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 డా.జిత్ కె అగగమఴల్ యొకక డెసకక నకండి  

నిమఫ ైన తృికటీషనయలకు, 

బగయన్ ఫాఫా యభి పటిీన భోజు తుమితాం రింతి తులమంలో ఆుటికే అ సధానహలు తృియంబభమాయబ. ఆటువంటి 
యబసంద్యభంలో మీకు ఆలా భమడం గొు అశ్రభాద్ంగ పాయసఽా ధాననఽ. సామి భాటలలో “బగవంతేడె కకడ,ే భెండెకద్ఽ.  
ఄతడె మీ హిద్మ యల. మీయు అమనన ై తుయంతయం చింతన చేసాా  ఈంటే మీయు కడా థ వైంగభాభితృో ణాయు.మీయు ఎవభతిు 
చాలధా యభితు థ వై సాయౄపలుగ పాయంచండు, థ ైవతాసధనకు భూల సాతంి ఆథ.ే మీయు ఎకకడ చాలధా థ వైం ఄకకడే 
ఈంటాడె. ఎవభతిు చాలధా ఄతతులో థ వైం ఈధానడె. థవేపతుకూ యేభే యౄం లేద్ఽ. ఄతున యౄతృలు ఄతతుయ.ే ఄంద్ఽకే యేద్ం 
“సహసశి్రభా  పయుషః సహసిక్ష సహస ితృత్” ( సిఱీకయాకు యలే తలలు కళ్ైు భభిము కళ్ైల  ఈధానబ) ఄతువభిణంచింథ…ి 

…కనాకషేన్ డుసో కర్్ 2010 నవంఫర్ 22. తుజం చ తృులంటే యభి సతునదలిో జీయంచడం భన యొకక గొు పాగయం.  

భనంద్భకిట ణ లుసఽ థ వైశకూా సయాకల సభావసాలకు ఄతీతఫ ైనథి. ఇశకూా సయాయయా, సయాజఞ భభిము సయా శకూావంతభు. ఇ శకూా  
భన నఽండు యేభెనైథి కద్ఽ భనం చేయుకోవడాతుకూ ఄతీతఫ ైనథి ఄసలే కద్ఽ.“బగవంతేతు ణ లుసఽకొనడాతుకూ బగవంతేతుణో 
సంఫంధం ధ యపకొనడాతుకూ, బగవంతేతు చేయుకోవడాతుకూ ఈతాభఫ నై భాయగం తుసాయాలవే” ఄతు సామి చ తృుయు. ఎంద్ఽకంటే 
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బగవంతేడె ఄంట ేభిూయణ నేభి, లవే ఄధథేి సాచఛఫ నై అ నేిభ యొకక వయకటాకయణ్. య ైతిమాతుక్స్ తుయయణ్లలోతు కంధాలు 
భభిము చేల ేతుసాయా లేవ, సాచఛఫ నై ఄటిీ  బగవత్ నేిభకు క్షతేసిా బలో తేలయఫ ఈైననంద్ఽన, ఇ శకూా ఄపాయసకుడుకూ భభిము 
భోగికూ బగవంతేతు యొకక సాచఛఫ ైన నేభినఽ ఄద్ఽభతంగ ఄనఽబయంచే ఄవకరతున ఄంథిసఽా ననథ.ి పౌతిక భభిము అదాయతిమక 
యంగల భధయ ఈనన ఇ సంఫంధం ఆపుడె కాంటం ఫ కతుక్స్ థాాభ చకకగ ఄయాం చసేఽకోవడాతుకూ భభమిు యవభించడాతుకూ 
యలు కయౌుంచింథ.ి యసాయతుకూ ఆంటర్ డులనల నభ ీయంగలకు చ ంథిన ఎంణో భంథ ిరసారయేతాలు భనయౌన సాసా భిచ ేకంటికూ 
కతునంచతు ఏకటకిత శకూా సా బణో సంఫంధం కయౌుంచఽకుతు థాతు యొకక సభయ్యంన ై ఄవగహన న ంచఽకోవడఫే జీయత లక్షయంగ 
చేసఽకొతు భరిోధనలు సగిసఽా ధానయు. అధఽతుక యజఞఞ న రసారం ఆటీవలే ఄయాం చసేఽకొతు ఄతేనంథించడం తృియంతేంచిన ఄటిీ  రసా ా తున 
భభిము సామి బయషయత్ ఔషధంగ ఄతేవభిణంచిన  య ైతిమాతుక్స్  లేవనఽ భనం ఎుటనిఽంచ  ోసధన చేసాా  ఈండటం వలన 
భనం ఎంత ఄద్ిషీవంతేలమో ధనేఽ మీకు యేయుగ చ ునవసయం లేద్ఽ. 

భనంద్భకిట ణ లుసఽ య ైతిమాతుకు్ ఆంక ర శైవ ద్శలోధ ేఈననుటకిట, ఄపాయసకుల నఽండు భభిము భన భిరోధధా ఫింద్ం 
నఽండు వచిిన డ్ ఫాయక్స పయౌతంగ కొతా సభాచాయం తుయంతయం య లుగు లోకూ వసాా  య ైతమిాతుక్స్ తు యసాభిసోా ంథ.ి ఇ సభాచాయం 
సంకలనం చమేఫడున యభా  లేఖల థాాభ భన ఄపాయసకులకు ంఫడెతేంథి. ఄథే సభమంలో సంఫందతి పసాకలు ఄనగ 
AVP భభమిు SVP కయథనీకలు 108 CC పసాకం భభిము SVP హయండ్ ఫుక్స (య ైతిమాతుక్స్ 2018) నయనకభించఫడాా బ. ఇ 
నయనకభించఫడున పసాకలు కొతున సంవత్భలకు కసభి భాతఫి ేభుథింిఫడెత ఈననంద్ఽన చాలాభంథి ఄపాయసకులు  
ణాజఞగ లబయభబయయ ఇ పసాకలనఽ కయౌగ ిఈండకతృో వచఽి, కనఽక భెండె ధ లలకు కసభ ిచిఽభింఫడ ేభన యభా లేఖ, ఄథి 
చిఽభింఫడున య ంటధే థాతులో ణియేకంగ ఈననటువంటి శిన- జయఫులు, ఄద్నప సభాచాయ యపాగం భభిము కసే్ ళసీిభ ీ
లనఽ చథయిఄయాం చేసఽకోయయౌ్ంథిగ సయనమంగ సాచిసఽా ధాననఽ. ఇ యధంగ చేమడం వలల  మీయు భన య ైతిమాతుక్స్ యఫాగంలో 
సభకిొతా అయషకయణ్ల గుభించి ణ లుసఽకోవడఫే కక మీ శినలు భభిము సంథేహలకు జయఫులు అలేఖలలో తృ ంద్ఽయచఫడు 
ఈధానబ ఄతు ణ లుసఽకోగలుగుణాయు. ఆంక మీకు తుయయణ్ గుభించి ఏఫ ైధా సంథేహలు, శినలు ఈంట ేభా యొకక కొంఫర కెైాభిస్ 
ఫింథాతుకూ యిమండు. మీ ఄబయయానకు తిిసుంథించడం తుజఫ ైన అనంద్ం గ పాయంచి తిి ఇఫ బలుకు సభాదానం 
ణ యౌమజేసా భు. భన దిాన య ఫ్ై్ట్ www.vibrionics.org, లో యయా లేఖలనఽ ఎుటకిపుడె ఄతృోల డ్ చమేడఫే కకుండా 
యటకిూ తగని య ఫ్ై్ట్ యౌంక్స మీ వయకూాగత ఇ ఫ బల్ కడా ంపణాయు కఫటిీ  థీతుతు గభతుంచ వలలనథగి సాచన. 

సభాయేరలకు,శితభలకుభభమిు భన ల ుషల్ వర్క షపలకు హజయు కవడం కోసం ఄపాయసకులు ఎంణోద్ాయం 
మిాణ్ ంచడంఄధథేిఄతునసభమాలలో సధయం కద్తు ఄయాం చేసఽకుధానభు.కఫటిీకొంద్యు సభూహలుగఏయుడు ల ైకప్ 
భభిము “గో టుమీటింగ్” వంటి య బ్ కనఫభతెు్ంగ్ సధధాలనఽ ఈయోగించడం తృియంతేంచాయు. ఇ అధ లల న్ సభాయరేలు ఎంణో 
యజమవంతభమాయమతు భాకు తుయథేకిలు కడా వచాిబ. భా యొకక ముఎస్ భభమిు కెనడా కోఆమడినేటర్01339 థాథాప 
క ద్రఫదకలంగ ధ లయభీ టయె్ కనఫభనె్్ లనఽ ఎంణో యజమవంతంగ తుయాళిసఽా ధానయు. థీతు ద్ిషీ య బయషయతేా  కోసం 
ఄదకిభకి యడుయో కనఫభెతు్ంగ్ వయవసానఽ ఏభుటు చమేాలతు తుయణబంచఽకుధానభు. థీతుతు ూభిాగ తృికటీషనర్03560 

ము.మస్.లోతు తన ఐట ీఈథోయగం నఽండు భుంద్సఽా  ద్య యయభణ్ తీసఽకుతు సబయ ైతమిాతుక్స్ య ైద్య లేవలకు తభ 
సభమాతునగణ్తూమంగ ఄంథించడాతుకూ కటుీ ఫడు ఈధానయు. యయు సిఽా తం భన య బ్ ల టై్ నఽ తుయాళసిాా  ఈండడంణో ఇ 

తృియంబ ద్శలో యభికూ సిఽా తం లేవలు తుయాళసిఽా నన ఄపాయసకులు03531 &  02844తభ సహకభతునఄంథసిాా  ఈండగ చాలా 
లతుమర్ ఄపాయసకుడ ైన11964  సభనామం చసేాా  ఈధానయు. యయు భన య ైతిమాతుక్స్ కు సంఫందించిన భోజు యభ ిసభసయలనఽ 
భషికభసిాా  భన య ఫ్ై్ట్ నా ఄతయంత తిిపావంతంగ తుయాళిసాా  భన సంసాకు క న తునదిగ ఈధానయు. యయు సిఽా తం భన 

మిషనఽన భభింత భుంద్ఽకు తీసకు భవడాతుకూ సంసాలో కూీమాశ్రలకఫ నై తృతనిఽ తృో ఱంచడాతుకూ లద్్ంగ ఈధానయు. సంసాలో 
యభొక భోల్ మోడల్ గ ఈండడం తుజంగ ఄతయంత సాఫభిాథామకం భభమిు ఄతేనంద్తూమం. 

http://www.vibrionics.org/
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నేిభణో సబ లవేలో మీ 

జిత్. కె. ఄగగభాల్  

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

 తృికటీషనయల వివమలు 
తృికటీష నర్ 11600…India వితాియంగ చాభెీడ్ ఄక ంటెంట్ ఄబన యయు గత 18 సంవత్భలుగ కభొుభటే్ యంగంలో ఈథోయగం 

చేసఽా ధానయు. నవంఫర్ 2004 లో ఫసఽ్లో మిాణ్ సఽా ననపుడె భాయగభధయంలో తన యు్నఽ  
ఆంటలల ధే భభిితృో బనటుల  గుయుా  వచిింథి. సబ బకుా డుగ ఈననసహ మిాణ్ కుడె ఆతతు  
ఛాభీీలనఽ చ యౌలంచాడె. ఄలాగ ేతన ఆంటి వద్ద  సబ బజనకు హజయు కయలతు అహాతుంచాడె. 
బజనలో సామికూసంఫథించిన కొతున పసాకలు కడా ఆచాిడె. భయపభతు ఇ సంఘటనణో 
సామి తోౄ లా్ లోకూ వచిినటువంటి యయు కీభంగ సంసాకు అకభిాంఫడు సతయసబ లయే సంసా 
కయయకలాతృలలో తుభగనభమాయయు. 2010లో ఢుయ్లలో సామి యభ ిముద్టి ద్యశనం తృ ంథిన 
తభాత య దై్య శితభలణో సహ యయధ లయే కయయకీభాలోల  ఎంణో ఈణా్హంగ తృలనగ నడం 
తృియంతేంచాయు. 

సా తుక సబ య ైతమిాతుక్స్ తృికటీషనర్ 11573…ఇండిమా తన తండుయియదికూ యజమవంతంగ చికూత్ చేమడం చాల యభచిేత సాఫభిాతు 
తృ ంథి య ైతమిాతుక్స్ కోయు్లో చేభయు. జూల ై 2018 లో AVP గ భభమిు ఄథేసంవత్యం డుల ంఫయులో VP గ ఄమాయయు. గత 
సంవత్య కలంగ యయు 350 భంథికూ న ైగ భోగులకు యయధ ఄధాభోగయలకు చికూత్ చరేయు. యకాళీనత, నేల టెల ట్ క ంట్ తకుకవ 
ఈండటం, ఄదిక యకాతృో టు, భలఫద్్కం,కడెపలో ఄల్యుల , ళ ైతృో త ైభబడ్, కంటి ఆధ ఫక్షనఽల , సకీభంగభతు భభిము 
ఫాదాకయఫ నై యుతేకీభం, ఫ ధోతృస్, య ైయల్ ఆధ ఫక్షన్, ఫ ైగేీన్, కక తడడం, కూడననలో భళ్ైల , భూతధిాళ్ ఆధ ఫక్షనఽల , తుద్లిేమి, 
డున షిన్, టాియ యౌ్కెనస్, అసాభా, ల నైస్ సభసయలు, అయాభెటైిస్, సమాటిక, భచిలు భభిము పండెల  వంటయి యయు చికూత్ చేలన 
యటిలో ఈధానబ. భేడుబయషన్ త యన చబేంచఽకుంటునన కయన్ర్ భోగ ితృికటీషనర్ నఽండు భమెిడనలు  తీసఽకుననతభాత అ 
భేడుబయషన్ ద్ఽష ర్పాయల నఽండు ద్ాయం ఄమాయయు. సదాయణ్ ఄలోతి చికూత్ థాాభ కయన్ర్ తృో ి లేీట్ యసాయణ్, భూతనిండాల 
య ైపలయభు, భభమిు తృభికన్న్ యయది ఈనన భోగులు ఄలోల తి భంద్ఽలణోతృటు య ైతిమాతుక్స్ భెమిడనలు తీసఽకునన తభాత 
ఄద్ఽభత పయౌణాలు కతునంచాబ. థీయఘకయౌక అభల తాం తుయభించడాతుకూ యయు ఎంచఽకునన భెమిడనలు CC3.5 Arteriosclerosis 

+ CC4.10 Indigestion + CC13.1 Kidney & Bladdertonic...TDS; యయు చికూత్ చలేన 25 భంథకిూ సతాయ 
ఈశభధాతున ఄంథించాబ. 

యయు భెండె య ల నస్ కూటలనఽ తమాయు చసేఽకుధానయు.ముద్టథిిఎలలపుడె తనణో తీసఽకు య ళ్ైత జాయం, జలుఫు, ద్గుగ , ఄజీయణం, 
ధొపులు వంట ియయధఽల కోసం అసఽలో తనకు భచిమసఽా లు భభిము సహో థోయగులకు ఄంథించడఫే కక తనఽచలేే ఄదికభిక 
యయటనలో ఄధాభోగయం కయౌగనిపుడె తాయగ భభమిు ూభిా ఈశభనం కయౌగించడాతుకూ ఆథి యభికూ సహమ డెతఈంటుంథ.ి  
యయు తమాయు చలేన భెండవ కూటుీ  కుటుంఫ సబుయల కోసం ఆంటలల  ఈంచఽణాయు. యయు ఏథ ైధా ఉయు య ళ్ువలలన సంద్యభంలో యభి 
కుటుంఫ సబుయలు ఄవసయఫ నైయభకిూ థీతు థాాభ చికూత్ చసేాా  ఈంటాయు. యయు యభంతప ల లవప థిధాలు భభిము ణిేయక 
ల లవప థనిభులలో తన ఆంట ినఽండు భోగులకు చికూత్ చేసా యు, ఄలాగ ేధ లకు కసభి తనఽ ఈండే ఄతృభెీమంటలల  గటిూట కూలతుక్స 
తుయాళిసా యు. తీవఫి నై సభసయ ఈనన భోగులనఽ ల లవప థనిభులు కనుటికట కభయలమ తు యళే్లకు భుంద్ఽ భభమిు 
య నఽక చాడటాతుకూ య నఽకడయు. య ైతియో తుయయణ్లు చలేేంద్ఽకు భుఖయంగ సమితి సా బలో తుయాళించ ేఅభోగయ శితభల 
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తుమితాం తన పాయయ నఽండు సహమం లతేసఽా ననంద్ఽకు కితజఞతలు ణ యౌమజేసఽా ధానయు. AVP భాయనఽయవల్ ఆంటభేనషనల్ 
కనఫభనె్్ ఫుక్స భభిము సబ సళణిాయతున ఄధయమనం చేమడాతుకూ ఄపాయసకుడె తన మిాణ్ సభమాతున భభమిు ఖాయ 
సభమాతున ఈయోగించఽకుంటృ ఈంటాయు. 

య ైతిమాతుక్స్ లవే తుయాళసిఽా నన సంద్యభంలో ఄధకే సయుల  యయు సామి యొకక భాయగద్యశకణాాతున ఄనఽబయంచాయు. య ైతమిాతుక్స్ 
లేవ థాాభ తననఽ సామి నేభికు యహకంగ చలేనంద్ఽకు సామికూ కితజఞతలు ణ యౌమజేసఽా ధానయు. భనయౌన అభోగయంగ 
ఈంచడాతుకూ బగవంతేడె భనకూ ఄభూలయఫ నై తూయు, సాయయయశిమ భభమిు అకూ్జన్ తృిణ్యమువప ఫహుభతిగ ఆచాిడతు 
ఄంద్ఽవలల  ఫాధడే యభికూ లవే చమేడం, అభోగయతున ఄంథించడఫే ఈతాభఫ నై భభమిు భన కితజఞత ణ యౌమజలేే భాయగభతు అ 
యధంగ ఄద్ఽభతఫ నై భాధయభం థాాభ లవే చేల ేఄవకశం తృ ంథినంద్ఽకు ఄద్ిషీవంతేలభతు యభి ఄతేతృిమం. భుఖయంగ యయు 
చ ుద్లుచఽకుననథ ిఏమిటంటే లామ భివయాన కోసం చికూణా్ తుపణ్ులు ఄంణా తుచమేాయౌ. అంథోళ్న, బమం, కోభు 
భభిము ఆతయ యౄంలో ఄహంకయం యొకక ద్ఽష ర్పాయతున భనసఽ నఽండు యేయు చలేేంద్ఽకు ఇసధన ఈకభసిఽా ంథి. యభి  
ఄనఽబవం కియభు య ైతిమాతుక్స్ సధన తృియంతేంచిన తభాత యభలిో అతమయరాసం ఆనఽభడుంచి భభింత యనమంగ లేవ 
చేమగలుగుతేధాననతు ణ యౌమజసేఽా ధానయు.  

ంచకకునూ కసేకలు : 
 దభము/ఆమాసం  

 తృయవవు నొృ 

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

తృికటీషనర్ 02840...ఇండిమా  కభర్్ లో తోృ సీ్ గీ డెయబయషన్ తృ ంథని యయు గత ణొమిమథి సంవత్భలుగ క కమారలలో ఄక ంటెతూ్ 
భభిము ఫ కైోీ సఫీ్ట ముటయిౌటసీ్ యషమాలనఽ ఫర దసిఽా ధానయు. ఆథే కకుండా గత ఎతుమిథ ి
సంవత్భలుగ యయు ఆతుటిటృయట్ అఫ్ చాయీరా్ ఄక ంటెంట్్ అఫ్ ఆండుమా యొకక తౄయకయీ్ 
గూీ పలో సబుయలుగ కడా ఈధానయు. 2016లో యయు ఄక ంటతెూ్లో డాకీభటే్ తృ ంథాయు. 
వితాియఫ నై ఫాధయతలు తుయాళించటంణో తృటు తనణో ఏకటబయంచే భనసాతాం గల వయకుా లణో 
తృఠరలలు భభిము కమారలలలో వితాి భభమిు వయకూాతా యకసం న ై ఈచితంగ ఇ ల భినంగ్ 
కయయకీభాలనఽ తుయాళసిఽా ధానయు. ణానఽ కమారలలో చథయి ేభోజుల నఽండే లయేపావం టల  
భకుకవ ఈనన యయు పాయతథశేంలో గీ మీణ్ ఄతేవిథి్కోసం జఞతీమ సభాజిక లయే 
కయయకీభంలో చఽయుకెనై తృత ితుయాళించడం వలన పయసకభలనఽ కడా తృ ంథాయు. ఫాలయభు 

నఽండు శిభిడు సబ బకుా లబనుటికట 2010లో సతయసబ ఫాఫా యభి తౄో లా్ లోతుకూ వచాియు. శీ్ర సతయసబ లేయ సంసా లేయ 
కయయకీభాలలో యభి యొకక ఄంకుల్ తృలనగ నడం చాల నేియణ్ తృ ంథి 2011లో లయేద్ళ్ సబుయభయౌగ చభేయు. కొథిదభోజుల తభాత 
పటీభిాలో క యయదికూ తుయయణ్ తీసఽకోవడాతుకూ తన ఫంధఽవపలణో కయౌల వచిినపుడెసామి చ నున భాటలు “మీయు 
జఫుబడున వయకూాతు, తుభశకు గుభెనై వయకూాతు, ఄధాభోగయంణో ఫాధడెతేనన వయకూాతు చాలనపుడె ఄథ ేమీ లయే క్షతేంి” 
ఄననయకయలనఽచాల నేయిణ్ తృ ంథి అఫ  య ైతమిాతుక్స్ కోయు్లో యిశేం తృ ంథాయు. డుల ంఫర్ 2011లో AVP  ఄమాయయు. యయు 
AVP గ ఄయహత సదించిన య ంటధ ేఅఫ కు ఆవాఫడున 108 లల ఫాక్స్ లోతు కొతున ఫాటిళ్ు భూతలన ై యబూతి ఈండటం చాల 
య ైతిమాతుక్స్ టల  అఫ కు ఈననయరాసం ఫలడుంథి. గత ఎతుమిథ ిసంవత్భల సధనలో అఫ  సామి యొకక ఈతుకూతు ఄధకే 
యదాలుగ ఄనఽబయంచాయు. ఈథాహయణ్కు సామి తౄో టలలన ై కతునంచే యబూతి భభిము య తైిమాతుక్స్ శితభలు తుయాళిసాా  
ఈననపుడె ణియేకఫ నై సఽయసన వంటి ఄనఽబూతేలనఽ తృ ంథాయు. 
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యయు ఆుటివయకు 2,600 భంథి భోగులకు చికూత్ చేరయు. యయు చికూత్ చేలన యటలిో అభల తాం, భటెధిోతి, యుతే సభసయలు 
వంధయతాం, ఫ గైేీన్, వతాిడు, ఈఫబసం, థయీఘకయౌక ద్గుగ , పంగల్ ఆధ ఫక్షన్, భభమిు ఫొ యౌల వంటి యయధఽలు ఈధానబ.  యభి 
ఄనఽబవంలో ఫ టలి  నగభలోల  భానలక తాిడు ఄదకింగ ఈండే భలిాతేలు భభమిు పాభీ టాిక్స లో యసాితంగ మిాణ్ం 
చేమడం వంట ిసభసయలు కయణ్ంగ భానలక ఄరంతికూ గుభ ిఄవపతేనన ధేథ్యంలో భోగులకు ఆచేి భెమిడనలకు CC15.1 
Mental & Emotional tonic కలడం థాాభ చికూత్ యగేవంతం ఄవపతేంద్తు యయు ణ లుసఽకుధానయు. యయు ఎలలపుడా తన 
య ల్ ధ స్ కూటుీ నఽ య ంట తీసఽకుయ ళ్ైత కభయలమాతుకూ య మళుటపుడె భభిము వచేి టపుడె ఄతయవసయ భలిాతేలోల  ఈనన 
ఎంణో భంథి భోగులకు చికూత్ చేరయు. కసభి భెైలులో తనణో తృటు మిాణ్ సఽా నన మిాణ్ కుడుకూ భూయఛభవడంణో అఫ  
తద్ఽభి లేీషధోల  థిగ ికుటుంఫ సబుయలు అఫ నఽ ఆంటికూ తీసఽకుయ మళల  వయకు తిీ థి తుమిషలకు CC10.1 Emergencies 

ఆచాియు. తభాత  య ైద్ఽయడె సకలంలో ధిభ చికూత్ చేమడాతున శింలంచాయతు అ నేఱ ంటు యభితు కయౌలనపుడె  
ణ యౌమజేరయు.  

 లవే టల  ఇఫ కు గల శద్ీ్ భభిము సంలద్్త సహమం చలేే య ైఖభి ఎంణోభంథి నఱే ంటలనఽ ఇఫ  య ైప అకభిాతేలబయయ యధంగ 
చేలంథి. ఄటిీయభలిో ఇఫ  యొకక యథాయయుా లు భభిము కభయలమ సహచయులే ఎకుకవగ ఈధానయు. అఫ  తుయంతయం లవే 
చేమడాతుకూ తగనింత భంథి నఱే ంటలనఽ ంనసాా  ఈండభతు తుతయభూ సామికూ తృియాన చేసాా  ఈంటాయు. ఎపుడ ధైా కేసఽ 
సంకూలషీంగ ఈననపుడె భభమిు ఏ భెమిడన ఆయాలో ఄయాం కతు లాతిలో ఈననపుడె ఄంతభయమి ఄబన బగవంతేడె యొకక 
భాయగద్యశకతాం లో సభాదానం సుషీంగ లతేసఽా ంద్తు అఫ  ణ యౌమజేసఽా ధానయు. య ైతిమాతుక్స్ భెమిడనలు తీసఽకోవడం గుభంిచి 
ఎవభెధైా బమడెత సంశమంణో అఫ నఽ కలుసఽకుంటే అఫ  యభి ఆంటలల  న ంచఽకొధే ముకకలకు భెమిడనలు ఄంథిసా యు.  
కీభంగ యభలిో భాయుు వచిి తభంత ణాభుగ భమెిడనలు తీసఽకోవడం తృియంతేంచలేా చేసా యు.  

ఇ య ైతమిాతుక్స్ లవే తననఽ ఎలలపుడా సంమభన లాతిలో ఈండటేటుల  భోగుల టల  సనఽబూతిణో వయవహభించేలా ఆంక అఫ  
సహచయులు, లేనళతిేలు భభిము కుటుంఫ సబుయలు ఏథ ధైా తపుచేలధా క్షమించసేాపావం ఄలయటు చలేంద్తు 
నేభొకంటుధానయు. ఇ ఄపాయసకుభలు తనఽ సామి చతేిలో క ఈకయణ్ం ఄతూ, సామి చ నున భానవలేవబయ భాధవ లవే 
భభిము ఄంద్భీన నేిమించండు ఄంద్భికట లవే చమేండు ఄధే అథరేతున ధ యయేయిడం తన దిాన ఫాధయతగ యశాలసఽా ధానయు. క 
ఄపాయసకుడుకూ నాయు రతం యరాసం ఈండు నేిభ భభమిు కితజఞణాపావంణో చలేేతృియానకూ పయౌణాలు ఄద్ఽభతంగ పయౌసా మతు అఫ  
ఄతేతృిమం. 

ంచకకునూ కసేకలు: 
 ఉఫసం  

 పంగల్ఇన ౄక్షన్ 

 

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

 వ ైఫరి మిశ్రభాలు ఉయోగడంచిన కేసకల వివమలు  

1. ద్భుమ/అమాసం.11600..ఆండుమా  

81 సంవత్భలు వమసఽ్ ఈనన వయకూా ఄలోల తీ చికూత్ తీసఽకుంటుననుటకట గత 10 సంవత్భలుగ థాథాప భోజు భాభిి 
భోజు ద్గుగ ణో కడున అమాసంణో పాధడెతేధానయు. రాస తీసఽకోవడంలో ఆఫబంథి ఎకుకవ కవటంణో, గత భెండె 



 

 

6 

సంవత్భలగ ఈశభనం కోసం ఆధేహలర్ మీద్ అదాయడాా యు. 2018జూల ై నఽండు, సఽప యంగు కపంణో ద్గుగ  తీవతి న యగడఫే 
గక ఄతనకూ ఇ ఆఫబంథితు బభంిచటం కషీంగఈండు ఄలసటనఽ కయౌగించేథి. తనకు భోగతుభోద్క శకూా తకుకవగ ఈండటం భభమిు 
ఢుయ్ల లో కలుషయం ఄదికంగ ఈండటం వలన యయది తీవ ిభవపణోంద్తు ఄతనఽ పాయంచాడె.  

2018ల న ీంఫర్ 11న, తృికటీషనర్ ఇ కూీంథి భఫె డనతు ఆచాియు: 
CC12.1 Adult tonic + CC19.4 Asthma attack + CC19.6 Cough chronic…TDS 
ఄతతుకూ యయద ిలక్షణ్ాలు కీభంగ తగుగ భుఖంటిీ  ఄకోీ ఫర్ చివభ ిధాటకిూ ూభిాగ కనఽభయుగమాయబ. అ సభమంలో, ముద్ట ి
ధ లలో ఄవసయఫ నైపుడె ఆధేహలర్ యడడం తు, ఏ ఆతయ చికూత్ తీసఽకోలేద్ఽ. నవంఫర్ 2న, మోణాద్ఽ OD కూ తగిగంచఫడుంథి 
భభిము 2018డుల ంఫర్ 31ధాటికూ మోణాద్ఽ అనేభుంద్ఽ వయకు కీభంగ OW కూ తగిగంచఫడుంథి. తయుయత భోగ ితన సాగీ భంలో 
భియఫఫి ైన యణావయణ్ం ఈండటం వలల  ఎకుకవ సభమం ఄకకడ గడడం తృింతంచాడె. ఇ భద్య కలంలో ధాలుగు 
ధ లలతృటు డుయ్ల లో ఈననుటకూ యయది లక్షణ్ాలు ఏయ పనభవితం కలేద్ఽ. 

2019 ఄకోీ ఫర్ 19న, ఄతతుకూ ఇ కూీంథి భెఫ డనలు ఆవాడఫ ైనథి: 
CC12.1 Adult tonic + CC19.1 Chest tonic…TDS  క ధ లతృటు తయుయత ధ ల CC17.2 Cleansing, ఆలా 
సవత్యంతృటు ఄతతు భోగతుయయణ్ శకూాతు సభిబ నై సా బలో ఈంచడాతుకూ భెమిడన ఆవాఫడుంథి.  

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

   2.తృయవవు నొృ 11600...ఇండిమా 

2018 ల న ీంఫర్ 12న, 33 సంవత్భల భళిళ్ గత సంవత్య కలంగ యభతుకూ కసభి యసఽగు ణ నుంచే తలధొనుణో 
ఫాధడెత ఄపాయసకుడుతు సంథిించింథి. ఆథి తృియంఫఫ నై తయుయత, ముద్ట ిభోజు యంతేలు భభమిు ఄజీయణంణో తృటు 
తలధొను తీవంిగ ఈంటుంథ,ి తయుయత 3 నఽండు 4 భోజుల వయవదిలో కీభంగ తగుగ తేంథి. సథాయణ్ంగ తల ఄంణా ధొను 
ఈంటుంథ ికతూ కొతునసయుల  క య ైప భాతఫి ేఈంటుంథి. అఫ  తుయంతయం తల ధొనుణో జీయసఽా ననటుల గ పాయంచథేి. అఫ  ఄలోల తీ 
లేథా హో మియోతి య దై్యభు నఽండు ఎటువంటి ఈశభనం తృ ంద్లేకతృో బంథి, ఄంద్ఽవలల  యటితు యడటం భాధేలంథి. 

అఫ  తృికూీషనర్ నఽ సంథిించినపుడె తుభర జనకంగ ఈనన అఫ  భలిాతితు చాల అఫ కు ఇ కూీంథి భమెిడనలు ఆవాడఫ నైథి:                               
#1. CC4.10 Indigestion + CC11.3 Headaches + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 
2018ల న ీంఫర్ 30 ధాటికూ, అఫ కుఎటువంట ిఈశభనం కలగలేద్తు ణ యౌతృయు. తృికూీషనర్ యయద ిలక్షణ్ాలు ఫ ైగెైనై్ కు 
సంఫందించినయగ గీళించి భఫె డన #1తు ఇ కూీంథి యధంగ భాభియు: 

#2. CC11.4 Migraines + #1…TDS 

2యభలలోధ,ే అఫ కూ యయద ిలక్షణ్ాలు ఫాగ తగిగ  బభించ గయౌగలేా ఈధానబ. భభో 2యభల తయుయత, తలధొను భభిము ఄజీయణం 
నఽండు 100% ఈశభనం తృ ంథినటుల  భోగి ణ యౌతృయు. భెండె యభల తయుయత మోణాద్ఽ #2 తుథానంగ తగిగంచి, 2018 డుల ంఫర్ 
31 ధాటకిూ తుయౌనయమేఫడుంథి. 

2019ఄకోీ ఫర్ 17న, అఫ  తృికటీషనర్ నఽ సంద్భిశంచి అఫ కు యయది లక్షణ్ాలు ఏయ పనభవితం కలేద్తు ణ యౌతృయు. యయద ి
భకుండా తుయయణ్ా చయయగ, అఫ కు CC17.2 Cleansing…TDS క ధ లతృటు, తయుయత ధ లCC12.1 Adult tonic ఆలా 
భాయుసాా  సంవత్యంతృటు ఇ తుయయణ్లు ఆచాియు. 

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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   3. ఉఫసం02840...ఇండిమా 

48 సంవత్భల వమసఽ్ గల వయకూా గత 14 సంవత్భలుగ అసాభా పాధనఽండు ఈశభనం తృ ంద్టాతుకూ భోజుకూ కసభ ి   
ఆధేహలర్ ఈయోగించేయయు. కతూ, గత 2సంవత్భలుగ ఆధేహలర్ ఈయోగించడం భోజుకు భూడెసయుల కు న భిగింథి. ఫ టుల  
ఎకేకటపుడె, పోజనం చలేన తయుయత లేథా కొంతద్ాయం నడచిధా రాస తీసఽకోవడం కషీంగ ఈండథేి. 2018ల న ీంఫర్ ముద్ట ి
పాగంలో ఄతతు అభోగయం భభింత క్షనణ్ ంచడంణో కొతున భోజులు అసఽతిితృలమాయయు. ఫ డుకల్ భితృో రీ్్ కియం ఄతతుకూ 
ఉనభతిితేా లలో క మోసాయు ఄడాంకూ ఈననటుల  సాచిం ఫడడంణో థాతుకూ ఄలోల తీ భంద్ఽలు తీసఽకుధానయు. 

ఄలోల తీ భంద్ఽలు న ద్దగ ఈశభనం ఆవాకతృో టంణో యట ిమీద్ అదాయడడం ఆషీంలేక, ఄతనఽ 2018 ల న ీంఫర్ 25న 
తృికటీషనర్ నఽ సంద్భిశంచాయు. ఇ కూీంథి భెఫ డన ఆవాడఫ నైథి: 

CC15.1 Mental &Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 

Chest infections chronic + CC19.4 Asthmaattack…ితి10 తుభశులకు ఒక శూమడ క గంట తృటు తయుయత 
6TDఄతనఽ 3 భోజుల తయుయత, రాస తీసఽకోవడంలో ఆఫబంథి భభిము వయవద ి30% తగిగనటుల గనా ఆపుడె కొంచ ం ణేయౌకగ 
రాస తీసఽకుంటుననటుల  ణ యౌతృయు. క యయం తయుయత ఄతనఽ రాస ణయేౌకగ తీసఽకుంటుననటుల  భభిము ఆధేహలర్ యడటం 
భాధలేనటుల  ణ యౌమజరేయు. ఄంద్ఽవలల  మోణాద్ఽ TDS కూ తగిగంచఫడుంథి. భభో యయం తయుయత ఄతనఽ రాస తీసఽకోవడంలో 
ఎటువంటి ఆఫబంథ ిలేకుండా నడవగలడం, ఫ టుల  ఎకకగలడం భభమిు పోజన ఄనంతయం అమాసం లేకుండా నడవగలగడం   
వంటయి చేమగయౌగయు. మోణాద్ఽతు BDకూ తగిగంచి భోగి సౌకభయయ్ం 6 ధ లలతృటు కొనసగించాయు.2019 ఏనమిల్ 10న తీసఽకునన 
టెసీ్ భితృో యుీ లు ఄతతు ఉనభతిితేా లలో ఎటువంటి ఄవభోధం లేకుండా చకకగ ఈననటుల  ణ యౌమజరేబ. ఄుటనిఽండు యయది 
లక్షణ్ాలు ఏయ పనభవితం కలేద్ఽ, ఄంద్ఽవలల  మోణాద్ఽతు OD కూ, 6 ధ లల తయుయత 2019 ఄకోీ ఫర్ 10 ధాటకిూ OW కూ 
తగిగంచాయు. భుంద్సఽా  తుయయణ్ా చయయగ, ఄతతుకూ CC12.1 Adult tonic  క ధ లతృటు, తయుయత ధ లCC17.2 

Cleansing…TDS ఆలా సంవత్యంతృటు ఆచాియు. 

సంతృదకుతు సూచన: CC19.1 Chest tonic అవసయం లేదక ఎందకకంటే ఇద ిCC19.2 భభిము CC19.3మెండింటిలోనక 
ఉంది. 

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

4. పంగల్ ఇన ౄక్షన్02840...ఇండిమా  

12 సంవత్భల ఫాలుడె 4 సంవత్భల కూీతం తన భెండె తృథాలు మీద్ తీవఫి నై పంగల్ ఆధ ఫక్షన్ (యసాితఫ నై టీతుమా 
కొభోుభసీ్/ ణాభయ వంట ియయద)ి ఈననటుల  తుభద భించాయు. కొథిదభోజులలోధ ేఆథి శభయీం ఄంణా యయనంచింథి. ఆథి నమం కవడాతుకూ 
భుంద్ఽ 9ధ లల తృటు ఄలోల తీ య ైధయం తీసఽకుధానయు. కతూ, తిి 3ధ లలకూ యయద ిలక్షణ్ాలు పనభవితభవపతధ ేఈధానబ. 
తుజఞతుకూ, గత 3 సంవత్భలుగ ఆథి 2 నఽండు 4 యభల వయవదలిో పనభవితం ఄవపతధే ఈధానబ, ఄలోల తీ య ధైయం 
ణాణాకయౌక ఈశభనం భాతఫిే ఆవాగయౌగింథి. ఄంద్ఽవలల  సిఽా తం తీసఽకుంటునన ఄలోల తీ య ధైయం అకుండా, య ైతమిాతుక్స్ 
భంద్ఽలు యడాలతు ఫాలుతు తయౌలతండెిలు తుయణబంచఽకుధానయు. 2017 ల న ీంఫర్ 3న యళ్ు ఄఫాబబతు తృికటీషనర్ వద్దకు 
తీసఽకుయ మాల యు. అ ఫాలుతు భెండె తృథాలమీద్ ద్ఽయద్ణో కడున ఎయీట ిద్ద్ఽద యలణో తృటు కొతునచోటల  చీభు కయుత ఈంథి. థీతుణో 
తృటు ఄతతు మోచతేి భభమిు తృ టీన  ైకడా ద్ద్ఽద యుల  ఈధానబ. ఄతతుకూ ఇ కూీంథి భెఫ డన ఆవాడఫ నైథి: 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin 

allergies + CC21.7 Fungus ధోటి థాాభ తీసఽకోడాతుకూ భభమిు శభయీం మీద్ భసఽకోడాతుకూ యబూథిలో…6TD  
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ధాలుగు భోజుల తయుయత, తృ టీ భభిము మోచతేి మీద్ ఈనన ద్ద్ఽద యుల  ఄద్ిశయభమూయబ. భభో థి భోజులు తృో బన తయుయత 
భెండె తృథాల మీద్ ద్ద్ఽద యుల  భభిము చీభు కయడం థాథాపగ తగిగతృో బంథి భభమిు ద్ఽయద్ కడా లేద్ఽ. ఆక తయౌలతండెిలు 
ఫాలుతుకూ ఄలోల తీ య ైదాయతున తుయౌనయరేయు. మోణాద్ఽ TDS కూ తగిగంచఫడుంథి. భెండె యభల తయుయత, తనథి తృ డుచయమం ఄతు 
ఫాలుడె చ ుడంణో యబూథికూ ఫద్ఽలుగ శభీయం మీద్ భసఽకోడాతుకూ నాధ లో తమాయు చేల ఆవాడఫ నైథి. భభో భెండెయభల 
తయుయత ఎటువంటి భచిలు లేకుండా ఄతతు చయమం భాభూలుగ భాభితృో బంథి. ఄంద్ఽవలల  మోణాద్ఽ OD కూ తగిగంచఫడునథి. 
థీతుతు కీభంగ తగిగసాా  2017నవంఫర్ 15 ధాటికూ ూభిాగ తుయౌనయమేడం జభిగింథి. 2019ఄకోీ ఫర్ 18 ధాటకిూ ఫాలుడె యయది 
లక్షణ్ాలు పనభవితం కలేద్తు తుభ్ భించాడె. 
సంతృదకుతు సూచన :CC21.1 Skin tonic  అవసయం లేదక ఎందకకంటే ఇద ిCC21.2 భభిము CC21.3 మెండింటిలోనక 
ఉంది. 

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

5. అతిభూతి్ వాధి 11615...ఇండిమా  

94 సంవత్భల వమసఽ్ గల వయకూా సఽభాయు 9 ధ లలగ ఄతి భూతయియదణిో పాధడెచఽధానయు, భోజుకూ 10నఽండు 12సయుల  
భూతయిసయీన చేమవలల వసోా ంథి. సద్యణ్ంగ ఄతతు వమసఽ్కూ భోజుకూ 5 నఽండు 6 సయుల  చమేవలలవపంటుంథి. కొతున సయుల  
ఄద్ఽప చసేఽకోలేక లోద్ఽసఽా లు తడుచయే. ఄతనఽ ఄలోల తీ భంద్ఽ మూభభిాక్స్-100 తీసఽకుంటుననుటికూ, న ద్దగ ఈశభనం 
కలగలేద్ఽ. ఄలోల తీణో తృటు య ైతిమతుక్స్ తు యడుచాడాలధ ేఅలోచనణో 2019 అగషేీ  12న, తృికటీషనయున సంద్భిశంచాయు. 
ఄతతుకూ ఇ కూీంథి భెఫ డన ఆవాఫడునథి: 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.3 Incontinence + CC14.2 Prostate + CC15.1 
Mental &Emotional tonic + CC18.5Neuralgia…6TD  

18 భోజుల తయుయత 2019 అగషేీ  30న ఄతిగ భూతయిసయీన చేమటం తగిగనటుల  భభిము భూణాితున అపకోగలుగుతేననటుల  
అమన ణ యౌతృయు. ఄంద్ఽవలల  మోణాద్ఽ QDS కూ తగిగంచఫడుంథి. క ధ ల తయుయత ల న ీంఫర్ 30న మోణాద్ఽతు TDS కు, 2019 

ఄకోీ ఫర్ 12న OD కూ తగిగంచఫడుంథి. య ైతమితుక్స్ భంద్ఽలు యడడం తృియంతేంచిన తయుయణే ఫ యుగుద్ల సుషీంగ, 
కతునంచినుటకూ, నఱే ంట్ సౌలబయం కోసం మూభిభాక్స్-100 నఽ కొనసగసిఽా ధానయు. 2019 ఄకోీ ఫర్ 30 ధాటకిూ యయది లక్షణ్ాలు 
ఏయ పనభవితం కకతృో వడంణో మోణాద్ఽతు OD గ తీసఽకుంటుధానయు. 

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

6. మోకళ్ళ నొృ 11602...ఇండిమా  

70 సంవత్భల భళళి్కూ, గత 6 ధ లలగ న బన్ కూలల ర్్ భభిము జియోణ య తీసఽకుంటుననుటకూ, భెండె మోకళ్లలో 
తీవఫి నై ధొనుణో పాధడెత నడవడం కషీంగ భభిము కఠని భకీ్షలాగ ఈంటలంథి. భెండె ధ లల కూీతం భకీ్ష 
చేబంచఽకొననపుడె అఫ కు కొల సీ ా ల్ ఎకుకవసా బలో 280 mg/dl ఈననటుల  ణ యౌలంథ.ి థీతు తుమితాం అఫ  ఄలోల తీ భంద్ఽలు 
తీసఽకుంటుధానయు. 2019 భాభిి9న, తృికటీషనయున సంద్భిశంచేధాటకిూ, అఫ కూ భోజు యభ ీనడక కడా కషీంగ ఈంథి. అఫ కు 
కొల సీ ా ల్ భభమిు మోకళ్ు ధొను కోసం ఇ కూీంథ ిభఫె డన ఆవాడఫ ైనథి: 
CC3.5 Arteriosclerosis + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis 
+ CC20.6 Osteoporosis…TDS  

యేబంచడాతుకూ ఈయోగించిన నాధ నఽ తిభిగ ిఈయోగించవద్దతు, అహయంలో సలాడ్్ భభిము చియుదాధాయలు ఎకుకవగ 
తీసఽకోభతు తృికటీషనర్  సలహ ఆచాియు. భూడె భోజులు తయుయత ధొను నఽండు 90% ఈశభనం తృ ంథనిటుల  భభమిు భభో 
ధాలుగు భోజుల తయుయత ధొను నఽండు ూభిాగ ఈశభనం తృ ంథినటుల  ణ యౌతృయు. య ైతమిాతుక్స్ భమెిడనలు తీసఽకుంటృ అహయంలో 
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భాయుులు చసేఽకోటం వలల  అఫ  అభోగయంగ ఈండటంణో 2019 భాభిి17న, కొల సీ ా ల్ కోసం తీసఽకుధే ఄలోల తీ భంద్ఽలు 
తుయౌనయరేయు. భభో యయం తయుయత న బన్ కూలల ర్్ భభమిు జియోణ య కడా తుయౌనయరేయు. ఎటువంటి ధొను లేకుండా 
భోజుయభ ీనఽలు ణేయౌకగ చసేఽకోగలగడం భభిము కొల సీ ా ల్ సా బ 127mg/dl కూ భవడంణో, 2019 ఫ9ేన మోణాద్ఽతు ODకూ 
తగిగంచాయు, తయుయత 2019ఫ ే25న OW గ తగిగంచఫడునథి. 5 ధ లల తయుయత, 2019 ఫ ే9న, అఫ  కొల సీ ా ల్ సా బ 

127mg/dl వద్ద  లాయంగ ఈననటుల , ధొపులు తగిగనటుల  భభమిు మోణాద్ఽతు OW గ తీసఽకుంటుననటుల  ణ యౌతృయు. యటణిోతృటు, 
తుయయణ్ చయయగ అఫ కూ CC17.2 Cleansing…OD  గఆవాడఫ ైనథి. 

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

7. గడి్లు 11601...ఇండిమా  

61 సంవత్భల భళిళ్కు 3 సంవత్భల కూీతం భధఽఫేహ యయద ిఈననటుల  తుభ్ భించి, అఫ  యకాంలోతు చకెకయ సా బతు  లా యంగ 
ఈంచటాతుకూ డాకీర్ అఫ కూ అభభిల్ (Amaryl)1½ mg తీసఽకోవలలంథగి సాచించాయు. భెండె సంవత్భల కూీతం అఫ  కూ 
కుడుకలులో గడాలు ఏయుడు ఆయ భంద్ఽలుణో నమం కకతృో టంణో శసారచికూత్(సయీభి) చలే తీలయరేయు. అఫ  సంథిించిన 
జీఱమన్ ఆయ భధఽఫేహయయద ివలల  వసఽా ననటుల  ణ యౌతృయు. క ధ ల కూీతం, అఫ  తృ టీ మీద్ (ధాతేకూ ద్గగయలో) 25 mm 
భభిాణ్ంలో న ద్ద  గడా వచిింథి. అ తృింతం ఄంణా ఎయీగ, చఽటృీ  ద్ఽయద్ ఈండు చాలా ధొనుతు కయౌగించింథి. ఇసభ ిఅఫ కూ 

శసారచికూత్ చేబంచఽకొవడం ఆషీంలేక, 2019 భాభిి 28న తృికటీషనయున సంథిించాయు. అఫ కు ఇకూీంథ ిభెఫ డన ఆవాడఫ ైనథి: 
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 

CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD 3 భోజుల తృటు తయుయత TDS 
#2. CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds& Abrasions అయౌవ్ అబల్ లో పాహయంగ యిమడాతుకూ...TDS 

నేఱ ంట్ శదీ్దగ తిీ యయం ఎలా ఈంథో  తృికటీషనర్ కు ణ యౌమచసేయు (తౄో టలలు చాడండు). 8 యభల వయవదలిో గడా భిభాణ్ం, 
ఎయుపద్నం, ద్ఽయద్, భభిము ధొను కీభంగ తగిగ, 2019 ఫ ే23 ధాటికూ చయమం తృ డుగ ఈంథి. భభో 4 యభల తయుయత 
2019జూన్ 19 ధాటకిూ గడా ూభిాగ తగిగ  భచి భాతఫి ేమిగయిౌంథి (తౄో టలలు చాడండు). ఄంద్ఽవలల  భెమిడనలు  #1భభమిు #2ల 
మోణాద్ఽOD కూ తగిగంచి యయం భోజుల తయుయత తుయౌనయమేఫడుంథి. భుంద్సఽా  తుయయణ్ా చయయగ, అఫ కు జూన్ 27న CC12.1 

Adult tonic  క ధ లతృటు, తయుయత ధ ల CC17.2 Cleansing…OW  సంవత్యంతృటు ఆచాియు. 201 9ఄకోీ ఫర్ 30న, 
నేఱ ంట్ అభోగయం ఈననటృల , గడాలు పనభవితం కలేద్తు, ఄలాగే 2019 నవంఫర్ ధ ల ముద్ట నఽండు భధఽఫేహయయదికూ చికూత్ 
తీసఽకోయలతు ఄనఽకుంటుననటుల  సంణోషంగ ణ యౌతృయు. 
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సంతృదకుతు సూచన: తుజాతుకి, తువయణలు ఆవేసన మోజు జూన్ 27న CC21.1 Skin tonic ఇవఴవలసఉంద,ి కతూసం భచచ 
తోృ గొటీటాతుకి ఫాహాంగ వి మడాతుకి ఇవఴయౌ. 

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

8.గమలాతె ముకక ై చచుయుగమ 02802...మూ కే  

తృికటీషనర్ ణోటలో ఎుటినఽండో  న ంచఽకుంటునన గులాతె ముకకన ై తిీ యేసయలో యధాశకయఫ నై చిపయుగులు (అడ్్) ఈండేయ 

2019 ఫే 22న, గులాతె ముగగలు ఎలా చిపయుగుణో కుఫడు ఈధానయో తౄో టలలో చాడండు. అఫ  య ంటధే CC1.1 Animal 

tonic + CC17.2 Cleansing భెమిడన తమాయుచలే అభోజు భభిము భయుసటి భోజు ముకకమీద్ చలాల యు. క యయం తయుయత, 

చిపయుగు ఄద్ిశయఫ నైటుల  తృికటీషనర్ గుభిాంచాయు. భెండె భోజులు భాతఫి ేలే ర్ చలేనుటకిట కతునంచిన అశియయకయఫ నై భభిము 

ధాటకటమఫ నై పయౌణాతున చాల చాలా అనంద్డాా యు. భభో 10 భోజులు తయుయత, 2019 జూన్ 9న, అఫ  గులాతె ముకక 
చిపయుగు ఫాభ ినఽండు యక్షుంచఫడునటుల  గుభిాంచాయు (చితంిలో చాడండు). ఆథి 
తుజంగ ఄధఽబతం, యసేయకలం ముతాం ముకకమీద్ కతూ, ముకక చఽటృీ  కతూ 
కక చిపయుగు కతునంచలేద్ఽ. ఇ సంఘటన ఄనంతయం తృికటీషనర్ భెఫ డనలో 
CC1.1 Animal tonic ఫద్ఽలు CC1.2 Plant tonic ఇవఴలతు గరహ ంచాయు! 

సంతృదకుతు సూచన: CC1.1 Animal tonic భభిము CC1.2 Plant 

tonic మెండింటిలోనక SR315 Staphysagria ఈంటుంథి ఆథ ికూీభుల 
భుటీడుతు ద్ాయం చమేడాతుకూ యజమవంతంగ తుచేసఽా ంథి. ఄద్నంగ 
CC1.1 లో ఉనూ NM35 Worms కడా పయుగులనఽ తృో గొటీటాతుకూ 
సహమడెతేంథి. ఄలాగ,ే చిపయుగునఽ వథయిౌంచఽకోయలధ ేతృికటీషనర్ 
ధిడసంకలాుతున తకుకవ ఄంచధా యేమలేభు! 

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

 ిశ్ూలు జవఫమలు  
1.భన యభా  లేఖ యయలుమ్9, సంచిక 1 లో మీయు కంటచిఽకకల భంద్ఽ ఎలా తమాయుచసేఽకోవచోి  ణ యౌతృయు. సభగిగ  ఄథయేద్ంగ 
చ యలో భభిము భుకుకలో యసేఽకుధే చఽకకలనఽ తమాయుచసేఽకోవచాి? 
జయఫు : ఄలా కద్ఽ, తమాయుచసేఽకుధే యదానంలో కొంచ ం ణేడా ఈంటుంథి. భమకుకలో వసేకకునే చకకకలు: ఈనన ణడేా 
ఏమిటంటే మీయు ధేయుగ తుయయణ్ భంద్ఽతు 30ml యఫిభచిిన లేథా కచి చలాల భిి న తూటలిో లేథా ఎక్స్ టాి యభిీన్ అయౌవ్ ఄబల్ 
లేథా భభ ేఆతయ ఎకుకవ ధాణ్యత గల నాధ లో క చఽకక యలే, ఫాగ కయౌనణ ేభుకుకలో యసేఽకుధే చఽకకలు లద్దంగ ఈంటాబ. 
చెవిలో వేసకకునే చకకకలు: న నై చ నున యధభుగధే తమాయుచేసఽకోవచఽి. కతూ తూటితు ఈయోగించకతృో వడం భంచిథి. 
 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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   2. య ఫైరి  తృికటీషనర్ గ ఈంటృ ఈచితంగ ఆతయ య దై్యం ఏథ ధైా ఄంథించవచాి? 

జయఫు : ఄలా చేమకడద్ఽ, ఎంద్ఽకంటే య ైతమిాతుక్స్ మీద్ ఈనననభమకభు, యరాసఫే భెమిడనలు చకకగ తుచమేడాతుకట, 
య ైతిమాతుక్స్ ఄతేవిథి్కూ ణోడుడణాబ. ఏథ ధైా భెఫ డన తుచమేనటుల గ ఄతునలేా  (అశించిన పయౌతం భకతృో వడం వలల ) తృికటీషనర్ 
కు, భభొక చికూణా్ ద్దతికూ మితినంచే ఄవకశం ఈంటే, య తైిమతుక్స్ యొకక సభభ్ యతున ూభిాగ యతుయోగించకుండా, ఆతయ 
చికూణా్ ద్దతికూ తృిదానయం ఆచేి  ఄవకశం ఈంథి; ఎంద్ఽకంటే భానవపతు భనసఽ యయధ భాభగ లథాాభ తాయగ ఈశభనం 
కోయుకుంటుంథ.ి ఆథి ఫభేు ఄయ్ంచసేఽకోగలభు. క ేసభసయకు య ైతమిాతుక్స్ లో చాలా యకల కంఫర లు ఄంద్ఽఫాటులో 
ఈధానబ ఄధే యసాయతున తృికటీషనర్ యసమభించ ేఄవకశభుంథి! నఱే ంట్ కేసభి యేభ ేచికూణా్ ద్దతితు ఎంచఽకుధ ేకంటే యేభ ే
కంఫర  తీసఽకోడాతుకూ ఎకుకవ ఆషీడణాడె. 

ఆంక చ తృులంట ేసామి వ ైతమిాతుక్సష తు బవిషాత్ వ ైదాంగ ణ యౌతృయు కతూ థీతు ూభిా సభయ్యం ణ లుసఽకోటాతుకూ ఎటువంటి 
భరిోధనలు జయగలేద్ఽ. ఄపాయసం భభిము యిోగల వలల  తుథానంగ థతీులోవపనన యేయు యేయు ఄవకరలనఽ ణ లుసఽకోటాతుకూ 
సహమ డణాబ. థీతు ఄతేవిథి్  తుయంతయం కొనసగుతేనన కిూీమ, ఆథి తుఫద్్త గల తృికటీషనర్్ ణో భాతఫి ే
సద్యభవపతేంథి. తృికటీషనర్, య ైతమిాతుక్స్ ణో తృటు యేభొక య ైధయ ద్దతితు ఄనఽసభలిేా , తృికటీషనర్ కు య ైతమిాతుక్స్ ఄతేవిథి్  మీద్ 
అసకూాలేనటుల  ణ లుసఽా ంథి. 

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

3. అభోగయ శితభలలో తుచలేనపుడె ఫింద్ం (టీమ్) లో క సబుయడుగ ధ లయభ ీతుయథేకిల కోసం నఱే ంట్్ సంఖయనఽ  ఎలా  
ల కూకంచాయౌ. ? 
జయఫు :శితయంలో ఈనన భలిాతి ఏమిటంట,ే చాలా భంథి జిలు కే చోట కలుసా యు కేసఽ యవభలనఽ ణ లుసఽకోవడం, భఫె డన 
లు తమాయు చేమడం భభమిు తగని సాచనలణో నఱే ంట్్ కూ తుయయణ్లు ఄంథించడం లాంటియ ఈంటాబ. థీతుకోసం కొంత 
భంథి తృికటీషనర్్ న ద్దముతాంలో తుయయణ్లు భాతఫిే తమాయు చేమడం, యేభ ేతృికటీషనర్ థాాభ ంనణ్ీ చేమడం లాంటయి 
జయుగుతేంటాబ. ఎవభెధైా తభ లయే సభమాతున ల కూకంచడం చాలా సఽలబం. కతూ ధ లయభ ితుయథేకిల కోసం నఱే ంట్్ 
సంఖయనఽ ల కూకంచటాతుకూ, టీమ్ ముతాం చికూత్ చలేన భోగుల సంఖయనఽ తృికటీషనర్్ కు సభంగ ంచండు. ఎకకడ ధైా కే 
తుయయణ్, ఈథాహయణ్కూ ఫ్ైరన్ ఄండ్ ఫ ముభీ టాతుక్స ఎకుకవ భంథికూ ఆలేా , తిి భోగికూ 15 తుభషలనఽ లయే సభమoగ 
తీసఽకోండు. ఆథే 15తుభషల సాణాితున, తూటలిో తుయయణ్ తమాయుచలే ఆంట ితృింగణ్ంలో లేథా తృర్క లలో ఄధకే క్షులు లేథా 
జంతేవపల కోసం ఈంచినపుడె కడా ఄనఽసభించవచఽి. ముకకల యషమంలో, ధ లలో 10 ముకకలకు చికూత్చలేేా  క నషేంట్ 
గ తీసఽ కోండు. కతూ ,థనిచయయలో పాగంగ ఎకుకవ సంఖయలో ముకకలకు చికూత్ చేలేా  15 తుభషల సాణాితున ఄనఽసభించండు. 

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

4.భోగ లక్షణ్ాలనఽ సుషీంగ యవభించతు నఱే ంటు నఽండు భోగతుకూ భూల కయణ్భు ణ లుసఽకొనడాతుకూ సంఫందించిన శినలనఽ 
ఄడగలంట ేసంకోచిసఽా ధాననఽ. ఆలాంటి సందిగ్ భిలాతితు ఎలా భషికభించఽకోయయౌ ? 

జయఫు : మీయు ఄలాంట ినషేంటలనఽ చాలనపుడె యయు చ నున భోగలక్షణ్ాలు, భోగి వియాన భభిము శభయీతతాంన  ైసాంత 
భశి్రలన చలే థాతు అదాయంగ తుయయణ్ాలనఽ తమాయుచలే ఆయాయౌ. ముద్టి సభాయేశంలోధే నేషంట్ సభసయ గుభించి తిిథ ీ
ఖచిితంగ ణ లుసఽకోవలలన ఄవసయంలేద్ఽ. నషేంట్ సభాదానం ఆవాడాతుకూ సఽభుఖంగ ఈనన శినలనఽ భాతఫిే ఄడగండు ; 
మీయు ఄతతుణో సంఫందాతున న ంచఽకునన తయుయత తద్ఽభి సభాయేశంలో ఄడగవలలన శినలనఽ యిసఽకోండు. కొతునసయుల  
నేషంట్ మిభమలనఽ యశాలంచి ఄతునయషమాల చ ుటాతుకూ భభతిున సంద్యశనల ఄవసయం డెతేంథి. కొంతభంథి నేషంటుల  
భాటలలో చ ులేయు. ఆటువంటి సంద్భభలలో, చికూణా్ తుపణ్ులు నషేంటలణో భుఖాభుఖికూ భుంథే శినల జఞతణానఽ 
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తమాయుచేల యభకిూ ఆచిినటలబణ ేయళ్ైు అలోచించఽకుధ ేసభమం ఈంటుంథి. తిి వయకూాకట క ణిేయకఫ నై భనసాతాం 
ఈంటుంథి. మీయు తృికూీషనర్్ గ మీ సహమం కోభి వచేి  నషేంటల  టల  నేభిగ, సఽతునతంగ భభిము సంద్భభనఽసయం ణ యౌయగ 
ఈండాయౌ. ఆయ ఏమి తుచమేకతృో ణే, మీయు గటిీగ తృిభి్ంచి సుషీత కోసం ఄంతభతమతు ఄనఽసభించాయౌ. ఆథి మీకు తయచఽగ 
సహమంగ ఈంటుంథి. 

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

5. కయన్ర్ కూ సంఫంథించిన ఄధాభోగయలు న యుగుతేననంద్ఽన, కయన్ర్ నషేంటల  కుటుంఫ సబుయలకు కయన్ర్ భకుండా భెమిడనలు  
ఆవాడం సధయఫేధా? భభమిు ఈశభనం కోసం య యున నషేంటల  కూ (ఏ చికూత్ తీసఽకుంటుననుటకూ) సభెనై కంఫర  ఏథ?ి 

జయఫు : కయన్ర్ ఈశభనం కోసం య దై్యం తీసఽకుంటునన భోగులకు లేథా తయౌలతండెిలు లేథా ణాత, భాభమలకు కయన్ర్ 
ఈననపుడా , యయసతాంగ వచేి  కయన్ర్ నఽండు యక్షణ్ తృ ంద్టాతుకూ ఆథి చాలా భుఖయఫ నైథి. 108CC ఫాక్స్ ఈనన తృికటీషనర్్ 
CC2.1 Cancers ఆయాయౌ. SRHVP ఈననయళ్ైు BR4 Fear + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine 

Protection + SR282 Carcinosin CM ఆయాయౌ. ఏయధభుగ ఆచిినుటకట  మోణాద్ఽ: OW భెండె ధ లల తృటు 
భతిిూట తయుయత OM (ధ లకు క మోణాద్ఽ) 6 ధ లలతృటు, తయుయత తిి 6 ధ లలకు క మోణాద్ఽ 2 సంవత్భలతృటు 
తయుయత  తిి సంవత్యం క మోణాద్ఽ 3 సంవత్భల తృటు ఆవావలల ఈంటుంథి. 

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

        దివా వ ైదకాతు దివా వకుక 

 

 

 

“ితి ఒకకమడకట A, B, C, D భమడమమ E విటమినకల  అవసయం. విటమినకల  భమడమమ తృోి టీనకల  శూతిఴక ఆశృయంలో లతేశూా భ. తోృి టీనకల  
తృలు, భజిిగ, భమడమమ భమడి గోధకభలలో ఉంటాభ; కూయగమలలో చాలా విటమినకల  ఉంటాభ. ఫాయతీమమలు భమడమమ 
విదశేీమమలు, వమడ అలవటలల  కయణంగ భాంశూశృయం తీసకకోవడ్ం భమడమమ భధాం త్ాి గడ్ం వలల  వమడ జీవిత్ాలనక 
తృడ్ుచసేకకుంటలనాూయు. భానవులందమడకి ఆమోగాం చాలా అవసయం. ఆమోగాంగ ఉనూవయు ఆధాాతిుక శూధన సకలబంగ 
చేసకకోవచకచ. ఈ కలంలో భన చేత్ులత్ో భనబే ఆమోగాతుూ తృడ్ు చసేకకుంటలనాూభమ. కేవలం ఆశృయం, తువసం భమడమమ 
దకసకా లు ఉంటే చాలు  ిజలు సంత్ోషంగ ఉంటాయనే ఫావనలో భనం ఉండ్కూడ్దక.  

…సతయ సబ ఫాఫా. “సతయ సబ అహయం మీద్ ఆచిిన ఈధాయసలు -ముద్ట ి81 సవత్భల ఄవణాయంలో అహయం మీద్ 
ఆచిిన థవియ ఈధాయసలు నఽండు ” థవియ ఈధాయసం 27 అగషేీ  1994 
 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume26/sss26-04.pdf 

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

"సేవ దాఴమ అతుూజీవులు దవిాత్ఴం అనే సభమదిభమనకు  త్యంగల వంటివయనే సత్ాాతుూ గరహ శూా యు. భమే  ఇత్య శూధన 
మిభుయౌూ అతుూ జీవుల ఏకత్ఴం  ై తుయంత్యం ఆలోచించే సితికి తీసకకుమలేవు.అటీి సితి ఏయృడతి్ే మీయు ఇత్యుల ఫాధనక 
మీఫాధగ ఫావిశూా యు. ఇత్యుల విజమాతుూ మీ విజమంగ ఫావిశూా యు. అందమడలో మిభుయౌూ, మీలో అందమడతూ చూసకకుంటాయు. ఇది 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume26/sss26-04.pdf
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సేవ శూధన యొకక ిధాన ఫాగం. ఇంక, సేవ అహం  క్షణీ ంచలేా  చేసకా ంది. ఇది ఇత్యుల ఫాధలనూ చూస మీ హృదమం 
దివించేలా చసేకా ంద.ి మీలో సశృమం చేమాలనే త్నవునూుృడ్ు అత్తు శూభాజిక లేదా ఆమడుక సితి ఎంత్ ఎకుకవ ఎంత్ త్కుకవ 
అతు ఆలోచించయు. సవే అవకశల దాఴమ కఠడనబైెన హృదమం తుదానంగ బెతా్ఫడ్ుత్ూ వ నూలాగ భృధకవుగ 
త్మాయవుత్ుంది ఇదభిే సవేదళ్ బగవంత్ునకు అమడృంచవలసనది.” 
                                                                        ...సతయ సబ ఫాఫా, “ధో ఫంప్్, ధో జంప్్” ఈధాయసం 14 నవంఫర్ 1975 

                                                                              http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-18.pdf 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 ికటనలు  

తుయఴహ oచఫర భే శితమలు 
(ప ఫివమడ 2020 లో జమడగే వర్క శుప్ త్ామీఖకలలో చినూ భాయుృలు జమడగడనవి దమచసే గభతుచగలయు). 

 ఇండిమా ుటీమడా : AVP వర్క షప్16-22 నవంఫర్  2019, సంథిించ వలలనయయులయౌత, య ఫ్ై్టు 
 elay54@yahoo.com లేక టయెౌతౄో న్ ధ ంఫర్ 08555-288 377  

 ఇండిమా  ుటీమడా : SVP వర్క షప్ 24-28 నవంఫర్  2019,సంథిించ వలలనయయు ళ మ్ య ఫ్ై్టు 
 99sairam@vibrionics.org 

 ఇండిమా ుటీమడా : AVP వర్క షప్ 23-29 ప ఫివమడ 2020 సంథిించ వలలనయయులయౌత, య ఫ్ై్టు 
 elay54@yahoo.com లేక టయెౌతౄో న్ ధ ంఫర్ 08555-288 377  

 మమ.ఎస్. ఎ. మడచుండ్ VA:  AVP వర్క షప్ 3-5 ఏిమల్ 2020 సంథిించ 
వలలనయయుసఽసధ ాఫ్ై్టు  SaiVibrionics.usa.can@gmail.com 

 ఇండిమా ుటీమడా : AVP వర్క షప్ 08-14 జూల ై 2020సంథిించ వలలనయయులయౌత, య ఫ్ై్టు  elay54@yahoo.com లేక 
టెయౌతౄో న్ ధ ంఫర్ 08555-288 377  

 ఇండిమా ుటీమడా : AVP వర్క షప్16-22 నవంఫర్ 2020 సంథిించ వలలనయయులయౌత, య ఫ్ై్టు 
 elay54@yahoo.com లేక టయెౌతౄో న్ ధ ంఫర్ 08555-288 377  

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

 అదను సభాచాయభమ  

1. ఆమోగా చిటాకలు  
2. ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆ ఆఆఆఆఆఆఆఆ ఆఆఆఆఆ ఆఆఆఆఆఆఆఆఆ ! 

“మితఫ నై అహయం ఈతాభ ఔషద్ం. తిీ చినన ఄధాభోగయతుకూ అసఽతిికూ భిగతాెవద్ఽద . ఎకుకవగ భంద్ఽలు తీసఽకోవడం కడా 
భంచిథకిద్ఽ. కిితి లద్్ంగ యయది న ై తృో భడ టాతుకూ భభమిు మిభమలతు అభోగయంగ ఈంచడాతుకూ ఄవకశం ఆవాండు. 
కిితియ దై్యంయొకక సాణాిలనఽ భభింత ఎకుకవగ ఄవలంతంచి డాకీర్్ చఽటృీ  తియగడం భానండు...”శీ్ర సతయ సబ ఫాఫా” 

 

 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-18.pdf
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:SaiVibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
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1. థెైమభడ్ భమడమమ అది చసేే భమఖాబెనై తు 

థెైమభడ్ ఆథి లణాకోకచిలుక అకయంలో ఈండే ఎండోకెైనై్ గీంద,ి ఫ డ థగిువ భధయ ఫాగంలో, అడమ్్ మానల్ కూ కొంచ ం కూీంద్, 
సాయనేటకి థగిువ పాగన భెండె య ైపలా భభమిు రాసధాళ్ం న ై పాగన ఈంటుంథ.ి2-4 

 థెైమభడ్ తృతి్ : ఎండోకెైనై్ వయవసాలో థీతు దిానతృత ిశభీయం యొకక జీవకూీమనఽ తుమంతింిచడం, ఄనగ, కణ్ాలకు ఈనన 
సభయ్యంణో అహభతున చినన చినన భుకకలుగ చలే శకూాగ భాయిడం. థాథాప జీవకూీమకూ సంఫంథించిన ఄతునయలువలనఽ 

(న భమీటర్్)ఄనగ , అకయౌ, శకూా సా బ, హిద్మసుంద్న భేటు, శభయీఈషోణ గీత, 
యకాసియణ్, ఎభుకుల న యుగుద్ల భభిము ఄతవిథి్(భుఖయంగ శియవపలు భభమిు 
చినన నలలలలో), కండభల లాతి సా కత భభిము భిద్ఽతాం, యకాంలో చకెకయ సా బ, 
నేిగు తుతీయు, కొల సీ ా ల్ సా బ, కొవపా, కొభోబళ డైేటి్,తృో ి టీన్ జీవకూీమ, శభయీ 
ఫయువప,యకాంలో కయాౌమం సా బ, కేంద్ ిధాడన వయవసా, భభమిు పనయుతుతాి వయవసా.2,3,5-

9 ఆథ ిపిాయతం చసేఽా ంథి.  

థెైమభడ్ యొకక తు తీయు : సభగిగ  తు చలేే త భైబడ్ అహయం నఽండు ఄయోడున్ నఽ 
గీళిసఽా ంథ,ి థీతుతు శభయీంలో ఈనన ఄఫ ధైో అభల ం టెైభోలన్ ణో మియతం చేసఽా ంథి. 

ఄనంతయం తన తు ణానఽ చమేడాతుకూ థీతుతుT3 భభిముT4 హభోమన్్ (టెైర-ఄయోడో త భైోతున్ భభమిు త భైకూ్న్)గ 
భాయుసఽా ంథి.ఆతయ ఎండోకెైనై్ గీంధఽల భాథిభగి కకుండా, త భైబడ్ గీంద ిఄథి ఈతుతాి చలేన హభోమనఽలనఽ తులా 
చేసఽకోగలద్ఽ.8,9,10 

టృాటమీ భమడమమ హ ైతృో థాలభస్ చేత్ తుమంతిించఫడ్ుత్ుంద:ి త ైభబడ్ గీంది యొకక తుతీయునఽ, ఫ ద్డె కూీంద్ పభెీ 
భధయలో ఈంటృ భాసీర్ గీందగి  నలవఫడే  నటృయటభీ గీంది యయయకే్షుసాా  తుమంతిిసఽా ంథ.ి ఏయద్ంగ థ్భోమసీ ట్ ఈషోణ గీతతు 
తుమంతిసిఽా ంథో  ఄథయేద్ంగ నటృయటభగీీంద,ి త భైబడ్ గీందకిూ భద్దతేా గ TSH హభోమన్(త భైబడ్ లీభుయలేటింగ్ హభోమన్) 
ఈతుతాితు తుమంతిిసాా  సయు్ ఫాటు చసేఽా ంథి. తిభగి,ినటృయటభీగీంది ఫ ద్డెలో ఄంతభీలనంగ ఈనన నాయభో ఎండోకూీన్ గీంద ి
ళ ైతృో తాలభస్ చే సయించఫడ ేత ైభబడ్ భియ్జింగ్ హభోమన్(TRH) చే నేిభనేంచఫడెతేంథ.ి3,5,6,8,10 

తృమథెైమభడ్ గరంధకలకు దగగయగ : కిక చితంిలో చానన యద్ంగ పౌతికంగ త భైబడ్ కూ ధాలుగు చిననతృభత భైబడ్ గీంధఽలు 
ఈధానబ. కతూ, త ైభబడ్ ణో యటకిూ ఎటువంటి కూీమాతమక సంఫంద్ంలేద్ఽ.11,12 

2. థెైమభడ్ లోం వలల  వచేచ యుగుత్లు  

తుశితంగ చాలేా  భెండె యకల సభసయలు తల తావచఽి. 
త ైభబడ్ హభోమనల  సివం (T3 భభమిు T4) సభిడనంతగ 
ఈండకతృో వచఽి.  థీతుకూ కయణ్ం త ైభబడ్ గీంద ిసభయ్యం 
తకుకవగ ఈండటం(ళ ైతృో  త భైబడ్)లేథా హభోమనల  సివం 
ఎకుకవగ ఈండటం(ళ ైర్ త భైబడ్). క ణేయౌకెనై యకాభకీ్ష  
త ైభబడ్ సభభ్ యతున ణ యౌమచేసఽా ంథి. ఐణే లక్షణ్ాలు 
భభిము కయణ్ాలు వయకూాకూ వయకూాకట  భాయుత ఈండవచఽి.2 

థెైమభడ్ తుతీయుకు సూచికలు: నటృయటభ ీగీంది థాాభ 
యడెద్ల చేమఫడున TSH సా బ సదాయణ్ంగ త ైభబడ్ తుతీయుకు సాచిక. త ైభబడ్ భంద్కొడుగ తమాభెణై,ే త ైభబడ్ 



 

 

15 

ఎకుకవ హభోమనఽల  ఈతుతాి చలేలేా నేభినేంచడాతుకూ నటృయటభగీీంది ఎకుకవ TSH ఈతుతాి చమేవలల ఈంటుంథి. ఄంద్ఽవలల , 
యకాభకీ్షలో TSH ఎకుకవగ ఈననటుల  చానలేా , ఆథి ళ ైతృో త భైబడ్ తు సాచిసఽా ంథి. థతీుకూ యయుద్్ంగ, త భైబడ్ ళ ైభయకూీవ్ 
ఄబణ,ేనటృయటభీగీంది TSH ఈతుతాితు అనయమేాయౌ, తథాాభ త భైబడ్ తకుకవ హభోమనలనఽ సయిసఽా ంథి. యకాభీక్షలో తకుకవ TSH 
చానసఽా ంథ,ి ఆథి ళ ైర్ త ైభబడుజఞతునసాచిసఽా ంథి. ళ ైర్ భభిము ళ ైతృో  త ైభబడ్ ఄధాభోగయం భభమిు భంద్ఽలు థాాభ 
పిాయతం ఄవపణాబ. త ైభబడ్ లోతృలనఽ తుభ్ భించడాతుకూ TSH భకీ్ష భాతఫిే కకుండా త ైభబడ్ కూ చికూత్ ఄవసయం ఈంథో  
లేథో  ణ లుసఽకోడాతుకూ T3 భభమిు T4 వంటి ఆతయ భకీ్షలు తయచఽగ ఈయోగిసా యు.13,14 

శూధాయణంగ థెైమభడ్ మడద:ి సదాయణ్ంగ త ైభబడ్ భకీ్షలోTSH ఈండవలలన భథిి: 0.4 to 4-5 mU/L (మియ్ల మూతుట్్ 
క య్టర్ ల యంకూ). ఆథి భాయగద్యశక  సాచీ భాతఫిే ఎంద్ఽకంటే ఆథి భకీ్షుం ఫడునయభ ివమసఽ్ , అడ భగ ణడేా, గయభవతి, 
భకీ్ష చలేన లాయబ్ నఽ ఫటిీ  TSH భథిలిో భాయుులు ఈండవచఽి.13,14 

హ ైతృో  థెైమభడజిం లక్షణాలు: హభోమనల  లోం యొకక తీవతినఽ బటిీ  లక్షణ్ాలు భాయుత ఈంటాబ. సదాయణ్ంగ, శభయీ జీవకూీమ 
ధ భమథసిఽా ంథ,ి శభీభతుకూ శకూా ఎకకడ ఄవసయమో ఄకకడ ఈయోగించఽకోలేద్ఽ. 

 శియవపలలో త ైభబడ్ ఈంట,ే ఈణా్హంగ లేకతృో వడం భభమిు తుశశఫదంగ ఈండటం, అకయౌ తకుకవగ ఈండటం, 
ఄవసయంలేకతృో బన ఎకుకవలేప తుథింిచడం లాంటి లక్షణ్ాలు ఈంటాబ.  

 నలలలలో న యుగుద్ల తకుకవగ ఈండటం,రశాత ద్ంణాల ఄతేవిథి అలసయభవడం, ముకావమసఽ్ అలసయంగ భవడం, 
భానలక ఄతేవిథి్  సభగిగ లేకతోృ వడం లాంట ిలక్షణ్ాలు కతునసా బ.  

 న ద్దయళ్లలో లక్షణ్ాలు ఇ యద్భుగ ఈండొచఽి : ఄతిగ తినకతృో బన అకలమకంగ ఫయువప న యగడం, ఈతబన భుఖం, 
ఄలసట, తయచఽగ జలుఫు భవడం, చయమం తృ డుఫాయడం, భలఫద్్కం, భతిభయుప, భానలకభుగ ణేయౌకతృటి కుంగుఫాటు, 
జుటుీ  లచఫడటం, భుఖం మీద్ జుటుీ  న యగడం, ముద్ఽ్ ఫాయడం, కొలసీ ా ల్ సా బ న యగడం, కండభల ఫలళీనత, కండభలు 
సఽతునతభుగధో గటిీగధో  భాభితృో వడం భభమిు భళళి్లలో తయచఽగనా ఎకుకవగనా ఊతేసివం భవడం.2,3,5-

8,15,16,18 

హ ైతృో  థెైమభడజిం కి  కయణాలు : 

 ఄయోడున్ లోం, ఄయోడ జైుడె ఈపు యడెతేనన థరేలకు ఆథి వభిాంచద్ఽ. 

 త ైభబడ్ గీంథి యప (త భైబడుటసి్) ఆథి శభయీ యక్షణ్ వయవసా లోంవలల  (హఱమోటలస్ త ైభబ డుటిస్)కడాకవచఽి.  
శభయీ యక్షణ్ వయవసా త భైబడ్ కణ్జఞలంన ై థాడు చలే, చివయకు హభోమనల  ఈతుతాితు అన చంనసేఽా ంథి. ఆథి ధొనులేకుండా ఈండే 
యయద,ి దిానంగ భధయ వమసఽకల ైన భళిళ్లలు ఎకుకవగ థీతుకూ గుభిఄ వపణాయు. 

 ఄపుడ ేపటిీన శియవపలలో త ైభబడ్ గీంది సభిగ తుచమేకతోృ వడంవలల , శసారచికూత్ థాాభ త భైబడ్ గీందితు ణొలగించడం, 
లేథా నటృయటభగీీందిలో లోతృలవలల .  

 భానలక ఄధాభోగయం తృో గొటుీ కోవడాతుకూ భంద్ఽలు యడటంవలల , తీసఽకుధ ేఅహయంలో లోతృలవలల  లేథా యకాంలో లోతృలవలల  
ఄదకి ఄయోడున్ కూ గుభికవడం.3,6,7,15,16 

హ ైర్ థెైమభడిజం లక్షణాలు :ఆతయ అభోగయ సభసయలనఽ ఄనఽకభించ ేఄవకశం ఈంథి, ఆథ ిగుభిాంచడం కషీం. సదాయణ్ంగ శభీయం 
ఄవసయఫ ైనథాతుకంటే యేగంగ శకూాతు ఈయోగసిఽా ంథి. 
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 దిాన లక్షణ్ాలు : ఫ డ ముద్టి పాగంలో యప ఈండటంవలల  త భైబడ్ గీంద ిఈండవలలన థాతుకంటే న ద్దగ కతునసఽా ంథ,ి 
హిద్మ సుంద్న యేగభుగ ఈండెట(టాచీకభిామా)-సదాయణ్ంగ హిద్మ సుంద్న తుభషతుకూ 100 కంటే ఎకుకవ 
ఈండటం, హిద్మ సుంద్న సకీభంగ లేకతృో వడం,ఎకుకవ శఫదంణో గుండ  కొటుీ కోవడం, ధాడు యేగంగ కొటుీ కోవడం,లేథా చతేి 
యేళ్ునఽ చాన టుీ కుంటే యళే్ులో వణ్ుకు కతునంచడం.  

 ఆతయ లక్షణ్ాలు:  ఆయ ఄసదాయణ్ంగ ఈండొచఽి అకయౌ ఫాగ ఎకుకవగ, సదాయణ్ సా బ లేథా ఎకుకవ అహయం 
తీసఽకుననుటకూ అకలమకంగ ఫయువప తగగడం, అంథోళ్న, బమభు భభమిు చిభకు, ఄసదాయఫ నై చ భట, యేడు 
తటుీ కోలేకతృో వడం,చయమం లచఫడడం, జుటుీ  న ళ్ైసఽగ ఄవాడం, తయచఽగ నేగిులో కద్యౌకలు, కండభలు ఫలళనీంగ ఈంట ే
ఄలలతృో బనటుల  ఄతునంచఽట, ఏకగీత సకీభంగ లేకతోృ వడం, ఫర లు ఎభుకల యయద,ి తుద్లిేమి, కళ్ైు ఎయుప లేథా 
ఈతబనటుల , భభమిు భళళి్ల యషమంలో తయచఽగ లేథా తకుకవగ ఊతేసివం.  

 విద్ఽద లలో హిద్మ సుంద్న భేటు న యగడం, యడేుతు తటుీ కోలేకతృో వడం, సదాయణ్ కయయకలాతృలలో ఄలలతృో బనటుల  
ఄతునంచఽట వంట ిసంకణేాలు లేథా లక్షణ్ాలు కతునంచకతృో వచఽి,2,3,5-8,15,17,18 

హ ైర్ థెైమభడిజమ్ కి కయణాలు : 

 గేీవ్్ యయద,ి ఇ యయది ఈననయభిలో భోగతుభోధక శకూా త ైభబడ్ గీంద ిమీద్ థాడు చేల ఄవసయఫ ైనథాతుకంట ేఎకుకవ హభోమన్్ 
తమాయు ఄబయయలా చసేఽా ంథి(40 సంవత్భల కంట ేతకుకవ వమసఽ్ ఈనన భళళి్లలో ఆథ ిసయాసదాయణ్ం). ఆథ ి
కొతునసయుల  కళ్ులో యేయుయేయు లక్షణ్ాలణో త ైభబడ్ కంట ియయదికూ థాభతిీమవచఽి.  

 శభయీంలో ఎకుకవ ఄయోడున్ ఈండెటవలల , థీతుకూ కయణ్ం త ైభబడ్ భంద్ఽ మోణాద్ఽ లేథా ఄయోడున్ ఈనన థాభ్ లు 
ఎకుకవగ తీసఽకోవడం.  

 త ైభబడ్ గీంది మీద్ ఏయుడున యషతేలయఫ ైన ఄడధేోభాస్, యప భభిము ఫుడున శభీయంలోతు యసబతుక సభతేలయతతు 
థ ఫబతీలే హభోమన్్ సయించలేా చేసా బ. సఫకయట్ త ైభబడుటీస్ ఄనగ హభోమన్్ య్క్స కయణ్ంగ భంటకు  
కయణ్భవపతేంథ ి 

 నటృయటభగీీంది సభిగ తుచమేకతోృ వడం లేథా త భైబడ్ గీందలిో కన్ర్ న యుగుద్ల.3,6,7,15,17 

3. థెైమభడ్ సభసానక తువమడంచండి  

ఎటువంటి లక్షణ్ాలు కతునంచిధా అలసయంచేమకుండా త భైబడ్ తృ ి  ైల్ భకీ్ష చేబంచఽకోవడం భభమిు ఄవసయఫ నై య ైధయ 
చికూత్  తీసఽకోవడం భంచిథి. త భైబడ్ గీంద ిసకీభంగ తుచేమకతోృ వడంవలల  ఆతయ అభోగయ సభసయలు లాలాజల గీంది 
ఈఫబడం, ధోట ిథాాభ రాస తీసఽకోవడం, ధోట ిభంట, సననఫడటం(క్షమం) భభిము ద్ంణాల ఫర లుతనప యయదకిూ థాభ ితీసఽా ంథ ి
ఄతు ఄధయమధాలు ణ యౌమచేసబ.19,20 కనఽక  తిీ కకయౄ కూీంథ ిసాచనలనఽ తృటసిాా  అభోగయకయఫ నై త ైభబడ్ కయౌగ ి
ఈండథేిశగ తుచమేాయౌ.18,21-30 

 సఴచచబైెన గయౌ ఉనూచోట కరభం త్ృకుండా వామాభం రలా రమ ఄధయమధాలలో ధొకూక చ నునయద్ంగ 22, భభమిు 
తుపణ్ల భాయగద్యశకతాంలో యోగసధాలు. 18,21 

 అయోడని్ భమడమమ అమినో ఆభాల లు అధికంగ ఉండే ఆశృయం. కలానఽగుణ్ంగ వచేి ణాజఞ ండెల , భుఖయంగ భగేిండెల  
భభిము థాిక్ష వంటి ండెల , కలే, ఫరి కయౌ భభమిు ఫచిలకయణో సహ అకుచి కయగమలు ; ఄతున యకల  దాధాయలు, 
యల ైణే భతి ిఄంణా ధానఫట్ిీనయ లేథా ములకతాెినయ, గింజలు భభమిు యతాధాలు జీడుపు, ఫాద్ం,గుభమడు భభమిు ఫ ంతి 
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వంట ిగింజలు, భభమిు యతాధాలు, భభిము న యుగు. కే యకఫ నై అహయం ఄథి అభోగయకయఫ ైనద్తు లతౄయు్ చమేఫడునథి 
ఄబధాసభే ఎకుకవగ తీసఽకోకడద్ఽ.23-30 

 విటమితు-12 (యటమిన్-త ఈండే అహయం కోసం, నాయస్ ల టర్ యలయమ్ 9 సంచిక 4, జూల ై-అగషేీ  2018 చాడండు).27-29 

 స య్తుమమ్ఆథ ిఫ్జిిల్ గింజ, తృ ి ద్ఽద తియుగుడె యతాధాలు, అయలు, అయల  గింజలు, యయేుశనగ, ఫాభీల  భభమిు భుడు తమయంలో 
ఈంటుంథ.ి26-29 

 భాతువేమవలసన లేదా త్గడగంచకకోవలసన కొతుూ ఆశృయదాము లు అవి ఏమిటంటే: ఫంక ఈనన థాభ్ లు, ఈపు ఈనన 
థాభ్ లు, తులా లేథా తృిల స్ చేలన అహయం, కొవపా ఎకుకవగ ఈండయే , భభిము చకెకయ ఎకుకవగ ఈండ ేకకే్స, తల కట్, 
చాకెలట్ భభమిు క లాంటి తృతూమాలు.27-30 

 వీటికి వ ైతిమాతుక్సష మెబెడీలు: CC6.1 Hyperthyroid, CC6.2 Hypothyroid, CC12.1 Adult tonic, CC12.4 

Autoimmune diseases, CC15.4 Eating disorders, CC17.2 Cleansing108CC ఫాక్స్ యడెతేననయయు; 

NM72 Cleansing, NM86 Immunity,SR290 Endocrine integrity, SR308 Pituitary Gland, SR319 
Thyroid Gland, SR498 Hypothalamus, SR517 Parathyroid, SR567 Hyperthyroidism,SR568 

Hypothyroidism, SR572 Obesity తృో టెధ లీజర్ యడెతేననయయు. 

అధామనం కోసం వ ఫ్ైషటలల  : 

1.      Food and Health:http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf 

2.      What is Thyroid: https://www.webmd.com/a-to-z-guides/do-i-have-thyroid-problem 

3.     https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/8541-thyroid-disease 

4.      Taber’s Cyclopaedic medical dictionary, edition 20, 2001, page 2187 

5.     https://www.endocrineweb.com/endocrinology/overview-thyroid 

6.      Metabolism: https://healthywa.wa.gov.au/Articles/S_T/The-thyroid-gland 

7.     http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/endocrine/thyroid/physio.html 

8.     https://www.crozerkeystone.org/conditions/endocrinology/Thyroid-Disorders/ 

9.      Manual for Junior Vibrionics Practitioners, English 2007, chapter 7: Anatomy and Body Systems, page 37 

10.  Functioning of thyroid: https://www.endocrineweb.com/conditions/thyroid/how-your-thyroid-works 

11. http://endocrinediseases.org/parathyroid/parathyroid_background.shtml 

12. https://www.endocrineweb.com/endocrinology/overview-parathyroid 

13.  Thyroid function indicators: http://www.btf-thyroid.org/information/leaflets/34-thyroid-function-tests-guide 

14.  https://www.webmd.com/women/what-is-tsh-test#1 

15.  Thyroid disorders: https://www.webmd.com/women/guide/understanding-thyroid-problems-basics#1 

16.  https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hypothyroidism/symptoms-causes/syc-20350284 

17.  https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperthyroidism/symptoms-causes/syc-20373659 

18.  https://www.artofliving.org/in-en/yoga/health-and-wellness/cure-thyroid-with-yoga 

19.  Thyroid & BP: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3230087/ 

20.  Thyroid and mouth: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3169868/ 

21.  Work for a healthy thyroid: https://www.youtube.com/watch?v=3VZF-F6LRwU 

22.  Physical exercise important: http://www.amhsjournal.org/article.asp?issn=2321-
4848;year=2015;volume=3;issue=2;spage=244;epage=246;aulast=Bansal 

23.  Balanced food: https://www.webmd.com/women/features/low-thyroid-alternative-therapy#1 

24.  Iodine rich food: https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iodine-Consumer/ 

25.  Amino acids rich food: https://www.medicalnewstoday.com/articles/324229.php 

26.  Selenium rich food: http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=nutrient&dbid=95 

27.  Foods for thyroid: https://www.livestrong.com/article/497146-vegetarian-diet-for-hypothyroidism/ 

28.  https://www.onegreenplanet.org/natural-health/how-to-take-care-of-your-thyroid-on-a-plant-based-diet/ 

29.  Plant based diet best: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3847753/ 

30.  Foods to avoid: https://www.everydayhealth.com/hs/thyroid-pictures/foods-to-avoid/ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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   2. ఏ వి  వర్క శుప్ భమడమమ మీప ిషర్ స మినార్ జాగెరట్, కరోభేషమా, 5-8 స  ీంఫర్ 2019  

    డాకీర్  ఄగభాల్ భభిముయభశీి్రభతి జఞగెీబ్ లో తుయాళించిన ల మిధార్ కూ ఖచిితంగ 20 సంవత్భల తయుయత  

   అహాతుచఫడునంద్ఽకు ఎంణో గ యవంగ పాయంచాయు, ఎంద్ఽకంటే  ముటీముద్టిసభ ికొీ బయఱమాలోతు జఞగెీబ్ భభిము ల్ ిట్ లో  

   షప్ తుయాళించినపుడె 68 భంథి తృికూీషనర్్ కూ SRHVP గుభించి శిక్షణ్ ఆవాడం కోసం సంద్భిశంచడం జభిగింథ,ి 

ఇ కయయకీభం యజమవంతం ఄవడాతుకూ చాలా ధ లలతృటు చాలా కషీడు తుచలేన కోఅభిాధేటర్ 03577 కూ ఇ గ యవం ద్కుకతేంథి. 
ఇ సద్సఽ్ తుయాళించడం కోసం యభితు నేభిేనంచి, య ైతిమతుక్స్ లో జఞఞ ధాతునన ంచాలధ ేఈథేదశయంణో 100 భంథకిూ న గై 
తృికూీషనయు్ుసామంగ సంథిించాయు (కోీ బయఱమాలో ముతాం 160 భంథి ఈధానయు). థతీుణోతృటు అఫ కూ ద్యఖాసఽా లనఽ 
అహాతుంచడం, భశి్రయౌంచడం, ఄబయయు్ లనఽ ఆంటయౄాయ చమేడం భభిము కయసుండ న్్ కోయు్ తుయాళించడం లాంట ినఽలు 
చాలా ఈధానబ. ఇ సద్సఽ్ సజఞవపగ నడవడంలో అఫ  గూీ ప్ కొతున న ద్ద  సయళ్లనఽ ఎద్ఽభొకననుటకిూ చిననచినన యషమాల 
టల  కడా ఎవభకిట ఆఫబంథి కలగకుండా చాలా జఞగీతాలు తీసఽకుధానయు. సద్సఽ్లోతృలనగ నన15 భంథి లో 6గుయు కొతాయయు, 9 
భంథి భెండె ద్రఫాద లుగ తృికటీస్ చేసఽా ననయయు ఈనన ఇ గూీ ప్ యయు చాలా ఄంకూతఫావం కయౌగనియయు. తృలనగ ననయయు ఄంద్యౄ 
ఫాగ ఄధయమనం చేల య ైతమితుక్స్ లథా్ ంణాలన  ైభభిము తృికటీస్ న ై ఈనన జఞీ ధాతున న ంచఽకుధానయు. ఆంటి యణావయణ్ం తృో యౌ 
ఈనన ఇ సద్సఽ్లో శదీ్దగ ఫాగ ఄధయమనం చేమడాతున యయు చాలా ఫాగఅసాథించాయు. కొీ బయఱమాలో య ైతిమతుక్స్ ఄతేవిథి్  
చ ంద్డాతుకూ, భుంద్ఽకుఄడెగు యమేడాతుకూ ఇ సద్సఽ్ చాలా భుఖయఫ నైథి. థీతు పయౌతంగ తృలనగ నన యయంద్భకిట య ైతమిాతుక్స్ 
థాాభ లవే చసేఽకోయలధ ేకొతా ఈణా్హం కయౌగింథి. 

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

3. ితీభాసంలోతుయఴహ ంఫడ ేఆడయిో సదసకష (Monthly Audio conference), మూస్ఏ, 15 స  ీంఫర్ 2019 

ఈతాయ ఄఫ భిక కోఅభిానటర్ భభిము ట్ైనైర్ 01339, థాాభ తృియంతంచఫడు కీభఫద్్ంగ తుయాళింఫడున ఇ సభాయశేంలో “ఎకుకవ 
భంది ేష ంట్ష భన వదీకు మకుండా ఉండ్డ్ంలో గల అవమోధాలుఏ మిటి” ఄధే ఄంశంన ై చభిించాయు, కొతా నేఱ ంట్్ కూ  
య ైతమిాతుక్స్ తు చయేువగ తీసఽకుయ ళ్లడం కోసం తృలనగ ననయయు యభ ినాతన అలోచనలనఽ ఄనఽబయలనఽ ంచఽకుధానయు:  

 అభోగయతున తృ ంథని నఱే ంట్్ య తైిమాతుక్స్ కూ భంచి చిాయకులు, కఫటిీ, యభ ికుటుంఫ సబుయలు, లేనళతిేలు, 
సహో థో యగులు, భభమిు యభి జంతేవపలు భభమిు ముకకలకు య ైతిమాతుక్స్ తు సాచించభతు ఄడగటాతుకూ య నఽకడవద్ఽద .  
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 క ఄపాయసకుభలు భూడె భడతలుగల 150సబ య ైతమిాతుక్స్ ఫరి చయలనఽ తీసఽకొతు తుభిదషీ థిరేలలో ఎకుకవ భంథి 
హజయబయయ సబ సభాయశేంలో ఈంచాయు. కొథిదభంథ ితు మిగణా యయంణా ఇ ఫరి చయుల  తీసఽకుననుటికట ఆుటవియకు 
అఫ కూ 5 భంథి కొతా నేఱ ంట్్ భాతఫి ేవచాియు.  

 వయసగ భెండె సంవత్భలు, బద్దయు SVP లు కభూయతుట ీణిాయభానమ అభోగయ ఈత్వంలో య ైతమిాతుక్స్ ఄవగహధా 
ది్యశన చేరయు. చాలాభంథి ణిాయభానమ య ైద్యం ణ యౌలనయయు హజభెధైాయు. య ైతిమతుక్స్ ది్యశన తుయాళింఫడే టఫేుల్ 
ఫాగ తృిచఽయయం తృ ంథింథి. యంగు యంగుల వసారంణో కుఫడున టేఫుల్ మీద్ లాయప్ టాప్ ఈంచి 2 య ైతిమతుక్స్ యడుమాలనఽ 
తుయంతయం ది్భిశంచాయు. య ైతమిాతుక్స్ చికూత్ లో ఈనన యయధ యిోజధాలు ణ యౌమచేమడాతుకూ గుయుా గ భూడె భడతలు 
గయౌగిన ఫరి చ యల  ణోతృటు సంథింిచవలలన సభాచాభతున ది్యశనలో ఈంచాయు. ఄంణేకక థతీుకూ ఎటువంటి యుసఽభు 
చ యౌలంచనవసయంలేద్ఽ ఄతు చ పత సఽభాయు 80 ఫరి చ ర్్ ంనణ్ ీచరేయు. చాలా భంథి జిలు అసకూా చానంచి తగని శినల 
థాాభ సంథేహ తుయయణ్ చసేఽకుధానయు. 

 క SVP, య ైతమితుక్స్ సభాచాయంన ై సద్సఽ్లు అఫ  ఆంటివథేద  తుయాళసిఽా ధానయు. ఄకకడ “ య ైతమిాతుక్స్ ఄంటే 
ఏమిటి” ? ఄధ ేయడుయో చానంచి, 108CC ఫాక్స్ చానసాా  భాటాల డెణాయు తయుయత శినలు భభిము జయఫులు 
ఈంటాబ. కొకకక ల షధోల  సదాయణ్ంగ 15-20 భంథి యభలిోఎకుకవపాగం సబ బకుా లే హజయవపత ఈంటాయు.క 
సద్సఽ్లో, ఆంథిమిాతీత శకూా కయౌగిన క ఄతిది సబ ఫాఫా ఄంద్భి చఽటృీ  తిభిగి 108CC ఫాటిల్్ ణాకడం చారయు. 
సంణోషంగ ఈండండు జిలు భభింత ఎకుకవగ య ైతిమాతుక్స్ గుభించి ణ లుసఽకుంటాయు ఄతు సామి చ నునటుల  ఄయ్ం 
చేసఽకుధానయు. చాలా భంథి యభకిోసం తమాయు చలేన భఫె డనలనఽ ఄకకడుకకకడే తీసఽకుధానయు. అచయణ్ాతమకంగ ఄంద్యౄ 
తయుయత జభగిే సద్సఽ్ ణథేీతు ణ లుసఽకోయలతు ఄనఽకుధానయు, ఎంద్ఽకంట ేయయు తభ కుటుంఫసబుయలకు, లేనళతిేలకు 
ణ యౌమ చేమడాతుకూ ఄవకశం ఈంటుంథి. 

 చాలాభంథి తృికూీషనర్్ తజిధ స్ కరా్్ లేథా యజిటింగ్ కయుా లు చాలా ఈయోగకయంగ ఈధానమతు ణ లుసఽకుధానయు. 
నేఱ ంట్్ కూ ఆవాడంకోసం క SVP తిి తుయయణ్ణో తృటు కొతున కరా్్ ఆవాడం లేథా ండం చేలథేి. అఫ  కొతా నఱే ంట్్ తు 
సంతృథించడంలో గొు యజమాతున సథించింథి. అ గూీ ప్ ఆపుడె కరా్్ తృిభాణ్ కంగ చేమడాతుకూ చాసఽా ధానయు. 

 క SVP 170 ఫ ైళ్ైు మిాణ్ంచలే కొతా నగభతుకూ య యు ఄకకడ సయౄయ అలోచనలు గల ఄదాయతిమక వయకుా లనఽ కయౌలే 
భాయగం కోసం చాలంథి. ఆటవీలే అఫ కూ ణ యౌలన పసాకం “ఄధఽబణాలకు సంఫంథించిన కోయు్“ గుభించి చభిించడాతుకూ 
యభతుకూ భెండెసయుల  సభాయేశభబయయ ఄటువంటి ఫింథాతునకనఽగొననథి. తతఫయౌతంగ, అఫ  య ైతమిాతుక్స్ యొకక 
ఄధఽబతఫ ైన పిాయలనఽ ఄనఽబయంచిన నఱే ంట్ ధోటి భాట థాాభ, నలుగుయు కొతా నేఱ ంట్్ తు సంతృథించింథ.ి  

 కొతా నేఱ ంట్్ తుయయణ్లకోసం డఫుబలు చ యౌలంచడాతుకూ లేథా యభళ్ం ఆవాడాతుకూ భుంద్ఽకు వచిినపుడె, క SVP, 
ఆతయులకు ఇ య ధైయ యదానం గుభించి ణ యౌమచమేడఫే అఫ  ఄంగీకభించ ేఏకెకై గొు “చ యౌలంప” ఄతు నేఱ ంట్్ కూ చ ఫుణాయు. 
నేఱ ంట్్ ఄయ్ంచేసఽకొతు, సంణోషంగ ఆతయులకు చ ఫుణాయు, ఇ యధంగ అఫ  కొతా నఱే ంట్్ తు సంతృథిసఽా ంథి. 

క తృికటీషనర్ ఎకుకవభంథ ిజిలు ఈననపుడె ఄంద్యౄ చాచలేా తన కోసం తమాయు చేలన స ంతతుయయణ్ తీసఽకుంటాయు. 
ఄభిచితేలు లేథా లేనళతిేలు ఏమి తీసఽకుధానయు ఄతు ఄడెగుణాయు ; ఆథి అఫ కూ య తైిమతుక్స్ గుభించి భాటాల డే ఄవకశం 
కయౌుసఽా ంథ.ి 
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యభంతంలోవచేి అథయియం సమంతంి కనఫభనె్్ కల్ ఏ యధంగఏభుటు చసేఽా ధానభో అ కిూీమనఽ గుభించి క గూీ ప్ 
ణ యౌమజేసాా  నఱే ంట్్ అభోగయం భభమిు య దై్యం కోసం, సిఽా తం భభిము గతంలో ఈనన యభి అభోగయ భలిాతి గుభించి, యభి 
కుటుంఫాలు భభిము బూభాత గుభించి 108 సయుల  సబ గమతి ిభంణాితున ఠిసా యు, భుఖయంగ తృత నఱే ంటుల  లతద  
తృ ంథేంద్ఽకు ఆథి క ఄధఽబతఫ ైన భాయగం. అ కల్ లో తృత నఱే ంట్్ తు జఞబన్ ఄవాభతు అహాతుచడం థాాభ యళ్ు గుభించి 
మీయు అలోచిసఽా నటులి యళ్ుకూ ణ లుసఽా ంథి. థతీువలన యయు భభిము యభ ికుటుంఫసబుయలు నేభి ూభతిఫ నై య ఫైరషిన్్ యొకక 
యిోజధాలనఽ తృ ంథ ేఄవకశం ఈంథి. భభొక యిోజనం ఏమిటంటే కొంతభంథి తుయయణ్ాలనఽ భీల్ చేసఽకోయలతు గుయుా  

చేసఽకుంటాయు. 

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

4. వ ైఫరి చికతి్ాషతుుణమలవమడశక  సదసకష, లండ్న్, మమకె స  ీంఫర్ 22, 2019  

ముక ెకోఅభిాధటేర్ 02822 చే తుయాళించఫడున, ఇ సద్సఽ్కు ముక ెలోతు ఄతున తృింణాల నఽండు తృికటీషనర్్ హజయమాయయు. 
ముతాంగ ఆయయ  ైఆద్ఽ (భుగుగ యు య ధైఽయలు భభిము నలుగుయు నయు్లణో సహ) భంథ ివయకూాగతంగ భభిము అయుగుయు 
యడుయో కధ ఫభనె్్ థాాభ హజయమాయయు. అతిధయమిచిిన కుటుంఫ సబుయలనఽండు భుగుగ యు భభిము క వకా, భభిము 
య ైతిమాతుక్స్ నఽండు వయకూాగతంగ యిోజనం తృ ంథి తన నేఱ ంటల లో చాలా భంథితు య ఫైరి  తృికటీషనర్్ ద్గగయకు ంనసఽా నన 
ఄనఽబవజీుడ నై య ైద్ఽయడె కడా తృలనగ ననయభలిో ఈధానయు. ఆద్దయు మువ యలంటరీ్్ యడుయో కనఫభెతు్ంగ్ పాధయతలు 
చేటాీ యు. ఇ సద్సఽ్లో యజమవంతఫ నై కేసఽలు ంచఽకోవడం కోసం, కషీఫ నై కేసఽల గుభించి చభిించడం కోసం భభమిు 
శినలు సంథహేలనఽ భుంద్ఽగధ ేతనకు ంభతు హజభెనై యభితు నేిభనేంచడంలో కోఅభిాధేటర్ చాలా శమీించాయు. సబుయల 
యొకక ఄసంఖాయకఫ ైన శినలకు (భఫర బయ సంచికలో ఆయ ఈంటాబ) సభాదానల కోసం అతేితణో ఈననంద్ఽన, హజభెనై యభి 
ఄంద్భిలో సంథేహ తుయయణ్ తృ ంథిన సంతినా  భభమిు యజమవంతఫ నై కేసఽలనఽ యననఅనంద్భు తృ ంథాయు. ఐణే ముకెలో 
య ైతమిాతుక్స్ చికూత్ తీసఽకుధ ేయభి సంఖయ భనఽభనా తగుగ ణోంథి ఄధ ేఄతేతృిమం వయకాఫ ంైథ.ి థీతుతు ఄదికమించడాతుకూ 
ము.మస్ తృికటీషనయుల  సాచనలనఽ (#3 లో చాడండు) ణ యౌమచమేగ, తృికటీషనర్్ ఄంద్యౄ ఆయ చాలా యనాతన అలోచనలతు 
ఫ చఽికుతు అచయణ్లో న టాీ లతు తుయణబంచఽకుధానయు. కొంద్యు సబుయలు యయధ సభసయలకు యజమవంతంగ తుచేలన 
భెఫ డనలనఽ గుభించి ణ యౌమజరేయు. SVP లు 02899&02900 య తైిమతుక్స్ ణో తభ కుభాభెా యొకక అసకూాకయఫ ైన ఄనఽబయతున 
ంచఽకుధానయు. 

భమందసకా  జాగరత్గ యఴత్ామోహణలో వచచే అనామోగా (ఎకూాట్ భ ంట్న్ సక్స న స్ష)  తువయణ కోసం 

ఇ మువ ఈతృదాయముభలు 18 భంథి నలల లు భభమిు ఆద్దయు సహచయులణో కడున గూీ ప్ ణో 4 యభలతృటు పౌగోయక 
యయటనకు పాయతథశేం య ళ్ైా ధానయు. ఇ మాతలిో యాతం ఎకకవలల ఈననంద్ఽన, యాతం ఎకుకవ ఎతేా గ ఈండటం, ఄకకడ 
తకుకవ అకూ్జన్ సా బ ఈండటం భభిము అకలమక యణావయణ్ భాయుులు కయణ్ంగ తీవఫి ైన యాణాభోహణ్ ఄధాభోగయం 
(ఎకయట్ భ ంటనె్ లక్స ధ స్్) వచేి  భిాద్ం ఈంథి. ఄంద్ఽవలల  తృికటీషనర్్ (అఫ  తయౌలతండెిలు) తుయయణ్నఽ ధేయుగ అలకహలోల  
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( కయణ్ం ఏమిటంటే 90 చఽకకలు భాతలినఽ కభగిించియేసా బ.) క డాిర్ ఫాటలిోల  108CC లో ఈననయ ఄతూన ( 1, 2, 8, 14 & 

CC17.2 Cleansingకకుండా)కంఫర లనఽ ఄతూనకయౌన తుయయణ్నఽ తమాయుచరేయు.యయుఅఫ కు భాభూలుగ ఆచేి  
మాణాితుయయణ్నఽ అఫ కు సహమంగ ఆవాడఫ నైథి : CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 

Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 
Emergencies. 

గభయం చభేిన తయుయత ఫింద్ంలోతు తిీ సబుయడె ణాిగుతూటతిు యడేు చసేఽకోవడం థాాభ యథిద  చేసఽకోవలల ఈండథేి కతూ 
తృికటీషనర్  కుభాభెా క ఄతేనంథించద్గగ తు చేలంథ,ి అఫ  క య్టర్ యటర్ ఫాటలిోల  క చఽకక న నై సాచించిన భెఫ డన యేల 
భోజంణా తీసఽకుధథేి. అఫ  ఆద్దయు సహచయులు ఆలా చలేనంద్ఽకు అఫ నఽ అటటిీంచాయు. యయు అఫ నఽ “ళనిు డును” ఄతు 
నలవడం తృియంతంచాయు, కతూ అఫ  థాతుకూ సయథాగ నయేాథి. నలలలకుకడాఇ తుయయణ్ా చఽకకలనఽ ఆవాడాతుకూ ఆషీడథేి కతూ 
యభ ితయౌలద్ండెిల ఄనఽభతి లేక మిననకుండథే.ి 

నలలలు భభిము అఫ  సహచయులు యకయం, తలధొను, ఉనభి తీసఽకోలేకతృో వడం, ద్గుగ , జాయం, తుద్లిేమి వంటి AMS(ఎకయట్ 
భ ంటనె్ లక్స ధ స్్) వంటి లక్షణ్ాలణో ఫాధడెతేననుటకూ, 4 యభల వయవదలిో ఆబె ఒకకమాే అభోగయంగ ఈంథి. ఆథి చాచి, 
తన సహచయులలో కయు ఆండుమాలో క ధ ల తృటు ఈండవలల ఈండటంణో ఄతతుకూ య ైఫరషిన్్ ఆవాభతు ఄబయభి్ంచాడె. క 
ధ ల తయుయత, ఄతనఽ ” య ైఫరషిన్్ తిి భోజూ తీసఽకుంటుధాననఽ భభమిు అభోగయంగ ఈధాననఽ. ఆథ ిరలా రమంగ 
తుయౄనంచఫడున యసావం, ఆథ ితుచసేఽా ంథి” ఄతు అఫ కూ సంథేశం ంతృడె. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. SVP వర్క శుప్, అల స్, తౄిన్ష, 20-24 అకోీ ఫర్ 2019 

ఆటవీలే తృికటీషనయుగ భాభని కతుపణ్ుడె తనఆంటలల ధ ేఅతిథ్యమిచిిన ఇవర్క షప్ లో  తృలనగ నన నలుగుయు SVPలు 
భభిము ఆద్దయు SVP ద్యఖాసఽా  థాయులనఽ హిద్మూయాకంగ అహాతుంచాయు. ఄతయంత యసుయ అదాభతి ద్దతిలో జభిగని ఇ 
శిక్షణ్ా శితయంలో య ైతమితుక్స్ లో ఈనన ఄతయంత కటలకఫ నై చికూణా్ ద్దతేల నై భమాజం భభమిు ధోసో డలన ై చభిి ంచడం థాాభ 
భభింత ణియేకఫ నై చికూత్నఽ గుభించిఄనఽబవజఞఞ నభు తృ ంథాయు. కొతా SVPలు సబ య తైమిాతుక్స్ లో ఈనన భభయిొక కోణ్ం 
తలుపలు ణ భిచినటుల గ పాయంచాయు. 108CC ఫాక్స్ ణో తుచేమడం చాలా సయళ్ఫ నైథ ిభభిము కొంత మాంతిికఫ ైనథి ఄతు 
తృలనగ ననయయు యయఖాయతుంచాయు, కతూ తృో టెంటెైజర్ కోసం కరా్్ ఎంచఽకోవడం ఎంణో యరలలషణ్ాతమకఫ నైథి భభిము ఫ ద్డకు కొంత 
తు కయౌుంచటేటువంటిథ!ి హజభెైన యభకిూ కయౌల పోజనం తమాయు చసేఽకుధ ేఄవకశం కయౌుంచఫడడంణో, ఆథ ియభకిూ 
అభోగయకయఫ నై అహయం యొకక సాణాిలనఽ లోతేగ ఄధయమనంచేమడాతుకూ యలు కయౌుంచింథి. కొతా ద్యఖాసఽా థాయులు ఆద్దయౄ 
తభ భీక్షలో యజమవంతంగ ఈతాీయుణ లమాయయు భభమిు భిాణ్ లాకయం చలేన తయుయత చాలా యతఫి నై యణావయణ్ంలో 
SRHVPతు యలుయ ైన పాహుభతిగ లాకభించాయు. య ైతమిాతుక్స్ కుటుంఫంలో భభమిు య తైిమాతుక్స్ భణి్ాభంలో ఇ కొతా ద్శ 
యభకిూ భభింత ఫాధయతతు ఆసఽా ంద్తు ఄయ్ం చసేఽకుంటృ యయు తభ లేవలనఽ కొనసగించడాతుకూ ఈణా్హం చానంచాయు. 
90వద్శకంలోతుకూ చభేని(ఄకోీ జధె భమిన్) కవిద్్ భళిమా తృికటీషనర్ 02499  కొతున సంవత్భలుగ తృ టధె లీజయు యడకంలో తన 
కునన ఄనఽబయతున ంచఽకోవడం థాాభ తృలనగ ననయయంద్భకిూ ఈణా్హతునతుంనంథి. డాకీర్ ఄగభాల్ తృికటీషనర్్ ఄడుగని 
శినలకు ల ైకప్ కల్ థాాభ సబుయల సంథేహలనఽ చకకగ ఄయ్ం చసేఽకుధలేా సభాదాధాలు చ పత, భమాజంకు భుంద్ఽ 
ఫరస్ చకీ ఆవాడాతుకూ కయణ్ం భభిము నేిగు /అంతభిు ధోసో డ్ ఈయోగం వంట ియషమాలు కడా సయవయంగ ఄయాం చసేఽకు 
ధేంద్ఽకు సహమడాా యు.. 
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6. AVP వర్క శుప్ భమడమమ మీప ిషర్, అల స్, తౄిన్ష, 26-28 అకోీ ఫర్ 2019 

అయుగుయు సబుయలణో తుయాళించఽకోఫడున ఇ AVP వర్క షప్ భభిము పనశియణ్ సద్సఽ్లో భుగుగ యు SVP  లు 
కడాతృలనగ ధానయు. ముటీ ముద్టిసభ ిఇ ించ్ వర్క 
షప్ లో మోడల్ కూలతుక్స ఏభుటు చేమడంణో 
తృలనగ ననయయు ణిేయకంగ యిోజనం తృ ంథాయు. 
యకయకల భిలాతేలనఽ ఎద్ఽభోకధ లా AVPలనఽ 
తమాయుచేమడం కోసం మోడల్ కూలతుక్స లో కేసఽలనఽ 
SVPలు తమాయు చరేయు. ఆంద్ఽలో సంథిింపలు 
ఎలా తుయాళించాయౌ, నఱే ంట్ భెండె దీయఘకయౌక యయధఽలు 
లేథా కతీవఫి నై భభమిు దయీఘకయౌక యయధఽలణో 
ఫాధడెతేననపుడె ముద్ట చికూత్ చమేాయౌ్న 
యయది గుభించి, భూడె యకల పలలల టలనఽ ఎలా 
ఎద్ఽభోకయయౌ, కంఫర లనఽ ఎంచఽకోవడం భభమిు 

మోణాద్ఽతు తుయణబంచడం, భభిము అభోగయం ఫ యుగెైన తయుయత మోణాద్ఽతు ఎలా తగిగంచాయౌ వంటయి ఈధానబ. AVPలు ఇ వర్క 
షప్ టల  చాలా అనంద్గ ఈధానయు. ఎంద్ఽకంటే సభభిుంచిన కేసఽలు భభిము యయధ భలిాతేలకు ఎలా తిిసుంథించాయౌ ఄధే 
యషమాలన ై భభింత జఞఞ నభునఽ, అతమయరాసభునఽ తృ ంద్డాతుకూ సహమడ డఫకేక ఆథ ియభ ిబయషయతేా  తృికటీస్ కూ 
ఈయోగడెతేంథి. 

  య ైతమిాతుక్స్ ఄడుమతులేీ టాివ్ లేవలో చాలా సంవత్భలు చఽయుకుగ తృలనగ తు, య ైతమిాతుక్స్ AVP ఄయహత భకీ్షలో ఄద్ఽభతంగ 
ఈతాీయణత సదించిన తయుయత, కొతాగ ఄయహత సదించిన AVPలు పాభచీుటలభధయ 108CC ఫాక్స్ నఽ ఄంద్ఽకుధానయు. 
డాకీర్ఄగగ యాల్  ల ైకప్ థాాభ ఄధకే సంథహేలకు యవయణ్ ఆచాియు, ఆంద్ఽలో తీవ ిఄధాభోగయం, దయీఘకయౌక అధాభోగయం భభమిు 
ఄతయంత తీవఫి నై ఄధాభోగయ లక్షణ్ాల భధయ ఈననవయణాయసంవంటియ యవభించ ఫడాా బ. 

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

 

 

 

 

 

                                                                   ఓం శూభమమ్! 

 
 
 
 
 
 

సబ య ైతిమాతుక్స్ ... ఈచితఫ నై, ధాణ్యఫ ైన య ైద్య సంయక్షణ్ థిశలో –  భోగులకు ఈచితం 

 


