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Z biurka doktora Jit K Aggarwala 
Drodzy healerzy,
Chciałbym złożyć Wam wszystkim życzenia szczęśliwego i świętego roku 2015! Swami pobłogosławił
nas darem wibroniki, więc poświęćmy się szerzeniu leczących wibracji miłości, gdziekolwiek mieszkamy.
Nowy Rok może przynieść wiele zmian. Taka jest natura życia. Ale wśród zmian zostańmy niezłomnymi w
naszej obietnicy złożonej Bogu, że gdziekolwiek spotkamy cierpienie, będziemy je uśmierzać za pomocą
naszej wibroniki.
Dziękuję za przesłanie mi waszych komentarzy o nowej wersji Biuletynu. Mam nadzieję, że nadal
będziecie dzielić się ze mną swoimi przemyśleniami na news@vibrionics.org. Wasze opinie są bardzo
pomocne. Postaramy się odpowiadać na wszystkie wasze wiadomości.
Jestem szczęśliwy mogąc was poinformować, że w tym numerze biuletynu w „Sylwetkach healera”
prezentujemy sylwetkę healera z Anglii o nr 00534… Osoba ta włożyła wiele wysiłku wybierając,
zapisując i redagując informacje i przypadki. Mamy nadzieję, że ucieszy was ta prezentacja przykładów
sewy angielskich healerów i zainspiruje do przysyłania profili healerów z waszego regionu.
Nowe wsparcie dla healerów: teraz wszystkie historie chorób są dostępne.
W tym wydaniu skończyliśmy przenoszenie do bazy danych wszystkich historii chorób z przeszłych
biuletynów (2010-2014). Teraz są one dostępne w naszej bazie danych on-line. To znaczy, że możecie
wywołać wszystkie przypadki istotne dla waszych pacjentów wykonując proste wyszukiwanie on-line.
Informacje można wyszukiwać na dwa sposoby:


Pierwszy, wyszukując określony przypadkek w
danej kategorii108CC, używając Subject Search.



Drugi, możecie szukać poprzez słowa-kluczowe
za pomocą Keyword Search – ten typ jest tu
nowością.

Wyszukiwania są łatwe w użyciu. Aby szukać przy
pomocy słowa-klucza (Keyword Search), należy wybrać
funkcję Search, umieszczoną na górze strony lub po
lewej stronie menu. Wpiszcie swoje słowo,
kliknijcie Search i ukażą się poszczególne przypadki
(te dwie opcje są zakreślone po lewej stronie na rysunku powyżej).
Dla Subject Search, kliknijcie Cases by Subject na górze strony, otworzy się wówczas rozwijane menu i
będziecie mogli kliknąć na potrzebną wam kategorie 108CC. Możecie też przejść do Cases by Subject po
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lewej stronie menu i kliknąć na kategorię 108CC. (Te dwie opcje są zaznaczone na zrzucie ekranu
poniżej:)
Mam nadzieję, że wykorzystacie te nowych funkcje wyszukiwania dla poszerzenia wiedzy o wibronice i
doskonalenia się w leczeniu pacjentów. Mam również nadzieję, że
po przeczytaniu zgromadzonych historii będziecie zainspirowani do
podzielenia się swoimi przypadkami. Proszę przesyłajcie je do
mnie, abyśmy mogli rozwijać bibliotekę, dostępną dla wszystkich
healerów.
Gdy healerzy dzielą się, pacjenci korzystają.
Skoro jesteśmy blisko końca Kali Yugi, to potrzeby dla kochanej
wibroniki Sai wzrastają. Biorąc pod uwagę dzień dzisiejszy, należy stwierdzić, że nasza indywidualna
praktyka niepoparta wymianą doświadczeń nie jest wystarczająca, niezależnie od tego jak wielu
pacjentów możemy skutecznie leczyć. Musimy otworzyć wzajemnie na siebie nasze serca. Jeżeli
poszerzymy świadomość samego siebie o innych healerów z naszego regionu i kolejne regiony, to w
rzeczywistości rozszerzymy nasze serca tak, by objąć całą społeczność wibroniczną, a wówczas
będziemy w stanie pomóc większej ilości ludzi, niż bylibyśmy w stanie zrobić to samodzielnie. Tak więc
możemy pomóc większej ilości ludzi, dzieląc się naszymi doświadczeniami z innymi healerami. Patrząc w
przyszłość, mam nadzieję, że każdy z was będzie w stanie wnieść to, czego nauczył się ze swojej
praktyki dzięki Łasce Swamiego. Życzę wam tego.
Z tą myślą będziemy kontynuować tworzenie Biuletynu, tak by stawał się bardziej dostępny i przydatny.
Planujemy stworzenie wyszukiwarki biuletynów we wszystkich 13 językach, w których publikujemy
Biuletyn. Aby to zrealizować, potrzebujemy ochotników do tłumaczeń. Jeśli czytacie Biuletyn, w którymś z
tych języków (chorwacki, francuski, niemiecki, grecki, hindi, włoski, japoński, polski, rosyjski, słoweński,
hiszpański, Telugu) i chcecie pomóc, to proszę o kontakt na news@vibrionics.org. Potrzebne są jedynie
podstawowe umiejętności.
Z miłością w służbie Sai
Jit K Aggarwal

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

 Historie chorób z użyciem kombinacji 
1. Nowotwór żołądka 11973...Indie
W marcu 2014 r. u 50-letniej kobiety wykryto po lewej stronie żołądka łagodny nowotwór. Na próbę przez
5 dni zastosowano leki alopatyczne. Kiedy nie przyniosło to efektu, kobietę skierowano do chirurga w
szpitalu powiatowym, który ponownie ją zbadał i poinformował, że konieczna jest operacja. Zabieg
zaplanowano na 24 kwietnia 2014 roku.
Pacjentka była jedynym żywicielem czteroosobowej rodziny, w której wszyscy byli wielbicielami
Bhagawana Sai Baby. Ich dom służył jako lokalne centrum badżanowe, do którego healer regularnie
przychodził śpiewać badżany, intonować Wedy i czytać literaturę o Sai. Na początku kwietnia healer
przyszedł dowiedzieć się czegoś o stanie pacjentki. Powiedział córce chorej, że mógłby zapewnić
leczenie za pomocą Wibroniki Sai. Córka odmówiła, zaznaczając, że termin operacji został ustalony i jej
matka może zażywać leki wibroniczne, ale po operacji. Ponieważ jednak healer nalegał, po kilku dniach
odpowiedź córki była pozytywna.
6 kwietnia healer zastosował chorej następujące środki:
CC2.3 Tumours & Growths…TDS

Pacjentka zażywała kombinację przez 2 tygodnie i 23 kwietnia została przyjęta do szpitala na
przedoperacyjne procedury. Nie mogła zasnąć do godziny 3 nad ranem. Wtedy zobaczyła zbliżającego
się do niej człowieka. Pomasował jej żołądek w miejscu, gdzie był nowotwór. Powiedział „Nie pozwolę
nikomu użyć noża na tym ciele” i zniknął. O 5 rano pacjentka była obudzona i przygotowana do operacji.
Lekarz przeprowadził test końcowy, jednak nie wykrył żadnego nowotworu. Lekarz i pielęgniarki byli
zaskoczeni tym co się stało. Doktor spytał “Gdzie jest nowotwór? ”Pielęgniarka zapytała „Jakie jest imię
Boga, który tak szybko odpowiedział na wezwanie”. Chora nic jednak nie powiedziała. Płakała tylko z
radości. Została wypisana ze szpitala i wróciła do pracy następnego dnia. Pod koniec 2014 roku
pozostawała w dobrym zdrowiu.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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2. Złamanie kostki 11414...Indie
73-letni człowiek spadł z roweru, doznał bolesnego
złamania kostki na prawej nodze i został przyjęty na
leczenie do szpitala 6 grudnia 2013 roku. Rentgen pokazał,
że pacjent potrzebuje operacji (zobacz obraz po lewej),
jednak operacji nie zrobiono, gdyż badania krwi wykazały,
że mężczyzna ma zapalenia wątroby typu C oraz
niewydolność nerek (krew w moczu - 139.9, kreatyna - 7,2),
kreatynina - 7.2), w związku z czym zalecono dializę w
innym szpitalu. Ortopeda sprzeciwiał się nałożeniu gipsu na
złamanie, tłumacząc, że w 95% takich przypadków
złamanie samo się nie zagoi i jedynym sposobem jest
operacja. Niemniej jednak rodzinie udało się przekonać
doktora, aby założył choremu gips na złamanie, zanim ten
opuści szpital następnego dnia i pozwolił poczekać dwa tygodnie zanim zdecyduje się na operację. Tego
samego dnia pacjenta wypisano i rodzina poszukała leczenia wibronicznego na złamanie. Healer
zastosował:
#1. CC10.1 Emergencies + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 Muscles &
Supportive tissue + CC20.7 Fractures…6TD

W tym samym czasie healer
skonsultował się z innym
doświadczonym healerem

11133…Indie i poprosił o
zrobienie dodatkowej
kombinacji na maszynce. Na
trzeci dzień leczenie zmieniono
na następujące:
#2. CC10.1 Emergencies…jeden
raz na 2 tygodnie.
#3 NM3 Bone Irregularity + SM27
Infection + SM28 Injury + SM33
Pain + Symphytum CM
homeopatyczne…6TD
#4. OM27 Supportive Tissue +
OM30 Connective Tissue + BR23
Skeletal + SR457 Bone + SR479 Cartilage + SR533 Synovial Tissue…6TD

Po półtoramiesięcznym okresie stosowania wibroniki 20 stycznia 2014 roku chory wrócił do szpitala na
prześwietlenie rentgenowskie. Pokazało ono, że złamanie zostało wyleczone dzięki Łasce Baby (zobacz
zdjęcie poniżej) i gips usunięto.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Pchły u kotki 02921...Włochy
Cleo, syjamska kotka healera (6 lat), każdego lata była atakowana przez pchły. W
maju 2014 roku zastosowano chemiczne leczenie przeciw pchłom, ale działało
ono tylko dwa tygodnie i było zbyt toksyczne, aby wkrótce ponownie je powtórzyć.
Healer po tym jak pod koniec miesiąca ukończył kolejny stopień kursu, zastosował:
CC1.1 Animal tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.4 Stings & Bites…na wodzie.

Karmienie na siłę nie wchodziło w rachubę w przypadku takiej pacjentki, dlatego
też wibracje dodawano do miski z wodą. Użyto ceramicznej miski, bo kotka piła z
niej chętniej, niż z plastikowej.
Po 3 dniach zakażenie pchłami ustąpiło. Dwóch innych healerów potwierdziło
później efektywność kombinacji w likwidacji pcheł w 2-3 dni. Jeden z nich rozpylał
kombinację w miejscu przebywania kota, które na pewno przyśpieszyło zwalczanie szkodników.
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Komentarz healera:
Z mojego doświadczenia, chore czy osłabione ciało jest łatwym celem dla pasożytów. Zdrowe ciało
odpycha pchły łatwiej. Dodatkowo zauważyłem, że dieta niskiej jakości prowadzi do częstszych zakażeń,
podczas gdy karma dobra jakościowo polepsza zdrowie zwierząt i obniża częstość zakażeń. Cleo zawsze
była zdrowa i moim zdaniem to znacznie przyśpieszyło proces wyleczenia.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Rwa kulszowa i nietrzymanie moczu 03502...USA
63-letni mężczyzna potrzebował pomocy w leczeniu rwy kulszowej w prawej nodze i problemie
związanym z koniecznością 2-3 krotnego oddawania moczu w nocy. Obydwa symptomy zaczęły się
miesiąc przed zgłoszeniem się do healera (19 sierpnia 2014 roku). Wystąpiły w tym samym czasie, więc
healer podejrzewał, że problem nietrzymania moczu jest powiązany z rwą kulszową. Pacjent próbował
leczyć się u chiropraktyka, ale bez większego sukcesu.
Pacjentowi zalecono:
CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections +
CC13.3 Incontinence + CC14.2 Prostate + 15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive
tissue…TDS

Po 2 tygodniach chory zgłosił 90% poprawę i powiedział, że jest bardzo zadowolony z leczenia wibroniką.
Po miesiącu powiadomił, że objawy ustąpiły w 100%. Leczenie przedłużono, aby zapobiec nawrotowi
choroby. Po 2 miesiącach leczenia (20 października 2014 roku) pacjent potwierdził, że nie ma żadnych
objawów, ale chce kontynuować leczenie dlatego, że doświadczał większego spokoju umysłu, od kiedy
zaczął stosować wibronikę. Mężczyzna stał się bardzo szczęśliwą osobą i zaczął opowiadać innym
pacjentom o healerze. Dawkowanie zmniejszono w grudniu do jeden raz na miesiąc, a potem jeden raz
na czas nieokreślony.
Komentarz healera:
Zapomniałem włączyć CC18.5 Neuralgia do kombinacji na zapalenie nerwu. Po przesłaniu leku do
chorego uświadomiłem sobie swój błąd i wtedy szczerze pomodliłem się do Swamiego o wyleczenie
pacjenta. Swami wyraźnie zadbał o niego! Jest to kolejny przykład pośród wielu, który mówi nam, że to
Swami jest prawdziwym uzdrowicielem, a nie my.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Ból głowy, pleców i barku oraz depresja 03507...UK
Odnoszący sukcesy biznesmen (lat 50) ucierpiał w wypadku samochodowym podczas powodzi w
Mumbaju w sierpniu 2005 roku. Odniósł poważny uraz lewej strony głowy i leżał w śpiączce przez 2
miesiące. Po wybudzeniu odkrył, że jego prawa ręka jest sparaliżowana oraz odczuwał sztywność prawej
nogi. Po miesiącach fizykoterapii prawie całkowicie powrócił do zdrowia, za wyjątkiem prawej nogi, która
pozostała bezwładna. W listopadzie 2008 roku mężczyzna przeniósł się do Puttaparthi, gdzie prowadził
małą restaurację blisko Prashanthi Nilayam. Tam też spotkał healera, z którym poszedł na obiad 20
listopada 2014 roku.
Pacjent potrzebował pomocy w przypadku ciężkich bólów głowy z lewej strony i ostrego bólu pleców
między prawym barkiem a kręgosłupem, który ograniczał ruch prawego barku. Bóle głowy zaczęły się trzy
miesiące wcześniej. Utrzymywały się przez cały dzień. Mocne środki przeciwbólowe dawały tylko
krótkotrwałą ulgę. Aby poradzić sobie z bólem mężczyzna czasami zażywał więcej leków, niż dawka
zalecona. Czasami czuł się bardzo źle i zwierzył się, że już dwukrotnie próbował targnąć się na życie,
ostatnio około dwa miesiące temu, kiedy to usiłował przeciąć sobie żyły na nadgarstkach. Pokazał
healerowi ślady cięcia.
Healer udzielił porady i jeszcze tego samego wieczoru przygotował następujące kombinacje:
CC10.1 Emergencies + CC11.3 Headaches + C15.1 Mental & Emotional tonic + C15.2 Psychiatric disorders +
CC18.5 Neuralgia…TDS na wodzie (5 kuleczek na 200 ml wody, 5ml na dawkę)

Pacjent wziął drugą dawkę następnego ranka (21 listopada), ale ponieważ był bardzo zajęty, zapomniał
zażyć dawkę popołudniową, gdy nagle odczuł ostry ból głowy. Zamiast zażycia swoich zwykłych środków
przeciwbólowych, natychmiast przyjął wibracje i w ciągu kilku minut ból głowy całkowicie ustąpił. Tego
wieczora, kiedy wrócił healer, pacjent zawiadomił go, że ból w barku zmalał o 96%. Pacjent był bardzo
wdzięczny za zmniejszenie bólu, mówiąc healerowi: „Swami osobiście przysłał ciebie do mnie”.
Od tego dnia chory konsekwentnie brał leki wibroniczne. Po 8 dniach (28 listopada) zawiadomił, że ból
głowy ustąpił, zaś stan barku uległ poprawie w 96%. Sam pacjent czuł się o wiele spokojniejszy i
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zrównoważony. To samo pacjent potwierdził w grudniu. Wkrótce resztki bólu utrzymującego się w barku
zniknęły. 21 grudnia healer ponownie skontaktował się z pacjentem, by dowiedzieć się, jak on się czuje.
Pacjent poinformował, że zarówno ból barku, jak i głowy ustąpiły, dlatego zaprzestał zażywania wibracji.
Jednocześnie mężczyzna wspomniał, że poprzedniego dnia odczuwał lekki (około 1%) ból w plecach, w
miejscu gdzie wcześniej ból występował. Dlatego healer zalecił wznowienie zażywania wibracji TDS
dopóki ból nie ustąpi całkowicie, a następnie zredukowanie do BD.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Białe plamy 10940...Indie
35-letni biznesmen poszukiwał pomocy w leczeniu wibroniką małych, białych plam, umiejscowionych na
szyi i udzie, które pojawiły się 6-8 miesięcy wcześniej. Leczenie zaczęto 10 lipca 2013 roku od podania:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 dawki
#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

Po 3 miesiącach (9-go października) pacjent zgłosił 30% poprawę. Zalecono kontynuowanie leczenia
kombinacją #2 oraz podano:
#3 SR250 Psorinum 200C…OW, 4 dawki

Po okresie 3 i pół miesiąca (21 stycznia 2014 roku) osiągnięto poprawę 50%. Ponownie zalecono
kombinację #2 i podano:
#4. SR252 Tuberculinum 1M…1 dawka

Dodatkowo w celu usunięcia z ciała toksyn, zalecono picie niebieskiej słonecznej wody (patrz Sai
Virionics Newsletter, tom 4 wydanie 4, lipiec/sierpień 2013 roku “Kącik porad: Żywa woda dla zdrowia”
str.6).
W marcu pacjentowi skończyło się remedium (leki zrobiono tylko na 2 miesiące), dlatego 28 maja
przyszedł do healera. Zawiadomił, że czuje się lepiej i jedna z białych plam na szyi zniknęła. Kolor skóry
był w normie.
Ponieważ pacjent doświadczał negatywnych skutków działania stresu w pracy oraz stylu życia, healer
zmienił leczenie na:
#5. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…BD
#6. CC12.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections…BD
#7. CC4.2 Liver tonic + CC4.10 Indigestion…OD na wodzie, rano na czczo.

Pacjent przerwał leczenie i nie zażywał niczego w sierpniu, wrześniu i listopadzie. W grudniu 2014 roku
stan chorego był stabilny. Nadal utrzymywała się 50% poprawa i żadna inna część jego ciała nie była
pokryta zmianami. W przypadku tego pacjenta problemem była konsekwencja w zażywaniu wibracji, co z
kolei mogło być skutkiem, iż chory mieszkał bardzo daleko od praktyka.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Gruczolakorak pęcherzyka żółciowego i rak wątroby, obrzęk, zawroty, ból kolana

10728...Indie

Na początku stycznia 2014 roku kobieta cierpiącą na raka wątroby w 4 stadium została przyprowadzona
przez syna do szpitala na leczenie. Diagnoza: gruczolakorak pęcherzyka żółciowego z przerzutami do
wątroby. Chora była w ciężkim stanie, brakowało jej apetytu i sił, odczuwała duży ból spowodowany
kamieniami w pęcherzyku żółciowym. Lekarz, który ją badał oświadczył, że rak jest na tyle
zaawansowany, że trudno w czymś pomóc. Uprzedził, że kobieta może nawet nie przetrwać nocy i
poradził synowi zabranie jej do domu. Powiedział też, że jeżeli pacjentka rzeczywiście przeżyje kilka dni,
wówczas weźmie ją z powrotem na chemioterapię.
Rozmowę słyszał inny pacjent szpitala, który był równocześnie pacjentem healera i dzięki stosowaniu
wibroniki otrzymał ogromną pomoc. Mężczyzna ten dał synowi chorej kobiety kontakt do healera. Syn
natychmiast skontaktował się z healerem i bezpośrednio ze szpitala przywiózł swoją matkę do niego,
obawiając się czekać przez noc. Healer kazał synowi przynieść dwie litrowe butelki wody.
Najpierw healer dała bezpośrednio do ust pacjentki:
W nagłych wypadkach:
#1. CC10.1 Emergencies, w 5ml wody

Potem zrobiła następujące remedium:
Na raka:
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#2. CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic +
CC4.7 Liver & Spleen + CC15.1 Mental & Emotional tonic, 2 krople każdej kombinacji do każdej butelki wody.

Zawartość obu butelek należało spożyć przez kolejne dwa dni.
Na początku 3-go dnia pacjentka została całkiem uwolniona od bólu, powrócił do niej apetyt i zaczęła jeść.
Została przyprowadzona z powrotem do szpitala na chemioterapię. Healer kontynuowała stosowanie
następujących remediów w kuleczkach:
Na raka:
#3. CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic +
CC4.7 Gallstones + CC4.11 Liver & Spleen + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD

Na trawienie:
#4. CC4.1 Digestion tonic + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic…QDS

Od tego czasu syn co miesiąc uzupełniał pojemniki z wibracjami dla chorej i informował, że jego matka
czuje się bardzo dobrze. W lipcu 2014 roku kombinację #3 Cancer zredukowano do QDS.
Ultrasonografia wykonana 17 lipca 2014 r. nie wykryła raka. Organy pacjentki nie wykazywały odchylenia
od normy, więc chemioterapię przerwano, ale healer zaleciła pacjentce kontynuowanie zażywania
kombinacji #3 Cancer i #4 Digestion QDS.
W czerwcu wystąpiła u pacjentki lekka opuchlizna nóg, dlatego od 5 czerwca 2014 roku zażywała:
Na obrzęk:
#5. CC3.1 Heart tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic…QDS

Po 14 dniach leczenia, kiedy pacjentkę badano (19 czerwca 2014 roku), stwierdzono, że opuchlizna
ustąpiła. Pacjentce zalecono jednak, aby jeszcze przez cały miesiąc zażywała kombinację #5.
20 czerwca pacjentka poskarżyła się na zawroty głowy i ból w kolanie, więc otrzymała:
Na zawroty:
#6. CC18.7 Vertigo…QDS przed posiłkiem przez miesiąc

Na ból kolana:
#7. CC20.3 Arthritis + CC20.6 Osteoporosis…QDS po posiłku przez miesiąc

Oba te problemy rozwiązano po miesiącu, więc remedia odstawiono.
Od grudnia 2014 roku pacjentka kontynuuje zażywanie kombinacji #3 Rak i kombinacji #4 Trawienie
4rd. Teraz jest całkowicie zdrowa. Wykonuje wszystkie obowiązki pani domu i prowadzi normalne życia.
Healer03507…UK komentuje:
Healer przygotowując kombinację na wodzie nie używa 2 i więcej kropli na litr wody. Stosuje tylko 1
kroplę. Jest to równie skuteczne.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Nowotwór złośliwy nerek 10728...Indie
W 1999 roku 48-letni mężczyzna przyszedł do szpitala w celu leczenia hematurii (krwiomoczu) i
bolesnego oddawania moczu. Testy pokazały, że ma nowotwór złośliwy nerek. Chory został poddany
operacji usunięcia nowotworu, ale przez kilka następnych lat nowotwór ciągle nawracał. Do czasu kiedy
mężczyzna zwrócił się o pomoc do healera w 2012 roku, nowotwór usuwano już 3 razy i przyjmował
chemioterapię co dwa miesiące.
Właśnie kiedy chory był w szpitalu na kolejnej chemioterapii we wrześniu 2012 roku, inny pacjent poradził
mu skontaktować się z healerem. Tak mężczyzna uczynił 4 września 2012 roku. Był wycieńczony,
wychudzony i słaby, narzekał na ból w plecach, bezsenność i kwasowość w żołądku.
Healer najpierw zastosowała:
#1. CC10.1 Emergencies w 5 ml wody.

Dalej przygotowała następujące wibracje:
#2. CC2.1 Cancers - all + CC2.3 Tumours & Growths + CC13.1 Kidney & Bladder tonic…6TD
#3. CC4.10 Indigestion +CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis…QDS
#4. CC15.6 Sleep Disorders…1 dawka przed spaniem.
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Pacjent zażywając zalecone kombinacje dobrze sobie radził i w związku z tym przerwał chemioterapię.
Badanie rentgenowskie wykonane w grudniu 2013 roku pokazało, że narządy wewnętrzne były w normie
(nerki, pęcherz i wątroba). Pacjent kontynuował zażywanie wibracji przez 2014 rok. Ultradźwiękowe
badanie w grudniu 2014 roku wykazało polipy na tylnej ściance pęcherza moczowego. Mężczyzna został
skierowany na dalsze testy celem wykluczenia wszelkich nawrotów choroby.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Pooperacyjna rana na stopie 00534...UK
Healer napisał: Aby naprawić zerwane ścięgno piętowe
(ścięgno Achillesa) na mojej lewej stopie od początku maja
2007 roku musiałem poddać się kilku operacjom. Leczenie
obejmowało: odbudowę kości stopy z przeszczepem kostnym
dla podłączenia nowego ścięgna, rozbicie dużego palca oraz
usprawnienie stopy poprzez usunięcie części zdrowej kości.
Po każdej z 7 operacji pozostało mi 7 dużych blizn. Podczas
ostatniej operacji w marcu 2014 roku blizny zostały otwarte i
płytki wraz ze śrubami usunięto. Po upływie 3 tygodni rany, za
wyjątkiem jednej 7,5 cm łatki, zagoiły się. Zaczerwienienie
rozprzestrzeniło się i zaczęło krwawić, jak to widać na zdjęciu.
Bandażowanie tylko pogarszało sprawę. Odczuwałem
pieczenie i swędzenie.
14 kwietnia zrobiłem następującą kombinację, którą rozpuściłem w wodzie i używałem miejscowo:
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin
infection + CC21.3 Skin Allergies + CC21.4 Stings & Bites + CC21.6 Eczema + CC21.11 Wounds &
Abrasions…TDS

Zażywałem wibracje uprzednio rozpuszczając 1 kuleczkę w 10 ml wody, po czym 5 ml nawibrowanej
wody wlewałem pod język, a pozostałe 5 ml kładłem na ranę. Używałem nie tylko wody, ale i innych
nośników, jak oliwa i olej kokosowy, które czyniły ranę bardziej śliską, podczas gdy woda wysuszała ją.
Jednak nawet po 2 miesiącach leczenia nie było poprawy.
Postanowiłem przeanalizować jakie meridiany przechodzą nad i wokół rany. Były to meridiany wątroby,
śledziony i nerek.
24 czerwca dodałem drugą kombinację z następującymi meridianami:
#2. SR238 Governing Vessel + SR240 Kidney Meridian + SR242 Liver + SR245 Spleen + SR248 Conception
Vessel…6TD

Powyższą kombinację dodałem do wody i stosowałem miejscowo, tak
jak kombinację #1. Po 3 tygodniach była 70% poprawa, ale wtedy
gojenie zatrzymało się. Wyleczona blizna nadal swędziła. Dlatego 20
września przerwałem stosowanie kombinacji #1 i #2 i przygotowałem
następujący nozod:
#3. CC21.7 Fungus + Tea Tree essential oil + Daktarin (antifungal
cream)…6TD

Podobnie jak wcześniej (czyli przy kombinacji #1 i #2) rozpuściłem 1
pigułkę w 10 ml wody i wziąłem 5 ml nawibrowanej wody pod język.
Pozostałe 5 ml zmieszałem ze świeżym sokiem z aloesu (z mojej
roślinki), który działa przeciwgrzybiczo i nałożyłem na ranę. Po 3
miesiącach stosowania #3 nastąpiła 90% poprawa, jak to widać na
dołączonym zdjęciu. Stosowanie kombinacji #3… TDS przedłużyłem
do grudnia 2014 roku.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Sadzonki bazylii 00534...UK
Healer napisał: w 2014 roku przeprowadziłem eksperyment, aby zobaczyć jaki wpływ wibronika może
mieć na sadzonki bazylii. W pierwszym tygodniu czerwca wziąłem nasiona dwóch różnych odmian bazylii,
Ram Tulsi i Kriszna Tulsi, które moja matka zachowała z poprzedniego roku (mama zbiera nasiona ze
swoich roślinek bazylii każdego roku, bo te rośliny nie przeżyją londyńskiej zimy). Posadziłem Ram Tulsi i
Kriszna Tulsi w dwóch osobnych naczyniach.

7

Przygotowałem:
CC 1.2 Plant tonic...1 kropla w 200 ml wody w butelce z rozpylaczem, potrząsając 100 razy.

Rozpyliłem kombinację w naczynku z Ram Tulsi, a
następnie przykryłem ją plastikiem i ustawiłem na parapecie.
Rozpylałem kombinację co 2 dni, aż butelka została
wyczerpana.
Kiedy sadzonki urosły do 5 cm, przesadziłem je. Rozprowadziłem 15 sadzonek Ram Tulsi i 8 Kriszna Tulsi
wśród znajomych i
rodziny.
W tym samym czasie
pod -lewałem Kriszna
Tulsi wodą z kranu,
palcami skrapiając
glebę wokół rośliny. Poza tym postępowałem z Kriszna tulsi
dokładnie w ten sam sposób, jak z Ram Tulsi.
Wszyscy, którzy hodowali Ram Tulsi zgłaszali, że sadzonki
produkują rośliny z bardzo dużymi liśćmi, 4 razy większymi niż w
poprzednim roku. Liść smakował jak bazylia, ale rozmiar dziwił („Co
to jest?”). W przeciwień- stwie
do nich sadzonki Kriszna Tulsi
rodziły liście takiego samego
rozmiaru jak zwykle. Ten
kontrast jest pokazany na
zdjęciu powyżej, z Ram Tulsi po
lewej i Kriszna Tulsi po prawej
stronie; te rośliny miały blisko 3
tygodnie (środek lipca).
Kolejne zdjęcie przedstawia rośliny 6 tygodni później, pod koniec
sierpnia. Różnica w rozmiarze liści jest ogromna; zauważcie, że Ram
Tulsi jest teraz po prawej stronie.
Kontrast w rozmiarze liści dorosłych roślin można łatwo zobaczyć na
fotografii niżej, pokazującym liść Ram Tulsi (dół) i Kriszna Tulsi (góra).
Jedna z roślin Ram Tulsi zakwitła 8 października (patrz zdjęcie
poniżej po prawej stronie). Z tej rośliny będą zbierane nasiona. Eksperyment będzie kontynuowany
latem 2015 roku, aby zobaczyć czy ta roślina bez wibroniki będzie dalej rodzić ogromnie liście.
Tego dnia (15 stycznia 2015 roku) Ram Tulsi nadal jest mocna i zdrowa, podczas gdy Kriszna Tulsi
uschła, co widać na zdjęciu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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11. Demencja 00534...UK
Healer pisze: moja teściowa (84 lata) była aktywna i mieszkała samodzielnie w domu opieki. Brała różne
leki na cukrzycę, nadciśnienie, regulację pracy tarczycy, niestrawność i wysiłkowe nietrzymanie moczu
oraz zażywała tabletki żelaza. Podczas dwutygodniowego pobytu z rodziną latem 2014 roku straciła
pamięć (demencja) i choroba stała się oczywista. Mieszkając z rodziną doświadczała stresu i wolała
wrócić do domu opieki. Ponieważ miała mocną reakcję po doustnym leczeniu wibroniką, zdecydowałem
się wypróbować inną metodę podawania.
2-go sierpnia 2014 roku zrobiłem następującą kombinację:
CC15.1 Mental & Emotional + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS

Włożyłem 1 pigułkę do 100 ml wody w butelce z rozpylaczem i potrząsnąłem 100 razy, powtarzając
“Wszystko u mnie dobrze, jestem bezpieczny”. Opryskiwałem teściową TDS przez tydzień.
Po kilku dniach rodzina zauważyła, że kobieta jest mniej zmieszana i spokojniejsza. Lepiej pamiętała
imiona członków rodziny, prosiła o spacery, zaczęła budzić się w zwykłym czasie, wykazywała
zainteresowanie rozmową i nawet powróciła do gotowania.
Członkowie rodziny nie kontynuowali leczenia po moim wyjeździe pod koniec tygodnia, ale 3 miesiące
później (18 listopada) u teściowej jeszcze utrzymywała się blisko 30% poprawa. Teściowa wróciła do
domu opieki i odmawiała propozycjom rodziny by wyjechać z nimi, co wskazuje na wyzdrowienie.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zakrzepy w płucach, napady paniki 02799...UK
We wrześniu 2014 roku przedstawiono mi 71-letniego mężczyznę cierpiącego na ostre zapalenie i wrzody
jelita grubego (trwające 24 lata), napady paniki i zakrzepy w płucach (od 3 miesięcy).
W 1992 roku u chorego stwierdzono wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę zapalną jelit. Na
początku mężczyzna był leczony lekami immunosupresyjnymi w celu kontroli ataków ostrego bólu
brzucha, ale leczenie zatrzymano, bo wystąpiły duże skutki uboczne włącznie z wrzodami ust, grypą i
przeziębieniem trwającym prawie 6 tygodni, obniżeniem ilości białych i czerwonych krwinek co
spowodowało anemię i poważne zmęczenie. Usunięto mu polipy z jelita grubego. Od 2004 roku chory
zażywał Pentasę w tabletkach 4 gramy na dzień, zaś na noc miał wykonywane lewatywy z Predsolem. W
miarę postępowania choroby wystąpiły krwawienia z odbytu, w celu ich kontrolowania zalecono steroid
(Prednisolone 30g>6g przez 6 tygodni), jednakże jak tylko steroid był odstawiany, krwawienia wracały. Do
czasu pierwszej wizyty u healera mężczyzna był zapisany na listę osób oczekujących na częściowe
usunięcie jelita grubego i wykonanie stomii.
Pacjent również miewał napady paniki, po tym jak we wrześniu 2013 roku był jednym z ocalałych z ataku
terrorystycznego na centrum handlowe Westgate w Nairobi w Kenii, gdzie zabito 67 osób i 175 raniono.
Mężczyzna schował się w toalecie, a następnie zdołał uciec przez boczne wejście. Podczas niedawnej
podróży do Tunezji wystąpił u niego w małym turystycznym autobusie atak klaustrofobii; musiał wysiąść i
wrócić do hotelu w większym samochodzie.
W czerwcu 2014 roku mężczyzna był hospitalizowany podczas ataku bezdechu. Badanie wykryło
zakrzepy w płucach, dlatego został poddany rozcieńczaniu krwi (warfarin). Kardiolog zdiagnozował też
uszkodzenie po prawej stronie serca, będące skutkiem tego zdarzenia.
20 września 2014 roku pacjent otrzymał:
Na jelita :
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC4.5 Ulcers + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies +
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS

Po dwóch tygodniach leczenia (4 października 2014 roku) zaobserwowano 50% poprawę jeśli chodzi o
wszystkie symptomy, leczenie było kontynuowane i dołączono dwie dodatkowe kombinacje:
Na zakrzepy w płucach:
#2. CC3.1 Heart tonic + CC3.4 Heart emergencies + CC3.7 Circulation + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic +
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS

Na fobię:
#3. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders…QDS

12 listopada 2014 roku po pięciu tygodniach stosowania kombinacji #1 + #2 + #3, pacjentowi
zaproponowano zażywanie Cortisone combo na zapalenie:
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#4. NM36 War + NM45 Atomic Radiation + NNM113 Inflammation + SM2 Divine Protection + SM5 Peace &
Love Alignment + SM6 Stress + SR348 Cortisone…QDS

Pacjent przerwał branie Prednizolonu dwa dni później (14 listopada 2014 roku) i od tego czasu już go nie
zażywał. 18 stycznia 2015 roku pacjent zawiadomił, że kiedy stosuje wibronikę nie ma nawrotów
krwawienia z odbytu. Również badanie wykonane echokardiogramem 18 stycznia 2015 roku nie pokazało
wcześniej diagnozowanego uszkodzenia serca. Na dodatek, rezonans magnetyczny jamy brzusznej i
miednicy nie pokazał żadnych wrzodów, dlatego lekarz anulował decyzję o wykonaniu kolostomii po
wykonanej kolonoskopii 5 lutego 2014 roku. Stolec pacjenta jest teraz dobrze sformowany i dlatego
pacjent planuje zredukować leki Pentasa i Predsol, które brał w ciągu ostatnich 10 lat. Mężczyzna musi
jeszcze polecieć samolotem lub poprzebywać w ograniczonej przestrzeni, aby stwierdzić czy jego napady
paniki kompletnie ustąpiły. Jest pewny siebie i pozytywnie nastawiony do leczenia oraz szczęśliwy, że
może prowadzić swój samochód.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13. Chroniczne krwawienia z nosa, łupież 02799...UK
Zdrowy, aktywny, kochający sport 11-letni chłopiec, chętnie rozwijał swoje zamiłowanie do gry w piłkę
nożną, jednak krwawienia z nosa w znacznym stopniu przeszkadzały mu w tym. Jak tylko zaczynał
biegać, jego nos zaczynał krwawić. Na krwawienia z nosa cierpiał od kiedy skończył trzy lata, co najmniej
3 razy na tydzień w nocy i kiedy tylko był aktywny. Rodzina starała się jak mogła, ale chłopiec był bardzo
smutny i zły na siebie, gdyż nie był w stanie grać. Lekarz dziecka nie zaproponował żadnego leczenia,
mówiąc, że wyrośnie z tego. Chłopiec miał też łupież.
.
27 października pacjentowi zalecono:
Na krwawienie z nosa:
#1. NM45 Atomic Radiation + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR219
Brow + SR247 Triple Warmer + SR297 Ipecac + SR309 Pulsatilla + SR324 X-ray + SR383 Cuprum Met…QDS

Na ukryte zapalenie, Cortisone combo:
#2. NM36 War + NM45 Atomic Radiation + NNM113 Inflammation + SM2 Divine Protection + SM5 Peace &
Love Alignment + SM6 Stress + SR348 Cortisone…QDS

Na łupież:
#3. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & emotional tonic +
CC17.3 Brain & Memory tonic…QDS

Po tygodniu chłopiec przybiegł, aby powiedzieć, że krwawienia z nosa całkowicie ustąpiły. Pacjent
utrzymywał przyjmowanie kombinacji #1 + #2 + #3 do 16 grudnia 2014 roku. Obecnie jest szczęśliwy, bo
nawet uprawiając sport nigdy więcej nie miał krwawienia z nosa (relacja ta dotyczy okresu do połowy
stycznia 2015 roku). Łupież też w pełni ustąpił.
.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14. Bielactwo 02799...UK
U 10-letniej dziewczynki od 4 lat występowały na twarzy, rękach i ciele plamy bielacze. Według relacji
rodziców, lekarz przepisał krem sterydowy, który jednak nie pomagał. Dziewczynka rozpoczęła leczenie
wibroniczne 23 września 2012 roku od:
CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC21.1 Skin tonic +
CC21.2 Skin infections…TDS

Po 6 miesiącach od rozpoczęcia leczenia jej rodzice zawiadomili o 50% poprawie. Po 15 miesiącach
leczenia stwierdzili 75% poprawę, a po 22 miesiącach leczenia 8 lipca 2014 roku matka zawiadomiła
healera, że jej córka odzyskała zdrowie w 95%. Kolor jej skóry był prawie normalny, tylko kilka krostek
pozostało wokół ust. Rodzice byli bardzo uszczęśliwieni takim wynikiem leczenia. W październiku 2014
roku dziewczynka kontynuowała branie remedium BD.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
15. Egzema, stres akademicki 02799...UK
Healer relacjonuje: 21 kwietnia 2013 roku przedstawiono mi 18-letniego studenta uniwersytetu
cierpiącego na swędzenie skóry i ostrą egzemę na twarzy, szyi, plecach i nogach. Zaawansowaną
egzemę miał już od roku, zanim jeszcze poszedł na uniwersytet, a na trądzik młodzieńczy leczony był w
latach 2011- 2012 środkami alopatycznymi. Pacjent martwił się o swoją edukację.

10

Przygotowano:
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC21.1 Skin tonic
+ CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Egzema…3rd

Healer zastosował kombinację w kulkach do doustnego zażywania oraz wibracje na oliwie z oliwek z
pierwszego tłoczenia do stosowania zewnętrznego. Po 3 i pół miesiącu regularnego leczenia ojciec
pacjenta poinformował, że egzema syna została w 90% uleczona i chłopak jest szczęśliwym studentem
uniwersytetu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
16. Syndrom podrażnienia jelit i swędzenie odbytu 02799...UK
Healer pisze: 26 marca 2014 roku 73-letni mężczyzna przyszedł na badanie. Cierpiał na syndrom
podrażnienia jelit przez ostatnie 18 miesięcy i swędzenie odbytu przez 6 miesięcy. Lekarz przypisał
pacjentowi sterydy. W czasie kiedy mężczyzna zażywał leki, czuł się lepiej, ale kiedy tylko przestał, to
jego stan pogorszył się. Swędzenie odbytu było bardzo przykre, nie wykryto jednak żadnych owsików.
Pacjent otrzymał następujące remedia:
CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10
Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin
allergies…TDS

Po miesiącu chory zawiadomił, że swędzenie odbytu całkowicie ustąpiło, natomiast podrażnienie jelit
zmalało o 90%. Po dodatkowych siedmiu miesiącach leczenia (15 czerwca 2014 roku) pacjent podał, że
podrażnienie jelit wyleczono w 100%. Healer zalecił kontynuację leczenia DB. Pod koniec listopada
pacjent zawiadomił, że jest kompletnie zdrowy.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
17. Cukrzyca i krążenie 02802...UK
Healer pisze: 60-letni sannjasin z Indii zwiedzający Wielką Brytanię cierpiał od dwóch miesięcy na ostre
pieczenie z uczuciem szczypania i kłucia wokół żeber i ramion. Miał też cukrzycę typu 2, która była
dobrze kontrolowana przez Metforminę. Jej powikłaniem była neuropatia cukrzycowa, na którą nie ma
odpowiedniego leczenia. Mężczyzna często podróżował po świecie i dobrze kontrolował swoją dietę.
Pacjenta zbadano po raz pierwszy w czerwcu 2013 roku i zastosowano następującą kombinację:
#1. CC3.7 Circulation + CC6.3 Diabetes + CC18.5 Neuralgia….TDS

Po 2 dniach symptomy zmalały o 90%, a po kilku tygodniach ustąpiły całkowicie. 12 października 2014
roku dostałem telefon z Indii w sprawie powyższej kombinacji.
Pacjent był uszczęśliwiony szybkimi postępami w leczeniu i błogosławił mnie za pomoc.
Faktyczne to wszystko jest łaską Swamiego!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
18. Stan przedrzucawkowy w ciąży 02802...UK
30-letnia matka 18-miesiącznego dziecka była ponownie w 16-tygodniowej ciąży, kiedy rozwinął się u niej
stan przedrzucawkowy. Jest to bardzo ciężki, zagrażający życiu stan, powodujący nadciśnienie tętnicze.
Pacjentka była monitorowana przez swojego lekarza i spędziła noc w szpitalu. Ciśnienie krwi podniosło
się do 173/98 i doktor przypisał jej Metyldopę 250 mg TDS i aspirynę 75mg OD.
Kobieta nadal miała palpitacje i trudności z zasypianiem, wykazywała ogólne złe samopoczucie, niepokój
i nudności, miała słaby apetyt.
Przy poprzedniej ciąży nadciśnienie u niej wystąpiło tylko pod koniec ciąży i potrzebowała wówczas
natychmiastowej cesarki.
Pierwsze leczenie kobieta rozpoczęła 16 września 2014 roku i dostała wtedy kombinację:
#1. CC3.1 Heart tonic + CC3.3 High Blood Pressure + CC3.6 Pulse irregular + CC3.7 Circulation + CC8.2
Pregnancy tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities +
CC10.1 Emergencies + CC4.10 Indigestion…TDS

Objawy zmalały o 80% w ciągu paru dni i kiedy w następnym tygodniu przyjęto ją do na oddział opieki
prenatalnej, położna nie mogła uwierzyć, że ciśnienie pacjentki wynosi 100/60. Położna trzy razy
odczytywała zapis. Lekarz natychmiast kazał wstrzymać leczenie Metyldopą.
.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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19. Klasterowy ból głowy, depresja i nadaktywność 02894...UK
23 grudnia 2013 roku 34-letni mężczyzna zgłosił się z ostrymi objawami bólu głowy, łzawieniem oczu i
sztywnością karku. Nie był w stanie zgiąć karku w lewą stronę. Cierpiał na klasterowy ból głowy przez
ostatnie 14 lat. Przez ostatni okres 6-8 tygodni występowały 2-4 ataki ostrego bólu głowy dziennie, każdy
trwający do godziny. Napady były gorsze jesienią. Mężczyzna próbował wielu metod leczenia, włączając
w to homeopatię, ajurwedę, akupunkturę, akupresurę, medycynę chińską i bańki, wszystko w połączeniu
z lekami alopatycznymi, które zażywał przez ostatnie 10 lat. Na bieżąco brał Paracetamol, tabletki na
migrenę, Nurofen, jak również Sumatryptan w zastrzykach w sytuacji ostrego bólu. Jego żona podawała
mu zastrzyki w środku nocy, kiedy budził go atak, który odczuwał tak, jakby to pasek żelaza wkręcano mu
w mózg. Zastrzyki uspokajały ból i pozwalały mu trochę pospać. Wskutek bólów głowy pacjent w ciągu
ostatnich 13 lat nie spał po nocach.
Zdrowie mentalne i emocjonalne mężczyzny również było w kiepskim stanie. Czuł się przestraszony i
chory, przestał wychodzić z domu, porzucił też pracę. Miał myśli samobójcze, gdyż służba zdrowia
odmówiła mu przypisywania Sumotriptanu w zastrzykach ze względu na wysoką cenę.
Na dodatek choroba czyniła szkodę jego rodzinie. 3-letni syn mężczyzny wykazywał zaburzenia
zachowania, takie jak napady złości, nadpobudliwość i dążenie do zwrócenia na siebie uwagi. Jego żona
też była w dużym stresie. Kobieta była w 8 miesiącu ciąży bliźniaczej, a jej mąż pozostawał bezrobotny
od 8 miesięcy.
Healer leczył całą rodzinę, gdyż wszyscy oni byli dotknięci przez tę chorobę.
Mężczyzna dostawał:
CC10.1 Emergencies + CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1
Brain disabilities...QDS

Po tygodniu jego ból głowy zmalał o 50%. Po dwóch tygodniach bóle głowy ustąpiły całkowicie. A po
dwóch miesiącach leczenia ogólny stan zdrowia polepszył się o 80%. Pacjent nie miał więcej myśli
samobójczych, lepiej spał, czuł się bardziej szczęśliwy. Pacjent odstawił wibronikę. Wrócił do pracy. W
dniu 6 stycznia 2015 roku zgłosił, że wciąż nie ma bólu głowy.
Syn otrzymał:
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.5 ADD & Autism + CC17.3 Brain & Memory
tonic...QDS

Zażywał kombinację przez miesiąc i powrócił do bycia szczęśliwym, zadowolonym i spokojnym dzieckiem.
Również lepiej spał.
Żonie zastosowano:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS

Miesiąc później kobieta urodziła dwójkę zdrowych bliźniąt. W dniu 5 stycznia 2014 roku matka i dzieci
czuły się dobrze, kobieta była szczęśliwa, że mąż szczęśliwie pracuje.
Rodzina wznowiła swoje normalne życia.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
20. Ból pleców, katar sienny, zawroty głowy i zaparcia 02894...UK
41-letnia kobieta pośród wielu problemów wymieniła ból w dole pleców, katar sienny i zaparcia. Przez
dwa lata występował u niej ból, zdrętwienie i uczucie kłucia w dole pleców i nogach oraz ból w karku i
ramionach, zawroty głowy, niespokojny sen, katar sienny z ciężkim kichaniem i dotkliwe zaparcia z
twardym stolcem i krwawieniem z odbytu podczas wypróżniania. Rezonans wykazał zwyrodnienie kręgu
L4. Pacjentka leczona była psychoterapią i różnymi alopatycznymi lekami na (ból w kościach, mięśniach i
stawach).
Healer zastosował następujące kombinacje:
Na ból i zawroty:
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.7 Vertigo +
CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…TDS

Na katar sienny i kichanie:
#2. CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis…TDS

Na zaparcia i krwawienie z odbytu:
#3. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation...TDS
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Po miesiącu leczenia katar sienny, kichanie, zaparcia i krwotok z odbytu wyleczono całkowicie, a SMJ ból
zredukowano o 50%. Po dwóch miesiącach pacjent miał 80% poprawę w poruszaniu się, zmniejszeniu
bólu i zwiększeniu zdolności do chodzenia. Do 6 stycznia 2015 roku pacjentka w pełni wróciła do normy i
radości życia i pragnęła kontynuować zażywanie wibroniki. Kobieta nie potrzebuje już środków
przeciwbólowych.
Komentarz pacjentki :
Doświadczenie, które nabyłam stosując wibronikę poczyniło wielkie zmiany w moim życiu. Wibronika
pomogła mi ogromnie w powrocie do zdrowia, szczególnie w przypadku karku, ramion i bólu w dole
pleców. Z moim lekarzem przeszłam przez różne rodzaje leczenia i dostawałam dużo leków. Brałam tak
dużo tabletek, że dostałam zaparcia. To sprawiało, że czułam duży dyskomfort i stres. Po wykonaniu
rezonansu magnetycznego zdiagnozowano u mnie zwyrodnienie dysku w dole pleców. Na dodatek tych
wszystkich problemów, stale kichałam. Przeszłam kilka zabiegów i nawet nakłucie kręgosłupa, ale
wszystko na próżno. W styczniu 2014 roku kiedy byłam przestawiana na wibronikę, zauważyłam ogromne
zmiany w moim zdrowiu. Wewnętrznie poczułam się znacznie lepiej. Niedawno mój syn zażywał leki
wibroniczne na brak wiary w siebie, zmartwienie i utratę masy ciała. W ciągu kilku dni nastąpila poprawa.
Wygląda na szczęśliwszego i cieszy się z brania wibroniki. Zdecydowanie każdemu doradzam
stosowanie wibroniki, gdyż poprawia ona życie.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
21. Sarkoidoza 02895...UK
Healer pisze: Moim pierwszym pacjentem był 57-letni pan, u którego 20 lat wcześniej zdiagnozowano
sarkoidozę oraz stan zapalny, który może uszkodzić wiele organów. Małe skupiska lub grudki komórek
zapalnych rozrastają się w uszkodzonych organach, zwykle płucach, ale też w węzłach chłonnych,
oczach i skórze. Medycyna alopatyczna nie zna lekarstwa leczącego tę chorobę.
U pacjenta rozwinęła się sarkoidoza płuc, która spowodowała trwałą infekcję i płytki oddech. Pacjent cały
czas odczuwał zmęczenie i brak energii. Stale miał też uczucie zimna w górnym odcinku pleców i zawsze
ratował się ciepłym ubraniem. Brał leki, tylko gdy miał infekcję płuc, poza tym nigdy.
27 grudnia 2013 roku dałem pacjentowi:
CC2.3 Tumours & Growths + + CC3.1 Heart tonic + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC12.4
Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic…QDS

Po około 5 miesiącach leczenia (1 maja 2014 roku) pacjent powiedział, że odczuwa 50% poprawę, a
uczucie zimna w plecach ustąpiło. Po blisko 8 miesiącach leczenia (3 lipca 2014 roku) mężczyzna zgłosił
70% poprawę zdrowia. Na dzień 17 października 2014 roku pacjent kontynuował branie kombinacji BD.
Poinformował, że uczucie zimna zmalało i odczuwa teraz więcej energii. Jest bardzo szczęśliwy, bo nie
ma nawrotów infekcji klatki piersiowej i dalej pracuje.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
22. Zawroty głowy 02895...UK
Healer pisze: Moja ciocia (l.59) w sierpniu 2013 roku zaczęła odczuwać zawroty głowy. Nie zażywała
żadnych leków w tym czasie. Na spacerach odczuwała oszołomienie i chwiejność, a przy obracaniu się w
łóżku zawroty głowy. Radziła sobie jednak z objawami bez wizyty u lekarza do czasu wyjazdu do Indii 20
listopada. W Indiach zapisano jej leczenie, ale bez efektów. Ponieważ syn chorej wybierał się do Indii 20
stycznia 2014 roku healer podał przez niego następującą kombinację:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & emotional tonic + CC18.7 Vertigo….QDS

Po jednym dniu zażywania wibracji pacjentka przez telefon przekazała healerowi, że odczuła 80%
poprawę. Healer zalecił jej kontynuowanie zażywania leku i po 5 dniach leczenia zawroty głowy
całkowicie ustały.
W trakcie powrotu do Wielkiej Brytanii w kwietniu 2014 roku pacjentka miała inny drobny epizod
zawrotów. Healer dał jej taką samą kombinację i ponownie objawy ustąpiły po 3 dniach. Healer poprosił o
skończenie buteleczki pigułek BD i do 17 listopada 2014 roku pacjentka została uwolniona od objawów.
Zawroty głowy więcej nie powracały.

**************************************************************************************************
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 Profile healerów 
Profil healera 00534...UK
Moja podróż ku zdrowiu z Wibroniką Sai
Healer00534...UK pisze: Moja podróż do stania się healerem jest bardzo
niezwykła.
Kiedy byłam młodsza (obecnie mam 54 lata), byłam bardzo aktywna.
Wszędzie chodziłam pieszo i biegałam na dystansie 14 mil.
W 1985 roku zdobyłam w Wielkiej Brytanii kwalifikacje farmaceuty.
Przed rokiem 1985 kiedy to wyszłam za mąż i otworzyłam biznes
farmaceutyczny, nigdy nie byłam u lekarza. Jednak w ciągu 2 lat moje
zdrowie drastycznie zmieniło się. Zachorowałam na zapalenie opon
mózgowych i byłam bliska śmierci. Podczas leczenia miałam 8 nakłuć
lędźwiowych (punkcji), w efekcie których byłam jak skostniała, niezdolna do mówienia i chodzenia. Moje
nogi były sparaliżowane przeszło 6 miesięcy. Ostatecznie wypisano mnie ze szpitala z ostrą mialgią,
zapaleniem mózgu i rdzenia, nadal niezdolną do chodzenia, czy też podniesienia ręki, by uczesać włosy.
30 lat choroby
Przez kolejne 30 lat byłam nękana przez następne problemy zdrowotne. Cierpiałam na ciężką migrenę
(codziennie), chroniczne zmęczenie, fibromialgię powodującą ból w każdym mięśniu i kości. Załamanie
układu odpornościowego doprowadziło do astmy, egzemy i ciężkiej alergii. Rozwinęła się u mnie
alergiczna reakcja na pokarm, wodę z kranu (co wywołało krwawiące wrzody ust), światło słoneczne,
chemikalia, złoto, nikiel (nie mogłam dotykać monet z niklem), wszystko na mojej skórze mogło wywołać
alergię. Barwnik na papierze recepty mógł spowodować obrzęk moich rąk. Miałam stale nudności,
wymiotowałam od zapachu perfum.
Jakby tego było mało, pojawił się u mnie syndrom podrażnienia jelit, wrzodziejące zapalenie jelit z krwawą
biegunką, mięsak tkanki łącznej na prawej nodze, zapalenie stawów szyjnych i w końcu cukrzyca. Jako
powikłanie cukrzycy na mojej prawej nodze powstał wrzód, pokrywający połowę mojej łydki, który w końcu
po 2 latach doprowadził w 2003 roku do ataku niedokrwienia. Powstało u mnie nadciśnienie tętnicze i
niedoczynność tarczycy.
Jeszcze więcej miało nastąpić. Po przeżyciu tego wszystkiego co powyżej zostało opisane w 2005 roku
upadłam i uszkodziłam 3 kręgi - L4, L5 i S1, wypadek ten doprowadził mnie do wózka inwalidzkiego na
ponad 4 lata. Kiedy ponownie stanęłam na nogi 6 lat później, naderwałam ścięgna na lewej stopie.
Potrzebowałam 7 operacji w ciągu 7 lat, by możliwe było stanie i samodzielne chodzenie.
Mnóstwo zabiegów I poświęcenie pacjentom.
Mimo wielu wyzwań zdrowotnych kontynuowałam prowadzenie apteki (1985-2005). Aby temu podołać
codziennie zażywałam ibuprofen (8 tabletek), leki udrażniające, antyhistaminowe na moją alergię i
przeciwbólowe na bazie kodeiny i tak przez 28 lat, aż do dnia kiedy odrzuciłam sterydy i inhalatory na
astmę.
Usiłując odbudować swoje zdrowie, wypróbowałam wiele systemów i wiele rodzajów leczenia.
Obejmowały one ajurwedę, dotyk dla zdrowia (uzdrowienie równoważące meridiany), gimnastykę mózgu
(kinezjologię), kwiaty Bacha, homeopatię, sole tkankowe, aloes, mikrofalową terapię rezonansową,
akupresurę, terapię kamieniam, kolorami, su dżok (koreański system wykorzystujący zasady akupresury i
akupunktury), medycynę funkcjonalną (amerykański system dążący do równowagi układów
dysfunkcjonalnych). Studiowałam Doktora Roberta O. Janga mikroskopię żywej krwi (leczenie krwi
żywnością zasadową). Praktykowałam EFT (dotykanie punktów meridianowych dla leczenia problemów
emocjonalnych). Regularnie uczęszczałam do uzdrowicieli psychiki. Jednak pomimo tego wszystkiego
miałam bardzo małą poprawę, tylko 10%. Podczas kiedy inni pacjenci powracali do zdrowia, ja ledwo
przetrwałam.
Wszystko to odcisnęło emocjonalne piętno na mnie i mojej rodzinie. Moje życie poza apteką było trudne
do zniesienia. Ale kiedy każdego ranka wkładałam biały kitel, to przemieniałam się. Nieustannie podczas
pracy w aptece służyłam pacjentom, chociaż z pomocą leków przeciwbólowych. Tyle że wieczorem nie
byłam już w stanie wejść po schodach. Przez lata moja dieta wskutek problemów zdrowotnych składała
się z ryżu z solą i pieprzem, chleba i kanapek.
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Uzdrowienie przez Sai Babę
W 1991 roku mój klient miał wizję, że indyjski guru imieniem Sai Baba chciałby mnie uzdrowić.
Pojechałam więc do Prashanthi Nilayam, w Indiach, gdzie studiowałam magnetoterapię i akupresurę, i w
końcu poznałam doktora Aggarwala. Było to w latach 1997-1998. W tym czasie w użyciu było tylko 316
kart i nie było podręczników ani też zebranych historii chorób ułatwiających postępowanie jak obecnie.
Trafiłam na wieczorny trening używania maszynki Sai Ram Healing Vibration Potentiser (SRHVP) i to
było początkiem. Wibronika Sai Baby była darem dla mnie, kiedy już straciłam wszystkie nadzieje.
Jak ja używałam maszynki SRHVP
Na początku używałam maszynki do robienia nozodów i pojedynczych remediów w wodzie.
Potrzebowałam nozodów, bo nie mogłam brać witamin, ziół ajurwedycznych, wody z kranu, mleka,
owoców, jak też nałożyć maści na egzemę i byłam skazana na leki alopatyczne, które nie miały smaku
czy zapachu. Używałam wody do robienia remediów, bo kropla alkoholu prowadziła do drżenia i zawrotów.
Zrobiłam serię nozodów i brałam każdy po kolei doustnie, jedna dawka na godzinę. W pierwszym
miesiącu brałam nozod Vitaminy B complex. W następnym miesiącu brałam nozod SR325 Bach Flowers
Rescue; potem nozod złota, niklu, rtęci, aspiryny i magnezu; następne to SM1 Removal of Entities (do 6TD,
na koszmary), SM6 Stress (dla redukcji poziomu kortyzolu, co reguluje układ sympatyczny) oraz SM2
Divine Protection. Trzymałam wszystkie karty serii Soham na moim stole do pracy z wibroniką ułożone w
linię, wierząc, że tylko stałe patrzenie na nie obroni i uzdrowi mnie, jak też pomoże zapobiec pomyłce w
ich dozowaniu.
Po tym jak zdobyłam wiedzę o meridianach, zaczęłam brać remedia na meridiany; następnie zrobiłam
terapię kolorami zrobiwszy na maszynce nozody kolorów. Brałam kolorowy materiał np. żółty czy zielony
i wkładałam próbkę do komory, aby zrobić remedium, które zażywałam przez miesiąc. Potem mogłam
zmienić kolor.
Przez cały czas moja kondycja poprawiała się. Po 3 latach uzyskałam 20% poprawę.
Doskonaliłam się robiąc nozody z kombinacją składników. Na przykład zrobiłam nozod z kurkumy +
ghee + kminku + kminu rzymskiego + czarnej soli – ajurwedycznej formuły dla symptomu Vata –
stałego uczucia zimna. Skoro sama nie mogłam przełknąć ajurwedycznego preparatu (bo skutkowało to
nudnościami), to uciekłam się do nozodu i to pomogło mi zrównoważyć mój nerwowy i hormonalny
system.
Użyłam prawie każdej karty w serii Soham Tom 3. Zażywałam każde remedium osobno przez tydzień i
potem zmieniałam. To nauczyło mnie, które karty odłożyć na przyszłość i które wywołały największe
zmiany. Odkryłam kilka, które zażywałam regularnie jako osobne remedia: NM6 Calming (na głęboką
relaksację i sen), NM36 War, NM75 Debility, NM81 Glandular Fever, NM86 Immunity, NM90 Nutrition, NM91
Paramedic Rescue, NM104 Tops (na pamięć i zmęczenie umysłu) i SR293 Gunpowder.

Owrzodzenie mojego podudzia zagoiło się po leczeniu kombinacją z nozodów Manuka honey + Baba’s
vibhuti + trimovate cream + tea tree + amoxicillin + flucoxacillin + colloidal silver + turmeric
powder + NM103 Bites & Stings…6rd przez 2 tygodnie zrobionych na wodzie. Nakładałam też
powyższe remedium na ranę przed nałożeniem na nią bandaża. W ciągu 2 tygodni wrzód zagoił się
pozostawiając otwór, który zagoił się po następnym miesiącu leczenia.
Poprzednio, kiedy brałam oryginalne homeopatyczne środki, sole tkankowe czy esencjonalne olejki, to
doświadczałam tak mocnego wyczerpania, że nie mogłam nawet wyjść z łóżka. Odkryłam jednak, że
toleruję nozody tych remediów zrobione w maszynce SRHVP. Nozody te powodowały u mnie nawet
pobudzenie.
Ostatecznie zrobiłam nozody ze wszystkich moich alopatycznych leków. Przez miesiąc brania
nozodów odkryłam, że mogłabym przestać brać same leki. Nie dotykałam ich od lipca 2012 roku. Było dla
mnie zaskoczeniem, jak leki przeciwbólowe z kodeiną, które brałam prawie 3 dekady, są uzależniające.
Cały ten czas ciężko pracowałam w izolacji, używając mojej wiedzy o detoksykacji i zasadowej żywności,
tak aby pomóc w wydźwignięciu mojego zdrowia na wyższy poziom. Potem nastąpił radykalny zwrot.
Transformacja przez Wibronikę Sai
W maju 2013 roku uczestniczyłam w obozie Wibroniki Sai, gdzie poznałam i od razu zostałam
zauroczona doświadczonym healerem02799…UK. Healerka wyglądała jak Matka Teresa i teraz jest moim
Światłem. Byłam zdumiona zauważywszy, jak rozwinęła się Wibronika mając około 4500 healerów na
świecie. W grudniu 2013 roku zdobyłam stopień JVP.
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Natychmiast rozpoczęłam przyjmowanie mojego nozodu krwi i nie spoglądałam już wstecz. Mogłam
przejść 2 mile, mój umysł oczyścił się i mogłam jeść mnóstwo pokarmu. Opuściły mnie lęki, odnowiłam
siły i dużo więcej. Aktualnie pracuję z wibroniką, aby polepszyć moją pamięć krótkoterminową,
uregulować ciśnienie krwi i dysleksję cyfrową.
Każdy lekarz i farmaceuta, z którym pracuję zauważyli moją cudowną transformację. Jestem bardzo
wdzięczna, mogąc teraz pomóc ich pacjentom, jako że kontynuuję moją własną podróż ku zdrowiu. Z
doskonałymi wynikami regularnie podaję chorym kombinację: nawibrowana Vitamin B complex + NM90
Nutrition.
Kiedy więc tak wiele otrzymujemy, tak dużo oczekuje się też od nas. Z miłością służę naszemu Babie,
podążając przez życie z celem.
Przypadki opublikowane:
 Pooperacyjna rana na stopie
 Sadzonki bazylii
 Demencja

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Profil healera 02799...UK
Leczenie z miłością: zerknięcie w serce naszej słonecznej Ammy
przedstawione przez healera00534...UK
Healer 02799…UK jest emerytowaną pielęgniarką i położną. Leczyła ponad
1500 chorych w Wielkiej Brytanii i 1000 pacjentów w Sierra Leone w
Afryce z prawie 100% sukcesem. Jej współczujące i kochające
zrozumienie dla pacjentów przynosi cudowne uzdrowienia.
Przeprowadziła wiele seminariów zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w
Sierra Leone i zorganizowała wiele obozów medycznych oraz
warsztatów z zespołem healerów z Wielkiej Brytanii.
Była ona podmiotem specjalnego opisu w Marcu 2012 roku w Biuletynie
(Vol 3 Issue 2). Aby przeczytać kliknij: The Loving Hands and Heart of a
Practitioner.
Dzień przed wyjazdem naszej drogiej siostry do Puttaparthi, spytałem ją o jej własną drogę transformacji.
Powiedziała, że pewnego dnia pięć lat temu, obudziła się i spytała, jakie znaczenie mają wszystkie piękne
sari i biżuteria? Włożyła je wszystkie do pudełka, odstawiła daleko i zaczęła nosić proste, białe ubrania.
Postanowiła oddać się służbie Babie. Ukończyła swoje szkolenie u dr Aggarwala w Oxfordzie w wieku 70
lat i zaczęła praktykować Wibronikę Sai. Od tego czasu poświęca siebie dostarczając z miłością opiekę
wielu pacjentom. Swami jako uzdrowiciel, jako healer.
Jest zawsze uśmiechnięta. Kiedykolwiek uśmiecha się czy śpiewa, jest to wspaniałe. Nazywamy ją nasze
Słoneczko Amma. Zajmuje malutkie jednopokojowe mieszkanie. Ma pokój w kształcie litery L, gdzie
miejsca wystarcza dla dwóch foteli, stolika dla pacjentów i niewyobrażalnie malutkiej kuchni. Jest ołtarz
dla Baby z miejscem ledwo wystarczającym, by usiąść na podłodze. Badżany przez cały dzień są obecne
w jej sypialni, pomagając przelać więcej leczniczych wibracji w powietrze.
Oprócz doradztwa pacjentom również naucza wibroniki. Studenci odbywają szkolenie i egzaminy w jej
mieszkaniu, a nawet dostają posiłki w czasie nauki. Amma podkreśla znaczenie oddania się i pełnej
wiary w Swamiego jako uzdrowiciela.
Jej zwyczajem jest wstawanie o 5 rano i pozostawanie na poczcie do 9 rano, by wysłać remedia
pacjentom z całego świata. Jej mieszkanie zawsze jest pełne ludzi wchodzących i wychodzących.
Zawsze otaczają ją ludzie, by spotkać się lub uzyskać poradę. Każdy pozostawia jej mieszkanie z
uśmiechem i błogosławieństwem od Baby. Otacza specjalną troską chorych na raka. Doradza im dietę,
zachęca do diety wegetariańskiej, zaleca unikania mleka i codziennie podaje sok zrobiony z kapusty,
marchewki i jabłka.
Kilka miesięcy temu, kiedy zabrakło jej alkoholu, pomodliła się do Baby, “Proszę, potrzebuję zaraz
alkoholu dla zrobienia remediów dla moich chorych”. Jakimś cudem przyjaciel, wyjeżdżający z Indii,
skontaktował się z nią, aby spytać czy nie potrzebuje czegoś. Następnego dnia dostała 4 butelki alkoholu.
Zrobiła swoją specyficzną kombinację na przykład na energię, równowagę witamin i ból przy zapaleniu
(kortyzonowe kombinacja). Notka wydawcy: kortyzonowe kombinacja jest używana w dwóch przypadkach
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udostępnionych poniżej: wrzodziejące zapalenie jelita grubego i krwawienie z nosa. Przy stanach
chronicznych healer preferuje zrobienie nozodu z krwi. Po zakończeniu przygotowywania kombinacji
ofiarowuje go Babie z modlitwą, która zawiera jej życzenie dla pacjenta: nie poddawajcie się proszę.
Do stosowania zewnętrznego w przypadku problemów ze skórą, używa jako medium dla przeniesienia
wibracji wibuti i oleju kokosowego, a niedawno również z dobrymi wynikami oleju rycynowego.
Do domu daje ona pacjentom mantrę:
“Kocham cię. Proszę wybacz mi. Przykro mi. Dziękuję ci.”
Notka wydawcy: Ta mantra pochodzi z hawajskiego systemu leczenia, opisanego w Zero Ograniczeń i
innych pracach. Healer mówi, że mantra pomaga jej pacjentom skupić się. Odchodzą szczęśliwi. Dla niej
pacjenci mają pierwszeństwo.
Skoro jest emerytką z małym dochodem, to kiedy jakiś pacjent widzi ją piszącą wszystkie instrukcje i
przestrogi dla każdego pacjenta ręcznie, to wysyła jej pudełko pełne kopert na buteleczki z
wydrukowanymi instrukcjami, bo wie, że nie mogłaby wziąć żadnych pieniędzy.
Jest ona rzeką współczucia.
Przypadki opublikowane:
 Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zakrzepy w płucach, napady paniki


Chroniczne krwawienia z nosa, łupież



Bielactwo



Egzema, stres akademicki



Syndrom podrażnienia jelit i swędzenie odbytu

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Profil healera 02802...UK
Healer 02802...UK pisze: Będąc bratanicą dr DJ Gadhia miałam szczęście być
związana z Ruchem Sai od chwili moich narodzin w Ugandzie. Dr CG Patel był
naszym lekarzem i dzięki jego wysiłkom Swami odwiedził Ugandę w 1968 roku i
również odwiedził dom moich dziadków.
Teraz mieszkam w Wielkiej Brytanii w Leicester i od 25 lat pracuję jako lekarz
rodzinny dla Narodowej Służby Zdrowia. Zanim w 2010 roku zostałam healerem
wibroniki, studiowałam i stosowałam wiele alternatywnych metod leczenia,
wiedząc, że alopatia słabo radzi sobie z chorobami chronicznymi.
Wyniki wibroniki Sai zdumiały mnie niewyobrażalnie, a jej energia jest widoczna
prawie natychmiast. Butelki z CC10.1 Emergencies noszę wszędzie, gdzie idę i
za każdym razem są one używane w nagłych wypadkach czy też sytuacjach
krytycznych i ulga po ich zażyciu jest bardzo szybko widoczna.
Dotychczas leczyłam ponad tysiąc osób i wielkie rezultaty otrzymałam w leczeniu nawracających bólów
głowy, migreny, trądziku różowatego, łuszczycy, tarczycy, kataru siennego, nieżytu nosa, zaburzeń
menstruacji, bolesnej menstruacji, powikłań menopauzy, wrzodów jamy ustnej, pooperacyjnych bólów i
osłabienia, chronicznych zaparć, alergii na migdały, chronicznych dwustronnych bólów uszu, szumów
usznych, zawrotów głowy, demencji, letargu, nadciśnienia, wrzodów jelit, biegunki podróżnych, infekcji
oczu, infekcji wirusowych, zapalenia sutka, bólów neurogennych, rwy kulszowej i bólów stawów.
Praca z wibroniką Sai dała mi ogromny przywilej spotkania wielu cudownych i oddanych healerów, którzy
pracują bezinteresownie i z miłością. To pomogło mi otworzyć serce na doświadczenie czym jest
prawdziwa miłość w akcji czyli sewa. Ta miłość jest motorem sukcesu Wibroniki Sai. Uczestnictwo w
Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Wibroniki Sai było dla mnie doświadczeniem niezwykle
pouczającym i uczącym pokory.
Teraz potrzebna jest większa znajomość wibroniki, by czerpać korzyści z jej właściwości leczniczych, tak
aby była rozpoznawalna jako cenna terapia, a nie tylko jako efekt placebo.
Moje serdeczne podziękowanie dla Swamiego za zainspirowanie dr Jit Aggarwala i Hemy Aggarwal do
bezinteresownego szerzenia wiedzy i praktyki Wibroniki Sai na całym świecie.
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Przypadki opublikowane:
 Cukrzyca i krążenie


Stan przedrzucawkowy w ciąży

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Profil healera 02894...UK
Healer 02894...UK pisze: jestem prawnikiem, przez
ostatnie 22 lata mieszkającym w Wielkiej Brytanii wraz
z mężem i dwiema córkami. Chociaż prowadzę
intensywny styl życia, to przez ostatnie 16 lat po
pobożnym przyłączeniu się do wielbicieli Sai, jestem
zaangażowana w służenie Swamiemu.
Blisko cztery lata temu wpadłam w poważne problemy zdrowotne, które nie
mogły być rozwiązane przez leki alopatyczne. To wtedy rozpoczęła się moja
podróż w kierunku wibroniki. Miałam prawie sparaliżowane obydwa ramiona i
musiałam przerwać pracę jako wykładowca. Szukałam pomocy u najlepszych
specjalistów Londynu, w Indiach i Malezji, gdzie się urodziłam, ale nic nie
działało. Kręciliśmy się w kółko. W tym czasie healer 02820…UK dał mi lekarstwo
wibroniczne. Stopniowo zostałam uzdrowiona. Postanowiłam, że chcę ten
cudowny dar życia oddać ludzkości z powrotem. 22 grudnia 2013 roku zostałam zakwalifikowana na kurs
wibroniki. To był najszczęśliwszy dzień mojego życia, co śmiało mogę powiedzieć, bo to było coś, co
mogłam robić nie dla siebie, a dla innych.
Najwspanialszy moment był jeszcze przede mną. Poprosiłam Swamiego, aby pobłogosławił mój zestaw
108CC po otrzymaniu go od Trenera 02799…UK. Na Wigilię zanim rozpoczęłam robienie ciastek dla
bezdomnych, zostawiłam zestaw pod obrazem Swamiego. Po kilku godzinach pieczenia poszłam
powiedzieć dobranoc Swamiemu razem z moją najstarsza córką. Ku mojemu zdziwieniu na pudełku (tu
na foto) było wibhuti, kurkuma i kumkum.
Pierwszego chorego miałam 23 grudnia 2013 roku. Cierpiał na ostre
klasterowe bóle głowy i depresję z powodu bólu. Usiadłam przed obrazem
Swamiego, dałam pacjentowi leczenie i w milczeniu spytałam „dlaczego taki
trudny przypadek, Swami?”. Następnego dnia wibhuti w formie plamek
pojawiło się na głowie Swamiego. Odczułam wtedy pewność, że wszystko
będzie dobrze. Kiedy chory odwiedził nas na Boże Narodzenie, pokazałam mu
ten cudowny widok. Pacjent szybko wyzdrowiał, jak opisano w historii poniżej.
Od tej pory wyleczyłam pomyślnie blisko 200 pacjentów w Indiach, Malezji i
Wielkiej Brytanii. Mój mąż i dzieci również codziennie używają wibroniki.
Drugim najlepszym darem Swamiego była możliwość wystąpienia na
Pierwszej Międzynarodowej Konferencji w Puttaparthi w styczniu 2014 roku, by
podzielić się doświadczeniem jako pacjent i healer.
Odczuwam, że każde leczenie wibroniką wraca do Swamiego. To pokazuje jak Swami jest bezpośrednio
zaangażowany we wszystko. Chociaż moja podróż jest krótka, to była wypełniona sukcesami, pięknymi
cudami i doświadczeniami. Nie mam wątpliwości, że wibronika Sai jest przyszłością ludzkości.
Przypadki opublikowane:
 Klasterowy ból głowy, depresja i nadaktywność


Ból pleców, katar sienny, zawroty głowy i zaparcia

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Profil healera 02895...UK
Healer 02895…UK pisze: Pracuję w służbie zdrowia w Wielkiej Brytanii w
specjalności zajmującej się problemami głowy i szyi. Dzięki łasce Bhagawana Sri
Sathya Sai Baby stałam się zagorzałym wielbicielem wibroniki Sai. Stało się tak,
że przez wiele miesięcy cierpiałam na tępy, stały ból w klatce piersiowej lub w
sercu 24/7, ale z różnych powodów bałam się pójść do lekarza. Wykonywałam
anulom vilom (alternatywne oddychanie ) i inne jogiczne ćwiczenia oddechowe,
aby złagodzić tępy, dokuczliwy ból nie do zniesienia. Próbowałam również reiki i
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chirurgii psychicznej, ale nic nie uśmierzało bólu. W ciągu kilku miesięcy nauczyłam się sztuki
ignorowania bólu, ale Swami nic sobie z tego nie robił.
Pewnego czwartku wieczorem w czerwcu 2013 roku dr Jit K. Aggarwal i pani Hema Aggarwal oraz
doświadczony healer 02799.uk przyszli do Centrum Sai, do którego regularnie uczęszczałam, aby kształcić
ludzi o Wibronice Sai. To była dla mnie niespodzianka. Wcześniej czytałam o Wibronice Sai w internecie,
ale niedużo o niej myślałam. Pomimo, że nie byłam zainteresowana, wzięłam jedną ulotkę, którą zostawił
healer 02799…UK i zabrałam ją do pracy. Tam przyszła mi do głowy myśl: Co mam do stracenia? Pozwolę
sobie na spotkanie ze starszym healerem. Chwyciłam telefon i umówiłam się na spotkanie za dwa dni.
Poszłam na moją konsultację odczuwając niewielkie zakłopotanie, ale poczułam się komfortowo od
obfitości energii miłości emanującej od tej damy. Opowiedziałam jej o moim problemie. Healerka zrobiła
dla mnie kombinację i włożyła jedną dawkę bezpośrednio do moich ust pod język. Cud nad cudami. Od
tej małej pigułki, mniejszej od ziarenka musztardy, odczułam jakieś poruszenie w mojej klatce piersiowej.
Powiedziałam jej o tym, co aktualnie wydarzyło się, a czego nie odczuwałam od wieków. Tak zaczęłam
zażywać moje remedium. Zanim zorientowałam się, ukończyłam moją butelkę, a ból całkowicie ustąpił z
mojego organizmu. Była to jedna z przyczyn, dlaczego zostałam healerem Wibroniki Sai na początku
grudnia 2013 roku. Byłam zainteresowana bardziej dogłębnym poznaniem wibroniki i zaczęłam czytać
każdy biuletyn. Ponieważ przez ostatnie 26 lat stosowałam dla rodziny Kwiaty Bacha, to system nie był
dla mnie nowy.
Z łaską Swamiego i błogosławieństwem mojej Wibroniki Sai mam wyśmienite sukcesy w leczeniu
pacjentów. Leczyłam wielu starszych pacjentów w społeczności reprezentującej różne choroby, takie jak
nietrzymanie moczu, artretyzm, bóle, cukrzyca czy problemy z głową i skórą. W ciągu pierwszych 10
miesięcy mojej praktyki jako JVP, leczyłam około 400 chorych. Chciałabym podzielić się tutaj dwoma
przypadkami, włączając mój pierwszy przypadek healera, który był taką rzadka chorobą, jak sarkoidoza.
Przypadki opublikowane:
 Sarkoidoza


Zawroty głowy

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

 Kącik Odpowiedzi 
1. Pytanie i doświadczenie: nozod z łożyska
Mam pytanie o robienie nozodu z łożyska i błon płodowych, które są wydalane z macicy po porodzie.
Robiłam taki nozod kilka lat temu dla mojej przyjaciółki, kiedy to byłam przy porodzie i mogłam
uzyskać świeże łożysko w celu natychmiastowego zrobienia nozodu. Przyjaciółka używała tego
nozodu przy każdym zachwianiu równowagi w jej czy dziecka organizmie. Wkrótce inna przyjaciółka
będzie miała poród i chciałaby mieć taki sam nozod.
Pozwólcie mi wyjaśnić, dlaczego uważam, że użycie nozodu z łożyska służy oczyszczeniu każdej
przyszłej nierównowagi u matki, czy u dziecka. Od momentu poczęcia dziecko niesie cechy obojga
rodziców, włączając atuty i słabości dziedziczne w DNA. Na przykład dziecko mające wysypkę na
skórze przy porodzie wykazuje pierwszą oznakę miazmu łuszczycy czy gruźlicy. Jeśli ktoś daje
dziecku tylko jedną lub dwie dawki tego miazmatu w potencji 200C – jedną dawkę w czystej wodzie
wkrótce po porodzie i drugą dawkę w odstępie 14 dni – to leczenie oczyści organizm dziecka z
miazmu na stale. Jeśli leczenie jest przeprowadzone w późniejszym okresie, kiedy inne oznaki
miazmatu są widoczne, to proces leczenia trwa znaczne dłużej.
Niektóre firmy pobierają komórki macierzyste z łożyska po porodzie i zamrażają, aby użyć ich w
przyszłości. (Firmy te wydają dużo pieniędzy za przechowanie). Tak więc to, co zrobiliśmy w
przypadku dziecka przyjaciółki, było przechowaniem łożyska w naszej „zamrażarce” na przyszłość.
Nie mam zamiaru być obecna przy porodzie drugiej przyjaciółki, a ona chce mieć nozod z łożyska i
stąd moje pytanie. Jak długo możemy zwlekać ze zrobieniem nozodu, tak aby zarazem zachować
dobre wibracje? Jestem świadoma, że należy to zrobić jak najszybciej, ale chcę wiedzieć czy istnieje
jakiś limit czasowy.
Odpowiedź: Skoro wibracja wszystkiego, z czego chcemy zrobić nozod jest jego integralną częścią i
pozostaje taka, aż do momentu kiedy zostanie zanieczyszczona przez bakterie czy też rozpada się, to
możecie zrobić nozod zanim rozpad powstanie. W przypadku łożyska, podobnie jak każdej żywej
materii, rozpad może nastąpić w bardzo krótkim czasie, jeśli nie jest ono w lodówce.
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Nie mamy konkretnego czasu na wykorzystanie łożyska. Każde takie doświadczenie i sukces healera
torują drogę rozwoju wibroniki.
Witamy z chęcią każde nowe doświadczenie wniesione w tym temacie.
Niektóre informacje o łożysku i jego korzyściach podane są poniżej razem z informacją o badaniach
komórek macierzystych, jako temat jest on nowy.
Łożysko i jego korzyści
Łożysko (placenta) jest strukturą/organem, który rozwija się w macicy kobiety podczas ciąży i jest
przyrośnięte do ściany macicy. Z niego wyrasta pępowina dziecka. Łożysko jest cudownym organem,
który odgrywa kluczową role w ciąży w celu utrzymania dziecka przy życiu i zdrowiu. Chroni dziecko
przed większością bakterii, ale nie przed wirusami. Ciekawostką jest, że nie ma ona komórek
nerwowych i dlatego nie jest pod bezpośrednią kontrolą mózgu czy rdzenia kręgowego. Okres tuż po
urodzeniu dziecka do chwili wydalenia łożyska przez pochwę (które następuje zazwyczaj między 15 a
30 minutami po urodzeniu) jest nazywany trzecią fazą porodu. Wydalone łożysko przypomina
wyglądem kawałek wątroby i zwykle waży około jednej szóstej wagi dziecka.
Łożysko dostarcza tlen i pożywienie dla rosnącego w macicy dziecka i podobnie do nerek, usuwa
produkty przemiany z krwi dziecka. Łożysko ponadto działa podobnie jak płuca, pozwalając przenosić
tlen, podobnie jak to robią płuca u nowonarodzonego dziecka czy dorosłego. Produkuje szereg
hormonów. Hormonem produkowanym w największej ilości jest ludzki hormon laktogen, który
wywołuje u matki zwiększenie poziomu glukozy w jej krwiobiegu, by mogła przekazać ją swojemu
dziecku.
Źródła:
http://www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/53http://www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/5385
-the-role-of-the-placenta-in-pregnancy
http://www.mayoclinic.org/healthy-living/pregnancy-week-by-week/in-depth/placenta/art-20044425
http://www.nhs.uk/chq/http://www.nhs.uk/chq/Pages/2309.aspx?CategoryID=54#close
http://placentabenefits.info/MWT_article.asp
http://news.cancerconnect.com/umbilical-cord-blood-stem-cells/
http://cdn.intechopen.com/pdfs/31273.pdf -- Wodny wyciąg z ludzkiego łożyska jako środek leczniczy,

za Piyali Datta Chakraborty and Debasish Bhattacharyya, Albert David Ltd, Kolkata,Division of
Structural Biology and Bioinformatics, CSIR- Indian Institute of Chemical Biology, Kolkata, India
Potencjalne zastosowanie macierzystych komórek łożyska
Przełomowym badaniem prowadzonym w Children's Hospital & Research Center (CH&RC) w
Oakland było pokazanie po raz pierwszy nowej drogi do pozyskiwania macierzystych komórek
kobiecego łożyska, a dokładniej wydalonego łożyska zdrowego noworodka. Badanie odkryło też, że w
łożysku więcej jest macierzystych komórek, niż w krwi pępowinowej i mogą one być bezpiecznie
pobrane dla przeszczepu. Ponadto jest bardzo prawdopodobne, że komórki macierzyste łożyska, jak
krew z pępowiny i komórki szpiku kostnego mogą być użyte do leczenia chronicznych chorób
związanych z krwią, jak niedokrwistość sierpowata, talasemia i białaczka.
Źródło:
June 19, 2009 http://www.childrenshospitaloakland.org/main/news/chori-scientists-first-to-discover-placentaas-new-46.aspx; rpt. http://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090623091119.htm

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Pytanie: czy istnieje miasma na cukrzyce?
Odpowiedź: Podręcznik Wibronika 2004 opisuje 5 miazmatów – Medorrhinum, Psorinum,
Syphilinum, Tuberculinum-Bacilinum (SR249-SR252) i Carcinosin (SR282) - a cancer
nosode. Mamy też SR560 All Miasms jako znakomity środek oczyszczający ciało. Oprócz tych
wymienionych, o ile wiemy, nie ma określonego miazmatu na cukrzycę.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Pytanie: Czy istnieją remedia na wady genetyczne?
Odpowiedź: Generalnie nie ma samego w sobie środka na wady genetyczne, ale są remedia na
specyficzne choroby związane z genetycznymi markerami jak rak, astma, cukrzyca, choroby serca,
otyłość, bezpłodność, zaburzenia nastroju czy choroby autoimmunologiczne, jak stwardnienie
rozsiane itd.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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4. Pytanie: 33-letni chory, chociaż bez szczególnych problemów zdrowotnych, dostaje ataków głodu i je
szybko – zarówno żywność wegetariańską, jak i niewegetariańską. Mężczyzna wykazuje chęć
jedzenie tylko określonego pożywienia. Ma normalną perystaltykę jelit, ale odczuwa zmęczenie po
posiłku w południe i chwilami odczuwa senność. Nie ma nadkwasoty, nie wiadomo nic o alergii czy
bólu. Proszę o zalecenia co do sposobów leczenia.
Odpowiedź: Zmęczenie/letarg mogą występować przy alergii na jeden z rodzajów pokarmu, które
mężczyzna zjada z przyjemnością, jak ser czy określony niewegetariański pokarm. Powinien
spróbować odkryć jakie jedzenie nie powoduje u niego alergii, ale czyni go zmęczonym i musi odejść
od takiej diety. Również jego wątroba może być przeciążona wskutek nadmiaru jedzenia, które
spożywa, co czyni go ospałym i zmęczonym. Należy mu zalecić skromną dietę bez masła, ghee,
mleka, sera, oleju, tłuszczu i bez alkoholu. Mężczyzna może wrócić do normalnej zdrowej diety po tym,
jak jego wątroba odnowi się sama. Alkohol powinien być zawsze na „nie”, w każdym razie do
południa. Można zacząć od kombinacji z CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic,
aby zobaczyć czy to poprawi jego zdrowie.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Pytanie: Pacjent z łuszczycą chce rozpocząć terapię wibroniką. Chociaż rozumie że może wystąpić
efekt oczyszczania, to boi się, że wskutek uwolnienia dużej ilości toksyn jego skóra może ulec
uszkodzeniu, a i jego stawy mogą zostać zaatakowane. (a) Czy jest jakiś przypadek udanego
leczenia łuszczycy? (b) Proszę o poradę, jak złagodzić lęki chorego i zapewnić, że oczyszczenie nie
będzie za mocne. (c) Czy pacjent może używać maści alopatycznych, które jak czuję, mogą osłabić
efekt czyszczenia?
Odpowiedź: Jak wspomniano w podręczniku 108 Common Combos Glossary, przyczyny łuszczycy
nie są znane, ale stres emocjonalny, uszkodzenie skóry, zimna pogoda, infekcje i niektóre leki mogą
pobudzić atak. Ataki mogą być genetyczne, hormonalne lub spowodowane paleniem. Zapytaj swojego
pacjenta czy jest on palaczem. Jeśli tak, to problem może wyglądać gorzej, bo palenie nawet może
być przyczyną. Stosowanie leków wibronicznych może doprowadzić do oczyszczania także z
substancji czy leków chemicznych, które były wcześniej stosowane. Jeśli pacjent zaczyna leczenie
wysypki za pomocą alopatycznej maści czy kremu, to będzie to pomocne dla jego skóry, ale problem
może przesunąć się na stawy i później rozwinie się zapalenie stawów.
Dlatego zalecamy, aby pacjentowi podać następującą rozszerzoną kombinację: CC15.1 Mental &
Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + CC21.10 Psoriasis...BD czy nawet OD na początek i
zwiększyć dawkę, kiedy będzie mniejsze oczyszczanie lub nie będzie żadnego. Podaj również
CC21.1 Skin tonic w płynie czy proszku do stosowania na dotknięty obszar, aby uspokoić skórę. Jeśli
nic z tego nie pomoże w ciągu dwóch tygodni, to zrób nozod z włosa. Powiedz choremu, że
dyskomfort, który może odczuwać na początku, skończy się oczyszczeniem skóry. Pacjent musi
unikać palenia, jeśli jest palaczem.
Aby dowiedzieć się o innych przypadkach, prosimy odwołać się do historii chorób zebranych w
Biuletynach (aby przejrzeć poprzednie przypadki, szukajcie pod Psoriasis lub jako tematu Skin).
Sięgnijcie też do historii chorób opisanych w książce Obrady pierwszej Międzynarodowej Konferencji
Sai Vibrionics, 25th-27th Stycznia 2014, Puttaparthi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Pytanie: Mam kilka pytań o wpływie temperatury na remedia wibroniczne:
(a) Czy wystawienie na wysoką temperaturę/klimat wpływa na remedia zrobione w alkoholu, wodzie
czy pigułkach lub zestaw 108 wibracji?
(b) Jaki jest efekt chłodzenia remedium? Jak długo remedium może być wystawione na działanie
niskiej temperatury (na przykład w sytuacji, gdy jest zostawione przez listonosza w skrzynce
pocztowej) bez szkodliwego wpływu? Czy to samo dotyczy zestawu 108 wibracji, które są w alkoholu?
Jeśli tak, to co w takim przypadku powinien zrobić healer?
(c) Jeśli zestaw 108 wibracji przez 2-3 miesiące stale jest pod wpływem wysokiej temperatury, to czy
uzdrawiające wibracje w alkoholu mogą zostać zneutralizowane?
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Odpowiedź: (a) i (b): Remedia czy kombinacje mogą być narażone na zimną aurę czy temperatury
przez dłuższy czas bez żadnego pogorszenia ich jakości. Jednak nie powinniście przechowywać
wibracji w lodówce, gdyż mechaniczne wibracje z kompresora mogą na nie oddziaływać.
(a) i (c): Wysoka temperatura, na którą można narazić remedium czy kombinację wynosi 40st.C
[104F]. Wewnętrzna temperatura w mieszkaniu w naszej opinii nie podnosi się powyżej 40 st. C. Na
zewnątrz na słońcu temperatura może sięgać 46 st. C i w takiej sytuacji wibracje nie powinny być
wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, bo możliwa jest neutralizacja, nawet
gdy mamy w naszych buteleczkach środek chroniący przed promieniowaniem. W praktyce wielu
healerów trzyma swoje buteleczki w temperaturze pokojowej w Indiach wiele miesięcy i zestawy te
działają bardzo dobrze.

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

Boskie Słowa Mistrza Healerów 

“Sewa (służenie) jest ważniejsze niż zdobywanie wiedzy, japa (modlitwa na japamali) czy
intonowanie imienia i inne tradycyjne środki dla pokonania oceanu życia czy Samsary. Sadhana
lub ćwiczenia duchowe są najlepszą okazją każdej ludzkiej istoty do zrealizowania Boga.”
...Sathya Sai Baba, Love All, Serve All, Help Ever, Hurt Never
(książka poświęcona 80-tym urodzinom Sathya Sai Baby, 2005)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Nie wystarczy pojawić się do zrobienia dobrego czynu. Wasze motywy i impulsy muszą być
czyste i bezinteresowne. Dopiero kiedy wasze motywy są czyste, Bóg przejawi swoją łaskę.
Jakiekolwiek służenie oferujecie, musi ono być bez skazy. Motyw jest ważny. Forma akcji nie ma
znaczenia. Bez czystych intencji działania stają się skażone w źródle. Jeśli jesteście dobrą osobą,
to wasze działania zawsze będą dobre.
...Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol XVII, Chap 5

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

Ogłoszenia 
 USA Shepherdstown, WV: AVP warsztat 6-8 marca i 1-3 maja 2015 r., kontakt Susan pod
adresem trainer1@usa.vibrionics.org

 India Puttaparthi: AVP warsztat 5-8 marca 2015 r.; SVP & Warsztaty Treningowe Nauczycieli 26
lutego - 2 marca 2015 r., kontakt Hem pod adresem 99sairam@vibrionics.org

 India Delhi-NCR: AVP warsztat 28-29 marca 2015 r,, kontakt Sangeeta trainer1.delhi@vibrionics.org

 India Kasaragod in Kerala: AVP warsztat kwiecień 2015 r., kontakt Rajesh pod adresem
 sairam.rajesh99@gmail.com lub telefonicznie - 8943-351 524 / 8129-051 524

**************************************************************************************************
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Dodatek
Krótko: Notatki i zdjęcia z ostatnich warsztatów

Trening nauczycieli w Prasanthi Nilayam
”Mieliśmy 4-dniowy trening nauczycieli w Prasanthi
Nilayam, w sumie było sześciu SVPs, troje z Francji i
troje z Indii. Mieliśmy kilka bardzo owocnych
interaktywnych sesji ". – dr Aggarwal

AVP Warsztat Trenerów w Lexington, Mass., USA
“Mając pomyślnie ukończony kurs internetowy pięciu
studentów z Nowego Jorku i Massachusetts, USA i
Ontario, Kanada, otrzymało praktyczny trening od
nauczycieli przez dwa i pół dnia, od 9 do 11 stycznia 2015
roku i zakwalifikowano ich jako Asystentów Wibroniki. To
był pierwszy poziom ich treningu. Wszyscy aplikanci
otrzymali najwyższe oceny ich pisemnych testów i byli
entuzjastycznie nastawieni wobec ich nowych możliwości
niesienia bezinteresownej pomocy”
Healer 01339...USA
Jai Sai Ram!

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