
 1 

Wibronika Sai … w stronę doskonałości w dostępnej opiece zdrowotnej – darmowej dla pacjentów   

 
WYDANIE SPECYJALNE 

 
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 służby”. …Śri Sathya Sai Baba 

 
Tom 2 Wydanie 2.5                                       4 kwietnia 2011 
 

 Z biurka dra Jit K. Aggarwala  
 
Drodzy healerzy Wibroniki, 
 
To specjalne wydanie Biuletynu Wibroniki Sai poświęcone jest zapobieganiu efektom napromieniowania i 
trzęsienia ziemi oraz zabezpieczeniu żywności. 
 
Nasze serca i modlitwy skierowane są do naszych braci i sióstr w Japonii w czasie, gdy doświadczani są 
cierpieniem. Z wielką radością dowiedzieliśmy się, że zestawy kombinacji, które poleciliśmy japońskim healerom, 
okazały się użyteczne. Obecnie chcemy dotrzeć do wszystkich healerów na całym świecie, by przekazać im, jak i 
ich znajomym oraz rodzinom cenne wskazówki do wykorzystania w tych jakże trudnych czasach. 
 
To nie jest czas na panikę, ale czas na podjęcie wszelkich środków zabezpieczających. Radioaktywny wyciek ze 
zniszczonego reaktora w Japonii przeszedł przez wszystkie kraje. I mimo, że rozrzedzony, nadal będzie trujący dla 
naszych organizmów. Jednym ze sposobów, którymi możemy się zabezpieczyć, to system Wibroniki. Poniżej 
znajdziecie dwa zestawy kombinacji, które możecie zastosować u swoich pacjentów, jak również możecie 
przekazać rodzinie, przyjaciołom, zwierzętom i innym. 
 
Bardziej pomyślną wiadomość stanowi fakt, że Bhagawan Śri Sathya Sai Baba, nasz ukochany Swami, jest na 
najlepszej drodze do całkowitego wyzdrowienia. Spodziewamy się, że wkrótce powróci do Jadżur Mandiru (obecne 
miejsce zamieszkania Swamiego w aszramie w Prashanthi Nilayam) i chwilę odpocznie. Zainstalowanie mu 
stałego rozrusznika serca okazało się niezbędnym zabiegiem dla Jego fizycznego ciała, podczas gdy Boski 
rozrusznik nieustająco podtrzymuje rytm wszechświata. 
 
Mimo, że Swami „nie stracił nawet jednego uderzenia serca”, wielu z nas cierpi na „palpitacje: i „niepokój” w 
związku z Jego zdrowiem i ogólną sytuacją na świecie. Oba zjawiska mają miejsce z powodu braku wiary i 
całkowitego poddania wobec Boga. Swami mówi: „Pochyl/ugnij/schyl ciało, napraw zmysły, skończ z umysłem”. 
Każdy z nas jest pełnym wyrażeniem brahmana (Boga). Niech nasze umysły nie trapią nas już dłużej, kiedy 
pracujemy nad wyeliminowaniem naszego ego i oczyszczeniem zmysłów dedykując każdą myśl, słowo i czyn 
Bhagawanowi Śri Sathya Sai Babie, Władcy całego uniwersum. Żyjemy w maji, iluzji, pełni uwarunkowań 
społecznych kształtujących nasze myśli i nasze ograniczone ziemskie doświadczenia, które nie pozwalają nam 
zobaczyć siebie samych ponad naszym indywidualnym ego. Poświęcenie kilku chwil codziennie na studiowanie 
literatury Sai, powtarzanie imienia Boga i śpiewanie lub tylko nucenie pieśni wielbiących Boga może pomóc nam 
odnaleźć Boga wewnątrz. 
 
Najlepiej jest nie prosić o żadną konkretną „rzecz”. Bhagawan Baba jest Najwyższym Wszechmocnym Bogiem 
ucieleśnionym w ludzkim ciele. On odgrywa jeszcze jedną swoją lilę, by nas przebudzić i zachęcić na stromej 
duchowej ścieżce, której celem jest nawiązanie z Nim bezpośredniego kontaktu/współbrzmienie z Nim/. Modlimy 
się do Bhagawana, żebyśmy mogli zrobić wszystko, by nasze myśli, słowa i czyny były właściwe, byśmy stali się 
bezinteresownymi i kochającymi Jego narzędziami i byśmy mogli uwolnić się od wszelkich egoistycznych cech i 
ego. Modlimy się także o prawdziwe oddanie i byśmy stali się godni tego, by nazywać się Jego wielbicielami. Nie 
możemy prosić o więcej, gdy jesteśmy w pełni świadomi, że jedynie On jest wykonawcą, że to On pociąga za 
sznurki w całym kosmicznym dramacie, a my jesteśmy jedynie w pełni ochoczymi marionetkami w Jego boskich 
rękach. Modlimy się, by ofiary naszych serc i nasze działania zadowoliły Go i przyczyniły się do Jego szybszego 
powrotu do zdrowia. 
 
W służbie Sai 
Jit Aggarwal      
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Remedium na skutki promieniowania 
 
Jeśli posiadasz maszynkę Sai Ram Healing Vibration Potentiser: 
NM12 Combination-12 + NM45 Atomic Radiation (30C & 50M) + NM63 Back-up + NM110 Essiac (CM & 
10MM) + BR4 Fear + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + SM18 
Digestion + SM23 Gastro + SR226 Cat’s Eye + SR253 Calc Fluor + SR272 Arsen Alb (30C) + SR279 
Cadmium Sulph + SR285 China Off (200C) + SR310 Radium +SR319 Thyroid Gland (200C) + SR320 
Thyroidinum (200C) + SR324 X-ray (30C & CM) + SR356 Plumbum Met (1M) + SR507 Lymphatic Organ 
+ SR509 Marrow + SR530 Stomach... ...OD (raz dziennie) przez co najmniej dwa miesiące. 

Jeśli posiadasz zestaw 108 kombinacji:  
CC2.1 + CC3.1 + CC4.10 + CC6.1…… ...OD przez co najmniej dwa miesiące. 

W obu powyższych przypadkach, jeśli pacjent zaczyna odczuwać symptomy, takie jak zmęczenie, 
osłabienie, nudności lub wymioty, należy zwiększyć dawkę do trzech razy dziennie (TDS). 
 

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

 Wskazówki zdrowotne  
A oto inne środki zaradcze przeciwko promieniowaniu, które można wziąć pod uwagę. 

1. Unikaj pasty do zębów zawierającej fluor, ponieważ szkodzi osobie narażonej na promieniowanie, 
gdyż wypłukuje z organizmu jod, co naraża tarczycę. 

2. Nie zażywaj tabletki KI, chyba że wiesz na pewno, że uległeś napromieniowaniu, gdyż może ona 
uszkodzić zdrową tarczycę. 

3. Mimo że osoby zainteresowane zdrowiem alternatywnym zazwyczaj polecają spożywanie soli w 
kryształkach lub morskiej z powodu ich zawartości minerałów, teraz jest czas na spożywanie soli z 
supermarketów, która zazwyczaj zawiera 0,01% jodanu potasu, który chroni nasze zdrowie przed 
promieniowaniem. Ale zanim kupicie sól jodowaną, upewnijcie się, że sól ta zawiera jodan potasu, a nie 
jodek potasu. W Europie i Ameryce w sklepach ze zdrową żywnością można kupić czarny orzech w 
płynie, w kapsułkach i kelp, które zawierają duże ilości dobrego jodanu. 

4.  Algina, sodek alginy z brązowych wodorostów usuwa promieniowanie z ciała.    

5. Rosół z miso jest klasycznym pożywieniem w wypadku uszkodzeń wskutek promieniowania. 
Podwójnym zabezpieczeniem jest dodanie 5 gramów suchych wodorostów kelp do zupy. Ale proszę 
zauważyć, że w przyszłości należy sprawdzać, skąd pochodzą suszone wodorosty. Z badań naukowych 
wynika, że wodorosty potrafią zneutralizować radioaktywne izotopy w ciele człowieka. Naukowcy z 
Uniwersytetu McGill uważają, że radioaktywny stront przykleja się do alginy z brązowych wodorostów i 
tworzy sodek alginy, związek, który się łatwo wydala. W badaniach Japończyków pospolita czarna 
herbata wykazała takie same antyradioaktywne rezultaty. 

6. Wysokie dawki witaminy C są wspaniałym remedium na napromieniowanie, mają ją owoce, takie jak 
cytryny, pomarańcze i jabłka. Jedzenie dużej ilości pomarańczy i ciemnozielonego pożywienia (np. 
słodkie ziemniaki, dynia, buraki, marchew, boćwina i szpinak) mogą pomóc zabezpieczyć się przed 
nowotworami wywołanymi przez promieniowanie. Wszystkie rośliny z rodziny kapustnych, jak arugula, 
rzepa, rzodkiewki, kalafiory, liście gorczycy, bok choy (rodzaj kapusty indonezyjskiej), kiełki brukselki, 
brokuły, kapusta biała i włoska chronią komórki przed dewastującymi skutkami promieniowania. 
Podobnie działa ziele rozmarynu. 

Poniżej podano linki z dalszymi informacjami na temat zabezpieczeń przed promieniowaniem: 

http://www.naturalnews.com/012388.html#ixzz1GQpByxyX 
 
http://www.naturalnews.com/026079.html#ixzz1GQnnUzRj 
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Jeszcze jedna sprawa 
Obecnie i w niedalekiej przyszłości istotną sprawą będzie sprawdzanie, skąd pochodzi żywność, którą 
będziemy spożywać, ponieważ promieniowanie w atmosferze przemieszczało się do Wschodniej Rosji, 
a potem na zachodnie wybrzeże Kanady i Ameryki, następnie na północną półkulę do Europy. 
Promieniowanie będzie większe we wcześniejszych miejscach. Już słyszeliśmy, że w Kalifornii 
zaprzestano badania mleka pod względem napromieniowania i stąd można przypuszczać, iż 
podejrzewają, że napromieniowanie jest wyższe niż dopuszcza norma. Jeśli to prawda, jak na razie nie 
należałoby kupować jogurtu i mleka z tego obszaru USA. 

Tym, którzy jedzą ryby i produkty morza radzimy sprawdzać, skąd pochodzi żywność, gdyż prądy w 
oceanie przechodziły wraz z prądami powietrza, co oznacza, że radioaktywna chmura będzie się 
rozprzestrzeniać nad zachodnie wybrzeże Ameryki i Kanady. 

 
Oto linki na temat globalnych głównych strumieni powietrznych dla obu półkul Północnej i Południowej. 

Trasa radioaktywnego wycieku z japońskiej elektrowni atomowej zbiega się w czasie z głównymi 
strumieniami powietrznymi na świecie. Stąd meteorolodzy opierają swoje prognozy przesuwania się 
radioaktywnej chmury. 

http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&CONT=glob&VAR=jet3&HH=0 
regularne globalne wzory strumieni powietrznych 
 
Te prognozy są całkiem dokładne, faktyczne promieniowanie może być niewiele niższe lub wyższe niż to 
prognozowane. Wykres porównujący faktyczne promieniowanie z prognozowanym w konkretnym terenie 
można znaleźć w tym linku: 
  
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgvalidation&HH=-284683 
modele z faktycznym odczytem 
 
Więcej szczegółowych prognoz/map dla promieniowania z funkcją przesunięcia czasu na wiele dni 
można znaleźć w następujących linkach, prognozy są uaktualniane codziennie z 
datami podanymi nad mapą: 
  
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgxenon&HH=0 
  
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgiodine131&HH=0 
  
http://www.woweather.com/weather/news/fukushima?LANG=us&VAR=niluhemis133&HH=1&LOOP=1 
  
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=euradsfc 
 

http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=eurad2500 
  
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=eurad5000 
 
http://www.woeurope.eu/cgi-
bin/expertcharts?LANG=eu&MENU=0000000000&CONT=glob&MODELL=gfs&MODELLTYP=1&BASE=
-&VAR=jet3&HH=0&LOOP=1&ZOOM=0&ARCHIV=0&WMO  
regularne globalne strumienie powietrzne z funkcją pętli. 
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 Gdzie się udać podczas trzęsienia ziemi   

 PROSZĘ, PODZIELCIE SIĘ TĄ INFORMACJĄ Z KAŻDYM 

Pamiętacie ostrzeżenie o chowaniu się pod stół czy staniu w drzwiach podczas trzęsienia ziemi, huraganu czy 
tornado? No cóż, możecie o tym zapomnieć. Ta informacja naprawdę otwiera nam oczy i może kiedyś uratuje 
komuś życie. 

FRAGMENT ARTYKUŁU DOUG’A COPP NA TEMAT ‘TRÓJKĄTA ŻYCIA’ 

Nazywam się Doug Copp, jestem szefem jednostki ratowniczej i kierownikiem Amerykańskiego Międzynarodowego 
Zespołu Ratowniczego (ARTI), najbardziej doświadczoną jednostką na świecie. Informacja zawarta w tym artykule 
może uratować komuś życie podczas trzęsienia ziemi. 

Wchodziłem do 875 zawalonych budynków, pracowałem z jednostkami ratowniczymi z 60 krajów, zakładałem 
zespoły ratownicze w wielu krajach. Jestem członkiem wielu zespołów ratowniczych z wielu krajów. Byłem 
ekspertem w Organizacji Narodów Zjednoczonych w zespole łagodzenia skutków klęsk żywiołowych przez dwa 
lata i pracowałem przy każdej większej katastrofie na świecie od 1985 roku, oprócz klęsk, które miały miejsce 
jednocześnie. 

Pierwszym budynkiem, do którego wszedłem, była szkoła w Mexico City, podczas trzęsienia ziemi w 1985 roku. 
Każde dziecko znajdowało się pod ławką i każde zostało całkowicie zmiażdżone. Mogłyby się uratować, gdyby 
położyły się koło ławek w przejściach. To było tragiczne i niepotrzebne. 

Ujmując rzecz najprościej, kiedy budynek ulega zawaleniu, ciężar sufitu spadającego na rzeczy czy meble w 
środku niszczy te rzeczy, ale zostawia wolną przestrzeń obok nich, a NIE pod nimi. Ta przestrzeń zwana jest 
‘trójkątem życia’. Im większy i mocniejszy jest przedmiot, tym mniej się składa/miażdży. Im mniej się miażdży, tym 
większą pustą przestrzeń tworzy wokół siebie. I tym większe prawdopodobieństwo, że człowiek, który skorzysta z 
tej przestrzeni, by się schronić, nie dozna wiele obrażeń. Następnym razem, gdy będziecie oglądać w telewizji 
zawalające się budynki, zwróćcie uwagę na utworzone ‘trójkąty’. One są wszędzie. To są najbardziej powszechne 
formy utworzone w zwalonym budynku. 

 
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS TRZĘSIENIA ZIEMI 

1. Każdy, kto po prostu stara się „schować i przykryć”, gdy budynek zaczyna się walić, zostaje zmiażdżony na 
śmierć. Osoby, które chowają się pod przedmiotami, takimi jak biurka, ławki lub samochody, zostają 
zmiażdżone. 

2. Koty, psy i dzieci często w sposób naturalny przyjmują pozycję embrionalną. Wy też powinniście tak zrobić 
podczas trzęsienia ziemi. To jest naturalna pozycja dla bezpieczeństwa i przetrwania. Możesz przetrwać w 
mniejszej przestrzeni. Schroń się przy przedmiocie, koło sofy, łóżka, przy dużym, zajmującym dużo miejsca 
przedmiocie/meblu, który trochę się zgniecie, ale zostawi wolną przestrzeń obok. 

3. Drewniane budynki są najbezpieczniejszym rodzajem konstrukcji przy trzęsieniu ziemi. Drewno jest elastyczne 
i porusza się wraz z siłą trzęsienia ziemi. Jeśli drewniany budynek upada, tworzą się duże bezpieczne 
przestrzenie. Poza tym drewniany budynek ma mniej skoncentrowany ciężar miażdżenia. Budynki z cegły 
rozpadną się na pojedyncze cegły. Cegły spowodują dużo obrażeń, ale będzie mniej zmiażdżonych ciał niż 
przez bloki betonu. 

4. Jeśli jesteś w łóżku w nocy i zacznie się trzęsienie ziemi, po prostu wyturlaj się z łóżka na podłogę. 
Bezpieczna przestrzeń stworzy się obok łóżka. W hotelach można byłoby uzyskać większy stopień przeżycia 
podczas trzęsienia ziemi, gdyby po prostu wywieszono tabliczkę na drzwiach z informacją, że należy położyć 
się na podłodze koło łóżka w czasie tej katastrofy. 

5. Jeśli zdarzy się trzęsienie ziemi, a ty nie będziesz w stanie szybko uciec przez drzwi lub przez okno, połóż się 
w pozycji embrionalnej koło sofy lub dużego fotela.  

6.   Każdy, kto stanie we framudze drzwi, straci życie. W jaki sposób? Otóż, jeśli staniesz pod drzwiami i framuga 
spadnie w przód lub do tyłu, zmiażdży cię spadający sufit. Jeśli framuga spadnie po obu stronach, zostaniesz 
przecięty na pół przez odrzwia. W każdym przypadku stracisz życie! 

7.   Nigdy nie uciekaj na schody. Schody mają inną ‘częstotliwość drgań’. One drgają oddzielnie od głównej części 
budynku. Schody i pozostałość budynku cały czas zderzają się ze sobą aż konstrukcja schodów załamie się. 
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Ludzie, którzy chronią się na schodach, zanim umrą zostają posiekani przez stopnie – potworne okaleczenie. 
Nawet jeśli budynek nie zawali się, trzymaj się z dala od schodów. Schody są tą częścią budynki, która 
zawsze może zostać zniszczona. Jeśli schody nie zostały zniszczone przez trzęsienie ziemi, mogą spaść 
później, gdy zostaną obciążone uciekającymi ludźmi. Schody powinno się zawsze sprawdzać pod względem 
bezpieczeństwa, nawet gdy reszta budynku nie została zniszczona. 

8.   Stań koło zewnętrznych ścian budynku lub na zewnątrz nich jeśli to możliwe. Dużo lepiej jest być blisko na 
zewnątrz budynku niż wewnątrz. Im dalej znajdujesz się wewnątrz budynku od jego zewnętrznego obwodu, 
tym większe prawdopodobieństwo, że droga ucieczki zostanie zablokowana.  

9.   Ludzie pozostający w pojazdach zostaną zmiażdżeni, gdy droga zapadnie się i zmiażdży ich samochody. To 
właśnie miało miejsce z płytami pomiędzy pomostami autostrady Nimitz. Ofiary trzęsienia ziemi w San 
Francisco wszystkie zostały w swoich samochodach. Wszyscy stracili życie. A mogli łatwo się uratować 
wychodząc i siadając przy samochodach. Każdy zostałby uratowany, gdyby mógł wyjść z samochodu i usiąść 
lub położyć się obok niego. Wszystkie zmiażdżone samochody miały koło siebie przestrzeń około metra, 
oprócz samochodów, na które spadły kolumny w poprzek nich. 

10. Gdy wczołgiwałem się do zwalonych budynków biur wydawniczych i innych biur z mnóstwem    papieru, 
zauważyłem, że papier nie spada. Duże puste przestrzenie znaleziono wokół stosów papieru. W 1996 roku 
zrobiliśmy film, który udowadniał, że moja metodologia przetrwania jest właściwa. Przy realizacji filmu 
współpracowało wiele instytucji, jak Turecki Rząd Federalny, miasto Istambuł, Producent Filmowy 
Uniwersytetu w Istambule oraz ARTI praktycznie i naukowo popierając moją teorię. Zburzyliśmy szkołę i 
budynek z 20 manekinami w środku. Dziesięć manekinów ‘schowało się i przykryło’, a dziesięć z nich użyłem 
w moich ‘trójkątach życia’. Po symulowanym trzęsieniu ziemi i zwaleniu budynku, weszliśmy przez gruz do 
budynku, żeby sfilmować skutki. Film, dla którego wypraktykowałem moje techniki przetrwania w 
bezpośrednio obserwowanych, naukowych warunkach, odpowiadających zwaleniu się budynku, pokazał, że 
nikt nie przetrwałby, kto tylko usiłował się schować i czymś nakryć. 

   Istnieje też wielkie prawdopodobieństwo, że 100% ludzi przetrwałoby, gdyby użyli mojej metody schronienia 
się w ‘trójkącie życia’. Film ten oglądnęło milion widzów w telewizji tureckiej i w Europie oraz w USA, Kanadzie 
i Ameryce Łacińskiej w programie Real TV. 

       „Jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem, a potrzeba dwóch, żeby latać”, więc dzielcie się tymi 
informacjami z innymi, a może uratujecie komuś życie. Cały świat przechodzi teraz naturalne 
katastrofy, bądźcie świadomi i przygotowani! 

                                                                                                                              Fragment artykułu Doug Copp’a „O trójkącie życia”.  

 

Jeśli jesteś w samochodzie, wysiądź i usiądź lub połóż się koło niego. Jeśli coś spadnie na 
samochód, zostawi puste miejsce po obu stronach samochodu. Zobacz poniższe zdjęcie: 
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                                            Uratuj się w trójkącie życia 

 

Pusta przestrzeń (trójkąt) utworzy się wokół łóżka, sofy lub innego dużego mebla. 
 Przybierz pozycję embrionalną, zrób się mały. 

 
 

Wizualizacje  

Pierwszym i ostatnim narzędziem, jakie posiadamy, by zachować dobre zdrowie, gdy grożą nam 
choroby i klęski, są nasze myśli, co jest logiczne, gdy uważamy, że przed działaniem jest zawsze myśl. 
Włożenie myśli w jakąś konkretną wizualizację okazuje się pełne mocy. Ludzie z poważnymi chorobami 
uzdrowili się przy pomocy samej wizualizacji. Więc dlaczego nie spróbować chronić się, wyobrażając 
sobie siebie przykrytego ochronnym płaszczem czy wyobrażać sobie siebie we wnętrzu wielkiej 
przezroczystej wielokolorowej gumowej kuli/piłki, która nie dopuszcza żadnych toksycznych czy 
radioaktywnych trucizn? 
Pomyśl, albo wyobraź sobie siebie wewnątrz dużej ochronnej piłki lub przykrytego ochronnym 
płaszczem, który otoczony jest złotymi świetlistymi promieniami. Wszystko, co może być niekorzystne, 
odbija się od twojej ochronnej piłki lub twojego ochronnego płaszcza i wraca do swojego źródła. Nic 
szkodliwego nie przedostaje się przez nie. Uwolnij wszelkie myśli związane ze strachem, oddaj je Bogu. 
Jesteś bezpieczny i kochany wewnątrz twojej piłki i otoczony twoim płaszczem ochronnym. Zrelaksuj się 
i bądź przekonany, że jesteś chroniony i bezpieczny. Oddychaj głęboko, kiedy oglądasz siebie 
otoczonego przez twój ochronny płaszcz lub piłkę i złote światło. 

Tego rodzaju wizualizacje są pożyteczne, kiedykolwiek ty, twój dom, samochód, rodzina itp. jesteście w 
sytuacji potencjalnego zagrożenia, gdy potrzebujecie ochrony. Gdy wykonujecie wizualizacje regularnie 
z koncentracją, mogą one okazać się ogromnie dobroczynne.       
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I na koniec moc naszego Pana Sathya Sai jest najmocniejszym narzędziem ze wszystkich. Z naszym 
zaufaniem i miłością do Niego, naszymi modlitwami do Niego za nas wszystkich, szczególnie za 
naszych braci i siostry, którzy cierpią z powodu naturalnych katastrof czy wojny, będą najlepszą ochroną 
nas wszystkich. 

 
Samastha Loka Sukhino Bhawantu. 

Niech wszystkie istoty we wszystkich światach będą szczęśliwe. 
 

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

 

 Boskie słowa od Healera wszystkich healerów   

 
 
 

Sai inspiruje 3 kwietnia 2011 
 

Musisz kontrolować swój umysł. Właściwe dociekanie 
natury umysłu i czystość serca są tu najistotniejsze. 
Ofiaruj swój umysł Bogu. Bóg zrobi dla ciebie wszystko. 
Wypełniaj swoje obowiązki uczciwie z uczuciem oddania 
Bogu. Wierz mocno w to, że Bóg jest wszędzie. Nie wątp 
w to, że Bóg jest tutaj, ale tam Go nie ma. Bóg jest 
obecny wszędzie, gdziekolwiek Go szukasz. On przenika 
cały wszechświat. Większość ludzi nie jest w stanie 
przyjąć i rozpoznać tej prawdy. Bóg jest obecny we 
wszystkich istotach, w małych owadach, jak mrówka i w 
dużych zwierzętach, jak słoń. On jest obecny zarówno w 
ziarnku piasku jak i w kryształku cukru.  

Boski dyskurs, 30 marca 2006.  

 
Bóg jest miłością, żyjcie w miłości. Baba 

 
 
 
 

Przysyłajcie swoje komentarze lub pytania dotyczące biuletynu na adres news@vibrionics.org 

Dżej Sai Ram! 

 
 
 
 

   

Wibronika Sai … w stronę doskonałości w dostępnej opiece zdrowotnej – darmowej dla pacjentów   


