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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 praktykanci, 

Większość z was zapewne wie, że niektórzy praktykanci wibroniki (ci którzy ukończyli kurs na maszynce 
Sai Ram, przed wprowadzeniem 108 kombinacji) stosują  maszynkę z kartami zamiast zestawu 108 
gotowych kombinacji.  

Zestaw ze 108 wibracjami jest nowym systemem leczenia i został opracowany z błogosławieństwem 
Swamiego cztery lata temu, kiedy stwierdziliśmy, że używanie maszynki jest zbyt powolne i mozolne 
przy leczeniu i przyjmowaniu dużej ilości pacjentów w klinice i na obozach medycznych. Połączyliśmy 
remedia, które są stosowane na podobne choroby i symptomy i stworzyliśmy zestaw 108 gotowych 
kombinacji, które obejmują prawie całą gamę ludzkich chorób (również roślinnych i zwierzęcych). 

Być może zastanawiacie się, jak jeden lek może być skuteczny na tak wiele  różnego rodzaju 
dolegliwości. Na przykład CC21.1 leczy wszystkie infekcje skórne począwszy od trądziku, a 
skończywszy na bielactwie. Jest to możliwe, ponieważ dane wibracje rezonują z leczoną chorobą, 
natomiast pozostałe wibracje przechodzą przez organizm nie oddziałując nań negatywnie. 108 gotowych 
kombinacji jest wielkim darem Bhagawana dla nas. Dzięki nim leczenie pacjentów stało się prostsze 
oraz szybsze, a również nauczenie nowych praktykantów tego systemu odbywa się znacznie szybciej i 
sprawniej.  

Jeśli jesteś praktykantem z czasów, kiedy nie było jeszcze 108 kombinacji, a chciałbyś je uzyskać, 
proszę skontaktuj się z nami. Jeśli regularnie stosujesz zestaw 108 wibracji, a chcesz ukończyć kurs 
umożliwiający stosowanie maszynki Sai Ram, proszę napisz do nas w celu uzyskania szczegółowych 
informacji dotyczących tego zaawansowanego kursu wibroniki. Jesteśmy zawsze otwarci i chętnie 
wspieramy praktykantów w wybranej przez nich bezinteresownej służbie. 

Wydaje się, że pojawiają się nieporozumienia odnośnie nowych nazw niektórych ze 108 powszechnie 
stosowanych kombinacji. Numer kombinacji pozostaje niezmieniony w nowej książce (edycja 2011), 
dodano natomiast kilka nowych chorób, które mogą być leczone przez tą samą kombinację. W kilku 
przypadkach zmieniono jedynie nazwę kombinacji na bardziej adekwatną. W razie wątpliwości należy 
odnieść się do indeksu chorób, aby upewnić się, że leczymy daną chorobę właściwą kombinacją. 

Podczas okresu Bożego Narodzenia i Nowego Roku nasze biuro zostało dosłownie zalane przez 
doświadczonych praktykantów pytających o nowy zestaw. Pozwólcie, że przypomnę, iż nie trzeba 
kupować nowego zestawu. Po prostu przy następnym wyjeździe do Puttaparthi pamiętajcie, aby zabrać 
swój obecny zestaw, by na miejscu nawibrować go wibracjami z macierzystego zestawu, który w celu 
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jego pobłogosławienia był położony na Mahasamadhi Swamiego. Możecie również nabyć u nas 
najnowsze wydanie podręcznika wibroniki z 2011 roku.  

Wraz z rozpoczęciem Nowego Roku widzimy, że wibracje w Prashanti Nilayam są cudowne i jak zawsze 
czujemy obecność Swamiego i energię Jego miłości. Podejmijmy postanowienie, że zarówno w tym 
roku, jak i w latach następnych będziemy wykonywać pracę Swamiego z nowym zapałem i 
bezinteresowną miłością. Życzę wam wszystkim wypełnionej miłością służby w 2012 roku !  

W kochającej służbie Sai 
Jit Aggarwal 

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

Historie Przypadków   

1. Utrata pamięci, brak energii, ból kolana 01423J…Indie 

46-letnia kobieta narzekała na nieustanne zmęczenie, utratę pamięci oraz ból kolana. Podano jej: 
CC12.1 Tonik dla dorosłych…TDS 

W ciągu miesiąca poinformowała healera, że jest wstanie pracować niestrudzona przez cały dzień, nie 
odczuwa już bólu w kolanie, a pamięć polepszyła się w cudowny sposób. Zredukowano dawkowanie do 
BD przez kolejne 15 dni, a obecnie zażywa wibracje OD. 

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

2. Choroba niedokrwienna serca 00600J...Indie 

Mężczyzna 61-letni odwiedził healera, ponieważ ostatnio doświadczał okresowych zawrotów głowy, 
omdlenia oraz pustki w umyśle. Przez ostatnie dwa dni wszystkie symptomy zaczęły się nasilać.  
Poinformował healera również o tym, że od 2001 r. cierpiał na problemy z sercem. W 2006 r. oraz w 
2009 r. przebył zawał serca. Ostatnio konsultował się w szpitalu z kardiologiem oraz neurologiem i 
zrobiono mu rezonans magnetyczny serca, którego wyniki miał dostać za kilka dni. Healer podał 
następującą kombinację:  
CC3.5 Arterioskleroza + CC15.1 Tonik umysłowy i emocjonalny + CC18.7 Zawroty głowy…6TD 

Mężczyzna otrzymał wyniki badania kilka dni później, były na nich widoczne oba zawały z roku 2006  i 
2009. Rezonans wykazał również, że jego tętnice szyjne były w 77% zwężone po lewej stronie i w 48% 
po prawej. Zasugerowano mu natychmiastową operację. Pacjent posiadał całkowitą wiarę w Swamiego, 
brał regularnie kombinacje i zaczynał czuć się dużo lepiej. Jednakże jego rodzina nie była gotowa 
ryzykować i zaczęli przygotowywać go do wyjazdu na operację do Bombaju. W noc wyjazdu na operację 
mężczyzna miał sen, w którym Swami przyszedł i powiedział, by się nie martwił i  nie jechał na operację. 
Po obudzeniu mężczyzna postanowił całkowicie zaufać Swamiemu, odwołał operację i brał jedynie kulki, 
które dostał od healera. Dzięki Swamiemu sześć miesięcy później wszystkie dolegliwości serca zniknęły. 

Uwaga dla praktyków używających maszynkę Sai Ram: w tym przypadku można by było podać 
następujące wibracje: BR5 Serce + BR18 Krążenie + SM4 Stabilizacja + SM5 Wprowadzenie miłości 
i pokoju + SM15 Krążenie + SR265 Aconite (200C) + SR271 Arnica (30C) + SR273 Aurum Met + 
SR383 Cuprum Met (30C) + SR413 Sumbul (200C) + SR415 Terebin (200C) + SR495 Serce + SR546 
Baryta Carb. 

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

3. Utrata słuchu i zawał 01423J…Indie 

76-letnia kobieta miała udar mózgu rok przed przyjściem do healera, na skutek czego utraciła słuch 
w prawym uchu, zaś w lewym uchu słyszała nieustannie dokuczliwy brzęczący dźwięk. Specjalista 
medycyny konwencjonalnej powiedział jej, że było to spowodowane brakiem równowagi i niewiele 
można z tym zrobić. Healer podał jej następujące kombinacje:   
CC5.2 Głuchota + CC5.3 Choroba Meniera + CC18.4 Paraliż…TDS 

Po dwóch tygodniach stosowania kombinacji kobieta zaczęła trochę słyszeć w prawym uchu. Po 
dwóch miesiącach poinformowała healera, że słyszy idealnie. Brzęczący dźwięk w lewym uchu 
również ustał. Obecnie nadal bierze kombinacje… BD 

Uwaga dla praktyków stosujących maszynkę Sai Ram: można by było podać następujące wibracje: 
NM51 Ból ucha + NM77 Nerw ucha + OM10 Ucho + BR19 Ucho + SM19 Uszy + SR375 Chinin 
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Sulph (30C) + SR380 Colchicum + SR415 Terebin (30C) + SR471 CN8: Przedsionkowo 
ślimakowy + SR490 Trąbka słuchowa. 

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

4. Cukrzyca typu 2 2786…Rosja 

Pacjentem była 58-letnia kobieta. Przez ostatnie 9 lat cierpiała na cukrzyce typu 2. Była osobą 
bardzo emocjonalną oraz miała nadwagę. Jej ogólny stan zdrowia był zły, przeżywała dużo stresu i 
uskarżała się na brak energii. Brała leki alopatyczne (Byetta i Glucovance). Jej poziom cukru 
wynosił 10 jednostek, przy normie 5,5. 

Podano jej: #1) CC12.1 Tonik dla dorosłych + CC15.4 Zaburzenia w odżywianiu + CC18.1 Tonik na 
niedowład mózgu...TDS. #2) CC6.3 Cukrzyca…TDS.  

W ciągu dwóch tygodni stan zdrowia pacjentki polepszył się i miała dużo więcej energii. Poziom cukru 
we krwi nieco się obniżył. W ciągu kolejnych dziesięciu dni poziom cukru obniżył się do 9 jednostek.  
#2) ta kombinacja zostało zastąpiona następującą kombinacją przygotowaną w maszynce Sai Ram: 

#3) SM17 Cukrzyca + SM4 Stabilizacja + SM39 Napięcie…OD przez pierwszy tydzień, 
następnie… TDS.  
W ciągu kolejnego tygodnia poziom cukru spadł do normy 5,5 jednostek i pacjentka zaczęła obniżać 
dawkę alopatycznych leków. Nie ma więcej informacji o leczeniu po tym okresie, ponieważ 
pacjentka wróciła do swojego kraju, ale healer ma nadzieję, że perspektywą dla tej pacjentki jest 
wyleczenie z cukrzycy i odnowione siły.  

Uwaga dla praktyków stosujących maszynkę Sai Ram: można by było podać następujące 
kombinacje: jako tonik: NM63 Podtrzymanie + NM75 Osłabienie; na zaburzenia odżywiania: 
BR9 Trawienie + SR280 Calc Carb (30C) + SR319 Tarczyca + SR341 Alfalfa + SR498 
Podwzgórze + SR530 Żołądek + SR572 Otyłość; na stres: NM6 Uspokojenie + NM37 
Nadkwasowość + BR2 Cukier we krwi + BR4 Lęk + BR6 Histeria + BR7 Stres + SM1 Usuwanie 
bytów + SM2 Boska opieka + SM4 Stabilizacja + SM5 Wprowadzenie Miłości i Pokoju + SM6 
Stres + SM39 Napięcie; na cukrzyce: NM21 KBS + NM74 Cukrzyca + OM8 Hypo i 
Hyperglikemia + OM9 Trawienie + BR2 Cukier we krwi + SM41 Podniesienie + SR302 Nux 
Vom + SR305 Pankreatyna + SR319 Tarczyca + SR320 Thyroidinum + SR499 Insulina + 
SR568 Niedoczynność tarczycy. 

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

5. Zaćma 2095...USA 

Duke był 12-letnim psem, u którego zdiagnozowano zaćmę. Healer podał mu następującą kombinację: 
NM47 Zestaw na kataraktę + NM48 Zestaw witamin na oczy + NM68 Zestaw na kataraktę-B…BD.  

Weterynarz psa nie był poinformowany o terapii wibronicznej i przy następnych wizytach był on w szoku 
nie wierząc, że notatki, które zrobił wcześniej, dotyczyły tego samego psa. Badał podczas tych wizyt 
ponownie oczy Duka kilka razy. Zaćma zazwyczaj postępuje stopniowo pogarszając wzrok, natomiast w 
przypadku Duka nastąpiło polepszenie jego widzenia. Jego oczy nie miały charakterystycznej powłoki 
mlecznej i zaćma zaczęła się cofać.  

Uwaga: Odpowiadająca kombinacja z zestawu 108 kombinacji to CC7.2 Katarakta  

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

6. Wiara, ufność, dyscyplina i cierpliwość 

Poniższy artykuł został niedawno napisany przez healera 1339…USA dla pacjentki, po tym jak healer 

zauważył, że pacjentka zapomina brać regularnie kulki i zastanawiał się, dlaczego tak się dzieje. 

Rozwinięcie i utrzymanie wiary, ufności, cierpliwości i dyscypliny w wieku kali jest bardzo trudne dla 

wszystkich z wyjątkiem wysoko rozwiniętych dusz. Nasze egoistyczne umysły wywierają duży wpływ na 

nas mówiąc, że nie musimy robić tego czy tamtego, napełniają nas niepokojem, zwątpieniem, 

zmartwieniem, smutkiem, złością, negatywnymi emocjami, które powodują u nas zdenerwowanie lub też 

porywczymi emocjami, które powodują, że nasz umysł skacze od przeszłości do przyszłości itp. Robi on 

to wszystko, by nas kontrolować i nie pozwolić nam być w pełni obecnym w każdej chwili naszego życia.   
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Być może twój wątpiący umysł podpowiada ci, że te małe białe cukrowe kulki nie są w stanie w żaden 

sposób ci pomóc. One same z siebie prawdopodobnie nie. Leczą i pomagają święte boskie wibracje 

leczniczej energii, które Bóg przejawiony w postaci Bhagawana Sri Sathya Sai Baby stworzył i tchnął w 

te kuleczki. Następnie zaś własną ręką wlał swoją śakti, która uzdrawia, leczy, wznosi i błogosławi na 

każdym poziomie dostosowując się do potrzeb pacjenta. Jeśli chodzi o nas, to musimy mieć jedynie 

wiarę w Niego (lub w jakiekolwiek inne boskie imię lub postać, która jest nam droga). Wiarę w to, że Bóg 

nigdy nie popełnia błędów. Wszystko co się zdarza, jest dla naszego najwyższego dobra. Musimy być 

cierpliwi poddając się Jego woli i ufać, że jest zawsze z nami w każdym czasie i miejscu, chroniąc, 

prowadząc, kochając i dbając o nas. 

Jest stare powiedzenie, Bóg karmi ptaki, ale nie wrzuca im jedzenia do gniazd. Opiekuje się ptakami, ale 
same muszą szukać jedzenia. My również sami musimy zapracować na to, czego każdy z nas pragnie, 
jak np. wykształcenie, pieniądze, wychowanie kochanych dzieci, duchowy rozwój lub utrzymanie czy 
odzyskanie dobrego zdrowia. Wszystko to wymaga dyscypliny i nieugiętej cierpliwości.  

Jeśli połączymy naszą wiarę i ufność z dyscypliną wymaganą do regularnego zażywania leków 
wibronicznych i będziemy cierpliwie czekać, mogą otworzyć się drzwi do niesamowitych wydarzeń. 
Jestem tego świadkiem nieustannie – ludzie zdrowieją, a dobre rzeczy zaczynają się dziać w ich 
świecie, ponieważ pozwolili sobie na to, by mieć wiarę i ufność oraz ćwiczyli cierpliwość. Byli na tyle 
zdyscyplinowani, aby wykonać swoją rolę, co umożliwiło im wyzdrowienie, a następnie zajście zmian. 
Czas, który jest do tego potrzebny, jest inny u każdego człowieka. 

Więc uciszcie swój umysł i pozwólcie sobie na to, by mieć wiarę, ufność, dyscyplinę oraz cierpliwość w 

zażywaniu „małych cukrowych kulek”. Pozwólcie na to, by Pan Wszechrzeczy przejawił swoją leczniczą 

moc, swoją wielką miłość do ciebie, w takim czasie, który według Niego będzie najlepszy! Om Sai Ram! 

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

 Porady Zdrowotne  

Gorączka twoim przyjacielem, a nie wrogiem – nie bój się jej 

W dzisiejszych czasach najbardziej błędnym przekonaniem w opiece zdrowotnej jest rola gorączki. 
Przez błędne rozumienie tego zjawiska wielu rodziców boi się gorączki, którą tak naprawdę powinni 
polubić i uszanować. Gorączka jest jednym z najbardziej nadzwyczajnych i skomplikowanych zjawisk 
wśród procesów leczniczych zachodzących w ciele. Pojawia się ona w organizmie tylko w celu 
mobilizacji reakcji układu odpornościowego, zniszczenia atakujących go drobnoustrojów i jego 
odbudowy. Amerykańska Akademia Pediatryczna w 2011 r. w swoim badaniu wyraziła zaniepokojenie tą 
kwestią. Stwierdzono, że rodzice muszą zrozumieć, że gorączka sama w sobie nie stanowi zagrożenia 
dla zdrowego dziecka. Przeciwnie, tak naprawdę jest korzystna, a nasz główny cel powinien być 
skupiony bardziej na poprawie  samopoczucia dziecka, niż jedynie na obniżeniu temperatury.  

Dawniej gorączka była uznawana za rzecz naturalną i rozumiano jej cel. Ludzie wiedzieli, że gorączka 
wzrasta, a następnie spada, podobnie jak fala dobijająca do brzegu. Obecnie większość próbuje 
natychmiast ją zbić, używając leków przeciwgorączkowych lub innych środków, które obniżają 
temperaturę ciała (aspiryna, ibuprofen, paracetamol) bez zrozumienia i wiedzy na temat całego procesu. 
Te środki często określa się potocznie jako środki przeciwgorączkowe. Obniżają szybko temperaturę, 
lecz przy okazji tłumią inne reakcje w organizmie, np. powstrzymują rozwój systemu immunologicznego, 
co umożliwia przetrwanie bakterii/wirusa. W niektórych przypadkach może to zapoczątkować rozwój 
chronicznej dolegliwości.  

Środki przeciwgorączkowe są często nadużywane, nieprawidłowo stosowane, zalecane oraz również 
przedawkowywane. 50% rodziców uważa, że temperatura poniżej 38ºC jest gorączką, a 25% lekarzy 
przepisuje lek przeciwgorączkowy zanim temperaturę ciała można uznać za stan gorączkowy. Bardzo 
niepokojący jest fakt, że 85% rodziców przyznaje się do budzenia dziecka ze snu w celu podania leku 
przeciwgorączkowego. Tymczasem 80% pediatrów uważa to za niewłaściwe, ponieważ sen jest dużo 
bardziej istotny dla fizjologicznej regeneracji organizmu, niż przerwanie snu i podanie leku 
przeciwgorączkowego.  
Współczesna medycyna spowodowała, że przestaliśmy wsłuchiwać się w to, co mówi nasze ciało. 
Poprzez fakt, że jest ona nastawiona na leczenie symptomów, pacjenci nauczyli się oczekiwać 
natychmiastowych rezultatów. Te oczekiwania są jeszcze silniejsze, kiedy dotyczą kochających i 
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troskliwych rodziców. Leczenie symptomów bez leczenia przyczyny jest jak wyjęcie baterii z alarmu 
przeciwpożarowego, podczas gdy dom stoi w płomieniach. Niezmiernie ważne jest więc nauczenie 
rodziców i dzieci słuchania i interpretowania tych pochodzących z ciała sygnałów, zamiast skupiania się 
na ich usuwaniu.  

Za gorączkę uważa się temperaturę przekraczającą 38ºC pod językiem. Stan taki jest zazwyczaj 
krótkotrwały i sam mija. Nie ma żadnych dowodów na to, że gorączka pogarsza stan chorobowy lub 
powoduje długoterminowe komplikacje neurologiczne. Istotne jest, by zrozumieć, że gorączka nie jest 
chorobą sama w sobie, lecz symptomem świadczącym o dysharmonii leżącej u jej podnóża. 

My, jako istoty ludzkie, chcemy pozostać przy życiu. Jest to prawda, która obowiązuje na wszystkich 
poziomach – mentalnym, fizycznym, fizjologicznym oraz biologicznym – funkcjonujemy, aby cieszyć się 
życiem. Kiedy to zrozumiemy, będzie nam łatwiej pojąć, że gorączka jest procesem fizjologicznym, za 
pomocą której organizm zwalcza infekcję, a w ten sposób zapewnia przetrwanie i zachowuje życie. 
Kiedy „intruz” (wirus, bakteria itp.) dostaje się do organizmu, ciało wysyła sygnały do mózgu, aby 
zwiększyć pobudzenie “punktu czujności” w podwzgórzu. To zasadniczo „podkręca” termostat przez 
kilka dni w celu zabicia „intruza”. Sygnały te mogą pochodzić z toksyn wytworzonych przez bakterie lub 
mogą być reakcją ciała na „intruza”. Innymi słowy, ciało zaczyna produkować cytokiny, przekaźniki 
chemiczne, hitocyty, makrofagi i antyciała. Zwiększona temperatura ciała również wspomaga i zwiększa 
działanie układu odpornościowego. Wytwarza się stan zapalny, by chronić zaatakowany obszar, 
zapobiec rozwoju infekcji oraz zapoczątkować proces leczenia. 

Zawsze skonsultuj się z lekarzem, kiedy gorączka przekracza 38,8ºC lub trwa dłużej niż trzy dni. Zimny 
kompres lub przyłożenie lodu może być bardzo pomocne. Udaj się również do lekarza, jeśli gorączka 
stwarza duży dyskomfort, problemy w oddychaniu, sztywnienie karku, konwulsje lub w każdym 
przypadku, kiedy masz jakąś wątpliwość. Prawidłowe nawodnienie organizmu oraz uzupełnianie soli jest 
istotne, by wspomóc organizm.       

…L. Chimileski dla http://www.naturalnews.com 

 (Zajrzyj również do swoich książek wibroniki w celu znalezienia odpowiedniego leku na gorączkę) 

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

UTRATA SŁUCHU 

Jest to bardzo frustrujące, gdy się nie słyszy wystarczająco dobrze i nie można się cieszyć rozmową z 
przyjaciółmi i rodziną. Zaburzenia słuchu utrudniają, ale nie uniemożliwiają słyszenia. Często można pomóc 
takim osobom. Głuchota może uniemożliwić słyszenie jakichkolwiek dźwięków.  

Co jest powodem utraty słuchu? Niektóre z przyczyn to: 
 Czynniki dziedziczne 
 Choroby takie jak infekcje ucha lub zapalenie opon mózgowych 
 Niektóre leki 
 Trauma 
 Wystawienie na wysoki dźwięk przez dłuższy czas 
 Starzenie się 

Są dwa rodzaje utraty słuchu. Pierwszy z nich przytrafia się, kiedy wewnętrzne ucho lub nerw słuchowy 
jest uszkodzony. Ten rodzaj utraty słuchu jest trwały. Drugi rodzaj zdarza się, kiedy fale dźwiękowe nie 
mogą dotrzeć do wewnętrznego ucha. Przyczyną tego może być nadmierna ilość wosku, płyn oraz 
przedziurawiona błona bębenkowa. Jeśli dolegliwości te nie są leczone, mogą się pogorszyć. Jeśli masz 
problemy ze słuchem, możesz uzyskać pomoc. Leczenie obejmuje skorzystanie z urządzeń 
wspomagających słuch takich jak: aparaty słuchowe, implant ślimakowy, ćwiczenia specjalistyczne, 
konkretne leki oraz operacja chirurgiczna.  

        …NIH: National Institute on Deafness and Other 
Communication Disorders 

(Sprawdź 108 Codziennych Kombinacji w książce pod kategorią 5 ‘Uszy’ lub w książce Wibronika 2004 - 
SRHVP 3.5)  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Choroby Prostaty 

Prostata to gruczoł, który uczestniczy w produkcji nasienia, a konkretnie płynu nasiennego 
zawierającego spermę. Prostata otacza cewkę moczową, która odprowadza mocz z pęcherza 
moczowego i wydala z organizmu. Rozmiar prostaty młodego mężczyzny jest rozmiaru orzecha 
włoskiego. Z wiekiem rozrasta się w wolnym tempie. Jeśli jego rozrost będzie zbyt duży, może 
spowodować problem zdrowotny. Jest to bardzo częste zjawisko u mężczyzn po 50-tce. Im starszy 
mężczyzna, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie miał problemy z prostatą. Niektóre z takich 
powszechnych problemów to: 
Zapalenie prostaty – infekcja spowodowana zazwyczaj jakąś bakterią 

Niezłośliwy rozrost gruczołu prostaty lub inaczej łagodny przerost prostaty, który może spowodować 
uczucie niepełnego oddania moczu lub wzmóc częstotliwość oddawania moczu, zwłaszcza nocą. 

Rak prostaty – powszechny nowotwór, który szybko można zwalczyć, jeśli zostanie odkryty we 
wczesnym stadium. …National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases 

(Sprawdź 108 Codziennych Kombinacji w książce pod kategorią 14 „Organy męskie” lub w książce 
Wibronika 2004 - SRHVP 3.14) 

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

 Kącik Odpowiedzi  

1. Pytanie: Jeśli Przyjdzie Pacjent Chory Na Artretyzm, To Czy Mam Mu Podać CC20.3 Czy Są Też 
Jeszcze Inne Kombinacje, Które Mogę Rozważyć W Leczeniu Tego Rodzaju Dolegliwości? 
Odpowiedź: Jeśli Ból Jest Bardzo Silny, To Dobrze Jest Podać CC20.1 Lub CC20.2 Na Tego Typu 
Dolegliwość, Nawet Jeśli Lekarz Zdiagnozował Jedynie Artretyzm. Następnie, Jeśli Żadna Z Tych 
Kombinacji Nie Przyniesie Ulgi Pacjentowi, Należy Podać CC20.3. Jednak Jeżeli  Również I Ta 
Kombinacja Nie Pomoże, Dodaj CC20.4. Zawiera Ona W Swoim Składzie Wszystkie Dolegliwości 
Związane Z Mięśniami I Tkankami Podtrzymującymi. Jest Ona Stosowana W Tym Przypadku, 
Ponieważ Istnieje Możliwość, Że Artretyzm Mógł Zaatakować Również Te Obszary.  

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

2. Pytanie: Jaka Kombinacja Jest Skuteczna W Przypadku Leczenia Pacjenta Z Niskim Poziomem                                
Hemoglobiny? Wiele Kobiet Zgłasza Się Z Tym Problemem. 
Odpowiedź: Przy Anemii Lub Niskim Poziomie Hemoglobiny Podajemy Kombinację CC3.1 Tonik 
Na Serce, Jednak Healer Powinien Znaleźć Przyczynę Anemii U Pacjenta, Np. Obfite Miesiączki W 
Przypadku Kobiet. W Takim Przypadku Podaj CC8.7 Obfite Miesiączki, Aby Leczyć Również Ten 
Problem. Jeśli Pacjent Cierpi Na Brak Żelaza, Należy Również Dodać Do CC3.1, CC4.2 Tonik Na 
Wątrobę. 

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

3. Pytanie: Czy Powinienem Przerwać Leczenie Chronicznej Dolegliwości Pacjenta I Zająć Się Jedynie 
Nagłą Dolegliwością, Jeśli Pacjent Zachorował Na Grypę W Trakcie Leczenia Jego Stanu 
Chronicznego? 
Odpowiedź: Nie Ma Stałej I Niezmiennej Reguły Postępowania W Tym Przypadku. Wybór W Tej 
Kwestii Pozostawia Się Healerowi, Aby To On Podjął Mądrą Decyzję. Jeśli Np. Pacjent Jest Leczony 
Na Raka, A Następnie Złapie Przeziębienie, Powinno Się Kontynuować Leczenie Na Raka, 
Ponieważ Zaprzestanie Tego Może Być Niekorzystne. Z Kolei W Przypadku Pacjenta Leczonego Na 
Artretyzm, Który W Trakcie Terapii Zachoruje Na Przeziębienie, Zaprzestanie Podawania Leków Na 
Artretyzm Podczas Leczenia Grypy CC9.2, Nie Wpłynie Negatywnie Na Leczenie Artretyzmu.  

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

4. Pytanie: Czy Mogę Łączyć Leki Z Różnych Grup Narayani? Czy Istnieje Jakieś Kryterium Na 
Łączenie Wibracji? 
Odpowiedź: Możesz Łączyć Wszelkie Leki Lub Mikstury Z Każdym Innym Lekiem Lub Kombinacją. 
Jedynym Kryterium Jest Wyleczenie Pacjenta Tak Szybko Jak To Możliwe. Powodem Łączenia Leku 
Lub Kombinacji Z Innymi Remediami Jest Próba Objęcia Leczeniem Wszystkich Objawów Danej 
Choroby Lub Dolegliwości I Jej Symptomów. Na Przykład Przy Przeziębieniu Mogą Wystąpić Takie 
Objawy Jak Gorączka, Uczucie Ciężkiej Głowy, Zatkany Nos, Bolące Gardło, Kaszel Lub Problemy 
Gastryczne. Healer Będzie Się Starał Objąć Wszystkie Te Symptomy W Jednej Kombinacji: NM11 
Przeziębienie + NM18 Ogólna Gorączka + SM35 Zatoki + SM40 Gardło + NM8 Klatka Piersiowa 
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+ NM80 Nieżyt Żołądka. Na Nagłe Dolegliwości Takie Jak Powyższe Podaj Kombinację 6TD Przez 
1-2 Dni, Następnie Zredukuj Do TDS. 

Healerzy: Czy Macie Jakieś Pytania Do Dra Aggarwala? Napiszcie Do Niego News@Vibrionics.Org 

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



 Boskie Słowa Od Healera Wszystkich Healerów  

‘’Jeśli człowiek w dzisiejszych czasach jest pod wpływem smutku i cierpienia, wiedz że przyczyną tego 
jest jego umysł. Radość i smutek, sympatia i antypatia oraz zmysłowa przyjemność, których człowiek 
doświadcza, mają swój początek w umyśle. Umysł jest przepełniony dualizmem, z powodu czego 
cierpisz na to wszystko. Kiedy ćwiczymy umysł w dostrzeganiu jedności całego stworzenia, nie ma 
miejsca na jakiekolwiek zboczenie z drogi. Powinieneś stawić czoła wszystkiemu w życiu z uśmiechem 
na ustach. W tym dualistycznym świecie naturalne jest to, że wzloty i upadki występują na przemian. Nie 
jesteś w stanie tego uniknąć. Nie powinieneś ani rozpaczać, kiedy przeciwności losu przychodzą, ani 
radować się, kiedy szczęście się do ciebie uśmiecha. Przeciwności losu są kamieniem milowym do 
wiecznej błogości”.                                          

…Sathya Sai Baba, ‘Myśl dnia’ Prashanti Nilayam                      

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

„Nie oceniaj innych pod kątem tego, czy zasługują na twoją służbę. Jedyne, co jest istotne to fakt czy 
cierpią w jakiś sposób. Nie dociekaj, jak zachowują się w stosunku do innych, z całą pewnością mogą 
być odmienieni dzięki miłości. Służba jest dla ciebie tak samo święta, jak ślubowanie (zobowiązanie), 
jest sadhaną, drogą duchową. Jest jak oddech twojego życia. Skończy sie jedynie w momencie, kiedy 
wydamy ostatnie tchnienie”. 

        …Sathya Sai Baba, Boski Dyskurs, 19 luty, 1970 

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

“Dowodem na istnienie deszczu jest mokra ziemia. Podobnie dowodem na istnienie prawdziwego 
wielbienia jest pokój umysłu, który aspirant duchowy był w stanie osiągnąć – pokój, który chroni go od 
sztormu niepowodzeń, pokój, który zachowuje zarówno w obliczu straty, jak i zniewagi.  

         …Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, tom 5, str. 308 

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

 Ogłoszenia  
Najbliższe warsztaty 

 Polska 24-25 marca w Warszawie – Kurs wibroniczny dla początkujących. Kontakt Dariusz Hebisz                                  
+48606879339 lub email   wibronika@op.pl     

 Wszyscy trenerzy:  Jeśli macie zaplanowane szkolenia, proszę prześlijcie szczegóły na adres 
emailowy: editor@vibrionics.org  

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

Uwaga: Jeśli w przyszłości zmieni się twój adres e-mailowy, proszę poinformuj nas wysyłając maila na 
adres: news@vibrionics.org tak szybko jak to możliwe. Prosimy przekazać tę informację innym healerom 
wibroniki.   

mailto:news@vibrionics.org
mailto:wibronika@op.pl
mailto:editor@vibrionics.org
mailto:news@vibrionics.org
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Healerzy, możecie przesyłać ten biuletyn swoim znajomym i przyjaciołom. Próbujcie odpowiadać na ich 
pytania. Dziękuję za waszą współpracę.  

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową pod adresem: www.vibrionics.org  
Potrzebujesz swojego przydzielonego numeru rejestracyjnego, aby mieć dostęp do Portalu dla 
Healerów.  
                     Jai Sai Ram! 

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

http://www.vibrionics.org/

