Sai Vibrionics…ku doskonałości w dostępnej opiece zdrowotnej - darmowej dla pacjentów
Biuletyn Sai Vibrionics
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 healerzy Wibroniki Sai!
Ten oto pierwszy Biuletyn Wibroniki Sai został wysłany do wszystkich healerów, którzy zarejestrowali
u nas swoje mailowe adresy. Biuletyn ten jest szansą połączenia healerów Wibronika z całego świata.
MoŜemy w ten sposób ofiarować miłość, informacje, wiedzę i zachętę na bieŜąco. Mamy nadzieję, Ŝe
Biuletyn ten stanie się uŜytecznym sposobem przekazywania instrukcji, sugestii i pomysłów w związku ze
słuŜbą Wibroniki, jak równieŜ odpowiedzi na pytania i dzielenia się kaŜdą informacją dotyczącą zdrowia,
czy stylu Ŝycia, która okaŜe się warta uwagi. Planujemy dzielić się z wami wynikami leczenia niedawnych
przypadków, które uwaŜamy za interesujące lub inspirujące dla was w waszej praktyce z pacjentami.
To, jak często będziemy wysyłać wam Biuletyn, będzie zaleŜało od odpowiedzi zwrotnej, jaką otrzymamy
od naszych healerów. To jest wasz Biuletyn. Oczekujemy od was listów, w których opiszecie szczegóły
dotyczące konkretnych przypadków wyleczenia pacjentów (ludzi, zwierząt czy roślin) lub informacji o
klinice lub obozie, w których uczestniczyliście. Zachęcamy was do zadawania pytań dotyczących
remediów lub procesu leczenia, albo innych aspektów związanych z praktyką Wibroniki. MoŜecie
przysyłać nam wieści lub uŜyteczne informacje, którymi chcecie podzielić się z innymi healerami. Adres
mailowy, na który moŜecie przysyłać swoje uwagi to: news@vibrionics.org.
Mamy nadzieję, Ŝe to przedsięwzięcie będzie dla was pomocne i interesujące. Oczekujemy od was
informacji zwrotnej, która umoŜliwi naszym wolontariuszom zajmującym się Biuletynem dalsze
rozwijanie projektu związanego z wydawaniem Biuletynu, który chcą wykonywać z entuzjazmem i
skutecznie.
W słuŜbie Sai
Jit K Aggarwal
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Swami błogosławi tort od Wibroniki w czasie święta
Guru Purnima, 25 lipc 2010 roku 
JuŜ po raz trzeci z rzędu Pan w ludzkiej postaci, Bhagawan Śri Sathya Sai Baba, obdarzył swoim wielkim
błogosławieństwem cały zespół Wibroniki dając nam wspaniałą okazję sprezentowania Swamiemu tortu
od Wibroniki i rozdania prasadamu u Jego Lotosowych Stóp w ten pomyślny dzień święta Guru Purnima.
Na początku lipca grupa healerów Wibroniki z Japonii przyjechała do Puttaparthi, by rozpocząć
przygotowania do obchodów Guru Purnima. Wspierany przez lokalnych ochotników, zespół
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przygotował i zapakował 15 tysięcy paczek z prasadam. Greccy wielbiciele przygotowali wspaniały
tort. Było wiele emocji wśród zespołu Wibroniki w przeddzień Guru Purnima, kiedy to Swami
polecił rozdać prasadam wszystkim siedzącym w Sai Kulwant Hall.
Następnego dnia, w Guru Purnima, Swami wyszedł ze swojego domu zwanego JadŜur Mandir, tylko po
południu. Studenci i wielbiciele śpiewali piękne bhadŜany, gdy Swami przejeŜdŜał przez Sai Kulwant Hall.
Gdy zbliŜał się do werandy, członkowie zespołu Wibroniki pokornie ofiarowali Mu róŜę. Swami, wziąwszy
róŜę, zapalił świecę w kształcie kwiatu (zrobioną przez włoskiego healera) i z pięknym uśmiechem pokroił
tort. Po programie muzycznym Swami pobłogosławił więcej prasadamu i ku wielkiej radości
wszystkich, wręczył małe paczuszki z prasadam występującym artystom.

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

Zalecenia dla właściwie praktykującego healera
Mimo Ŝe na ogół reakcje pacjentów na leki wibroniczne są doskonałe, jednak zadziwia nas fakt, Ŝe raz
na jakiś czas, pacjenci z tym samym problemem reagują róŜnie na ten sam lek. Zastanawiamy się
równieŜ, dlaczego ten sam lek przygotowany przez jednego healera działa lepiej niŜ przygotowany przez
innego healera.
Składa się na to wiele czynników, ale najwaŜniejszy z nich to WIARA. Mowa tu o wierze osoby
praktykującej Wibronikę, jej wierze w moc uzdrawiania kaŜdego remedium, jej wierze w zawartą w
nim moc, którą nasz ukochany Pan wlał w kaŜdą ze 108 Codziennych Kombinacji. Od samego początku
Swami w swej łaskawej fizycznej postaci pobłogosławił system Wibroniki niezliczoną ilość razy.
Upewnił nas, Ŝe to On jest uzdrawiającą siłą zawartą w tym systemie leczenia; podczas gdy my
jesteśmy jedynie narzędziami, On jest tym, który leczy. To Jego ręka prowadziła proces stwarzania
owych 108 kombinacji i jedynie Jego ręka prowadzi ich wykorzystanie.
Wszyscy healerzy muszą wierzyć w to, Ŝe są kanałami dla (przejawiania się) woli Swamiego i
dla strumienia współczucia po to, by pomagać bliźnim. Tak jak waŜne jest to, by healerzy wierzyli w
system, tak samo waŜne jest, by pacjentów zachęcać, by uwierzyli, Ŝe mogą zostać uzdrowieni. Jak
powiedział Jezus do kogoś, kto poprosił o uzdrowienie: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Z wiarą zarówno
healera jak i pacjenta wszystko staje się moŜliwe.
Następnym niezwykle waŜnym czynnikiem w procesie uzdrawiania jest MIŁOŚĆ. Gdy healer
praktykujący Wibronikę z wiarą zdecyduje, które remedium zastosować, musi otworzyć serce i podejść do
pacjenta z miłością i współczuciem. Sam Swami w wielu dyskursach wielokrotnie powtarzał, jak
traktowanie pacjenta z miłością moŜe przyspieszyć proces leczenia. Właściwie, miłość moŜe okazać się
bardziej skuteczna w leczeniu niŜ kombinacje, które stosujemy! KaŜdy healer Wibroniki powinien wysyłać
modlitwy pełne miłości kaŜdemu swojemu pacjentowi. Powinniśmy bardzo się starać, by emanować
czystą miłością bez jakiegokolwiek śladu ego czy dumy lub poczucia waŜności.
Trzecim bardzo istotnym czynnikiem (w praktyce Wibroniki) jest ZAUFANIE. Healer powinien ufać, Ŝe
pacjenci otrzymują dokładnie to, czego potrzebują. Niektórzy pacjenci mogą zareagować bardzo
pozytywnie na podane kombinacje. Inni pacjenci mogą nie odczuwać pełnego działania remediów.
Musimy zrozumieć, Ŝe jako ludzie moŜemy dostrzec tylko pacjenta, jego chorobę i proces zdrowienia na
poziomie fizycznym. MoŜemy jedynie zaufać Panu i wierzyć, Ŝe pacjenci otrzymują to, czego
potrzebują, aby spowodować całkowite uzdrowienie nie tylko na poziomie ciała, ale równieŜ na poziomie
umysłu i ducha.
Swami zawsze powtarza: „Czyń najlepiej, jak potrafisz i pozwól Swamiemu zrobić resztę!”. Do nas naleŜy
jedynie wykonywanie tej wspaniałej słuŜby, którą dał nam Swami, z WIARĄ, MIŁOŚCIĄ i
ZAUFANIEM, a On zajmie się jej wynikami.

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

 Historie z użyciem Kombo 
1.Przypadek płucnego skrzepu
31-letnia kobieta cierpiała z powodu skrzepów krwi (thrombus), co spowodowało u niej zatkanie
obu tętnic płucnych. Nie mogła oddychać czy wykonywać jakiejkolwiek pracy. Zabrano ją do szpitala na
intensywną terapię, ale rodzina nie miała wystarczająco duŜo pieniędzy, Ŝeby zapłacić za
operację, którą zalecili lekarze jako konieczną. W desperacji skontaktowali się z osobą
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praktykującą Wibronikę i kobieta otrzymała następujące wibracje:
CC2.3 Tumours and growths (guzy i narośla) + CC3.1 Heart Tonic (tonik na serce) + CC19.3 Asthma
(astma) + CC19.4 Asthma emergency (astma nagły przypadek) …QDS

W ciągu miesiąca kobieta całkowicie wyzdrowiała. Lekarze byli bardzo zdziwieni, gdy zobaczyli, Ŝe
wyniki jej angiografii wykazały, Ŝe jej Ŝyły i tętnice były czyste. Nie było Ŝadnego znaku skrzepliny.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2.Całkowite wyleczenie szpiczaka
U 51-letniego męŜczyzny zdiagnozowano raka szpiku kostnego (szpiczak). Był całkowicie przykuty do
łóŜka od roku i miał złamanie stawu barkowego. Lekarze porzucili juŜ nadzieję na jego wyzdrowienie.
Przyszedł do osoby praktykującej Wibronikę, który rozpoczął leczenie od :
CC2.1 Cancer (nowotwór) + CC2.2 Pains of Cancer (bóle rakowe) + CC2.3 Tumours and growths (guzy i
narośla) + CC12.1 Adult Tonic (tonik dla dorosłych) + CC20.2 Skeletal Pain (ból kręgosłupa) +
CC20.3 Arthritis (artretyzm) + CC20.4 Muscles and supportive tissues (mięśnie i tkanka
podtrzymująca) + CC20.5 Spine (kręgosłup) + CC20.6 Osteoporosis (osteoporoza) + CC20.7 Fractures
(złamania)

Po tygodniu kondycja pacjenta zaczęła się poprawiać. Po 15 dniach mógł wstać i chodzić pomimo tego,
Ŝe od roku nie mógł wstawać z łóŜka. Cztery miesiące później mógł wrócić do pracy, a jego badanie
chromosomów wykazało brak jakiegokolwiek śladu nowotworu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. ParaliŜ gardła
54-letni męŜczyzna cierpiał z powodu udaru, którego skutkiem była utrata mowy i paraliŜ gardła.
Mimo, Ŝe nie miał cukrzycy, lekarze uwaŜali, Ŝe to mógł być przypadek „ukrytego nadciśnienia”. Pacjent
musiał być karmiony sondą bezpośrednio do Ŝołądka. Syn pacjenta skontaktował się z osobą
zajmującą się Wibroniką, która dała mu następujące kombinacje dla ojca :
CC18.1 Brain & Memory Tonic (tonik na pamięć i mózg) + CC18.4 Stroke (udar) + CC19.7 Throat
(gardło)…QDS

Chłopiec aplikował ojcu granulki doustnie i w ciągu zaledwie 3 dni pacjent był w stanie połykać, a nawet
mówić! Pacjent nadal cierpi na zaniki pamięci, ale kontynuuje zaŜywanie wibracji, wykonuje ćwiczenia
fizjoterapeutyczne, by całkowicie wyzdrowieć.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Leczenie pacjentki z nowotworem wątroby
U 67-letniej kobiety zdiagnozowano nowotwór wątroby z licznymi komplikacjami, takimi jak płyn w
jamie brzusznej. Musiano jej regularnie ściągać ten płyn. Poza tym miała spuchnięte stawy kolanowe
i powiększony pęcherzyk Ŝółciowy. Miała równieŜ cukrzycę i wysokie ciśnienie, cierpiała na zaparcia i
bezsenność. Lekarze powiedzieli jej, Ŝe zostało jej 3 miesiące Ŝycia. Otrzymała następujące kombinacje
wibracji:
CC2.1 Cancer (nowotwór) + CC2.2 Pains of Cancer (bóle rakowe) + CC2.3 Tumours and growths (guzy i
narośla) + CC4.2 Liver & Gall Bladder Tonic (tonik na wątrobę i pęcherzyk Ŝółciowy) + CC6.3 Diabetes
(cukrzyca) + CC12.1 Adult Tonic (tonik dla dorosłych) + CC19.3 Asthma + CC19.4 Asthma emergency
(astma nagły przypadek) + CC20.3 Arthritis (artretyzm) + CC20.6 Osteoporosis (osteoporoza)

W ciągu tygodnia zaŜywania powyŜszych wibracji, zaprzestała zaŜywania leków konwencjonalnych.
Dziewięć miesięcy później jej zdrowie polepszyło się, wylewy płucne ustąpiły, a jej poziom cukru spadł do
normy. Kiedyś przykuta do łóŜka kobieta, teraz była w stanie wykonywać swoje codzienne obowiązki.
Pomimo tego, Ŝe lekarze dawali jej tylko 3 miesiące Ŝycia, cieszyła się aktywnym Ŝyciem jeszcze przez i
drugim czynnikiem jest jego dobra znajomość homeopatii. On korzysta takoż z równą skutecznością z
108 powszechnych kombo:
CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.2 Skin infections + CC21.7 Fungus…6rd na 1 rok (3
lata dla mężczyzn po 60 roku życia) potem #2. CC14.1 Male tonic…3rd na 2 lata.

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

 Kącik odpowiedzi 
W kaŜdym biuletynie zamieścimy odpowiedzi dra Aggarwala na pytania, które otrzymuje od healerów na
temat kombinacji, leczenia lub innych spraw, które mogą być pomocne podczas leczenia pacjentów
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1. Pytanie: Ilu jest healerów Wibroniki?
Odpowiedź: Darmowe leczenie Wibroniczne dostępne jest w 81 krajach u ponad 4 000 healerów.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Pytanie: W trakcie leczenia pacjenta z chronicznym problemem, pacjent dostaje grypy. Czy
powinienem zaprzestać lecenia chronicznego problemu, gdy zajmuję się nagłą dolegliwością?
Odpowiedź: Wstrzymując podawanie wibracji na chroniczną chorobę na 1 lub 2 dni, moŜna
przyspieszyć wyleczenie doraźnej choroby. Jednak moŜna kontynuować leczenie chronicznej choroby i
jednocześnie leczyć doraźną, np. grypę, która moŜe trwać kilka dni. Niektórzy pacjenci wolą brać wibracje
na oba problemy naraz.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Pytanie: Jakie wibracje podać na chorobę, która wygląda na „karmiczną”?
Odpowiedź: To nie jest dobry pomysł, by omawiać z pacjentem sprawy „karmy” w związku z jego
chorobą. Pozostaw sprawę karmy pomiędzy pacjentem i Bogiem. Naszym zadaniem nie jest oceniać,
lecz robić wszystko, co w naszej mocy, by słuŜyć pacjentowi z miłością. Dlatego naleŜy podawać
wibracje tak jak w kaŜdym innym przypadku.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jeśli macie jakieś pytania do dra Aggarwala, proszę przesyłać je na adres news@vibrionics.org

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

 Boskie Slowa Lekarza Wszystkich Lekarzy 


„Jedz umiarkowanie i Ŝyj długo. To rada przekazywana od wieków przez wieszczów Ŝyjących
w dalekiej przeszłości . Rada ta jest rzadko brana pod uwagę. Ludzie napychają się taką ilością
jedzenia, Ŝe cięŜko im wstać od stołu. Rujnując układ trawienny przez konsumowanie cięŜkiego,
bogatego jedzenia, ludzie Ŝyjący w dostatku są dumni z tego, Ŝe wystawiają drogie bankiety. Ci,
którzy wiedzą, Ŝe zdrowie fizyczne jest największym skarbem, bardzo starają się spoŜywać tylko
satwiczną Ŝywność”.
…Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, tom XI
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Człowiek funkcjonuje dzięki połączeniu trzech mocy: promieniowania, wibracji i materializacji. To
się nazywa Prakriti. Prana śakti wywołuje wibrację. Pradźna śakti kieruje tą wibracją i to jest
świadomość. W ten sposób Ŝycie człowieka jest połączeniem świadomości, siły Ŝyciowej i materii.
Bez zrozumienia tego faktu człowiek zawsze będzie zajmował się tylko ciałem, mając w głowie
niewłaściwe przekonanie, Ŝe ciało jest wszechmocne.
Wszyscy wiecie, Ŝe Ameryka (USA) jest uwaŜana za kraj dobrobytu, gdzie nie ma niedostatku
Ŝywności. Więc ludzie tam dobrze jedzą i cieszą się materialnymi przyjemnościami. Konsumują
nadmierną ilość jedzenia i prowadzą Ŝycie w luksusie. Ale okazuje się, Ŝe w tym kraju zdarza się
więcej zgonów z powodu chorób serca niŜ w jakimkolwiek innym.
Szwecja jest jednym z najbardziej bogatych krajów w Europie i rząd zapewnia wszelkie moŜliwe
udogodnienia ludziom bardzo o nich dbając. Pomimo tego dobrobytu, odsetek samobójstw w tym
kraju jest wyŜszy niŜ gdziekolwiek indziej, a liczba rozwodów jest naprawdę wielka. Co jest
tego przyczyną? Nie jest nią brak jakichkolwiek fizycznych czy materialnych udogodnień, lecz
brak duchowego spojrzenia. To jest przyczyną tej sytuacji. Ludzie utoŜsamiają się z ciałem, które
jest nietrwałe i przemijające; nie zdają sobie sprawy ze swej prawdziwej wewnętrznej istoty, która
jest trwała i odwieczna. Prowadzą sztuczne Ŝycie.…Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, tom XXVI
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Relacja między człowiekiem a społeczeństwem jest taka sama jak pomiędzy pszczołą i kwiatem.
Tak, jak matka karmi dziecko i tak, jak kwiat karmi pszczołę, człowiek powinien cieszyć się darami
natury. Od niepamiętnych czasów człowieka nękała plaga negatywnych idei. Jest legenda, w której
pewien zachłanny człowiek zabił gęś znoszącą złote jaja, myśląc, Ŝe zabijając ją zyska wszystkie
złote jaja od razu. Takie akty głupoty popełniają dzisiaj swobodnie naukowcy eksploatując dary
natury ponad wszelkie moŜliwe granice stwarzając katastrofalny brak równowagi, którego
skutkiem są naturalne katastrofy, takie jak trzęsienia ziemi, wielkie zagroŜenie dla ludzkości. Nie
moŜemy winić za to nauki. Winni są ci, którzy wykorzystują osiągnięcia/odkrycia naukowe bez
Ŝadnego rozróŜniania. Nie potrafią przewidzieć z głęboką rozwagą efektów wielkiego zniszczenia
naturalnych źródeł.
…Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, tom XXVI

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

 Kilka Rad Dotyczacych Zachowania Zdrowia 
Czy lubisz pić zimne napoje z posiłkami? Tym, którzy lubią pić zimną wodę lub inne napoje z posiłkami,
radzimy, by byli świadomi niebezpieczeństwa. Mimo, Ŝe miło jest moŜe pić zimną wodę lub inne napoje
do posiłku lub po, jednak faktem jest, Ŝe zimny płyn utrwala świeŜo skonsumowane tłuszcze
spowalniając trawienie. Gdy juŜ taki „szlam” reaguje z sokiem trawiennym w Ŝołądku, rozpada się i jest
szybciej przyswajany przez jelita niŜ pokarm stały. Wyściela jelito i w krótkim czasie zamienia się w
tłuszcz, prowadząc do nowotworu. Najlepiej więc pić po posiłku ciepłą zupę lub ciepłą wodę. Chińczycy i
Japończycy piją gorącą herbatę z posiłkami, a nie zimne napoje. MoŜe czas juŜ przyjąć ich zwyczaj
podczas jedzenia.
WaŜna uwaga o zawałach serca: Kobiety powinny wiedzieć, Ŝe nie kaŜdy symptom ataku serca u
kobiet to ból w lewym ramieniu. Mogą nigdy nie odczuwać bólu w klatce piersiowej w czasie pierwszego
etapu zawału. Częstymi objawami są nudności i intensywne pocenie się. NaleŜy zwracać uwagę na
intensywny ból w linii szczęk. 60% osób, którym zdarza się atak serca w czasie snu, nie budzi się.
Ból w szczęce moŜe obudzić człowieka z głębokiego snu. Bądźmy świadomi i ostroŜni. Im więcej
wiemy, tym większa szansa na przeŜycie.
Jeśli znasz healera Wibroniki, który mógłby być zainteresowany otrzymywaniem Biuletynu
Wibroniki, ale do tej pory nie podał nam swojego adresu mailowego, przekaŜ mu, Ŝeby
skontaktował się z nami na adres news@vibrionics.org , a my dodamy jego adres do naszej listy.

Odwiedźcie naszą stronę internetową

www.vibrionics.org
Ŝej Sai Ram!
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