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Wibroniki 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 

Tom 6 Wydanie 2                                                                                                        Marzec/Kwiecień 2015 

W tym wydaniu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z biurka Doktora Jit K Aggarwala  
Ddrodzy Praktycy   

W ciągu ostatnich 21 lat Wibronika Sai poczyniła ogromne postępy. Coraz więcej osób poszukuje 
alternatywnych metod leczenia dolegliwości, a Wibronika staje się coraz bardziej znana. W ubiegłym roku 
szczególnie zauważyliśmy silny wzrost liczby zapytań o terapię wibroniczne w odpowiedzi na informacje 
dostarczane przez poszczególnych praktyków, a także odpowiedzi na zasoby dostępne w Internecie, 
włączając wstęp na video do Vibrionics, Sai Ram Healing vibrations. What is it?, the Souljourns interviews, 
the Vibrionics website, i online Newsletter.  

Być może znaleźliście więcej osób przychodzących do was, wiedzących coś o Wibronice.     

Jednym z częstych pytań jest: Jaki jest związek wibroterapii z medycyną alopatyczną? Zawsze mówiliśmy, 
że wibroterapia jest kompatybilna z opieką alopatyczną. Nie ma potrzeby zaprzestania terapii medycznej 
w celu brania Wibroniki. Zwłaszcza w przypadku chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, choroby serca 
lub choroby psychiczne, nie należy nigdy informować pacjenta o konieczności odstawienia leków 
alopatycznych. Jeśli pacjent jest pod opieką lekarza, to powinien skonsultować się z lekarzem przed 
jakimikolwiek zmianami. To powinno być zrozumiałe dla wszystkich praktyków.  

Jednocześnie wierzymy, że Wibronika może zapewnić dobre wsparcie dla opieki medycznej. Ponadto, 
gdy opieka medyczna nie jest dostępna lub pacjent chce spróbować alternatywy, wykazano skuteczność 
terapii wibronicznej. Wibronika Sai została opracowana przez Boską inżynierię, aby zawsze przynosić 
korzyść pacjentowi. Nigdy nie zaszkodzi, w przeciwieństwie do innych metod leczenia. 

Obecnie podejmujemy inicjatywę, aby uczynić tę terapię bardziej akceptowalną dla lekarzy, zbierając 
dowody ulepszeń przypisywanych Wibronice. Prosimy wszystkich Praktyków, aby przedstawili swoje 
wypadki, w których mogą udowodnić poprawę swoich pacjentów za pomocą raportów medycznych, np. 
USG, analizy krwi, zdjęcia rentgenowskie itp. Mamy nadzieję, że taka dokumentacja pomoże przekonać 
czytelników, że usprawnienia są wynikiem leczenia wibronicznego. Przydadzą się również referencje od 
pacjentów lub ich lekarzy. W chwili obecnej rozpoczynamy ten projekt z cukrzycą i poważnymi 
dolegliwościami serca, ale z czasem dołączymy inne choroby. Tak więc, proszę, zacznij przesyłać mi 
materiały na temat cukrzycy i dolegliwości sercowych bezpośrednio na adres news@vibrionics.org. Ja 
uważnie przeanalizuję każde zgłoszenie i odpowiem na twoje pytania. 

Mam jeszcze prośbę do Praktyków, planujących przedstawić informacje na temat Wibroniki w lokalnych 
społecznościach: praktyków, którzy chcą porozmawiać o wibronice lub rozprowadzić ulotkę, proszę 
skontaktować się z koordynatorem obszaru i uzyskać zgodę na materiał najpierw. Ważne, aby praktycy 
nie przekazywały błędnych informacji z entuzjazmu dla terapii. Takoż, praktycy AVP nie powinni 
zastanawiać się nad prowadzeniem rozmów i prezentowaniem jakichkolwiek grup. 
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W następnym miesiącu 24-go kwietnia świętujemy Mahasamadhi, Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsavam. 
Wszyscy obchodzą tą uroczystą rocznicę inaczej. Dla wielu to czas do autorefleksji, ale także czas na 
zaangażowanie się w miłość i służbę. Myślę, że to dobry sposób dla praktykujących Wibronikę, by 
wyrazić wdzięczność Babie, bo to Boskie Uzdrawianie jest ponownym poświęceniem się. Zawsze 
pamiętajmy, aby służyć naszym pacjentom z miłością w naszych sercach i czułością w naszej mowie i 
wyglądzie, bez względu na to, jak bardzo jesteśmy zajęci. Moc Wibroniki jest dalej zasilana przez naszą 
wiarę i miłość.    

W kochającym służeniu Sai 
Jit K Aggarwal 

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

 Historie z użyciem kombo  

1. Wysypka skórna na rękach 02806...Malaysia  

59-letnia kobieta skarżyła się na wysypkę i swędzenie na dłoniach i podeszwach stóp. Miała problem 
przez 6 miesięcy. Jej palce najbardziej ją niepokoiły. Praktyk zauważył pęknięcia w miejscu, gdzie 
wysypka była na palcach (jak pokazano na poniższych zdjęciach). Jej opuszki palców również miały 
pęcherze. Dla złagodzenia objawów stosowała krem steroidowy (Betasalic), a także przyjmowała 
doustnie leki przeciwhistaminowe rano (Aerius 10 mg) i w nocy (Atarax). Chciała odstawić leki 
alopatyczne.  

W dniu 10 maja 2014 r. praktyk dał jej:   
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.5 Dry sores ...6 
pigułek w 90 ml mineralnej wodzie, jedna łyżeczka co 6 godzin 

Do zastosowania lokalnego przygotował CC21.3 Skin allergies + CC21.5 Dry sores, 3 krople w prostym 
kremie z prostej miękkiej i płynnej parafiny (krem Aqua) do stosowania 2rd. 

Po 3 tygodniach leczenia 31 maja 2014 r. pacjentka zgłosiła, że pęcherze na opuszkach palców goiły się 
szybciej niż wcześniej. Wcześniej pęcherze wymagały 7 dni leczenia; teraz wyleczyli się w ciągu 2 dni. 
Swędzenie takoż się zmniejszyło. Pacjentka powiedziała, że krem działa cudownie. Była bardzo 
szczęśliwa dzięki temu leczeniu i zdecydowała się na kontynuację. Do 5 czerwca 2014 r. pierwotne 
objawy zostały zredukowane o 90%, jak pokazano na poniższych zdjęciach. Podczas kolejnej konsultacji 
28 sierpnia 2014 r. Pacjentka zgłosiła, że jej problem ze skórą całkowicie ustąpił i poprosiła o 
uzupełnienie remediów w celu kontynuacji wibroleczenia. 

10 maja (po lewej) i 5 czerwca (po prawej) 2014r, prawy palec wskazujący:   
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10 maja (lewe) i 5 czerwca (prawe) 2014, siatka poniżej lewego kciuka: 

 
                                           
10 maja (lewe) i 5 czerwca (prawe) 2014 r. siatka poniżej prawego kciuka:                                    

 

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

2. Ciężka miastenia 10001...India  

55-letnia kobieta, asystentka praktyka, cierpiała na ciężką miastenię (MG) od 2001 roku, zgłosiła się do 
praktyka w sprawie leczenia w czerwcu 2014 r. Wszystkie mięśnie w jej ciele były uszkodzone, ale ona 
osobliwie martwiła się trzema problemami: 1. Diplopia (podwójna wizja), oraz miała kłopoty z 
utrzymaniem oczu w bezruchu; to utrudniało jej czytanie więcej niż 15 minut i było niemożliwe w nocy 2. 
Mięśnie gardła były słabe, a język stawał się ciężki, kiedy ona była zmęczona, co wpłynęło na zdolność 
mówienia. 3 W końcu jej ramiona były ciężkie i bardzo łatwo się męczyły. Miała nietrzymanie związane z 
MG. 

Dodatkowo zdiagnozowano u niej cukrzycę wywołaną steroidami w 2011 r. i niedoczynność tarczycy w 
2013 r. Obecnie przyjmowała leki alopatyczne w obu przypadkach, chociaż jej poziom cukru we krwi 
zmieniał się nawet przy stosowaniu leków na cukrzycę. Poziom energii u niej był bardzo niski.  

Praktyk dał jej następujące leczenie:  
Na słabe mięśnie, nietrzymanie moczu i witalność: 
#1.  CC13.3 Incontinence + CC18.4 Paralysis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + NM2 Blood + NM3 
Bone I + NM5 Brain TS + NM7 CB7 + NM12 Combination 12 + NM17 Eye + NM21 KBS + NM45 Atomic 
Radiation + NM48 Vitamin Eye Compound + NM63 Back-up + NM86 Immunity + NM90 Nutrition + NM104 
Tops + BR18 Circulation + BR23 Skeletal + SM14 Chemical Poison + SM26 Immunity + SR233 Ruby + SR281 
Carbo Veg + SR291 Gelsemium 200C + SR360 VIBGYOR + SR374 Causticum 1M...3rd 

Na cukrzycę:  
 #2. CC6.3 Diabetes + CC12.4 Autoimmune diseases.2rd, pół godziny po śniadaniu i obiedzie 

Na wyczerpanie/zmęczenie: 
#3. SR221 Heart Chakra + SR223 Solar Plexus...jak I kiedy jest potrzebne na wyczerpanie 

#4. Nozod zrobiony z alopatycznych leków: Wysolon, Shelcal, Glycifase, Zivast, Thyronorm, Gemohos, 
Folytrax, Multivitamin and Vitamin D.…3rd   
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#5. Nozod krwi.2rd, rano na pusty żołądek i na noc 

Po 3 miesiącach zdolność pacjentki do mówienia polepszyła się o 70% i teraz ona mogła śpiewać 
badżany. Wizja takoż poprawiła się o 30%, więc mogła czytać pół godziny i nawet przez kilka minut w 
nocy. Cukier krwi u niej stabilizował się przy wcześniejszej dawce przeciwcukrzycowego leku. Nie było 
zmiany funkcji tarczycy lub innego leczenia. Ogólnie czuła się energiczna. Osobliwie wymieniła, że przy 
pomocy remedium #3, ona odczula zmniejszenie wyczerpania. Do września 2014 r. pacjentka 
kontynuowała branie wibro. Powiedziała, że była bardzo szczęśliwa podczas wibroleczenia, bo nie było 
leczenia alopatycznego na MG.  

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

3. Zgorzel, tkanka bliznowata 01616...Croatia  

Doświadczony lekarz w wieku 59 lat skonsultowała się ze starszym praktykiem 02793…USA dla siebie w 
sprawie gangreny. Została ugryziona przez psa w październiku 2014 r. Jej prawa ręka została 
zmiażdżona, a mały palec został poważnie ranny. W kościach palców powstało zapalenie szpiku i zgorzel 
w ręce. Infekcja nie reagowala na antybiotyki. Po miesiącu leczenia lekarze zalecili amputację palca, aby 
umożliwić leczenie reszty dłoni. Sprawa została następnie przejęta przez innego lekarza w tym samym 
szpitalu, który był przyjacielem pacjentki. Poprosiła go, aby spróbował uratować palec, co zrobił. Przy 
operacji naprawienia kości i jej czyszczenia (22 listopada 2014 r), wziął również próbkę kości, która 
wykazała obecność Staphylococcus aureus. 

W tym czasie brała:   
#1. CC20.6 Osteoporosis + NM36 War + OM3 Bone Irregularity + SM28 Injury + SR315 Staphysagria…6rd 

Ona takoż planowała dodać nozod antybiotyka. Jej poradzono skonsultować się z naszym szefem 
badan 00002…UK i zaczęła następujące leczenie po jej rekomendacji:  
#2. CC20.2 SMJ pain + CC20.3 + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 
Fractures + CC21.11 Wounds & Abrasions + NM36 War…6 pigułek w ½ litra wody, popijać co godzina w 
ciągu dnia przez 2 dni, potem 6rd redukując przy poprawie 

#3. Antibiotic nosode…3rd, brać osobno między powyższym kombo 

#4. Blood nosode…2rd, brać osobno rano po wstaniu i na noc przed spaniem   

Po 5 tygodniach Infekcja kompletnie ustąpiła. Palec był uratowany i praktyk zaczęła fizykoterapię, aby 
przywrócić funkcję ręki. Ręka była unieruchomiona na 3 miesiące, a stawy zostały zamrożone z powodu 
zrostów i blizny. Więc ona zaczęła: 
#5. CC21.1 Skin tonic + NM96 Scar Tissue + NM113 Inflammation…6rd 

Od marca 2015 r. było odzyskano 70% ruchu dłoni i palca.  

Komentarz pacjentky/praktyka:  
Lekarze byli zażenowani moim wyzdrowieniem. Powiedzieli mi, że mam bardzo złą perspektywę i 
amputacja wysoce prawdopodobna. Dzięki swoim praktykom, ale przede wszystkim chciałabym 
podziękować Swamiemu za jego Łaskę. Jestem ogromnie wdzięczna i szczęśliwa, będąc częścią zespołu 
Wibroniki. Od 1999 roku widziałam wiele dobrych rzeczy dla moich pacjentów przez dzielenie się Vibro.  

Sprawa trwała bardzo długo, ale teraz to, co o niej myślę. Przez 15 pełnych lat byłam wibropraktykiem i 
często zastanawiałam się nad zniecierpliwieniem pacjentów, którzy czują, że jeśli leczenie nie działa od 
razu, to coś nie jest w porządku. Zapewniałam ich, że muszą być wytrwali i razem będziemy szukać 
bardziej skutecznych kombinacji, które zadziałają w ich sytuacji. To był dla mnie czas pokusy. Pomimo 
gwałtownego pogarszania się sytuacji, mocno wierzę w to, co robię i wytrwałam w tej wierze przez wiele 
dni i miesięcy. Ja zawsze wiedziałam i teraz wiem, że Swami jest ze mną i że jest moim jedynym 
schronieniem.  

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

4. Paradentoza 01619...Serbia  

Kobieta w wieku 45 lat miała objawy paradentozy w żuchwie w dniu 5 czerwca 2014 r. Miała silny stan 
zapalny, zęby stały się chwiejne a dziąsła były czerwone i bolesne. Ostre objawy występowały przez 20 dni, 
zanim pacjentka odwiedziła dentystę, który zalecił ekstrakcję zęba. Jednak pacjentka zdecydowała się na  
leczenie wibroniczne. 
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Ona dostała:   
NM89 Mouth & Gum + NM113 Inflammation + SR293 Gunpowder...3rd. 

Nie stosowała innego leczenia i w ciągu 15 dni wszystkie objawy kompletnie zniknęły. 

Po znormalizowaniu sytuacji wibronikę kontynuowano przez 3 miesiące. Dziąsła pacjentki zostały 
wzmocnione i nie straciła ani jednego zęba. 

Komentarz praktyka:  
W czerwcu 2014 r. cierpiałam na paradentozę. Mól lekarz zalecił ekstrakcję zęba. Po lekach 
wibronicznych stan się zmienił i nie było potrzeby ekstrakcji zębów. Od tego czasu nie mam problemów 
związanych z paradentozą.   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
5. Nieżyt żołądka 02897...UK  

Praktyk pisze: Kobieta w wieku 79 lat skarżyła się na gorączkę, nudności, pieczenie języka, ból brzucha i 
sporadyczne pieczenie w żołądku. Ledwie mogła jeść z powodu nudności i nie była w stanie wziąć 
żadnego ostrego i gorącego jedzenia. Jedzenie smakowało jej bardzo dziwnie. Kiedykolwiek jadła, gdy 
jadła coś słodkiego, odczuwała gorycz, chociaż nie mogła spróbować większości jedzenia. Pacjentka 
cierpiała również na cukrzycę, wysokie ciśnienie, dusznicę bolesną, anginę, na które bez żadnych 
problemów przyjmowała leki alopatyczne.     

Pierwsze ostre objawy pojawiły się 5 tygodni wcześniej i stopniowo się pogarszały. Czuła się słabo, ale 
badania krwi pokazały, że wszystko było w porządku, a ona nie miała anemii. Lekarz przepisał 
jednotygodniowy kurs antybiotyków. Po zakończeniu kuracji poczuła się gorzej i jej stan się pogorszył. 
Zanim zająłem się nią, pacjentka cierpiała intensywnie przez trzy tygodnie i była całkowicie przykuta do 
łóżka. 

Zacząłem leczyć pacjentkę 19 sierpnia 2014 r. Z informacji, które pacjentka mi przekazała, czułem, że 
cierpi na zapalenie żołądka i prawdopodobnie malarię. Powiedziała, że przed kilkoma miesiącami 
wyjeżdżała do USA I ani lekarz nie sprawdził ją, ani rodzina nie zastanawiała się nad tym. Przygotowałem:  
CC4.1 Digestive tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 Appendicitis + CC4.4 Constipation + CC4.8 
Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 
Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic 

Pacjentkę poproszono o wymieszanie kilku kulek w 500 ml wody i popijanie w następujący sposób:  
Dni 1-3: raz na 10 minut  
Dzień 4: raz na godzinę  
Dzień 5: raz na dwie godziny  
Dzień 6 i dalej: 4rd aż poczuje się lepiej, potem zredukować do 3rd  
Po wyzdrowieniu: 1rd na 2 tygodnie. 

Do 3 dnia było lepiej o 45%. Stała na nogi, była w stanie przygotować jedzenie dla siebie, chociaż 
jedzenie było jeszcze minimalne. Gorączka, nudności, bóle w żołądku i pieczenie zniknęły. Do 6 dnia 
pacjentka była o 100% lepsza i gotowała dla siebie i swojego męża, a także regularnie wykonywała 
obowiązki domowe. Czuła, że wróciła do normy. W związku z tym pacjentka została poproszona o 
kontynuowanie remedium 3rd od 7 dnia (25 sierpnia 2014 r.), a następnie po tygodniu zredukować do 1rd 
przez dwa tygodnie. 14 września 2014 r. całkowicie zaprzestała brania leku.    

Pacjentka wyzdrowiała całkowicie z ostrego stanu. Ona była bardzo zaskoczona tak szybkim powrotem 
do zdrowia i dzięki temu wzrosła jej wiara w skuteczność Wibroniki Sai. Była bardzo wdzięczna za to 
remedium. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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6. Smakowy nieżyt nosa 02870...USA  

82-letni mężczyzna, z zawodu lekarz, który jest ojcem praktyka, miał smakowy nieżyt nosa przez ostatnie 
10 lat. Z nosa biegło, gdy tylko zaczynał jeść – szczególnie wtedy, gdy w porę lunchu i kolacji będzie jadł 
gorące i pikantne potrawy. Z nosa mogło tak biec bez przerwy i obficie, że wydzieliny z nosa kapałyby na 
jedzenie, a on musiałby wycierać wydzieliny chusteczką podczas jedzenia. Pacjent skonsultował się ze 
swoimi kolegami, w tym gastroenterologami na temat radzenia sobie z tym schorzeniem. Ponad rok temu 
(na początku 2013 r), przepisano mu lek przeciwhistaminowy Desloratadine 5 mg (1 tabletka wieczorem 
po kolacji). Poinformował, że leki przeciwhistaminowe poprawiły jego stan tylko na 25%, a z nosa nadal 
cieknie podczas posiłków.    

W dniu 18 lutego 2014 r otrzymał następujące:    
CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies...3rd 

Mimo, że otrzymał remedia w lutym, przyznał, że rzadko je przyjmował, ponieważ był sceptyczny co do 
ich skuteczności i postanowił spróbować pod koniec kwietnia 2014 r. W ciągu tygodnia regularnego 
przyjmowania leku (relacjonował, że wziął go około 2 razy dziennie), zauważył, że jego wydzieliny z nosa 
znacznie mniejsze podczas jedzenia. 1 maja zgłosił, że po raz pierwszy w trakcie posiłku nie było 
żadnych wydzielin z nosa. 29 maja poinformował, że do 29 maja obserwował stałą, stabilną i stanowczą 
poprawę jego stanu, z 90% redukcji wydzielin z nosa. Do czerwca 2014 r. wydzieliny z nosa całkowicie 
ustały i tak pozostało przez cały lipiec i sierpień. Ale niestety po sierpniu pacjent nie kontynuował 
przyjmowania wibrośrodków mimo wielokrotnych próśb i przypomnień od praktyka. 100% poprawa (tj. 
absolutny brak wydzielin z nosa) utrzymywała się przez cały miesiąc (cały wrzesień 2014 r.) po tym, jak 
przestał przyjmować remedia. Potem z jego nosa ponownie zaczął się wyciek w październiku 2014 r. I do 
tej pory (16 marca 2015 r.) jego stan jest prawie tak zły, jak wtedy, gdy po raz pierwszy dostał wibronikę.   

Komentarz praktyka:  
Przypadek ten silnie przemawia za koniecznością starannego stosowania wibro w sposób regularny.    

 [Redaktor: Ważne jest, aby dawkowanie środka wibronicznego było zgodne ze starannie opracowaną 
procedurą redukcji.] 

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

7. Klaustrofobia 02806...Malaysia  

Dżentelmen w wieku 74 lat cierpiał na klaustrofobię od 7 lat. Gdy był w zamkniętych pomieszczeniach, na 
przykład, w windzie, małych toaletach w samolotach i innych ciasnych miejscach, wpadał w panikę. 
Potrzebował wybiec na otwarta przestrzeń. Był u psychologa, a w ostateczności u hipnotyzera. 

W dniu 18 lutego 2014 r. pacjent otrzymał:  
CC15.2 Psychiatric disorders…3rd 

Podczas kolejnej wizyty 3 marca pacjent zgłosił, że kompletnie wyzdrowiał po stosowaniu leczenia tylko 
przez 3 dni. Teraz on wrócił do normalnego stanu.    

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

8. Rak piersi z przerzutami 10014...India  

61-letnia kobieta w terminalnym stadium raka piersi zgłosiła się do praktyka wielbiciela Sai w lipcu 2009 
roku. Rak rozprzestrzenił się z prawej piersi pacjentki na węzły całej klatki piersiowej i ściany brzucha. W 
jej trzustce utworzyła się masa, obejmująca pęcherzyk żółciowy i inne organy trawienia, z których 
przerzuciła się obszernie na tkanki miękkie i kości jej ciała. Cierpiała na ból, niestrawność i słabość i była 
prawie przykuta do łóżka. 30 lipca otrzymała:  
#1.  CC2.1 Cancers – all + CC4.1. Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC12.1 Adult tonic + 
SM1 Divine Protection…6rd na 15 dni, potem 4rd na 15 dni.    

Poradzono jej również, aby zażywała lek Ayurvedic, który zaczęła brać miesiąc po zażyciu powyższego 
kombo. 

Skoro nie było poprawy, to na konsultacji u Starszego Praktyka 02709…India, remedium pacjentki było 
zmieniono 26th sierpnia na: 
#2. CC2.1 Cancers – all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.7 Gallstones + CC4.11 Liver & Spleen…4rd 

Po 4 tygodniach (22 września), pacjentka wykazała bardzo dużą poprawę. Zaczęła się poruszać. Jej mąż 
poinformował, że je lepiej. Jej lek został dopasowany do: 
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#3. CC2.1 Cancers – all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.1. Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder 
+ CC4.7 Gallstones + CC4.11 Liver & Spleen…4rd 

W dniu 17 listopada mąż zawiadomił, że stan pacjentki jest bardzo dobry. Czuła się dostatecznie dobrze, 
aby zacząć podróżować znowu i ona ruszyła na pielgrzymkę. Jej było zaoferowane następujące 
remedium, aby brać przez miesiąc: 
#4. CC2.1 Cancers – all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.1. Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…4rd. 

Po tym pacjentka poinformowała, że czuje się znaczenie lepiej. Praktyk wielokrotnie zachęcał rodzinę, do 
kontynuowania remedium, ale skoro było lepiej, to nie przedłużyli. W przybliżeniu 6-8 miesięcy później 
pacjentka odeszła w spokoju. 

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

9. Rany na karku psa 02885...Argentina  

Praktyk pisze: Nasz pies Pitty był zaatakowany przez dwóch psów mojego sąsiada na farmie. Pies miał 
duże otwarte rany na karku. Mój siostrzeniec był wtedy nieobecny, więc pies pozostawał bez opieki przez 
cztery dni. Mama mojego siostrzeńca wyczyściła ranę i podała mu lekarstwo. Kiedy mój siostrzeniec 
wrócił na farmę, przywiózł Pitty do miasta, aby pokazać weterynarzowi. Weterynarz musiał oczyścić 
wszystko, a także usunąć całe martwicze ciało. Zdjęcia niżej pokazują to. 

  
 
Gdy zobaczyłem Pitty 7th maja, to zacząłem wibroleczenie. Ja dałem jemu to, co miałem pod ręką w 
awaryjnym zestawie. Wybrałem Emergency, Be Well. Fit Well, Get Well, i Move Well: 
CC9.2 Fevers & Infections + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & emotional 
tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 
Spine…4 pigułki w wodzie, 2rd na 1 miesiąc, potem redukcja do 1rd 
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Ja takoż dodałem srebrną wodę (z koloidalnym 
srebrem) w lewej części rany, gdzie była 
infekcja, bo weterynarz nie chciał oczyścić rany, 
bo tam było bardzo dużo zainfekowanej tkanki 
do usunięcia. Codziennie umieszczamy wibhuti 
na rany na szyi i stosujemy inne tryby 
uzdrawiającej energii. Po 7 dniach leczenia 
Infekcja kompletnie zniknęła (zdjęcie poniżej po 
lewej).  

Od 5 czerwca Pitty jadła dobrze, odzyskała 3 
kilogramy i piła 1 litr wibro wody dziennie. Rana 
po lewej stronie została zamknięta, a większa 
rana była teraz 10 cm x 5 cm i była gotowa do 
zszycia przez weterynarza (zdjęcie na dole 
sprawa). 

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

 Profile Praktyków  

Profil Praktyka 10014...India  

Jestem z Santacruz, w Bombaju. Jestem absolwentem inżynierii 
mechanicznej i pracuję w Air India od 22 lat jako inżynier lotnictwa. W 2007 
roku zostałem wprowadzony do wibroniki. Około pierwszego kwartału tego 
roku miałem problemy z nadkwasotą i lękiem, które wpłynęły na mój styl 
życia. Brałem leczenie alopatyczne przez ponad sześć miesięcy i miałem 
endoskopię, która wykazała erozję wyściółki żołądkowo-jelitowej. Chciałem 
zmniejszyć lub odstawić leki homeopatyczne, aby uniknąć skutków 
długotrwałego stosowania.  

W kwietniu 2007 r. podczas pobytu w Dharmakshetra spotkałem wielbiciela 

Sai, który miał ten sam problem i odczuł ulgę po wibroleczeniu. 
Przedstawił mnie kobiecie-praktykowi, będącej też lekarzem 
alopatycznym. Ona prowadziła swoją wibroklinikę w Sai Medical Centre 
w Dharmakshetra. Kiedy pojąłem leczenie i skorzystałem z remedium, 
byłem zadowolony z wibroniki. 

13 lipca znowu byłem w Dharmakshetra, kiedy praktyk zaprosił mnie na 
warsztaty Wibroniki, które odbędą się w ciągu najbliższych dwóch dni, a 
także pomoże mu w przygotowaniach. I wieczorem 15 lipca zacząłem 
piękną sewę wibrouzdrawiania, z pierwszym pacjentem będącym mną. 
Rozpocząłem leczenie mojej kwasowości za pomocą CC4.10 

Indigestion…3rd. 

Tej nocy umieściłem swój wibrozestaw i podręczniki108 Common 
Combos przed zdjęciem Swamiego, aby uzyskać błogosławieństwo. W 
ciągu dwóch dni, “Aum” wibhuti pojawiło się na pierwszej stronie książki 
(diecie poniżej, po lewej). Obraz jest blady). Czy nie było to Jego 
aprobatą, aby iść dalej? 

Odtąd byłem zaangażowany w tworzenie list uzdrowicieli, wysyłanie im oficjalnych okólników, zbieranie i 
opracowywanie raportów, a także organizowanie w Dharmakshetra prowadzenia warsztatów 
wibronicznych jako koordynator. Swami pobłogosławił mnie tą sewą do tej pory. 

W grudniu 2007 roku ukończyłem następny poziom szkolenia jako JVP. Kiedy umieściłem moje nowe 
pudełko 108CC przez zdjęciem Swamiego, aby otrzymać błogosławieństwo, boski podpis Swamiego 
pojawił się na dwóch butelkach na remedium, a wibhuti zakryły całe pudełko. Słowa “Z miłościa Baba” 
pojawiły się na remedium NM18 General Fever (Butelka 25) i “Sri Sathya Sai” pojawiły się na butelce NM20 

Injury (Butelka 29) (foto powyżej, z prawej) Butelki zostały przygotowane dla łatwości wydawania w 
Obozach Zdrowia. (Naklejałem taśmą napisane, aby chronic go po tym, jak kapał alkohol) 
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Po ukończeniu mojego kursu SVP w dniu 20 lipca 2013 r. 
otrzymałem SRHVP od Dr Aggarwala i dzięki łasce 
Swamiego tego wieczora maszyna była zaoferowana dla 
błogosławieństwa w Samadhi po Aarti. 

Po dotarciu do domu, umieściłem SRHVP przed zdęciem 
Swamiego dla Jego błogosławieństwa. Po trzech dniach 
pobłogosławił ją, wypełniając obie studni wibhuti. Usunąłem 
wibhuti i schowałem je w dwóch pojemnikach, do stosowania 
u pacjentów z anomalnymi problemami razem z 
wibropigułkami. Smak i kolor wibhuti w Sample well były inne 
niż w studni Remedy. Swami zostawił swój kochający podpis 
na tyle ostatniej karty SR576 Tumours (popatrz na foto) 

Wszystko działo 
się zgodnie z 
Boskim wyczuciem czasu. Zostałem pobłogosławiony na 1-m 
darszanie Swamiego 12 marca 1999 na Dharmakshetra, kiedy 
Swami inaugurował Sai Medical Centre naprzeciwko Shanti 
Deep, a dokładnie po 9 latach (w 2008) byłem zaangażowany 
w dystrybucję wibropigułek jako Jego błogosławieństwo dla 
pacjentów w tym samym Centrum, gdzie otrzymałem moje 
pierwsze błogosławieństwo od Swamiego. 

Teraz dostarczam pacjentom wibroremedia nie tylko w moim 
domu, ale także w darmowych obozach medycznych w weekendy w Shri Shirdi Sai Mandir, Kadamwadi, 
Kalina, Santacruz (Wschód), Mumbai. Do tej pory leczyłem ponad 2480 pacjentów. 

Przypadki do udostępnienia: 

 Rak piersi z przerzutami  

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

Profil Praktyka 02885...Argentina  

Jestem nauczycielem przedszkolnym i wiernym wielbicielem 
Bhagawana Sathya Sai Baby. Od 2010 roku pielgrzymowałam do 
aszramu Swamiego. W tym roku poszedłam do aszramu 
Swamiego z przyjacielem, którego 7-letni syn był bardzo chory. 
Urodził się z powiększonym sercem (kardiomegalia). Poszliśmy 
tam, aby oddać dziecko naszemu Panu i dowiedzieliśmy się tam o 
Wibrionice Sai. Dr Jit Aggarwal i pani Hema Aggarwal przygotowali 
kombo dla dziecka i on zaczął brać wibroni 

kę tam w Indiach. Poprawia się codziennie. Właśnie dlatego 
chciałam zostać praktykiem Wibroniki Sai. Dwa lata zajęło mi 
poproszenie Doktora Aggarwala o pozwolenie, dopóki nie 
powiedział „tak”. Trenował mnie w aszramie. Jestem JVP od 2013 
roku i leczyłam prawie 700 pacjentów do tej pory w całej 
Argentynie. Swami dał mi siłę i wystarczającą wiarę, aby 

wykonywać swoją pracę z miłością. Uwielbiam przygotowywać kombo dla dzieci i zwierząt. Są w stanie 
bardzo łatwo pokazać postęp bez zahamowania umysłu. Czuje, że jestem błogosławiona.  

Kiedy leczę swoich pacjentów, zawsze mówię im, aby mieli WIARĘ, że Bóg jest w ich sercu.  

Jedną z rzeczy, które uważam za pomocne w mojej własnej praktyce, jest kochanie tego, co robię. Kiedy 
pracuję z Wibroniką, pracuje ze Swamim, czystą miłością.  

W wyniku praktykowania Wibroniki czuję, że zmieniłam swój sposób słuchania moich pacjentów. Jestem 
otwarta. Nauczyłam się słuchać, uściskać, dawać bezwarunkową miłość i dużo się modlić. 

Przypadki do udostępnienia: 

 Rany na szyi psa  

************************************************************************************************** 
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 Kącik odpowiedzi 

1. Pytanie: Niektórzy z moich pacjentów uważają, że wygodniej jest przygotować wibro w wodzie a 
następnie popijać naładowaną wodę w ciągu dnia. Jeśli dawkowanie to, powiedźmy 6rd, ale pacjent 
częściej wypija wodę, czy to jest problem? Czy to spowoduje, że wyciąganie będzie bardziej możliwe? 
Odpowiedź: Lekarstwo przyjmowane z dyscypliną przy przepisanej dawce działa najlepiej. Czasem 
oczyszczenie może być silniejsze, gdy częściej bierzemy lek, ale nie zawsze. Jeśli objawy są bardzo 
ostre, lek można stosować często, ale działa on lepiej, gdy jest przyjmowany regularnie. Ponadto, 
remedia są zawsze bardziej skuteczne, gdy są przyjmowane w wodzie niż w pigułkach. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
2. Pytanie: Niektórzy praktycy dodają kombo CC do butelki, a następnie napełniają butelkę pigułkami 

przed wstrząśnięciem. Inni praktycy najpierw napełniają butelkę tabletkami, a następnie dodają kombo 
na wierzch przed potrząśnięciem. Czy obie metody są poprawne? 
Odpowiedź: Tak, wynik końcowy jest taki sam w obu przypadkach. Jeśli jednak najpierw dodasz 
kombinację CC, a następnie dodasz pigułki i jeśli przytrafi się tobie napełnić więcej niż 2/3, będziesz 
musiał usunąć dodatkowe pigułki, co jest marnotrawstwem. Również podczas podróży i obozów 
wygodniej jest najpierw napełnić butelki pigułkami, aby je nosić przy sobie.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
3. Pytanie: Czy można stosować wibronikę w leczeniu PSC? Jeśli tak, to jak?  

Odpowiedź: Oczywiście, użyj kombo: CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.11 

Liver & Spleen + CC12.4 Autoimmune diseases + 21.4 Stings & Bites. 
Dla użytników SRHVP: NM2 Blood + NM22 Liver + NM102 Skin Itch + NM113 Inflammation + BR12 Liver 
+ SM5 Peace & Love Alignment + SR284 Chelidonium 30C + SR340 Aloe 30C + SR504 Liver. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
4. Pytanie: Czy możliwe jest omówienie odpowiedniego leczenia dla pacjenta przeszedszego operację 

przeszczepu, powiedźmy nerki, wątroby czy serca? Czy bezpieczne jest włączenie wzmacniacza 
odporności, pamiętając, że taki pacjent będzie przyjmował leki alopatyczne w celu stłumienia układu 
odpornościowego, aby zapobiec odrzuceniu narządu?  
Odpowiedź: Praktyk powinien podchodzić do pacjenta nie tylko ze współczuciem, ale także z 
dyskrecją i zrozumieniem, udzielając lekarstw na wsparcie leczenia alopatycznego pacjenta, a 
jednocześnie przeciwdziałając wszelkim ubocznym efektom. Wibrośrodek powinien być tak dobrany, 
aby pomagać ciału, umysłowi i całej istocie zachować siłę, stabilność i jednocześnie harmonijnie 
przyjmować przeszczepiony narząd.  
Powstrzymywanie układu immunnego od atakowania przeszczepionego narządu wymaga stałej 
czujności, w tym zdrowej diety, odpowiednich ćwiczeń/jogi w porozumieniu z opiekującym się 
lekarzem, właściwego stylu życia opartego na duchowości medytacji i modlitwach. Przydatne może 
być przejrzenie wskazówek dla pacjenta w źródle na http://www.webmd.com/a-to-z-guides/life-after-
transplant-tips-managing-health 
Całkiem bezpieczne jest podanie środka na odporność, jak CC12.1 Adult tonic i zawsze podaj CC15.1 

Mental & Emotional tonic. Oczywiście, powinniśmy włączyć środek równoważący/kombo dla 

przeszczepionego organu i nozod alopatycznych leków branych przez pacjenta.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
5. Pytanie: Czy możemy podawać wibroremedia ludziom, którzy żują liście paan/betel i tym, którzy piją 

alkohol, niekoniecznie za dużo, ale regularnie? 
Odpowiedź:, Tak, wibroremedia podawane takim pacjentom będą skuteczne, ale nie zalecamy żucia 
liści betelu ani picia alkoholu. Jednakże, aby leczyć uzależnienie od liści betelu, alkoholu, tytoniu lub 
narkotyków, należy upewnić się, że pacjent osobiście odwiedza was w celu leczenia. W tej chwili 
najlepiej jest upewnić się, że pacjent dobrowolnie potwierdza, że zdecydował się na odrzucenie 
nałogu; w takich okolicznościach środek będzie działał jak najlepiej.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
6. Pytanie: Czasami objawy pacjenta poprawiają się za pomocą wibroniki, a następnie osiągają równiny, 

po której wydaje się, że nie ma dalszej poprawy. Co może zrobić praktyk, aby pomóc pacjentowi w 
dalszym postępowaniu?   
Odpowiedź: Sprawdź, czy pacjent podjął właściwą dawkę i przestrzegł środków ostrożności 
związanych z przechowywaniem i przyjmowaniem remedium. Spróbuj ustalić, że nie ma 
podświadomego oporu dla odzyskania zdrowia lub utraty wiary w leczenie wibroniczne. Zastanów się 
and inna kombinacją remedium, poza udzieleniem porady. Może się zdarzyć, że pacjent potrzebuje 
systemowego leczenia oczyszczającego, odpowiednich toników, lub budowania odporności, być może 

http://www.webmd.com/a-to-z-guides/life-after-transplant-tips-managing-health
http://www.webmd.com/a-to-z-guides/life-after-transplant-tips-managing-health
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jedno po drugim w pewnym okresie czasu, aby wzmocnić cały system i uczynić go bardziej otwartym 
na ulepszenie.  

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



Boskie Słowa Mistrza Healerów 

“Sewa przybliża cię do Mnie. Kwiat, czyli twoje Serce, przybiera zapach za pomocą Sewy, którą 
robisz, a przez to staje się dla Mnie bardziej do przyjęcia.”                                              

… Sathya Sai Baba, Love All, Serve All, Help Ever, Hurt Never - book commemorating Sathya Sai 
Baba’s 80th Birthday, 2005 

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

"Bierzesz leki na próżno próbując uciec przed uchwyceniem chorobami. Ale nie zdajesz sobie 
sprawy z tych chorób, które pożerają twoje życiowe szczęście i czynią cię społecznym 
zagrożeniem – chorób zazdrości, złości, nienawiści i chciwości. Weź to najlepsze lekarstwo, aby 
pozbyć się tych chorób! Uwierz, że Pan żyje w każdym sercu, a kiedy wyrządzasz ból, fizyczny lub 
umysłowy, na kimkolwiek, lekceważysz Samego Pana. Nigdy nie utrzymuj w sercu nienawiści i 
pogardy. Pokaż swoja niechęć, jeśli musisz to zrobić, ale tylko poprzez starannie dobrane słowa, 
ale nigdy przez czyn. Analizuj i żałuj za swoje własne błędy i módl się o siłę, aby powstrzymać się 
od swoich wad.”                                                 …SathyaSai Baba, Divine Discourse, 14 Oct 1964  

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

Ogłoszenia 

 India Delhi-NCR: AVP warsztat 4-5 kwiet 2015, kontakt Sangeeta na trainer1.delhi@vibrionics.org 
 UK London: Odświeżające seminarium 19 kwiecień 15, kontakt Jeram 

na jeramjoe@gmail.com czy telefon na 020-8551 3979                                                            
 USA Shepherdstown, WV: AVP warsztat 1-3 maja i 17-19 lipca 2015, kontakt Susan 

na trainer1@usa.vibrionics.org 
 India Mumbai: Odświeżające seminarium 6-7 czerw 15, kontakt Sandip 

na sanket265@yahoo.co.in 
 Italy Padua, Venice: SVP warsztat 16-18 października 15, kontakt  

Manolisna      monthlyreports@it.vibrionics.org 

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

Dodatek 

Raport na temat obozu Leicester,  1st Lutego 2015 02897...UK 

Dla Praktyków z Wielkiej Brytanii był to nasz pierwszy obóz w 
Leicester, z potencjalnym kolejnym w przygotowaniu, który jeszcze 
nie nadszedł w tym roku. To był zimny dzień, a ludzie zaczęli 
przyjeżdżać o 13.00, o 13.30. przybyło wielu ochotników z Leicester, 
aby pomóc w zorganizowaniu obozu. Byli oni głównie z lokalnego 
Centrum Sai i było to ich sewowskim projektem pod kierownictwem 
ówczesnego Koordynatora Służenia.  

W sumie mieliśmy sześciu Praktyków i zanim zaczęliśmy 
wydarzenie, wszyscy recytowaliśmy modlitwę z 108 Combo 
book i poprosiliśmy Swamiego, aby pobłogosławił i poprowadził 
nas na każdym kroku. 

mailto:trainer1.delhi@vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:sanket265@yahoo.co.in
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
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Mimo że początek został opóźniony o blisko 20 minut, 
gdy prezentacja zaczęła się od pokazu wideo, uwaga 
publiczności została w pełni uchwycona. Po wideo 
Praktyka 02802...UK, która jest również lekarzem 
alopatycznym, oświeciła publiczność swoim 
doskonałym wyjaśnieniem, jak działa wibronika i jak 
negatywność wpływa na nas w pierwszej kolejności. 
Potem pokazała wykorzystanie techniki kinezjologii z 
kimś z widowni. Wyjaśniła, jak skuteczna jest 
Wibronika i jak wpływa pozytywnie na ciało. Później 
kilku Praktyków opowiedziało o swoich osobistych 
doświadczeniach z Wibronika. Jeden z praktyków 
podzielił się tym, jak doszedł do siebie po swoim 
poważnie pogarszającym się stanie kolana. Teraz jest 
absolutnie zdrowy i przekazuje to doświadczenie 
wszystkim, którzy przychodzą do niego na leczenie. 
Inny praktyk podzielił się wyzdrowieniem jednej z jego 
pacjentek. Ona cierpiała na bardzo złe bóle stawów, a 
przy pomocy Wibroniki odczuwała ulgę w krótkim 
czasie; w ciągu pięciu dni od rozpoczęcia wibro 
pacjentka poczuła się lepiej.   

Pole dla pytań zostało otwarte i Praktyk 02802...UK, 
wraz z innymi praktykami odpowiadał na wiele pytań. 
Pacjentom powiedziano krótko, jak przyjmować swoje 
remedia i jakie powinny być przestrzegane środki 
ostrożności. To uratowało praktykom bardzo dużo 
czasu podczas konsultacji, chociaż musieliśmy to 
zrobić, aby upewnić się, że wszyscy pacjenci są 
świadomi środków ostrożności i zrozumieli, jak 
zażywać otrzymane lekarstwa.  

Gdy konsultacje były już w toku po wstępnym 
wprowadzeniu, zaczęły płynąć bardzo łatwo i 

spokojnie. Wszystkie konsultacje odbywały się na pierwszym piętrze, dlatego poczekalnia była 
utrzymywana na parterze z napojami. W ten sposób poziom hałasu był minimalny.  

Praktycy leczyli różne choroby od cukrzycy do zapalenia stawów, przeziębienia, grypy do poważniejszych 
problemów, takich jak choroby serca. Ciśnienie krwi 
wydawało się powszechną dolegliwością pośród pacjentów. 
Jako zespół zdecydowaliśmy, że pacjenci powinni 
skontaktować się z nami pod koniec czwartego tygodnia, 
aby przekazać nam opinię, a to przypomniałoby praktykom 
o konieczności udzielenia dodatkowych środków, które 
jeszcze nie podane. Zgodziliśmy też na dalszą kontrolę tych 
pacjentów, jeśli nie oddzwonią nam. 

W sumie leczyliśmy 75 pacjentów! Byliśmy bardzo 
zadowoleni z liczby, ponieważ mieliśmy tylko sześciu 
praktyków. Wszyscy byli zadowoleni ze sposobu 
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zorganizowania wydarzeni a. Mieliśmy wiele opinii od 
pomocników, pacjentów i osób, które prowadziły pacjentów na 
miejsce.  

 Ostatnia konsultacja skończyła się około 18 godziny, 
rozluźniliśmy się i podziękowali Swamiemu przed powrotem do 
domu. 

 

 

 

Jai Sai Ram! 

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


