Wibroniki Sai … ku doskonałości w dostępnej opiece zdrowotnej – darmowej dla pacjentów
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Z Biurka Doktora Jit K Aggarwala 
Drodzy Praktycy
To Wydanie stanowi kamień milowy w dwóch aspektach. Pierwszy,
w tym wydaniu osiągnięta czwarta rocznica publikacji Biuletynu Sai
Vibrionics. Nasze pierwsze wydanie odbyło się we wrześniu 2010.
Kiedy ono było gotowe do prezentacji, to wydrukowałem kopię i
przyniosłem na darszan. Kiedy siedziałem na darszanie, to Swami
bez mojej prośby zawołał mnie i spytał o Biuletynie. On obejrzał
cztery strony z niego pojedynczo i błogosławił je ku mojej ogromnej
radości i wdzięczności. Wiem, że publikacja naszego Biuletynu trwa
do dziś tylko dzięki Jego Boskiej Łasce.
Biuletyn powstał dla rozwiązania problemów. Przed 2010 rokiem
instruktorzy Sai Vibrionics kontrolowali praktyków przeszło16 lat. W
tym czasie istniało 4,000 praktyków, działających w Indiach i w ponad 80 krajach, i jeszcze więcej
praktyków uzupełniało wiedzę i zaczynało Wibroniczną sewę każdego roku. To stwarzało problem dla nas,
trzonu zespołu z trzech czy czterech osób, chociaż to było dobre: liczba wibropraktyków pomnażała się
każdego roku. Więc nie byliśmy w stanie pozostawać w kontakcie z każdym, jak tego sobie życzyliśmy.
Nie mieliśmy takoż sposobów dla otrzymania informacji od każdego na regularnej osnowie. Biuletyn
przyłączony do email’a wydaje się dobrą decyzją, więc wykreowaliśmy go.
Zmądrzeliśmy, kiedy poszliśmy dalej. Początkowo nie wiedzieliśmy, co trzeba zrobić, aby utrzymać
edycję Biuletynu, co dwa miesiące, czy kogo Sai Baba mógł posłać dla pomocy w dalszej drodze. Nie
wiedzieliśmy jak to przyjmą Praktycy, jak to wykorzystają, czy co oni chcą zobaczyć w nim. Na szczęście
oni powiedzieli. Wiele praktyków zaproponowało pomoc oferując czas i talent. Wielkie podziękowania
Wszystkim za możliwość powstania Biuletynu.
Jak wiecie, Biuletyn powstał niedawno. Nasza lekarska treść rozszerza się. Zmiany odzwierciedlają
aktualną misję Biuletynu. Jego misją jest pomoc w zbudowaniu zdolności praktyków oferować najlepszą z
możliwych opiekę Sai Vibrionics dla swoich pacjentów; a takoż zapewnić kontynuację edukacji i pomocy
wykonującym zawód rozwinąć poczucie wspólnoty. Wierzymy, że kiedy praktycy dzielą się swoim
doświadczeniem i to ta sewa zachęca innych otworzyć ich serca, zadawać pytania i zacząć dzielenie się
wiedzą. Czujemy, że to dzielenie się doświadczeniem jest niezbędne dla postępu Wibroniki. Swami mówi
nam jak ważny jest rozwój poczucia jedności dla osiągnięcia postępu społeczeństwa.
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Rdzeń naszego zespołu i inni trenerzy będą kontynuować nauczenie wszystkich, kogo znamy. Ale
musicie też odegrać swoją rolę w tym procesie i jest ona znacząca. Praktycy muszą wiele nauczać i
uczyć się jeden od drugiego. Wibrouzdrawianie Sai Ram będzie nadal rozwijać się głównie przez
wymianę wiedzy praktycznej i doświadczenia praktyków. Innymi słowy, w przyszłości praca naszego
Biuletynu będzie służyła jak pojazd zarówno dla nauczania jak i dla współpracy.
To Wydanie jest kamieniem milowym w innym aspekcie. Jest to ostatni Biuletyn, który opublikujemy w
formacie pdf. Do tej pory używaliśmy format pdf w związku z ograniczeniem naszego serwera w Prashanti.
W następnym numerze planujemy przejść na tryb html, aby zrobić jego treść bardziej dostępną dla
praktyków. Ci z was, którzy chcą drukować Biuletyn i czytać go, będą mogli kontynuować to w nowej
wersji. Ale ci, którzy wolą mieć dostęp do zawartości Biuletynu online, będą teraz mieć możliwość
skorzystać z interaktywnego formatu. Będziecie mogli otworzyć Biuletyn na pulpicie czy na laptopie, na
tablecie lub na smartfonie, czy na innym urządzeniu. Będziecie mogli czytać artykuły w dowolnej
kolejności. A takoż treść aktualnego Biuletynu i poprzednich wydań będzie w pełni osiągalna. To oznacza,
że będziecie mogli użyć hasła i zacząć poszukiwania dla wyszukania rewelacyjnych artykułów,
pomagających w leczeniu waszych pacjentów. Na przykład, będziecie mogli odnaleźć wszystkie historie
chorób przy leczeniu cukrzycy czy porównać użycie remediów przygotowanych na wodzie szybko i
wygodnie.
Pierwotnie planowaliśmy zrobić przejście w tym wydaniu, ale proces konwersji na html trwał znacznie
więcej niż przewidywano. Robimy wszystko jak najlepiej, ale wszystko odbywa się w czasie Swamiego.
Aby zakończyć z osobistym profesjonalnym wyznaniem, przykro mi poinformować, że niektóre
oczekiwane emaile, wysłane przez praktyków, były przypadkowo wymazane z mojego komputera zanim
ja mogłem na nie odpowiedzieć. Dostaję kilka tuzinów ważnych emailów codziennie, więc myślę, że wiele
ludzi zostało urażonych. Moją zasadą jest odpowiadać na wszystkie emaile. Więc, jeśli nie dostaliście
odpowiedzi ode mnie, proszę ponownie wysłać swoją wiadomość. Przepraszam za poślizg. Dziękuję wam
za wyrozumiałość.
W kochającym służeniu Sai
Jit Aggarwal

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

Historie z użyciem kombo 
1. Wrzody ust 02806...Malaysia
23 marca 2014 roku 38-letni pacjent poszukiwał leczenia na
owrzodzenie ust trwające od 15 lat. On dostawał leczenie od
kolejnych lekarzy w ciągu lat: 2002-2009; takoż w roku 2005,
lekarze alopaci (diagnozując chorobę, jako opryszczkę prostą,
leczyli przy pomocy przeciwwirusowego Zoviraksu (Acyklowiru),
prednizolonu 3 miesiące, z chwilową poprawą i nawrotem, w
końcu bez poprawy); 2006 laryngolog usunął migdały; bez
poprawy); 2007- 2010 rok, tradycyjna Chińska medycyna (bez
poprawy); i w 2011-2014 roku dodatkowy lekarz (bez poprawy).
Badanie wykryło wrzody na całym języku i na śluzówce ust.
Język był obłożony i bardzo obolały. Pacjent był zdolny tylko do
połykania wody i półpłynnego pokarmu, ale nie jadł żadnych twardych pokarmów wskutek dyskomfortu.
Połykanie było bardzo bolesne. Był bardzo zmartwiony i zaniepokojony. Pacjentowi zalecono picie 200250 ml wody codziennie rano po obudzeniu i zażywanie następującego kombo w ciągu kolejnych dwóch
tygodni:
#1. CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…5 pigułek
rozpuszczonych w 90 ml mineralnej wody; 5 ml, co 6 godzin.
5 kwietnia pacjenta zbadano ponownie. Odkryto lekką poprawę w granicach 5%. On dalej miał wiele
wrzodów, ale zgłosił zmniejszenie i złagodzenie obrzęków. On powiedział, że zażywał sterydy dla pomocy
w gojeniu wrzodów. Pacjentowi zalecono kontynuować branie kombo, ale podwoić dawkę do 5 ml, co 3
godziny w ciągu następnych 2 tygodni, a potem zgłosić się.
20 kwietnia badanie pokazało 40% poprawę, dotyczącą ilości i poważności wrzodów. Pacjent zgłosił, że
okres zdrowienia był znaczne krótszy: wrzody, które zwykle goiły się w ciągu 5-7 dni teraz ustępowały za
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2 dni. Było to spowodowane Wibroniką, bo pacjent zaprzestał przyjmowania sterydów w poprzednich 2
tygodniach.
10 maja pacjentowi zmieniono remedia na:
#2. Combo #1 + CC21.8 Herpes...5 pigułek rozpuścić w 90 ml wody mineralnej; brać 5 ml, co 3
godziny (6rd).
22 maja kolejne badanie pokazało poprawę na 50-60%. Kilka małych wrzodów było widać na języku, ale
pacjent zgłosił, że on teraz jest w stanie spożywać twardy pokarm bez żadnego bólu przy połykaniu.
Pacjentowi zalecono kontynuować Wibronikę, ale dawkę zredukowano do 3rd.
A 8 czerwca język był mniej więcej całkowicie wyleczony, i w całej jamie ustnej 80-90% wrzodów było
zagojonych. Pacjent był zdolny wznowić jego normalną dietę po 15 latach. Jemu poradzono kontynuować
leczenie i zgłaszać się do praktyka, jeśli on dozna jakichś nawrotów. Do lipca 2014 roku pacjent
kontynuował wibroterapiję i nie miał żadnych nawrotów choroby.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Infekcja dróg moczowych i cukrzyca11520...Indie
Starszy pan (80 lat), który dostawał wibrośrodki na cukrzycę (patrz niżej), poszukiwał leczenia na objawy
zapalenia pęcherza moczowego 17 lipca 2014 roku. Miał gorączkę (38,9 C), z ropą w moczu od 80 do
100/hpf. W pierwszym tygodniu on miał częste oddawanie moczu, ból i pieczenie podczas oddawania
moczu, oraz nietrzymanie moczu. Miał takoż w historii przewlekle zaparcia (30 lat) i cukrzycę (38 lat).
Na ostre objawy dostał:
#1. NM21 KBS + NM36 War + SM27 Infection + SR456 Bladder (Urinary) + SR536 Urethra + CC10.1
Emergencies…3rd
22 lipca, po 5 dniach brania kombo, pacjent zgłosił 50% poprawy. On nie miał bólu i pieczenia podczas
oddawania moczu; jego gorączka tez ustąpiła i temperatura była w normie.
26 lipca chory zameldował 99% poprawy. Nie odczuwał więcej częstej potrzeby oddawania moczu, mógł
utrzymywać mocz i białe krwinki w moczu zeszły do normalnego poziomu 3-4/hpf.
Pacjent wcześniej zgłaszał się do praktyka w grudniu 2012 roku dla leczenia cukrzycy typu 2. On miał
rodzinną historie cukrzycy. Jego matka i wszyscy bracia i siostry były cukrzykami. U niego chorobę
diagnozowano w 1982 roku i zaczęto alopatyczną terapię w wieku 42 lat. Dostawał Volibo M 0.3 mg w
tabletkach 2rd i Ozomel Pg 2 tabletki 3rd, ale to tylko podniosło poziom cukru do 185-200 mg/dl. On
otrzymał:
#2. CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic…3rd
Po 11 miesiącach i 2 tygodniach wibroleczenia jego poziom cukru na czczo sięgał 80-120 mg/dl. Jego
lekarz takoż zredukował Ozomet do 2rd.
W marcu 2014 roku, po ukończeniu przez praktyka kursu SVP, środek zamieniono na:
#3. NM6 Calming + NM21 KBS + NM36 War + NM63 Back-up + BR2 Blood Sugar + SM5 Peace and
Love Alignment + SM17 Diabetes...3rd
Pod koniec lipca 2014 roku lekarz chorego zredukował alopatyczne środki do 50% od początkowej dawki,
i chory kontynuował branie wibroleczenia. Pacjent pozostał amatorem jedzenia słodyczy i koziego mięsa.
On systematycznie jadł słodycze raz dziennie, ale jego cukier na czczo stanowił tylko 110mg/dl.
Opinia pacjenta:
“Mam 80 lat, mam cukrzycę i miałem poważną infekcję dróg moczowych. Brałem wibroleczenie ostatni
rok. Moja cukrzyca jest pod kontrolą po redukcji środków alopatycznych o połowę. W ciągu dziesięciu dni
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zakażenie moczu (80-100 leukocytów) wróciło do normy (3-4 komórki), i ból i pieczenie przy oddawaniu
moczu ustąpiły. Ogólny stan zdrowia polepszył się. Dziękuję za efektywne leczenie moich dolegliwości”.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Uzależnienie od marichuany 02758…Rosja
Młoda para, 25-letni mężczyzna i 24-letnia kobieta mocno uzależnili się od palenia marihuany. Oni
rozumieli, że to było złe dla nich i chcieli uwolnić się, ale nie mieli siły woli czy możliwości to zrobić.
Wskutek ich młodego wieku oni nie mieli jeszcze ostrych czy chronicznych objawów, ale tylko samo
uzależnienie. Zaczęli leczenie na początku 2013 roku, mężczyzna brał marihuanę przez 4 lata, a kobieta
przez 2 lata. Nie dostawali innego leczenia oprócz wibroterapii. Im zalecono:
#1. CC15.3 Addictions + CC17.2 Cleansing…3rd
Dość niezwykle, po pierwszym dniu leczenia mężczyzna mógł żyć bez palenia kilka dni. Po pierwszym
miesiącu leczenia zawiadomił o poprawie na 50%, a kobieta na 25%. Do czasu, kiedy skończył się ich
środek w butelce oni poczuwali się mniej więcej wolni od nałogu. Stąd oni skończyli leczenia bez
konsultacji praktyka. Ale nawyk wciąż potrzebował kontroli, więc oni wznowili leczenie i podjęli drugi kurs
leczenia we wrześniu 2013 roku. Im było zalecono stosować:
#2. CC15.2 Psychiatric disorders…3rd
To przyniosło prawie kompletne uzdrowienie mężczyzny – on nie palił od tego czasu i nie mógł nawet
znosić zapachu dymu więcej - i 95% uzdrowienia u kobiety. Ona ulegała okazyjnie pokusie palenia przy
stresie, ale nigdy nie paliła marihuany więcej.
Komentarz praktyka:
“Jeszcze jedną interesującą rzeczą o tych ludziach jest to, że po jakimś czasie bez narkotyków oni zaczęli
uczęszczać do Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kriszny. Z łaski Bhagawana oni nie tylko
osiągnęli zwycięstwo nad narkomanią, ale nawet przyszli do Boga i stali uczestniczyć sami w projektach
sewy! Dziękujemy tobie Bhagawan za taki cud, który inspiruje wszystkich nas tak mocno!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Udar i infekcja jelit u psa

00829...Australia I Południowa Afryka

W poniedziałkowy ranek w lipcu 2014 roku praktyk zauważył, że dzieje się coś złego z jego suczką
Deedee. Ona trochę wymiotowała i z trudem poruszała się. Zabrano ją do weterynarza. Ten powiedział,
że Deedee cierpi na udar możliwie w związku z wiekiem (ona miała 15 lat). Było u niej takoż zapalenie
układu trawienia, które mogło nastąpić od zainfekowanej kości, wcześniej należącej do sąsiedzkiego psa.
Deedee dostała kortyzon (2 tabletki 2rd) na 2 dni w związku z obrzękiem mózgu i antybiotyki (1 tabletka
2rd) na 3 dni na leczenie infekcji. Wibroterapia też była zaczęta natychmiast. W poniedziałek (pierwszy
dzień) Deedee miała:
#1. CC3.5 Arteriosclerosis + CC18.4 Paralysis, …co godzinę
We wtorek (dzień drugi) dawkę zamieniono na branie co 2 godziny i dodatkowe kombo zastosowano w
tym samym czasie na infekcję i zapalenie:
#2. CC9.2 Infections acute, …co 2 godziny
W środę (trzeci dzień), kontynuowano #1 i #2 po 6rd. Chociaż weterynarz powiedział, że kortyzon mógłby
stymulować jej apetyt, to do trzeciego dnia on nie zadziałał. Ona dalej odmawiała jedzenia czy picia
czegokolwiek. A takoż padała przy próbie chodzenia. Po prostu leżała tam, gdzie była. Tego wieczora
praktyk wziął ją do innego weterynarza, który powiedział, że u niej możliwe są mdłości wskutek
niekontrolowanych szybkich ruchów gałek ocznych. Praktyk odstawił kortyzon i antybiotyki i zaczął
stosować dodatkowe remedium:
#3. CC4.10 Indigestion…6rd
Zaczynając od czwartku (dzień 4) Deedee zaczęła chodzić normalnie, ale głowa opadała. Ona zjadła całą
miskę pokarmu dla kota i zaczęła pić wodę. Praktyk powstrzymał podawanie #3 po piątku (dzień 5), ale
stosował #1 i #2 po 6rd do końca tygodnia (dzień 7), 3rd w następnym tygodniu (dni 8-14) i potem 1rd w
następnym tygodniu (dni 17-22). Deedee dalej odżywała. Około miesiąca po udarze praktyk zgłosił, że
Deedee szczekała, bawiła się i biegała jak zwykle. Ona stała się takim samym psem, jak przedtem. Tylko
jej głowa pozostawała jeszcze lekko przechylona.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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5. Słaby wzrok (wada plamki żółtej) 02799…UK
57-letni mężczyzna przyszedł do praktyka 14 sierpnia 2013 roku w związku ze słabym wzrokiem. On
stracił wzrok w prawym oku. Ostrość wzroku w lewym oku sięgała tylko 30%, bo był otwór w centrum
siatkówki (otwór w żółtej plamce). Jego oftalmolog powiedział, że Jeśli otwór nie zamknie się
samoczynnie, to on może stać się ślepym. Pacjent przebywał na leczeniu oka w szpitalu w minionym roku,
ale kontrola pokazała nieznaczną poprawę w granicach 10%. Jemu zastosowano:
CC7.1 Eye tonic + CC7.2 Partial Vision + CC7.4 Eye defects + CC7.5 Glaucoma + CC10.1
Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…4rd na 2 tygodnie, potem 3rd.
17 września 2013 roku pacjent zbadany przez specjalistę i zrobiona optyczna tomografia koherencyjna
lewego oka. Specjalista stwierdził, że otwór w żółtej plamce zamknięty. Pacjent, więc zgłosił praktykowi,
że jego wzrok znacznie lepszy, niż przedtem. On takoż miał uczucie w prawym oku i łzy powstawały w
prawym oku, natomiast wcześniej nie było ani odczucia prawego oka, ani łez. Od października 2013 roku
pacjent kontynuował leczenie z zastosowaniem powyższych kombo 3rd.
Opinia pacjenta (email do praktyka 30 września 2013 roku):
“Jak widać z ostatniego raportu, w którym upomina się o otworze, ale dzisiejsze badanie (optyczna
tomografia) pokazała zamknięcie otworu. Ten otwór nie był wcześniej zamknięty, jak wspomniano w
raporcie, ale częściowo otwarty. Kiedy przyszedłem na badanie 17 września 2013 roku, to skanowanie
pokazało całkowite zamknięcie otworu. Bylem u pana z wizytą 14 sierpnia i dostawałem kombo, które
dostałem od pana od tego czasu aż do terminu badania i teraz też kontynuuję. Wierzę, że uzdrowienie
nastąpiło dzięki wibro od praktyka.
Mam całkowite zaufanie do leczenia i kontynuuję branie pigułek z nadzieją, że wzrok w moim prawym oku
też wróci do normy. Wielkie dzięki”.
Komentarz praktyka:
“Miałem wiele przypadków podobnych do tego, zwłaszcza przypadki jaskry u chorych z różnymi
problemami, ale uzyskał dobre wyniki dzięki Łasce Swamiego”.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Ukąszenia owadów i rany 11176…Indie
55-letni mężczyzna przez 25 lat cierpiał na rany na rękach z ropą i krwią sączącą się z nich wskutek
ukąszenia owadów. Dwadzieścia lat temu jego matka zmarła po ugryzieniu żmii, więc w szału, człowiek
zabijał żmije. Ta historia odbiła się na jego umyśle; on odczuwał, że jest to związane z jego problemem a
ciężko gojącymi się ranami. Alopatyczna medycyna nie przyniosła jemu ulgi w tej sytuacji. On uczęszczał
do obozu medycznego w lutym 2013 roku i dostał następujące kombo:
#1. CC21.4 Stings & Bites…3rd
Po miesiącu skarżył się na zapalenie stawów. Kombo zamieniono na następujące:
#2. CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.4 Stings & Bites…3rd
W ciągu 4 miesięcy rany zaczęły się goić i 25% polepszenia było zauważono. Po siedmiu miesiącach
poprawa była do 75%, a 95% poprawy wystąpiło po ośmiu miesiącach, po czym on kontynuował branie
wibro do 100% wyleczenia ukąszenia i zapalenia stawów.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Ból ucha 00609…Italia
Jednego wieczora, kiedy ten praktyk (58 lat) poszedł do łóżka, w jego prawym uchu raptem zaczął się ból.
Po 10 minutach ból zrobił się nieznośnym. Nie wiedząc co począć, on wstal z łóżka aby zasięgnąć opinii z
niektórych książek o homeopatii. On zauważył, że ból zmalał przy chodzeniu i nasilał się w stanie
bezruchu. Wtedy on pomyślał o Rhus Tox, który jest używany dla leczenia bólu zmniejszającego się przy
ruchach. On przygotował dla siebie:
SR311 Rhus Tox (200C)
Zażył dwie pigułki i ból ustąpił za 5 sekund.
Komentarz praktyka:
“Czasami rozwiązany problemu znajdujemy dzięki intuicji i szczęściu”.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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8. Opryszczka 00523…Belgia
Pacjentka (63 lata) cierpiała regularnie na opryszczkę. Ona dostała:
SR261 Nat Mur…3rd
Ten środek daje natychmiastową ulgę i przyśpiesza wyschnięcie i gojenie rany. Kiedykolwiek symptom
swędzenia są wywołane, natychmiast użyjcie tkankową sól Natrum Muriaticum dla prewencji pękania
opryszczki.

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

 Kacik porad Praktyków 
Życie z elektroniką
Użycie folii, jako tarczy przeciwko promieniowaniu z telefonów komórkowych

01644…USA

Używam folie aluminiową na zestaw 108 Kombo i takoż, gdy wydaję remedia, bo większość ludzi ma
telefony komórkowe przy sobie. Zauważyłem, że przy stosowaniu folii chwilowo, jeśli trzymać ją nad
światłem, to widać małe otwory w niej. Kiedy wkładam mój telefon kawałek folii z otworami, on dzwoni
przy wezwaniu, ale w nowej folii tego nie ma. Spróbuję kupić grubszej folii, aby zobaczyć czy ona dłużej
wytrwa.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Studencka higiena snu11483…Indie
Dzieci w szkole i koledzy często narzekają na ból głowy i bezsenność. Wraz z leczeniem należy im
doradzić, aby trzymały swoje komórki i laptopy z dala podczas snu.

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

 Profile Praktyków 
Profile praktyków i doświadczenia z Gurgaon, Haryana, Indie11483…India
Praktyk11483...Indie. Mieszkam w Gurgaon. Mam stopień magistra. Od czerwca 2011
roku jestem wibropraktykiem. Stała SVP w grudniu 2012 roku. Do dzisiejszego
czasu leczyłam ponad 2500 pacjentów. Z sukcesem leczyłam przypadki Diplopii
(widzenia zdwojone), złamania, gangrenę, nowotwory łagodne, astmę, białaczkę,
ostrogi piętowe, bezpłodność, upławy, kamienie woreczka żółciowego, infekcję
zatok, migrenę, choroby skóry takie jak egzema, i otrzymałam dobre wyniki,
używając anty chemioterapię u pacjentów chorych na raka.
Od czasu wykonywania tej sewy stałam się więcej współczująca, pokorna i cierpliwa
w moim życiu codziennym. Czuje się, jakbym stała się lepszą, jako osoba. Zdałam sobie sprawę, że im
więcej daje, tym więcej dostaje w zamian. Widziałam coś w rodzaju miłości i szacunku w oczach moich
pacjentów, którzy odwiedzali mnie. Mam boskie uczucie, kiedy wykonuję sewę i to przybliża mnie do
Swamiego.
Co dwa tygodnie organizujemy w Gurgaon obozy medyczne, które włączają wibropraktyków oraz lekarzy
alopatii. Stąd przewlekle chorzy trafiają do szpitali dla dalszych badań, i zgodnie z ustaleniami jest
wyznaczany przebieg leczenia pacjentów prowadzony razem z leczeniem remediami wibronicznymi.
Chciałabym podzielić się dwoma przypadkami młodych pacjentów na obozie medycznym.
#1. Pięcioletni chłopak uległ wypadkowi podczas przechodzenia drogi. Cierpiał na ciężki uraz czaszki i
miał sporo szwów. Po 10 dniach leczenia lekarz zauważył, że lewa ręka chorego jest nieruchoma, więc
zalecił rezonans magnetyczny. Ja dałam chłopcu:
CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC18.5 Neuralgia...3rd
Następnego dnia podczas badania lekarz odkrył, że ręka chłopczyka poprawiła się na 50% w porównaniu
z dniem poprzednim i powiedział, że rezonans nie jest potrzebny. Pacjent był wypisany. Dwa dni później,
kiedy skontaktowałam się z ojcem chłopca, aby wyjaśnić, że chłopiec powinien mieć leczenie jego ręki,
ojciec powiedział, że fizykoterapia nie jest potrzebna, bo ręka chłopca całkowicie doskonała i na 100%
wyleczona.
#2. 15-letni chłopak cierpiał na łuszczycę w ostatnich 2 latach przed tym, jak przyszedł na obóz medyczny.
Pomimo brania różnych leków, jak alopatycznych, tak i homeopatycznych, stan nie poprawiał się. Dałam
jemu następujące środki, aby by stosował je doustnie, a takoż używał zewnętrznie w wodzie:

6

CC21.2 Skin infection + CC21.10 Psoriasis...3rd
Po 15 dniach zbadałam go znowu na kolejnym obozie medycznym. Było 60% poprawy łuszczycy i
chłopczyk był bardzo szczęśliwy. Powyższe remedium powtórzono przez kolejne 2 tygodnie i stan
poprawił się do 90%. Chłopak zdecydował się na dalsza wibroterapiję.
Personalna anegdota
Chciałabym dodać jedno bardzo osobiste doświadczenie. Leczyłam sporo pacjentów na gruźlicę. Za
każdym razem brałam ich do kontroli, a lekarze dziwili się, że żaden z nich nie skarżył się na nudności,
wymioty i pieczenie. Ich test wątrobowy zawsze był prawie normalny. Ostatnim pacjentem była pani, 45letnia. Jedno z jej płuc było całkiem zainfekowane chorobą, za wyjątkiem małej części, która była
normalna. Po 2-3 dniach stosowania leków alopatycznych ona uskarżała się na ciężkie nudności, wymioty
i pieczenie. Zaczęto jej leczyć wibrośrodkami i nastąpiła poprawa ze strony ubocznych działań alopatii. Po
miesiącu zabrałam ją do kontroli u doktora alopaty; powtórzono jej badanie rentgenowskie i wyniki były
niesamowite. Rentgen pokazał tylko małą część zainfekowanego płuca. Reszta była czysta. On spytał
pacjentkę, czy miała ona jakieś problemy z lekami alopatycznymi. Ona popatrzyła na mnie i powiedziała,
“Tak, ale pani dała mi trochę pigułek Po tym ja nie miałam problemów”.
Wprowadzenie do grupy Gurgaon
Chciałabym wprowadzić innych praktyków, wykonujących sewę do naszej wibrogrupy Gurgaon i zaprosić
ich, aby podzielili się doświadczeniami:
Praktyk11482...Indie Jestem gospodynią domową. Ukończyła kurs AVP w Centrum Sai
w New Delhi w 2011 roku Od tego czasu stosowałam Wibronikę dla leczenia
chorych.
Jedną z moich pacjentek była dziewczyna 17-letnia, narzekająca na odciski i
infekcję stóp. Cierpiała na tą dolegliwość przez 3 lata. Dałam jej następujące kombo,
aby brała go przez tydzień i poradziłam jej trzymać swoje stopy w czystości:
CC21.1 Skin tonic + CC21.5 Dry Sores…3rd
Pod koniec tygodnia stan stop polepszył się na 75%. Kontynuowała stosowanie
remedium przez 6 tygodni, po czym była całkiem wyleczona.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktyk11966...Indie Praktykuję Wibronikę od kwietnia 2014 roku. Jestem inżynierem IT,
pracującym, jako programista w spółce w strefie Delhi. Przyszedłem spytać o
Wibronice, jako pacjent do jednego z obozów medycznych w Gurgaonie. Cierpiałem
na depresję w tym czasie. Dostałem leczenie od jednego z praktyków i zostałem
wyleczony. Potem przeszedłem kurs i zacząłem moją sewę. Jestem jednym z
trzyosobowej grupy praktyków, działających razem. Co druga niedzielę obóz
medyczny jest uruchamiany w różnych miejscach w Gurgaonie. Przychodzimy tam z
Łaski Swamiego, aby udostępnić Wibronikę dla pacjentów.
Na początku czułem się zdenerwowany przy wyborze kombo na dolegliwości. Ale z
odpowiednim prowadzeniem naszych praktyków seniorów 11483 & 02859, to było łatwe. Za każdym razem,
kiedy stosowałem wibro komuś, ja robiłem krok do przodu do Swamiego. Jest to cudownym uczuciem
przy wykonaniu sewy.
Aby dać jeden przykład z mojej praktyki, leczyłem przypadek chronicznego zaparcia u dwuletniego
chłopczyka. On cierpiał na zaparcia od samego urodzenia. Dostawał leki alopatyczne, ale problem stale
się nawracał. Zastosowałem jemu:
CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation + CC4.10
Indigestion...3rd
Te kombo było przygotowane w 200ml wody i używane w dawce 5ml. Po 3 dniach zaparcie ustąpiło. On
kontynuował branie kombo przez przeszło 2 tygodnie jeszcze. Po tym dawkę zredukowano do 1rd dla
utrzymania.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Praktyk11968...Indie. Zrobiłam certyfikat AMIE i pracowałam w bibliotece w Chinmaya
Vidyalaya 9 lat. Po wyjeździe z Hajdarabadu w minionym roku byłam błogosławiona
połączeniem się z rodziną Sai i brałam udział w obozach medycznych. Był to wielki
cud w moim przypadku, bo ja służyłam w Organizacji Sathya Sai w Hajdarabadzie
przez ostatnie 20 lat i trafiwszy do Gurgaonu miałam cudowną zmianę pod
względem aktywności pozostawionej.
Podczas obozu poznałam starszego praktyka 11483...Indie pomagającego i
prowadzącego pacjentów z wibroniką razem z lekarzami alopatii. Na początku
bylam zdziwiona i zahipnotyzowana. Byłam zdumiona zobaczywszy, jakim boskim
błogosławieństwem to było, bo wszyscy się wyleczyli. Starałam się pomóc i być źródłem radości. Jestem
wdzięczna temu praktykowi, bo ona skierowała mnie do koordynatora Delhi-NCR umożliwiając
kontynuowanie kursu Wibroniki przez Internet. Pod sprawnym prowadzeniem i wsparciem innych
praktyków ja wykonuje sewę od kwietnia 2014 roku.
Jestem bardzo szczęśliwa, mogąc podzielić się dwoma doświadczeniami:
#1. Pierwszym doświadczeniem było leczenie uzależnienia. Jeden z naszych pacjentów był 36-letni
człowiek, który chciał skończyć z żuciem tytoniu i liści betelu, co on robil od wieku podrostkowego. Skoro
to było długotrwałe przyzwyczajenie, ja udzieliłam porad jemu i poinformowałam o skutkach. Potem
zastosowałam:
CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC15.3 Addictions...3rd
Na początku pacjentowi zalecono używać remediów przez 15 dni, ale na drugi dzień leczenia pacjent
stracił potrzebę w tytoniu i betelu i zaprzestał brać leczenie. Jego poproszono zażywać leki przez
następny tydzień. Potem dawkę zmniejszono do 1rd w następnym tygodniu, i on był uzdrowiony w 100%.
#2. Drugie doświadczenie wydarzyło się mnie osobiście. Jednego razu miałam spóźnioną i długotrwającą
miesiączkę przez 22 dni. Leczyłam siebie za pomocą:
CC8.1 Female tonic + CC8.6 Menopause + CC8.8 Menses irregular + CC12.1 Adult tonic…3rd
Po przyjęciu środków przez dwa dni odczulam lekką poprawę. Ale środek miał prawdziwie znakomite
efekty na trzeci dzień, kiedy zastosowałam częste dawkowanie tego samego środka w wodzie,
rozpuściwszy kilka pigułek. Krwawienie ustąpilo natychmiast. Kontynuowałam branie środka w wodzie w
następnym dniu, a potem brałam pigułki 3rd dwa dni, jako ostrożność.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktyk11380...Indie. Chciałabym podzielić się doświadczeniem w uprawie warzyw z
użyciem wibroniki..
Butelka z kalabasy
Mamy wymoszczone podwórko
rozmiarem około 18x15 stóp zostawione
dla uprawy warzyw. Zdecydowałam
uprawiać tu cukinie. Zrobiłam kombo –
tonik przeciwko grzybom:
CC1.2 Plant tonic + CC21.7 Fungus, 5
pigułek w wiadrze wody
Podlewałam rośliny raz na dwa tygodnie tym kombo.
Rozmawiałam z nimi, dotykałam ich liści, śpiewałam „Sairam”, z
miłością prosiłam o dobre owoce.
Pnącza w butelce z kalabasy rosły szybko i zaczęły owocować.
Z wysianych nasion w środku kwietnia 2014 roku rośliny zaczęły
dawać warzywa pod koniec maja 2014 roku. Wiązki były długie i
miękkie.
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Moje zachwycone sąsiedzi, mieszkające wyżej oraz obok obserwowały warzywa regularnie i zaczęły
pytać, jaka tajemnica kryje się za tym szybkim rozrostem i długością? Niektóre z warzyw były od 62 cm
do 70 cm długości i bardzo miękkie, jak widać na obrazie (powyżej i na następnej stronie). Kiedy
przebiłam jedno delikatnie paznokciem, on łatwo przeszedł przez skórkę i zaczął wyciekać sok!
Rozprowadziłam urodzaj wśród sąsiadów i przyjaciół.
Oni wspominali później, że dania z tych warzyw były bardzo smaczne i
warzywa były miękkie i delikatne.
Powiedziałam im o toniku dla roślin i Wibronice.
Potem niektóre z pań otrzymały ode mnie kombo. Oni zaczęli używać
go w swoich ogródkach warzywnych.
Rzodkiew, rzepa i szpinak
Stosowałam też wibro dla uprawy rzodkwi, rzepy i szpinaku w moim
ogrodzie podwórkowym. Znowu przygotowałam takie samo kombo:
CC1.2 Plant tonic + CC21.7
Fungus, 5 pigułek w wiadrze
wody
Podlewałam je tym kombo raz
na miesiąc śpiewając boskie
imię „Sairam”. A takoż przechowywałam część tej mieszanki w
butelce z rozpylaczem, używając go dla roślin raz w tygodniu.
Dodatkowo, zawsze rozmawiałam z roślinami.
Jak pokazuje zdjęcie na dole, liścia szpinaku są obszerne i
bardzo zielone (na dole po lewej). Rzepa była pulchna i rosła w
pęczkach (centrum). Rzodkiew delikatna i długa. Wiele z niej
były długości aż 42 cm (po prawej). Surowa rzodkiew
smakowała jak miękki kokos. Ona podobała się wszystkim.
Warzywa były rozdarowane i wszyscy byli zadowoleni smakiem dań zrobionych z organicznych
wibronicznych warzyw.


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

 Kącik odpowiedzi 
1. Pytanie: Jeśli nie mogę znaleźć etanolu w moim obszarze, czy mogę użyć denaturat, który jest łatwo
dostępny?
Odpowiedź: Nie, bo denaturat jest trujący przy wewnętrznym użytku; jest on taki sam jak izopropanol.
Najlepiej użyć alkoholu etylowego 96% czystości. Jeśli ten alkohol nie jest dostępny, można użyć czysty
płyn jak gin czy wódka, jako środek tymczasowy.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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2. Pytanie: Jeśli za pomocą urządzenia odnajdę dobry środek na objawy, czy mogę dodać go do
właściwego kombo w moim zestawie 108CC?
Odpowiedź: Zestaw 108CC jest stale uaktualniany przez nasz zespół badawczy. Więc wasz dodatek
skutecznego remedium ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju wibroniki. Jednak, ten środek może być
dodany do kombo tylko dla pojedynczego pacjenta. Sugeruję nie dodawać go do waszego zestawu
kombo, bo zespół badaczy bierze pod uwagę wiele innych aspektów remedium zanim dodaje go do
kombo. Zalecamy, aby wszyscy praktycy przeładowywali swoje zestawy kombo, co najmniej raz na dwa
lata. Skontaktujcie się z waszym miejscowym koordynatorem w tym celu albo przyjedźcie do aszramu,
czy przyślijcie nam emaila wcześniej przed dokonaniem zmian.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Pytanie: Jeśli pacjent wymaga, aby środek homeopatyczny był naładowany czy wskutek większej
wiary w Wibronikę, czy z powodów ekonomicznych, jaką potencję użyć – 200C?
Odpowiedź: Jeśli potrzebujecie naładować środek homeopatyczny, to należy to robić oryginalnym
potencjałem remedium. Jednak, Jeśli pacjent faktycznie ma większe zaufanie do wibroniki, to byłoby lepiej
przepytać pacjenta i zrobić odpowiednie remedium.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Pytanie: Zauważyłem, że w historiach choroby praktycy wspominają o odsetkach poprawy objawów.
Jak oni docierają do tych liczb?
Odpowiedź: Te liczby pochodzą od pacjenta i mogą nie być dokładne, ale one działają jak dobry wskaźnik i
służą naszym celom. Często jest to niełatwe i mozliwe być osiągnięte tylko po kilku rozmowach z chorym, aby
uzyskać informacje od niego.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Pytanie: Niektórzy pacjenci meldują o spadku poziomu cukru we krwi po użyciu w odpowiednim
czasie CC6.3 Diabetes przy dawce 3rd. Proszę poradzić, jak postępować z pacjentem chorym na
cukrzycę.
Odpowiedź: To zależy czy pacjent zażywa takoż leki alopatyczne. Bo większość cukrzyków dostaje
jakiegoś rodzaju leki na cukrzycę alopatyczne, postępując ostrożnie. Zacznijcie od 1rd i stopniowo
dochodźcie do 3rd.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Pytanie: Czy powinien praktyk kontynuować leczenie chorego, któremu jego lekarz powiedział, że on
uwolniony od raka?
Odpowiedź: Tak, bo przy wszystkich środkach wibronicznych leczenie powinno być stopniowo
zmniejszane; więc dajcie następujące:
CC2.1 Cancers – all + CC2.3 Tumours & Growths (przy stosowaniu) + combo for specific body
part…1rd na 4 tygodnie; 1t na 4 tygodnie. Potem dajcie TYLKO *CC2.1 Cancers – all…dawkę na
miesiąc przez 6 miesięcy; dalej 1 dawkę na 3 miesięcy przez rok. W końcu roczną dawkę przez 7 lat.
*CC2.1 Cancers – all należy używać profilaktycznie dla ludzi, u których rodzice czy dziadki chorowały na
raka i dla nowych pacjentów, co wyleczone od raka. 1t (raz w tygodniu) na 4 tygodni, raz na miesiąc na
6 tygodni, dawka, co 3 miesiące na rok. Roczną na 7 lat.
Nota: Pacjent nie powinien brać żadnych innych wibrośrodków przez trzy dni przed i trzy dni po braniu
każdego z powyższych kombo.
*Używając SRHVP, wymieńcie CC2.1 Cancers – all na następujące: BR4 Fear + SM1 Removal of
Entities + SM2 Divine Protection + SR282 Carcinosin CM.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktycy: Czy macie pytania do Doktora Aggarwala? Ślijcie je na news@vibrionics.org

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

**************************************************************************************************
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Boskie Słowa Mistrza Healerów 
“Ciało jest tymczasowym siedliskiem, poddanym różnym chorobom i urazom. Ale te same ciało jest takoż
łódką, która jedynie może przenieść nas przez ocean Samsary. Łódź powinna być dobrze utrzymana i
sprawna. Ona nie powinna rozpraszać naszą uwagę więcej, niż minimum niezbędne dla jej utrzymania.
Ona powinna być używana dla zmniejszenia obciążenia innych i nie powinna sama stać się ciężarem dla
nas. Ona powinna służyć innym i nie potrzebować służenia od nich”.
–Sathya Sai Baba, Love All, Serve All, Help Ever, Hurt Never,
Książka upamiętniająca 80 urodziny Sai Baby, 2005
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Zarób dobre imię w Społeczeństwie. Niech Sewa będzie twoim motto. Służenie jest ważne. Ono pomaga
promować pokorę i dalszą Jedność ludzkości. Promocja tej Jedności powinna stać się celem twojego
życia”.
–Sathya Sai Baba, Love All, Serve All, Help Ever, Hurt Never,
Książka upamiętniająca 80 urodziny Sai Baby, 2005

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

Ogłoszenia 
Forthcoming Workshops

 Indie Kasargod, Kerala: AVP Trening 27-28 Września 2014, kontakt Rajesh Raman na 8943-351
524 czy email na trainer1.ker@vibrionics.org

 UK London: Spotkanie praktyków 14 Września i trening AVP 27-28 Września 2014, kontakt Jeram na
020-8551 3979 czy email na jeramjoe@gmail.com
Trenerzy:, Jeśli macie rozklad warsztatów, ślijcie detale na: 99sairam@vibrionics.org

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

 Specialna aktualizacja Wydawcy 
W lipcu 2014, Souljourns wydał dwu-częściowy wywiad Teda Henry z Dr i Mrs Aggarwal, zrobiony w
styczniu 2013 roku. Wiele tysięcy obserwowało wywiad na tej stronie: http: //vimeo.com/souljourns i
setki pytań było otrzymano przez zespół Wibroniki od indywidualnych widzów, dotyczących praktyków
w ich terenie czy chcących stać się praktykami osobiście. Jeśli nie oglądaliście wideo, to myślimy, że
będziecie cieszyć się oglądając je i dzieląc się nimi z waszymi pacjentami. Możecie odnaleźć je na
Kanale Sai Vibrionics YouTube Channel na tych linkach:
 Część 1: www.youtube.com/watch?v=Pkc88avcYNQ Osobiste doświadczenia Aggarwala ze
spotkań z Sathya Sai Babą.
 Część 2: www.youtube.com/watch?v=fNzC6XxLH50 Więcej doświadczeń Aggarwala włączając

Wibronikę.
Oraz nasze wideo, Czym jest Wibronika?: były wyświetlane ponad 4,000 razy dotychczas. Sami i wasi
pacjenci możecie pójść na: www.vibrionics.org i używając na dole strony domowej.
Ważne: Uwaga do wszystkich healerów
 Niektóre przysłane do nas opisy przypadków są fantastyczne, ale nie zawsze jesteśmy w
stanie podzielić się wszystkimi opisami z wami, ze względu na brak istotnych informacji,
które znane są tylko healerom leczącym dany przypadek. PROSIMY więc o przysyłanie
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swoich opisów, po uprzednim sprawdzeniu, że zawierają następujące dane:
Wiek pacjenta, płeć: mężczyzna/kobieta, data początku leczenia, dokładna lista ostrych objawów,
dokładna lista chronicznych symptomów, okres każdego symptomu, możliwa przyczyna każdego
chronicznego objawu, każde byłe/trwające leczenie, zastosowane kombinacje, ich dawka, data i
określenie w procentach poprawy stanu zdrowia, końcowy stan, każda inna odpowiednia
informacja.
***Uwagi Dla Healerów***
 Nasza strona: www.vibrionics.org. Dla zalogowania się na Portalu Healera możecie potrzebować
numeru rejestracyjnego. Jeżeli wasz e-mail ulegnie zmianie, prosimy o jak najwcześniejszą
informację na news@vibrionics.org.
 Biuletynem możecie dzielić się z pacjentami. Ich pytania powinny być kierowane bezpośrednio do
was, tą drogą mogą uzyskać odpowiedzi i wyjaśnienia. Dziękujemy za wspolprace.
Jai Sai Ram!

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