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డా.జిత్ కె. అగగర్ాల్ డెస్క్ న ండి  

నిమఫ ైన తృహికటీశనయలఔు, 

రిహంతి తులమంలో భన నమి బఖయహనతు 93ఴ జనభథధిోత్ఴ షందయబంగహ మీణో ఈ యధంగహ ధా పాయహలన ంఙకోఴడం 
ఎంణో ఆనందంగహ ఉననథి. రిహంతి తులమం అంతటా ఔ యధఫ నై తృహజిటవి్ య ైఫరశిన్ ణోనఽ యంఖుయంఖుల అలంఔయణలణో బఔుా ల 
కోలాసలంణోన ఎంణో షందడుగహ ఉననథి. ఇపడె కూీషభస్ భభిము నఽతన షంఴత్య ండెఖలు పయషేభింఙకొతు 
ింఙభంతటా సహబ ఔుట ంఫ షబుమలలోనఽ ఇతయుల లోనఽ  ఆనందఔయఫ నై యహణాఴయణం ధ లకొతు ఉననథి. భుకమంగహ ఈ 
ఏడాథ ితృొ డెఖుధా భనభంణా తుసహాయా లఴే లో తృహలయగ నడం అట ఴంటి అఴకహరహతున సహామి భనఔు ఔయౌంచినందఔు సహామికూ 
ఔాతజఞణా పాయహతున ణ యౌమచేషఔుంథాం. ఫాఫా భాటలోల  చ తృహలంట‘ే’లేఴలో ఉనన గొతనం ఏ ఇతయ ఆదామతిభఔ సహధధా భాయగం  
లోనఽ ఉండద. ఇటిీ   లఴేన  తృహిథమిఔ లక్షమంగహ ఔయౌగి ఉండు అనంతయం బకూా యొఔే యయధ  భాభహగ లన అనగహ బఖఴంతేతు 
య్లలు యనడం, థ ఴై ధాభాతున దామనం చమేడం, యహభ ితృహథాలఔు ణిమిలలడం, బఖఴంతేతు లఴేఔుతుగహ లఴేలు అంథింఙడం,  
లేనళతిేడుగహ నేభిన ఙఽనంఙడం, యచాయణా భాయగభు ఇఴతూన ఔడా అనషభింఙడం థాాభహ చలేే లేఴ అసంకహయభున 
తుయౄభయౌషా ంథి. అసంకహభహతుకూ ఉనన భభొఔ యౄభు యఴిాతాి. లఴే థీతుతు తుయౄభలనం చలే భతుఱతు భాదఴపగహ చేల 
బఖఴంతేతుకూ దఖగయ చషేా ంథి”...   సహామి ఉధామషం భూడఴ లేయహదళ్ కహనపభనె్్ 15 నఴంఫర్ 1975. 

ఇపడె వయదాతేఴప అంతఫ  ైశ్రణాకహలం ఆయంబభఴపతేనన షందికహలం. ఉతాభహయధ గోళంలో తుఴశిషా నన యహభికూ ఇథ ిచాలా 
ఔఠనిఫ నైథి.  ఐణే షఽక్షభ దాఱీణో ఙఽలనట్లల ణ ే ఇథ ిఅంతయదాఱీ  న ంతొృ ంథింఙడాతుకూ, తులఔడఔు భాయునయేు. అలాగే ఈ కహలం భనం 
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భోఖులఔు లఴేలంథింఙడాతుకూ ఔడా అనఔల షభమం. ఆముభేాదం కిహయం ఈ ఙలలతు యహణాఴయణం భతుఱలో ‘’యహత’’ ఖుణంలో 
అషభణౌలామతున (https://en.wikipedia.org/wiki/Dosha) న ంతొృ ంథించి తిీ ఔేభిలోనఽ జలుఫు, ఫ్లల  ఴంట ిఅధాభోఖమ 
షభషమలన ఔయౌగిషఽా  వభభీహతుకూ హతు చషేా ంథి. ఔనఔ మీ న శంటల ఔు యహభ ిఔుట ంఫ షబుమలఔు ఇట ఴంటి యహమది లక్షణాలు 
ఔనఫడున య ంటధే మిభభయౌన షంథిింఙ ఴలలంథిగహ షఽచింఙండు. ఎందఔంటే భోఖ లక్షణాలు ఫమటడడ  య ంటధ ేషంథింిఙడం 
థాాభహ భన య ఫైరి  తుయహయణలు ఇధ పక్షన్ లన తగిగంఙడం లేథా లభిాగహ నమం చేమడం ఴంటి షతపయౌణాలు ఇసహా బ.  

య ైతిమాతుక్స్ యశమాతుకొలేా  అపామషఔులఔు ఆధ లల న్ థాాభహ తభ నశేంట్ ల భభమిు లయేహ ఖంటల యఴభహలు య బ్ ల టై్ 
https://practitioners.vibrionics.org  లో  అతృలల డ్ చేమడం చాలా షలుఴపగహ ఉండడంణో భన య బ్ ల ైట్ ఙఔేటి యజమాతున 
సహదించింథి. ఇటిీ   య ఫ్ై్ట్  యొఔే యౄ ఔలనలో లో తృహలయగ నన యహభి మిణానలు భయుఴలేతుయ. ఈ య బ్ ల టై్ థాాభహ భితృల భిీంగ్ 
కిూీమ భభింత షభయాఴంతంగహ యఖేఴంతంగహ జయుపటఔు భాయగం షఖభం అఴడఫే కహద భుందభుంద భనం  భన 
ణిాయఔల అభలు, షంషా అతేఴాథిధకూ  ఇథ ిఔ ఫంగహయు ఖతు ఴంటథిిగహ యౄప థిదద ఔుంథి.   ఆధ లల ధోల  తభ తుయేథఔిలన అతృలల డ్ 
చేమలేఔ తృలబన యహభి  కోషం  సహా తుఔ షభనామఔయాలు థాాభహ తభ యఴభహలన ంనంఙడాతుకూ ఏభహట  చరేహభు.ఈ యధంగహ  
కొంత అదనప షభమం (అంటే యహభహతుకూ కొతున తుమిషహలు భాతఫిే) కటేాబందలచిన యహయు 99sairam@vibrionics.org 
థాాభహ భాఔు ణ యౌమజేమండు. ఇథి భన కోఆభిడధటేయలఔు య షలుఫాట న ఔయౌంచి యహభ ిషభమాతున భభతిున ఉతాభ లఴేలఔు  
అనగహ శిక్షణా భభమిు లయేహ శితభహలన ఏభహట  చేమడాతుకూ ఉఔభిషా ంథి.    

ఫ్ంఖుళొయు లో య టై్ ల్డడ  లో ఉనన షతమసహబ ఇతుటిటృమట్ ఆఫ్ ళ ైమర్ ఫ డుఔల్డ ల ధై ్స్ ల ంటర్ ఴదద  భంఖళయహయం, ఖుయుయహయం, 
భభిము  వతుయహభహలలో 2 ఖంటల నంచి 4 ఖంటల ఴయఔు యహభహతుకూ భూడె భోజుల తృహట  తుయాళిషా నన భన కూలతుక్స ఎంణో 
ఖణతూమఫ నై లఴేచేషా ననట ల గహ భితృల యుీ లు అందతేధానబ.  తృహికటీశనర్12051…ఇండీయా   ధేతాతాంలో ఖత 11 ధ లలలో  750 భంథి 
భోఖులఔు చికూత్ చేసహభు.  మీఅందభికట ణ యౌలన యశమఫ.ే  ఈ ఆషతిలిో చికూత్తృొ ందతేనన చాలాభంథి భోఖులు పాయత 
థేవప షదఽయ తృహింణాలనండు , య నఔఫడున తృహింణాలనండు యభలిో కొందయు థీయఘకహల మిాణాలు (భూడె భోజుల భెలైు 
మిాణం) చలే ఖుండ , ఫ దడె ఴంట ియహటకిూ షంఫందించిన థీయఘకహయౌఔ యహమధల తుమితాం ఇఔేడుకూ  ఴషఽా  ఉంటాయు. అబణేనశేంటల  
జాతణా తృొ డఴపగహ ఉండు  యభికూ తగిన షహమం చమేలేఔతృల తేనన షందభహబలోల  యథీదతు తట ీ కోఴడం కోషం ఆషతిి ఴభహగ లు యహభతిు 
భనఴదదఔు ంపత ఉండడం జయుఖుణోంథి. తృహిధమిఔ యచాయణ అనంతయం  భోగ ియొఔే పభోఖతి ఖుభించి ఈఫ బల్డ లేథా తౄల న్ 
థాాభహ షంథిిషఽా  అఴషయఫ ణైే ఆ భోగికూ తుయహయణలన ఔడా తృల షీ  థాాభహ ఉచితంగహ ంపతేధానభు.  

భన యొఔే 2016 య ైతమిాతుక్స్ పషాకహతుకూ అఴషయఫ నై అనఴయాధాలన జోడుంచి ఫాఫా యహభి  జనభథధిోత్ఴం ధాటికూ 
ఆయశేభించాలతు ఆశిషా ధానభు. ఈ జనభ థధిోత్ఴ షందయబంగహ భనభంణా ఆనంథాతున అనబయషఽా  నేిభణో సహామితు  
అభిిషఽా  భభింత వకూాఴంతంగహ భభింత బకూా పాఴంణో భన లఴేఔు పనయంకూతం కహయహలతు ఆశిషా ధానన.  

నేిభణో మీ  
జిత్ క ెఅఖభహాల్డ 

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

 ప్ికటీషనరల వివర్లు 

ప్ికటీషనర్ 02696...ఇండియా ఔంలమటర్ భభమిు ఇంజితూభింగ్ యంగహలలో తృల సీ్ డాఔీభటే్ చలే ఆంధిథిశే్ లోతు భిుక మూతుఴభి్టీ లో 
అలల ీంట్ తృొ ి  షర్ భభిము ధోడల్డ ఆషయుగహ యయు తుచషేా ధానయు. అదామతిభఔ  ఔుట ంఫ ధేధమభు ఔయౌగని యభకిూ 
చిననటనిండు లేఴ చేమాలధే ధాఔధం ఉండథేి.  యయు షాఙఛందంగహ జిల అఴషభహల ఫేయఔు భుకమంగహ ఴాదధ లు, నలలల 
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కోషం అధఔే యకహల షహమభు అంథించయేహయు. 1999 లో యయు ఔ థేయహలమభునఔు య యినపడె అఔేడ షతమసహబ షంషా లోతు 
లేయహదళ్ యభి చ పలన తీషకొతు బదియఙడం యభి సాదమాతున ఔథయిౌంచి ఆ నేభిలోతు 
భాధయమం, గొతనం యభ ిఔనలు ణ యుఙఔుధలేా చేలంథి. అథే షంఴత్యం యభికూ లతేంచిన 
బఖయహన్ ఫాఫా యహభి దయశనం యభితు భంత ిభుఖుధ లన చలే యభి ధాఔదాతున లభిాగహ 
భాభిియేలంథి. ఆ తయుయహత నండు యయు లేయహ కహయమఔీభాలలో ఙయుఔుగహ తృహలయగ నడం 
తృహియంతేంచాయు. కొంతకహలం తృహట  యభి సాదమంలో జిలణో భఫఔేం కహయహలతు యహభకిూ లఴే 
చేమాలతు తన లోతేగహ ఉండేథి. కహలేజీ ఙథయిే భోజులలో యభియొఔే అననయహళిఔలోతు 
పండెన సోమియోతీ భందలు నమం చేమడం ఎంతగహధో ఔథయిౌంచింథి. 2005 లో యయు 
తృహలయగ నన లయేహ కహయమఔీభంలో య ైతిమాతుక్స్ ఖుభించి యతు య ైతమిాతుక్స్ ఔు ఆఔభిితే లమామయు.  

యయు 2005 షంఴత్యంలోధ ేనేయు నమోద చేషకొతు భెండెయహభహల శిక్షణ అనంతయం SRHVP మిశన్ తీషఔుధానయు. ఎందఔంటే 
ఆ భోజులలో 108CCఫాఔు్ ఇంకహ యౄప థదిద కోలేద. ముదట తన ఙటాీ లఔు, లేనళితేలఔు భందలు ఇఴాడం థాాభహ తన 
య ైతిమాతుక్స్ సిహా నం తృహియంతేంచాయు. సహామి యొఔే ఔా ఴలన ఫ లల గహ నశేంట ల  న యఖ ధాయంతేంచాయు. తన న ైధా, య ైతమిాతుక్స్ 
న ైధా సహామి ఙఽనంచిన అనఖీహతుకూ కొలభానం ఴంటి ఔ య్లన ఈ షందయబంగహ యయు ఖుయుా  చషేఔుంట ధానయు. ఔసహభి 
య ైతిమాతుక్స్ అంటే నభభఔం లేతు ఔ సహబ షబుమతుకూ థతీుతు ఖుభించి యఴభించాయు. ఐణే అతడుకూ నభభఔం ఫలడలేద. ఈ 
భందలు తుజంగహ భోగహతున తగిగసహా మా అధే అనభభఔంణోధే ఉధానడె. ఆభోజు భహతిి సహామి అతడుకూ ఔలలో ఔనఫడు య తైిమాతుక్స్ 
ఖుభించి యఴభించి తృహికటీశనర్ ఔు షహమ డెత ఉండభతు చ తృహయట. ఈ షంగటన యభదిదభితూ ఎంణో ఔథయిౌంచింథి.  

ఈ అపామషఔుడె అధఔే  కేషలఔు యజమఴంతంగహ చికూత్లు అంథించాయు. అయ ఆలా గహభటజిం, థీయఘకహయౌఔ ఔడెప ధొన, మోకహయౌ 
ధొన, ల నైల టైీస్, ఛాతీ ఇధ పక్షన్, సహండుల ైటసి్, ఙయభ షభషమలు, త ైభహబడ్, త.న. ఋతే షభషమలు, ఴతాిడు, తుద ియుఖభతలు, 
భానలఔ యుఖభతలు ముదలఖునయ.  భానలఔ షభషమలు,పాయోథేాగహల యంగహ ఫాదితేలు, ళ ైర్ మాకూీవ్ నలలలు, భభమిు 
భుషయౌ యహభి షభషమల యశమంలో యభ ిఅనబఴం అతేలశతూమఫ నైథి.   ఇట ఴంటి కషేల యశమంలో ఆలోతి భందలు 
భోగహతున అణచిి యలేేా  య ైఫరి  భఫె డీలు భోగహతున భూలంణో షహ తుయౄభలనం చేసహా మతు యభ ిఅతేతృహిమభు.  యయు తృహికటీస్ ముదలు 
న టిీన ణొయౌ ధాళిలో 2 షంఴత్భహల  ళ ైర్ మాకూీవ్ అభాభబతు యభ ిఴదదఔు తీషకొతు ఴచాియు. ఈఫ  అయధభహతిి తుదలిేచి టి.య. 
ఆన్ చ మమభతు చ న ఔుట ంఫషబుమలందభతిూ తనణో తృహట  టి.య. ఙఽడభతు చ నేథి. ఆఫ  భాట యనఔ తృల ణ ేతలన గోడఔు 
కొట ీ ఔుధథేి  NM6 Calming + SR422 Cherry Plum…OD అదబణాలు షాలీంచి యహయం లోధే ఆఫ  అయధభహతిి తుద ిలేఴడం 
భాధలేంథ!ి 

యయు ఫాచ్ ఫ్లఴర్ తుయహయణలణో అదబత పయౌణాలన తృొ ంథాయు.  ఆదితమం ఙలాబంచే భనషాతాం ఉనన ఔ 49 షంఴత్భహల 
ఴమకూా ఆష నండు భహగహధే తువశఫదంగహ తన ఖథిలోతుకూ య యితృల ణాడె. తన ఔుట ంఫ షబుమలణో భాటాల డడం కహతూ యహభణిో ఔయౌల 
పోజనం చేమడం గహతూ ఏమీ చమేడె. ఇలా 10 షంఴత్భహల నండు కొనసహఖుణోంథి. ఇతడుకూ SR419 Beech + SR446 Vine. 

ఇఴాఫడుంథి. యహయం తయుయహత ఔుట ంఫ షబుమలు చ నన థాతు కిహయభు ఈ ఴమకూా  థి షంఴత్భహల తయుయహత  ముదటిసహభి 
ఔుట ంఫ షబుమలణో ఔలల పోజనం చరేహడతు చ న చాలా షంణోశ డాడ యు.   

11-షంఴత్భహల ళ ైర్ మాకూీవ్ నలలయహడె తన 5 ఴ ఏటనండీ ళింసహతభఔ ఴియాన ఔయౌగి ఉధానడె. ఇతడు తయౌల అధేఔ యఔభుల ైన 
చికూత్లు చేబంచి పయౌతం లేఔ తుభహవగహ ఉధానయు. చిఴభకిూ ఆ ఫాలుడుతు భానలఔ యఔలాంఖుల తృహఠరహలలో యథేాద భతు ఔడా 
తుయణబంఙఔుంథి. యయు సహామితు తృహిభిధంచి ఈ ఫాలుతుకూ  NM4 Brain-2 + NM5 Brain Tissue Salts (TS) + NM6 
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Calming ఇచాియు. భెండె యహభహల లోధ ేఈ ఫాలుడె తన తయౌలతు కొటీడం భాధేల కహషా లామితంగహ ఉండడం తృహియంతేంచాడె. ధ ల 
భోజుల తయుయహత అఫాఫబ లభిాగహ కోలుకొతు షిా తం భందలు తీషకోఴడం కొనసహగషిా ధానడె.   

తృహియంబంలో అపామషఔుతుకూ మిశన్ ణో భందలు తమాయు చమేడం చాలా కహలమాన గహ ఉండథేి. సహామి దమణో 108CC 

ఫాఔు్ ఴచిిన తయుయహత భందలు ఇఴాడం, ఫ డుఔల్డ కహమంపలఔు య యి భోఖులన ఙఽడడం షలబం అబమంథి. 60 
షంఴత్భహల ఴాదదఴతుత ఖత 15 షంఴత్భహలుగహ ఔడెప ధొనణో ఫాధడెత ఉననథి. ఆఫ  ఎధోన యకహల చికూణా్ యదాధాలు 
మితినంచి యలగి తృల బ ఉధానయు. చికూణా్ తుపణుడె ఇచిిన  CC4.3 Appendicitis + CC4.10 Indigestion. తుయహయణ ి 
అదఫతంగహ తు చమేడంణో ఆఫ ఔు ఈ చికూణా్ యదానభు టల  యరహాషభు న భగిింథి. ఆఫ  ఔీభం తఔుండా భీల్డ కోషం 
భహఴడం, తన ఴంతే ఴచేి ఴయఔు యచేి ఉండడం భందలు యషేఔుధే టపడె ఆఫ  న దఴపలన  ైధాభషభయణ సహఖుత ఎంణో బకూా 
యరహాసహలణో యహటతిు లామఔభంిఙడం ఙఽల యయు '' సహామీ మీభే ఆఫ ఔు నమం చేషా ధాన ఖుభిాంప భాతంి ధాఔు ఇషా ధానయనన 
భాట'' అతు తృహిభిధంచేయహయు.  

యయు తు ఴతాిడు ఴలన ఆశించినంత లఴే చమేలేఔ తృల బధా 2014 జనఴభి 26 న పటీభిాలో జభిగని ముదటి అంతభహా తీమ 
య ైతిమాతుక్స్ కహనపభనె్్ లో అంకూత పాఴంణో యహలంటీర్ గహ తుచలేే అఴకహవం లతేంచింథి.  ఆషఔు షంఫందించిన తుఴతాిడు 
కొంత తఖగగహధే 2017 నండీ య తైిమాతుక్స్ ఔు భభింత షభమం కటేాబంఙడం యయు తృహియంతేంచాయు. తిీ ఆథయిహయభు 
అనంతపయం సహబ భంథయిం లో జభిగ ేసహబయ ైతమిాతుక్స్ య ైదమ శితయభులో యయు పాఖం ంఙకోసహగహయు.  ఆథియహయం 
ఎపడొషా ంథా అతు ఎదయు ఙఽడడం యభికూ ఎంణో ఆనంథాతున ఇసలా ంథి. అలాగ ేధ లఔు ఔసహభి గహీ భంలో జభగిే కహమంపలో ఔడా 
ఇతయ యహలంటరీ్ లణో తృహట  తృహలయగ ంట ధానయు. ఈ లఴేల కహయణంగహ ఖత భెండె షంఴత్భహలుగహ 1600 భంథ ినశేంటల ఔు చికూత్ చలేే 
అఴకహవం ఔయౌగింథి.    

తిీ అపామషఔుడె ఆభోఖమ ఴంతఫ ైన జీఴన ర యైౌతు అనషభషిఽా  తన నశేంటల ఔు ఆదయశతృహిమంగహ ఉండాలధే యశమాతున యయు ధొకూే 
ఴకహేణషిా ధానయు. తన ఆఙభలిేాధ ేఇతయులఔు  చ ఖల అయహత ఴషా ంథి. కఴేలం భెమిడలీు ఇఴాడంణోధే అపామషఔుతు ఫాధమత 
లయాబనట ీ  కహద. నేశంట ఔు ఆభోఖమఴంతఫ నై జీఴన ర ైయౌ  సహామి చ నన ఆభోఖమ షఽణాిలు చ న ంనంచాయౌ. చికూణా్ 
తుపణుడు ఴదదనండు ఫమటఔు ఴచిిన భోగికూ ఎంణో సహాంతన చేఔభి అథ ిన దఴపల న ైన చియునఴపాగహ ఴమఔాంకహయహయౌ. భుకమంగహ 
ఴాదధ లు తభన అంణా ఴథయిౌయేరహయధే పాఴంణో ఉంటాయు ఔనఔ యహభతిు జాఖీతాగహ ఙఽల ంతృహయౌ.  

ఈ చికూణా్ తుపణుడు ఉథేదవంలో య ైతిమాతుక్స్ ణిామభానమ చికూణా్ యదానభు కహద దిాన చికూణా్ యదానభు. ఎఴభెధైా షభే 
భోఖం భహగహధ ేడాఔీర్ ఴదదఔు భగిెణేా  యదానభు భాయుికోయహయౌ. బఖఴంతేడె తిీ ఔేభలిోనఽ యహమది నమం  చేషఔుధ ేవకూా 
ఇచాిడె. ఔనఔధ ేయయు ‘’ఆలోతి భందలణో ఏల తూఔు చింత య ైతిమాతుక్స్ ఉండగహ తూ చ ంత’’ అతు చ పత ఈ భెమిడీ లణో 
యహమదితుభోధఔ వకూాతు న ంఙఔుతు భోగహలఔు దఽయంగహ ఉంథాం అతు నలుప తుషా ధానయు.    

ంచ కునన కసే ల వివర్లు : 

 ఆధ లు గుళ్లల   

 . బహుళ్ సమసయలు 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
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ప్ికటీషనర్  10355…ఇండియా కహభర్్ టీబది భహల ైన ఈ చికూణా్ తుపణుభహలు భజిర్ా ఫామంక్స ఆఫ్ ఇండుమా లో ఔభెతూ్ 
భశి్రలఔుభహయౌగహ కొతున  షంఴత్భహలు తుచరేహయు. 1984 లో న మ్లల న తయుయహత యయు ఉథో మఖం 
భాధలే ఔుట ంఫ యశమాలే ఙఽషఔుధయేహయు.  1989 నండు సహామి ఖుభించి ణ లుషకొతు 
ఎపడె యలు ఔుథభిణిే అపడె బజనలఔు హజయఴపత ఉండేయహయు. 1998 లో పటీభిా 
దభిశంచిన తయుయహత లయేహ కహయమఔీభాలలో తృహలయగ నడం తృహియంతేంచాయు. యయు ఫాలయకహస్ ఔు 
చ ంథని సహబ  యహఘభమాతున ఆంఖలభు నండు భభహఠ ీకూ ఆ తయుయహత 2002 నండు షధాతన 
సహయద ితిఔిఔు భభమిు  ఇటఴీలే యథామయహళతిు కూ షంఫందించిన యహమసహలన  యయు ఆంఖలభు 
నండు భభహఠ ీకూ తయుా భా చమేడం తృహియంతేంచి షిా తం యహటితు కొనసహగషిఽా  ఉధానయు.   

యయు 2006 లో య ైతిమాతుక్స్ ఖుభించి ఔ యహలంటీర్ థాాభహ యతు ఈ కోయు్లో చభేహలతు 
పాయంచాయు. 2008 లో AVP శిక్షణ లభిా చషేకొతు అట ల  ఉనన తుమభం కిహయం 54 CC 

ఫాఔు్న తీషఔుధానయు. అనంతయం 2015లో  అఴషయ ఫ ైన భీక్ష యహిల 108 CC ఫాఔు్ న తీషఔుధానయు. ఇంత ఎఔుేఴ 
యభహభం భహఴడాతుకూ కహయణం 2000 షంఴత్యం లో భమాలేాతుమా గహీ యస్ అధ ే నభహల, ఔండభహల యహమద ిసల కూనట ల  తుభహధ యణ 
చేమఫడడం ఇంకహ ఇతయ ఔుట ంఫ షభషమలు. తృహికటీశనర్ ఐన తయుయహత భెండె షంఴత్భహలు తన ఇంట ల ధ ే భోఖులఔు య దైమం 
చేలయేహయు. ఐణ ేఅధాభోఖమ కహయణంగహ కొంతకహలభు నశేంటలన ఙఽడడం తుయౌన యేరహయు. ఆ తయుయహత  తనఔు అనఔల ఫ నై 
షభమంలో భోఖులఔు జలుఫు, దఖుగ ,జాయభు,జీయణ షభషమలు, ఎభుఔల ధొపలు ఴంటి యుఖభతలఔు తమాయుచలే  ఫ డుఔల్డ 
కహమంపలలో  షసఙయ చికూణా్ తుపణులఔు ఇషఽా  ఉండయేహయు. ఐణే తనఔు ఏయడున యుఖభత తుమితాభు ఆలోతి భందలధే 
యహడేయహయు కహతూ యహటఴిలల  ఏయడే తిిఔల పయౌణాల తుయహయణఔు య ైతమిాతుక్స్ భెమిడలీధ ేఆవీబంచేయహయు.    

యయు ణోటి లయేహదళ్ షబుమల షహమంణో ఖత 15 షంఴత్భహలుగహ బఴన తుభహభణప తుయహళి లనలల లఔు, నలలలఔు సహబ తృల ి టనీ్ 
ంనణీ చషేా ధానయు. ఔ లతుమర్ య ైతమిాతుక్స్ అపామషఔుతు షఽఙన ఫయేఔు భోఖులఔు తన ఇచేి తుయహయణుల ణోడెగహ 
 CC12.2 Child tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC20.6 Osteoporosis ఔడా ఇఴాడం 
తృహియంతేంచాయు. యటలిో తిీ ఔే కొంఫర న 27 ఙఔేలన ఔ కజేీ యబేంచిన యేయుర నఖ ప తృౌడర్ ణో ఔయౌనయేహయు. థతీుతు 27 
కేజీల సహబ తృల ి టీన్ భభిము 7.5 కేజీల ంఙథాయ తృొ డుణో ఔయౌనయేహయు. తిీ భోజూ భెండె షఽనల  తృౌడర్ న తూటిలో గహతూ, తృహలలో 
గహతు ఔయౌన నలలలఔు ఇచేియహయు. నలల లు ఈ తృౌడర్ యొఔే యుచితు ఆసహాథించయేహయు. ఈ తృౌడర్ యొఔే పయౌతం ఖుభించి 
అధమమధాలేయ తుయాళిం ఫడలేద కహతూ ఈ చికూణా్ తుపణుభహలు ఇథి నలల ల యొఔే భోఖతుభోధఔ వకూా,ఆభోఖమభు,జాఞ ఔవకూా 
ఏఫేయఔు న ంఙణాయో అధమమనం చషేా ధానయు.   

ఈ తృహికటీశనర్ చికూత్ చలేన కొతున యజమఴంతఫ నై కషేల యఴభహలు ఈయధంగహ ణ యౌమచషేా ధానయు. 2015 అకోీ ఫర్ ధ లలో  75 
షంఴత్భహల  భళిళ యభి ఴదదఔు ఴచాియు. ఈ నశేంట  ఖత షంఴత్య కహలంగహ భలఫదదఔం,ఔడెపలో భంట, భలథాాయభు న నై 
దయద ణో ఫాధ డెత ఉధానయు.  ఈఫ ఔు CC4.4 Constipation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic 

+ CC15.1 Mental & Emotional tonic ఇచిిభషహలాలు ఎఔుేఴ యహడొదదతు షలహ  ఇచాియు.  10 ధ లలు యహడున తయుయహత 
ఆఫ ఔు లభిాగహ తగిగతృల ఴడంణో మోణాదన తగిగంచి యహడెత 12 ఴ ధ లలో లభిాగహ భాధసేహయు. ఇపడాఫ  భషహలా ణో ఔడున 
ఆహయభు ఔడా తినఖలుఖుతేధానయు.  2016ఏనిల్డ లో ఈ నేశంట  యప కూీంథి పాఖంలో ధొన తుమితాం  తృహికటీశనర్ న 
షంథిించాయు. ఖత ధాలుఖు షంఴత్భహలుగహ ఆఫ న ఆలీయో తృల భోలస్ గహ తుభహధ భింఙఫడున ఈ ధొన ఫాదిసలా ంథి. ఈఫ ఔు ఆలోతి 
ధొన తుయహయణలు కొనసహగింఙడం ఇశీం లేద.  తృహికటీశనర్ ఆఫ ఔు CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 
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Osteoporosis + CC20.7 Fractures. ఇచాియు. భూడె ధ లలలో ఆఫ ఔు 90 రహతభు ఫ యుఖబమంథి. థతీుణో ఆఫ  ఈ 
తుయహయణలు తన జఫుఫన లభిాగహ తగిగసహా మధ ేయరహాషం ణో  భందలు కొనసహగషిఽా  ఉధానయు.  

ఈ తృహికటీశనర్ ఇటఴియఔ 1500 నశేంటల ఔు చికూత్ చరేహయు. చికూత్ ణో తృహట  SVP10001 ణో ఔలల AVPభానమఴల్డ న ఆంఖలభు 
నండు భభహఠ ీకూ అనయహదం చరేహయు. ఇథి భుథిoిఙ ఫడుంథి. 108CC పషాఔభున ఔడా భభహఠీ లోతుకూ అనయహదం చరేహయు ఇథి 
ఇంకహ భుథింిఙ ఫడఴలల ఉననథి. ఈ భెండె పషాకహలు భహభహశీ  లోతు గహీ మీణ తృహింణాల యహభకిూ యహభి భాతా పాశలో AVP కోయు్ 
ధేయుికొనడాతుకూ ఎంణో అనఴపగహ ఉంటాబ. ఈ తృహికటీశనర్  య తైిమాతుక్స్ అధథేి జిలఔు తుసహాయధంగహ ఎలలల యుఖతు లేఴ 
చేమడాతుకూ బఖఴంతేడె తనకూచిిన ఴయంగహ  పాయషా ధానయు. ఈ లేఴ తనన అధాభోఖమం నండు దఽయం చేల  పౌతిఔంగహ, 
భానలఔంగహ,పాయోథేాఖ యంగహ  ధాడంగహ చరేహమతు యయు పాయషా ధానయు. అంణేకహఔ య ైతమిాతుక్స్ తనలో ఇతయుల టల  ేభి, 
దమా న ంతొృ ంథింఙఔుధలేా చరేహమతు ణ లుపతేధానయు.   

ంచ కునన కసే లు : 
*   జువ ధ ైల్ అర్ె్రైటీస్క 

  *************************************************************************************************     
                               కమన్ కంబో లు ఉయోగ ంచిన కేస  వివర్లు  

1. ఆధ లు, గుళ్లల  02696...ఇండుమా  

55-షంఴత్భహల భళిళఔు ఖత 20 షంఴత్భహలుగహ ఔుడుతృహదభు అడెఖుపాఖంలో ఙయభభు ఔఠినభుగహ భహబ ఴల  ఉంట ంథి. 
డాఔీయుల  థతీుతు థయీఘకహయౌఔ  ఆధ  అతు తుభహధ భించాయు. ఇంతకహలంగహ ఫాధ ఎంత తీఴంిగహ ఉందంటే ఔుడుకహలు లభిాగహ కూీంద మోడం, 
భుకమంగహ చ పలేల ఔుండా నడఴడం దయలబంగహ ఉంథి. ఔనఔ కహలున ఔేకూ ఴంచి ఫ లల గహ నడఴఴలల ఴచేిథి.  2018 ఆఖషీ  
 5 ఴ ణథేీన తృహికటీశనర్ ఆఫ ఔు కూీంథ ిభమెిడ ీఇచాియు: 
#1.  SR299 Lycopodium CM…1 dose every 2 weeks, total 4 doses 

#2.  SR342 Antim Crud 200C…3TW for 4 weeks 

#3.  SR318 Thuja 30C…TDS for 5 days అనంతయం SR318 Thuja 200C… 1 ర్ెండు వర్లకు ఒకశూర్  ఒక డోస  
మొతా్ం 2 డోస లు మాతి్మే.  

న ై తుయహయణాలతూన క ేభోజు కొేఔే థాతుకూ 10 తుమిషహలు యభహభంణో యేషకోఴడం తృహియంతేంచాయు.  15 భోజుల తయుయహత నశేంట  
ఎంణో ఆనందంణో ధొన లేఔుండాధ ేతన ఔుడుకహలు కూీంద న టీఖలుఖుతేధాననతు చ తృహయు. భందలు అలాధ ేకొనసహగింఙడంణో 15 
భోజుల తయుయహత ఆధ  80 రహతం తఖగగహ ధొన భాతంి లభిాగహ తగిగతృల బంథి.  

నేశంట ఔు కూీంథి భెమిడీ ఇఴాడం జభగిింథి: 
 #4. CC21.5 Dry Sores…TDS ఇలాభూడె ధ లలు తీషకోఴలలంథగిహ షఽచిం ఫడుంథి. 

నేశంట  ధ లఔు ఔసహభి భితృల యుీ  చేషఽా  తన తుతు తన ఙఔేగహ చషేకో ఖలుఖుతేధాననతు చ తృహయు. #4 న TDS గహ కొనసహగషిఽా  
ఉధానయు. ఆధ  100 రహతం తగిగతృల గహధే మోణాద OD గహ తగిగంఙఫడెతేందతు తృహికటీశనర్ ణ యౌతృహయు.  

తృహికటీశనర్ షఽఙనలు: న నై షఽచించిన తుయహయణులు 2015 లో చికూణా్ తుపణుడె తనన నైధ ేఉయోగింఙకొతు యజమం తొృంథి 
ఉధానయు. ఖత 15 షంఴత్భహలుగహ ఆధ లణో ఇఫఫంథ ిడెత తిీ షంఴత్యభు ధొన న యఖసహఖడంణో చాలా ఇఫఫంథి డెత 
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ఉండయేహయు.  న ైన షఽచించిన మోణాదలు  #1 నండు  #3 ఴయఔ యహడడంణో షభషమ లభిాగహ భామఫ ై తృల బంథి. ఇట ి
ఴయఔ షభషమ పనభహఴాతం  కహలేద. షభషమ ఉనన జాడ ఔడా లేద.  

షంతృహదఔుతు షఽఙన:  108CCఫాఔు్ ఉయోగషిా ననటలబణే  CC21.5 Dry Sores ఇఴాడం భంచిథి. ఎందఔంట ేథతీులో 
అఴషయఫ ైన ఇతయ తుయహయణులు అతూన ఉధానబ. ఇట ఴంట ిఇతయ షభషమలఔు  ఈ భెమిడీ తు  QDS మోణాదలో లభిా తుయహయణ 
చేఔభే ఴయఔ యహడడం భంచిథి.  

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

   2.ఫసుళ షభషమలు 02696...ఇండియా  

75-షంఴత్భహల భళిళ 400 కూలోమీటయల దఽయం మిాణించి 2018 ఫఴిభి 11 ఴ ణథేీన తృహికటీశనర్ న ఔయౌల  తనన ఎధోన 
షంఴత్భహలుగహ ఇఫఫంథి న డెతేనన ఫసుళ షభషమలు ఖుభించి చ తృహయు. ఆఫ ఔు తల తియఖడం షభషమ ణో తృహట  కొతునసహయుల  
భూయఛ తృల ఴడం షభషమ ఔడా ఉంథి. అంటే కహఔ కహళిఔు యభతీఫ నై తిమిభభ ియటఴిలన కొేఔేసహభి భహతంిణా ఫలేుకొతు 
ఉండాయౌ్ ఴసలా ంథి. ఈఫ ఔు కటళల  ధొపలు, తయుఙగహ ఴచేి  తిమిభయులణో తృహట   ఴళలంణా యభతీఫ నై దయదలు ఉధానబ. యటణిో 
తృహట  గహమలీ  క్స అనగహ అలడుట,ీ భలఫదదఔం, గహమస్ షభషమలు ఔడా ఉధానబ. ఇతున షభషమలు ఉధాన యయు ఆ ఫాధనంణా 
థిఖమింగి చియునఴపా నఴపాత ఉండడడం యరశేం. తృహికటీశనర్ ఈఫ ఔు కూీంథి భెమిడీ లు ఇచాియు.  

తల తియఖడం షభషమఔు: 
#1. CC18.7 Vertigo…TDS 

గహమలీ  క్స షభషమలఔు: 
#2. CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion…TDS 

దయదఔు: 
#3. CC21.3 Skin allergies…TDS 

తిమిభయులు, భంట, కటళల  ధొపలఔు భభిము య నన ధొనకూ: 
#4. CC3.7 Circulation + CC20.3 Arthritis…TDS భభిము  
#5. CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…TDS. నేశంట  చాలా దఽయంలో ఉనన కహయణాన 
ఆఫ ఔు 50 రహతం ఫ యుఖమామఔ ఈ భమెిడ ీయహడఴలలంథగిహ షఽచింఙడఫ నైథి.  

తృహికటీశనర్ తిీ షభషమఔ యమయకే్షణ చమేడాతుకూ యలుగహ ఉండే యధంగహ యేయుయేయు ఫాటిళి లో భమెిడ ీఇఴాడం జభగిింథి. నేశంట  
ఎంణో బకూాణో ఈ భమెిడలీన సహామితు తృహిభిధషఽా  తీషఔుననట ల  ణ లుషఔుధానయు.  

ధ ల తయుయహత నశేంట  తనఔునన అతూన షభషమల యశమంలో 50% ఫ యుఖుదల ఔతునంచిందతు ణ యౌతృహయు. నశేంట  యొఔే 
ఔుభాభెా ఈ యశమం చ పత తభ కూదంణా చాలా ఆవియమంగహ ఉందతు ణ యౌతృహయు. నేశంట  #5 న ఔడా తీషకోఴడం 
తృహియంతేంచాయు.   

ధ ల తయుయహత తల తియఖడం, గహమలా కి్స షభషమలు లభిాగహ తగిగతృల మాబ. ఴంటి దయద, భంట యశమంలో చ పకోదగిన 
ఫ యుఖుదల ఔడా ఔతునంచింథి.  భూడె ధ లల తయుయహత మోకహలు ధొన, నడెం ధొన మినహ మిఖణా అతూన షభషమలు 
లభిాగహ భామభమామబ.  ఔనఔ  #1 న ండి  #3 ఴయఔ ఖల భెమిడ ీలన OD కూ తగిగంచి #4 మర్ యు  #5లన  …TDS గహ 
కొనసహగించాయు.  నేశంట  ఔుభాభెా తిీ ధ లా భీల్డ కోషం తృహికటీశనర్ న షంథిషిఽా  షాషాత ధ భభథగిహ తులఔడగహ ఉందతు కహతూ 
లభిాగహ తగిగతృల తేందధే నభభఔం  ఔడా ఏయడుందతు చ తృహయు. 
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షంతృహదఔుతు యహమకమ:  సహదాయణంగహ నశేంట ఔు ఔసహభి 3 ఫాటళిి ఔధాన ఎఔుేఴ ఇఴాభు.  కహతూ ఈ కషే యశమంలో నశేంట  
ఎంణో నేయిణ తృొ ంథి ఔీభశిక్షణ ణో ఉధానయు ఔనఔ షడయౌంఙడం అతుయహయమం అబమంథి.  

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

   3. జువిధ ైల్ అరాె్రైె్టీస్క 10355...ఇండియా  

2017 నఴంఫర్ 12 ఴ ణేథనీ 14 షంఴత్భహల అఫాఫబతు అతతు తండు ితృహికటీశనర్ ఴదదఔు తీషకొతు ఴచాియు. ఈ అఫాఫబకూ 
యేళిిభధమ  న దద  భభిాణంలో(10 మి.మీ) ఉనన 7 ఫొ ఫఫలు ఉధానబ.  భభిము ఫొ టన యేయిౌ కటళల  భధమ 2 ఫొ ఫఫలు ఉధానబ. 
ఇయ ముదటిసహభి  ధ ల కూీతం ఔనఫడునపడె చిననగహ ఎయుప యంఖులో ఉధానబ. యట ిఴలన అఫాఫబకూ  భంట భభిము 
దయద ఔడా ఉంథ ికహతూ ఇథి బభింఙ దగనిథిగహధ ేఉంథి.  ఫొ ఫఫల ఴలన కొంఙం ధొన ఉంథి కహతూ యహటితు ధొకూేణే ధొన 
బభింఙభహతుథి గహ ఉంథి.  అతన యహిమడాతుకూ న నన ట ీ కోలేడె, భభమిు  ఫొ టన యేలిు, యేళిలన ఔదలేడె ఔనఔ షఽేలుఔు 
ఔడా య ళిడం లేద. నదేభఔిం ఴలన తండు ిఅఫాఫబతు హలటల్డ లో ఙఽనంఙ లేఔతృల మాడె. ఐ ణే తృహికటీశనర్ తన ఔుట ంఫ 
డాఔీర్ తు షంథిించి ఈ యహమది జుయధ ైల్డ అభెాభెటైసీ్ అతు తుభహధ భించాయు  

ఈ అఫాఫబకూ భెండె షంఴత్భహల కూీతఫ ేఇట ఴంటి ఫొ ఫఫలు ఴచాిమతు అయ చాలా చిననగహ ఉండు ఏభాతంి ఇఫఫంథ ిన టీలేదతు 
తండు ిచ తృహడె. అంణేకహఔ ఔ యహయం తయుయహత అయ భామభఴడంణో తండు ియహటతిు ఖుభించి టిీంఙకోలేద.  

తృహికటీ శనర్ కూీంథ ిభమెిడ ీఇచాియు.  
CC10.1 Emergencies + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 
Arthritis…6TD 

కేఴలం ధ ల భోజుల లోధే అఫాఫబకూ 60 రహతం ఫ యుఖుదల ఔతునంచింథి. ధొన భంట ఫొ ఫఫలు కొంఙం చిననగహ అమామబ. 
దయద ఔడా కొంఙం తగిగ  యేళిలన ఔద ఖలుఖు తేధానడె.భంెడె ధ లల లో లభిాగహ తగిగతృల బ ల ైకూలు మీద షఽేలుఔు య ళిడం 
ఔడా  తృహియంతేoచాడె. ఇణే తృహికటీశనర్ మోణాదన తగిగంఙడం ఔుదయలేద ఎందఔంటే అఫాఫబ తనఔు లభిాగహ తగిగతృల ఴడంణో 
భయలా భహలేద. అంణేకహద అఫాఫబ తిీ భోజు ఆనందంగహ ల ైకూలు ణొఔుేఔుంటృ షఽేలుఔు  య ళిడం ఙఽషఽా  తృహికటీశనర్ షంతానా  
చ ందతేధానయు. ఈ యధంగహ షంఴత్యం ఖడుచితృల బధా అఫాఫబకూ షభషమలేయ పనభహఴాతం కహలేద.  

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

4. ప్రి స్టీట్ కయన్ర్ మర్ యు భయాలు 02799..యుకె.  

54 షంఴత్భహల ఴమకూా 2017 భాభిి 23 ఴ ణథేనీ తృల ి లేీట్ కహమన్ర్ ఖుభించు  చికూణా్ తుపణుడుతు ఔయౌసహయు.  ఖత భూడె ధ లలు గహ 
యయు భహతేిలంద అదఔి భూత ియహమద ి(ధోఔీ భిమా)ణో ఫాధ డెతేధానయు. 2017 ఫఴిభ ి16 ఴ ణేథనీ యభి న.ఎస్.ఏ (తృల ి లేీట్ 
ల లక్స అంటజినె్) 37 ng/mL ఉంథి.  ఇతన ఖత 25 షంఴత్భహలుగహ చీఔటి అంట ేబమడే తౄల తమా ణో ఫాధడెతేధానయు. 
చీఔటి డుణ ేఫమటఔు ఔడా తృల యు. ఇథ ిఇలా ఉండగహ ఇటఴీలే ఇతతుకూ కహమన్ర్ అతు భితృల యుీ లు ణ లడంణో ఖత భెండె యహభహలుగహ 
అతతులో ఆతభసతమ చషేకోయహలధ ేఆలోఙనలు ఎఔుేఴఴపత ఴచాిబ. MRI సహేతుంగ్ తీబంఙకోయహలధాన బమంగహ ఉంథి. 
భోగి ఈ షభషమల తుమితాం ఏ ఇతయ భందలు యహడడం లేద. ఇతతుకూ కూీంథి భెమిడీ ఇఴాఫడుంథి.  

తృల ి లేీట్ భభమిు ధోఔీ భిమా యహమదికూ: 
#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC10.1 
Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC14.1 Male tonic + CC14.2 Prostate…QDS 

బమాలు భభమిు ఆతభ సణామ దోయణులఔు:   
#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder 
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tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory 
tonic + CC18.1 Brain disabilities…QDS 

2017 ఏనలి్డ 10 ఴ ణథేనీ  నశేంట  తన భానలఔ లాతి 30 రహతం ఫ యుఖబమందతు ఐణే భహతిిలట భూత ియషయానలో ఏభాతంి 
ఫ యుఖుదల లేదతు ణ యౌతృహయు. 2017 జూన్ 18 ఴ ణేథనీ తుయాళించిన యఔా భకీ్షలో  PSA లో తఖుగ దల అనగహ 18 ng/mL గహ 
ఉననట ల  ధోఔీ భిమా షభషమ యశమంలో 40 రహతం ఫ యుఖుదల ఔతునంచిందతు ణ యౌతృహయు.  అతతుకూ భానలఔ యుఖభతల 
యశమంలో 75 రహతం ఫ యుఖుదల ఔతునంచి చీఔటి అంటే బమం తృల బ రిహంతంగహ ఉండఖలుఖుతేధాననతు ణ యౌతృహయు.  
 #1 & #2 లు కొనసహగింఙ ఫడాడ బ.  

2017 అకోీ ఫర్ 3 ఴ ణథేీన తుయాళించిన యఔా భకీ్షలో ఇతతు  PSA 8.5 ng/mL, చయేుఔుననట ల  ణ యౌలంథి. ధోఔీ భమిా యశమంలో 
60 రహతం భానలఔ బమాల యశమంలో 60% ఫ యుఖుదల ఔతునంచింథి. ఇపడె అతతుకూ ఆతభసతమ చేషఔుంథాభధ ే
ఆలోఙనలు భహఴడం లేద. ఔనఔ #1 & #2 డోల జ్ తుTDS కూ తగిగంచాయు. నశేంట  ఇపడె రిహంతంగహ ఉండఖలఖడంణో 2018 
జనఴభి 14 ఴ ణథేనీ MRI సహేతుంగ్ తీబంఙకొనగహ తృల ి లేీట్ కహమన్ర్ ఉననట ల  ణ యౌలంథి. ఆభశేన్ గహతూ భడేుయో ణ యన గహతూ 
చేబంఙకోయహయౌ్ంథిగహ  షఽచించాయు. భాభిి 18 న అతతుకూ ఆభేశన్ చరేహయు. జూన్ 22 న ఇతతు  PSA  1.2 ng/mL ఔు 
చేయుఔుంథి.  ధోఔీ భిమా లభిాగహ తగిగతృల బంథి.  ఆఖషీ  24 ధాటకిూ ఇతతు భానలఔ బమాలు ఆంథోళనలు 100 రహతం 
తగిగతృల మాబ. చీఔటి అంటే బమం తృల బ భహతిిళైి ఎఔేడుఔబధా య ళలఴలల ఴలేా  బమం లేఔుండా య ళలఖలుఖుతేధానయు. #1 తు 
OD కూ  #2 న BD సహా బకూ తగిగంచాయు. 2018 అకోీ ఫర్ 28న PSA సహా బ 0 కూ చయేుఔుంథి. అంణకేహఔ ఇతతు కహమన్ర్ లభిాగహ 
తగిగతృల బంథి. నశేంట  న న ై భెండె భెమిడలీు భుందషా  జాఖీతా కోషం కొనసహగింఙ ఴలలంథిగహ షఽచింఙడఫ నైథి.   

భీల ర్ి టీం యహయు షఽచించిన కిహయం షంతృహదఔుతు యహమకమ:  తీఴఫి నై యహమది యశమంలో అపామషఔుతు యొఔే భభొఔ యజమభుగహ 
థీతుతు చ పకోఴఙి. సహామి టల  ఆఫ ఔు ఉనన నేిభ, భోగి యొఔే నభభఔం  చికూత్న యేఖఴంతం చరేహబ. ఐణ ేకొంఫర లు 
ఎంఙఔుధేటపడె ఏథ ిఅఴషయమో  అథ ేతీషకోయహయౌ కహతూ అదనభుగహ కొంఫర లు చేయిడం ఴలన చికూత్ ధ భభథిషా ంథి. ఈ 
నేశంట  యొఔే కోంఫర ల యశమంలో  ఙఽలనటలబణే  #1 లో  CC4.2 Liver & Gallbladder tonic, CC10.1 

Emergencies భభిము  CC14.1 Male tonic (ఇథి CC14.2లో ఉంథి ) ఇఴాఔుండా ఉండఴలలంథి. అలాగే  #2 లో 
 CC4.2 Liver & Gallbladder tonic, CC10.1 Emergencies, CC13.1 Kidney & Bladder tonic (ఇథి  #1లో 
ఉంథ ి) భభిము CC17.3 Brain & Memory tonic అఴషయంలేద. అంణేకహఔుండా CC15.1 భభమిు  CC18.1 భెండఽ 
CC15.2 లో చయేిఫడు ఉధానబ. 

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

5. ఇన ల్మేటరీ్ గలల కోమా 02799...ఇండియా  

62 షంఴత్భహల భళళి 2017 జూన్ నండు ఔుడు ఔంటిలో ఴతాిడు భభిము అషశీఫ ైన దాఱీణో ఫాధడెత చికూత్ కోషం 
తృహికటీశనర్ న ఔయౌసహయు. భెండెధ లల కూీతం ఇన ల్ఫేటభీ ఖూల కోభా గహ ఈ యహమదితు తుభహధ భించాయు. థీతు కోషం ఔంటలిో యేల ేఙఔేలు, 
ల ీభహబడెల  (ఇయ ఔంట ినభహల న ైన ఴతాిడు ఔయౌంచ ేఅఴకహవం ఉననటికట, థీతుతు యహడడం తతుషభి) యహడాయు. అలాగ ే2017 
అకోీ ఫర్ 22 ణథేీన వషాచిికూత్ ఔడా చబేంఙఔుధానయు. థతీు పయౌతంగహ ఔంటి దాఱీ  ఫ యుఖు డుంథి. కహతూ దయదాశీఴరహతా  యహయం 
భోజులలోధే ఈఫ  ఎడభ ఔంటకిూ ఇథ ేషభషమ ఴచిింథి. థీతుతు ఖూల కోభా గహ తుభహధ భించాయు. థీతు అనంతయం యహప ఔడా ఏయడుంథి.  
డాఔీయుల  మదాయదగిహ  ఔంటలిో ఙఔేలు ల ీభహబడెల   ఇచాియు. యహప తుయహయణ కోషం వషా ిచికూత్ తతుషభి అతు చ తృహయు. నశేంట  
ఔంటలిో ఙఔేలు తీషఔుధానయు కహతూ ల ీభహబడెల  తీషకోలేద అలాగే ఆభశేన్ చబేంఙకోఴడం ఔడా ఈఫ ఔు ఇశీం లేద. ఈ 
ఔంటి ఙఔేలు త యభేే ఇతయ ఆలోతి భందలేయ యహడడం లేద. ఈఫ ఔు 2017 డుల ంఫర్ 22 న కూీంథ ిభమెిడ ీఇఴాఫడుంథి 
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ఖూల కోభా తుమితాభు :                                                                                  
#1. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC7.1 Eye tonic + CC7.3 Eye infections + CC7.4 Eye defects 
+ CC7.5 Glaucoma + CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder + CC15.1 Mental & 
Emotional…QDS 

యహప తుమితాభు : 
#2. Prednisolone nosode…QDS 

భెండె యహభహల తయుయహత ఆఫ ఔు ఴతాిడు భభమిు  దాఱీలో 50%ఫ యుఖతునంచింథి. భెండె ధ లల తయుయహత అనగహ 2018 భాభిి 3 
ఴ ణేథనీ హలటల్డ లో ఙఽనంఙగహ ఆఫ  ఎడభ ఔంటలిో ఴతాిడు సహథాయణ సహా బలోధే ఉందతు తుభహధ యణ అబమంథి. ఔనఔ ఆఫ ఔు 
వషా ిచికూత్ అఴషయం లేదతు ఐణే షంఴత్భహతుకూ ఔసహభి భకీ్ష చేబంఙఔుంట ేచాలు అతు చ తృహయు. నేశంట  ఈ యశమం చ న 
తనఔు నఽయు రహతం తగిగతృల బందతు చ డంణో  #1 భభమిు  #2 లన TDSఔు తగిగంఙడం జభగిింథి. 2018 ల న ీంఫర్ 8 ఴ ణేథనీ 
నేశంట  ఔయౌలనపడె  ఆఫ  చాలా ఆభోఖమంగహ ఔంట ిదాఱీ  ఫ యుగహగ  ఔతునంఙడంణో  #1 భభిము #2 లన BDకూ తగిగంఙడం 
జభగిింథి. షభషమ పనభహఴాతం కహఔుండా ఉండడాతుకూ భెమిడ ీలన థీయఘకహలభు కొనసహగించాలతు నశేంట  తుయణబంఙఔుధానయు. 

షంతృహదఔుతు యహమకమ: తృహికటీశనర్ అఴషయఫ నై థాతుఔంట ేఅదిఔంగహ భెమిడీ లన ఉయోగించాయు. ఉథాసయణఔు #1 లో, CC4.2, 

CC7.4, CC10.1 భభిము CC13.1 అఴషయం లేద. ఈ చికూత్ ఴలన యహమది తఖగడాతుకూ భెండె ధ లలు టిీంథి. ఖతంలో   
ఇట ఴంట ియహమదికూ (యహభహా  లేక  2018  భాభిి ఏనలి్డ  షంపటి 9 షంచిఔ 2) ఔ ధ లలోధే లభిా తుయహయణ చఔేభింథి. తాయగహ 
తుయహయణ చఔేయడాతుకూ అఴషయఫ ైన తుయహయణులన భాతఫి ేఉయోగించాయౌ అధథేాతుకూ ఇథి ఙఔేతు ఉథాసయణ. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
6. సూరయ ణాము వలన ఏరడిన చరమవయది03567... యుఎస్కఎ 57-షంఴత్భహల భళిళ ఖత 35 షంఴత్భహలుగహ షఽయమ ణాం ఴలన 

ఔయౌగిన ఙయభ యహమదణిో ఫాధడెతేధానయు. 
ఆఫ  ఙయభభు ఎంత షతునతంగహ 
ఉండదేంటే కొంచ ంలేప ఎండ లో ఉధాన 
ఙయభం ఔమియౌతృలబనట ల గహ అబయమథ.ి  ఇలా 
ఎండలో తిభిగనిపడె   ఆఫ  ఙయభం న  ై
దదద యుల  ఏయడు యలలాంటథిి కహయటం 
తృహియంబభఴపతేంథి. థాంణోతృహట  ఖుండ  
దడ ఔడా ఏయడెత ఉండథే.ి ఆఫ  
యహమది తృహియంబం అబనట ినండు 
కహభిీకోల ీభహబడ్ కటీభులు  డాఔీర్ 
షఽచించిన యధంగహ యహడెత ఉండథేి. 
థాతుఴలనకొతునభోజులఔు దదద యుల  కొంచ ం 
తగిగనట ల  అతునంచేథ.ి కహతూ కొంచ ంలేప 
ఎండలో తియఖగహధే తిభగిి ఏయడేయ. 

అందచతే ఆఫ  ఎండలోకూ య మలల  భుంద 
డాఔీయు ఇచిిన కటీం భహషకొతుయ మలిథి. 
థీతుఴలన తృహియంబంలో ఉవభనం ఔయౌగథేి 
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కహతూ భహన భహన భలిాతి  భభింత అదోఖతికూ థఖిజాభింథి. డాఔీయుల  ఇచేి  భందల ఴలన రహవాత భిషహేయం ఏమీ లతేంఙలేద. 

ఈ షభషమన ఎదభోేఴడాతుకూ ఆఫ  ఉదమంలట నడఴడం భాధలేంథి. అలాగే ఫమటఔు య ళలఴలల ఴచిినపడె గొడెఖు, 
చేతేలన లభిాగహ ఔన ఉంచే జాకటె్, కహళిఔు తృహమంట  ఴంటయి  తీషఔుతు య ళిడంణో తృహట  తన మిాణించ ేకహయుఔు షన్ భెైజర్్ 
ఔడా ఏభహట  చషేఔుంథి. ఇలా తన జీఴన యదానంలో ఎధోన భాయులు చేషఔుంథి. అబనటకిట పయౌతం లేఔతృల బయషభకిూ 
ణాన అమితంగహ నేమిించే తన ఉథో మగహతున ఔడా ఴథయిౌయమేాలతు అనఔుంథ.ి ఎందఔంటే ఆఫ  ఔ షంషాలో  ణిామభానమ 
ఉతృహదామముభహలుగహ తుచేషఽా  ఉననందఴలన భదామసనం ఎండలో నలల లన ఆట షాలాతుకూ తీషఔు య ళిఴలలన భలిాతి ఉండథేి 
ఔనఔ ఉథో మగహతున ఴదలుకోఔ తలేద. తతుషభి భలిాతిలో ఎండలో య ళిఴలల ఴలేా   ఆఫ  య డల ైన ట న, న నై ణ యౌనన 
ఆచాఛదనలణో తన వభయీంన ై ఏ భాతంి షఽయమయశిభ డఔుండా జాఖీతా డెత ఫమటఔు య మలిథి. కహతూ ఈ యధంగహ య ళిడం  
ఆఫ ఔు ఎంణో అసౌఔభహమతున చిభహఔున ఔయౌగించయే. ఆఫ ఔు డాఔీయుల  మాంటీ డున ిల ంట్్ ఔడా ఇచాియు. కహతూ యహటితు ఆఫ   
యహడలేద. తన తృహికటీశనర్ అబన య ంటధే తనఔు ణాధ ేయ దైమం చషేకొతు ఉవభనం తృొ ంథాయు. 

27 జూన్ 2018 ణేథనీ ఆఫ  కూీంథి భమెిడీ తనకోషం తమాయు చేషఔుధానయు. 
CC8.1 Female tonic + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 

tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.10 Psoriasis…QDS  ఇథే భెమిడీతు తూటిలో 
ఔలుపకొతు యహమదకిూ పిాయతఫ ైన ఙయభంన  ైఔడా భహషఔుధేయహయు. షిా తం ఆఫ  డాఔీయుల  షఽచించిన ల ీభహబడ్ కటీమ్ భాతఫి ే
యహడెత ఉధానయు.  

యహయం భోజులు తయుయహత ఎండఔు  పిాయతఫ నై ఙయభంలో 10 రహతం ఉవభనం ఔతునంచింథ.ి అబణ ేఆఫ ఔు తీఴఫి నై పలలల ట్  
ఏయడు ఆఫ  చతేేలన భంటలో యలేనంత ఫాధ ఔయౌగింథి. అబణ ేఔ టఴలోల  ఐస్ ఔమబ్్ యేషకొతు భంట ఏయడున ఙయభంన ై 
ఫ యౌలగహ భహషఽా  ఇంత ఫాధలో ఔడా భెమిడీతు QDS గహ కొనసహగించాయు. ఈ పలలల ట్ థి భోజులు ఇఫఫంథి న టిీ  ఆ తభహాత ఫ యౌలగహ 
తఖగడం తృహియంతేంచింథ.ి అటనిండు తన ఙయభం యహమదనించి తాయగహ కోలుకోఴడం తృహియంబఫ ైంథి. ఙయభంన  ైఉనన అసౌఔయమభు 
దయద ణొలగితృల మాబ. అలాగే థీంణో తృహట గహ ఴచేి ఖుండ దడ ఔడా భందలేయ యహడఔుండాధ ేతగిగతృల  ధాయంతేంచింథ.ి ఔ 
అదబతం జభిగని భీతిగహ జూల ై ధ లలో ఆఫ  ఊసఔు అందనంత యేఖంగహ యహమద ినమం అఴాడఫే కహఔుండా ఆఫ  ఙయభభు 
సహదాయణ సహా బకూ చేయుఔుంథి.  జుల ై 30 ధాటికూ ఆఫ కూ 98 రహతం ఉవభనం ఔలుఖుగహ మోణాద BD భభికొథిద  భోజులోల   

ధే ఆఫ ఔు 100 రహతం ఉవభనం ఔలఖడంణో మోణాదన ఆఖశేీ  భెండఴ క్షం ధాటకిూ  

కూ తగిగంఙడం జభిగింథి. ల న ీంఫర్ ధాటకిూ ఆఫ  తుతమఔాతమభుల కోషం ఫమటఔు భహఴడం తృహియంతేంచాయు. ఆయధంగహ కొతునతుమిషహలు 
ఫమట ఎండలో ఉధానఔడా ఆఫ ఙ యభభు పిాయతం కహఔతృల ఴడం ఖభతుంచాయు. అబణ ేఎఔుేఴ షభమం ఎండలో ఖడఴలల 
ఴచిినపడె భుంద జాఖీతాకోషం షన్ లరీన్ ఉయోగింఙడం, తొృ డెఖుచతేేల జాకటె్, తృహమంట , గొడెఖుఴంటియ తీషఔు య ళి డం 
భానలేద. అలాగ ేల ీభహబడ్్ యహడడం  లభిాగహ భాధేసహయు. అకోీ ఫర్ 2018 ధాటకిూ ఈ భమెిడీతు యహషన లేతు కూీభుఔు ఔలుపకొతు 
ఫాసమఙయభభు న ైన భహమడాతుకూ OD గహకొనసహగింఙ సహగహయు.  

నేశంట యహమకమ: 
37 షంఴత్భహలుగహ డాఔీయుల  నమం చమేలేతు యహమదితు సహామి దమణో య ైతమిాతుక్స్ నమం చలేనందఔు ఔాతజుఞ భహయౌతు.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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7. నయౌల కంటిలో హెరీ్స్క03567... యు ఎస్కఎ. 

ఔ జంతే షంయక్షణ కేందంి యొఔే తుభహాసఔుడె తనఴదద భధమఴమష్లోఉనన ఔ భఖనయౌలకూ ఴచిిన జఫుఫ తుమితాభు 
చికూణా్ తుపణుడు యొఔే షహమం అభిాంచాడె. ఈ నయౌలకూ 
ఎడభ ఔంటి నండు తూయు కహయుతేంథి. ఔుడు ఔంటిలో ఔ 
పండెలాంటథిి ఏయడుంథ ి(తౄల ట ఙఽడండు). ఈ యుఖభత 
కహయణంగహ నయౌల ఔ భూలన ఔయుితు ఏమీ తినఔుండా  
ఖలు భహతి ితువశఫదంగహ థిఖులుగహ ఉంట ంథి. నయౌలకూ అధాభోఖమం 
ఔయౌగిన య ంటధే యహయు దఖగయలో ఉనన యఴపల డాఔీర్ కూ 
ఙఽనంచాయు కహతూ ఏమి యిోజనం ఔతునంఙలేద. డాఔీర్ 
థీతుతు నయౌల జాతికూ చ ంథిన ళ భీస్ గహ ఖుభిాంచాయు. ఇథి 
తఖగటాతుకూ ఔంట ిఙఔేలన ఇచాియు. కహతూ భెండెధ లల 
తృహట యహడుధా ఏమి యిోజనం ఔతునంఙలేద. షంషా యహభికూ 
ధన ఴనయులు లేఔ  ఫ యుగెైన య ైదమం చేబంఙలేఔతృల మాయు 
అందచతే య ైతిమాతుక్స్ భందలు మితినంచాలతు 
యోచించాయు.  

15 జుల ై 2018 న చికూణా్ తుపణుడె కూీంథి భెమిడీ ఇఴాడం జభగిింథ:ి 

CC1.1 Animal tonic + CC7.3 Eye infections + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional 

tonic + CC21.8 Herpes…3 గోయలు  నయౌల ణాగ ేగధి నలో తూటతిు తృల ల ఈ గోయలు యలే నయౌల చేత తిిభోజు ణాగింఙడం. ఈ యధంగహ 
తిి భోజు తూళైి  భాయుషఽా  నయౌలకూ  ఎంతఴయఔు ఉవభనం ఔయౌగింథో  యమయకే్ుంఙడం.  

జుల ై 24ఴ ణేథనీ అనగహ భమెిడు ఇచిిన ణొమిభథ ిభోజుల తభహాత తుభహాసఔుడె  చికూత్ తుపణుడుతు నయౌనంచి నయౌల కూ నఽటికూ 
నఽయు రహతం తగిగ  తృల బందతు ఇపడె నయౌలకూ ఏ భాతంి యహమది లక్షణాలు లేఔుండా చాలా ఙఔేగహ ఉందతు చ తృహడె (తౄల ట  
ఙఽడండు).  నయౌల ఇపడె తన యొఔే ఫర నలో ఙఔేగహ ఔభోి ఖలుఖుణోందతు ఙఔేగహ తియుఖుణోందతు సుషహయుగహ ఉండఖలుఖు 
ణోందతు  చ తృహడె. ఐణ ేతృహికటీశనర్ భుంద జాఖీతా కోషం  భఫె డీతు భభొఔ 7 భోజులు కొనసహగింఙఴలలంథగిహ షఽచించాయు. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

8. హెైప్ర తెైర్యిడ్11600...ఇండియా 

43 షంఴత్భహల భళళిఔు ఏడె షంఴత్భహల కూీతం ళ ైతృల  త భైహబడ్ ఏయడునట ల గహ తుభహధ యణ చేమఫడుంథి. ఆఫ ఔు త ైభహకూ్న్ 
భోజుఔు 100 mg షఽచింఙఫడుంథి.  ఔ షంఴత్యం తభహాత ఆఫ ఔు దయద, ఙయభం తృొ డుఫాయటం, తలతృల ట  ఏయడాడ బ. 
భాభూలుగహ డాఔీర్ కూ ఙఽనంఙకోఴడంలో పాఖంగహ భార్ి 2018 భీక్ష చబేంఙగహ ట ిఎస్ ళ చ్ యలుఴ 7.82 ఉననథ ి

(భాభూలుగహ ఇథి 0. 13 నండు  6.33 ఴయఔు ఉండాయౌ). నశేంట  తృహికటీశనర్ ఴదదఔు 2018 ఆఖషీ  3ఴ ణేథనీ ఴచిి కూీంథ ిభెమిడు 
తీషకొధానయు.  
CC6.2 Hypothyroid + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

థ ిభోజుల తభహాత నేఱ ంట్  తనఔు  దయద, ఙయభం తృొ డుఫాయటం, తలతృల ట  యశమంలో 20 రహతం ఫ యుఖుదల ఔతునంచిందతు 
చ తృహయు.  ధ ల భోజుల తభహాత యహమది లక్షణాల యశమంలో 50 రహతం ఫ యుఖుదల భాతఫిఔేతునంచినటికట ట ిఎస్ ళ చ్ యలుఴ 
భాతంి 1.24 ఔు అనగహ సహదాయణ సహా బకూ చేభింథ.ి థీంణో నఱే ంట్ ఎంణో షంతానా  చ ంథి షామం తుయణమంణో తన  తీషఔుంట నన 
త ైభహకూ్న్ 100μg నండు 50μg కూ తగిగంచాయు. అథ ేషభమంలో చికూత్ తుపణుడె మోణాదన BD కూ ఆ తభహాత అకోీ ఫర్ 1 



 

 

13 

నండు అనగహ డాఔీర్ త ైభహకూాన్  తీషకోఴడం ఆభతు చ నన ధాటనిండు మోణాదన OD కూ తగిగంఙడం జభిగింథ.ి అకోీ ఫర్ 28 
ణేథనీ ట ిఎస్ ళ చ్ తిభగి ి5.04 చభేింథి. థీంణో తృహికటీశనర్ ఫసురహ అఴషయఫ నై థాతుఔంటే భుంథే మోణాద తగిగంఙడం ఴలన ఈ  
షభషమ ఏయడుంథేమో అతు అతు పాయంచి మోణాదన తిభిగి  కొంత కహలంTDSఔు పనయుదధభింఙడం జభగిింథి. 

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

9. టెనినస్కఎలోఫ (మోచేతిధొన) 3511... యుకె 

58 షంఴత్భహల ఴమకూాకూ 6 ధ లల కూీతం ఔుడు భుంజతేికూ ట్తునస్ ఎలోఫ ఏయడుంథి. ఇతన ఔ ట్తునస్ నేలమర్ ఔీభం తఔుండా 
ఆట ఆడే యహడె కహతూ ఇతతుకూ ఏయడున యుఖభత కహయణంగహ ఆటన భాతు యమేఴలల ఴచిింథి. ఇతన చినన చినన ఴషా ఴపలన 
ఔడా న కైూ లే లేఔ తృల బయయహడె. జియోత యన భభిము ఇంజక్షన్ అతతు యొఔే ఫాధన తుయహయణ చేమలేఔతృల మాబ. 
జియోత యన చేల ేఴమకూా ఇతతు యొఔే  బుజం జాబంట్ దఖగయ ఉండే సహనముఴపలు (ట్ండాన్్) చాలా తృహడ ైతృల మామతు అందచతే 
అతతుకూ వషా ిచికూత్ అఴషయం అతు చ తృహడె. అంణకేహఔ  ధాతృహికో్న్ టాఫ్ల ట్ యహడ ఴలలంథగిహ షఽచించాడె. అబనటకిట నేఱ ంట ఔు  
ఏభాతంి ఉవభనం ఔలుఖలేద. ఔనఔ  నఱే ంట్ ఈ భందలు యషేకోఴడం భాధేసహడె. వషా ిచికూత్ చబేంఙకోఴడం ఔడా ఇశీం 
లేఔ 2018 జూల ై 7ఴ ణేథనీ తృహికటీశనభనిఔయౌల కూీంథి భెమిడీ యహడటం తృహియంతేంచాడె: 
CC20.1 SMJ tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue...TDS 

భెండె యహభహల తభహాత ధొన 90% తగిగతృల బంథి. కహతూ చ బమ చినన ఴషా ఴపలు లేడాతుకూ షసఔభింఙడం లేద. అబణే చికూణా్  
తుపణుడె మోణాదన BD తగిగంఙడం జభిగింథ.ి భభో భెండె యహభహల తభహాత అనగహ ఆఖషీ  5ఴ ణథేీ ధాటికూ నశేంట  తనఔు 
ధొన లభిాగహ తగిగతృల బందతు తన చతేితు అతునయ ైపలా చాఖలుఖుతేధాననతు ఴషా ఴపలు న ైకూ లేపతేధాన ధొన భహఴడం లేదతు 
ణ యౌతృహడె. తృహికటీశనర్ మోణాదన భభో భెండె యహభహలు యహడఴలలంథిగహ షఽచించాడె. అకోీ ఫర్ 13ఴ ణేథనీ తృహికటీశనర్ నఱే ంట న 
చిఴభి సహభి ఙఽలనపడె ధొన ఏభాతంి పనభహఴాతం కహఔుండా ఆభోఖమంగహ ఉననట ీ  భునట ిఴలే యహభహతుకూ భెండెసహయుల  
ట్తునస్ ఔడా ఆడఖలుఖుతేననట ీ  నేశంట  ణ యౌతృహయు. 

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

10. ఫ్రి జెన్ శుర లడర్( బ్రగ స కుప్ర యిన భుజము)02802...యుకె 

54 షంఴత్భహల య ఫైరి  చికూణా్ తుపణుభహలు భభిము జిఱమన్  2018 ఫే 6 ఴ ణేథ ీనండు బుజంలో ధొన ణో ఫాధ డెత 
ఉధానయు. ముదట  ధొన తీఴంిగహ లేఔతృల ఴడంణో ఫసురహ ఎఔుేఴగహ తు చేమడం ఴలల  ఔయౌగింథేమో అతు ఆయడ పాయంచి టిీంఙ 
కోలేద. తయుయహత భెండె భోజులోల  లో ధొన ఎంత తీఴభిబమందంటే తనఔు భహతంిణా తుద ిటీలేద.  అంద చేత ఆఫ  2018 ఫే 
8ఴ ణథేనీ తన దఖగయ ఎపడఽ ఉండ ేభూవ్ య ల్డ భెమిడీ తీషఔుధానయు.  

#1. CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…6TD  

ఈ భెమిడు ఆఫ ఔు ఏ భాతంి ఉయోఖడలేద అంణకేహఔ ధొన అంతఔంతఔు భభింత ఎఔుేఴ కహసహగింథి. ఫే 10 ధాటకిూ 
బుజాతున ఔదటం ఔడా చాలా ఔశీభబంథి.  అందచతే ఇథి తౄల ి జనె్ షల లడభహగ  ఆఫ  ఖుభిాంచాయు. డ ైయింగ్ చమేడం డ సి్ 
యేషకోఴడం ఫషి్ చేషకోఴడం  దయ ాన ణో తల దఴపాకోఴడం ఆకభకిూ షఽన్ ధోట ల  న ట ీ కోఴడం ఔడా  ఔశీఫ ైతృల బంథి. 
అట ఴంటి లాతిలో ఆఫ  కూీంథి భెమిడీ తమాయుచేషఔుతు యహడటం తృహియంతేంచాయు. 
#2. CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.7 Fractures…ితి థి నిమిశులకు ఒక డోస్క చొపన 30 
నిమిశుల వరకు ఆ త్ర్ాత్ 6TD 
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ఈ భెమిడ ీఎంత అదబతంగహ తు చలేంథ ిఅంటే భయుషటి ఉదమాతుకూ 50 రహతం భెండఴ భోజు కూ 90 రహతం భూడఴ భోజు  నఽయు 
రహతం ఫాధ తుయహయణ అబమంథ.ి థీతుణో ఈ చికూణా్ తుపణుభహలు మోణాదన TDS గహ 3 భోజులు, OD గహ భభొఔ 3 భోజులు యహడు 
యహయం లోపగహ భాతుయేరహయు. ఇలా చలే ఇటికూ 5 ధ లల ైధా ధొన పనభహఴాతం కహలేద.   

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

11. కర్ ిక కంనము (ఏటిియల్ బ్రిలేషన్) 02802...యుకె  

70 షంఴత్భహల ఴమకూా 2017 భాభిి 8ఴ ణేథనీ ముదటిసహభ ితృహికటీశనర్ ఴదదఔు ఴచిి తనఔు భోజుఔు అధేఔ సహయుల  ఖుండ  దడ 
ఏయడెణోందతు చ తృహడె. 2014 లో అతతుకూ ఏటిమిల్డ తిలేశన్ (ఇథి ఖుండ  న  ైఖదలలో ఏయడు కొతున తుమిషహల తృహట  
కొనసహఖుతేంథ)ి అధే షభషమ ఉననట ల  ఖుభిాంచాయు.  థీతు కహయణంగహ అతతుకూ చాలా చికహఔుగహ అసౌఔయమంగహ ఇఫఫంథగిహ ఉంట ంథ ి
కహతూ  కహయణం ఏమిట  ణ యౌమభహలేద. అతన భాటాల డేటపడె ఔడా ధ యాస్ గహ  ల్డ అఴపత ఉంటాయు. ఇతతుకూ యఔాతృల ట  
ఔడా ఉంథి. థాతుకూ భందలు ఔడా యహడెతేధానయు. 

చికూత్ తుపణుడె కూీంథి భెమిడ ీతు 2017 భాభిి 7 ఴ ణథేనీ  నేఱ ంట ఔు ఇచాియు:   
CC3.1 Heart Tonic + CC3.3 High BP + CC3.5 Arteriosclerosis + CC3.6Pulse irregular + CC3.7 
Circulation + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities…TDS 

నేఱ ంట ఔు భయుధాటఔిలాల  ణయేౌఔగహ ఉననట ల  అతునంచి ఆ తభహాత భెండె యహభహల ఴయఔు అతతుకూ ఖుండ  దడ భహలేద. ఇతన తన 
యొఔే ఏటిమిల్డ తలిేశన్ యశమంలో నఽయు రహతం ఉవభనం తృొ ంథాయు అబనటికట తనమోణాదన TDS గహ  
కొనసహగించాయు. తృహికటీశనర్ జూన్ 5 ఴ ణేథనీ నశేంట న ఙఽలనపడె మోణాద OD  కూ తగిగంచాయు. అనంతయం థతీున 2017 
నఴంఫర్ 22 నండు OW గహ భాభహియు. 2018 నఴంఫర్ ధాటికూ నఱే ంట  ఇథే ఫ బంటిధ న్్ డోస్ కొనసహగషిా ధానయు. 

2018 జూన్ 27న నఱే ంట్ ఇచిిన యహంఖూభలం:  థాథాప 5 షంఴత్భహల కూీతం  ధా ఆభోఖమ భలిాతి ఔీభంగహ క్ణీింఙడం 
తృహియంతేంచింథి. భహన భహనఽ  భలిాతి భభింత థిఖజాభి నడఴడం ఔడా ఔశీంగహ భాభతిృల బంథి. ఊనభితితేా లోల  తూయు చభేనిట ీ గహ 
చ తృహయు. ధాఔు మాంటఫీమాటిక్స్ భభమిు తూయు తఖగడాతుకూ టాఫ్ల ట్ లు ఇచాియు. ఫ్లల  తగిగ  తృల బనటకిట ధాఔు ఖుండ  దడ 
ఏయడు ధా సాదమషందన సహదాయణ సహా బ ఔంటే ఎఔుేఴగహ న భగిితృల బంథి. ఖత ధాలుగెదై ధ లలుగహ ఈలజీ భభిము ఎకో 
కహభిడయో గహీ మ్ ఴంటి భకీ్షలు ఔడా తుయాళించాయు.  అనంతయం సాథోిఖ తుపణులు ధాఔు ఏటిమిల్డ తలిేశన్ ఉననట ల   
చ తృహయు. ఇఔ థీంణో జీయతకహలం ఫాధడాయౌ అతు ఔడా చ తృహయు. ఆ తభహాత ధాఔు ణ యౌలన యశమం ఏమిటంటే ఇథి య ైయల్డ 
ఇధ పక్షన్ ఴలన ఏయడునట ల గహ తుభహధ యణ అబమంథి. ఇట ఴంటి భలిాతేలోల  సహబ య ైతమిాతుక్స్ గోయలు  ధాన  ైఅదబత పిాఴం 
ఙఽనకఴేలం కొథిదయహభహలలోధ ేఅధాభోగహమతున లభిాగహ ణొలగించి సహదాయణ సహా బతు ఔయౌగించాబ. 

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

12. నిది్లేమి03562..కెనడా   

60షంఴత్భహల భళళి  తన యొఔే తుదలిేమి యహమదికూ చికూత్ కోషం తృహికటీశనర్ తు షంథింిచింథి. ఖత థ ిషంఴత్భహలుగహ ఈ 
యహమదణిో ఫాధడెత ఇతున షంఴత్భహలుగహ ఆఫ  అలోల తి చికూత్ తీషఔుంటృధే ఉధానయు. నఱే ంట  తనఔు ఇంటఴిదద భభమిు 
ఆస్ లోన ఉననట ఴంటి తాిడు ఴలన ఈ తుదలిేమి ఴచిినట ల గహ పాయంచాయు. ఆఫ  తిిభోజు భహతిి 9 నండు 10 ఖంటల ఴయఔు 
తుదఔిు ఉఔీమింఛథేి. తుద ిభాతలిు యషేఔుధాన ఔడా ఈఫ ఔు భెండె భూడె ఖంటలే తుద ిఴసలా ంథి. చాలా అయుదగహ ధాలుఖు 
ఖంటలు తుద ితృల ఖలుఖుతేంథి. ఈ యధంగహ అలోతి భాతలిు ఆఫ ఔు ఏభాతంి షహమడయే కహఴప. 

2018 జూన్ 26ఴ ణథేీన ఆఫ ఔు కూీంథి భమెిడ ీఇఴాఫడుంథ:ి 
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CC15.6 Sleep disorders... తుథింిచేందఔు అయఖంట భుంద ఔ డోస్ ఆన నై అఴషభహతున ఫటిీ  తిి అయఖంటఔు ఔ డోష 
చొపన ధాలుఖు డోషలు ఴయఔు తీషకోయహయౌ. 

ఈఫ  య ైఫరి  గోయలణో తృహట   అలోతి భందలు ఔడా కొనసహగించాయు.  భూడె భోజుల తభహాత తనఔు  కఴేలభు ఔ లంగిల్డ 
డోస్ ణోధే నఽయు రహతం అదబతఫ నై తుద ిటిీనట ీ గహ ణ యౌతృహయు. ఆ యధంగహ ఏడె ఖంటల లేప హబగహ తుథింిచి ఉదమఫే తన 
నలఔు ఉఔీమింఙసహగహయు.  ఈ యధంగహ ధ లభోజులు యహడున తభహాత తన షామం తుయణమంణో అలోతీ  భందలు తీషకోఴడం 
భాతుయరేహయు. అబనటికట ఆఫ  గహఢంగహ తుద ితృల ఖలుఖుతేధానయు.  ఆఫ  యొఔే వకూా సహా బలు ఔడా న భగినిట ల గహ 
అతునంఙసహగింథి. ఈ యధంగహ పనయఫలం తృొ ంథని తభహాత ఆఫ  అంతఔుభుంద తన చమేలేఔ తుయలక్షమంగహ ఴథియౌయలేన నలన 
ఔడా లభిా చషేకోఖయౌగహయు. ల న ీంఫర్ లో ఆఫ  భీల్డ కోషం ఴచాియు. అలాగే నఴంఫర్ 2018 ధాటకిూ ఆఫ  మోణాదన OD  
కొనసహగషిఽా  రిహంతంగహ తుద ితృల ఖలుఖుతేధానయు. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
13. గొంత్ు ఇధ పక్షన్ 11406..ఇండియా  

88-షంఴత్యభుల ఴమష్ ఖల ఴమకూా ఖత భూడె యహభహలుగహ గొంతే ధొన భభిము దఖుగ ణో ఫాధడెత డాఔీయున 
షంథిించాయు. డాఔీర్ అతతుకూ మాంటీఫమాటకి్స్ ఇచాియు. యహయం భోజులు కోయు్ లభిా చేలనటికట ఏ భాతంి ఫ యుఖుదల 
ఔతునంఙలేద. థీతుణో భోగి య ైతమిాతుక్స్ చికూత్ తీషకోయహలతు తృహికటీశనర్ తు షంథిించాయు. 

15 జూన్ 2018 ణేథనీ అతతుకూ కూీంథి కొంఫర ఇఴాఫడుంథి:  
#1. CC12.1 Adult tonic + CC19.6 Cough chronic...6TD  

ధాలుఖు భోజులు యహడున తభహాత నేఱ ంట  తనఔు గొంతే ధొన భభిము గొంతే ఫొ ంఖుయు లభిాగహ నమం అమామమతు దఖుగ  ఔడా 
ఖణతూమంగహ తగిగంథి అతు చ తృహయు. కహతూ ఉదమం లట అతతుకూ  గొంతే అసౌఔయమం గహనఽ  గొంతేలో ఏథో  ఴపననట ల గహనఽ 
ఫాధడెతేధానయు. కొతునసహయుల  ణ లలతు చిఔేతు ఔపం ఫమటఔు ఴషఽా  ఉండేథ.ి అందచతే నఱే ంట న  #1ఴ భెఫ డీతు TDS గహ 
కొనసహగింఙభతు షఽచింఙడం జభగిింథి.    

భూడె యహభహలు యహడున తభహాత ఔడా  లాయఫ నై ఫ యుఖుదల ఔతునంఙలేద అందచతే చికూణా్ తుపణుడె తన యొఔే లతుమర్ 
య ైదమ తుపణులణో షంథిించి నేఱ ంట  తుభహభణప  యంఖంలో లో తు చేషా ధానడా అతు అడఖడం జభిగింథి అతన అఴపనతు 
చ డంణో 13 జూల ై 2018 న  #1 న  భాతుంచి కూీంథి భెమిడు ఇఴాడం జభగిింథి.  

 #2. CC17.2 Cleansing + CC19.3 Chest infections chronic...TDS 

ఈ భెమిడ ీఴలన యహయం భోజులోల ధే అతతుకూ 95 రహతం న యుఖుదల ఔతునంచింథి. జుల ై 27 ధాటకిూ నఽయు రహతం ఉవభనం ఔయౌగింథి. 
అందచతే మోణాదన BD  కూ అనంతయం OD కూ భాయిడం జభిగింథి. ఆ తభహాత  2018 ఆఖషీ  17 ధాటకిూ తన యహమది లక్షణాలు 
ఏభాతంి పనభహఴాతం కహఔతృల ఴడం చతే ఆ భోజు నండు భెమిడీ తీషకోఴడం భాతు యేమడం జభిగింథి. అకోీ ఫర్ 2018 ధాటకిూ 
న శంట  ఎంణో యరహాషంణో  లయా ఇఫఫంథి ఏమీ లేఔుండా ఉణా్సంగహ ఉంట ధానయు.    

  ********************************************************************************************** 
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ిశ్న జవబులు  

విన 1: భయిదధఫ ైన ఇథధాల్డ  108 లల ఫాక్స్ లోతు భమెిడీ లఔు ఔయౌన ఱకే్స చ మమడం థాాభహ  ఎంతకహలం యటి యొఔే ల ైఫ్ 
సహన్  న ంఙఴఙి?  
జయహఫు: :మీయు చ నన యదానం లో   లల ఫాటలి్డ యొఔే ల ైఫ్ 2-3 షంఴత్భహలు న ంఙ ఖయౌగనిటికట  తిి భెండె షంఴత్భహలఔు 
ఔసహభి 108 ఫాక్స్ భఛీాభిా చేషకోయహయౌ్ంథిగహ భా షఽఙన. కహయణం ఏమిటంట ేభా భరిోధధా ఫాందం ఎటిఔపడె లల ఫాక్స్ 
తు అనేడట్ చేషఽా  ఉధానయు ఔనఔ ఔీభం తఔుండా లల ఫాక్స్ భీచారా్ చషేకోఴడం తతుషభి.  

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

విన 2: 108 లల ఫాక్స్ న యభానంలో తయయౌంచ ేటపడె ఎతాబన థివేంలో లో భేడుబయశన్ నండు  తృహడఴఔుండా ఙఽడటాతుకూ 
భభిము  ఎబర్ తృల రీ్ లో చ క్స చలేే X భే మిశన్ లన నండు  యక్ుంఙడాతుకూ ఈ ఫాక్స్ న అలమమితుమం భేర్ ణో తీషఔు 
య ళలడం అఴషయభా ? 

జయహఫు: :అఴషయం లేద ఖతంలో అలమమితుమం తౄల బల్డ  ఙటీడం థాాభహ భెమిడీ లన భడేుబయశన్ నండు కహతృహడఴఙి అతు 
ఫేభు పాయంచాభు. కహతూ  ఇథి నేఱ ంటలలో ఔ తపడె అతేతృహిమాతున న ంఙతేంథి ఏభంటే యహయు తభ భెఫ డలీన ఈ భేర్ 
ణో భడేుబయశన్ దఖగయగహ తీషఔుభహఴడం థాాభహ అయ తుచమేఔుండా తృల తేధానబ. కహయణం ఏమిటి అంటే థేథే అలమమితుమం 
తౄల బల్డ న ణ యఴడం థాాభహ, భభిము ఈ అలమమితుమం తృొ యఔు ఏయడ ేఔంటికూ ఔనడతు షఽక్షభ యందాిల థాాభహ భడేుబయశన్ 
లోయౌకూ చొయఫడు భమెిడలీఔు హతు ఔయౌగింఙఴఙి లేథా యహటి యొఔే వకూాతు తగిగంఙఴఙి. 

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

విన 3: యటమిన్ షనలఫ ంట్ గహ లేథా భయీ్ యటమిన్ షనలఫ ంట్ గహ ఇఴాటాతుకూ భన 108 ల ల ఫాఔు్లో లో ఏథ ధైా భెమీడీ 
ఉననథా ? భధమ తృహిఙమ తృహింణాలోల  భుకమంగహ గహ యటమిన్ డు 3 యొఔే అఴషయం ఫాగహ ఉనన యహభకిూ ఏమి షఽచింఙ ఴఙి?   
జయహఫు: CC12.1 Adult tonic or CC12.2 Child tonic ఈ భెండె ఔడా అ మీఔు యటమిన్ షనలఫ ంట్ గహ 
ఉయోఖడణాబ. 2017 లో లల ఫాక్స్ లో ఉండ ేభెఫ డలీన భియ జై్ చలే మీయు చ నన  దధతి కూ అనఖుణంగహ ఉండ ేయధంగహ 
చేమడం జభగిింథ ిఅబణ ేఖుయుా ంఙకోయహయౌ్న  అంవం ఏమిటంట ేఈ భెమిడలీు య ఫైరశిన్్ భాతఫి ేఇయ యటమినలఔు 
ణిామభానమం కహఴప.  ఇయ భనం ఆహయం థాాభహ తీషఔుధే యటమినలన లభిాగహ షథిాతుయోఖం లేథా ఎఔుేఴగహ వభభీహతుకూ  
ఉయోఖ డే యధభుగహ  చేసహా బ  త యటమినలఔు ణిామభానమంగహ ఉండలేఴప.   

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

విన 4 :  ధనే తయఙగహ ధా ధ లయహభీ భితృల యుీ న ఆధ లల న్ చమేడం భభిి తృల తేధానన. భభి ధేన న భా కోఆభిడధటేర్ ఔు 
ంనంఙడం లేథా భంతీల  భితృల రీ్ ఈ ఫ బల్డ ల టై ఔు  ధా భితృల రీ్ లన  ంనంఙఴచాి ?  
జయహఫు:  భంతీల   భితృల రీ్ ఆధ లల న్ చేమడాతుకూ కహఴలలన య ఫ్ై్ట్  తమాయుచమేడాతుకూ ఎంణో షభమభు మితనభు య చిింఙ 
ఴలల ఴచిింథి. ఈ ల టై్ యౄతృొ ంథింఙడంలో దిాన ఉథేదవమభు చికూణా్ తుపణులు ఎటిఔపడె తభ  లయేహ ఖంటలన నఱే ంటల  
యఴభహలన అప్ ట  డటే్ గహ ఉంఙకొధ ేయ షలుఫాట  ఔయౌంఙడం. ఖతంలో భాథభిిగహ ఐద యకహల నంఫయలన డ్ చలేే ఫదలు 
ఇపడె కఴేలం భెండె యకహల ధ ంఫయలన అనగహ లయేహ ఖంటలు నఱే ంటల  షంకమ ఇంత ఴయఔు భాతఫి ేడ్ చమేఴలల ఉంట ంథి. 
ఇపడె మీయు మీ ల ల్డ తౄల న్, టామఫ్ల ట్,  లాతృహీ ప్ థేతు నండ ైధా ధ లయహభ ియఴభహలు నమోద చ మమఴఙి. మీయు 
చ మమఴలలందలాల  ఇంటభెనట్ థాాభహ https://practitioners.vibrionics.org, ల ైట్ ఔు య యి ల నై్ చేల యఴభహలు నమోద 
చ మమడఫే. మీ షభాచాయభు అనేడట్ చషేఔుధే షదతృహమం ఔడా ఉంథి. మీ తౄల న్ లో కహమల ండర్ ఉంటే ఔట  ణాభీఔుఔు మీఔు 
మీభే అతృహబంట్భంట్ ల ట్ చేషకొతు ఆ ల టై్ లో యఴభహలు నమోద చేమఴఙి. అందచతే సహధమఫ నైంత ఴయఔ ఈ ఫ బల్డ 
థాాభహ భాతంి భితృల యుీ లు ంఔండు.   

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

https://practitioners.vibrionics.org/
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విన 5:  అతుయహయమ కహయణాలఴలన ధనే  ధ లలో 1 ఴ ణథేీన ధా భంతీల   భితృల యుీ న అనేడట్ చమేలేఔతృల ణే ఆ తభహాత ల టై్ ఫంద్  
అబతృలబనట ీ గహ పాయంచి తభహాత ధ ల ఴయఔు ఏమీ చేమఔుండా ఉండాలా ?   
జయహఫు:  లేద మీయు ఏ షభమంలో ధ ధైా  ల టై్ ఔు య యల మీ భంతీల  భితృల యుీ న అతృలల డ్ చషేకోఴఙి. ఔ యనమలయాఔ యననం 
ఏమిటి అంటే మీయు   తృహికటీశనర్ ఒత్ తీషఔుననపడె తిి ధ ల 1 ఴ ణేథనీ భితృల యుీ  షతభట్ చేసహా నతు బఖఴంతేడుకూ తృహిమిస్ చేల 
ఉధానయు ఔయళే మీఔు ఆ ధ లలో నఱే ంటల  షంకమ షధానగహ ఉననటలబణే షధాన అధే అనేడట్ చమేండు. ఔ యబయహయా ఏమిటంట ే
ఈ యధంగహ చేమడం ఴలన భా ళీలర్ ఇధోప టీం మీఔు కొతా నేశంటలన  షఽచిషా ంథి.   

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

థివయ వ దై్ యని థివయ వణ ి







 

 
 
‘’యహమదిఏయడున తభహాత  తుయహభింఙలేతు భలిాతి  ణ ఙికోఴడం ఔంట ేయహమది భహఔుండా  భుందషా  జాఖీతాలు తీషకోఴడం 
ణ యౌఴబన తు. భతుఱ భుందషా  జాఖీతాలు తీషకోఔుండా భలిాతేలన అలాగే కొనసహగింఙడం థాాభహ యహమద ిభుథిభితృల బయ లాతి 
ణ ఙిఔుంటాడె. థీతుకూ ణోడె బమభు అతుశిితి ఆంథోళన యహమది భభింత ఫలడేందఔు కహయణభఴపణాబ. లయాకహలంలో ఔ 
సహఫ త ఉండథేి. ఔ లట పోజనం చలేయేహడె యోగి భెండె లటలు పోజనం చలేేయహడె పోగి భూడె లటల పోజనం చలేేయహడె 
భోగ.ి యోగి షంతానా ఔయంగహ జీయషఽా  బఖఴంతేడ ే లక్షమంగహ ఏయయుఙకొతు ఉననయహడె. పోగి ఇంథిమి షంఫంధఫ నై షకాలఔు 
థాషడె అబనయహడె. భోగి అధాభోగహమతుకూ ఖుభి అబ ఫాధలు డెతేనన యహడె.  వభభీహతుకూ అఴషయఫ నై థాతుఔంట ేఎఔుేఴ 
తీషకోఴడం ధనఴంతేలలో సహభానమం అబతృలబంథ ిఅదిఔంగహ తినడం తౄహమశన్ గహ భాభతిృల బంథ ి“          

... శీ్ర షతమసహబ ఫాఫా, “ల ఴభీా ఫర ట్  » థిఴమయహణ ి12 అకోీ ఫర్ 1968  
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume09/sss09-21.pdf 

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

"బఖఴంతేడె భానఴ జనభన సిహథించింథి తినడం ణాఖడం తుథింిఙడం ఆనంథింఙడం కోషం కహద ఇతయులఔు షహమం చేమడం 
కోషం.  బఖఴంతేతు నేిమించే అతేమతాభ భాయగం అందభీన నేమిింఙడం అందభ ిలయేంఙడం. భానఴపతు యొఔే దిాన ఔయాఴమం తన 
ణోటి ఴమఔుా లన నేిమింఙడం యహభికూ చతేధ ైంథ ి షహమం చమేడం యహభితు ఆనందంగహ ఉంఙడం. షభాజాతుకూ లఴే చలేనపడే ఴమకూా 
యొఔే జీయతం సహయధఔం అఴపతేంథి. అతేమతాభ ఆదామతిభఔ సహధన నేిభన లఴే గహ భాయుికోఴడం. ఈ లఴే బఖఴత్ నేిభన 
తృహినా ంచే బకూాతు ఇషా ంథి. "   

... శీ్ర షతమసహబ ఫాఫా, “డ ాల్డ ఇన్ గహడ్ కహతిుమస్ ధ స్ ” థఴిమయహణి 27ఏనిల్డ 1999 

http://www.sssbpt.ifo/ssspeaks/volume32/sss32p1-12.pdf 

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

ికటనలు

నిరాహ ంబో యిే శిక్షణాశిబ్రర్లు 

 ఇండియా  పటీర్ ా:  SVP ఴర్ే షహప్ 24-28 నఴంఫర్  2018, షంథిింఙ ఴలలన యహయు ళేభ య ఫ్ై్ట్ 
 99sairam@vibrionics.org 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume09/sss09-21.pdf
http://www.sssbpt.ifo/ssspeaks/volume32/sss32p1-12.pdf
mailto:99sairam@vibrionics.org
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 ఇండియా  పటీర్ ా : కేయళ AVP లకోషం VP ఴర్ే షహప్ 30 నఴంఫర్ & 1 డుల ంఫర్ 2018, షంథిింఙ ఴలలన యహయు. దభ 
య ఫ్ై్ట్  trainer-cc@in.vibrionics.org 

 ఇండియా  పటీర్ ా: AVP ఴర్ే షహప్ 6-10 భార్ి 2019, షంథిింఙ ఴలలన యహయు లయౌత 
య ఫ్ై్ట్ elay54@yahoo.com లేథా టయ్ౌతౄల న్ నంఫర్  8500-676 092 

 ఫ్ిన్్  డోర్ా గేన : SVP ఴర్ే షహప్ & భి శిర్ ల మిధార్  16-20 భార్ి 2019, షంథిింఙ ఴలలన యహయు డేతుమల్డ, య ఫ్ై్ట్  
 trainer1@fr.vibrionics.org 

 యలఎస్క ఏ  మణికన్ శూబట్ వి.ఏ : AVP ఴర్ే షహప్ 5-7 ఏనిల్డ  2019, షంథిింఙ ఴలలన యహయు షరహన్  య ఫ్ై్ట్  
trainer1@us.vibrionics.org 

 ఇండియా  పటీర్ ా: AVP ఴర్ే షహప్ 22-26 జూల ై 2019, షంథిింఙ ఴలలన యహయు లయౌత య ఫ్ై్ట్  elay54@yahoo.com   
లేథా టయ్ౌతౄల న్ నంఫర్   8500-676 092 

 ఇండియా  పటీర్ ా: AVP ఴర్ే షహప్ 18-22 నఴంఫర్ 2018, షంథిింఙ ఴలలన యహయు లయౌత య ఫ్ై్ట్ 
elay54@yahoo.com లేథా టయ్ౌతౄల న్ నంఫర్  8500-676-092 

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

అద్నముగ

1. ఆర్ోగయవయసము 

శూమానయజలుబున నివర్ ంచడం 

“యహమద ిఴచిిన తభహాత థాతుతు తుయహయణచమేలేతు లాతికూ చేయుఔుధఴేయఔ టిీంఙకోఔ అనంతయం ఓశదాలన లేయషఽా  
ఉండఔేధానయహమది భహఔుండా తుయహయణ ఙయమలు చేటీడం ఉతాభభు.. భతుఱ భుందషా  ఙయమలఔు లనకోఔ యశమాలన భభింత 
జఠలిభబయమ టట ల గహ చషేఔుంటృ ఉంటాడె ఆన ైన బమభు అతుశిఛతిభభమిు ఆంథోళనలణో యహమద ితీఴతియం అఴపతేంథి 1”… శీ్ర 
షతమ సహబ ఫాఫా 

1. శూమానయ జలుబు అంటేఏమిట?ి 

 సహభానమ జలుఫు అధేథిఎఖుఴ రహాష ఴమఴషా న(అనగహభుఔుే, ల నైస్, తౄహమభింక్స్ భభిము షాయ నేటఔి)పిాయతం చలేే ఔ 
తీఴఫి నై  యహమద.ి సహదాయణ జలుఫుఔు కహయణభబయమ థాథాప 200 ఔంటే ఎఔుేఴ షంకమలో య యైస్ లు ఉధానబ భన వభయీభు ఈ 
య ైయస్ లతునంటితు ఎదభొేధే వకూా ఔయౌగ ిలేద ఔనఔ జలుఫు అధథేి సహభానమఫ నైథ ిఅతు ఖుభిాంచాయౌ.2-5 

2. శూదారణ జలుబు యొక్ లక్షణములు 

గొంతేతృొ డుగహ అఴడం లేథా గొంతే భంట అధథేి సహదాయణ జలుఫు యొఔే తృహిథమిఔ లక్షణం థీంణోతృహట  తేభుభలు, భుఔుే 
కహయటం, ధాలకహ యందాిలు తుభోదిం డటం ఇయ ఔడా సహదాయణ జలుఫు యొఔే లక్షణాలు.యటణిో తృహట  అదనంగహ ఙయౌ, జాయం 
ఴచిినట ల గహ ఉండడం లేథాషాలంగహ జాయం తఖలడం, వకూా తగిగతృల బనట ల  గహ ఉండడం, గొంతే ఫొ ంఖుయు తృల ఴడం, దఖుగ  ఴంటియ 
ఔడా ఉంటాబ. కొతున అయుథ నై లక్షణాలు ఴణుఔు, ఔండభహల ధొపలు, ఖులాతె ఔనన, ఔండల ఔలఔ, తీఴఫి నై అలషట లేథా ఆఔయౌ 
భందగింప. ఇథ ిఔేఔే సహభ ిచ య భభిము ల ైనస్ లన పిాయతం చలేే థిాతీమ ఫామకటీభమిల్డ ఇధ పక్షన్ ణో ఔయౌల ఔడా  
ఏయడఴఙి2,4,6 

తాయగహ అలలతృల ఴడం, రహాషకూీమ లేథా  సాదమ షందన అదఔిం కహఴడం, భఖత, తలతృల ట , భూతంి షప యంఖులోకూ 
భాయడం అధేయ వభీయభులో డళీ ైడేశిన్ తథాాభహ సహదాయణ జలుఫు ఴషా ంథి అనడాతుకూ లక్షణాలుగహ చ ఴఙి.7 
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జలుబు ఫ్లల  అధవ వయదికభ న్ననమ దనథ:ి జలుఫు భభిము ఫ్లల  లేథా ఇనఽ ల్బ ంజా ఈ భెండె ఔడా యేభేాయు య యైస్ ల ఴలన ఔయౌగే 
రహాష షంఫందతి అంట యహమధలు ఇయ థాథాప కే లక్షణాలన ఔయౌగి ఉంటాబ. జలుఫు యొఔే లక్షణాలు తఔుేఴ సహా బలో 
ఏయడు తయుయహత తీఴభిఴపణాబ. ఫ్లల  లక్షణాలు భందసిహా బలో ఏయడఴఙి లేథా కసేహభి సఠహతేా గహ తీఴ ిలక్షణాలణో 
ఏయడఴఙి. జలుఫు నండు ఫ్లల  గహతు లేథా ఫ్లల  నండు జలుఫు గహతు ఏయడే అఴకహరహలు లేఴప. ఫ్లల ణో ఉనన ఴమకూాకూ కూ ఔండభహల 
ధొపలు భభమిు తీఴఫి నై దఖుగ  ఉంట ంథి. ఫ్లల  కహయణంగహ తీఴఫి నై అధాభోఖమ షభషమలు అనగహ నఽమమోతుమా, ఫామకటీభమిల్డ 
ఇధ పక్షనల , ఴంటయి ఏయడు ఆషతిలిో అడుభట్ చలేే భిలాతి భహఴఙి.2,4,5,6 

3. శూదారణ జలుబు లక్షణాలు 

 సూక్షమ జీవపలు: సహదాయణ జలుఫు అందయౄ అనఔుంట ననట ల  ఙయౌ యహణాఴయణాతుకూ ఖుభకిహఴడం ఴలన ఏయడద వభీయంలోతుకూ 
షఽక్షభ జీఴపలు యిేశింఙడం ఴలన జలుఫు ఔు ఖుభి అఴపణాయు.5 జలుఫు ఫ్లల  భెండఽ ఔడా భానఴపతు యొఔే ఔళైి భుఔుే 
గొంతేలో ఉండే రేలశ తృొ యల థాాభహ షఽక్షభ జీఴపలు లోయౌకూ యిశేించినపడె ఇయ ఏయడెత ఉంటాబ. 8 

బలహనీ ర్ోగనిర్ోధక వయవసథ . ఇథి ఇథ ిజలుఫున ఔయౌగించే షఽక్షభ జీఴపలు వభీయంలోతుకూ యిేశించి ఫలడటాతుకూ కహయణం 
అఴపతేంథ.ి సహదాయణంగహ వభీయంలో ముదటి రేీణ ియక్షణ ఴమఴషా భుఔుేఔు ఉనన రేలశభ తృొ యలు. ఇయ జలుఫున ఔయౌగించే దభుభ 
య ైయషల , ఫామకటీభమిా ఴంటియ లోయౌకూ యిేశింఙఔుండా తుభోదిసహా బ. కహతూ  య ైయస్ ఈ రేలశభ తృొ య న థాటి ఔణం లోతుకూ 
చొఙికొతుతృల బ అఔేడునండు ఇతయ   జీఴ ఔణాలఔు యహమనసహా బ. ఈ యధంగహ గహ భోఖతుభోధఔ ఴమఴషాన ై ట ీ  సహదించి వభయీంలో 
లాయడు యహమదితు తీఴతియం చేసహా బ.2,9 

నిరజయ్కరణం. ఇథ ిభతుఱలో లో తీఴ ిఅధాభోఖమ లాతితు ఔయౌగిషా ంథి.  థీతు కహయణంగహ భుఔుే  భభిము గొంతే యొఔే రేలశభ తృొ యలు 
తృొ డుగహ భాభనిపడె షఽక్షభ జీఴపలు షలబంగహ లోయౌకూ యిేశిసహా బ శ్రణాకహలంలో ఎఴభెధైా తుయాయ్ఔయణ లాతిలో ఉననథాసం 
అతునంఙద కహతూ యహణాఴయణం యేడుగహ లేథా తృొ డు గహ ఉననపడె షసజంగహధే వభయీభు తుయాయ్ఔయణం చ ంథి థాసం అధే 
తిిషందన ఔనఫయుషా ంథ.ి 7,8 

జలుబువయనా  : ఈ యహమద ిలాయడటాతుకూ 1 - 2 భోజుల భుంద నండే అంట యహమదిగహ యహమనషా ంథి. దఖుగ  భభిము తేభుభలు 
ఴలన ఫమటకిూ యహమనంచిన ఔలుఱతఫ నై తేంయల థాాభహ ఇథి యహమనషా ంథి. అలాగే జలుఫుఔు ఖుభెైన తృహింణాలు అనగహ భుఔుే 
గోడలు ఴంటయి ణాఔడం ఴలన ఆ యేళిిన యబియఙకొననటలబణ ేయహట ిథాాభహ భభొఔభకిూ యహమది షంఔీమించ ేఅఴకహవం ఉననథి. 
భుఔుే భభిము థాతు జీఴఔణాలఔు యయహణా చమేఫడే ఴయఔు జలుఫున ఔయౌగించ ేయ యైస్ భహమఴయణ ఉభతిలాలన ై యహమనా  కహద. 
ఈ య యైస్ యొఔే చినన మోణాద అనగహ ఔట ినండు 30 ఔణాలు ఇంత భాతంి ఔడా జలుఫు ఴంటి అంట యహమధల యహమనా  
చ ందటాతుకూ కహయణం అఴపతేంథి. భుకమంగహ నలల లఔు నలలల యొఔే భుఔుే జలుఫున ఔయౌగించే య ైయస్ ఔు దిానఫ నై ఴనయుగహ 
భఖిణింఫడెతేంథ.ి4 

ఔ అధమమనం కిహయం 80 రహతం ఇధ పక్షనల  ధయేుగహ భోఖఖీషా డ ైన ఴమకూాతు ణాఔడం థాాభహ అనగహ భుదద  న ట ీ కోఴడం లేథా 
ఔయచాలనం చమేడం థాాభహ యహమనసహా బ. అలాగే భోగి ణాకూన తలుప యొఔే నడుతు ణాఔడం థాాభహన లేథా భోగ ిణాకూన  తౄల న్  
ఉయోగింఙడం థాాభహ ఇలా యయధ యకహలుగహ ఔడా ఈ య యైస్ యహమనా  అబయమ అఴకహవం ఉననథ.ి8 

జలుబుకు గుర్ కవడం : ఫలళీనఫ నై భోఖతుభోధఔ ఴమఴషా ఉనన యహయు ఴమష న ైఫడునయహయు ఙంటి నలలలు లేథా 6 షంఴత్భహల 
ఔధాన తఔుేఴ ఴమష్ ఉనన నలలలు ఆషాభా లేథా రహాష షంఫందతి థీయఘకహయౌఔ రహాషకోవ యహమధలు ఉననయహయు ధఽభతృహనం 
ఴంట ిచ డె అలయహటల ఔు ఖుభి అబన యహయు జలుఫుఔు ఖుభి అఴాడాతుకూ ఎఔుేఴ అఴకహవం ఉననథి. భాయుతేనన యహణాఴయణం లేథా 
ఙలలతు యహణాఴయణ భలిాతేలలో భుఔుే యందాిలు తృొ డుఫాభ ిఉననపడె జలుఫు భభమిు ఫ్లల  ఔయౌగించే య ైయస్ చాలా తాయగహ 
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యహమనా  చ ందతేంథి. కొతున అధమమధాల కిహయం షభి అబన తుద ి లేఔతృల ఴడంణో తాిడుకూ లోధ ైన ఴమఔుా లు చాలా తాయగహ 
జలుఫుఔు లోనఴపణాయు.2,3,5,8 

నివరణ చేయలేని స్థతి. జలుఫున తుయహభింఙడాతుకూ భందలు గహతూ టీకహ ఴంటయి గహతు లేఴప. సయమభన్ భిధో య ైయస్ అధథేి 
జలుఫుతు ఔయౌగించే దిాన కహయఔంగహ పాయషా ధానయు. ఈ జలుఫు తుయహయణ తుమితాం షభెనై భంద యౄఔలనఔు భరిోధనలు 
కొనసహఖుతధ ేఉధానబ. 10,11 

4. ముంద్స ా జాగరతా్ లు 

ఔసహభి యహమద ిలక్షణాలు వభయీంలో ఏయడున తభహాత జలుఫు అభఔిటీడం సహధమం కహద ఇథ ిథాతు కోయు్న అభలు చేషఽా ధే 
ఉంట ంథ ిఅబణే ఉవభనం తృొ ందడాతుకూ షభయధఴంతఫ ైన ఙయమలు చేటీఴఙి.  

జలుఫు భహఔుండా న లేథా థాతు తీఴతిన తగిగంఙడాతుకూ భుంద జాఖీతాలు తీషకోఴఙి: 

 జలుఫు తృహియంపాతుకూ భుంద వభయీం ఇచేి  షఽక్షభ షంకణేాలన అయాం చషేకోఴడం థాతు తుయహయణ చేటీడం .9 

 చేతేలు యబంిగహ ఔడెకోేఴడం గహ ఎఴభెధైా ణాకూనపడె చేతిలో ఔతూషం 15 ల ఔనల  తృహట షఫుఫణోనఽ, యబఫి నైతూటణిోనఽ 
ఔడెఖుకొతు భి యబఫి నై ఫటీణో తేడుచి ఉయోగింఙడం 8,13 

 ఆభోఖమ ఴంతఫ ైన ఆహయ యదాధాలు, యోగహ, తృహిణామాభభు, వభీయంలో ఉనన భోఖతుభోధఔ వకూా న ంపదలఔు తగినంత తూటితు 
తీషకొనడం.2,8 

 1-2 ఔపల లేత కొఫఫభి తూళైి భోజుఔు భెండె సహయుల  ణాిఖడం ఴలన; పఙికహమ లేథా మాష్ గహర్డ జూస్ 1-2 ఔపలు ణధే ణో 
లేథా మిభమిాల తృొ డుణో ఔయౌన భోజుఔు భెండెసహయుల  ణాిఖడం ఴలన లేథా 3-5 ఙఔేల ణాజా తుభభయషం ఔ గహల ష తూటిలో 
ఔలుపకొతు భోజుఔు భూడెసహయుల  ణాిఖడం ఴలన.7,8 

షభబి ైన ఆభోఖమ షఽణాిలు తృహటింఙడం థాాభహ జలుఫు యహమనాతు అభిఔటీండు. తేభుభలేథా దఖుగ  ఴచిినపడె యుభాలు లేథా 
టిషమ నేర్ అడెడ న ట ీ కోయహయౌ. తభహాత చతేేలు యబంిగహ ఔడెఖు కోయహయౌ. యుభాలు తిభగిి ఉయోగింఙఴలల ఴలేా  యబంిగహ 
ఉతకహయౌ.2 

సహబ య ైతిమాతుక్స్: సహబఫాఫా యహయు అనఖీళించిన సహబ య ైతిమాతుక్స్ తుయహయణలణో జలుఫున తుయహభింఙండు. CC9.2 

Infections acute, CC12.1 Adult tonic, CC17.2 Cleansing, CC19.2 Respiratory allergies లేథా 108 CC 
ఫాఔు్ నండు కహఴలలన భమెిడీ లన ఎంనఔ చషేకొనఴఙి. లేథా SRHP మిశన్ నండు NM11 Cold, NM18 General 

fever, NM30 Throat, NM36 War, NM63 Back-Up (Booster), NM72 Cleansing, NM79 Flu Pack, NM86 

Immunity, లేథా భభే ఇతయ అనయ నై ఎంనఔ థాాభహ జలుఫు నండీ తుయహయణ తృొ ందఴఙి.  

5. శీఘర ఉశ్మధానికభ గృహ చిటక్లు  

 ఴంటలిో ణేభ తృల ఔుండా ఉండటాతుకూ లేథా డీ ళ ైడేటి్ అఴఔుండా ఉండడాతుకూ  షాఙఛఫ ైన గోయుయ ఙితు తూయు, లేథా ఆభెంజ్ 
యషం, లేథా య ఙితు ఆనల్డ యషం తీషఔుంటృ ఉండాయౌ. ఔయగహమలణో చలేన యషం లేథా య ఙితు ణధే ణో ఔయౌనన తుభభయషం 
ఴంటకిూ భంచియ. భదమభు, కహ భభిము కెన్ ణో ఔడున సల డా ఴంటయిహటితు యషభిాంఙండు.12,14 

 భుఔుే యందాిలు భూషఔుతృల బ నట్లల ణే యడేు ఆయభితు భుఔుేణో నలిఴలల ఉంట ంథి. భభింత షభయధఴంతంగహ తు 
చేముటఔు ఈ యడేు తూటలిో అలల ం, భోజేభభ,ి మూఔయౌీస్ నఽధ  న ఔడా యేమఴఙి. ఐణ ేయడేు తూటి తృహతఔిు భుకాతుకూ 30 
ల ంటమీీటయల దఽయం ఉండాయౌ.8 
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 గొంతే ఉవభధాతుకూ, ధాలకహ యందాిలలో గహయౌ యొఔే సౌఔయమ ఴంతఫ నై భహఔతృల ఔలఔు యేడుతూటితు తీషకోఴలల ఉంట ంథి.14 

 వభభీహతుకూ యరహీ ంతి తుఴాడం థాాభహ భోఖతుభోధఔ వకూా న ంతొృ ంథ ిఇధ పక్షన్ ఔు ఴమతిభఔేంగహ తృల భహడే వకూా  న యుఖుతేంథ.ి14 

అధవక మలయౌకలు లేథా మాశులా థిన స లు కూడా జలుబు విషయంలో సమరధవంత్ంగ నిచేశూా యి. ఇక్డ కొనిన నిరూనత్మ దన 
నివరణలు ప్ ంద్ రచ బడాడ యి: 

 షప, ణధే , దంచిన మిభమిాల తృొ డు కొేఔే చ ంచా తీషకొతు ఔ గహల ష యేడుతూటలిో యలే భోజుఔు భెండె భూడె సహయుల  
తీషఔుంట ేభుఔుే కహయడం తగిగతృల తేంథి. 8 

 20 ఆఴగింజలన తృొ డుచలే 1 షఽన్ ణధే ణో ఔయౌన ఉదమం యఖడెపన కాయ ఔడెపణో 48 భోజులు లయేలేా  జలుఫు ణో 
తృహట  చికహఔు న టేీ  గొంతే షభషమలు, దఖుగ  ఔడా తుయహభింఫడణాబ. 8 

 ఖున డె తేలల ఆఔులన గహతూ లేథా 7 సహాతుష్ త ైమ్ ఆఔులన 10 మిభమిాలణో ఔయౌన నఽభి భోజుఔు భూడె సహయుల  
తీషఔుంట ేజలుఫు తఖుగ తేంథ.ి 16 

 4 చ ంచాల ణధే , అలల ం యషంణో 2 చ ంచాల తుభభయషం భుతృహఴప ఴంతే తూయునన ఔపలో యలే ణాగణిే  ఙఔేట ిఉవభనం 
ఔలుగ తేంథి. 16 

 ణాజా య లుల యౌల భభిము యహట ిఉతతేా లు జలుఫు తుయహయణఔు అదబతంగహ తుచేసహా బ.17-20 

ర్ ెర్ెన్్ కోసం కవలస్న వ బ్ై్ట్ ఎడిస్క లు : 
1. Sri Sathya Sai Baba, Divine Discourse 29, Sathya Sai Speaks, Vol 9, 12.10.1969 
2. https://www.medicalnewstoday.com/articles/166606.php 
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3928210/ 
4. https://www.commoncold.org/understand.htm 
5. https://www.verywellhealth.com/over-200-viruses-cause-the-common-cold-770388 
6. https://www.cdc.gov/flu/about/qa/coldflu.htm 
7. http://www.ishafoundation.org/us/blog/natural-remedy-dehydration/ 
8. http://www.ishafoundation.org/us/blog/natural-remedies-prevent-soothe-winter-colds-flu/ 
9. https://www.webmd.com/cold-and-flu/features/stop-a-cold#1 
10. https://metro.co.uk/2017/08/02/we-may-finally-have-found-a-cure-for-the-common-cold-6824299/ 
11. https://www.nature.com/articles/d41586-018-05181-2 
12. https://www.pushdoctor.co.uk/blog/5-early-signs-of-a-cold-and-what-you-can-do-about-it 
13. https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html 
14. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/common-cold/in-depth/cold-remedies/art-20046403 
15. https://www.rd.com/health/beauty/natural-remedies-for-cold-and-flu/ 
16. https://isha.sadhguru.org/in/en/wisdom/article/home-remedies-for-the-common-cold 
17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11697022 
18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22280901 
19. https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/15-home-remedies-for-common-cold-and-

cough/articleshow/21952311.cms 
20. https://stylesatlife.com/articles/home-remedies-for-cough-and-cold/ 
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2. నూయ ఢియ్ల లో ర్ ెిషర్ వర్్ శుప్ 22-స్ెనెీంబర్ 2018  

AVP లు భభమిు VP లఔు నఽమ ఢుయ్ల లోతు సహబ ఇంట్భనేశనల్డ ల ంటర్ లో2018 ల న ీంఫర్ 22 ఴ ణథేీన టఙీయుల   11422 & 02059.  
ఆధాయమంలో భి ిశర్ ఴర్ే షహప్ తుయాళింఙ ఫడుంథి. ముతాం 19 భంథి తృహికటీశనర్ లు (భుఖుగ యు SVPలు) డుయ్ల NCR నండ,ీ 
ంజాబ్ అభాతషర్ నండీ కొేఔేయు హజయమామయు. సహబ గహమతిి తు 108 సహయుల  ఠంిచి యహణాఴయణాతున యత ిభచిి ఈ ఴయే 
షహప్ న తృహియంతేంచాయు.  

భెమిడీ లు తమాభీ లోనఽ ఇఴాడంలోనఽ తృహటింఙఴలలన తుమభాలన భభొఔేసహభి భననం చేషఔుధానయు:  

*ఆదయశ ఴంతఫ నై తుయహయణ ి ఉతాభ ఫ ైన పిాఴభు కోషం ఔతూష షంకమలో మివీభలన ఉయోగించాయౌ.  

https://www.medicalnewstoday.com/articles/166606.php
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3928210/
https://www.commoncold.org/understand.htm
https://www.verywellhealth.com/over-200-viruses-cause-the-common-cold-770388
https://www.cdc.gov/flu/about/qa/coldflu.htm
http://www.ishafoundation.org/us/blog/natural-remedy-dehydration/
http://www.ishafoundation.org/us/blog/natural-remedies-prevent-soothe-winter-colds-flu/
https://www.webmd.com/cold-and-flu/features/stop-a-cold#1
https://metro.co.uk/2017/08/02/we-may-finally-have-found-a-cure-for-the-common-cold-6824299/
https://www.nature.com/articles/d41586-018-05181-2
https://www.pushdoctor.co.uk/blog/5-early-signs-of-a-cold-and-what-you-can-do-about-it
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/common-cold/in-depth/cold-remedies/art-20046403
https://www.rd.com/health/beauty/natural-remedies-for-cold-and-flu/
https://isha.sadhguru.org/in/en/wisdom/article/home-remedies-for-the-common-cold
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11697022
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22280901
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/15-home-remedies-for-common-cold-and-cough/articleshow/21952311.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/15-home-remedies-for-common-cold-and-cough/articleshow/21952311.cms
https://stylesatlife.com/articles/home-remedies-for-cough-and-cold/
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*కొందయు తృహికటీశనయుల  చేషా ననట ల  CC10.1 Emergencies, CC12.1 Adult tonic, CC15.1 Mental & Emotional 

tonic, మర్ యు CC18.1 Brain disabilities లన అఴషయఫ ైణ ేత అతున తుయహయణల లోనఽ ఔలఔడద.  

*తృహియధనణో భెమిడీ లన తీషకోయహలతు, 
గోయలు గహతూ మివీభం ఔయౌనన తూటితు 
గహతూ ధోటలిోతుకూ తీషఔుధే తిీసహభి 
యదగిహ ఱకే్స చ మమడం ఴలన భభింత 
పిాఴ ఴంతంగహ తుచేషా ందతు  
నేశంటల ఔు చ తృహయౌ.  

*మిగయిౌ తృల బన తుయహయణి ఏథ నై ఉంట ే
ముఔేలఔు ఉయోగించాయౌ.  

*య ల నస్ కూట ీ న లేథా ఔతూషం 
ఎఫ భెాతూ్ భెమిడీతు ఎఔేడుకూ య యిధా ఎలలయళేలా దఖగయ ఉంఙకోయహయౌ.   

భోగికూ థీయఘకహయౌఔ భభమిు తీఴఫి ైన యహమధల యశమంలో థతేుకూ తృహిదానమత ఇయహాయౌ అధే యశమంలో రిోనతాయ కహయమఔీభం 
తుయాళింఙఫడుంథి. డాఔీర్ అఖగభహాల్డ గహయు తన ల ైేప్ కహల్డ లో థీతుకూ షభాదానం ఇషఽా  భనమిచేి  తుయహయణులు ణాభంతట ణాభు 
భోగహతున నమం చమేలేఴతు అయ వభీయభులో భోఖతుభోదాతుకూ కహఴలలన కిూీమన యఖేఴంతం చేల తనఔు ణాధే నమం చేషఔుధే 
భలిాతి ఔయౌసహా మతు చ తృహయు. ఔనఔ థయీఘకహయౌఔ, భభిము తీఴఫి నై యహమధలఔు లేథా కేసహభి అధఔే థీయఘకహయౌఔ యహమధలు నమం 
చేమడాతుకూ మితినలేా   అంతభీలనంగహ ఉనన వకూా భెండె భూడె యపాగహలుగహ యడగొటీఫడు ఈ తుయహయణ కిూీమ యగేహతున తగిగసహా బ. 
ఔనఔ భోగకిూ ఔటి ఔంట ేఎఔుేఴ యహమధలు ఉననపడె ఫాగహ ఇఫఫంథిఔయఫ నై భోఖ లక్షణాలతునంటికూ ముదట తృహిదానమత ఇచిి 
చికూత్ చ మామయౌ లేథా పభహతన ఫ నై థయీఘకహయౌఔ యహమదికూ చికూత్ తృహియంతేంచాయౌ. అలాగ ేథయీఘకహయౌఔ ఙయభ భోఖ యశమంలో పలలల ట్ 
తీఴంిగహ ఉంట ందతు ఔనఔ OD ణో తృహియంతేంచి నేశంట యొఔే భలిాతితు ఫటిీ  మోణాద న ంఙకోయహలతు షశీం చేమఫడుంథి.  

ఈ ఴర్ే షహప్ లో తృహలయగ నన తిీ ఔేయౄ తభలో భోఖతుభోధఔ వకూా న ంపదలఔు, తభ భానలఔ రహభీయఔ యబతిఔు, భోగహలు 
భహఔుండా తుయహయణఔు భమెిడలీన తీషకోయహలతు తుయణబంచాయు. ఎంనఔ యశమంలో కొతున ఉతాభఫ ైన తుయహయణలు ఖతంలోతు 
గహమాల తుయహయణఔు CC10.1 Emergencies భానలఔ పాయోథేాగహలు గహమాల తుయహయణఔు 15.1 Mental & Emotional 

tonic, శ్కభా కోసం CC12.1 Adult tonic మర్ యు ిక్షాళ్న కోసం  CC17.2 Cleansing, చిఴభి భెండఽ  ఔ థాతు తయుయహత 
ఔటి ణిామభానమ భెమిడీ లుగహ యహడాయౌ. అఴషయఫ ణైే నశేంటల ఔుఔడా యటితు ఉయోగింఙ ఴఙి.   
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                                                             ఓంశీరశూయిర్మ్! 

 
 
 

సహబయ ైతిమాతుక్స్... ఉచితఫ ైన, ధాణమఫ నై య దైమషంయక్షణ థవిలో -  భోఖులఔు ఉచితం 
 


