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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. 
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 Z Biurka Dr Jit K Aggarwala  
Kochani healerzy  

Guru Purnima  

Nadejście dnia Guru Purnima niesie ze sobą tak wiele cennych wspomnień z naszym Panem, naszym 
wiecznym Przewodnikiem. Jak wiele razy obdarzał On Swoją bezgraniczną łaską i miłosierdziem 
program Wibroniki Sai! W ten wyjątkowy dzień corocznie od roku 2008 do 2010 Bhagawan osobiście kroił 
tort, który był mu podarowany przez zespół Wibroniki Sai. Tort ten był symbolem naszego całkowitego 
oddania Swamiemu jako Boskiemu Uzdrowicielowi. Był to dar miłości od nas wszystkich, którzy 
zobowiązaliśmy się służyć chorym, przygnębionym, niepocieszonym, jako pełne miłości Instrumenty 
Pana. Boska akceptacja naszego daru, przejawiająca się w symbolicznym ukrojeniu tortu, inspirowała 
nas i wypełniała radością i szczęściem. Działo się tak, ponieważ wiedzieliśmy, że nasz Pan pobłogosławił 
nas byśmy dalej wypełniali Jego pracę. W zamian za to oczekiwał od nas niesłabnącego zobowiązania 
się do niesienia pomocy naszym pacjentów w sposób  doskonały – przejawiając Miłość w czynie. Dla 
naszych Healerów jest to zobowiązanie całym sercem. Modlę się podczas Guru Purnima do Pana 
naszego o błogosławieństwo dla nas, abyśmy podążali Jego drogą Miłości i Służby pełni wiary, światła i 
niezłomności.  

Odejście błogosławionej duszy 

Z ciężkim sercem przekazuje wam informację, że nasza kochana siostra Iwona 01213 Polska połączyła 
się ze Swamim na początku tego miesiąca. Była ona wzorem dla rodziny Wibroniki Sai i odegrała 
kluczową rolę w organizowaniu warsztatów w Polsce. Nie tylko z odwagą walczyła z chorobą, lecz 
kontynuowała swoją służbę pacjentom na bardzo wysokim poziomie do samego końca. Będzie ona 
zawsze miała wyjątkowe miejsce w naszych sercach i pozostanie źródłem inspiracji dla społeczności 
Wibronicznej Sai na dużą skalę.  

Nowy rodział w Wibronice 

Aby zjednoczyć rozległą społeczność Healerów Wibroniki Sai i aby zapewnić rozwój Wibroniki Sai, 
zdecydowaliśmy się w większym stopniu wykorzystywać technikę cyfrową. 

Pomoże nam to w lepszej komunikacji ze sobą niezależnie od miejsca, w którym jesteśmy oraz w 
połączeniu wiedzy i doświadczeń Healerów Wibroniki na świecie. Możemy korzystać z tego zbiorowego 
doświadczenia, aby w lepszym stopniu wspierać healerów wibroniki w codziennej pracy. 

Zapewnienie lepszej komunikacji i łatwiejszego dostępu do postępów i odkryć Wibroniki, będzie służyło  
jeszcze jednemu celowi. Pozwoli na rozwój Wibroniki Sai jako formy leczenia. Jeśli mamy zrealizować cel 
Swamiego, aby nieść Wibronikę do wszystkich będących w potrzebie, a zwłaszcza tych którzy nie mają 
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takiego łatwego dostępu do medycyny alopatycznej lub w przypadkach, w których jest ona nieskuteczna, 
to Wibronika musi się rozwijać.  

Patrzę na tą zmianę również jako na coś, co będzie dla nas znaczyło wiele na poziomie ludzkim, a nie 
tylko będzie oznaczało, że mamy wygodne narzędzie. Mam nadzieję, że większa wymiana  doświadczeń 
pomoże w transformacji nas samych oraz umożliwi healerom otwarcie swoich serc względem swoich 
healerów braci i sióstr - szerzenie miłości wśród nich oraz wśród tych wszystkich, którzy cierpią na brak 
opieki.  

Ta zmiana powstała na skutek znacznego wzrostu ilości przypadków pacjentów, profili healerów, sugestii 
różnych polepszeń i pomysłów, które zostały do nas przesłane w ostatnich miesiącach.  

Zaproszenie dla healerów 

Pośród pomysłów, które się pojawiły, niejeden healer zasugerował, abyśmy publikowali większą ilość 
przypadków historii pacjentów online. W szczególności zostało zaproponowane byśmy w naszych 
publikacjach nie ograniczali się jedynie do tych „nadzwyczajnych” przypadków, lecz poszerzyli ten zakres. 
Pojawił się pomysł stworzenia online reference bibliotekę przypadków zawierającą również  uleczenia 
najzwyklejszych chorób, z którymi praktykanci mają do czynienia na co dzień. Innymi słowy, powinniśmy 
zacząć zbierać informację o „zwykłych” przypadkach, a nie tylko tych „wyjątkowych” i umożliwić dostęp 
do nich wszystkim – healerom, pacjentom i innym zainteresowanym Wibroniką.   

Myślę, że każdy doceni wartość tych działań. Jest to projekt, w którym mogą uczestniczyć wszyscy 
healerzy. Dlatego zapraszam was oficjalnie do przejrzenia swoich kart pacjentów i wysłania nam takich 
przypadków. Dołączymy je do bazy danych biuletynu, tak by łatwiej można było je odnaleźć, a następnie 
poczynimy dalsze kroki. Proszę, przejrzyjcie też swoje „nadzwyczajne” przypadki, które przesyłaliście 
wcześniej, a które nie zostały opublikowane w biuletynie. Uzupełnijcie brakujące szczegóły i prześlijcie 
nam na adres info@vibronics.org 

Wdzięczność za możliwość służenia 

Jestem bardzo zadowolony z ilości odpowiedzi na naszą prośbę do healerów o pomoc w różnych 
okazjach czynienia sevy – administracja, wsparcie techniczne, publikacje, edytowanie, pisanie itp. 
Zachęcam więcej healerów do zgłoszenia się i z radością przyjmę zaofiarowaną pomoc. 

Chciałbym w szczególności podziękować naszemu japońskiemu zespołowi za zainspirowanie nas swoim 
grupowym profilem w tym wydaniu naszego biuletynu.  Skorzystam z szansy życzenia wam, waszym 
rodzinom i wszystkim bliskim błogosławionego Guru Purnima. 

Z miłością w służbie Sai 
Jit K Aggarwal 

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

 Historie chorób z użyciem kombinacji  

1. Zaparcia, Zaburzenia poznawcze 02779...Japonia  

85-letnia kobieta cierpiała z powodu skutków udaru mózgu i zaparcia przez 2,5 roku. Konsultowała się z 
lekarzem, który przypisał jej leki, jednak ich skutki uboczne były trudne do zniesienia (uczucie palenia w 
okolicach serca, wysychanie języka itp.) Pacjentka miała również trudności z chodzeniem.                      
22 października 2012 r. jej córka skontaktowała się z jednym z healerów wibroniki i otrzymała 
następującą kombinację: 

CC4.4 Constipation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.4 Brain stroke…TDS   

Zalecono pacjentce picie dużych ilości wody, czego skrupulatnie przestrzegała podczas zażywania leków 
wibronicznych. W ciągu 3 dni ruchy jelit zaczęły się  normalizować. Po upływie 2 miesięcy zaczęła 
uczęszczać do ośrodka rehabilitacyjnego na ćwiczenia raz w tygodniu. Napisała list wdzięczności do 
healera mając jasny umysł, bez żadnych zaburzeń poznawczych. Po 3 miesiącach napisała, że jej stan 
zdrowia poprawił się o 90%. Obecnie zażywa powyższą kombinację OD. W lipcu 2015 roku jej stan 
zdrowia można ocenić na prawie całkowicie dobry i kobieta cieszy się życiem. 

Komentarz pacjentki: 
Z wdzięcznością zażywam leki wibroniczne każdego dnia. Dbam o to, by z samego rana pić dużo wody, 
do której zawsze wsypuję trochę wibuthi. Jestem szczęściarą, że poznałam Babę i czuję Jego ochronę. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2. Depresja, Artretyzm, Krwawienia z nosa 02779...Japonia  

75-letnia kobieta cierpiała na depresję po tym, jak zmarł jej mąż w październiku 2011r. Odczuwała 
głębokie poczucie straty, a jej codzienne życie nie miało dla niej sensu. Przeżywała silne stany 
mentalnego zagubienia i zamieszania. Miała również trudności w chodzeniu na skutek artretyzmu w 
kolanach. W listopadzie 2011 r. została zabrana karetką do szpitala z powodu okresowych lecz obfitych 
krwawień z nosa. Przyjaciel kobiety zapoznał ją z jednym z healerów wibroniki. Pacjentce ostała podana 
poniższa kombinacja: 
CC3.2 Bleeding + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis…TDS 

Po rozpoczęciu zażywania powyższej kombinacji całkowicie ustąpiły krwawienia z nosa, a po tygodniu 
pacjentka czuła się bardziej bezpieczna i miała więcej energii. Po okresie 3 miesięcy zgłosiła, że jej stan 
kolan poprawił się ok 60%. Natomiast pomimo tego, że kontynuowała leczenie wibroniczne, to dalej nie  
odczuwała dostatecznej siły w mięśniach, co pozwoliłoby jej prowadzić bardziej aktywne życie i chodzić 
na spacery. W dalszym ciągu miała również negatywne uczucia w stosunku do swojej kondycji fizycznej. 
Zwróciła się do healera po poradę. Powiedziała mu w rozmowie, że pije dużo mleka każdego dnia. 
Healer zalecił jej ograniczenie ilości oraz częstotliwości spożywania mleka. Po 5 miesiącach 
poinformowała healera, że jej stan zdrowia polepszył się o 80%. Obecnie kontynuuje zażywanie 
kombinacji wibronicznej OD (lipiec 2015 r.). Jej stan zdrowia polepszył się o 95% i prowadzi aktywny tryb 
życia. 

Komentarz pacjentki: 
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak bardzo dieta wpływa na zdrowie i codzienne życie. Musiałam 
sobie to uświadomić i zmienić moją dietę. Zdałam sobie sprawę z tego, że muszę uważać na to co 
spożywam i że muszę ćwiczyć nieprzywiązanie się do chwilowych, fizycznych pragnień tego świata. 
Jestem wdzięczna za tę szansę obudzenia się i otworzenia oczu oraz szukam stopniowo uwolnienia się od 
tego, co mnie więzi wewnątrz mnie samej. 

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

3. Zawroty głowy, Grypa 02779...Japonia 

78-letnia kobieta cierpiała na zawroty głowy przez około 2 tygodnie. W tym okresie zachorowała na grypę, 
co spowodowało, że było jej trudno chodzić nawet krótkie dystanse, nawet po domu. 28 lutego 2013r. 
skontaktowała się z healerem  i otrzymała poniższą kombinację: 
CC9.2 Influenza + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.7 Vertigo...TDS  

W przeciągu tygodnia poczuła się całkowicie wyleczona i była w stanie powrócić do normalnego, 
codziennego życia. Kontynuowała zażywanie kombinacji OD przez kolejny tydzień zanim je odstawiła. 
Zawroty głowy nie powróciły. 

Komentarz pacjentki: 
Bardzo dziękuję za szybkie przygotowanie leku oraz troskę o mnie. Otrzymanie błogosławieństwa Sai w 
tych okolicznościach pogłębiło i wzmocniło moją wiarę w Niego. Chcę mu się odwdzięczyć wkładając 
większy wysiłek w praktyki duchowe takie jak mówienie miło do mojego męża i uczestnictwo w 
spotkaniach badżanowych. 

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

4. Zaparcia, Obrzęk ud oraz nóg 02779...Japonia 

45-letnia kobieta cierpiała na ostre zaparcia przez wiele miesięcy. Jej lekarz powiedział, że musi udać się 
do szpitala. Ponadto wystąpił obrzęk ud i nóg. Uniemożliwiało jej to siedzenie w normalny sposób z 
nogami zgiętymi w kolanach i piętami opierającymi się o podłogę. Pacjentka skontaktowała się z 
healerem 23 lipca 2011r. Podana została następująca kombinacja: 
CC4.4 Constipation + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS  

Po okresie 3 dni jej jelita stały się bardzo aktywne i przestała mieć zaparcia. Po upływie kolejnych 3 dni, 
obrzęk ud i nóg ustąpił i mogła ponownie normalnie siadać, jak to robiła wcześniej.  Zażywała kombinację 
OD przez kolejny tydzień w celach profilaktycznych, po czym zaprzestała, bo nie było to już konieczne. 

Komentarz pacjentki: 
Z wielką wdzięcznością stosowałam kombinację przez ten okres. Ponieważ leki alopatyczne nie 
pomagały mi, byłam pod wrażeniem tego systemu leczenia. Nie znam Sathya Sai Baby osobiści, ale 
wierzę w Boga takiego, jaki jest znany w Japonii. Po tej sytuacji mam większą wiarę w Niego. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. Niewydolność nerek 00971...Japan  

64-letnia kobieta odwiedziła healera 24 sierpnia 2014 r. po wizycie u lekarza, który powiedział jej, że 
istnieje duże prawdopodobieństwo powstania u kobiety niewydolności nerek. Badania krwi wykazały, że 
poziom kreatyniny jest  praktycznie na tyle wysoki, że konieczne jest przeprowadzenie dializy. Pacjentka 
dostała zalecenie zrobienia kolejnego badania krwi za miesiąc, pod koniec września.  

Kobieta chciała uniknąć dializy. Healer zasugerował pacjentce, aby zaczęła kontrolować swoją dietę, 
która w dużej mierze składała się z mięsa i soli, bez żadnych warzyw. Pacjentka lubiła również jeść 
przetworzone fast foody, piła mało wody i dość szybko przybierała na wadze, ale przyrzekła, że będzie 
stosowała ścisłą dietę. Ponadto, w młodym wieku utraciła oboje rodziców i czuła się mentalnie 
wyczerpana z powodu nieharmonijnej relacji ze swoją teściową. Podano jej poniższą kombinację: 
#1. NM12 Combination 12 + NM63 Back-up + NM83 Grief + SM2 Divine Protection + SR360 VIBGYOR…QDS przez 3 dni 

#2. SM2 Divine Protection + CC12.1 Adult tonic + CC13.4 Kidney failure + CC15.1 Mental & Emotional tonic   
+ CC17.2 Cleansing …TDS      

#3. SM2 Divine Protection + CC4.1 Digestion tonic + CC4.4 Constipation + CC6.2 Hypothyroid + CC15.4 
Eating disorders…TDS      

Badania krwi zrobione 22 września wykazały, że poziom kreatyniny spadł do poziomu normy, co 
pozwoliło jej uniknąć dializy. Jej lekarz, który był przekonany, że koniecznie powinna się poddać dializie, 
był zdziwiony i zapytał ją: „Co zrobiłaś?” Kobieta odpowiedziała „dieta”. Ponadto podczas tego okresu 
pacjentka zrzuciła 5 kg. 

Przez kolejne 6 miesięcy chora brała #2 oraz #3. Do 10 lipca 2015 r. udało jej się zgubić 10 kg. 
Poinformowała healera, że jej styl życia i wygląd znacznie się poprawił. Mówiła, że jest pełna radości i 
prawie nigdy się nie denerwuje. Dobrze gotuje i cieszy się mogąc założyć swoje dawne ubrania. Nadal 
zażywa kombinacje OD, ale niedługo zaprzestanie, ponieważ dobrze się czuje.   

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

6. Kamienie nerek 00971...Japan  

62-letni mężczyzna odwiedził healera w październiku 2007 roku skarżąc się na zmęczenie i ból z powodu 
kamienia nerkowego. Jego lekarz zalecił operację, aby kamień usunąć. Z powodu lęku przed operacją 
wahał się czy się jej poddać, natomiast przez brak decyzji żył w bólu. Kiedy jego córka zasugerowała, 
aby zaczął stosować wibronikę, natychmiast odrzucił ten pomysł, jednak kobieta nie ustępowała, bo 
widziała cierpienia ojca. Ostatecznie zaakceptował jej radę, aby pójść na konsultację. Pacjentowi podano: 
NM12 Combination 12 + NM21 KBS + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + 
SM6 Stress + SR276 Berberis 200C + SR280 Calc Carb 30C + SR285  China Off 6X + SR322 Urtica Urens + SR346 

Cantharis + SR360 VIGBYOR ＋ SR493 Gallbladder + SR501 Kidney… co 5 minut przez 2 godziny. 

Po dwóch godzinach w czasie, których pacjent zażywał lek,  objawy ustąpiły. Lekarz w późniejszym 
czasie potwierdził, że kamień zniknął. Pacjent nigdy już ponownie nie cierpiał na kamienicę nerkową.  

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

7. Przekrwienie śluzówki nosa 00971...Japonia  

75-letnia kobieta cierpiała na przekrwioną śluzówkę nosa przez 4 lata i miała trudności z oddychaniem. 
Kiedy badanie szpitalne wykryło polipa, który był wystarczająco duży, aby zablokować nozdrza, lekarz 
zasugerował natychmiastową operację. Ponieważ w tym czasie chora opiekowała się mężem, jak i 
walczyła z alergią, postanowiła poszukać alternatywy. Pacjentce podano:  
NM12 Combination 12 + NM69 CB 8 + NM76 Dyspnoea + NM99 Sinus + SM2 Divine Protection + SM41 Uplift 
+ SR318 Thuja + SR360 VIBGYOR + SR527 Sinus-Paranasal…6TD 

Po 10 dniach leczenia ponowne wykonano skanowanie, które wykazało, że polip całkowiecie znikł. 
Pacjentka była bardzo szczęśliwa, że wybrała wibronikę. Gdy problem został rozwiązany zmniejszono 
podawaną dawkę z 6TD do TDS, OD, 3TW i OW a następnie zaprzestano podawania wibracji. 

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

8. Lęki napadowe, Nietrzymanie moczu 02754...Japonia 

Healer pisze: 30-letnia kobieta, córka mojego przyjaciela, przeżyła wielokrotną traumę w liceum, 
ponieważ nie pozwolono jej skorzystać z toalety, kiedy tego potrzebowała. Z tego i innych powodów, 
praktycznie nie była wstanie uczęszczać do szkoły. Przebywała w domu i stroniła od kontaktów z innymi 
ludźmi. Z czasem pojawiły się u niej lęki napadowe.  
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Przed spotkaniem z pacjentką zadzwoniłem do niej, aby wyjaśnić czym jest Wibronika Sai i umówić się 
na spotkanie konsultacyjne. Kobieta miała tak duży lęk przed wyjściem z domu, że 30 minutowy przejazd 
pociągiem do mnie do domu wydawał się jej niemożliwy. Jednakże była zainteresowana wibroniką, 
ponieważ nie lubiła leków alopatycznych. Zgodziła się na przyjazd do mnie w lutym 2009 r. w 
towarzystwie swojej mamy. Po drodze kilka razy wysiadała i wsiadała do pociągu korzystając z toalety.  

W trakcie wizyty skarżyła się na niepokój, lęk napadowy, biegunkę, częste oddawanie moczu, migrenę 
oraz depresję. Podałem jej: 
#1. CC4.6 Diarrhoea + CC11.4 Migraines + CC13.3 Incontinence + CC15.2 Psychiatric disorders…TDS 

Pozwoliłem jej zdecydować, czy chce kontynuować dodatkowo niektóre wschodnie leki ziołowe.  

Po upływie miesiąca zaczęła wyrażać swoje uczucia, zwłaszcza to czego nie lubi lub nienawidzi. 
Ponieważ cierpiała na depresję, powstrzymałem się od powiedzenia czegoś bezpośrednio lub osądzania. 
Przyglądałam się jedynie, co robi. Oznaczało to, że każda konsultacja zajmowała mi więcej czasu. 

W kwietniu 2012 r. stan zdrowia pacjentki poprawił się do tego stopnia, że mogła obiektywnie 
obserwować i analizować swoje słowa, myśli i czyny. Zachęcałem ją wówczas do zachowywania 
pozytywnej postawy, ponieważ jej zdolność samoakceptacji i akceptacji codziennego otoczenia jest 
ważna. Praktykowanie akceptacji mogłoby przerodzić się w nawyk, który w dłuższej perspektywie 
kształtowałby jej charakter. Zażywanie leku #1 zostało przerwane, a pacjentka dostała następujące 
kombinację na stres i strach:  
#2. CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.5 ADD & Autism…TDS for 5 months, then OD 

Do czerwca 2013 r. stan zdrowia kobiety poprawił się na tyle, że potrafiła pomagać w utrzymywaniu 
rodziny, doświadczając mniej strachu i stresu. Wiosną 2014 r.  zgłosiła mi, że rzadziej odczuwa niepokój i 
depresję, jednocześnie kontynuując zażywanie kombinacji OD. Obecnie kontakty pacjentki są rzadsze, 
ponieważ w znacznym stopniu odzyskała zdrowie i z punktu widzenia healera, ważne jest uszanowanie 
podejścia pacjenta. 

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

9. Katar sienny 02754...Japonia  

59-letnia kobieta każdej wiosny cierpiała na katar sienny, spowodowany alergią na pyłki cedru. Czasami 
budziła się w nocy przez silny ból gardła i przekrwienie śluzówki nosa, które utrudniało jej oddychanie.  

W styczniu 2013 r. healer wibroniki zebrał pyłki cedru, aby zrobić nozod w celu leczenia pacjentki i wielu 
innych, cierpiących na ten sam problem. Healer podał:  
Nozod z pyłku cedru…TDS 

Po 4 miesiącach stan pacjentki poprawił się o 90%. Jej sen nie był już zakłócony i zaczęła odczuwać 
pozytywne uczucie wobec wiosny. Kontynuowała zażywanie nozodu zgodnie z następującym rozkładem: 
Listopad i Grudzień…OD, Styczeń do Kwietnia…TDS. Maj… OD. Problem nie powrócił do lipca 2015 r.   

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

10. Stres i bezsenność 02754...Japonia 

54-letnia kobieta odwiedziła healera w lutym 2015 roku, narzekając na duży stres w nowej pracy w biurze, 
którą podjęła po tym jak spółka, w której wcześniej pracowała, zbankrutowała. W swojej obecnej pracy 
musiała siedzieć przed komputerem przez cały dzień. Jej serce biło tak szybko, jakby cierpiała na ataki 
paniki. Zdarzały się dni, kiedy nie mogła nocą zasnąć.  

Pacjentce przez miesiąc podawano następującą kombinację:  

Na stres: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.1 Brain 
disabilities…TDS 

Na bezsenność: 
#2. CC15.6 Sleep disorders 

Pacjentka powiedziała, że będzie kontynuować zażywanie leków alopatycznych wraz z  wibronicznym 
lekiem na sen.  

W marcu zawiadomiła, że poziom stresu obniżył się o połowę, ale nadal odczuwała oszołomienie, gdy 
wstawała z krzesła po długiej codziennej pracy. Martwiła się również szybkim biciem serca.  

Ze względu na te objawy lek #1 został zastąpiony przez:  
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#3. CC3.1 Heart tonic + CC3.6 Pulse irregular + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric 
disorders + CC18.1 Brain disabilities + CC18.7 Vertigo...TDS 

Dwa dni później pacjentka przysłała healerowi emaila, pisząc, że jest teraz świadoma swoich 
negatywnych myśli i słów, i jest zdeterminowana by być pozytywnie nastawioną. W lipcu 2015 roku 
pacjentka zawiadomiła healera, że jej stan zdrowia poprawił się o 75%. Kontynuuje zażywanie powyższej 
kombinacji.  

Komentarz healera:  
Jestem bardzo szczęśliwy z nieocenionych możliwości, które otrzymałem dzięki wibronicznej sewie, 
zwłaszcza, gdy dostaję pozytywne opinie i raporty od moich pacjentów. 

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

11. Udar 02901...Włochy 

Healer pisze: W grudniu 2013 roku 81-letnia kobieta upadła i doznała poważnego uszkodzenia mózgu 
wskutek udaru (zaburzonego krążenia mózgowego). Została zabrana do szpitala, gdzie po kilku 
godzinach straciła świadomość. Aby opanować silny krwotok w mózgu, zdecydowano o zrobieniu  nagłej 
operacji. Chirurg uprzedził, że jest mała szansa na pozytywny wynik. Ja natychmiast przekazałem na 
odległość poniższą kombinację: 
CC18.4 Stroke + SM2 Divine Protection + SR271 Arnica 30C…ciągle 

Operacja przebiegła pomyślnie, natomiast lekarze przestrzegali nas przed nadmiernymi oczekiwaniami, 
co do wyzdrowienia po takiej ciężkiej operacji i przy tak dużym fizycznym osłabieniu pacjentki. Ku 
wielkiemu zaskoczeniu lekarzy pacjentka odzyskała przytomność po 2 dniach. Jednakże po 24 
godzinach doznała kolejnego udaru mózgu i lekarze zdiagnozowali u niej kolejny krwiak z wewnętrznym 
krwawieniem. Ponieważ następna interwencja była niemożliwa, lekarze powiedzieli, że jedyną nadzieją 
jest to, że krwiak zostanie wchłonięty, byli natomiast pesymistycznie nastawieni. Pacjentka straciła 
zdolność mówienia i samoświadomość.  

Przesyłanie wibracji na odległość było kontynuowane 24 godziny na dobę. Sześć dni później pacjentka 
odzyskała świadomość i zaczęła „mamrotać” kilka słów. Po 10 dniach pacjentka odzyskała swoje funkcje 
poznawcze, w tym mowę. Została wypisana po 20 dniach hospitalizacji. Chociaż kobieta nie odzyskała 
zdolności do samodzielnego chodzenia, to poza tym nic jej nie dolega. Po opuszczeniu szpitala 
kontynuowała ona leczenie dołączając dodatkową kombinacją CC12.1 Adult tonic. Pacjentka jest moją 
matką.  

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

12. Reanimacja gwarka 10940...Indie  

Healer pisze: Wieczorem, 15 lipca 2015 roku około godz. 18.40, wracałem z urzędu do domu, gdy 
zauważyłem, że woda w rynsztoku jest dziwnie zmącona. Pomyślałem, że to musi być żmija lub żaba, ale 
nie, to był mały gwarek, który tam wpadł i tera próbował się wydostać. Skrzydła ptaszka były kompletnie 
mokre, więc nie był w stanie uciec. Za pomocą plastikowego wiaderka wyjąłem go z wody i położyłem na 
trawie przy drodze. Ptak jednak przewrócił się, gdyż nie był zdolny stać prosto. Cały drżał i zaczynał 
tracić świadomość. Obawiałem się, że jeśli natychmiastowe leczenia nie będzie zastosowane, ptak może 
nie przeżyć lub zostanie zaatakowany przez uliczne psy. Podniosłem go ponownie za pomocą 
plastikowego wiaderka i zaniosłem na mój  dziedziniec. Ptaszek nadal nie był w stanie się utrzymać na 

nogach i drżał. Użyłem mojego zestawu 108 kombinacji i 
umieściłem 2 czy 3 krople CC1.1 Tonik dla zwierząt  na górnej 
części jego dzioba. Po sekundzie gwarek oprzytomniał i stanął na 
obu nogach.  

Po 15 minutach  zaczął się trochę poruszać. Pomyślałem, że 
potrzebuje czegoś na wzmocnienie, więc dałem mu 2-3 krople 
CC12.1 Tonik dla dorosłych i trochę wibuti Swamiego na górną 
część dzioba. W tym momencie ptak nagle szeroko otworzył dziób 
i rozprostował skrzydła, a jego ciało zaczęło odzyskiwać energię. 

Po 45 minutach ptak całkowicie wyzdrowiał i zaczął poruszać się po dziedzińcu. Po godzinie 9 
wieczorem zobaczyłem jak poszukuje pestek do jedzenia. A po godz.10 wieczorem zasnął pod moim 
skuterem. W godzinach porannych pozostały po nim tylko odchody. Ptak odleciał w swoją podróż. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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13. Nadmierny ślinotok, Zły humor 02806...Malezia 

Młody 19-letni człowiek zgłosił się z nadmiernym ślinotokiem. Problem powstał rok temu. Zaczął 
produkować tak dużo śliny, że musiał często pluć, aby się nie udławić. Ten inteligentny chłopak 
wychowywał się w niezdrowej i nieszczęśliwej rodzinie, gdzie jako dziecko był świadkiem znęcania się 
ojca nad matka i trójką rodzeństwa. Kiedy dorósł zaczął przejawiać swój temperament i skłonność do 
gniewu.  

Przed spotkaniem z healerem był badany przez neurologa, psychologa, psychiatrę, dentystę, chirurga 
jamy ustnej i laryngologa nie otrzymując skutecznej pomocy. 31 sierpnia 2014 roku zaczął leczenie 
wibroniczne za pomocą: 
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders…TDS 

Przy następnej wizycie pięć tygodni później pacjent zgłosił, że nie ma poprawy z trwałym ślinotokiem, 
więc do kombinacji dodano CC11.5 Infekcje jamy ustnej. Nowa kombinacja wyglądała następująco:  
#2. CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 
Psychiatric disorders…TDS  

Dzięki tej zmianie po okresie 5 tygodni u pacjenta zredukował się ślinotok o 30%. Kontynuując leczenie i 
okresowo zgłaszając się, osiągnął 50% poprawy po następnych 3 tygodniach i 70% po kolejnych 2 
tygodniach. 28 grudnia , po stosowaniu  #2 w okresie 12 tygodni, pacjent był kompletnie wyleczony i 
odstawił kombinację. Na dzień 29 lipca 2015 roku nie wykazywał żadnych z powyższych symptomów.  

Komentarz wydawcy:  

W przypadkach przewlekłych, zazwyczaj doradzamy pacjentowi, aby nie zaprzestawał zażywania leku, 
lecz redukowanie jego dawki stopniowo. 

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

 Sylwetki healerów   

Sylwetka healera   02779...Japonia  

W 2009 roku miałem okazję stać się healerem Wibroniki Sai. Był to 
bardzo cenny dar i błogosławieństwo dla mnie, ponieważ bardzo 
interesowałem się alternatywną terapią, ale jeszcze nie znalazłem tak 
prostej i skutecznej metody, jak ta.  

Czynienie sevy za pomocą wibroniki dało mi ogromną możliwość 
służenia potrzebującym w Japonii i w Indiach. Podczas obozu 
medycznego (gramma seva) w jednej z wiosek w Indiach, bylem 
zaszczycony, służąc ponad 200 pacjentom, którzy czekali w długiej 
kolejce. Doświadczenie to pozwoliło mi zasmakować radości i 
zachwytu,  kiedy byłem instrumentem w ich uzdrawianiu.  

Kiedy na początku zaczynałem praktykować wibronikę, chociaż 
mogłem doświadczać przebłysków radości sewy, to wciąż patrzyłem na uzdrowienie bardziej z intelektualnego 
punktu widzenia, niż jako na przejaw Bożego błogosławieństwa. Było to wynikiem długich lat, które spędziłem 
jako uczeń teozofii, z naciskiem na umysł i intelekt.  

Prawdziwa radość i świadomość przyszły do mnie w odpowiednim czasie w 2012 roku, po trzech latach sewy, 
kiedy byłem prawie załamany fizycznie i psychicznie. Wtedy w okresie kilku miesięcy, poświęcałem 6 godzin, 
a często nawet powyżej 6 godzin na medytację. Często mówi się, że medytacja bez sewy jest niebezpieczna, i 
to właśnie dotyczyło mnie. Byłem zbyt ambitny i chciwy na rozwój duchowy. Muszę przyznać, że głęboko w 
moim sercu dalej było “ja”, które pragnęło pochwały i oklasków od pacjentów i otaczających ich ludzi, jak 
również „ja”, które chciało awansować duchowo przez sewę.  

Pewnego dnia, kiedy brałem udział w grupowej medytacji, uświadomiłem sobie, że coś jest nie tak. Czułem się 
jakoś nieswojo, nawet zalękniony, bez żadnej konkretnej przyczyny. Owładnięty tymi uczuciami, porzuciłem 
odwiedzane miejsce i poszedłem prosto do domu. Dziwne uczucie niepokoju utrzymywało się nawet po 
dotarciu do domu – właściwie trwało od 4 do 5 miesięcy. Czułem się tak, jakbym zanurzył się w mrocznym 
świecie, szukając jakiejś pomocy i wsparcia. Musiałem zdać sobie sprawę, że nikt nie może mi pomóc oprócz 
Boga. Bóg czy Sai był jedyną Istotą, do której mógłbym zwrócić się o pomoc. Przez kilka dni nie mogłem 
oddychać nie myśląc o Nim, ponieważ  było to jedynym sposobem dla mnie, aby uspokoić się w tej strasznej 
sytuacji. Nie mogłem spać, nie trzymając Jego zdjęcia. Mój instynkt podpowiadał  mi, że jedynym sposobem 
na uratowanie siebie jest służenie ludziom w potrzebie jako uosobieniom Sai. I właśnie to zrobiłem, aby 
odbudować siebie. Dosłownie każdy z moich pacjentowi stał się dla mnie Sai Babą, który wyciągnął do mnie 
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pomocną dłoń. Płakałem z wdzięczności za dane mi możliwości służenia. Doświadczenie to totalnie zmieniło 
moją postawę do sewy oraz natury uzdrawiania. 

Pacjenci są zaiste prawdziwym darem i błogosławieństwem danym przez Sai lub Prawdziwą Jaźń. Wszystkie 
zjawiska, których doświadczam lub osoby, które spotykam są tylko lustrem, pokazującym mi przeszłe 
wspomnienia lub informacje  ukryte głęboko w mojej podświadomości, czekające na wyczyszczenie, 
oczyszczenie i usunięcie. Każdy błąd, potrzeba lub choroba, którą zauważam u innych ludzi, w organizacjach 
czy krajach, jest tylko odbiciem moich własnych wspomnień lub informacji z przeszłości. Jedyne, co mogę 
zrobić, to po prostu oczyścić czy usunąć wspomnienia poprzez sewę, zrozumienie i miłość – nie skupiając się 
na zewnątrz, lecz wewnątrz mnie samego. W ten sposób moja prawdziwa światłość może przejawić się bez 
zasłony chmur wspomnień, uprzedzeń lub stałych pomysłów i obsesji. W wyniku mojego doświadczenia 
doszedłem do zrozumienia nauk Swamiego - „Wszystko jest reakcją, odbiciem i oddźwiękiem waszej 
świadomości’’  i „Ja jestem Bogiem i Ty również jesteś Bogiem. Odpowiadasz za wszystko, co przytrafia się 
tobie‟. 

Oczywiście mam jeszcze długą drogę do przebycia i jestem nadal na drodze odkrywania Jego Łaski, ale 
modlę się, aby każde moje pragnienie było szukaniem Jego Błogosławieństwa, abym stał się Jego czystym 
narzędziem. 

W Japonii cieszymy się stosunkowo wysokim standardem opieki zdrowotnej z zaawansowanym systemem 
medycznym i programem narodowych ubezpieczeń zdrowotnych. Ale mam wrażenie, że zwiększa się ilość 
ludzi, stopniowo zdająca sobie sprawę z negatywnej strony konwencjonalnej alopatii i poszukuje bardziej 
efektywnych i bezpiecznych terapii alternatywnych. Szczerze życzę i modlę się, aby dar Swamiego  w postaci 
wibroniki stał się bardziej zrozumiany i akceptowany na większą skalę oraz wykorzystywany w całej Japonii. 

 [Nota wydawcy: Powyższy healer leczył pomyślnie na szeroką skalę różnego rodzaju choroby. Jedna z 
dodatkowych informacji jest taka,  że jest on liderem w edukacji w wychowaniu w wartościach ludzkich, zostały 
również opublikowany jego artykuł z Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Wibroniki Sai w Prashanti 
Nilayam, w styczniu 2014 roku, str.107-112 razem z kilkoma dodatkowymi przypadkami. Jesteśmy wdzięczni 
za jego wspaniałą pracę w organizowaniu publikacji profili japońskiego zespołu healerów w tym wydaniu. 

Przypadki opublikowane: 

 Zaparcia, Zaburzenia poznawcze  

 Depresja, Artretyzm, Krwawienia z nosa 

 Zawroty głowy, Grypa   

 Zaparcia, Obrzęk ud oraz nóg  

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

Sylwetka healera   00971...Japonia  

Healer 02779…Japonia  pisze: Przez 13 lat ta siostra rozświetlała pewien zakątek Japonii, służąc ogromnej liczbie 
pacjentów, inspirując niezliczoną ilość ludzi, do których sama dotarła i których leczyła. Ma ona wielki wkład w 
Wibronikę Sai. Przekonałem ją, aby pozwoliła mi zrobić wywiad i podzieliła się swoimi doświadczeniami z innymi 
healerami wibroniki. To co zostało opisane poniżej, to tylko niewielki wycinek jej działalności służebnej.  

Swami za pomocą dr Aggarwala, doprowadził ją do praktykowania wibroniki. 
Jeszcze przed zapoznaniem się z tą Boską metodą uzdrawiania, healerka ta 
praktykowała różne alternatywne metody leczenia, jak terapię kwiatową 
Bacha, homeopatię, Ajurwedę i tradycyjną wschodnią medycynę, włączając w 
to chińską terapię zastoju krwi. Jedną z mocnych stron tej healerki jest 
umiejętność dokładnego i dogłębnego rozpoznania jakie leki wibroniczne 
będą odpowiednie na danych symptomów i kondycji każdego pacjenta. Nie 
szczędzi wysiłków robiąc nozody przy pomocy  maszynki SRHVP, tak by 
odkryć, które wibracje są najwłaściwsze, by z łaską Swamiego uzdrowić 
pacjentów.  

Jej podstawową motywacją jest służenie tak wielu ludziom, jak tylko potrafi. 
Co roku ma zwyczaj przygotowywania i wysyłania leków „sezonowych” (na 
przemęczenie spowodowane upałami w kwietniu i na grypę we wrześniu) do 
około 300 pacjentów, którzy są z nią w stałym kontakcie.  Mając wiarę w 

Wibronikę Sai, pacjenci ci pozostają w kontakcie z healerką nie tylko z powodu swojego stanu zdrowia, lecz 
również szukając pomocy w problemach emocjonalnych. Modli się ona o ich dobry stan zdrowia oraz o usunięcie 
chorób sezonowych.  
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Nie jest czymś niezwykłym, kiedy otrzymuje telefon z prośbą o pomoc wczesnym rankiem czy o północy. W 
jednym przypadku, 15 lipca 2012 roku, samotna pacjentka zadzwoniła do niej wczesnym porankiem, z trudem 
wymawiając swoje imię i wołając o pomoc. Healerka stwierdziła na podstawie sposobu mówienia pacjentki, że  
kobieta dostała udaru i zadzwoniła natychmiast do jednego ze swoich znajomych, mieszkającego najbliżej chorej. 
Znajomy też był leczony wibroniką i był 9 pacjentem, któremu healerka dała buteleczkę CC10.1.Emergecnies. 
Healerka poprosiła, aby zabrał kobietę z udarem do szpitala i przez całą drogę podawał jej  pod język CC 10.1 
Emergencies. Healerka również natychmiast przygotowała CC10.1 Emergencies i pośpieszyła do pacjentki. Po 
dwugodzinnej jeździe pociągiem, dotarła do niej przed południem. Zastała ją z lewostronnym paraliżem ciała i 
afazją. Healerka przekazała lek wibroniczny córce pacjentki, prosząc o dokładne umieszczanie leku pod językiem. 
Dwa dni później, pacjentka na tyle wyzdrowiała, że potrafiła samodzielnie umieścić lek pod językiem. Ku wielkiemu 
zdumieniu lekarzy i pielęgniarek, nastąpił u niej bardzo szybki powrót do zdrowia, dzięki stosowaniu leczenia 
wibracyjnego w szpitalu.  Czterdzieści dni po udarze, pacjentka została wypisana ze szpitala i powróciła do domu, 
zdolna do samodzielnego chodzenia, natomiast jej mowa nadal była niewyraźna.  

Osiem tygodnie później (10 września), pacjentka powiedziała healerce, że chce pojechać z Kobe do Eukuoki 
(około 600 km lub 373 mil od jej miejsca zamieszkania), aby uczestniczyć w weselu siostrzeńca. Błagała healerkę, 
aby uczyniła to możliwym. Aby tam dotrzeć, pacjentka musiałaby skorzystać z kilku rodzajów transportu, takich jak 
samochód, pociąg ekspresowy itd. Healerka poradziła jej regularnie zażywanie leku wibronicznego, spożywanie 
dużej ilości wody, a ponadto, robienie masażu z olejkiem wzdłuż kręgosłupa i modlitwę swoimi własnymi słowami 
do Boga. Healerka obiecywała, że będzie się za nią modlić raz w tygodniu w określony dzień i godzinę.  

Dzięki błogosławieństwu Swamiego pacjentka oczywiście uczestniczyła w ceremonii ślubnej. Healerka 
odprowadziła ją do stacji, gdzie trzeba było przesiąść się do innego pociągu, aby nie pomyliła trasy. Wydawało się, 
że pacjentka nie potrzebuje laski i chodziła bez żadnych trudności.  

Healerka dostrzega Boga i Jego cuda w każdym z jej pacjentów. Mówi, że jest bardzo szczęśliwa, mając 
możliwość służenia w ten sposób. Żyła jako zwykła gospodyni domowa i matka bez żadnych konkretnych 
kwalifikacji, ale od początku dzieciństwa jej ojciec uczył ją być osobą, która zawsze pomaga wszystkim 
potrzebującym, słabym, chorym i przygnębionym. 

Z dziennika healera:  

Co roku we wrześniu praktykuję przesyłanie dla około 300 pacjentów, którzy dali mi możliwość służenia, 
następujących leków na przeziębienie: NM11 Przeziębienie + NM12 Combination 12 + SM2 Ochrona 
Boska + SR360 VIBGYOR…co 15 minut kiedy występują objawy, następnie TDS, aż do pełnego 
wyleczenia. Radzę pacjentom pić dużo wody podczas zażywania leków. 

W celach profilaktycznych jeśli chodzi o grypę, przesyłam również pacjentom CC9.2 Infections acute + 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic… 3TW. Okryłam, że te leki są szczególnie 
skuteczne w przypadkach tych osób, które muszą przebywać w miastach pełnych ludzi. Jest to świetny 
środek profilatyczny. Wszyscy którzy go zażywają unikają zachorowania na grypę.  

Przypadki opublikowane: 

 Niewydolność nerek  

 Przekrwienie śluzówki nosa  

 Przekrwienie śluzówki nosa ( Zatkany nos ) 

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

Sylwetka healerów   02754...Japonia 

Dowiedziałam się o Wibronice Sai we wrześniu 2008 roku, kiedy byłam w 
aśramie Sai Baby w Puttaparthi. Jedna z wielbicielek, która była healerką, kiedy 
to rozmawialiśmy o problemach zdrowotnych, których doświadczyłam w tym 
roku, zachęciła mnie do spróbowania leczenia wibronicznego. 15 lutego w 
domu odczułam mocny ból głowy z towarzyszącym „wybuchającym dźwiękiem” 
w mojej głowie. Ból był tak intensywny, że ledwo oddychałam. W końcu 
zdecydowałam się na wezwanie karetki, jeśli ból nie ustąpi po doliczeniu do 10. 
Nagle, w jednym momencie ból ustąpił,  jak gdyby nic się nie stało. Wkrótce po 
tym incydencie spotkałam przyjaciółkę, która jest bardzo wrażliwa na zjawiska 
duchowe. Powiedziała mi, że Baba ochronił mnie. Później w Indiach 
powiedziano mi, że mam żylaki na głowie, powodujące dyskomfort, którego 
doświadczałam. To skłoniło mnie do zastosowania wibroniki. Po zażyciu leku w 
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ciągu trzech dni poczucie zaćmienia w mojej głowie całkowicie ustąpiło. Byłam tym zdziwiona i bardzo 
wdzięczna Swamiemu.  

W grudniu 2008 r., ukończyłam trzymiesięczny kurs Wibroniki i odwiedziłam dr Aggarwala w Prashanthi 
Nilayam,  aby  

przejść docelowy kurs na bycie healerem. Ponieważ nie mówię po angielsku, potrzebowałam tłumacza, aby 
uczyć się wibroniki. Swami łaskawie zesłał mi cztery osoby, włączając seniora-healera z dużym 
doświadczeniem, aby pomóc mi z komunikacji w języku angielskim.  

W Japonii, gdzie w stylu zachodnim konwencjonalna medyczna opieka jest dobrze zakorzeniona w ramach 
krajowego programu ubezpieczeń społecznych, rozpowszechnienie wibroniki czasami jest trudne. Ale 
jednocześnie, terapie alternatywne znajdują się ostatnio w centrum uwagi. Również coraz więcej ludzi 
uświadamia sobie, jak ważne jest utrzymywanie zdrowego trybu życia, w tym dieta i ćwiczenia oraz życie 
świadome i z celem. Zauważam, że nowi pacjenci przychodzą do mnie sprowadzeni przez „pocztę 
pantoflową” moich pacjentów i przyjaciół.  

Przypadki opublikowane: 

 Lęki napadowe, Nietrzymanie moczu 

 Katar sienny  

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

 Stres i bezsenność  

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

 Kącik odpowiedzi 

1.  Pytanie: kiedy wyjeżdżamy na dłuższy okres czasu (powiedźmy 3 miesiące), czy powinniśmy 
informować o tym naszych pacjentów? Jak wiele buteleczek powinniśmy pozostawić pacjentom, kiedy 
leczymy przewlekłe schorzenia. Czy lepiej podać im kontakt do innego healera? 

     Odpowiedz: Dobrze jest informować stałych pacjentów o długoterminowej nieobecności. Zaleca się, 
aby pacjent brał swoje leki w wodzie, rozpuściwszy 5 kuleczek w 200 ml wody. W ten sposób (blisko 4 g) 
pigułek starczą na 3 miesiące (zażywane TDS). Warto dać pacjentowi dane kontaktowe innego healera. 

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

2.  Pytanie: Czasem pacjenci proszą o leki dla członków rodziny. Kiedy leki zostają przygotowane, nie 
fatygują się, aby je odebrać, natomiast inni trzymają je na swoich półkach lub nie dają informacji zwrotnej. 
Jakie powinno być moje podejście w takich sytuacjach? 

     Odpowiedz: Jeśli pacjent potrzebuje leków dla innej osoby, poproś aby ta osoba zadzwoniła do 
Ciebie i dopiero po rozmowie z nią należy przygotować lek. Musisz utrzymywać bezpośredni kontakt z 
leczonym pacjentem z trzech powodów: 1) aby mieć pewność, że pacjent potrzebuje twoich leków; 2) 
zainicjować leczenie pacjenta podając pierwszą dawkę; 3) wyjaśnić bezpośrednio pacjentowi potrzebę 
ostrożności. W każdym razie zazwyczaj to pacjent potrafi najlepiej opisać swoje problemy. 

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

3.  Pytanie: Niektórzy z pacjentów komentują, że czekanie 10 minut pomiędzy zażyciem jedynego a    
drugiego leku jest za długie. Czy mogę im powiedzieć, aby zażywali drugi lek wkrótce po pierwszym? 

     Odpowiedz: Nie ma potrzeby czekania 10 minutowego odstępu pomiędzy lekami. Zaleca się 
odczekanie około minuty po rozpuszczeniu się w ustach pierwszej pigułki. 

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

4.  Pytanie: Miesiąc po opublikowaniu mojego niezwykłego przypadku zauważyłem poprawę u pacjenta 
w innych obszarach związanych z pierwotną dolegliwością. To samo wydarzyło się ponownie po 5 
miesiącach. Czy powinienem wysłać mój przypadek ponownie z uzupełnionymi informacjami? 

      Odpowiedz: Skoro widziałeś „nadzwyczajne polepszenia w trochę innych obszarach‟, to można 
przesłać te informacje do uaktualnienia historii przypadków w danych pacjenta (Biuletyn miesiąca i roku). 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5.  Pytanie: Czasami przesyłam leki na wiele chronicznych problemów w jednej przesyłce. Jeśli nie ma 
syndromu oczyszczenia, czy mogę pozwolić pacjentowi brać drugi lek tydzień po pierwszym? 

     Odpowiedz: Gdy nie ma oczyszczenia lub się skończyło, poczekaj na wyraźną poprawę zanim 
zaczniesz podawać lek na inną dolegliwość. 

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

6.  Pytanie: Kiedy pacjent nie bierze leków regularnie, a następnie narzeka, że dalej cierpi w związku z 
objawami, jak należy reagować? 

     Odpowiedz: Naszym pierwszym lekiem jest miłość i naszym ostatnim środkiem jest miłość, a wszystko 
pomiędzy musi również być miłością do chorego. Spytaj, co przeszkadzało mu w regularnym stosowaniu 
wibroniki, czy jest przeładowany alopatycznymi lekami, czy jest tak zajęty, że nie pamięta o leczeniu? Słuchaj 
i współczuj. Spróbuj zachęcić pacjenta łagodnie, ale powiedź mu, że regularne i odpowiednie dawkowanie 
przyniesie szybszą ulgę. Pacjent nie powinien poczuć się,  że jest obciążony winą za ten błąd. 

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

7.  Pytanie: W przybliżeniu, ile czasu powinienem poświęcić na rozmowę z pacjentem przez telefon? 
Czasami, gdy próbuję zakończyć rozmowę, głos pacjenta nie brzmi szczęśliwie. 

      Odpowiedz: Jeśli rozmowa dotyczy następnej wizyty kontrolnej, to staraj się rozmawiać 
maksymalnie 30 minut. Należy kierować rozmową w taki sposób, aby pacjent otrzymał możliwość 
odpowiedzi na wszystkie swoje pytania i potrzeby, staraj się  odpowiadać na jego pytania z miłością i 
zachętą. Polecam, aby na początku rozmowy określić, jakim czasem dysponujesz. Natomiast 5 minut 
przed zakończeniem rozmowy uprzedź go, aby nie czuł się zlekceważony.  

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

8.  Pytanie: Czy możemy poprosić pacjentów o opłacenie kosztów wysłania leków?  

      Odpowiedz: Skoro złożyliście przysięgę, że nie będziecie brać pieniędzy za leczenie, to uzasadnione 
jest, abyście płacili za przesyłkę w ramach sewy. Jeżeli jednak koszty pocztowe stanowiłyby finansowe 
obciążenie i utrudniały możliwość pomagania innym chorym, wtedy można poprosić pacjenta, aby wysłał 
znaczki pocztowe dla wykorzystania w przyszłych przesyłkach. 

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

9.  Pytanie: Co zrobić, jeśli pacjent przynosi prezent lub oferuje pieniądze czy przysługi?  

      Odpowiedz: Jeśli już mieliście okazję wytłumaczyć pacjentowi, że podpisaliście obietnicę dla Boga, 
aby nie przyjmować pieniędzy lub prezentów, to sytuacja taka zwykle nie powinna mieć miejsca. Jeśli 
pacjent nalega, aby dać pieniądze, to zachęcie go do wpłaty na cele charytatywne według swojego 
wyboru. Gdy pacjent oferuje przysługę lub prezent, wtedy grzecznie, z miłością, ale  stanowczo 
odmówcie. Jeśli pacjent poczuje się zraniony z tego powodu, możecie podziękować mu za jego dobrą 
myśl oraz powiedzieć, że jeżeli otworzycie prezent, to ucieszy was spojrzenie na prezent, ale musicie go 
oddać, albowiem nie możecie nic brać za swoją służbę. Mówiąc pacjentowi, że jego wizyta pomaga wam 
dotrzymać swojej obietnicy służenia, zwykle przyniesie pacjentowi ulgę i dalsza dyskusja będzie zbędna. 

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



 Boskie słowa Mistrza Uzdrowicieli 

“Jakie są główne przyczyny złego stanu zdrowia? Miliony żywych istot wyodrębnione  jako gatunki 
mieszkają na ziemi; utrzymują się przez żywność zabezpieczona przez naturę, zgodnie z naturą. 
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Tylko człowiek jest wyjątkiem. Aby zaspokoić podniebienie i inne zmysły, zmienia skład i 
właściwości rzeczy dostarczonych przez naturę i gotuje, za pomocą wrzenia, smażenie i mieszania, 
tworzy mikstury, które nie mają w sobie energii życia. Ptaki i zwierzęta nie stosują takich 
destruktywnych metod. Spożywają surowe rzeczy i konsumują moc dającą witalną esencję. Więc,  
nie stają się ofiarą wielu chorób, które człowiek sam na siebie ściąga.” 

 …Sathya Sai Baba, “Dobre zdrowie a dobroć” dyskurs, 30 września 1981,  

 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf  

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

W celu usunięcia wrogiego egoizmu, służenie jest najbardziej efektywnym narzędziem. Służenie 
również  wpłynie na osobę, która służy, dla Jedność ludzkości. Ten, kto poświęca swój czas, 
umiejętności i siłę służeniu, nigdy nie dozna porażki, niepokoju oraz rozczarowania, ponieważ 
służenie jest nagrodą. Jego słowo będzie zawsze słodkie i miękkie, a jego gesty uczciwe i 
pokorne. Nie będzie miał wrogów, zmęczenia ani lęku".      
     …Sathya Sai Baba, “Szpitale i zdrowie” dyskurs, 28 sierpnia 1976  

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf 

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

Ogłoszenia  

❖  USA Shepherdstown, WV: AVP warsztaty 11-13 września & 16-18 października 2015 r. i SVP 

warsztat 18-20 września 2015 r., kontakt Susan pod adresem trainer1@usa.vibrionics.org. 

❖  UK London: AVP warsztaty 22-23 sierpnia 2015  r. oraz seminarium przypominające 4 październik 

2015 r., kontakt Jeram pod adresem jeramjoe@gmail.com lub telefonicznie - 020-8551 3979   

❖  Indie Pune, Maha: Przypomnienie & JVP seminarium 10-11 październik 2015 r., kontakt Padma pod 

adresem padmarallabhandi@yahoo.com 

❖  Włochy  Padua, Venice: SVP warsztaty 16-18 październik 2015 r., kontakt Manolis pod 

adresem monthlyreports@it.vibrionics.org 

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

 Dodatek  

Sesja odświeżenia zestawów 108CC odbyła się 11 lipca 2015 r. w Hartford, CT, USA 

Koordynator USA i Kanady 01339…USA zgłosiła duża grupę wykwalifikowanych kandydatów, którzy 
zostali przeszkoleni jako JVP w październiku 2012 r. w Hartford, CT, USA. Healerzy  Ci powinni teraz 
odświeżyć swoje zestawy 108CC dla zapewnienia kombinacjom mocy. W sobotę 11 lipca 9 boksów 
zostało odświeżonych na specjalnej dwugodzinnej sesji. Podczas tej sesji Healer 02867 zrobił 
prezentację na temat organicznej farmy, wykorzystującej wibronikę dla hodowania zdrowych, wolnych od 
zarazków warzyw. Healer 02873…USA pokazał grupie aluminiowe walizki, których używa dla 
przechowania zestawu 108CC (patrz zdjęcie poniżej). Walizka zapewnia bardzo niskie ubytki w 
wyparowaniu kombinacji. Kolejna sesja odświeżenia boksów zaplanowana jest w późniejszym terminie 
jeszcze w tym roku w miejscu, które zostanie ogłoszone.  

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf
http://trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
http://padmarallabhandi@yahoo.com
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
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[Uwaga: Boksy 108CC powinny być odświeżane co dwa lata. Okres działania może być przedłużony o 
dodatkowy rok, poprzez uderzenie każdej buteleczki dziewięć razy o dłoń drugiej ręki. Ta grupa zbliżyła 
się do końca trzeciego roku]. 

Spotkanie doskonalące healerów 19-go kwietnia 2015 roku w Illford, Essex, UK  

 

Jak donosi brytyjski koordynator 02822…UK, którego relacje przygotował healer 03513…UK: warsztat 
doskonalenia został zorganizowany 19 kwietnia,  obecnych było 30 healerów i dwoje gości  czyli dr Jit 
Aggarwal wraz z żoną Hem. Doktor w tym dniu podziękował organizatorowi spotkania - healerowi 02822…UK, 
za jego pracę jako brytyjskiego koordynatora. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych 
punktów tego spotkania przekazanych przez dr Aggarwala:  

1.0 Nowe logo Wibroniki 

Wibroniki Sai ma już od teraz nowe logo i materiały z nowym logo wkrótce zaczną być w użyciu.  

1.1 Zmiany w zestawie wzorcowym 108CC 

Jak i kiedy pojawi się nowa informacja – dotyczy to wzorcowego zestawu 108 wibracji i jego 
aktualizacji. Na przykład, dwa nowe leki zostały dodane do wzorcowego zestawu w kwietniu 2015 roku. 
Healerzy, którzy przesyłają regularnie swoje miesięczne raporty mają możliwość skopiowania 
aktualnych wibracji od regionalnego lub krajowego koordynatora. 

1.2 Przeniesienie wzorcowych 108 wibracji – do naszych zestawów. 

Wszystkie zestawy 108 wibracji wymagają odświeżenia co dwa lata, gdyż ich efektywność obniża się 
wskutek elektromagnetycznego promieniowania.  

1.3 Dodanie CC10.1 Emergencies do leków 

Dr Aggarwal zaleca, aby wszyscy healerzy dodawali CC10.1 Emergencies do swoich leków  przez 
okres trzech miesięcy, w ten sposób chcemy sprawdzić czy efektywność leczenia może zostać 
polepszona, jak to zaobserwowali niektórzy healerzy. Proszę o przekazanie nam informacji zwrotnych. 
Po koniec 3 miesięcy zostanie przeprowadzona ocena.  

1.4 Prowadzenie dokumentacji pacjenta i rzetelność 

Raport miesięczny powinien być przesłany w pierwszym dniu miesiąca, jak to healerzy obiecali w 
swoich deklaracjach „Obiecujemy Bogu”. Healerzy powinni przechowywać oddzielnie podsumowania 
comiesięcznej ewidencji aktywności. W miesięcznym podsumowaniu należy umieścić osobno 
kolumnę pacjentów “Starzy Pacjenci” i “Nowi Pacjenci”. “Zwierzęta” i “Rośliny” i w odpowiedniej 
kolumnie numerycznej listy - nazwisko pacjenta i datę spotkania. To sprawia, że łatwo można dotrzeć 
do danego pacjenta w razie potrzeby oraz przy przygotowaniu raportów miesięcznych. Dodatkowo dla 
każdego pacjenta powinna być sporządzona historia leczenia, obejmująca szczegóły symptomów, 
datę początku leczenia, długość trwania stanu choroby oraz jak się zaczęła, aby zrozumieć przyczynę 
i przebieg leczenia pacjenta.  

1.5 Etykietowanie leków 
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Etykieta na butelce przekazanej pacjentowi z jego numerem zapisanym w waszej książce pacjentów 
ułatwia pracę. Nie piszcie na butelce nazwy choroby czy objawów lecz inicjały chorego. Można 
również wykorzystać ją do umieszczenia pozytywnej nazwy, jak np. „lepsze samopoczucie”, „dobre 
samopoczucie” czy „gojenie”.  

1.6 Przygotowanie leków 

Zawsze przygotowujcie leki na wodzie, gdyż woda jest neutralna i ma najlepsza pamięć wibracji. 
Ponadto kuleczki starczają na dłużej, gdy pacjent rozpuści je i bierze je na wodzie.  

U pacjentów ze śmiertelnymi chorobami priorytetem powinno być to, żeby czuli się wygodnie i 
spokojnie. Leki Wibroniki Sai działają na umysł, pomagają pacjentowi czuć się spokojnie, a tym 
samym poprawiają jakość życia i dodatkowo w pewnym stopniu przedłużają życie. Chociaż czasami 
nie możemy zobaczyć efektów bezpośredniego działania leków, uzdrowienie ma miejsce głęboko w 
nas, w niewidzialny sposób.  

 

 

1.7 Łączenie leków 

Obecna polityką w zakresie przygotowywania leków zezwala na łączenie kilka kombinacji w jednej 
butelce, jeśli uważamy, że pacjent na tym skorzysta. Jednak, powinniśmy zawsze spojrzeć na 
przyczyny przewlekłych chorób i włączyć je do leczenia. Na przykład, jeśli przyczyna jest 
neurologiczna, to korzystne jest dodanie CC18.5 Neuralgia.  

1.8 Zastosowanie nozodów 

 Pani Aggarwal sugerowała używanie nozodów z alopatycznych leków przeciwbólowych jak np.: 
Diclofenac leczący ból. Przy leczeniu nozodem najlepiej podawać go osobno i nie dodawać do niego 
innych wibracji lub innych leków wibronicznych. Jedna z healerek  przypomniała sobie , że kiedy 
leczyła siebie nozodem z leków przeciwbólowych, to ból który miała przez 25 lat ustąpił w ciągu 
tygodnia. Przy leczeniu skutków ubocznych chemioterapii użycie samej karty SR559 Anti 
Chemotherapy czyni cuda. Przygotuj lek w dwóch potencjach – 30C i CM. Alternatywnie nozod, 
najlepiej wykonać z krwi lub włosów, one też są skuteczne.  

 Jeśli lek lub jakaś substancja powoduje wysypkę, swędzenie czy inny objaw, wtedy leczenie 
nozodem z tego samego leku czy substancji może pomóc złagodzić ten objaw. Pacjent cierpiący 20 
lat na przewlekły kaszel, który zaczął się po braniu określonego antybiotyku, otrzymał nozod 
antybiotyku. Kaszel ustąpił w ciągu jednego tygodnia. Na swędzenie można zastosować pojedynczy 
lek SR317 należy jednak mieć na uwadze, że może to doprowadzić do silnego oczyszczania.  

1.9 Leczenie uzależnień w tym palenie 

Dla pacjentów uzależnionych od narkotyków, alkoholu lub tytoniu, przygotowanie nozodów jest 
pomocne. Przy uzależnieniu od tytoniu nozod zrobiony z papierosów należy dawkować TDS. 
Zredukuje to pragnienie palenia. Nie wystarczy powiedzenie pacjentowi, aby przerwał palenie. Jeśli 
żona prosi o lek dla męża, aby rzucił palenie, to najlepiej, aby pacjent przyszedł sam, nie należy 
przekazywać leku przez żonę. Kiedy pacjent jest obecny, należy udzielić mu porady i spytać czy 
szczerze chce rzucić palenie. Jeśli pacjent jest przekonany, poproście go, aby napisał następującą 
afirmację na kartce papieru: „Wiem, że palenie jest szkodliwe dla mojego zdrowia, więc obiecuję 
rzucić palenie‟. Pacjent musi trzymać tą afirmacje w paczce swoich papierosów i czytać ją głośno za 
każdym razem przed sięgnięciem po papierosa. Palenie może być wykorzenione za pomocą tej 
metody.  

2.0 Pytania & Odpowiedz z dr Aggarwal 

2.1 P: Kiedy zaczynamy leczyć nowego pacjenta, czy powinniśmy zawsze zacząć od modlitwy zanim      
włożymy pierwszą pigułkę pod język chorego? 

O: Tak, Swami jest Uzdrowicielem. Leczenie należy rozpocząć od przywołania błogosławieństwa 
Swamiego. Healer powinien podać pierwszą dawkę pacjentowi na wodzie lub kulkę pod język. W ten 
sposób tworzy się połączenie z Bogiem, a healer działa jedynie jako kanał dla Boskiej energii, 
płynącej do pacjenta. Możecie poprosić pacjenta, aby modlił się do dowolnej formy Boga, z którą 
czuje się komfortowo. Jeśli przesyłacie lek pocztą, możecie poprosić pacjenta, aby zadzwonił do was 
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przed zażyciem pierwszej dawki. Healer może wówczas odmówić modlitwę, gdy pacjent jest przy 
telefonie i bierze swoją pierwszą dawkę. 

2.2 P: W Indiach, w większości domów miejskich, stosujemy oczyszczanie wody, gdzie woda jest 
uzdatniana za pomocą promieni UV. Czy taka woda jest dobra dla przygotowania wibronicznych leków? 

O: Gdy woda jest uzdatniona i oczyszczona, to UV promienie już nie występują, a woda jest 
bezpieczna do wytwarzania leków wibronicznych. Każda woda, która jest czysta i bezpieczna do 
picia może być stosowana do wytwarzania leków. Również woda pitna, przechowywana w 
miedzianym naczyniu może być używana. 

2.3 P: Jak długo wibracje utrzymują swoje działanie w kuleczkach? Podręcznik mówi, że przez sześć 
miesięcy. Jednak zostałem poinformowany przez starszego healera, że tylko przez trzy miesięcy. Czy 
mógłbyś to wyjaśnić? 

O: Idealnie, by było gdyby pigułki były przechowywane w harmonijnym i spokojnym środowisku, 
wolnym od promieniowania np. sali modlitewnej, wtedy wibracje w pigułkach przetrwają przez sześć 
miesięcy. Ale jeśli pigułki są przemieszczane i wystawiane na promieniowanie, w tym , 
bezprzewodowe, to wibracje w nich zawarte mogą utrzymywać się krócej, na przykład dwa lub trzy 
miesiące. 

2.4 P: Jeśli podamy osobie cierpiącej z powodu nietrzymania moczu lek na zaparcie CC4.4 
Constipation,to czy nie nasili się nietrzymanie moczu? 

O: Dobrze jest podać CC4.4 dla zmniejszenia zaparcia u pacjenta, cierpiącego również na 
nietrzymanie moczu. Opróżnianie jelit może faktycznie zmniejszyć ciśnienie w pęcherzu. 

2.5  P: Starszy healer powiedziała mi, że kiedy uzupełnia CC butelki świeżym alkoholem, to śpiewa 'Om  
Sri Sai Ram' 108 razy. Odczuwa, że to je ładuje i robi je mocniejszymi. Czy mógłbyś  to potwierdzić? 

O: Nie jest konieczne śpiewanie „Om Sri Sai Ram” 108 razy podczas dolewania spirytusu do butelek 
z kombinacjami. [Nota wydawcy: Każda praktyka, która pomaga healerom natchnąć ich pracę 
pamięcią o Bogu, jaki i oddaniem Swamiemu, jako naszemu Boskiemu Uzdrowicielowi warta jest 
kontynuowania.] 

2.6 P: Gdy pacjent przyjmuje lek na wodzie, czy powinien trzymać wodę w ustach jakiś czas przed 
połknięciem? 

O: Tak, pacjent musi trzymać nawibrowaną wodę w ustach przez minutę przed połknięciem 

2.7 P: Słyszeliśmy, że nozody powodują szybkie uzdrowienia przy leczeniu alergii i uzależnień. Czy AVP 
i JVP, którzy nie mogą robić nozodów, otrzymają ten sam efekt z zestawem108CC? 

O: Nie, nie oczekujemy takich samych wyników z użyciem zestawu 108 wibracji, które otrzymujemy 
używając nozodów, ponieważ leczenie nozodem jest specjalnie skierowane na szczególne stany; 
stąd jest szybszy efekt. 

2.8 P: Jak należy leczyć rwę kulszową? 

O: Na ból przy rwie kulszowej należy podawać CC18.5 Neuralgia sam lub użyć z SR289 Drosera. 
Następnie, zrównoważyć meridiany nerek i pęcherza moczowego stosując SR240 Kidney i SR242 
Liver za pomocą maszynki. 

2.9 P: Co jeszcze możemy zrobić dla leczenia pacjenta cierpiącego na swędzenie nóg wskutek 
nadciśnienia, wówczas gdy wibronika nie działa? U pacjenta kilka lat temu rozpoznano wysokie ciśnienie 
i przepisano alopatyczny lek Perindopryl. Powodował on swędzenie nóg, więc zmieniono go na Ramipril i 
Felidopin. Jednak swędzenie nadal pozostało i ani ajurwedyjskie środki, ani  wibroniczne kombinacje nie 
były w stanie przynieść ulgi. (Nawiasem mówiąc, pacjent nie odczuwał swędzenia podczas wizyty na 
Dalekim Wschodzie). Ponadto u chorego na początku tego roku wystąpił szum i brzęczenie w uszach, 
które nie zostało zredukowane ani wyleczone po zażywaniu kombinacji wibronicznych. Swędzenie i szum 
są znane jako skutki uboczne działanie Rampirilu, Felidopinu, i Perindoprilu. 

O: Zrób nozod używając naraz trzech tabletek z wymienionych środków na nadciśnienie. Nozod 
pomoże usunąć działania uboczne. Karta SR317 Sulphur 30C może być pomocna na swędzenie, ale 
powinna być użyta z ostrożnością, bo możliwe jest wystąpienie mocnego oczyszczania.  

3.0 Komunikat dr Aggarwala 

Dr Aggarwal wezwał healerów do szerzenia świadomości Wibroniki Sai:  
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Musimy zapewnić większą świadomość Wibroniki Sai w całym społeczeństwie, aby ludzie mogli 
korzystać z leczenia, które jest wolne od skutków ubocznych.  

Proszę wykonać swoją część pracy, zachęcając przyjaciół, rodzinę, chorych do korzystania ze strony 
www.vibrionics.org, filmu „Co to jest Wibronika Sai?‟ oraz książki z Międzynarodowej Konferencji. Proszę 
o przekazywanie Biuletynu Wibronika Sai zainteresowanym osobom oraz zapewnienie drukowanych kopi. 
Aby uniknąć nieporozumień nie drukujcie innych, własnych informacji na tych  arkuszach.  

Jeśli jesteście zaproszeni lub organizujecie sesję informacyjną o Wibronice Sai, to uaktualnijcie swoje 
prezentacje PowerPoint, które są już u mnie dostępne. Proszę o poinformowanie mnie o swoich 
potrzebach. Przed prezentacją, w celu weryfikacji informacji, wyślijcie mi swoje osobiste materiały, które 
zamierzacie pokazać.  

Mamy teraz kilku woluntariuszy, którzy przejmują zadania administracyjne Wibroniki Sai w Wielkiej 
Brytanii. Materiały w innych językach (gudżarati i francuski) są w przygotowaniu lub w zamyśle.  

Na zakończenie chciałbym wszystkim podziękować za służbę dla Pana. Jak zawsze nigdy nie zapominaj, 
że Swami jest Uzdrowicielem, a my Jego instrumentami. Miłość i Wiara praktykującego są tym, co ma 
największe znaczenie. One pomagają podnieść wibracje. Utrzymuj swoją wiedzę o Wibronice świeżą i 
aktualną. Przeglądaj podręcznik regularnie i absorbuj nowe informacje dostarczane przez Biuletyn i inne 
źródła wibroniki. Przypomnij pacjentom, że najważniejszym narzędziem do uzdrowienia jest własny 
umysł. Zmiana w myśleniu za pomocą wizualizacji, afirmacji, praktykowanie wdzięczności i przebaczenia 
pomogą wzmocnić proces uzdrowienia. 

 

Jai Sai Ram! 

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


