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డా. జిత్ కె. అగగమాల్ డెస్క్ నఽండ ి 

ిమబ ైన నుహికటీశనయలఔు, 

ించ భానఴ యలుఴల దనిోత్ఴంగహ ఔడా నుహటషిా నన భన  మిబ నై బఖరహన్ ఫాఫా రహమ ిభసో త్ఴ రేడెఔ ‘ఆమహధనా 
దినోత్ఴం’ షందయౄంగహ మీఔు రహిషా ననందఔు నేన చాలా ఔాతజుు డన. ఆమహధనా దినోత్ఴం షందయౄంగహ ఈ న ల ముతాం, బఔుా లు 
తభ సాదమాలన యదిి  చమేడానిక ిభమమిు తభని తాభు  షంష్మించఔునే ఆధాెత్మఔ సహధన ల ైన ేిభ భమమిు క్షభ 

చటృీ   మిబమిిషా నానయు. ఈ రడేెఔ షందయౄంగహ ఱిహంత్మ నిలమంలో యనించిన సహామి షింఖం యొఔ్ భుకయె దేేవెం  ళామ 

మఴియాన కోషం ఏఔతాానిన  ంను ందించకోఴడం. ర ైనృియోనిక్స్ నుహికటీశనర్ యొఔ్ భుకె లక్షణాలు ేిమించడం, క్షమించడం 

భమిము అంకతిఫాఴంతో నిసహాయా ళేఴ చమేడం అని బేభు నభుతేనానభు. అనినంటిఔంటే మించి,  ర ైనృియోనిక్స్ సహధన 

చేమడం దాామహ ఫదే ఫారహలని అధిఖమించి ళామ మఴియానన రఖేఴంతం చేమడానికి షహమడెతేంద.ి సహామి ఏభనానయంట,ే 

“తష్, తీయామాతలిు, ఖీంథాల అధెమనం, జం దాామహ ఈ జీయత భహషభుదాినిన దాటలేయు. ళఴే చేమడం దాామహ భాతబి ే

దానిన సహధించఴచు..... బఖఴంతేడె అందమలిో నిఴళషా నానడనే నభఔంతో తి్మ ఔ్మకిట ళఴే చమేండ ి”…. షతెసహభ ళుక్స్, 
రహలెమ్ 35. భన భందయం ఈ షందేఱహనిన భన సాదమాలోల  భమిము భన భనష్లలో దాఢబ నై భుద ిరషేఔుందాం. 

సహామి యొఔ్   ైషందవేం యొఔ్ షఽూమిాతో ని చేళన అనఔే భంద ిర ఫైరి  అఫాెషఔులతో ఔయౌళ నిచేమడం భా అదాశీం. డాఔీర్ 

నంద్ అఖమహాల్ 10608...ఇండిమా 9 ఏిల్ 2019 న భమిము జయజా బ ంటస్క 01159…కరీ భేలమా16 ఏలి్ 2019 న సహామిలో య్నబ నై 

రహయాలన ఫాయబ నై సాదమంతో మీతో ంచఔుంటునానన. భా ర ైనృయిోనిక్స్ మిశన్ లో రహమియుఴపయు గొు నామఔులు. 2012 
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నండ ిళనిమర్ నుహికటీశనర్ గహ ఴపనన డాఔీర్ నంద్ అఖమహాల్, ఆమన ఫాయె 02817...ఇండిమా తో ఔయౌళ ఫ ంఖళొయు భమమిు భుంఫ లైలో 
అనఔే శిక్షణా శినృమహలు నియాఴ ంచాయు. ఆమన తన ఇంట ిఴదే భమమిు భుంఫ లైోని సహామి ఆవీభబ నై ధయక్షతేంిలోని మఖెుెలర్ 

ర ైఫరి  కిలనిక్స ఴదే ఎుటిఔపుడె  యుఖుతేనన మోఖులఔు ఆదయశనుహిమబ ైన షంయక్షణన అందించాయు. ఴెకిాఖతంగహ ననే ఔ భంచి 
షనినఴ తేడిని, షసచయుడిని కోలోుమాన. జయజా బ ంటస్క, 1999 నండి నుహికటీశనర్  గహ చాలా అంకితఫాఴంతో ని చేషా నన 
కహయుణెభూమిా భమమిు  కరీ భలేమా యొఔ్ SSIO యొఔ్ జాతీమ నుహలఔ షంషా (కౌని్ల్) అధెక్షుమహలు. నుహెంకిీమాస్క 

కహెన్ర్ తో ధ యైెంగహ నుో మహడ ిషాయగషా ల ైనాయు. సహభ ఆయగన ైజశేన్  భమమిు ర ైనృియోనిక్స్ దాామహ ఆబ  చళేన ఆదయశనుహిమబ ైన 

ళేఴలన కోలోుతేనానభు . 

ించరహెాంగహ సహా నిఔ న లరహమీ ర ైనృియోనిక్స్ షభారేఱహల షంకె  యుఖుతేనన యబయబ నై ధోయణిని నేన ఖభనించాన. 
ఇటుఴంట ిషభారఱేహలన  నియాఴ ంచడంలో, ఴచిున రహయు అయాఴంతబ నై చయులలో నుహలగగ నడం దాామహ భన నుహికటీశనర్్ 
చఽపతేనన ఉతా్సం, సహభయేయభు భమిము నిఫదిత నాఔు చాలా ఉతా్హనిన ఇసోా ంది. షభారేఱహలలో తిెక్షంగహ అందయు ఔ్ 

చోట ఔయౌళే అఴకహవం లేని చోట, ఇంటమనెట్ టెకహనలజీ (ళ ై్ప్ లేదా ఇతయ ఆన్ ల ైన్ షభారేవ సహధనాలు) దాామహ నియాఴ ంచకోరహలని 

నేన షఽచిషా నానన. తిీ షభారేఱహనిక,ి భుందగహన ేషభారేవంలో చముించ ేఅంఱహనిన నుహికటీశనర్్ ఎంచకోరహయౌ భమమిు ఈ 

షభారేఱహలన భమింత అయిఴంతంగహ ఴపండటానికి రహమి షంఫంధిత కషేలు లేదా చికతిా్ షంఫంధతి అనబరహలన 
ంచఔునేందఔు తమాయుగహ ఉంచకోరహయౌ. అటు భట చయుల భమమిు తీమహనాల సహమహంఱహనిన ర ైనృియోనిక్స్ ఔభూెనిటీ 
రహమతిో ంచకోరహయౌ. 

శిక్షణా శినృమహలు నియాఴ ంచేటీపుడె ర ైనృయిోనిక్స్ సహధన మీద  యుఖుతేనన అభియుచి భమమిు ళామ-అభిఴాదిి  కోషం (ళామ-

మఴియాన లక్షెంతో) యయధ దితేల కోషం  యుఖుతేనన ఆషకిా లాంట ిభమకిరనిన ఉతేాజఔయబ ైన నుో ఔడలు ననే ఖభనించాన. ఇద ి

చాలా భంచి షంకతేం. క్షభ, ేిభ, ఔయుణ భమిము షసనం అనే లక్షణాలతో ఔడని భంచి ఆలోచనల భుకయె దేేవెం భనందమికట 
త యౌళనుటికట, ఇయ సహధాయణంగహ భన భనష్లలోన ేఉంటాభ. ఈ ఖుణాలని ఆచయణలో  టిీ, ఔాతజుతతో ఔడని భంచి 

ఫారహలతో భనం ఆమోఖె మయిక్షణకెై ళఴే అందషిా ననపుడె అదౄతాలు జయుఖుతామని ననే నిజంగహ నభుతేనానన. ఔ 

ళిది ఫౌది షనాెళ, థచి్ నాట్ సన్్ కిహయం, “భనం ఇతయులఔు అందించ ేఅతెంత యలుర నై ఫసుభత్మ  భనేభి. భనం  

ేిమించేరహమిని సాదమూయాఔంగహ ఆయౌంఖనం చషేఔుననపుడె రహయు పఴపాల ఴల  యఔళసహా యు. ” 

మహననన ఈవాయభ దనిోత్ఴంతో, భన భందయం భన భాయగంలో ఴచిున తి్మ జీయకి భమమిు నుహియినల దాామహ నమంచళేే రహమి 
అందమిక ితయౌల ేభి భమమిు దమ ంచడానికి సహధన చదేాే ం. మీయందయౄ ఆనందంగహ ఉండండి! 

సహభక ిేిభూయాఔ ళేఴలో 

జిత్ క ెఅఖమహాల్ 

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

   తృికటీషనయల వివమలు  

నుహికటీశనర్ 10596 .. ఇండిమా చమతి ిఅంవంలో గహీ డెెభేశన్ భమమిు టెలైమింగ్ లో డిను ల భా తీషకరని, 5 షంఴత్మహలు నుహఠఱహల 

ఉనుహధాెముమహయౌగహ, తయురహత సహా నిఔ ఔయాఱహలలో 18 షంఴత్మహలు మకీ్షా ఇనిాజిలేటర్ గహ నిచేఱహయు.1999 లో తన ఇంటిక ి
దఖగయలో జమిగని నామహమణ ళఴేలో నుహలగగ నన తయురహత ఆబ  సహభ షనినదలిోక ిఴచాుయు. అుట ినండ ిఆబ  సహభ షంషా 

యొఔ్ అనేఔ ళరేహ కహయెఔీభాలలో చయుఔుగహ నుహలగగ ంటుంనానయు, ఉదాసయణకి షంఴత్మహనికి మెండెసహయుల   ఱిహంత్మ ళేఴ, నుహటఱహల 
యదాెయుి లకి ధిభ, దిాతీమ ఫాశలన ఫర ధించడం, ఔుటుీ  ని నయేుడం అలాగ ేదఖగయలో ఴపనన భుమకిరిహడలోల నఽ భమమిు 
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"గహీ భ ళఴే" కిీంద దతాత తీషఔునన గహీ భాలలోని ఴయోజన భఴ ళలఔు టెలైమింగ్ ఴంటయి. ఆబ  తిీరహయం జమిగ ేముఫ లై్ కిలనిక్స లో 
ఔడా ళేఴలంది షా నానయు.  

24 షంఴత్మహల ఴమష్లో, తన ఫాలెం నంచి ఓశధ ముఔ్ల టల  ఴపనన అభియుచితో ఆబ  
ఇంటలల  కరనినంటిని  ంచకరనానయు. ఈ ముఔ్లన ఉయోగించి, ఆబ  తనఔు, తన 

ఔుటుంఫానిక,ి ను యుఖురహమిక ిభమిము జంతేఴపలఔు ఖత 40 షంఴత్మహలుగహ చికిత్ 

చేషా నానయు. ఉదాసయణఔు, జలుఫు, దఖుగ  భమమిు కటళల  నొపుల నండ ిఉవభనం కోషం ఆబ  
ఇంటలల   మిగని ల  తో లుని షఽప్ తమాయు చేఱహయు. అలాగ ేనలేల యు కహడల సీే్క తో IBS 
భమిము యమగిని ఎభుఔలుఔు ర ైదెం చేమడానికి భమమిు రహయయౌ ఆఔుల ఆయమ ిదాామహ 

దోభలన నుో గోటీడానిక,ి ఉఫృషం నండ ిఉవభనం ను ందటం లాంట ిరహటకిి ఉయోగించరేహయు.  ఉడకిించిన ఆఔుల నండి 
ఆయమితో ఆబ  భనఴమహయౌక ిఴచిున దదే యలతో ఔడని ర ైయల్ జామహనిన ఔ మోజులో నుో గొటాీ యు. తన ను యుఖు రహమతిో 
భాటాల డేటపుడె, అలాగే సహా నిఔ నుహఠఱహలలు భమమిు షమిత్మ షభారఱేహలలో భాటాల డటానిక ిఆహానించినపుడె ఆబ  ఓశధ 

ముఔ్ల ఖుణాలని భమమిు తన అనబరహనిన షంతోశంగహ ంచఔుంటాయు. 

ఈబ  2009లో ముఫ ైల్ బ డఔిల్ రహెన్ ళఴేలో నుహలగగ ననపుడె సహభ ర ైనృయిోనిక్స్ ఖుమంిచి త లుషఔునానయు. ర ంటనే ఆబ  
తయచగహ ఱహాషకోవ ఇన ూక్షనలతో ఫాధడెతేనన తన కరడెఔు కోషం షమీంలోని నుహికటీశనర్  దఖగయ అనుహభంట్ బ ంట్ 
తీషఔునానయు. ర ైనృియోనిక్స్ చికతి్తో తన కరడెఔు ఆమోఖెం తాయగహ బ యుఖుడనిపుడె ఆబ  ఆవుయెనుో భ చాలా ఆనందడ ి
ర ంటనే ఆబ  కోయు్లో ేయు నమోద చేభంచకరనానయు. ఏిల్ 2009 లో, భుంఫ లైోని ధయక్షతేంిలో ముదటి ర ైనృియోనిక్స్ 
శిక్షణాశినృయం నియాఴ ంచినపుడె, ఆబ  AVPగహ అయ్త సహధంిచి తయురహత ఆబ  2013 లో VP అమాెయు.  

ఆబ  ర ైనృమినిక్స్ చికతి్ తనఔునన కహయౌ నమహలు ఉనృృనోు భే రహెది(రమేికోజ్ యన్్)కి షంఫందించిన చికితశ దాామహ నుహియంభించాయు. 
తిీ న లలో ఔసహమి ఆబ  షమీంలోని ఴాదాి వభీంలో ఴపనన  దేరహమకిి ళఴే చేమడానికి ర ళైతేంటాయు. నుహికటీశనర్ అభన 
తయురహత, ఆబ  CC3.1 Heart tonic + CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC12.1 

Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic…TDS అఔ్డ ఴపనన  దేరహమకి ిఇఴాడం నుహియంభించాయు. ఇయ రహమనిి 
ఉలాల షంగహ భమిము ఱిహంతంగహ చేఱహభ. ఴాదాి వీభంలో నీయు భమమిు ఆహయం ఔలులతం కహఴడం ఴలల  ఴచేు రహెధలన 
నిరహమించడానికి ఔడా ఇద ిషహమడింది. 

ఆబ , భమో భుఖుగ యు AVPలతో నుహటు, రహయం యడచిి రహయం తి్మ ఖుయురహయం భమమిు వనిరహయం దఖగయలో ఴపనన మెండె 
దేరహలమాలలో మోఖులఔు చికతి్ చషేా నానయు. ఇదేయు షహమఔులు ళసహలఔు లేఫుల్ అత్మకించడం భమిము ళసహలన చకె్య 
భాతలితో నిండభు లాంట ిషహమం చషేా నానయు. ఆబ  ఇుటిఴయఔు 11000 భందకిి  ైగహ మోఖులఔు మోఖ యభుఔుా లన  
చేమఖయౌగహయు. ఆబ  దయీగకహల రహెధల ైనటుఴంటి కహయౌ ళయలు ఉఫృడం, ఉఫృషం, మోకహయౌ నొపులు (ఆయామెటైసి్క), అలాగే దదే యుల , 
తాభయ ఴంట ిచయ రహెధలతో ఫాధడెతేనన మోఖులఔు యజమఴంతంగహ చికతి్ చేసహయు. భుకెంగహ, భుంఫ లైో అధఔి తా్మడతిో 
ఔడని జీఴనఱ యైౌ కహయణంగహ ఆబ  అనేఔ నిద ిషంఫందతి యుఖతలన నుో గొటీడంలో గొు యజమానిన సహధించాయు. 

షమిలీగహ నుహికటీస్క చమేడం దాామహ చాలా ఆనందం భమిము నయేుుకోఴడానికి చాలా షహమడెతోందని భమమిు అంతయగతంగహ, 
ఫాసెంగహ అందయు ఔటే అన ేఫారహనిన  ంచిందని ఆబ  చ నుహుయు. ళఴే చేమడానికి ఇచిున ఈ షఴమహా ఴకహఱహనిక ిఆబ  సహామికి 
చాలా ఔాతజుతలు త యౌమచేషఔుంటునానయు. మోఖులు రహమి మోఖం నమం అభనపుడె రహమ ిషంతోశఔయబ నై భుకానిన చఽడటం 
ఆబ ఔు ఎంతో షంతాాని ఇషా ంది. 
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ఔీభం తుఔుండా నఽెస్క ల టర్్ లోని షభాచాయం దాామహ తనన తానగహ యశమ మజిాు నానిన  ంను ందించఔుంటునానయు. ఆబ  
ఔుటుంఫ ఫాధెతల కహయణంగహ ఖత 3 షంఴత్మహలుగహ పటీమిాకి ర ళలలేఔనుో భంది. కహనీ, భుంఫ లైో నియాఴ ంచే మపి ిశర్ 
ళ మినార్ లఔు హజయభేె అఴకహఱహనిన ఆబ  ఴదలుకోలేద. షంఴత్యంలో న ల యడచిి న ల జమిగే షభారేఱహలలో ఇటీఴల 
నియాఴ ంచిన ఔమోజు మపి శిర్ షభారేవం నండి CC12.1 Adult tonic భమమిు  CC17.2 Cleansing దాామహ రహెధలన 
మహఔుండా నిరహమించఴచుని నయేుుకోఴడం చాలా ఆనందంగహ ఉంది. ఆబ  తనతో షహ తన మోఖులఔు ఈ కహంఫర లన షఽచించడం   
నుహియంభించాయు.  

ర ైనృియోనిక్స్ సహధన చేమడం దాామహ ఆబ  మోజురహమ ీషభషెలన ఇఫృంది లేఔుండా ఎదమో్నే ఆతయఱహాసహనిన  ంచఔునానయు.  
ఈ సహధన దాామహ ద ఴైతాానికి దామతిీళే షాచఛతన సహధించఴచుని ఆబ ఔు నభఔంగహ ఉంది. భుంఫ  ైఴంటి అధఔి జనాఫా ఴపనన 
 దే నఖమహలోల  నిఴళంచే రహయు ర ైనృియోనిక్స్ కోయు్ చేళ నుహికటీశనర్్ గహ భామి తభ భంచి కోషం, తభ ఔుటుంఫం, ను యుఖురహయు, 
ళేనఴ తేలు భమమిు షభాజానిన ఫాఖుచషేకోరహలని ఆబ  ఫాయషా నానయు! ర ైనృియోనిక్స్ తన ళామ-మఴియానఔు 
షహమడిందని,  తన ఔుటుంఫానిక ిఆనందానిన ఇచిుందని ఆబ  చాలా ఔాతజుతలు త లుపతేనానయు. 

ంచఽకునన కసేఽల వివమలు: 
 త లలఫటీ అఖుట(లుకోమిమా) 
 అయచేత్మలో భచులు  
 దీయగకహయౌఔ భుఔు్ దఫిృడ (కోీ నిక్స ఫాల క్్స ళ ైన స్క్) 

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

నుహికటీశనర్ 02836… ఇండిమా అగిీఔలుయల్ ళ ైన్్ లో గహీ డెెభటే్, 2007 లో భహమహశీర మహశీర బిుతాంలో నుహర్్్ అండ్ గహమె్న్్ 
యఫాగహనికి ళనిమర్ అధికహమగిహ దయ యయభణ చఱేహయు. అతన ఔిాత్మ టల  ఆషకిా ఴలల  భమిము  
తన తాత నండి ఔిాత్మ ర ైదెం నయేుుఔునానయు. ఆమన బిుతా షమీాషలో ఴపండగహ తన 
ళేనఴ తేడి నండ ిసో మియోత్మ యొఔ్ నుహిథమిఔ అంఱహలన నేయుుఔునానయు.  తయురహత 
దానిమీద ఇశీంతో తన ఔుటుంఫం, ళేనఴ తేలు భమిము ఆపషలోని షసచయులఔు భందలు 
ఇషా ండరేహయు. 1980  నుహియంబంలో సహామి షనినధలిోక ిఴచిున తయురహత, అమన సహభ షంషా 
యొఔ్ యయధ ఆధాెత్మఔ కహయెఔలానుహలోల  నుహలగగ నడం నుహియంభించాయు. 2009 లో తన నిరహషంలో 
ఖుయురహయం జమిగని బజన షభమంలో, భుంఫ లైో ర ైనృియోనిక్స్ ఴయ్షహప్ జయుఖుతేననటుల  
ఆమనఔు త యౌళంది. ర ంటన,ే ఆమన , ఆమన ఫాయె ఇదేయౄ ఴర్్ షహప్ లో చమేహయు, బే 2009 లో 

AVP భమమిు 2011 జనఴమలిో VP గహ తయురహత, అకోీ ఫర్ 2011 లో ఆమన ఱిహంత్మ నిలమంలో SVP కోయు్న ూమిా చేఱహయు. 

ూమిా యఱహాషంతో, ఆమన ఖత 10 షంఴత్మహలగహ తన నిరహషంలో 4000 భందిక ి గైహ మోఖులఔు చికతి్ చేఱహయు. ఆమన 
యజమఴంతంగహ చేళన చికిత్లలో యఔా కహన్ర్ (లుకమేిమా), ఖుండ  భమమిు జీయా యుఖతలు, చ ఴపాలలో ఖుయ భనడం 
(టినినటస్క), థ మైహభడ్ ఖీంథ ితఔు్ఴగహ ని చమేుట ఴలన ఔలుఖు షఽా లకహమత (ఴ ైనుో థ ైమహభడిజం), జుటుీ  మహలడం, తలనొు, 

నోటి ూతలు, భూతిండాలోల  మహళైు, భానళఔ యుఖతలు, కటళల  నొపులు భమిము చయ రహెధలు ఉనానభ. భాట నుో భన 5 

కేషలతో ఆమన యజమం సహధించాయు( ఔ కషే „కేస్క ఴ షీమీస్క‟ కిీంద ఈ షంచిఔలో ఇఴాఫడింది). 

దీయఘకహయౌఔ అనామోఖెంతో ఫాధడెతేననమోఖులఔు శ్రగర ఉవభనం ఔయౌగించడానిక,ి అతన యఱలలశణల కోషం లేదా కహయణాల కోషం 
ఎఔు్ఴ షభమం కేటాభంచఔుండా, మోఖ లక్షణాల ఆధాయంగహ భాతబిే నిరహయణలన భందలు ఇచేురహయు. ఈ యధానంతో, 1 
లేదా 2 రహమహల తయురహత జమగి ేతన ముదట ిషమీక్షలో చాలా భంది మోఖులు బ యుఖఴపత  తదాామహ ఆమన ై భమమిు 
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ర ైనృియోనిక్స్  ై యఱహాషం  ంను ందించడానిక ిషహమడెతోంది. పమోఖత్మ న భదగిహ ఉందని అతన ఔనగొనన షందమహౄలలో, 
మోఖ కహయణానిన ఖుమిాంచి ఆమన మోఖ నిరహయణకె ై108 ళళ ఫాక్స్ లేదా SRHVP ని ఉయోగిషఽా  తగని భంద తమాయుచేమడం 
షభుచితంగహ ఫాయసహా యు. 

ఆమన ఉదేేవెకిహయం, ఆధనిఔ జీఴనఱ యైౌని అధిఔ తా్మడెలతో నుహటు రహతాఴయణంలో కహలుశెం భమమిు మేడభిశేన్ లన 
మఖిణనలోకి తీషకోని తి్మ మోగికి భుందగహ భనష్న ఱహంత్మంచేమడానికి భమమిు మోఖ నిమోధఔ వకిాని  ంచడానికి కహంఫర  
ఇరహాయౌ. ఆమన అనబఴంలో, CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 

disabilities ఔల ఇఴాడం దాామహ చాలాభందిక ితామిత నిరహయణ భమమిు భమింత ఆమోఖెఴంతేలు కహఴడానికి 
షహమడా్ భ. 

అనఔే రహెధలఔు షంఫందించి తమాయుచేళన 108CC (సహధాయణ కహంఫర )తో యమకిి చాలా ఆనందంగహ ఉంది. ర ైనృియోనిక్స్ యొఔ్ 
అదౄత ఫిారహనిన భమిము ముఔ్లు, జంతేఴపలు భమమిు భానఴపలు అఴషయబ నై ఔింనలన తీషకరని నమం 
ను ందతేనన అదౄతాలని చఽఱహయు. మోఖులఔు చికతి్ చమేడానికి భుకెంగహ కమదీ నై ర ైదె చికతి్న చభేంచకోలేని 
నియుదేలకి ర దైెం చళేేందఔు తనఔు తిేెఔబ నై అఴకహవం ఇచిున ఆ దఴేపనికి తిేె ఔ ఔాతజుతలు త యౌమచషేా నానయు.  

ంచఽకునన కసేఽల వివమలు : 
 భాట తృో వడం 
 భానసక దాడులు 

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

వ ైఫరి మిశ్రభాలు ఉయోగ ంచిన కేసఽల వివమలు  

1. తెలలఫటీ అగుట(లూకొమ మ) 10596..ఇండిమా  

38 ఏళల  భఴ ళ ఖత ఆయు షంఴత్మహలుగహ ఫాగహ రహషనతో ఔడని త లలఫటీతో ఫాధడెతోంది. దీనిఴలన ఆబ  మోజురహమీ నలన 
కరనసహగించడానికి చాలా ఇఫృందిగహ భామింది. దాంతో ఆబ  చాలా నిమహవఔు ఖుమెైంది. ఇతయ చికతి్ల కయుు బమించలేని ఆబ  రహట ి
కరయఔు మిత్మనంచలేద. 2017 నఴంఫర్ 17న, ఆబ ఔు ఈ కిీంద చఽన మెమిడీ ఇఴాఫడంిది: 
CC3.7 Circulation + CC8.1 Female tonic + CC8.5 Vagina & Cervix + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies…TDS 

5 మోజులోల , త లలఫటీ భమమిు ఫలఴీనత 25% తగిగంది భమమిు ఔ న లలోన,ే త లలఫటీ భమిము రహషన ూమిాగహ ఆగనిుో భంది. 
ఆబ ఔు ఎటుఴంట ిఫలఴనీత, నిమహవ త్మమగిి మహలేద. 17 డిళ ంఫర్ 2017 న, మోతాద BD క ిభమిము 2 న లల తయురహత OD క ి
తగిగంచఫడింది. మోగి మోతాదన భమింత తగిగంచడానిక ిఇశీడనందన OD  ైన ేకరనసహగషిా నానయు. ఏిల్ 2019 నాటిక ి
లక్షణాలు పనమహఴాతం కహలేద. 

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

2. అయచేతులలో భచచలు10596... ఇండిమా  

51 ఏళల  భఴ ళ ఖత ఏడాద ికహలంగహ తన అయచతేేల ై నియంతయం దయదతో ఴపండ ేభందనుహటి భమమిు నలలట ిభచులు ఔయౌగి 
ఉంద,ి మోగ ిఅలోల త్మ చికతి్ కోషం  దే ముతాంలో కయుు చేళనా ఎటుఴంటి ఉవభనం ఔలుఖలేద. ఈ మళిాత్మ ఆబ న చాలా 
నిమహవఔు ఖుమచిళేంది. ఫటీల షఫుృ ఴలల  ఆబ ఔు అల మీీ ఴచిు ఉండఴచుని ఫాయంచింది. 9 ళ  ీంఫర్ 2016 న, ఆబ ఔు ఈ కిీంది 
మెమిడీ నోటదిాామహ భమమిు నఽన లో ఔయౌ అయచతేేల ై మహమడానికి ఇఴాఫడింది: 
CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies…TDS  
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2 రహమహలలో, దయద తగిగ  నుో భంది , మెండె అయచతేేల  ైభచులు 25% తగహగ భ. తయురహత్మ 2 రహమహలోల , భచులు ఇంకహ తగహగ భ. 
14 రహమహల చికతి్ తమహాత, 21 డళి ంఫర్ 2016 న, భచులు ూమిాగహ ఔనభయుగెైంది. ఎటుఴంట ికయుులు లేఔుండా అటుఴంట ి
షభయాఴంతబ నై భమమిు అంకితబ ైన చికిత్ సహధెభని ఆబ  నభలేఔనుో భంది. అంధఴలల  ఆబ  భనష ఔాతజుతతో 
నిండినుో భంది. ఇఔ ఆబ ఔు ఎటుఴంటి నిమహవ ఔడా లేద. మోతాదన 2 న లలు OD క ితగిగంచి, ఆ ై ఆరఱేహయు. మెబ డీని 
ఆరళేన మెండె న లల తమహాత ఔడా ఆబ  ఫటీలుత్మకే షఫుృన ఉయోగించినపుడె ఎటుఴంటి షభషె లేదని ఆబ  
త యౌమజేళంది. 

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

3. దీయగకయౌక స ైనస్క తుమోధం (కరర తుక్స ఫలల క్్స స నై స్క్) 10596... ఇండిమా 

భుంఫ లైోని ఔ ఴాదాి వీభంలో 82 ఏళల  చఽపలేని ఔ  దాే మన ఖత 8 షంఴత్మహలుగహ భుఔు్ దిఫృడ భమిము ళ నైస్క ల 
నిమోధంతో ఫాధడెతేనానయు. దీనిఴలల  షమెనై నిదఔిడా నుో లేఔనుో తేనానయు. అతన అలోల త్మ ర ైదెం తీషఔునానఎటుఴంటి  
పయౌతం ను ందలేద. అతన జనఴమి 2019 నండి ఴాదాి ె ఇంటలిో నిఴళంచడం నుహియంభించిన తయురహత అతన అలోల త్మ 
భందలు తీషకోఴడం భానఱేహయు. మోగి తన మళిాత్మక ిచాలా ఫాధడెత షహమం కోషం తీఴంిగహ ఎదయు చఽషా నన 
షందయౄంలో 19 జనఴమి 2019 న, అతనికి ఈ కిీంది కహంఫర  ఇఴాఫడింది: 

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis…TDS 

నుహికటీశనర్ ఔ న ల తయురహత ఴాదాి వభీానిన షందమిశంచినపుడె, మోగి అతన భంద ముదలు టిీన 3 మోజుల తమహాత భంచి 
నిద ిను ఖలుగ తేనానయని త యౌనుహయు. అతని భుఔు్ దఫిృడ భమిము ళ నైస్క  ఔడా న భదిగహ తఖగడం నుహియంబబ ైంది భమమిు 
ఇుటిక,ి అద ిఔనభయుగెైంది భమిము నొు ఔడా నుో భంది. పఫఴిమి 19 న, మోతాద OD క ితగిగంచఫడింది. భంద అతనికి 
ఫాగహ నిదనిుో భలేా చేమడంతో, మోతాదన తగిగంచడానికి అతన ఇశీడలేద. ఏిల్ 2019 నాటకి,ి పనమహఴాతం కహలేద; మోగి 
షంతోశంగహ ఉనానడె భమిము OD గహ నిరహయణన కరనసహగిషా నానయు. 

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

4. భాట తృో వడం 02836... ఇండిమా 

32 ఏళల  ఴమషనన ఴెకిా 2010 భామిు 30 త లల రహయుజాభున భాట నోు భనటుల  ఖీఴ ంచి ర ంటనే భూయఛనుో మాడె. అలోల త్మ 
చికతి్ ర ంటనే ఇఴాఫడింద ికహని అతని మిళాత్మ బ యుఖుడలేద. దాదాప భూడె న లల తయురహత, అతన ని చళేే 
కహయెలమంలోని అతని నిమంతణి అధికహమ ిర ైనృయిోనిక్స్ ఖుమించి త లుషకరని, మోగకిి చికతి్ చేమభని నుహికటీశనర్ ని 
అబెమిాంచాయు. 

20 జూన్ 2010 న, ఈ కిీంది ర ఫైరి  మివభీాలు ఇఴాఫడా్ భ: 

#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities…TDS 

#2. CC19.7 Throat chronic…TDS 

మోగి తన భాటని 8 మోజులోల  త్మమిగి ను ందాడె. ఈ షంతోశఔయబ ైన రహయాన త యౌమజేమడానికి అతన షామంగహ నుహికటీశనర్ క ినూో న్ 
చేళ త యౌమచఱేహడె.  ైన మేొ్నన మివభీాలన TDS లో కరనసహగించాలని ఆమనఔు షఽచించాయు. మెండె న లల తయురహత, 

అతన ూమిాగహ నమభమాెడని ఫాయంచి తనంత తానగహ రహటిని ఆరఱేహడె. అతన 4 షంఴత్మహల తయురహత నుహికటీశనర్ ని 
ఔలుషఔుని తన ూమిాగహ ఫాగహన ేఉనాననని భమిము షభషె పనమహఴాతం కహలేదని చ నుహుడె. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. భానసక దాడులు (Psychic attacks) 02836...ఇండిమా 

35 ఏళల  ఴమషనన, ఱహమీయఔంగహ చాలా ఫలంగహ ఉనన ముఴత్మని, ఆబ  బయా 15 ళ  ీంఫర్ 2010 న నుహికటీశనర్ ఴదేఔు 
తీషఔుఴచాుడె. ఖత 10 షంఴత్మహలుగహ, ఆబ  భానళఔ దాడెలఔు ఖుమెైంది. అయఴడం, అషబెఔయబ నై ఫాశ రహడటం భమిము 
ఆబ  మఴానంలో ఴపనన కరడెఔు, ఔుభామెా భమిము ఆబ  బయాన ఔడా దాదాప తి్మమోజూ కరటీడం ఆబ ఔు అలరహటుగహ 
భామింది. ఆబ  ఖత 3 షంఴత్మహలుగహ అలోల త్మ చికతి్ తీషఔుంటునాన ఎటుఴంటి భాయుు లేఔుండా ఉంది. 

నుహికటీశనర్ ఈ కిీంది మెమిడీ తమాయుచళే ఇచాుడె.  

#1. CC15.2 Psychiatric disorders…TDS 

అతన మోగనిి కరంతళేప నివశఫేంగహ ఔమోుభని కోమ,ి తయురహత ఆబ  నోటిలో ముదట ిమోతాదన ఇచాుడె. ఆబ న ఔళైు 
భూషఔుని దయీగ  ఱహాషలు తీషకరంటృ, 5 నిమిషహలు ఔీభఫదేబ నై ఱహాష ై దాలీ   టీభని కోమ,ి నుహికటీశనర్ ఆబ  కోషం 
నుహిమిాంచాడె. అద ేషభమంలో అతన 4 అంఖుయాల ను డఴపనన ఔ ళా  ీభుకం యొఔ్ నీడ ఔుడి ర ైపన ఉదౄయంచి ఆబ  ఎడభ 
ర ైప ఔదలుతేనన నలలని నీడన చఽఱహయు, ఆబ   దేగహ ఏడెప నుహియంభించి, కరనిన నిమిషహల తమహాత ఱహంత్మంచింది. 

3 మోజుల తయురహత, ఆబ  దమహౄశలాడెతేననటకి,ి ఆబ  చాలా ఱిహంతంగహ ఉందని త యౌళంది. ఆబ  ఫాగహ నిదనిుో ఔనుో ఴడంతో, # 

1 తోనుహటు ఈ కిీంద ిమెమిడ ీ ఔడా ఇచాుయు: 

#2. CC15.6 Sleep disorders + #1…TDS 

ఔ రహయం తయురహత, ఆబ , తన బయాతో ఔయౌళ, నుహికటీశనర్ ని ఔలళనపుడె ఈ దాడెలు ఎలా నుహియంబభమాెయో త యౌనుహయు. 
ముఔాఴమషలో, ఔ నదిలో ఈత కరడెతేననపుడె, ఆబ  తన నుహదాల అమికహళున ఏదో  తాఔుతేననటుల  అనిచింది. ఆబ  
దానిన తీళ చఽళేా  అది ఔ అందబ నై యఖీసం. ఆబ  దానిని తన ఇంటకిి తీషఔుఴచిుంది. షభాయు 10 షంఴత్మహల తయురహత, 

ఆబ లో భానళఔ దాడెలు ముదల ైమాభ. క్షుద ిఱహషాంీలో నుహియణెం ఉనన ఔ యదాాంషడె ఆ యఖీహనిననదలిో యళమమేభని 
చ ుగహ, ఆబ  ఆ నదలిో నుహయరేళంది. కహనీ ఇది ఆబ  భానళఔ దాడెలన ఆలేద. అభత ేర ైనృయిోనిక్స్ తీషఔునన ఔ 
న లలోన,ే ఆబ  ఱిహంతంగహ భామింది భమమిు ఆబ  కో తీఴతి తగిగంది. అందఴలల , ఆబ  షాచఛందంగహ అలోల త్మ భందలు 
తీషకోఴడం భానళేంది. 

ఆబ  # 2 న ముతాం 3 న లల నుహటు కరనసహగించింద,ి ఈ షభమంలో ఆబ  లో ఴ ంష భమిము దమహౄశలాడడం లాంట ిభానళఔ 
దాడెలు ూమిాగహ ఆగినుో మాభ. మోగితో చిఴమిసహమిగహ 2017 లో ఔయౌళనపుడె ఆబ  నుహికటీశనర్ క ిఔాతజుతలు త యౌమచళే భానళఔ 
దాడెలు పనమహఴాతం కహలేదని ధాయఔమించింది. 

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

6. లూస్క 03571...థాభలాండ్  

నుహికటీశనర్ యొఔ్ 26 ఏళల  భఴ యా షసో దో ెగి జూన్ 2018 లో ఆబ  చేతేలు భమిము భుకం ై దదే యుల  భమమిు చ ఴపల లోయౌ 
ఫాఖంలో ఎయీఫడసహగింది. ఆబ  భుకం రహమటభు భాతబి ేకహఔుండా భుకం ై దదే యుల  4 ళ ం.మీ మిభాణంలో  దేయగహ 
ఉనానభ(మోగి నూో టల తీమడానికి ఇశీడలేద). ఆబ  చయరహెధి నిపణుడె షఽచించిన యధంగహ ఆబ  మోజుఔు మెండెసహయుల  
మాంటీ అల మీీ ఓశధం (ళ టిమజిెైన్) రహడెతోంది. ర ైనృియోనిక్స్ మెబ డీ తీషకోరహలని నుహికటీశనర్ ఆబ ఔు షఽచించినపుడె, ఆబ  
పుకోలేద ఎందఔంట ేరమేే భందలు తీషకోఔడదని డాఔీర్ ఆదేశించాయు. చయం యొఔ్ ఫమా్ 2 మోజుల కిీతం భాతబిే 
జమగిింద ిభమిము నిరేదఔి తాయలోనే మహనననది. ర ైనృయిోనిక్స్ యొఔ్ యిోజనాలు త యౌమజళే దీని ఴలన ఎటుఴంటి 
దశ ర్ఫారహలు మహఴని నుహికటీశనర్ ఆబ ఔు యఴమించినపుడె, చయం  నై ఉయోగించటానిక ిఆబ  అంగఔీమించింది. 



 

 
8 

25 ఆఖషీ  2018 న, నుహికటీశనర్ ఆబ ఔు ఈ కిీంది మెమిడీ కరఫృమి నఽన తో తమాయు చేళ చయ  ఫైాఖంలో మహమడానికి ఇచాుడె: 

CC8.1 Female tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.7 Fungus…TDS 

3 మోజుల తయురహత, ఆబ  చతేేలు భమిము భుకం  ైదదే యుల  తఖగడం  నుహికటీశనర్ ఖభనించాడె; ఆబ  చ ఴపలోల  ఎయుప దాదాపగహ 
ఔనభయుగెైంది. క్షం మోజులోల  ఆబ  భుకం మీద దదే యుల , ఎయుప భమమిు రహప ఔనించలేద. భమో 2 రహమహల తయురహత, మోగి 
ళ టమిజిెైన్ తీషకోఴడం భానేఱహయు, కహని 20 అకోీ ఫర్ 2018 ఴయఔు భమో న లనుహటు ర ైనృయిోనిక్స్ మబె డనీి ఉయోగించడం 
కరనసహగించింద,ి ఆబ  ూమిాగహ నమబ ైందని ఫాయంచినందన ఆబ  దానిని ఆరళేంది. ఆబ  ఉదో ెఖ నిమితాం రేమొఔ దిఱేహనికి 
ర యున కహయణంగహ నుహికటీశనర్ ఆబ న ఔలఴలేద, కహనీ ఆబ  ఫమా్ నిరేదఔిలో ఆబ ఔు లస్క ఉందని  ఴచిుంది కహనీ, అద ి
ఇపుడె ర ైనృియోనిక్స్ చికిత్తో అదావెబ ైంది. 30 ఏిల్ 2019 నాటకి,ి 6 న లలఔు  ైగహ షభషె పనమహఴాతం కహలేద. 

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

7. కుక్లో ఎమ లచియోసస్క, నోస టీ టిస్క03571...థాభలాండ్  

   నుహికటీశనర్ జూల ై 2018 లో AVP గహ అయ్త సహధించి ఇంటకిి త్మమగిి ఴచాుడె. అతన తన 2 షంఴత్మహల  ంపడె ఔుఔ్ ఫౌినీని 
ను యుఖున ఉనన తన ళేనఴ తేడి ఇంట ినండి తీషకోఴటానిక ిర యునపుడె, ఆ 
ఔుఔ్  ఔదలలేని ళాత్మలో చఽళ షహక్స అమాెడె (చితాినిన చఽడండి). అది 
ఎభుఔలు భమమిు భాంషం కహండ ఴపండి నుహిణం లేని జీఴచుంలాగహ ఉననది. 
నుహికటీశనర్ ఔుఔ్న  కైి ఎతా్మనపుడె, అది నలే మీద డినుో భంది. అది 
అలళనుో భనద ిభమిము 4 కలిోల ఫయుఴప తగిగంది. 

6 ఆఖషీ  2018 న, అతన నీటి గిన నలో ఈ కిీంది మెమిడీ ఔయౌ ఇచాుడె: 

#  1. CC1.1 Animal tonic + CC18.4 Paralysis + CC20.4 
Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 
Fractures…6TD 

3 మోజుల తయురహత, మళిాత్మలో బ యుఖుదల లేనందన, నుహికిీశనర్ దానిన  
షమీంలోని యర దైెని ఴదేఔు తీషఔుర యాుడె. దానిక ిఎమిలచియోళస్క అని 
లుఴఫడే టకి్స-ఫర్న అంటు రహెధ ిఴచిునదని నిమహే మించాయు. ఇద ిఫౌిన్ టకి్స 
ఫ ైట్్ ఴలల  రహెంచింద;ి దానిక ిమాంటఫీమాటిక్స్ భమమిు  భన్ కలిల ర్్ 
ఇభని మహళచాుయు.దానితో నుహటు కిీంది కహంఫర  9 ఆఖశేీ  2018 న 

ఇఴాఫడింది.  

#  2. CC9.4 Children’s diseases + CC10.1 Emergencies + CC17.2 Cleansing + CC18.5 Neuralgia + 
CC21.4 Stings & Bites + CC21.11 Wounds & Abrasions + #1…6TD,  

ఆ ఔుఔ్ గని నలో ఫౌినీ నీయు తాిఖటం భానమేడం తో ళయంజి దాామహ నోటిలో ఇచాుయు. 

ఫౌినీ మిళాత్మ ఔీభంగహ బ యుఖుడింది. ఔ రహయంలో, అది తన ఔుడి కహలు మీద ఔుంటుతేననుటికట, న భదిగహ నడఴడం 
నుహియంభించింది. భమో రహయం తయురహత, అది భాభూలుగహ తమామెైభ దాదాప 3 రహమహల నుహటు అలాగ ేఉంది. అలోల త్మతో నుహటు 
ర ైనృియోనిక్స్ రహడఔం ఴలల  తాయగహ ఆమోఖెభున త్మమగిి ను ందటఔు కహయణభని నుహికిీశనర్ మేొ్నానడె. 

అభతే దాని కహళైు ఖటిీగహ భాయడం నుహియంభించి ఔ రహయంలో అంట ే18 ళ  ీంఫర్ 2018 న, అద ిఔదలలేని ళాత్మక ిఴచిు నొుతో 
అయఴడం నుహియంభించింది. దానిన అలా ఆ మళిాత్మలో చఽళ నుహికిీశనర్ క ిసాదమానిన ండళేనటె్ల ంది.  నుహికటీశనర్ భయు దానిన 
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కరనిన మోజుల నుహటు మాంటీఫమాటిక్స్ భమమిు మాంట ీఇన ల్బటేమ ీఇంజెక్షనలతో చికిత్ చేళన యర దైెని ఴదేఔు 
తీషఔుర యాుడె. ఔుఔ్ యొఔ్ మిళాత్మని నోళ ్ీటసి్క అని లుసహా యు, దీనిఴలల  నొు ఔ అఴమఴం నండి భమొఔ అఴమరహనికి 
భాయుతేంది. ఈ రహెధకిి ఎమిలచియోళస్క అనదేి ఔ సహధాయణ కహయణంగహ ఫాయసహా యు. దాని ళాత్మలో ఎటుఴంట ిబ యుఖుదల లేనందన, 

దాని ళ మిఫలి్ దరిహనిన తనిఖీ చేమడానికి ఫౌినీని ఫాెంకహక్స లోని ఆషత్మిక ితీషకయెాల లని ర దైెడె షఽచించాయు. 

24 ళ  ీంఫర్ 2018 న, సహామిని నుహిమిాంచిన తయురహత, నుహికటీశనర్ ఫౌినీని ఎఔ్డఔు 
తీషకో నోు ఔడదని నియాభంచఔునానడె, అలోల త్మ ఓశధానిన ఆరేళ, ూమిాగహ 
కరతా కహంఫర  నీళలలో ఔయౌ ళమేంజి దాామహ దాని నోటలల  ఇచాుడె  

#3. CC3.7 Circulation + CC9.1 Recuperation + CC9.4 Children’s 
diseases + CC10.1 Emergencies + CC20.7 Fractures + CC21.11 
Wounds & Abrasions… 6TD in water through a syringe into his 
mouth 

ఫౌినీ ఔీభంగహ కోలుకోఴడం నుహియంభించింది. భమమిు 25 అకోీ ఫర్ 2018 నాటికి ఔ 
న లలో 100% ఆమోఖెంగహ అభెంది. (చితాినిన చఽడండి). 

అద ిసహధాయణంగహ త్మనడం ముదలు టిీంది భమమిు తన ఫయుఴపన ఔడా త్మమగిి 
ను ందింది. కహఫటిీ, మోతాదన TDS ఔు తగిగంచాయు. నుహం, 2019 కరతా షంఴత్యం షందయౄంగహ టనుహకహమల నండి 
తుంచకోఴడానికి ఇంట ిఫమట యుగతాె్మనపుడె, యసదామి  ైజమిగని భిాదంలో యధి దాని నుహిణాలన తీషఔుంది. 

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

8. ధీయగకయౌక దగుగ 11573... ఇండిమా 

16 ఏళల  ఫాలుడె 3 షంఴత్మహల ఴమష్ నండ ిదఖుగ  భమమిు జాయంతో కరనినసహయుల  జలుఫు భమమిు గొంతేనొుతో తయచఽ 
(న లఔు ఔసహమి) ఫాధడెతేనానడె. రహతాఴయణంలో షాలు భాయుు ఴచిునా ఇయ ఎఔు్ఴఴపతేనానభ. తి్మసహమ ీఅలోల త్మ 
ఓశధం తీషఔుననపుడె అతన 5-6 మోజులోల  ఉవభనం ను ందతాడె, కహనీ అది తాతా్యౌఔబే. అతని తయౌల ర ైనృయిోనిక్స్ 
మిత్మనంచినందన ఆబ  షామంగహ అతనిన నుహికటీశనర్ ఴదేఔు తీషఔుఴచిుంది. ఫాలుడకిి ఖత మెండె మోజులుగహ తేయౌఔనుహట ి
జలుఫు, దఖుగ  ఴచిుంది. అతన ఈసహమ ిఅలోల త్మ ఓశధం తీషకోలేద.5 ఆఖశేీ  2018న ఈ కిీంద ిమెమిడీ ఔ రహమహనిక ిఇచాుయు.  

#1. SR218 Base Chakra…OD రహమహనికి  

దాని తయురహత పలలల ట్ లేద, ఫదలుగహ అతని మళిాత్మ బ యుఖుడింది. 3 మోజుల యమహభం తయురహత అంట ే15 ఆఖషీ  2018 న, 

ఈ కిీంది మిమాజం ఔ డోస్క ఇఴాఫడింది: 

#2. SR252 Tub-Bac 

భయుషటి మోజు ఫాలుడె తనఔు చాలా ఫాఖుందని భమిము జలుఫు లేదా దఖుగ  లక్షణాలు లేఴని త యౌనుహడె. పలలల ట్ లేనందన, # 

2 యొఔ్ మెండఴ మోతాద 30 ఆఖషీ  2018 న ఇఴాఫడింది. 3 రహమహల తయురహత, ఫాలుడె తాన ఫాగహ ఴపననటుల  
త యౌమచేసహడె. ఈసహమి ఔడా పలలల ట్్ లేనందన, # 2 యొఔ్ భమొఔ మోతాద ఇఴాఴలళన అఴషయం మహలేద. 
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ఫాలుడె ఆమోఖెo ఫాగహన ేఴపండి భమింత ఆనందంగహ ఔనించాడె భమిము రహతాఴయణ భాయుుల ఴలల  ఎటుఴంటి పమహెదలు 
లేఴప. 2018-19 ముతాం శ్రతాకహలంలో ఔడా ఎటుఴంటి షభషె మహలేద. 17 ఏలి్ 2019 న, షభషె పనమహఴాతం కహఔనుో ఴడం 
ఴలల  నుహికిీశనర్ ఫాలుడిని CC12.1 Adult tonic…TDS  న ఔ న ల నుహటు తయురహత CC17.2 Cleansing అతని 
మోఖనిమోధఔ వకిాని  ంచకోఴడానికి తిాెభానమంగహ ఔ ఏడాద ినుహటు ఇఴాడానిక ిుంచాడె. 

SRHVP  లేతు తృికటీషనయలల  సతుమర్ తృికటీషనర్ నఽ సంిద ంచాయౌ. 

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

9. చెవిలో పంగల్ ఇన ె క్షన్11602... ఇండిమా 

48 ఏళల  భఴ ళ చ ఴపలోల  4 షంఴత్మహల కిీతం దయద మహఴడం తో అది పంఖల్ ఒటిటసి్క ఎక్స్ టమహనతో ఫాధడెతోందని మకీ్షల 
దాామహ త యౌళంది. మాంటఫీమాటిక్స్ భమిము మాంటీ పంఖల్ చ య చఔ్లతో ఉవభనం ను ందింది. ఇద ి2 షంఴత్మహల కిీతం 
భయల ఴచిునపుడె అదే చికతి్ తీషఔుంది. భయు 3 రహమహల కిీతం దయద నుహియంబబ ైంద;ి ఈసహమి ఆబ ఔు అలోల త్మ ఓశధం 
భమిము చ య చఔ్లతో నుహక్షఔి ఉవభనం లభించింది. 

కహఫటిీ  ఆబ  అలోల త్మ భందలు తీషకోఴడం ఆరేళంది భమిము 20 జనఴమి 2019 న నుహికిీశనర్ ని షందమిశంచినపుడె, ఈ 
కిీంది మెమిడీ 10 నిమిషహల కరఔసహమి చొపున ఔ్ ఖంటకి ఇచిు తయురహత 6TD గహ తీషకోభనానయు: 

#1. CC5.1 Ear infections  + CC12.1 Adult tonic + CC21.7 Fungus…one dose every 10 minutes for 
one hour followed by 6TD 

ముదట ిఖంటలో, ఆబ ఔు దయద మహలేద భమమిు తయురహత మోజు, అది కరంచ ంగహ ఴపంది. ఈ పయౌతాలు చఽళన తయురహత  
భయుషటి మోజు, ఆబ  అలోల త్మ చ య చఔ్లన ఔడా ఆరళేంద ిభమిము నుహికిీశనర్ అలోల త్మ చ య చఔ్ల ఫదలుగహ ఈ కిీంది 
ర ైఫరి  చఔ్లన ఎకహ్రి ఆయౌవ్ ఆభల్ తో తమాయుచళే చ మొఔ చ య లోన ఔ చఔ్ రమేభనానయు: 

#2. CC5.1 Ear infections + CC21.7 Fungus…TDS  ఎకహ్రి యమిీన్ ఆయౌవ్ ఆభల్ తో కర్ఔ్ చ యలో ఔ చఔ్    

నఽన న చ యలో చఔ్లుగహ రషేకోఴడానికి ముదటలల  షంవభంచినుటకిట, ఆబ  దీనిని మిత్మనంచడానిక ిఅంగీఔమించింది. 
భయుషటి మోజు ఆబ  దయద 90% తగిగనటుల గహ త యౌమచళేంది. భూడఴ మోజు 23 జనఴమి 19 న, దయద ూమిాగహ నుో భంద.ి # 1 

మోతాద TDS క ితగిగంచఫడింది. పఫఴిమి 15 న, # 1 భమమిు # 2 మెండింటి మోతాద OD క ితగిగంచఫడింది.1 భామిు 2019 న, 

ENT ర దైెడె పంఖల్ ఇన ూక్షన్ యొఔ్ జాడ లేఔుండా ఆబ  చ య యంధభిు ఆమోఖెంగహ ఉందని ఔనగొనానయు. కహఫటిీ  2 రహమహల 
తమహాత # 2 ఆరమేఫడింద,ి భమమిు # 1 ని ఔీభంగహ 3 రహమహల ఴెఴధలిో OD నండ ిOW కి తగిగంచఫడింది. ఏలి్ 2019 

నాటకి,ి నొు మహలేద కహని ఆబ  # 1 ని OW గహ కరనసహగిషా oది. 

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

10. తుంటి నొి (సమాటిక)11603... ఇండిమా 

10 షంఴత్మహల నంచి, 68 ఏళల  భఴ ళ తేంటి నొు తో ఫాధడెతోంది. ఆబ ఔు నడెభు కిీంద ఫాఖం నండి ఔుడి కహలు 
ర ంఫడి ఔుడి చీలభండ ఴయఔు తీఴబి నై నొు ఉండదేి. ముదటలల  2 న లలు, ఆబ  సో మియోత్మ చికతి్ తీషఔునాన ఇది ఆబ ఔు 
కరంచ ం ఉవభనం భాతబి ేఇచిుంది. కహనీ అలోల త్మ చికతి్ కరనిన న లలు తీషఔునన తయురహత ఆబ ఔు ూమిాగహ తగిగంది. కహనీ 
భయు 2 న లల కిీతం నొు త్మమగిి ఴచిుoది. ఆబ  నుహికిీశనర్ ని ఔలఴడానికి ఴచిునపుడె ఆబ  షమిగహగ  నడఴలేఔనుో భంది. ఖత 2 
షంఴత్మహలుగహ ఆబ  అమకిహళు భంట ఴలల  ఔడా ఫాధడింది. ఔ న ల కిీతం, ఆబ  అఔసహతేా గహ చ భటలు టిీ  చాలా 
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ఫలఴీనంగహ అభె సహమంత ిషభమంలో భూయఛఫర భనపుడె ర ైనృియోనిక్స్ అదౄత ఫిారహనిన చఽళనందన, 
ర ైనృియోనిక్స్ చికతి్ తీషకోఴటానికి ఆషకిా చఽంది. ఆబ  బయా, ర ఫైరి  ళేఴలలో నుహికటీశనర్ లఔు షహమం చేషఽా  ర ైనృియోనిక్స్ 
యొఔ్ వకిా త యౌళన కహయణంగహ, షమీంలో నిఴళంచ ేనుహికిీశనర్ నండ ిభంద తీషఔునానయు. రహయు ఆవుయె నుో భయేధంగహ, ఆబ  
నిమిషహలోల  కోలుఔుంద,ి తదాామహ మహత్మి ఆబ న ఆషత్మకిి తయయౌంచాయౌ్న అఴషమహనిన తుంచింది. 

28 ళ  ీంఫర్ 2018 న ఈ కిీంది మెమిడీ ఇచాుయు. #2 ని కరఫృమ ినఽన లో ఔయౌ నొు ఉననచోట మహషఔునేందఔు ఇచాుయు.  

#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 
Neuralgia + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis...TDS 

#2. CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine...BD కరఫృమినఽన లో ఫాసె అనఴయానం కోషం.  

ఔ రహయం తయురహత, ఆబ  నొు భమమిు అమికహయౌ భంట ఫాగహ తగిగందని త యౌమచేసహయు. భయుషట ిరహయం, ఆబ  షభషెలు 
దాదాప నుో మాభ. భమో 2 రహమహల తయురహత 30 అకోీ ఫర్ 2018 న, ఆబ  అమకిహయౌ భంట భమమిు ఆబ  తేంటి నొు నండ ి
100% యభుకిా ను ందాయని త యౌమచేసహయు. # 1 & # 2 మెండింటి మోతాద మహఫర భే 2 న లలఔు OD క ితగిగంచఫడింద,ి ఇది 27 
పఫఴిమి 2019 న ఆడానిక ిభుంద భమో 2 న లలోల  ఔీభంగహ OW క ితగిగంచఫడింది. మోగనిి చిఴమగిహ 17 ఏిల్ 2019 న 
షందిించినపుడె, ఆబ  ఆ షభషెలు త్మమిగ ిమహలేదని త యౌమచేసహయు. 

నిరహయణ చయెగహ ర ైనృియోనిక్స్ నిరహయణన కరనసహగించభని నుహికటీశనర్ మోగిక ిషఽచించి ఈ కిీంద మెమిడీ ఔ న లకి  ఇచాుయు: 

#3. CC12.1 Adult tonic + CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis…TDS for a month  

ఆబ  తేంట ినొు యొఔ్ ఖత చమితని దాలీలో  టుీ కరని ఆబ  మోఖనిమోధఔ వకిాని  ంను ందంిచడానికి భమమిు ఆబ  ఎభుఔలన 
ఫలోతేం చమేడానిక ిఔ షంఴత్యం నుహటు CC17.2 cleansing ఇచాుయు. ఆబ ఔు తి్మ మోజు షఽయెయశి నండి యటమిన్ డి 
ను ందడానికి ఉదమం 10 నండి భధాెసనం 12 ఖంటల భధె ఔనీషం అయఖంట ళేప ఎండలో ఴపండాలని ఆబ ఔు షఽచించాయు. 

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

11.  చయమ మోగం (సో మ మాసస్క) 11580... ఇండిమా 

61 ఏళల  భఴ ళ ఖత 3 షంఴత్మహలుగహ తన చతేేలు భమమిు కహళు  ైనలల  భచులు ఔయౌగి అయ దయదతో భానని గహమాల ఴల  
ఉనానభ. ఇది సో మమిాళస్క అని నిమహి మించఫడింది. ఆబ  ఔ షంఴత్యం అలోల త్మ చికతి్ చభేంచఔుంది కహనీ ఎటుఴంటి పయౌతం 
లేఔనుో ఴడంతో ఆరళేంది. ఆబ  రమేే ఏ భందలు రషేకోలేద. 

9 అకోీ ఫర్ 2016 న, నుహికిీశనర్ ఈ కిీంది మెమిడీ ఇచాుయు: 

#1. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC12.4 Autoimmune diseases + CC21.10 Psoriasis + 
CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS  

ఆబ  ూమిా యఱహాషంతో ఆ మమెిడీ రషేఔుంది. ఔ న లలో, ఆబ  ఆవుయెనుో భే యధంగహ, నలల  భచులు భమిము దయద దాదాప 
50% తగహగ భ. తయురహత్మ మెండె న లలోల , చేతేలు భమిము కహళు  ైఉనన నలల  భచులనీన ఔనభయుఖమాెభ భమమిు దయద 
ఔడా లేద. ఆబ  షాషాత ను ందినటుల  అనించినుటకిట, ర ంటన ేమమెిడ ీలన తగిగంచడానిక ిలేదా ఆడానిక ిఆబ  ఇశీడలేద.  
మోతాదన 9 న లలకి BD క ితగిగంచినుటకి,ి ఆబ  భమో 8 న లలు TDS గహ కరనసహగించింద,ి తయురహత OD కి 6 న లలు 
భమిము చిఴమిగహ 2018 డళి ంఫర్ లో OW క ితగిగంచాయు. భoదలన తగిగంచినుటికట ఏ దవలోఔడా షభషె త్మమిగ ిమహలేద 
భమిము ఆబ  ూమిాగహ నమబ ైందని ఫాయషా ననది. 
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OW ఴదే # 1 న కరనసహగిషఽా న,ే 25 ఏిల్ 2019 న, ఆబ  మోఖనిమోధఔ వకిాని  ంచేందఔు #2. CC17.2 Cleansing…TDS & 
#3. CC12.1 Adult tonic…TDS లన ఔ న ల, #2 తయురహత న ల, తయురహత న ల #3 చొపున ఔ షంఴత్యం నుహటు 
రహడడానిక ిఇఴాఫడింది: 

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

 ిశ్నలు జవఫులు 

విన 1: ఖయౄధాయణ షభమంలో ఇచిున ఏద నైా భంద పమిట ిషభమంలో షహమడెతేందా ? (భమమిు / లేదా) 
అనఽసెబ ైన  త యౌయతేటలు లేదా ఆధాెత్మఔ ఔయౌగ ఴపనన లలల పటుీ ఔఔు తోడుడెతేందా? 
షభాధానం: ఖయౄధాయణ షభమంలో ర ఫైరి  నిరహయణలు తీషఔునన తలుల లఔు షలబంగహ పయుడె జమగిిందని, ఆమోఖెఔయబ నై 

నృడ్ఔు జననిచిుచాయని నుహికటీశనయుల  త యౌమచషేఽా  ఉంటాయు. ఖయౄసహిఴం, చనినుో భ పటిీన లల లు, ఔశీబ ైన పయుడె లేదా చేతఫడి 
లాంటి చమిత ిఉనన భఴ ళల కషేలలో ఔ షభషె ఴచిునపుడె నిమోధించిన షందమహృలునానభ. ఔ షందయౄంలో, 3 రహమహల 
అలాీ ర  స ండ్ సహ్నల  షభమంలో ఖమహౄవమంలో ఔ భూతిండభు ఔనించలేద. 3 న లలు ర ఫైరి  తీషఔునన తయురహత, సహ్నోల   
ఆమోఖెఔయబ నై భూతిండానిన చఽంచింది. తయురహత షమెనై షభమానిక ిషిఴం జమగిి ఫలబ నై భమిము ఆమోఖెఔయబ ైన 

శియఴప జనించాయు. (నఽెస్క ల టర్  vol 8 issue 1, జనఴమి /పఫఴిమి 2017, కసే్క  #1). 

ఇఔ త యౌర ైన / ఆధాెత్మఔ శియఴప పటుీ ఔఔు షంఫంధించి త యౌమజళేే ఎటుఴంట ిఅధెమనం జయఖలేద.  గిెననీ్ టానిక్స తయౌల 
యొఔ్ మోఖనిమోధఔ వకిాని  ంచదానిక,ి ఱిహంతతన ఇఴాడానికి ఉయోఖడెతేంది. ఆమోఖెఔయబ ైన భమిము ఱిహంతంగహ ఴపనన 
తయౌల ఖయౄంలో ఉనన లలల  ైఅనఔలంగహ ఫిాఴం చఽషా ంది. ఖయౄధాయణ షభమంలో ర ైనృియోనిక్స్ తీషఔునే తలుల లఔు 
పటిీన లలలు భుకెంగహ భంచి షాఫాఴం ఔలరహయు, అలాగే భాభూలు లలల ఔనాన ఎఔు్ఴ త యౌర నైరహయని చాలా భంది 
నుహికటీశనర్్ త యౌమచేసహయు. ర నైృియోనిక్స్ చికతి్ చేభంచఔునరేహమి షంకె  మిగకేరదీే  భమనిిన కషేలు త య ైక ిఴసహా మని, అలాగ ే
కరంతభంది నుహికటీశనర్్ ర ైనృయిోనిక్స్ యొఔ్ సహభమహా యనిన త యౌమజళేే మఱిోధనలు చేసహా యని ఆశిషా నానభు. 

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

విన 2: ర దైె శినృమహలు నియాఴ ంచే షభమంలో చాలా భంది మోఖులఔు చికతి్ చేమడం ఇద ిషంతోశఔయబ ైన అనబూత్మని 
ఇషా ంద,ి కహని అనఖభనం (నూహలో అప్) చమేడం ఔశీం. అటుఴంటిరహమిని చఽడడానిక ిఉతాభ భాయగం ఏమిట?ి 
షభాధానం: ఎఔు్ఴ భంది ఴచేు, సహామి పటిీనమోజు, షభాధి మోజు భమిము ఖుయు ూమిాభ ఴంట ిషందమహౄలలో ఔ్సహమి 
భాతబి ేఴపండే  ర దైె శిభిమహలు అనర నైయ కహఴచు. నుహికిీశనర్ యొఔ్ యఴమహలతో ఔడని కహగితప ళలప్్ అందఫాటులో 
 టుీ కరని రహమకిి ఇఴాఴచు. అంటురహెధలు, కహలానఖుణ రహెధి రహెా , ఔిాత్మ ర ైమతీాెలు లేదా ముదిం ఴంటి అతెఴషయ 

మళిాతేలలో ఔడా ఇటుఴంట ిశినృమహలు అనఔలంగహ ఉంటాభ. తయచఽ  టుీ కరన ేర దైె శినృమహల కోషం, నుహికిీశనర్్ ఫాందంగహ 
ఉండ,ి ఔీభం తుఔుండా తిీ రహయం లేదా క్షం మోజులు లేదా ఔనీషం న లఔు ఔసహమ ిర దైెం చేమడానికి భమమిు కేషల పమోఖత్మ 
కరయఔు ఔ అనర నై షాలానిన ఎంచకోరహయౌ.  

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

విన 3: నిదలిేమికి చళేే చికతి్, నిదలిో నడచిదేానిక ిఔడా చేమఴచాు? 

షభాధానం: అఴపన, మీయు అదే భంద ఇఴాఴచు, కహని మహత్మి డెఔునే భుంద తి్మ 10 నిమిషహలఔు ఔ మోతాద చొపున 
కేష యొఔ్ తీఴతిన ఫటిీ ఖమశీింగహ 6 మోతాద ఴయఔు ఇఴాండి. ఇద ిపయౌతానిన చఽఔనుో త,ే CC15.1 Mental & 

Emotional tonic లేదా SM6 Stress + SM39 Tension ఔడా ఉదమం లేచినపుడె ఇఴాండ.ి ఎందఔంటే దానికి 
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కహయణబ నై అంతయగతంగహ ఴపండ ినుో భన ని తా్మడి (ఉదా, నుహఠఱహల లేదా కహమహెలమంలో) తగిగంచడానికి షహమడెతేంది. 
ఏద ైనా నిమిేశీబ ైన  కహయణం (ఉదా, బమం లేదా షహక్స) త యౌళేా , దానికి చికతి్ చమేండి.  

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

విన 4:  దేలు భమిము లలలఔు ఆల్ మిమాజమ్్ మెబ డ ీఇచేు యధానానిన త యౌమచమేఖలమహ? 
షభాధానం  :  దేలఔు (ముఔాఴమష్ ఔంటే ఎఔు్ఴ ఴమష్ ఉననరహయు): SR560 All Miasms ఎలలపుడఽ 30C & 1M… 

OW యొఔ్ మెండె నుో టెంళ ఴదే ఇఴాఫడతాభ. ఏ మోతాద తమహాత నైా పలలల ట్ ఉంట,ే పలలల ట్ తఖగడానికి ఔ రహయం రచేి ఉండి 
తయురహత రహయం మోతాదని ఇఴాండి. ఴయుషగహ మెండె మోతాదల తమహాత ఔడా వమీయంలో పలలల ట్ తగేగంత ఴయఔు దీనిని 
కరనసహగించండి. SRHVP ని ఉయోగించి నేయుగహ నీటలిో మబె డీ తమాయుచమేడం భంచిది. SR560 All Miasms తో షహ 
ఏద ైనా Miasm ఇచుే భుంద, అనిన నిదాిణబ ైన miasm లన చ ైతనెం చమేడానిక ిSR218 Base Chakra…OD ని 3 
నండ ి7 మోజులఴయఔు మోజు మహత్మి ఇఴాడం భంచిద.ి పలలల ట్ ఴపండఔనుో ఴచు. 3 మోజులు రచేి ఉండ,ి తయురహత Miasm ఇఴాండి. 

శియఴపలఔు (1 నండి 12 న లల ఴమష్): ముదట రహమి ఱహమీయఔ  యుఖుదలన బ యుఖుయచడంలో షహమడటానికి SR218 

Base Chakra ఔ మోతాద ఇఴాండి. నాలుఔ ై షాచఛబ ైన (ఉదా : కహచి చలలమిున)నీటితో తమాయు చళేన భందని 1-2 
చఔ్లు రళేేా  షమినుో తేంది. ఈ మోతాద ఇచిున ఔ న ల తమహాత, శియఴప ఆమోఖెంగహ ఉంట,ే SR252 Tub-Bac 200C ఔ 
మోతాద ఇఴాండి. ఔనీషం 2 న లలు రేచి ఉండ,ి శియఴపఔు ఇపుడె 12 న లల ఴమష్ ఉంట,ే SR560 All Miasms ఔ 
మోతాద ఇఴాండి. న లలోప ఴమషనన లలలఔు ఏమీ ఇఴాఔడద. 

1 సంవత్యం నఽండి ముకావమసఽ్ లలలకు: SR218 Base Chakra యొక్ మోతాదఽతో తృియంభంచండి. ఒక న ల తయలవత, 

SR252 Tub-Bac 200C యొక్ మోతాదఽ ఇవాండ,ి భమో 2 న లల తయలవత SR560 All Miasms యొక్ మోతాదఽ 
ఇవాండి. 

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

విన 5: భనం  ముటీ ముదటే నోసో డ్ ఇఴాఖలభా లేదా ముదట 108 CC ఫాక్స్ నండి కహంఫర స్క తో, తయురహత SRHVP తో, 
ఆ  ైనోసో డ్ తో చికిత్ చమేాలా? 
షభాధానం: సహధాయణంగహ, అనామోగహెనికి తగిన కహయు్  లేనపుడె లేదా అనఔే కహయు్ లు మిత్మనంచినుటిక ిఎటుఴంటి పయౌతం 
లేఔనుో త ేభాతబిే నోసో డ్ ళనూహయు్ చమేఫడింది. కరనిన షందమహౄలోల , ముదటే నోసో డ్ ఇఴాఴచు ఉదాసయణక ియఔా కహన్ర్ 
(లుకేమిమా) యశమంలో ఫలడ్ నోసో డ్ భమిము అల మీీ క ి త యౌళన అల మీీ యొఔ్ నోసో డ్ లాంటియ. అభనుటికట, కరంతభంది 
నుహికిీశనర్్ చ సీ్క ఇన ూక్షన్ కరయఔు ఔపం యొఔ్ నోసో డ్, మహలే జుటుీ  కరయఔు జుటుీ  యొఔ్ నోసో డ్, నోట ిూతల కరయఔు లాలాజలం 
యొఔ్ నోసో డ్, IBS కోషం భలం యొఔ్ నోసో డ్ చికిత్ చమేడం దాామహ అదౄతబ నై పయౌతాలన ను ందాయు.  

***********************************************************************************************
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“సమెైన ఆహయ అలవటలల  భమ మ భానసకనందం కరసం ఎంచఽకునే అవివేక భామగ ల వలల  అనామోగయం కలుగుతుందతు వ దైఽయలు 
అంగీకమ సఽా నానయల. కతూ, ఆహయం అనే దం అనేక యకల ైన ‘తీసఽకరవడం’ నఽ సాచిసఽా ందతు వమ కి తెయౌమదఽ. ఇంద ిమాలలో దేతు   
దాామన ైనా తీసఽకునే  ‘ఆహయం’వలన వచచే ితీ అనఽబవం వమ  ఆమోగయం ై ిఫలవం చాుతుంద . నేనఽ  “ఆలోచన కూడా ఒక 
ఆహయం” అతు చెతృా నఽ; భనం ఏదెైతే చాసా మో , వింటలమో , వసన చాసా మో లేదా సిమ ి సా మో అద  శ్మీయం ై భంచి లేదా  
చెడు ిఫలవతున చాుతుంద ;. యకాం చాడటం వలల  కొంతభంద  భూయఛ తృో తాయల; లేదా, కొతున చెడు వయాల వినడం వలల  షక్స కి గుమ  
అవుతాయల. వసనలు డకతృో వడం దాామ లేదా భనసఽకి నచచతు దాతున తాకనిుిడు లేదా యలచి చాసనుిడు అల మీజ  మవచఽచ. 
ఆనందంగ వునన భనసఽ్ ఆమోగయకయబ ైన  శ్మీమతున; ఆమోగయకయబ ైన శ్మీయం ఆనందకయబ నై భనసఽ్నఽ వుంచఽతాభ. మెండు 
ఒకదాతుమీద నొకటి ఆధాయడి ఉంటలభ. ఆనందం కరసం ఆమోగయం అవసయం; సంతోషంగ వుండడాతుకి ఆనందం అనేద  ఒక 
సభయ్యం, ఏదెైబ ైనిటికి అద  శమీయక ఆమోగయతుకి అవసయం కూడా.” 

... షతె సహభ ఫాఫా “ర ఴ కలి్ కరే్” దఴిె ఴిచనం,16 అకోీ ఫర్ 1974 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume12/sss12-48.pdf 

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

“సిషీలోతు జీవులందయూ యసియ సేవ చసేఽకరవడం దాామ జీవిసఽా నానయల భమ ము ఎవాయూ భమొకమ  కంట ేఉననతంగ 
మ గణించలేభు. ితి వయకిా తన సభయ్యం భమ ము అతతు కయయకలాతృల యంగతుకి అనఽగుణంగ సవేలనఽ అంద ంచాయౌ. భానవ 
శ్మీయంలో వివిధ అవమవలు ఉనానభ. కతూ చేతులు, కళ్ళు చేమగయౌగే తు చేమలేవు, కళ్ళు, చెవుల విధఽలనఽ తుయామ ాంచలేవు. 
చెవులు ఆనందం తృ ందగయౌగనటలల   కళ్ళు తృ ందలేవు. అదేవిధంగ, భానవులలో తడేాలు ఉనానభ. వమ  సభమ్ యలు భమ ము 
యోగయతలలో తడేాలుండవచఽచ. కతూ ితి ఒక్యూ వమ  శ్కిా భమ ము సభమయ యతుకి అనఽగుణంగ సవే కయయకలాతృలోల  తృలగగ నాయౌ.” 

…షతాె సహభ ఫాఫా, “ఫర ర్న టు షర్ా” దిఴె ఴిచనం, 19 నఴంఫర్ 1987 

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

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

ికటనలు  

మఫర భే శిక్షణాశితమలు:  

 ఇండమిా జలగవ్, భహమషీర: AVP Refresher శిక్షణాశినృయం 22-23 జూన్ 2019, నామహమణ నృ ఔులఔమిా గహమని +91 

9404490768 నూో న్ న ంఫర్ దాామహ షందిించఴచు.  
 ఇండమిా ుటీమ ా: AVP శిక్షణాశినృయం 17-22 జూల ై 2019, లయౌత గహమిన elay54@yahoo.com  దాామహ లేదా నూో న్ 8500-

676 092 దాామహ షందిించఴచు.  
 ఇండమిా ుటీమ ా: SVP Refresher శిక్షణాశినృయం 24-25 జూల ై 2019, ఴ మ్ గహమని 99sairam@vibrionics.org  

దాామహ షందిించఴచు.  
 నూహిన్్ అలేస్క - గర్్: SVP శిక్షణాశినృయం 20-24 అకోీ ఫర్ 2019, డేనిమల్ గహమిన trainer1@fr.vibrionics.org దాామహ 

షందిించఴచు.  
 నూహిన్్ అలేస్క - గర్్: AVP శిక్షణాశినృయం భమిము మపి శిర్ ళ మినార్ 26-28 అకోీ ఫర్ 2019, డేనిమల్ గహమిన 

trainer1@fr.vibrionics.org దాామహ షందిించఴచు.  

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume12/sss12-48.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-26.pdf
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
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 ఇండమిా ుటీమ ా: AVP శిక్షణాశినృయం 17-22 నఴంఫర్ 2019, లయౌతగహమిన elay54@yahoo.com  దాామహ లేదా నూో న్ 
8500-676 092 దాామహ షందిించఴచు, 

 ఇండిమా ుటీమ ా: SVP Refresher శిక్షణాశినృయం 24-28 నఴంఫర్ 2019, ఴ మ్ గహమని 99sairam@vibrionics.org  
దాామహ షందిించఴచు.  

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

 అదనంగ 

 ూమ ా ఆమోగయం భమ ము ఆనందం కరసం తాజా ండలతో జీవితాతున ఆసాద ంచండి.  

 “శ్మీయ సంయక్షణ కరసం మీకు అతునయకభుల తోృి టీనఽల  భమ ము విటమినఽల  అవసయం… ండుల   భమ ము కూయగమలు తీసఽకరండ,ి 

ఇవి మీకు ఎం తో ఫలాతున ఇసా భ”…శ్రర సతయ సభ ఫలఫల . 

1. పలం అంటే ఏమిట ి? 

తయౌల బూమి నండ ిఴచిున యలుర నై ఫసుభతేలలో ఔట,ి ఔ చ టుీ  లేదా ముఔ్ యొఔ్ ఔండఖయౌగ యతానభులన ఔయౌగి ఉనన 
త్మనదగిన దాయిం. ఔ ండె యొఔ్ నుహిధమిఔ ఉదేేవెం యతానానిన యక్షించి నలుర ైపల రహెా  చేమడం దాామహ మహెఴయణ 
షభతేలెతన కహనుహడటం. దమతో, భానఴపల ఆఔయౌ భమమిు దాహనిన తీముి ఔిాత్మకి అనఖుణంగహ జీయంచడానికి యలు 
ఔయౌుషా ంది .2-4 

ండెల  సహధాయణంగహ తీ లేదా పలల గహ ఉంటాభ భమిము చిుగహ త్మనఴచు. భనక ిత యౌషననయ: అయట,ి భామిడ,ి షనోు టా, 
ఫొ నుహుభ, ఆల్, మర్, జాభ, దానిభ, పచుకహమ, దాిక్ష,  ైనాల్, నామింజ, దాిక్షండె, చ్, ల ం, చ మీీ, కియ, అతా్మ, నమేేడె 
ండె భమమిు ఫ మీీలు. దోషకహమ, టమోటా, మిమిమాలు, ఖుభడికహమ, ఴంకహమ ఴంటి ళిది ఔయగహమలు ఔడా ండెల  అని 
ళ ైన్్ చ ఫుతేంద;ి చిఔు్ళైు , కరనిన షఖంధ దరిహెలు భమమిు తాణధానాెలు ఔడా షననని ండల  గోడతో యతానాలు. గంిజలు 
ఔడా ఔఠనిబ నై  ంఔులతో ఔడని ండెల . 1893లో, ముఎస్క షింకోయుీ  ండెల  భమమిు ఔయగహమల భధె చయున జిలు  
ఫాయంచిన యధoగహ టమోటాన ఔయగహమగహ ఔిటించడం దాామహ దానిని ండె లేదా డజిరీ్ (ఫర జనభు తయురహత త్మనదేి) గహ 
కహఔుండా  ఔయగహమగహ ఔయౌగ ిఉనానయు. 5-7 

2. ండల వలల  ఉయోగలు  

సహధెబ ైనంత ఴయఔు భన ఆహయంలో నీట ిమిభాణం భన వమయీంలోని నీట ిమిభాణం ఔంటే ఎఔు్ఴ ఔయౌగ ఉండాయౌ. ండెల  90% 
నీయు ఔయౌగ వమమీహనిన ను డఫిాయఔుండా వకిాఴంతంగహ ఉంచతాభ. పమహతన ఫాయతీమ ఖీంథాల ఆధాయంగహ జమిగని అధెమనం కిహయం 
ండలన త్మనడం దాామహ నీటనిి తీషకోఴడం ఉతాభం అని షఽచిసోా ంది. భమిము భన ఆహయంలో 30% సహా నిఔంగహ ండించిన 
కహలానఖుణంగహ ఉండే తాజా ండెల  తీషఔుంటే అనామోగహెనికి ఖుమకిహయు. 8-9 

తిీ ండె షామంగహ దానిఔద ేషంూయాబ ైన ఆహయం భమమిు చాలా నుో శఔబ నైద,ి షలబంగహ జీయాభభేెది కహఴడం దాామహ 
భన వమయీ ఴెఴషా  ైతా్మడి చమేద. దనీిలో కలేమలీు తఔు్ఴగహన భమమిు కనిజాలు, యటమినల , ప ఫైర్ అధఔింగహన ఉంటాభ. 
భన మోజురహమీ నుో ి టనీ్ అఴషమహలలో 10% ఔడా తీయుఖలద.5,8,9,10 

భుకెబ ైన అఴమరహలన ఆమోఖెఴంతంగహ ఉంచడం భమమిు డమాఫ టసి్క, ఖుండ  జఫుృలు, జీయా యుఖతలు, నుో ి ళేీట్  యుఖుదల, 
భూతిండాలోల  మహళైు భమమిు కహెన్ర్ ఴంటి రహెధలన నిరహమించడం ఴలల  అనిన ండెల  యిోజనఔయంగహ ఉంటాభ. అయ 
హమోనలన షభతేలెం చేసహా భ, ఴమష్తోనుహటు జమిగ ేఎభుఔల నషహీ నిన తగిగసహా భ, యఔానుో టున నిమంత్మిసహా భ భమిము 

mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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మోఖనిమోధఔ వకిాని  ంచతాభ. తిీ ండెఔు తిేెఔ ఖుణాలు ఉనానభ. అందఴలల , సహా నిఔ భామె్టలల  లభించే గనీబయంచిన, 
నిలుఴ ఉంచిన లేదా నుహిళ స్క చళేనయ కహఔుండా యయధ యకహల తాజా ండలన కరనకో్ఴడం భంచిది. తిీ కహలం (ళజన్ )తో ఴచుే 
మోగహలన నిరహమించడానికి ఆ కహలంలో దొమిక ేండెల  షహమడతాభ. భనం ఉండే నుహింతంలో భనక ిఆమా కహలాలలో 
కహఴలళన ండెల  భనఔు దొయుఔుతామని త లుష, అంట,ే ఆ షభమంలో త్మనడానిక ిఉతాభబ ైనయ అని. ఉదా:  రడేి 
రహతాఴయణంలో పచుకహమలు భమమిు భామిడిండెల  లాంటియ. ండల  యసహనికి ఫదలుగహ, సహధెబ నైంతఴయఔు, గింజలన 
భమిము తొఔ్లన తీమఔుండా ండలన రహట ిషసజ యౄంలో తీషఔుంటే ూమిా యిోజనాలు లభిసహా భ. 5, 9,11 

చక్య వయద తో ఫలధడే మోగులు చకె్య సహా భని షభసహా భలో ఴపంచడానిక,ి ఆమాకహలాలలో లభించే ండలన ండల  యషంగహ 
కహఔుండా ండెగహన ేతీషకోఴడం దాామహ యిోజనం ను ందఴచున. తఔు్ఴ గెలలళ మిక్స ఇండ క్స్ (GI) ఉనన ండెల  
షయక్షతిబ నైయ. జాభకహమ, లేదా నలల  నేమడేె ండెల  భమమిు సహీ ర ఫ మీీలలో డమాఫ టసి్క నిమోధఔ లక్షణాలు ఉనానభ. భధబేస 
రహెధిఖీషా లు ఆహయ భాయగదయశకహలన నుహటించడం భంచిది. 12-15 

నుహల న ట్ ప ిండీల : చిుగహ ఴండఔుండా త్మనడం దాామహ భనభు కహయృన్ మోతాదన తగిగంచి మహెఴయణానికి షహమం 
చేమఖలుఖుతాభు. ండెల  చ టల  నండ ిఴసహా భ గహని దననతేనన బూమి భమమిు ంట నండ ికహద, మహెఴయణయంగహ ఇద ి
ించానికి చాలా  తేడాన ఔయౌగషిా ంది. అందఴలన, ండెల  త్మనడం దాామహ, భనభు బూమికి ఔడా ళేఴ చేషా నానభు! 10,16 

3. ఎుిడు భమ ము ఎలా ండల నఽ తీసఽకరవడం? 

ండలనఽ శుబియచడం: ండలన ఫాగహ ఔడిగ,ి రహటిని గని నలో షఖం నింన నీటలిో ఔ చ ంచా ఉపు భమిము మెండె చ ంచాల 
ర నిఖర్ ఔయౌ ఆ నీటలిో ఈ ండలన ఴపంచండి. రహటిని 20 నిమిషహలు నానఫ టిీ  తయురహత ఔుయాభ నీటలిో భయు ఫాగహ ఔడగహయౌ. 
లేదా దీనికి తిాెభానమంగహ, ఔ చఔ్ CC17.2 Cleansing లేదా NM72 Cleansing ని భంచినీటలిో ఔయౌ ఔడా 
ండలన నానఫ టీఴచు. 17 

ండల    ైతొఔ్లు షసజంగహ ండల  లోల ఉండ ేమాంటఆీకి్డ ంట్ యటమినలన కహనుహడెతాభ. ండెల  కోళన తమహాత, రహటిని 
ర ంటనే లేదా 30 నిమిషహల లోప త్మనాయౌ. ఔరళే ర ంటన ేత్మనలేఔనుో త,ే ర ంటనే రహటిని మపి జిిమటేర్  లో ఴపంచండ;ి లేఔనుో తే రహటిలో 
యటమినల  ఆకట్ఔయణం చ ంది ఎందఔు ఉయోఖం లేఔుండా నోు తాభ. 18 

ండల కి సమైెన సభమం: య ఔడెపతో ండలన త్మనండ,ి తదాామహ వమీయం రహటలిోని నుో శఔ దామహి లని షలబంగహ ఖీఴ షా ంది 
భమిము ఴెఴషాలోని యశపయౌతాలన (టాకట్డ్్) షలబంగహ తొలగిషా ంది. మోజున నుహియంభించడానికి ండెని మించింద ిఏమీ 
లేద! 19-22 

ండెల  రహటిని జీయాం చేమడానికి ఔడెప యొఔ్ ఆభల  భాధెభం అఴషయం లేద. అయ నేయుగహ ఔడెప ఖుండా ఖేుఔు ర ళతాభ. 
అందఴలల  యుచికరయఔు ఎటుఴంటియ ఔలఔుండా షసజబ ైన ండలన కర్ఔ్టగిహ త్మనాయౌ. భాభూలుగహ ఫోజనానిక ిఔనీషం 30 
నిమిషహల నండ ిఔ ఖంట భుంద ండెల  త్మనండ;ి కహనీ కచిుతంగహ ఫోజనం త్మనన ర ంటన ేకహద .19,20 

భనభు ముదట ిభుదిన నోటిలోకి  టిీనపుడే జీయా కిిీమ ముదలఴపతేంద;ి అధి ఫోజనం భుగించే ఴయఔు రేచి ఉండద. 
ండెల  భమమిు ఔయగహమలు మినహ, సహధాయణంగహ, ఱహకాహయ ఆహయం చినన ేఖిులోకి ర యళు భుంద, ఔడెపలో జీయాం 
కహఴడానికి మెండె నండి మెండెననయ ఖంటలు డెతేంది. కహఫటిీ, ఫోజనం త్మనన తయురహత అలాుహయంగహ ండెల  త్మనడానికి ఔనీషం 
2 ఖంటలు ఴెఴది ఉండాయౌ, లేఔనుో త,ే ండెల  వమయీంలో ఱోశణం చేమఫడటానిక ిఫదలుగహ వమయీంలో పయౌళనుో ఴపన. 19-22 



 

 
17 

ఔ అధెమనం కిహయం, పలలటి ండలన ఖటిూట ఉదమం 10 నండి భధాెసనం 3 ఖంటల భధెలో తీషకోఴడం భంచిద,ి 

కాయ ఔడెపతో కహద. అయట,ి భామిడ ిఴంటి తీ ండెల  నిదనిుో భే భుంద త్మనడం భంచిద ికహద  ఎందఔంటే అయ వకిా సహా భని 
 ంచి రహమిని బలేగ్ని ఉండేటటుల  చేసహా భ.19,22 

సభానయంగ తీసఽకరవలసన ండల  మ ణాభం: మోజురహమ ీఆహయంలో ఔయగహమలు భమమిు తాణధానాెలు ఉంట,ే మోజుఔు 2 ండెల  
షమినుో తాభ; తి్మసహమీ 150 గహీ భులు, అనగహ ఆల్, మర్, నామింజ లేదా అయటి ఴంట ిఔ మీడమిం ళ ైజు ండె లేదా ఔ 
ఔపు నిండా భుఔ్లుగహ చళేన ండెల  షమినుో తాభ. ండలతో ఉరహషంలో ఉంట,ే సహధాయణ ఆహమహనికి ఫదలుగహ ఖటిూట 
భూడెసహయుల  ండలన తీషకోరహయౌ. ఖుయుా  టుీ కోఴలళన నిమభం ‚అత్మగహ ఏది తీషకోమహద‛ ఉదా,2 చినన అయటిండెల  త్మనడం 
షహమడెతేంది కహని నాలుఖు అయటిండెల  భనలన భందకరడగిహ చషేా ంది. 23,24 

ండల  మిశ్రభం 25-27: నిజానికి భనం ండలన భూడె యకహలుగహ యబజించఴచు: తీ, పలలని (ఆభల ం) భమిము షఖం తీ 
భమిము షఖం పలుప. యయధ యకహల ండలలో లభించే పకిోీ జ్ (పల చకె్య), ఆభల ం, యటమినల , నుో ి టనీల , ళ లుెలోజ్ భమిము 
ండ ిదామహి ల నిశుతా్మ రమేేాయుగహ ఴపండ,ి ఔ యలక్షణబ నై యుచిని ఔయౌగ ిఴపండటం దాామహ అయ ఏ యకహనిక ిషంఫందించినదో 
నియాభసహా యు. 

అయట,ి టెంఔతో ఴపనన ండెల , జాభ, దాిక్ష, అంజీయభు, కయౄీ యం  భమమిు అనిన యకహల పచుకహమలు (అధిఔ నీటి ఱహతం ఔయౌగి 
ఉంటాభ) ముదల ైనయ యుచిలో తీమగహ ఉండే కరనిన ండెల . ఈ ండలలో పలలని ండల  ఔంట ేచాలా ఎఔు్ఴ పకిోీ జ్ (పలచకె్ య) 
ఉంటుంది. 

నలలని ఎండె దాిక్ష, మహళ ృమిీ భమిము కయి ండెల  యుచిలో పలల గహ ఉంటాభ. పలలట ిండెల  అభన  దే నిభ, చినన నిభ కహమ 
భమిము దాిక్షండె ఔడా పలల గహ ఉంటాభ కహని కరనిన సహయుల  చదేగహ ఔడా ఉంటాభ. రహటిలో  దే ముతాంలో ఆభల ం 
ఉంటుంది. 

అనిన ండెల  తీ లేదా పలలని యుచిని ఔయౌగ ిఴపండఴప. నామింజ, దానిభ,  నైాల్, ఆల్, భామిడ,ి మర్, ఫొ నుహుభ, సహీ ర ఫ మీీ 
భమిము ఫాల క్స ఫ మీీ ఴంట ికరనిన ండలలో పకిోీ జ్ (ండల  చకె్య) భమిము ఆభల ం దాదాప షభానంగహ ఉంటాభ, ఇయ తీ భమిము 
పలలని యుచిని ఇసహా భ. 

క ేఴమహగ నికి చ ందని ండెల  కే యఔబ నై రఖేంతో జీయాభఴపతాభ అందఴలల  రహటనిి ఔలఴచు. కహనీ తీమటి ండలన పలలని 
ండలతో ఔల త్మనమహద. అభతే తీ / పలుప ఔయౌగిన ండలన తీ లేదా పలలని ండలతో ఔయౌ త్మనఴచు. 25-27 

4. భుంధఽ జాగరతకు సంఫంద ంచిన  చిటల్లు 

భంచి ఆమోఖెం కోషం తీషకరన ేఆహయం తి్మ ఔ్మలిో ఉనన ంచ బూతాల ైన ఆకహవం(అంతమకి్షభు), గహయౌ, అగిన, నీయు భమిము 
బూమి యటికి షమినుో ఴపనటుల  ఉండాలని ఆముమేాద ఱహషాంీ త యౌమచేసోా ంది. అనచితబ నై ఆహయం, వమయీంలోని జీయా అగనిని 
ఖందయగోయానిక ిఖుమచిేళ అషభతేలెతఔు కహయణభఴపతాభ. దీని కిహయం: 19 

 ఔడెప నిండనిపుడె కహఔుండా ఇతయ షభమాలలో, క ేయఔబ నై ండెల  రేమే రహటతిో ఔలఔుండా తీషకోరహయౌ. 

 అజీయాం ఴలల  ఔయౌగ ేయమోచనాలు లేదా అనుహనరహముఴప(తేా ) లాంటయి నిమోదించడానిక,ి ండె త్మననర ంటనే కహఔుండా 
త్మనడానికి అయఖంట లేదా ఖంట భుందగహ నీటిని తాిగహయౌ.  

 తాజా ండలన చిు లేదా ఴండిన ఔయగహమలతో ఔలఴదే .  



 

 
18 

 2-5 షంఴత్మహల ఴమష్ తయురహత భన వమీయం నుహలయొఔ్ నుో శఔ దామహి లని జీయాం చమేడానికి అఴషయబ నై 
ఎంజెైమ్ (లాకేీజ్) న ఉతుతా్మ చేమలేనందన తీ ండలన నుహలతో ఔయౌ తీషకోమహద. 28 ండలన నుహలతో ఔయౌ 
తీషకోఴడం దాామహ భనం ండల  యొఔ్ యశిశీతన కోలోుఴడబే కహఔుండా జీయాఴెఴషా ై అధిఔ తా్మడి  టీడం దాామహ 
అనామోగహెనిక ిదామి తీషా ంది. 29 

5. చివమ  భాట! 

భనఽషుయల యొక్ శ్మీమకితులు ఒక్లాగ వుండకతోృ వడం వలల , కొతున సయలల  కొంతభంద క ిసధాయణ భాయగదయికలు 
తుచేమకతృో వచఽచ. కవున భనం తినన తయలవత భనకి ఎటలల  అతుసఽా ందో  తెలుసఽకరవడం చాలా భుఖయం.  శ్మీయం నఽండి వచేచ 
సాచనల ై భనం జాగరతవహిసేా , భనకు ఏద  ఉతాభమో, ఎుిడు, ఎంత తినాలో భనకు తెలుసఽా ంద .  

మపె యన ్స్క భమ ము యౌంకులు: 
1. Health, Food, and Spiritual Disciplines, Divine Discourse 8 October 1983, Sathya Sai Baba Speaks on Food, Sri Sathya Sai Sadhana Trust, 

Publications Division, First edition, 2014, page 56. 

2. What is a fruit: https://www.organicfacts.net/health-benefits/fruit 

3. https://www.cropsreview.com/functions-of-fruits.html 

4. http://www.uky.edu/hort/Ecological-importance-of-fruits 

5. Types of fruit: https://www.nutritionadvance.com/healthy-foods/types-of-fruit/ 

6. Tomato is vegetable: https://www.livescience.com/33991-difference-fruits-vegetables.html  

7. https://en.wikipedia.org/wiki/Nix_v._Hedden 

8. Eat water through fruits: https://www.youtube.com/watch?v=gSYsI3GCbLM 

9. https://isha.sadhguru.org/us/en/wisdom/article/fruit-diet-good-for-you-planet 

10. Fruits have protein: https://www.myfooddata.com/articles/fruits-high-in-protein.php 

11. https://www.healthline.com/nutrition/20-healthiest-fruits 

12. For diabetics: https://www.everydayhealth.com/type-2-diabetes/diet/fruit-for-diabetes-diet/ 

13.  https://diabetes-glucose.com/fruit-diabetes-diet/ 

14.  https://www.onlymyhealth.com/health-slideshow/best-fruits-diabetics-eat-1271667125.html 

15. https://drmohans.com/dos-and-donts-in-diabetes/ 

16. Impact on planet: https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/veganism-environmental-impact-planet-reduced-plant-based-
diet-humans-study-a8378631.html 

17. Washing fruits: Manual for Senior Vibrionic Practitioners, 2018, chapter 9, A.6, page86; Newsletter, vol.8, # 5, Sept-Oct 2017, Health Tips, 
Enjoying food the healthy way,  para 6,  https://news.vibrionics.org/en/articles/228 

18. Cut fruits: https://www.verywellfit.com/fruits-vegetables-cut-nutrients-lost-2506106 

19. Healthy Fruit eating: http://www.muditainstitute.com/articles/ayurvedicnutrition/secrettohealthyfruiteating.html 

20. https://www.quora.com/Do-fruits-need-stomach-acids-to-get-digested 

21. http://www.ibdclinic.ca/what-is-ibd/digestive-system-and-its-function/how-it-works-animation/ 

22. https://www.ayurvedabansko.com/fruits-and-vegetables-in-ayurveda/ 

23. How much to eat: https://www.eatforhealth.gov.au/food-essentials/how-much-do-we-need-each-day/serve-sizes 

24. How much Satvic food: http://www.saibaba.ws/teachings/foodforhealthy.htm 

25. Food combinations: https://lifespa.com/fruit-ayurvedic-food-combining-guidelines/ 

26.  https://www.ehow.com/info_10056003_sweet-vs-sour-fruits.html 

27. http://www.raw-food-health.net/listoffruits.html#axzz5mXlWmuVw 

28. Inadequate lactase in adult to digest milk: https://healthyeating.sfgate.com/milk-digestible-4441.html 

29. Science of nutrition-yogic view: https://www.kriyayoga-yogisatyam.org/science-of-nutrition 

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

2. ఏ వి  వర్్ షప్ ుటీమ ా, ఇండిమా, 6-10 భార్చ 2019.  

ఇదేయు అనబఴం ఔయౌగని కోయు్ ఉనుహధాెముల10375 &11422 దాామహ నభూనా కిలనిక్స తో ఔడని 5 మోజుల ఴర్్ షహప్ నంద ఎనిమిద ి

భంద ిఅబెయుా లు, ఫాయతదవేం నండ ిఆయుఖుయు (ఇపుడె జనయల్ హళుటల్, పటీమిాలో షాచఛంద ళఴే చషేా ననఇదేయు ర ైదె 
నిపణులతో ఔయౌ) నూహిన్్ భమమిు కరీ భలేమా నండి కర్ఔ్యు నుహలగగ ని AVP లుగహ అయ్త సహధించాయు.  ఴర్్ షహప్ లో భమో 
నలుఖుయు అయ్త సహధించిన సహధఔులు ఔడా తభ జాు నానిన  ంను ందించకోఴడానికి నుహలగగ నానయు. ఇదేయు ర దైెలు త యౌమచళేన 
యశమాలు ఴర్్ షహప్ న భమింత షషంననం చఱేహభ భమమిు భమింత ఉలాల షంగహ భమమిు యషుయ అభినుహిమాల 
త లుషకరనయేధంగహ చఱేహభ. 

https://www.organicfacts.net/health-benefits/fruit
https://www.cropsreview.com/functions-of-fruits.html
http://www.uky.edu/hort/Ecological-importance-of-fruits
https://www.nutritionadvance.com/healthy-foods/types-of-fruit/
https://www.livescience.com/33991-difference-fruits-vegetables.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Nix_v._Hedden
https://www.youtube.com/watch?v=gSYsI3GCbLM
https://isha.sadhguru.org/us/en/wisdom/article/fruit-diet-good-for-you-planet
https://www.myfooddata.com/articles/fruits-high-in-protein.php
https://www.healthline.com/nutrition/20-healthiest-fruits
https://www.everydayhealth.com/type-2-diabetes/diet/fruit-for-diabetes-diet/
https://diabetes-glucose.com/fruit-diabetes-diet/
https://www.onlymyhealth.com/health-slideshow/best-fruits-diabetics-eat-1271667125.html
https://drmohans.com/dos-and-donts-in-diabetes/
https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/veganism-environmental-impact-planet-reduced-plant-based-diet-humans-study-a8378631.html
https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/veganism-environmental-impact-planet-reduced-plant-based-diet-humans-study-a8378631.html
https://news.vibrionics.org/en/articles/228
https://www.verywellfit.com/fruits-vegetables-cut-nutrients-lost-2506106
http://www.muditainstitute.com/articles/ayurvedicnutrition/secrettohealthyfruiteating.html
https://www.quora.com/Do-fruits-need-stomach-acids-to-get-digested
http://www.ibdclinic.ca/what-is-ibd/digestive-system-and-its-function/how-it-works-animation/
https://www.ayurvedabansko.com/fruits-and-vegetables-in-ayurveda/
https://www.eatforhealth.gov.au/food-essentials/how-much-do-we-need-each-day/serve-sizes
http://www.saibaba.ws/teachings/foodforhealthy.htm
https://lifespa.com/fruit-ayurvedic-food-combining-guidelines/
https://www.ehow.com/info_10056003_sweet-vs-sour-fruits.html
http://www.raw-food-health.net/listoffruits.html#axzz5mXlWmuVw
https://healthyeating.sfgate.com/milk-digestible-4441.html
https://www.kriyayoga-yogisatyam.org/science-of-nutrition
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ఴర్్ షహప్ లో నుహలగగ ననరహయు భాక్స / 
పల్్ కిలనిక్స లఔు ఎఔు్ఴ షభమం 
కేటాభంచడం దాామహ భమింత 
ఆచయణాతఔంగహ ఴపంటుందని 
షఽచనలు ఇచాుయు. తిేెఔ ళ శన్ 
దాామహ ఆచయణాతఔ ఉదాసయణలతో 
కేస్క ఴ షీమలీన ఎలా మహమాయౌ 

భమిము మోగి మికహయు్ లన జాఖీతగహ 
నియాఴ ంచడం యొఔ్ యిోజనాలు 
త యౌమచేసహయు.  

డాఔీర్ అఖమహాల్ తన భాటల దాామహ 
ఈ వకిాఴంతబ నై చికతి్ ఎలా 

అభిఴాదిి  చ ందినద,ి తి్మ అడెఖులోనఽ సహామి ఏలా భాయగనిమేేవం చళేనది త యౌమచషేఽా  సహామిరహమి భాయగదయశఔతాం ఇంఔనఽ 
కరనసహగషిఽా  అఫాెషఔులఔు ర నైృియోనిక్స్ సహధన చేమడందాామహ రహమ ిజీయతానిన ఎలా భాయుషా నానమో త యౌమచళే అబెయుి లన 
అలమించాయు.  

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

3. అవగహన భమ ము న ైుణయం  ంతృ ంద ంచే సదసఽ్, కబ ైరై, తౄిన్్, 9 భార్చ 2019 

ప ించ్ షభనామఔయా01620 సధకుల వివమల కొయకు SRHVP ఔయౌగన చాలాభంది నుహత సహధఔులన ఔయౌఱహయు. రహయంతా త్మమగి ిశిక్షణ 
ను ందటానికి భుకెంగహ 108CC ని 
రహడటానిక ిఉతాెసం చఽంచాయు. 
ఆబ  ఔ సహధఔుమహయౌ ఇంటలల  
ఏమహుటు చేళన అఴగహసనా 
షధష్ లో తొమిద ిభంది 
నుహలగగ నానయు. రహయందమకిి 
ర ైనృిమనిక్స్ ఖత కరనిన 
షంఴత్మహలుగహ ఎలా ఴాదిి  చ ంది 
ఴసోా ందో   త యౌమచళే షభారేవంలో 
నుహలగగ నన తి్మ ఔ్మి నుహత ియొఔ్ 

ఆఴవెఔత ఖుమించి త యౌమచేసహయు. ఆబ  రహమకిి ర ైనృియోనిక్స్ సహఴ తాెనిక ిషంఫందించిన పషాకహలతో నుహటు ముదటి అంతమహీ తీమ 
షభారేవ పషాకహనిన భమమిు భన ధిాన ళ టై్  న చఽంచాయు. షభారేవంలో నుహలగగ నన తి్మ ఔ్యౄ త్మమగిి నేయుుకోఴడానికి 
భమిము ఈ మిశన్ లో చయుఔుగహ నుహలగగ నడానిక,ి ఇతయ ళేనఴ తేలన ర ైనృయిోనిక్స్ లోనికి త్మమగిి తీషఔుమహఴడానిక ిచాలా 
ఉతా్సం చఽంచాయు. నుహలగగ నన రహమలిో కరంతభంది ఴదే ఇుటికే 108CC ఫాక్స్ ఔయౌగ ిఴపనానయు భమమిు రహమి అనబరహలన 
ంచకోఴడానికి భమిము రహమి ఫాక్స్ లన త్మమగిి ఛారీ్ చమేడానికి ఈ అఴకహఱహనిన ఉయోగించఔునానయు.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. SVP శిక్షణ భమ ము  న ైుణయం  ంతృ ంద ంచే శితయం,  మ గ క్స్, తౄిన్్,16-20 భార్చ 2019 

ప ించ్ కోఆమి్నటేర్ & టెైనీర్ 01620 ఔ ఐద మోజుల SVP కోయు్న ఆబ  తన నిరహషంలో నియాఴ ంచాయు. ఆ షభారేవంలో ఆబ  
SVP గహ భాయడానిక ిఅఴషయబ ైన రహమి 
నుహత ిభమమిు ఫాధెతలన 
త యౌమచేళనపుడె శినృయంలో 
నుహలగగ ననరహయు వింళంచాయు. భామిశస్క 
నంచి ఴచిున ఔ VP అదౄత 
దియశన చఽ, SVP గహ అయ్త 
సహధించిన తయురహత అఔ్డే ఔ మబె డ ీ
తమాయు చళే, తోటి అబెమిికి SRHVP 

మీద తమాయు చేళ చఽంచాయు. ఏడాది కిీతం అయ్త సహధించిన ఇదేయు SVPలు తభ అనబరహలన, కషే చమతిలిన మిఖతా 
రహమతిో ంచఔునానయు. శినృయంలో నుహలగగ ననరహయు ఈ 5-మోజుల శినృయం చాలా యలుర నైదిగహ ఫాయంచాయు. చిఴమగిహ ళ ై్ప్ లో డాఔీర్ 
అఖమహాల్ తో ఱిోనతామహల ళ శన్  దాామహ కోయు్ భుగళింది.  

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

5. న ైుణయం  ంతృ ంద ంచే శితయం, నాయడియ్ల, ఇండిమా, 23 భార్చ 2019 

డియ్ల కో-ఆమి్నేటర్ భమమిు ఉనుహధాెముని 02059 దాామహ సహభ ఇంటమేనశనల్ ళ ంటర్ లో నియాఴ ంచిన ఉతేాజమిచ ేఴర్్ షహప్ లో 19 
భంది అఫాెషఔులు హజయభ తభ 
యజమఴంతబ ైన భమమిు ఔశీబ నై 
కేషలన అంధమితో ంచఔునానయు. 
డాఔీర్ అఖమహాల్ అఫాెషఔులఔు 
నియంతమహమంగహ నిసహాయా ళఴేగహ 
ర ైనృియోనిక్స్ సహధన కరనసహగించాలని 
భమిము సహామి భుంద తీషఔునన 
భిాణం యొఔ్ నిజబ ైన షఽూమిాతో 
బిుఴపఔు వయణాఖత్మ చేమాలని  

కోమహయు. తదమి సహా భకి ర ళుడానికి మిత్మనషఽా  ఉండభని, జాు నానిన భమమిు న ైపణాెలన నియంతయం నయఔమించఔుంటృ, 

షమిలీ  ఔాల మీద నభఔభుంచి ర ైనృయిోనిక్స్ షమెైన దివలో ఴాదిి  చ ందేలాగహ మినుహలనా ఫాదెతలన చేటీడానికి భుందఔు 
మహరహలని కోమహయు.  

నఽెస్క ల టర్్ లలో ఇటఴీల త యౌమచళేన ర ైనృిమానిక్స్ యొఔ్ భుకెబ నై భమమిు కటలఔబ నై అంఱహలన దీయఘంగహ చముించాయు.  

 అఫాెషఔుడె 2 రహమహలఔు  గైహ దఽయ నుహింతాలకి ర యళుటటె్ల తే రహమ ిమోఖులఔు భుందగహనే తిాెభానమ ఏమహుటుల  చేమాయౌ.  
 రేడ ిచళే చలాల ముిన నీటితో ఔంటి చఔ్లు భమిము షాచఛబ ైన నఽన  / న భెతో చ య చఔ్లు తమాయుచళేేటపుడె జాఖీతా 

ఴఴ ంచడం; చయ షంఫందతి షభషెలఔు నఽన , కటీమ్ లేదా జలె్ లాంటయి కహఔుండా షభయాత ఔయౌగన నీటిని ఉయోగించడం, 
భాయగదయశకహలఔు అనఖుణంగహ కోణం, దఽయం భమమిు ఫిాయత నుహింతం దాలీలో  టుీ కరని చామాచితాిలన తీమఴలళన 
ఆఴవెఔత; భమమిు తి్మ 2 షంఴత్మహలఔు 108 CC ఫాక్స్ మీఛామిీంగ్ యొఔ్ నుహిభుకెత. 
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 షమెనై ఆహయం, నిద,ి రహెమాభం భమిము షాచఛబ ైన గహయౌలో ధయీగఱహాషతో ఔడిన ఆమోఖెఴంతబ నై జీఴనఱ యైౌ ఖుమించి 
మోఖులఔు ేయిణ భమిము భాయగనిమేేవం చేమడం. 

 మెబ డీని తమాయు చళేే షభమంలో మోఖులఔు ర ైనృయిోనిఔు్ఔు షంఫందించిన రహమహా లేకలు / షభారవే పషాకహలన ఇఴాడం 
దాామహ రహమి యఱహాసహనిన  ంచడం.  

 మోఖ లక్షణాలు తగిగన తయురహత ఔీభంగహ మబె డలీన ఔీభంగహ తగిగంచడం, తయురహత మోగ ియొఔ్ మోఖనిమోధఔ వకిాని 
 ంను ందించడానికి తిాెభానమ కి్షాళన భమమిు మోఖనిమోధఔ వకిాని  ంచ ేమబె డలీన ఇఴాడం, తయురహత రహెధిని 
భూలాల నండి ూమిాగహ నియౄయౌంచడానికి మిమాజంలతో చికతి్ చమేడం. 

 క్షభాఖుణం దాామహ భనషని కి్షాళన చేమడం 
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