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

Sai Vibrionics Newsletter 
www.vibrionics.org 

“Kiedykolwiek widzisz chorą, przygnębioną, strapioną, zniechęconą osobę, to tam znajduje się pole do 

twojej bezinteresownej służby.”                                                   …Sri Sathya Sai Baba. 
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 Z Biurka Dr Jit K Aggarwala                       

Drodzy Praktycy Wibroniki, 

“Uwierzcie we mnie. Ja nigdy nie popełniam błędów. Pokochajcie moją niepewność. To nie jest błąd. To 
jest moje pragnienie i moja wola. Pamiętajcie, że nic nie dzieje się bez mojego rozkazu. Niech wasze 
umysły będą stabilne. Nasza wzajemna relacja jest starożytna i odwieczna. Jest niepodobna do ziemskich 
relacji. Patrzę na was jak na fale powstałe z oceanu. Patrzę na wasze uszczęśliwione twarze. Skoro 
jesteście ucieleśnieniem szczęśliwości, pragniecie kochać i osiągnąć tę odwieczną szczęśliwość, która 
stanowi podstawę waszego szczęścia. Niech was nie satysfakcjonuje to, że możecie mnie kochać. 
Zachowujcie się tak, abym i ja mógł kochać was.”              …Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, tom 3. 

Już miesiąc minął od kiedy Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, Swami opuścił swoje fizyczne ciało. W 
Prashanti Nilayam i na całym świecie wielbiciele starają się oswoić ze smutkiem po tak niespodziewanym 
odejściu Swamiego. 

”Pokochaj moją niepewność”. Musimy pamiętać o tym, że wszystko co Swami robił i robi, wypływa z 
czystej miłości do Jego wielbicieli, łącznie z opuszczeniem ciała. Każdy Jego czyn napełniony jest 
znaczeniem, celem i lekcjami, które mają nas czegoś nauczyć. Każdy z nas powinien rozmyślać i 
medytować o ostatnich miesiącach jego życia i odkryć to, czego każdy z nas powinien się nauczyć i żyć 
tym oraz wypełnić tym swoje życie, a nawet nauczyć się tego, jak odchodzić z tego świata, kiedy 
nadejdzie czas. 

Przychodzi mi na myśl taki oto przykład: wypełniać swoje obowiązki w obliczu osobistych fizycznych 
wyzwań. Swami kontynuował przychodzenie na darszany, błogosławił wszystkich obdarzając wielkim 
szczęściem setki tysięcy wielbicieli podczas gdy Jego ciało zanikało z powodu problemów z oddychaniem 
i sercem. Ciągle powtarzał: „Nie jestem tym ciałem. Pozostaję zawsze w błogości”. To nie oznaczało, że 
nie odczuwał bólu. To znaczyło, że postanowił nie utożsamiać się z bólem, a raczej wznieść się ponad ból 
i pozostawać w atmicznej błogości.  

Powoli przyzwyczajamy się do tego, że nie widzimy Swamiego i jego żywego piękna, że nie ma Jego 
codziennej rutyny przychodzenia i wychodzenia na darszany w aszramie, dlatego przyszłość może 
wydawać się niezbyt jasna, ale nie powinno tak być. Musimy powrócić do naszego życia, żyjąc jego 
przesłaniem i według Jego zasad prawdy, miłości, pokoju, właściwego postępowania i niekrzywdzenia w 
każdej naszej myśli, w każdym słowie i czynie. Jego chwała jaśnieje, gdy usuwamy nasze ego i stajemy 
się jego pustym fletem, Jego doskonałym narzędziem, instrumentem. Sai lśni w nas, wokół nas, ponad 
nami i pod nami. 
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Swami pobłogosławił system Wibroniki, by spełniała rolę Jego narzędzia i by dotrzeć z nią do wielu ludzi 
będących w potrzebie otrzymania leczenia, pocieszenia i nadziei. My, Jego praktycy Wibroniki, mamy 
Jego błogosławieństwo, by być Jego narzędziami i nieść tę pomoc. Razem złóżmy przyrzeczenie 
podwojenia naszych wysiłków, by dotrzeć tam, gdzie jest potrzeba i dzielić się miłością, którą 
otrzymaliśmy od Swamiego. A zobaczycie, że miłość się zwielokrotni!     

W kochającej służbie Sai 
Jit Aggarwal     

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

 Historie Przypadków Uleczonych Przy Pomocy 
Zestawu 108 Kombinacji  

1. Wspaniałe uwolnienie od kaszlu 2090…Indie 

Sześćdziesięcioletnia kobieta przyszła zobaczyć, czy healer Wibroniki może jej pomóc. Od urodzenia 
cierpiała na chroniczny kaszel. W czasie jej długiego życia odwiedziła niezliczoną ilość lekarzy medycyny 
konwencjonalnej, ajurwedy i homeopatów. Zażywała wszystkie zalecane jej środki, jednak bez rezultatu. 
Healer podał jej: 
CC19.6 Cough – chronic…(kaszel chroniczny)...TDS, z zaleceniem zażywania przez 1 miesiąc. Pod 
koniec miesiąca zażywania kulek stwierdziła, że nastąpiła poprawa w 75%. Healer dodał do tego CC19.2 
Allergy…TDS przez następny miesiąc. Kiedy kobieta wróciła po miesiącu, stwierdziła poprawę w 90%. 
Otrzymała następnie: 
CC19.6 Cough + CC19.2 Allergy + CC19.3 Asthma….TDS przez następny miesiąc. 

Kiedy przyszła po raz czwarty, z szerokim uśmiechem stwierdziła, że po raz pierwszy w życiu przestała 
kaszleć. To było nowe doświadczenie zarówno dla niej, jak i dla jej rodziny, przyjaciół i sąsiadów. Byli 
ciekawi, jak do tego doszło i kiedy dowiedzieli się o Wibronice, wielu z nich przyszło tłumnie do tego 
healera ze swoimi problemami zdrowotnymi w nadziei na wyleczenie! 

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

2. Łagodne powiększenie prostaty 2762...USA 

72-letni mężczyzna od jakiegoś czasu miał problemy z oddawaniem moczu, zdiagnozowano powiększoną 
prostatę. Lekarze zalecili operację. Jednak poprosił healera o środki wibroniczne, aby uniknąć operacji. 
Otrzymał: 
CC13.2 Frequent Urination (częste oddawanie moczu) + CC14.2 Prostate + CC12.1 Adult Tonic 
(tonik dla dorosłych)+ CC10.1 Emergency (nagły wypadek), które zostały przygotowane na wodzie 
w dawce TDS. 

Po trzech dniach mężczyzna poczuł się lepiej, a częstotliwość oddawania moczu zmniejszyła się. Nadal 
brał wibracje w postaci kulek cukrowych TDS. Po trzech tygodniach stan jeszcze bardziej się poprawił. 
Pacjent podał informację, że oddawał mocz już tylko dwa razy w nocy, a nie jak poprzednio wiele razy i z 
mniejszym bólem, więc operacja została odłożona. Dwa miesiące później nadal miało miejsce 
polepszenie stanu, a pacjent oddawał mocz już tylko raz w ciągu nocy bez bólu. Pacjent miał 
kontynuować zażywanie wibracji w mniejszej dawce OD przez następne dwa miesiące. Wrócił do healera 
Wibroniki mówiąc, że czuje się bardzo dobrze. Healer zredukował kombinacje do 

CC13.2 Frequent Urination + CC14.2 Prostate + CC12.1 Adult Tonic….OD stopniowo redukując do 3TW 
po 2 miesiącach, potem do 2TW i w końcu do OW dla podtrzymania ogólnego zdrowia mając na uwadze 
wiek pacjenta, jak i ochronę prostaty przed ewentualnym nawrotem choroby.   

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

3. Choroba Hodgkin’sa 0660…USA 

U kobiety w wieku 65 lat zdiagnozowano chorobę Hodgkina. Udała się do healera po pomoc. Otrzymała: 
NM6 Calming (uspokojenie) + NM30 Throat (gardło)+ NM59 Pain (ból) + NM63 Back-up 
(wzmocnienie) + NM110 Essiac + SM13 Cancer (nowotwór) + SM24 Glandular (węzły chłonne)+ 
SM40 Throat (gardło) 6TD przez dwa tygodnie, a potem TDS. 
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Cztery miesiące później jej lekarz przeprowadził u niej badanie krwi i wynik okazał się w normie, nie było 
śladu choroby. Pacjentka kontynuowała zażywanie wibracji przez jakiś czas i jest uwolniona od choroby 
już od sześciu lat. 

Gdyby healer używał zestawu 108 kombinacji, równie skuteczne mogłyby się okazać kombinacje CC2.1 
All Cancers (wszystkie nowotwory) + CC19.7 Throat (gardło). 

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

4. Ślepota od dzieciństwa 2640…Indie     

Kobietę w średnim wieku, która nie widziała od dzieciństwa, wysłał do healera Wibroniki, który jest 
również lekarzem, chirurg okulista. Badanie potwierdziło, że kobieta nie widzi wyraźnie. Otrzymała 
następujące wibracje: 
CC7.1 Eye Tonic (tonik na wzrok) + CC12.1 Adult Tonic (tonik dla dorosłych)…QDS  

Po stosowaniu powyższych wibracji przez dwa tygodnie, była w stanie widzieć wyraźnie twarze ludzi i 
oglądać telewizję, a teraz po dwóch miesiącach  może czytać także gazety. 

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

5. Zaburzenia emocjonalne i umysłowe 0002….Indie 

Młoda kobieta przyszła z rodziną do healera mając nadzieję, że może zostać wyleczona z zaburzeń, które 
zaczęły się u niej, gdy miała 11 lat i kiedy zostawiono ją na krótką chwilę, by zaopiekowała się młodszym 
bratem. W tym czasie rodziców nie było, a jej młodszy brat dostał napadu. To był pierwszy przypadek, po 
którym nastąpiło więcej takich epizodów, które później zdiagnozowano jako epilepsję. Dla dziewczynki ten 
pierwszy wypadek okazał się tak traumatyczny, że zanim nadeszła pomoc, ona dostała ataku histerii, nie 
była w stanie zrozumieć, co się wydarzyło. Później myśląc, że to jej wina, obsesyjnie zamartwiała się tym. 

Cała jej osobowość zaczęła się zmieniać. Na przemian była albo bardzo agresywna, albo wystraszona i 
bardzo pobudzona. Lekarze leczyli ją rozmaitymi lekami bez stałej poprawy. Gdy brała leki, była tak 
spokojna i wyciszona, że jej matka miała wrażenie, jakby córka była na wpół żywa. W końcu postanowiły 
wstrzymać wszelkie leczenie i zająć się tym, by była szczęśliwa i bezpieczna w domu. Po latach 
dziewczynka stała się jeszcze bardziej wojownicza i zbuntowana, niezdolna do współpracy. 

Lekarze właściwie nigdy nie postawili diagnozy, co tak naprawdę jej dolega. Nie wiadomo było, czy to było 
zaburzenie na tle emocjonalnym, czy fizyczny szok dla układu nerwowego wtedy, gdy miała 11 lat. Kiedy 
healer zobaczyła ją, wyglądała na 17 lat, z nieobecną, bladą twarzą, mimo że miała wtedy 23 lata. Nie 
rozmawiała z healerem, ani nie patrzyła na nią. Healer zapytała ją, czy kocha Babę, a ona pokiwała 
głową, że tak. Healer powiedziała jej, że da jej lekarstwo od Baby, które ma brać codziennie tak jak zaleci. 
To jej pomoże i doda jej energii dzięki jej miłości do Niego. Otrzymała następujące kombinacje:    
CC15.2 Psychiatric Disorders + CC18.1 Brain Disabilities...TDS i do zredukowania, gdy stan się poprawi. 

Kilka miesięcy później w święta Bożego Narodzenia, gdy healer wychodziła z  darszanu w aszramie, dwie 
kobiety, których nie poznała, podbiegły do niej. Starsza powiedziała: „Spójrz, Baba wyleczył ją tymi 
kulkami”. Wtedy healer rozpoznała je, chociaż nie od razu. Ciężar zmartwienia został zdjęty z matki, 
wyglądała o 10 lat młodsza. Dziewczyna wyglądała na szczęśliwą, uśmiechała się. Stała się ponownie 
zdrową, młodą kobietą. 

Uwaga: Do naszego kwietniowego wydania Biuletynu Wibroniki dodajemy uwagę naszego koordynatora z 
Włoch dotyczącą wskazówek na temat ochrony ludzi przed promieniowaniem. Sugeruje on, że powinniśmy 
dodać nozod z jodyny do wcześniej zalecanych kombinacji. Zgadzamy się, że jest to dodatkowy dobry 
sposób. Dlatego ci, którzy do sporządzania wibracji używają maszynki, powinni albo zdobyć jod ze sklepu 
homeopatycznego lub jodynę z apteki, a następnie nawibrować je przy potencji 30C. 

 

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

 Kącik pytań i odpowiedzi  

1. Pytanie: Czy możliwe jest przeniesienie wibracji z kilku kulek rozpuszczając je w alkoholu tak, żeby 
końcowa mikstura działała jak oryginalna kombinacja zrobiona bezpośrednio w alkoholu? Zadaję to 
pytanie, ponieważ mam pacjentkę, która potrzebuje wziąć kombinacje na kilka miesięcy. Mieszka daleko 
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od Paryża i zanim skończą się jej kulki, mogłaby sobie przygotować małą butelkę alkoholu do 
późniejszego wykorzystania. …Healer 2809  
 Odpowiedź: Taka procedura będzie działać, ale kombinacja, która z tego wyjdzie w alkoholu, może nie 
być tak samo skuteczna, jak oryginalna kombinacja, w zależności od tego, jak były przechowywane kulki. 

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

2. Pytanie: Jak długo ważne są wibracje w buteleczkach z alkoholem w zestawie 108 Kombinacji?  
                                  …Healer 2494 
Odpowiedź:  Wibracje w alkoholu są ważne przez dwa lata, ale jeśli potrząśniesz buteleczką dziewięć 
razy, zanim upłyną dwa lata, będą ważne przez następne dwa lata, więc można je przedłużać w 
nieskończoność! 

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

3. Pytanie: Jak długo ważne są wibracje w kulkach? Czy okres ważności zależy od sposobu 
przygotowania wibracji? Wiemy, że mogą być przygotowywane w różny sposób.  …Healer 0512 
Odpowiedź:  Wibracje w kulkach (bez względu na to, jak zostały przygotowane) są ważne od 2 do 6 
miesięcy, w zależności od tego, jak buteleczki z kulkami były przechowywane. Jeśli stały w domu w 
dobrym miejscu, z dala od jakiegokolwiek źródła promieniowania, będą ważne do 6 miesięcy. Jeśli jednak 
buteleczka podróżowała z tobą, może łatwo zostać wystawiona na jakieś promieniowanie z komórek itd. 
W takim przypadku bezpieczniej jest założyć, że wibracje są ważne 2 miesiące. Zaleca się, by buteleczki 
zawijać w aluminiową folię, by zabezpieczyć kulki przed skutkiem promieniowania. 

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

4. Pytanie: Podobno do przygotowania wibracji w wodzie należy użyć 25 kropli alkoholu na 1 litr wody, 
ale teraz dowiedziałem się, że dla zwierząt i roślin wystarczy tylko 10 kropli? …Healer 2494   
Odpowiedź:  Zauważyliśmy, że 5-10 kropli alkoholu na 1 litr wody wystarczy w każdym przypadku. 
Przedtem używaliśmy 25 kropli, ale to nie jest konieczne. 

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

5. Pytanie: Jak mamy podawać wibracje zwierzętom, np. krowie? …Healer 2715 
Odpowiedź:  Remedia dla zwierząt najlepiej podawać w wodzie. Ważne jest, by pamiętać, że nie 
potrzeba w przypadku zwierząt i małych dzieci, by trzymały kulki pod językiem. Żeby zrobić remedium na 
wodzie, dodaj 5 kropli kombinacji do jednego litra wody i mocno wstrząśnij 100 razy. Ten środek może 
dalej być powielany, jeśli zajdzie taka potrzeba, używając tej samej zasady. Tak uzyskane wibracje można 
brać bezpośrednio albo można dodawać do wody pitnej dla zwierząt. 

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

Jeśli masz jakieś pytanie do dra Aggarwala, wyślij je na adres news@vibrionics.org 

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

Wskazówki zdrowotne   

Oddech 

Często mówi się, że gdy siedzimy i medytujemy, powinniśmy myśleć o oddechu, by nasz małpi umysł, jak 
nazywa go Baba, miał na czym się skupić, by przestał w końcu błąkać się od jednej myśli do drugiej. 
Zaleca się też, byśmy przenosili swój oddech w dół do brzucha, a nie tylko ograniczali do płuc.  

Teraz wiemy, że jest to również dobre dla naszego zdrowia. Roberta Fried w książce „Oddychaj dobrze, 
czuj się dobrze”* napisał, że większość ludzi oddycha zbyt płytko i zbyt szybko. To stwarza brak 
równowagi w ilości dwutlenku węgla we krwi, co wywołuje symptomy takie jak mrowienie w dłoniach, 
zawroty głowy, osłabienie, zmęczenie, częste wzdychanie, ziewanie i odbijanie, zaparcia, podrażnienie i 
bezsenność. Właściwym oddychaniem można również poprawić stan przy rozmaitych chronicznych 
dolegliwościach, takich jak astma, nadciśnienie i migrena. „Właściwy sposób oddychania to oddychanie 
głębokie idące aż w dół brzucha – tylko pomyślcie o tym, jak nowonarodzone dziecko oddycha całym 
brzuchem, jak podnosi się jego brzuch wraz z każdym wdechem i wydechem” – mówi dr Fried. Poniżej 
mamy zalecane przez niego ćwiczenie, jak oddychać głębiej: 
Wyobraź sobie, że twoje ciało jest odwróconym zakraplaczem. Twój nos jest otworem, a twój 
brzuch jest gumowym uchwytem. Usiądź z dłońmi na brzuchu i wdychaj wyobrażając sobie, że 
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powietrze napełnia gumowy uchwyt, gdy wpuszczasz powietrze do brzucha i on się powiększa. A 
potem wydychaj, spinając mięśnie brzucha, jakbyś zaciskał gumowy uchwyt zakraplacza. 

Dzięki tej codziennej praktyce oddychania brzuchem ludzie często zauważają po kilku dniach albo po 
dwóch tygodniach, że polepsza się ich zdrowie. Ostatecznym celem jest automatyczne oddychanie z 
brzucha, a z czasem szybkie płytkie oddychanie stanie się nawykiem należącym do przeszłości. I wasza 
medytacja też może się polepszyć! 

Źródło: Robert Fried, PhD, jest profesorem biopsychologii i behawioralnej neuronauki w Hunter College w 
New York City i autorem książki Breathe Well, Be Well: A Program to Relieve Stress, Anxiety, Asthma, 
Hypertension, Migraine, and Other Disorders for Better Health (Wiley).(Oddychaj dobrze, czuj się dobrze. 
Program uwalniania stresu, niepokoju, astmy, napięcia, migreny i innych dolegliwości ku lepszemu 
zdrowiu.) 

Soki I Koktajle Dla Zdrowia 

Dla wielu z nas lato jest tuż za rogiem, więc będziemy potrzebować odświeżających napojów, takich jak 
soki i koktajle. Więc dlaczego nie sprawdzić, czy nie są również dobrym sposobem na zachowanie 
zdrowia? Pat Crocker, autorka „The Smoothies’ Bible” (Biblii koktajli) twierdzi, że przygotowanie koktajlu 
zazwyczaj zaczyna się od pół filiżanki płynu na osobę, co może stanowić sok owocowy, mleko, jogurt lub 
sok warzywny, na ogół pomidorowy, z marchewki, buraka lub ogórka, albo można użyć zielonej lub 
ziołowej herbaty. Następnie można dodać dwa, trzy lub więcej owoców lub warzyw. Autorka Biblii koktajli 
mówi, że ważne jest, by używać dobrej jakości, organicznych składników. Można dodać bogate w wartości 
odżywcze składniki, takie jak granaty (łącznie z pestkami, które są jadalne i zawierają dużo błonnika i 
antyoksydantów), jagody, czarną porzeczkę, truskawki, itd. Jeśli używasz owoców o wysokiej zawartości 
naturalnych cukrów, np. ananasa, mango lub kiwi, dodaj owoców o mniejszej zawartości cukru dla 
równowagi, jak jabłka, arbuzy, melony, czy truskawki. 

Zawsze przygotowuj te zdrowe letnie drinki w blenderze, a nie w sokowirówce, żeby błonnik i ważne 
składniki ścian komórkowych owoców zostały zachowane. Oto sposób przyrządzania napoju według Pat 
Crocker: 
Wszystkie owoce i warzywa dokładnie umyj w czystej wodzie. Najpierw dodaj trochę płynu, by 
chronić łopatki Bendera / miksera do koktajli, nawet jeśli ma być to tylko czysta woda. Następnie 
dodaj inne składniki drobno pokrojone. Możesz dodać kostki lodu, jeśli chcesz. Włącz blender na 
niskich obrotach przez około 10 do 30 sekund, potem zwiększ obroty i miksuj przez 10 do 30 
sekund, aby koktajl zrobił się płynny i o gładkiej konsystencji. Jeśli sok lub koktajl jest zbyt słodki, 
wciśnij trochę cytryny, jeśli zbyt kwaśny, dodaj pokrojonego banana, winogrona, ananasa, 
suszone morele lub daktyle w małej ilości, aby uzyskać żądany smak. W krótkim czasie stworzysz 
swoje własne przepisy na przepyszne zdrowe letnie drinki, jeśli natychmiast zapiszesz składniki i 
proporcje! 

A oto na początek dwa przepisy: dwa nieobrane jabłka, wydrążyć gniazda nasienne i podzielić na 
ćwiartki. 350 gram deserowych wypestkowanych czereśni/wiśni. Ten sok jest bogaty w witaminę C 
i karoten, zawiera kwas foliowy i potas oraz jest bardzo dobry na skórę. Cztery nieobrane 
marchewki, chyba że są nieorganiczne, wtedy obrać, jedno nieobrane jabłko bez gniazda 
nasiennego i pokrojone na ćwiartki, jedno obrane kiwi, jedna garść pietruszki z korzonkami. Nie 
ma lepszego sposobu na rozpoczęcie dnia, jak właśnie takim napojem. Jest on bogaty w witaminy 
A, C, E, B i potas. 

 
A oto inny zdrowy napój. Weź jednego buraka, jedną marchewkę i jedno jabłko, umyj dokładnie i 
pokrój na kawałki łącznie ze skórką. Włóż wszystko do blendera/miksera do koktajli/ ze świeżą 
wodą i wypij od razu. Możesz dodać trochę cytryny lub limonki dla smaku. Wiele osób uważa, że 
ten napój, gdy pije się go regularnie, może pomóc wzmocnić system odpornościowy. Witaminy i 
składniki odżywcze w świeżych warzywach i owocach są dobre na wzrok, poprawiają trawienie i 
pomagają w wydalaniu. Zaleca się pić taki sok jako pierwszy posiłek rano na pusty żołądek, 
godzinę przed śniadaniem. Dla lepszego rezultatu pij go dwa razy dziennie, rano i przed 17.00. 

Podamy inne propozycje zdrowych napojów w następnym wydaniu Biuletynu Wibroniki Sai.  

********************************************************************************************** 
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Boskie Słowa Od Healera Wszystkich Healerów   

”Jeśli napełnimy się egoizmem, zazdrością i innymi tego rodzaju negatywnymi uczuciami, nie będziemy w 
stanie dobrze służyć innym. Jeśli naczynie jest puste, można napełnić go czymś dobrym. Więc przede 
wszystkim opróżnijcie swoje serca ze wszystkich złych uczuć i napełnijcie je miłością i 
bezinteresownością. Serce napełnione miłością jest święte. Cokolwiek robimy, by służyć, powinniśmy 
czynić z poczuciem bezinteresowności. A wtedy możemy osiągnąć najwyższy etap w swym życiu. Służbę 
może stanowić niewielka rzecz, ale jeśli robimy ją z dużym sercem, może wydać wspaniałe, wielkie 
rezultaty”                                   …Sathya Sai Baba 

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

 Ogłoszenia  

Przeprowadzone warsztaty 

Dzięki łasce Bhagawana Śri Sathya Sai Baby 26 lutego 2011 przeprowadzono warsztaty Wibroniki w 
Instytucie Wyższych Nauk Medycznych (Super Speciality Hospital) Prashantigram dla lekarzy pracujących 
w szpitalu, jak również dla lekarzy szpitala ogólnego (General Hospital) w Puttaparthi. Seminarium 
rozpoczęło się wstępem o Wibronice dra Aggarwala. Potem nastąpiła prezentacja wielu interesujących 
przypadków chorób uzdrowionych przy pomocy Wibroniki dr Deepa Hoskote 2640. Zaprezentowała ona 
wiele trudnych przypadków dotyczących chorób serca, oczu, układu oddechowego i kostnego. Niektóre 
przypadki były uznane przez lekarzy medycyny konwencjonalnej za „beznadziejne”. A jednak Wibronika 
dała tym pacjentom jakby nową szansę na życie. Seminarium zostało bardzo dobrze odebrane przez 
pracowników szpitala. Wykazali oni duże zainteresowanie Wibroniką, a seminarium rozpowszechniło 
informację o tym alternatywnym systemie leczenia na całe Prashanti Nilayam. 

W dniach 14-15 maja 2011 roku w Opolu odbyły się szóste warsztaty Wibroniki dla osób początkujących 
(Młodszy Praktykant Wibroniki) w Polsce. Uczestniczyło w nich 15 nowych osób. 

 

Planowane warsztaty 

 Indie: 24-26 czerwca 2011 w Delhi, pierwsze warsztaty dla asystentów praktyka Wibroniki (AVP). 
Proszę kontaktować się ze swoim lokalnym konwenorem ośrodka sewa samiki 

 Anglia: 25-26 czerwca 2011 w Londynie odbędą się warsztaty dla Młodszych Praktyków Wibroniki 
(JVP), również warsztaty powtórkowe dla wszystkich praktykujących healerów. Po dalsze informacje 
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proszę skontaktować się z dr Aggarwalem 020-7209 3413 lub 01865-511 171 lub na adres emailowy 
99sairam@vibrionics.org 

 Polska: 11-12 listopada 2011 we Wrocławiu  – warsztaty dla wszystkich Młodszych Praktyków 
Wibroniki jak również dla wieloletnich praktyków. Będą omawiane ciekawe przypadki. Proszę kontaktować 
się z Dariuszem Hebiszem +48 606 879 339 lub wibronika@op.pl 

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

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

Nasza strona internetowa dopiero się tworzy. Niektóre opcje nie są jeszcze dostępne. Możesz 
sprawdzić, jak prace postępują na: www.vibrionics.org  

Jai Sai Ram! 

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