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    �����ಾಗ �ದ� ಕನ��ಂತ ��� �ಾಡಲು
ಅವ�ಾಶ �ೕಡದ ಹಲವ� ಕನಸುಗಳ� ಎಂ�ಗೂ ನವ
ಜಗ��ನ ��ಾ�ಣ�� ಅ�ಗಲು�ಗಳ�. ನಮ�
ಹಲ�ಾರು ಕನಸುಗಳ�, ನಮ��ೕ ಅಂದು�ೂಂಡರೂ
ಆ ಕನಸು ನನ�ಾಗುವ ಅವ�ಾಶ, �ೖತನ� ಬರುವ�ದು
ಹಲ�ಾರು ��ೕರಕ ಶ��ಗ�ಂದ, �ಾಗೂ �ಾಧಕ
ವ���ಗ�ಂದ. 
"ಉತ��ಷ�" ದ ಕನಸು ಹ�ಯ�ೕ ಆದರೂ ಇದರ
���ಗಳ�� ಹಲವರ ಅ��ಲ�ದ �ಾ��. ಸ�ಾಜ��
ಸ��ಾದ �ಾ�ಯನು� �ೂೕ�ದ, �ೂೕರ�ೕ�ಂಬ
�ತ� ಹಂಬಲ�ರುವ ಅ�ೕಕರ ಬ�� 'ಉತ��ಷ�',
�ೌರವವನು� ವ�ಕ�ಪ�ಸುತ��. ಅಂಥ 'ಕಮ��ೕ�'
ಗಳನು� ಅ�ನಂ�ಸುವತ� ಸಣ� ಪ�ಯತ�ವ�
ನ�ಯ��. ಹ�ಾ�ರು ಕು�ಾ�ತರ ಬ�� �ನ��ೕ
ಪ�ಸ�ಸುವವರ ಮಧ�ದ��, ��ಾ�ತ�ಾಗ ಬಯಸ�ೕ
ಇರುವ ಸದು��ಗಳ ಬ�� ನಮ� ���ದ��
ಬ�ಯು��ೕ�. �ಮ� ���ದ�� ಬ�ದು ಕ��.
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ಕನ�ನ ಕುದು�� ಸರ�ಾರರ�ೕಕರು...!

"ಉತ��ಷ�"ವನು� �ಡುಗ��ೂ��ದ ����ಸ�
ವೃಷಭ�ಾ�  �ೖ� ಅವ�ಗೂ, ನಮ� ಉತ�ಮ
�ಂಬಲ, �ಾಗ�ದಶ�ನ, ಸಹ�ಾರ, ಸಲ�ಗಳನು�
�ೕ�ದ ಪ���ಬ��ಗೂ ಹೃತೂ�ವ�ಕ
ವಂದ�ಗಳ�. ತ��ಲ�ರ ಆ�ೕ�ಾ�ದ �ೕ�ೕ
ಮುಂದುವ�ಯ�. ಸ���ಾರ �ಾ��
"ಉತ��ಷ�" �ೕ���ಾಗ�.

-ಗ�ೕ�  ��.  ಆ�

��ೕಮ : "�ಾಳ�" in ACTION 
ʼಲ�ಾ ಭಗ�ಾ� �ಾ�ʼ ಬಹಳಷು� ಜನ�� ���ರದ �ಸರು. ಅರವ�ೂ�ಂದು ವಷ�ದ
ಈ ಗುಜ�ಾ� �ಾ��ೕಣ ಮ�� ತನ� ಪ�ಯ ಅ�ಾ�ೂೕಗ���, ಪ����ತ
ಆಸ����ಂದರ�� �����ಾ� ಬಂದವ�ಾ�ದ�ಳ�. ಆಸ���ಯ �� ಭ�ಸುವ ಶ��
ಇಲ�� �ಾಪ� ಊ�ನತ� ಮುಖ �ಾ�ದ�ವ��, ಸ�ೕ�ಾ ಕ��ದ� �ೕಪ� ನ��
ಕಂಡ  �ಾ�ೕ�ಾತು �ಾ�ಾಮ� �ಾ�ರ�ಾ�.

ʼಬಹು�ಾನದ �ತ��ಂದ ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ತನ� ಪ�ಯನು� ಉ���ೂಳ�ಬಹುದು ಎಂ���ದ ಲ�ಾ
�ಣ�ಾತ�ದ�� �ಲ�ಣ, ಅದು�ತ, ಐ��ಾ�ಕ ��ಾ�ರ �ೖ�ೂಂ�ದ�ರು. ಮರು�ನ ಇಪ��ಾ�ರು �ೖ�ಯ ಆ
�ಾ�ರ�ಾ� �ಾ��� ನ�� ನೂ�ಾರು ಜನ ಓಡುಗರ ಮಧ�ದ�� �ೕ�ಯುಟು� �ಂತ ಲ�ಾ ನ��ಾಟ�� ಈ�ಾ�ದು� 
 ಸುಳ�ಲ�. ಆದ� ಅನಂತರ ನ�ದದು� �ೂೕಚಕ ಇ��ಾಸ...!



 ಬ��ಾಲ�� ಓ�ದ ಅರುವ�ೂ�ಂದು ವಷ�ದ ಲ�ಾ �ೂ�ೕ��� ಶೂ ಧ��ದ� ನೂ�ಾರು ಜನರನು� �ಂ���
ಜ��ದ�ಳ�. ಅದು ಅವಳ �ಜಯವ��ೕ ಅಲ�, ಅವಳ ಪ�ಯ �ೕ�ದ� ಆ�ಯ ��ೕಮದ �ಜಯ. ��ೕಮ�ಾ��
ಏನನೂ� �ಾಡಬಲ� ಆ�ಯ �ೖಜ �ಾಯ�ಪ�ವೃತ��ಯ �ಜಯ..! ನಮ��� ಬಹಳಷು� ಜನರು ನಮ�ನು� , ನಮ�
ಕುಟುಂಬವನು� ��ೕ�ಸು��ೕ�, ಆದ� ಈ ��ೕಮದ�� �ಾಳ�ಯ �ಾತ����ೕ? ಅಥ�ಾ �ೂೕ��ಯ��ೕ ಇ��ೕ?
ಎಂಬುದು ನಮ� �ಾ�ಡ�ೕ�ಾದ ಪ���. 

 ಲ�ಾಂತರ �ಾಲಗ��ರುವ ವ���ಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳ� ಮು��ರುವ�ದನು� ಕಂ���ೕ�. ಅ�� ಅಗತ�ಗಳ �ೂರ��ರ�ಲ�.
ಮ�ಯ��ದ�ರೂ ತಂ� �ಾ�ಯ ಮುಖವ��ೕ �ೂೕಡದ ಮಕ���ೂ�ೕ ಇ�ಾ�, ಅವರು ಮುಂ� �ಕ���
�ೂರನ�ದ� �ಮ�ೂೕಸ�ರ ಇ��ಲ� �ಾ���ಂದು �ೕಳ�ವ�ದ��ಂತಲೂ, ಈಗ ಸ�ಲ� �ಾಳ� �ೂೕ�ಸುವ�ದು
ಉತ�ಮ.
�ಾ��� �ೖ��ಂತ ಉತ�ಮ �ಾ� ��ೕಮದ ವ�ಕ�ಪ�ಸು��� �ೕ��ಲ�. �ನದ ಹತು� ��ಷದ ಆ���ೕ� �ಾಳ�
ನಮ� ಇ�ೂ�ಬ�ರ ಬ��ರುವ ��ೕಮವನು�, ��ೕ�ಯನು�, ��ೕಹವನು� ವ�ಕ�ಪ�ಸಲು �ಾಧ��ಾ�ಸುತ��. ��ೕ��ೂೕರ
ಜ�ಾ�ಾ��ಯ �ೂ�� ��ೕ�ಯ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನೂ� ��ದು�ೂ���ೕಣ. Take Right actions, to express
your care towards your loved ones, before its late..!

��ೕಮ�ಂದ� �ಾಳ� ಇ� ಆ���..! �ಾಳ� ಇಲ��ದ��
ಅದು ��ೕಮವಲ�. ನಮ�ನು� ��ೕ�ಸುವವ��ಾ� �ಾವ�
�ೕಡುವ ಸಮಯ, ಅ�ಾ�ೂೕಗ� ಅಲ��ೕ ಅಗತ�ದ��
ಪಕ�ದ�� ಕೂತು �ೕಳ�ವ �ಾಂತ�ನ, �ಾವ� ��ೕ�ಸುವ
ಕುಟುಂಬ�ಾ�� ನಮ� ಆ�ೂೕಗ�ವನು� �ಾ�ಾ��ೂಳ��ವ��
�ಾವ� �ಾಕುವ ಶ�ಮ ಎಲ�ವ� ��ೕಮದ ರೂಪವಲ��ೕ?
ಅಗತ�ಗಳ ಪ��ೖ�, ಕನಸುಗಳ �ಾ�ಾ�ಾದ ಭರದ��
�ಲ���� �ಾಳ�ಯನು� �ೂೕರಲು ಸಮಯ�ೕ
�ಗ�ರಬಹುದು.

Ganesh HR

�ಾ�ಾ� ಈ �ಾ���ಂದ �ಾಶ�ಾದ ದೃ�� ಮ��ೕ ಪ�ನಃ ಬರುವ �ಾಧ�� ಇಲ�. ���ನ ಸಂದಭ�ಗಳ�� �ೂೕವ�
�ೕದ� ಇಲ��ರುವ�ದ�ಂದ �ೂೕ� ಕ��ನ ��� ಎಂದು ��ದು �ೖದ�ರ�� ಬರುವ�ದನು� ಮುಂ�
�ಾಕು�ಾ��.�ೕಹದ�� ರಕ� ಒತ�ಡ ಇರುವ �ಾ��ೕ ಕ��ಗೂ ಒಂದು ���ಷ� ಒತ�ಡ ಇರುತ��. �ಾ�ಾನ��ಾ� ಕ��ನ
ಒತ�ಡ 10�ಂದ 20 ��ೕ(�ಾದರಸ) ಇರುತ��. ಈ ಅಂ��ಂತ ಒತ�ಡ ��ಾ��ಾಗ �ೂ��ೂ�ಾ ಇರಬಹು�ೕ ಎಂದು
�ೕತ��ೖದ� ಅನು�ಾ�ಸುವ�ದು ಸಹಜ. ಕ��ನ ಒತ�ಡ ಒತ�ಡ�ಾಪಕ ಯಂತ��ಂದ ಅ�ಯಲ�ಡುತ��.

�ೂ��ೂೕ�ಾ ಕ��ನ ಒಂದು ಗಂ�ೕರ�ಾದ �ಾ��.
ಸೂ�ಲ�ಾ� �ೕಳ�ವ��ಾದ� ಇದರ�� ಕ��ನ ಒಳ�ನ
ಒತ�ಡ ��ಾ�ಗುತ��. ಈ �ಾ�� ಗಂ�ೕರ�ಾಗಲು
�ಾರಣ�ೕ�ಂದ� ���ನ ಸಂದಭ�ಗಳ�� ಈ �ಾ��ಯ
ಇರುವ� �ೂ�ಾ�ಗುವ �ೂ��� ಕ��ನ ನರ�ಾದ ಆ���
ನರ�� ಬಹಳಷು� �ೂಂದ� ಉಂ�ಾ�ರುತ��. ಅಲ��ೕ
�ಾ���ಂದ �ಾ�ಾದ ನರವನು� ಮ��
ಪ�ನ��ೕತನ�ೂ�ಸಲು �ಾಧ��ಲ�. 

�ೂ��ೂೕ�ಾ

Swarnaprana Wellness, 
Certified Yoga Prana Vidya Healer 

Traier and Life Coach. 



      
�ಲ��ಂದು ಸಲ �ೂೕಗವನು� ಗುಣಪ�ಸ�ಾಗ� �ೖ���ದ �ಾಕ�ರುಗಳ� "ಮ�� �ೂೕ�" ಅ�ೂ�ೕದುಂಟು.
ಮ�� �ೂೕದ �ೂೕ�, �ಾನು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಬದುಕು��ೕ� ಎಂಬ ಗ�� ಮನ��ನ ��ಾ�ರ�ೂಂ��
��ಾನ�� �ೕತ���ೂಂಡು ಸಹಜ ಬದು�� ಮರ�ದ ಉ�ಾಹರ�ಗಳ� ನ��ದು���.
ಜ�ಾನು�ಾ� ವ����ಬ�ರು ಎಲ��ಗೂ �ೕ�ಾದವ�ಾ� ಬದು� �ಾ�ಾ�ಕ ಚಟುವ��ಗಳ��
ಸ��ಯ�ಾ�ದ�ವರು, ಅ�ಾ�ೂೕಗ��� ತು�ಾ��, �ೕಹ ಮನಸು�ಗ�ರಡೂ ಸಂಕಟ�� �ಲು� ಒ�ಾ��ದ�ನು�
�ಾವ� �ೂೕ���ೕ�. ಸ�ಾಜಕಂಟಕ�ಾ�, �ೕ�ಯ �ೌಕಟ�ನು� �ೕ�ದ �ೕವನ �ೖ��ಂದ
ಸಹ�ೕ�ಗ�� ����ಯನು�ಂಟು �ಾ�ದರೂ ಆ�ೂೕಗ�ವಂತ�ಾ�, ಹಣವಂತ�ಾ� ��ಯುವ�ದನು�
ಕಂ���ೕ�.

ಇದ�� �ಾರಣ ಅವರವರ ʼಮನ��ೕʼ ಎಂಬುದನು� ���ಾಗ �ಮ� ಅಚ���ಾ�ೕತು. ನಮ� �ೕಹದ��
ಎರಡು �ೕ�ಯ ಮನಸು�ಗ��. �ಾಗೃತ ಮನಸು�(conscious mind) �ಾಗೂ
ಸುಪ�ಮನಸು�(unconscious mind). ಪ��ಾಪ�ವ�ಕ�ಾ� �ಾವ� �ಾಡುವ ಪ���ಂದೂ �ಲಸ,

ಊಟ - �ಂ�, �ಾ��ಾರ-ವ�ವ�ಾರ, ಉ�ೂ�ೕಗ, ಕ��, �ೕಚ�ಗಳ�, ಎ�ಾ� ತರಹದ ಐ��ಕ ಚಲ�,

ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳನು� �ಾಗೃತ ಮನಸು� �ವ��ಸುತ��. ಸುಪ� ಮನಸು� ನಮ� �ೕಹ ಮತು� ಮನಸ�ನು�
ಮುನ��ಸುತ��. ನಮ� �ೕಹದ�� ನ�ಯುವ ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ �ಲಸಗ�ಾದ ಉ��ಾಟ, ಹೃದಯ ಬ�ತ,

�ೕಣ����, ರಕ�ಪ�ಚಲ�, �ದುಳ�, ��ೕಷ�ಾಂಶಗಳ �ೕರು��, ಕಶ�ಲಗಳ �ಸಜ��
ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳನು� ಇದು �ವ��ಸುತ��. ನಮ� �ಾವ�ಗಳ�,���,ಕನಸು,ಸೃಜನ�ೕಲ�,

ಅಂತದೃ���(Intuition), ಸಮ��ಗ�� ಪ��ಾರಗಳ�, ಅಸಂ�ಾ�ತ �ನಪ�ಶ�� ಇ�ಲ�ವ�ಗಳ �ವ�ಹ�
ಕೂಡ ಸುಪ� ಮನ��ನ��ೕ. ಮನುಷ�ನ �ೕವನ ��ಾನ �ಾಗೂ ಘಟ�ಗಳ �ೕ� �ೕಕಡ ಹತ�ರಷು� �ಾಗೃತ
ಮನ��ನ ��ತ�ಾದ� ಉ�ದ �ೂಂಬತು� �ೕಕಡ ಸುಪ� ಮನ��ನ �ಯಂತ�ಣ�� ಒಳಪ���. ಇದು
ಅಚ��ಯ ಸಂಗ��ಾದರೂ ಸತ��ಾ��.

ನಮ��� ���ನವರು �ಾಗೃತ ಮನ��ನ ���ಳ�ರುವ�ದ�ಂದ ಎ�ಾ� �ೕ�ಯ ಸಮ��ಗಳನು�
ಎದು�ಸ�ೕ�ಾಗುತ��. �ೕವನದ�� ಸುಪ� ಮನಸನು� ಅಳವ���ೂಳ�ಲು ಕ�ತ� ಬಹಳಷು� 
 �ೂಂದ�ಗಳನು� (ಆ�ೂೕಗ�, ಹಣ�ಾಸು, �ರು�ಾ�ಹ, �ೂೕ�ಾ�ತನ, �ೖಫಲ�ಗಳ�, ಸಂಬಂಧಗಳ��
�ರುಕು, ಅ�ಾಂ�, �ಾನ�ಕ ಒತ�ಡ...) ಪ�ಹ���ೂಳ��ವ�ದು ಸುಲಭ�ಾಗುತ��. ಸುಪ� ಮನ��ಂಬುದು
ಜ�ಾ�ಂತರದ ಅನುಭವಗಳ ಸಂಗ�ಹದ ಉ�ಾ�ಣ. ಆದ� ಇ�ೂ�ಂದು ಸಮ����..!

�ಾವತೂ� ಸುಪ� ಮನಸು� ಸ�ಯಂ ��ಾ�ರಗಳನು� ��ದು�ೂಳ��ವ��ಲ�. �ಾಗೃತ ಮನಸು� ದೃಢ
��ಾ�ಸ�ಂದ ಏನು �ೕಳ�ತ��ೂೕ ಅದನು� ಅತ�ಂತ ��ೕಯ��ಂದ ಸುಪ�ಮನಸು� �ಾ�ಸುತ��. ಸ�-

ತಪ�� ಅಥ�ಾ �ೖಜ-�ಾಲ��ಕ ಇವ�ಗಳ ವ��ಾ�ಸ ಗಳನು� ��ದು�ೂಳ�ಲು ಪ�ಯ��ಸುವ��ೕ ಇಲ�. ಸುಪ�
ಮನ��ನ ಈ ಅದು�ತ ಶ��ಯನು� ಉಪ�ೕ���ೂಂ�ೕ �ಲವರು ಗುಣಪ�ಸ�ಾದ ಅ�ಾ�ೂೕಗ�ವನು�
ಸ�ಪ���ೂಂ�ರುವ�ದು. 

ಮನ��ಂಬ ಅಚ��..!
ಪ���ಬ�ರೂ �ೕವನದ�� ಸಂ�ೂೕಷವನು� ಅ�ೕ�ಸು�ಾ��. ಇದು ಸಹಜ ಕೂಡ.

ಆದ� �ಲ���� ನಮ� ಬಯ�ಗಳ� ಈ�ೕರುವ��ಲ�. �ೕಳ� �ೕಳ� ಆ�ೂೕಗ�
�ೖ�ೂಟು� ಆಸ���� ಅ��ಾ� ಆ��ಕ�ಾ� �ೂರಗು��ೕ�.
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Mud �ರ� 
ಮ��ನ ಆ�� :ಭೂ�ಯ �ೕ���ಂದ 4-5 ಅ� ಆಳದ�� ಇರುವ
�ಾ�ನ� ರ�ತ ಶುದ� ಮಣು� 
����� ಮ��ನ ತ�ಾ�: ಮಣ�ನು� ��ಾ�� ಒಣ�� ನಂತರ ಶುದ��ಾದ
���ೕ�ನ�� 24-48 ಗಂ�ಗಳ �ಾಲ ��� ಇಡ�ಾಗುತ�� 
����� ಬಳಸುವ�ದು �ೕ� : ಶು��ೕಕ��ದ ಮಣ�ನು� �ೕ�ಾದಂತಹ
�ೕಹದ �ಾಗ�� ಹಚ��ಾಗುತ�� ಮ��ನ �ಾ�ನ ಇ�ೕ �ೕಹ��
ಅನುಗುಣ�ಾ� ಮಣ�ನು� ಹ�� 45 �ಂದ 60 ��ಷಗಳ  �ಾಲ
���ನ�� �ಂತು ನಂತರ ತ��ೕ�ನ �ಾ�ನ �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು. ಇ�ೕ �ೕ�
ಮ��ನ ಪ��ಯನು� ತ�ಾ�� �ೕ�ಾದ �ೕಹದ ಅಂಗಗ��
ಉಪ�ೕ���ೂಳ�ಬಹುದು ಉ�ಾಹರ�� ಹ�ಯ �ಾಗ ಮಂ�ಗಳ�
�ೂ��ಯ �ಾಗ �ನು� ಇ�ಾ�� .
ಉಪ�ೕಗ :
1)ಆಕು���ಶ� �ಂದುಗಳನು� ��ೕ�ೕ�ಸುತ��
2) �ೕಹದ ಉಷ��ಯ ಸಮ�ೂೕಲನ 
3) ರಕ� ಸಂ�ಾರವನು� ���ಸುತ�� 
4) ತ��� �ೂಳಪನು� �ೕಡುತ��

BRANDON BAYS ಎಂಬ ಅ�ೕ�ಕ� ಮ�� ತನ� �ೂ��ಯ�� ��ಯು��ದ� �ಾ��ಂಡು �ಾತ�ದ �ಾ�ನ��
ಗ��ಯನು� ಸುಪ� ಮನ��ನ ಶ��ಯ �ೕ� ನಂ�� ಇಟು� ಹ��ರಡು �ಾರಗಳ�� ಗುಣಪ���ೂಂಡರು. ತನ�
ಅನುಭವವನು� ಆ� "THE JOURNEY"ಎಂಬ ಪ�ಸ�ಕದ�� �ೕ��ೂಂ��ಾ��. ಅಲ��ೕ, ಆ� ಪ�ಪಂಚ
�ಾದ�ಂತ ಸುತು��ಾ� 'JOURNEY METHOD' ಎಂಬ ���ಾ� ಪದ��ಯನು� ತರ�ೕ� ��ರಗಳ ಮೂಲಕ
ಪ��ಾರ �ಾಡು���ಾ��. �ಲವ� ವಷ�ಗಳ �ಂ� ಇವರು �ಂಗಳ��� ಬಂ�ಾಗ ನನ� �ತ��ೂಬ�ರು ಅವರ
ತರ�ೕ� ��ರದ�� �ಾಗವ��ದ�ರು.
ಕೃತಕ �ಾಲನು� �ೂೕ���ೂಂಡ ಪದ���ೕ ಅರು��ಾ ��ಾ�, ಎವ��� �ಖರವನು� ಏ�ದ �ದಲ �ಾರ�ೕಯ
ಮ��. ಈ ಅ�ಾ�ಾರಣ �ಾಧ�� ಆ�ಯ �ಾಗೃತ ಮನ��ನ ದೃಢ ��ಾ�ರ ಮತು� ಸುಪ� ಮನ��ನ ��ೕರಕ
ಶ�� �ಾರಣ. ಸುಪ�ಮನ��ನ �ಾಯ�ದ ನಂ��ಯ �ೕ� SOUL HEALING, FAITH HEALING ಎಂಬ
ಪ�ಾ�ಯ ���ಾ� ಪದ��ಯೂ �ಾಧ��ಾ�ರುವ�ದು.�ೖದ��ೕಯ �ಾಸ�ದ�� ಬರುವ PLACEBO EFFECT
�ಾಗೂ NOCEBO EFFECT ಸುಪ� ಮನ��ನ ಅದು�ತ ಶ��� �ಾ��ಾ� �ಲ�ಬಲ�ವ�. 

�ಾ�ಾ� ಮನ��ಂಬುದು ಒಂದು ಅಚ��..!
ಶುಭ�ಾಗ�
���| ವೃಷಭ�ಾ�  �ೖ�

Dr Chaithanya D
NATUROPATHY PHYSICIAN LIFESTYLE COACH

Prof.Vrashabharaj Jain is a retired proffessor of Physics, Author, a Pranic Healer,
Consultant and Trainer in Yoga Prana Vidya Complementary energy healing, NLP
Master practitioner, HRD trainer and a personal & professional counsellor. His
book "Child, the light of life", published in Kannada, English and Malayalam is a
must read for all those who love their children.

Health Bit



       �ಾಕಲು ��ಸು� ಇಲ�ದ,  ಅ��ಸು� �ೂಡಲು ಗ�� �� ಇಲ�ದ �ವಸ�ಂದ ��ದು ನಮ��ೕ ಸ�ಂತ ಕಟ�ಡ
�ಾಗು �ಾ�ಾ�ದ�ಂತ ನಮ��ೕ ಓದುಗರನು� �ೂಂ�ರುವ �ಾ��� ಜನ��ಸಂ � �ಸ�ಾದ ನಮ� ಸಂಪದ
�ಾಲು ಪ���� ಈಗ 14 �ೕ ವಷ�....!!
ಕಷ�ದ�� �ೂ��ಾದ ಎ�ಾ� ಓದುಗ��,ಬರಹ�ಾರ��, �ಾ�ೕ�ಾತು�ಾರ��,ನನ� �ೂೕ� �ೂೕ� ನಮನಗಳ�...  
�ಾ� ಬಂದ �ಾ�ಯ�� ಮುಳ�� ಕಲು�ಗ�ರಬಹುದು... ತಲುಪ���ರುವ ಗಮ�ದ�� �ಳ�ನ ಪ��ಾಶ� ಇ�..�ಾ�
ಬಂದ �ಾ� �ೕವಲ ಹ��ಾಲು� ವಷ�....!  �ಾಗ�ೕ�ಾದ �ಾ� ಸಮುದ�ದಷು� ಆಳ ಮತು� ಆ�ಾಶದಷು�
ಅನಂತ�ಾ��.....
�ೂ�ಯ�� �ಂತು ಸಹಕ�ಸು��ರುವವ��, ದೂರದ��ೕ�ೂ�ೕ ಇದ�ರೂ ನಮ� ಸಂಪದ �ಾಲು ಪ���
ಒ��ಯ�ಾಗ� ಅಂತ ಹರಸುವವ��, ಎ���� �ಾದ���ೕ ಅ���ಾ� ನಮ� 'ಸಂಪದ �ಾಲು' ಪ��� ಅಂತ ��ಸುವ
���ೕ�ಾ��ಸುವ ಆ��ಕ �ಂಬಲವ� �ೕ�ದಂ� ಎ�ಾ� ತರಹದಲೂ� ಗ���ಾ� �ೂ� �ಂತ ಓದುಗ �ೕವ��ೕ
�ಾ�ರದ ಶರಣು...... �ಮ� ಸಹ�ಾರ ಪ���ಣವ� ಮುಖ�......
�ೂೕಟದ�� �� ��ದ� ಕ� ��ಯುವ��ಲ�ವಂ� �ಾ� ಜನ �ಾ��� ಜನ��ಸಂ ���ದ� ����
�ಾ�ಾ��ೕ �ದು��ೂೕಗುತ��.....ಒ��ಯ �ಲಸ�� �ಮ� ಸಹ�ಾರ ಅತ�ಗತ�.....

�ಮ� ��ೕ�ಯ

 

      ಹಲವ�� ಕತ��ನ ಬ�� ಭಯ�ರುತ��. ಆದ�,ಕತ�� ಎಂಬುದು ಭಯ ಪಡ�ೕ�ಾದ �ಷಯವಲ� ಅಥ�ಾ
ಕತ��ಯನು� ಎದು�ಸುವ �ೖಯ�ವ� �ೕ�ಂ�ಲ�..! ಕತ��ಯ ��ಾರ�� �ೕ�ರುವ�ದು �ೕವಲ ಒಂ�ೕ, ಅದು
"�ಳಕು"..! ಹಲ�ಾರು ದು���ಗ�� ದುಜ�ನರ �ಾಯ���ಂತಲೂ ಸಜ�ನರ �ೌನ�ೕ �ಚು� �ಾರಣ�ಾ�ರುತ��
ಇದ�� ಕುರು�ೕತ��ೕ �ಾ�. ಅ�ೕ �ೕ� ನ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಯ �ೖಭ�ೕಕರಣ�� ಮೂಲ�ಾರಣ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಯ
�ೖಭ�ೕಕರಣ ಆಗ�ರುವ�ದು.
�� ಇಂಟ� �� ಪ���ಗಳ� ಎ�� �ೂೕ�ದರೂ ��� �ೖ� �ಾಗೂ ��ಂ ಆ�ಾ�ತ ಚಲನ�ತ�ಗ�ೕ
ತುಂ�ರುವ�ದನು� ಕಂಡು �ೕಸತ� ಯುವಕ�ೂೕವ��� �ೂ�ದ �ಾಗ��ೕ �ಾ��� ಜನ��ಸಂ. ಸಂಪ
ಎಂಬ�� �ಾ�ರಂಭ�ಾದ �ಾ��� ಜನ��ಸಂನ "ಸಂಪದ �ಾಲು" ಇಂದು ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ಾ�ದ�ಂತ ಲ�ಾಂತರ
ಓದುಗರನು� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ���� ಆಕ��ಸು���. Be Positive, ಎಂದು �ೕಳ�ವ ಹಲ�ಾರು ಜನರ ಮ�� 14
ವಷ�ಗ�ಂದ Being Positive ಎಂದು �ೂೕ�ಸು��ರುವ ಪ�ಟ� ಪ�ಟ� ����ಟು� ��ದ �ಂಕ�ೕ� ಸಂ�ಾ
ಅವರ ಸಂಪದ �ಾಲು, "ಉತ��ಷ�"ದ ಜನನ�� ��ೕರಕವ� �ೌದು. ಹ��ಾಲ��ೕ ವಸಂತ�� �ಾ���ರುವ ಸಂಪದ
�ಾ�� ಶುಭ�ೂೕರು�ಾ�, �ಂಕ�ೕ� ಸಂಪ ಅವರ�ೕ �ಾತು �ಾಗೂ ಸಂಪದ �ಾ�ನ �ಾ��ಯನು�
ಹಂ��ೂಳ������ೕ�.

                                                                                         �ೕಂ ಉತ��ಷ�

ಕಮ��ೕ�

�ಂಕ�ೕಶ ಸಂಪ ಓ�ಸಂಪದ�ಾಲುಪ���
For subscription:

9448219347
Account Name: 

SAMPADA SAALU
Bank of Baroda.
Sagara Branch

SB account 
81620100007287

IFSC code: BARB0VJSAGA
MICR code : 577012403



ಈ �ಾಗ ಮಧು�ೕಹ�ಾ��ಾದ ಇನು��ನನು� ಸ��ಸುತ��. ಇದು �ೕರ ರಕ��ೂಳ�� �ೕರುತ��. ಇನು���
ಇಲ��ದ�� �ೕಹದ�� ಗೂ��ೂೕ� ಸಕ��ಯ ಅಂತದ�ಹನ�ಾಗ� ಮೂತ�ದ�� �ಸ��ತ�ಾಗುತ��. ಇದ�ಂದ �ೕಹ
ಕೃಶ�ಾ� ಮೃತು��ೕ�ಾಗುತ��. �ೕ� �ೕ�ೂೕ�ೕರ�ಾಂಗದ ಬ��ಾ��ವ �ಷ�ವನು� ಸಕ��� �ೕ���ದ�
ಅಂತ�ಾ��ವ ಸಕ��ಯನು� ದ�� ಶ��ಯನು� �ಡುಗ��ಾಡುತ��. ಈ �ೕ� �ೕ�ೂೕ�ೕರ�ಾಂಗ �ಾಲು� ಗ�ಂ�ಗಳ
�ಲಸಗಳನು� �ಾಡುತ��. ಇದರ 85 �ಾ�ಂ ತೂಕದ�� �ೕವಲ 1.3 �ಾ��ನಷು� ��ಾ�ಳ�ಾಗ��.
ಇದರ ಉದ� 12 - 15 �ಂ �ೕ. ಇದನು� ತ�, ಕತು�, ಮುಂಡ �ಾಲಗ�ಂಬ �ಾಗಗ�ಾ� �ಂಗ�� ವ��ಸ�ಾ��. ಈ
ಅಂಗ ಉದರದ�� �ನು� ಮೂ�ಯ ನಡು�� �ಕ� ಕರು�ನ �ದಲ �ಾಗ�ಾದ �ಲ�ರು�ನ (�ಾ�ದಶಂತ�,
��ೕ�ನ�) �ಾ�ನ�� �ೂಂ��ೂಂ��. ತ��ಂತ �ಾಲ ತುಸು �ೕಲ�ಟ�ದ�� ��ೕಹದ �ಾ�� ಅಂ��ೂಂ��.

Pancreas / �ೕ�ೂೕ�ೕರ�ಾಂಗ

ಜಠರ�ಂದ �ಾಗಶ: �ೕಣ��ಾದ ಆ�ಾರ
ಬರುತ��ೕ �ಲ�ರುಳ ���ೕ�� ಎಂಬ
�ೕ�ೂೕ�ೕರಕ �ಾ�ವ �ೂೕದಕವನು� ರಕ���
ಸು�ಸುತ��. ಇದ�ಂದ �ೕ�ೂೕ�ೕರಕ
ಚುರುಕು�ೂಂಡು ತನ� ರಸವನು� ಅ�ಾಧ�ಾ�
ಸ��� �ಾಳದ ಮೂಲಕ �ಲ�ರು��ೂಳ��
ಕಳ��ಸುತ��. �ೕ� ಇದು �ಾ�ೕ �ಾಗಶ: ಒಂದು
ಒಳರಸವನು� ಸು�ಸುವ ಗ�ಂ��ಾದರೂ ತನ���ೕ
�ೂೕ�ಸುವ ಇ�ೂ�ಂದು �ಾ�ೕ���ಂದ
ಪ��ಾ�ತ�ಾಗುತ��.
�ೕಕ�ಾ 60 ಜನರ�� �ತ��ಾಳ
�ೕ�ೂೕ�ೕರ�ಾಂಗ �ಾಳಗಳ� ಒಂ�ೕ ರಂಧ�ದ
ಮೂಲಕ ತಮ� ರಸಗಳನು� ಸ��ಸುತ��. �ಲವ�
ಸಲ ಈ �ಾ�ಾನ� ರಂಧ�ದ�� �ತ�ಕಲು�
(�ಾ�ಲು�ಲ� - ಅಶ��) ����ೂಂಡ�
ಅಡಚ��ಾ� �ತ� �ೕ�ೂೕ�ೕರಕ
�ಾಳ�ೂಳ�� ನು�� �ೕ�ೂೕ�ೕರಕ ರಸದ
�ಣ�ಗಳನು� ಚುರುಕು�ೂ�ಸುವ�ದ�ಂದ
�ೕ�ೂೕ�ೕರ�ಾಂಗದ ಮತು� ಸುತ��ನ ಅಂಗ
ಅಂ�ಾಂಶಗಳ� �ೕಣ��ಾ� �ಾ�ಣ�� ಅ�ಾಯ
ಉಂಟು�ಾಡುತ��

  �ೕ�ೂೕ�ೕರ�ಾಂಗ ಆ�ಾರ ಪಚನ���ಯ��
ಪ��ಾನ �ಾತ� ವ�ಸುವ �ೕಣ�ರಸವನು� ಸ��ಸುವ
ಅಂಗ (�ಾ�����ಾ�). ಆದ� ಇದರ �ಾತ� �ೕರ
�ಕ�ದು. ತೂಕ �ೕವಲ 85 �ಾ��. ಇದು ಸ��ಸುವ
ರಸದ�� ���ೕ�ೕ� �ಷ� ಮತು� �ದಸು�ಗಳನು�
ಪ��� �ೕ��ಸುವ ಮೂರು ಶ��ಯುತ �ಣ�ಗ��.
�ನ�� 1 - 1 1/2 �ೕಟ�ನಷು� �ೕಣ�ರಸವನು�
ಸ��ಸುವ���. ಇದರ �ಾಳ�ಾಗದ �ಾ�ವ�ೕ
�ೕಣ�ರಸ. �ಾಳ�ಾಗದ �ೂ�� ��ಾ�ಳ�ಾಗವ�
ಇ�.

Shilpa Ganesh
Swarnaprana Wellness,

Yoga Prana Vidya Healer
& Traier

(�ಾ�� ಕೃ�: ಅಂತ�ಾ�ಲ)
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