Wibroniki Sai … ku doskonałości w dostępnej opiece zdrowotnej – darmowej dla pacjentów
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“Kiedykolwiek widzisz chorą, przygnębioną, strapioną, zniechęconą osobę, to tam znajduje się pole do
twojej bezinteresownej służby.”
…Sri Sathya Sai Baba
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 Z biurka Doktora Jit K Aggarwala 
Drodzy Praktycy
Czy przeładowaliście swoje zestawy 108CC?
Chciałbym zacząć od ważnego przypomnienia dla wszystkich praktyków. Aby polepszyć efektywność
remediów Wibroniki Sai stale aktualizujemy zestaw Mistrza 108CC. Proszę spróbować przeładować wasz
zestaw, kiedy jest to mozliwe, ale ważne jest, że przeładowujecie jego, co najmniej raz na 2 lata, aby
utrzymać dużą moc. Ta usługa jest dla aktywnych praktyków, którzy regularnie składają miesięczne
sprawozdania. Możecie przeładować wasz zestaw w Puttaparthi lub u waszego lokalnego koordynatora.
Dołącz do Międzynarodowego Stowarzyszenia Praktyków Wibroniki Sai.
Po długim czekaniu mam przyjemność ogłosić, że jesteśmy gotowi wydać legitymacje Międzynarodowego
Stowarzyszenia Praktyków Wibroniki Sai (IASVP), aby kwalifikować JVP i SVP, których aplikacje są
zaakceptowane. Członkostwo jest przeznaczone dla wspierania praktyka Wibroniki Sai i zapewnić
dodatkową ochronę praktykom, wyjaśniając, że nie przepisujemy specyfików. Proszę odwiedzić naszą
stronę www.vibrionics.org i akceptując reguły i regulacje stowarzyszenia, skompletujcie w Internecie druk
aplikacji (nie fizyczną formę PDF) i dostaniecie foto waszej legitymacji w odpowiednim czasie.
Podziękowanie
Wszystko robione nami w Wibronice spowodowane Łaską Pana i pracą wielu rąk.
Dziękujemy Wszystkim praktykom, którzy złożyli materiały dla Internetowego Biuletynu. Chciałbym takoż,
mając taką okazję, wyrazić moją głęboką wdzięczność praktykom, którzy służyli w ostatnim roku, jako
redaktorzy Biuletynu, zbierając historie, organizując profile praktyków, przesyłając do nas większość
materiału, który widzieliście w wydaniu biuletynu. Inni praktycy zakończyli zadania badań dla Wibroniki
podczas tego okresu. Dziękujemy wszystkim tym osobom za ich najbardziej kochające służenie Panu z
następujących regionów: Argentyna: 02128, 02885; Australia: 02892; Chorwacja: 01616, Grecja: 01626,
02295; India: 02090, 02817, 10014, 10228, 10375, 10776, 10940, 11219, 11271, 11310, 11476, 11483,
11520, 12051; Italia: 02494; Japonia: 02779; Malezja: 02806; UK: 00534, 02802, Anonimowym (1); USA:
02864, Anonimowym (2).
Na dodatek w UK jesteśmy błogosławieni mając składki wielbiciela Baby, który, w drodze do kwalifikacje
na praktyka wibroniki, osobiście oferował bezinteresowne służenie dla rozszerzenia Angielskiego
aktualnego Biuletynu w Internecie do Biuletynu w wielu językach, aby wszyscy praktycy mieli dostęp do
usługi bazy danych w ich rodzimym języku.
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Równocześnie chciałbym wyrazić nasze głębokie zadowolenie dla tłumaczy wielojęzycznych. Biuletynów,
pracujących tak pilnie aby dostarczyć każde Wydanie biuletynu do praktyków i pacjentów na wszystkich
językach używanych w naszej wspólnocie wibropraktyków.
W nadchodzących miesiącach będziemy potrzebowali nawet większej pomocy dla przekazania
przeszłych przypadków z poprzednich wielojęzycznych biuletynów aby zrobić je dostępnymi w
przeszukiwarce. Jeśli jesteście zainteresowani, skontaktujcie się: info@vibrionics.org.
Doskonalące Warsztaty
W sekcji Dodatek tego wydania jesteśmy szczęśliwi, że możemy podzielić się niektórymi atrakcjami z
ostatniego Corocznego Seminarium Doskonalenia Wibropraktyków który odbył się 18th Maja 2014 w
Essex, UK, dzięki naszemu koordynatorowi z UK i jego cudownej drużynie, która skompilowała co do
minuty imprezę. Informacja będzie bardzo ciekawa dla wielu praktyków. Chcielibyśmy podzielić się
jeszcze większą ilością takich raportów w przyszłości co zawsze jest korzystne. Prosimy planować
nagranie waszych warsztatów/seminariów i przesłać nam dla udostępnienia szerszej publiczności.
W kochającym służeniu Sai
Jit K Aggarwal

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

 Historie chorób z użyciem kombo 
1. Swędzenie całego ciała

12051...Indie

Mężczyzn 85-letni cierpiał od swędzenia całego ciała przez kilka lat. Stosował różne alopatyczne leki i
maści na próżno. Był konsultowany Wibropraktykiem w maju 2014 roku i otrzymał następujące:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional
tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections...3rd

Po 3 tygodniach jego objawy znacznie zmniejszyły się i po używaniu kombo przez 2 miesiące on
kompletnie uwolnił się od swędzenia. Kontynuował branie tego samego kombo 2rd do grudnia 2014 roku.
On był bardzo błogi, znając że jego koniec nadchodzi i trzymał obraz Swamiego w ręku w momencie
swojego odejścia 1 stycznia 2015 roku. Był wdzięczny Swamiemu za uwolnienie go od dyskomfortu.
Nawet powiedział rodzinie, że to Swami wyleczył go w końcu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Pokrzywka (chroniczna) 11483...Indie
32-letnia kobieta cierpiała na ostrą pokrzywkę. Dotarła do Praktyka na leczenie wibroniczne po tym, jak
wypróbowała alopatyczne i homeopatyczne leki, ale nie doświadczyła ulgi w tej chorobie w okresie ponad
10 miesięcy. Pacjentka dostała:
NM21 KBS + NM36 War + NM46 Allergy 2 + NM62 Allergy B + OM28 Immune system + SR268 Anacardium
(200C) + SR270 Apis Mel + SR319 Thyroid Gland + SR322 Urtica Urens + SR353 Ledum (200C) + SR497
Histamine…6rd, w wodzie

Po zażywaniu leczenia przez dwa dni pacjentka skarżyła się na silne oczyszczenie. Leczenie zawieszono
na dzień, a potem wznowiono z stopniowym zwiększeniem od 1rd do 2rd i 3rd. 75% poprawy osiągnięto
w ciągu dwóch tygodni. Wysypka znaczne zmniejszyła się. Po 6 tygodniach pokrzywka była kompletnie
wyleczona i pacjentka przestawiona na prewentywną dawkę 1r na tydzień na 3 miesięcy. Choroba nie
nawróciła w ostatnich 6 miesiącach.
Komentarze chorej:
Podczas nocy Shivaratri 2013 roku śpiewając badżany odczułam swędzącą pokrzywkę na moich nogach i
rękach. Na konsultacji u dermatologa powiedziano mi, że to jest pokrzywka. Przez następne 8 miesięcy
ona stała się tak mocna i przewlekła, że potrzebowałam antywitamin codziennie. Po przerwie na 5
miesięcy ona wróciła w maju 2014 z większą siłą. Chociaż sama choroba nie stanowi zagrożenia dla
życia, to ona miała ogromny wpływ na jakość życia wskutek stałej niewygody.
Mając za sobą leczenie alopatyczne i homeopatyczne przez 6 miesięcy, ja byłam zmęczona. Jednego
dnia, wracając do domu, zobaczyłam małe kieszonkowego rozmiaru zdjęcie Swamiego leżące na drodze.
Podniosłam go i po chwili obróciłam foto, a na tyle była wzmianka o Wibronice. Odebrałam to jako
natychmiastowa wiadomość od samego Swami.
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Jedyną osobą, o której mogłam myśleć był ten Praktyk, który był nie tylko bardzo luby dla mnie, ale takoż
ktoś, z kim pracowałam bardzo blisko na obozie medycznym w Gurgaonie. Ona wkrótce dala mi lek.
W ciągu pierwszych dwóch dni miałam wybuch infekcji, o którym mi powiedziano, że to norma Ale
wkrótce po kolejnych 2 tygodniach ja byłam kompletnie wyleczona. Nie było oznak jej. Teraz już minęło 6
miesięcy, a ja kontynuuję beztroske życie!
Swami podał mi znak, lek i wyleczenie.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Zatrucie pokarmowe, IBS 11968...Indie
U kobiety (60-letniej) wystąpiły objawy ostrego pokarmowego zatrucia po zatrzymaniu funkcji. U niej było
takoż podrażnienie jelita grubego prawie dekadę. Nie była zdolna nawet połykać wody, kiedy zgłosiła się
do praktyka.
Praktyk natychmiast podał następujący lek na wodzie:
CC4.1 Digestion tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic…3rd

Pacjentka odeszła, ale po godzinie zatelefonowała aby przekazać że miała 25% poprawy i spytała czy
musi kontynuować branie leku na wodzie. Kontynuowała brania tego samego środka kolejne dwa dni. Jej
wymioty i rozwolnienia ustąpiły kompletnie i ona była zdolna spożywać lekkostrawną dietę bez
jakichkolwiek obaw.
A takoż zawiadomiła o znacznej poprawie jej (IBS (podrażnienie jelit) i nie zgłaszała się do szpitala w tym
czasie. Wskutek jej przewlekłego IBS, ona była regularnie hospitalizowana na 1-2 dni przy najmniejszych
problemach z żołądkiem.
Komentarz Praktyka:
Słuchanie tego sprawiło mi ogromną radość i satysfakcję.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Guzek nadgarstka 11572...Indie
27-letnia kobieta zgłosiła się z bolesnym guzkiem prawego nadgarstka 15 września 2014. Miała go 6
miesięcy. Jej zastosowano:
CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic +
CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies...3rd, 5 kulek w 200ml wody

Z łaski Swamiego, chora przyszła następnego dnia mówiąc, że ustąpił ból. Po zażywaniu remedium przez
8 dni guzek ustąpił w 100%, jak widać na zdjęciach poniżej (przed wibro – po lewej; po wibro po prawej
stronie) Pacjentka była bardzo szczęśliwa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Zapalenie stawów 02817...Indie
Praktyk pisze: Jednym z problemów, który leczymy pomyślnie jest zapalenie stawów. Możliwie moje
własne bardzo ostre zapalenie stawów uwrażliwiło mnie na tę chorobę, że współczułem dotkniętym
chorobą. Za każdym razem przy robieniu remedium odczuwałem obecność Pana.
Jedna z pacjentek 49-letnia, zwróciła się bo cierpiała na chroniczne zapalenie stawów przez 7 lat. Ona
miała okrutny bol w kolanach, łokciach i barkach. Jej sen był zaburzony i ona była bardzo osłabiona. Jej
lekarz powiedział jej, że ona choruje na reumatoidalne zapalenie stawów. Dostawała zastrzyki w kolana,
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oraz 2 tabletki paracetamolu (1g) dziennie i stosowała jeden ajurwedyczny olejek. Lekarz radził jej zrobić
operację kolana. Przyszła do nas ze łzami w oczach. Jej zastosowano:
CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3
Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue...3rd

Po 15 dniach, gdy przyszła po uzupełnienie leków, powiedziała, że ból zredukowany o 70%, i ona
obchodzi się bez przeciwbólowych oraz dobrze śpi. Po kolejnych 2 miesiącach bóle ustąpiły, ale pozostał
lekki dyskomfort. Po 4 miesiącach ona była kompletnie wyleczona.
Ten przypadek był takoż krótko wspomniany w książce międzynarodowej konferencji 2014 roku.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Artretyzm, nieregularna miesiączki i PCOD 02817...Indie
Kobieta 43 lat, skarżyła się na bóle w plecach i stawach. Chorowała na artretyzm 2 lata. Miesiączka u niej była
takoż nieregularna. U niej diagnozowano PCOD (zespół wielotorbielowatych jajników) co powodowało ostry
ból brzucha. Wskutek choroby jej życie zmieniło się na gorsze. Była niezdolna nawet na uczesanie włosów.
Miała ogromne trudności w wykonaniu codziennych czynności i cale jej gospodarstwo było zaburzone.
Próbowała leczyć się alopatycznymi i naturopatycznymi lekami, ale nic nie pomogło. Zostawiła nadzieję na
poprawę. Zostawiła wszystko Bogu i nasz Baba zapewnił jej Wibronikę. Ona dostała:
CC3.7 Circulation + CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC15.1 Mental &
Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…3rd

Po 2 dniach telefonowała aby powiedzieć że nie potrzebuje już więcej przeciwbólowych. A po 15 dniach
miała bezbolesny okres. Odtąd miała normalną miesiączkę. Za miesiąc ból stawów u niej zmalał o 50% i
po 2 kolejnych miesiącach życie stało normalnym. Artretyzm był kompletnie wyleczony przez 7 miesięcy.
Skoro artretyzm wkroczył do jej rodziny, to ona bierze podtrzymującą dawkę następującego kombo:
CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC20.3 Arthritis…1rd

Ten przypadek krótko wspomniany w książce Międzynarodowej konferencji 2014 roku.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Żółtaczka u noworodka 02817...Indie
Nowonarodzony chłopczyk miał żółtaczkę, która rozminęła się u niego w kilka godzin po urodzeniu. Jego
waga była poniżej 1 kg. Znajdował się w inkubatorze. Mleko jego matki było pobierane i dostarczane jemu.
Lekarze nie mieli nadziei na jego przetrwanie.
Babcia niemowlaka przybiegła do Dharmakshetry i dostała następujące remedia, które musiały być
przekazane jego matce:
CC4.11 Liver & Spleen + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic…3rd

Ponieważ one były otrzymywane z mlekiem matki i dawane niemowlakowi, to był to najlepszy sposób
przyjęcia ich dla noworodka. Przygotowaliśmy również ten środek w wibuti dla włożenia w inkubator
dziecka. Po 24 godzinach dziecko zaczęło nabierać wagi i zaczęło trawić mleko. Po 10 dniach waga
dziecka zwiększyła się do 2,2 kg i on był wypisany ze szpitala. Dziś jest on zdrowym 3-latkiem.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Hypothyroidism, obrzęk stop, ból stawów, nietrzymanie moczu, chory umysł 02817...Indie
Praktyk pisze: Spotkaliśmy 73-letnią kobietę w domu wspólnego znajomego, który zażywał wibrośrodki.
Kobieta cierpiała na różne choroby ostatnie 15 lat: poczucie pieczenia w podeszwach stop i obrzęk stop i
palców, była niespokojna oraz miała bardzo niską samoocenę, występowało zatrudnione chodzenie i nie
mogła właściwie poruszać rękoma wskutek bólu. Przez 5 lat utrzymywał się ból kolan, nietrzymanie moczu
oraz niedoczynność tarczycy. Dostawała leczenie alopatyczne w ciągu wielu lat, ale jej stan nie polepszał się.
Ona ciągle obwiniała siebie, że nic jej się nie udaje, przybierała na wadze i była wściekła na wszystko. Unikała
wychodzenia z domu, bo miała nietrzymanie moczu. Pani płakała i trzymała moje ręce w nadziei, że Bóg
wyleczy ją za pomocą wibronicznych środków, o których ona dowiedziała się od przyjaciół. Po rozmowie z nią
dowiedziałem się, że ona miała problemy w małżeństwie, była w separacji, ale mieszkała w tym samym domu
przez blisko 20 lat i dla mnie stało oczywistym, że to było przyczyną jej choroby.
Na początku swojego leczenia ona zażywała 12 różnych alopatyczny tabletek dziennie. Powiedziałem jej
nie przerywać leczenia alopatycznego bez konsultacji z lekarzem i dałem jej:
CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC6.2 Hypothyroidism + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic +
CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis…3rd
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Byłem zdziwiony, gdy pacjentka zatelefonowała po 4 dniach i powiedziała, że przestała brać wszystkie
alopatyczne leki i czuje się bardzo dobrze. Oceniła, że ma 50% poprawę wszystkich objawów. Powiedziałem
jej znowu nie przerywać branie alopatycznych leków bez konsultacji z jej doktorem. Ale ona nie zgodziła się.
Po 15 dniach, kiedy przyszła po uzupełnienie miała 70% poprawy. Powiedziała mi, ‘Teraz życzę sobie
tylko tych magicznych kulek’ (tak nazwala kombo). Po miesiącu od pierwszej wizyty czuła się całkiem
normalnie za wyjątkiem lekkiego bólu ciała. Ten takoż ustąpił po następnych kilku tygodniach. Obecnie
śpi właściwie i jest bardzo szczęśliwą damą. Kontynuuje branie remediów, nazywa je Amrita (nektar).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Zapalenie nerwu wzrokowego i jaglica 02817...Indie
Praktyk pisze: Proszono nas leczyć młodego człowieka 23 lat z poważnymi problemami oczu. U niego
było diagnozowano przez lekarza zapalenie nerwu wzrokowego i jaglicę, które on miał przez ostatnie 6 lat.
Był na steroidnych kroplach i tabletkach. Zdolność do kontynuowania studiów była zakłócona. Mieszkając
w Mumbai, on był niezdolny grać na świeżym powietrzu wskutek zanieczyszczeń. Przyzwyczaił się płakać
i był bardzo smutny, bo jego oczy były zawsze czerwone, bolesne i mokre. Jego doktor sugerował
wyjechać z Mumbai, bo klimat był bardzo gorący, ale to było niemożliwe odkąd jego ojciec miał biznes
tam. Pacjent z nikim nie rozmawiał oraz nie chciał gdziekolwiek wychodzić. W zamian jemu udało się
prowadzić nauczane w domu. Jego matka powiedziała nam jego historię i jemu dano:
CC3.7 Circulation + CC7.3 Eye infections + CC7.6 Eye injury + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional
tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + a nosode of his steroids (prepared with the SRHVP machine)…3rd

Take same kombo było przygotowane w różanej wodzie jako krople do oczu. Po 2 dniach
zaczerwienienie i wydzieliny z oczu oraz pieczenie w oczach zmalało o 50%. W następnych 10 dniach on
powiedział, ze czuje się doskonałe z wyjątkiem lekkiego dyskomfortu w oczach po południu. Występowało
ponad 90% poprawy jego choroby. On wyglądał bardzo szczęśliwym. Po miesiącu objawy kompletnie
ustąpiły i on poczuł się naprawdę dobrze. Pacjent kontynuuje branie remediów 1rd rano i takoż kropli do
oczu 1rd jako dawka podtrzymująca.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Chroniczny ból pleców i rwa kulszowa 02892...Australia
48-letnią kobietę z chronicznym bólem pleców i karku przez 20 lat, zgłoszono do praktyka przez
wielbiciela Sai w lutym 2014. Ona też narzekała na rwę kulszową i pieczenie w stopach. Ona wskazała
jako możliwą przyczynę bólu pleców mogło być znieczulenie zewnątrzoponowe przy porodzie. Ale takoż
nadmieniła, że w wieku 19 lat miała wypadek samochodowy, kiedy wylądowała na kości ogonowej.
Powiedziała praktykowi, że wypróbowała ‘wszystkiego’ przez lata włączając jogę, rozciąganie,
fizykoterapię, pływanie, alopatyczne i homeopatyczne środki, ale z krótkotrwałym polepszeniem.
18 lutego jej zastosowano:
CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive
tissue + CC20.5 Spine…3rd

Po 5 tygodniach wróciła 29 marca, zgłaszając niewielkie zmiany, ale wskutek niezrozumienia ona
zażywała 3 kulki naraz tylko rano. Nieporozumienie było skorygowane. Skoro pacjentka zgłaszała takoż
smutek i opustoszenie, bo znajdowała się daleko od swojej rodziny, to do jej leczenia było
dodane CC15.1 Mental & Emotional tonic.
Siedem tygodni później, 20 maja, wróciła i stwierdziła, że po raz pierwszy za 20 lat ona wyzbyła się bólu.
Była ostatnio bardzo zajęta wykonaniem jej zwyklej jogi i rozciągania, ale brała Wibronikę Sai pobożnie i
teraz kompletnie wyzdrowiała.
Nawet Jeśli symptomy u chorej ustąpiły, to Praktyk poradził jej kontynuować branie remediów ze względu
na długi okres chronicznego bólu pleców. W kwietniu 2015 roku ona jeszcze brała wibroleczenie,
przychodząc w regularnych odstępach, a takoż przychodzi dla wsparcia i pocieszenia, bo jej partner zmarł
na raka płuc. On nie stosował żadnej formy alternatywnego leczenia.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11. Wysypka i Swędzenie 02892...Australia
47-letni człowiek skarżył się na bolesne i piekące uczucia na ciele od wysypki. Powiedział, że odczuwa ją
jak igły wbijające się w skórę, bardzo bolesne i swędzące. Wysypki zaczęły się 2 lata temu, przychodzące
i odchodzące w tym okresie i obecnie nawróciły 2 miesiące temu, rozprzestrzeniając się po ciele (patrz
lewy bark i górną część ramienia na foto poniżej po prawej)
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On próbował wiele różnych kremów i metod, włączając alopatię ponad 2 ostatnich lata i osobliwie w
ostatnich 2 miesiącach, ale bez sukcesu.
On 1 February 2015 praktyk zastosował jemu:
CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.4 Stings & Bites + CC21.6 Eczema...3rd

Dla zewnętrznego użytku pacjent używał takoż remedium zmieszane z wibuti w oliwie pierwszego
tłuczenia. Jemu było zalecono stosować jego 2rd i kiedy bardzo swędzi i boli.
Już Wkrótce, 3 lutego 2015 roku, po 2 dniach leczenia pacjent zawiadomił o polepszeniu z redukcją
swędzenia i bólu. Remedium czyniło cuda i po miesiącu skórne problemy kompletnie ustąpiły (patrz foto
na dole po lewej)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12. Halitosis (cuchnący oddech) 03119...Grecja
50-letni pan cierpiał z powodu cuchnącego oddechu od samego dzieciństwa. To powodowało jego
niepokój, gdy ktoś był obok. 5 października 2013 roku on dostał:
CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC19.5 Sinusitis...3rd

W ciągu miesiąca problem zredukowano do 70%, a pod koniec drugiego miesiąca on był całkiem
wyleczony. Odtąd dawkę jemu zredukowano do 1rd, którą on brał do czerwca 2014 roku prewentywnie.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13. Zwyrodnienie stawów kolana 12051...Indie
W marcu 2014 75-ltetni pan, który był przyzwyczajony chodzić 1-2 km dziennie, raptem odkrył, że nie
potrafi chodzić. On nie mógł wyprostować prawej nogi, miał ostry ból w obszarze kolana i kuśtykał z
dużym trudem. Po badaniach i skanowaniu, rentgenie i rezonansie u niego było wykryto zwyrodnienie w
prawym kolanie. Jemu zostały przepisane leki alopatyczne, ale nie otrzymano ulgi nawet po miesiącu.
Wtedy on poszedł do innego lekarza, który przepisał kombinacja biopeptyd, kolagen oraz sól sodową
kwasu hialuronowego dla brania raz dziennie przez 60 dni.
Na ten staw było takoż przepisane kombo wibroniczne:
CC12.1 Adult Tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4
Muscles and Supportive tissue + CC20.5 Spine…4rd
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Po stosowaniu tego przez miesiąc miał 60% poprawy. Potem jemu też podano te same kombo z szczyptą
wibuti w oliwie dla stosowania na kolano 3rd. Po tym on odczuł nadzwyczajną poprawę. Miesiąc później
on chodził prawie normalnie. Uznał, że olejek z oliwy na kolana podwoił efekt i doprowadził go do
szybkiego wyzdrowienia.
Po takim polepszeniu jego lekarz takoż zredukował dawkę leków, które zalecił brać raz w tygodniu. Od
grudnia 2014 roku pacjent zaczął brać kombo na zwyrodnienie stawów 2rd i używać kombo w olejku 1rd..
Jest bardzo szczęśliwy, że teraz wróci do normy, co wydawało się niemożliwe kilka miesięcy temu. On
odczuwa wdzięczność naszemu ukochanemu Bhagawanu za Jego ogromną Łaskę.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14. Zawroty głowy 12051...Indie
48-letnia kobieta miała mocne zawroty głowy. Innymi objawami były intensywne nudności, wymioty i brak
równowagi podczas chodzenia. Zgłosiła się do neurochirurga, który przepisał alopatyczne leki. Brała je
przez rok bez żadnego efektu. Potem poszła popytać o Wibronice Sai i skonsultować się z praktykiem. Jej
zastosowano:
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.7 Vertigo…3rd

W ciągu tygodnia objawy zmalały o 90%. Dalej w ciągu miesiąca wróciła do normy i to utrzymuje się już
około 6 miesięcy. Kontynuuje branie remedium 1rd. Jest wdzięczna naszemu ukochanemu Babie za jego
wspaniale i cudowne uzdrowienie.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
15. ZUM, Astma 02707 & 02766...UK
28 kwietnia 2014 roku siostrzeniec praktyka (46-latek) przyjęty do szpitala z mocnymi wymiotami On miał
wiele chronicznych problemów zdrowotnych, na które brał leki alopatyczne. Nie mógł chodzić czy mówić,
cierpiał na padaczkę, przykurcz ręki oraz zapalenie stawów nóg. Miał kłopoty z oddychaniem wskutek
astmy i alergii, a takoż trudności przy połykaniu. Jednak był w stanie komunikować się, jako szczęśliwa i
kochająca dusza. Był bardzo zestresowany i chory w szpitalu, i nie mógł spać.
1 maja jego ciotka, wibropraktyk, przybyła w szpital o 8.30 po południu i pacjenta przeniesiono do
spokojnej sali, gdzie on był nadal chory i bardzo zestresowany. Jego ciotka uspokoiła go i uczyniła go
bardziej bezpiecznym i spokojniejszym. O 10 wieczorem lekarz zgłosił ciotce, że pacjent ma ostrą infekcję
układu moczowego. Doktor powiedział jej wielokrotnie ‘Nawet bardzo zdrowy człowiek mógłby mieć
trudności z wyzdrowieniem, i szczególnie z takimi problemami, które ma pacjent’. Lekarz powiedział, że
on zrobiłby dla niego najlepiej i przepisał bardzo mocny antybiotyk, ale ciotka odczuwała, że doktor mniej
więcej nie ma większej nadziei na jego wyzdrowienie.
Niemniej jednak, ciotka skupiła się na pracy Wielkiego Uzdrowiciela i zaufała, że wszystko będzie dobrze.
Z tym pozytywnym nastawieniem i wiarą w Boga ona podzwoniła do swojego męża – takoż praktyka
Wibroniki Sai – i poprosiła go zacząć transmisję następującego remedium przez SRHVP:
Dla traktu moczowego:
#1. CC13.2 Kidney & Bladder infections…6rd

Dla systemu oddychania:
#2. "Breathe Well" (CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough
chronic)…6rd

W tym dniu pacjent wymiotował za każdym razem przy piciu, ale nie tak mocno jak wcześniej. W tym dniu
on zjadł trochę Weetabix’u (zboże) podanym przez jego ciotkę i potem po raz pierwszy od przyjazdu do
szpitala dobrze spał. Nie jadł obiadu, ale zjadł kolację i od 3 kwietnia jadł wszystkie posiłki dobrze i nie
było więcej wymiotów.
Jego ciotka była przy nim od 8:30 rano do 17:30 po południu, kiedy jego pielęgniarka przyjmowała nocny
dyżur. Jej cicha obecność przyniosła spokój Boskiej Miłości i Światło wraz z czuła miłością opieki oraz z
wibośrodkami zapewniły jemu kompletne wyleczenie, więc pacjent mógł być wypisany ze szpitala 6
kwietnia.
Pacjent zmniejszał swoje wibroleczenie w następujący sposób: Kontynuował branie #1 3rd przez
następne 3 dni, dalej 2rd na 3 dni, potem 3rt w następnym tygodniu i 1r na tydzień kilka tygodni. Praktyk
kontynuował transmisję jemu krótkich kursów tych remediów periodycznie jako środek prewencyjny.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7

16. Infekcja odbytu u psa 11572...Indie
7 ½ - letnia suczka Golden Rertievertriever zwana Zaira dostała ostrej analnej infekcji. Ropa sączyła się
stale z odbytu do otaczającego obszaru. Nie było gorączki, ale była ospała i apatyczna. Ropnie wokół
zainfekowanej zony dawały obrzydliwy zapach. Żadnych alopatycznych czy innych środków nie użyto..
23 kwietnia 2015 roku Praktyk leczył infekcję następująco:
#1. CC1.1 Animal tonic + CC4.4 Constipation + CC21.11 Wounds & Abrasions…6rd
#2. CC4.4 Constipation + CC21.11 Wounds & Abrasions…6rd, stosować zewnętrznie na wodzie

Na drugi dzień leczenia sączenie zatrzymano. Jednak chorobliwość i oznaki infekcji były jeszcze
widoczne. Kontynuowano stosowanie remediów. Po 4 dniach miała 40% poprawy. Na 7 dzień środki
zewnętrzne zredukowano do 3rd i po 10 dniach leczenia pies był uleczony w 100%.

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

 Profile Praktyków 
Profil Praktyka 02817...Indie

Wiele detali o tym, jak my z mężem przyszli do wibropraktyki
opisano wcześniej na naszym profilu w sprawozdaniu z Pierwszej
Międzynarodowej Konferencji po Wibronice (Styczeń 2014).
Podsumuję - mieszkałam w Mumbai przez ostatnie 37 lat. Miałam
prosperujące i duchowe życie do 2003 roku. Ale złe wydarzenie
zmieniło życie i pozostawiło mnie zdewastowaną. Cierpienie
psychiczne i siedzący tryb życia doprowadziły do artretyzmu w
2004 roku. Leczenie medyczne i inne nie dały ulgi. Przyjaciel
wprowadził do Wibroniki i zostałam uleczona.
Widząc cudowne wyniki Wibroniki, mój mąż i ja oferowali się jako
przyszli wibropraktycy. Dostaliśmy okazję uczęszczać na Warsztaty
Wibroniki aby zostać Asystentem Wibropraktyka w Dharmakszetrze w
Mumbai w maju 2009 roku. Mamy kwalifikację Starszego Praktyka od
kwietnia 2011 roku po naszej pierwszej wizycie Prashanti Nilayam.
Pierwszym pacjentem, którego leczyliśmy za pomocą naszej maszynki SRHVP był chłopczyk ze stacji
kolejowej w Prashanti Nilayam, który cierpiał na wysoką gorączkę i bóle w ciele. Dzięki leczeniu jego
gorączka spadła w ciągu jednej godziny i on odczuł głód. To jest taki dobry znak; To nas bardzo ucieszyło.
Zawżdy będąc w Prashanti Nilayam odczuwamy je jako ocean miłości i pokoju.
W lipcu 2011 roku skończyliśmy Wszechindyjski kurs Szkolenia Nauczycieli w Parthi. Początkowo
asystowaliśmy innym nauczycielom na warsztatach w Nagpur i Jabatpur, aby zdobyć doświadczenie.
Teraz przeprowadziliśmy wiele warsztatów samodzielnie i przeszkoliliśmy ponad 80 AVPs/JVPs. Dziś
razem z moim mężem jesteśmy oddani wibropraktykom i nauczycielom Wszechindyjskiej szkoły Wibroniki.
Odczuwamy, że jako zespół mąż-żona możemy być mocniejszą drużyną. Cieszymy się, pomagając
szerzyć błogosławieństwo Wibroniki w innych regionach Indij. Trening innych wibropraktyków, pomaga
nam polepszyć naszą praktykę, bo odkryliśmy, że uczymy się sami, przez trening innych. Newsletter.
Braliśmy udział w udzielaniu wibrośrodków dla ponad 12000 pacjentów w ostatnich 7 latach, generalnie
osiągając od 80 do 90% pozytywnych wyników. Regularnie uczęszczamy do bezpłatnej wibrokliniki w
Dharmakshetra w Mumbai w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca.
Oto kilka refleksji z naszej praktyki: W ciągu ostatnich 7 lat odczuwamy, że nasza zdolność
diagnozowania ewoluowała, lepiej rozumiemy problemy chorych, w Mumbai, jak i w innych metropoliach
występuje duże zanieczyszczenie. Wskutek długich godzin dojazdów pracujące ludzie są zestresowane.
To powoduje większe zmęczenie. Oraz wpływa na mentalne i fizyczne zdrowie. Ale Baba ma swoje
sposoby. On odsyła ludzi, których chce, aby my je leczyli. Nasz cel – leczyć jak najwięcej.
Bycie praktykami pomaga nam uświadomić naszą prawdziwą naturę jako kochających Boga dzieci. Dzięki
Wibronice odczuwamy, że nam dana okazja być częścią kochającej Boga Boskiej posługi. Po praktykowaniu
Wibroniki zaczęliśmy rozumieć ludzkie cierpienie w lepszy sposób. Odczuwamy, że zamiast sympatii nasze
pacjenci potrzebują więcej miłości i pocieszenia. Dla wielu pacjentów, jak zobaczyliśmy, ze zmiany w ich trybie
życia przez nasze proste, pozytywne podejście pomaga im prowadzić zdrowe życie i bardziej cieszyć się nim.
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Jednym z pacjentowi, który zainspirował nas, jest niemowlak chory na żółtaczkę (patrz historię niżej).
Jego babcia nazywa swojego małego anioła ‘Dziecko Baby’ odkąd on był uratowany dzięki Wibronice.
Zawżdy, gdy słodko uśmiecha się do nas, odczuwamy dopingowanie dążyć do celu w służeniu wszystkim
przysłanym przez Pana. Teraz my odczuwamy obecność Baby zawsze.
Odkryliśmy to, że jest bardzo korzystne zrobić spersonalizowane wibro przy trudnych problemach za
pomocą SRVHP. W niektórych przypadkach, dając nozod antybiotyku, który pacjent przyjmuje, jest
bardzo korzystne. Pierwsze – usuwa poboczne efekty, a drugie – może działać jak sam antybiotyk.
Muszę wspomnieć, że przypadki i inne informacje zawarte w książce konferencji po Wibronice zapewniają
dobre wsparcie dla pacjentów. Kiedy pacjenci czytają książkę konferencji, to mają większe zaufanie do
Wibroniki i ich zwiększona wiara daje lepsze wyniki.
Przy zarządzaniu pacjentami zawsze radzimy innym praktykom utrzymywać ścisłą dyscyplinę przy
zapisywaniu dat i innych detali w dokumentacji pacjenta. Ale tak samo ważne, mówimy praktykom, że
pacjenci powinni czuć się szczęśliwi zwracając się do was. My takoż zachęcamy praktyków, których
trenujemy, do czytania swoich książek po Wibronice.
Błogosławieństwa otrzymywane przez nas od wibropraktyki są bardzo wielkie dla obliczenia. Jesteśmy
wdzięczni, że możemy oferować tą miłosną służbę.
Prypadki do publikacji :
 Zapalenie stawów
 Artretyzm, nieregularna miesiączki i PCOD
 Żółtaczka u noworodka
 Hypothyroidism, obrzęk stop, ból stawów, nietrzymanie moczu, chory umysł
 Zapalenie nerwu wzrokowego i jaglica

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktyka 02892...Australia
Mam doświadczenie w pielęgniarstwie i położnictwie, studiuję, aby stać
nauczycielem pięciu Ludzkich Wartości według nauk Swamiego. Piszę takoż
książkę na podstawie praktycznego duchowego nauczania Swamiego.
Byłam wierną wielbicielką Bhagawana Sri Sathya Sai Baby od 1999 roku. Na
Guru Poornima w 2013 roku dowiedziałam się o Wibronice Sai i instynktownie
wiedziałam, że to będzie moją sewa. Złożyłam aplikację i miałam spotkanie z
Dr Aggarwalem. Aggarwal. Kazano mi złożyć zapytania w Internecie w
Australii i wrócić na kurs. Wiedziałam, że to jest mój sposób pomagać ludziom,
więc postanowiłam tu i teraz wrócić na urodziny Swamiego w listopadzie i
zrobić kurs. Ukończyłam go w 2013 roku. W listopadzie 2015 roku przybyłam
znowu na kurs dla seniorów. Moim przyszłym celem jest zrobić kurs dla
trenerów. Czuje się niesamowicie błogosławioną wykonując sewę dla
Swamiego. A do mnie wraca Łaska niewymowna.
Cuda, które czyni Wibronika Sai pokazują nam Łaskę ukochanego Pana, który
nigdy nie przestaje zaskakiwać mnie. Ja byłam takoż błogosławiona
ogromnym zadaniem być Koordynatorom Wibroniki Sai w Australii. Co to za
przedsięwzięcie jest! Australia jest ogromnym krajem, więc potrzebujemy
nauczyć wiele praktyków tutaj.
Obecnie leczę Wibroniką Sai pacjentów z całej Australii. Komunikuję przez telefon, Skype i/lub e-mail i
przesyłam remedia. Moje doświadczenie jako Praktyka jest takie, że wielbiciele biorą ich środki religijnie,
kiedy inni oczekują lub żądają natychmiastowego wyleczenia (ogólna zachodnia tendencja), to tłumaczę
chorym, że ich leczenie może zając trochę czasu. Mówię klientom o przypadkach, potrzebujących
wydłużonego okresu leczenia, tzn, pacjent cierpiał na dwubiegunowe zaburzenie przez 25 lat i był leczony
praktykiem02640...Indie, i co zajęło rok dla wyleczenia, mógł zostawić wszystkie 18 alopatycznych leków i był
szczęśliwy. Chociaż pacjenci uświadamiają, że leczenia może potrwać, ale na poziomie praktycznym jest
to inna historia.
Chociaż mówiono nam ‘Wibronika Sai jest gotowa dla ludzkości, ale ludzkość nie jest gotowa dla
Wibroniki Sai’, Swami stale kieruje do mnie pacjentów potrzebujących rozmowy i wysłuchania i opieki.
Wszyscy oni są nadzwyczajnie wdzięczni, że wibroniką jest oferowana bezpłatnie.
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Ja również łączyłam Wibronikę Sai z pracą nad nowym wzorem myślenia według Louise Hay, jak to
podano w jej książce ‘Możesz Uzdrowić Swoje Życie’. I napisałam nowy wzór myślenia dla pacjentów na
kolorowym kawałku papieru, bo kolory są ważne w naszym życiu też, i dodałam naklejkę kolorowego
motylka. Poradziła im powtarzać tę ‘mantrę’ podczas brania remediów albo kiedy zechcą.
Dołączyła do duchowego centrum w miejscu zamieszkania. To centrum jest otwarte dwa razy w tygodniu.
Stały potok gości przechodzi przez niego, więc uznałam, że on będzie stałym źródłem pacjentów.. Duchowe
centrum dało mi nowych przyjaciół w życiu, z tym samym celem i interesami pomoc w cierpieniu innym.
Żadne słowa nie opiszą potoku błogosławieństwa Sai dla mnie. Wierzę, że jest zaszczytem wykonywać
pracę Sai. Jak mówi Swami ‘Wykonujcie moją pracę, Ja wykonam waszą’. Jak to prawdziwe I jak
błogosławieni jesteśmy będąc częścią ‘cichej rewolucji i Jego wojownikami! Jestem pokornie wdzięczna.
Om Sai Ram
Prypadki do publikacji :
 Chroniczny ból pleców i rwa kulszowa
 Wysypka i Swędzenie Wysypka i Swędzenie

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktyka 02901...Italia
Praktyk02494…Italy: pisze: Praktyk02901…Italy zaczęła naukę gry na skrzypcach w
Konserwatorium Abaco w Weronie, ale po zapisaniu się na kurs śpiewu
operowego ona odkryła swoje prawdziwe powołanie. Po ukończeniu z
wyróżnieniem w 1953 roku miała debiut w 1984 roku w głównej roli w
operze Gluka ‘Orfeusz’ w Spoleto. Cieszyła się wybitną karierą, która trwała
ostatnich 25 lat, kiedy śpiewała w czołowych Włoskich i zagranicznych
teatrach. Praktyk obecnie wykłada śpiew w Konserwatorium w Weronie, I
często prowadzi klasy mistrzowskie w Italii i za granicą (osobliwie w Japonii,
oraz Salzburgu w Austrii). Od 1992 roku ona wspiera jej byłego nauczyciela.
W 1996 roku ona zorganizowała akademię artystycznej edukacji w Weronie
(Academy Artistic Karios, Verona) dla śpiewaków, aktorów i tancerzy, która
obecnie oferuje zajęcia otwarte na rozwój świadomości ciała holistycznego
charakteru dźwięku i ruchu w celu głębokiej wewnętrznej
eksploracji.
Praktyk02901…Italia pisze: Napotkałam Uzdrawianie Wibroniczne Sai Ram ponad 10 lat temu dzięki drogiemu
przyjacielowi i koledze Praktykowii02494…Italia który prowadził mnie w tej cudownej podroży razem z żoną,
pracująca w zespole mąż-żona. Dzięki Wibronice mogłam leczyć siebie i takoż główne choroby i członków
rodziny z zadziwiającymi wynikamiю Przez ponad pięć lat byłam praktykiem.
Dziękuję Bogu za tę nadzwyczajną możliwość uzdrawiania, którą On dał nam. Otworzyłam swoje serce
calkowicie do tej terapii i poświęcam swój możliwy czas z radością tym, kto potrzebuje jej więcej.
Wibronika produkuje ważne wyniki nie tylko na fizycznym, ale i na mentalnym poziomie, więc często
obserwuję zmiany w charakterze pacjentów i w sposobie powiązania ich z życiem po tej terapii. Bóg
przejawia swoją wielkość na wiele sposobów i to jest jednym z namacalnych przykładów.

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

 Kącik Odpowiedzi 
1. Pytanie: Regularnie odsyłam mój odczyt miesięczny, ale zawsze jest to zajęcie czasochłonne wracać
do miesięcznych zapisów pracy dla sewy i ilości pacjentów leczonych w ciągu miesiąca. Proszę
uprzejmie o sugestię jak ułatwić wykonanie tego?
Odpowiedź: Utwórz siedem kolumn z nagłówkami jak pokazano niżej:
Data
Godziny Nowe Pacjenci Stare Pacjenci Zwierzęta. Rośliny
1.4.15
2.5
1
3
1
6
3.4.15
.........
30.4.15
Total

0.5
........
3.5
31

0
.......
2
24

1
.......
1
15

10

0
.......
0
5

6
.......
3
99

Pod koniec każdej sesji uzdrowienia zapisz odpowiednie liczby jak pokazano na powyższym
przykładzie. Zaokrąglij godziny do najbliższej pół godziny. Pod koniec każdego miesiąca po prostu
należy dodać liczby w 5 kolumnach dla kompletowania miesięcznego odczytu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Pytanie: Czasami odkrywam, że wibroremedia nie łagodzą bólu. Czy jest możliwość zasugerować
jakąś alternatywę?
Odpowiedź: Otrzymaliśmy dobre wyniki energetyzując mocny alopatyczny środek przeciwbólowy
Diclofenac. Jednak niektórzy pacjenci brali równocześnie oryginalny lek przeciwbólowy, potem powoli
obniżali dawkę ostatniego nawet do zera. Na dodatek możemy poradzić chorym spróbować myśleć o
bólu w inny sposób, tzn wyobrazić, że ten bol ustępuje, a takoż zaangażować się w ciekawą
aktywność, aby odsunąć umysł od tego bólu. A takoż powtarzać pozytywne twierdzenia mogą pomoc
znacznie, w tym takie stwierdzenia jak: ‘Ja nie mam bólu, nic złego ze mną się nie dzieje, z pomocą
łaski Boga Ja nie mam żadnych problemów’.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Pytanie: Czy podczas stosowania nozodu dla chorego mogę takoż kontynuować jego inne wibroremedia?
Odpowiedź: Lecząc pacjenta nozodem, lepiej dawać tylko nozod i nie dodawać do niego lub dodawać
osobno inne wibrośrodki. W niektórych osobliwych przypadkach nozod może być podawany razem z
innymi wibracjami, ale każdy przypadek musi być traktowany według swoich zalet. Możecie zawsze
sięgnąć po poradę specjalisty, napisawszy do naszej grupy badaczy na comboQueries@vibrionics.org

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Pytanie: Niektóre z moich chorych piją wodę z miedzianych lub srebrnych naczyń. Czy jest to
problemem podczas brania Wibroremediów?
Odpowiedź: Picie wody z miedzianego lub srebrnego naczynia może być korzystne dla zdrowia
każdego i dobrą nowiną jest to, że nie neutralizuje wibrośrodków zażytych poprzednio. Wibroremedia
należy utrzymywać osobno. Wibroremedia nigdy nie powinny być przygotowywane w metalowych
naczyniach, lub kontaktować z metalowymi narzędziami, bo metal będzie odprowadzał wibracje.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Pytanie: Sugerowano mi ostatnio, że nie należy pisać nazwy choroby na butelce z remediami. Co
byłoby najbardziej właściwe do napisania na etykiecie?
Odpowiedź: Najprostszym sposobem prowadzenia ewidencji jest przydzielenie każdemu choremu
numeru referencyjnego jego pierwszej wizyty. Numer może być napisany na etykiecie. Przy kolejnych
wizytach jest bardzo łatwo wrócić do poprzedniego zapisu, jeśli zapisy są przechowywane w
numerycznym porządku. Proszę nie pisać na etykiecie nazwy choroby. Kiedy dwie czy więcej butelek
dawane, to niektóre pozytywne dane można napisać jak “Lepsze samopoczucie”, „Leczy ból”, „Spokój”,
zależnie do problemy, co pomaga rozróżniać butelki. Jeśli leczycie więcej niż jedną osobę z tej samej
rodziny, to piszcie inicjały pacjenta na etykiecie.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Pytanie: Instrukcja nakazuje pić około 8-12 filiżanek wody dziennie. Jedna pacjentka miała mięśniaki
macicy, które naciskały jej na pęcherz moczowy i utrudniały oddanie moczu. Powiedziała mi, że picie
dużej ilości wody pogarszało jej problemy w znacznym stopniu. Niektórzy inni pacjenci pytali mnie, czy
jest konieczne pić dokładnie 8-12 filiżanek wody dziennie. Czy mogę tylko poradzić robić jak potrafią
najlepiej?
Odpowiedź: Bardzo ważne jest wypłukiwanie toksyn i picie dostatecznie wody, co spowoduje szybsze
usuwanie toksyn. Inną dobrą racją dla picia 2-3 litrów wodzy dziennie podczas brania remediów jest ta,
że przy ostrym oczyszczeniu organizmu ono będzie łagodniejsze, bo toksyny będą wydalone szybciej.
Możecie powiedzieć pacjentom robić to jak najlepiej i delikatnie zachęcić ich pic trochę więcej niż oni
to robią zwykle. Nie zmuszajcie ich poczuć się winnymi przy żadnych okolicznościach.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Pytanie: Niektórzy z moich pacjentów mają trudności z używaniem popołudniowej dawki, bo pracują.
Oni nie chcą brać całej butelki ze sobą do pracy ze względu na możliwość wystawienia jej na
promieniowanie z komputera/komórki.
Odpowiedź: Aby chronić butelkę z kulkami od na promieniowanie, jedną lub dwie kulki zawinięte w
bibułę papieru można wziąć do pracy. Jeśli stosujecie grubą folię dla ochrony kulek przed
promieniowaniem, to nie pozwólcie foli mieć bezpośredni kontakt z kulkami.

*************************************************************************************************
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Boskie Słowa Mistrza Healerów 
“Człowiek dziś jest ofiarą udręki. Jaka jest przyczyna tej udręki? Brak zadowolenia jest przyczyną.
Bogaty człowiek jest niezadowolony pomimo kumulacji majątku. Udręka powoduje pośpiech i
oboje razem doprowadzają do choroby. Więc Udręka, Pośpiech i tłuste jedzenie są główną
przyczyną dolegliwości sercowych.
Spożycie wielkiej ilości tłuszczu jest przyczyną sercowo-naczyniowych chorób. Lekarze radzą nie
spożywać tłustego jedzenia, które wywołuje nadwagę, powodującą skłonność do chorób serca.
Obecność toksyn takoż wywołuje podobne uszkodzenia. Więc każdy musi jeść umiarkowane
ilości odpowiedniego typu żywności i unikać upajających napojów dla ochrony swojego zdrowia.
Spożycie żywności powinno być stopniowo zmniejszane po przekroczeniu 50 roku życia”
… Sathya Sai Baba, Divine discourse, 21 January 1994

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Można czynić cuda mając czyste serce. Każda praca, która jest rozpoczęta z czystym sercem jest
skazana na sukces. Pieniądze przypływają jeśli praca jest nasączona miłością i poświęceniem"
…Sathya Sai Baba, Divine Discourse, 21 Sept 1994
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf

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

Ogłoszenia 
 France Tours: AVP warsztat 20-21 Czerwiec 2015, kontakt Danielle na trainer1@fr.vibrionics.org
 USA Shepherdstown, WV: AVP warsztat 17-19 Lipiec 2015 i takoż 11-13 Wrz 2015. SVP
warsztat 18-20 Września 2015, kontakt Susan na trainer1@usa.vibrionics.org.
 India Puttaparthi, AP: AVP warsztat 23-26 Lipca 2015, kontakt Hem na 99sairam@vibrionics.org
 UK London: Seminaria odświeżenia 4 Oct 2015 I Coventry: Prezentacja świadomości 12 Lipca
2015, kontakt Jeram na jeramjoe@gmail.com czy telefon na 020-8551 3979
 India Pune, Maha: Odświeżenie i JVP seminaria 10-11 Październik 2015, kontakt Padma na
padmarallabhandi@yahoo.com
 Italy Padua, Venice : SVP warsztat 16-18 Październik 2015, kontakt Manolis na
monthlyreports@it.vibrionics.org

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

Dodatkowo
Fragmenty z Kursu Rocznego Odświeżenia Wibropraktyków, co odbył się 18-go Maja 2014 roku
w Ilford, Essex, UK
1.0 Obecne: 25 practitioners, 3 gości. Dr Jit K Aggarwal, prezentował. Dr Aggarwal podziękował
organizatorowi dnia, Praktykowi02822…UK, za całą jego pracę koordynatora UK I za ogromną energię i
wysiłek, jaki on włożył podczas Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Wibropraktyków w Prashanthi w
styczniu 2014 roku.
1.1 108 Skrzynka Powszechnych Kombo
AAAAASkrzynka musi być przeładowywana co 2 lata. Oni stają się zneutralizowane w tym okresie.
AAAAAElektromagnetyczne promieniowanie wpływa na efektywność kombo. Strzeżcie się elektrycznych
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AAAAAsłupów, podziemnych potoków, telefonów komórkowych i nadajników (najczęściej). Im większa
AAAAAczęstotliwość, tym gorzej ona działa. Bezprzewodowe telefony są najgorsze. Wyłączaj na noc
AAAAAruter/modem w sypialni.
1.2 Czakry


Zdrowie naszych organów zależy od czakr (7 głównych + 2 mniejszych i ponad 300 innych).



Czakry otrzymują energię dla utrzymania bilansu i utrzymują w zdrowiu organy. Jeśli istnieje
blokada czy dysbilans w czakrze, to choroba powstaje w ciele eterycznym i z kolei w organie
fizycznym. Czakry mają kolory i osoby, które mogą zobaczyć czakry, mogą zobaczyć problemy
innych. Rozwój tej zdolności będzie pomocny w praktyce Wibroniki.



Umysł jest przyczyną schorzeń. Swami mówi prosto, ‘Patrz dobrze, bądź dobry i rób dobro’.
Czysty umysł będzie utrzymywał chorobę uwięzioną.



Istnieje 7 naszych Wrogów wewnętrznych – zazdrość, gniew, nienawiść, złośliwość, pycha i żądza.
W swoich nauka Swami mówi w bardzo prosty sposób i zapewnia odpowiedzi. Kontrolujcie jedna
cechę (jednego wroga), a Swami zatroszczy się o reszcie. W tym wieku Kalijugi nie ma znaczenia
co robicie, zachorujecie w określonym momencie.



Mówi się, że idziemy do ‘Złotego Wieku’. Dla niektórych on już jest tutaj. On nastąpi, gdy wszystko
dookoła będzie sprzyjające.

1.3 Nasze myśli


Myśl jest podstawowym budulcem zdrowia lub choroby. Zdrowie zależy od subtelnych energii.
Myśli mogą kreować negatywne wibracje. Są one podobne do klocków, przez które energia
przepływa. Jak tylko będziemy mieć negatywne myśli, to wyślemy negatywną energie w świat i
trudno jest ją zatrzymać.



Powinniśmy kreować pozytywne myśli cały czas, dla których przebaczenie jest najważniejsze Dr
Aggarwal stwierdził, że wszyscy mamy kogoś, kto nas skrzywdził. Prosimy wszystkich pomyśleć o
jednej z takich sytuacji i pozytywnie powiedzieć, że działania tej osoby zostały odpuszczone i
przesłać miłość do tej osoby. Przez przesłanie miłości do osoby usuwasz negatywność. W ciągu
kilku dni powinniśmy dostać odpowiedź i przesłać ją do Dr Aggarwala, opisując odpowiedź, którą
każdy dostał. Komentarz ‘Nawiasem mówiąc, odpowiedź była fantastyczna, bo oni odczuli korzyść
od tego ćwiczenia’.



‘Którym odpuścicie – zapominacie. Jeśli pamiętacie, to znaczy, że nie przebaczyliście. Pamiętając,
że działania były ‘wolą Boga, a nie człowieka jest bardzo silne.



Jesteśmy tu nie dla kontroli czy zmiany innych. Jesteśmy tu po to tylko, aby zmienić siebie. Módl
się do Boga i niech On przejmie kontrolę. Musimy zmienić własną postawę.



‘Nasze serce jest kanapą dla jednego’ – zarezerwowane tylko dla Boga.



Zaproś dobre i pozytywne myśli.



Ostatecznym celem jest podejmowanie środków ostrożności, aby zapobiec chorobie raczej, a nie
branie leków, aby wyleczyć chorobę.

1.4 Działanie myśli na wibroremedia.
Niektórzy pacjenci odczuwają działanie remediów na początku, ale im wydaje się, że nie działają
AApóźniej.
To zależy od następującego:
 Ludzie szukają szybkiego wyleczenia; myślą, że Wibronika jest ‘magiczną kulką’.


Czas trwania musi być brany pod uwagę: Jak długo stosowali oni inne metody leczenia?. Jak one
mogą oczekiwać uzdrowienia w 5 dni? Długotrwale choroby podobne do nawyku, lub podobne do
dojrzałego drzewa; one są głęboko zakorzenione w ciele. Czakry wyprowadzone z równowagi.
Chorzy przychodzą z nierealnymi oczekiwaniami. Dlatego stają się rozczarowani.



Ludzie nie przestrzegają zaleceń i zasad.



Myśli osoby mogą być utrudnieniem dla wyzdrowienia. Ponieważ pacjenci są niecierpliwi i myślą,
że nie otrzymują poprawy, to oni już stwarzają zablokowanie. W tym wypadku im zejdzie jeszcze
więcej czasu dla odzyskania zdrowia.
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Jeśli osoba ma twardą jak skala wiarę, to kreuje pozytywną aurę i energię, więc uzdrowienie
następuje szybciej.
Kluczowe punkty u u pierwotnych pacjentów:
Nie ma potrzeby mówić za dużo. Mówcie krótko o Wibronice – jest ona prosta, bez ubocznych
działań i bezpłatna. Żadnych chemicznych substancji nie używa w uzdrowieniu. Jest ona Łaską
Boga. Powiedźcie im wejść na stronę i przeczytać ostatnie biuletyny, jeśli mają ochotę czytać o
chorobach dotyczących ich na [www.vibrionics.org czy news.vibrionics.org]. Zróbcie dobre notatki
na temat ich stanu, począwszy od najstarszego problemu. Miejcie dobry kontakt z waszymi
pacjentami. Nie zmuszajcie ich myśleć, że jesteście lekarzem.



Nie należy mówić o czasie kuracji. To należy do Boga. Remedia nie są czynnikiem, który leczy.
Bóg jest nim. Powiedźcie im ‘Bądźcie spokojni. Będziecie uzdrowieni’.



Właściwie wyjaśnijcie oczyszczanie
Podsumowanie: Wibronika wpływa na nasze życie. Negatywne myśli zakłócają czakrę, która
wpływa na odpowiedni organ i powoduje chorobę. Musimy przyciągać pozytywne myśli i powoli
zmieniać się.

1.5 Pytania
1.5.1 P: Co powinniśmy robić, gdy znajdziemy się w sytuacji że nie zgadzamy się z przebiegiem wesela, kiedy
alkohol i nie-wegetariańskie jedzenie są serwowane i ludzie tańczą dla przyjemności?
O: [Jeśli nie ustalono inaczej, Dr Aggarwal odpowiada na wszystkie pytania:] Musimy zaakceptować to,
czego inni życzą i przesłać im naszą miłość. Nie możemy zmienić innych. Możemy zmienić tylko siebie i
być przykładem dla innych.
1.5.2 P: Niektórzy pacjenci odczuwają, że remedium działa na początku, ale nie wydaje się, że dzieje się
coś potem. Dlaczego dostajemy takie komentarze i jak sobie z tym radzić?
A: Wyjaśnieniem: Czy ludzie oczekują natychmiastowego wyniku?


Ludzi skłonne do myślenia, że są to magiczne pigułki. Na przykład, osoba z bólem pleców w ciągu
20 lat zgłosiła się do wibroleczenia. Osoba prawdopodobnie brała wiele różnych leków i zabiegów,
które nie działały przez cały ten okres, więc dlaczego ona oczekuje, że wibracje zadziałają
szybciej? Czy pacjent zastanawia się, że biorąc środki w czasie początku choroby, mogłoby być
możliwe łatwiejsze wyleczenie. Choroba teraz zadomowiła się w organizmie przez 20 lat i jest
znacznie trudniej ją leczyć. Podobnie jak dla wyrwania dojrzałego drzewa potrzebny ogromny
wysiłek z usuwaniem wszystkich korzeni w porównaniu z wyrwaniem małego krzaka.



Zakładając, że pacjent działa według instrukcji, inną przyczyną mogłyby być myśli pacjenta. Myśl,
‘Moj stan nie polepsza się’ kreuje negatywną energię i staje się barierą dla uzdrowienia. Tak więc
może to trwać nawet dłużej im działa remedium.



Healerzy i pacjenci z pozytywnymi myślami kreują dobrą energię i przyśpieszają proces zdrowienia.



Ostrożność jest zalecana przy rozmowie z pacjentami o Wibronice. Należy spędzić troche czasu, ale
krótko. Nie podawajcie dużo detali o systemie leczenia, bądźcie profesjonalistami (Nie jesteśmy
lekarzami). Należy powiedzieć im, że on nie koliduje z medycznymi przepisami i leczeniem. A takoż
nie zawiera narkotyków czy chemikaliów i nie ma pobocznych działań od wibro. Poradźcie im
odwiedzić stronę internetową i przeczytać historie, gdzie radzono z podobnymi chorobami jakie są u
nich.



Nie dajemy porad pacjentom o ramach czasowych leczenia, bo sami tego nie znamy. Czas zależy
od wielu czynników, włączając, jak długo trwała choroba, wiek pacjenta, tryb życia chorego,
środowisko itd. W jednym przypadku 15-letni problem został usunięty jedna pigułką, ale w innym
przypadku, to zajęło znacznie więcej czasu. To należy do Boga. Musimy być cierpliwi, aż
remedium zacznie działać.



Problemy ostre nie są tak trudne – one rozjaśniają się w krótkim okresie. Chroniczne problemy
zazwyczaj trwają dłużej, cierpliwość pacjenta jest wymagana.



Ważne jest, aby wykreować dobry nastrój podczas pierwszego spotkania z pacjentem.
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1.5.3 P: A co z pacjentami cierpiącymi od oczyszczenia? Bo oni zgłaszają, że mają więcej problemów niż
przejawiały się na początku.
A: To może wydarzyć się, gdy choroba zakorzeniła się w organizmie i ma wpływ na inne czakry i organy
prowadząc do różnych schorzeń, których sam pacjent może być nieświadom lub nie były rozważane
przez pacjenta; i dlatego pacjent nie wspominał o nich. Używając tej samej analogii, dorosłe drzewo, które
jest wyciągane, może zostawić złamane korzenie ( chorobę) w ziemi (w ciele). Oczyszczenie jest
działaniem, a nie reakcją na wibro. Oczyszczanie jest pozytywne i oznacza, że toksyny są usuwane z
organizmu. Wspierajcie pacjenta i możecie dostosować dawkę zgodnie z typem oczyszczania.
1.5.4 P: Jak poradzić z pacjentami z mentalnymi i fizycznymi chorobami, którzy biorą różne alopatyczne
leki i cierpią od ubocznych działań?
O: Większość leków kontrolujących choroby mentalne powodują powikłania. Aby z tym poradzić należy
przygotować specyficzne remedium (nozod), więc musicie kontaktować ze Starszym Praktykiem (SVP).
Próbkę leku należy dostarczyć SVP dla przygotowania remedium, które będzie działało na poboczne
efekty najpierw. Pacjent musi kontynuować branle leków alopatycznych.
Alternatywnie rozpocznij leczenie od CC17.2 Cleansing, które potrzebuje aby pacjent pił duże ilości wody.
Uprzedź pacjenta o możliwości oczyszczania. Bądź ostrożny, gdy pacjent narzeka na ból w ciele po
początku leczenia remedium. To może być symptomem oczyszczania. Przekonaj się, ze pacjent jest
dobrze poinformowany o możliwości oczyszczania.
1.5.5 P: A co w przypadku przewlekłej dny moczanowej, kiedy pacjent (mężczyzna 50 lat) poczuł się
gorzej przy użyciu wibro, cierpiąc stale od oczyszczania, ale wydawało się, że było lepiej przy użyciu
alopatii (Allopurinol)? Pacjent chorował na podagrę przez 15 lat i jest na specjalnej diecie.. Wskutek
ostrego oczyszczania on bierze Wibronikę tylko z przerwami.
O: Wskutek leku przed oczyszczaniem, pacjent możliwe rozwinął blokadę mentalną. Lęk jest
przeciwnością Miłości. Pacjent musi pokonać jego lęk (wykonując pracę na poziomie mentalnym) i
remedium powinno zacząć działanie.
1.5.6 QP: Jak wiele remediów możemy pomieścić do jednej butelki z pigułkami?
O: Nie istnieje maksimum. Jednak nowi Praktycy muszą przestrzegać tych zasad:


Przy ostrych chorobach możecie połączyć wszystkie remedia aż warunki przejaśnia się w krótkim
okresie. Przy chronicznych, jak na treningu, leczcie jednym, aż przekonacie się, że wiecie co
powoduje oczyszczanie.



Przy łączeniu wielu remediów przekonajcie się że pigułki nie są zbyt nasączone.

1.5.7 P: Jak wiele chorób możemy leczyć równocześnie?
O: Jeśli choroby są z tej samej grupy, to leczcie ich w tym samym czasie Jeśli choroby nie są połączone –
tzn. problemy z okiem i artretyzm – pacjent możliwe dostaje alopatyczne leki na choroby oczu i nic
specyficznego oprócz paliatywnych przeciwbólowych środków na zapalenie stawów. W tym przypadku
moglibyśmy leczyć tylko zapalenie stawów i nie dodawać nic dla oczu.
Najlepiej jest ustanowić priorytety z pacjentem. Możliwe łączenie, ale leczenie nie będzie tak szybkie.
Mamy naturalną uzdrawiająco moc w sobie (Bóg). Skupcie się na jednym problemie. W przypadku
zapalenia stawów ustalcie jak silny jest ból i wtedy decydujcie czy leczyć je razem.
1.5.8 QP: Jeśli ważne jest wzmocnić wiarę pacjenta w leczenie, czy możemy leczyć najpierw objawy
(ból), a potem leczyć przyczynę ale czy nie zabierze taki sposób więcej czasu?
O: Jeśli ból jest znośny, to leczcie przyczynę, ale bądźcie ostrożne, bo czyszczenie może być ostre.
Takoż rozważcie wiek chorego i leczcie przypadek jak on tego zasługuje.
Oczyszczające remedia mogą powodować oczyszczenie. One potrzebują stałego monitoringu codziennie.
Najlepszy Praktyk nie będzie miał pacjentów narzekających na czyszczenie, bo praktyk przygotował
pacjenta dobrze na takie zdarzenie.
Homeopatycznym określeniem dla oczyszczania jest ‘kryzys uzdrawiania’, negatywny, nie używać go.
1.5.9 P: Podręcznik twierdzi, ze możemy użyć wazeliny jako medium przy chorobach skory. Jak możemy
zmieszać kombo z wazeliną?
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O: Najlepiej jest używać dwutorowe podejście przy leczenia dolegliwości skóry: Zastosuj środek
bezpośrednio na skórę w postaci maści lub na wodzie, a także biorąc doustnie.


Jak zmieszać z wazeliną: Umieść jedna krople remedium w wazelinie i dokładnie wymieszaj nie
metalową kociubą przez 3 minuty. Powtórz to jeszcze dwa razy dodając po jednej kropli remedium.
Wówczas trzeba będzie mieszać wazelinę przez około 10 minut. Tego wystarczy. Wazelina zmieni
kolor w tym okresie. Nie używajcie perfumowanej wazeliny. Używajcie tylko naturalną
nieperfumowaną wazelinę.



Oliwa z pierwszego tłuczenia była rekomendowana przez wiele lat, ale ostatnio odkryto, że olej
kokosowy może być jeszcze lepszy. Olej kokosowy pierwszego tłuczenia na zimno jest najlepszy.
On pomaga takoż zredukować poziom cholesterolu.



Gdy remedia wibroniczne mają być stosowane na skórę, to może być wykonane rękami chorego.



Jak zmieszać z wodą. Umieść 1 krople remedium w 200 ml wody. Zastosuj wacik bawełniany lub
pacjent powinien użyć swoich rąk do wcierania remedium na uszkodzonym obszarze.

1.6.0 QP: Wielu pacjentowi w podeszłym wieku, kobiety i mężczyźni od 60 roku, boją się wychodzić z
domów z powodu problemów z kontrolą jelit. Czy istnieje remedium? W ostatnich kilku miesiącach miałem
7 starszych osób, proszących o leczenie ich. Mówią ‘Kiedy wychodzę, to muszę wracać do domu
wcześniej, bo tracę kontrole nad jelitami (rozwolnienie) lub muszę szukać toalety czy nosić jednorazowe
pieluchy dla dorosłych’. Oni mają niską samoocenę i wstydzą się wychodzić, więc zostają w domu.
O: Dr Aggarwal sugeruje, że jest remedium na mięśnie NM7 CB7 (zrobione za pomocą SRHVP) dla
wzmocnienia uszkodzonych mięśni Lub można wykorzystać: CC4.6 Diarrhoea + CC12.1 Adult tonic +
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC204 Muscles & Supportive tissue.
A: Jeden z gości, MD, dodał, że problem powstaje w grupie wiekowej 60-70 lat. On rekomenduje że kiedy
problem jest w stadium początkowym to powinniśmy powiedzieć choremu, aby ćwiczył uszkodzone
mięśnie (zwieracz odbytu) przez zwieranie i luzowanie mięśni 9 razy rano i wieczorem przed pójściem do
łóżka. Takoż róbcie to 18 razy, kiedykolwiek wychodzicie i unikajcie jedzenia i picia uprzednio, bo to
stymuluje potrzebę. Zwieracz cewki moczowej będzie tak samo ćwiczony w tym samym czasie i to będzie
zapobiegało każdemu problemowi z nietrzymaniem. Akupunktura i Kapalbhati yoga tez pomocne w takich
stanach.
1.6.1 P: Czy są remedia na nadwagę u ludzi? Nie wszyscy mają niedoczynność tarczycy. Dlatego nie
możemy przepisać kombo CC6.2 Hypothyroid, bo jest to połączone z remedium na tarczycę. Byłbym
wdzięczny, jeśli by mogli przelać światło na ten temat.
O: Kombo na to CC6.2 Hypothyroid + CC15.4 Eating disorders. Ono działa na wszystkie stany Aby
zmniejszyć wagę, pacjenci muszą popracować umysłowo i mieć odpowiednią postawę. Potrzebujecie
popatrzeć w lustro i przekonać swój umyśl, ze musicie coś zrobić, aby zredukować wagę. Edukacja stylu
życia jest ważna. Osoby z nadwagą często mają niską samoocenę. Naszym obowiązkiem jest edukacja
naszych pacjentów o zdrowych nawykach żywieniowych i aktywności fizycznej. Powiedźcie aby wypili
trochę wody za pół godziny do posiłku i jedli sałatki najpierw. Możemy doradzić im, aby mieli czas na
świadome jedzenie, żuli dobrze,32 razy na każdy kęs zgodnie z Ayurwedą.
1.6.2 P: Mamy remedium w naszej skrzynce Kombo na kanał nadgarstka CC20.3 Arthritis. W kanale
nadgarstka nerw pośrodkowy jest uciskany, bo przechodzi przez wąski korytarz z kości i więzadeł na zewnątrz
nadgarstka. Jak działa nasze remedium na kanał nadgarstka aby uwolnić nerw pośrodkowy?
O: Jest 9 kości nadgarstka. Wibracje równoważą odpowienią czakrę. Ona uwalnia nerwy i usuwa
problem. Podobnie, środek CC20.5 Kręgosłup działa na przesunięty dysk, wtenczas jak alopatyczna
medycyna radzi leżeć płasko na plecach. Wiadomo, że nawet pojedyncza dawka usuwa tę chorobę. Jest
to działanie Boga.
1.6.3 P: Jakie jest remedium na nadczynność gruczołów przytarczycznych? One podnoszą poziom wapna.
A: To SR517 Parathyroid, które jest w CC6.1 Hyperthyroid. Jednak lepiej jest przygotować nozod z
próbki krwi. Pracuj uważnie, siedź z pacjentem, spędź trochę czasu przechodzą przez chorobę. Módl się
do Boga za uzdrowienie pacjenta.
.
Możecie poprosić pacjenta podążać za starożytną hawajską modlitwa, nazywana Ho'oponopono i
powtórzyć te 4 zdania razem. 1. Przepraszam. 2. Kocham cię. 3. Proszę mi wybaczyć. 4. Dziękuję tobie.
W swoim sercu zwróć się do osoby, która była urażona przez ciebie czy która jest zła na ciebie lub która
jest twoim wrogie czy która skrzywdziła ciebie.
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1.6.4 P: Mam trudności w przypadku mężczyzny w wieku 39 lat, który myśli, ze nie ma żadnej choroby.
On został skierowany przez matkę, która troszczy się o niego. On unika tematu podczas rozmowy.
O: Pacjent może mieć problem z umysłem i musi otrzymywać CC15.2 Psychiatric disorders przez
dłuższy czas. Możecie dodać też CC18.1 Brain disabilities.
Komentarz: Jest mozliwe, że matka spowodowała chorobę syna. Czasami remedia nie są odpowiedzią.
Ciężarne kobiety muszą pilnować swoje myśli, bo one wpływają na dziecko w łonie matki.
O: [Dr Aggarwal reaguje:] Sai Baba stwierdził, że główną przyczyną choroby jest umysł. To było
wykazane ponad wszelka wątpliwość przez Swami Rama [który spędził jakiś czas w US, badając umysł i
ciało w latach 1970-ch]. On wykazał to przy pełnej widowni w Stanford University w US, gdzie stworzył 10
stopni różnicy temperatury na ręce ochotnika z widowni. On takoż stworzył cystę rozmiarem z piłeczkę do
golfa w ciągu 10 sekund i doprowadził do jej zniknięcia. Chodzi o to, że wszyscy jesteśmy połączeni,
wszyscy jesteśmy jednym.
Przez cały dzień mamy myśli. Wiele z nich są negatywne. Nie próbujcie hamować je. Wystarczy zastąpić
je pozytywnymi myślami.
1.6.5 P: Jaka jest normalna Praktyka dla magazynowanie próbek nozodów chorego?
O: Jeśli nozod jest w pigułkach, to one będą utrzymywać się przez 6 miesięcy. Trzymajcie kilka pigułek w
innej butelce i utrzymujcie odnawianie co 6 miesięcy. Jest korzystne dla chorego utrzymywać próbki.
1.7. Dodatkowe zalecenia Doktora Aggarwala:


Chociaż robicie remedium w 200ml wody i bierzecie dawkę 5ml, to powinniście zmieniać wodę
co 7 dni po oczyszczeniu kontenera. Każcie pacjentowi, aby pilnował remedium i uważał, aby
upewnił się, czy nie rozpoczął mętnieć czy robić się bezbarwnym. Jeśli tak jest, to zmieniajcie
wodę co 4-5 dni.



Zaleca się, aby nie podawać ani kropli alkoholu bezpośrednio z butelki CC choremu..



Aby leczyć oczy i uszy, musicie zrobić krople. Dla oczu zróbcie remedium w 200ml wody
destylowanej i potem wypełnijcie kroplomierz (zwykle 30ml) z tego. Reszta może być
rozdysponowana w razie potrzeby.



Wystarczy wymyć butelki w gorącej wodzie i wysuszyć na powietrzu. Nie używajcie detergentów.



Wszyscy Wibropraktycy powinni mieć zestaw alarmowy cały czas. Dr Aggarwal podkreślił, że
wszyscy Praktycy powinni nosić 9 kombo cały czas (według formuły, patrz WELLNESS KIT, 108
Wspólnych Kombinacji, Podręcznik 2011 roku, p2).

[Nota: Nadzwyczajne Przypadki zgłoszone na Warsztatach będą opublikowane w Biuletynie
czerwiec/lipiec 2015 roku.]
Om Sai Ram

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