-whole-food-sources-not-multi-%20%20%20vitamins.aspx
https://www.medicalnewstoday.com/articles/319556.php
https://www.livestrong.com/article/245167-how-to-prevent-vitamin-b12-deficiency/
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume09/sss09-21.pdf
http://www.drvasudev.com/Vitamin-B12-&-vegans.asp
https://food.ndtv.com/opinions/magical-benefits-of-fermented-foods-like-yogurt-idli-or-dhokla-1285304
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3551127/
http://www.ihatepsm.com/blog/jaggery-gud
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ము.మస్క భభమిు క నడా కరఆమ ానేటర్ 01339 అధాయమంలో భచిభండ్ లోతు అఫ  షాఖాసంలో 3 భోజుల ఴర్క షహప్ 
తుయాళ ంఫడనిథి.  ముఎస్కఎ, క నడా భభిము టితిుడాడ్ నండి ఐద్ఖుయు 
పాఖసహాభులు ఆంద్లో తృహల్గ ధానయు. ఄధేఔ ధ లల తృహటు ఔీభం తఔుండ 
ధేయుచఔునన ఇ కోయు్ తృహఠహలన ఇ శిక్షణ థాాభహ భిూయిం చషేకొతు 
షశిక్ితేల ైన తృహికటుశనర్ లుగహ లేయహ సహధనలో ఄడెఖు న టుడాతుకి ఎంణ  
ఈణా్సంణ  ఇ కహయమఔీభభులో తృహల్గ ధానయు. శిక్షణ ఆచేచ కోఅభిిధేటర్ ఔు 
షసకహయం ఄంథించడాతుకి ఇ ఄబమయుధ ల యొఔక ఇ కోయు్ టచీర్ లు ఔడా 
కహయమఔీభభులో తృహల్గ ధానయు. ఇ భూడె భోజుల శిక్షణ లో తృహల్గ నన 
పాఖసహాభులు ఐద్ఖుయు ఔడా ఈతాభ రేీణలిో ఈతాీయుి లమామయు. తభ 

ఖభమసహా నం చయేుఔునన య ంటధ ేయ ఫైరి  లఴేలో తృహల్గ నడాతుకి  ఈణా్సంణ  ఈధానయు. ఔ ఄబమభిధ తన కోషం ఎంణ  భంథి నశేంటుల  
ఎద్యు చఽషఽా  ఈధానయనడం యరశేం. ఇ శిక్షణా తయఖతేలలో తృహల్గ నడం ఔ భయుఴలేతు ఄనబఴం ఄధే ఄతేతృహిమాతున 
ఄబమయుా లంణా ఴమఔాభచిాయు.   

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

4. చెన ైన-ఇండుమా లో ునశ్ుయణ సదసఽ్ 17 జూల ై 2018 

వ ైనృియోనిక్స్ టీచర్ 11422 థాాభహ చ ధ ైనలో తుయాళ ంఫడని భి ిశర్ ఴర్క షహపఔు ఏడెఖుయు తృహికటుశనర్ లణ  తృహటు ఄఫ భికహఔు 
చ ంథని ఔ లతుమర్ యజిటింగ్ నుికటీషనర్ 03521  ఔడా తృహల్గ తు చికిణా్ ఄపామషఔులఔు కొతున యిోజధాతభఔఫ నై షఽచనలు 
ణ యౌమజైసహయు. 

 య ైతియోతుక్స్ టీచర్ యొఔక ఆంటి చటుు  ఔికధే ఈంటునన భోగికి చికిత్ నంథించడంలో AVP లు భభిము VP లు 
పాఖం ంచఔుధానయు. నేశంటుఔు థీయఘకహయౌఔ ధొన భభమిు ఔడెప పండెఔు షంఫందించిన షథీయఘ చభిత ిఈంథి. ఆతతు 
షభషమల భూల కహయణభు ణ లుషకొనడాతుకి ఄతతు నండి షంఫందిత షభాచాయభున ఎలా తృర ంథాలో ఄపామషఔులు 
ధేయుచఔుధానయు. తిీ సహభీ పోజనఫ ైన తభహాత భ ండె గహల షల తూటితు ణాిఖడం, భహతిిూట అలషమంగహ తినడం భభిము 
లాయఫ ైన జీఴన యదానభు లేఔతృ్ ఴడం ఴంటి ఄధాభోఖమఔయఫ ైన ఄలయహటుల  ఈధానమతు ఫసురహ ఆయే ఄతతు యహమదికి 
కహయణభతు పాయంచి తగిన భ మిడితు షఽచించాయు.    

 థీయఘకహయౌఔ ఄధాభోఖమభునఔు షంఫందించి షభయాఴంతఫ ైన చికిణా్ యదానభు న ైన చాలా ఈణా్స జతుతఫ ైన చయచ 
జభిగింథి. ఆటుఴంటి షంద్భహబలలో ఄతమదిఔంగహ ఆఫఫంథి న టేు  షభషమన ఖుభిాంచి  50% ఫ యుఖుద్ల ఴచేచంత ఴయఔు   
షభషమన ఄదిఖమించడాతుక ిమితినంచడం ఈతాభభతు పాయంచాయు. అ తయుయహత యేభై ఆతయ ఆఫఫంథిఔయఫ ైన  
షభషమన ఖుభిాంచి భ ఫ డీలన ఆఴాడం థాాభహ ఔీభఫద్ధంగహ భుంద్ఔు సహఖఴచచ, ఄతు ణ లుషఔుధానయు.    

 భోగికి ఆచేచ ఔ గోయ డఫాఫలో ఔటి ఔంటే ఎఔుకఴ  కొంఫర  డాిప్్ యేమఴలల ఴచిచనపడె అ గోయలు ఈండలు 
ఔటుఔుండా లేథా భుదా్గహ భాయఔుండా తుయహభించడాతుకి ఔటి భ ండె ద్ధతేలు చభిచంచఫడాి బ. ధాణమత ఖల గోయ లు 
యహడడం, భిభాణం న దా్గహ ఈనన డఫాఫన యహడడం, ఔ కొంఫర  చఔక యేలన తభహాత భ ండో చఔక యేమఔుండాధే 
డఫాఫన ఱేక్స చ మమడం ఆలా ఄతున చఔకలు యేమడం  ూయాబన తభహాత భాభూలు దా్తిలో 8 అకహయంలో డఫాఫన 
ఱేక్స  చ మమడం ఈయోఖఔయంగహ ఈంటుంద్తు ణ లుషకోఴడం జభిగింథ.ి ఇ షద్ష్లో చభిచంచిన భభికొతున చిటాకలు 
తిీ భోజూ తూటితు తగినంతగహ దా్తి కిహయం ణాిఖడం, య ల్ ధ స్క కిటుు న ఎపడఽ య ంట తీషఔు య ళేడం, కైస్క ళ షుభీ 
లేథా భోఖ చభితలిన తుమభ ఫదా్ంగహ భహమడం, య ైతియోతుక్స్ న భుంద్ఔు తీషఔు య ళేడాతుకి యలుగహ 
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జంతేఴపల, ముఔకల న ైన ఆఴాఫడిన కొంఫర లణ  భిరోధన చ మమడం ఴంటియ చభిచంచ ఫడాి బ. ఇ షంద్యబంగహ 
యజిటింగ్ తృహికటుశనర్ ఔ భంచి షఽచన చేసహయు. ించ రహంతి ఴభిాలల  చేమడాతుకి తృహికటుశనయలంద్యౄ కైసహభి బూభాత 
న ఈథాేశిషఽా  SRHVP మిశన్ థాాభహ ఫాిడాకలుంగ్  చేమడం, లేథా 108CC ఫాఔు్ నండి తగని కొంఫర  ఎంచకొతు 
బూగోళభు ఫొ భభ న నై థాతుతు ఈంచడం పలఴంతంగహ ఈంటుంద్తు ఆలా ఄఫ భికహలో యహభహతుకి ఔసహభి (ఖుయుయహయభు 
సహమంతంి 8 ఖంటల నండి యఔీయహయం ఈద్మం 8 ఖంటల ఴయఔ) చేషా ధానయతు చ తృహయు.  

*తూట ియొఔక ఈయోగహలు, తూటితు లయేంచ ేఅభోఖమఔయఫ నై దా్తేలు, షసజ లద్ధఫ నై యదానంలో తూటితు వకిాఴంతం చలే ే
దా్తేలు ఖుభించి షంపటభు 8 షంచిఔ 2&3 లలో  “తూయు భభిము అభోఖమభు ” 1-3.పాగహలు చఽడఴచచ. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

                   

                                                    ఒం శ్రర సభ మమ్! 
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