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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 tamznajduje się 

pole do twojej bezinteresownej służby.”                                           …Sri Sathya Sai Baba 
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Z biurka Doktora Jit K Aggarwala  
Drodzy Praktycy    

Zadzwońcie dla udziału w ofercie 90 urodzin       

Сhciałbym zacząć od ważnego ogłoszenia dla praktyków Wibroniki Sai. Jak wszyscy wiecie, 23 listopada, 
to 90 urodziny naszego ukochanego Bhagawana Sri Sathya Sai Baby. Na tę pomyślną i radosną okazję 
Wibronika Sai zaoferuje dla Swamiego przypadki leczenia za pomocą Wibroniki. Wszyscy Praktycy są 
proszone o przesłanie przypadków, uwzględnimy je w ofercie, którą przedstawimy do naszego Pana. 

Ofiarujemy przypadki, aby wyrazić naszą miłość do Swamiego, bo On jest prawdziwym uzdrowicielem 
każdego pacjenta i nas wszystkich. 90-te obchody urodzin dają nam cenną szansę wyrazić nasze 
przywiązanie do Swamiego jako Jego instrumentów. Czy jest lepszy sposób, aby wyrazić naszą 
wdzięczność za Jego dar niż oferując naszemu Panu owoce sewy, którą On nam powierzył! 

Wszyscy Praktycy mogą brać udział, wysyłając jeden lub więcej opisów przypadków, aby były włączone w 
specjalne na 90 urodziny wydanie Biuletynu Wibronika Sai.  Życzymy, aby każdy region i kraj były 
przedstawione. Włączymy tak wiele, jak to mozliwe, ale wszystkie przypadki skompletowane, które 
złożone w terminie przedstawimy Swamiemu na Jego Urodziny. Resztę - w późniejszych wydaniach.       

Proszę przesłać opisy na news@vibrionics.org możliwie najszybciej. Witamy jak solidne zwykle przypadki, 
typowe dla codziennej praktyki, i nadzwyczajne przypadki. Proszę zapewnić jak najlepiej pełną informację, 
bo to zaoszczędzi czas i pracę. Aby upewnić się, że zebraliście wszystkie informacje, przygotowałem listę 
kontrolną. Proszę kliknąć tutaj click here o szczegóły (Najpierw zaloguj się na stronie  www.vibrionics.org, 
podając nazwę użytkownika i hasło; jeśli potrzebna pomoc to kontakt na news@vibrionics.org.). 

Przypadki będą akceptowane od zaraz do 10 października. Termin 10 października jest twardy. To da 
czas do edycji i sprawdzania każdej brakującej informacji, aby przygotować przypadki do prezentacji i 
publikacji. Proszę nie czekać do ostatniej chwili. Im szybciej wyślecie, tym lepiej, bo to pozwoli nam 
rozpowszechnić naszą pracę. Mamy nadzieję, że wszyscy Praktycy skorzystają z tej cennej okazji.             

Wdzięczność praktykom Kerali za sewę.       

Pragnę wyrazić moje głębokie uznanie dla koordynatora Kerali i jego zespołu praktyków, oni tworzą 
wyjazdy do Prashanti Nilayam dla montażu pudelka 108CC. Te pudełka istotne dla praktykujących 
Wibronikę! To może nie być oczywiste, ale dużo pracy wykonano dla zrobienia tego. Ponadto, podjęli 
odpowiedzialność za zbieranie danych, przygotowywanie, drukowanie i wysyłanie do użytkowników kart 
identyfikacyjnych dla członkostwa stowarzyszenia IASVP. Ich sewa służy praktykom na całym świecie. 
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Ognisko tego wydania: Praktycy Delhi      

Praca różnych grup oddanych praktyków z Delhi jest ogniskiem dzisiejszego wydania. Chcielibyśmy 
pochwalić Delhi-NCR Koordynatora02859...Indie za jej istotny wkład w organizację i kompilacje wielu profili 
praktyków i przypadków, włączając jej samej. Oni dostarczyli inspirujący przykład miłości w działaniu.    

W kochającym służeniu Sai 
Jit K Aggarwal 

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

 Opisy przypadków z użyciem kombo 

1. Choroba Parkinsona i Łuszczyca 02859...Indie    

W marcu 2013 roku 54-letni mężczyzna w stanie nieszczęśliwym przyszedł do praktyka. Poruszał się za 
pomocą dwóch synów. Miał średni stadium choroby Parkinsona, zdiagnozowaną 6 lat wcześniej, z 
powodu której był leczony alopatycznymi lekami w państwowym szpitalu w Delhi, a takoż brał Zandopa 
(świerzbiec właściwy). Ze względu na drżenie, sztywność i ból ciała on był uzależniony od rodziny nawet 
w codziennych rutynowych czynnościach. Narzekał takoż na łuszczycę i odleżyny.  Nie mógł długo spać 
w tej samej pozycji i czuł się bardzo niekomfortowo. Dostał: 
Na chorobę Parkinsona:     
#1. CC18.6 Parkinson’s disease + CC20.2 SMJ tonic…3rd 

Na łuszczycę i odleżyny: 
#2. CC21.10 Psoriasis + CC21.11 Wounds & Abrasions...3rd, doustnie i takoż w olejku kokosowym zewnętrznie. 
Po dwumiesięcznym okresie uwolnił się od problemów ze skórą i dawkę #2 zredukowana do 1rd. Wszystkie 
objawy choroby Parkinsona zmalały o 50%. Był zdolny poruszać się w mieszkaniu bez żadnej pomocy. Spał 
spokojnie i był bardzo szczęśliwy. Widząc jego poprawę, jego lekarz zredukował jego główny lek na chorobę 
Parkinsona o połowę. Pacjent kontynuuje branie #1 3rd. Po następnym miesiącu było blisko 80% poprawy 
jego stanu. Potem pacjent wrócił do pracy na farmie i był kompletnie niezależny, a jego lekarz zredukował 
relaksanty. On i jego rodzina byli przytłoczeni I bardzo wdzięczni Panu za wybawienie.                                                   

Przerwał branie #2 ale kontynuował  #1 prze trzy kolejne miesiące przed tym, jak kontakt z praktykiem 
został przerwany. 

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

2. Zainfekowane stopy 02859...Indie  

Praktyk pisze: W kwietniu 2011 roku ukończyłem 3-dniowy kurs Pomocnika Wibropraktyka (AVP) 
odbywający się w moim mieście z jedyną modlitwą być w stanie pomóc chociaż jednej osobie. Niedługo 
potem dostałem swojego pierwszego pacjenta. Natknąłem się na bardzo biedną pani z opuchniętą, 
ropiejącą się lewą stopą. Ona kulała i trudno jej było jej wykonywać codziennie obowiązki, aby zarobić 
chleb codzienny jako pokojówka u jednego z moich krewnych. Cierpiała z tego powodu przeszło dwa 
tygodnie. Dałem jej:                            
CC21.1 Skin tonic + CC21.11 Wounds & Abrasions...6rd 

W ciągu tygodnia ropa zniknęła, obrzęk ustąpił i ona nie odczuwała bólu. Teraz była zdolna chodzić i 
wykonywać swoją pracę. Następnie dawkę zmniejszono do 3rd na trzy dni i 1rd przez następny tydzień.                 

Komentarz Praktyka:              
Pacjentka była kompletnie uzdrowiona bez straty czasu i pieniędzy na leczenie alopatyczne. Ja byłem 
pełen podziwu, wdzięczności i głębokiego poczucia odpowiedzialności za  wykonanie sewy z największą 
szczerością. Następna podróż była dla mnie pełna pokory i robię regularnie sewę w obszarach slumsów. 
Miłość i łaska Swamiego nadal płyną.                           

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

3. Ból zęba, Pica i wypadanie włosów 02859...Indie  

W maju 2013 roku 22-letni pacjent narzekał na dużą wrażliwość na zimne czy gorące jedzenie, które 
powodowało ból zębów. Od dzieciństwa był takoż przyzwyczajony do jedzenia kredy i innych nie 
odżywczych substancji. W ciągu poprzedniego miesiąca jego włosy wypadały i siwieli i on był 
zaniepokojony swoim wyglądem. Dostał:                              
Na ból zęba i pica:     
#1.  CC11.6 Tooth infections + CC15.4 Eating disorders…3rd 
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Na problemy z włosami: 
#2. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC15.1 Mental & Emotional tonic...3rd 

Po 3 tygodniach zawiadomił, że ból zęba ustąpił, pragnienie jedzenia obniżyło się do  80% i wypadanie 
włosów zmalało na 80%. Po dwóch miesiącach leczenia jego pozostałe dolegliwości były kompletnie 
uleczone i on był bardzo szczęśliwy. Dawkę zredukowano do1rd i kontynuowano przez miesiąc.     

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

4. Egzaminacyjny stres 02859...Indie  

Ogarnięci paniką rodzice 17-letniej dziewczyny zgłosili się do praktyka w połowie stycznia  2014 roku. Ich 
córka była doskonalą studentka cały czas, ale była pod presją społeczną i akademicką kiedy pisała 
egzaminy w klasie [Nota wydawcy: Są to wysokiej stawki egzaminy dla uczniów indyjskich szkół średnich, 
wymaganych dla przyjęcia na studia] Ona straciła wiarę w siebie i uznała za niemożliwe aby przypomnieć 
sobie, a następnie wyrazić siebie w warunkach egzaminacyjnych. Dostała:                         
NM5 Brain TS + BR4 Fear + BR6 Hysteria + SM1 Removal of entities + SM2 Divine protection + SM6 Stress + SM9 
Lack of confidence + SM41 Uplift + SR218 Base chakra + SR222 Sacral chakra + SR227 Coral…6rd w wodzie 

Po tygodniu czasu rodzice zawiadomili o znacznej poprawie. Studentka wróciła na tor i ciężko pracuje. Dawkę 
zredukowano do 3rd  na dodatkowych 15 dni. Studentka teraz stała się sobą. Dawkę w związku z tym 
zredukowano do 1rd i kontynuowano do końca egzaminów w ostatnim tygodniu marca. Studentka radzi sobie 
bardzo dobrze na egzaminach i znowu żyje z wiarą w siebie. 

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

5. Depresja, ból karku 02859...Indie  

27-letni student skarżył się na mocny ból karku przez ostatnie trzy lata i poszukiwał leczenia w marcu 
2015 roku. Leczenie alopatyczne żadnego długotrwałego złagodzenia nie dało. On takoż powiedział, że 
wskutek różnych trudności w jego życiu on cierpiał na depresję, niską samoocenę i okolicznościowe 
jąkanie. Wyglądał na opuszczonego. Dostał:            
For neck pain: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC20.1 SMJ tonic + CC20.5 Spine…3rd 

Na mentalne i emocjonalne problemy: 
#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities…3rd 

W środku maja bóle karku ustąpiły, ale z innymi problemami on czul się na 80% lepiej. Wydawał się 
bardzo szczęśliwy. Remedia przedłużono do następnego miesiąca 3rd i potem obniżono do 1rd. Skoro 
stresujące warunki dalej trwają, pacjent kontynuuje branie remedium 1rd w sierpniu 2015 roku. 

Komentarz Praktyka:                
Kiedy chłopak zawiadamiał, że ból jego szyi ustąpił, on był bardzo szczęśliwy, a dla mnie to był 
przytłaczający moment, bo przy naszym pierwszym spotkaniu on czuł się strasznie przygnębionym. 

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

6. Depresja podczas menopauzy 02859...Indie  

W styczniu 2015 roku 49-letnia kobieta zawiadomiła Praktyka, że zawsze była nieszczęśliwa i traci 
poczucie celu w życiu. Innej przyjaznej osobie powiedziała, że nie ma chęci więcej do współdziałania z 
ludźmi. Częstotliwość jej okresów była takoż nieregularna. Dostała:                        
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC8.6 Menopause…3rd 

W ciągu tygodnia ona zgłosiła, że była przyjemnie zdziwiona, jak dobrze działa remedium. Po dwóch 
tygodniach leczenia w marcu zawiadomiła, że poczuwa się kompletnie wyleczoną, spokojną i zadowoloną. 
Dawkę zredukowano do 1rd na miesiąc, po czym ona była dalej zredukowana do 1rt. W sierpniu 2015 
roku pacjentka pozostawała na podtrzymującej dawce 1rt. Jej okresy kompletnie zanikły. Obecnie jest 
zwolennikiem Wibroniki i skierowała wiele pacjentów do praktyka.                                      

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

7. Egzema 11569...Indie  

60-letnia kobieta cierpiała na egzemę pod oczyma przez okres od 5 do 6 lat. Okolica była opuchnięta. 
Próbowała leczenia alopatycznego z ograniczonym efektem, a obrzęki pozostawały. 5 maja 2015 roku 
dostała:                                          
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.6 Eczema…3rd w wodzie 
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#2. CC21.6 Eczema…2rd w wodzie zewnętrznie aplikować.  

Przez pierwsze t0 dni nie było obserwowano zmian. Poprawa nastąpiła po zwiększeniu dawki #1 do 1 
dozy co 10 minut na godzinę dziennie. Po trzech dniach obrzęk w obszarze dotkniętym widocznie zmalał 
(patrz foto niżej: lewe przed, prawe po leczeniu). Egzema zmalała na 80%. Dawka #1 była zmieniona na 
6rd na dwa tygodnie, następnie 3rd na miesiąc. W tym czasie egzema kompletnie ustąpiła. #1 
kontynuowano 1rd przez następnych dwa tygodnie. 

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

8. Przewlekłe problemy z oddychaniem 11569...Indie  

47-letnia kobieta szukała leczenia przewlekłych problemów z oddychaniem. Zgłosiła się  z zapaleniem 
płuc. To było jej drugie zmaganie. Ona cierpiała na nawracające choroby układu oddechowego, w tym 
zapalenie oskrzeli, anginy i ucisk w klatce piersiowej od 40 lat. Brala leki alopatyczne, ale ucisk w klatce 
piersiowej nie był wyleczony. U niej była takoż gruźlica i podrażnienie jelit przez 13 lat. Ponieważ 
zapalenie płuc i problemy klatki piersiowej nurtowały ją najbardziej, to zaczęto wibroleczenie 29 kwietnia 
2015 roku od: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.7 Throat 
chronic…3rd w wodzie 

Po trzech dniach ulgi nie było, więc dawkowanie zmieniono na jedną dawkę co 10 minut przez jedną 
godzinę dziennie. Pod koniec siódmego dnia ucisk klatki piersiowej znacznie zmniejszył się. Wtedy 
dawkowanie zmieniono do 6rd na trzy dni, z następującym 3rd na miesiąc. Podczas tego okresu jej 
zapalenie płuc i ucisk klatki piersiowej zostały wyleczone. Nadal brała 1rd przez tydzień przed 
ukończeniem leczenia. Następnie odeszła, więc inne problemy nie mogły być leczone.                     

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

9. Łuszczyca skalpu 11569...Indie  

50-letnia kobieta cierpiała na łuszczyce skalpu (białe łuski) z tyłu głowy przez dziesięć lat. Jej było zastosowano:                 
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.10 Psoriasis…3rd w wodzie 

#2. CC21.10 Psoriasis …3rd w wodzie do stosowania zewnętrznego 
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Po trzech dniach była umiarkowana poprawa. Wtedy dawkowanie #1 zmienili na jedną dawkę co 10 minut 
na godzinę dziennie, przez następnych siedem dni i łuszczyca zmalała na 90%. Obydwa #1 i #2 
kontynuowano 3rd jeszcze przez miesiąc. Pod koniec tego terminu łuszczyca całkowicie zniknęła, więc #2 
odstawiono. W sierpniu 2015 roku pacjentka Kontynuowała branie #1 1rd jako środek zapobiegawczy.  

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

10. Wisząca roślina 11569...Indie  

Liście domowej rośliny zwisały około miesiąca (na foto poniżej po lewej), pomimo regularnego podlewania. 
Roślina dostała:                             
CC1.2 Plant tonic…w wodzie 

Ona wyzdrowiała kompletnie w ciągu 24 godzin po pierwszej dawce. Foto ‘potem’ (poniżej , prawe) 
zrobiono na następny dzień. 

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

11. Ropnie i swędzenie na nodze 11570...Indie  

11-letni chłopak z biednej rodziny został przywieziony do Praktyka 27 kwietnia 2015 roku z ropniami i 
swędzeniem prawej nogi trwających 6-7 miesięcy. Zwykły lekarz leczył go zastrzykami i obiecywał 
kompletne wyleczenie. Chłopiec miał 20-30% poprawy na początku. Potem infekcja nawróciła do 
poprzedniego poziomu. Pacjent dostał:                           
#1. CC12.2 Child tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions…3rd 

#2. CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions …2rd w olejku kokosowym lokalnie.  

Po 15 dniach miała miejsce 50% poprawa; a po miesiącu leczenia nastąpiło polepszenie w granicach 90%.  

Po tym chłopiec wrócił do swojej wsi na letnie wakacje i zaniechał leczenie. 28 czerwca był przywieziony 
z powrotem do praktyka. Infekcja na prawej łydce ustąpiła i skóra była zagojona. Ale nowa infekcja była 
widziana na prawym udzie i lewej nodze (patrz zdjęcia poniżej)                                 

Pacjent dostał  #2 dla lokalnej aplikacji i takoż:        
#3. CC12.2 Child tonic + CC17.2 Cleansing + CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions…3rd  

Dostał mocnego oczyszczenia w pierwszych 5-6 dni leczenia. Symptomy pogorszyły się, ale były do 
zniesienia, więc leczenie trwało dalej. Później infekcja zaczęła powoli ustępować . Ojciec chłopca dostał 
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poradę utrzymywać właściwą higienę, trzymać osobno ręcznik dla dziecka i prania osobno ubrania oraz 
dodawania antyseptyków.                                 

2 sierpnia 2015 roku, trzy miesiące po początku leczenia, pacjent informował, że jest wyleczony.  
Przebarwienie skóry poblakło (patrz zdjęcia poniżej). Został poproszony, aby kontynuować oba #1 i #2 
1rd przez następny miesiąc przed przerwaniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarz Praktyka: 

Praktyk jest głęboko wdzięczny, będąc częścią Boskiego uzdrawiania.. 

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

12. Niestrawność, Chlamydia, Menopauza i pęcherze w ustach 11572...Indie  

29 kwietnia 2015 roku 49-letnia kobieta poszukiwała leczenia wielu problemów zdrowotnych, na które 
chorowała przez ostatnie trzy lata. W śród nich niestrawność, wzdęcia, alergie pokarmowe a także 
Chlamydia i dyskomfort wskutek menopauzy, w tym nadzwyczajna suchość pochwy, uderzenia gorąca i 
depresja z huśtawką nastrojów.    

U niej takoż mogły rozwijać się pęcherze w ustach, jak tylko zaczynała jeść. Pęcherze były nie tylko ze 
względu na alergie pokarmowe, ale takoż z dowolnej żywności o smaku jakimś innym niż sól. Pęcherze 
mogły pojawić się w każdym czasie, nawet bez jedzenia czegokolwiek. Jej niestrawność mogła 
spowodować wzdęcia i dać jej ekstremalne bóle głowy i wymioty. Przeszła różne testy diagnostyczne i 
próbowała wiele leków alopatycznych, ale nadal było źle. Pacjentka dostała:        
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Na zaparcia, chlamydię i menopauzę:        
#1. CC4.4 Constipation + CC8.5 Vagina & Cervix + CC8.6 Menopause…3rd 

Na wzdęcie i pęcherze:             
#2.CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion + CC11.5 Mouth infections + CC21.2 Skin infections + CC8.1 Female 
tonic…3rd 

Na pęcherze w ustach zrobione w wodzie, dla aplikacji zewnętrznych: 
#3. CC11.5 Mouth infections + CC21.2 Skin infections…po potrzebie 

Po 10 dniach leczenia pacjentka zgłosiła znaczną poprawę. Częstotliwość pęcherzy w ustach drastycznie 
spadla do jednej wysypki co trzy dni. Była blisko 20% ulga w innych objawach też. Pacjentka otrzymała 
dodatkowe wsparcie:                                          
Na alergie pokarmowe: 
#4. CC4.10 Indigestion…po potrzebie 

Problem jej niestrawności był rozwiązany do końca drugiego tygodnia. Pozostałe objawy stopniowo 
rozwiązywano w kilka etapów. Następnie pęcherze w jamie ustnej były łagodzone i objawy menopauzy 
oraz zaparcie były wyleczone. Ta regeneracja miała miejsce w okresie około ośmiu tygodni od początku 
leczenia. W sierpniu 2015 roku ona zostaje uwolniona od objawów za wyjątkiem pęcherzy w jamie ustnej. 
Teraz oni powracają czasami podczas jedzenia pikantnych dań, blisko jednego razu na dwa miesiące. 
Kontynuuje branie remediów w tych samych dawkach, bo boi się powrotu poprzednich problemów. Inną 
przyczyną dla kontynuacji jest to, że ma komfort z Wibroniką i wie, że nie będzie ubocznych efektów. 

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

13. Ból ciała, ataki psychiczne i niskie ciśnienie krwi 11573...Indie  

23 kwietnia 2015 roku 64-letni mężczyzna , emerytowany elektryk, przyszedł do praktyka w towarzystwie żony i 
młodszego syna. Oni podtrzymywali go, bo on nie mógł chodzić i takoż opowiedzieli jego historię choroby, 
ponieważ pacjent był słabo słyszącym. Przez dłuższy czas on cierpiał na ból i zapalenie całego ciala,  
nieregularne oddawanie moczu, bardzo mało jadł i miał ciężką apatię. On walczył  z tymi  objawami z przerwami 
przez 20 lat. Zdrowie pacjenta zostało głęboko dotknięte przez historię z traumatycznymi urazami. On spadł z 
elektrycznego słupa 20 lat temu wskutek szoku elektrycznego i mocno złamał prawą nogę (musiał być włożony 
pręt). Miał usunięcie wyrostka robaczkowego 15 lat do tylu, i był paraliżowany po wylewie krwi do mózgu 13 lat 
do tyłu. Miał problem ze słuchem przez 35 lat, ale został wyposażony w aparat słuchowy w obu uszach tylko 2 
lata wcześniej.  Pacjent cierpiał na ataki psychiczne (koszmary nocne, napady depresji, paranoi o czarnej magii 
itd) nieokreślonego okresu. Był dobrym pracownikom przez cale życia, ale cierpiał na znaczny stres w miejscu 
pracy wskutek niesprawiedliwego traktowania. W trakcie godzinnego spotkania pacjent był pobudzony i stale 
mówił do siebie, niezależnie od tego, o czym była dyskusja dotycząca jego. Nie mógł ani siedzieć ani stać więcej 
niż kilka minut ze względu na ból ciała. Przyszedł do Praktyka jak do ostatniej instancji, ze względu na to, że 
żadne przepisane leki, łącznie z przeciwbólowymi, jak wydawało się nie pomagały. Trzymał ręce złożonymi w 
błagalnej pozycji oczekując na jakoś ulgę. Pacjent dostał:                                 
#1. CC3.6 Pulse irregular + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 
Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 
Muscles & Supportive tissue…w wodzie , co 10 minut przez 2 godziny, potem 6rd do poprawy.      

Po dziesięciu dniach (3 maja 2015 roku), jego syn zgłosił, że pierwszych 3 dni leczenia jego ojciec stale 
mówił “Patrz, to też mi nie pomaga”, ale po kolejnych 7 dniach było niezwykle polepszenie jego stanu. 
Obecnie jego ból i stan zapalny prawie ustąpiły, on powoli wraca do dawnego siebie i również odzyskuje 
zdolność do snu. Zaczął domagać się swoich ulubionych potraw, zrobił się bardziej świadomy 
otaczającego świata. Przede wszystkim był szczęśliwy.                              

Po 15 dniach u niego wystąpiło niskie ciśnienie (rodzina nie zawiadomiła praktyka o jego tendencji 
podczas pierwszego spotkania). Gdy to było stwierdzono, leczenie pacjenta zmieniono na:     
#2. CC3.2 Bleeding disorders + #1...4rd 

Po miesiącu odznaczono znaczne polepszenie wszystkich objawów. Dawkowanie obniżono do 3rd na następnych 
15 dni. Po dalszej poprawie jego dawkowanie zredukowano do 2rd w lipcu 2015 roku. A w sierpniu 2015 roku on 
kompletnie wyzdrowiał i kontynuuje branie #2 …1rd.  W miarę poprawy w toku wibroleczenia, jego lekarz 
zredukował alopatyczne leki, a teraz zdecydował o kompletnym przerwaniu leczenia.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
=============================================================================
============================================================== 
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14. Wirusowa gorączka 11573...Indie  

Praktyk pisze: Nasza młodsza 9-letnia córka chorowała na kaszel, ból głowy, ból gardła i przeziębienie 
przez dwa dni. Kiedy miesięczne szkolne testy zaczęły się, ona poszła do szkoły mimo swojej choroby. 
Na wieczór drugiego dnia ja przygotowałem:                

#1. CC9.2 Infections acute + CC11.3 Headaches + CC12.2 Child tonic + CC19.2 Respiratory allergies…3rd  

Dwie dawki jej dano przed pójściem do łóżka. Ale skoro gorączka i kaszel zwiększyły się w nocy, to 
środek był modyfikowany do:          

#2. CC9.2 Infections acute + CC11.3 Headaches + CC12.2 Child tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 
Chest Infections chronic + CC19.6 Cough chronic …w wodzie co 10 minut od północy do 2 w nocy.     

Do szóstej rano wszystkie symptomy ustąpiły, poszła do szkoły jak zwykle. Leczenie trwało tydzień.                       

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

15. Cukrzyca 11573...Indie  

Żywa, wesoła 47-letnia kobieta przyszła do praktyka 10 kwietnia 2015 roku z wielu problemami. Ona 
przeżyła wylew do mózgu 18 lat temu po przedawkowaniu homeopatycznych środków. Na szczęścia ona 
wyszła z tego. Rok później u niej zdiagnozowano guza łagodnego szyjki macicy. Ona takoż cierpiała od 
bólu, zapalenia i skurczów w ramionach i nogach, na co brała alopatyczne leki. Piętnaście lat do tyłu, u 
niej była zdiagnozowana cukrzyca i cały czas ona dostawała insulinę, ale cukier krwi u niej nie był dobrze 
kontrolowany. Dostała:                     
For diabetes: 
#1. CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic…3rd 

Po 12 dniach leczenia (22 kwietnia 2015 roku) pacjentka radośnie informowała Praktyka, że po raz 
pierwszy za 15 lat cukier jej krwi jest pod kontrolą: więc insulina była zredukowana. Teraz Praktyk zaczął 
leczyć ją drugim środkiem:                        
Na zapalenie, ból i skurcze:       
#2. CC3.7 Circulation + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…3rd 

W sierpniu 2015 roku pacjentka calkowicie pozbyła się zapalenia i skurczów, więc #2 wycofany. 
Pacjentka kontynuuje #1 z celem dalszej poprawy poziomu cukru we krwi.  

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

16. Migreny, nadciśnienie, hemoroidy 11573...Indie  

W maju 2015 roku 73-letni człowiek przyszedł po leczenie migreny, od której cierpiał z dzieciństwa. 
Schorzenie to prawdopodobnie odziedziczył, bo inni członkowie rodziny mieli ten sam problem. Pacjent 
odmówił podać inne szczegóły jego historii choroby. Był bardzo aktywny, ale był w obliczu trudnych 
problemów rodzinnych Dostał:                     
#1. CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3rd  

Po miesiącu leczenia nie nastąpiło polepszenie w jego chorobie i rozwinęło się wysokie ciśnienie krwi 
takoż. Pacjent nie był skóry powiedzieć o możliwych przyczynach mimo wielu namawiań praktyka. 
Jednego dnia pacjent zgłosił się do Praktyka i powiedział mu nieśmiało, że on cierpi na krwawienie z 
hemoroidów przez ostatnie 2 lata. Próbował wszystkiego, aby pokonać ten problem, ale bez skutku. Kiedy 
jego wcześniejsze wibrośrodki wyczerpały się, pacjent dostał:                                                
#2. CC3.2 Bleeding disorders + CC3.3 High Blood Pressure (BP)  + CC4.4 Constipation + CC10.1 
Emergencies + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3rd 

Następnego poranka krwawienie ustąpiło. Migreny i nadciśnienie znacznie złagodniały, i on był zdolny 
wznowić swoje rutynowe zajęcia. W ciągu dwóch dni jego hemoroidy były kompletnie wyleczone. Jego 
mentalność zaczęła się poprawiać. Po 15 dniach migreny pacjenta i nadciśnienie były pod kontrolą. 
Używanie CC10.1 Emergencies w #2 było przerwane i leczenie kontynuowano z:  
#3. CC3.2 Bleeding disorders + CC3.3 High Blood Pressure (BP)  + CC4.4 Constipation + CC11.4 Migraines + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…2rd 

W sierpniu 2015 roku branie CC3.2 Bleeding disorders w #3 wycofano i pacjent zażywa podtrzymujące 
kombo:                          
#4. CC3.3 High Blood Pressure (BP)  + CC4.4 Constipation + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic…2rd 

Żadne zmiany nie były planowane na przyszłość oprócz stopniowego obniżenia dawkowania. 
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Komentarz Praktyka:                                                                                                                                    
Ważne jest odznaczyć, że kompletnie wyleczenie jest mozliwe kiedy pacjent podzieli się wszystkimi 
problemami z praktykiem.           

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

17. Ból gardła, kaszel i chrypka 11574...Indie  

75-letni samotny człowiek cierpiał na ból gardła, kaszel i chrypkę przez poprzednich dwa tygodnie. 
Praktyk przygotował:                                   
CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...3rd 

Po dwóch dawkach był zdolny wydalić plwociny i poczuł, ze gardło oczyściło się. Kontynuował leczenie 
przez dwa tygodnie. Jego Choroba była wyleczona i jego glos odzyskany kompletnie.             

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

18. Przewlekły ból gardła, kolana i uderzenia gorąca 11964...Indie  

54-letnia kobieta przyszła z narzekaniem na infekcję gardła, ból kolana i uderzenia gorąca. Cierpiała na 
kaszel, ból gardła, swędzenie w gardle i chrypkę przez ostatnie dwadzieścia lat. Symptomy nasilały się po 
posiłku, kiedy ona odczuwała bryłkę w gardle. Była takoż ekstremalnie uczulona na wszystko kwaśne. W 
przypadku, gdy stan gardła pogarszał się, co mogło nastąpić raz każde dwa lub trzy miesiące, ona brała 
antyalergiczne alopatyczne leki, które dawały chwilową ulgę. Miała ból kostki przez cztery lata wskutek 
zapalenia powięzi podeszwy, na co środki przeciwbólowe dawały tylko krotką ulgę. U niej zaczęły się 
uderzenia gorąca dwa lata temu i miała co najmniej dwa lub trzy epizody dziennie.  

Jej smutne zachowanie sugeruje, że ona poddała się swojemu losowi i wykonywała swoje codzienne 
obowiązki dzięki sile woli. W momencie, kiedy zaczęła brać wibroleczenie, ona nie zażywała żadnych 
innych leków. 10 grudnia 2014 roku praktyk dał jej:                 
Na powięzi podeszwy, kaszel i uderzenia gorąca: 
#1. NM3 Bone I + NM6 Calming + NM8 Chest + NM10 Climacteric + NM32 Vein Piles + NM36 War...3rd 

Na ból i przewlekłe problemy z gardłem: 
#2. NM59 Pain + NM71 CCA...6rd 

Na siódmy dzień pacjentka zgłosiła 75% redukcji bólu kolana i uderzeń gorąca i 50% redukcji problemów 
z gardłem. Dawkowanie #2 zmniejszono do 3rd. W ciągu miesiąca pacjentkę totalnie uwolniona od 
melancholii i ona zgłosiła, że jest 80% poprawy ogólnego stanu zdrowia. U niej nie było bólu i nie 
odczuwała grudki w gardle. Praktyk przygotował nowe remedium, aby zamienić  #1 i #2. W nowym kombo 
NM8 Chest i NM7 CCA były wyłączone. NM2 Blood i SM40 Throat były dodane, aby wzmocnić ogólną 
kondycję i leczyć przewlekłe problemy:                                                             
#3. NM2 Blood + NM3 Bone I + NM6 Calming + NM10 Climacteric + NM32 Vein Piles + NM36 War + NM59 Pain 
+ SM40 Throat...3rd 

Pod koniec dwóch miesięcy ból kompletnie ustąpił, jej gardło wróciło do normy i uderzenia gorąca były 
znacznie rzadsze, występując raz na kilka dni. Odtąd nie było bólu I żadnej jawnej infekcji, NM2 Blood, 
NM36 War i NM59 Pain wycofano. Pacjentce dano świeże kombo dla leczenia pozostałych przewlekłych 
chorób:                   
#4. NM3 Bone I + NM6 Calming + NM10 Climacteric + NM32 Vein Piles + SM40 Throat...3rd  

W terminie trochę mniejszym niż trzy miesiące pacjentka była kompletnie wyleczona i była nawet zdolna 
cieszyć się kwaśnymi owocami. W lipcu 2015 roku nie ma objawów, dawka zredukowana do 1rd. Cala 
rodzina przeszła na Wibronikę Sai, będąc świadkami jej poprawy i leczenia.           

Komentarz pacjentki :   
Jestem z Delhi, w Indiach. Cierpiałam na wrażliwość gardła przez prawie dwadzieścia lat. Często miałam 
ataki kaszlu i ucisk w gardle, Bojąc się początku kaszlu, czasami, nawet unikałam rozmów z przyjaciółmi. 
Z czasem mój głos zrobił się chrapliwy i ja nie mogłam jeść nic kwaśnego czy cieszyć się zimnym 
napojem. Leki antyalergiczne czy antybiotyki mogły dawać mi tylko tymczasową ulgę. Aby dodać do 
moich nieszczęść, to około trzech lat temu dostałam okropnego bólu w lewej pięcie i kostce. Choroba była 
diagnozowana jako zapalenie powięzi podeszwy. Żadna ilość leków alopatycznych nie mogła dać ulgi. 
Uderzenia gorąca przez ostatnie dwa lata były ostatnią kropla aby pogrążyć mnie w całkowitej rozpaczy. 
Wlekłam dalej swoje życia w mechaniczny sposób, pogodzona ze swoim losem.               

10 grudnia 2014 roku, dzień po naszej rocznicy ślubu, dostałam najlepszy prezent w moim życiu przez 
mojego męża w postaci błogosławionych środków Wibroniki Sai. Odtąd moje życie było serią cudownych 
wydarzeń. Nie pamiętam dnia, kiedy czułam się tak dobrze fizycznie i psychicznie. Minęło sześć miesięcy 
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i teraz cieszę się wolnością, zwłaszcza kiedy jem kwaśnie owoce i delektuje się zimnymi napojami. Nie 
mam bólu w kostkach i mogę nosić obuwie każdego rodzaju, który mi się podoba. Byłam takoż 
wprowadzona w świat Wibroniki i robię usługę pomagając w przygotowaniu remediów. Członkowie mojej 
rodziny zostały zmienione przez wibroniczne leczenie calkowicie. Patrzę do przodu, chcę być healerem. 

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

19. Rozległy zanik mózgu i depresja 11964...Indie  

82-letni człowiek cierpiący na wiele dolegliwości zamknął się w sobie 14 stycznia 2015 roku. Przestał 
ruszać się, nie chciał jeść, ani brać leków, miał zanik pamięci, nie rozpoznawał nikogo. Przyjęty do 
szpitala, gdzie stwierdzono duży zanik mózgu, ostry stan parasomnii, zaburzenia sensorium i demencję. 
W szpitalu stan dalej pogarszał się. Czasami była stosowana przemoc ze strony personelu 
pielęgnacyjnego. Przestał zażywać leki. Lekarze wypisali jego ze szpitala  po 15 dniach, mówiąc że 
przypadek był beznadziejny.                                     

5 lutego 2015 roku syn pacjenta skontaktował się z praktykiem i prosił go odwiedzić pacjenta, bo ten nawet nie 
otwiera oczy.  Praktyk rozmawiał z pacjentem w osobnym pokoju. Po niektórej natarczywej perswazji i 
przekonującej rozmowie pacjent otworzył oczy i powiedział, że odczuwał dużo bólu w całym ciele. Dzięki łasce 
Swamiego on wziął vibhuti I zgodził się przyjmować lek wibro. Dostał: 
Na zmieszanie mentalne, demencję i utratę chęci do życia: 
#1. NM2 Blood + NM5 Brain TS + NM6 Calming + NM7 CB7 + SR268 Anacardium + SR425 Clematis + SR344 
Avena Sat + SR428 Gorse…3rd 

Na osłabienie: 
#2.  SM41Uplift…6rd 

Dla pozytywności w otoczeniu pacjenta:        
#3.  CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic…3rd w wodzie dla rozpraszania w pokoju 
wokół łóżka  

Syn pacjenta zbierał remedia, ale nie dawał je swojemu ojcu, bo wynikły swojego rodzaju obawy, 
dotyczące leczenia ze strony członków rodziny. Po trzech dniach syn w końcu zwyciężył i zaczął dawać 
remedia 8-go lutego. Na trzeci dzień pacjent wstał z łóżka, w 10 dniu zaczął przyjmować twardy pokarm, 
a na koniec drugiego tygodnia leczenia zaczął samodzielnie chodzić do toalety. Zaczął takoż 
rozpoznawać ludzi i samodzielnie przychodził do stołu na obiad. Tak jest, gdy praktyk odczuwa Boską 
moc w pełnym przepływie i jest świadkiem cudownych działań Jego remediów. Oczywiście, rodzina 
pacjenta takoż uznała to za cud.                

Pod koniec trzeciego tygodnia leczenia u pacjenta było 80% poprawy kondycji. Po 40 dniach on całkiem 
wyzdrowiał w sensie czujności i zaufania; był wesoły i rozmowny.                             

Następnie pacjent skarżył się na rozwój drżenia w jego prawej ręce. Dlatego NM43 Tremors był dodany 
do #1:  
#4. NM43 Tremors + #1.   

#2 przerwano.                

Po dwóch tygodniach drżenie ustąpiło w 100%.  

Ten starszy pacjent, który poszedł siać, w pełni wyzdrowiał w ciągu mniej niż dwa miesiące wibroleczenia. W sierpniu 
2015 roku on jest bardzo czujny szczęśliwy i nie ma utraty pamięci. Dalej bierze #4 – dawkę podtrzymującą.  

Komentarz syna pacjenta:              
Mój ojciec był operowany na wymianę swojego starego rozrusznika na koniec listopada 2014 roku. Po 
otrzymaniu nowego kombi rozrusznika on był w domu, gdy w połowie 2015 roku u niego wystąpiła 
gorączka, a następnie przestał rozpoznawać osoby. Stracił pamięć krótkotrwałą i zaczął pamiętać dawne 
rzeczy z przeszłości.                

Został znowu przyjęty do szpitala i neurolog rozpoznał u niego rozległy zanik mózgu, ostre splątanie i 
zmienione sensorium. Po 15 dniach nie było oznak polepszenia. Raczej stał się uparty, jak również, 
zatrzymał wszystkie ruchy i odmówił przyjęcia nawet leków. Wydawało się, że zrezygnował z życia. 
Lekarze poradzili nam, aby zabrać go do domu, ponieważ byli bezradni. W domu stan dalej pogarszał się, 
bo on nie chciał jeść, otworzyć oczy i wstać z łóżka. Nasz cały dom został wywrócony do góry nogami i 
rodzaj mroku ugruntował się w nim.                     

Pewnego dnia jeden ze starych przyjaciół odwiedził go i po zobaczeniu w takim stanie poradził nam udać 
się do wibropraktyka. Nie słyszeliśmy o Wibronice wcześniej, ale byliśmy w stanie, w którym zazwyczaj 
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wierzą każdej możliwej rzeczy. Zadzwoniłem do Praktyka i wyjaśniłem sprawę. Był on na tyle uprzejmy, 
że przyszedł do naszego domu. To było blisko 5-go lutego. Początkowo trzeba przyznać, że członkowie 
rodziny byli niechętni. Ale przekonałem ich i zacząłem leczenie trzy razy dziennie po otrzymaniu leków. 
To był tylko cud i nic innego.                                

Na trzeci dzień leczenia mój ojciec wstał z łóżka i zaczął jeść owoce. Zaczął rozpoznawać ludzi i 
wykazywał zainteresowanie ćwiczeniami  fizycznymi zaleconymi przez fizjoterapeutę. Po  dziesięciu 
dniach jego wyzdrowienie faktycznie przyśpieszyło i radośnie zaczął ruszać się wokół i zaczął 
komunikować się z przyjaciółmi i krewnymi kiedykolwiek oni przychodzili. W ciągu miesiąca jego pamięć 
kompletnie wróciła. Spożycie jedzenia zwiększyło się i on zaczął brać leki na inne dolegliwości takoż. 
Jego upór odszedł. Jeśli nie to, to co to jest cud!                      

Pozostaje uwolniony od objawów neurologicznych, choć ma kilka innych dolegliwości, na które on bierze 
wibroremedia z wielką wiarą, razem z lekami alopatycznymi. W rzeczywistości sam jestem teraz na 
leczeniu środkami wibronicznymi!                 

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

20. Ataki paniki i napady 11964...Indie  

28-letnia kobieta odwiedziła praktyka 30 grudnia 2014 roku ze skargami na niepokój, strach, silne bóle 
głowy, koszmary nocne i ataki paniki przez ostatnich pięć lat. Znajdowała się pod ogromnym stresem i nie 
chciała ujawnić wiele. Aby jej ulżyć, pacjentce zastosowano:                          
Na uspokojenie: 
#1. NM2 Blood + NM6 Calming + NM25 Shock + BR2 Blood Sugar…3rd 

Wróciła po dwóch tygodniach i ujawniła , że ona też cierpi z powodu częstych napadów. Czasami ona 
mdlała siedząc czy nawet przy gotowaniu. Mogła stracić panowanie nad sobą podczas napadów, rwać 
swoje ubrania i rzucać  przedmioty wokół. Takie epizody były zawsze kończone silnymi bólami czoła 
przez 3-4 godziny. Początkowo napady występowały prawie co tydzień, ale zmalały do jednego lub 
dwóch za pomocą leczenia alopatycznego, które ona stosowała przez pięć lat. Obecnie nie używała 
żadnych leków i cierpiała na napady co miesiąc. Ale poprzedniego dnia miała dwa napady w ciągu 
sześciu godzin. Praktyk dał jej:                                                   
Na napady: 
#2. NM6 Calming + NM50 Epilepsy + NM78 Epilepsy-B + BR2 Blood Sugar + SR235 Bladder + SR240 Kidney 
+ SR260 Mag Phos…3rd 

Na stan wyjątkowy podczas napadu: 
#3. NM91 Paramedic Rescue + NM95 Rescue Plus… co 15 minut w przypadku ataku, aż poczuje się bardziej 
komfortowo.          

Pierwsza dawka #2 włożona pod język pacjentki 17 stycznia 2015 roku. Po trzech dniach ona poczuła się 
na 50% lepiej, bez żadnego bólu głowy. Jednak, jej dokuczała nadzwyczajną słabość, więc #2 zmieniono 
na następujące:           
#4. NM2 Blood + NM75 Debility + NM90 Nutrition + #2 

Dwa tygodnie później Praktyk zauważył jej kompletną zmianę. Bez bólów głowy i napadów pacjentka była 
wesoła i ożywiona. Po tym, jak nie było dalszego rozwoju symptomów przez kolejne dwa tygodnie, jej 
zastosowano plan redukcji przez kolejne dwa tygodnie. Sześć miesięcy później nie miała żadnych 
objawów, dostaje #4…1rd. Jest bardzo szczęśliwa wraz z rodziną. Faktycznie ma Wibroklinikę w domu.  

Komentarz pacjentki:   
Mieszkam w Mangolpuri, Delhi. Moje problemy ze zdrowiem zaczęły się, kiedy poszłam na swoją wieś po 
urodzeniu drugiego dziecka. Występowały omdlenia bez wyraźnego powodu. Po odzyskaniu świadomości 
nie mogła poznać domowników i mogłam zachowywać się w sposób, który sugerował, że straciłam 
równowagę psychiczną. Byłam przywieziona do Delhi i leczona w kilku szpitalach ponad rok. Po sześciu 
miesiącach leczenia potrafiłam poznać krewnych. Jednak, zaklęte omdlenia trwały  Po dwóch latach 
leczenia alopatycznego częstotliwość napadów zmalała do 2-3 razy na miesiąc od prawie dwóch na 
tydzień. Ale to nie pomogło na mój niepokój, który pozostawał. Nie mogłam pozostawać sama. Życie całej 
mojej rodziny było zakłócone.                                              

W grudniu 2014 roku mój mąż, były student Bal Vikas i gorliwy wielbiciel Sai, był poproszony przez 
praktyka, aby Wibroklinika w Mangolpuri mieściła się w naszym domu. Ponieważ był to projekt służenia 
Sai, to mój mąż chętnie się zgodził na tygodniową klinikę. To wtedy mój mąż nadmienił o mojej chorobie 
praktykowi.                                                 
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Na początku nie chcieliśmy odkryć wszystkie detale, ale po braniu wibronicznych leków przez dwa 
tygodnie znowu miałam napady-dwa w jednym dniu- i mój stan był żałosny. Natychmiast odwiedziliśmy 
praktyka w jego domu i odkryli moją historię chorób z poprzednich pięciu lat. Prawdą jest, że nawet jeśli 
byłam rozbita psychicznie i fizycznie, to nigdy nie pozostawiłam nadziei lub wiary w Swamiego. Ale było 
mi przykro z powodu mojego męża, moich dzieci i całej rodziny, którzy cierpią z powodu mnie. 

Dostałam nowe leki, które zapoczątkowały natychmiastowe zmiany mojej choroby. Cud zaczął się 
rozwijać w ciągu tygodnia. Czułam spokój, pobudzenie umysłu ustało i napady znikły. Zaczęłam spać 
zdrowo bez koszmarów. Pod koniec miesiąca pozostały mi tylko wspomnienia  z nędznych czasów. 

Minęło sześć miesięcy i nigdy nie czułam się lepiej w moim życiu. Członkowie mojej rodziny i ja zawsze 
są wdzięczne Bhagawanowi Babie za to, że zasługujemy na Jego łaskę i daje nam szansę pomagać w 
jego służbie przez Wibronikę Sai. Wyjawienie cudu Wibroniki Sai jest doświadczane w Mangolpuri , gdzie 
klinika teraz otwarta trzy razy w tygodniu.                                         

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

 Profile Praktyków 

Profile z różnych grup praktyków z Delhi są przedstawione w tej specjalnej sekcji, w której sześć nowych 
praktyków dzielą się ich perspektywami i dotychczasowymi doświadczeniami. Profile z Delhi były 
organizowane przez koordynatora Delhi-NCR 02859...Indie. Jej profil otwiera sekcję:    

   
Praktyk02859...Indie pisze: Wykładałam Elektronikę na Uniwersytecie w Delhi przez 28 lat i zaczęłam 

praktykować Wibronikę w lipcu 2011 roku. Odtąd miałam okazję 
leczyć różne ostre i przewlekłe choroby. Utrzymując Warsztaty i 
koordynując  aktywność wibroniczną regionie Delhi –NCR, byłam 
częścią tej aktywności.  

Przed odkryciem Wibroniki, zawsze miałam pragnienie służyć, ale 
nigdy nie znalazłam odpowiedniej platformy. Jedynym moim celem 
pójścia na kurs Wibroniki było szukanie takiej platformy. Jedną z 
pierwszych chorych była 
pokojówka w domu krewnych. 
Widziałam jej utykające 
opuchnięte nogi, obolałe i 
przepełnione ropą. Z szczerą  
modlitwą do Baby dałam jej 

moje pierwsze remedium. W ciągu tygodnia cała ropa została 
drenowana, nie było bólu i ona poruszała się normalnie. To było nie 
do wiary! [Nota wydawcy: pełna historia choroby dana poniżej w 
‘Przypadki do publikacji]. Dziwiłam się, jak i dlaczego byłam wybrana 
jako narzędzie dla niesienia ulgi w życiu tej osoby. Z czasem byłam 
błogosławiona, aby mieć wiele takich chwil, gdzie byłam zdziwiona 
„Dlaczego ja?” Służenie w obozach i niesienie ulgi dla nieprzywilejowanych dawało mi bezgraniczną radość. 
Moje głębokie pragnienie dostało odpowiedź od Baby w najbardziej nieprawdopodobny sposób. Kiedyś 
każdy nauczy się żyć z cudami.              

Zauważyłam takoż, że świat wibracji jest tak mocny, że wiele niewytłumaczalnych połączeń jest 
ustalanych cały czas. Przytoczę jeden incydent, wystąpiwszy niedawno: koleżanka w pracy dyskutowała, 
jak poradzić, bo w ósmym miesiącu ciąży jej jedyną dolegliwością było obfite swędzenie. Później, kiedy 
przeglądałam email’e, to Praktyk akurat przysłał historię choroby z takim samym problemem, opisując jak 
z tym udało się poradzić w bardzo efektowny sposób! Takie rzeczy zdarzają się cały czas i przypominają 
nam niewidzialną boską obecność Baby.  

Na innym poziomie, Wibronika jest chyba najlepszym dowodem, że połączenie między nauką i 
duchowością jest bardzo realne – i w tym samym czasie całkowicie mistyczne. Jest to niezwykle 
fascynujące jako temat dla badania. I, oczywiście, praktykowanie Wibroniki jest jedną z najlepszych dróg 
do Kochaj Wszystkich, Służ Wszystkim! 

Historie do publikowania : 

 Choroba Parkinsona i Łuszczyca  

 Zainfekowane stopy 
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 Ból zęba, Pica i wypadanie włosów  

 Egzaminacyjny stres 

 Depresja, ból karku  

 Depresja podczas menopauzy  

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

Praktyk11569…Indie ma PhD z elektroniki i wykłada na Uniwersytecie w 
Delhi. Ona pisze: “Wierzę, że jestem duszą wysłana dla jakiegoś 
wyższego celu, i ze tym celem jest seva, bo lubię to robić 
najbardziej. Takoż czuje się bardzo szczęśliwą, bo mam szans 
służyć innym przez cały czas, tym czy innym sposobem. Będąc 
zwolennikiem energetycznych wibracji (czakr itd) przez ostatnie 5 lat, 
ja byłam zapoznana z Wibroniką w 2014 roku przez kolegę, 
Praktyka02859…Indie, w czasie, gdy desperacko potrzebowałam 
leczenia sama. Ja byłam leczona pomyślnie.”  Ona twierdzi, że 
Wibronika jest skuteczna i wygodna dla chorych i jest bardzo 
wdzięczna, będąc częścią zespołu Wibroniki.      

Przypadki do publikacji : 

 Egzema   

 Przewlekłe problemy z oddychaniem  

 Łuszczyca skalpu  

 Wisząca roślina   

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

Praktyk11570…Indie jest urzędnikiem relacji społecznych. Po 
opuszczeniu służby urzędniczej  prowadziła drukowanie cyfrowe. 
Praktykowała entuzjastycznie praktykę Wibroniczną po 
ukończeniu kursu AVP w kwietniu 2015 roku. Ona pisze: 
„Leczyłam wielu pacjentów. Ostre problemy, jak gorączka, 
biegunka, wrzody jamy ustnej, jęczmień oczu, chorobę 
lokomocyjną, i inne, mając znaczące polepszenia po 2-3 dniach 
leczenia i czasami już po jednym dniu, za Łaską Swamiego. Dla 
przewlekłych schorzeń włączając cukrzycę, niedoczynność 
tarczycy, przewlekły kaszel, padaczkę, depresję, bezsenność, 
problemy z paznokciami, szczelinę, stłuczenie, alergię skóry, 
swędzenie ciala, hemoroidy, nieregularny okres itd – 
Wibroniczne leczenie zawsze dawało znaczące wyniki, znowu z 
Łaski Swamiego.” 

Przypadek do publikacji : 

 Ropnie i swędzenie na nodze  

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

Praktyk11571…Indie jest informatykiem. Od początku jej Wibronicznej 
praktyki wiosną 2015 roku ona leczyła pacjentów z problemami jak 
przeziębienia, przewlekły kaszel, nieregularny okres, swędzenie skóry 
podczas ciąży, kręgosłup, mięśnie oczu, problemy z włosami i 
niestrawność. Wprowadzona do Wibroniki podczas ciąży i tak była pod 
wrażeniem jej zalet, że pojęła szkolenia nawet gdy oczekiwała dziecka. 
Od tego czasu została obdarzona dziewczynką. Opisuje swoje 
doświadczenie poniżej:                                     

"Pod koniec pierwszego trymestru mojej ciąży jednego dnia gwałtownie 
odczułam nieznośny ból w dolnej części brzucha razem z wymiotami. 
Następnego ranka poszłam do lekarza, mając bóle. Doktor zrobił mi dwa 
zastrzyki, jeden na ból i drugi na podejrzaną kwasowość, i poradził mi 
zrobić badanie ultradźwiękiem, jeśli ból utrzyma się. Prez. kolejnych dwa 
dni nie odczuwałam żadnego bólu. Ale potem ból nawrócił. On był 
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nieznośny. Byłam poważnie zmartwiona w tym czasie. Przez poprzedni tydzień czy jakoś tak, miałam 
nieregularną pracę jelit. Miałam zaparcia i takoż musiałam robić duży wysiłek, aby rozruszać swoje jelita. Moja 
matka dala mi wibroremedia na zaparcie od Praktyka11476…India. Po braniu ich przez blisko tydzień (razem z 3 
litrami cieplej wody codziennie) moja choroba była kompletnie wyleczona. Kontynuowałam leczenie i nigdy 
znowu nie zaznałam zaparcia czy innego problemu przez całą ciążę. To było, jak Swami wprowadził mnie do 
Wibroniki. Zdecydowałam ukończyć kurs i pomagać potrębującym ludziom, sobie i swojej rodzinie. 
Po ukończeniu treningu  AVP, który był dla mnie niesamowitym doświadczeniem, zaczęłam brać:     

#1. CC4.10 Indigestion + CC8.2 Pregnancy tonic + CC12.1 Adult Tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3rd 

Przez pierwszych kilka dni czułam się bardzo lekko fizycznie i mentalnie, ale takoż sennie, bo ja 
dosłownie spałam przez cały dzień i wstawałam tylko jeść. To trwało kilka dni, potem wróciła norma. 

W ósmym miesiącu ciąży zaczęłam mieć swędzenie całego ciala w nocy i nie mogłam spać. Więc zastosowałam:              

#2. CC21.1 Skin tonic + CC22.2 Skin infections + CC22.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema...3rd doustnie, oraz 
olejek kokosu zewnątrz.                 

Po tygodniu nie miałam więcej żadnego swędzenia i mogłam spać spokojnie. W 38-mym tygodnie ciąży mój 
lekarz powiedziała mi, że mam niepewną miednicę i poradził poród przez cesarkę, więc zaczęłam takoż:               

#3. CC10.1 Emergencies…3rd  

Kontynuowałam też #1,  #2  i #3 do porodu. 2 lipca 2015 roku byłam błogosławiona cudowną i zdrową 
dziewczynką. Kontynuowałam branie remediów przez miesiąc jeszcze, co pomogło mi szybko 
wyzdrowieć i chować dziecko. Tydzień po cesarce poczułam się jakby miałam normalny poród ze 
znośnym bólem w brzuchu. To jest moc Wibroniki Sai. Czuje się tak bezpieczna teraz, bo mam 
błogosławieństwo Swamiego przy sobie cały czas.                      

Chciałabym dodać, że dziecko rosło normalnie podczas ciąży – mimo tego faktu, że w ciągu całej ciąży 
nabrałam tylko 6 kilo włączając 3 kilo wagi dziecka. To było bardzo ważne dla mnie. Nawet chociaż nie 
uzyskałam dużo wagi, dziecko i ja byliśmy zdrowe obojga. Przy mojej pierwszej wizycie u lekarza blisko 
tygodnia po porodzie, wróciłam do mojej przed ciążowej wagi 54 kilogramy.”  

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

Praktyk11572…Indie, żona emerytowanego brygadiera, niedawno sama 
zakończywszy karierę wice prezydenta w kompanii komunikacyjnej w dziele 
sprzedaży i marketingu. Ona teraz poświęca swój czas wibronicznej sewie i innej 
aktywności dla Sai w   

Gurgaonie. Mówi, że Wibronika zmieniła jej życie. Ona przyniosła jej  ogromną 
radość widzieć uśmiechnięte twarze chorych po ich leczeniu. Takoż wyraża swoje 
serdeczne podziękowania Babie za zrobienie ją instrumentem dla takiej sewy.    

Prypadki do publikacji : 

 Niestrawność, Chlamydia, Menopauza i pęcherze w ustach  

 

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

Praktyk11573…India pracuje profesjonalnie. Jest takoż naturopatą i praktykiem 
Jogi. Jego rodzice były pokornymi wyznawcami Baby od 1970 roku. Ich 
gwałtowna śmierć w krótkim odstępie od raka jakichś 20 lat temu 
zapoczątkowała dążenie do alternatywnych metod leczenia. Przez to 
doświadczenie boli go bardzo obserwacja ludzi marnujących swoje życie 
przez zły wybór trybu życia. Wiele nie rozpoznaje prostego faktu, że 
najbardziej ważne rzeczy potrzebuje zdrowego życia, jak woda, powietrze i 
światło słońca, są wszystkie naturalne i dostarczane swobodnie przez Boga. 
W czasie dawania wibroleków on wykorzystuje te okazję, aby poradzić 
pacjentowi odpowiednie zmiany stylu życia, co mogłoby pomoc osobie 
utrzymywać dobre zdrowie. 

On po raz pierwszy usłyszał o Wibronice Sai od wielbiciela Saiego w 
grudniu 2014 roku. W momencie, gdy usłyszał o tym on wiedział, że to 
jest jego powołanie. Startował jako AVP w kwietniu 2015 roku. 
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Teraz on myśli, że wszystkie te lata Baba stopniowo przygotowywal go mentalnie i fizycznie do podjęcia 
tej nowej odpowiedzialności oferowac slużenie ludzkości, która dokładnie odpowiade jego filozofii 
prowadzenia zdrowego zycia, tak jak to widzi – bezplatnie. On mowi «Wiem, że Baba jest rzeczywistym 
uzdrowicielem, a ja tylko pośrednikiem, ale uprzywilejowanym, bo Baba mnie wybrał dla tej szlachetnej 
sprawy. Mocno odczuwam jedność z wibroniką, a stąd zdolny połączyć się lepiej z Babą duchowo. To jest 
właściwa platforma do nauki o bezinteresownej służbie i miłości do ludzkosci ». Niżej on dzieli się 
przypadkami, kiedy on odczuwał, że Baba kierował nim od samego początku. 

Przypadki do publikacji : 

 Ból ciała, ataki psychiczne i niskie ciśnienie krwi      

 Wirusowa gorączka      

 Cukrzyca    

 Migreny, nadciśnienie, hemoroidy 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Praktyk11574…Indie ma PhD w informatyce i aktualnie wykłada na 
uniwersytecie w Delhi. Ukończyła szkolenie na Praktyka w kwietniu 
2015 roku.             

Przyszła dowiedzieć się o Wibronice przez kolegę. Wibropraktyka    02859…Indie, 
który leczył ją na choroby skóry. Około dwóch lat wstecz miała mocny 
trądzik na twarzy. Większość skóry była w stanie zapalnym. Trudno było 
znaleźć normalny kolor skóry. Schorzenie później poszerzyło się na szyję i 
plecy. Brala tylko wibroniczne środki, żadnego innego typu maści czy leków. 
Efekt był natychmiastowy. Tylko po dwóch dawkach zaczerwienienie na 
twarzy było zredukowane. W ciągu około dwóch miesięcy skóra była 
kompletnie czysta. Fakt, że Wibronika ma zero ubocznych działań rozpalił jej 
pragnienie poznać więcej o tym systemie uzdrawiania. Odczuwała specjalne 
błogosławieństwo oferując tę sewę, bo wibroleczenie jest holistyczne – nie 

tylko fizyczne, ale takoż duchowe. Do dzisiaj jej najbardziej codziennie przypadki były ból kolan i inne rodzaje 
bólu, krostki, trądzik i wypadanie włosów.                

Kiedy ona zaczęła praktykę, to zwykle odczuwała duży niepokój o wynikach. Ona mogła czekać na wizytę 
pacjentów i mówić o polepszeniu ich objawów. Mogła podświadomie czekać na pacjentów, aby dali jej 
dobre nowiny o ich leczeniu. Z czasem ona rozwinęła głębsze rozumienie. Teraz ona modli się do 
Swamiego, aby pomógł jej wybrać prawidłowe remedium i stara się ćwiczyć nieprzywiązanie do wyników. 

Ma nadzieję być zdolną poznać więcej i więcej o Wibronice, aby pomóc 
jak największej liczbie ludzi.  

Tutaj ona dzieli się z nami pozytywnymi wynikami CC1.2 Plant tonic i 
radością, którą ona doświadczała przy wstąpieniu do świata Wibroniki.  

Ona pisze, “Otrzymałam mój zestaw108 Combo Vibro 5 kwietnia 2015 
roku. Kiedy niosłam mój cenny zestaw do domu, mój wzrok upadł na 
doniczkową roślinę Shalmia [sezonowa roślina z czerwonymi kwiatami], 
którą trzymaliśmy na schodach. Wskutek dużego zajęcia ona nie była 
podlewana jak wcześniej dwa czy trzy 
dni. Roślina wyglądała mętną i bez życia 
(foto na dole, po lewej). Powiedziałam do 
siebie, „To mój pierwszy pacjent”. 
Dodała krople CC1.2 Plant tonic do 1 
litra wody i dała to do rośliny. Ona 
oczekiwała, że to zajmie kilka dnia aby 
roślina odżyła. Następnego ranka przy 

wyjściu na zewnątrz, aby sprawdzić pacjenta i była przyjemnie 
zaskoczona widząc żywą roślinę (dół, z prawej).  

Wibro też miało pozytywny wpływ na pomidora. Nie było sadzone, ale 
wyrosło same w garnku. Kiedy roślina miała wysokość 4-5 cali, ona 
zaczęła dawać  CC1.2 Plant tonic…1rd. Roślina rodziła owoce kiedy 
miała wysokość 3-4 stopy. Wtedy nasiliła nawadnianie wibro co drugi 
dzień. Pierwsze były 9 pomidorów, potem doszły następne pięć. (patrz 
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foto poniżej) One były bardzo pyszne.   

 

 

 

 

 

 

 

CC1.2 był takoż używany ratowania roślinki Neem, która zwiędła , bo była przesadzana powtórnie. Jej 
liście zrobiły się brązowe i opadły jeden po drugim. Ona kontynuowała podlewanie z CC1.2 Plant tonic i 
takoż głaskała i przytulała roślinę. Przez dwa tygodnie ona wydawała się martwa, ale na 15-ty dzień 
zielone świeże liście wrastające z jednej gałęzi widać (foto niżej, po lewej). Ona pisze, “Nasze szczęście 
było podobne jak patrzenie na niemowlaka.” 

Wykorzystywano takoż CC1.2 do ożywiania 
sadzonki Ber. Nawet przy dobrej opiece, 
regularnym podlewaniu i dobrym 
nasłonecznieniu Ber wyschła kompletnie w 
ciągu 4-5 dni od dostarczenia jej do domu. 
Praktyk dała jej CC1.2 Plant tonic…1rd na 1 
tydzień, potem #3TW na następny, ale 
żadnej poprawy nie było. Ona utrzymywała 
dawkę Po 15-20 dniach zobaczyła małe, 
zielone liście na dole suchej brązowej łodygi 
(foto po prawej). To był szczęśliwy moment. 
Ona nazwala roślinę ‘Nadzieja’. Roślinka 
dalej zdrowieje za pomocą wibro.  

 

Przypadki do publikacji : 

 Ból gardła, kaszel i chrypka  

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

Profil Praktyka 11964...Indie 

W 1978 roku po moim udanym ukończeniu elitarnej Narodowej Akademii 
Obrony w Khadakvasla, zostałem wzięty przez moich rodziców, którzy byli 
wyznawcami Sai do Shirdi i Puttaparthi na dziękczynne darshany. To 
błogosławieństwo Seiego, płynące z Jego podniesionych rąk było wieziane 
przeze mnie przez kolejnych 34 lata szorstkiego życia w armii indyjskiej. Jako 
piechur bylem przyznaczony do zbierania podatków w w bardzo wrogim 
środowisku i widziałem przelew krwi i zabijanie. Podczas tych wszystkich 
doświadczeń odczuwałem Boską obecność Swamiego i ochronę. Jego 
prowadzenie pomogło mi służyć indyjskiej armi i nacji bez względu na siebie. 
Dzięki Jego łasce bylem odznaczony  Vishisht Seva Medal prezydentem Indij 

za wzorów wykonanie obowiązków. Byłem takoż dwa razy udekorowany dowódcami Północnej i 
Południowej armii za wybitne osiągnięcia w obliczu wroga.                           

W 2012 roku, kiedy odszedłem z armii w wieku 54 lat [Nota wydawcy: w stopniu pułkownika], dostałem 
lukratywne propozycje. Odchyliłem je wszystkie  i modliłem się do Swamiego, aby podarował  mi okazję 
służyć Jemu. Od czasu, kiedy zostałem członkiem rodziny Sai, dla mnie było naturalnym pracować  w Śri 
Sathya Sai Seva Organisation w mojej dzielnice w Delhi-NCR. Ale robiłem to w mechaniczny sposób. Nie było 
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namacalnych zmian we mnie, co wskazywałoby, ze zrobiłem postęp duchowy. Na pierwszy dzień Nowego 
2014 Roku  dowiedziałem się o Wibronice Sai i zapisałem się na kurs. Po ukończeniu kursu JVP w kwietniu i 
po staniu się praktykiem, moje życie zostało przekształcone dla duchowego celu. Zacząłem doświadczać 
cudów Wibroniki Sai, ponieważ ona odkryła swoje tajemnice dla mnie. Zacząłem widzieć i odczuwać działanie 
remediów na ludziach i roślinach.  

Na zakończenie mojego kursu SVP po wyczerpujących czterech dniach szkolenia w grudniu 2014 roku 
dostałem  maszynkę i karty od doktora Jit Aggarwala. Byłem skierowany na proces oczyszczania. Sam proces 
dał znakomitą okazję zagłębić się w siebie, poszukać zrozumienia prawdziwego celu życia. Podczas tego 
okresu Swami pozwolił służyć posyłając stały potok pacjentów i uzdrawiając ich, mimo moich nieodwracalnych 
błędów i poczucia zwątpienia czasami. Jest to świadectwo Jego współczucia I bezgranicznej miłości do nas 
wszystkich. Jego miłość pobudza mnie do dzielenia się doświadczeniem w procesie oczyszczania.               

W grudnia 2014 roku zacząłem oczyszczenie biorąc  NM25 Shock...3rd. Na szósty dzień spadłem z ostrym 
bólem w ciele, okropnym bólem głowy, tachykardią (przyśpieszone tętno). Tętno serca przekraczało 130 
uderzeń na minutę i ciśnienie krwi podskoczyło do 200/120. Przerwałem NM25 Shock, spożywałem 
vibhuti i pozostałem w łóżku na 36 godzin. Na trzeci dzień wróciłem na 90% do normy. Potem zacząłem 
brać NM85 Headache-BP + SM11 Blood Pressure +SM15 Circulation…4rd i odstawiłem inne leki 
włączając alopatyczne na wysokie ciśnienie, które brałem przez 15 lat, i oddałem się Swamiemu. Po 
tygodniu poczuwałem się na 100% normalnie i odnowiłem branie NM25 Shock, zaczynając od 1rd i 
zwiększając je do 3rd.                                                   

W pierwszym tygodniu stycznia 2015 roku dzięki przyjemnemu obrotowi spraw ja znowu znalazłem się w 
Prashanti Nylayam, gdzie spotkałem rodzinę Aggarwalów. Oni poradzili brać NM83 Grief…3rd zaraz po 
oczyszczeniu, które zacząłem 15 stycznia. Po trzech dniach moje oczy były ciężkie i skoro chciałem spać 
w ciągu dnia, to tak i zrobiłem. Dwa kolejne dni w większości przespałem, ale obudziłem się odnowiony 

W pierwszym tygodniu lutego, jak tylko zacząłem czuć się kompletnie dobrze, ujawniły się stare urazy. 
Miałem przepuklinę dysku w odcinku lędźwiowym w 1990 roku, kiedy grałem w koszykówkę. Wyleczyłem 
się alopatycznymi środkami, Jogą, akupresurą i akupunkturą. Teraz bez żadnej wiarygodnej przyczyny 
odczuwałem ból w lewej nodze i bardzo wrażliwe było kolano, które unieruchamiało nogę. Miałem takoż 
sztywne plecy, co nie pozwalało mi robić skłony. Na rezonansie odkryto przepukliny dysków w odcinku 
lędźwiowym. Zalecono mi przeciwbólowe i rozluźniające środki dla zmniejszenia bólu. Ja zrezygnowałem 
i zamiast tego nakładałem vibhuti i brałem wibroremedia, co mnie wyleczyło w mniej niż dwa miesiące;  
NM3 Bone Irregularity + NM6 Calming + NM21 KBS + NM24 Rheumatism & Arthritis + NM40 Knees + NM54 
Spasm + NM113 Inflammation + OM16 Knees + OM30 Connective Tissue + SM33 Pain + SM36 Skeletal + 
SR271 Arnica + SR421 Bach Flower Cerato + SR479 Cartilage + SR500 Intervertebral Discs + SR510 Muscles 
+ SR517 Parathyroid + SR540 Vertebrae...3rd 

 W tym samym czasie kontynuowałem oczyszczającą kurację, biorąc NM72 Cleansing…3rd. 

Za łaską Baby jestem zdrowy do tego czasu. Doświadczanie działania remediów na sobie wzmocniło moją 
wiarę w nie. Wymuszony wypoczynek dal mi mnóstwo czasu na przestudiowanie książek po Wibronice, 
włączając woluminy  Soham Series of Natural Healing.  Najważniejsze jest to, że mogłem kontynuować swoją 
sewę i leczyć regularny potok chorych. Nowe pacjenci dają mi dalszy wgląd w remedia.                

Skończyłem ponad roczną sewę z Wibroniką Sai, rok, który zmienił kompletnie moje życie. Prowadzę 
regularnie klinikę w moim domu, gdzie pacjenci są badane jedną godzinę rano i jedną godzinę wieczorem. 
Ponadto inni pacjenci przychodzą po wcześniejszym uzgodnieniu przez telefon. Niektóre rodziny w 
sąsiedztwie całkiem przełączyli się na Wibronikę Sai. Ja takoż, oferując leczenie w miejskich slumsach 
dwa razy w tygodniu, wykorzystuję pokój w domu wielbicieli Sai.               

Za Łaską Swamiego, praktyka Wibroniki nadała nowe znaczenie mojemu życiu. Ona stała się jedynym 
celem mojego istnienia. To jest istotna sewa z miłością i trwa 24/7.  Najlepszą częścią jest to, że jak tylko 
ukończyłem kurs SVP za namową Dr Aggarwala, to moja żona przyłączyła się do przygody jako 
asystentka i wykonujemy pracę razem jako drużyna.Nadal modlimy się do Ukochanego Bhagawana, aby 
zrobił nas czystymi kanalikami Jego miłości, Jego światła i Jego uzdrawiającej energii, aby mogliśmy 
pomóc wszystkim, których skierował do nas. 

Przpadki do publikacji : 
 Chroniczny ból gardła , kolana, uderzenia gorąca 
 Rozlegle mózgowe zwyrodninie i depresja 
 Ataki paniki i napady 

************************************************************************************************** 
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 Kącik Odpowiedzi 

1. Pytanie: Moja pacjentka ma problemy z pamięcią. Czuje, że może być na progu choroby Alzheimera. 
Czy będzie wystarczające CC17.3 Brain & Memory tonic, czy muszę leczyć jej chorobę Alzheimera? 
Odpowiedź: Najlepiej będzie dać CC17.3 Brain & Memory tonic razem z CC18.2 Alzheimer’s    
disease, bo to będzie działało prewentywnie na chorobę Alzheimera. W każdym razie, pamiętajcie, że 
lepiej dodać ekstra kombo, kiedykolwiek zastanawiacie się włączyć czy nie.               . 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
2. Pytanie: Czy będą wibracje uciekać/wyparowywać Jeśli pigułka jest pozostawione w nakrętce butelki, 

na przykład , gdy patrzę na dziecko, aby pyknąć pigułkę w jego usta?                  
Odpowiedź:  Nie, wibracje wbudowane w pigułki. Faktycznie, kiedy pigułki stają się za dużo mokre, bo 
daliśmy dużo kropli z kombo przez pomyłkę czy musieliśmy dodać wiele kombo w tą samą butelkę, to 
celowo zostawiamy butelkę otwartą, aż nadwyżka alkoholu wyparuje.     . 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
3. Pytanie: Czy przygotowujecie remedia w obecności pacjenta, czy przechodzicie do innego pokoju? 

Odpowiedź: Używając pudełko 108CC, nie ma problemu z robieniem remediów przed pacjentem. 
Jednak, w przypadku SRHVP, to może zależeć na poziomie komfortu pacjenta. Dla niektórych to 
może usunąć tajemniczość wibro, ale dla sceptyków lepiej przejść do innego pokoju.                 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
4. Pytanie: Przy pisaniu historii choroby, jeśli Praktyk jest pacjentem, czy musimy wzmienić o tym, czy 

możemy prosto dać główne detale, jak kobieta, wiek 42?             
Odpowiedź:  Praktyk nie musi identyfikować się jako pacjent, ale robiąc tak, daje przypadkowi więcej 
autentyczności. Praktyk, zgłaszając jego czy jej własny przypadek, najprawdopodobniej opisze to w 
ogólnych detalach i możliwie dokładniej, osobliwie doświadczane emocje itd. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
5. Pytanie: Jaka jest różnica między doktorem a praktykiem? Często mówimy, że nie jesteśmy 

lekarzami, ale co to dokładnie znaczy?      
Odpowiedź: ’Doktor’ ogólnie oznacza osobę, poddaną przez długi czas formalnemu medycznemu 
kształceniu i następnie jest dyplomowana na praktykę medyczną. Jak wiecie, uzdrawiające wibracje, 
które my udzielamy są totalnie nieszkodliwe i nie zawierają żadnych chemicznych czy ziołowych 
substancji. Dlatego nazywamy siebie praktykami, aby nie być mylonymi z wyuczonymi lekarzami, 
zazwyczaj alopatami.    

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
6. Pytanie: Wiele ludzi ma amalgamat rtęci wypełniający ubytki w zębach. Rtęć, będąc metalem, nie 

mogłaby kolidować z wibrośrodkami? Jedna z moich starszych pacjentek miała metalowy zacisk w 
protezie jej zębów. Czy nie mogłoby to uszkodzić wibroremedia podczas trzymania ich w ustach?  
Odpowiedź: Podobnie do innych rtęć może ogólnie działać na wibroremedium. Będąc realistą, wiele 
pacjentów ma rtęć wypełniającą czy metalowe mostki w zębach. W praktyce, odkryliśmy, że 
wibroremedia równie efektywne w takich przypadkach. Jeśli remedia są wkładane pod język, to 
wibracje będą wchłaniane przez ciało.                                 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
7. Pytanie: Oprócz Wibroniki prowadzę inne usługi kompletnie bezpłatne dla moich pacjentów. Niektórzy 

ludzie przychodzą poradnictwo i ja wysłuchuję i doradzam im, inni pytają o specyficzne metody 
leczenia, jak reiki. Czy jest to też sewa, jeśli poświęcam czas dla pomocy ludziom? Czy można 
włączyć w mój odczyt to jako godziny sewy? 
Odpowiedź: Miesięczny odczyt dotyczy tylko wibronicznej sewy, stąd sewa z innymi terapiami nie 
może być włączona w wasz odczyt. Jednak, Jeśli dajecie porady podczas leczenia wibronicznego, to 
możecie włączyć czas spędzony na poradnictwo.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
8. Pytanie: Proszę poradzić, co robić, gdy pacjent przychodzi z jednym objawem, a my widzimy jeszcze 

drugi objaw (tzn wystający guz na czole). Czy proponujemy wibro na to też? Czy modlimy się do Baby, 
aby pomógł jemu?                       
Odpowiedź: W każdym przypadku modlimy się do Baby, bo On jest Healerem. Co powiedzieć 
pacjentowi zależy od waszych relacji z nim lub nią. Jeśli znacie pacjenta dobrze, możecie delikatnie 
powiedzieć o drugim symptomie, mając na uwadze wrażliwość sytuacji. Guz na głowie może być, po 
myśli pacjenta niewidocznym lub oznaką złośliwości czy to może być przemoc domowa. Jeśli nie 
znacie swego pacjenta dobrze, to lepiej poczekać, zanim powiecie mu o takiej rzeczy, aż pacjent 
nabierze więcej wiary w was i wibroremedia.                                              

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



 19 

9. Pytanie: Czy możemy stosować olejek z oliwy na smoczek [gumowy smoczek] wewnątrz 108CC 
butelek dla nawilżania, aby ułatwić otwieranie ich?                   
Odpowiedź: Najlepiej nie używać oleju czy czego innego na smoczek, bo jest ryzyko 
zanieczyszczenia remedium w butelce. Innym łatwym sposobem otwarcia butelek CC jest utrzymanie 
gumowego smoczka i plastikowej nakrętki stacjonarnie trzymając je mocno w ręku, a obracamy 
butelką drugą ręką.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
10. Pytanie: Słyszałem, że nie powinniśmy potrząsać butelką108CC przed użyciem. Czy to prawdą?  

Odpowiedź:  Nie. Przeciwnie, zawsze dobrym pomysłem jest potrząsanie butelką z remedium przed 
użyciem. W przypadku butelki CC trzymajcie ją pionowo i potrząsajcie z uderzeniem w dłoń drugiej ręki i 
nie w obrazie 8. Podczas sesji ładowania mogą wam powiedzieć nie potrząsać butelką 108CC, ale to 
tylko dla oszczędzania czasu. Skoro większość praktyków będzie podróżowała z pudłem, to butelki 
będą potrząsane.   

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



Boskie Słowa Mistrza Healerów 

"Zasadź gotowaną kaszę w glebę; nie zakiełkuje. Jak, zatem, może przyczynić się do życia żywych? 
Witaminy i protein, które są cennymi składnikami są niszczone w czasie ich gotowania dla 
przyjemności podniebienia!.. Niegotowane jedzenie, orzechy, kiełkujące nasiona są najlepsze. 
Użyj je bodaj w jednym posiłku, na obiad wieczorem; to zapewni długie życie. A o długie życie 
trzeba starać się, aby wykorzystać te lata dla służenia bliskiej istocie”     
                       …Sathya Sai Baba,  “Good Health and Goodness” Discourse, 30 September 1981     

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

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

“Należy podejmować służenie, faktycznie, ręce dane wam, aby służyć ludzkości. Ręce, które służą, 
są świętsze, niż usta, które modlą się. Dlatego podejmujcie bezinteresowne służenie i osiągnijcie 
chwałę. Gdy podejmujecie dobrą pracę, cieszycie się spokojem w życiu”.           
                        …Sathya Sai Baba, Service To Man Is Service To God” Discourse, 1 January 2004   

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

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

Ogłoszenia 

 USA Shepherdstown, WV: SVP warsztat 18-20 Września 2015 & AVP warsztat 16-18 Pazd. 

2015, kontakt Susan na trainer1@usa.vibrionics.org 

 Poland Wroclaw: 19 Sep 2015 & Warszawa 3 Oct 2015, Seminar doskonalenia kontakt Dariusz 

na wibronika@op.pl 

 UK London: Doskonalący seminar 4 Pazd 2015, kontakt Jeram na  jeramjoe@gmail.com czy 

telefon na 020-8551 3979   

 France Tours: Seminar doskonalenia 10 Pazd 2015, kontakt Danielle na trainer1@fr.vibrionics.org 

 Italy  Padua, Venice: SVP warsztat 16-18 Październik 2015, kontakt Manolis 

na monthlyreports@it.vibrionics.org 

 India Puttaparthi, AP: AVP warsztat 18-21 Nov 2015, kontakt Hem na 99sairam@vibrionics.org 

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

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
mailto:wibronika@op.pl
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
https://news.vibrionics.org/Downloads/99sairam@vibrionics.org
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Dodatkowo

AVP Warsztat w Delhi, 4-5 Kwietnia 2015 

W Delhi-NCR Koordynator02859...Indie zgłasza: szkolenie pomocników Praktyka (AVP) odbyło się 4-5 
kwietnia w Delhi, Indie. Sześciu uczestników szkolono po pomyślnym ukończeniu przez nich kursu 

korespondencyjnego. Po przeglądzie teoretycznych 
aspektów Wibroniki uczestników wprowadzono do 
praktycznej strony. Przeprowadzono modele 
kliniczne, gdzie dostali rzeczywiste przypadki i 
przepisywali leczenie. Dr Jit Aggarwal współdziałał 
ze studentami przez Skype. W czym może być tylko 

boski zamiar, rozmowa trwała przez dwie pełne 
godziny bez żadnych kłopotów z połączeniem!  

Potem nowym praktykom naładowano zestawy 
108CC. To było bardzo wzmacniające 
doświadczenie, bo śpiew Om Sai Ram 
rozbrzmiewał na sali treningowej Wszyscy 
uczestnicy były rozradowani, bo dostali swój 
zestaw kombo.[Nota wydawcy: AVP, którzy 
skończyli swoje szkolenie na tym warsztacie dzieliły się swoim doświadczeniem jako nowe praktycy w 
wydaniu Profile Praktyków.] 

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

Pierwszy warsztat AVP we Francji, 21-22 czerwca 2015 

Francuski Coordinator01620…Francja pisze: 21-22 czerwca 2015 
roku trójka studentów Wibroniki, pomyślnie skończywszy 
swój kurs korespondencyjny, przejechała do Tours, Francja, 
aby uczestniczyć  w praktycznym szkoleniu dla AVP. Oni byli 
uczeni przez trzech nauczycieli Wibroniki, więc to były 
prawie prywatne lekcje: jeden praktyk na studenta! Aplikanci 
dobrze wykonali swoje testy i cała trójka zakwalifikowana 
jako AVP.            

Dla szkolenia zainstalowano duży ekran do projekcji 
Wibronicznego Wzmacniacza, więc każdy mógł widzieć jego 
ze swojego miejsca i odpowiadać na pytania.          

My takoż przydzielili specjalne szkoleniowe ćwiczenia na 
pierwszy wieczór. Po wydaniu studentom książki 108CC i 
wytłumaczenia jak z niej korzystać, poprosiliśmy każdego 
wybrać przypadek, który oni cytowali na szkoleniowej 

aplikacji i opisać go właściwie, włączając kombo, które mają zamiar 
dać. Następnego dnia każdy przeczytał to, co zapisano. Następnie 
omówiono leczenie każdego z pacjentów i przedstawiono historie 
przypadków. To umożliwiło studentom bliżej zapoznać się z historią 
przypadków I otrzymać doświadczenie w poszukiwaniu właściwych 
kombo.                                  

Dla szkolenia przygotowaliśmy wegetariańskie posiłki z warzyw i 
owoców dla studentów. Skorzystaliśmy z naszych posiłków, aby 
wytłumaczyć i wprowadzić w praktykę korzyści dobrej diety i zdrowego 
trybu życia. 
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 Na koniec każdy był szczęśliwy i błogosławiony mając długie spotkanie na Skypie z Dr Aggarwalem. 
Nowi AVP byli entuzjastyczni po swojej sesji i gotowi do kochającego służenia Swamiemu.       

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Podsumowanie spotkania praktyków UK 16 sierpnia 2015, Ilford, Essex 

Ten raport był opracowany UK Koordynatorem 02822…UK z notatek przygotowanych Praktykiem02899…UK , 
Praktykiem 03507…UK i Praktykiem03510…UK. 

Zwołujący UK Koordynator zaprosił 15 praktyków do uczestnictwa, w tym 2 przez Skype i podziękował 
każdemu za obecność. Zaczął od złożenia wdzięczności Swamiemu za błogosławienie nas tą 
uzdrawiającą nauką.                   
Fragmenty następujące: 
1.0 Rejestrowanie opisów przypadków 

1.1 Wytyczne w opisie przypadków 

O detalach, click here (Najpierw zalogujcie się na stronie Wibroniki www.vibrionics.org, używając nazwy 
użytkownika i hasła). 

1.2  Kryteria dla złożenia przypadków 

To zostało rozpowszechnione jak wspomniano w Biuletynie za lipiec/sierpień 2015 roku. Złożenia nie są 
już ograniczone dla nadzwyczajnych przypadków, ale mogą włączać solidne zwykłe też. Praktykom 
należy przeglądnąć swoje zapiski i przedłożyć stosowne przypadki. 

2.0  Przyjmowanie pacjentów i skupienie na Swamim podczas konsultacji.    

Sugestie na podstawie dyskusji grupowej: 
2.1 Prrzygotowanie do spotkania   

 Mentalne oczyszczenie i skupianie umysłu i serca na Swamim. 
 Upewnij się, że jesteś spokojny i nie emitujesz negatywnych wibracji.   
 Módl/medytuj, aby dostać boską ochronę od negatywnych energii.     

2.2  Sprawianie pacjentom ulgi      

 Witajcie pacjentów ciepło, kiedy przybywają na spotkanie i dajcie im odczucie bezpieczeństwa i komfortu 
 Kobieta-praktyk może siedzieć blisko kobiety-pacjenta, wzmocnić poczucie bliskości i prawdy. 

2.3  Słuchanie pacjentów   

 Pozwólcie pacjentom otworzyć się i potem słuchajcie spokojnie. Dajcie poczucie bezpieczeństwa, 
aby odkryli głębokie uczucia i słuchali spokojnie najważniejsze aspekty leczenia.  

 Wykorzystaj jakościowo czas dla swoich pacjentów. Pozostawaj skoncentrowany. 
 Kiedy słuchasz z współczuciem, wiele ukrytych rzeczy ujawnia się. To przyśpiesza początek 

procesu uzdrowienia.     

2.4  Połąnczenie ze Swamim 

 Utrzymuj wewnętrzne połączenie ze Swamim, gdy słuchasz pacjenta.           
 Słuchaj Jego prowadzenie w środku.   
 "Słyszę, jak Swami” kiedy słuchasz pacjenta i pozwalasz Swamiemu przejąć całą sesję.     

2.5  Rodzinna kontra indywidualnym konsultacjom 

W posiedzeniach grup rodzinnych niektórzy pacjenci mogą mieć okazję odkryć problemy innym członkom 
rodziny, z którymi oni nie mogli porozmawiać wcześniej. Z drugiej strony, konsultację jeden na jeden 
mogą też pozwolić na większą otwartość pacjentów. 

3.0  Pytania dla dyskusji.     

3.1 Pytanie: Radzimy pacjentom powiedzieć frazę Ho'oponopono „Przepraszam. Proszę, wybacz mi. 
Dziękuję. Kocham cię.” Komu ja mówię to? [Nota wydawcy: Praktyk nawiązuje ten wyraz do 
Ho’oponopono (mantry), używanej w tradycyjnej hawajskiej praktyce dla pojednania oraz dla 
przebaczenia.] 

 

Komentarze: 
 Zwroty są powiedziano do nikogo w szczególności. One są powiedziane do wszechświata.    

http://vibrionics.org/jvibro/index.php/component/content/article?id=158
http://www.vibrionics.org/
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 Zwroty były powiedziano dla duszy. Wasze życie jest wynikiem waszych działań, stylu życia.       
Jak dotąd mówiliście toksycznie przez swoje pięć zmysłów. Te stwierdzenia pomogą wam 
oczyścić siebie. Mówiąc je, bierzecie pełną odpowiedzialność za wszystko w waszym życiu. 
Tworzycie to wszystko. Z tym przyznajecie swój błąd, mówicie, że jest wam przykro, i obracacie 
swoje skupienie ku miłości, która oczyszcza i uzdrawia.            

3.2  Pytanie: Co robicie, gdy pacjent nie ma pewności jaki rodzaj bólu głowy on ma? 
Komentarz: Dodaj obydwa kombo, CC11.3 Headaches i CC11.4 Migraines. 

3.3. Omówienie trudnego przypadku: Pani nękana przez intensywną zazdrość.  

O. Wielbicielka Sai była bardzo zazdrosna o jej szwagierkę, wskutek jej wielu pozytywnych cech. Razem 
z vibro różne podejścia były sugerowane:            

 Recytować wyraz Ho`oponopono (patrz wyżej)       
 Stosować oczyszczające ćwiczenia: Zamknij oczy, trzy głębokie wdechy i wyobraź tablicę. Napisz 

wszystkie swoje negatywne myśli na fikcyjnej tablicy i potem je oczyść, zostawiając czystą, białą 
tablicę, podobnie do umysłu oczyszczonego od negatywnych myśli (Źródło: Dr. Srikanth Sola, 
Golden Age Workshop) 

 Rozwijaj miłość do siebie, samowiedzę i pewność siebie. Szwagierka pacjentki jest tylko odbiciem 
pięknych cech samej pacjentki, która je ma na poziomie duszy. Różne praktyki mogą pomoc: 
medytacja, czytanie nauk Swamiego i innych pism duchowych (cytowane Michael’a Brown’a 
Proces Obecności), i używanie pozytywnych afirmacji (cytowanie Louise Hay) 

 Użyj Phyllis Krystal Heart-Ribbon technikę: Zamknij oczy, weź trzy głębokie oddechy i wyobraź 
wstążkę zrobioną ze Złotego Światła emanującego z okolicy serca obrazu twojego ulubionego 
bóstwa. Zobacz jak łączy się z twoim sercem. Następnie, wyobraź sobie tą samą wstążkę 
poruszającą się z twojego serca do serca osoby, przeciw której masz jakieś niechęć/ gniew/ uraz. 
Potem wyobraź tą samą wstążkę poruszającą się od serca tej osoby z powrotem do serca bóstwa. 
To kompletuje trójkąt wstążki i udowadnia, że każda żywa istota otrzymuje równą miłość od Boga i 
te wszystkie istoty są formami miłości.                                     

3.4  Leczenie różnych chorób (Dyskusja Praktyków)            

Sugestie włączone:    
3.4.1 Na gniew i lęk  

Pomocne jest dodać CC4.2 Liver i Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC13.1 Kidney & Bladder tonic. 

3.4.2  Na zaburzenia snu   

  CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders…jedna dawka pół 
godziny przed snem i jeśli jest potrzeba, dwie dawki dodatkowo z półgodzinnym odstępem. Jeśli jest 
możliwość problemów psychicznyc to CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.1 Brain disabilities. 

 SM2 Divine Protection był używany pomyślnie dla samego siebie. Czasami CC18.1 Brain 

disabilities takoż był dodawany.  

3.4.3 Na padaczkę  

Give CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.3 Epilepsy. 

3.4.4 Na cukrzycę  

 Add CC13.1 Kidney & Bladder tonic do remedium na cukrzycę. 
 Uprzedź pacjentów, aby nie odstawiali remedium po ustąpieniu objawów. Zamiast tego, poproś 

pacjentów omówić redukcję alopatycznych leków z ich lekarzem.             
 Powiedź chorym nie przywracać jedzenie słodkich pokarmów i chleba, bo to może zająć kilka lat 

aby wrócić do normy. W międzyczasie pacjent musi kontynuować vibro remedium.   
 Wskazówka dla cukrzyków: Wieź łyżkę stołową cynamonu, jogurt i czosnek rano i poczekaj 45 

minut dla wchłaniania przed powrotem do codziennych czynności.                         

3.4.5 Ból pleców promieniująca do pośladków:    

 CC20.5 Spine jest właściwym środkiem.   
 Jeśli myślicie, że problem związany z utratą pieniędzy, stresem dodajcie CC15.1 Mental & 

Emotional tonic ale takoż CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic. 

 
3.4.6 Psychosomatyczne choroby: 
Daj CC15.1 Mental & Emotional tonic + C15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain and Memory tonic. 



 23 

3.5  Komentarzy na użycie osobliwe CCs: 
3.5.1 CC17.2 Oczyszczenie 

 Te kombo może powodowac oczyszczenie, to daj tylko pod koniec leczenia albo blisko końca, 
kiedy pacjent poczuje się bliso 70% lepiej.            

 Było używane na początek leczenia dla zewnętrznego oczyszczenia otoczenia pacjenta, bez 
żadnych problemów.             

3.5.2 CC12.1 Tonik dla dorosłych 

Może być dobre dać na początku dla zbudowania siły.       

Jai Sai Ram! 

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


