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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 Doktora Jit K Aggarwala  

Drodzy Praktycy 

Z wielką radością i uznaniem mam zaszczyt zgłosić o przykładzie inicjatywy i usług podejmowanych przez 
naszych praktyków z Kerali. W tym miesiącu skupiamy się wyłącznie na praktykach z Kerali, bo to jest 
czas na Onam, ich najświętszym i radosnym świętem, celebrującym historię karłowatego awatara 
Vamana. Jest to czas wizytacji z Pataala (Otchłani) ich wielkiego króla, Mahabali, który corocznie 
sprawdza dobrobyt swoich podwładnych. Kieralijczycy zawsze przynoszą piękne i bogate Onama przy 
celebracji do Lotosowych Stóp ku radości wszystkich. Kerala jest krajem żarliwych wielbicieli wśród 
których, z zadowoleniem to stwierdzam, mamy wiele oddanych wibropraktyków.  

Któż mógłby nie być pod wrażeniem oddanej sewy przez naszych trzech osób, profile których pojawiają 
się w tym wydaniu, nie wspominając o ogromnej liście historii przypadków?. W sumie istnieje 106 
praktyków z Kerali. Wiele z nich służy w niekorzystnych warunkach w obszarach plemiennych i innych 
biedniejszych dzielnicach, w których wszyscy są bez odpowiednich placówek medycznych. Takoż 
zwiedzając pacjentów, organizują regularne obozy gdzie były dostarczone remedia dla zdumiewającej 
liczby pół miliona pacjentów w ciągu ostatnich 7 lat. Ich służenie jest potrzebne i doceniane. Ponadto, te 
entuzjastyczne praktycy z Kerali podjęły pełną odpowiedzialność za zakup i montaż skrzynek 108CC. 
Jest to większy zakres pracy, niż na pierwszy rzut oka, na przykład, butelki przychodzą z tylko 5 
komponentami, które muszą być rzetelnie połączone. To przepełnia nasze serca wdzięcznością i 
uznaniem. 

W celu stałego podnoszenia naszych standardów szkolenia, nowa procedura została ustanowiona w 
ostatnich miesiącach. W ramach nowej inicjatywy, doświadczony praktyk jest przeniesiony do doradztwa 
każdemu nowemu praktyków, który korzysta z indywidualnego wsparcia. Ten program trwa aż AVP 
otrzyma wystarczające wyksztalcenie i doświadczenie, aby awansować do następnego stopnia pełnego 
praktyka (VP) i jest pewnie ustanowiony w praktyce Wibroniki. Kolejnym małym krokiem do przodu w 
naszym pokornym służeniu jest „kochaj wszystkich, służ wszystkim”. 

Ostatnim, ale nie najmniejszym, jest sieć nadawania, wspominana w biuletynie za Maj/Czerwiec, już 
uruchomiona. Można znaleźć detale w sekcji „Dodatek”.                     

Podsumowując, jak wspomniano w poprzednich biuletynach, ja kontynuuję z pokorną wdzięcznością 
uznawać imponujące postępy tego wciąż rozwijającego i rozbudowanego systemu uzdrawiania. 
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Z głęboką szczerością dedykuję uznanie i gratulacje wszystkim praktykom, którzy radośnie poświęcają 
swój czas i energię dla poprawy ich towarzyszy podróży, przez uzdrawiane wszystkich. 

W miłosnym służeniu Sai  
Jit K Aggarwal 

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

Opisy przypadków z użyciem kombo 

1. Utrata wzroku 11958...India  

40-letnia pani, cierpiąca z powodu krótkowzroczności przez dwa lata, skontaktowała się z praktykiem 10 
lipca 2015 roku. U niej zdiagnozowano zwyrodnienie żółtej plamki. Widzenie PO - 6/60, LO-6/24* i 
widzenie blisko N36**. Miała konsultacje lekarzy w Indiach i Londynie. Powiedziano jej, że nie ma 
leczenia dla tej choroby i że stopniowo ona straci wzrok. Oni powiedzieli jej, że jeśli ona znajdzie leczenie 
na tę chorobę gdziekolwiek na świecie, to oni będą pokrywać jej wydatki ! Zrezygnowała z pracy jako 
inżynier lotnictwa w grudniu 2013 roku z powodu utraty wzroku. Pacjentka nie miała żadnych innych 
problemów zdrowotnych. Nie zażywała żadnych leków, natomiast stosowała niektóre antyutleniacze. 
Wyznała, że niektóre problemy rodzinne spowodowały jej uraz psychiczny w kilku ostatnich latach ; więc 
w połączeniu z utratą wzroku czuła się przygnębiona. 

20 sierpnia 2015 roku dostała następujące kombo: 
#1. CC7.2 Partial vision + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 
Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing…3rd  
#2. CC7.2 Partial vision…4rd w wodze różanej jako krople do oczu 

Wizja pacjentki zaczęła się poprawiać w ciągu miesiąca. Poprawa następowała stopniowo, i w końcu ona 
zaczęła rozpoznawać ludzi, mogła korzystać z mobilnego telefonu, była w stanie czytać nagłówki w 
telewizji i gazetach. Teraz ona zdolna przeczytać duże litery, dla pomocy z małymi literami dostała 
powiększające okulary. Począwszy od 1 lipca 2016 roku jej badania wzroku są następujące : PO 6/24, LO 
6/9 ; bliskie widzenie N18. Może takoż uczyć dzieci. Jest bardzo szczęśliwa i śpiewa chwałę swojemu 
Panu za zwrot jej wzroku ! Kontynuuje branie powyższych remediów.  

Komentarz praktyka :      
W tym przypadku polepszenie jej widzenia jest godne uwagi ze względu na brak leczenia tego stanu 
konwencjonalnym sposobem, byłą prognozę o całkowitej utracie wzroku.                     
Wyjaśnienie redakcji: 
*Krótkowzroczność: 6/6 jest normą. 6/12 oznacza że przedmiot widoczny tylko do 6m, a normalna 
osoba powinna zobaczyć w odległości 12m. Oznacza to krótkowzroczność. 6/24 – osobnik widzi na 6m. 
Oczekiwana normalna odległość - 24m.   
**Wada bliskiego wzroku: N5 to najwyższy poziom bliskiego widzenia, N7-N8 łagodne upośledzenie, 
N10-N18 umiarkowane, N20-N36 ciężkie i N48 najniższy poziom bliskiego widzenia.  

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

2. Przebarwienie twarzy, nadmierne owłosienie 11958...India  

70-letnia pani cierpiąca z powodu czarnego przebarwienia skóry twarzy i nadmiernego owłosienia, 
zauważonego trzy tygodnie temu, odwiedziła praktyka dla leczenia 29 lutego 2016 roku. Przebarwienie 
było na obu policzkach i przerost włosów po obu stronach brody. Jej praca wiązała się z ekspozycją na 
słońcu, które mogło spowodować taki stan. Dostała krem na skórę, który  spowodował określone 
polepszenie, ale ona nie była zadowolona. 
Była leczona następującymi kombo :          
#1.  CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin 
tonic…3rd   

#2.  CC8.1 Female tonic + CC21.1 Skin tonic…TDS w wodzie różanej stosować na twarz. 
Ona nie używała maści na skórę, od początku wibroleczenia. Skóra polepszyła się na 50% przez 3 dni. 
Pod koniec tygodnia -  80% poprawy przebarwienia, a włosy z twarzy całkowicie zniknęły. W maju 2016 
roku prawie nie było przebarwienia ( 2%). Kontynuowała branie #1 3rd razem z nałożeniem na twarz #2. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3. Żylaki, Alergia oddechowa 11958...India  

17 lutego 2016 roku 30-letnia pani skontaktowała się z praktykiem z powodu silnego bólu 
spowodowanego przez żylaki na obu nogach. Cierpiała z ich powodu przez rok i ból był tak silny, że 
zakłócał jej nocny sen. Była możliwość przyczyny dziedzicznej, bo jej babcia została dotknięta tą samą 
chorobą. Ona takoż cierpiała na nieżyt nosa przez ostatnie dwa lata, który był spowodowany alergią na 
kurz domowy. Symptomy choroby włączały katar, kichanie oraz bóle gardła. Próbowała homeopatyczne 
leczenie na obydwie choroby, ale bez znacznego polepszenia stanu. Ona była leczona następującymi 
środkami :  
Na żylaki :  
#1. CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3rd  

#2. CC3.7 Circulation…4rd w wodzie do zastosowania na nogach 

Na alergię oddechową :    
#3.  CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.7 
Throat chronic…6rd  
Podczas wibroleczenia ona nie stosowała żadnych innych leków. Pod koniec tygodnia pacjentka miała 
50% poprawy ze strony bólu w nogach. Po dwóch tygodniach było 90% ulgi bólu w nogach, ale tylko 70% 
osłabienia kataru nosa, kichania i bólu w gardle. 17 marca ból w nogach kompletnie ustąpił. 
Dawkę #1 & #2 zredukowano w związku z tym do 2rd i pacjentka wstrzymała branie remedium po 5 
tygodniach.  

A 10 kwietnia zgłosiła 100% poprawy wszystkich objawów kataru. Dawka #3 była stopniowo redukowana 
przez kolejne 3 tygodnie do zera. Podczas ostatniej aktualizacji w maju 2016 roku nie miała żadnego 
nawrotu choroby. 

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

4. Rak piersi 11993...India  

50-letnia pani  w czasie spotkania z praktykiem była obłożnie chora po seriach leczenia na raka piersi. Po 
raz pierwszy zdiagnozowano u niej raka piersi w marcu 2013 roku. Była poddana jednostronnemu 
usunięciu piersi, radioterapii i chemioterapii. Początkowo leczenie wydawało się skutecznym, ale rak 
powrócił i okazało się, że rozprzestrzenia się. Jej następnie poddano dziesięciu sesjom chemoterapii, 
której konsekwencji nie mogła tolerować, co doprowadziła ją do opłakanego stanu. 

Od 1 września 2013 roku była leczona następującym kombo :         
CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…6rd 

Po dwóch miesiącach, 1 listopada, było 50% polepszenia. Pacjentka chodziła bez pomocy i była zdolna 
dojść do toalety samodzielnie. Po czterech miesiącach w styczniu 2014 roku było 75% poprawy. 
Pacjentka zaczęła wychodzić na poranne spacery i była zdolna do robót domowych. Pod koniec sześciu 
miesięcy w marcu nastąpiło ogromne polepszenie do prawie 90%. Do maja 2014 roku pacjentka całkiem 
wyzdrowiała. Testy wykonane w tym czasie nie wykazały śladów raka w jej organizmie. Teraz dawkę 
zmniejszono do 3rd na miesiąc, następnie do 2rd na następny miesiąc, potem 1rd na następne sześć 
miesięcy, po czym dawkę zredukowano do 1rt. To była ostatnia redukcja do dwóch tygodni. A w sierpniu 
2016 roku pacjentka radziła sobie dobrze i brała podtrzymującą dawkę wibrośrodka raz na miesiąc. 

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

5. Rak żołądka, jelita cienkiego i nerki 11993...India  

58-letnia pani była w terminalnym stadium raka, złośliwie rozprzestrzeniającego się po całym żołądku,  
jelicie i nerce. U niej zdiagnozowano raka sześć miesięcy przed kontaktem z praktykiem 20 lipca 2013 
roku. Była na alopatycznych lekach w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, w tym sześciu sesji 
chemioterapii, które nie bardzo pomogły. Cierpiała na rozdzierający ból w brzuchu, była znaczna utrata 
masy ciała, ciężkie zmęczenie i obrzęk nogi. Była przykuta do łóżka i straciła nadzieję. Również cierpiała 
z powodu wypadania włosów, kolejnego bardzo częstego następstwa chemioterapii. Praktyk zobaczył 
raporty z jej skanu, biopsji, jak również innych testów medycznych, potwierdzających diagnozę.  

Była leczona następującym kombo :   
CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…3rd 
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Po dwóch miesiącach poprawa wynosiła 50%. Jej włosy znowu zaczęły rosnąć, obrzęk stóp zmniejszył 
się, poziom energii zwiększył się i ona zaczęła poruszać się dookoła. W późniejszych uzupełnieniach 
ukazały się dalsze oznaki poprawy, bo rozpoczęła swoje poranne spacery, krótkie wycieczki i wznowiła 
swoje zwykle czynności domowe samodzielnie. Te polepszenia odbiły się w testach medycznych. Na 15 
stycznia 2014 roku u pacjentki odnotowano 100% uzdrowienie z raka. Stopniowo redukowano dawki do 
prewentywnej raz na każde trzy miesiące. W najnowszej aktualizacji w sierpniu 2016 roku, pozostaje 
aktywną, jest na prewentywnej dawce i nie miała nawrotu choroby.  

Od redakcji : Ten praktyk z sukcesem leczył kilka przypadków raka z użyciem tego samego kombo. 
Wskutek ograniczonego miejsca, te przypadki nie są opublikowane.      

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

6. Niewydolność nerek 11993...India  

44-letni mężczyzna spotkał się z praktykiem 31 sierpnia 2013 roku, bo znajdował się na dializie nerek trzy 
razy w tygodniu w ciągu ostatniego roku. Pacjent miał długotrwałą historie różnych problemów, jak to 
stres i migrena, wskutek czego był uzależniony od kilku alopatycznych leków. Problem z nerkami wystąpił 
trzy lata temu w 2010 roku. Dwa lata później poziom jego kreatyniny podniósł się do 9 i musiał być 
obniżany za pomocą dializy. Przy wizycie u praktyka jego analiz krwi wskazał, że wszystkie parametry 
nerkowe były nienormalnie wysokie.           

Dostał następujące kombo :  
CC12.1 Adult tonic + CC13.4 Kidney failure + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6rd.  
Kontynuował branie leków alopatycznych razem z Wibroterapia. Po dwóch miesiącach poziom kreatyniny 
obniżył się znacznie do 3 – 3,5 i dializy były zredukowane do dwóch razy na tydzień. Po kolejnym 
miesiącu i pół, dializy dalej zredukowano do jednego razu na tydzień. Od 1 stycznia 2014 roku dializy 
stosowano tylko raz na miesiąc i jego kreatynina była między 2,5 a 3. Od 1 marca 2014 roku on nie 
potrzebował dializ, bo poziom jego kreatyniny spadł do 1.9. Dawkę teraz zredukowano do 1rt na jeden 
miesiąc, potem do jednego razu na dwa miesiące, po czym leczenie wycofano. W sierpniu 2016 roku nie 
miał żadnego nawrotu choroby.                                          

Notka redaktorska o poziomie kreatyniny : Normalne poziomy kreatyniny we krwi są w przybliżeniu od 0.t 
do 1.2 mg/dl u dorosłych mężczyzn i 0.5 – 1.1 u dorosłych kobiet. Umięśnione młode i w średnim wieku 
dorośli mogą mieć więcej kreatyniny we krwi niż norma dla ogółu populacji. Osoby w podeszłym wieku, z 
drugiej strony, mogą mieć mniej kreatyniny we krwi, niż w normie. Niemowlęta maja normalny poziom 
blisko 0.2 czy więcej, w zależności od rozwoju ich mięśni. U osób z dużym niedożywieniem, dużą utratą 
masy ciała i długotrwającymi chorobami, masa mięśniowa zazwyczaj zmniejsza się, więc ich poziom 
kreatyniny może być niżej od oczekiwano dla ich wieku.      . 

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

7. Kamienie nerek 11993...India  

U 32-letniej damy odkryto kamienie w nerce w styczniu 2013 roku, z czym ona przyszła do praktyka we 
wrześniu, aby otrzymać wibroleczenie. Skanowanie odkryło cztery kamienie 3mm, 6mm, 6.5 mm i 8mm 
wielkości. Cierpiała wskutek mocnego bólu w plecach, w udach i obrzęku stóp, i miała trudności przy 
oddaniu moczu. Sześć miesięcy była na leczeniu alopatycznym, ale ono dało tylko zmniejszenie bólu i nie 
wyeliminowało kamieni. Lekarze poradzili poddać się operacji, której ona odmówiła. Pacjentka takoż 
cierpiała z powodu bólu w stawach, na który ona brała suplementy wapnia przeszło rok.                              

Dostała następujące kombo 8 września 2013 roku :        
CC12.1 Adult tonic + CC13.5 Kidney stones + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3rd 

Pacjentka z własnej woli odstawiła alopatyczne leki przed początkiem wibroleczenia. Po dwóch 
miesiącach 3 listopada 2013 roku, pacjentka uzupełniła swój raport diagnostycznym skanowaniem, które 
wykazało, że dwa kamienie wydalone, a dwa pozostałe zmniejszyły się w rozmiarze do 4mm i 5mm. 4 
stycznia 2014 roku pacjentka była kompletnie uwolniona od symptomów i wszystkie zniknęły. Dawka była 
zmniejszona do prewentywnej 1rt, którą ona stosowała przez sześć miesięcy przed odstawieniem. 
Pacjentka dalej radzi sobie dobrze i nie miała żadnego nawrotu kamieni nerek. 

Komentarz redakcji : Ta pacjentka przyjmowała suplementy wapnia, które okazały się czynnikiem ryzyka 
w rozwoju kamicy nerkowej. Link na dole daje porady o prewencji kamieni nerkowych :             
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/kidney-stones/basics/prevention/con-20024829. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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8. Łuszczyca 11993...India  

41-letni pan cierpiący z powodu łuszczycy  przez pięć lat, skontaktował się z praktykiem 7 września 2014 
roku. Na początku choroby pacjent myślał, ze to była alergia i stosował maść na nią. Stan pogorszył się 
tak, że skora stała się ciemno-czerwonawa i bardzo swędząca. Przy drapaniu skóra łuszczyła się. 
Ponieważ zmiany zaatakowały całe ciało z wyjątkiem twarzy i były widoczne, on był zestresowany 
przebywając na ludziach. Próbował alopatycznego i ajurwedycznego leczenia, ale bez większej ulgi. Więc 
przestał stosować obydwa przed zdecydowaniem się na Wibronikę. On dostał :    
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.10 Psoriasis…3rd.  

Po dwóch miesiącach w listopadzie było 75% poprawy. Swędzenie ustąpiło i łuszczenie się skóry 
znacznie zmniejszyło się. Nowa zdrowa skóra zaczęła pojawiać się w miejscu uszkodzonej. Po pięciu 
miesiącach od początku wibroleczenia, 5 lutego 2015 roku pacjent prezentował 100% poprawy. 
Uszkodzenia na jego ciele zagoiły się kompletnie. Dawkę stopniowo zmniejszano do 1rt aż do czerwca 
2015 roku, kiedy leczenie było wstrzymane. Pacjent kontynuuje radzić sobie dobrze bez nawrotu 
łuszczycy w sierpniu 2016 roku.                        

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

9. Nadciśnienie, owrzodzenie żylakowe 11276...India  

55-letnia dama cierpiała z powodu nadciśnienia przez ponad siedem lat i owrzodzenie żylakowe obu nóg 
przez piętnaście lat. 14 listopada 2015 roku, przy wizycie u praktyka, wrzody wydzielały straszny odór i 
krew razem z białawym płynem. Była obolała. Miała obrzęknięte nogi, prawą nogę więcej niż lewą, i ona 
nie była zdolna chodzić. Według porady lekarza obandażowała sobie obie nogi. Ciśnienie było 220/100. 
Była na alopatycznych lekach z powodu obu chorób, ale jej problemy nie zostały rozwiązane. Próbowała 
leczenia ajurwedycznego i homeopatycznego bez żadnej korzyści.  

Jej zastosowano następujące kombo :   
#1. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC3.7 Circulation + CC15.1 Mental & Emotional tonic...5rd 

#2. CC8.6 Menopause + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia…5rd 
Na początku blisko miesiąca pacjentka kontynuowała alopatyczne leczenie razem z wibroremediami. Po 
siedmiu dniach jej ciśnienie wróciło do normy, ale pacjentka kontynuowała branie #1 po 5rd. Jednak 
postęp z owrzodzeniem żylakowym zmalał i poprawa pokrewnych objawów wynosiła tylko 20% w ciągu 
pierwszych 6 tygodni.   

Więc 25 grudnia #2 zamieniono na #3 jak widać :   
#3. CC21.11 Wounds & Abrasions + #2...5rd 

Pod koniec grudnia polepszenie doszło do ponad 50%. Praktyk sugerował jej aby usunęła bandaż i 
trzymała nogi na powietrzu za wyjątkiem okresu podróży.  

W jakieś dwa miesiące, 15 stycznia 2016 roku miała 80% polepszenia owrzodzenia żylakowego. Jej nogi 
wyglądały prawie normalnie, a ona mogła normalnie chodzić. Jednak obrzęk nadal zostawał.    

Następnie pacjentka musiała zrobić kilka podróży, w wyniku czego doznała kompletnego odnowienia 
owrzodzenia żylakowego. Dlatego jej przepis został zmieniony w następujący sposób 25 stycznia :#4. 
CC10.1 Emergencies + #1...4rd na miesiąc, więc #1 przerwano.        

#5. CC17.2 Cleansing…3rd na siedem dni  

#6. CC3.7 Circulation + CC21.11 Wounds & Abrasions…5rd w oleju kokosowym dla stosowania 
zewnętrznego po oczyszczeniu rany wodą przegotowaną z kurkumą, bazylią, łodygami pieprzu i liśćmi, 
liśćmi miodły, betelu i solą.                    

Kontynuowała branie #3 jak przedtem. 

Zmiany dokonane w remediach spowodowały odprowadzanie płynów z jej opuchniętych nóg. Jej lekarze 
potwierdziły, że to był pozytywny objaw. Ona poprawiła się znacznie w ciągu trzech tygodni, od połowy 
lutego doszło do ogólnej poprawy na 40%. Żółtawe zabarwienie ran zmieniło się na czerwone, 
prawdopodobnie wskutek poprawy krążenia. Obrzęk nóg spadł na 65%.  

Pod koniec lutego, kiedy stan pacjentki dalej polepszał się, #4 zmieniono na  #1 i  #3 a #6 dalej 
kontynuowano. W kwietniu polepszenie osiągnęło 60% i do 70% po dwóch miesiącach. Do 20 sierpnia 
ogólna poprawa sięgała 85%. Rany prawie wyschły i warstwy skóry zaczęły formować się nad ranami. 
Ciśnienie krwi konsekwentnie zostawało w normie, ostatni raport w sierpniu 2016 roku pokazuje, że jest to 
128/86. Pacjentka kontynuuje branie #1 jako środek prewentywny. CC21.1 Skin tonic dodano 
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do  #3 i  #6 aby pomóc jej sięgnąć kompletne wyleczenie. Nie brała alopatycznych leków przez ostatnie 8 
miesięcy. 

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

10. Moczenie nocne 11276...India  

Rodzice sześcioletniego chłopczyka, który moczył się w łóżko prawie przez całe życie, skontaktowali się z 
praktykiem 9 listopada 2015 roku. W ostatnich pięciu latach oni wypróbowali alopatyczne, ajurwedyczne i 
homeopatyczne leczenie bez żadnego sukcesu. Chłopczyka bardzo martwił ten problem, który 
prawdopodobnie pogarszały rodzice, często porównujące chłopca ze swoim rodzeństwem, bardzo 
czujnym w tej sprawie.              

Chłopczyk był leczony następującym kombo :        
CC12.2 Child tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic…5rd  

W ciągu tygodnia pacjent przestał kompletnie moczyć się w łóżku, 100% poprawy. Mały chłopczyk i jego 
rodzice byli uradowani. Dawka wibroremedium była stopniowo zmniejszana przez następnych pięć 
tygodni. Przy kolejnym spotkaniu z praktykiem w lipcu 2016 roku po przerwie na 7 miesięcy, rodzice 
dziecka stwierdzili, że ich syn radzi sobie dobrze bez żadnego incydentu z nawrotem moczenia w łóżko.  

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

11. Psychoza 11576...India  

Mocno spanikowany ojciec przyprowadził swojego 13-letniego syna dla leczenia u praktyka w styczniu 
2016 roku. Syn odmawiał pójścia do szkoły w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy, a czasami wykazywał 
oznaki obojętności, wściekłości i oporu wobec władzy.       

Blisko dziesięciu miesięcy przed spotkaniem z praktykiem, pacjent już raz pokazał takie symptomy 
zachowania. To stało się 14 miesięcy po upadku pomyślnego biznesu jego ojca, który według 
przekonania rodziny był spowodowany czarną magią, wykonana przez ich rywali. On był leczony z 
powodzeniem przez duchownego po modlitwach z udziałem recytacji Koranu w celach zdrowotnych. 
Wtedy chłopak zaczął chodzić do szkoły. Ale po 2 miesiącach on znowu przestał chodzić do szkoły i 
wysiłki duchownego nie pomogły tym razem. Następnie on był brany do różnych doradców i psychiatrów z 
renomowanych szpitali, ale pacjent odmawiał współpracy, ponieważ nie interesował się takimi 
konsultacjami. Odmówił takoż stosowanie przepisanych leków alopatycznych.             

Pacjentowi zastosowano następujące wibroremedia 10 stycznia :          
CC12.2 Child tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory 
tonic…3rd 

Dokładnie następnego dnia pacjent był gotowy iść do szkoły. Rodzina była zachwycona, że chłopak dotarł 
do szkoły po wielomiesięcznej przerwie. Jednak, praktyk dostał telefon kilka godzin później, że zamiast 
chodzić na lekcje, czekał na zewnątrz urzędu pedagoga szkolnego. Rodzinie zalecono kontynuowanie 
tego samego środka. Od następnego dnia chłopczyk znowu pokazał 100% wyzdrowienia, powrót do 
szczęśliwości i uczęszczał do szkoły regularnie. On przestał brać środki w połowie kwietnia 2016 roku. W 
sierpniu 2016 roku jest normalnym szczęśliwym dzieckiem, uczęszczającym do szkoły regularnie i nie 
opuścił nawet jednego dnia.                        

Komentarze ojca pacjenta : Oprócz uczonych lekarzy, szukałem też pomocy duchownych, aby rozwiązać 
problem mojego starszego syna. Nic nie mogłoby go ruszyć, żeby zbliżył się do szkoły, a nawet uczyć się 
prywatnie. Jego zachowanie było czasami przerażające. To była Łaska Pana i Wibronika, które 
przestawiły mojego chłopaka na doskonałą normalność. 

Komentarz praktyka : Badanie wahadełkiem odkryło obecność kilku bytów, klątw i czarnej magii u 
chłopca. Zastosowanie środka CC15.2 Psychiatric disorders okazało się skutecznym dla takich 
negatywnych zagadnień.       

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

12. Anemia aplastyczna 11274…India  

U 47-letniej damy zdiagnozowano aplastyczną anemię i ona spotkała się z praktykiem 25 stycznia 2011 
roku. Ona cierpiała na tę chorobę przez siedem lat i była leczona w Regionalnym Centrum Raka. 
Pacjentka była niszczona przez ból w ciele i musiała brać sześć razy na dzień środki przeciwbólowe. Jej 
inne objawy włączały krew w moczu i uczucie ogólnego zmarznięcia. Miała nieznośne swędzenie w całym 
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ciele, które było pokryte ranami z sączącą się ropą. Zażywała alopatyczne leki, które jej nie pomogły 
wcale.         . 

Jej zastosowano następujące kombo:  
#1. CC10.1 Emergencies…2rd  
Pacjentka kontynuowała leczenie alopatyczne razem z wibroremedium. Później Sai Baba ukazał się wie 
śnie praktykowi i zasugerował, że należy dać CC21.11.  

25 lutego dodał następujący środek do #1 : 
#2. CC21.11 Wounds & Abrasions + #1…3rd   
Tydzień później pacjentka nadal narzekała na mocne swędzenie. Praktyk uspokoił ją i poradził, aby 
kontynuowała branie #2 skoro Sai Baba sugerował to i pocieszał i tulił ją. W ciągu miesiąca jej skóra 
zaczęła się goić. Teraz praktyk znowu był pokierowany przez Sai Babę, aby dodał CC3.1 do wyżej 
wymienionego kombo. 

Więc kombo zmieniono na : 
#3. CC3.1 Heart tonic + #2…3rd  
Teraz stan pacjentki zaczął szybko poprawiać się. 24 kwietnia 2011 roku ona była całkiem uzdrowiona z 
anemii aplastycznej. Na podstawie badań diagnostycznych wykonanych w Centrum Onkologii, lekarze 
powiedzieli, że nie było potrzeby jej wizyt dalej. Jej wibrośrodki były stopniowo zmniejszane i ostatecznie 
wstrzymane.           

Komentarze praktyka : Wcześniej pacjentka unikała wychodzenia z domu z powodu jej ciężkiego stanu 
zdrowia. Jednak, w kwietniu 2011 roku po raz pierwszy ona wybrała się, aby uczestniczyć w badżanach w 
Ośrodku Sai razem z córką i zaofiarowała aarti Swamiemu : była bardzo szczęśliwa.  

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

 Profile Praktyków  

Praktyk 11958...India, emerytowana okulistka Centrum Zdrowia w Kerali, która teraz pełni funkcję członka 
wydziału w prywatnej uczelni medycznej, była wielbicielką Sai Baby z 1962 roku. 
To w Souljourns rozmawiała z Aggarwalami, co po raz pierwszy zwróciło jej 
uwagę na Wibronikę. Interesując się medycyną alternatywną, i chcąc leczyć 
różne choroby, okazja do poznania Wibroniki Sai natychmiast znalazła oddźwięk 
w jej sercu. Dla niej wisienką na torcie było to, że Swami pobłogosławił system i 
zapewnił, że to On jest Uzdrowicielem ! Ona praktykowała uzdrawianie za 
pomocą Wibroniki od lipca 2015 roku. 

Ona mieszka w Saigramam kampusie prowadzonym przez Sathya Sai 
Orphanage Trust w Kerali, gdzie ma dużo możliwości dla służby, gdyż tu mieści 
się kilka instytucji, włączając sierociniec, domy spokojnej starości, i dla 

umysłowo chorych mężczyzn itd. Ona zaopatrywała wszystkich domowników w Saigramam poprzez 
regularne miesięczne obozy na dodatek do indywidualnych konsultacji oraz pomocy w nagłych 
wypadkach. Regularnie rozprowadzała wibroremedia w postaci kropli do oczu w wodzie różanej w domu 
starszych osób. Praktyk doświadczyła dobrej reakcji zwierząt, ale ona wcześniej leczyła krowy od różnych 
urazów i opiekowałaś po porodzie. Ona jest wstrząśnięta, że Swami wybrał ją w Jego misji !                            

Ona obserwowała, ze twarze pacjentów rozjaśniały się, gdy są poddane leczeniu Wibroniką. W swojej 
praktyce leczenia alergii i stawów miała dobą reakcję na Wibronikę. Odniosła się do jednego przypadku, 
jako prawdziwego cudu, gdzie pacjentka z diagnozą dystrofii plamki ze złym rokowaniem, zareagowała na 
wibroleczenie i jej wzrok znaczne poprawił się. Zauważyła takoż zwiększoną zdolność uczenia się i 
koncentracji u tych dzieci, które brały kombo ‘Egzamin’: CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 
Brain & Memory tonic. CC4.1 Digestion tonic + CC12.2 Child tonic okazało się kolejnym wspaniałym 
kombo dla dzieci. W jej doświadczeniu wibroremedia w oleju dla stosowania zewnętrznego, w odróżnieniu 
od środków doustnych, przyniosły znakomite rezultaty. 

Ona połączyła się z praktykiem11276 do prowadzenia obozów w Aszramie Amritanandamayi takoż. Z 
czasem jej praktyka rośnie i ona leczy około 100 pacjentów miesięcznie. Czasami ona sugeruje 
Wibronikę pacjentom, którzy ją odwiedzają w szpitalu, szukając konwencjonalne leczenie, zwłaszcza gdy 
oni mają chorobę, dla której nie istnieją inne opcje leczenia. Tylko w ciągu jednego roku ona skutecznie 
leczyła wiele takich dolegliwości jak alergiczny nieżyt nosa, alergię skóry, padaczkę, utratę wzroku, 
kaszak, zapalenie stawów, kamicę żółciową, wrażliwe zęby, zespół cieśni nadgarstka, alergię na słońce, 
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brodawki, trądzik, nadmierne owłosienie itp. Ona leczyła kilka zwierząt i roślin takoż. Sięga do odległych 
pacjentów i członków rodziny, wysyłając do nich remedia.    

Praktyk wierzyła, że leczenie pacjentów  z pełnym oddaniem i modlitwami czyni cudeńka dla nich. To 
zrozumienie uczyniło ją bardziej pokorną. Ona działa jak instrument Swamiego i widzi Boga w każdym 
bez wyjątku pacjencie i jest bardzo szczęśliwa, że praktykuje Wibronikę.                     

Przypadki do publikacji: 

 Utrata wzroku  

 Żylaki, Alergia oddechowa  

 Przebarwienie twarzy, nadmierne owłosienie   

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

Praktyk 11993…India, biurokrata, pracujący w Urzędzie Ceł i Akcyzy w stanie Kerala, jest bardzo 
utalentowanym i doświadczonym praktykiem. Filantrop w sercu, organizował 
regularnie porcje posiłków w południe zewnątrz świątyni w Trivandrum dla 
około 200 osób ubogich każdego dnia przez 12 lat. Poza tym regularnie 
uczestniczył w środkach masowego żywienia osób potrzebujących podczas 
festiwali w świątyni. 

 W 2001 roku został przeniesiony do strefy biedy w Kasargod. Trzy lata 
później u jego matki odkryto raka jelita grubego i dano tylko kilka dni, 
maksymalnie tydzień do przeżycia. Według jej życzeń on przeniósł ją do 
swojego domu i próbował leczenie alternatywne, takie jak reiki i naturopatia. 
Ona przeżyła trzy miesiące i zmarła w spokoju w otoczeniu umiłowanych 

przez nią bliskich. To zainspirowało praktyka do silnego pragnienia, aby pomóc w uzdrawianiu ludzi z 
terminalnymi chorobami, takimi jak rak. Szkolił się w wielu alternatywnych systemach, takich jak 
naturalna, reiki, prany uzdrowienia, akupresury, dźwiękowej z wykorzystaniem himalajskich i tybetańskich 
mis. Dostał kwalifikację w hipnoterapii, psycho-neurobice z renomowanych uczelni. 

 Dzielnica Kasargod była dotknięta tragedią spowodowaną przez opryski pestycydu endosulfan, które 
zanieczyszczają źródła wody dla setek rodzin. Wzruszony do głębi serca widokiem psychicznie i fizycznie 
upośledzonych dzieci, chciał leczyć wiele osób w krótkim czasie, ale wszystkie powyżej opisane terapie 
były kłopotliwe i czasochłonne. Więc on modlił się do Swamiego o prostsze rozwiązanie. Wkrótce jego 
mistrz reiki i wibropraktyk11178 powiedzieli mu o skuteczności Wibroniki. To pobudziło w nim głębokie 
pragnienie poddać się szkoleniu, ale powiedziano jemu, że on nie mógłby dostosować się do kryteriów 
selekcji. Zdeterminowany, on dalej modlił się do Swamiego. Wczesnym rankiem około 3 nad ranem miał 
jaskrawy sen o Sai Babie, otoczonym prze Bogów i wieszczów. We śnie on był w końcu długiej kolejki, 
kiedy Swami skinął mu zbliżać się i pobłogosławił go. Następnego poranka nadarzyła się okazja trafić na 
kurs Wibroniki pierwszego poziomu oferowanego przez Centrum Kasargod Sai. Zarówno on jak i jego 
żona ukończyli kurs pomyślnie. 

Te oddane pary zespalały się z innymi praktykami i umożliwiały wibroleczenie pacjentom w obszarach 
plemiennych. Zespół obsługiwał wiele przypadków, w tym chorób skóry, takich jak łuszczyca, alergię, 
astmę, dolegliwości oczu, upośledzenia fizycznego i psychicznego, trudności w uczeniu się i poronień. Z 
łaską Swamiego cudowna ulga była opisana w wielu przypadkach. Od 2013 roku on takoż regularnie 
leczył z dobrymi wynikami, stosując Pain and Palliative Unit w szpitalu w Kasargodzie. Zauważywszy 
poprawę od swoich remediów, te jednostki zaczęły podawać Wibronikę dla terminalnie chorych pacjentów 
z dużym sukcesem. On sam leczył ponad dziesięć tysięcy ludzi z doskonałymi wynikami.    

Ponadto wykonał pionierską pracę w podniesieniu świadomości o Wibronice u rolników i hodowców 
drobiu i nabiału. Przy wsparciu niektórych znanych aktorów kinowych z południowych Indii, wiele 
projektów zostały podjęte z doskonałymi wynikami w rolnictwie oraz w hodowli zwierząt. Włączenie  
uprawy organicznych i ekologicznych produktów mlecznych, w szczególności z jego badań karłowatej 
odmiany krów, wydajność mleka znacznie wzrosła. Rosnąca świadomość o wibroleczeniu dla rolnictwa 
zwróciła uwagę naukowców z Centralnego ośrodka badań z  Central Tuber Crops Research Unit 
Indyjskiego rządu w Kasargod. W wyniku poprawy wydajności wykazują wielki interes w tej pracy, która 
była teraz poszerzona na rolników w innych dzielnicach Kerali.  

 W przemyśle bydła rolnicy odkrywają wibro przydatne dla różnych chorób, takich jak problemy ze 
stopami, obrzęku wymion i chwiejne ruchy. Wielu lekarzy weterynarii i zarządcy bydłem otrzymali i z 
powodzeniem stosują wibroremedia. Właściciel fermy drobiu, który jest profesorem i HOD po studiach 
inżynierskich, zgłosił rewelacyjne wyniki. Zaczął używać wibroremedia po masowej śmierci swoich kur. 
Teraz zgłasza lepszą produkcję jaj przy regularnym stosowaniu Wibroremediów. 
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 Niedawno rozpoczął praktykowanie w dwóch innych pobliskich miejscowościach oprócz Kasargodu. 
Takoż regularnie oferuje leczenie w szkołach, sierocińcach i domach osób starszych. Twierdzi, że ma 
cudowne rezultaty w przypadkach klątw, czarnej magii i tym podobne. Rozpylanie środków pokojowych w 
domach nękanych konfliktami rodzinnymi często rozwiązuje problemy. Odczuwając, ze zakres Wibroniki 
jest nieograniczony, planuje użyć tego środka pokojowego na większą skalę w Kasargodzie w miejscach, 
gdzie są wspólne napięcia, konflikty i zamieszki. 

 Według niego, nieskończona wiara, nieskończona elastyczność i nieskończona kreatywność są 
hasłem dla postępu. Stawać się oddanym narzędziem w rękach Boga i służąc Bogu we wszystkim, co 
widzimy z czystym oddaniem jest najważniejsze dla tego praktyka. On uważa, że to będzie doskonałym 
leczeniem, które przyniesie cudowny skutek. Nigdy nie przypisując zaszczyt dla siebie, ale oddając pełny 
zaszczyt i cześć tylko prawdziwemu Uzdrowicielowi, otwiera drzwi do większej łaski. Praktyk czuje się 
ogromnie wdzięczny, że w swojej praktyce Wibroniki Sai jest błogosławiony przez ukochanego Sai Babę. 
Oświadcza „Seva robiona przez cale moje życie nie wystarczy, by wyrazić moją nieskończoną 
wdzięczność do Swamiego”. 

Przypadki do publikacji: 

 Rak piersi  

 Rak żołądka, jelita cienkiego i nerki  

 Kamienie nerek  

 Niewydolność nerek  

 Łuszczyca 

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

Praktyk 11276…India kierująca NIIT (spółka szkolenia IT) z Centrum w Trivandrum, 
przyszła do owczarni Sai Baby dwadzieścia lat temu. Praktykowała Wibronikę z 
2010 roku. Wcześniej ta praktyk nie była zainteresowana nauką o chorobach i 
sposobach leczenia alopatycznego. Z jej własnych słów „jak rzemieślnik obróci 
kamień w piękną rzeźbę”, Swami stopniowo przekształcił ją do tego, czym jest 
dzisiaj poprzez różne doświadczenia. Na początku praktykowała Reiki i Sai 
Sanjeevini Healing. Później w 2006 roku, została wprowadzona do Wibroniki przez 
znajomego, ale nie uczyła się tego aż do 2010 roku, kiedy warsztaty szkoleniowe 
odbyły się w Kerali. Dostała wtedy okazje, aby uczęszczać na szkolenie 
pierwszego stopnia i w następnym roku ukończyła kolejny poziom i stała się VP. 
Odtąd była narzędziem w rękach Swamiego zanurzonych w służeniu.  

Przyznaje, że początkowo praktyka była mechaniczna, według reguł z książek. Z czasem stała się 
bardziej pewna siebie i intuicyjna, słuchając głosu wewnętrznego. To wynika z wskaźnika sukcesu w jej 
praktyce. Ona uważa, że gdy każdy pracuje jako narzędzie w rękach Boga, to pomaga zmniejszyć ego. 
Kiedy jej pacjenci wykazują poprawę, widzi tylko błogosławieństwo Boga. Będąc świadkiem cudownych 
uzdrowień, ma pozytywne myślenie, co daje jej moc dla sewy. Czuje się duchowo podniesiona. 

Została obdarzona możliwością prowadzić trzy obozy medyczne każdego miesiąca przez ostatni rok 
razem z praktykiem11958. To daje okazję uczyć i dzielić się doświadczeniem. Ma osoby do leczenia z 
daleka i bliska. Odczuwa szczególną radość, lecząc rośliny i zwierzęta. Dzieli się wspaniałymi 
wydarzeniami, które uznaje za cud. Chociaż sama nie pamięta, jej pierwszy obóz był na Światowy Dzień 
Cukrzycy. Było blisko stu pacjentów z cukrzycą, czekających na konsultację i buteleczki z remedium na 
cukrzycę CC6.3 kiedy ona wzięła wszystko w swoje ręce. Jej szybko udało się uratować kilka kropli 
środka w większej butelce; wierzy, że to była interwencja Boga i wskazanie na coraz większa liczbę 
pacjentów z cukrzycą odtąd i co ciekawe, wszystkie one zostały wyleczone.        

Z czasem zaczęła łączyć kilka tradycyjnych praktyk, takich jak płukanie ran na owrzodzonych żylakach z 
wykorzystaniem przegotowanej wody z liśćmi miodły indyjskiej, kurkumy i bazylii razem z wibroniką i one 
dawały jej lepsze wyniki. Mieszanie wibrośrodków w oleju kokosowym domowego tłuczenia do chorób 
skóry również okazało się bardzo skuteczne w jej praktyce.                                     

Odczuwa, że jest po prostu pokornym instrumentem w Jego rękach i tak Boska kreda wypisuje wszystkie 
plany dla niej. Ona wierzy, że wszyscy praktycy będą pod opieką Swamiego jak Jego wielkiego planu, a 
kluczem do tego jest całkowite poddanie się.  

Przypadki do publikacji: 

 Nadciśnienie, owrzodzenie żylakowe  

 Moczenie nocne  

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

1. Pytanie: Dlaczego jest ważne, aby pić dużo wody podczas brania Wibroremediów? 

  Odpowiedź: Zalecamy, aby pacjenci pili od 2 do 3 litrów czystej wody dziennie. Na poziomie fizycznym 
wibroremedia usuwają toksyny z organów/systemów w  krwiobieg i woda pomaga wypłukiwać toksyny. 
Picie dostatecznej ilości wody pomoże przyśpieszyć proces gojenia. Woda takoż dostarcza elementy 
odżywcze, wspierając i przyśpieszając metabolizm organizmu. Jeśli my nie nawodnimy się, sprawność 
fizyczna może ucierpieć. Badania medyczne odkryły, że utrata tylko 1,5% (tak jak przy intensywnych 
ćwiczeniach czy bardzo gorącej pogodzie) może prowadzić do zmiany temperatury ciała, obniżeniu 
motywacji, zaburzeniu nastroju i koncentracji, zwiększa częstość bólów głowy i uczucia niepokoju i 
zmęczenia oraz chwilowej utraty pamięci.                              

Warto zauważyć, że istnieje kilka problemów zdrowotnych, które mogą dobrze reagować na wzrost 
poboru wody, np., zaparcia, rak, kamienie nerek itd. Wypicie wody za pół godziny do posiłku redukuje 
ilość kalorii, szczególnie u osób starszych. To dlatego, że woda pitna zmniejsza apetyt i tym samym może 
pomóc przy otyłości.                                    

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

2. Pytanie: Jak możemy użyć wibro dla polepszenia jakości wody pitnej?      

  Odpowiedź: Strukturalna woda jest prawdopodobnie najlepszej jakości dla picia. Procedura 
wytwarzania tej wody jest opisana w instrukcji AVP. Jednak, my możemy uzdatnić żywotność wody 
dodając następne kombo do czystej pitnej wody: NM12 Combination-12 + SR360 VIBGYOR. 
Alternatywnie dodaj CC12.1 Adult tonic. 

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

3. Pytanie: Jak mogę sobie poradzić z oparzeniem u dziecka? 

   Odpowiedź: Leczenie oparzeń jest takie same u dziecka jak u dorosłego. Najlepszym lekiem na 
natychmiastową ulgę jest SR346 Cantharis 6X często brane i w potencji 1X w wodzie dla ciągłego 
stosowania miejscowego. Wskazane jest, aby zachować tubkę kremu Cantharis (dostępne w sklepie 
homeopatycznym) w kuchni, aby można było nałożyć natychmiast i zostawić dla działania na oparzenie. 

Jeśli powyższe remedium czy krem nie są dostępne, należy najpierw schłodzić oparzony obszar; będzie 
to obniżało temperaturę skóry i zatrzyma oparzenie od nasilenia. Użyj wody z kranu z zimną wodą CZY 
zanurz część ciała w basenie z bardzo zimną wodą. Zmieniaj wodę często aby ona pozostawała bardzo 
zimna. Ból ustąpi po 15 – 30 minutach, w zależności od ciężkości oparzenia. Nie używaj lodowatej wody, 
ponieważ może to spowodować uszkodzenie tkanek. Nie zrywaj żadnych pęcherzy. Użyj następującego 
remedium:              

CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + 
CC21.1 Skin tonic + CC21.4 Stings & Bites + CC21.11 Wounds & Abrasions…6rd  

Japoński praktyk używa nalewki macierzystej zrobionej z liści nieśplika – jednego z najskuteczniejszych 
naturalnych składników leczniczych. Może być rozpylany lub lekko nakładany w obszarze zagrożonym. 

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

4. Pytanie: Jak rozumiem z podręcznika AVP/SVP, że ślady herbicydów, pestycydów, nawozów 
chemicznych itp mogą  zostać usunięte z sztucznie wyhodowanych warzyw i owoców za pomocą soli i 
octu. Czy może Wibronika wykonać taką samą pracę? 

   Odpowiedź: Moczenie w soli i octie jest dobrym rozwiązaniem oczyszczenia warzyw i owoców. Jednak, 
skuteczność tej procedury może być znacznie zwiększona poprzez dodanie następującego kombo do 
tego roztworu:  NM45 Atomic Radiation + NM46 Allergy-2 + SM1 Removal of Entities + SR324 X-ray 
(alternatywne kombo z zestawem 108CC: CC17.2 Cleansing). Możecie być zaskoczeni odkrywszy 
naturalny smak tych warzyw i owoców. W lecie najlepiej umieścić trochę lodu w wodzie. Kolejną rzeczą 
do zapamiętania jest NIE dodawać octu podczas mycia ryżu i awokado. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. Pytanie: Ja leczę wielu starszych pacjentów, którzy cierpią z powodu przewlekłego bólu kolana od 
zwyrodnienia stawu. W niektórych wypadkach wibro nie pomagało. Co mogę zrobić? 

   Odpowiedź: Główną przyczyną tego bardzo częstego problemu jest przerzedzanie chrząstki (poduszki 
między kośćmi), wpływającego na kości, powodując osteoartrozę. Niewątpliwie, dajesz to 
kombo:  CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue. Do tabletek 
dodaj powyższe wibracje do mieszaniny oleju rycynowego, oleju z orzeszków ziemnych i oleju z 
czarnuszki i użyj do masażu bolesnych obszarów, najlepiej po kąpieli. Powinno to zapewnić potrzebną 
ulgę, można stosować kompres. Dla kobiet w czasie menopauzy, kiedy uwalnianie hormonu estrogenu 
zmniejsza się, to będzie pomocne: SR513 Oestrogen (włączony w CC8.1) do powyższego kombo. 

Dla tych pacjentów jest to ważne, aby utrzymać zdrową masę ciala, bo nadwaga wywiera presję na 
wszystkie stawy, szczególnie na kolana. Nowe badania pokazują, że dla każdego funta przyrostu masy 
ciała jest 4-funtowy wzrost ciśnienia na stawy kolanowe wśród osób z nadwagą i otyłych, mających 
osteoartrozę kolan. Gdy ktoś idzie w gorę lub w dół po schodach, wzrost nacisku na staw kolanowy może 
zwiększyć się 8 razy.      

Dlatego też utrata masy ciała może znacznie zmniejszyć nacisk na kolana. Nie tylko to zmniejszy ból w 
kolanie, ale będzie to również zmniejszać zużycie stawu.  

Regularne ćwiczenia są następnym ważnym czynnikiem w leczeniu bólu kolana. Osoby z osteoartrozą 
mogą unikać ćwiczeń w obawie, że może to powodować ból. Jednak, mało wpływająca aktywność, jak 
pływanie, spacer, czy rower, mogą poprawić ruchomość i zwiększyć siłę. Trening z małymi ciężarami 
może pomóc poprzez wzmocnienie mięśni otaczających stawy tzn wzmocnienie mięśnia czworogłowego 
może zmniejszyć ból w kolanach.        

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

Boskie Słowa Mistrza Uzdrowicieli 

"Nie rozwijaj ego o swoich możliwościach podczas robienia sewy. Bądź pokorny i myśl o Bogu, 
który tobie dał okazję do służenia. Cokolwiek robisz dla innych, twoje uczucie powinno być, że 
służysz sobie. W rzeczywistości i prawdzie, niezależnie od usługi robionej dla innych, robisz to dla 
siebie…służba, która została zrobiona dzisiaj będzie zwrócona do ciebie w przyszłości."  

-Sathya Sai Baba, “Service To Man Is Service To The Lord” Summer Showers in Brindavan 1973 
http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf 

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

“Złe myśli powodują złe zdrowie. Niepokój, strach i napięcie mają również swój udział. Wszystkie 
wynikają z chciwości, chciwości, aby mieć więcej rzeczy, mocy i sławy. Chciwość prowadzi do 
smutku i rozpaczy. Zadowolenie może pochodzić tylko z perspektywy duchowej. Pragnienie dóbr 
ziemskich powinno być porzucone. Nie należy odróżniać „moja praca” i „praca dla Boga”. 
Wszystkie prace powinny być uwielbiane. Niezależnie od nagrody, wszystkie one są darem Boga. 
Jeśli taka postawa jest rozwijana, cierpienie i ból mogą nas zahartować i pomoc nam przybliżać 
się do Boga.”                                            

       …Sathya Sai Baba, “Good Health and Goodness” Discourse 30 September 1981 
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf 

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



http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf
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Ogłoszenia 

Nadchodzące Warsztaty 

 France Vienne: Odświeżający i uświadamiający seminar 11 września 2016, kontakt Danielle 
na trainer1@fr.vibrionics.org 

 USA Shepherdstown, WV: SVP warsztat 16-18 września 2016, kontakt Susan 
na trainer1@usa.vibrionics.org 

 UK Oxford: SVP warsztat 7-9 października 2016, kontakt Jeram na jeramjoe@gmail.com lub telefon 
pod 020-8551 3979 

 UK Liverpool: AVP Warsztat 24-25 października. 2016, kontakt Hem na 99sairam@vibrionics.org 

 India Puttaparthi: AVP Warsztat 17-20 listopada 2016, kontakt Hem na 99sairam@vibrionics.org 

 Poland Wroclaw: Narodowy odświeżający seminar 25-26 Marca 2017, kontakt Dariusz 
na wibronika@op.pl 

 UK Oxford: SVP warsztat 7-9 października 2016, kontakt Jeram na jeramjoe@gmail.com lub telefon 
na 020-8551 3979 

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

Dodatek

    Włączona Sieć nadająca  
W ciągu ostatnich kilku lat w terenie US/Canada Koordynator 01339 aktywowała starych praktyków, którzy 
nie robią sewę ze względu na brak pacjentów, ale uzyskały Sai Ram Healing Vibration Potentiser 
(SRHVP) wiele lat temu. W lutym 2016 roku, siedziała na darszanie w sali Prashanti Nilayam, i nagłe do 
niej przyszła myśl, aby zjednoczyć starszych praktyków (SVP) z młodymi praktykami (JVPs), którzy mają 
bardzo chorych pacjentów, mieszkających na ogromnych odległościach lub przebywających w szpitalach. 
Do tej pory jedynym sposobem leczenia takich chorych było wysyłanie wibroakustycznych środków w 
mailu, jeżeli tego nie wystarczało, to pacjenci pozostali bez leczenia wibro. Uznając, że myśl przyszła od 
Sai, ona od razu zobaczyła ogromny potencjał dla szerzenia Wibroniki. Tym sposobem praktycy z 
SRHVP mieliby dodatkowe możliwości służyć przez nadawanie środków pacjentom, zgłaszanym do nich 
przez JVP, którzy nie mają szans otrzymać bezpośrednio Wibroremediów. 

Dla sprawnego funkcjonowania tej inicjatywy SVP 02877…USA został powołany na stanowisko menedżera 
sieci. W dniu 19 lipca 2016 roku, pomyślny z okazji Guru Poornima, nadająca siec została włączona z 16 
ochotnikami, mającymi Potentiser. Głównym zadaniem administratora sieci jest podłączenie każdego JVP 
wymagającego leczenia dla swoich pacjentów z dostępnym SVP i śledzić postępy leczenia. System 
działa tak: JVP zdobywa „świadka”, którym może być fotografia całego pacjenta (lub kosmyk włosów 
pacjenta w praktyce). Po konsultacji z menedżerem, on wysyła to do SVP razem medyczną informacją o 
pacjencie i stanie pacjenta. SVP drukuje zdjęcie do odpowiedniej wielkości na dobrej jakości papierze dla 
fotografii i przygotowuje recepty dla pacjenta. Odpowiedni środek wytwarza się następnie SVP i 
umieszcza się w komorze Próbka; nastawia się potencja 200C. Świadek jest wkładany do studzienki 
Środek i nadawanie zaczyna się przy szczerych modlitwach. JVP kontaktuje się z pacjentem czy jego 
rodziną każde 2-3 dni dla bieżącej kontroli stanu pacjenta i przekazuje te informacje do SVP nadającego, 
który następnie dostosowuje odpowiednio środki zaradcze.   

W ciągu pierwszego miesiąca 14 pacjentów było leczonych za pomocą nadawania, do tej pory z dobrym 
rezultatem, chociaż nieoficjalnie i na początku. Jesteśmy wdzięczni Sai za udzielenie idei i wdzięczni za 
rosnące możliwości transmisji prezentów dla praktyków, aby służyli większej ilości pacjentów. 

Om Sai Ram! 

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