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Z Biurka Doktora Jit K Aggarwala  

Drodzy Praktycy 

Dziś świętujemy 91 rocznicę urodzin naszej ukochanej Matki Sai. Tutaj w Prashanti Nilayam, powietrze 
roi się z emocji i zapału do obchodów – jest to naprawdę najbardziej wspaniałe miejsce, aby być tu w tym 
czasie. A ci z Was, którzy są w innym miejscu, wiemy, że jesteście tu duchowo i będziecie mieli cudowną 
uroczystość gdziekolwiek jesteście. Kieruję moje najserdeczniejsze życzenia do Was w dniu urodzin 
Swamiego. To rozgrzewa nasze serca, że jest tak dużo miłości dla Sai na świecie i że Wibronika jest 
małą częścią Jego misji. 

Wcześniej w tym miesiącu, 14 listopada był Światowy Dzień Curkrzycy. Dzień przestrzegany dla 
szerzenia świadomości rosnącego zagrożenia, które cukrzyca stwarza dla światowego spoleczeństwa. 
Szacuje się, że 9% dorosłych w wieku 20-79 lat mają cukrzycę, nie mówiąc o jednym z dwóch dorosłych z 
nierozpoznaną cukrzycą ! Gdy alopatia może dostarczyć leki dla kontroli cukrzycy, my mamy kilka 
wspaniałych przypadków kompletnego wyleczenia za pomocą Wibroniki ! Skupiliśmy się na cukrzyce w 
Historiach Chorób i w sekcji Dodatków w tym wydaniu. Niektóre przypadki są dość niezwykłe, choć jako 
praktycy wiemy, że nic nie ma niemożliwego dla Wibroniki i łaski Bożej ! Jeśli też miałeś dobre 
doświadczenie w leczeniu cukrzycy, prześlij nam swoje historie przypadków i komentarze do udziału w 
kolejnych edycjach.                 

Wszystkie trzy nowe inicjatywy, podjęte nami w tym roku, rozwijają się bardzo dobrze dzięki Jego Łasce. 
1. Program mentorski został dobrze przyjęty i wydaje się startuje w wielkim stylu. Wsparcie jeden na 
jednego dla nowych praktyków okazuje się bardzo skuteczne. Więc, jeśli jesteś aktywnym, raportującym 
praktykiem, chciałbyś być mentorem wolontariuszy, napisz do nas. Jeśli jesteś nowym praktykiem lub 
niedoświadczonym, chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do rejestracji w tym programie też. 

2. Lokalne spotkania zawodowe odbywają się w różnych miejscach (Indie, Włochy, Wielka Brytania, USA) 
lub przez skype i okazują się bardzo pomocne dla praktyków. Informacje zwrotne i frekwencja były bardzo 
zachęcające. Te spotkania nie tylko zapewniają niezbędną zachętę dla wszystkich, ale wymiana 
doświadczeń jest wielkim wzmacniaczem, nie jesteśmy za starzy czy mądrzy, aby uczyć się od innych. 

3. Inicjatywa sieci nadawczej, choć wciąż we wczesnym stadium, działa bardzo dobrze ze wspaniałymi 
wynikami. Faktycznie, niedawno miałem pozytywne doświadczenie z nim z pierwszej ręki, kiedy byłem 
zdołowany przez grypę i byłem tak słaby, że nie przygotowałem leku dla siebie. W przyszłości będę 
wzywać wszystkich starszych wibropraktykow z Sai Ram Healing Vibration Potentiser, aby zarejestrowali 
się do tego programu, dzięki czemu możemy nadawać środki dla większej liczby ludzi, którzy nie mogą 
ich nabyć fizycznie. Otrzymujemy krzepiące odpowiedzi od administratora sieci oraz 18 zarejestrowanych 
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praktyków (w USA), którzy nadawali środki ponad cztery ostatnie miesięcy, co do skuteczności tych 
środków długodystansowych.  

Jeszcze raz moje życzenia bardzo Szczęśliwego dnia Bożych Narodzin u każdego z nas. 

W służbie miłości Sai    
Jit K Aggarwal 

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

 Opisy Przypadków Z Użyciem Kombo

1. Wielokrotne złamania, urazy głowy i trauma 00512...Slovenia 

21 listopada 2014, 21-letni męzczyzna został przywieziony do szpitala uniwersyteckiego w Mariborze w 
Slowenii po wypadku samochodowym. Utracił świadomość kiedy poniósł traumę z ciężkimi obrażeniami 
głowy, skutkującymi krwiakiem podtwardówkowym, obrzękiem mózgu i wieloma złamaniami kości trwarzy 
i podstawy czaszki. Siostra przełożona szpitala wezwała praktyka dla pilnej pomocy. Za pół godziny od 
przybycia chorego do szpitala zaczęto transmiję wibracji. Następnego dnia praktyk była poinformowana o 
opinii lekarzy, że nawet jeśli mężczyzna przeżyje, to będzie w stanie wegetacji. Jednak ona była dobrej 
myśli o wyzdrowieniu mężczyzny i kontynuowała leczenie. On był na oddziale intensywnej terapii, gdzie 
pozostawał przez następny miesiąc.  

21 listopada 2014 roku następujące kombo były transmitowane: (Uwaga : cala kuracja została 
transmitowana)  

#1. CC10.1 Emergencies...1dawka na godzinę. W ciągu następnych czterech dni transmisja nadawana 
3rd, którą zredukowano do 1rd na następne dziesięć dni (20 minut dla każdej dawki).  

#2. CC20.7 Fractures + CC21.1 Skin tonic...3rd 

1 grudnia kombo #2 zmieniono na :   
#3. CC9.2 Infections acute + #2...3rd 

Po śpiączce wywołanej lekami (aby chronić mózg) przez trzy tygodnie, 14 grudnia lekarze zaczęli 
dostrzegać pierwsze objawy poprawy ; on zaczął reagować na ból. Po tygodniu otworzył oczy i ruszał 
palcami. Następnie został przeniesiony z oddziału intensywnej terapii do jednostki neurochirurgii. W 
następnym miesiącu jego wyzdrowienie było szybkim z odzyskaniem ruchów w górnej i dolnej częściach 
ciała. W trzecim tygodniu stycznia 2015 roku był w stanie pisać, połykać i nawet jeść twardy pokarm !  

W dniu 1 lutego, #3 zastąpiono następującym kombo:         
#4. CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC20.7 
Fractures…2rd 

W dniu 9 lutego pacjent był przeniesiony do centrum rehabilitacji w Lublanie na trzy tygodnie. Wkrótce on 
był zdolny mówić, siadać, myć zęby, ubierać się i samodzielnie jeść, wszystko w okresie trzech tygodni. 
Jego szyjny kołnierz został usunięty w pierwszym tygodniu marca i po tygodniu operowano jego nogę. 
Począwszy od kwietnia stał się bardziej niezależny, stawiając pierwsze kroki najpierw z pomocą, a póżnej 
samodzielnie. Siła w rękach wzmocniła się, pamięć poprawiła, i on uczestniczył w rozmowach. W czerwcu 
chodził bardziej stale, ale z niektórymi zawrotami głowy. 

W dniu 24 czerwca, #4 zamieniono na następujące : 
#5. CC3.7 Circulation + CC17.3 Brain & Memory tonic…2rd 

W dniu 30 czerwca zatrzymał swoje alopatyczne leki i zaczął odwiedzać praktyka co tydzień. W 
następujących kilku miesiącach on zaangażował się w większą aktywność fizyczną, taką jak chodzenie i 
ćwiczenia. W połowie września mógł korzystać ze schodów bez żadnego wsparcia, chociaż z niektórymi 
zawrotami głowy. Nawet chodził na odległość 4 km, ale z kijami. 

W dniu 2 marca 2016 roku, #5 zastąpiono przez:  
#6. CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.3 Epilepsy…2rd 

Na 17 lipca pacjent przekazał, że mógł przebiec  4 km dwa razy w tygodniu na boisku sportowym w 
miejscowej szkole. Mówił normalnie, był w dobrym nastroju i miał implant przednich zębów. Kiedy praktyk 
zapytał go, co sądzi o swoim uzdrowieniu, odpowiedział stanowczo, że nie zostało jeszcze zakończone!  
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W dniu 4 sierpnia, #6 zamieniono na:       
#7. NM25 Shock + NM104 Tops + NM109 Vision + BR18 Circulation + BR19 Ear + SM9 Lack of 
Confidence + SR264 Silicea + SR449 Wild Rose + SR450 Willow + SR465 CN2: Optic…2rd 

A 1 listopada podczas kolejnej rozmowy młody człowiek potwierdził, że on jest w dobrej fizycznej 
kondycji; chodzi, biega i jeżdzi rowerem. Ale ma lęk wysokości, tzn podczas wejścia do windy czy na 
moście lub na wzgórzu. Tydzień temu wstąpił do placówki, w której jest na rehabilitacji z grupą osób w 
podobnej sytuacji. Jeszcze nie wrócił na studia. Kontynuuje branie #7. 

Referencje od matki pacjenta:       
Po ponad 18 miesiącach mogę powiedzieć, że nasz syn wrócił do nas i możemy dzielić radość z nim. 
Potrafi dostrzegać otoczenie za pomocą krewnych i przyjaciól. Odwiedzają go, a on przychodzi do nich. 
Zaczął znowu nauki; wie, że nie może zrobić wszystkiego jak kiedyś, ale ma silną wolę, cierpliwość i 
optymizm. Jesteśmy bardzo wdzięczni praktykowi00512, pozostającej w kontakcie z naszym synem od 
pierwszego dnia po wypadku; w każdej chwili ona nadawała do niego i bilansowała jego energię życiową, 
więc nasz syn przyjął ją. Mocno wierzymy, że to wibroleczenie uratowało jego życie. Dziękujemy jeszcze 
raz! Przez to doświadczenie pozostajemy w kontakcie z tobą na zawsze za pomocą uniwersalnej energii.    

Komentarz wydawcy:  
Dwa główne czynniki są odpowiedzialne za te cudowne uzdrowienia; to silne determinacja pacjenta, aby 
przetrwać i stać się normalnym i niezachwiana wiara praktyk, że można to osiągnąć poprzez vibro. 

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

2. Ostra białaczka szpikowa 00512...Slovenia  

Praktyk leczył 48-letniego mężczyznę, u którego zdiagnozowano ostrą białaczkę szpikową w grudniu 2015 
roku. Miał historię dwuletniego powiększenia węzłów chłonnych na szyi. W 2013 roku gruczoł limfatyczny 
po prawej stronie szyi był spuchnięty. Na początku 2015 roku obrzęk powtórzył się w tym samym gruczole 
limfatycznym i był większy niż ten, co był wcześniej, co potwierdzone badaniami. Miał takoż objawy 
nocnego pocenia się, zimnych dreszczy, niedrożności nosa i kserostomii (suchość w jamie ustnej). 
Diagnoza wykazała sialadenit (zapalenie ślinianki) po lewej stronie, a opuchliznę po obu stronach szyi. 
Obrzęk ustąpił po leczeniu alopatycznym.               

W grudniu 2015 roku po raz trzeci wystąpił obrzęk gruczołu limfatycznego, który był po prawej stronie.  
Sialadenit takoż odkryto, podobnie jak w poprzednim epizodzie. Jednak, lekarze podejrzewali coś więcej 
po tym nawracającym obrzęku i stąd szczegółowa analiza była potrzebna. Wymaz obwodowej krwi był 
zrobiony, który wskazał, że 28% monocytów (w normie od 2 do 8%) i 6% komórek blastycznych (powinien 
być brak). To wskazywało na przewlekłą białaczkę i jemu przepisano alopatyczne leki. Wkrótce 
potwierdzono, że on cierpiał na ostrą białaczkę szpikową. Chemoterapię zaczęto w dniu 17 grudnia, która 
trwała do połowy lutego 2016 roku z krótką przerwą między nimi. Następnie lekarze zaplanowali 
przeszczep szpiku kostnego, dla którego był potrzebny odpowiedni dawca. Wkrótce stwierdzono, że jego 
siostra może zapewnić dobre dopasowanie szpiku kostnego. Niestety, pacjent uczestniczył w wypadku, 
podczas którego złamał obojczyk, więc operacja przeszczepu została przełożona. W dniu 27 lutego 
spotkał się z lekarzem, który zasugerował zmianę trybu życia i diety. Był również zachęcany do podjęcia 
ćwiczeńi medytacyjnych. Pacjent wystąpił zdecydowanie przeciw operacji i zdecydował się na 
wibroterapię.  

6 marca praktyk zastosował:  
#1. NM2 Blood + NM96 Scar Tissue + SM13 Cancer + SM41 Uplift + SR264 Silicea + SR507 
Lymphatic Organ + SR509 Marrow...3rd na 10 tygodni. 

#2. NM6 Calming + NM12 Combination-12 + NM25 Shock + NM45 Atomic Radiation + NM83 Grief + 
NM90 Nutrition + BR17 Male + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SM9 Lack of 
Confidence + SM14 Chemical Poison + SM26 Immunity + SR360 VIBGYOR + SR450 Willow + 
SR494 Haemoglobin + SR504 Liver + SR505 Lung + SR532 Sympathetic Nervous System..2rd na  
10 tygodni. 

Po czterech dniach ilość monocytów we krwi wynosiła 11%. Trzy tygodnie po rozpoczęciu leczenia ta 
liczba spadła do 5,05%. Ku jego radości, on otrzymał doskonałe wyniki badań laboratoryjnych w maju, 
włącznie z normalną liczbą kompletnej analizy krwi. Lekarze nie mogli uwierzyć jak to się stało. Więc 
ponownie zbadali krew i szpik kostny i potwierdzili, że wszystkie wartości były w normie. On czuł się 
bardzo dobrze i był szczęśliwy. 

W dniu 17 maja #1 i  #2 zostały wstrzymane. 
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W celu przywrócenia jego całkowitego zdrowia, on otrzymał:  
#3. NM6 Calming + BR23 Skeletal + SM24 Glandular + SM41 Uplift + SR504 Liver + SR509 Marrow + 
SR529 Spleen + SR532 Sympathetic Nervous System..1rd na 4 tygodnie.  

Pacjent podtrzymuje regularny kontakt z praktykiem. Kiedy po raz ostatni spotkał się z nią 14 listopada 
2016 roku, był w dobrym zdrowiu. Po raz kolejny wyraził wdzięczność za leczenie Wibroniką i praktykowi, 
która pomogła mu uwolnić się od objawów i poprowadziła do wyzdrowienia.    

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
3. Mszyce/zakażenie roślin mszycami 00512...Slovenia  

Wiosną 2013 roku blisko 70 jabłoni w sadzie praktyka zostało zainfekowanych przez mszyce na liściach. 
Czuła, że najszybszym sposobem leczenia tak wielu drzew byłoby nadawanie środków przy 
wykorzystaniu SRHVP. Więc zerwała kilka malych porażonych liści i pomieściła je w woreczku, używając 
jako świadka.  

W szczelinę dla kart położyła: 
SR315 Staphysagria...ciągła  

Po umieszczeniu świadka w studzienkę Środek ona zaczęła nadawanie w potencji 200C. Już na drugi 
dzień mszycy zaczęły zmieniać się w bialy proszek. W ciągu 3 dni biały proszek ze wszystkich liści spadł 
na ziemię. Więc ona zatrzymała nadawanie po 3 dniach. Mszyce nigdy nie wróbiły, a ona użyła tego 
samego lekarstwa dla róż z doskonałymi wynikami.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Cukrzyca, spoczynkowe drżenie, wysokie ciśnienie, częściowa utrata słuchu03535...USA  

Starszy mężczyzna w wieku 76 lat szukał pomocy u praktyka w sprawie wielu długoletnich przewłekłych 
problemów. W 1984 roku jego syn zginął w wypadku. Ból utraty dziecka był nie do zniesienia, a jego stan 
emocjonalny zaczął wpływać na jego ciało. Kilka lat po wypadku zdiagnozowano u niego cukrzycę. Miał 
też cukrzycę w historii rodziny. Jego leczenie zaczęło się od leków doustnych (metmorfina), a dziesięć lat 
później dodano zastrzyki insuliny. Dawka insuliny stopniowo zwiększana, aby sprostać wymogom jego 
wzrastającego poziomu cukru we krwi. Przez ostatnie trzy lata on zażywał 60 jednostek insuliny dziennie. 
Nawet przy powyższym leczeniu, poziom cukru we krwi u niego na czczo i po posiłkach był 140 i 190 
mg/dl odpowiednio.                                

Miał piekący ból w podeszwach z powodu neuropatii obwodowej, częstego powikłania cukrzycy. Był na 
alopatycznych lekach z tego powodu przez trzy lata.   

Pacjent cierpiał na Chorobę wieńcową (CAD), wskutek czego dwa stenty zostały umieszczona 6 lat temu. 
Bral takoż alopatyczne leki w celach prewencyjnych. Ponadto regularnie brał leki na nadciśnienie, więc 
jego ciśnienie było zawsze w normie.                 

Sześć miesięcy temu rozwinęły się objawy podobne chorobie Parkinsona, oraz miał drżenie 
spoczynkowe. Bardzo prawdopodobną przyczyną drżenia była jego obwodowa neuropatia. Miał drżenie 
rąk, które było silne w dłoniach, a to ciągłe niepokoiło go, nawet podczas snu. Łagodne objawy 
występowały w prawej nodze i języku. Mówienie było zaburzone z powodu drżenia języka. Od początku 
tej choroby był na alopatycznych lekach, ale one jemu nie pomagały. 

Miał częściową utratę słuchu w obu uszach przez cztery lata. W przeszłości był narażony na hałas przy 
pracy z maszynami mechanicznymi, jedna z prawdopodobnych przyczyn jego choroby słuchu. Inna może 
być dziedziczna, bo jego rodzice cierpieli tak samo podczas ich starości. Nie miał żadnego leczenia z 
powodu utraty słuchu.            

Powiedział praktykowi, że wszystkie jego problemy zaczęły się od cukrzycy. Ponieważ uważał, że 
wszystkie inne dolegliwości były znośne, leczenie najpierw skierowano na cukrzycę.     

Poniższe kombo bylo wydane w dniu 11 grulnia 2015:  
#1. CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…3rd w wodzie 

Kontynuował branie wszystkich leków alopatycznych wraz z Wibroniką przez dwa miesiące. Na podstawie 
codziennego monitorowania poziomu cukru we krwi, na czczo miał poniżej 110 mg/dL Więc, dawkowanie 
insuliny zmniejszono od 60 jednostek do 30 dziennie. Objawy neuropatii zmalały tylko na 10%. 

Tak wyraźna poprawa poziomu cukru we krwi była zachęcającym sygnałem do początku leczenia 
drżenia, dusznicy bolesnej i utraty słuchu. 
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W dniu 20 lutego 2016 roku dostał:  
#2. CC3.5 Arteriosclerosis + CC5.2 Deafness + CC18.4 Paralysis + CC18.6 Parkinson’s disease + 
#1…3rd w wodzie 

Znaczne złagodzenie drżenia było widoczne po dwóch miesiącach. Ono zmalało na 40% w języku, 90% 
w ręce i na 100% w nodze. Potem on nie brał lekarstwo prawie dwa miesiące. W czerwcu nie było śladu 
drżenia w ręku, a drżenie w języku zmalało do 75%. U pacjenta rozwinął się lęk chodzenia, bo kiedyś 
spadł wskutek drżenia nogi. Ponieważ drżenie nogi zostało juz usunięte, to chciał pokonać swój starch i 
wrócić do swoich rutynowych wysiłków spacerowych. Zależało mu też na poprawie pamięci. Więc 
następne środki zostały dodane dla zaspokojenia jego potrzeb.    

W dniu 10 czerwca dodano:  
#3. CC3.4 Heart emergencies + CC10.1 Emergencies + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 
Brain & Memory tonic + CC18.2 Alzheimer’s disease + #2…3rd w wodzie 

Od października 2016 roku nie miał nawrotu żadnych dolegliwości. Regularnie spaceruje i jego mowa jest 
teraz normalna. Poziom cukru na czczo i po posiłku wynosi poniżej 110 i 150 mg/dL odpowiednio. Jest w 
stanie dobrze słyszeć i jest całkowicie wyleczony w tej sprawie. W wyniku tego wyleczenia od cukrzycy i 
jej powikłań, jest on teraz uwolniony od zastrzyków insuliny, neuropatii i nadciśnienia! Dostał poradę 
kontynuować branie #3 przez długi okres.  

Komentarze praktyka:       
Pacjent obecnie wykonuję nawet szirchasanę (stanie na głowie). Jego tryb życia wrócił do pierwotnej 
aktywności od stanu prawie obłożnie chorego. Wskutek drżenia rąk ktoś musiał trzymać jego rękę mocno, 
aby zatrzymać mimowolne ruchy. Śladowe łagodne drżenie języka nie jest zauważalne i on może 
rozmawiać swobodnie, bez żadnych problemów.                        

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

5. Cukrzyca, nadciśnienie 03535...USA  

60-letnia kobieta cierpiała na cukrzycę i nadciśnienie przez piętnaście lat. Przewlekły stres i napięcie byly 
uważane za główne czynniki sprawcze jej stanu. Pomimo przyjmowania leków alopatycznych od samego 
początku na obydwa jej problemy, na czczo i po obiedzie (po posiłku), poziom cukru we krwi był 190 i 
250mg/dl, odpowiednio i ciśnienie 180/100. Ona często odczuwała zawroty głowy, majaczenie i nie mogła 
skutecznie wykonywać swoich codziennych obowiązków. Takoż często odczuwała ból i pieczenie w 
dloniach i stopach przez prawie dekadę.                                   

W czasie konsultacji 5 grudnia 2015 roku, ona brała Gemer DS-2mg, BD na cukrzycę i Telmikind 40mg i 
Metolex 50mg OD na nadciśnienie.  

Ona dostała:    
CC3.3 High Blood Pressure + CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…3rd w wodzie 

Pacjentka kontynuuje branie alopatycznych leków razem z wibrośrodkami. Po miesiącu występowało 
niektóre polepszenie poziomu cukru we krwi, ale ciśnienie było wciąż wysokie – 170/95. W następnym 
miesiącu było znaczne polepszenie jak na czczo, tak i po obiedzie poziomu cukru, spawszego do 90 i 140 
mg/dl odpowiednio. Jej pustka w głowie i zawroty głowy były znacznie zmniejszone. Ponadto wystąpiło 
60% zmniejszenia bólu i pieczenia w dłoniach i stopach. Po naleganiu praktyka ona spotkała się ze 
swoim lekarzem, który zmniejszył o połowę dawkę Gemer DS-1mg. Dodatkowo, ciśnienie zaczęło 
spadać, teraz średnio do ~160/90.  

Cztery miesiące później, w czerwcu 2016 roku, poziom cukru we krwi był w normie (80 I 140 mg/dl), ale 
ciśnienie było troche podwyższone – 145/90. Prowadzący ją ostatnie dziesięciolecie lekarz był bardzo 
zdziwiony tym wynikiem. Znowu o połowę obniżył dawkę Gemer DS-1mg do 1rd. Była w stanie odstawić  
Metolex na nadciśnienie. Na 100% ustąpiły pustka w głowie, zawroty głowy, pieczenie dłoni i stóp. 
Pacjentka poczuwała się energiczną i była zdolna wykonywać swoje codziennie czynności, a nawet wziąć 
udział w pracy społecznej. Więc dawka wibrośrodka była zredukowana do 2rd.          

Począwszy od października, jej cukier krwi pozostawał w normie. Ciśnienie takoż zejszło do normalnego 
poziomu 130/80. Dzięki stałemu normalnemu poziomowi cukru we krwi i ciśnienia, ona oczekuje, że 
lekarz całkowicie wycofa leki alopatyczne. Nie było nawrotu żadnego z jej powiązanych objawów. 
Okazjonalnie ona jadła słodycze i nosiła ze sobą czekoladę, co konieczne przy każdym przypadku 
poniżenia cukru. Kontynuuje branie wibrośrodków systematycznie. Bardzo zadowolona ze swojego 
wyzdrowienia, ona skierowała dwóch pacjentów do praktyka.        
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Referencje pacjentki    
Dziękujemy za wibroniczne leki. One pracowały cudownie w redukcji mojej cukrzycy i nadciśnienia. Brakuje 
mi słów dla wyrażenia mojej wdzięczności Bogu za jego boskie leki. Czuje się o wiele zdrowszą i 
szczęśliwszą bez jakiejkolwiek troski o kwestie zdrowotne, które nękały mnie w ostatniej dekadzie. Niech 
Bóg błogosławił ciebie i twoją rodzinę. 

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

6. Cukrzyca, owrzodzenia cukrzycowe, ból pleców 03516...Canada  

W dniu 15 stycznia 2015 roku, 40-letni mężczyzna szukał leczenia u praktyka na cukrzycę typu 2, 
owrzodzenie cukrzycowe i ból pleców. Jego cukier we krwi był tak wysoki (~12mmol/l) w ciągu ostatnich 
trzech lat, że potrzebował codziennych zastrzyków insuliny wraz z metamorfiną. Takoż przez trzy lata 
miał wrzody cukrzycowe na prawej goleni z otwartymi ranami. Rany były okrągle z otworem i wrażliwe na 
brzegach, ale on nie brał żadnego leczenia dla nich. 

Zimą 2014 roku upadł na oblodzonym chodniku i uszkodził sobie kość ogonową. Był wielki dyskomfort i 
ból, i okazało się, że trudno pracować. Miał alopatyczne leczenie tabletkami przeciwbólowymi codziennie i 
tygodniową fizykoterapią z niedużą ulgą. Również miał nadwagę około piętnastu funtów. Praktyk 
rozumiał, że pacjent nie stosował zdrowej diety i stylu życia, a to przyczyniło się do złego stanu jego 
zdrowia. 

Pacjent dostał:  

Na cukrzycę, złamaną kość ogonową i nadwagę:  
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC6.2 Hypothyroid + CC6.3 Diabetes + CC13.1 Kidney & Bladder tonic 
+ CC17.3 Brain & Memory tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.7 Fractures...3rd 

Na wrzody:    
#2. CC3.1 Heart tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.5 Dry Sores 
+ CC21.6 Eczema + CC21.11 Wounds & Abrasions...3rd 

#3. CC21.5 Dry Sores + CC21.6 Eczema + CC21.11 Wounds & Abrasions, 5 pereł rozpuścić w 200ml 
ekstra czystej oliwy dla codziennego stosowania na wrzody i rany. 

Po dwóch tygodniach cukier krwi spadł do 9mmol/l i za następnych 2 tygodnie do 7mmol/L Pacjent zaczął 
codziennie ćwiczyć, stosować niskowęglowodanową i obfitą w błonnik dietę. Po miesiącu brania #1, on 
poczuł się komfortowo, ból pleców ustąpił na 100%. On dalej brał przeciwbólowe środki i kontynuował 
fizjoterapię razem z wibroniką. Jego wrzody i rany kompletnie się zagoiły po dwóch miesiącach 
brania #2 wtenczas jak nie używał innych leków na wrzody. Pod koniec marca poziom cukru we krwi u 
niego zaczął stabilizować się do normy 6mmol/L W dniu 15 kwietnia specjalista od cukrzycy wycofał jemu 
zastrzyki insuliny, a takoż obniżył dawkę Metforminy. 

Przy ostatniej obserwacji w lutym 2016 roku pacjent nie brał insuliny czy przeciwbólowych, a tylko małą 
dawkę Metforminy i  #1 & #2 po 1rd jako dawkę podtrzymującą. Pacjent wyraził wdzięczność praktykowi 
za zapewnienie mu wibronicznych pereł z miłością i cierpliwością. On odczuwał dużą fizyczną ulgę, a co 
najważniejsze, stwierdził, że jego samoocena stopniowo powraca.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Cukrzyca, chroniczny kaszel...UK 02799...UK  

70-letnia pani ma uporczywy ciężki suchy kaszel w ciągu ostatnich dwóch lat. Ona była wielokrotnie 
leczona antybiotykami, które dostarczały jedynie chwilową ulgę. Siedem lat temu nagle poczuła zawroty 
głowy i okazało się, że poziom cukru u niej był bardzo wysoki. Więc lekarz natychmiast zastosował jej 
insulinę. Miała w przeszłości wysokie ciśnienie krwi i wysoki cholesterol przez ponad piętnaście lat, ale 
oba byly dobrze regulowane alopatycznymi lekami.        

Wśród wszystkich swoich problemów zdrowotnych pacjentka najbardziej niepokoiła się z powodu 
cukrzycy. Miała zdrową dietę i nigdy nie przejadała. Od czasu rozpoznania sproszkowane liście Margosy, 
znane ze swoich właściwości leczniczych, były częścią jej diety. W odpowiednim czasie ona również 
ropoczęła treningi dla serca i jogi. Brała zastrzyki insuliny, 40 jednostek rano i 20 jednostek na noc. 
Dodatkowo brala doustnie Metforminę 500mg i gliclazide 80mg, obydwa 2rd. Mimo wysiłkow i leków, 
poziom cukru we krwi u niej pozostawał na wysokim poziomie do 8-9mmol/L (6mmol/L i niżej – norma). 

Czuła się bardzo zestresowaną przy codziennym nakłuwaniu i wtrysku, bo uważała to za bolesne. 
Chociaż chciała leczyć cukrzycę, ale dlatego, że uważała zbyt trudnym, aby poradzić sobie z ciągłym 
uporczywym kaszlem, to najpierw szukała leczenia tej ostatniej choroby. 
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W dniu 13 maja 2014 roku dostała następujące kombo: 

Na przewlekły kasel:  
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 
Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…4rd 

Po dwóch miesiącach w dniu 17 lipca, miała 50% poprawy kaszlu. Zatem dawkę #1 zredukowano do 3rd i 
praktyk takoż dodał:          

Na cukrzycę:   
#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic 
+ CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic...4rd 

W kolejnych trzech tygodniach była ulga na 95% kaszlu i dawkę #1 zredukowano do 2rd. 
Doświadczywszy tak dużej ulgi jej kaszlu, ona odczuła wzmocnienie wiary w moc wibroniki i 
kontynuowała pilnie #2, w pełne wierząc, że poziom cukru we krwi w końcu zmaleje. Pod koniec marca 
2015 roku lekarz zauważył, że poziom cukru we krwi u niej był normalny, więc poranna dawka insuliny 
była wstrzymana. W kolejnych dwóch tygodniach w dniu 16 kwietnia, dawka wieczorna takoż była 
wstrzymana. Nie brała żadnych zastrzyków insuliny, ale zalecono kotnynuować doustne leki. Farmaceuta 
i lekarz byli zdumieni, ponieważ nigdy nie mieli pacjenta, który wstrzymał zastrzyki insuliny. Jej rodzina 
świętowala  ten etap! 

W dniu 15 listopada 2016 roku poziom cukru we krwi był w normie, a ona nie dostawała insuliny przez 19 
miesięcy. Dalej bierze #1 1rd i  #2 3rd. Takoż kontynuuje alopatyczne leczenie cukrzycy doustnie.   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Chroniczny ból w stawach kolanowych 02899...UK  

58-letni mężczyzna, cierpiący na bóle w stawach kolanowych, został przebadany 2 maja 2014 roku. 
Blisko jedenastu lat temu pacjent cierpiał na ból w dole pleców; on ustąpił po leczeniu metodą Reiki. Miał 
operację po usunięciu łagodnego guzka w prawym kolanie kilka lat temu, co mogło przyczynić się do 
wystąpienia bólu w kolanach. Przez ostatnie trzy lata miał ostry ból w obu kolanach, nawet po przejściu 
krótkiego dystansu. Myślał, że może to być wczesnym stadium zapalenia stawów. Jego lekarz poradził 
mu, aby pobierać leki bez recepty, takie jak paracetamol i ibuprofen, które brałby dla chwilowej ulgi, przy 
nadmiernym bólu. 

Pacjentowi podano:      
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis...3rd 

Pacjent zaczął brać środki tylko od 9 maja. W ciągu dwóch pierwszych dni leczenia pacjent doświadczył 
2-go typu oczyszczenia, które przejawiło się biegunką. Po dziesieciu dniach ból w kolanach po krótkim 
spacerze zmalał na 25%, a on poczuwał się bardziej energicznym. Po miesiącu pacjent zgłosił, że ból w 
kolanach zmalał na 75% i on był w stanie teraz spacerować na dłuższe dystansy bez żadnego bólu. Po 
kolejnych czterech miesiącach był na 100% uwolniony od bólu. Pacjent kontynuował branie środka 3rd 
przez dwa miesiące. Był przestawiony na planowaną redukcję dawki poczynając od stycznia 2015 roku. 
Brał środek 2rd przez 2 miesiące, następnie po 1rd przez dwa miesiące, a potem 1rt przez 6 miesięcy. W 
tym czasie pacjent pozostawał uwolniony od bólu w stawach kolanowych i leczenie było wycofane w 
października 2015 roku. Nie stosował żadnych leków alopatycznych na tę chorobę od początku 
wibroleczenia.  

W styczniu 2016 roku pacjent był znowu przestawiony na dawkę 1rd, bo zgłosił, że mial lekki ból przy 
podjęciu bardzo intensywnej aktywności w ekstremalnych zimnych warunkach pogodowych. Ból ustąpił 
po jednej dawce środka. Jest zadowolony z leczenia i czuł się na 100% lipiej przy ostatnim zgłoszeniu w 
lutym 2016 roku.            

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Niedoczynność tarczycy i nieregularne okresy 11570...India  

35-letnia pani cierpiała na niedoczynność tarczycy przez dwa i pól roku. Stosowała tyroksynę 50mcg, ale 
to leczenie nie pomogło jej. Odczuwała zmęczenie, sfrustrowanie i nie radziła sobie. Przez ostatni rok jej 
okresy były nieregularne, występując 7-10 dni później niż w terminie. Próbowała leczenia alopatycznego 
dla regulacji okresów, ale to nie załatwiło problemu. W dniu 16 lipca 2015 roku ona skontaktowała się z 
praktykiem, w spawie Wibroremediów. Dostawała następujące kombinacje: 

Na niedoczynność tarczycy: 
#1. CC6.2 Hypothyroid…3rd 
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Na nieregularne okresy:  
#2. CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic…3rd 

Jej 1-szy okres po początku leczenia zaczął się tylko kilka dni później, więc ona odznaczyła niektórą 
poprawę. 10 września zawiadomiła, że miesiączka zaczęła się w odpowiedni dzień. Dawka #2 była wtedy 
zredukowana do 2rd i pod koniec listopada 2015 roku  ją znowu zredukowano do 1rd, ponieważ jej 
okresy były juz regularne. A 25 grudnia 2015 roku, #2 zatrzymano, wskutek 100% poprawy. 

Pacjentka kontynuowała tyroksyne 50 mcg biorąc wibrośrodek. Kiedy badania tarczycy wykazały lepsze 
wyniki, to jej lekarz zredukował dawkę tyroksyny do 25 mcg. Później jej poradzono zatrzymać branie 
tyroksyny i należało powtórzyć test krwi po trzech miesiącach. Ona odstawiła tyroksynę 1 kwietnia 2016 
roku, ale kontynuowała branie wibrośrodka #1. Badanie krwi wykonane 13-go czerwca 2016 roku 
pokazalo, że poziom tyreotropiny jest w prawidłowych granicach. Pacjentka kontynuuje branie #1 3rd. 

Jest bardzo szczęśliwa, a jej poziom energii wzrósł i jej okresy były regularne bez nawrotu choroby na 
czerwiec 2016 roku.     

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Nadkwasota, niestrawność, bóle głowy i bezsenność 02840...India  

Kobieta, w wieku 28 lat, cierpiała na nadkwasotę, niestrawność, bóle głowy, a przez ostatnie dwa lata na 
bezsenność. Jej praca opierała się na zmianę nocnej i dziennej pracy w tym samym tygodniu. Ona brala 
leki neutralizujące sok żołądkowy, które uśmierzały niektóre objawy, ale tylko chwilowo. Więc pacjentka 
zdecydowala się na wibroleczenie i przestała brać leki na nadkwasotę. 

W dniu 24 cerwca 2013 roku dano następujące kombo:  
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC15.6 Sleep disorders…6rd 

Po pięciu tygodniach była 50% poprawa nadkwasoty, 60% niestrawności i bólów głowy, i 30% poprawy 
bezsenności. Dawkę zredukowano do 3rd. Po kolenych czterech tygoniach stwierdzono 90% poprawy 
nadkwasoty, 100% niestrawności i bółów głowy, a 80% zmniejszenia bezsenności. Dawka zredukowana 
do 1rd na miesiąc. W dniu 25 września 2013 roku pacjentka poinformowała, ze była całkowicie uwolniona 
od wszystkich objawów. W grudnia 2013 roku, kiedy praktyk uczestniczył na jej ślubie, potwierdziła, że 
jest w dobrej kondycji. W marcu 2016 roku, w rzadkich przypadkach, kiedy odczuwała nadkwasotę, brała 
powyższy środek co dziesięć minut w ciągu jednej godziny i odczuwała ulgę w ciągu ½ godzny od 
pierwszej dawki. Pacjentka, gospodyni domowa, stale stosuje zdrową dietę i przowadzi zdowy tryb życia.             

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

 Profile Praktyków  

Praktyk 00512...Slovenia jest z zawodu starszą pielęgniarką. Podążając za intuicją od młodości, ona robiła 
karierę w służbie zdrowia. Miała możliwość założenia gabinetów, 
przychodni i ambulatoriów do pracy z osobami uzależnionymi i aby 
pomoc dzieciom oraz dorosłym zmienić życie. W 1991 roku założyła 
organizację makrobiotyczną w Słowenii i była jej prezesem do 1997 
roku. Ona także założyła kolejną grupę, w której uczyła prowadzenia 
biodynamicznego rolnictwa; jej celem było stworzenie zdrowego 
otoczenia życia dla przyszłych pokoleń. 

W październiku 1996 roku, przed zdobyciem wiedzy o Sai Babie i  
Jego misji, praktyk została obdarzona podróżą do Indij. Kiedy ona 
zapytała swojego dobroczyńcę, dlaczego i gdzie ona powinna jechać 
do Indij i kogo pozna, to usłyszala aby jechać do Puttaparthi i jej 
powiedziano “zobaczysz”. Pani dostała pokój w hotelu i jej pokazano 
drogę do aszramu. Kiedy poczuła się opuszczona i płakała od 
rozczarowania, to poczula głos wewnętrzny, “Niech życie w świątyni 
będzie twoim celem, bo caly świat szuka sposobu, aby tam się dostać.” 
Wciąż nie rozumiejąc, ale zachęcona tym prowadzeniem, ona 
uczestniczyla w codziennym trybie aszramu. Stała sumienna w swoim 

dążeniu do prawdy i osobistego uzdrowienia. Z czasem oddała się całkowicie zewnętrznemu wizerunkowi 
Sai i wewnętrznemu doświadczeniu Boga.  
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Tuż przed powrotem do Słowenii, po miesiącu postu na wodzie, a następnie na niektórych owocach, ona 
jadła z trzema paniami. Następnego dnia czuła się tak wyczerpana i chora, że trudno jej bylo wstać z 
łóżka. Jej trzy przyjaciółki zabrały ją do D-ra Aggarwala, gdzie otrzymala po raz pierwszy wibrośrodek. W 
drodze powrotnej do hotelu upadła i niektórzy przechodnie komentowali, że ona zmarła. W tym momencie 
ona przeszła stan bliski śmierci (NDE), kiedy ona widziała swoje własne ciało leżące na drodze. Po 
odzyskaniu przytomności poczuła się uzdrowioną , kiedy słowa ‘Baba, Baba, Baba, rozbrzmiewały w niej. 
Zdała sobie sprawę, że ona nie tylko zostala wyleczona ze wszystkich chorób, ale poczuła się wyjątkowo 
spokojna. Z jej własnych słów, “Czułam się jak nowo narodzona”. Była przekonana, że to potężne 
doświadczenie było wynikiem Wibroniki. Więc tam i wtedy postanowiła nauczyć się tego systemu 
uzdrawiania. Wróciła do Dr Aggarwala tego samego dnia na krótką sesje treningową. Otrzymała  
maszynkę SRHVP wraz z kartami i książki opisujące te karty. Następnego dnia była na pokładzie 
samolotu, wracając do domu z cercem przepełnionym wdzięcznością Sai Babie i Dr Aggarwalu, więdząc, 
że właśnie otrzymała prostą metodę uzdrawiania i wielkiej sewy. 

Po powrocie do domu ona zdecydowala, że po ponad 30 latach pracy jako zawodowa pielięgniarka, 
wcześniej przejść na emeryturę w wieku 50 lat. Dokładnie przestudiowała książkę po wibronicę. Nie znała 
angielskiego, ale czuła, że Baba jakoś ją poprowadzi! 5 grudnia 1996 roku zrobiła 1-szy środek. 
Odważnie próbowała leczyć przyjaciela rodziny na ostrą białaczkę, była świadkiem bardzo obiecujących 
wyników. Żona przyjaciela odbierala lekarstwo (zrobione na wodzie) każdego 3-go dnia przez 3 miesięcy. 
Poprawy nie bylo, ona poszła gdzie indziej, aby dostać inne leczenie i w końcu straciła męża.  

Przyjęła wszystkie wyniki jako Wolę Boską i poświęciła się calkowicie Wibronice. Tak silne bylo jej 
przekonanie, że w 1999 roku ona zorganizowała seminarium szkoleniowe z Dr i Mrs Aggarwal w Lublianie 
i Mariborzu. Dwadzieścia pięć praktyków otrzymało ich certyfikat. Jej zaangażowanie włączało posiadanie 
jedynej książki tlumaczonej na język słoweński za jej koszt (pokrywane z jej emerytury) dla dobra nowo 
przeszkolonych. W 2001 roku praktyk była obdarzona wahadełkiem, które ona uznała za efektywne w 
identyfikacji choroby lub zaburzenia równowagi pacjenta. 

Z jej własnych słów “Sewa jest przezentem Boskim, aby nim dzielić się ze wszystkimi ludźmi, którzy 
przychodzą do mnie. Sewa jest moim życiem. Mam nieograniczoną wiarę w samoleczenie z Wibroniką. 
Baba dał mi możliwość służenia ludziom, to daje mi satysfakcję i radość.” 

W maju 2009 roku ona pojechała do Oksfordu w Anglii, dla treningu na zestawie 108CC. Od tego czasu 
leczyła dużą ilość ludzi codziennie. W swojej dwudziestoletniej praktyce ona leczyła wiele dolegliwości z 
wielkim sukcesem. Ona nie tylko leczy tych, którzy ją odwiedzają, ale także wysyla środki na caly świat za 
pośrednictwem poczty lub nadawania.               

Wyniki jej praktyki imponujące; oto kilka przykładów:                

Praktyk leczyla kobietę 50-letnią, u której występował ból w prawej nodze i zapalenie kolana przez 4 
miesiące. Mogła chodzić tylko o kulach. Na podstawie zdjęć rentgenowskich lekarze sugerowali operację. 
W lipcu 2015 roku ona dostała: CC3.7 Circulation + CC20.7 Fractures. W ciągu 6 dni ból i zapalenie 
zniknęły i byla w stanie choczić bez kul, usuwając w ten sposób konieczność zabiegu. Ona jest 
rozwiedziona, a jej dzieci są zajęte własnym życiem. Samostość była jej problemem, usuniętym przez 
skupienie na Bogu, a na dodatek wraz z Wibroniką.                 

W przypadku 9-letniej dziewczynki, dentysta wyciągnął trzy z przednich górnych zębów. Jeden ząb rósł 
szybko, a pozostałe dwa nie rosly nawet po upływie roku. Rentgenowskie zdjęcia wykazały, że są 
wewnątrz szczęki. Dentysta zaproponował operację, ale rodzice skonsultowali się z praktykiem, który jej 
zastosował w czerwcu 2015: NM6 Calming + NM12 Combination-12 + NM67 Calcium + NM89 Mouth 
and Gum + NM90 Nutrition + NM104 Tops + SM26 Immunity + SM38 Teeth + SR450 Willow + SR516 
Pancreas + SR532 Sympathetic Nervous System + SR566 Fungi-Pathogenic. Po 8 tygodniach 
dziewczynka przyszła pokazać praktykowi obydwa osadzone zęby, które zaczęły wyrastać ze szczęki.   

W 2013 roku 32-letnia kobieta miała nacinane kroczę w czasie narodzin swojego pierwszego dziecka. 
Nawet po dwóch i pół roku ona miała silny ból w czasie stosunku. Jej poradzono operować się, ale ona 
postanowiła zastosować alternatywne uzdrawianie. W kwietnia 2016 roku praktyk dał jej następujące: 
CC8.5 Vagina & Cervix + CC15.1 Mental & Emotional tonic. Była kompletnie wyleczona od bólu w 
czasie krótszym niż 2 miesiące. 

Ona leczyła górską klacz w wieku 6 lat z Bośni. Klacz kulała przez 9 miesięcy i nie mogła biegać. W 
październiku 2015 roku jej zastosowano CC20.4 Muscles. Po okresie 7 tygodni utykająca klacz była 
kompletnie wyleczona i zaobserwowano jak biega wraz z innymi końmi w górach.             
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Ona jest zachwycona skutecznością środków nadawanych dla obu jednostek i zespołów, a nawet do 
krajów i kontynentów. Używając swoją maszynkę SRHVP ona transmitowała z wielkim sukcesem do całej 
grupy uzależnionych w Cenacolo w Chorwacji. W 2013 roku ona pozbyła się mszyc ze swojej jabłoni za 
pomocą transmitowania.         

Absolutnie przekonana o wchechobecnej Boskości, Boskiej Jedności wszelkiego życia i jego łączności, 
ona uważa życie jako proces uczenia się i wielkie wyzwanie. Ona promuje kierowanie subtelnych energii 
świadomości, zwłaszcza uczuć, jako bardzo skuteczne w uzdrawianiu. Dla niej uczucia są szybciej 
rozumiane niz myśl. Wierzy, że uzdrowienia prosto zdarza się i czasem w jednej chwili. U podstaw jej 
praktyki są te wytyczne, które ona zaleca wszystkim praktykom:             

 Stale uwielbiaj Boga i nigdy nie zapominaj że jesteśmy Boski. 

 Zobacz Jedynego w każdej istocie. 

 Uświadom sobie konieczność przekstałcenia świadomości zbiorowej. 

 Przebacz i oferuj wdzięczność wszystkim i wszystko dlatego, że wszystkie doświadczenia 
przyczynią się do naszej duchowej ewolucji, trudności pomogą duszy stać się diamentem. Wybacz 
trzykrotnie: sprawcy, wszystkim w przeszłości, zrobiwszym to. Nie zapomnij wybaczyć sobie.  

 Medytuj i praktykuj Ho’oponopono, potężną Hawajską technikę pomocną w prawdziwym 
przebaczeniu. Notabene, pacjenci praktyka zyskują na pierwszej wizycie Ho’oponopono. 

 Doradź pacjentom, żę mocna wiara w samoleczenie jest najważniejsza dla nich i ich rodzin. 

Motto praktyka: “Boskość jest największą pomocą dla sewy w uzdrowieniu”. 

Przypadki do publikacji 

 Wielokrotne złamania, urazy głowy i trauma 

 Ostra białaczka szpikowa 

 Zakażenie rośliny mszycami  

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

 Kącik odpowiedzi 

1. Pytanie: Czy jest bardziej skuteczne umieścić w komorze remedium kosmyk włosow i zdjęcie pacjenta 
podczas transmisji?           

    Odpowiedź: Nie, nie jest. Najlepiej jest użyć jednego lub drugiego. Jeśli używamy zdjęcie, to ono 
powinno być pełnowymiarowe z niektórą częścią ciała pacjenta dotykając dna komory np. jeśli jest 
zrobione zdjęcie z osobą stojącą na trawie, to trzeba wycięć część z trawą, albo zginać obraz tak, że 
część człowieka jest w kontakcie z podstawą komory.                            

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

2. Pytanie: Po przygotowaniu nozodum z krwi w SRHVP, odkryłem, że zapomniałem usunąć z gniazda 
karty, która została użyta do przygotowania poprzedniego środka. Czy remedium teraz przygotowane 
zawiera zarówno próbki krwi i karty? Jeśli tak, to czy środek można wciąż podawać mojemu pacjentowi? 
Czy próbka została skażona, a więc, potrzebuje świeżej próbki krwi?                         

     Odpowiedź: Tak, najprawdopodobniej zawiera obie wibracje, jak sądziłeś. Zaleca się nie dawać tego 
remedium pacjentowi. Również próbka absorbowała wibracje z karty w tej samej potencji, a więc, będzie 
najlepiej użyć świeżej próbki krwi.                   

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

3. Pytanie: W jaki sposób możemy leczyć zniszczone włosy? 

    Odpowiedź: Używamy dwutorowe podejście. Na dodatek do brania doustnego CC11.2 Hair problems, 
używamy tego samego środka zewnętrznie. Umieść jedna krople CC11.2 Hair problems w 200 ml wody, 
aby zrobić tonik do włosow. Użyj go, aby masować skórę głowy codziennie rano i wieczorem. To poprawi 
krążenie, wydali odpady, zrobi włosy błyszczącymi. Ważne jest, aby wstrząsać tonik przed użyciem.  
Kiedy około 1/10  tonika pozostało, to dodaj więcej wody, aby było jej 200 ml znoqu i dobrze potrząsnij, 
aby go uaktywnić. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. Pytanie:  Mój pacjent przyszedł po 3 dniach od ukąszenia komara, gdy dostał CC9.2 Infections 
acute + CC10.1 Emergencies + CC21.4 Stings & Bites, ale to nie pomogło. Faktycznie po 2 tygodniach 
obszar dotknięty został powiększony aż na 10 cm w średnicy z dużą ilością ropy. Czy zrobiłem coś złego, 
proszę o poradę. 

     Odpowiedź: Jak CC9.2 Infections acute zajmuje się głównie infekcjami dróg oddechowych, to nie 
było konieczne uwzględnienie tego w powyższym kombo. Jednak teraz, gdy infekcja napewno wstąpiła, o 
czym świadczy ropa, należy dodać CC21.2 Skin infections. Dalej CC9.3 Tropical diseases do szerszej 
ochrony jest zalecane, chroniące przed chorobami komara. Więc, następujące  kombo też należy 
dać: CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 Emergencies + CC21.2 Skin infections + CC21.4 Stings & 
Bites. Niewątpliwie, będziecie również korzystać z tego kombo do nałożenia miejscowego. 

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

5. Pytanie: Czy są jakieś środki, pomagające aspirantom duchowym w ich wędrówce do Boskości? 

    Odpowiedź: Większość wcześniejszych mieszanek Soham SM1 to SM10 może pomóc aspirantom 
duchowym. SM1 Removal of Entities pomoże przy ataku psychicznym czy czarnej magii, lub przy 
nieznanym/niewytłumaczalnym lęku; ona usunie negatywną energię, wewnętrzną czy zewnętrzną. SM2 
Divine Protection dodawane do SM1 w sytuacji, gdy jest zagrożenie rozwojowi duchowemu; takoż o 
proszenie Boskiej miłości, mądrości i mocy. SM3 Soul Cleansing podniesie twój duchowy stan przez 
odmładzającą energię duszy. SM4 Stabilising równoważy emocjonalny, umysłowy i duchowy stany i 
inspiruje nie rezygnować, gdy trwanie jest trudne. SM5 Peace & Love Alignment przywraca przepływ 
energii miłości, gdy czuje się samotnie, odciętym/odsuniętym od Boga. SM6 Stress usuwa napięcie, co z 
kolei umożliwia użycie SM7 Meditation bardziej pozytywnie. SM9 Lack of Confidence jest oczywiste. 
Wreszcie SM10 Spiritual Upliftment jest do realizacji wewnętrznego światła tylko w jednej dawce 
dajemy dla dalszego rozwinięcia swego pełnego potencjału. Dla osób bez maszynki SRHVP, CC15.1 
Mental & Emotional tonic pomoże, ponieważ zawiera wibracje z tych kart SM. 

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

6. Pytanie: Czy wolno pacjentowi rozmawiać podczas trzymania remedium pod językiem, czy należy 
zachowywać milczenie, aż pigułka kompletnie rozpuści się?  

    Odpowiedź: Gdy środek jest używany w pigułkach, to lepiej jest utrzymywać ciszę mentalną. To nie jest 
kwestia utrzymania czyichś ust zamkniętymi, jak to się robi przy braniu remedium w wodzie przez minutę 
przed połknięnciem. To jest bardziej kwestia utrzymania w spokoju umysłu, a nie bycia spokojnym 
fizycznie. Zaleca się, aby pacjent modlił się około pięciu minut po wzięciu lekarstwa.  

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

7. Pytanie: Czy jest w porządku myć zęby przy użyciu pasty do zębów po zażyciu wibrośrodka, czy też 
zrobić przerwę na 20 minut przed szczotkowaniem zębów? 

    Odpowiedź: Tak, najlepiej jest odczekać 20 minut przed szczotkowaniem zębów. Wiele past do zębów 
zawiera miętę, która może neutralizować działanie wibrośrodków i stąd ta przerwa. 

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

8. Pytanie: Istnieją pewne małe urządzenia stosowane przez terapeutów alternatywnych, najwyraźniej 
wytwarzające fale elektromagnetyczne, są one wykorzystywane do łagodzenia bólu pleców, stawów itd. 
Czy mogą one być stosowane wraz z wibroremediami? 

     Odpowiedź: Tak, można wziąć wibroremedia, zapewniwszy sobie przerwę co najmniej pół godziny 
przed albo po takim leczeniu.  

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

9. Pytanie: Czasami spotykam pacjentów, którzy nie wyrażają wdzięczności, gdy otrzymają remedium, a 
niektóre nie dają żadnej informacji zwrotnej. Rozumiem, że to jest sewa i nie należy spodziewać się 
żadnych wynagrodzeń (nie otrzymywać materialnych korzyści), ale jestem zniechęcony takimi pacjentami.  

      Odpowiedź: Istnieją dwie części odpowiedzi. #1. Celem każdej sewy dla nas jest wrost duchowy. W 
prawdziwej sewie nie ma oczekiwań niczego w zamian, nawet słowa wdzięczności. Wykonując 
prawdziwą sewę, po prostu stajemy się instrumentem Pana. My nie dziękujemy nożowi, którego używamy 
do cięcia warzyw czy młotkowi, którym wbijamy gwóźdź w ścianę. Skoro Pan wybrał nas jako swoich 
instrumentów, aby dostarczyć wibroremedia, to samo w sobie jest wielkim błogosławieństwem. Jest to 
nasza nagroda za wykonanie sewy. #2. Jest to naszym obowiązkiem stać się Jego najlepszymi 
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instrumentami. Aby być takimi instrumentami i najlepiej pomóc naszym pacjentom, wązne jest, aby 
regularnie otrzymywać odpowiedzi od pacjentów, tak ich recepta może być odpowiednie modyfikowana w 
razie potrzeby. Pacjentom można łagodnie przypomnieć o tym. Jeśli pamiętający pacjent oferuje 
wdzięczność, należy z pokorą przyjąc i w umyśle złożyc ją Panu, bo On jest jedynym uzdrowicelem.  

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











Boskie Słowa Mistrza Uzdrowicieli 

“Wszyscy ludzie, wszystkie żywe istoty są komórkami w Ciele Boga. Ich powstanie, dalsze 
istnienie, a postępy są w Bogu, przez Boga, dla Boga. Jednostka jest częścią tej jedności. Nie ma 
żadnych innych przybyszów. Kiedy ktoś jest chory, wszyscy cierpią. Kiedy jest szczęśliwy, 
wszyscy są partnerami jego szczęścia. Wiara w to jest podstawowym sprzętem Sewaka.”            

        …Sathya Sai Baba, “Equipment for Service” Discourse, 21 listopada 1986 

                                                                               http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf  

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

“Spożycie zbyt dużej ilości jedzenia jest również szkodliwe. Skoro smaczne jedzenie jest dostępne 
i oferowane, to ktoś pokusi się przejadać. Mamy powietrze wokół nas, ale nie oddychamy więcej 
niż potrzebujemy. Jezioro jest pełne, ale pijemy tylko tyle, ile pragnienie łaknie. Ale przejadanie 
stało się spolecznym złem, modnym nawykiem. Żołądek woła ‘Dosyć’, ale język domaga się 
więcej, a człowiek staje się bezradnym celem choroby. Cierpi na otyłość, nadciśnienie i cukrzycę. 
Umiarkowane jedzenie jest najlepszym lekarstwem, aby stronić się życia cielesnego. Nie spiesz 
się do szpitala przy najdrobniejszym niepokoju. Zbyt dużo leczenia jest również złe. Pozwól 
przyrodzie w pełni walczyć z chorobą i naprawić cię. Pryjmuj coraz więcej zasad naturopatii, 
zrezygnuj z biegania do lekarzy.”                                            

                                     …Sathya Sai Baba, “Food and Health” Discourse, 21 września 1979 

                                                                http://sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf 

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

Ogłoszenia 

Nadchodzące Warsztaty 

❖ India Puttaparthi: AVP Warsztat 24-27 listoada 2016, kontakt Hem na 99sairam@vibrionics.org 

❖ India Chennai: Odświeżające seminarium 6 grudnia 2016, kontakt Lalitha na 99sairam@vibrionics.org 

❖ Poland Wroclaw: Odświeżające seminarium 25-26 marca 2017, kontakt Dariusz  na wibronika@op.pl 

❖  USA Shepherdstown, WV: AVP warsztat 31 marca-2 April 2017, kontakt Susan 

na trainer1@usa.vibrionics.org 

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

Dodatek

Zdumiewający wzrost cukrzycy na świecie.  

Światowy Dzień Curzycy, coroczne wydarzenie dla kreowania świadomości wśród spoleczeństwa był 
niedawno obchodzony 14 listopada. Cukrzyca, jak wszyscy wiemy, jest wieloczynnikowym zaburzeniem z 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:wibronika@op.pl
mailto:trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
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kilkoma czynnikami, jak umysłowe i uczuciowe zdrowie, genetyka i tryb życia. W tym roku 
Międzynarodowa Federacja Cukrzycy (MFC) koncentruje się na rutynowych badaniach przesiewowych w 
celu zapewnienia wczesnej diagnozy i unikaniu powiklań, co było bardzo potrzebną strategią, aby 
przynieść niebotyczną ilość. 366 milionów ludzi na świecie choruje na cukrzycę teraz, а сhoroba jest 
odpowiedzialna za 4,6 miliona zgonów rocznie. 

Wibronika z powodzeniem wkroczyła w życie wielu chorych na cukrzycę, poprawiając zdrowię i 
przynosząc nadzeje im. W tym wydaniu prezentujemy kilka przypadków cukrzycy, jak i jej powikłania, 
którymi naszemu systemowi uzdrawiania udało się zająć. Kontynuujmy nasze wysiłki w edukacji ludzi na 
temat zdrowego jedzenia, codziennych ćwiczeń, zrównoważenia umysłu. Trzeba też przypomnieć 
naszym pacjentom, aby traktowaly Wibronikę jak strategię prewencyjną, gdy uznają to za stosowne. 
Dzięki oddanej służbie wszystkich praktyków i łasce Boskiej, Wibronika ma potencjał, aby być 
rozwiązaniem alternatywnym dla uchwycenia tego poważnego problemu zdrowia publicznego. 

Rozmowę Swami z dwoma lekarzami na temat diety, chorób serca i cukrzycy można znaleźć na: 
 http://www.saibaba.ws/articles/medicaladvices.htm 

“Najlepszą rzeczą jest kontrola diety i ćwiczenia fizyczne. W przypadku cukrzycy zielone warzywa 
liściaste są dobre z wyjąkiem kalafiorów. Kapusta jest dobra. Wszystkie owoce z czarnymi nasionami: 
jabłka, gruszki, winogrona, arbuzy są dobre, z wyjątkiem słodkich jabłek (za dużo cukru). Unikaj 
wszystkich korzeni, szczególnie ziemniaków.”…Sathya Sai Baba 

Kolejny cytat Swamiego: “Nie jedź słodyczy; codziennie rano, po wypróżnieniu, weź jeden zielony ogórek 
ze skórą i nasionami, wymieszaj ogórek, a stanie się on jedną szklanką soku, zażyj ten sok na czczo; pół 
godziny później zjedź śniadanie; stosuj to przez 10-15 dni, a poziom twojego cukru będzie pod kontrolą. 
Unikaj warzyw korzeniowych (tzn mają korzenie) podobnych do machwi, ziemniaków, oraz rób trochę 
spacerów.” …Sathya Sai Baba 

Coroczne spotkania w Kerali po Wibronice - 16 października 2016 

Prezydent stanu Kerala otworzył swoją inspirującą mowę słowami Swamiego “Tańczę nie dlatego, że 
jestem szczęśliwy, jestem szczęśliwy, bo tańczę” – bezwarunkowe świadczenie usług musi być 
wykonywane z tym poświęceniem w umyśle. Prezydent obwodu Kerala podkreślił, ze Wibronika oferuje 
dobrą okazję do pełnienia służby, a tym samym prowadząc do ścieżki samotransformacji. W swoim 
przeslaniu przez skype Dr Aggarwal mówi o ostatnich wydarzeniach w Wibronice i przypomina praktykom 
słowa Swamiego, że Wibronika jest medycyną przyszłości.                      

Tematy poruszane na jednodniowym warsztacie były skoncentrowane na rozwoju zespołów Kerali, 
oddziaływujących na spoleczność od ich powstania i dalej. Niektóre udane historii przypadków i 
referencje pacjenta zostały przedstawione. Znaczenie opisania historii pacjenta było podkreślono, 
ponieważ stanowi podstawę do wzrostu Wibroniki. Aby pomóc praktykom z diagnostyką, 
Praktyk11958 przedstawił przegląd anatomii człowieka i różnych układów organizmu, wraz z chorobami i ich 
objawami, które mogą dotykać osoby.  

Szkolenie AVPs w Kerali rozpoczęło się w grudniu 2013 roku, kiedy 53 praktyków ukończyło kurs z 
powodzeniem. W styczniu 2011 roku informacja ta została zawarta w raporcie rocznym Wibroniki, 
przedstawionym Swami, który zaakceptował go w Swoim nieskończonym uczuciu, mówiąc “Bardzo 
zadowolony jestem z pracy”. Obecnie istnieje 103 praktyków w stanie i 56 pozostają bardzo aktywnymi. 
Ponad ćwierć miliona osób otrzymało wibroleczenie do tej pory.                   

Centrum leczenia zostało otwarte w Thrissur 24 listopada 2012 roku. W szczególności Wibronika była 
pomocna ludziom w Kasargod, dotkniętym dużym użyciem pestycydu Endosulfanu. Jeden praktyk leczył 
ponad 10 000 pacjentów – wyczyn osiągnięty tylko dzięki przewodnym rękom Baby. Przy coraz 
większych dolegliwościach w populacji, i biorąc pod uwagę skutki uboczne wywołane przez alopatyczne 
leki, program Wibronika opieki zdrowotnej rozprowadza toniki takie jak Bola Poshini (tonik dla dzieci) i 
Paksha Sahaie (Studencki tonik) zaspokajający istotne potrzeby.                                

Od praktyków jest wymagane szkolenie w opisaniu historii przypadków na formacie dwadzieśca dwa, 
który został zaprezentowany na warsztacie. Sugerowano, że mając stale spotkania na szczeblu lokalnym 
i dzielnicy i ponowne uruchomienie biuletynu, Kerala byłaby użyteczna w zachowaniu lekarzy z 
ograniczonym dostępem do Internetu na bieżąco z najnowszym wibroleczeniem. To będzie takoż okazją 
dla niezbyt aktywnych praktyków stać się bardziej aktywnie zaangażowanymi.   

Spotkanie zakończyło się przypomnieniami praktykom, aby wykonywali beziteresowną, bezwarunkową 
służbę miłości i oddania. 

http://www.saibaba.ws/articles/medicaladvices.htm
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Teraz, w listopadzie, wykonywane są uzgodnienia, aby rozpocząć codzienną Wibroklinikę w Kizhuthani, 
wiejskiej okolicy, w dzielnicy Thrissur Kerala jako ofiarę urodzinową dla Swamiego. 

*Tonik dla dzieci zawiera CC4.1 Digestion tonic + CC12.2 Child tonic 
**Studencki tonik zawiera CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic 

Ogłoszenia Telewizji Publicznej (OTP) 

SMS-y i jazda. To może uratować tobie życie produkcji USA, daje dorosłym, młodym i starym szansę 
zobaczyć z pierwszej ręki rezultat, gdy ktoś pisze teksty w komórce podczas jazdy. Tutaj jest 
link: https://youtu.be/E9swS1Vl6Ok 
 
Podziel się tym linkiem z rodziną, przyjaciółmi i pacjentami. Chciałbyś zobaczyć więcej OTP w 
przyszłości? Można udostępniać przesyłając link do OTP na temat zdrowia i stylu życia w języku 
angielskim lub z angielskimi napisami. 

Om Sai Ram! 

 

Sai Vibrionics…ku doskonałości w dostępnej opiece zdrowotnej - darmowej dla pacjentów 

 

https://youtu.be/E9swS1Vl6Ok

