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Wibroniki Sai … ku doskonałości w dostępnej opiece zdrowotnej – darmowej dla pacjentów 

Biuletyn Wibroniki Sai 
www.vibrionics.org 

“Kiedy tylko napotkasz osobę, która czuje się źle, która jest zniechęcona, niepocieszona lub chora, 
tam znajduje się pole dla twojej bezinteresownej słuŜby”                                     …Śri Sathya Sai Baba 
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Z Biurka Doktora Jit K Aggarwala  

Drodzy praktycy Wibroniki, 

Gdy tylko rozesłaliśmy nasze pierwsze inauguracyjne wydanie tego biuletynu, zostaliśmy zasypani 
powodzią listów od praktyków z całego świata. To wspaniale móc usłyszeć, jak bardzo podobała się 
wam nasza inicjatywa i dla jak wielu uŜytkowników Wibroniki okazała się uŜyteczna. Pewna pani ze 
Stanów napisała do nas o tym, Ŝe uŜyła remediów wspomnianych przez nas w jednym z opisanych 
ostatnio  przypadków,  by  leczyć  pacjenta  z  podobnymi  objawami  i  uzyskała  wspaniałe  efekty! 
Oczekujemy na dalsze listy z opisem udanych wyleczeń i mamy nadzieję otrzymywać opisy innych 
inspirujących  przypadków,  by  móc  je  opublikować  w  przyszłości.  Troska  i  dzielenie  się  są  celem 
naszego biuletynu. 

Z pewnością zadowoli was fakt, iŜ 17 września 2010 roku nasz ukochany Swami fizycznie pobłogosławił 
pierwsze wydanie biuletynu Wibroniki (zobacz zdjęcie w załączeniu). Trzymał go w swoich dłoniach i 
przeglądał całe cztery  strony,  a potem  zabrał ze  sobą  do  swojego  domu.    Jest  to jeszcze  jedno 
potwierdzenie Jego Boskiego błogosławieństwa dla pracy, którą wykonują nasi wibronicy na całym 
świecie. 

Healerzy szkoleni przed rokiem 2007 uczyli się posługiwać maszynką zwaną Sai Ram Healing Vibration 
Potentiser. Z waszych listów wynika, Ŝe niektórzy z nich nie wiedzą o 108 Codziennych Kombinacjach 
(zwanych w opisach przypadków jako CC). 108 Codziennych Kombinacji to zestaw gotowych do 
natychmiastowego uŜycia remediów sporządzonych do leczenia ponad 900 przypadków chorobowych 
opisanych w indeksie ksiąŜki pod tytułem „108 Codziennych Kombinacji” wydanej w 2008 roku. Jest to o 
wiele łatwiejszy w uŜyciu system. Wszyscy nowi praktycy Wibroniki są teraz szkoleni w uŜywaniu tych 
kombinacji. 

W marcu 2008 roku Swami fizycznie pobłogosławił pudełko-matrycę stu ośmiu kombinacji i od tamtej 
pory praktycy otrzymują wspaniałe rezultaty. Jeśli aktywnie praktykujesz Wibronikę i chciałbyś otrzymać 
pudełko-zestaw kombinacji, zacznij przysyłać comiesięczne raporty podając liczbę godzin sewy i liczbę 
przyjętych pacjentów, by przy okazji następnej wizyty w Prasanthi Nilayam móc otrzymać ten zestaw. 

Jak zawsze jesteśmy otwarci na sugestie dotyczące ulepszenia naszego biuletynu i na pomysły, co 
moŜemy zawrzeć w następnych numerach. Proszę poświęcić kilka minut i przysłać nam swoje 
komentarze lub pytania, czy problem wydaje się mały czy duŜy, proszę, piszcie.  
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Wasze listy będą mile widziane.Oczekujemy nadal waszego wsparcia i miłości. Kontynuujcie waszą 
wspaniałą pracę.  

W słuŜbie Sai, 

Jit Aggarwal 

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

 Prawo, o Którym Powinniśmy Pomyśleć   

Istnieje propozycja ustawy w UK i Europie (która ma wejść w Ŝycie 1 kwietnia 2011 r.) i w USA, która 
zabrania legalnej sprzedaŜy zdrowotnych i dietetycznych suplementów, takich jak witaminy i minerały, 
jak równieŜ naturalnych ziół, specyfików ajurwedyjskich i innych produktów medycyny alternatywnej. 
Zostało to juŜ uprawomocnione w Australii. 

Pomimo tego, Ŝe remedia wibroniczne nie zawierają Ŝadnej fizycznej  substancji, czujemy,  Ŝe  nasi 
healerzy mogą zechcieć wyrazić swoją dezaprobatę i wielką niechęć z powodu drakońskich zasad 
proponowanej  ustawy,  która ogranicza prawa i wolność  człowieka. Wiele klinik naturalnych  terapii, 
sklepów zdrowotnych i biznesów zostanie zamkniętych z tego powodu. UniemoŜliwi to równieŜ ludziom 
utrzymanie zdrowia przez uŜywanie produktów, które przez lata stosowania okazały się skuteczne, jak 
równieŜ nietoksyczne, w przeciwieństwie do większości leków konwencjonalnych, których niepoŜądane 
skutki znane są równieŜ od lat. 

Jako Ŝe ustawa ta mogłaby mieć zastosowanie na całym świecie, uwaŜamy, Ŝe praktycy wibroniki mają 
prawo wiedzieć o tym, co się dzieje, po to, by mogli podjąć właściwe działanie.Na przykład, praktycy w 
Wielkiej Brytanii mogą podpisać petycję, zanim ustawa ta stanie się obowiązującym prawem. 

http://www.ipetitions.com/petition/joininghandsinhealth/#sign_petition 

Istnieje równieŜ wysoce wiarygodne wideo “Joining Hands in Health”, które podaje informacje na temat 
tego nowego proponowanego prawa. 

http://www.grammasintl.com/html/campaigns/jhih_videos.asp 
Narratorem wideo jest Dame Judi Dench, występują w nim równieŜ waŜne osoby, takie jak kongresmeni i 
wyŜsi urzędnicy z the Food and Drug Administration of USA. W filmie tym wspomina się o światowych 
organizacjach, takich jak WHO i World Trade Organisation – nieoficjalnych ciałach światowych rządów. 
Stańcie się świadomi i niech wasz głos stanie się słyszalny. Informacje na ten temat  znajdziecie teŜ na 
polskiej stronie: 
http://www.stopcodex.pl/2010/09/wielka-farmacja-a-ziola-ue/ 
 

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

 Sywność Genetycznie Modyfikowana  

Inną ogromnie waŜną  kwestią jest Ŝywność  modyfikowana genetycznie, zwana GM lub GMO. Aby 
chronić zdrowie naszych rodzin i pacjentów, naleŜy poświęcić tej kwestii sporo uwagi. 

Bóg, reprezentowany w postaci Matki Natury, wyraŜa swą troskę i miłość dla ludzkości dostarczając nam 
wiele ziół i roślin wykorzystywanych w procesie leczenia. Wielu nazywało nasze połączenie z ziemią i ze 
środowiskiem „Siecią śycia”. Obecnie nauka i ci, którzy wykorzystują naukę w biznesie dla uzyskania 
wielkich profitów, nie tylko robią pieniądze produkując toksyczne leki, by „leczyć” choroby, ale próbują 
teŜ powstrzymać ludzi od korzystania z suplementów diety i ziół. Zmodyfikowali równieŜ  genetyczny 
wzór ziaren setek zbóŜ, owoców i warzyw spoŜywanych przez ludzi i zwierzęta. 

SpoŜywanie przetworzonej genetycznie Ŝywności będzie miało szeroko zakrojony negatywny wpływ na 
nasze zdrowie i zdrowie przyszłych pokoleń. Bardzo mocno zachęcamy healerów, by badali i dochodzili 
niebezpieczeństw GMO i mówili o tym głośno. Wszyscy na całym świecie moŜemy pomóc informując 
naszych przyjaciół i sąsiadów o niebezpieczeństwach dotyczących zdrowia. Świadomość jest siłą, 
podczas gdy ignorancja jest potencjalnym zagroŜeniem. Poza tym, co moŜe być waŜniejsze od zdrowia i 
dobrobytu naszych rodzin, naszych braci i sióstr na całym świecie? Więcej informacji na temat GMO 
znajdziecie na: Google : Genetically Modified Foods. Adresy polskich stron związanych z GMO: 
 

http://stopgmo.org/start.htm  oraz  http://www.stopcodex.pl/gmo/ 

********************************************************************************************** 
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 Przypadki Chorób Leczonych Przy uŜyciu 108 

Codziennych Kombinacji 
 

1. Pęknięty wyrostek 2733…Indie
 

16-letni chłopiec narzekał na ciągły ból brzucha po prawej stronie, jak równieŜ na tworzenie się gazów, 
przez ostatnie trzy miesiące. Ultrasonograf wykazał ostre zapalenie wyrostka z perforacją (otworem), jak 
równieŜ guzek po prawej stronie podbrzusza. Chirurg zalecił natychmiastową operację, lecz z powodu 
biedy jego rodzice odmówili. Skontaktowali się z healerem wibroniki, który podał następujące remedium: 
CC4.3 Appendicitis (zapalenie wyrostka) + CC21.11 Abscess (ropień, wrzód) + CC3.1 Heart Tonic 
(tonik na serce) ...6TD (6 razy dziennie) 

Po 6 tygodniach guzek zniknął, ból zmalał o 75%, ale nadal czasami pojawiały się gazy. Kombinacja 
została zmieniona na: 
CC4.3 Appendicitis (zapalenie wyrostka) + CC21.11 Abscess (ropień, wrzód) + CC4.10 Indigestion 
(niestrawność) 
Po  następnym  miesiącu  ból  zniknął  w  90%,  ale  nadal  utrzymywały  się  wzdęcia.  Do  powyŜszej 
kombinacji została dodana kombinacja na wzmocnienie CC12.2 Children’s Tonic (tonik dla dzieci). 
Miesiąc potem pacjent nie odczuwał juŜ Ŝadnego bólu, ale nadal miewał wzdęcia, więc healer dodał 
jeszcze CC4.2 Liver and Gall Bladder Tonic (tonik na wątrobę i pęcherzyk Ŝółciowy). Dwa miesiące 
później pacjent nie miał juŜ  wzdęć i był szczęśliwy i pełen energii. Kontynuował branie kombinacji 
jeszcze przez jakiś czas, by utrzymać dobre zdrowie. 

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

2. Powtarzające się poronienia 2763…Indie
 

Ten healer miał pacjentkę, która miała za sobą cztery poronienia. Podał jej CC8.1 Female Tonic (tonik 
dla kobiet) + CC8.2 Pregnancy (tonik na ciąŜę) od początku następnej ciąŜy. Pacjentka brała tę 
kombinację przez całą ciąŜę i szczęśliwie urodziła zdrowe dziecko. 

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

3. Choroba afektywna dwubiegunowa 2640…Indie
 

Psychiatra odesłał jednego ze swoich pacjentów (zresztą lekarza) do tego healera. Pacjent, 45-letni 
męŜczyzna,  juŜ  od  dłuŜszego  czasu  cierpiał  na  chorobę  afektywną  dwubiegunową.  Leczył  się  u 
psychiatry juŜ 25 lat i w tym czasie zaŜywał juŜ 12 rozmaitych lekarstw. Healer podał mu kombinacje 
CC15.2  Psychiatric  Disturbances…(zaburzenia  psychiatryczne)  trzy  razy  dziennie  oraz  CC15.6 
Sleep Disorders (zaburzenia snu) do zaŜywania o 7.00 i o 9.00 wieczorem. 

Po trzech miesiącach psychiatra zredukował dwa z zaŜywanych przez pacjenta leków alopatycznych, a 
kilka miesięcy później resztę z nich oprócz jednego. Pacjent miał go zaŜywać tylko w razie potrzeby. 
Healer mówi, Ŝe teraz, po roku, pacjent jest w dobrym zdrowiu i z nowym pozytywnym nastawieniem do 
Ŝycia. 

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

4. Guz mózgu 2749…Nowa Zelandia 

Dorosły pacjent miał guz mózgu, który wymagał operacji. Po operacji lekarz specjalista poinformował 
rodzinę pacjenta, Ŝe zostało mu jeszcze 14 miesięcy Ŝycia.  Pacjent i rodzina nie poddali się „diagnozie” i 
nie porzucili nadziei na wyzdrowienie. Zwrócili się do healera, który przypisał: 
CC2.1 Cancers - All (nowotwory wszystkie) + CC2.3 Tumours (guzy) + CC12.1 Adult Tonic (tonik 
dla dorosłych) + CC18.1 Brain & Memory Tonic (tonik na mózg i pamięć)...TDS (3 razy dziennie) i 
aby uniknąć infekcji, CC9.2 Acute fever...(ostra gorączka) OD, ale TDS, gdyby wystąpiła infekcja. 

Healer równieŜ poradził pacjentowi, by przeszedł na dietę stricte wegetariańską z duŜą ilością świeŜych 
warzyw, owoców, soków, pszenicznej i jęczmiennej trawy, minerałów, witamin i oleju lnianego z białym 
serem. 

W tym samym czasie pacjent został poddany terapii naświetlań. Terapia ta nie miała dla niego Ŝadnych 
skutków ubocznych, oprócz znacznej utraty wagi. Healer dodał CC4.1 Digestion Tonic TDS (Tonik na 
trawienie) i waga wróciła do normy po kilku tygodniach. 
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 Po trzech miesiącach pacjent poczuł się duŜo lepiej, jednak wyniki krwi były niebezpiecznie niskie z 
powodu genetycznej choroby krwi, która spowodowała talasemię. Lekarz zalecił transfuzję krwi, której 
jednak uniknięto po zaledwie dwóch dawkach CC3.1 Heart Tonic (Tonik na serce)! 

10 miesięcy po leczeniu kombinacjami wibronicznymi pacjent wykonał analizę krwi i rezonans 
magnetyczny w szpitalu. Wyniki zadziwiły lekarzy, którzy prawie nie mogli uwierzyć, Ŝe taki śmiertelny 
przypadek mógł zostać całkowicie wyleczony. Healer podkreślił, Ŝe zarówno pacjent codziennie modlił 
się z miłością i oddaniem do naszego ukochanego Sai Baby,  jak i cała jego rodzina oraz healer i rodzina 
healera. W swoim raporcie pisze: „Wiemy, Ŝe człowiek leczy, ale Bóg uzdrawia”. 

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

5. UzaleŜnienie od opium i innych narkotyków 2638…Iran
 

Wielka szkoda, Ŝe healer nie podał więcej szczegółów w poniŜszych przypadkach: Jeden z jego pacjentów 
był uzaleŜniony od opium od siódmego roku Ŝycia, ale po zaŜyciu kombinacji CC15.3 pokonał nałóg w 
krótkim czasie. 

Inny pacjent cierpiał na ból ramienia i szyi od ośmiu miesięcy, ale po podaniu kombinacji na mięśnie i 
stawy CC20.2 nie odczuwa Ŝadnego bólu. 

Dwóch pacjentów cierpiało na migrenowe bóle głowy od wielu lat. Po regularnym zaŜywaniu  CC11.6 

Migreny, obydwaj pacjenci zostali uwolnieniu od straszliwych bólów. 

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

Uwaga:  Jeśli  healerzy mają  przypadki,  które  uwaŜają  za  ciekawe  i  nadające  się  do 
publikacji w tym biuletynie i które mogą posłuŜyć innym healerom za inspirację, powinni je 
moŜliwie w pełni udokumentować, podając wiek pacjenta, czas trwania choroby, uŜyte 

kombinacje, czas trwania leczenia i kaŜdą inną waŜną informację. 

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

 Kącik Odpowiedzi   

1. Pytanie: Czy remedia wibroniczne moŜna podawać, gdy pacjent bierze juŜ leki homeopatyczne? 
Odpowiedź: Homeopatia współdziała z leczniczymi wibracjami! Jednak niektóre leki 
homeopatyczne mogą  zostać  zneutralizowane  przez  niektóre  wibracje,  więc  aby  zachować  
bezpieczeństwo,  nie podajemy   wibracji,   gdy   pacjent   bierze   leki   homeopatyczne   i   one   
pomagają.   Jeśli   leczenie homeopatyczne nie pomaga, wtedy pacjent moŜe  zaprzestać leczenia 
homeopatycznego i rozpocząć branie wibracji. 

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

2. Pytanie: Czy wibracje moŜna przypisać pacjentowi, który stale bierze leki alopatyczne? 
      Odpowiedź: Tak, wibracje współpracują z lekami alopatycznymi (łącznie z chemioterapią), więc 
moŜna je brać razem. Jednak, jeśli ma miejsce polepszenie zdrowia, dawka leku alopatycznego powinna 
być stopniowo redukowana. Pacjent powinien uzyskać poradę od swojego lekarza, co do sposobu 
redukowania leku. 

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

3. Pytanie: A co w razie, gdy popełnię błąd i przypiszę niewłaściwe wibracje i jaka jest moja sytuacja 
prawna? 

     Odpowiedź: Wszystkie nasze wibracje są wibracjami uzdrawiającymi, są całkowicie nieszkodliwe, nie 
mają Ŝadnych  skutków ubocznych, więc moŜna  je przypisywać z wiarą i zaufaniem. Kiedy słuŜysz  z 
miłością, Bóg chroni cię. Nie robisz niczego nielegalnie, gdy słuŜysz swoim pacjentom z miłością. Nie 
działasz jako lekarz, ale po prostu harmonizujesz energię w ciele pacjenta. Kuleczki cukrowe moŜna 
traktować  jako  prasadam  Baby.  W  wątpliwych  przypadkach  powinieneś  podpisać  buteleczki “tylko 
pastylki cukrowe”. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. Pytanie: Czy wibracje moŜna przypisać pacjentowi, który obecnie bierze witaminy i wodę z alg? 
Odpowiedź:  Tak,  uzdrawianie  wibracjami jest na ogół  dodatkiem  do innych  naturalnych  
produktów zdrowotnych i suplementów diety. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. Pytanie: Jak długo wibracje utrzymują się w kulkach? 
     Odpowiedź: Wibracje mogą utrzymywać się do trzech miesięcy pod warunkiem, Ŝe są 
przechowywane właściwie i nie są wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych czy na 
silne pole elektromagnetyczne, takie jak promieniowanie z komórek, komputerów, telewizji i innych. 

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

6. Pytanie: Jak waŜne jest fizyczne i psychiczne zdrowie healera w czasie przygotowywania remediów 
wibronicznych? Czy to w porządku, jeśli healer przygotowuje remedia, gdy jest zestresowany, 
smutny lub  przygnębiony?  Czy  moŜemy  przygotowywać  remedia,  jeśli  sami  jesteśmy  chorzy,  
przeziębieni, mamy gorączkę lub atak migreny? 

     Odpowiedź: Dobrze jest, gdy healer jest zdrowy fizycznie i psychicznie. Kiedy jesteśmy 
zaangaŜowani w słuŜbę uzdrawiania, często moŜemy podlegać swoim własnym nastrojom smutku czy 
przygnębienia, itd., gdy  staramy  się  pomóc  pacjentowi  w  jego  problemie.  Tak,  to  jest  w  porządku,  
gdy  przypisujemy remedia, gdy sami nie czujemy się najlepiej, pod warunkiem, Ŝe: a. jesteśmy w stanie 
jasno myśleć, b. zanim zaczniemy sesję, jesteśmy w stanie pomodlić się do Swamiego z czystym 
umysłem, by prosić o Jego prowadzenie i wsparcie. 

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

7. Pytanie: Czy skuteczność remedium zmniejszy się, jeśli nie zapiszę szczegółów dotyczących 
procesu leczenia w karcie pacjenta? Czasem przypisujemy dla członka rodziny powiedzmy 
CC9.2 podejrzewając początek grypy lub przeziębienia (niezbyt powaŜnego) lub czasem pacjent 
nie ma czasu na dłuŜszą  rozmowę, gdy healer się spieszy. I mimo, Ŝe moŜemy  uzupełnić 
szczegóły w karcie później, czy to wpływa na efektywność procesu leczenia?  Czy karta pacjenta 
jest tylko po to, by móc śledzić proces leczenia i notować osiągnięcia lub dla celów prawnych? 

     Odpowiedź: Nie, to NIE wpływa na skuteczność remediów. Zapisów nie dokonuje się po to, by 
móc notować osiągnięcia, one słuŜą równieŜ jako przypomnienie tego, co zostało podane przy 
wcześniejszej wizycie, słuŜą healerowi, by mógł odnieść się do podobnego przypadku później. 
MoŜesz nie zawsze dokładnie pamiętać, co podałeś poprzednio, więc najlepiej jest to zapisywać. 
Jest równieŜ waŜne, by pamiętać, Ŝe jeśli przypadek jest wyjątkowo interesujący i naleŜałoby go 
przesłać do niniejszego biuletynu, naleŜy podać wszystkie istotne szczegóły. 

Czy macie jakieś pytanie do dr. Aggarwala? Przyślijcie je na adres: news@vibrionics.org 
 

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

  Boskie słowa Mistrza Healerów  

“Boskie  Imię  (twoje  ulubione)  jest  panaceum  na  wszystkie  choroby  na  świecie.  Nie  ma  nic 
słodszego od Boskiego Imienia. Intonowanie Imienia jest najłatwiejszą ścieŜką do Boga. Święte Imię 
posiada moc, która moŜe sprawić, Ŝe Bóg i wielbiciel zatańczą w jednej parze”.   …Sathya Sai Baba 
 

“Sewa, słuŜba otwiera oczy człowieka na pełną jedność stworzenia. Najłatwiejszym i najbardziej 
owocnym wyrazem  dharmy (prawości) jest obecnie podejmowanie słuŜby jako wielbienia Boga 
wszędzie wokoło. Dedykuj wszystkie swoje umiejętności, talenty, bogactwo i wykształcenie/wiedzę 
Ŝyjącemu uosobieniu Boga wokół ciebie. To jest dharmaśakti (moc prawego postępowania), które 
moŜe przyciągnąć do ciebie łaskę”.                                                                    …Sathya Sai Baba 

********************************************************************************************** 
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  Zdrowotne Pomysły   

Czy kakao moŜe okazać się następnym “cudownym lekiem” na wysokie ciśnienie krwi? 

Naukowcy z Uniwersytetu Harvard wychwalają oszałamiająco proste odkrycie! 

Według ostatnich badań, prawie jeden na trzech dorosłych Amerykanów ma wysokie ciśnienie krwi. 
Jednak dla Indian Kuna Ŝyjących w grupie wysp Karaibskich u wybrzeŜy Panamy zjawisko nadciśnienia 
tętniczego w ogóle nie występuje. Faktycznie, po sześćdziesiątce przeciętne ciśnienie krwi u Indian 
Kuna wynosi 110/70. 

Czy to ma miejsce dlatego, Ŝe jedzą oni mniej soli? Nie. Indianie Kuna jedzą tyle samo, jeśli nie więcej 
soli niŜ ludzie w Stanach. Czy to z powodu ich genów? Nie. Indianie Kuna, którzy przenieśli się z wysp, 
mają taką samą tendencję do wysokiego ciśnienia krwi jak kaŜdy! Więc co powoduje, Ŝe  to plemię 
praktycznie jest  całkowicie „odporne”  na nadciśnienie”  i  pozwala  cieszyć  się  niŜszym  wskaźnikiem 
śmiertelności z powodu ataków serca, udarów, cukrzycy i raka? 

Badacze z Harvardu byli zdumieni odkryciem, Ŝe powodem tego jest codzienne picie około 5 filiŜanek 
kakao. Tak jest, kakao! Badania pokazują, Ŝe flawonoidy zawarte w kakao stymulują produkcję tlenku 
azotu, który powoduje szybszy przepływ krwi do serca, mózgu i innych organów. W łaściwie, jedno 
badanie wykazało, Ŝe kakao rozrzedza krew zupełnie tak samo jak niskie dawki aspiryny! 

Ale to jeszcze nie wszystko. Profesor z Harwardzkiej Szkoły Medycznej (Harvard Medical School) 
uwaŜa, Ŝe kakao moŜe leczyć zablokowane tętnice, zator, zawał, demencję, a nawet impotencję! Źródło: 
Daily Health News. 

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

  Ogłoszenia  
Warsztaty w Indiach 

Kerala: 21 warsztaty dla Asystentów Wibroniki, 17-19 grudnia 2010. 

Maharashtra: 22 warsztaty dla Asystentów Wibroniki i 11 warsztaty dla młodszych praktykantów 

Wibroniki, 7-9 stycznia 2011. 

UWAGA: Jeśli twój adres mailowy uległ zmianie lub ulegnie zmianie w przyszłości, proszę 
poinformować nas  jak  najszybciej.  Proszę  podzielić  się  tą  informacją  z  innymi  
praktykującymi  Wibronikę,  którzy  nie wiedzą o tym nowym internetowym biuletynie. Dziękujemy 
za waszą współpracę. 

Odwiedźcie naszą stronę internetową www.vibrionics.org 
 
 

 

Jai Sai Ram! 

Wibroniki Sai … ku doskonałości w dostępnej opiece zdrowotnej – darmowej dla pacjentów 

http://www.vibrionics.org/

