
1 

 

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, 

Nasz łaskawy Swami opuścił swoje ciało, ale nie zostawił nas w kłopotach, na duchowym rozdrożu. 
Przez wszystkie te lata ciągle przypominał nam, że służba jest najwyższą formą duchowej dyscypliny w 
kalijudze. Powiedział: „Jeśli użyjesz swych rąk po to, by służyć, pomagać, pocieszać, zachęcać innych, 
użyjesz ich dla Boga, ponieważ w każdym z was jest Bóg”. Najlepszym sposobem, by oddać honor 
Swamiemu, jest zaangażowanie się w bezustanną służbę i jednocześnie kontaktowanie się w swoim 
wnętrzu z Bhagawanem poprzez tę energię miłości i pokoju. 

Ostatnie trzy miesiące były ciężkie dla nas wszystkich. Był to trudny okres przystosowania się do nowej 
sytuacji. Tak wiele wspaniałych wspomnień zalewało umysł, szczególnie wspomnień o Swamim i 
Wibronice. Wracam pamięcią do tego pamiętnego dnia w lipcu 1994 roku, gdy w Sai Ramesh Hall w 
Brindawanie, Pan wszechświata pochylił się, by pobłogosławić pierwszy prototyp maszynki do Wibroniki 
(po sześciu dniach, w których nie mogłem przyciągnąć uwagi Swamiego, byłem zbyt osłupiały, by 
szybko podnieść maszynkę z podłogi). Podczas interview, które miało miejsce następnego dnia, Pan 
posłużył się maszynką wkładając do szczeliny kartę „OM 7 Serce”. 

Innym razem w pokoju interview Swami niewinnie zapytał: „Czy ta maszynka może uleczyć cukrzycę?”. 
Polecił mi uczyć Wibroniki studentów i wielbicieli oraz zrobić wykład jego lekarzom pracującym w super-
specjalistycznym szpitalu. I wtedy wszystko się zaczęło… Na każdym kroku prowadził, czasem nawet 
codziennie dawał instrukcje! 

Jestem winien wam wszystkim – praktykom Wibroniki – zaznajomienie z uwagami i wszystkimi częstymi 
instrukcjami oraz błogosławieństwami, które Pan dał mi w związku z Wibroniką przez ostatnie 17 lat. W 
kolejnych numerach Biuletynu będę dzielił się z wami wszystkimi tymi szczególnymi chwilami. 

Jeśli czujemy, że Pan dał nam – swoim praktykom Wibroniki – wspaniałe narzędzie do wykonywania 
służby,  to nadszedł czas, kiedy powinniśmy jeszcze bardziej zagłębić się w naszą rolę i podjąć wysiłek, 
by z większym poświęceniem i z całym sercem zaangażować się w Jego misję. 

My z naszej strony zapoczątkowaliśmy nowy program szkolenia kolejnych healerów Wibroniki. W 
Prasanthi Nilayam zawsze prowadzę warsztaty na wszystkich poziomach szkolenia w małych grupach. 
Obecnie będziemy przeprowadzać częste warsztaty w małych grupach, które będą prowadzone przez 
wykwalifikowanych nauczycieli w wielu regionach. Swami również naciskał, bym uczył Wibroniki w 
małych grupach, żeby zachować jakość, a nie ilość. Od niedawna zacząłem szkolenie Starszych 
Praktyków Wibroniki, by mogli uzyskać status nauczycieli. Ci z was, którzy ukończyli szkolenie ze 108 
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Kombinacjami, mogą ubiegać się o uczestnictwo w kursie dla Praktyków Wibroniki, który umożliwi im 
stosowanie maszynki. Ukończenie z kolei tego kursu pozwoli wam zrobić kurs dla nauczycieli.  

Ponieważ potrzebujemy więcej nauczycieli Wibroniki, którzy będą szerzyć wiedzę o systemie leczenia 
Wibroniką Swamiego w dalszych regionach Indii i w innych krajach, jestem gotowy uznać ten program 
szkoleniowy za program priorytetowy na najbliższą przyszłość. Zapraszam wszystkich oddanych 
praktyków, którzy pragną zaliczyć następny stopień szkolenia, by napisali do mnie bezpośrednio na 
adres: founder@vibrionics.org z prośbą o formularz zgłoszeniowy. Proszę pamiętać o tym, by załączyć 
swój osobisty numer rejestracyjny, który zawsze podaję w temacie e-maila zawierającego Biuletyn. 
Czytelnicy wyrazili chęć przeczytania w obecnym biuletynie o większej ilości ciekawych przypadków 
uleczeń. Tu przypominamy czytelnikom, by przysyłali każdą historię przypadku, który okazał się 
szczególnie interesujący i został uwieńczony sukcesem w leczeniu, albo wywarł duże wrażenie, prosto 
na mój adres mailowy, żebyśmy mogli go opublikować w przyszłych numerach biuletynu dla inspiracji 
innych healerów. 

Jak moglibyśmy odwdzięczyć się Swamiemu za jego niebiańską miłość, którą nas obdarzał przez te 
wszystkie lata? Jak moglibyśmy pokazać mu, że wszelki ból, który podjął dla nas nie poszedł na marne? 
Każdy z nas musi odkryć Swamiego w sobie i w każdym innym człowieku i zachowywać się tak, jak 
zachowałby się Swami. Więc drodzy praktycy, pracujmy w jedności, harmonii i z oddaniem, aby dzięki 
Wibronice szerzyć przesłanie Swamiego o czystej miłości. Jego życie było jego przesłaniem. Teraz 
nadszedł czas, byśmy nasze życie uczynili jego przesłaniem.   

W służbie dla Sai 
Jit Aggarwal 

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

 Historie Przypadków Uleczonych Przy Pomocy 
Zestawu Kombinacji 

1. Dializa 2640…Indie 

45-letni mężczyzna zadzwonił z Los Angeles do healera w Indiach, żeby zapytać, czy nie wysłałaby 
kulek cukrowych, żeby mu pomóc w ciężkiej chorobie nerek i wysokim ciśnieniu. Gdy czekał na 
przeszczep nerek, przechodził dializę trzy razy w tygodniu, a każda sesja trwała po 5 godzin. Healer 
wysłała mu: 
CC3.3 High BP (wysokie ciśnienie) + CC13.4 Kidney Failure (niewydolność nerek) + CC15.1 
Mental & Emotional Tonic (tonik na emocje)…2 kulki QDS.  

Po trzech miesiącach leczenia wibracjami jego lekarz wyraził zdziwienie widząc, że poziom kreatyniny 
spadł z 9 do 5 jednostek i z powodu dużej poprawy zredukował sesje dializy z 5 do 3 godzin. Lekarz 
zapytał pacjenta, jaką dietę stosuje, że była możliwa tak duża poprawa! Po 6 miesiącach nastąpiła 
dalsza poprawa, a dializa została zredukowana do 2-3 razy w  tygodniu i trwała po 1 godzinie. Po 
następnych 2 miesiącach lekarz stwierdził, że nie ma potrzeby dalszego dializowania. Pacjent był tym 
tak zachwycony, że przyjechał do Indii osobiście podziękować healerce w Bombaju. Za jej radą pacjent 
kontynuuje obecnie zażywanie kombinacji dwa razy dziennie. 

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

2. Ropień piersi 1339...USA 

69-letnia kobieta od trzech lat miała, jak to sama nazwała, pryszcz o czarnej końcówce usytuowany na 
lewej piersi. Nie szukała medycznej pomocy. Okresowo wyciskała go i wtedy wyciekała z niego ropa. 
Pewnego dnia zauważyła, że miejsce wokół niego jest zainfekowane, wystąpił stan zapalny, miejsce 
było bolesne i wrażliwe na dotyk. W czasie snu dla wygody musiała podkładać pod tę pierś poduszkę. 
Skontaktowała się z healerem Wibroniki stwierdzając, że ropień na piersi może okazać się nowotworem 
piersi. Healer poradził jej, by utrzymywała to miejsce w czystości i suche i podał jej: 
CC2.1 Cancers (nowotwory) + CC8.3 Breast abscess (pierś - ropień) + CC21.11 Infections 
(infekcje) …2 kulki QDS. 

W ciągu kilku dni ból ulokował się w jednym miejscu i nie czuła dłużej, żeby się rozprzestrzeniał. Pod 
koniec trzeciego tygodnia miejsce, gdzie występował stan zapalny, nie było już zaczerwienione ani 
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wrażliwe na dotyk i nie było ropy. Przestała używać poduszki podczas snu. Dawkowanie zostało 
zmniejszone do TDS przez dwa tygodnie, potem OD przez następny tydzień. Pod koniec szóstego 
tygodnia zażywania kulek pozostało tylko drobne odbarwienie skóry. Poleciała do Indii podziękować 
Swamiemu za uzdrowienie. 

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

3. Egzema 2762…USA 

51-letnia kobieta przyszła do healera, gdyż 15 lat wcześniej lekarz stwierdził u niej egzemę, ponieważ na 
lewej nodze i stopie miała stan zapalny skóry, która ciągle ją swędziała. Od tego czasu miała na stopie 
ciągle pojawiające się i znikające podrażnienie i suche pęknięcia skóry z płynną wydzieliną. Zdarzało 
się, że nie mogła nosić skarpet ani butów. Wypróbowała wiele kremów i maści, ale nic jej nie pomagało. 
Healer dał jej: 
CC21.6 Egzema. Najpierw do picia w wodzie 6TD przez 3 dni, potem w kulkach TDS. 

Po 3 tygodniach jedyną oznaką poprawy było to, że trochę zmniejszyło się swędzenie. Po następnym 
miesiącu zażywania kombinacji nastąpiła dalsza poprawa w 10 procentach. W tym momencie healer 
doradził pacjentce, żeby zrobić kombinację na oleju i wcierać go zewnętrznie oraz zażywać doustnie. 

Miesiąc później do powyższej kombinacji dodano CC15.6 Sleep disorders (bezsenność), ponieważ 
kobieta nie mogła spać. Trzy miesiące później napisała, że swędzenie i wyciek płynu zmniejszył się o 30 
procent. Z czasem następowała dalsza poprawa, aż po 10 miesiącach od rozpoczęcia leczenia, egzema 
całkowicie ustąpiła i noga wraz ze stopą zrobiły się normalne. 

To jest jeszcze jeden przykład cudownego uzdrowienia przy pomocy 108 Kombinacji Swamiego. Należy 
wziąć pod uwagę jedną rzecz: gdy kiedykolwiek traktujemy problem skórny, jak egzema, alergie skórne, 
czy łuszczyca wraz z kulkami do wewnętrznego stosowania od razu na początku leczenia warto podać 
odpowiednią kombinację również zewnętrznie w oleju lub w innym niealergizującym środku, jak wibhuti 
lub mąka ryżowa, jeśli jest to jakiś rodzaj grzybicy lub mokrej egzemy. To przyśpieszy proces 
uzdrowienia i przyniesie natychmiastową ulgę pacjentowi. 

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

4. Astma oskrzelowa 2799…UK     

65-letni mężczyzna zapytał healera, czy może go leczyć na astmę oskrzelową, na którą cierpi od 20 roku 
życia. Brał rozmaite lekarstwa, które przynosiły mu ulgę za każdym razem, gdy miał atak astmy, ale nie 
leczyły dolegliwości do końca. Jego życie osobiste było również pełne stresu, co raczej nie pomagało w 
tej chorobie. Otrzymał następujące kombinacje: 
#1. NM6 Calming (uspokojenie) + BR7 Stress – na stres i napięcie…TDS 

#2. NM8 Chest (klatka piersiowa) + NM9 Chest TS (klatka piersiowa) + NM62 Allergy-B (alergia B) 
+ NM70 CB9 (choroby układu oddechowego) + NM71 CCA (wszystkie choroby klatki piersiowej) + 
BR13 Allergy (alergia) + BR14 Lung (płuca) + BR15 Sinus (zatoki) + OM2 Respiratory (układ 
oddechowy) + SR272 Arsen Alb (30C) + SR 297 Ipecac (30C) + SR451 ACTH Hormone…TDS. 

Uzgodniono, że pacjent powinien kontynuować leczenie konwencjonalne. Po dwóch tygodniach 
poinformował healera, że czuje się lepiej w 30%. Healer poleciła, by zażywał te same wibracje przez 
następne dwa tygodnie, ale żeby powoli redukował lekarstwa konwencjonalne, które brał trzy razy 
dziennie. Cztery tygodnie później powiedział healerowi, że czuje się lepiej w 75%, więc lek 
konwencjonalny został zredukowany do OD. Po czterech tygodniach wibracje zostały również 
zredukowane. Po 6 tygodniach przestał brać leki konwencjonalne, ponieważ astma całkowicie zniknęła, 
ale nadal przyjmował wibracje OD dla utrzymania i ochrony zdrowia przed możliwym nawrotem choroby. 

Jaki to cudowny przypadek, że po 45 latach cierpienie tego człowieka zakończyło się. Gdyby healer miał 
zestaw 108 kombinacji, mógłby podać CC15.1 na stres i napięcie oraz CC19.3 na astmę oskrzelową, a 
skutek prawdopodobnie byłby taki sam. Zachęcamy wszystkich pacjentów do konsultowania się ze 
swoimi lekarzami zanim zredukują lub zaprzestaną zażywania leków przepisanych przez lekarza. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. Ból mięśni nogi, stres i niska energia życiowa 2804….Indie 

39-letnia kobieta poprosiła o leczenie trapiącego ją od roku bólu w nogach. Miała również problem z 
niską energią życiową oraz radzeniem sobie ze stresującą pracą. Brała leki przeciwbólowe na ból w 
nogach i leczyła się na stres i niską energię, ale nie było poprawy. Otrzymała następujące wibracje: 
CC12.1 Adult Tonic (tonik dla dorosłych) na niską energię życiową + CC15.1 Mental & Emotional 
Tonic (tonik na emocje) na stres + CC20.4 Muscles & Supportive Tissue (mięśnie i tkanka 
podtrzymująca) na ból w nogach…TDS. 

Po dwóch tygodniach pacjentka poinformowała healera, że wszystkie jej dolegliwości poprawiły się w 
90% i że ona sama jest szczęśliwa dzięki leczeniu wibracjami. 

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

6. Alergia oddechowa i chroniczny kaszel 01352A….Indie 

Pacjent w wieku 56 lat od 5 lat cierpiał na alergię oddechową (zdiagnozowaną przez lekarzy). Objawiała 
się ona co rano długimi atakami kichania i łzawieniem oczu, czasem towarzyszyło temu obrzmienie 
twarzy. Cierpiał również od 20 lat na kaszel, co skutkowało ciągłym wykrztuszaniem żółtej i szarej 
flegmy. W ciągu tych wielu lat wypróbował zarówno konwencjonalne, jak i alternatywne leczenie, ale nic 
mu nie pomagało na te dolegliwości. Healer zalecił mu: 
CC19.2 Respiratory Allergies (alergie układu oddechowego) + CC19.6 Cough – chronic (chroniczny 
kaszel)…TDS.  

W ciągu 7 dni oba problemy zniknęły, a pacjent miał duży problem z uznaniem tak szybkiego 
uzdrowienia! 

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

Kącik pytań i odpowiedzi   

1. Pytanie: Czy mogę położyć buteleczki z kulkami koło budzika, który ma w środku baterie? 
Odpowiedź:  Tak, możesz, ponieważ baterie nie wpływają na kulki cukrowe, ale trzymaj kuleczki co 
najmniej 1 metr od telewizora, komputera, komórki, kuchenki mikrofalowej oraz innych urządzeń 
emitujących silne pole magnetyczne. 

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

2. Pytanie: Dlaczego trzymamy kulki pod językiem? 
Odpowiedź: Ponieważ większość zakończeń nerwowych znajduje się pod językiem, dlatego absorpcja 
wibracji przez ciało jest tu najbardziej skuteczna. 

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

3. Pytanie: Czy pacjent powinien przestać brać wibracje natychmiast, gdy poczuje się lepiej? 
Odpowiedź:  Wibracje należy brać aż do chwili, gdy pacjent całkowicie wydobrzeje, wtedy dawka 
powinna być stopniowo zmniejszana przez długi czas, np. zredukować z TDS do OD, potem do trzech 
razy w tygodniu, dwóch razy w tygodniu i w końcu raz w tygodniu. Okres zmniejszania dawki powinien 
stanowić jedną trzecią czasu leczenia. Jeśli pacjent poczuje się lepiej i nagle przerwie się zażywanie 
wibracji, choroba może nagle powrócić. Niektórzy pacjenci wolą kontynuować branie tej małej dawki 
profilaktycznie przez długi czas. Potem można zalecić podawanie kombinacji na odporność, albo inny 
odpowiedni tonik przez miesiąc lub inaczej. 

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

4. Pytanie: Czy mogę odzyskiwać moje buteleczki? 
Odpowiedź: Tak, możesz odzyskiwać buteleczki myjąc je w czystej bieżącej wodzie. Można je 
namoczyć na noc, co rozpuści cukier pozostały z poprzednich kulek. Nie używaj mydła ani  żadnych 
detergentów w środku buteleczek. Zanim je zakręcisz upewnij się, że są całkowicie suche.  

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

5. Pytanie: Czy można zregenerować źle funkcjonujący gruczoł, np. tarczycę? 
Odpowiedź: Tak, każdy gruczoł można zregenerować i ożywić przy pomocy wibracji, ponieważ można 
regenerować komórki! 
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Jeśli masz jakieś pytanie do dra Aggarwala, wyślij je na adres news@vibrionics.org 

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

 Wskazówki zdrowotne  

Niebezpieczeństwo używania telefonów komórkowych 

Telefony komórkowe stały się częścią naszego codziennego życia, więc dobrze jest wiedzieć, jakie 
niebezpieczeństwo stanowią one dla naszego zdrowia. Oto kilka rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, 
jeśli koniecznie musimy ich używać 24 godziny na dobę. 

Telefon komórkowy jest dwustronnym mikrofalowym radiem, ciągle wysyłającym i odbierającym sygnały 
przez swoje symetryczne anteny. Kiedy jest włączony i nosisz go przy sobie, czy używasz, jeśli anteny 
są zwrócone w stronę twojego ciała, sygnały aby dotrzeć od telefonu do najbliższej stacji bazowej i z 
powrotem przechodzą przez ciało. To znaczy, że nasze ciała są nieustannie wystawione na 
promieniowanie. Kiedy odbierasz telefon lub dzwonisz trzymając go przy uchu, wywołuje on mierzalną 
zmianę w aktywności mózgu. Naukowcy nie mówią, że to wskazuje, iż sygnały uszkadzają mózg, ale 
unikają również stwierdzenia, że sygnały te są nieszkodliwe. 

W maju tego roku, 31 ekspertów-doradców Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) prawie jednogłośną 
decyzją  zaskoczyło pięciomiliardowy świat użytkowników komórek stwierdzeniem, że częstotliwość 
radiowa i promieniowanie elektromagnetyczne są „potencjalną” przyczyną raka mózgu. Promieniowanie 
mikrofalowe z komórek powiększa listę dobrze zbadanych przyczyn wywołujących raka, dołączając do 
takich czynników, jak spaliny, niektóre pestycydy, ołów, kawa i niewłaściwie przechowywane warzywa. 
(Uwaga od wydawcy biuletynu: Już wiemy, że promieniowanie może zniszczyć wibracje w pastylkach 
cukrowych).      

Oto kilka sugestii dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w czasie używania telefonów 
komórkowych: 

1. Najbardziej bezpiecznym sposobem korzystania z komórek jest wysyłanie sms-ów, a nie 
wykonywanie rozmów. 

2. Jeśli rozmawiasz przez telefon, używaj słuchawek i mikrofonu przyczepionego do komórki. 

3. Rozmawiaj krótko, a do dłuższych rozmów używaj telefonu przewodowego albo telefonu 
stacjonarnego. 

4. Nie używaj telefonu bezprzewodowego, ponieważ promieniowanie z nich nie jest wcale mniejsze 
niż promieniowanie z komórek. 

Możesz znaleźć więcej informacji na temat komórek na stronie internetowej organizacji Environmental 
Health Trust www.ehtrust.org 

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

Soki I Koktajle Dla Zdrowia 

Jak obiecaliśmy w numerze Biuletynu z maja/czerwca, podajemy dalsze przepisy na soki i koktajle. 
Zacznijmy od mango dla osób mieszkających w ciepłych krajach, które akurat teraz mają nieograniczony 
dostęp do tego przepysznego owocu. 

Melonowe i mangowe tango 

Jedno obrane mango, bez pestki, połowa żółtego melona kantalupa, piżmowego lub odmiany ogen, 
obrana i pozbawiona nasion. Zmieszaj razem w blenderze. 

Samo powąchanie tego wspaniałego soku z samego rana pobudza mózg, otwiera oczy i poprawia 
krążenie. Sok ten dostarcza więcej niż stanowi dzienne zapotrzebowanie na witaminę A i C. W Indiach 
używany od wieków jako diuretyn, melon pomaga w pozbywaniu się porannej opuchlizny. Melon zawiera 
też adenozynę – substancję, która rozrzedza krew, co z kolei zmniejsza ryzyko powstawania skrzepów 
krwi i zawałów. Mango, bogate źródło natychmiastowej energii, był hodowany i spożywany od ponad 400 
lat. Obydwa owoce poprawiają układ odpornościowy. Szybki i łatwy do przyrządzenia, ten orzeźwiający, 
chłodzący napój pobudzi twój metabolizm i zmiecie poranną ospałość. Jedna szklanka i będziesz biegał 
w pełni sił cały dzień!  

mailto:news@vibrionics.org
http://www.ehtrust.org/


6 

 

Niebieska pasja 

3 owoce passiflory, 1 cienko obrany melon kantalupa, 1 obrane mango bez pestki, 10 dkg jagód.  Wrzuć 
do blendera i zmiksuj. 

Ten sok jest prawdziwym tonikiem zawierającym witaminy A, C, B i E, potas, wapń, jest bogaty w 
karoten, który chroni przed degeneracyjnymi chorobami i nowotworami. Jest też wspaniałym tonikiem na 
oczy. Wygląda dobrze, smakuje jeszcze lepiej i jest doskonały dla zdrowia. 

Super-sok super-witalności 

2 umyte nieobrane jabłka (jeśli organiczne), podzielone na ćwiartki i wypestkowane 

2 duże marchewki, obrane (jeśli nieorganiczne), z usuniętymi końcówkami 

2 średnie pomidory, 1 nieobrane kiwi, 1 garść umytej rukwi wodnej 

1 garść umytych liści szpinaku 

Wrzuć do blendera i zmiksuj. 

Koktajl ten jest rewelacyjnym pobudzaczem, pij go raz lub dwa razy w tygodniu. Pobudza organizm i 
mózg w czasie stresu i kiedy potrzebujesz tryskać witalnością. Jest bogaty w witaminę C, A, beta-
karoten, potas, magnez i cynk. Zawiera również żelazo i wapń. Jabłko i rukiew zapobiegają 
przeziębieniu i grypie. 

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

Czy jesteś zainteresowany fruktozą? 

Możesz mieć dobry powód, by być nią zainteresowanym, gdyż alarmujące nowe badania ukazują, że 
popularny słodzik może pobudzić rozwój nowotworu. Badania prowadzone przez naukowców z UCLA 
odkryły, że komórki nowotworowe trzustki rozwijają się szybciej, gdy są „karmione” fruktozą. 

Autor badań dr Anthony Heaney, profesor przy katedrze medycyny i neurochirurgii przy uniwersyteckim 
centrum nowotworów, powiedział, że prawdopodobnie fruktoza przyspiesza również rozwój innych 
nowotworów. 

Heaney napisał, że „Sedno sprawy leży w tym, że współczesna dieta składa się z mnóstwa 
rafinowanego cukru, który zawiera fruktozę i istnieje ukryte ryzyko pociągające za sobą wiele 
współczesnych chorób, takich jak otyłość, cukrzyca i stłuszczona wątroba”. Jego badania zostały 
opublikowane w sierpniu 2010 roku w wydaniu pisma „Badania nad nowotworami” („Cancer Research”). 

Heaney wezwał rząd amerykański do podjęcia akcji ograniczającej konsumpcję wysokofruktozowego 
syropu z kukurydzy (HFCS), głównego źródła fruktozy w zachodniej diecie. Fruktoza pochodzi również z 
innych źródeł, jak owoce, warzywa i dawny cukier stołowy. „Sądzę, że ten artykuł ma spore znaczenie 
dla publicznego zdrowia” – powiedział Heaney. „Na szczęście, na poziomie federalnym zostanie podjęty 
przynajmniej jakiś wysiłek, by ograniczyć HFCS w naszej diecie”. 

Badania dotyczące fruktozy, były bardzo nie na rękę dla lobby kukurydzianego (fruktoza wytwarzana jest 
z kukurydzy). „Badania te nie postrzegają fruktozy tak, jak jest ona faktycznie konsumowana przez ludzi, 
ale tak, jak to zostało przeprowadzone w laboratorium, a nie w ludzkim ciele”, stwierdziło 
Stowarzyszenie Przetwórców Kukurydzy konkludując, że źródłowe przyczyny raka trzustki są 
skomplikowane i nie do końca zrozumiane.Między rokiem 1970 a 1990 konsumpcja 
wysokofruktozowego syropu kukurydzianego wzrosła o 1000% według badań na temat nowotworów. 
Słodzik – mieszaninę fruktozy i innego cukru, glukozy, można znaleźć w każdego rodzaju produkcie 
spożywczym i napoju i jest on najpowszechniejszym słodzikiem używanym w napojach niealkoholowych. 

Stowarzyszenie twierdzi, że na ogół cukier jest nadal najbardziej powszechną formą fruktozy w 
amerykańskiej diecie. I nie dajcie się zwieść produktom, które zastępują wysokofruktozowy syrop 
kukurydziany cukrem. One również zawierają wysoki poziom fruktozy. 
Źródło: www.cbsnews.com 
(Od wydawcy: Zalecamy czytanie nalepek na napojach w butelkach i opakowaniach żywności 
niezależnie od kraju, w którym mieszkacie. Przedsiębiorcy w wielu krajach używają fruktozy.) 

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

 

”Gdy wasze intencje są czyste, Bóg obdarzy was swoją łaskę. I bez względu na to, jaką służbę 
podejmujecie, musi być nieskażona. Forma działania nie ma znaczenia. Bez czystych intencji działanie 
zostanie skażone już u źródła”.                

 ...Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, t.17. 

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

”Potrzebujecie rąk, by wykonać jakąś czynność. Wszystkie czynności powinny być święte, czyste, 
pomocne dla innych i użyteczne. Ręce powinny być uświęcone takimi czynami, więc sprawcie, aby 

wasze ręce stały się czyste i święte. Dzięki czystym czynom oczyszcza się również umysł”. 

  …Sathya Sai Baba, BSSB t. 3.  

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

 Ogłoszenia  

     Planowane warsztaty 

 Polska: 11-12 listopada 2011 w Sobótce koło Wrocławia – odbędą się warsztaty dla wszystkich 
praktyków Wibroniki. 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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