Sai Vibrionics…ku doskonałości w dostępnej opiece zdrowotnej - darmowej dla pacjentów
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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 użytkownicy Wibroniki,
Z wielką przyjemnością informuję was, że nasz drugi Biuletyn z listopada 2010 roku odniósł duży
sukces. Wielu healerów na całym świecie przyjęło go z entuzjazmem. Zainspirowani przez wspaniałe
przykłady raportów przedstawiających pacjentów leczonych zestawem 108 kombinacji, wielu healerów
szkolonych wcześniej, którzy nie wiedzieli o istnieniu zestawu, zgłosiło się przez ostatnie miesiące po
zestaw!
Mieliśmy bardzo dużo pracy przez ostatnie kilka miesięcy w związku z obchodami 85 urodzin Swamiego
i Świąt Bożego Narodzenia tu w Prashanti Nilayam. Przybyło wielu wielbicieli, stąd wielu pacjentów w
aszramie, ale również mieliśmy wielu wielbicieli zainteresowanych uczeniem się Wibroniki. To wspaniale
móc usłyszeć o fantastycznych wynikach, które otrzymujecie w Wibronice i o wyjątkowej wagi
przypadkach uleczenia dzięki temu systemowi leczenia. Dla przypomnienia – byłoby bardzo cenne dla
innych healerów, gdybyście spisywali swoje ciekawe przypadki uleczeń i przysyłali je nam, byśmy mogli
je przytoczyć w następnych wydaniach Biuletynu i po to, by inni healerzy również mogli skorzystać z
waszych doświadczeń.
Podczas obchodów urodzin Swamiego nasi healerzy tu w Puttaparthi prowadzili 9-dniowy obóz
medyczny Wibroniki na stacji kolejowej w Prashanti. Oddany zespół przyjmował przeciętnie 500
pacjentów dziennie, zaczynając służbę od 7.00 rano i kończąc wieczorem. 21 listopada, gdy zespół
healerów zwijał się po całym dniu służby o 21.00, ku ich ogromnej radości, zauważyli spore kupki wibhuti
na zdjęciu Swamiego (patrz poniżej), które jeden z healerów trzymał w swoim zestawie 108 kombinacji.
Boskie błogosławieństwo od Pana w formie wibhuti! W jaki miły sposób Swami pokazuje, że jest z nami
zawsze w tej pracy – błogosławiąc nas, prowadząc nas, zachęcając nas i zapewniając, że praca, którą
wykonujemy, jest tak naprawdę Jego/tak naprawdę należy do Niego.
Zawsze czekamy na wasze listy, na wasz odzew na nasz Biuletyn, sugestie co do zawartości
następnego wydania, wasze comiesięczne raporty i opisy ciekawszych i inspirujących przypadków.
Poświęćcie kilka minut i napiszcie do nas. A w międzyczasie poczytajcie ten Biuletyn i z łaską Swamiego
nadal wykonujcie wspaniałą sewę „uzdrawiania”.
W służbie Sai,
Jit Aggarwal

*********************************************************************************************
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 Przypadki Chorób Leczonych Przy Użyciu 108
Codziennych Kombinacji 
1.Nowotwór macicy 2703…Japonia
U 67-letniej kobiety stwierdzono nowotwór macicy, lekarz zalecił operację. Poprosiła jednak healera
Wibroniki o pomoc i otrzymała:
#1. CC2.1 Cancers (Nowotwory) + SR350 Hydrastis (węglan potasu) + SR391 Kreosotum + SR537
Uterus (macica) …QDS
Dwa miesiące później przeszła operację usunięcia macicy, pomimo tego, że lekarz stwierdził, iż
nowotwór się zmniejszył. Po operacji powstał płyn w jamie brzusznej i nowotwór rozprzestrzenił się po
jamie brzusznej. Lekarz stwierdził, że nowotwór osiągnął stopień trzeci zaawansowania i zalecił
radioterapię/chemioterapię. Pacjentka odmówiła leczenia tradycyjnego i kontynuowała zażywanie
pastylek Wibronicznych. Healer dodał następujące remedia:
#2. SR271 Arnica + SR345 Calendula (nagietek) + SR353 Ledum (dziki rozmaryn)…QDS
Dwa miesiące później lekarz ze zdziwieniem stwierdził, że nowotwór zniknął, a pacjentka została
całkowicie wyleczona. Kontynuowała zażywanie remediów wibronicznych:
#3. CC2.1 Cancers (nowotwory)…QDS; SR248 Vessel of Conception (miejsce poczęcia)...4 dawki
and SR298 Lachesis (jad węża) 2 dawki.
To piękny przykład całkowitego wyleczenia, ale zauważcie, że mimo, iż healer użył pojedynczych
remediów, by wzmocnić działanie Kombinacji, gdyż posiadał maszynkę, następujące kombinacje
działałyby równie skutecznie:
#4. CC2.1 Cancers (nowotwory) + CC2.3 Tumours (narośla, guzy) + CC8.1 Female Tonic (tonik dla
kobiet) + CC8.4 Uterus (macica)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Choroba kurczaków2715…Niemcy
Matka healera miała 23 kury. Wszystkie kury oprócz trzech zdechły z powodu infekcji, która zabiła
wszystkie kury w okolicy. Z trzech, które przeżyły, jedna była bardzo słaba, nawet nie była w stanie
utrzymać prosto głowy, chodzić, czy wejść do kurnika. Tę kurę trzymano w domu z dala od pozostałych
dwóch. Healer zalecił matce podawanie następujących remediów:
CC1.1 Animal Tonic (tonik dla zwierząt) + CC18.4 Stroke (udar, paraliż, etc.)…TDS
Matka healera aplikowała kulki cukrowe ptakom prosto do dzioba i w ciągu kilku dni nastąpiła znaczna
poprawa. Najsłabsza kura szybko była w stanie utrzymać prosto głowę, jeść i wchodzić do kurnika.
Tydzień później jej stan tak się poprawił, że zniosła jaja, więc dawka została zredukowana do OD. Wtedy
to samo remedium zostało zastosowane dwom pozostałym kurom, które były słabe i niedożywione, i w
krótkim czasie one również wyzdrowiały. Matka healera ma teraz trzy zdrowe kury, co trochę ją pociesza
po stracie prawie całego stada.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Infekcja zębów 1339…USA
Od dwóch lat 59-letnia kobieta cierpiała na infekcję dwóch zębów, które reagowały na gorące i zimne
napoje lub jedzenie zawierające płyny. Dentysta prześwietlił zęby i zalecił leczenie kanałowe obu zębów
i usunięcie nerwów, by powstrzymać ból. Dzień przed rozpoczęciem leczenia healer podał pacjentce
następujący zestaw wibroniczny:
CC11.6 Teeth-decay (próchnica) + CC21.11 Abscess (zgorzel, ropień, etc.)…TDS
Pacjentka wzięła trzy dawki leku przed wizytą u lekarza i ofiarowała modlitwy do Sai Baby o
uzdrowienie. Gdy tylko usiadła na fotelu dentystycznym, poczuła wewnętrzną zmianę i wiedziała już, że
zęby zostały uleczone. Ku swemu dużemu zaskoczeniu, lekarz odkrył, że korzenie obu zębów są
całkowicie zdrowe i leczenie nie jest konieczne. Dzięki łasce Swamiego pacjentka nie tylko oszczędziła
sobie bólu leczenia, ale również udało jej się uniknąć długu, gdyż za kosztowne leczenie miała zapłacić
2 300 US$!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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4. Uratowanie cukrzycowej nogi od amputacji 2640…Indie
54-letni pacjent od lat cierpiący na cukrzycę przeszedł amputację pięciu palców prawej stopy. Był
hospitalizowany z perspektywą amputacji stopy i nogi aż do kolana. Healer Wibroniki podał mu
następujący zestaw w nadziei, że można temu zapobiec:
#1. NM20 Injury (uszkodzenie) + NM25 Shock (szok) + NM32 Vein-Piles (żyły) + SM15 Circulation
(krążenie) + SR264 Silicea (dwutlenek krzemu) (200C) + SR293 Gunpowder (proch strzelniczy) +
SR298 Lachesis (jad węża) (30C) + SR325 Rescue (ratunek) + SR408 Secale Corn (sporysz)
(30C)…TDS
#2. SM17 Diabetes (cukrzyca) + SM39 Tension (napięcie) + SM41 Uplift (wzniesienie)…TDS
Piętnaście dni później lekarz stwierdził, że pacjent ma się o wiele lepiej i amputacja nie jest konieczna,
ale może zajdzie potrzeba chirurgii plastycznej. Healer poprosił go, by nadal zażywał remedia. Miesiąc
potem pacjent został wypisany ze szpitala. Stwierdzono, że nie ma potrzeby przeprowadzenia operacji
plastycznej. Z łaską Swamiego ten biedny rikszarz był w stanie nadal pracować i zapewnić byt swojej
rodzinie. Całe leczenie zajęło 45 dni.
Jako że healer nie posiadał wówczas jeszcze zestawu kombinacji, używał maszynki do przygotowania
remediów. Gdyby healer miał do dyspozycji zestaw 108 kombinacji, mógłby użyć następujących
remediów z równym skutkiem:
CC3.7 Varicose Veins (żylaki) + CC21.11 Abscess (zgorzel, ropień, etc.) + CC6.3 Diabetes
(cukrzyca) …TDS

Uwaga: Jeśli healerzy mają przypadki, które uważają za ciekawe i nadające się do
publikacji w tym biuletynie i które mogą posłużyć innym healerom za inspirację, powinni
je możliwie w pełni udokumentować, podając wiek pacjenta, czas trwania choroby, użyte
kombinacje, czas trwania leczenia i każdą inną ważną informację.

 Szczególne Błogosławieństwo 
 Lila Z Okularami 
Ana jest oddanym praktykiem Wibroniki i regularnie odwiedza i leczy pacjentów zestawem 108 Kombinacji w
wioskach niedaleko Puttaparthi. Ostatnio odkryła, że w jednej konkretnej wiosce wielu pacjentów ma
problemy z oczami. Mimo, że medycyna mogłaby pomóc w tym wypadku, 27 osób potrzebowało okularów
na receptę, na które nie było ich stać. Ana wyjaśniła, że dysponuje tylko lekami wibronicznymi i nie może
zapewnić im okularów. Gdy Ana z mężem wyjeżdżali z wioski, mieszkańcy wioski poprosili ich, żeby
następnym razem przywieźli im okulary. Jej mąż zażartował wtedy „Zobaczycie, co Swami potrafi!”.
Kilka tygodni później odwiedził ich znajomy. Miał problem, bo gdy wyjeżdżał ze swojego kraju, ktoś
podarował mu całe pudło okularów, żeby zabrał ze sobą do Indii i rozdał ludziom, którzy ich potrzebują.
Zabrał je ze sobą, aczkolwiek niechętnie, do Puttaparthi i próbował ofiarować Swamiemu, ale powiedziano
mu, że Swami ich nie potrzebuje. Więc zupełnie niespodziewanie całe pudło okularów spadło Annie i jej
mężowi jak z nieba! Przy okazji następnej wizyty w wiosce zabrali je ze sobą mając nadzieję, że przynajmniej
kilka par przyda się potrzebującym. Podekscytowani wieśniacy zgromadzili się tłumnie wokół pudła z
okularami. Jedna osoba wzięła okulary, przymierzyła, ale nie były odpowiednie dla niej. Ana zaoferowała
inną parę, a te okazały się wręcz doskonale pasujące. Inny mężczyzna wziął następną parę, a te okazały się
w sam raz dla niego! Jeden po drugim, ku zaskoczeniu i radości wszystkich obecnych, każdy dopasował
sobie dokładnie takie okulary, których potrzebował. Została jedna para okularów. Ana już chciała się
spakować i wyjechać, gdy jakaś kobieta pośpiesznie podeszła do niej i stwierdziła, że potrzebuje okularów.
Ana nie zdziwiła się nawet, gdy okazało się, że te ostatnie są doskonale dopasowane do wzroku kobiety!
Każda para okularów z pudła znalazła swojego nabywcę i każdy mieszkaniec wioski, który potrzebował ich,
znów mógł wyraźnie widzieć! Czyż nie była to sprawa jedynie wszechwiedzącego i wszechobecnego Pana
Sai!

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

 Kącik Pytań i Odpowiedzi 
1. Pytanie: Co znaczą skróty QDS, TDS, BD i OD?
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Odpowiedź: QDS to cztery razy dziennie, TDS to trzy razy dziennie, BD znaczy dwa razy dziennie, a OD
znaczy raz dziennie. 6TD znaczy 6 razy dziennie. Skróty pochodzą od słów łacińskich.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Pytanie: Czy jest jakiś tani i łatwy sposób oczyszczania wody?
Odpowiedź: Tak. Wlej wodę do czystej ciemno-niebieskiej butelki i wystaw ją na bezpośrednie działanie
słońca na trzy minuty, a woda będzie nadawała się do picia! Jeśli nie ma dostępu do bezpośrednich
promieni słonecznych, trzymaj ją w butelce przez 10 minut w dzień, a do 30 minut w sztucznym świetle.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Pytanie: Czy jest możliwość ponownie zregenerować źle funkcjonujący gruczoł, na przykład
tarczycę?
Odpowiedź: Tak, każdy gruczoł można z powrotem zregenerować i odnowić przy pomocy wibracji.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Pytanie: Czy te remedia działają również na poziomie mentalnym?
Odpowiedź: Właściwie remedia działają na wszystkich trzech poziomach – na poziomie ciała, umysłu i
ducha, ponieważ jest to naprawdę holistyczny system uzdrawiania. Jednak, by wyeliminować konkretną
chorobę z organizmu na stałe, najlepiej jest przeanalizować jej pierwotną przyczynę i leczyć przyczynę
choroby, jak i jej objawy. Przyczyną może być szok, zranienie, stres, napięcie, infekcja, itd.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Czy macie jakieś pytanie do dr. Aggarwala? Przyślijcie je na adres: news@vibrionics.org

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

 Kilka Rad Dotyczacych Zachowania Zdrowia 
Zadziwiające właściwości ogórka
Ta informacja została podana w New York Times kilka tygodni temu jako część cyklu artykułów
zatytułowanych „Reflektor na dom”, który to cykl omawia kreatywne i dziwaczne pomysły na rozwiązywanie
powszechnych problemów.
1. Ogórek zawiera większość witamin, których potrzebujemy na co dzień. Jeden ogórek zawiera witaminę
B1, B2, B3, B5, B6, kwas foliowy, witaminę C, wapń, żelazo, potas, cynk, magnez i fosfor.
2. Czujesz się zmęczony po południu? Odłóż napój gazowany z kofeiną i weź ogórka. Ogórki są
wspaniałym źródłem witaminy B i węglowodanów, które mogą szybko postawić cię na nogi na kilka
godzin.
3. Masz już dość zamglonego lustra w łazience po kąpieli? Przetrzyj je plasterkiem ogórka, a przestanie
zachodzić parą i będzie pachnieć jak w Spa.
4. Czy larwy i ślimaki rujnują twoje piękne grządki z kwiatami? Postaw kilka plasterków ogórka w małej
aluminiowej foremce na ciasto, a twój ogród będzie wolny od wszelkich insektów przez całe lato.
Składniki w ogórku reagują z aluminium i wydzielają zapach niewykrywalny przez ludzki organ węchu,
ale bardzo przykry dla ogrodowych szkodników, sprawiając, że wynoszą się z ogrodu.
5. Szukasz szybkiego i łatwego sposobu na pozbycie się cellulitu zanim wyjdziesz na basen? Spróbuj
plasterek lub dwa ogórka wcierać w skórę przez kilka minut. Foto-składniki w ogórku ściągają kolagen w
skórze, wzmacniając zewnętrzną powłokę i redukując widoczny cellulit. Równie skutecznie działa na
zmarszczki!
6. Chcesz uniknąć kaca albo strasznego bólu głowy? Zjedz kilka plasterków ogórka zanim pójdziesz do
łóżka, a zbudzisz się odświeżony i bez bólu głowy. Ogórki zawierają wystarczająco dużo cukru, witaminy
B i elektrolitów, by uzupełnić podstawowe składniki odżywcze utracone przez organizm i utrzymać
równowagę w organizmie, co powoduje, że unikamy zarówno kaca jak i bólu głowy!
7. Chcesz uniknąć walki albo wieczornego obżarstwa? Ogórków używali od wieków europejscy handlarze,
traperzy i badacze do sporządzenia szybkiego posiłku, by uniknąć głodu.
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8. Masz ważne spotkanie albo rozmowę kwalifikacyjną i nagle uświadamiasz sobie, że nie masz dość
czasu, by wypastować buty? Weź plasterek ogórka i wypoleruj nim buty, jego składniki sprawią, że buty
będą lśnić długo i nie będą przepuszczać wody.
9. Nie masz w domu oliwiarki, a musisz naprawić skrzypiący zawias? Weź plasterek ogórka i potrzyj nim
zawias, a przestanie skrzypieć.
10. Jesteś zestresowana, a nie masz czasu na masaż, kosmetyczkę, czy wizytę w spa? Pokrój cały ogórek i
wrzuć do garnka z gotującą wodą. Składniki w ogórku reagują z gotującą się wodą i wytracają się w
parze, tworząc łagodzący, uspokajający aromat, który, jak pokazały badania, redukuje stres u młodych
matek i studentów podczas końcowych egzaminów.
11. Właśnie skończyłeś obiad służbowy i okazało się, że nie masz ani gumy do żucia, ani miętowych
cukierków? Weź plasterek ogórka i przytrzymaj go przy podniebieniu językiem przez 30 sekund, aby
wyeliminować nieświeży oddech. Fito-substancje zabiją w twojej jamie ustnej bakterie, które tworzą
nieprzyjemny zapach.
12. Szukasz ekologicznego sposobu czyszczenia swoich urządzeń sanitarnych, typu krany, zlewy i inne z
nierdzewnej stali? Weź plasterek ogórka i potrzyj nim powierzchnię, którą chcesz wyczyścić. Nie tylko
usunie on nagromadzony przez lata nalot i przywróci dawny blask, ale nie zostawi zacieków i nie
zniszczy twoich palców ani paznokci.
13. Pisałeś piórem i zrobiłeś błąd? Weź skórkę ogórka i powoli użyj do wymazania pisma. Działa również na
kredki i markery, którymi dziecko pomazało ściany!

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

 Boskie Zalecenia od Healera Wszystkich Healerów 

„Bezinteresowna służba jest wielbieniem, które ofiarowujesz Bogu w sercu każdego człowieka”.
…Sathya Sai Baba
„Najważniejszą rzeczą jest to, że człowiek nie znajdzie niczego wspanialszego na świecie niż
służba. Powinniśmy poświęcić życie dla służby. Człowiek, który nie służy innym, nie jest
człowiekiem. Jest gorszy od zwierzęcia. Nigdy nie powinniśmy porzucać służby. Służba jest
oddechem naszego życia. Służba jest naszym życiem. Służba jest naszym celem”. …Sathya Sai Baba

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

 Ogłoszenia 
Warsztaty w Indiach
Gudżarat: W Gudżaracie odbędą się 23 warsztaty dla Asystentów Healera Wibroniki i 12 warsztaty dla
młodszych Praktyków Wibroniki od 8 do 10 kwietnia 2011.
UWAGA: Jeśli twój adres mailowy uległ zmianie lub ulegnie zmianie w przyszłości, proszę
poinformować nas jak najszybciej. Proszę podzielić się tą informacją z innymi praktykującymi
Wibronikę, którzy nie wiedzą o tym nowym internetowym biuletynie. Dziękujemy za waszą
współpracę.
Odwiedźcie naszą stronę internetową www.vibrionics.org
Jai Sai Ram!
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