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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, 

z  wielką  radością  i  podekscytowaniem  możemy  was  w  końcu  poinformować,  że  nasza  strona 

internetowa już działa! Została ona uruchomiona w dniu urodzin Baby -  www.vibrionics.org. Zapewne 

otrzymaliście emaila ze swoim imieniem i hasłem użytkownika, więc zalogujcie się i sprawdźcie, jak działa. 

Jesteśmy otwarci na wszelkie informacje zwrotne – sugestie, komentarze i pochwały. Pomoże nam to w 

stworzeniu strony internetowej, która będzie jeszcze bardziej użyteczna, informacyjna oraz przyjazna w 

użyciu dla wszystkich praktyków wibroniki. Chcielibyśmy uczynić z tej strony forum, na którym moglibyśmy 

się dzielić swoimi doświadczeniami z leczenia wibroniką, wyjątkowymi przypadkami uleczenia oraz innymi 

związanymi z wibroniką informacjami i pytaniami. Wszyscy wiemy, jak skuteczne mogą być leki 

wibroniczne dzięki nieskończonym błogosławieństwom Swamiego – nadszedł więc czas, aby wskoczyć w 

informatyczny pociąg i rozprzestrzenić ten system leczenia tak daleko, jak daleko sięga internet! 

Jest jedna ważna rzecz, na którą każdy z was powinien zwrócić uwagę – stworzyliśmy nowe konta e- 

meilowe dla poszczególnych sekretariatów dla naszych praktykantów mieszkających w Indiach i poza 

Indiami. Prosimy was, abyście od tej chwili wysyłali swoje miesięczne raporty JEDYNIE na adresy 

mailowe podane poniżej, w zależności od stanu, w którym mieszkacie (niezależnie od tego, gdzie 

ukończyliście kurs Wibroniki). Raport powinien być napisany w formacie, który również jest podany w 

ramce poniżej. Bardzo więc prosimy, abyście nie przesyłali raportów na żaden inny adres mailowy niż ten, 

który jest przypisany do waszego miejsca zamieszkania. Proszę, nie dołączajcie również żadnych 

załączników; raport w podanym formacie powinien być wpisany w głównej części listu mailowego. 

Sekretariaty różnych stanów Indii, do których powinny być przesyłane raporty 

AP……………....ap@in.vibrionics.org          Karnataka…..............….kar@in.vibrionics.org 
Assam……..assam@in.vibrionics.org          Kerala…………….……..ker@in.vibrionics.org 
Delhi-NCR..…delhi@in.vibrionics.org           Maharashtra& Goa….maha@in.vibrionics.org 

Gujarat............. guj@in.vibrionics.org           Rajasthan….…………….raj@in.vibrionics.org 
Haryana……….har@in.vibrionics.org          Sikkim…………..………..sik@in.vibrionics.org 
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J & K…….……..jnk@in.vibrionics.org          UP & UK……...……….upuk@in.vibrionics.org 

Pozostali praktycy mieszkający w Indiach powinni pisać na adres 
mailowy:…….monthlyReports@in.vibrionics.org 

Sekretariaty w innych państwach 

Praktycy zamieszkali we Włoszech piszcie na adres………….…monthlyReports@it.vibrionics.org 

Praktycy zamieszkali w Polsce piszcie na adres……..…monthlyReports@pl.vibrionics.org 

Pozostali praktycy zamieszkali poza Indiami piszcie na adres…..monthlyReports@vibrionics.org

 

Format raportu 

 

Raport miesięczny za miesiąc: 

             

 

Imię i nazwisko:                                                           Nr rejestracyjny:    

Liczba godzin sewy w ciągu miesiąca:    

Liczba przyjętych pacjentów w danym miesiącu: 

 

starych      + nowych_    + zwierząt   _+ roślin   

 

Wyjątkowe przypadki wyleczenia (jeśli były takie w danym miesiącu): 

Stworzyliśmy inne adresy mailowe na inne listy, które chcielibyście wysyłać. Proszę, przesyłajcie swoje 

listy na odpowiednie adresy, aby uniknąć zamieszania i umożliwić szybką odpowiedź na właściwy adres. 

Historie przypadków. Opisane przez was historie przypadków powinny dotyczyć jedynie tych 

przypadków,   których   rezultaty   leczenia   uważacie   za   wyjątkowe.   Proszę   upewnijcie   się,   że 

uwzględniliście w opisie długość/czas trwania symptomów/choroby pacjenta oraz ich procentowo 

wyliczoną poprawę  podczas  procesu  leczenia.  W  przypadku problemów skórnych, zróbcie  zdjęcie 

zaatakowanego obszaru przed i po leczeniu, kiedy będą sprzyjające ku temu okoliczności. W innych 

przypadkach należy dołączyć raport lekarza. Jeśli mieszkasz w Indiach, wysyłaj swoje historie 

przypadków na adres:  caseHistories@in.vibrionics.org. Jeśli mieszkasz poza Indiami, wysyłaj swoje 

historie przypadków na adres:  caseHistories@vibrionics.org. 

Zbieramy różnego rodzaju historie przypadków na naszą stronę internetową; więc jeśli masz 

jakieś przypadki wyleczenia, które chciałbyś przekazać do publikacji na naszej stronie, 

proszę wyślij je na wyżej podany adres mailowy. 

Pytania pacjentów. Jeśli mieszkasz w Indiach, możesz uzyskać porady dotyczące problemów 

pacjentów, leków oraz kombinacji od naszego oddanego zespołu pod adresem mailowym: 

comboQueries@in.vibrionics.org 

Jeśli mieszkasz poza Indiami i potrzebujesz porady, pisz na adres mailowy: 
comboQueries@vibrionics.org 

Informacja dla healera. Informację dotyczącą adresów praktyków Wibroniki na świecie, mieszkających 

poza Indiami, można uzyskać pod adresem:  healerInfo@vibrionics.org. Natomiast informację dotyczącą 

adresów praktyków Wibroniki mieszkających w Indiach, można uzyskać pod adresem: 

healerInfo@in.vibrionics.org 
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Przypominam ponownie, że pisząc maile musicie zawsze podawać swój numer rejestracyjny w temacie 

każdego maila, który wysyłacie. Umożliwi nam to szybkie zidentyfikowanie ciebie i szybką odpowiedź. 

Ponieważ obecnie mamy ponad 4000 praktyków Wibroniki (ta liczba nadal rośnie!), możemy w 

przyszłości nie być w stanie zajmować się anonimowymi mailami. Innymi słowy, takimi mailami, które nie 

mają ważnego numeru rejestracyjnego. 

Niedawno odbyły się warsztaty wymiany doświadczeń dla polskich healerów w Sobótce, w Polsce (patrz 

zdjęcia).  Otrzymaliśmy fantastyczne  informacje  zwrotne  z  tego  2-dniowego  seminarium,  w  którym 

uczestniczyło ponad 60 praktyków z całej Polski. Dzielili się oni swoimi doświadczeniami z używania 

remediów wibronicznych. Niektórzy z nich opisywali cudowne przypadki, którymi mamy nadzieję 

będziemy mogli podzielić się z wami w kolejnych biuletynach. Takie spotkania mające na celu wymianę 

doświadczeń mogą być inspirujące i mogą wnieść nowe informacje – jeśli chcesz, aby w twoim rejonie 

zostało  przeprowadzone takie  seminarium, proszę  dać  nam  znać,  a  my  we  współpracy z  innymi 

healerami postaramy się je zorganizować. 

I na koniec mała uwaga. Mimo, że praktykowaliśmy Wibronikę od 1994r., oficjalnie zmieniliśmy nazwę 

Wibronika na Wibronika Sai w 2011r. na cześć naszego dobroczyńcy – Bhagawana Śri Sathya Sai 

Baby. Pozostajemy nieustająco wdzięczni naszemu Panu za Jego miłość, Jego prowadzenie i za Jego  

leczenie  ludzi,  którym  bezwarunkowo służymy.  Dziękuję  Swami,  że  wybrałeś  nas  na  swoje 

narzędzia. 

W służbie Sai, 

Jit K. 

Aggarwal

 

********************************************************************************************* 
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 Historie Przypadków Leczonych Przy Użyciu 
108 Kombinacji 

1. Stan chronicznej gorączki 
2786…Russia

 

34-letnia kobieta  z  Argentyny przyszła spotkać  się  z  praktykiem Wibroniki w  Prashanthi Nilayam, 

ponieważ przez ostatnie 14 lat cierpiała na nieustanną gorączkę. Miała wszystkie objawy zwykłego 

przeziębienia: gardło było podrażnione, miała zapalenie oskrzeli i wysoką gorączkę. Miała już za sobą 

liczne konsultacje z lekarzami, którzy po dokonaniu szeregu badań włącznie z badaniami krwi, nie byli w 

stanie postawić diagnozy lub wytłumaczyć, dlaczego cierpiała na tę dolegliwość przez tak wiele lat. 

Po przeprowadzeniu rozmowy z pacjentką healerzy Wibroniki odkryli, że gdy pacjentka miała 20 lat, jej 

chłopak został zarażony bardzo złośliwą formą malarii i przez trzy dni opiekowała się nim w szpitalu. To 

właśnie wtedy rozpoczęły się stany gorączki. Przebadano ją w tym okresie na malarię, ale wyniki 

okazały się negatywne. Healerzy przypuszczali, że ponieważ była ona osobą bardzo emocjonalną, pod 

wpływem stresu i lęku, opiekując się osobą, z którą była bardzo związana, w otoczeniu gdzie było wiele 

różnych  przypadków malarii, wibracje tej choroby przedostały się do jej astralnego/eterycznego ciała. 

Aby sprawdzić swoją teorię podali jej: 

CC9.2 Ostre stany infekcji + CC9.3 Choroby tropikalne …TDS 

Podano kombinację CC9.2, aby zapobiec długotrwałym symptomom przeziębienia i gorączki, na które 

pacjentka cierpiała przez tyle lat. Podano również CC9.3, ponieważ kombinacja ta zawiera wszystkie leki 

na malarię, mieli więc nadzieję, że to wyleczy przyczynę jej cierpienia. 

Po trzech dniach leczenia nastąpiło silne oczyszczenie  w postaci ostrych wymiotów. Tydzień później 
pojechała do domu do Argentyny. Po dwóch tygodniach wysłała list do healerów z podziękowaniem za 
wyleczenie. Napisała, że jest już całkowicie zdrowa i nie ma żadnych objawów chronicznej gorączki. 

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

2. Zapalenie szpiku w prawej łydce 
2786…Russia

 

59-letnia kobieta z Azerbejdżanu zgłosiła się do healera, ponieważ miała bolesną dolegliwość w prawej 

łydce zwaną osteomyelitis (zapalenie kości i szpiku), stan zapalny tego rodzaju zwykle spowodowany 

jest infekcją. W tym wypadku łydka była niebiesko-szara z martwiczymi plamami w środku. Wzdłuż 

wewnętrznej strony kości były trzy przetoki, z których płynęła ropa. Jedynie niewielka ilość krwi krążyła w 

zgiętych palcach, a chodzenie sprawiało jej wiele bólu. 

Historia tej dolegliwości była następująca: kobieta ta była bardzo nieszczęśliwa w dzieciństwie, ponieważ 

wychowywała się  w  domu  dziecka,  gdzie  traktowano ją  brutalnie. Kiedy  miała  10  lat,  skoczyła z 

wysokości i dotkliwie uszkodziła sobie prawą stopę. Miała operację, która była próbą poprawienia tego 

stanu, ale w rezultacie spowodowała ona początek dystrofii – zanik mięśni w łydce. Lekarze medycyny 

konwencjonalnej postawili diagnozę – zapalenie istoty szarej rdzenia. W wieku 30 lat była ponownie 

poddana operacji oraz innego rodzaju konwencjonalnemu leczeniu, które miało na celu zmniejszenie 

bólu w kościach łydki. Nie przyniosło to jednak efektu. Pięć lat przed tym, jak spotkali ją healerzy 

Wibroniki, jej stan się pogorszył i lekarze zasugerowali amputację łydki. Teraz postawiono diagnozę – 

zapalenie szpiku. Podano jej: 

#1. CC15.1 Tonik umysłowy i emocjonalny + CC18.1 Tonik na mózg…TDS 

#2. CC20.6 Osteoporoza…6TD 

Po tygodniu zażywania kombinacji była wstanie chodzić bez bólu, natomiast nadal odczuwała ból 

palców. Poproszono ją, zmieniono #2 na: 
#3. CC20.3 Artretyzm + CC20.4 Mięśnie i tkanki podtrzymujące + CC20.6 Osteoporoza…TDS oraz 
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#4.  CC21.11  Rany,  ropnie…TDS  (zrobione  na  oliwie  do  stosowania  zewnętrznego  na  ropiejące 

przetoki) 

Trzy tygodnie później kolor nogi powrócił do normalnego. Jednak nadal wydzielała się niewielka ilość 

ropy z przetok. Podano jej więc: 
#5. Nosod z ropy pochodzącej z przetoki…6TD 

Dwa miesiące później kolor skóry na łydce powrócił również do normy, obie przetoki były zaleczone, a z 

tej trzeciej sączyła się jedynie niewielka ilość bezbarwnego płynu zamiast ropy. Healerzy zaprzestali 

podawania kombinacji #1, natomiast nadal zalecili branie #3 i #5. 

W tym czasie pacjentka wyjechała z aszramu bardzo szczęśliwa z obecnego wyniku leczenia, który był 
dużą zmianą po tylu latach cierpienia. 

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

3. Chroniczne przeziębienie 
2786…Rosja

 

47-letnia Rosjanka zjawiła się u healera z objawami przeziębienia, bólu głowy i ogólnym poczuciem 

złego stanu zdrowia – symptomy te utrzymywały się już przez wiele miesięcy. Podano jej: 

#1. CC9.2 Ostre stany infekcji + CC9.3 Choroby tropikalne…TDS 

Trzy dni później przeziębienie osłabło, ale pozostał ból głowy i inne objawy. Po wnikliwych pytaniach 

pacjentka przyznała się, że 18 miesięcy wcześniej wraz z mężem uległa wypadkowi samochodowemu. 

Chociaż samochód został zniszczony, ani ona ani mąż nie odnieśli żadnych urazów. Ponieważ obecne 

symptomy pojawiły się właśnie wtedy, healerzy uznali, że prawdopodobne było tak, że nie zdając sobie z 

tego sprawy pacjentka przeżyła traumę i nawet w chwili obecnej była nadal w szoku. Natychmiast 

podano jej: 

#2. CC15.1 Tonik umysłowy i emocjonalny + CC18.1 Tonik na niedowład mózgu…OD 

Po trzech minutach kobieta straciła przytomność, ale stopniowo odzyskała świadomość po 10 minutach. 

Czuła się bardzo słabo, ale z pomocą męża udało jej się powrócić do pokoju, gdzie odpoczywała. 

Następnego dnia przyszła do healerów, aby powiedzieć im, że czuje się całkowicie wyleczona i że nie 

ma żadnych objawów chronicznego przeziębienia ani innych objawów, na które cierpiała od wypadku 18 

miesięcy wcześniej. 

Poproszono  nas o podawanie  większej  ilości historii  przypadków  praktyków stosujących  leczniczą 
maszynkę wibracyjną Sai Ram. Poniżej prezentujemy niektóre z nich.  Prosimy więc praktyków Wibroniki, 
którzy posługują się maszynką, aby wysyłali do nas interesujące przypadki, które można będzie zamieścić 
w biuletynie lub na stronie internetowej. 

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

4. Uszkodzenie oka 
2711…Malezja

 

62-letnia kobieta przez przypadek wsadziła sobie w  oko  końcówkę okularów, co  doprowadziło do 
uszkodzenia naczyń krwionośnych w oku. Oko stało się całe czerwone i bolało. Kobieta musiała nosić 
okulary przeciwsłoneczne, aby ludzie nie  widzieli jej  czerwonego oka.  Powiedziała, że  nie chciała 
straszyć   dzieci.   Lekarz   przepisał   jej   środki   przeciwbólowe   oraz   antybiotyki   informując,   że 
zaczerwienienie powinno ustąpić w ciągu 3-4 tygodni. Trzy dni po wizycie u lekarza kobieta zgłosiła się 
do healera, ponieważ miała mdłości po antybiotykach i nie chciała czekać na poprawę aż 4 tygodnie. 
Healer podał jej: 
NM17 Oko + BR 20 Oko + BR21 Uszkodzenie + SM41 Wzniesienie…TDS 

Trzy dni później czerwony kolor zniknął i oko zrobiło się czyste. Pacjentka była bardzo zadowolona, gdyż w 
ciągu tygodnia jej lewe oko wróciło do normy. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. Choroba Hodgkina 
0660…USA

 

65-letnia kobieta zjawiła się u praktyka Wibroniki, ponieważ zdiagnozowano u niej chorobę Hodgkina i 
przez dwa lata leczyła się konwencjonalnie. Przepisano jej: 
NM6 Uspokojenie + NM59 Ból + NM63 Wzmocnienie + NM110 Essiac + BR2 Cukier we krwi + BR3 
Depresja  +  SM5  Wprowadzenie  miłości  i  pokoju  +  SM13  Rak  +  SM24  Gruczoły  +  SM40 
Gardło…6TD przez dwa tygodnie, następnie TDS. 

W ciągu 2 tygodni pacjentka uspokoiła się. Nadal brała remedia wibroniczne Sai aż do momentu, gdy po 
czterech miesiącach jej badania krwi były w normie. Od sześciu lat jest wolna od choroby nowotworowej. 

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

6. Złe wyniki w szkole 
1159…Chorwacja

 

10-letnia dziewczynka zjawiła się u praktyka z powodu problemów z nauką i w zachowaniu. Zalecono 

jej: 

NM5 Sole tkankowe mózgu + NM104 Uczenie się /głowa…TDS 

Po miesiącu stosowania tej kombinacji matka dziewczynki poinformowała, że dziewczynka uspokoiła się i 
zaczęła uzyskiwać najlepsze stopnie w szkole. Jej nauczycielka była bardzo zdziwiona tą zmianą i zadała 
pytanie matce dziewczynki, co takiego z nią zrobiła! 

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

7. Infekcja nerek 
1159…Chorwacja

 

28-letnia kobieta zjawiła się u praktyka ze względu na ostry ból i zapalenie nerek w związku z infekcją 
bakteryjną i zapalenie pęcherza – częstego oddawania moczu połączonego z pieczeniem. Przepisano 
jej: 
#1. NM21 KBS + BR11 Nerki...TDS 

#2. SR296 Ignatia... Jedna pojedyncza dawka 

Już po pierwszym dniu pacjentka poczuła się lepiej, a po trzech wszystkie objawy ustąpiły. Podawano 
kombinację jeszcze przez miesiąc, aby upewnić się, że dojdzie do całkowitego wyleczenia. 

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

 Porady Zdrowotne 

  Kuracja imbirowa na bóle mięśni 

Naukowo udowodniono, że imbir od dawna używany w tradycyjnej hinduskiej i chińskiej medycynie do 

leczenia mdłości, niestrawności oraz wzdęć, również pomaga w leczeniu bólu mięśni i zakwasów po 

intensywnych ćwiczeniach. Nowe badania pokazują, że codzienne zażywanie dawki imbiru może 

zmniejszyć bóle pojawiające się po zbyt wysiłkowych ćwiczeniach. 

Naukowcy z Uniwersytetu Georgia badali, czy dzienne zażywanie imbiru może zmniejszyć ból mięśni 
spowodowany  ćwiczeniami.  Jedna  grupa  34  uczestników  przyjmowała  tabletki  wypełnione  dwoma 

gramami surowego nieprzetworzonego imbiru, co odpowiada 500 mg imbiru surowego sprzedawanego 
w sklepach ze zdrową żywnością. Druga grupa 40 osób przyjmowała 2 gramy imbiru po obróbce 
cieplnej, gdyż poprzednie badania wykazały, że podgrzany imbir może zmniejszyć ból. Trzecia grupa 
brała placebo. Wszyscy uczestnicy przyjmowali dawki przez 11 kolejnych dni –  siedem dni przed 
intensywną sesją, na której podnosili ciężary, aby sprowokować ból mięśniowy i stan zapalny oraz trzy 
dni po sesji. 

Po 11 dniach przyjmowania kapsułek zmierzono kilka różnych zmiennych, takich jak wysiłek, 
intensywność bólu, zakres ruchu, siłę i stan zapalny. Stwierdzono, że uczestnicy, którzy brali dzienne 
dawki surowego imbiru doświadczyli 25% mniej bólu spowodowanego ćwiczeniami niż grupa placebo, a 
u uczestników, którzy zażywali imbir po obróbce cieplnej poziom bólu był o 23% mniejszy niż w grupie 
placebo 
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Dr  Patrick  O’Connor, szef  grupy  badawczej wyjaśnił,  że  imbir  działa  w  podobny sposób  jak  nie- 

steroidowe przeciwzapalne lekarstwo (NSAIDs), takie jak aspiryna i ibuprofen, ale w odróżnieniu od nich 

imbir zmniejsza wrażliwość na ból w receptorach bólu, znajdujących się w nerwach peryferyjnych, jak 

również redukuje produkcję środków chemicznych powodujących stan zapalny. Dr O’Connor również 

stwierdził, że uczestnicy doznali większej ulgi w łagodzeniu bólu niż ci, którzy poddani zostali podobnym 

testom przy użyciu ibuprofenu i naproxenu. Jednocześnie zmniejszone zostało ryzyko pojawienia się 

skutków ubocznych, takich jak podrażnienie żołądka, czy wrzody pojawiające się w przypadku 

stosowania niesteroidowych przeciwzapalnych leków. Rezultaty tych badań zostały opublikowane w 

wydaniu wrześniowym „The Journal of Pain” z roku 2010. 

Jeżeli chcą Państwo wypróbować tę metodę w czasie długich wędrówek turystycznych lub intensywnych 

ćwiczeń, to lepiej kupić kapsułki z imbirem zawierające standardowy ekstrakt z zawartością 5% imbiru i 

brać jedną kapsułkę dwugramową dziennie przed planowanym wysiłkiem. Jeżeli lubicie smak imbiru 

zażyjcie jedną łyżeczkę do herbaty sproszkowanego imbiru lub ½ łyżeczki ekstraktu imbiru lub jedną 

łyżkę stołową drobno posiekanego świeżego imbiru. 

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

  Dlaczego włosy siwieją? 

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, dlaczego włosy siwieją z wiekiem i czy coś można zrobić, aby 
zapobiec siwieniu lub przynajmniej opóźnić ten proces? Poniżej opiszemy co powoduje, że włosy siwieją i 
niektóre z czynników powodujących siwienie. 

Wiek, w którym pojawia się pierwszy siwy włos (pod warunkiem, że włosy po prostu nie wypadają) jest w 
dużej mierze zdeterminowany genetyką. Prawdopodobnie zaczniecie siwieć w tym samym czasie, co 
wasi rodzice i dziadkowie. Jednakże tempo siwienia może być przez was kontrolowane. Znany jest fakt, 
że palenie papierosów przyśpiesza siwienie. Anemia, złe odżywianie, niedostateczna ilość witaminy z 
grupy B oraz nie leczona tarczyca też mogą przyspieszyć proces siwienia. Co powoduje, że zmienia się 
kolor włosów? Jest to powiązane z procesem kontrolowania produkcji pigmentu zwanego melaniną, tego 
samego pigmentu, który sprawia, że opalamy się pod wpływem słońca. Każda cebulka włosa zawiera 
komórki  pigmentowe zwane  melanocytami. Melanocyty produkują eumelanin  -  pigment  czarny  lub 
ciemno-brązowy oraz feomelaninę - pigment czerwono-żółty i kierują melaninę do komórek 
produkujących keratynę, główne białko we włosach. Kiedy komórki produkujące keratynę (keratynocyty) 
umierają, zatrzymują kolor dzięki melaninie. Kiedy po raz pierwszy zaczynamy siwieć, melanocyty nadal 
są obecne, ale mniej aktywne. We włosach odkłada się mniej pigmentu i wydają się przez to jaśniejsze. 
W miarę postępu siwienia melanocyty obumierają, aż do chwili, gdy nie ma już komórek produkujących 
kolor. Podczas, gdy jest  to  normalny i  nieunikniony proces związany ze  starzeniem się  i  nie  jest 
związany sam w sobie z chorobą, niektóre choroby autoimmunologiczne mogą powodować 
przedwczesne siwienie. Jednak niektórzy ludzie zaczynają siwieć w wieku 20 lat, mimo iż są całkowicie 
zdrowi. Duży szok lub stres też powodują, że włosy zaczynają szybko siwieć, ale nie dzieje się to w 
ciągu jednej nocy.                                                                  ...Anne Marie Helmenstine,Ph.D. About.com 

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

 Kącik Odpowiedzi 

1. Pytanie: Czy mogę podać kombinację na bezsenność ludziom, którzy cierpią na ten problem 
regularnie i jeżeli tak, to czy dawkę brać trzy razy dziennie, czy tylko przed spaniem?: 

Odpowiedź: Można podać CC15.6 każdemu, kto ma problemy z zasypianiem zarówno tym, którzy 

cierpią na chroniczną bezsenność, jak i tym, którzy nie mogą zasnąć, bo myślą intensywnie o czymś 

lub martwią się czymś. W odróżnieniu od leków konwencjonalnych nasza kombinacja nie uzależnia. 

Taka kombinacja powinna być zwykle zażywana 30 minut przed pójściem do łóżka. Jeżeli nie można 

zasnąć trzeba wziąć 4 dawki co pół godziny aż do momentu zaśnięcia. Jeżeli obudzicie się w nocy i nie 

możecie zasnąć, to można zażyć dodatkową dawkę.Dla healerów, którzy stosują maszynkę Sai Ram, w 

http://chemistry.about.com/bio/Anne-Marie-Helmenstine-Ph-D-7815.htm
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tym wypadku proszę podać: NM6 Uspokojenie + NM28 Sen +SM5 Wprowadzenie pokoju i miłości 

+ SM37 Sen + SM39 Napięcie + SR275 Belladonna (30C) + SR303Opium + SR306 Fosfor (30C) 

+ SR309 Pulsatilla (30C). 

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

2. Pytanie: Miałem gorączkę z przeziębieniem, teraz czuję się lepiej, ale wypada mi dużo włosów. Jaką 

kombinację powinienem wziąć? 

Odpowiedź: Kombinacja na wypadające włosy to CC11.1 albo CC11.2. Jeśli włosy wypadają po ostrym 

przeziębieniu lub w wyniku spadku poziomu energii, należy wziąć CC11.1. Natomiast jeżeli zaczęły one 

wypadać po jakiejś chronicznej chorobie lub istnieje ryzyko wyłysienia, wtedy należy podać 

CC11.2. Pamiętajcie, aby również podać CC12.1 pacjentowi po przebytej chorobie. Jeżeli ma on 

anemię, wtedy może pomóc CC3.1. Dla tych, którzy mają maszynkę Sai Ram, proszę podać: NM2 

Krew + NM12 12 Sole Tkankowe+ NM22 Wątroba + NM75 Osłabienie + NM84 Tonik na włosy + 

OM12 Włosy + SM6 Stres + SM25 Włosy + SM41 Wzniesienie + SR264 Silicea + SR408 Sporysz 

(30C). 

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

3. Pytanie: Jeden z moich pacjentów bierze lekarstwa ajurwedyjskie. Czy ma przestać je brać, 

kiedy rozpocznie terapię  wibroniką  Sai?  Nasi  healerzy  w  czasie  warsztatu  wibroniki  mówili  nam,  

że  nie  można  łączyć  leków wibroniki z homeopatią lub ajurwedą. 

Odpowiedź: Tak, będzie lepiej jeśli przestanie je brać. Ogólnie mówiąc, bezpieczniej jest nie łączyć 

pastylek wibroniki Sai z homeopatią lub ajurwedą. Jednak wibronika współgra z lekarstwami 

alopatycznymi, a więc można łączyć te dwa typy leczenia. Dla dokładniejszej odpowiedzi należy 

zapoznać się z naszą książką „Podręcznik dla praktyków Wibroniki”. 

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

4. Pytanie: 23-letnia córka wielbiciela Sai miała zapalenie mózgu. Wyleczono ją przy pomocy lekarstw 

konwencjonalnych, ale teraz cierpi na ostre bóle głowy. Poprosiła o kulki wibroniczne, ale nie jestem 

pewien, jaką kombinację jej podać. 

Odpowiedź: Należy jej dać CC11.4 Migreny + CC18.1 Tonik umysłowy i emocjonalny, ponieważ 

obydwie te kombinacje zawierają składniki pomocne przy leczeniu mózgu.  Jeżeli posiadasz maszynkę 

wibracyjną Sai możesz podać: NM5 Sole tkankowe mózgu + NM6 Uspokojenie + NM44 Neuralgia 

nerwu trójdzielnego + NM85 Bóle głowy–ciśnienie krwi + OM13 Nerw trójdzielny + SR275 

Belladonna (30C) + SR273 Aurum Met + SR295Hypericum (30C) + SR359 Zincum Met + SR458 

Cały mózg + SR468 CN5: Nerw trójdzielny. 

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

5. Pytanie: Mój mąż cierpi na chorobę serca, miał już dwa ataki serca. Ma również cukrzycę. 
Podaję mu CC 3.1Tonik na serce i CC6.3 Cukrzyca. Czy mam mu podać też CC3.4? Powiedziano 
nam, aby nie podawać więcej niż dwie kombinacje. Czy mogę dodać jeszcze jedną? Mój mąż nie 
wierzy w wibronikę Sai, a więc podaję mu ją w wodzie. Czy to mu pomoże? Proszę o radę. 

Odpowiedź: Kontynuuj podawanie toniku na serce CC3.1. Tylko w sytuacjach nagłych podawaj CC3.4. 

Cały czas podawaj również CC6.3 na cukrzycę, ale upewnij się, czy regularnie ma sprawdzany poziom 

cukru we krwi, ponieważ cukrzycy biorący te pastylki czasami nie muszą już przyjmować większych 

dawek insuliny. Tylko doświadczeni praktycy mogą zalecić więcej niż dwie kombinacje w tym samym 

czasie, ale też jedynie wtedy, gdy wymagają tego symptomy. Chociaż twój mąż nie wierzy w wibronikę 

Sai, kombinacje mu pomogą i dzięki twojej wierze leczenie może przynieść nadspodziewane rezultaty. 

Pamiętaj, że ten system wibroniki został pobłogosławiony przez Babę wielokrotnie i jako że jest On 

ostatecznym healerem wyjątkowe wyleczenia zdarzająsię prawie codziennie. 
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Healerzy! Czy macie pytanie do doktora Aggarwala? Wyślijcie je na adres:  news@vibrionics.org 

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

 Święte Słowa Od Healera Wszystkich Healerów  

„Trzy rodzaje działań docierają do Boga i zaskarbiają Jego laskę: (1) te nie powodowane osobistą 
korzyścią, (2) te wypływające z nieegoistycznej miłości i (3) modlitwy pochodzące z czystych serc. To 
one docierają bezpośrednio do Boga i On się nimi zajmuje. Pozostałe trafiają do różnych bóstw. A więc 
modlitwy powinny być altruistyczne, powinny być przepełnione miłością i wolne od wszelkiego 
przywiązania do daru, o jaki się modlimy.” 

…Sathya Sai Baba, myśl dnia z 23 lipca 2011r., Prashanti Nilayam 

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

„Osoby przepełnione egoizmem uwielbiają sprawować władzę nad innymi. Wszystko widzą przez okulary 
przydymione egoizmem i samouwielbieniem. „Moje słowa są prawdziwe”, „moja opinia jest właściwa”,  
„moje uczynki są prawidłowe”. Takie zachowanie jest bardzo szkodliwe dla aspirantów duchowych. 
Aspiranci muszą ochoczo przyjmować obiektywną krytykę, sugestię, czy radę pochodzącą z każdego 
źródła. Aspiranci muszą również zminimalizować wszelką dyskusję czy argumentację, gdyż rodzi to ducha 
rywalizacji i prowadzi do pełnych złości odwetów i zawistnej walki. Nie walcz o to, by świat cię uznał. Nie 
czuj się pomniejszony, czy zły, kiedy świat nie rozpoznaje ciebie, czy wszystkich twoich zasług. To 
pierwsza i najważniejsza nauka dla aspiranta na drodze duchowej. Nie ciesz się, gdy cię chwalą, bo w 
tym leży śmiertelna pułapka, która może cię sprowadzić na manowce i zagrozić twojemu duchowemu 
rozwojowi”.                   …Sathya Sai Baba, myśl dnia z 28 października 2011r., Prashanti Nilayam 

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

 Ogłoszenia 

Warsztaty w Indiach 

1. 26-27 listopada 2011 Nagpur w stanie Maharasztra – Warsztaty dla zaawansowanych healerów 

2. Wibroniki. Kontakt dr A. Ghatol tel. 9637-899 113 lub 9423-424 126 lub Rajan Joshi tel 9422-548 
910. 

3. 26-27 listopada 2011, Aluva w Kerali - Warsztaty dla zaawansowanych healerów Wibroniki. 
Kontakt M. Pankajakshan tel. 0480-282 0789 lub 9995-788 035. 

4. 17-18 grudnia 2011 Srikakulam w AP – Warsztaty dla osób nowych, które chcą uczyć się 
Wibroniki jako 

5. sewy. Skontaktuj się ze swoim lokalnym stanowym koordynatorem Sewadal Sri R Laxmanrao tel. 
9440- 

6. 168 606 lub mailem na adres rlaxmanrao11@gmail.com lub przewodniczącym swojego okręgu G. 
Ramanababu tel. 9394-769 108. 

Do wszystkich osób prowadzących warsztaty: Jeśli przewidujecie w swoich planach warsztaty, 
proszę przesłać mi szczegóły na adres editor@vibrionics.org. 

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

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 … ku doskonałości w dostępnej opiece zdrowotnej – darmowej dla pacjentów 
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