
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 Praktykujący, pełne miłości Sai Ram! 

Mam nadzieję, że wszyscy mieliście piękne i wzniosłe Mahaśiwaratri. Tutaj w Prashanti Nilayam nie 
tylko badżany były cudowne i pełne uczucia, ale wydarzyło się również coś wyjątkowego dla Wibroniki.  
Zapewne ucieszy was fakt, iż 20-tego lutego 2012 w uroczystym dniu Mahaśiwaratri, Sri Srinivasan, 
Przewodniczący Organizacji Sri Sathya Sai w Indiach, zorganizował warsztaty Wibroniki dla 
przewodniczących wszystkich stanów Indii oraz dla ich medycznych koordynatorów. Celem seminarium 
było szerzenie świadomości dotyczącej Wibroniki wśród osób pełniących funkcje w Organizacji. 
Ponieważ już nie mamy Swamiego w fizycznej formie, który mógłby nam udzielać bezpośrednich 
wskazówek, istotne było wyjaśnienie oficjalnego stanowiska odnośnie Wibroniki.  

Zaczęliśmy warsztaty zwróceniem się o błogosławieństwo Pana przy recytacji Wed i zapaleniem lampy 
przez Głównego Przewodniczącego Organizacji Sai w Indiach. W swej inauguracyjnej przemowie 
zapewnił on nas, że pomimo tego, że seminaria Wibroniki nie będą prowadzone pod sztandardem 
Organizacji Sewy Sri Sathya Sai, to będzie ona wspomagała prowadzenie warsztatów Wibroniki w 
różnych stanach Indii. 

Zrobiłem krótkie wprowadzenie o tym systemie leczenia, jak również zademonstrowałem, jak należy 
korzystać z maszynki Wibroniki Sai Ram do przygotowywania remediów. Uznaliśmy za konieczne, aby 
opowiedzieć zgromadzonym o nieprzerwanym fizycznym zaangażowaniu Swamiego w ten system, od 
samego początku praktykowania go w aszramie w 1994 roku pod Jego bezpośrednim nadzorem. 
Opowiedzieliśmy więc o tym, jak Swami pobłogosławił pierwszą maszynkę Sai Ram oraz nas jako 
osoby, które miały prowadzić seminaria w Indiach i zagranicą, jak zapewniał nas nieustannie, że „nie-
lekarze” (osoby nie będące lekarzami) mogą również praktykować ten system leczenia (że nie jesteśmy 
uzdrowicielami, że On jest jedynym uzdrowicielem i prawdziwym lekarzem) oraz jak błogosławił różne 
nowe książki, zestaw 108 powszechnie stosowanych wibracji i biuletyn. Mówiliśmy również o tym, jak 
błogosławił i kroił „ciasto od Wibroniki” przez trzy kolejne święta Guru Purnima. 

Jak tylko sporządziliśmy listę wszystkich błogosławieństw i instrukcji Swamiego dotyczących Wibroniki, 
okazało się wręcz nieprawdopodobne, jak wiele ofiarował nam przez ostatnie 18 lat! Mamy wielkie 
szczęście, że mieliśmy tak kochającego Pana, do którego mogliśmy się zwrócić o prowadzenie i 
wsparcie. 

Koordynatorzy Wibroniki ze stanu Maharashtra, Delhi-NCR, Kerali, Karnataki, J&K oraz członek 
wydziału nauczania wygłosili również krótkie przemowy. Poruszyli oni między innymi następujące 
tematy: w jaki sposób Wibronika może służyć jako prosta i łatwa formą służby, jak kluczową rolę w 
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skutecznym leczeniu odgrywa wiara praktykującego, w jaki sposób są prowadzone obozy medyczne w 
wioskach i slumsach z zadziwiającymi rezultatami. Wspomnieli również o niektórych przypadkach 
cudownych i całkowitych uleczeń, niesamowitej statystyce dotyczącej ilości leczonych pacjentów oraz 
ilości godzin poświęconych służbie przez oddanych praktykujących.  

Koordynator Polski mówił o tym, że Wibronika jest praktyką duchową i przybliża nas do Pana, jak to 
miało miejsce, gdy zagościła ona w Polsce w 1999 roku i jak przeprowadza się tam regularnie seminaria 
i kursy. Jedna z naszych aktywnych praktykujących z UK przedstawiła niektóre zupełnie niewiarygodne 
przypadki całkowitych wyzdrowień. Zwróciła ona uwagę na bardzo ważną kwestię, mianowicie, że nie 
tylko remedia leczą, lecz sama rozmowa z pacjentem i umożliwienie mu pozbycia się ciężaru 
psychicznego, może zapoczątkować proces zdrowienia. Osoba z UK odpowiedzialna za badania 
dotyczące Wibroniki mówiła o swojej wierze w działanie systemu i o tym, jak jest on zasilany przez 
miłość Swamiego do nas wszystkich. 

Healer będący również edytorem biuletynu z USA, opisał jak powstała i została pobłogosławiona przez 
Swamiego ta inicjatywa. Zachęcała osoby pragnące podjąć służbę do tłumaczenie biuletynu na 
popularne języki indyjskie. Zademonstrowała ona również wszystkim wygląd naszej strony internetowej z 
nową szatą graficzną: www.vibrionics.org powstałą w ubiegłoroczne urodziny Swamiego. Mieliśmy 
krótką sesję pytań i odpowiedzi, po czym warsztaty zakończyły się wzruszającym pokazem filmu 
przedstawiającego kilka z niezliczonych błogosławieństw Swamiego dla Wibroniki. Był to naprawdę 
bardzo udany dzień i mamy nadzieję, że był on owocny zarówno dla zgromadzonych, jak i dla nas 
praktykujących Wibronikę. Oby stał się milowym krokiem w rozprzestrzenianiu na świecie służby Sai 
poprzez Wibronikę. 

Samastha Loka Sukhino Bhavantu! 

W pełnej miłości służbie dla Sai, 
Jit Aggarwal 

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

 Historie przypadków przy użyciu 108 Powszechnych 
Kombinacji  

1. Alergia skóry z infekcją01414…Indie 

Do praktyka przyprowadzono dwuletniego chłopca z alergią skóry występującą na całym ciele. Oprócz 
rozległej infekcji  występowało swędzenie. Rodzice za radą lekarza aplikowali różnego rodzaju kremy na 
skórę oraz podawali alopatyczne lekarstwa do zażywania przez ostatnie 4-5 miesięcy, jednak bez 
jakiejkolwiek poprawy. Matka skontaktowała się następnie z kliniką homeopatyczną w celu zasięgnięcia 
opinii, czy mogą oni pomóc chłopcu. Po diagnozie jego skóry obiecali jej, że mogą go uleczyć w ciągu 2-
3 lat, a koszt leczenia wyniósłby 18,000 rupii.  Rodziców nie stać było na tak drogie leczenie, pozostała 
im ostatnia szansa – Wibronika Sai. Chłopcu podano: 
CC21.2 Infekcje skóry + CC21.3 Alergia skóry …QDS. 
Po tygodniu skóra zrobiła się sucha. Był to dobry znak, powiedziano więc mamie, aby kontynuowała 
leczenie tym samym lekarstwem. Po kolejnych 15 dniach skóra była już w 90% czysta. Matka 
zauważyła, że była to rzecz niewiarygodna! Powiedziano jej, żeby kontynuowała tą samą mieszankę w 
zmniejszonej dawce TDS przez kolejne 15 dni. Po upływie tego czasu chłopiec został całkowicie 
wyleczony. Zarówno chłopiec jak i jego rodzice są bardzo szczęśliwi. 

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

2. Zablokowane tętnice2799…UK 

Pierwszym przypadkiem pewnego praktykującego był 74- letni pan z nadwagą, którego tętnice były tak 
zablokowane, że nie był on w stanie przejść więcej niż 2-3 metry bez potrzeby odpoczynku. Po zrobieniu 
rezonansu magnetycznego jego lekarz w szpitalu powiedział, że konieczne jest zrobienie by-passów 
serca. Ustalono, że operacja odbędzie się w ciągu 2 tygodni. Udał się on do praktykującego Wibronikę 
mając nadzieję, że może on coś dla niego zrobić w tej kwestii albo przynajmniej pomoże mu 
przezwyciężyć niepokój związany ze zbliżającym się zabiegiem. Podano mu: 
CC3.1 Tonik na serce + CC15.1 Tonik emocjonalny…TDS  

Healer poradził mu, aby zmienił on swoje nawyki żywieniowe i zaczął jeść gotowane na parze lub świeże 
warzywa oraz by unikał jedzenia ciężkich pokarmów, takich jak produkty zawierające skrobię. Zachęcił 
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go również, aby próbował chodzić na świeżym powietrzu, jakkolwiek byłoby to dla niego trudne.  Pacjent 
przyszedł ponownie po tygodniu i powiedział, że czuje się dużo lepiej, spacerował regularnie w 
miejscowym parku oraz, że polubił lżejszą dietę. Tak jak zaplanowano, udał się on do szpitala, czując 
jednak mniejszy niepokój co do zbliżającej się operacji. Zanim zaczęto przygotowania do operacji 
zrobiono mu kolejny rezonans. Wynik badania wprawił lekarza w zdumienie, gdyż wykazał, że pacjent 
nie ma już blokady tętnic, zatem nie ma potrzeby robić operacji! 

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

3. Bielactwo nabyte lub depigmentacja płatów skóry 2763 …Indie 

Mężczyzna, lat 48 przyszedł do healera, gdyż cierpiał na chorobę skóry charakteryzującą się stopniową 
utratą pigmentu, co doprowadziło do powstania białych plam na twarzy i na innych częściach ciała. 
Podano mu: 
CC21.2 Infekcje skóry + CC15.1 Tonik emocjonalny…TDS 

Po dwóch miesiącach plamy zaczęły zanikać. W celu poprawienia ogólnego stanu zdrowia pacjenta do 
powyższej mieszanki dodano CC12.1 Tonik dla dorosłych. Po upływie kolejnych dwóch miesięcy białe 
plamy zmniejszyły się, a po kolejnych dwóch miesiącach zniknęły całkowicie. Mieszanka jest nadal 
podawana w zmniejszonej dawce, aby zapobiec nawrotowi choroby.   

Jest to cudowne wyleczenie za sprawą błogosławieństwa Swamiego choroby, która jest bardzo trudna 
do wyleczenia.  

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

4. Łysienie plackowate 2799… UK 

Matka przyprowadziła do healera 10-letnią dziewczynkę, która była prawie zupełnie łysa. Lekarz 
powiedział, że nic nie można na to poradzić z wyjątkiem próby podawania sterydów, których jednak 
matka nie chciała podać swojej córce. Ta sytuacja była bardzo trudna dla dziewczynki, ponieważ 
naśmiewano się z niej i dokuczano jej w szkole. Stawała się ona z tego powodu nieśmiała i zamknięta w 
sobie. Podano jej CC11.2 Włosy, ale to nie pomogło, ponieważ problem był z krwią i układem 
immunologicznym. Healer zrobił nosod z małej ilości włosów, które pozostały dziewczynce. Po 10 
miesiącach miała gęste i puszyste włosy na całej głowie.  

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

5. Marskość wątroby 2494...Włochy 

57-letnia kobieta zwróciła się o pomoc do healerów, mając chorą wątrobę, która nie funkcjonowała 
prawidłowo. Była bardzo zmęczona, anemiczna, przykuta do łóżka i oczekiwała na przeszczep wątroby. 
Podano jej: 
#1. NM22 Wątroba + OM17 Wątroba-pęcherzyk żółciowy + SR263 Nat Sulph (200C) + SR284 
Chelidonium + SR330 Uzależnienie od alkoholu + SR504 Wątroba + SR547 Carduus Mar …TDS 

#2. NM2 Krew + OM1 Krew + BR1 Anemia + SR361 Acetic Acid + SR494 Hemoglobina…TDS 

Po dwóch tygodniach czuła się już na tyle dobrze, że mogła wstać z łóżka. Na przestrzeni następnych 
tygodni również następowała poprawa. Dwa miesiące później badanie ultrasonografem wykazało, że 
nastąpiło całkowite wyleczenie. Lekarze byli zdumieni i mówili, że to niemożliwe, a jednak USG 
wykazało, że wątroba w cudowny sposób zregenerowała się! Nie potrzebowała ona już przeszczepu 
wątroby. Dziewięć lat po tym zdarzeniu jest nadal zdrowa, a jej wątroba funkcjonuje doskonale. Na 
wszelki wypadek bierze regularnie dawkę CC4.11 Tonik na wątrobę i woreczek żółciowy + SR330 
Uzależnienie od alkoholu. 

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

6. Niedoczynność tarczycy 2799…UK 

Kiedy ta pani healer przebywała w Sierra Leone, pewna lekarka, która przyjechała z zespołem 
medycyny konwencjonalnej z Anglii, zauważyła, że podaje ona tamtejszym ludziom remedia 
wibroniczne. Po powrocie owa lekarka skontaktowała się z nią i zapytała, czy wibronika może pomóc jej 
na niedoczynność tarczycy.  Zmagała się z tą chorobą już od 5 lat biorąc 50 mg thyroxiny dziennie przez 
cały ten okres. Mieszkała ona daleko od healerki, więc otrzymała pocztą następującą kombinację: 
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SR308 Przysadka + SR319 Tarczyca + SR521 Szyszynka + SR568 Niedoczynność tarczycy + 
CC15.1 Tonik emocjonalny …TDS 
Dwa miesiące później zrobiła badania krwi. Jej tarczyca działała prawie normalnie, więc lekarz 
zredukował dawkę thyroxiny do 25 mg. Obecnie przyjmuje ona nadal powyższą kombinację. 

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

7. Pełne miłości ręce i serce healera 

Jedna pani healer, która odnosi wiele sukcesów na polu Wibroniki (2799...UK) przybyła niedawno do 
naszej kliniki w Prashanti Nilayam, aby opowiedzieć o „Wibronicznej służbie Sai” jak nazywa zajmowanie 
się Wibroniką. Pochodzi ona ze Sri Lanki i jest emerytowaną położną. Mieszkała w Londynie przez wiele 
lat. W lutym 2010 dzięki Centrum Sai Baby w Harrow dowiedziała się, że będą organizowane 
dwudniowe warsztaty Wibroniki w Londynie. Była szczególnie zainteresowana tym, gdyż udział w 
warsztatach był darmowy, jak również dlatego, że wierzyła, iż każda forma leczenia związana z osobą 
Sai Baby musi być oczywiście, całkowicie darmowa dla pacjentów. Jej podanie zostało przyjęte i 
uczestniczyła w kursie, który odbył się w maju 2010 roku w Oxfordzie. Pod koniec drugiego dnia, kiedy 
przyszedł czas na dobranie się w pary w celu praktykowania leczenia pacjentów, podano jej kombinacje 
z zestawu 108 wibracji na problem, który miała z prawym barkiem. Problem ten był spowodowany 
uszkodzeniem wiązadła. Od dłuższego czasu miewała trudności z podnoszeniem rzeczy, jak również 
odczuwała ból. Lekarze powiedzieli jej, że nie ma na to lekarstwa i że musi z tym żyć. Po pierwszej 
dawce poczuła, że jej bark jest w lepszej formie, a w ciągu kilku dni bark został całkowicie wyleczony! 
Takim sposobem doświadczyła ona osobiście siły oddziaływania Wibroniki Sai i według niej był to 
”cudowny sposób na to, by zacząć tę nową służbę”. 

Po tym wydarzeniu Swami sprawił, że była ciągle zajęta pomaganiem niekończącej się liczbie chorych 
ludzi z różnorodnymi chorobami i problemami. W tym biuletynie opisaliśmy jej pierwszy przypadek  
pacjenta z by-passem oraz inne przypadki, które udało jej się z sukcesem wyleczyć. Przez pierwsze 
siedem miesięcy z powodzeniem leczyła 325 osób. 

Ostatnio pojechała ona na obóz medycyny konwencjonalnej do Sierra Leone, aby tam leczyć ubogich 
mieszkańców na wsiach. Był to pierwszy raz, kiedy praktyk Wibroniki towarzyszył grupie lekarzy 
medycyny konwencjonalnej podczas leczenia pacjentów. Większość jej pacjentów stanowili ci, którym 
lekarze nie byli w stanie pomóc. Była tam matka ze swoim ośmiomiesięcznym dzieckiem, które od 
tygodnia nieustannie płakało, było bardzo ospałe, ale nie mogło spać. Już po pierwszej dawce Wibroniki 
na wodzie, niemowlę trochę się uspokoiło, jednak nadal płakało. Praktyk powiedziała matce, aby dała 
mu drugą porcję za 15 minut. Po trzeciej dawce niemowlę spało już spokojnie. 

Piętnastoletni chłopiec cierpiał z powodu biegunki, wymiotów i gorączki od czterech dni i był tak słaby, że 
nie mógł nawet chodzić. Podawano mu remedium wibroniczne na wodzie – jedna dawka co 15 minut.  
Po czwartej dawce przestał wymiotować, a po kolejnych 30 minutach biegunka również zniknęła, po 
czym chłopiec zaczął narzekać, że jest głodny!  

Następnymi problemami, które lekarze przekazali healerowi, aby się z nimi uporał, były opuchnięte 
gruczoły lub tłuszczak. W większości przypadków opuchlizna zmniejszyła się o połowę już po dwóch 
dniach. 

Healer stwierdziła następnie, że: „W większości przypadków, którymi się zajmowałam nastąpiło 
całkowite uleczenie. Oczywiście są też pacjenci, u których nie nastąpiła znaczna poprawa. Czuję, że 
Swami przysłał do mnie tych pacjentów, żeby mnie prowadzić i pomóc mi zrozumieć prawdziwe powody 
dlaczego ci ludzie zachorowali. Swami mówi, że wszelkie choroby pochodzą z umysłu. Mam więc 
wrażenie, że prawdziwa przyczyna choroby spowodowana jest zranieniem, strachem, poczuciem winy, 
niepokojem i nieszczęściem, którego wielu ludzi doświadcza. W związku z tym spędzam z moimi 
pacjentami tyle czasu, ile potrzebują, aby mogli mi opowiedzieć w pełni o swoich problemach”. 

Myślę, że to samo w sobie pomaga im uwolnić emocje i przelać ich problemy na mnie, usuwając tym 
samym niektóre z ich zmartwień, którymi byli obciążeni. Uważam, że taki rodzaj konsultacji w połączeniu 
z miłością Swamiego, wzmacnia oddziaływanie remediów, pomagając nam osiągnąć całkowite 
wyleczenie. Uzdrowienie zaczyna się w sercu pacjenta, a każdy praktyk Wibroniki dając bezwarunkową 
miłość i pociechę potrzebującym wspiera ich proces leczenia 

********************************************************************************************* 
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 Porady Zdrowotne  

Nowotwór piersi ze stanem zapalnym 

Według Narodowego Instytutu Chorób Nowotworowych w USA, nowotwór piersi ze stanem zapalnym 
jest rzadkim rodzajem raka piersi, w którym komórki rakowe blokują naczynia limfatyczne w skórze 
piersi. Jest to rodzaj raka, który może być niewykrywalny podczas rutynowych metod diagnostycznych  
(np. wyczuwanie guzków, mammografia). 

Blokada ta może spowodować zaczerwienienie, obrzęk lub podwyższenie temperatury piersi. Skóra 
piersi może także przybrać kolor różowy, fioletowy, stać się obolała, wyglądać na posiniaczoną, 
posiadać grzbiety lub dołki, jak skórka pomarańczy. Zmiany te następują zazwyczaj szybko na 
przestrzeni tygodni. Kolejnym możliwym objawem tego rodzaju raka piersi są powiększone węzły 
limfatyczne pod pachą, powyżej obojczyka lub w obu tych miejscach. Zazwyczaj nie da się wyczuć guza 
i może również być niewidoczny podczas badania mammograficznego. Diagnoza raka piersi o podłożu 
zapalnym opiera się na wynikach biopsji oraz na opinii lekarskiej. Według Kliniki Mayo w USA objawami 
lub symptomami raka piersi o podłożu zapalnym są: 

 Czerwone, fioletowe, różowe lub wyglądające na posiniaczone piersi 

 Wrażliwe na dotyk, twarde i powiększone piersi 

 Uczucie ciepła w piersiach 

 Swędzenie piersi 

 Ból 

 Skóra posiada grzbiety/fałdy lub jest podziurkowana – przypominająca skórkę pomarańczy 

 Pogrubione obszary skórne 

 Powiększone węzły limfatyczne pod pachą, powyżej lub poniżej obojczyka 

 Spłaszczenie lub wklęśnięcie sutka 

 Opuchnięta lub stwardniała/skorupowata skóra dookoła sutka (otoczka) 

 Zmiana koloru skóry wokół sutka (obwódka wokół brodawki) 

IBC (ZRP) zasługuję na szczególną uwagę ze względu na fakt, że bardzo szybko się rozwija i w 
większości przypadków jest już w dość zaawansowanym stadium zanim objawy staną się na tyle 
dotkliwe, aby kobieta szukała pomocy medycznej. IBC(ZRP) leczono kiedyś operacyjnie, a prawie 
wszystkie przypadki kończyły się śmiercią. Dziś jednak dodatkowe leczenie jak chemioterapia i 
naświetlanie bardzo zwiększyły szanse na przeżycie pacjentek z IBC(ZRP). 

Uwaga: Praktycy Wibroniki proszeni są o zgłębienie wiedzy w książkach wibronicznych odnośnie 
leczenia wibracjami nowotworu piersi oraz wsparcia emocjonalnego, aby pomóc pacjentkom w 
konfrontacji z powyższą diagnozą.                                                                    ..www.snopes.com 

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

Piękne rośliny domowe, które oczyszczają powietrze w budynkach 

Domy i biurowce są budowane i przebudowywane bardziej ciasno niż kiedykolwiek, aby były one 
bardziej energooszczędne. Natomiast zmniejszony przewiew może przyczynić się do zamknięcia w 
pomieszczeniu niebezpiecznych chemikaliów, takich jak benzen czy formaldehyd, które uwalniają się z 
wielu różnych rzeczy od dywanów po meble z prasowanego drewna. Domowe i biurowe środki 
czyszczące także mogą wydzielać chemikalia, takie jak amoniak i chlorowane rozpuszczalniki. 

Częste oddychanie takimi chemikaliami może powodować bóle głowy, podrażnienia gardła, a nawet 
raka. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska klasyfikuje jakość powietrza domowego w pierwszej 
piątce największych zagrożeń dla ludzkiego zdrowia. Problem nasila się w zimie, gdy spędzamy 
większość  czasu zamknięci w naszych domach i biurach. 

Drogie systemy filtracji powietrza nie są jedynym rozwiązaniem. Badacze z Narodowej Amerykańskiej 
Administracji Aeronautycznej i Kosmicznej (NASA) odkryli, że proste rośliny domowe mogą filtrować 
powietrze, usuwając z niego wiele niebezpiecznych chemikaliów. Liście roślin wchłaniają i niszczą 
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niektóre lotne związki organiczne, podczas gdy mikroby żyjące wśród korzeni roślin zmieniają chemikalia 
w źródło pokarmu i energii dla nich samych i dla rośliny, na której żyją. 

Niektóre rośliny domowe filtrują powietrze dużo lepiej niż inne. Wśród dziesięciu, które doskonale 
oczyszczają powietrze i które są łatwe w uprawie, następujące cztery są wyjątkowo skuteczne 

1. Złotowiec  (Chrysalidocarpus lutescens) znana także jako żółta palma lub palma motylowa. 

2. Rapis wyniosły  (Rhapis excelsa)   jest  jedną  z  najbardziej  efektywnych  roślin  domowych 
polepszających jakość powietrza w mieszkaniu, jest także w dużym stopniu odporna na większość 
insektów. Ma wachlarze od 15 do 30 cm szerokości ze świecących zielonych liści. 

3. Figowiec sprężysty (Ficus robusta) jest solidną rośliną z grubymi, szorstkimi, ciemnozielonymi  
liśćmi. Toleruje on ograniczone światło i niskie temperatury, bardzo dobrze usuwa chemiczne toksyny z 
powietrza. Najbardziej efektywna spośród obecnie przebadanych roślin z rodziny ficus genus. 

4. Skrzydłokwiat (Spathiphyllum sp) zakwita pięknymi białymi kwiatami. Jest jedną ze stosunkowo 
małej ilości roślin, które niezawodnie zakwitają wewnątrz pomieszczeń. 

Również skutecznie działa kolejne sześć roślin: 

5. Dracena “Janet Craig” (Dracaena deremensis “Janet Craig”) jest odporną na szkodniki, liściastą 
rośliną, która może żyć całe dziesięciolecia. Będzie tolerować miejsca słabo oświetlone, jednakże jej 
rozwój będzie wtedy wolniejszy. Wybierajcie odmianę „Compacta”, która rośnie do wysokości 30-90 cm, 
zamiast powszechnej odmiany, która potrzebuje więcej opieki i może osiągnąć nawet 3 metry, jeśli nie 
będzie podcinana. 

6. Bluszcz (Hedera helix) najbardziej znana jako roślina rosnąca w ziemi na dworze, ale całkiem dobrze 
rośnie również wewnątrz pomieszczeń w wiszących koszykach. Dobrze dostosowuje się do wielu 
czynników panujących w domu, jednakże korzystne jest dla niej przebywanie na zewnątrz w czasie 
wiosny i lata. Nie lubi wysokich temperatur. 

Ostrzeżenie: Roślina zawiera chemikalia, które mogą podrażnić skórę lub spowodować chorobę w 
przypadku jej spożycia. Zaleca się noszenie rękawiczek podczas zajmowania się nią oraz trzymanie jej 
poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt domowych.  

7. Scindapsus aureus (Epipremnum aureum) toleruje zaniedbywanie i słabe światło, jest bardzo 
odporna na insekty. Jej nazwa odnosi się do jej złotych lub kremowych plamek na zielonych liściach w 
kształcie serca. Zazwyczaj hoduje się ją w wiszących koszykach, ale może również piąć się w górę.  

8. Dracena (Dracaena fragrans “Massangeana”) nazwana jest tak, ponieważ jej liście przypominają w 
wyglądzie liście łodygi kukurydzy. Wprawdzie toleruje słabe światło, ale preferuje jasne.  

9. Syngonium/zroślicha (Syngonium podophyllum) tworzy ciekawe wizualnie, zielono-białe lub zielono-
srebrne liście w kształcie strzał. 

10. Sansevieria/wężownica, potocznie - szable (Sansevieria trifasciata) roślina ta jest około 50% mniej 
skuteczna w oczyszczaniu powietrza w domu niż inne z tej listy. Jednakże trudno ją zmarnować, więc 
warto rozważyć ją jako opcję szczególnie dla tych, którzy zmagają się z utrzymaniem innych roślin przy 
życiu. Ma ciekawy wygląd – ma liście przypominające włócznie, skierowane prosto ku górze, zazwyczaj 
od 60 cm do 1.2 m wysokości. Od czasu do czasu zakwita ona małymi zielonkawo-białymi kwiatkami. 

Ile kwiatów? 

Jako praktyczna reguła – jedna albo dwie duże rośliny z powyższej listy na 100 stóp kwadratowych 
(ponad 9 metrów kwadratowych) przestrzeni mieszkalnej powinno wystarczyć. Większa ilość roślin nie 
ma negatywnego wpływu na zdrowie, dopóki nie rozwinie się pleśń w ziemi doniczek.  

Użyteczne rady dla tych, którzy zajmują się hydroponiczną uprawą roślin (w środowisku wodnym). 
Najnowsze badania sugerują, że hodowla roślin w środowisku wodnym znacząco zwiększa ich 
możliwości oczyszczania powietrza. Rośliny hodowane w środowisku wodnym trzymane są w 
wodoszczelnych pojemnikach, zakorzenione są one jednak nie w ziemi ale w grudkach z gliny 
sprzedawanych w tym celu w niektórych sklepach z artykułami ogrodniczymi.  

Wszystkie rośliny wymienione powyżej będą rosły w środowisku wodnym, szczególnie skrzydłokwiat, 
który kwitnie, jeśli jest uprawiany w ten sposób. Uprawa w środowisku wodnym zmniejsza ryzyko 
rozwoju grzyba (grzybowe zarodniki). Pleśń i szkodniki przenoszone z ziemi będą rozwijać się u roślin 
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domowych. Rośliny uprawiane w środowisku wodnym potrzebują pełnego/specjalnego nawozu 
zawierającego składniki mikro-odżywcze. 

Źródło: „Jak uprawiać/utrzymywać czyste powietrze” to książka w miękkiej oprawie wydawnictwa 
Penguin, napisana przez doktora B.C. Wolvertona, który pracował w armii USA i NASA jako naukowiec 
przez ostatnie 30 lat, rozwijając systemy chroniące od toksycznych chemikaliów i chorobotwórczych 
mikrobów.   

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

 Kącik Odpowiedzi  

1. Pytanie: Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób wibracje Wprowadzanie miłości i pokoju oraz 
Boska Ochrona, które są użyte w powszechnych kombinacjach, mogą być stosowane i jak działają? 
Odpowiedz: Jak zapewne wiesz „wibracja” znaczy po prostu „pole energii”. Wszystkie narządy 
fizyczne posiadają swoje unikalne wibracje, podobnie jak wszystkie atrybuty duchowe, wszelkie 
emocje i myśli. Wibracje te mogą zostać zapisane na kartach symulacyjnych w formie 
geometrycznych wzorów za pomocą techniki zwanej radioniką. Maszynka Sai Ram do Wibroniki 
zamienia te wzory z powrotem w postać oryginalnego pola energii, które jest następnie przeniesione 
na alkohol etylowy. Kombinacja zawierająca te dwie karty, o których wspomniałaś, leczy pacjenta, 
który jest narażony na działanie negatywnych energii z zewnętrz. Te wibracje chronią i równoważą 
pacjenta. 

Bardziej dokładne wyjaśnienie znajduje się w każdej książce poruszającej temat radioniki, a więcej 
informacji można znaleźć na Portalu Praktyka/Healera na naszej stronie internetowej 
www.vibrionics.org 

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

2. Pytanie: Jaka kombinacja jest dobra na utrzymujący się po grypie kaszel? Posiadam Maszynkę Sai 
Ram. 
Odpowiedź: Na chroniczny kaszel po grypie albo przeziębienie podaj: NM8 Klatka Piersiowa + 
NM63 Wzmocnienie + NM71 CCA + NM75 Osłabienie + OM19 Obszar Sercowy i Płucny + SM26 
Odporność + SM31 Płuca i Klatka Piersiowa + SR505 Płuca ….TDS dopóki objawy nie ustąpią. 

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

3. Pytanie: Mam pacjentkę, która przez wiele lat cierpiała na anoreksję. Powróciła do zdrowia, ale 
nadal często nie miesiączkuje, pomimo że podałam jej CC8.8 Nieregularne miesiączki. Poza tym ma 
słabe trawienie. Proszę o radę.   

Odpowiedź: Kobieta, która została uleczona z długotrwałej anoreksji, bardzo często ma 
nieregularne i rzadko występujące miesiączki, ponieważ jest ona wciąż anemiczna. Jest to 
spowodowane długotrwałym brakiem składników odżywczych, powstałym w okresie, kiedy była 
anorektyczką, jak również osłabionym trawieniem. Dieta jest bardzo ważna. Powinna ona 
przyjmować dużą ilość protein i regularnie spożywać jogurt na polepszenie trawienia. Aby wesprzeć 
jej powrót do regularnych cykli menstruacyjnych podaj jej:  

CC3.1 Tonik na serce + CC8.1 Tonik dla kobiet + CC8.8 Nieregularne miesiączki, a żeby 
wspomóc trawienie: CC4.1 Tonik na trawienie + CC12.1 Tonik dla dorosłych.  

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

4. Pytanie: Wielu pacjentów nie przychodzi ponownie, nie mogę więc być pewna, czy leczenie zostało 
zakończone sukcesem. Czy jest coś, co mogę zrobić w tej kwestii? 

Odpowiedź: Wielu praktyków ma ten sam trudny do rozwiązania problem. Aby zmniejszyć 
prawdopodobieństwo takich zdarzeń, należy pamiętać o następujących rzeczach:   

1. Spróbuj stworzyć atmosferę zaufania i przyjaźni, kiedy pacjent przychodzi do ciebie po raz pierwszy. 

Dzięki temu jest większa szansa, że podzieli się on z tobą swoim problemem na głębszym poziomie, 

dając ci w ten sposób większy wgląd w rodzaj leczenia, jakiego potrzebuje. Poza tym stworzy się 

między wami serdeczna relacja, co z kolei zachęci go do powrotu. Będzie z tobą utrzymywał kontakt 

i informował o postępach w leczeniu. 

2. Zawsze ustalaj datę następnej wizyty w celu kontynuowania dalszego leczenia. Zaznacz, jak ważne 

http://www.vibrionics.org/
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jest, aby śledzić postępy w leczeniu.   

3. Powiedz mu, że czasem trzeba zmienić remedium, aby leczenie postępowało szybciej oraz, że 

posiadasz inne remedia do wyboru.  

4. Jeżeli zajdzie potrzeba odwołania spotkania, pacjent powinien do ciebie zadzwonić, ponieważ 

potrzebujesz usłyszeć od niego, jak skuteczne i szybkie w działaniu jest stosowane przez niego 

remedium. Wyjaśnij mu, że jego informacje zwrotne są zarazem formą okazania jego wdzięczności 

tobie za darmowe leczenie, które otrzymał.  

5. Jeśli objawy pacjenta zniknęły, chciałbyś podać mu coś na wzmocnienie odporności i/lub kombinacje 

oczyszczającą, aby uniknąć nawrotu choroby, jak również jako środek zapobiegawczy przeciwko 

innym dolegliwościom. 

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

5. Pytanie: Czy istnieją jakieś wibracje, których nie powinnam podawać niemowlętom? 
Odpowiedź: Niemowlęta i noworodki mogą otrzymywać wibracje wibroniczne już od momentu 
swoich urodzin. Z uwagi na to, że są one z natury czyste, gdyż nie nabyły jeszcze złych nawyków, 
reagują szybciej na wibracje niż dorośli, więc nie ma potrzeby podawania im środka przez tak długi 
czas jak w przypadku osób dorosłych. 

Uwaga healerzy: Jeśli masz pytanie do doktora Aggarwala, wyślij je na adres: 
news@vibrionics.org 

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

 

 Boskie Słowa Od Healera Wszystkich Healerów  

”Zawsze pamiętaj, że łatwo jest robić to, co jest przyjemne, ale bardzo trudno jest zajmować się tym, co 
jest dla nas korzystne. Nie wszystko, co przyjemne, przynosi zyski. Sukces przychodzi do tych, którzy 
porzucają drogę usłaną różami i kroczą odważnie niebezpieczną ścieżką pełną uderzeń młota i dźgnięć 
miecza. W rzeczywistości nie ma drogi usłanej płatkami róż. Życie to pole bitwy (Dharmakshetra), gdzie 
obowiązki i pragnienia pozostają zawsze w konflikcie. Stłamś ogniste opary pragnień, nienawiści i złości, 
które powstają w twoim sercu; to zwykłe tchórzostwo ulegać tym wrogom, którzy zamieniają cię w bestię. 
Witaj wszystkie przeszkody z odwagą. Problemy czynią cię twardym i silnym. 

 …Sathya Sai Baba – Boski dyskurs, 20 luty 1965. 

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

”Służba bliźnim jest bardziej potrzebna niż służba Panu. W rzeczywistości służba człowiekowi jest służbą 
samemu Panu. To jest droga prawdziwego oddania. Jaki bowiem jest lepszy sposób, aby zadowolić 
Boga, niż sprawić radość Jego dzieciom? Święta księga Purusza Suktham opisuje Boga mającego 
tysiąc głów, oczu i stóp. Oznaczy to, że każda żyjąca istota jest Bogiem. Mimo tego, że wspomniano tam 
o tysiącu głów, nie było tam wzmianki o tysiącu serc – jest tylko jedno serce. Ta sama krew krąży przez 
wszystkie głowy, oczy, stopy i kończyny. Kiedy pielęgnujesz kończynę, usługujesz człowiekowi. Gdy 
służysz człowiekowi, służysz Bogu. Jeśli twoim celem jest służyć Bogu i uwielbiać Go, każdy krok 
sprawi, że będziesz tryskać radością, każdy moment, każda możliwość stanie się Jego cennym darem”. 

                                                          …Sathya Sai Baba – Boski Dyskurs, marzec 1966. 

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

                                                                

mailto:news@vibrionics.org
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 Ogłoszenia  

Zbliżające się warsztaty 

 14-15 kwietnia 2012 r. Nagpur w stanie Maharashtra.  Warsztaty dla nowych kandydatów i dla 
asystentów Wibroniki.  

 5-6 Maj 2012  Jabalpur w MP. Warsztaty dla nowych kandydatów.  
Kontakt w sprawie obydwu warsztatów - Dr A Ghatol tel. 9637-899 113 lub mailowo 
vc_2005@rediffmail.com 

 Polska14 kwietnia, Kraków. Warsztaty dla praktyków, którzy mają uaktualnione zestawy 108 
Codziennych Kombinacji. Kontakt: Dariusz Hebisz Tel. +48 606 879 339 lub mailowo 
wibronika@op.pl    

Do wszystkich Trenerów: Jeśli macie ustalone daty warsztatów, przyślijcie szczegóły na 
news@vibrionics.org  

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

UWAGA: Jeśli twój email ulegnie kiedykolwiek zmianie, prosimy o informacje na news@vibrionics.org 
tak szybko, jak to tylko możliwe. Prosimy podzielić się tą informacją z innymi praktykami Wibroniki. 

Healerzy, możecie podzielić się tym biuletynem ze swoimi pacjentami. Pytania ich powinny być 
skierowane do was, by mogli otrzymać wasze odpowiedzi, informacje lub opinie. Dziękujemy za 
współpracę.  

Nasza strona internetowa: www.vibrionics.org  

Będziesz potrzebował/a przypisanego ci konkretnego numeru Wibroniki, aby mieć dostęp do Portalu 
Praktyka. 

Dżej Sai Ram! 

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