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 డా.జిత్ క ెఄఖగభాల్ యొఔక డ స్టక నఽండి 

నిమఫ ైన తృికట్షనయలఔు, 

ఖుయుూభిిభ అసననం కవడంణో భనం ఄంణా ఔడా పిావవంతఫ నై భభిము శకిావంతఫ ైన నేిభ ణోటలో ఄందయం ఔయౌల 

అనంథించవలలన సభమం అసననఫ ైంథి. సాచఛఫ నై భభిము శకిావంతఫ నై అ నేభి శకిా భభవెభో కదఽ భన నిమఫ ైన  

బిువప బఖయన్ ఫాఫాయభై. సామి ఔసభ ిఆలా చ తృయు. „„ధా ఄనఽఖీహతున వభిషంచడాతుకి మీ హిదమ సాచఛతనఽ భాతఫి ే

ధేనఽ కోభథైి. మీఔు ధాఔు భధమ దాభతున ఈంచవదఽు . భనభధమ  ఖుయువపఔు శిషేమతుక ిభధమ ఈండే సంఫంధం గతూ లేథా ఄటి్  

లాంఛధాలుగతూ ఈండఔడదఽ. ఄలాగై బఖవంతేడె బఔుా డె భధమ దాభలు, ఫదేాలు వంటయి ఔడా జోఔమం చసేఽకోఔడదఽ. ధేనఽ 

ఖుయువపనా కదఽ థేవపడితూ కదఽ. ధధే ేమీయు, మీభ ైధేనఽ ఄథ ేతుజం. భన భధమ పదేంలేదఽ ఄలా ఔతునంచలేేథ ిభామ. ధనేఽ 

భహ సభుదంి ఄబణ ేమీయు తయంగలు. ఆథ ిణ లుసఽకొతు లేాచఛగ రంతిగ ఈండండి. థివమ పావనలోధ ే ఈండండ ి ‟‟  శీ్ర సతమ 

సబ ఫాఫా ఖుయుూభిిభ ఈతసవం రింతి తులమం 1970 జూల ై 19. 
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ఔనఽఔ సో దభ ీసో దయులాభ సామి యొఔక నేిభలో హిదమ ూయాఔంగ భుతుగితృోబ సిఱ్  యొఔక తిి ఄంశంలోనా థ వైతాం 

యొఔక వమకటాఔయణనఽ ఄనఽబయంచవలలన సభమం అసననఫ ైంథి. సయాతిఔి నేభి ఄధ ే ఄనంతఫ నై జలాశమాతుక ి

ఄనఽసందాతుంఫడి భన భాయగంలో ఎదఽయబయమ తిీ జీయక ిఅ నేిభనఽ ఄంథించ ేసభమం ఆథే. భన సహజ లదధఫ నై లాతిలో 

భనం నేభినఽ ంచ ేకైంథాిలభు. భన హిదమాల నఽండ ియ లువడ ేయదఽమదమసకంత ఔంధాలు ఫిలంగనా శకిావంతంగనా 

ఈంటాబ. ఆయ భనచఽటృ్  ఈననయ ైయుధమ ఔంధాలనఽ నేిభూయాఔ తృౌనఃపనమభులోతుక ి భాయుసా బ. ఔనఽఔ నిమఫ ైన 

ఄపామసఔులాభ నేభి ూయాఔ ఔంధాలణో ఈండనిపడే భనఔు భనఫే కఔ ించాతుక ిఔడా లవే చేమడం సధమడెతేంథి. 

తథాాభ భనం చికితస చేలయేభి ఔంనతృౌనపనమభునఽ న ంచి యభిలో ఇఔంధాలు సాసాతనఽ ఔయౌగించడాతుక ి

సహమడెతేంథి. 

ఆటవీల ఔ ఄపామసఔుడె „„య తైిమాతుక్సస  థాాభ నేిభనఽ  ంచడాతుక,ి లేయ భదిితు యసాభించటాతుకట  తిీ ఄపామసఔుడె భిపఱి  
ఔయౌగిన భభొఔ  కొతా ఄపామస ఔుతు తీసఽఔుభయయౌసన సభమం అసననఫ ైంథ’ి ఄతు భరయు. య ైతిమాతుక్సస తుయయణల థాాభ 
లతధతృ ంథని యయు ణాభు తృ ంథిన అనంథాతున ంచఽకోవడం థాాభ య ైతిమాతుక్సస మిషన్ యొఔక నేభి యంగతున యసాిత 
యచడాతుక ితిి ఔకయౄ తభ వంతేగ ఔిఱ చమేాయౌ. ఇ లయే కయమఔీభాలు చేట్డాతుకి ఎవయు సఽభుకత చానసా భో 
ఔనఽగొనటాతుక ి తభ భిచమాలనఽ ఄలాగై  తుయయణలు తృ ంథిన భోఖుల జాతణా యతుయోగంిచఽకొతు ఄటువంట ి యభతిు 
ఔనఽగొధాలతు సాచిసఽా ధాననఽ. నేయిణ తృ ంథిన ఄపామసఔుడెతు ఖుభిాంచినటలబణే  ముదటలల  కొతున సదాయణ లవేలలో   ఄనగ 
ఫాటిలోల  గోయలనఽ తుండం, లేఫుల్స ఄంటించడం, తుయయణ ఎలా తీసఽకోయలో భోఖులఔు సాచనలు ఆవాడం భభమిు అభోఖమ 
శితభలు తుయాళ ంచడాతుకి సహమడటం ఇ యధంగ  యభి సహమం తృ ందఽత ఈంట ేయభలిో నేియణ ఔయౌగి శిక్షణ కోసం దయకాసఽా  
చేసఽకోయలతు తృో ి ణాసహం ఔయౌగంిచవచఽు. ఆలా భఖిణింఫడ ేయయు మీ జీయత పాఖసామి లేథా మీ ఔుటుంఫ సబుమలు ఔడా 
కవచఽు. 

ఄంకతిపావం ఖల ఄపామసఔులు తభ లేవలో భుందఽఔు సగ ిఎస్ట. య. న.  గ భాయడాతుకి యభిక ితృో ి ణాసహం ఄంథించడాతుక ిభా 
ఫిందం  ఎలలపడా లదధంగ ఈంటుంథి. య ైతమిాతుక్సస నఽ భుందఽఔు నడనించడాతుకి సహఔభించే ఄపామసఔుల కోసం  ఫేభు 
య తేఔుతధే ఈధానభు. ఐణ ేఎస్ట. య. న. లు నఽండి ఫేభు అశించ ేఄంచధాలు ఎఔుకవగ ఈననందఽ వలన ఎస్ట. య. న.  
కవడాతుకి తుభిుష్ సంకమలో భతిృలధా ఖంటలనఽ ూభిా చమేడం ఔకటే భా ఄతేభతం కదఽ. ఆటవీల ఎస్ట. య. న. కోసం  మీయు 
చేసఽఔునన దయకాసఽా  అమోథింఫడఔ తృో ణ ేథతీుకి కయణం య తైిమాతుక్సస లో దిాన తృత ితృో ఱంచడాతుకి తుఫదధత భభిము 
ఄతేయుచి ఖల ఄపామసఔులనఽ ఫేభు అశిసఽా ధానభు ఄధథేి ఄయాం చసేఽకోయయౌ. 

భమిితఫ ైన భానవ వనయులు ఔయౌగి ఈననందఽన 108 లల ఫాక్సస భఛీార్్స  చేమాలనఽఔుధే యయు థాతుకి భుందసఽా  ఏభటుల  
చేసఽకోయయౌసంథగినా  మీ ధ లయభ ీతుయథేఔి ఔీభం తఔుండా సభభించాలతు కోయుతేధాననఽ. భఛీార్్స యషమంలో భమెిడీ 
ఫాటిళ్లలో చఽఔకలు యమేడాతుకి సహమడే యధంగ తుభధ భించఽఔుతు ఔతూసం భభొఔ ఄపామసఔుతు ఄంగీఔభిం చలే యభితు భఛీాభి్ 
కోసం తీసఽఔుయయలతు కోయుతేధాననఽ. 

చివయగ ఄపామసఔులు ఄందభకిట యపాకంక్షలు ణ లుపత మీ నేభిణో ించాతున భాయుడాతుకిభుందఽఔు భయయౌసంథిగ 
కోయుతేధాననఽ.  జీయత మిాణంలో భిలాతేలనఽ సఽలాయం చేసఽకొతు క ైఔ అలోచనణో భుందఽఔు వలేా  ించాతున 
నేిభభమం చేమటం సఽసధమఫే.  మీయంణా అనందంగ ఈండాలతు అశిసాా   
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సామికి నేిభ ూయాఔ లవేనంథించ ేమీ  

జిత్.క.ె ఄఖభాల్  

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

ప్ిక్టీషనరల  వివమలు  

తృికట్షనర్స  11601...ఆండిమా , చినన ధాటి నఽండి సబ తౄో ల్్ లో ఈనన ఇ ఄపామసఔుభయౌతు ఄధఔేసయుల  సామి అశ్రయాథించాయు. 
భుకమంగ 1973 లో య టై్ ల్్ లో జభగిని ముదటి ఫాలయకస్ట భమయ్లో  అఫ  సామి 
సతునదలిో సింగించే ఄవకశం తృ ంథాయు. 1977లో సభభర్స కోర్సస లో తృలగగ నడాతుకి సామి 
చేత అఫ  వమకిాఖతంగ ఎనఽనకోఫడా్ యు. యభకిి 16 సంవతసభల వమసఽలో వచిున ఔ 
చయభయుఖభత తుయయణ కోసం ఫాధకయఫ నై ఆంజెక్షన్ లనఽ తిీ భోజూ తీసఽఔుంటృ 48 భోజులు 
ఄనంతయం ఔడా  ఏభాతంి ఈశభనం ఆవానపడె సామి తభ యొఔక థ యైఔ సయశ 
భభిము యబూతిణో తుయయణ చేరయు. ల ైన్స లో గీ డెమబయషన్ తభాత అఫ  తల క్స 
ఄడిభతులే్ షేన్ లో తోృ స్్ట గీ డెమబయషన్ చలే  ఔ బిుతా ఈథోమఖంలో చభేయు కతూ థాతుక ి
భజీధాభా చలే  సామి యొఔక సాచన కియం ఫామంకింగ్ యంఖంలో చేభయు. అ తభాత 
అఫ  తృ ి  షనల్ ఫామంఔర్స గ ఄయహత సదించాయు. ఔమారలలో చదఽవపతేననపడే అఫ  

జాతీమ సభాజిఔ లేవలో చఽయుగగ  ఈండయేయు. కభెీర్స ఔు సంఫందించిన వతాిడి భభమిు సంథిామ ఔటు్ ఫాటుల  ఈననటికట 
యభంతప ల లవపలు భభమిు ణిేమఔ ల లవపలలో సబ సంసా యొఔక లయే కయమఔీభాలలో అఫ  తన లవేలనఽ 
కొనసగించాయు.   

జాతీమం చేమఫడిన ఔ ఫామంఔు ఄలల ్ంట్ జనయల్ ఫధేజేర్స గ దయ యయభణ చేలన య ంటధ ేభభఔిషి మిషన్ లో ఈనన ఔ 
సధామలణో జభనిన సదాయణ సంపాషణ థాాభ సబ  య ైతమిాతుక్సస ఖుభించి ణ లుసఽఔుధానయు. లవే టల  అఫ ఔునన ఄతేయుచి 
భభిము ఈణాసహం వలన తాయలోధే అఫ  భభితున యవభలు సంతృథించి కోయుసలో చేభయు 2018 జుల ై లో ఎ.య.న. గ నవంఫర్స 
లో య.న గ భాభయు. 

యయు ఆటి వయఔు 650 భంథి భోఖులఔు చికతిస ఄంథించాయు. చాలాభంథి భోఖులు సంకిలష్ సభసమలణో ఈననయభై. యభి థాాభ 
యజమవంతంగ చికతిస తృ ంథని కైసఽలలో ఄధాభోఖమ లయలు,  థీయఘకయౌఔ అభల తాం, అనల్ సఽ్ లా, భూలశంఔ, ళెభినమా, ఖయబ 
దాయణ లో అలశమం, న.ఎస్ట..డి., టాిభా, లస్మిక్స లుస్ట ఎభిణ మో టలసస్ట, భూతంి అపకోలేతు తనభు, ఔట ితృింతంలో 
ఆన ల్ఫేటభీ యమధఽలు, య భి్గో లేథా తలతిిపడె, ఖుయఔ, టాితుసబ ంట్ ఆలకమిక్స ఄటాక్స ( టి. ఐ. ఎ. ఫ దడెఔు తగనింత యఔాం 
సయపభ లేఔతృో వడంణో అకిసజన్ ఄందఔతృో వడం వలల  వచేు నామయలాజిఔల్ సో్ ే క్స), ఖయబసివం వలన థీయఘకయౌఔ యఔాసివం,  రాసకోశ 
యమధఽలు,  భభిము సో భమిాలస్ట. 

ఎభుఔలఔు, చభభతుకి సంఫందించిన ధొపలు భభమిు జుటు్ ఔు సంఫందించిన సభసమలు సతాయ ఈశభనం కోసం భభిము 
 సభయోచిత ఫాహమ ఄనఽవయానం కోసం అయౌవ్ నాధ ణో తుయయణలు తమాయుచేల ఆసాా  ఈంటాయు. భోఖులు ఄటువంట ి
సభసమలఔు ఄతృబంట్భంట్ తీసఽకొననపడె ఔ చినన ఫాటిల్ అయౌవ్ నాధ  తీసఽఔుభవలలంథిగ  తృో ి తసళ సా యు. భభమిు 
ధోటి ఆధ పక్షన్ కోసంఆవాఫడని తుయయణి ఔ చ ంచా భందఽ ధోటలల క ితీసఽకొతు పకికయౌంచి ఈమిభ యేలన తయుయణే  భందఽనఽ యడే 
యదానభు ఄనఽసభించాలతు చ ఫుతేంటాయు. థతీువలల  భోగ ితాయగ కోలుఔుంటాయతు అఫ  ఔనఽగొధానయు. 
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తిీ భోగీ తన జీయతంలో ఏథో ఔ యఔఫ నై భానలఔ యచాయభు (టాిభా)ఎదఽభొకంటాయతు అఫ  నభుభత ఈననందఽవలల  ఎవభెైధా 
భోగి చికతిస కోసం ముదటి సభ ిఅఫ నఽ సందభిశంచినపడె అఫ  యభిక ి CC10.1 Emergencies ఆసా యు. కిలష్ఫ నై కసైఽల 
యషమంలో అఫ  ఖందయగోమాతుకి ఖుభి ఄబన తిీసభి భాయగదయశఔతాం కోసం భభమిు యభికి నమం చేమడంలో సహమం 
చేమభతు సామితు తీవంిగ తృిభిాసా యు. నవంఫర్స 2018 లో ఔ షనంగ్ కంన ల క్సస ఔు య యలనపడె భోడె్ ఔు ఄవతల ఔ ఔుఔక 
యహనం చతే ఢీకొనన యషమాతున   ఖభతుంచాయు. అ ఔుఔక ఔుంటుత ఫాధణో ఄయుసాా  ఈంథి. య ంటధే ఇ ఄపామసఔుభలు 
సామితు తృిభిాసాా  CC10.1 Emergencies + 15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 

Muscles & Supportive tissue + CC20.7 Fractures. భానలఔంగ  ఫాిడాకల్ంగ్ చమేడం తృియంతేంచాయు. అ ఔుఔక 
ధ భభథగి భోడె్  థాటి  షనంగ్ కంన ల క్సస య ైప వచిుంథి. అ తయుయత ఄందభితూ అశుభమతుకి ఖుభ ిచసేాా  భాభూలుగ 
నడెచఽఔుంటృ తృికట్షనర్స ఈనన య ైప వచిుంథి. షప మజభాతు ఆచిున తల కటలనఽ అసాథించి సఽలువపగ నడెచఽఔుంటృ  

య యలతృో బంథి. ఄటువంటి ఄనఽబయలనఽ ఇ ఄపామసఔుభలు ఎధోన తృ ంథ ిఈధానయు. ఇ నభభఔఫే అఫ ఔు య ైతమిాతుక్సస టల  
యరాసభునఽ న ంచి హిదమ ూయాఔంగ లేవ చమేడాతుక ిసంలదఽధ లు ఄబయమటటుల గ చలేంథి. 

ఇఫ  తన చిననతనం నఽండ ిఄలయటుడఈినన ఫ ంఖళ్ొయులో ఈనన సబసమితికి వచేు బఔుా ల కోసం ధ లఔు ఔసభి 
 య ైతమిాతుక్సస కమంపలు తుయాళ సఽా ధానయు. ఄలాగై ధ లఔు భంెడె సయుల  తన ఆంటికి దఖగయగ ఈనన ఱభీ్సబ అలమంలో 
భోఖులఔు చికతిస ఔడా చేసఽా ధానయు. భనఽనన కలంలో తిి సబ  ల ంటర్స ఔ య ైతిమాతుక్సస కిలతుఔుకనఽ ఏభటు చలేే యధంగ 
సామి థీయంచాలతు అఫ  కోయుఔుంటుధానయు. కలాంతయంలో ఆథ ితిి ఆంటి యయు కోయుఔుధే, ఆష్డే చికతిస యదానం 
ఄవపతేందతు యభి నభభఔం. 

ఇ ఄపామసఔుభలు తన ఄడభిన్ లేవలో పాఖంగ  యభా లేకనఽ తౄభభటింగ్ లేథా అఔీ తీఔభించే భితృలన లవేలు ఔడా 
తుయాళ సఽా ధానయు. 87 సంవతసభల వమసఽఖల యభ ితయౌలగయు ఔడా తన యొఔక థయీఘకయౌఔ యమధఽలఔు ఄపామసఔుభయౌ వదు 
తుయయణలు తీసఽకోవడఫ ేకఔ తృల ల్క్స ఫాటిళ్లలో గోయలు యమేడం, యటకిి లేఫుల్స ఄంటించడం వంటయి చసేాా  యభికి 
సహమఔుభయౌగ ఉంటుధానయు. ఇ ఄపామసఔ భలు సామికి, అఫ  తయౌలక,ి అఫ  ఖుయువప 12051 ఔ, భభిము తనఔు శిక్షణ 
ఆచిున ఈతృదామములఔు యయు చేలన సహమాతుక ిఄంథించిన భాయగదయశఔణాాక ిఔితజఞతలు ణ లుపత ఈధానయు. 

సామిణో ఇ ఄపామసఔులు ఄనఽబయంచిన భధఽయ క్షణాలనఽ ఖుయుా  చసేఽఔుంటృ తనఽ సామికి ఎంణో యుణడి ఈధాననతు తన 
చివభి రాస వయఔు ఄతున జీవపలలో ఈనన సామికి లేవ చేసా నతు ఎందఽఔంట ేసామి చ నన యఔమం „‟భోకభయధం ఆదం శభయీం 
„‟ బఖవంతేడె ఇ శభీభతున ఆచిుంథ ిఆతయులఔు లవే చమేడాతుకై ఄధే భాటలు తుజం చసేాా  లవేలో జీయతం సయాఔం 
చేసఽఔుంటానతు  చ ఫుతేధానయు. తుసాయధంగ జభిగ ైఇ య ైతమిాతుక్సస లేవ ఎఔకడ జభిగధిా ఄఔకడ సామి కచిుతంగ ఈంటాయతు 
అఫ  గిఢఫ నై యరాసం. య తైిమాతుక్సస లేవ అఫ నఽ సామిణో భభింత గఢంగ ఄనఽసందానంతుంజైల జంతేవపలు 
ముఔకలణో సహ సయాజీవపలలో ఈనన సామి ఔకభై ఄధే ఏఔణాాతున ఄనఽబయంచేటు్ గ చేలంథి. అఫ  భోజుయభ ీతృియధనలో సభసా 
యశాం యొఔక సంక్షైభం కోసం „సభసా లోక సఽఖిధోబవంతే‟ ఄతు తృిభిాసాా  ఈంటాయు. 

పంచఽకునన క్సేఽల వివమలు: 

 మ ైన ైటిస్, బ్ి ంఖ ైటిస్   

 భగందరము మమియు గడ్డ , మలబదధకము 

 గరభసివనంతర రకాసివం 

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

https://news.vibrionics.org/te/practitioner_profiles/86#a
https://news.vibrionics.org/te/practitioner_profiles/86#b
https://news.vibrionics.org/te/practitioner_profiles/86#c
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ప్ిక్టీషనర్ 11594…ఇండియా ఫ ైకోీ  ఫమాలజీలో తృో స్్ట డాఔ్భటై్ చేల అంధ ిథిేశ్ లోతు ఔ కిామత య ైదమ ఔమారలలో ఄదామఔులు 
భయౌగ భభమిు భిరోధఔుభయౌగ ఈనన యయు 34 భరిోధధా చిఽయణలఔు 
కయణబూతేభలు. ఇఫ  12 జాతీమ భభమిు ఄంతభ్ తీమ  రలా మీ భభమిు య దైమ 
భరిోధధా తిిఔల సంతృదఔ భండయౌ సబుమలుగ భభమిు చిఽభించిన యమసల 
సమీక్షఔుభయౌగ ఔడా ఈధానయు. 

సబ బఔుా ల ఔుటుంఫంలో జతుభంచిన ఇ ఄపామసఔుభలు చిననతనం నఽండి సబ సంసా 
యొఔక అదామతిభఔ కయమఔలాతృలోల  చఽయుఔుగ తృలగగ ధయేయు. 2017లో యభి 
సహచయులు11567&11590 నఽండి య ైతిమాతుక్సస ఖుభించి ణ లుసఽకొతు తన థయీఘకయౌఔ యమధఽలఔు 
తుయయణ తీసఽకోవడం తృియంతేంచాయు. యభిచ ేనేయిణ తృ ంథి ఇ కోయుస కోసం దయకాసఽా  

చేసఽకొతు ఫవిభి 2018 లో ఎ.య.న. గ ఄయహత సదించి ల న ్ంఫర్స 2018 లో య.న. ఄమామయు. 

అఫ ఔు ఎంణో తు తాిడ ిఈననటకిట భోఖులఔు చికతిస చమేడాతుకి అఫ  అథయిభలలో సా తుఔ సబ కైంథాితున 
సందభిశసఽా ధానయు. అఫ  తు నఽండ ితిభిగ ివచిున య ంటధ ేతిి సమంతంి ఆంటలల  ఔడా భోఖులఔు లేవ చసేఽా ధానయు. ఖత 15 
ధ లలుగ 590 భంథ ిభోఖులఔు చికతిస చరేయు. యయు చికితస చేలన యమధఽలలో కోీ న్స యమద,ి న.ల..డి.,జుటు్ భలడం, థీయఘకయౌఔ 
ఔండభల ఎభుఔల యమధఽలు, శదీధ  లోనంచడం, సో భిమాటిక్స యుభటాబడ్ అభె్రటైిస్ట, ఉనభతిితేా లలో తుభుభ, సో భిమాలస్ట 
భభిము చయభ యమధఽలలో ఄదఽబతఫ నై పయౌతం తృ ంథాయు.  కమనసర్స, డమాఫ టిస్ట, భూతనిండాల య పైలమం భభిమురభయీఔ 
ఎభిణేమోటలలస్ట ణో ఫాధడెతేనన భోఖులు ఖణతూమంగ ఫ యుఖు డా్ యు. డ ంఖూమభోఖులు తాయగ కోలుఔుధానయు. తృత భోఖుల 
చేత సాచింఫడని చాలాభంథి సఽదాయ తృింణాల నఽంచి చికితస కోసం సంథిించగ తుయయణలు తృో సఽ్  థాాభ ంపతేంటాయు. 

ఇ చికిణాసతుపణుభలు తన భోఖులఔు తగనింత సభమం ఆసాా  శదీధగ యయు చ నే యషమాలనఽ యతు ఄవగహన 
చేసఽఔుంటాయు. ఆలా చేమడం వలల  ఆథ ియభితు తుసిహ నఽండి ఄధాభోఖమ లాతి నఽండి ఫమటఔు తీసఽఔు భవడాతుకి భభమిు 
తుయయణనఽ యఖేవంతం చేమడాతుకి సహమ డిందతు అఫ  ణ లుపతేధానయు. ఇఫ  భోఖులలో తుభశమీులు భభిము విదఽధ లు 
ఔడా ఈధానయు. ంటభిగ ఈంటృ తుభశఔు ఖుభెనై యభికి CC15.2 Psychiatric disorders  ఆసా యు. థీతువలన యయు తాయగ 
కోలుకొతు తభ భనసఽలో ఈనన పాయలనఽ సభసమలనఽ ఔ ఔుటుంఫ సబుమభయౌ వలధ ేపాయంచి ఄపామసఔుభయౌకి ణ లుపణాయు. 
తుయయణ ఆచుేభుందఽ ఫాటిల్ నఽ థవేపడఖిథలిో సామి యొఔక భండంలో లేథా యభి తౄో టల భుందఽ ఈంచి సబ గమతి ి
భభిము భితేమంజమ భంణాితున భూడెసయుల  జనంచి ఆసా యు. ఔయేళ్ భోగి ఫాధ ఎఔుకవగ ఈంటే నమం చేల ేఉథా యంఖు 
కంతిలో భోగి ఈననటు్ గనా అ భోగకిి ూభిాగ నమం ఄబనటు్ గ పాయసాా  సామితు దామతుసాా  ఈంటాయు. 

య ైతిమాతుక్సస ఄధథేి యజాఞ న రసా ే తున, ఄదామతిభఔతనా ఔయౌన ేఔ చికిణాస యదానభు ఄతు యభి పావన. ఆథి భరిోధనఔు ఔ 
ఈణేాజఔయఫ ైన యషమంగ పాయంచి తదనఽఖుణంగ భుందఽఔు య ళ్ైా ధానయు. భిరోధన తుమితాం భోఖుల నఽండి యేయు చమేఫడని 
కొతున భయ్్ డగి్ భలెల ్ంట్ తృధాసో తుక్స సాక్షభ జీవపల జాతేలన ై ఎంచఽఔునన య ైతమిాతుక్సస తుయయణలు యొఔక మాంట ీ
ఫ ైకోీ ఫమల్ చయమ లేథా పిాయతున భకీ్షించడాతుకి అఫ  ఄధమమనం తృియంతేంచాయు. ఎందఽఔంటే ఇ సాక్షభజీవపలు సదాయణంగ 
ఈయోగించే మాంటీ ఫమాటకి్సస ఔు సంథించవప. తృిథమిఔ పయౌణాలు తృో ి ణాసహఔయంగ ఈధానమతు కచిుతఫ నై పయౌణాలు 
వచుేవయఔు భిరోధన కొనసగసిా నతు అఫ  నేభొకధానయు. 

ఄపామసఔుభలు య తైిమాతుక్సస ణో తన మిాణం భధోహయంగ ఈణేాజఔయంగ ఈననటుల  పాయసఽా ధానయు. తన జీయతంలో ఆతయులఔు 
 సహమం చేమాలధ ేతీయతు యంఛనఽ తీయుసాా  జీయతంలో ఏయడని లోటునఽ బభీా చలేందతు నేభొకంటుధానయు. భోగిక ినేభిణో 
దమణో సాంతన చఔేభుై భాటలణో తుయయణ ఆవాడం ఄదఽబతఫ నై పయౌణాలనఽ తుజఫ ైన సంతినాతు ఆసఽా ందతు యభి పావన. 
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 భోఖులనఽ యభి ఫాధలనఽంచి యభుకిా చసేాా  యభి తుభశ, అంథోళ్న దాయం చసేాా  యభ ిభానలఔ లాతితు న ంతృ ంథసిాా  
అనందఔయంగ జీయంచేలా చలేే సామి యొఔక ఈననతఫ నై తుభుటు్ గ ఈండాలధథేే యభ ియొఔక అశమం. 

పంచఽకునన క్సేఽలు: 

 చరమ వయధ ి  

 హ ైప్ో థ ైమభడ్ 

 జీరణ వయవసథ  క్్రంది ఫ్గంలో రకాసివం 

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

                       వ ైబరి  మిశ్రమాలు ఉపయోగించిన కే్సఽల వివమలు  

1. మ ైన ైటిస్, బ్ి ంఖ ైటిస్ 11601...ఇండియా  

44 ఏళ్ల  వమకిా పటి్నటి  నఽంచి తయచా రాస కోశ ఆఫఫందఽలణో (ఛాతీలో ఖయఖయ భధే శఫుం యతునంచడం) ఫాధడెతేధానయు. 
థీంణోతృటు భుఔుక కయడం భుఔుక యందాిలు భూసఽఔుతృో బనటుల  ఈండటం తలధొన ఔడా ఈధానబ. ఫాలమంలో ఆతడి తయౌల 
కొంత ఈశభనం ఔయౌగించడాతుకి ఄతతు ఛాతీ, నఽదఽట భభమిు భుఔుక చఽటృ్  యక్సస యేతృ యబ్ యుదఽు త ఈండేథి. న దుమామఔ తధే 
సామంగ చేసఽకోవడం ధేయుుఔుధానయు. రాసఔు ఔష్ం ఔయౌగంిచే న బంటుల  న టలి ల్ ముదల ైన యటి దఖగయఔు య ళ్లడం 
భానఽఔుధానడె. భెండెయలే సంవతసయంలో ఇ లక్షణాలు బభంిచలేఔ ఔ తుపణుడితు సంథిించగ ఄతతు భలిాతి ఎలభీ్ భభిము 
ఫాింకెటైసి్ట ఄతు తుభధ భించఫడగ భందఽలు తీసఽకోవడం తృియంతేంచాయు.  ఖత 12 సంవతసభలుగ డాఔ్ర్స సలహ ఫేయఔు తిి భోజూ 
ధాసల్ లేరే ఈయోగిసఽా ధానయు.  ఇ చికతిస ఄతతు భోజు యభ ిజీయత తుయాహణఔు సహమడింథ ికతూ ఄతతుకి ూభిా ఈశభనం 
ఆవాలేదఽ ఔనఽఔ ణిామభానమ చికతిస కోసం య తఔడం తృియంతేంచాడె. 

2019 జనవభి 13న భోగి ఄపామసఔుభయౌతు సంథిించగ కిీంథి భెమిడీ ఆచాుయు: 
#1. CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 Asthma 
attack…తిీ 10 తుమిషలఔు ఔ మోణాదఽ చొపన ఖంట వయఔ ఄనంతయం 6TD 

ఇ తుయయణణో తృటు యయు ఄలోల తి భందఽలు ఔడా కొనసగించాయు. ధాలుఖు యభల తభాత ఄతనఽ ఄపామసఔుతు వదుఔు 
వచిునపడె కొంచ ం తుసిహణో ఈననటుల  ఄతునంచింథి. కయణఫేమిటంటే ఆచిున తుయయణ వలల  న దుగ ఈయోఖం ఔతునంచలేదఽ 
ఄబనటికట భోగ ియ ఫైరి  భందఽలు కొనసగించడాతుక ితుశుబంచఽఔుధానడె. ఄపామసఔుడె #1 తు కిీంథి యధంగ ఫ యుఖుయచడం 
జభగిింథి: 

 #2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…6TD 

ఔ ధ ల తభాత భాభుి 10వ ణేథనీ తన తదఽభి సందయశనలో భోగి తన యమది లక్షణాలతూన ఔీభంగ తఖుగ భుకం 
టా్ మతు యవభించాయు. ఖత యయం భోజులుగ ఄతతు రాసలో శఫాు లు, భుఔుక కయడం ధాలక యందాిలు భూసఽఔు తృో వడం, 
తలధొన వంటయి ఏమీ లేవతు ఄందఽవలన ధాసల్ లేరే ణో సహ ఄలోతి భందఽలనఽ అనరేయు. ఆతనఽ ఎటువంటి ఆఫఫంథి 
లేఔుండా సఽలబంగ ఉనభ ినలుుకోవడం ఄపామసఔుభలు ఖభతుంచాయు. ఄబనటకిట మోణాదఽ 6TD గధే కొనసగించ ఫడింథి. 

 2019 ఏనిల్ 21 న ఄనగ 6 యభలు తయుయత #2 నఽ యమదితుభోధఔ శకిాతు న ంచే మోణాదఽగ భాయుడం జభగిింథి: 
#3. CC12.1 Adult tonic + #2…TDS 

https://news.vibrionics.org/te/practitioner_profiles/87#d
https://news.vibrionics.org/te/practitioner_profiles/87#e
https://news.vibrionics.org/te/practitioner_profiles/87#f
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3 యభల తభాత నేఱ ంటుఔు ూభిా ఈశభనం ఔలఖడంణో మోణాదఽ #3 నఽ ODకి తగిగంచడం జభగిింథి. 2019 జూన్ 16 
ధాటకి,ి #3 నఽ ూభిాగ అనయమేడం జభిగింథి. భభిము #2 నఽ 3TW  గ తిభగిి తృియంతేంచడం జభిగింథి. థీతున ధ భభథగి 
OW ఔు తగిగంచడం జయుఖుతేంథి. 

ఄపామసఔుడె కిీంథ ిమోణాదఽనఽ ఔడా ఔలవడం జభగిింథి: 
#4. CC12.1 Adult tonic…TDS ఔ ధ ల వయఔు థీతుతు #5 CC17.2 Cleansing, ణో భనీేల స్ట చసేాా  సంవతసయం వయఔు ఇ 
మోణాదఽలు తీసఽకోవడం తృియంతేంచాయు. 

సంప్దకుని వయఖయ :  6TD is ఄధేథ ియమది తీవంిగ ఈననపడె ఆచేు మోణాదఽ ఔనఽఔ  #2 నఽ భోగ ిభాభుి 10వ ణాభీకఽ 
వచిునపడె TDS  గ తగిగంచి ఈంటే ఫాఖుండేథి. 

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

   2. బఖందయభు, ఖడ్ భభమిు భలఫదధఔం 11601... ఆండిమా 
2018 నవంఫర్స 2వ ణేథనీ 27 సంవతసభల మువఔుడె ఄపామసఔుతు వదుఔు భగ ఄతడె చాలా ఔష్ంణో ధ భభథగి తన భంెడె 
కళ్ైు ఎడంగ వపంచి నడవడం ఄపామసఔుభలు ఖభతుంచాయు. భోగి సౌఔయమవంతంగ ఔభోులేఔ తృో మాడె. 2 ధ లల కిీతం భోగి 
యొఔక అసన పాఖంలో ఔ ఄంఖుళ్ం యమసం ఔయౌగని ఫాదాఔయఫ నై ఖడ్ ఏయడింథి. థీతువలన ఄతననఽ  అసఽలో ఔయుుతు 
తుచేమడం చాలా ఔష్తయం ఄబమంథి.  సంవతసయం కిీతం ఄతతుక ి భూతనిండభులో ఏయడని ఖడ్కోసం అభషైన్ ఔడా 
జభగిింథి. అ తభాత ఄతతుకి  అసనపాఖంలో ఖడ్  ఏయడింథి. థీతు తుమితాం సఽభాయు అయు ధ లలు ఄలోల తి భందఽలు 
తీసఽఔుధానడె కతూ ధొన పనభవితం కవడం, భలథాాయం చఽటృ్  భంట, ఎయుపదనం, యప నఽండ ిఈశభనం 
లేఔతృో వడంణో భందఽలు ఄన యేమడం జభగిింథి. ఄతనఽ ఔ సంవతసభతుకి న ైగ తీవఫి ైన భలఫదధఔంణో ఫాధ డెతేధానడె 
భలాతున జాభీ చేమడంలో చాలా ఆఫఫంథి డెతేధానడె. సిఽా తం ఄతనఽ ఎటువంటి  ఆతయ భందఽలు తీసఽకోవడం లేదఽ 
భోగిక ికిీంథి భెమిడీ ఆవాఫడింథ:ి 
CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.4 Constipation + CC10.1 Emergencies + CC13.2 

Kidney & Bladder infections + CC15.1 Mental & Emotional tonic…తిీ థితుమిషలఔ ఔ మోణాదఽ చొపన 
ఖంట వయఔ ఄనంతయం 6TD 

భూడె యభలలో ఄతతు యమది లక్షణాలు ఄతూన కొకఔకటిగ భామభమామబ ఄతతు ఖడ్ ఔడా భిభాణం తఖుగ త 
అనభాలు ఔడా లేఔుండా భామఫ ైంథి. ఔనఽఔ 2018 నవంఫర్స 21వ ణేథనీ మోణాదఽనఽ TDS కి తగిగంచడం జభిగింథి. భభో ధ ల 
తభాత ఄనగ 2018 డలి ంఫర్స 5వ ణథేనీ భలఫదధఔంణో సహ లక్షణాలు ఏయ పనభవితం కలేదతు భోగి ధియఔభించాయు. ధొన 
లేదఽ ఔనఽఔ సౌఔయమవంతంగ ఔభోువటం, నడవఖలఖడఫ ేకఔ భోజంణా తన కభమలమంలో ఎటువంట ిసభసమ లేఔుండా తు 
చేమఖలుఖుతేధానడె. మోణాదఽ OD క్ ్తగిగంచి ధ ల భోజులు కొనసగించి తభాత భాతుయేరడె. 2019 జూన్ ధాటకిి భోఖ లక్షణాలు 
ఏయ పనభవితం కలేదతు ణ యౌతృడె. ఄబణ ేభోఖ తుభోధఔ శకిా భభమిు యక్షణ చకీ తున తీసఽకోవడాతుకి భోగతిు నంచ లేఔ 
తృో వడం జభగిింథి. 

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

3. ఖయబసివం ఄనంతయం యఔాసివం 11601... ఆండిమా  

   2018 ఄకో్ ఫర్స లో 34 ఏళ్ల  భళ ళ్ తన ఉనభతిితేా లు చఽటృ్  ఈనన తృ యల థిశేంలో దవిం తగిగతృో బనందఽవలన ఔయౌగని ఄధాభోఖమ 
భలిాతి కయణంగ ఖయబయచిఛతాి అభైషన్ చబేంచఽఔుధానయు.  అ తభాత అఫ ఔు యోతు నఽండి యఔా సివం భభమిు యంతేలు 
ఏయడి భూడె ధ లలు అసఽతిిలో చికతిస చేబంచఽఔుననటకిట ఆథ ితఖగలేదఽ. ఆంణేకఔ  అఫ  ఖయబదాయణ సభమం నఽండి 
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చీలభండలు భభిము కళ్లలో ధొపలు, ఖుయఔ భభమిు తుదలిేమి ఔడా ఏయడా్ బ. యప భభమిు ఖుయఔ తుమితాం ఄలోల తి 
భందఽలు తీసఽఔుంటుధానయు. 

   2019 జనవభి 19న దమతూమ లాతిలో ఇఫ  తయౌల భోగితు ఄపామసఔుతు వదుఔు తీసఽకొతు వచాుయు. ఆదుయు ఄఔకడిక ివచుే ధాటకిి చాలా 
తుభశఔు ఖుభె ైఈధానయు. ఄపామసఔుభలు యభతిు హిదమూయాఔంగ సాఖతించాయు, యభి ఫాధలనఽ ఒయుణో యతు ఄయధం చసేఽకొతు 
సిఽా తం అఫ  ఎటువంటి భందఽలు తీసఽకోఔుండా ఫాగ ఆఫఫంథి డెతేననటువంటి కిీంథ ిసభసమఔు తుయయణలు ఆవాడం 
జభగిింథి: 

   రకాసివం,వంతులు,మమియు మానసక వతా్తడ:ి 

#1. CC3.1 Heart tonic + CC4.10 Indigestion + CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.7 Menses 

frequent + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…తిీ థ ితుమిషలఔు ఔ మోణాదఽ చొపన 2 

ఖంటల వయఔ తయుయత తిీ ఖంటఔు ఔ మోణాదఽ చొపన 3 భోజులు ఄనంతయం 6TD. 

   40భోజుల తభాత భోగిక ియఔాసివం అగితృో బంథి కతూ ఆతయ భోఖ లక్షణాలు ఄలాగ ైఈధానబ. ఄందఽవలల  అఫ  సభగి తినఔతృో వడం, 

తుదతిృో లేఔతృో వడం, భభిము ధోయు తడి అభితృో వడం, ఆంక ఫలళనీత ఔడా ఔయౌగ ిఈధానయు. భోగితు సమీక్షించిన తభాత  #1 తు 
కిీందభెమిడీణోబభీా చమేడం జభగిింథి: 

    రకా హీనత, నోరు తడి ఆమిపో్ వడ్ం, క్టళ్ల  వపు మమియు గురక: 
#2. CC3.1 Heart tonic + CC8.1 Female tonic + CC8.9 Morning sickness + CC11.5 Mouth infections + CC13.1 

Kidney & Bladder tonic + CC19.3 Chest infections…6TD 

   నిది లేమిక్:్ 

#3. CC15.6 Sleep disorders…భతిి డెకోవడాతుకి ఄయఖంట భుందఽ ఔ మోణాదఽ. 

   5 యభల తభాత అఫ ఔు యంతేలు తగిగతృో బ ధోయు తడ ిఅభితృో వడం ఔడా తగిగతృో బంథి, యఔాసివం ఏయడలేదఽ ఄంణ ేగఔ అఫ  
చఔకగ తియఖఖలుఖు తేధానయు, తుద ిఔడా సభగిధే డెణోంథి. ఄబణే కయౌ భడభలో యప, ఖుయఔ భాతంి ఄలాగ ైఈధానబ. 

  2019 భాభిు 1 వ ణథేనీ  #3 నఽఅనయేల #2 నఽ  కిీంథ ిభమెిడీ ణో బభీా చేమడం జభగిింథి: 
#4. CC3.1 Heart tonic + CC8.1 Female tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC19.3 Chest infections…6TD 

   భూడె యభల తభాత భోగ ిఄలోల తి భందఽలు తీసఽకోవడం భాధేరయు. భభో ధ ల తభాత ఄనగ 2019 ఏనిల్ 22న అఫ  
ఄపామసఔుడకిి సంథిించినపడె భడభలో సాలంగ యప త ఄతున లక్షణాల నఽండ ియభుకిా తృ ందడంణో సంణోషంగ ఈందతు 
అఫ  ణ యౌతృయు. #4 నఽ ధ లభోజుల తృటు TDS గ తీసఽకొతు తభాత అనయమేడం జభిగింథి. 2019 జూన్ ధాటికి యమద ిలక్షణాలు 
ఎటువంటి పనభవితం లేఔుండా అఫ  అభోఖమంగ ఈధానయు. 

   అఫ్యసకుని వయఖయ : యంతేలు తఖగఔ తృో వడంణో ఄపామసఔుడె తన ఄంతయుిఱ్  అదాయంగ CC8.9 Morning sickness నఽ #2 ఔు 
చేయుడం జభిగింథి.   

   సంప్దకుని వయఖయ :  6TD is ఄధథేి యమది తీవతి ఄదఔింగ ఈనన దశలో ఆచేుథ ిఔనఽఔ  నఽ భాభిు 1వ ణథేనీ భోగ ి
సందభిశంచినపడె #4 నఽ TDS కి తగిగంచి అ తభాత OD గ చలే ఈంటే ఫాఖుండేథి. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. చయభరోథ (డ యభట్టైసి్ట) 11594... ఆండిమా 

2018 ఏనలి్ 20వ ణేథనీ ఏడె సంవతసభల ఫాలుడితు ఄతతు తయౌల ఄపామసఔుతు వదుఔు తీసఽఔువచాుయు. ఄతతు శభయీభంణా 
సఽభాయు థి గమాలు కొకఔకటి భెండె భూడె ల ంటీమీటయల భిభాణంలో ఈధానబ. ఆయ కళ్ైల  చేతేలు భభిము శభయీం 
య నఽఔ పాఖంలో యసాభించి ఈధానబ. ఄంతఔు భుందఽ భోజు ఫాలుడె ఔ యందఽలో తృలఔయ భభిము తృలక్స తూనయు ఔయ 
తిధానడె. య ంటధే ఔడెప ధొన వచిునటు్  ణ యౌతృడె. భయుసట ిభోజు ఈదమం ఄతతు శభీయంన ై తృ ఔుకలు ఏయడడం తయౌల చాలంథి 
ఄతతుకి ఆటవియఔు డస్్ట ఄల భీ్ లేథా ఎటువంట ిఅహయభూ తిధాన ఄల భీ్ ఔలఖలేదతు అఫ  చ తృయు. 
 ఫాలుడకిి కిీంథి తుయయణ ఆవాఫడింథి : 
CC4.10 Indigestion + CC21.3 Skin allergies…తిీ థ ితుమిషలఔు ఔ మోణాదఽ చొపన 2 ఖంటల వయఔ  
ఄనంతయం 6TD, తుయయణ  ఔయౌనన తూటితు ఫాహమంగ శభీయం మీద ఈయోగించ ేమోణాదఽ…6TD. 
భెండె ఖంటలోల ధ ేయప, ఎయుపదనం, ఄలాగై  దఽయద 40 రతం తగగ బ. భయుసటి భోజు ఔడెప ధొన తగిగతృో బంథ ిభెండె భోజుల 
తభాత ఄనగ ఏనలి్ 23న ఫాలుడె ఄపామసఔుడతిు సందభిశంచినపడె ఎటువంటి తృ ఔుకలు, ఎయుపదనం, లేథా దఽయద వంటయి  
లేవప. మోణాదఽనఽ భూడె భోజులు TDS ఄనంతయం భభోభెండె భోజులు OD గ తీసఽకొతు తభాత అనేసయు. 2019 జూన్ 14 
ఫాలుడిక ితృ ఔుకలు గతూ, ఔడెప ధొన గతూ, ఎలభీ్ గతూ పనభవితం కలేదఽ. ఫాలుడె తృలఔయణో సహ ఄతూన అహయ 
థాభధ లు ఎటువంటి ఄల భీ్  లేఔుండా సదాయణ అహయంగ తీసఽకొంటుధానడె. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. ళెైతృో త ైభబడ్ 11594... ఆండిమా 

  20 సంవతసభల మువతిక ిభూడె ధ లల కిీతం ఔళ్ు కింద చీఔటి వలమాలు ఏయడా్ బ. ఖత భెండె ధ లలలో ఫయువప 51 కైజీలఔు 
న భగిింథి. తిిభోజు జాయం వచిునటుల గ ఈండడఫే కఔ జుటు్  భలడం ఔడా ఎఔుకవగధే ఈంథి. 2018 ఫే 28వ ణేథనీ త భైబడ్ 
ట్స్్ట చబేంచఽకోవలలంథగి ఄపామసఔుభలు సాచించాయు. భెండె భోజుల తభాత అఫ  తన య ైదమ తుయేథిఔ ణో వచిుంథ ిలయం 
టి.ఎస్ట.ళచె్ 12.5 ఎమ్.ఐ. ము/ఎల్ . ఈంథి. ఆథి సదాయణ 0.4 -5.4 ఔంటే ఎఔుకవ. చిననటనిఽంచి లాటల ంట ేచాలా ఆష్ం ఄతు 
ఔడా చ తృయు. అఫ  య ైతిమాతుక్సస త భభై చికతిసనఽ ఎంచఽకోలేదఽ. 

   అఫ ఔు కిీంథ ిభమెిడ ీఆవాఫడింథి: 
#1. CC6.2 Hypothyroid + CC15.4 Eating disorders…6TD 

   ఔ ధ ల తభాత ఄనగ 2018 జూల ై 3న అఫ  య ైదమ తుయథేఔి కియం లయం టి.ఎస్ట.ళచె్ 5.8 mIU/L ఄనగ కొంచం ఫ యుఖు 
డ్టకిట ఆథి సదాయణం ఔంటే కొంచ ం ఎఔుకవ. ఔ కలిో ఫయువప కోలోబంథి, జుటు్  భలడం 60 రతం ఔంటే తఔుకవ ఄబమంథి. 
ఄలాగ ైజాయం భవడం ూభిాగ తగిగతృో బంథి. కతూ ఔంటి కిీంద నలల  చాభఔిలు భాతంి ఄలాధే ఈధానబ భభిము  ఖత భెండె 
భోజులుగ తలతృో టు వసఽా ననటుల  చ తృయు. అఫ  ళ మోగోల తన్ సా బ ఔతుష్ంగ ఈండవలలన సా బ 12g/dl. ఔధాన కొంచం 
తఔుకవగ 10.1 g/dl ఈంథి. 

   భెమిడీ  #1 కిీంథి యధంగ ఫ యుఖుయచఫడింథి: 
#2. CC3.1 Heart tonic + CC11.3 Headaches + #1…6TD 

  భూడె యభల తభాత 2018 జూల ై 29 న తుయేథఔి సదాయణ టి.ఎస్ట.ళచె్ 5.3 mIU/L గ చానంచింథి. అఫ  ఫయువప 52 కిలోల 
వదు లాయంగ ఈననటికట జుటు్  భవడం తలతృో టు తగిగతృో బ ఔంటకిిీంద నలల  చాభిఔలు ూభిాగ ఔనఽభయుఖమామబ.  అభోఖమఔయఫ నై 
అహయం మీద దిఱ్  సభించడంణో లాటుల మీద అఫ  కోభిఔ ఖణతూమంగ తగిగ  తృో బంథి. భోగ ిమోణాదఽనఽ 6TD గ కొనసగంిచడాతుకి 
అసకిా చాననటికట QDS ఔు  తగిగంచడం జభిగింథి. టి ఎస్ట ళెచ్ సదాయణ భదిలిోధే ఈననటకిట తిి ధ ల శదీధగ భీల్ కోసం అఫ  
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ఄపామసఔుతు వదుఔు వచుేయయు. ళీమోగోల తన్ సా బ 12.3 న భిగింథి. య ైతియో తుయయణలణో తృటు ఄదనంగ ఐయన్ సనలఫ ంట్ ఔడా 
తీసఽఔుధానయు త ఆతయ ఄలోల తీ భందఽలు ఏమీ తీసఽకోలేదఽ. తభాత 11  ధ లల వయఔ  అఫ  భలిాతి లాయంగ ఈంథ.ి అఫ  
అభోఖమం ఖుభించి నభభఔం ఏయయచఽఔునన తయుయత మోణాదఽ తగిగంచడం జభగిింథి: 
#3. CC3.1 Heart tonic + #1…TDS 

   భోగి సౌఔయమం ఫయేఔు ఔీభంగ మోణాదఽనఽ OW సా బకి తగిగంచడం జయుఖుతేంథి. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
6. జీయి వమవసా ఔు చ ంథిన కిీంథ ిఄవమయలోల  యఔాసివం 11594... ఆండిమా 

  64-సంవతసభల విదఽధ డె ఖత 30 సంవతసభలుగ తృయౌలల్క్స కడిీన యమద ి(యయసతాంగ వచిున భూతనిండ యుఖభత) ణో 
ఫాధడెత ఖత అయు ధ లలుగ యభతుకి ఔసభి డమాలలస్ట చబేంచఽఔుంటృ ఈధానయు. ఄతనఽ తృ తాిఔడెపలో తీవఫి ైన ధొన 
వసాా  ఖత భూడె యభలుగ తిి భోజూ భలంలో యఔాం డెతేననథి. ఆథి జీయి ఄవమయల కిీంథి పాఖంలోతు యఔాసివం ఄతు 
తుభధ భిం ఫడింథి. 2018 భాభుి 22 వ ణథేీన ఄతతు కొలధోసో కన తుయథేిఔలో న దు  నేవిప మీద యఔాసివం ఔయౌగించే ఫొ ఫఫలు 
ఈననటుల  తుభధ యణ ఄబంథి. ఄతతు ళ మోగోల తన్ సా బ 7.1 g/dl ఔు  తగిగంథి. ఄబణ ేఖత 30 సంవతసభలుగ ఆథ ి8 నఽండి 9 
g/dl గధే ఈంటుందతు భోగ ిచ తృడె.  ఄతతుతు కొల ఔ్మీ (న దునేఖిుఔు అభషైన్) చేబంచఽకో వలలంథగి సాచించి భందఽలు ఏమీ 
ఆవాలేదఽ. భోగి డమాలలస్ట కయణంగ ఆంచఽమించఽ భంచాతుకి భమిితభమామయు. ఄంణకేఔ భభోసభ ిఅభషైన్ ఄంటధేే చాలా 
బమడెతేధానయు. 2018 భాభిు 25 వ ణథేనీ భోగి ఄపామసఔుతు ఔలవగ యయు యఔాసివం భభమిు ధొన తుయయణఔు కిీంథి తుయయణ 
ఆచాుయు: 
#1. CC4.4 Constipation + CC4.5 Ulcers + CC4.6 Diarrhoea + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…తిీ థతిుమిషలఔు ఔ మోణాదఽ చొపన 2 ఖంటల వయఔ ఄనంతయం 6TD  

   యయం భోజులోల  భోగ ితృ తాిఔడెపలో ధొన భామఫ ైంథి భభిము ఄతతు భలంలో యఔాం డటం ఔడా తగిగతృో బంథి. 
మోణాదఽనఽ TDS కి తగిగంచాయు. భభో  ధాలుఖు భోజుల తభాత ఄనగ ఏనలి్ 4వ ణథేనీ మోణాదఽనఽ OD కి తగిగంచాయు. అ యధంగ 
భెండె యభలు తీసఽఔునన తభాత భోగి తనఔు ూభిాగ తగిగందతు ధొన ఏమీ లేదతు భలంలో యఔాం డటం లేదతు ణ లడంణో 
మోణాదఽనఽ తీసఽకోవడం అనయేరయు. ఆతతు ళ మోగోల తన్ సా బ 8.4 గీ భులు భదిి వయఔు న భగిింథి. ఄతనఽ తన య దైఽమడె 
సాచించినభతీిగ యటమినఽల , కతుజలవణాలణో ఔడని అహయం తినడం ణోతృటు యభతుకి ఔసభి డమాలలస్ట, ధ లకొఔసభి 
యఔాభాభిడి చేబంచఽఔుంటుధానయు. భోగి ఔుభాభెా ఄపామస ఔుతుణో కంటాక్్స లో ఈననటకిట తన తండికి ి2019 జూన్ 23న ఄపామస 
ఔుతు వదుఔు వచిు యభతుకి ఔసభ ిడమాలలస్ట చేమడం కయణంగ తన తండి ితూయసం తఖగడాతుకి తుయయణలు ఆభభతు కోభయు. 
ఄంణకేఔ తన తండికి ితృ తాిఔడెపలో ధొన ఄలాగై  యఔాసివం ఔడా పనభవితం కలేదతు ధఽియఔభించాయు. 

   ఄపామసఔుడె కిీంథ ిభమెిడ ిఆచాుయు:  
#2. CC3.1 Heart tonic + CC12.1 Adult tonic + CC12.4 Auto immune diseases + CC13.4 Kidney failure + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

  భోగి ఆటికట  #2 నఽ యడెతధే ఈధానయు.  

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

7. గమాలు నడఔలలు 03546..తౄిన్స  

   ఫ యుగెనై ఈథో మఖ ఄవకరల కోసం 2017 నవంఫర్స లో 35 ఏళ్ల  వమకిా  ఐవభీ కోస్్ట నఽంచి ఫమలుథేభి టుమతూఱమా య మాల యు.  ధాటకటమ 
భలిాతేలలో సభుదంి థాటిన తభాత ఄతనఽ 9 ధ లలు ఖయబవతి ఄబన తన  పాయమఔు దాయంగ, యౌతమా, ఆటయ్ భభిము తౄిన్స 
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లలో వలస వచిున యభి కమంపలలో ఈండవలల వచిుంథి. 2018 ల న ్ంఫర్స లో ఆటయ్లోతు ఔ శితయంలో ఈననపడె ఄతతు ముఫ ైల్ 
తౄో న్ థ ంగియౌంచడాతుకి ఆదుయు థ ంఖలు ఄతతు భెండె కళ్లనఽ ఫాగ ఎడం చలే థాడ ిచరేయు. ఄతతు శభీయం యొఔక థిఖువ పాఖం 
తీవంిగ గమడింథి. అ సభమంలో ఄతనఽ ఎటువంట ియ దైమ సహమం తృ ందలేఔతృోమాడె భభమిు తీవఫి నై ధొనణో చాలా 
కలం నడఔల వంటి భలిాతేలోల  ఖడవలల వచిుంథి. ఄతనఽ తన పాయమనఽ ఔడా ఔనఽగొనఽలేఔతృో వడం వలన చాలా అంథోళ్న ణో 
వపధానడె. 

   2019 జనవభి తృియంబంలో ఄతనఽ తన పాయమ నఽఔలుసఽకొతు కొతాగ పటి్న తడ్నఽ చారయు.  జనవభి 6వ ణథేనీ ఄపామసఔుడె భోగితు 
చాలే ధాటిక-ిఎడభ ఖజ్లు, ణొడ, భభమిు మోకయౌ వదు తీవఫి ైన ధొనభభిము నడఔలలణో ఫాధడెత ఈధానయు. ఄతతుక ిఇ 
కిీంథి ఆవాఫడింథి:   
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.7 

Fractures...6TD 

   యయం తభాత ఄతతుక ిధొన, బమభు భభమిు నడఔలల నఽండి 100% ఈశభనభు ఔలఖడంణో మోణాదఽనఽ TDS 

కు  తగిగంచడం జభిగింథి భభో థ ిభోజుల తభాత ఄనగ జనవభ ి23న మోణాదఽనఽ BD క్్ వరం తరువత OD క్ ్ తగిగంచి యయం 
తయుయత తుయౌనయమేఫడింథి. ఄపామసఔుడె నషేంటు ఔుటుంఫం ణో సతునళ తంగ ఈండటం వలన 2019 జూన్ ధాటకిి భోగి ఎటువంటి 
భమదఽలు లేఔుండా చఔకగ ఈననటుల  ణ యౌలంథి. 

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

8. ఫాలుడె ఫటన్ ఫామటభతీు మింఖుట 11607... ఆండిమా  

4 సంవతసభల ఫాలుడె భెండె ధ లలుగ తిిభోజూ ఔడెప ధొన ఫాధడ సగడె. ఄతతుక ిఅఔయౌ ఈండటం లేదఽ భభిము 
సననగ ఫలళీనంగ ఈధానడె. భోగ ిభలంలో పయుఖులు ఈండడంణో ఫాఫు తయౌల డాఔ్ర్స వదుఔు తీసఽఔుతు య యుంథి. య దైఽమలు 
ఆచిున భందఽలు తుచమేఔ తృో వడంణో ఫాఫు తయౌలదండెిలు లదధ  చికతిసనఽ కొంతకలం ఆచాుయు. ఄయ ఔడా తుచేమలేదఽ. 
ల లవలలో యయు చ ధ నై వచిునపడె ఄథ ేబవనం లో తువలసఽా నన ఄపామసఔుతు ఔలుసఽకొతు యషమం చ తృయు. 2019 భాభిు 
25న ఫాలుతుక ిఇ కిీంద భమెిడఆీవాఫడింథి: 
#1. CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion…TDS 

ముదట ిమోణాదఽనఽ ఆచిున య ంటధే ఫాలుతుక ిఄదిఔ జాయం వచిుంథి భయుసటి ఈదమం ధాటకిి ఄతతుక ిఔడెపధొన ఔడా 
న భగిింథ ిభభిము అఖఔుండా తేభుభలు ఔడా తృియంబభమామబ ఫాలుడ ితయౌలదండెిలనఽ అశుభమతుక ిఖుభి చసేాా  ఔ చినన 
ఫటన్ ఫామటభీ (తోౄ టలనఽ చాడండి) ఫాలుడి భుఔుక యందాిల నఽండ ితేమిభనపడె ఫమటడింథి. ఇ ఄఫాఫబకి   

ఄపడపడా  చినన చినన వసఽా వపలు ధోటలల  న టు్ ఔుధే ఄలయటు  ఈంథి. ఔనఽఔ అడెఔుధే ళెటైక్్స అట 
వసఽా వపల నఽండి  ఫామటభతీు ఖీళ ంచి మింగి ఈంటాడతు పాయంచాయు. అ తభాత  యయు తిభగిి తభ 
సాసాలాతుక ియ యు అటవసఽా వపలనఽ భిశ్రయౌంచినపడె ఄథే  తుజభతు ఊజుయ ైంథి. ఫ యౌలగ ఄతతు 
జాయభు ఔడెప ధొన తఖగడం తృియంతేంచాబ. భయుధాట ినఽండి అడెకోవడం తృియంతేంచాడె. పోజనం 
ఔడా సంతినా గ తింటుధానడె భభమిు ఄతతు భలంలో పయుఖులు ఔడా ఔతునంచలేదఽ. ఄందఽవలల  

ఄతతున #1 తు TDS  గ ఔ యయం వయఔు అ తభాత OD గ భభొఔ యయం తీసఽకొతు అనయమేభతు  చ డం జభగిింథి. ఇ 
ఔుటుంఫభు ఉయువథయిౌ య యలతోృ వడం వలల  అ తభాత ఄఫాఫబకి ఔడెప ధొన భభమిు ఔడెపలో భంట తృియంబఫ ై ఏనిల్ 
ఔటల ణేథనీ చినననలలల య దైఽమతుకి చానంచాయు. భితృో యు్ లనఽ ఫటి్  ఄతతుకి ఔడెపలో ఄలసర్స ణో ఔడిన ఆధ పక్షన్ ఈననటుల  
ణ యౌలంథి థాతుక ియయు ఄలోల తి భందఽలు యడాయు. ఄబణ ేఄపామసఔుడె సాచించిన  #1 యడెతధే ఈధానయు.   
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ఄబనటికట ఄఫాఫబకి ఔడెపలో భంట వసాా ధ ేఈంథి ఔనఽఔ ఫాఫు తయౌలదండెిలు చ ధ నై వచిునపడె 2019 ఫే 1న ఄపామస 
ఔయౌరయు ఄఫాఫబతు #1  అన కిీంథి భెమిడీ యడవలలంథిగ సాచించాయు.  

#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.5 Ulcers…TDS 

థ ిభోజుల తభాత ఔడెపలో భంట తగిగతృో గధే ఄలోతి భందఽలు తీసఽకోవడం అనయరేయు. ఄఫాఫబ ఫే 20 వయఔు #2 తు 
తీసఽకొతు ఔడెపలో భంట ూభిాగ తఖగడభు ఆతయ యమది లక్షణాలు పనభవితం కఔతృో వడంణో అనేసడె. 2019 జూన్ 19 ధాటిక ి
ఄఫాఫబకి ఎటువంటి యమది లక్షణాలు పనభవితం కఔుండా అభోఖమంగ అనందంగ ఈధానడతు యభి తయౌలదండెిలు చ తృయు. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

9. ఄడల్్్ ల్ల్స యమద ి02799...UK 

   25సంవతసభల భళ ళ్ 2012 లో అటల ఆన ల్ఫటేభీ అయాభెటైిస్ట యొఔక ఄయుథ ైన యౄఫ నై ఄడల్్ యమదిణో ఫాధడెత ఈధానయు.  
అఫ ఔు కటళ్ు యపణో తృటు శభీయభంణా ఔండభల ధొనణో ఫాధడెతేధానయు. కొతున ధ లలు ల ్భబడ్స న ై ఈండటం వలల  కొంత 
ఈశభనం ఔయౌగింథి. 2014 ఄకో్ ఫర్స లో అఫ  భిలాతి ూభిాగ థఖిజాయడంణో అఫ  భూడె యభల తృటు అసతిలిో చేభింథి. 
తయుయత ధొన తటు్ కోవడం కోసం ల ్భబడెల  భభమిు భాభిపన్ లణో సహ ఄదిఔ మోణాదఽ ఖల భందఽలు తీసఽకోవడం జభగిింథి. 
చికతిస తృ ందఽత ఈననపడె 2015 భాభిులో అఫ ఔు ఫర లు ఎభుఔల యమది భభమిు నడెభుఔు కిీంథ ిపాఖంలో య ంటుిఔ 
భందం ఖల ఖుళ్ైల  ఈననటుల  తుభధ యణ ఄబంథి. ఎభుఔ ఖులు నమం చమేటాతుక ిభభమిు అఫ ఔు ఖల  తీవఫి నై ధొనతు 
తగిగంచడాతుక ియరీ ంతి కోసం అఫ ఔు కయౌషమం భభిము యటమిన్ డ ిభందఽలు ఆవాఫడా్ బ. ఇ భిలాతి ఄంతటకిట కయణం 
ల ్భబడ్స థయీఘకయౌఔ యతుయోఖం. భందఽలు తీసఽఔుననటికట అఫ  సభగి నడవలేఔ శభయీభంణా ూభిాగ ఫాధణో భభమిు 
ఄలసటణో ఈండథేి. ఆటువంటి భలిాతిలో 2015 ఫే 10వ ణథేనీ అఫ  ఄపామసఔుతు సంథిించాయు. అఫ  యొఔక ESR సా బ 75 
(సదాయణ సా బ 1-20 mm/hr) ఈంథి. 

   అఫ ఔు కిీంథ ిభమెిడ ీఆవాఫడింథి. 

   క్టళ్ల  వతం మమియు బర లుఎముకల వయధ:ి 
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ 
tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis + 
CC20.7 Fractures...QDS 

   మంటకు: 
#2. NM45 Atomic Radiation + NM113 Inflammation + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + 
SM6 Stress + SR324 X-ray + SR348 Cortisone...QDS. 

   అఫ  ఄలోల తి భందఽలు ఄతునటణిో తృటు య ైతమిాతుక్సస తుయయణలు ఔడా కొనసగించాయు. అఫ ఔు శకిా చఔేభినటుల గ ఄనఽబూతి 
తృ ందడంణోతృటు భెండె యభలోల  అఫ  ఄతున యకల ధొననఽండి 50% ఈశభనం తృ ంథాయు. భభిము అఫ  ESR సా బ 28 కి 
తగిగంథి. అఫ  శకిా సా బ 50% న గై న భగిింథ ిభభిము అఫ  తన భోజుయభీ నఽలనఽ చాలా ణేయౌఔగ చేసఽకోఖలుఖు తేధానయు. భభో 
అయు యభల తభాత  ESR సా బ 28 కి చేభింథి. అఫ , ఫ ణోట్కిెసట్ (methotrexate) 20mg, త ఄతున  ఄలోల తి భందఽలు 
అనేసయు. ఄథి ఔడా తన భలిాతి ఫ యుఖుయచఽకోవడాతుక ియభతుకొఔసభ ిభాతఫిే తీసఽఔుంటుధానయు. 2015 ల న ్ంఫర్స ధాటిక ి
అఫ  90% ట్ గ తమాయమామయు. ESR సా బ 25ఔు చేభింథి. ధొపలు భామం కవడంణో చఔకగ యేఖంగ 
నడవఖలుఖుతేధానయు భభమిు తన తుతు తిభిగ ితృియంతేంచ ఖయౌగయు. ఫ ణోట్కిెసట్ మోణాదఽ 12 mgకి తగిగంచఫడడం ణో 
తృటు #1 భభమిు #2 మోణాదఽలనఽ అయు ధ లలు TDS అ తభాత 2016 భాభిు నఽండ ిBD క్ ్తగిగంచాయు. ఏనలి్ 4 ధాటిక ిఅఫ ఔు 
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ఄతున ధొపల నఽండ ి100% ఈశభనం ఔయౌగిందతు ణ యౌతృయు. భభో 6 ధ లలు తభాత 2016 ఄకో్ ఫర్స ధాటకిి అఫ  ESR సా బ 7 
వదు లాయంగ ఈండటంణో అఫ  చాలా కలంగ తీసఽఔుంటునన Methotrexate తీసఽకోవడం ూభిాగ అనయరేయు. 2019 ఏనిల్ ధాటకిి 
ఎటువంటిపనభవితం లేఔుండా అభోఖమంగ ఈధానయు. ఏనిల్ 4 ధాటిక ి#1 & #2 నఽ BD  గ ఫ యుగెైన అభోఖమం కోసం 
కొనసగసిఽా ధానయు.  అభోఖమవంతఫ నై జీవనర ైయౌతు ఔడా ఄనఽసభసిఽా ధానయు. ఄంణేగఔ ఖతంలో ఔుటుంఫ జీవనం ఄసధమభనఽఔునన 
థాతుతు ఇ సంవతసయం యయహం చసేఽకొతు సఽసధమం చమేాలతు పాయసఽా ధానయు.    

  108CC బ్కుష నఽండి ఇచ్చే టటలభతచ #2: CC20.1 SMJ tonic…QDS 

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

10. ఎభుఔ చిటలడం వలల  య నఽన భభిము మోకలు ధొన 11585... ఆండిమా 

   2015 డలి ంఫర్స లో 34 ఏళ్ల  భళ ళ్ తనఽ తు చేల ేథిరేతుకి య ళ్ైత భిాద వరతేా  కింద డితృో వడం వలల  నడెభు వదు  తౄిఔుర్స 
ఄబమంథి. ఆథి 6 ధ లలలో తగిగతృో బంథ ికతూ అఫ ఔు తీవఫి ైన య నఽన ధొన భభమిు మోకయౌధొన ఏయడా్ బ. ఄథ ేసభమంలో 
అఫ  బయా ఔ భిాదంలో చతుతృో వడంణో అఫ ఔు భానలఔంగ ఔుంఖుఫాటుఔు ఖుభెైంథి. 2015 అఫ  జీవన ఈతృది కోసం ఎంణో 
ఔష్డాయౌస భవడంణో అఫ  ఔష్ లు భెటి్ంమామబ. భోజుయభీ నఽల కోసం అఫ  తన ఔుటుంఫ సబుమల న ై అదాయడవలల 
వచిుంథి. ఄలోతి భందఽలు సంవతసయం తృటు తీసఽఔుననటికట అఫ ఔు థీయఘకయౌఔ యిోజనం ఔలుఖలేదఽ ఔనఽఔ యటితు 
భాధేసయు. ధొన బభిం భతుథిగ ఈననపడె  ఄలోల తీ ధొన తుయయణల  మీథ ేఅదాయడాయౌస వచేుథి.  2017 భాభిు 24న అఫ  
చికణిాస తుపణుతు సంథిించగ యభిక ిఇ కిీంథ ిభెమిడ ీఆవాఫడింథి:   

   CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures…TDS 

   కైవలం భెండె యభలలోధే భోగికి మోకలు భభిము నడెం ధొన యషమంలో 50% ఫ యుఖుదల ఔతునంచింథి. అఫ   ధొనకి యడే 
ఄలోల తి ఫాధ తుయయణలనఽ యసేఽకోవడం భాధేసయు. ఎటువంటి అసభ లేఔుండాధే తన నఽలు ణానఽ చసేఽకోఖలగ సగయు. భభో 
భెండె యభలోల  అఫ ఔు మోకయౌ ధొన భభిము నడెభు ధొన నఽంచి 100% ఈశభనం ఔయౌగింథి. మోణాదఽనఽ ఫ యౌలగ తగిగసాా  
ధ లభోజులతృటు OW గ తీసఽఔుధానయు.   

   భభో ధ ల భోజుల తభాత 2017 జూన్ 22న భోగి ూభిా అభోఖమంగ ఈననందఽవలల  తుయయణ తీసఽకోవడం భాధలేనటుల  ణ యౌతృయు. 
ఈథోమఖం ఔడా వచిుంథ ిఅ తభాత భెండె సంవతసభల ఖడచిితృో బనటకిట సభసమ పనభవితం కలేదఽ ణానఽ చాలా అభోఖమంగ 
ఈంటృ అనందంగ ఈథో మఖం చసేఽకోఖలుఖుతేధాననతు అఫ  ణ యౌతృయు. 

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

11. భానలఔ గమం ఄనంతయం తీవఫి నై బమాంథోళ్నలు 03533...ముకె  

  2015 డలి ంఫభోల  ల ైంగిఔ థాడ ితభాత 23 ఏళ్ల  సాతంత,ి భభిము ఫళ యుభక తిితాి ఖయౌగన మువతి తిిభోజు బమాంథోళ్నఔు ఖుభి 
కవడం తృియంతేంచింథి. ఇ సంగటన ఖుయుా ఔు వచిునపడలాల  అఔలభఔ వణుఔు, దడ, తీవ ిఅంథోళ్న, భుకం తృయౌతృో వడం వంట ి
లక్షణాలు ఏయడెతేధానబ. ఇ లక్షణాలు తల తేా తేనన లాతిలో ఫమటఔు య మాల లధాన బమం ఔలుఖుణోంథి. లఖుగ  భభమిు తనన  ై
తనఔు ఔయౌగని ఄసహమ పావం కయణంగ లేనళ తేలనఽ ఔలవడం ఔడా భాధేలంథి. ఖత జాఞ కలు భభి అఫ  పాయోథేాగలనఽ 
ఎదఽభోకలేఔ థాడిక ిభుందఽ అఫ  చసేఽా ననటువంటి డిగీీ కోయుసనఽ ఔడా తుయౌనయలేంథి.  య ైదఽమడితు సంథిించి నటికట అ భందఽలు 
యడఔుండా 2016 జూల ై 27న  ఄపామసఔుతు సంథిించినపడె కిీంథి భెమిడీ ఆవాఫడింథి:   
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    CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain 
disabilities…TDS 

   ధాలుఖు యభల తభాత భోగి భలిాతి ఖణతూమంగ ఫ యుఖు డింథి. అఫ  ఔీభంగ థాడి ణాలఔు భానలఔ  అంథోళ్న నఽండ ి
దాయఫ  ైఅతభయరాసం తృ ందటం తృియంతేంచింథి. ఄబణ ేఄపడపడె అ సంగటన ణాలఔు బమం అఫ నఽ వణకిి తృో బయలా 
చేసోా ంథి. 

  భభో ధాలుఖు యభల తభాత మోణాదఽ BD క్్  తగిగంచఫడింథి. ఎందఽఔంటే అఫ  ఄతున యదాలుగ 80% ఈశభనం తృ ంథింథి 
అఫ నఽ వణకిసిఽా నన బమం ఔడా తగిగంథి. ఄకో్ ఫర్స 24 ధాటకిి 100% ఈశభనం తృ ంథాయు. బమాంథోళ్నలు ఏభాతంి లేవతు అఫ  
చ తృయు. అఫ  అతభయరాసం న భగిి చదఽవపనఽ ఔడా కొనసగించడాతుకి లదధంగ ఈధానయు. మోణాదఽ OD కి  తగిగంచఫడింథి. ధ ల 
తభాత ఄనగ2016 నవంఫర్స 25 న తుయయణ తీసఽకోవడం అనయేసయు. 2017 ల న ్ంఫర్స లో డిగీీ కోయుస ూభిా చలే ఈథోమఖం ఔడా 
తృ ంథాయు. 2019 ఏనిలోల  భోగణిో చివభిసభిగ సంథిింపలు జభిగనిపడె యమది లక్షణాలు ఏమీ పనభవితం కలేదతు తన 
ఈథోమఖంలో సగ కొనసఖఖలుఖు తేధాననతు ణ యౌతృయు.   

   అఫ్యసకుని వయఖయ : CC4.2 నఽ అఫ న ై థాడి చలేన వమఔుా ల టల  ఈనన కోతృతున ఄదిఖమించడాతుకి CC13.1 నఽ తీవఫి ైన 
బమంవలల  ఄథి భూతనిండాలన ై పిావం చాఔుండా ఈండడాతుకి ఆవాఫడింథి. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

   12. భలేభిమా ఄవరేషలు ఄదఔి లాలాజలం భభమిు చ భట 03546...తౄిన్స  

   2014 లో తృో షకహయ లోంణో ఫాధడెత కవైలం ణొమిభథి కజైీల ఫయువప భాతఫిే ఈనన భూడళే్ల  తృ అికలో దతాత 
తీసఽకోఫడి తౄిన్స ఔు తీసఽఔు భవడం జభిగింథి. వచిున య ంటధ ేఅఫ ఔు భలేభమిా ఈందతు తుభధ యణ కవడంణో ధోటి థాాభ 
యేల ేకిాధ ైన్ భాతలిణో భూడె ధ లలు చికతిస చేమగ జాయం భభమిు తలధొన నఽండి ఈశభనం లతేంచింథి. కతూ అఫ  శభీయం 
ఎపడె ణాకిధా యడేగి ఈండడఫే కఔ అ తృ ఄదఔి ఈషిో ఖీతనఽ బభించలేఔ యలయల లాడేథి. అఫ ఔు యభతీఫ నై చ భటలు 
ఏయడెతభుఔుకణో రాస తీసఽకోవడంలో ఎంణో ఆఫఫంథి ఔయౌగథైి. అఫ  గొంతేనఽండి రాస తీసఽఔుధటేపడె ఔ యఔఫ ైన ధాతు 
వచుేథి. అఫ  టాతుసల్స ఔడా యసాభించాబ. భతిి సభమాలోల  అఫ  ఄదఔి లాలాజలం ఈతతాి చేమడంణో ఄథి ఈదమాతుకి ధోటి 
చఽటృ్  ఎండితృో బ ఔతునంచథేి. 

   రాసలో ఆఫఫంథ ిణొలగించడాతుకి 2015 లో శసాచీికతిస థాాభ ఄడ ధాబడెల  ణొలగించఫడా్ బ కతూ ఎటువంటి ఫ యుఖుదల 
ఔతునంచలేదఽ. అఫ  రాసకోశ ఆఫఫందఽలు యభ ిఆంటలల  ఈనన కటటకలు లేథా తలలో నలేు వలన ఏయడెతేననటుల   పాయంచి 
ఎధోన ధ లలు డలీ తుసట్జైషైన్(గీ హతనఽ తగిగంచేందఽఔు చాలాకలం య దైమం చలేే యదానభు) చికతిస ఔడా తీసఽఔుంథి. ఄథ ిఔడా 
ఖణతూమఫ నై ఫ యుఖుదల ఆవాలేదఽ.    

   2018 అఖసఽ్  8వ ణథేీన తృ ఔుటుంఫ సబుమలు ఇ లక్షణాలతూన ఄపామసఔుతుకి యవభించి తృో సఽ్  థాాభ కిీంథ ిభమెిడలీు తృ ంథాయు. 

   CC3.1 Heart tonic + CC9.1 Recuperation + CC11.5 Mouth infections + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC21.10 Psoriasis…TDS 

  చికితస సభమంలో తృ యభేై ఆతయ భందఽలు ఏమీ తీసఽకోలేదఽ. తృికట్షనర్స ఆచిున తుయయణలు తీసఽఔునన యయం తభాత అఫ  
భుఔుకణో సాలంగ గయౌ నలుుకోవడం తృియంతేంచింథి. శభీయభు యొఔక యడేి భభమిు చభట ఄటిఔంటే కొంచ ం తఔుకవ 
ఄబమంథి. ఄదఔి ఈషిో ఖీతనఽ బభించే సభయధయం ఔడా న భిగింథి. ముతాం మీద అఫ ఔు 20 రతం ఈశభనం ఔయౌగింథి. ఄబణ ే
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ధోటలిో లాలాజలం యషమంలో 50 రతం న యుఖుదల ఔతునంచింథి. భభొఔ భూడె యభల తభాత అఫ ఔు ఄతున లక్షణాలోల  50% 
ఫ యుఖుదల ఔతునంచింథి.  లాలాజలం ూభిాగ అగితృో బంథి. 2018 ఄకో్ ఫయు 24వ ణథేీ ధాటిక ికవైలం 11 యభలోల  అఫ  యమది 
లక్షణాలు ూభిాగతోృబ సదాయణ సా బలో గయౌ నలుుకోవడం తృియంతేంచింథి. లాలాజలం సయించడం అగితోృ బంథి. శభయీ ఈషిో ఖీతలు 
తఖగటఫ ేకఔుండా ఄదిఔంగ చ భట ట్డం ఔడా తగిగంథి. భోగికి టాతుసల్స వలన ధొన లేథా ఄసౌఔయమం  లేదఽ ఔనఽఔ థాతుక ి చికతిస 
ఏమీ ఆవాలేదఽ ఔనఽఔ ఄయ ఆంక సాలంగ యసాభించే ఈధానబ. 

  భెమిడ ీభభొఔ ధ ల భోజుల తృటు ఄనగ 2018 నవంఫర్స 24 వయఔు TDS సా బలో కొనసగింథి.  2018- 19 శ్రణాకలంలో తృ 
అభోఖమంగ ఈండడఫే కఔ ఔతూసం జలుఫు ఔడా లేదఽ. ఄలాగై 2019 జూన్ 16 ధాటకిి తృ ూభిా అభోఖమంగ ఈండటఫే కఔుండా 
ఆయయ ై భెండె కజైీల ఫయువప ఔడా ఈంథి. ఄబణ ేతౄో న్ థాాభ యనడంలో ఄవగహధా లోం కయణంగ మోణాదఽ తగిగంచే యదానభు 
కొనసఖలేదఽ. 

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

పిశ్నలు  జవబులు  

శిన 1. య ైతిమాతుక్సస యదానభు ఄలోతి భందఽలణో ఄనఽఔలంగ ఈంటుందతు హోమియోతి లేథా అముభైాదం ణో 
ఄనఽఔలంగ ఈండదతు ఎందఽఔు చ ఫడింథి? చికణిాస తుపణుతు వదుఔు వచేు ధాటకిి  ఇ య దైమ యదాధాలోల  ఏథో  ఔథాతు న ై 
అదాయడ ిచికతిస తృ ందఽతేనన భోగిణో భనం ఎలా వమవహభంిచాయౌ? 

జయఫు:  య ైతమిాతుక్సస చికణిాస యదానం ముదట యమది తృియంబభబయమ సాక్షభ యంగలలో శఔుా లనఽ సభతేలమం చమేడం థాాభ 
తుచేసఽా ంథి. ఇ యదానం సాక్షభసా బలో యమదకిి ఖుభెనై ఄవమయతున పనయుతతాి చేసఽా ంథి. థీతు పిావం పౌతిఔ సా బలో 
ఔతునంచి రభయీఔ ఄంఖభు యొఔక అభోఖమం పనయుదధభిం ఫడెతేంథి. 

ఄలోల తి యదానభు పౌతిఔ సా బలో తు చసేఽా ంథి. ఄబణే ఇ యదానం కొతునసయుల  శభయీంలోతు ఆతయ పాగలన  ైతిిఔలంగ 
తుచేల  తలధొన, దదఽు యుల , భఖత ముదల ైన లక్షణాలఔు కయణం ఄవపతేంథి( యతుతు దఽషరేపాయలు ఄంటాయు).య ైతిమాతుక్సస 
 యదానం  య ైఫేషిన్ లేథా సాక్షభ సా బలో తు చసేఽా ంథ ిఔనఽఔ ఄలోల తి భందఽలణోతృటు ఆచిునపడె పౌతిఔ సా బలో 
ఄలోల తి భందఽల తులో ఆథ ిజోఔమం చసేఽకోదఽ. ఄదనంగ ఆథ ిఄలోల తి భందఽల దఽషరేపాయలు తుయభసిఽా ంథి లేథా అ 
దఽషరేపాయలనఽ తృో గొడెతేంథ.ి ఄంతయగత సాక్షభ శఔుా లనఽ సభతేలమం చేమడం తథాాభ యేఖంగ భభమిు భభింత లాయఫ ైన 
య ైదమం భోగిక ిఄంథించఫడెతేంథి. 

హోమియోతి యదానం ఔడా య ైఫేషిన్ సా బలో తు చేసఽా ంథి. కొతున హోమియోతి తుయయణలు భభికొతున ఆతయహోమియోతి 
తుయయణలఔు యభోదగి లేథా యయుఖుడెగ తుచేసా మతు యసాితంగ నభుభణాయు కఫటి్  హోమియోతి చికణిాస తుపణులు థీతుతు 
దిఱ్లో ఈంచఽకొతు భోఖులఔు చికతిస సాచిసా యు. ఔనఽఔ హోమియోతి చికతిస తృ ందఽతేనన భోగి భనయౌన సందభిశలేా  ఄతతుకి 
చికతిస చమేడాతుక ితుభఔభిసా భు. ఎందఽఔంటే భోగ ిఏ హోమియో తి తుయయణ తీసఽఔుంటుధానడో  భనఔు ణ యౌమదఽ 
ఔనఽఔ భనం ఆచేు భమెిడ ీయయు తీసఽఔుతు తుయయణఔు యయుఖుడె లేథా యయుదధఫ నై యధంగ తు చేమవచఽు.  ఔనఽఔ భోగకిి 
 హోమియోతి చికతిస ఫాగ తు చసేాా  ఔడా య ైతియో య దైమ చికతిస కోసం భన వదుఔు వలేా  భోగి హోమియోతి భాతఫిే 
కొనసగించడం ఈతాభం ఄతు సలహ ఆసా భు. భోగి తనఔు హోమియోతి చికతిస ఫాగ తుచేమడం లేదతు  హోమియోతి 
తుయయణణో తృటు య ైతిమాతుక్సస చికతిస ఔడా తీసఽకోయయౌ ఄతు భన వదుఔు వలేా  తన సామం తుయిమం ఫేయఔు ముదట 
హోమియోతితు అభతు చ న ఄలా చేలన భూడె భోజుల తభాత య ైతమిాతుక్సస చికతిస తృియంతేంచాయౌ.   
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అముభైాదం పాయతీమ తృిచీన సంథిామ ఓషధ రసాంీ. ఔిితి తుమభాలఔు ఄనఽఖుణంగ యమమాభం, దామనం, రాసకిీమ 
తుమంతణిణో తృటు తిీ యమదకిి అహయభునఔు సంఫందించి ణిమేఔ తృిదానమత ఆసాా  భూయౌఔల వంట ిసహజ థాభా ల 
అదాయంగ ఄంథించ ేచికిణాస యదానం. ఄందఽవలన ఆథి ఔ సంూయి చికణిాస యదానం ఔనఽఔ అముభైాదంణో తృటు ఆతయ 
యదాధాల తుయయణలు ఆవాఔ తృో వడఫ ేభంచిథి. ఄబణ ేఅముభైాద టాతుక్స లు అహయ థాభా ల వంటియ ఔనఽఔ 
య ైఫరి తుయయణలఔు ఄంతభమం ఔయౌగించవప ఔనఽఔ యటితు తీసఽకోవచఽు. 

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

శిన 2. తృిభాణిఔ TDS మోణాదఽ ఫదఽలుగ యఖేంగ నమం చేమడాతుకి 6TD మోణాదఽణో చికతిస తృియంతేంచవచాు?    

జయఫు:  యమద ితీవంిగ ఈననపడె తక్షణ తిిసందన లతేంచడాతుకి 6TD వదు చికతిస నఽ తృియంతేంచడం సహమడెతేంథి 
యమది తఖుగ దల మీద అదాయడి మోణాదఽ తగిగంచవచఽు (కొంతభంథి ఄపామసఔులు QDS ఔు తగిగంచి  భభింత ఫ యుఖమామఔ 
 TDS మోణాదఽ ఆసా యు). ఇ మోణాదఽలో భోగ ిూభిాగ కోలుఔునన తభాత  BD, తయుయత OD గ యమది ూభిాగ తగిగతృో బయ 
వయఔ  కొనసగించడం భంచిథి. 

థీయఘకయౌఔ యమధఽల యషమంలో భుకమంగ భోఖ లక్షణాలు తీవంిగ లేనపడె పలలల ట్ వచుే ఄవకశం ఈననపడె TDS గధ ే
మోణాదఽ తృియంతేంచడం భంచిథి. భోఖ లక్షణాలు తీవంిగ ఈననపడె భాతఫి ేఔటి లేఔ భెండె భోజులతృటు తుయయణ యొఔక  
 శకిా శభీయంలో తాయగ చేయడాతుకి యలుగ 6TD గ ఆసా యు. 

యమది లక్షణాలు ఔతునంచఔుండా తృో బనపడె మోణాదఽనఽ ఔీభంగ తగిగసాా  OW తుయాహణ మోణాదఽఔు తీసఽఔు వసా భు. 
యమది లక్షణాలు తిభగిి వచుే భిాథాతున తుయభించడాతుకి తుయయణనఽ ఄఔసభతేా గ అఔడదఽ. 

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

శిన 3. య ైతిమాతుక్సస య దైమభుణో ఫ యుగెైన లాయణాాతున తృ ంథి భోగి తెన లేథా త ైభబడ్ వంటి యమధఽల కోసం జీయణాంతం TDS 
గ కొనసగించాలనఽ ఔుంట ేఄటువంటియభకిి మోణాదఽనఽ ఎలా తగిగంచాయౌ? 

జయఫు: ఄటువంటి సందభబలోల  భోగిక ిభెమిడీతు ఄలాగై కొనసగించడం వలల  కొధానళ్లఔు ఄథి సంథించఔతృో వచఽు ఄధే యషమం 
న ైన ఄవగహన ఔయౌంచడం భంచిథి. భానవ శభీభతుకి తనఔు ణానఽ సాసాత ఔయౌగించఽఔుధ ేశఔుా లు  ఄతృయంగ ఈధానబ. 
య ైతిమాతుక్సస యదానం ఇ సాసాత ఔయౌగించ ేశఔుా లనఽ పిాయతం చలే యమది తుయయణ కిిీమనఽ సఽలబతయం చసేఽా ంథి భభమిు 
శభయీం తనంతట ణాధ ేభనిేర్స చసేఽకోవడాతుకి యలుగ భోఖ తుభోధఔ శకిాతు న ంచఽతేంథి. ఔసభి పనయుజ్ీవనం తృ ంథని తభాత 
ఔణాలు శభీభతున థాతు సహజ అభోఖమఫ నై లాతికి తీసఽఔుభవడాతుకి తగిన ఄంతభినభిభత ఫధేసఽసనఽ లేథా ఫదేాశకిాతు ఔయౌగి 
ఈంటాబ. ఔనఽఔ మోణాదఽనఽ  OW ఄధ ే తుయాహణ సా బక ిధ భభథగి తీసఽఔు భవడం చాలా భుకమం. అ తయుయత ఔయేళ్ 
ఄలోల తి భందఽలు ఔడా జీయతకలం సాచించఫడిన సందభబలోల  య ైతమిాతుక్సస తుయయణలు ఔడా OW తుయాహణ మోణాదఽలో 
జీయతకలం ఄంథిండాయౌ. తన, త ైభబడ్ లేథా డమాఫ టసి్ట వంట ి థీయఘకయౌఔ సభసమలఔు ఔడా ఆథి వభిాసఽా ంథి. చినన 
యభలిోయభ ియొఔక సా బతు ఫటి్  కొంత కలం తభాత తుయయణనఽ అవచఽు. 

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

శిన 4. ధేనఽ ధా నఱే ంటల ఔు 2-3 య్టయల తూయు ణాగలతు సాచిసా నఽ. ఄబణే డమాలలస్ట భోఖులఔు తూటణిో సహ భోజుఔు 
ఔయ్టయు ఔంటే ఎఔుకవ దవిథాభా లు తీసఽకో ఔడదధే తుమభం ఈంటుంథి ఔనఽఔ యభ ిశభయీం నఽండ ిటాకిసన్స ఫమటఔు ఎలా 
వసా బ.?   
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జయఫు: శభీభతుక ిసభిడతు యషథాభా లు రాస, చ భటణో సహ ఄధేఔ యౄతృలుగ ఫమటఔు య యలతృో ణాబ.  ఎఔుకవగ తూయు 
తీసఽఔుధ ేవమకిాకి భూతనిండాలథాాభ యష థాభా లు తూటి యౄంలో ఫమటఔుయ యుతోృ ణాబ. డమాలలసోల  ఈనన భోగకిి అ 
కిిీమ థాాభధే యషథాభా లు ఫమటఔు య యలతృో ణాబ. ఄటువంట ిభోఖులు జీయి వమవసా థాాభ యషథాభా లు ఫమటకిి తృో బయ 
యధంగ  ఫైర్స ఄదిఔంగ ఈండ ేఅహయం తీసఽకోయలతు యభిక ిసాచించాయౌ. యయు ఈపనఽ ఄదఔింగ తినఔడదఽ ఆథి తూటితు 
తులుపదల ఄబయమలా చేల థాహతున నేిభనైసఽా ంథి.  భోజులో ఄధేఔసయుల  థీయఘంగ రాస తీసఽకోవడం భుకమంగ ఈదమాధేన ఇ 
యధంగ చమేడం ఔడా శభయీంలో ఈనన హతుఔయఫ నై థాభా లనఽ ఫమటఔు ండంలో ణోడడెతేంథి. పోజధాతుకి భుందఽ 
లేథా య నఽఔ  ఈదయంలో థాభా లు ఏమి లేఔ కాయగ ఈననపడె భుకమంగ చ టుల  ముఔకలు వంటయి పషకలంగ ఈండ ి
  సాచఛఫ ైన గయౌతు ఄంథించ ేథిరేలోల  ఔతూసం ఄయఖంట థీయఘఫ ైన రాస తీసఽకోవడం చాలా ఈయోఖడెతేంథి.  

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

దివయ వ ైదఽయని దివయ వణ ి

 

 
 

 

 

 

"అధికంగ ఆహరం తీసఽక్ోవడ్ం వలల  ఊబక్యం వసఽా ంది మమియు తతపయౌతంగ, రకాం పంప్ చ్చయడానిక్్ గుండ  ఎకుువ ఒతా్తడకి్్ 
లోనవుతుంది. రకాం పిత్తమోజూ శ్మీరంలో 12,000 బ ైళ్ళ దారం పియాణిసఽా ంది. ఊబక్యం ెరగడ్ంతో, రకా పిసరణ మమియు 
తతపయౌతంగ, గుండ  పనితీరు బలహీనపడ్ుతుంది. అందఽవలల , మీ ఆహరపు అలవటల ెై నియంతిణ ఉండాయౌ. " 

...సతమ సబఫాఫా, థివమయణ ి10 ల న ్ంఫర్స 2002 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume35/sss35-16.pdf 

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

"మీరు నిసఴరథ సేవ చ్చయడానిక్్ సదధంగ ఉండాయౌ. ఇతరుల చ్చత సేవ చ్చయబడాలని మీరు ఎపుడ్ా అనఽక్ోకూడ్దఽ. ఈ 
వయసఽషలో మీకు శ్మీరం, మనసఽష మమియు ఆతమ యొకు బలం ఉంది, అందఽవలల  మీరు ఇపుడచ ఇతరులకు సవే చ్చయాయౌ. 
మీరు విదఽధ లకు, ఆకయౌతో మమయిు బలహనీబ నై పిజలకు సవే చ్చయాయౌ. అలాంటి సేవనఽ మీరు దచవుని సవేగ పమిగణించ్ాయౌ. 
అటలల గక ఎవమ ైనా మీకు సవే చ్చసా రని మీరు క్ోరుతుననటలభతచ మీ జీవితం చీకటి మారగంలో వ ళ్ుతుంది. "  

... సతమసబ ఫాఫా, “భానవ లవేబయ భాధవ లవే” యసేయ జలుల లు, ఫింథావనం,1973 
 http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf 

 

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



http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume35/sss35-16.pdf
http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf
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పికటనలు 

మబర భే వర్ు షప్ లు 

❖      ఇండియా పుటీపమాి: AVP శిక్షణా శిబ్రరం 17-22 జూల ై 2019, వివమలక్ ్లయౌత 
గమిని elay54@yahoo.com దాఴమ లేదా 8500-676-092 క్్ ఫో నఽ దాఴమ సంపిదించవచఽేనఽ.   

❖      ఇండియా పుటీపమాి: SVP మ పెషిర్ శిక్షణా శిబ్రరం 24-25 జూల ై 2019, వివమలక్ ్హేమ్ 
గమిని 99sairam@vibrionics.org దాఴమ సంపిదించవచఽేనఽ. 

❖      క్రరభేషయా జగ రబ్: AVP శిక్షణా శిబ్రరం 5-8 సెెీంబర్ 2019, వివమలక్ ్దఽనజ  
గమిని dunja.pavlichek@gmail.com దాఴమ సంపిదించవచఽేనఽ. 

❖      ఇంగలండ్ లండ్న్ : జాతీయవమిశకమిపెిషమ షమినార్22 సెెీంబర్ 2019, వివమలక్ ్జ రమ్ 
గమిని jeramjoe@gmail.com దాఴమ లేదా 020-8551 3979క్్ ఫో న్ దాఴమ సంపిదించవచఽేనఽ. 

❖      ఫినఽష  అలేస్ - గర్డ : SVP శిక్షణా శిబ్రరం 20-24 అక్ోీ బర్ 2019, వివమలక్ ్డచనియల్ 
గమిని trainer1@fr.vibrionics.org దాఴమ సంపిదించవచఽేనఽ. 

❖      ఫినఽష  అలేస్ - గర్డ : AVP శిక్షణా శిబ్రరం & మ పెిషర్ సెమినార్ 26-28 అక్ోీ బర్ 2019, వివమలక్ ్డచనియల్ 
గమిని trainer1@fr.vibrionics.org దాఴమ సంపిదించవచఽేనఽ. 

❖      ఇండియా పుటీపమాి: AVP శిక్షణా శిబ్రరం 17-22 నవంబర్ 2019, వివమలక్ ్లయౌత 
గమిని elay54@yahoo.com దాఴమ లేదా 8500-676-092 క్్ ఫో నఽ దాఴమ సంపిదించవచఽేనఽ. 

❖      ఇండియా పుటీపమాి: SVP శిక్షణా శిబ్రరం 24-28 నవంబర్ 2019, వివమలక్ ్హేమ్ 
గమిని 99sairam@vibrionics.org దాఴమ సంపిదించవచఽేనఽ. 

❖      ఇండియా పుటీపమాి: AVP శిక్షణా శిబ్రరం 12-18 పబివమి 2020, వివమలక్ ్లయౌత 
గమిని elay54@yahoo.com దాఴమ లేదా 8500-676-092 క్్ ఫో నఽ దాఴమ సంపిదించవచఽేనఽ. 

 

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

అదనంగ  

1. ఆమోగయం ెై పితచయక వయసం 
తలనొ - దాని నివరణ & తీసఽక్ోవలసన జాగరతలు 
ఇ భోజులలో భతుఱకోభఔిలఔు భమిితిలేదతునసోా ంథి. భానవపలు జీయతభంణా ఇ కోభఔిల భుసఽఖులో ఖడెపతేధానయు. తిీ 
క్షణం తినాయచలేతు కోభిఔలణో భతుఱ యొఔక తల తుండఈింటలంథి. కవపన తలనఽ యతఫి నై అలోచనలణో తుంనణ,ే ఄథియతంిగ  
భాయుతేంథ”ి… శీ్ర సతమసబ ఫాఫా  
1. తలనొఅంటేఏమిట?ి 

తల లేథా ఫ డ ఎఖువతృింతంలో ధొనగ ఄతునసఽా ంథ ిభభమిు థీతుధ ేఄసల ైన “ఫ డలో వచుే ధొన”ఄంటాయు. ఆథయిసఽకలర్స, 

నామభోలాజిఔల్, ఎకెసయషనల్, భసఽకయలోల కల టలేల థాఫ ైణీ్ డజిాయ్ర్స(ఫ దడెఔు సంఫంథించిన భోఖం)కవచఽు. ఆథిఔభిజీయతం యొఔక 

mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:dunja.pavlichek@gmail.com
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
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సభభా యతున థ ఫఫతీల ఫలళనీ భచిథేిగ పిాయతం చమేవచఽు. ఆథిించంలో భూడవ ఄతమంత ఫిలఫ నై ఄధాభోఖమంగ 
భఖిణించఫడెణోంథ,ి ఆథ ిఎఔుకవగ భళ ళ్లోల  ఔతునసఽా ంథి.2,3,4,5 

2. తలనొయొకురక్లు, సఴఫ్వం మమియు క్రణాలు 
తుజాతుకి తలధొన ఄధేథ ి థాతు యొఔక భూలం లేథా వచేు కయణాల ఫటి్ తృిధమిఔ లేథా థిాతీమ రేణీ ితలధొనగ తుభధ భిసా యు. 
ఏ. తృిధమిఔ తలధొన ఄధథేి తల భభిము ఫ డ యొఔక సఽతునతఫ ైన యఔాధామాలు, ఔండభలు భభమిు నభలలో ఏఫ ధైా 
సభసమ లేథా ఄదఔిశభీ కయణంగ ధేయుగ సంబయంచే ఄధాభోఖమం. ఆథకిొతునభలిాతేల పిావం వలల  వసఽా ంథ ికతు ఆథి 
తుయతృమఫ నైథ ిఄలాగ ైఆథ ిణిేమఔఫ నై సభసమలనఽ కతూ  రభీయఔ భాయులతు కతూ తీసఽఔుభదఽ. యటలిో 
ఫ ైగైీన్(తృయశవపతలధొన), ఔలస్ర్స తలధొన, తాిడ ివలల  వచుే (టన్షన్)తలధొన వంటియ ఈధానబ.5,6,7 

 ప్రవవపు తలనొ (బ ైగేరన్) ఄధేథ ిఔ మోసాయు నఽండతిీవంిగ పనభవితభబయమతలధొన. తలక ిఔయ ైపతయచఽగ 
వచుే ఇ ధొన కొతున ఖంటల నఽంచి 3 భోజులవయఔు ఈంటుంథ.ి థీతుణో తృటు సదాయణంగయకయం, యంతేలు, చతేేలు 
చలలడటం, యసన, శఫుంభభమిుకంతి డఔతృో వడం లేథా భన చఽటృ్  వపండ ేకంతి వలమం(అభ)లో ళచెఽుతఖుగ లు 
లేథా హభోభన్స లో భాయు వసఽా ననపడె ఆథనిేభిైనం ఫడెతేంథి. ధాడీఔణాలభధమ సభాచాయ సంఫందాలక ి  
ఄవసయఫ ైన ల భోటలతున్ ఄధ ేయసమనం యఔాధామాలనఽ సననగ చమేడం వలల  ఔడా ఆథి వసఽా ంథ.ి8. ఆంక ఆథి తాిడ,ి 

తుదలిేఔతృో వడం, అఔయౌ, ఄలసట, యణావయణ భాయులు భభమిు ఊతేసివం వంటి జనఽమ భభమిు భమవయణ  
కయకల యౌతంగ ఔడా వసఽా ంథి. 

 కలసీర్ తలనొ ఄధథే ినభల యుఖభత కయణంగ వచుే  చాలా ఫాదాఔయఫ నై తలధొన. ఆథి తల యొఔక ఔయ ైప భభిము 
ఔళ్ు చఽటృ్  యభీతఫ ైన ధొనతు ఆసఽా ంథ.ి థీతుణో తృటు భుఔుక థఫిఫడ, ఔళ్ునఽంచి తూయు కయడం భభమిు ఔళ్ుచఽటృ్  

యప ఔడా వసా బ. తుదలిోధొనముదలబమ కొతున ఖంటలు,భోజులుభోజూలు, యభలు లేథా ధ లలు వపండ,ి తయుయత 

ఔ సంవతసయం తృటు ఄదిశమభవపతేంథ.ి ఆథి 20-50 సంవతసభల భధమ భుకమంగ భఖ యభకి ివసఽా ంథ.ి థీతుతు 

తృ యతృటున తృయశవప ధొన లేథా భుఔుకలో భంటగ పాయసా యు. ఆథి థేతువలల  వసఽా ంథో  కచిుతంగణ యౌమదఽ, కతూ 

ళెైతృో తాలభస్ట (పాయోదేకితుక ిసంఫందించిన ఫ దడె పాఖం)భభిము టిజిెమినల్(తిదిాభధాడి)నభల ఫిమేం ఈననటుల  

ణ లుసఽా ంథ.ి కొతునసయుల  ఆథి తృ గఔు తృ ఖ, భదమం లేథా తీవఫి ైన యసనల వలల  కవచఽు5,6,7 

  “ఒతా్తడ ితలనొ” ఄధథేి తలయొఔకయ నఽఔఫాఖం,ఫ డ, ఔళ్ైు భభమిు ఆతయ ఔండభలథాాభ భందకొడిగవచుే ఇ 

తలధొన,సదాయణంగ తల యొఔక భెండెయ ైపలా వపంటుంథి. ఆథ ివచిున యభకిి తన తల చఽటృ్  ఖటి్గ టి్ ఔటి్నటుల గ 
ఄతునసఽా ంథి. ఆథ ిఄపడపడె లేథా తయచఽగ లేథా థీయఘకయౌఔంగ వచిు థాతుణో తృటు కొంత యకయం గ ఔడా వపండ,ే 

ఇ తలధొన కొతునతుమిషలు నఽంచి ఖంటలు, భోజులు, ధ లలు లేథా సంవతసభలు ఔడా ఈంటుంథి. చాలా సయుల  
వసఽా ననటకి,ి ఇ తల ధొన న  ై తఔుకవ భిరోధనచమేఫడనిథి.9. ఆథి ఎఔుకవగ తాిడ,ి నలేవఫ నై బంగభిలవలల , 
తుదలిేమి, థాగ ిన టు్ ఔునన పాయోథేకిలు, ఔండల  న ై తాిడ ిభభమిు ఔండభల ఔణజాల సభసమలు ముదల ైన యటి వలల  
సంబయసఽా ంథ.ి5,6,7,9 

B. థిాతీమరేణీి తల ధొపలు,భుఔుకలో భంట (ల నైలటసి్ట), నభల ఫలళనీత/యుఖభత (యసఽకలభి్జాయ్ర్స), ఫ దడె లేథా తలకి 
గమం, లేథా ఫ దడెలో ఔణితి వంటి కయణాలు లేథా భలిాతేలు ఈననపడె తలయొఔక సఽతునతఫ ైన నభలథాాభ 
ధొనఔయౌగంచడం వలన వసఽా ంథ.ి ఆంకొఔ భాటలోచ తృలంట,ే తృిధమిఔ తలధొనక ి తేననంగ థిాతీమరేణీి తలధొన ఄధథేి ణ యౌలన 

లేథా ణ యౌమతు యమద ిలేథా సభసమ యొఔక లక్షణం.5,6,7,10 

 ల ైనస్ట తలధొన  భుఔుక తృింతంలో,భుకమంగ భుఔుక, చ ం ఎభుఔలు భభమిు నఽథటిపిాఖంలో ధొనతు ఆసఽా ంథ,ి 

తయచఽగ భుకం యచడం, చ వపల లోల తాిడి భభమిు జాయం వసఽా ంథి. ఆథఎిల భీ్ లేథా ఄంటుయమథ ి(ఆధ పక్షన్) 
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కయణంగ భంట భభిము భుఔుక థఫిఫడ వలల  కవచఽు. ఆథి భుఔుక యంథాిలతు యేయు చలే ేఎభుఔ ల నైలటసి్ట ఔు తృోబయ 
ల ైనస్ట ధామాలనఽ ఄడె్ కోవడం వలల  ఔడా కవచఽు. ఆథ ితయచఽగ తృిధమిఔ తల ధొపులలో ఔటిగ తృ యఫడటం 
జయుఖుతేంథి. 5,6,7 

 ఫ దడె లోతు ఔణితి వలల  వచుే ధ న ఔీభ ఔీభంగ క్షణీసిాా  థాతుణో తృటుగ తీవిఫి ైన యంతేలు, ధిఱ్ లోం, భాట లేథా 
రభయీఔ భాయులు, భానలఔ సభతేలమం కోలోవడం, సభగిగ  నడవలేఔతృో వడం, లేథా సభనామ లోం భభిము 
భూయఛలు వసా బ. ఆథ ిచాలా ఄయుథ ైన భలిాతి. 5,6,7 

 నడెఖుతృటు (థండర్స కల కల ప్)తలధొన ఔడా తీవఫి నైథ,ి థీతుతు జీయతంలో వచుే ఄతమంత చ తా తలధొనగ 
ఄతేవభిింసా యు, ఎందఽఔంట ేఆథ ిఄఔసభతేా గ తృియంబఫ ై తీవ ిసా బక ిఔ తుమిషం లోప చభేి 5 తుమిషల ఔధాన ఎఔుకవ 

లేప ఈంటుంథ.ి ఆథి ఫ దడెలో యఔాసివం (ల భఫిలి హభభజై్)లేథా యఔాం ఖడ్ ఔట్డం (తోింఫర లస్ట)లేథా ఫ తుంజెటైిస్ట 

కకయణంగ తృిణాంతఔంఫ నైథ ిఄందఽవలల  య ంటధే య దైమ సహమం ఄవసయం 
 ఊతేసివ తలధొన ఄధథేి సదాయణంగ ఊతేసివం భవడాతుకి భుందఽ లేథా వచిున  సభమంలో లేథా ఄబన 

తయుయత, లేథా ఊతేసియతుకి భెండె యభల భుందఽ హభోభనలలో వచుే భాయుల వలల  ఇ యఔఫ నై తలధొన వసఽా ంథ.ి 

 జీవనర ైయౌ తలధొన ఄధథే ిఔఠనిఫ నై డ టైింగ్, పోజనం సభిగగ  తినఔతృో వడం, ఄదఔి అభల  ఈతతాి చలే ేఅహయంతినడం, 
అలసమంగ తుదతిృో వడం,ముఫ లై్స  లేథా టీయ చాడటం లేథా ఎఔుకవ తుదతిృో వడం లాంటి వలల  సంబయంచవచఽు. పోజన 

సభమాతుక ిభుందఽ అఔయౌవలల  తలధొనభవచఽు (ఄథి య ంటధ ేతృో తేంథి); భదమం ఄతిగ ణాిఖడం వలల  హమంగోవర్స 

తలధొన భభమిు కెతూభద అదాయడటం వలన తలధొన తిభిగ ిభవడం లేథా తృో వడం.5,6,7 ఈథాహయణఔు, కెన్ నఽ 
ఔీభం తఔుండా తీసఽకోవడంవలల  ఫ దడెలోతు యఔాధామాలనఽ తఖఫడణాబ. ఄందఽవలల  శభయీం థాతుతు భాభూలుగ 
తీసఽఔు భవడాతుకి కొంత సభమం తీసఽఔుంటుంథ.ి కతూ కెతున సభమాతుక ితీసఽకోఔతృో బధా లేథా ఄఔసభతేా గ 
అనయలేధా, యఔాధామాలుఎఔుకవగ న దుయ ఄవాడం వలలతలధొన వసఽా ంథి. యటితు మదాలాతిక ిణవేడాతుక ిశభభీతుకి 
కొంతసభమం డెతేంథ.ి ఄటవియఔు కెనఽన తీసఽకోవడం థాాభ అ తలధొనతు నమంచమేవచఽు-తుజాతుకి 
ఆథిఔ ఄసదాయణ భిలాతి! 1 

 ఆతయ యకల తలధొపలు పతృ డి లాంట ియట ివలల  ఎలభీ్ ణో తృటు భుఔుక థిఫఫడ,ఔళ్ులో తూయు కయడం; ఄదిఔ తన వలల  
సదాయణఫ ైన లేథా తల తయుసఽ లాంటయి, ధొన ఈదమం చాలా తీవంిగగముదలబమ భోజు ఖడచిే కొథీు  తఖగడం (తనకి 
తలధొనక ిఖల యసయ సంఫంధం తుయౄనంచఫడలేదఽ); భందఽల ఄదఔియతుయోఖం; ఄలసట,ఔండభలఫలళనీత 

కయణంగ ఔండలన ై తాిడి లేథా దిఱ్  లోం; భభమిు తుభశ లాంటయిలాటి వలల  వసా బ. 

3. తలనొక్ ్చిక్్తష! 
తలనొక్ ్నివరణఉందా?  ించ యమాంగ ఄధఔే సంసాలలో భరిోధనలు జయుఖుతేధానబ, భుకమంగ ఫ గైైీన్  కోసం. కతూ 

కచిుతంగ థీతుతు అడాతుక,ి ఄదఽపలో  న ట్డాతుక ి లేథా తగిగంచడాతుక ిఎటువంటి రలామీ అదాభలు సిఽా తం లేవప. 
మందఽ లేకుండా ప్రవవపు నొక్్ చిక్్తష! ఫ ైగైీన్  న ై జభనిన ఔభిరోధనలో ఫ దడెలోతు నభలు సంకోచించఫడటం వలల  యఔాం 
సయపభ సభగి లేఔ ఫ దడెఔు తగనింత అకిసజన్ నఽ సయపభ చేమలేఔ తృో వడంవలల  తలధొన సంబయసఽా ందతుయ లలడించింథ,ి 2016-

17లో ఔ సంవతసయం తృటు శభీయ సహజ ఄణువపలు, కయఫన్మాకెైసడభభిము అకిసజన్ లనఽ ఈయోగించి తమాయు 
చేలన“ఆధేహలర్స”నఽ ఈయోగించి ఫ గైైీన్   థాడెల నఽంచి లామ యక్షణ న  ైఔ తృిధమిఔ ఄధమమనంచరేయు. ఆధేహలర్స  యఔాధామాలనఽ 
న దుయ చమేడం థాాభ , ఆథఫి దడెఔు తగనింత అకిసజన్ నఽ సయపభచేలంథి. ఆధేహలభాడిన తిీసభ ిధొన నఽంచి ఈశభనం 
ఖణతూమంగ న భగిిందతు ఔనఽగొనఫడింథి12 
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హ ైపో్ గ లలక్ేమిక్స / క్ టోజ నిక్ లడట్: చాలా ఏళ్లగ ఫ గైైీన్ ణో ఫాధడెతేనన ఔ భరిోధఔుడె, యఔాంలో చకెకయసా బలనఽ తఔుకవ ముతాంలో 
ఎఔుకవ తృో ి టీనల ఖల పోజనం (ళెతైృో గెలలకైమికెల్ట్) భుకమంగ ఈదమాధేన చాలా సయుల  తిననడం, భభిము సదాయణ నండిథాభా లనఽ 
తగిగచడం థాాభ ఫ గైైీన్ నఽ తృో గొట్వచుతు చ తృయు. 
ఔ ఄధమమనంలో 90% భంథి భోఖులలో,సభతేలమఫ నై తోృి టీన్ , తఔుకవ నండ ిథాభధ లు(కభోఫళెడైేటిుల )భభిము ఄదఔి కొవపా 
భభిము నాధ లణో ఔడని కటెలజెతుక్స అహయం (కొఫఫభనిాధ  నఽండి ఈతాభంగ తృ ందఫడెతేంథ)ి థాాభ ఫ గైైీన్ తతయచఽగ 
భవడాతున తగిగసఽా ందతు ఔనఽగొనఫడింథి. 
చిభోతృికి్క్స త యన, జియోత యన, అఔుమన ిషర్స, అఔుమంఔుర్స  వంటిణిామభానమ పౌతిఔ చికతిసలు ఔడా యడెఔలో ఈధానబ. 

కొతునకిలతుఔల్ మిణానలలో చిభోతృికి్క్స య నఽనభుఔ భాతుపమలేషనఽ థాాభ భందఽలు భభమిు శసాచీికతిస లేఔుండా 
య ధ నభుఔనఽ సభ ిచేల ేకిిీమలో తలధొన ఔడా ఖణతూమంగ తఖుగ ణోందతు ణయేౌంథ.ి చిభోతృికి్క్స త యనలో కటళ్ైు భభిము ఔండభల 

సభసమలనఽ, ధొనతు ధయేుణో ఔడని దధతేలథాాభ చికతిసచేసా యు. ఄథ ేజియోత యనలో ఄబణే ఔదయౌఔల దధతేలనఽ 
ఈయోగిసా యు.16 అఔుమన ిషర్స భభిము అఔుమంఔుర్స  వంటి ఆతయ చికతిసలు ఔడా ఫ గైైీన్ భభిము టన్షన్ తలధొన నఽండి 
ఈశభనం ఆవాడంలో ఫాగ తుచేసఽా ధానబ 

యోగసధాలు, తృిణామాభాల థాాభ ఫ గైైీన్  భభమిు తలధొనతు తగిగంచడంణో తృటు నమం చేసా బ. 

య ైతియోతుక్సస:శీ్రసతమసబఫాఫా అశ్రయాథించిన సబ య ైతయిోతుక్సస మిశభీభులు తీసఽకోవడంథాాభ చాలాభంథ ిఈశభనం 
లేథా  నమఫ ైనటుల  ఔనఽగొధానయు. CC11.3 తలధొన, CC11.4 ఫ ైగైీనఽల , CC15.1 ఫ ంటల్&ఎమోషనలా్ తుక్స, 

CC18.5 నామయయ్ౌమా, CC20.5 య ధ నభుఔ లేథా 108CC ఫాఔుస నఽండి తగనికంఫర ;  
NM5 ఫ బిన్TS, NM44 టిజిిమినల్ నామభయ్ౌమా, NM59 ధొన, NM85 తలధొన- BP, SM6 తాిడ,ి SM39 టన్షన్ లేథా 
576 కయు్ లనఽండ ితగని ఔలబఔ థాాభ తలధొనతు తుయభించవచఽు భభమిు భఔుండా ఎదఽభోకవచఽు. 

4. తలనొ నిరఴహణ 

తిి ఔకభిక ిచికితస చబేంచఽకోఖయౌగై సౌఔయమం లేథా ఄవకశం ఈండఔతృో వచఽు, కతూ తలధొన తృియంబఫ ైన తభాత థాతున ఎలా 
ఄదఽపలో న టు్ కోవచోు ణ లుసఽకోయయౌ. 

ఈశభనంకోసంకొతునఆంటచిిటాకలు: 
 అనలు ళ్ుయసం  యొఔక య తుఖర్స(మానల్ ల డైభెాతుఖర్స) భభమిు తూట ిమిశీభాతునసభాన భభిాణంలో భభిగించి 

తభాత అయభితు నలుుకోండ ి

 పదధిా (నయమింట్), లాయ ండర్స, త ైమ్, భోజభైభ,ీ తేలల, లేథా తృ డి చలేన లవంగలు వంటి భుకమఫ నై సహజ నాధ ల 

యసనచాడండి లేథా నలుుకోండ;ి యేబంచిన స ంప లేథా నలలజీలఔయీనఽ భిదఽయ ైన ఖుడ్లో ఔటి్యసన చాడండి. 15,21,22 

 నఽదఽట ిన  ైథాయౌునచ ఔక లేథా ఄలల ంనేస్్ట భలకలేప ఈంచి యరీ ంతి తీసఽకోండ ి

 కొథిుగ ఈప చయౌలన అనల్ భుఔకతితు, అన ై కొంచ ం య చుతు తూయుణాిగయౌ, ఆథ ిల నైస్ట తలధొననఽండి తక్షణ ఈశభనం 
ఆసఽా ంథి. 

 ఄలల ంయసతున తుభభకమణో ఔయౌన కొంచ ం య చు చలే ణాిఖండ.ి తలధొన భందఽల తమాభలీో ఈయోగించ ేవర్స పూమ 
భభిము ఫటర్స ఫర్స వంట ితాిడి తగిగంచ ేభూయౌఔల సయం తీసఽకోండ.ి ఫ ైగైీన్  తఖగడాతుకి సహమడటంలో ఄయ ఫాగ తు 

చేసఽా ధానమతు ఔ ఄధమమనంలో ణ యౌలంథి. 
 నఽథటిని ై ఔ చలలతు తృమక్స న టు్ నేతేకోడంథాాభ ఔండభల ధొపలు భభిము భంటనఽ తగిగంచఽకోవచఽు; ఫ డ య నఽఔ 

పాఖంలోయడేితృమకైలథా యడేితూళ్ు ణో సననం ఔడా సహమ డణాబ; సఽతునతఫ నై భసజ్ థాాభ ఔడా తఖుగ తేంథ.ి 

 తగని థిండెణో యరీ ంతి తీసఽకోండి లేథా తుథింిచండి. 
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సఴయపరయవకే్షణ: మీ అహయం భభిము జీవన యదానం కొయఔు డ భైీతు న టు్ కోండ;ి తలధొనతు ఏథి నేిభనైసోా ంథ,ి ఎపడె 
తృియంబభబ ధొన న యుఖుణోంథ,ి ఎంతలేప వపంటుంథి భభిము ఎలాతగిగంథ ిఄధయే జాఖీతగ భశి్రయౌంచి భమండి. తలధొన 
ముదలవపాతేనన సాచన ణ లుసఽకోవడం ఈతాభం, మీఔు ఆథ ిఄనఽబవంణో ణ లుసఽా ంథ.ి ధొన చాలా తీవంిగ ఈననపడె,థాతుతు 

తటు్ కోవడం కోసం ధొన తగిగంచే భందఽలు యడవచఽు; తలధొన ముదల ై, భుకమంగ ఄథ ిఫ ైగైీన్ ఄబణథేాతుతు తగిగంచడాతుకి 
ఆథ ిసహమడఔ తృో వచఽు 
5.తలనొ నివరణ 

తలధొనతు తుయభించడాతుక ిఄవసయఫ నై జాఖీతాలు తీసఽకోవడం భనం చానే యచక్షణ ఫటి్  వపంటుంథ ి

 తిణదాధామలు, పలు (యేయుర నఖ, జీడ ిప వగెభై), ణాజా ండెల ,ణాజా ఔయగమలు, తగనింత తూయుతీసఽకోవడం, 
యమమాభం, తిి భోజు సాభోమదమం యళే్ సాచఛఫ ైన గయౌలోనడవడం, తుశశఫుంగ ఔభోువడం, సభమాతుకి 
తుదతిృో వడం, కతూ ఄతిగ తుదతోిృ ఔుండా వపండటం వంటి జీవనర ైయౌతు ఄలవయచఽకోయయౌ. రింతఫ నై భనసఽ భభిము 
చఽయుఔుగ వపండటం థాాభ ఔవమకిాలో తలధొనతు యభించఽకోవచఽు 

 ఈచాఛవస తుచాఛవసలనఽ ఔీభఫథీుఔభించడం (4 ల ఔనలతృటు ఖుండ  తుండా గయౌ నలుుకోతు, 4 ల ఔనలతృటు ూభిాగ గయౌతు 

వదలండి. ఆలా ఔ తుమిషం తృటు కొనసగించండి) .14 

 సభెనై గయౌ య లుతేయు లేతు చోట ఎఔుకవలేప తుచసేఽా ంట,ే భధమ భధమలో కొంత యభభం తీసఽకోతు చినన చినన 

యమమాభం, కొథిుగ నడవడం లాంటయి చసేఽా ండాయౌ 

 తలధొపలనఽ ఔయౌగించ ేయటకి ిదాయంగ వపండాయౌ. ఎవభెధైా తలధొన ఫాభిన డెతేంట,ే ఄతనఽ క, ట,ీ కోలా, చాకెలట్, 

లేథా ధాన ఫ టి్న గింజలు వంటి తృతూమాలనఽ యడఔుండా ఈండాయౌ. “కెతున తభిమికొట్ండ”ిఄధ ేఈతాభ తుమభాతున 

తృటించండ ి.11 

 య ధ నభుఔ తుటాయుగ ఈండెనటుల గ సభెనై బంగభినఽ ఄలవయచఽకోయయౌ; రింతంగ ఈండటం చాలాభుకమం. సభిడతు 

బంగిభవలల  తలధొనణో తృటుఫ డధొనక ిథాభతిీసఽా ంథి. యోఖయజాఞ నంకియం, తుటాయుగ ఈనన బంగిభ థాాభ తృిణ శకిా 
య ధ నభుఔ ఖుండా సఽలువపగ విళ సఽా ంథ ి భభమిు లోల సభతేలమతనఽ తృటసిఽా ంథి. ఄపడ ేశభీయంలోతు ఄతున 

ఄవమయలు, భుకమంగ ఔండభలు భభమిు ఎభుఔలు సభగిగ  ఈంటాబ భభిము ఫలళనీడవప. 
సాచనలు మమియు యౌంకులు: 
1. Sathya Sai Speaks on Head and Heart, vol 25,1992, chapter 9: http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume25/sss25-09.pdf 
2. What is headache: https://migraineresearchfoundation.org/about-migraine/migraine-facts/ 
3. https://www.ninds.nih.gov/Disorders/All-Disorders/Migraine-Information-Page 
4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5587613/ 
5. Types of headache: https://hmccentre.com/5-common-types-of-headaches-types-causes-diagnosis-treatment/ 
6. https://www.medicalnewstoday.com/articles/73936.php 
7. https://headaches.org/resources/the-complete-headache-chart/ 
8. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/headache/how-a-migraine-happens 
9. Tension headache, least studied:https://www.migrainerelief.com/migraine/conditions/tension-headaches/ 
10. Secondary headache is a symptom: https://www.mayoclinic.org/symptoms/headache/basics/causes/sym-20050800 
11. Avoid caffeine: https://www.livescience.com/35949-caffeine-causes-cures-headaches.html 
12. Migraine can be treated without medicine: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181004110050.htm 
13. Diet to eliminate migraine: http://www.consciouslifestylemag.com/migraine-diet-foods-to-prevent-headaches/ 
14. Eliminate migraine: https://www.migrainekey.com/blog/8-ways-to-eliminate-migraines-forever/ 
15. Chiropractic spinal care: https://draxe.com/natural-headache-remedies-relief/ 
16. Chiropractor/physiotherapist: https://waldegraveclinic.co.uk/should-you-see-a-chiropractor-or-physiotherapist/ 
17. Alternative therapy acupuncture:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1253662 
18. Acupressure therapy: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20128040 
19. Yoga for headache: https://www.artofliving.org/in-en/yoga/health-and-wellness/yoga-for-migraine 
20. Yoga & Pranayama for cure: https://www.youtube.com/watch?v=9xL-

15RsQxo; https://www.youtube.com/watchv=I6HDvqjOkPw; https://www.youtube.com/watch?v=yJcX0hLcwoQ 
21. Home Remedies: https://food.ndtv.com/health/10-natural-home-remedies-for-headaches-that-actually-work-1215616 
22. https://www.medindia.net/homeremedies/headache.asp 
23. https://www.spine-health.com/blog/tips-relieve-headache-with-neck-pain 
24. Erect spine important: https://isha.sadhguru.org/in/en/wisdom/article/the-importance-of-a-good-posture 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume25/sss25-09.pdf
https://migraineresearchfoundation.org/about-migraine/migraine-facts/
https://www.ninds.nih.gov/Disorders/All-Disorders/Migraine-Information-Page
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5587613/
https://hmccentre.com/5-common-types-of-headaches-types-causes-diagnosis-treatment/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/73936.php
https://headaches.org/resources/the-complete-headache-chart/
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/headache/how-a-migraine-happens
https://www.migrainerelief.com/migraine/conditions/tension-headaches/
https://www.mayoclinic.org/symptoms/headache/basics/causes/sym-20050800
https://www.livescience.com/35949-caffeine-causes-cures-headaches.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181004110050.htm
http://www.consciouslifestylemag.com/migraine-diet-foods-to-prevent-headaches/
https://www.migrainekey.com/blog/8-ways-to-eliminate-migraines-forever/
https://draxe.com/natural-headache-remedies-relief/
https://waldegraveclinic.co.uk/should-you-see-a-chiropractor-or-physiotherapist/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1253662
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20128040
https://www.artofliving.org/in-en/yoga/health-and-wellness/yoga-for-migraine
https://www.youtube.com/watch?v=9xL-15RsQxo
https://www.youtube.com/watch?v=9xL-15RsQxo
https://www.youtube.com/watch?v=9xL-15RsQxo;https://www.youtube.com/watchv=I6HDvqjOkPw;https://www.youtube.com/watch?v=yJcX0hLcwoQ
https://www.youtube.com/watch?v=I6HDvqjOkPw
https://www.youtube.com/watch?v=I6HDvqjOkPw
https://www.youtube.com/watch?v=yJcX0hLcwoQ
https://food.ndtv.com/health/10-natural-home-remedies-for-headaches-that-actually-work-1215616
https://www.medindia.net/homeremedies/headache.asp
https://www.spine-health.com/blog/tips-relieve-headache-with-neck-pain
https://isha.sadhguru.org/in/en/wisdom/article/the-importance-of-a-good-posture
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2. మిపెిషర్ సమెినార్, పూణ,ే మహమషీర, ఇండియా, 15 జూన్ 2019 

అడనలలల తృఠరల హస్ల్ లో 16 భంథి ఄపామసఔులు ఎంణో ఈణాసహంణో ఔయౌల లతుమర్స య తైియోతుక్సస టచీర్స10375 చే తుయాళ ంచిన 

చాలా ఆంటభకి్వ్ భి ిషర్స లో తృలగగ ధానయు, యయు 
య ైతియోతుక్సస ఄంశంన  ైలోతేగ భిరోదించడాతుక ి

భభిము యభిఄనఽబయలనఽ లేాచఛగ 
ంచఽఔుధేందఽఔు యభితు నేభినైంచాయు. 
చయు యొఔక దిాన ఄంరలు: తీవఫి నై 

భభిము థీయఘకయౌఔ కసైఽలనఽ సభగిగ  ఎలా 
ఖుభిాంచడం, సభి ఄబన కంఫర లనఽ ఆవాడం, 
ఎపడె కంఫర నఽభాభుయౌ, మోణాదఽనఽ తగని 

సభమంలో ఏలా తగిగంచాయౌ తగిచాయౌ, భోగి 
భికయు్ లనఽ ూభిా యవభలణో ఈంచడం, భోఖులఔు నేభిణో సలహఆవాడం భభమిు కి్షాళ్ననఽ తృియంతేంచడం, భోఖులఔు భభిము 
యభ ిఔుటుంఫాలఔు భోఖతుభోధఔశకిా న ంచడం. అ సభాయేశంలో తృలగగ నన యయు థీతు థాాభ చాలా యషమాలు ణ లుసఽఔుధానభతు  
ణ యౌమచేసయు. య ైతియోతుక్సస లేవనఽ తభజీయతలక్షమంగ చసేఽకోవడం భభమిు య ైతియోతుక్సస భుందఽఔు తీసఽకళె్లడంలో ఎఔుకవ 

ఫాధమత తీసఽకోవటాతుకి యయు తభ తుఫదధతనఽ పనయుథాఘ టించాయు. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

  

యూ క్ే లో సథ నిక సమావశేలు 
1. వ సీ్ లండ్న్ 6 ఏిల్ 2019 

లతుమర్స తృికట్ షనయు 02799 ఆంటలల  13 భంథి ఄపామసఔులు హజయుకగ ఄతమంత యసయ ఄవగహధా సభాయేశం జభిగింథి. అఫ  
ఄంతఔు భుందఽ చభిుంచిన న నై్ కంఫర , ఄడినిల్ తుచమేఔతృో వడం, డ ైట్ భభిము కమనసర్స, భధఽఫేహం భభిము హిదమ 

సంఫంధయమధఽలఔు సంఫంథించిన జీవన యదానం భభిము ధోసో డల యడఔం ఖుభించిన యషమాలతు తిభిగ ిఔసభి భననం చరేయు. 
తన ఄనఽబయలనఽ భభిము యజమవంతఫ ైన కసైఽలనఽ ంచఽఔుధటేపడె, తన భోఖులలో చాలాభంథ ితుయయణలు 
ఎలాతీసఽఔుధానభో భభమిు సలహ ఆచిునటుల గ అభోఖమఔయఫ ైన జీవనర యైౌతు ఎలాఄనఽసభంిచాభో అఫ  ణ యౌతృయు.  ఎందఽఔంట,ే అఫ  
సాచనలనఽ తృటిలేాధ ేయభకి ి చికతిసచేసా భతు అఫ తృియంబంలోధ ేతనభోఖులఔు చ నేయయు.  
తృలగగ ననయయు యభ ియజమవంతఫ నై భభమిు ఔష్ఫ నై కసైఽలనఽ ంచఽఔుధానయు, భభిము CC1.2 Plant tonic + CC17. 2 

Cleansing + CC21.7 Fungus లేరేగ యౄతృంతయం చ ంథిన ణోటలఔు ఈయోగించఫడెతేంథి భభమిు భుభకిిగ ఈండ ేయ ైప 
సందఽలనఽ భభమిు ఱ డలలోతు ఫూజునఽ ణొలగిం చసేఽా ంథి. జుటు్  సభసమలఔు “ళెబర్స ధోసో డ్స” భభిము ఫర లు ఎభుఔల 

యమదిక ి“శకిావంతఫ నై ఄల ండోితుక్స మాలడ్” యొఔక సభయాతన ై భరిోధన చేమడాతుకి యయు సాచఛందంగ భుందఽఔు వచాుయు. 
ఔ ఄపామసఔుడె ఄధఔే సందభబలోల   ఄతనఽ ఄదఽబతఫ నై పయౌణాలణో భోఖులఔు భెమిడలీనఽ సియం చలేన యషమాలు ణ యౌతృయు.  
2. మిడాల ండ్ష 27 ఏిల్ 2019     

య్ల స్ర్స లో లతుమర్స తృికట్ షనయు 02802తుయసంలో జభిగని ఇ సభాయేశంలో ఆదుయు కొతా ఄపామసఔులణో సహ 8 భంథ ితృలగగ ధానయు, 
కొతాయయు యభి యొఔక దయకాసఽా  కిిీమ, ఔయసండ న్స కోయుస, పట్భిాలో యయం భోజుల తృికి్ఔల్ వర్సక షప్,తయుయత 

భాయగదయశఔతాం (ఫ ంటభింగ్)ఖుభించి తభ ఄనఽబయలతున ంచఽఔుధానయు. అ సభాయేశంలో యభి సంథహేలు ణొలగించఽఔుతు, 

కొతున కైసఽలఖుభించి చభుించఽఔుధానయు. కొంతభంథి ఄపామసఔులు యేసయ ల లవలలో జీయిసంఫందతి భోగలు భభమిు ఄదఔి యేడ ి

వలల  వచుే యమధఽలనఽ తుయభించడాతుక ిభభిము శ్రణాకలంలో జలుఫు, గొంతేధొన భభమిు ఫ్ూల వంట ియట ికోసంభుంథేగధ ే
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తమాయుచేల న టు్ ఔునన కంఫర లనఽయజమవంతంగఈయోగించిన యషమాలతు ంచఽఔుధానయు, థాతుతు ఄందయు 
ఫ చఽుఔుధానయు. సభాయశేం భుగించే భుందఽ, వచిున యయు 
ఄంధయౄ సా తుఔ థయేలమాలు భభమిు సభాజ కైంథాిలనఽ 
సంథిించడం థాాభ అమాతృింణాలలో య ైతిమాతుక్సస  
ఄవగహధా కయమఔీభాతున చేటా్ లతు తుయిబంచఽఔుధానయు. 
  
 
 
 
 
 
 
 

3. ఈసీ్ లండ్న్ 5 బే 2019         

UK కోఅభి్ధటేర్స02822 తుయసంలో జభగిని సభాయేశంలో ఏడెఖుయు ఄపామసఔులు (ల ైకప్ లో భుఖుగ భణిోసహ) సంపాఱంచాయు. కొతా 

ఄపామసఔులు కంకంఫర ల ఖుభంిచి  ఫాగ ణ లుసఽకొతు ఈండాలతుకోభయు, తథాాభ యయు శితభలలో తృలగగ నన సభమంలో తాయగ 
భందఽలనఽ తమాయు చమేఖలయు. యభకిి కవలలన సభాగిీతు తృ ందడం, ఔీభం తఔుండా కంఫర ఫాటళి్లనఽ తమాయు 
చేసఽకోవడం, కంఫర  ఫాఔుసల నఽండ ిఅలకహల్ అయభెైతృో వడాతు తగిగంచడం వంటి కొతున అచయణాతభఔ సభసమలకి భిషకయం 
చ తృయు. కసైఽల ఖుభించి భాటాల డెఔుననపడె శభీయంన ై పాఖంలో యడే ఫాహమ భందఽలలో  తూయు/యబూతితు భాధమభంగ యడటం 
ఖుభించి భభమిు సాచఛఫ నై తూటణిో తమాయుచలేన ఔంటచిఽఔకలనఽ ఈయోగించడం ఖుభించి చభుించఫడా్ బ. 

కొతాభోఖులనఽఎలాతృ ంథాయౌ, IASVP యొఔక లోగోణో కంటాక్్స యవభలణో తమాయుచేలన  యజిటింగ్ కర్్స థాాభ యభ ిలేనళ తేలు 
భభిము భోఖులఔు ఆవాడం భభిము య ైతియోతుక్సస ఖుభించి ఄవగహననఽ ఎలాయమనా  చమేాయౌ ఄధేథాతు న ై సభనామఔయా 

చిటాకలు ఆచాుయు 
***************************************************************************************** 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                         ఓం సభ మమ్! 
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