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Z biurka D-ra Jit K Aggarwala 
Jest to specjalne wydanie z 90 opisami przypadków ofiarowane Bhagawanowi Sri Sathya Sai Babie na
Jego wspaniałe 90-te Urodziny.
Wydanie na 90-te Urodziny.
Drodzy Praktycy
To specjalne wydanie Biuletynu Sai upamiętnia 90-te Urodziny Naszego Ukochanego Pana, Sai Baby.
Ono zawiera 90 opisów przypadków, które były prezentowane Swamiemu na Jego Urodziny. Oryginalna
dedykacja jest podana poniżej.
Nasz ukochany Baba uczył nas, że w świecie fizycznym zawsze będzie dwoistość. Będzie dobro i zło,
cierpienie I szczęście, oraz choroby i zdrowie. Wibronika Sai stworzona Boską Ręką naszego Pana dla
uśmierzania ludzkiego cierpienia. My, którzy zostali pobłogosławieni, aby praktykować to, co jest cennym
darem zarówno dla pacjentów, jesteśmy uprzywilejowani do leczenia i jesteśmy Jego instrumentami.
Pozwól nam ponownie poświęcić się służbie Swamiemu jako kochającym praktykom.
W przeglądzie przypadków przesłanych przez praktyków na tą specjalną prezentację, byliśmy przerażeni
różnorodnością pokazaną wśród leczonych pacjentów, rozmaitością leczonych dolegliwości, i typami
stosowanego leczenia. Jedną wspólną rzeczą dla wszystkich przypadków jest ważność miłości podczas
leczenia. Miłość i troska tych praktyków przelewana na ich pacjentów przejawia się w każdym przypadku.
Jest to tak, jak powinno być w Wibronice Sai. Bez miłości nie może być prawdziwego uzdrawiania.
Mamy nadzieję, że czytające te historie będą zainspirowane opowiadaniami chorych i praktyków.
Sai kierował każdym działaniem na rzecz Wibroniki Sai cały czas, wlączając niedawne duże
przedsięwzięcia. Przy zadziwiającej ilości przysłanych przypadków, my, członkowie zespołu Biuletynu
pracowali dzień i noc, aby upewnić się, że wkład każdego będzie włączony w ofertę na Urodziny.
Praktycy były bardzo chętni do szybkiej odpowiedzi na nasze pytania o dodatkowej informacji i
wyjaśnieniu.
Wszyscy pracowali razem w duchu jedności, inspirowani cenną okazją, aby oferować Wibroniczny dar
Swamiemu na Jego 90-te Urodziny. .
Korzystamy z tej okazji, aby podziękować tym ludziom, którzy byli zaangażowani doprowadzeniem tego
do pomyślnego zakończenia. Ta praca nie mogła by byc kompletna bez hojnej i bezinteresownej usługi
wielu praktyków, którzy odłożyli inne sprawy, aby pomóc ułatwić ten projekt. Jesteśmy bardzo wdzięczni
praktykom i koordynatorom, którzy zebrali historie przypadków i pomogli nam w ich skompletowaniu.
Nasza wdzięczność rozciąga się na oddanych członków zespołu Biuletynu, którzy przeglądali i edytowali
projekty, ładując i przygotowując ich do publikacji w Internetowym Biuletynie, a również w specjalnej
książce oferowanej na Urodziny Swamiego.
W kochającym służeniu Sai
Jit K Aggarwal
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Dedykacja
Prezentowana naszemu ukochanemu Panu, Bhagawanowi Sri Sathya Sai Babie
z Okazji Jego 90-tych Urodzin, 23 Listopada 2015 roku
Najdroższy Swami,
Do twoich Lotosowych Stóp pokornie składamy ten bukiet z 90 historiami przypadków leczonych
Wibroniką Sai. Te raporty Boskiego uzdrowienia na całym świecie świadczą o mocy twojej
bezwarunkowej miłości, aby uzdrawiac chorych i łagodzić cierpienie. Z bezgranicznym współczuciem
dałeś ludzkości dar uzdrawiających wibracji Sai Ram. Pobłogosławiłeś nas na służenie jako Twoje
narzędzia, aby nieść leczenie potrzebującym i być świadkami Twoich cudów uzdrawiania.
Z tą ofertą oferujemy nasze serca, nasze umysły, wszystko nasze w bezinteresownej służbie dla Cibie.
Modlimy się, aby Twoja wola dalej prowadziła nas do najlepszej i kochającej opieki dla pacjentów.

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

 Historie chorób z użyciem Kombo 
90 przypadków podzielono na kategorię zgodnie z numerem rejestracyjnym praktyka.
1. Uprawa pomidorów z pomocą Wibroniki 00002...UK
Praktyk pisze: Mieszkałem w Puttaparthi obok Szpitala przez kilka
lat. Miałem ogród, w którym uprawiałem różne warzywa. Pomidory
w ogródku już (w listopadzie 2015 roku) osiągnęły wysokości 6
stóp w ciągu ośmiu tygodni po sadzeniu i wyglądają zdrowo i
mocno z małymi pączkami gotowymi do otwarcia. Stało się to tak
dzięki naszemu zeszłorocznemu doświadczeniu z Wibroniką. Nie
mieliśmy szczęścia z naszymi wcześniejszymi roślinami, które
osiągali wysokości 4 stóp z raczej małymi pomidorami na nich.
Więc gdy nowe sadzonki były przesadzone w 2014 roku, to dano:
CC1.1 Animal tonic + CC1.2 Plant tonic + SR264 Silicea 3X…1rd w
wodzie, opryskawszy rośliny z użyciem 2-litrowego opryskiwacza.

Zaraz po przesadzeniu sadzonek z garnków do gruntu są one pod
stresem i potrzebują dodatkowego wsparcia, więc opryskiwaliśmy
je 1rd przez trzy dni. Roślinki natychmiast odpowiedzieli produkcją
nowego mocnego wzrostu. Następnie kontynuowaliścmy
opryskiwanie co piąty dzień przez kilka następnych miesięcy. One urosły prawie do 5½ stop i były
obładowane zdrowymi pomidorami. Niektóre z nich były bardzo duże – dwa czy trzy zważono i okazało
się, że ważyły pół kilo każdy (patrz foto).
Zauważyliśmy takoż, że inne nasze warzywa – cukinie, szpinak, boćwina, bakłażany i różne sałaty – były
zdrowsze i mocniejsze. Wszystkie nasze rośliny dożywiane ogrodowym kompostem i opryskiwane
domową mieszanką czili dla ochrony od gąsienic, mszyc, much, mrówek, czerwców mączystych i innych
szkodników. To było po raz pierwszy, kiedy regularnie dawaliśmy powyższy wibroniczny tonik i to było
takoż po raz pierwszy, kiedy otrzymaliśmy takie duże pomidory. One też dobrze smakowały.
Komentarz Praktyka:
Oto przepis na naszą mieszankę czili, ale stosowany powyższy tonik wibroniczny takoż pomaga uczynić
je odpornymi na szkodniki: zagotuj pół kilo cienko pokrojonych pasemek ostrego czili w 3 litrach wody od
15 do 20 minut. Dodaj 30 gramów mydła i wymieszaj aby zrobić roztwór mydlanym, tak aby on trzymał się
roślin. Dodaj jeszcze 3 litry wody. Ochłódź i odcedź. Stosuj ze sprejem lub indyjską miotełką trzcinową.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Ptak ożywiony po zderzeniu się z oknem 01339...USA
22 września 2015 roku mała gajówka wleciała w okno domu praktyka. Ona uderzyła w szybę pod kątem i
spadła na parapet. Praktyk chwyciła pojemnik z vibhuti i wybiegł aby opryskać ptaka śpiewając mantrę
Gayatri. Ptak nie ruszał się, jego głowa zwisła i on na początku oddychał bardzo szybko. Jego oddech
stopniowo spowalniał się i robił się słabszy Praktyk uderzyła lekko grzbiet małego ptaka. Wydawało się,
że ptak przestał oddychać.
Pośpiesznie Praktyk przygotowała wibrośrodek w wodzie w małej filiżance, którą ona miała w ręku:
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CC1.1 Animal tonic + CC10.1 Emergencies
Ona delikatnie przyłożyła filiżankę do jego dziobu jednocześnie głaszcząc
jego gardło. Raptem ptak połknął trochę wody. Po kilku minutach ptak
podniósł głowę i wziął trochę wody. W krótkim czasie ptak zaczął obracać
głową, jego oczy mrugały. Po kilku minutach praktyk zaoferowała ptakowi
trzecią dawkę wody z wibro, ale ptak nie pił. Zamiast tego on strzelił do
góry z ogromną mocą i odleciał. Spotkanie trwało nie więcej niż
dwadzieścia minut.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Niedożywiona kotka ze złamaną miednicą i biegunką 02658...Italia
4 listopada 2013 roku niedożywiona kotka z nieznanymi urazami była zauważona na ulicach Rzymu prez
woluntariusza. Ona nie pokazala się przez następnych dziesięć dni, aż była zauważona skulona ma rogu.
Wychudzona, obolała i ledwo zdolna do chodzenia, kotka zabrana do weterynarza. Badanie
rentgenowskie odkryło u niej dwutygodniowe złamanie miednicy. Kotka takoż miała biegunkę, więc
leczono ją na robaki. Jeden z pacjentów Praktyka wziął kotkę do domu ze schroniska, doglądał ją w
psiarni i poszukiwał wibronicznego leczenia. 25 listopada kotka dostała:
CC4.6 Diarrhoea + CC12.2 Child tonic + CC20.7 Fractures…3rd

W ciągu tygodnia biegunka ustała całkiem i kotka zaczęła przybierać na wadze. Powtórne badania
rentgenowskie pokazało, że koście miednicy dobrze zrastają się. Kotka teraz była zdolna poruszać się i
wychodzić z psiarni. Ostatnie badania rentgenowskie przez weterynarza miesiąc później (5 stycznia 2014
roku) pokazało ze zlamanie miednicy calkowicie zagoiło się. Kotka wróciła do swojej normalnej wagi i była
dostatecznie ruchliwa aby wychodzić z psiarni i głośno odzywałaś do innych kotów. Jej zdrowie było
dobre.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Nieswoiste zapalenie jelit ((BD) i przyśpieszone tętno u kota (WPW) 02667…UK 02667...UK
Kot Praktyka, 15-letni koloru imbiru nazwany Garfieldem, miał zdiagnozowane trzy poważnych choroby.
Pierwszą było nieswoiste zapalenie jelit (IBD), uszkodziwsze jelito cienkie, trzustkę i wątrobę. Objawy
włączały wymioty i luźny stolec. Weterynarz przepisał antybiotyki w tabletkach, ale było to trudno dawać,
bo kot bolesnie drapał, więc leki były spotencjowane w maszynce SRHVP aby zrobić z nich wibrośrodek.
Dodatkowo kot miał chorobę Parkinsona, rzadką chorobę serca, powodującą przyśpieszenie tętna do 400-500
uderzeń na minutę (dla kota normą jest 200 uderzeń na minute). Weterynarz takoż podejrzewał blokadę
systemu przewodzącego impulsy w sercu spowodowaną skrzepem lub nowotworem i przepisał beta-blokatory i
aspirynę. Również istniały znaczne problemy w podawaniu leków. Kot takoż cierpiał na działania uboczne po
zażyciu ich, więc zamieniono je wibroleczeniem transmitowanym przez praktyka.
Na IBD:
#1. CC4.6 Diarrhoea + CC4.7 Gallstones...6rd

Na WPW:
#2. CC2.3 Tumours & Growths + CC3.2 Bleeding disorders + CC3.6 Pulse irregular + CC15.1 Mental &
Emotional tonic...6rd

Na blokadę serca:
#3. Beta-blocker and heart pills potentised in SRHVP...2rd

Na ogólne uzdrowienie:
#4. CC1.1. Animal tonic...3rd
Długość transmisji zmieniano od 1 minuty do 9 minut w zależności od stanu zdrowa kota i co według
uczuć praktyka należało robić.
Przez dwa miesiące Garfield był stabilny, lecz nie miał apetytu czy ochoty do picia, więc spotencjowany
steroid był transmitowany. Jak kot stał się słabszy, to praktyk takoż zaczął transmitowac spotencjowane
odżywcze środki dla niego codziennie. To pomogło Gartfieldowi trawić i pobudzić kota do picia. Efekty
transmisji były zauważalne, bo on zawsze podrywał się podczas trwania transmisji. Jednak jakoś praktyk
znalazła go w bardzo złym stanie, wymiotującego rano. Jego tylne łapy przestały funkcjonować . Praktyk
podejrzewała, że paraliż był spowodowany chorobą serca. Ona położyła go na wersalkę i natychmiast
zaczęła transmitować:
#5. CC10.1 Emergencies…przez 9 minut
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Kombo uspokoiło go w kilku minut. Nie chcąc aby Garfield cierpiał dalej, ona wezwała weterynarza, aby
ten go uśpił tego wieczoru. To dzięki Łasce Baby nie było mozliwe zabrać Garfilda wcześniej, bo on
odpowiadał na każdą kolejną transmisje.
#6. CC18.4 Paralysis…przez 9 minut lub więcej

Kiedy Praktyk wróciła do Garfieda w krótkim czasie, to zauważyła jego kuśtykającego do jego lektyki! Ona
zdecydowała wtedy i tam, że nawet jeśli jemu się robi niedobrze, to kot nie był gotowy, aby go uśpić, więc
ona odwołała wieczorną wizytę weterynarza i spędziła noc pilnując jego. Ona kontynuowała cogodzinną
transmiję #1, #2, #4, #5 i #6, a takoż:
Na spokojny koniec:
#7. SR272 Arsen Alb 10M

Dla tego kota, jednak, to nie była pora odejścia. Po transmisjach on przestał wymiotowac i zaczął chodzić
bez kuśtykania. Jemu wrócił apetyt. Ze spokojem i troską, Garfield kontynuował poprawę.Podczas tego
okresu zdrowienia on schwycił, zabił i przyniósł praktykowi szczura, pokazując, że był gotowy wrócić do
swojej pracy.
Nota wydawcy: skrócona wersja tego przypadku była opublikowana w 2013 roku w sprawozdaniu
Międzynarodowej Konferencji Wibroniki Sai. Poszerzona wersja ujawnia jak efektywna moze być
transmisja i pokazuje jak korzystne może być spotencjowanie remediów na maszynce SRHVP.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Uszkodzenie oka i głowy u kota 02750...Kanada
Sweetie, uliczna kotka, była wykarmiona od narodzin przez właściciela. W listopadzie 2014 roku sąsiad
złapał ją podczas picia jego mleka i uderzył ją w głowę i pysk, potem wrzucił ją w otwartą uliczną
studzienkę. Właściciel przywiózł kotkę do domu praktyka na swoim motorze. Oni obserwowali Sweetie,
jedne oko było spuchniete, zamknięte wargi rozerwane, przy upadku na meble. Praktyk zastosował:
CC1.1 Animal tonic + CC7.1 Eye tonic + CC10.1 Emergency + CC18.5 Neuralgia

Pięć pigulek były rozpuszczane w wodzie lub mleku w małym plastykowym lub szklanym pojemniku i
dawane Sweetie do picia dowolnie. Nastepnego dnia Sweetie zaczęła pić mleko i po dwóch dniach ona
biegała wokół domu, jawnie odnowiona i na drodze do pełnego wyzdrowienia.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Rak u psa 02864...USA
Kobieta przyniosła swojego 6-letniego psa Henry do Praktyka, bo u niego odkryto rak klatki piersiowej
(wewnątrz klatki). Rak był na tyle zaawansowany, że weterynarz dawał jemu bardzo mało czasu na
istnienie. Pies miał spłycony oddech, a Praktyk zdołał odczuć i zobaczyć narośl rakową. Następujące
remedium było zastosowane:
CC1.1 Animal tonic + CC2.1 Cancer + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC19.1 Chest tonic
+ CC19.3 Chest infections…2rd w wodzie

Po pierwszym tygodniu właściciel zawiadomił, że Henry wyglądał zdrowiej i miał mniejszy ból.
W tym samym czasie właściciel miał drugiego psa, który miał narośł na karku prawie 12 lat. Narośl
gwałtownie otwarła się Ona była następnie usunięta przez weterynarza pod znieczuleniem. Pies pił z tej
samej miski jak Henry. Po trzech tygodniach używania remedium Henrego, zdrowie tego psa przybralo
zauważalny powrót ku polepszeniu. Jego właściciel jest przekonany, że powrót tego psa do szybkiego
wyzdrowienia calkowicie zobowiązany piciu Wibronicznej wody Henrego.
Zdrowie Henrego pozostaje stabilnym. Rak zwolnil, ale właściciel odczuwal, że rak był bardzo zaawanosowany
przed zaczętym leczeniem psa aby osiągnąć kompletne wyleczenie i możliwe było tylko spowolnienie. Aby
zaoszczędić jemu cierpienia rodzina zdecydowała uśpic Henrego po sześcu miesiącach leczenia.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Robaki u kota

03528...France

Praktyk podejrzewał, że dwuletni kot miał robaki, bo był bardzo chudy, słaby i jego futro wypadało mimo
bardzo dobrego odżywiania. 27 czerwca 2015 roku kot dostał:
CC1.1 Animal tonic + CC 4.6 Diarrhoea...5 pigulek rozpuścic w 200ml wody codziennie I włożyc do miski dla
kota aby pil w ciągu dnia, przez 7 dni.
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Po 8 dniach picia wibronicznej wody robaki w formie różańca były widoczne w odchodach kota. Za
miesiąc kot odzyskał wage i odbudował swoją siłę.
Dla zapewnienia, że robaki nie powrócą, powyższe leczenie powtórzono miesiąc później od 31 lipca.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Rak jajnika 02799...UK
56-letnia kobieta w stadium 3 A2 z komórkami raka jajnika (OCCC), była oglądana 5 września 2014 roku.
Pacjentka miała w przeszłości problemy z sercem. Była hospitalizowana z ostrym płucnym obrzękiem w
lipcu 2013 roku po ataku serca z ostrą blokadą w większości tętnic i tylko 30% funkcjonowania serca. Ona
była uznana za nieprzydatną do żadnego leczenia i odesłana do domu. Dalej była leczona Wibrośrodkami
i dokonano zaskakującego wyzdrowienia. (Detale zobacz w Sprawozdaniach pierwszej Międzynarodowej
Konferencji Wibroniki Sair “#1. Atak serca”, str.. 53-54).
Pacjentka cierpiala na inne chroniczne choroby: cukrzycę 2 typu, która była dobrze kontrolowana za
pomocą zastrzyków insuliny i doustnych leków, i na zapalenie trzustki, dobrze leczonym alopatycznymi
lekami. Od maja 2o14 roku cierpiała na wzdęcie jelit, kaszel i nudności. Skanowanie odkryło masę w
jajniku. 29 lipca 2014 roku przeszła totalne usunięcie macicy i był odkryty rak jajnika. Chemioterapia była
zaczęta, ale dostała zapaści przy pierwszej sesji 1 września 2014 roku wskutek obrzęku płuc. Chemie
wstrzymano i pacjentkę wypisano po trzech dniach. Nie brała żadnego dalszego leczenia na raka.
Pacjentka była leczona następującymi kombo:
#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 Appendicitis
+ CC4.7 Gallstones + CC4.10 Indigestion + CC4.11 Liver & Spleen + CC8.1 Female tonic + CC10.1
Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain
disabilities + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic…6rd
#2. NM45 Radiation + NM113 Inflammation + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6
Stress + SR324 X-Ray + SR348 Cortisone…4rd

Po czterech tygodniach zgłosiła 50% poprawy. Wrócił nomralny apetyt i kompletnie ustąpiły nudności.
Odczuła przypływ energii. #1 zredukowano do 6rd, i #2 kontynuowano 4rd. Po czterech miesiącach w
styczniu 2015 roku wyniki skanowania nie pokazały ani śladu raka gdziekolwiek. Teraz ona ma 75%
poprawy. Obydwa #1 i #2 kontynuowano 4rd. Po sześciu miesiącach pacjentka zgłosiła 90% poprawy.
Następne skanowanie w marcu 2015 roku potwierdziło nieobecność raka w żadnym z jej oraganów, i ona
uzdrowiona. Stąd obydwa remiedia zredukowano do 3rd. Na 13 sierpnia 2015 roku pacjentka zawiadomiła
o bardzo dobrym samopoczuciu, podróżowała i prowadziła bardzo aktywny tryb życia. Obydwa remedia
ograniczono do 2rd. 7 października 2015 roku pacjentka dalej czuła się bardzo dobrze. #2 wycofano w
tym momencie, a #1 kontynuowano 2rd. wszystkie zapisy skanowania są dostępne.
Komentarz córki pacjentki:
To byly nadzwyczajnie trudne dwa lata dla naszej rodziny. Po początkowym przeżyciu zatrzymania serca
Amma następnie odkryła, że miała ciężką chorobę tętnic serca. Jedyną opcją pozostającą był przeszczep
serca. Jednak, ryzyko przeważało korzyści. Eksperci medyczni sugerowali, że następny lekki atak może
skończyć jej życie.
Amma (mama) była wierząca przy braniu Wibroniki Sai. Kiedy moja mama poszła na następne badania w
szpitalu, lekarze byli zdumieni jakością życia, który prowadziła ona i postępem, który był dokonany.
Lekarze przewidywali jej bycie na wózku inwalidzkim z ubogą jakością życia. Zamiast tego, ona zbliżyła
się na 85% do życia które prowadziła wcześniej.
Niestety rok później u Ammy diagnozowano cystę jajnika, która powróciła do raka 3 stadium. Lekarze
kwestionowali czy ona przeżyje usunięcie macicy, ale ta znakomita kobieta obudziłaś na sali operacyjnej i
zaczęła pytać o swoją rodzinę. Lekarze wierzyli, że cysta została usunięta bez żadnego wycieku czy
rozlewu.
Amma dostawała Wibronikę Swami specyficzną na raka przed procedurą i po niej. Była takoz zapisana
na sześć sesji chemioterapii. Niestety, ona była zostawiona na ręce młodych lekarzy i przeniosła drugi
atak serca podczas jej pierwszej prowadzonej sesji chemoterapii. W wyniku czego jej lekarze przerwali
chemioterapię.
Odtąd ona kontynuowała branie wibroniki i lekarze wierzyli, że u niej występują pozytywne oznaki remisji.
Moja matka, która przeżyła atak serca, aby dojszło do diagnozy ciężkiej choroby serca i potem 3 stadium
jednokomórkowego raka, teraz cieszy się dobrą jakością życia.
Cuda Wibroniki Sai mówią same za siebie.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5

9. Guz na nosie, chroniczna niestrawność 03524...USA
Starszy 83-letni pan złożył wizytę praktykowi dla leczenia dużego guza na koniuszku nosa. Guz był
łagodny, ale on rósł prawie przez pięć lat z dodatkowymi guzkami na górze pierwotnego nowotworu. Jego
lekarz leczył go za pomocą różnych alopatycznych leków, żaden z których nie był pomocny. Faktycznie
antybiotyk minocyklina, mający kilka ubocznych działań, jeszcze pogorszył sprawę. Kiedy tylko on dotykał
swojego nosa, to było duże podrażnienie, a guz wydawał się tłustym. Pacjent takoż skarżył się na
niestrawność w okresie blisko dwudziestu lat. Miał kilka innych zdrowotnych problemów, ale najpierw
pragnął pomocy w sprawie guza i niestrawności. 3 lipca 2015 roku on dostał:
Na guz i niestrawność:
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic
+ CC17.3 Brain & Memory tonic...3rd

Po tygodniu powiedzał praktykowi, że te remedium było „dobre”. Jego trawienie poprawiło się na 40%, i
chociaż guz wyglądał tak samo, to nie było nowych guzków, powód dla nadziei. Po miesiącu zgłosił, że
jego trawienie jest „wspaniałe”, co najmniej lepsze na 70%. Był takoż szczęśliwy, bo guz zaczął kurczyć
się. On zmalał na około 20% i kolor skóry takoż zaczął poprawiać się. W następnym miesiącu jego
trawienie wróciło do normy i guz skurczył się na blisko 80%, co wskazuje na bardzo efektywne
polepszenie.
Remedia byly zmienione, bo dawka na trawienie potrzebowała zmniejszenia. 18 października pacjentowi
zastosowano:
Na trawienie:
#2. CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies....1rd

Na guza:
#3. CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain &
Memory tonic...3rd

On nie używał żadnych innych leków na tego guza czy niestrawność od czasu wibronicznego leczenia.
Do 10 listopada wszystkie guzki zniknęły. Na początku kurczenie się guza odbywało się bardzo szybko, i
tempo zmniejszyło się później. Nie było podrażnienia i guz był suchy. Na dodatek do branego doustnie #3,
Praktyk zastosował jemu:
# 4 CC2.3 Tumours & Growths…w czystej wazelinie dla zewnętrznego użytku przy potrzebie.

Kiedy pacjent odwiedził lekarza, to ten był zdumiony zobaczywszy że guz praktycznie ustąpił i był
zaskoczony słysząc o cudownym wyleczeniu “wibronicznym”. Pacjent jest nadzwyczajnie szczęśliwy
dzięki Wibronice i zaczyna leczenie cukrzycy, wysokiego cholesterolu i nadciśnienia.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Cukrzyca, guzek pod uchem 10399...Indie
41-letni pan cierpiał na cukrzycę przez trzy lata i przyszedł do praktyka w czerwcu 2010 roku. On brał
alopatyczne leki, ale wolał leczyć się za pomocą Wibroniki takoż. On dostał:
Na cukrzycę:
#1. CC3.1 Heart tonic + CC6.3 Diabetes + CC7.1 Eye tonic + CC12.1 Adult Tonic + CC13.1 Kidney & Bladder
tonic…3rd

Odwiedzał Praktyka regularnie przez sześć pełnych miesięcy. Po dziewięciu miesiącach u niego wystąpił
mięśniowy guzek na karku tuż pod lewym uchem, w związku z czym on przeszedł do lekarza. Lekarz
poradził mu usunąć guzek chirurgiczną metodą aby eliminować ryzyko raka, ale on nie zgodził się. W
ciągu 2-3 miesięcy wypukłość stała się dość duża, więc on postanowił dostać wibroleczenie przy jego
następnej wizycie u praktyka. Praktyk zmienił jego leczenie na:
Na guz i cukrzycę:
#2. CC2.3 Tumours & Growths + #1…3rd

Rok później guz zmiękł, a po 20 miesiącach kompletnie zniknął. Leczenie pacjenta było zmienione wstecz
na #1…3rd.
W października 2015 roku pacjent był szczęśliwy gdy jego lekarz stopniowo redukował jego alopatyczne
leki na cukrzycę. On kontynuuje branie #1.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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11. Palpitacja serca (nieregularna bicie) i ból uda 01620...Francja
77-letnia kobieta żądała leczenia 20 kwietnia 2015 roku na problemy z sercem u udem. Przez rok ona
miała częste epizody arytmii serca. Kiedy zaczynała się arytmia, to ona mogła trwać przez cały dzień.
Ona bardzo martwiła się, bo myślała, że ma chorobę serca. Jednak jej elektrokardiogram był w normie.
Dodatkowo u niej wystąpił ból w lewym udzie cztery miesiące temu, ale rentgen nie wykazał zmian.
Wskutek bólu uda ona chodziła i wspinała się po schodach z trudem i była zmęczona przy poruszaniu się
czy noszeniu ciężarów. Pacjentce nie podobały się leki alopatyczne i dlatego nie brała żadnego leczenia
na swoje dolegliwości.
Podczas konsultacji ona nieprzerwanie gadała i wprowadziła siebie w stan pobudzenia. Wyglądalo to na
przyzwyczajenie.
Jej zastosowano :
Na palpitację serca:
#1. CC3.6 Pulse irregular + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic...3rd I w czasie kryzysu 1 dawkę co 10 minut przez 1 czy 2 godziny przy potrzebie

Na ból uda:
#2. NM3 Bone I + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscle & Supportive tissue...3rd

Po dziesięciu dniach pacjentka zgłosiła, ze palpitacje zniknęły po braniu #1 często przez jedną godzinę.
Pacjentce zasugerowano, aby nauczyła się relaksu za pomocą techniki spójności sercowej.
Cztery tygodnie później pacjentka zglosiła, że nie ma bólu w udzie i może poruszać się normalnie.
Chociaż pacjentka uważała technikę sercowej spójności za dobrą, jednak ona nie wykorzystywała jej dla
kierowania palpitacjami.
Sześć tygodni później zawiadomiła, że nie ma żadnych palpitacji i może chodzić 6km lub więcej za
jednym razem(blisko 4 mili). Powiedziała, że bardzo dawno nie poczuwała się tak dobrze.
Dawka dla dwóch remediów była zredukowana do 1rd na dwa tygodnie, 2rt na dwa kolejne tygodnie i
potem 1rt na dwa tygodnie przed wycofaniem. We wrześniu 2015 roku pacjentka dalej poczuwała się
bardzo dobrze i jest bardzo szczęśliwa i wdzięczna.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12. Złe krążenie, ból pleców, upławy i pokrzywka 02799...UK
76-letnia kobieta cierpiała na marznięcie stop, ból plecow i upławy, była zbadana 23 lipca 2014 roku. Ona
zawsze cierpiała na zimno w kończynach wskutek słabego krążenia z dzieciństwa. Ból w plecach
występował wskutek zapalenia stawów kręgosłupa. To trwało 20 lat i leczono przeciwbólowymi środkami
z marnym wynikiem. Poza tym nic nie brala. Ona była leczona następującymi kombo:
Na złe krążenie:
#1. CC3.1 Heart tonic + CC3.5 Arteriosclerosis + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS na miesięcy, potem 3rd

Na kręgosłup:
#2. CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles &
Supportive tissue + CC20.5 Spine…4rd na miesiąc, potem 3rd

Po 3 ½ miesiącach zgłosiła 30% poprawę jej objawów marznięcia stóp i 20% poprawy bólu pleców. Ona
dostawała #1 i #2 3rd.
Pacjentka takoż ujawniła inny niepokojący problem: przez ostatnie półtorej roku cierpiała na białe
wydzieliny z pochwy wskutek upławów i swędzenie pochwy wskutek pokrzywki. Nie dostawała żadnego
leczenia na te choroby. Jej było zastosowano następujące kombo :
Na upławy i pokrzywkę:
#3. CC8.1 Female tonic + CC8.5 Vagina & Cervix + CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.7
Fungus…4rd na miesiąc potem 3rd

Po siedmiu tygodniach pacjentka zgłosiła pełne wyleczenie od upławów i pokrzywki, za co była bardzo
wdzięczna! #3 zredukowano do 2rd, potem do 1rd na następny tydzień przed zaprzestaniem. Jej inne
objawy znacznie zmniejszyła się. Ból pleców zmalał na 70%, i marznięcie stop poprawiło się na 50%. Ona
kontynuuje branie #1 i #2 3rd.
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Przy badaniu 30 maja 2015 roku ból pleców i marzniecie stóp poprawiło się na 90%, a #1 i #2
zredukowano do 2rd. 23 września 2015 roku pacjentka zgłosiła, że ból pleców i marznięcie stóp całkiem
zniknęły. W październiku 2015 kontynuuje branie #1 I #2 1rd.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13. Anemia 02799...UK
26-letnia kobieta cierpiała na niedokrwistość z niedoboru żelaza badana 10 lipca 2015 roku Ona
odczuwała duże zmęczenie w ostatnich miesiącach. Po diagnozie niedoboru podczas badania krwi jej
przepisano użycie doustne suplemenów żelaza przez lekarza, co spowodowalo zaparcie i pogorszenie
hemoroidów, więc zaprzestała brać leki. Nie brala nic innego. Jej zastosowano:
NM2 Blood + NM12 Combination 12 + NM22 Liver + NM45 Atomic Radiation + OM1 Blood + OM28 Immune
System + BR1 Anaemia + SM1 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR216
Vitamin E (organic origin) + SR256 Ferrum Phos + SR306 Phosphorus + SR324 X-Ray + SR360 VIBGYOR +
SR361 Acetic Acid + SR494 Haemoglobin + SR529 Spleen + SR561 Vitamin Balance…4rd

Po sześciu miesiącach jej zmęczenie zmalało o połowę i poczuła przypływ energii. Dawka była obniżona
do 3rd. W października 2015 roku pacjentka odczuła, że komplentie wróciła do normy. Wyniki badania
krwi na 12 października potwierdziły, że poziom żelaza u niej był w normie, więc dawka była dalej
zmniejszona do 2rd.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14. Mini-udar po operacji na sercu 02890...USA
74-letnia siostra Praktyka miała atak serca w 2013 roku i operowana z nalożeniem by-pass’ów. Po
operacji doświadczała kilku przemijających ataków niedokrwiennych (mini-udarów) wsktutek
nierozpoznacych skrzepów. Na nieszczęście to uszkodziło część mózgu, kontrolującego połykanie i
dławienie, więc nie mogła jeść czy mówić bez dławienia się nawet gdy wypoczywała. Była wypisana po
miesiącu leczenia, włączając przeciwzakrzepowe i leki na wysoki cholesterol. Praktyk zostawał przy niej
dla wsparcia i zastosował następujące:
Na ból w ciele i stawach:
#1. CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…2rd

Na udar i atak serca:
#2. CC3.4 Heart emergencies + CC3.5 Arteriosclerosis + CC18.4 Paralysis…2rd

Na wątrobę i skórę:
#3. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC21.1 Skin tonic + CC21.5 Dry Sores…2rd

Po włożeniu pierwszej dawki #2 po język siostry było widoczne polepszenie. Jej oczy nabraly ostrości i
czasami oznaki jej starej energii, wielozadaniowość. To wzmocniło wiarę pacjentki w wibroleczenie. Ona
kontynuowała branie wibro jak przepisano. Jej dławienie się stopniowo zmniejszyło się i pod koniec roku
ono ustąpiło na 100%.
W październiku 2015 roku pacjentka kontynuowała branie wibro, ale trochę niekonsekwentnie. Chociaż
ona zwolniła, ale zadziwiająco wróciła do swojego ja.
Komentarz Praktyka:
Łaska Boga jest widoczna w tym uzdrowieniu, i to było radosne doświadczenie jak dla pacjenta tak i dla
praktyka.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
15. Przepuklina pachwinowa 02899...UK
U 63-letniego mężczyzny diagnozowano przepuklinę pachwinową 29 lipca 2015 roku. Dzień wcześniej u
niego wystąpił ból w obrębie pachwiny, gdy on siedział na fotelu odprawiając obrządek religijny. Nie było
żadnych wcześniejszych wskazań na tę chorbę. Następnym razem, przy badania lekarskim, schorzenie to
stało się skrajnie bolesnym. Lekarz wstawiał wybrzuszenie jelita na miejsce dwa razy. Lekarz poradził
operować się, ale pacjent odrzucił to, preferując branie wibronicznych przeciwbólowych remediów (bez
wiedzy lekarza), aby zobaczyć czy wibronika mogła by pomóc. Lekarz zgodził się monitorować sytuację
przez 6-8 tygodni, ale prosił pacjenta pójść prosto do szpitala jeśli stan pogorszy się. Praktyk zastosował
pacjentowi:
CC4.9 Hernia + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3rd w wodzie

Po jednym dniu zażywania remedium ból zmniejszył się na 50%, ale jelita dalej przesuwały się przez
przedziurawioną ściankę brzucha. Po trzech dniach leczenia ból zmniejszył się ną na 80% i jelita
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wypadały tylko raz na dzień, zwykle rano przed otwarciem trzewi. To poprawiło się przez następne cztery
dni. Wtedy ból kompletnie ustąpił. Pacjent nie odczuwał żadnych kłopotów w brzuchu. Po dwóch
tygodniach on poczuwał się na 100% lepiej.
Przy jego ostatnim spotkaniu z lekarzem w drugim tygodniu września 2015 roku on zwierzył się, że jego
choroba ustąpiła. Lekarz stwierdził, że niektórzy pacjenci mogą kierować wzmocnieniem mięśni w tym
obrszarze, co właśnie zdarzyło się temu choremu. Lekarz poradził pacjentowi nie podnosić ciężkich
rzeczy i wykonywać ćwiczenia dla wzmocnienia mięśni w pachwinie.
Pacjent dostał poradę kontynuować prewentywną dawkę 1rt, ale on dalej brał remedium 1rd

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
16. Chroniczny ból brzucha i zaparcie 03523...UK
8-letnia dziewczynka cierpiala na ból w brzuchu przez trzy lata. To był tępy ból, który wahał się w ciągu
dnia, ale narastał w nocy. W niektóre nocy ona mogła zwijać się na podlodze wskutek ostrego bólu.
Pomimo badań w szpitalu lekarze nie zdołali rozpoznać przyczynę. Przez ostatnie 11 miesięcy ona takoż
cierpiala na zaparcie i dostawała alopatyczne leki na nie. 24 marca 2015 roku jej zastosowano:
#1. CC4.3 Appendicitis + CC4.4 Constipation + CC12.2 Child tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections +
CC15.1 Mental & Emotional tonic...3rd

Po tygodniu matka powiedziała, ze była lekka poprawa do 10% zminieszenia bólu. Po miesiącu przerwy
między epizodami bólu staly się dluższe i poprawa sięgnęła 70%. Jej zaparcia ustąpiły na 100%. Dwa
dodatkowe remedium zastosowano do powyższego kombo:
#2. CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + #1...3rd

Obecnie, we wrześniu 2015, dziewczynka czasami odczuwa ból, blisko raz w tygodniu, a poprawa
wynosi 90%. Zamiast brania remediów podczas bólu, matce doradzono stosowac je 1rd jako środek
prewencyjny.
Komentarz matki chorej:
W maju 2012 roku córka, która wtedy miała 5 lat, zaczęła odczuwać ostry ból w brzuchu. Ból występował
prawie każdego dnia i przez większość dnia. To trwało przez wiele miesięcy. Po kilku kotnrolach i
skanowaniu brzucha lekarze nie mogli wykryć co z nią się dzieje. Od maja 2014 roku ona takoż miała
zaparcia i jej ból brzucha trwał dalej.
Pod koniec marca 2015 roku ona zaczęła brać kulki wibroniczne Sai w wodzie. W ciągu kilku dni u niej
znikły zaparcia. Bóle brzucha staly łagodnijsze i nie były stale. U niej byly takie dni, kiedy kompletnie nie
odczuwała bólu. Obecnie, w sierpniu 2015 roku, ona ma okazjonalne bóle, średnio raz na dwa tygodnie.
Jednak, są one nie tak mocne, ani tak trwale. Mogłabym powiedzieć, że nastąpiło 93% poprawy jej
stanu.
Pigułki miały ogromny wpływ na życie naszej córki.Ból był tak mocny, że ona nie była zdolna siedzieć ze
sktrzyżowanymi nogami na podłodze w szkole. Były dni, kiedy ona musiała zostać w łóżku i nie mogła
wyjść i kontynuować swojego codziennego zycia. Leki, które ona zażywała na zaparcie nie dawały efektu
jakiegokolwiek i nie mogliśmy niczego planować do przodu, bo baliśmy się że naszej córce może być
niedobrze. Na szczęście za Łaską Boga, dowiedziliśmy się, że nasz przyjaciel akurat skończył kurs
Wibroniki Sai i natychmiast wiedziałam, że to mogłoby być dokładnie dla nas potrzebym. Moją największą
niespodzianką było to, jak szybko ból naszej córki ustąpił. A takoż, jeśli ona doświadcza jakiegoś bólu
teraz, to on wkrótce ustąpi, jak tylko ona zażyje cukrową pigułkę. Było to wybawieniem dla nas wszytkich. .

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
17. Szczelina odbytu 10355...Indie
75-letnia pani cierpiącą na szczelinę odbytu przez ostatnie dwa miesiące leczono w lipcu 2015 roku. Ona
odczuwała pieczenie przy przesuwaniu się stolca, nie mogła jeść nic ostrego. Jej zalecono:
CC4.4 Constipation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…4rd

Ona nie brała żadnych innych leków. Po miesiącu miała 80% poprawy dotyczącej pieczenia, rozmiar
szczeliny zmalał o połowę i była zdolna znieść małe ilości przypraw do pokarmu. Po dwóch miesiącach
wszystkie objawy ustąpiły kompletnie i była zdolna normalnie jeść. Jej dawkę zredukowano do 3rd. W
październiku 2015 roku pacjentka kontynuowała używanie remediów 3rd i była bardzo szczęśliwa.
Nota wydawcy: Jak tylko objawy kompletnie ustąpiły, to dawka mogła być zredukowana do 1rd ze
stopniowym uszczupleniem do 1rt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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18. Ostra kwasica 10355...Indie
15 maja 2015 roku Praktyk leczył 52-lenią kobietę na ostrą kwasicę. Od ponad miesiąca pacjentka
cierpiała na niestrawność, wzdęty żołądek, bardzo niski apetyt i bębnicę. Zażywała tabletki zmniejszające
kwasowość, które nie pomagały. Podczas konsultacji Praktyk dowiedział się, że pacjentka denerwowała
się o kimś w jej życiu. Praktyk przygotował:
CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...4rd

Pacjentka przestała brać tabletki na nadkwasotę, kiedy dostała wibroremedia. Po tygodniu ona zgłosiła,
że objawy zmalały o 30%, a po 4 tygodniach na 90%. Ona była całkiem wyleczona w okresie dwóch
miesięcy, po czym dawka była stopniowo redukowana w następujący sposób: 4rd przez 4 miesiące,
potem 3rd przez 2 miesiące i na koniec 1rd przez 2 miesiące. Pacjentka pozostawała w dobrym zdrowiu i
nie miała nawrotu również w listopadzie 2015 roku.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
19. Chroniczny ból żołądka 10363...Indie
14-letni chłopak chorował na ból żołądka przez ponad rok. Według lekarza to był długotrwaly efekt kataru
siennego na który on chorował od dzieciństwa. Ból był tak mocny, zę chłopak mógłby zwijać się na
podłodze godzinami i stracił miesiące szkolenia. On był leczony alopatycznymi lekami łącznie ze
steroidami, ale to nie pomoglo. 15 sierpnia 2013 roku, kiedy przyszedł do praktyka, on wycofał wszystkie
leki. Jemu zalecono:
CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC15.1 Mental & Emotional tonic...4rd

Zaraz następnego dnia, matka chłopaka przekazała praktykowi, że bóle u jej syna praktycznie zniknęły już
po pierwszej dawce. One ustąpily na 90%. Chłopak kontynuował branie remediów przez cztery miesiące, w
tym okresie on był kompletnie wyleczony. Dawka była zatem stopniowo redukowana do podtrzymującego
poziomu 1rt w czerwcu 2014 roku. Przy badaniu w październiku 2015 chłopak był zdrowy i w normie.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
20. Ból ucha11568...Indie
W lipcu 2015 roku 13-letnia córka Praktyka odczuła ostry ból w lewym uchu. Ból zaczął się po
uczestniczeniu w imprezie, gdzie głośna muzyka była grana i ona była blisko głośników przez około
dwóch minut. Jej było zastosowano kombo, przygotowane na oliwie z kokosów, około dwóch godzin po
początku bólu:
CC5.1 Ear infections…każde 10 minut, jedna kropla oleju w ucho

Ból ustąpił po godzinie i rodzice odczuli bardzo dużą ulgę. Następnego dnia dawkę zredukowano do 6rd,
potem stopniowo do 1rd przed odstawieniem.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
21. Zgorzel cukrzycowa 02786...Rosja
Podczas wizyty swojego przyjaciela w szpitalu 19 marca 2015 roku Praktyk spotkał 72-ltnią kobietę,
cierpiącą od poważnych komplikacji cukrzycy. Pacjentka była przywieziona do szpitala z wioski po udarze.
Ona nie mogła powiedzieć praktykowi jak dlugo chorowała na cukrzycę, ale ona wiedziala, że poziom
cukru we krwi miała bardzo wysoki i dostawała insulinę przez długi czas. Wskutek cukrzycy miała
niewydolność nerek i byla prawie ślepa z powodu cukrzycowej retinopatii. Miała takoż zgorzel cukrzycową
na stopach i w dolnej trzeci piszczeli na obu nogach. Skóra była ciemnobrązowa. One miały wygląd kory
drzewa i były bardzo szorstkie przy dotyku. Przy pobycie w szpitalu jej powiedziano, że potrzebuje pilnej
operacji na nogach. Jej naznaczono spotkanie dla zabiegu za miesiąc po końcu leczenia udaru. Jej stan
był tak kiepski, że ona nie chciała operacji. Praktyk przyniósł następujące remedia na oleju dla niej w
szpital:
#1. СС3.7 Circulation + СС21.11 Wounds & Abrasions…2rd dla zewnętrznej aplikacji

Praktyk smarował pacjentce chore nogi tym remedium co 15-20 minut przez blisko dwóch godzin rano i
wieczorem. Po pierwszych dwóch godzinach chora powiedziała, że stan jej nóg znacznie poprawił się.
Dzięki leczeniu Praktyka nogi codziennie stawały się w lepszym stanie. Kilka dni później pacjentkę
wypisano ze szpitala. Na dodatek do #1 na oliwie, jej dodano następujące remedia dla doustnego użycia:
#2. NM6 Calming + NM20 Injury + NM25 Shock + NM32 Vein-Piles + NM81 Glandular Fever + OM3 Bone
Irregularity + SM15 Circulation + SM17 Diabetes + SM26 Immunity + SM27 Infection + SR264 Silicea 200C +
SR298 Lachesis 30C + SR325 Rescue + SR408 Secale Corn + SR457 Bone + SR507 Lymphatic Organ…6rd
na 1 miesiąc i 3rd następnie.
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Odtąd Praktyk był w kontakcie z nią tylko telefonicznie. Kolor jej nog zmienił się na lepszy po miesiącu i
operacja była odwołana. Po trzech miesiącach nogi przybrały swój normalny kolor. Kiedy praktyk dzwonił
15 listopada 2015 roku, to ona przekazała, że nogi były absolutnie normalne. Ona spacerowała wokół
domu i wykonywała domowe prace.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
22. Cukrzyca i Alergia na Metforminę 11567...Indie
52-letia kobieta zgłosiła się do Praktyka 15 maja 2015 roku w poszukiwaniu leczenia na cukrzycę, która u
niej była diagnozowana sześć miesięcy wcześniej (cukier krwi na czczo: 190mg/dL, norma 70-110mg/dL;
Po jedzeniu: 250mg/dL, norma 70 do 150mg/dL). Jej cukrzyca nadal nie byla kontrolowana jak pokazują
wyniki losowego badania krwi w tym dniu (316mg/dL, a norma - 70-130mg/dL). Pacjentka nie była zdolna
brać alopatyczne leczenie, bo miala ostre uczulenie na Metforminę I inne leki na cukrzycę. (U niej takoż
była alergia na jedzenie jak bakłażan, ryba i pomidory). Pojedyncza tabletka Metforminy powodowała
biegunkę, zawroty i wysypkę, więc ona próbowala homeopatycznych leków bez poprawy. Przez ostatnie
trzy miesiące ona odczuwala słabość i zmęczenie, wynikło pieczenie w nogach i odczuwala potrzebę
częstszego oddawania moczu, 2-3 razy każdej nocy, co zaburzało jej sen. Pacjentka pracowała jako
praczka w wielu domach i cierpiała od życia w fizycznym i mentalnym stresie. Jej ojciec też miał cukrzycę.
Praktyk czuł, że jej życie w stresie razem z genetyczną predyspozycją do cukrzycy mogło pobudzać
chorobę.
Praktyk dał jej:
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic...3rd.

Wibroleczenie spowodowalo znaczne zmiany. Po dziesięciu dniach uczucie pieczenia w nogach bylo o
połowę mniejsze, niż przedtem, i ona wstawala do toalety tylko raz w ciągu nocy zamiast 2-3 razy. Cukier
krwi zaczął obniżać się. Po dwóch miesiącach cukier po posiłku spadl do 156mg/dl. Po następnych 1,5
miesiąca obydwa wskazniki cukru we krwi byly zupełnie normalne. (Na czczo 92mg/dl., po posilku
115mg/dl., 11 września 2015 roku)
Następny test 29 październia lekko podniósł się, co widać w cukrze po posiłku (na czczo 90mg/dl., po
posiłku 181mg/dl). Przy dalszym rozpoznaniu syn pacjentki zawiadomił, że 19 października jego matka
zachorowała na wirusową infekcję i była leczona alopatycznymi lekami wlączając antybiotyki przez sześć
dni. W tym czasie ona nie używala Wibroremediów. Mimo to, w tym czasie pacjentka powiedziala, że
słabość i zmęczenie zmalały o 50%. Neuropatia w jej stopach pozostawała bez zmian od wcześniejszego
polepszenia. Praktyk prosił pacjentkę nie przerywać wibroleczenia i zachęcił pytać u niego o opinii w razie
powstania wątpliwości.
W październiku 2015 roku pacjentka kontynuuje branie remedium 3rd i jest bardzo szczęśliwa, że jej
cukrzyca znajduje się pod kontrolą.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
23. Retinopatia barwnikowa, ataki paniki, niestrawność 02802...UK
65-letni czlowiek z retinopatią barwnikową (RB), postępującą chorobą oczu, szukal leczenia 1 lutego 2015
roku. On byl oficjalnie niewidomy od 1-go roku życia. Przez lata jego wzrok stale pogarszał się.Teraz on
widzi tylko plamę ciemną lub szarą, zadnych kolorów. Takoż cierpiał na wzdęcia, wysoki cholesterol
(6.2mmol/L) i ból plecow, oraz czuje się zły i sfrustrowany. Pacjentowi przepisano tabletki statyny na
cholesterol, ale on nie chcial brac je. Zaczął brać następujace kombo :
#1. CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion +
CC7.1 Eye tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles + CC20.5 Spine…3rd

Podczas kolejnej wizyty 10 dni później pacjent zgłosił odczucie lekkiego pobudzenia. On miał ataki paniki
po nocach, sen był niespokojny i bardzo bał się, że straci kompletnie wzrok. Jego leczenie było zmienione
na następujące:
Na mentalne I emocjonalne objawy:
#2. NM6 Calming + NM25 Shock + NM95 Rescue Plus + SM39 Tension... co godzina do poprawy, potem
stopniowo redukcja do 1rd.

Na wzrok:
#3. NM96 Scar tissue + NM72 Cleansing + OM25 Eye Retina + SR455 Artery + SR477 Capillary + SR526
Retina + SR539 Vein …3rd
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Jego stan mentalny szybko poprawił się po tym. Pobudzenie i napady paniki zmalały o 75% w ciągu
trzech dni zażywania #2. Po tygodniu symptomy całkowicie ustąpiły. Po trzech miesiącach leczenia (4
maja 2015 roku) on odznaczył poprawę wzroku o 50%. Potrafił widzieć niektóre kolory i obrys twarzy.
Poprosił o leczenie problemów z trawieniem i wysokim cholesterolem. W tym czasie on nie używał
żadnych lekow oprócz Wibroremediów. Praktyk zmienił kombo na następujące:
#4. NM21 KBS + NM22 Liver + NM29 SUFI + BR20 Eye + SR216 Vitamin E + SR480 Cholesterol + SR561
Vitamin Balance + #3…3rd

Badany 23 wrzesnia 2015 roku pacjent zgłosił, że ma znacznie lepsze samopoczucie i był
zainteresowany kontynuacją leczenia. Nie doswiadczał więcej pobudzenia mentalnego, problemy ze
wzdęciem w dużej mierze rozwiązane (75% poprawy), i wzrok dalej poprawiał się (60% poprawy). On
obecnie widział więcej kolorów i obrysów, chociaż obrazy nie byly jeszcze wyraźne. Myślał optymistycznie
o przyszłości. W październiku 2015 roku oczekiwał na badanie krwi (poziom cholesterolu). Miał umówioną
wizytę u okulisty, aby w tym czasie, jak wymagał praktyk, lekarz mógłby sprawdzić wszelkie zmiany w
siatkówce.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
24. Gradówka 02817...Indie
Młody inżynier oprogramowania (23 lata) poszukiwała leczenia na duży ropień na wnętrzu dolnej powieki
prawego oka 22 sierpnia 2015 roku. Ropień powstał trzy dni temu. Konsultowana okulistą, który
diagnozował gradówkę i przepisal antybiotyk i przeciwzapalne kropli dla oka (Occumox K) i maść
(Ocupol-D). Pomimo leczenia przez dwa dni ropien stał się większy i przepełniony ropą. Lekarz po tym
poradził operację jako jedyną opcję. Pacjentka była poddawana podobnemu chirurgicznemu leczeniu na
gradówkę 3-4 lata temu. On zamówił procedurę na następny dzień, ale w związku z tym, że lekarz był
niedostępny, to procedura nie mogła być wykonana.
Z poprzedniego doświadczenia pacjentka wierzyła w wibronikę. Ona była kompletnie wyleczona od trądzika,
przeziębiena i gorączki trzy lata temu. Przestała brać kropli do oczu i maść i zgłosiła się do praktyka. Dostała:
#1. CC2.3 Tumours & Growth + CC3.7 Circulation + CC7.3 Eye infections + CC10.1 Emergencies + CC12.4
Autoimmune diseases + CC17.2 Cleansing + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.11 Wounds &
Abrasions + potentised Wysolone*… w wodzie, 5ml doustnie co godzinę; a takoż napar wody różanej
stosowanej jako kropli do oczu, jedna kropli co godzinę

*Steroid Wysolone był potencjowany przy 200C w maszynce SRHVP, i jedna kropli była dodana do
kombo aby przyśpieszyć proces gojenia.
W tym samym czasie kombo było stale transmitowane za pomocą SRHVP.
Na trzeci dzień leczenia dużo ropy wyciekło z gradówki i dawka obydwu doustnych remediów i kropli do
oczu była zredukowana do 6rd. Po czterech dniach kondycja poprawiła się na 70%. Leczenie na
odległość przerwano i leczenie zastosowano takie:
#2. Remedy #1 minus the potentcjowany Wysolone…6rd doustnie i w kroplach do oczu

Na ósmy dzień leczenia chorobę uleczono na 100%. #2 kontynuowano przez jeden następny tydzień, a
potem zaprzestano.
Komentarz Praktyka:
Wydaje się, że proces gojenia był przyśpieszony dzięki stosowaniu tego samego remedium w dwóch
formach: fizycznej i na odległość.
Komentarze pacjenta (foto patrz niżej):
Problem zaczął się 19 sierpnia 2015 roku. U mnie był ropień z żółtą ropą na niżniej powiecie prawego oka
z obrzękiem. Po trzech dniach zakrapywania antybiotykiem oka i używaniem maści przepisanej przez
okulistę nie było ulgi jak widać na pierwszym foto. Okulista poradził usunąć gradówkę chirurgicznie. Skoro
miałam wiarę w wibroleczenie jeszcze z przeszłości, to zdecydowałam się na wibroleczenie.
Drugie foto zrobiono po jednym dniu wibroleczenia. Wcześniej ropa i obrzęk byly wieksze. Dzień później
mogłam zobaczyć niektórą poprawę, chociaż było oczyszczenie na początku. Na trzeci dzień, bez żadnego
nacisku czy cieplego okładu, wszystka ropa wyciekła sama. Gradówka prawie ustąpiła w ciągu trzech dni
wibroleczenia. Pozostał tylko lekki obrzęk. On też takoż całkiem ustąpił pod koniec dnia. Na czwarty dzień
tylko lekkie zaczerwienienie pozostało. Obrzęk ustąpił na 80%. Nie było żadnego bólu. Na piąty dzień
nastąpiła dalsza redukcja zaczerwienienia i obrzęk ustąpił prawie na 100%. Na szósty dzień gradówka była
całkowicie wyleczona bez śladu zaczerwienienia czy obrzęku.
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Ja mam tendencję do powstawania gradówki i jęczmienia. Miałam je 3-4 lata wcześnie. Gradówka stała
się twardą masa i musialam usunąć ją chirurgicznie. Po operacji potrzebowałam wielu dni leczenia
antybiotykami i okładami z ciepłą wodą. Proces był bardzo bolesny. Wibronika wyleczyła mnie mniej niż
za tydzień, bez żadnego bólu. Wszystko co bylo potrzebne, to dwóch wibropaktykow i wiara. Moje
serdeczne podziękowania Wibronice Sai!
8-go września, kiedy wstąpiłam do okulisty dla kontroli, on był bardzo szczęśliwy zobaczywszy, że moje oko
kompletnie wyzdrowiało. Ku jego zdziwieniu moje oko wyzdrowiało dostatecznie dla laserowej chirurgii. To
zrobiono z powodzeniem 12 września. Gojenie po operacji było szybkie, dzięki Wibronice.

Dzień 2 (22 sierp)

Dz. 3 (23 sierp)

Dz. 5 (25 sierp)

Dz. 7 (27 sierp)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
25. Bolesna owulacja, ZNP, bolesna miesiączka 03520...USA
21 marca 2015 roku 28-letnia kobieta poszukiwała leczenia na bolesną owulacje (ból owulacyjny), ZNP
oraz bolesną miesiączkę. Kombinacja tych trzech czynników wywoływała u tej pacjentki bardzo duże
cierpienie.
Ona miała ból owulacyjny przez ostatnie sześć miesięcy. Objawy u niej włączały wzdęcia, nudności,
skurcze żołądku, i ból w miednicy, a przez ostatnie dwa lata, takoż krwawienia kilka razy na dzień w dniu
jajeczkowania. Wszystkie objawy pogorszyły się od 2014 roku. Dla ulżenia sobie brała przepisany środek
przeciwzapalny Naproxen a takoż używała poduszki rozgrzewającej na brzuch, kiedy ból stawał się
nieznośny.
Cierpiała na ZNP i bolesne miesiączkowanie od samego początku cyklu menstruacyjnego. Dwa lub trzy
dni przed miesiączką objawy ZNP mogły startować, włączając wzdęcia, uczucie gorąca i zimna na
zmianę, miała przyśpieszone tętno i zadyszkę podczas wysiłku fizycznego, jak przy wchodzeniu po
schodach. Objawy trwały od 3 do 4 dni w tym okresie i nakładały się na ból menstruacyjny.
Dzień przed miesiączką ona dostała skurczu żołądku. Skurcze stały się męczące w pierwszym dniu jej
okresu, gdy występowały dodatkowe objawy włączając ból, trądzik, wzdęcia, nudności i wrażliwe piersi.
Ból w pierwszym dniu był tak duży, że ona była niezdolna nawet chodzić. Większość czasu ona zażywała
przeciwbólowe i czekała na zmniejszenie bólu do 3 godzin. Od lata 2014 roku te pierwszodniowe objawy
zaczynały ustępować na czwarty dzień jej okresu.
Praktyk przygotował:
Na bolesną owulację:
#1. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.7 Menses frequent + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1
Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain…TDS zaczynając na 9 dzień okresu do i włączając do tego dzień
owulacji.

Na ZNP i bolesną miesiączkę:
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#2. CC8.6 Menopause + CC8.7 Menses frequent + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic...TDS, zaczynając 4 dni przed okresem i do 5 dnia okresu. Jeśli objawy występowały, to brać jedną

dawkę co 10 minut przez 1 czy 2 godziny.
Pacjentka zaczęła brać remedium na bolesną owulację na 9 dzień jej cyklu, około 4 lub 5 dni przed
owulacją. Tym razem u niej nie wystąpiły ekstremalne skurcze i wzdęcia. Chociaż ona miała krwawienie
na 13 dzień, czyli dzień owulacji, to nie odczuwała żadnego bólu w miednicy czy skurczów żołądku. To
było natychmiastowe i znakomite polepszenie.
Na 14 dzień zażyła finalną dawkę #1. Wcześniej miała okazję aby rozpocząć #2, Praktyk zdecydował
połączyć #1 i #2 i zastosował:
#3. #1 + #2...3rd w wodzie

Efekt tego leczenia był równie uderzający. 4 czerwca 2015 roku pacjentka zakończyła drugi okres
miesiączki i nie odczuwała żadnych przerywanych uczuć gorąca i zimna, przyśpieszenia tętna, zadyszki
przy fizycznym wysiłku i wrażliwości piersi. Ona jedynie doświadczala części innych symptomów: trądzika
i nudności (95%), oraz bólu i skurczow (90% poprawy). Jedynym objawem, który poprawił się w
mniejszym stopniu było wzdęcie w pierwszych dwóch dniach (10% poprawy).
Pacjentka miała takoż jednego razu owulację podczas brania #3, nie doświadczając żadnych skurczy lub
bólu w miednicy (90% poprawy). Nie miała praktycznie nudności (95% poprawy). Inne objawy takoż
mocno zredukowano. Ona krwawiła raz czy dwa w przeciwieństowie do wcześniejszego okresu, i
odczuwała wzdęcie tylko na godzinę lub dwie na 14 dzień.
Jednym z testów efektywności remedium bylo to, że pacjentka podróżowała dużo w tym okresie. Podróże
generalnie nasilały jej symptom, ale według pacjentki, remedium pomogło jej ogromnie. Pacjentka
również brała orzechy włoskie dla zredukowania symptomów ZNP i skurczy miesiączkowych, oraz jadla
banany dla zmniejszenia wzdęcia.
Podczas obserwacji 9 października 2015 roku ona zgłosiła dalszy postęp. Ostatnie poprawy w
symptomach bolesnej owulacji były wzdęcia (90% poprawy), krwawienia (95% poprawy), ból w miednicy i
skurcze żołądka (98%), i nudności (100%). Przy ZNP i bólach miesiączkowych poprawy były: wzdęcia (90%
poprawy), nudności i skurcze żołądka (95% i wszystkie inne objawy (100%).
W listopadzie 2015 roku dawka była zredukowana do 2rd na miesiąc, po czym Praktyk będzie śledził za
pacjentką, aby oszacować dalszy przebieg tego leczenia.
Komentarz pacjentki:
Rozpoznałam pogorszenie moich problemów z miesiączkowaniem jakiś czas później połowy 2013 roku.
Moje najgorsze obawy były, kiedy zobaczyłam plamy krwi i mocny ból brzucha podczas środku cyklu
miesiączkowania. Poszłam na USG i badania cytologiczne, ale wyniki nie pokazaly żadnych anomalii. Mój
ginekolog wzmienił, że te symptomy wskazują na chorobę nazywaną ból owulacyjny. Doktor zalecił
Naproxen w rotworze jako przeciwbólowy na mój problem. Jednak, po braniu przepisanego środka przez
rok ja zmartwiłam się nadmiarem używania leków przeciwbólowych. Więc kiedy skontaktowałam się z
praktykiem i uslyszalam o wibroterapii, którą ona praktykowała, to nabrałam zaufanie dla metod
naturalnego leczenia i dlatego zdecydowałem się niech praktyk i jej remedium pomoże mi naprawić
chorobę.
Używałam remedia przez sześć miesięcy do tego czasu i prowadziłam zdrowy tryb życia (jak zalecono przez
praktyka) i moje objawy ustąpiły na 95%. Jestem bardzo wdzięczna praktykowi i wibroremedium za takie
cudowne polepszenie stanu mojej bolesnej choroby. Gorąco polecam je każdemu, kto brnie przez bolesne
dolegliwości aż przyjdzie do innego niekonwencjonalnego leczenia.
.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
26. Upławy 10399...Indie
W marcu 2009 roku 50-letnia kobieta ze wsi była badana na wiejskim obozie medycznym. Przez ponad
dwa lata ona cierpiala na białe wydzieliny z pochwy (upławy) wraz z bólem w pasie i ogólną słabością.
Ona poczuła się bardziej komfortowo od kiedy zaczęła rozmawiać z praktykiem, a nie ze swoim lekarzem.
Jej było zastosowano:
CC8.5 Vagina & Cervix…3rd

Po powrocie do swojej wioski pacjentka kontynuowala branie remediów pilnie przez siedem miesięcy.
Ona nie używała żadnych innych leków. Przy następnej wizycie w obozie zgłosiła pełne wyleczenie.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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27. Cysta jajnika 10940...Indie
Dziewczynka 16 lat dostawała wibroleczenie po tym, jak jej ginekolog zdiagnozował u niej skomplikowaną
cystę lewego jajnika w sierpniu 2015 roku. Odczuwała ból w dole brzucha przez trzy miesiące i miała
nieregularną miesiączkę. Przez ostatni miesiąc miała biegunkę z luźnym wydalaniem 6 lub 7 razy
dziennie. Ona powiedziała praktykowi, że ma słaby apetyt i przyjmuje mało wody, a to, co ona lubi jeść
jest chinska kuchnia.
14 sierpnia 2015 roku ona dostała następujące:
Na cystę jajnika i nieregularną miesiączkę:
#1. CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Irregular Menses…3rd

Na problemy z układem trawienia:
#2. CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.8 Gastroenteritis…3rd

Jej sugerowano pić 2-3 litry wody codzinnie, przyjąć dietę bogatą w błonnik i odstawić chińszczyznę.
Po dwóch tygodniach leczenia (28 sierpnia 2015 roku) zgłosiła 60% poprawy objawów. Rozwolnienia
zmniejszyły się do 2-3 razy w dzień. Ona nadmeniła, że na początku jej okresu kilkoro skrzepów wychodzi
wraz z krwią.
.
Aby skupić się na trwającym problemie jelit, #2 zmieniono na:
#3. CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea…3rd

2 września 2015 roku inne kliniczne badanie pokazało, że torbiel zniknęła. Po dodatkowych dwóch
tygodniach ruchy jej jelit wróciły do normy, więc #3 zmieniono na:
#4. CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion tonic…2rd

W tym samym czasie, #1 zredukowano do 2rd.
W październiku 2015 roku pacjentka poczuła się zdrowa i kontynuowała zastosowanie podtrzymującej
dawki #1 i #4.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
28. Niepłodność 11176...Indie
Bezdzietna para, którzy byli małżenstwem przez siedem lat badana
28 listopada 2013 roku. Żona miała 26, a mąż 32 lata. Oni byli
zdesperowani, aby mieć dziecko i wypróbowali każde mozliwe
leczenie niepłodności, włączając alopatię, Ajurwedę i homeopatię
bezskutecznie..Praktyk przygotował:
Dla żony :
#1. CC8.1 Female tonic…3rd

Dla męża:
#2. CC14.1 Male tonic + CC14.3 Male infertility…3rd

W styczniu 2014 roku było poszerzone do:
#3. CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…3rd

Około miesiąca później w lutym 2014 ona zajszła w ciążę. Jej
remedium znieniono na:
#4. CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3rd

Żona kontynuowała branie #4 w czasie ciąży, i 24 października 2014 roku zdrowy chłopczyk był urodzony
przez normalny poród. Szczęśliwa para niedawno świętowała pierwsze urodziny ich syna.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
29. Bolesna i nieregularna miesiączka, zapalenie spojówek 11177...Indie
30 września 2010 roku, młoda kobieta (21 lat) poszukiwała leczenia bolesnej i nieregularnej miesiączki.
Ostatnie 1,5 roku jej okres był 5 – 10 dni spóźniony. Miała też kurczące się zapalenie spojówek 3 dni
wcześniej. Nie brała żadnych leków na te problemy. Ona dostała:
Na miesiączkę:
#1. CC8.8 Menses Irregular…3rd

Na spojówki:
#2. CC7.3 Conjunctivitis…3rd
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Po czterech dniach zapalenie spojówek kompletnie ustąpiło. Pacjentka kontynuwała branie #2 jeszcze
przez tydzień przed odstawieniem. Po trzech tygodniach leczenia z #1, jej okres przyszedł w normalnym
czasie bez żadnego bólu, a problemy miesiączkowe nie wróciły. Kontynuowała branie #1 przez dwa
następne miesiące, potem skończyła leczenie.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
30. Upławy i wydłużony okres 11278...Indie
47-letnia kobieta poszukiwała leczenia na upławy (biale wydzieliny) i nadmierne krwawienie podczas
miesiączki. Problemy trwaly przez rok. Ginekolog pacjentki zdiagnozował mięśniaki przedniej ścianki
macicy i wykonał ŁiS (łyżeczkowanie i skrobanie) w październiku 2012 roku, ale poprawy nie było.
Pacjentka takoż miała wysokie ciśnienie, które było kontrolowane alopatycznymi środkami. Następujące
kombo było przygotowane w wodzie:
CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC8.5 Vagina & Cervix + CC8.6 Menopause + CC12.1 Adult tonic..6rd w wodzie

Po trzech tygodniach pacjentka zgłosiła 100% poprawy jej kondycji. Jej ciśnienie było w normie. Kombo
było teraz przygotowane w pigułkach i brane 3rd przez następnych dwa miesiące. Skoro pacjentka nie
miała żadnych symptomów, to zastosowano redukcję: 2rd na jeden miesiąc, następnie 1rd przez kolejny
miesiąc i dalej 3rt na dwa miesiące. W października 2015 pacjentka nie miała żadnych problemów
ginekologicznych i brała leki alopatyczne tylko na nadciśnienie.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
31. Ostre przeziębienie 03523...UK
37-letni mężczyzna miał rozwinięte objawy przeziębienia po spędzeniu czasu z innymi członkami rodziny,
którzy chorowały. Objawy dopiero wynikly i on nie brał żadnych leków. 22 marca 2015 roku jemu było
zastosowano następujące kombo:
CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic...3rd

Po jednym dniu on odczuł lekką poprawę. Przynajmniej objawy nie pogorszyly się. Na trzeci dzięń objawy
zmalały na 90%, więc on był poproszony o redukcję dawki do 1rd. Na piąty dzień on byl w 100% zdrowy i
przerwał branie remedium.
Nota wydawcy: Szybkie leczenie wibroremediami w tym przypadku efektywnie zatrzymało przeziębienie
od rozwijania się.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
32. Przeziębienie i kaszel 10400...Indie
52-letnia kobieta była leczona w dniu 4 lipca 2015 roku na przeziębienie. Skarżyła się na wydzieliny z
nosa przez ostatni miesiąc i stale zmęczenie. Brała Crocin (paracetamol), ale poprawa trwała dzień lub
dwa przed nawrotem symptomów. Przez ostatnie trzydzieści lat miała tendencję do chorowania na
przeziębienie przeciętnie 4-5 razy na rok. Mogła zachorować na przeziębienie i wykańczac się od
mocnego kaszlu, który mógł trwać miesiąc lub więcej Brała leki alopatyczne, aby pozbyć się tego.
Pacjentkę leczono najpierw na ostre objawy przeziębienia:
#1. CC9.2 Acute infections + CC15.1 Mental and Emotional tonic…4rd

Po dziesięciu dniach mówiła, że czjuje się znaczne lepiej. Jej symptomy ustąpily na 80% bez brania
żadnych alopatycznych leków. Remedium dla niej poszerzono dla wykorzenienia możliwego kaszlu:
#2. CC19.6 Cough chronic + #1…4rd

Brała #2 przez 15 dni, po czym uwolniła się od symptomów. Była ucieszona wyzdrowieniem, przestała
brać remedia. W listopadzie 2015 roku pozostawała zdrowa.
.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
33. Ból od złamania nadgarstka 01644...USA
Paktyk pisze: Kiedy dostawałem szkolenia na AVP w październiku 2012 roku, Dr Aggarwal powiedział
nam zrobić Zestaw Zdrowia, aby nosić ze sobą. Ciesze się bardzo, że zrobilem jeden, bo po tym w nocy
zaprzyjaźniona kobieta (63), mieszkająca obok i jest też wibropraktykiem, telefonowała z prośbą aby
zawieźć ją do szpitala. Ona potknęłą się w ciemności o dużą piłkę dla ćwiczeń i uszkodziła nadgarstek,
była bardzo obolała – faktycznie nie poznałem jej glosu na początku, który był tak znieksztalcony od
szoku i bólu. Podczas 20-minutowej jazdy do szpitala przypomniałem, że mam CC10.1 Emergenicies w
Zestawie Zdrowia w mojej portmonce. W ciemności nie mogłem zobaczyć ile kropli spadlo do nakrętki czy
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ile trafiło do jej ust, ale po zażyciu remedium coś zmieniło się prawie natychmiast. Jej oddech spowolnił
sie i beczenie ustąpiło. Dałem jej następną dawkę pzed wejściem do szpitala i jeszcze dwie w szpitalu
(ale nie przed personelem). Po godzinie czy nieco później wrócił lekarz z wynikami rentgena. Pacjentka
nie dostawala żadnych przeciwbólowych do tego momentu. On sptyał ją o stopniu bólu, który ona
odczuwala w skali od 1 do 10. Ona zastanowiła się, co wydawalo się dlugotrwale, a na koniec
powiedziała « 7 ». Lekarz powiedział « Musisz mieć wysoką tolerancję na ból. Ktoś inny powiedział by, że
poziom bólu sięga 30! Masz złamane kości, wepchnięte na szczyt drugiej strony złamania ».
Komentarz Praktyka:
Wielokrotne modlitwy do Baby i remedium CC10.1 Emergencies sprawiły, że ból u pacjentki był mniejszy
i stan umysłu spokojny mimo bardzo brzydkiego złamania.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
34. Rany i otarcia 10363...Indie
Wczesnym wieczorem 22 września 2013 roku 10-letnia dziewczynka spadła w kanał pełny metalowych
prętów. Gdy ona próbowała wydostać się, to zraniła sobie udo. Kiedy przyszła do Praktyka, miala obfite
krwawienie z 9 czy 10 glębokich ran. Następujące kombo było zastosowano:
CC10.1 Emergencies + CC21.11 Wounds & Abrasions…6rd

Jej rany zaczęły skorupieć później tej nocy i były brązowe i suche do rana. Nie było krwawienia lub bólu.
Następnego dnia nie tylko skóra stala się normalna, ale nie było blizn. Dawkę zredukowano do 3rd na trzy
dni, a potem 1rd na 2 dni. Dwa lata później, w październiku 2015 roku, skóra dziewczynki jest doskonale
normalna bez żadnych śladów uszkodzenia.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
35. Krowa ugryziona wężem 11972...Indie
W obszarze wiejskim Indij paktyk spotkał się z farmerem, krowa którego właśnie była ugryziona przez
śmiertelną żmiję o 7 wieczór 23 czerwca 2014 roku. Natychmiast zaczęto następujące leczenie:
#1. CC1.1 Animal tonic + CC10.1 Emergencies + CC21.4 Stings & Bites…każde 10 minut przez godzinę

Zaraz po tym kombo było zmienione aby pomoc usunąć truciznę z organizmu:
#2. CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC17.2 Cleansing + CC18.1 Brain disabilities + #1…jedna dawka
co dwie godziny

Krowa zaczęła okazywać oznaki ożywienia, więc #2 kontynuowano w tej samej dawce przez całą noc i do
następnego poranka. Skoro krowa kontynuowała poprawę, to dawka została zredukowana do 3rd na
następne dwa tygodnie. W końcu krowa wyzdrowiała na 100% po śmiertelnym ugryzieniu żmii.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
36. Ból szczęki, zapalenie dziąseł i podniebienia 01163...Chorwacja
56-letnia kobieta przyszła do Praktyka aby leczyć komplikacje wystąpiwsze po operacji na górnej szczęce
zrobionej parę miesięcy wcześniej. Po operacji poczuwała się świetnie. Później u niej wystąpił ból w
szczęce. Jej dziąsła i podniebienie były opuchnięte i stało się bardzo niekomfortowe nakładanie mostka
na zębach.
W maju 2015 roku pacjetka dostała:
#1. NM3 Bone Irregularity + NM39 Teeth Decay + NM89 Mouth & Gums + SM26 Immunity + SM27
Infection…3rd

Po dziesięciu dniach leczenia było 30% poprawy. Tego wystarczylo dla dentysty, aby utrwalić jej mostek.
Pod koniec dwóch miesięcy opuchlizna dziąseł i podniebienia zmalała na 80%. Jednak szczęka nie
wyzdrowiala do konca, wiec dwie nowe karty dodano:
#2. NM96 Scar tissue + SR576 Tumours + #1…3rd

We wrześniu wszystkie objawy ustąpiły i pacjentka powiedziała, że nie ma problemów z zębami.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
37. Swędzenie fryzjerskie 01767...Holandiia
30 sierpnia 2014 roku 40-letni czlowiek szukał leczenia fryzjerskiego swędzenia (powierzchowna grzybicza
infekcja), wystąpiwszego 19 sierpnia. Miał rozległe plamy ta twarzy, brwiach i głowie. On uważał, że one
rozwinęły się w związku ze stresem w jego pracy jako inzynier. Plamy wyglądały tak brzydko, że on nie
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mógł nawet chodzić do pracy. Jego lekarz zdiagnozował, że jest to swędzenie fryzjerskie i przepisał
antybiotyk Fucidin. Ten nie pomógł, więc przerwał branie 29 sierpnia. Następnego dnia dostał kombo :
#1. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC15.1 Mental and Emotional tonic…6rd

Przy badaniu po tygodniu (5 września) zawiadomił, że ma 100% poprawy. On odstąpił od drapania i brał
remedium według przepisu. Wszystkie plamy zniknęły i skóra wrócila do normy. Pacjent był bardzo
wyluzowany po tak szybkim wyleczeniu. On kontynuował branie tej samej dawki przez kolejnych trzy dni,
dalej zmniejszył do 2rd na trzy dni, 1rd na tydzień i 3rt przez tydzień zanim przestał.
Jednak dzieci pacjenta też były zaatakowane. 5 września plamy wystąpiły na twarzy i wokół ust u
pięcioletniego syna pacjenta, i było potrzebne leczenie. Jemu zastosowano te same kombo 3rd, żadnego
innego leczenia nie dostawał. Nie mógł przestać skrobać się do 8 września, po którym swędzenie
zredukowano i on miał poprawę na 100% 12 września. Dawkę zmniejszono do 2rd pzez tydzień i potem
odstawiono.
10 września 10-letnia córka pacjenta takoż dostała plam na twarzy i brała te same remedium …4rd. Po
tygodniu plamy zaczęły znikać, i w następnych parę dni jej cera kompletnie oczyściła się. Ona
kontynuowała branie remedium 4rd przez następny tydzień, 2rd przez tydzień, i potem stopniowo
wycofała. Rok później cala trójka pacjentów pozostawała wolna od fryzjerskiego swędzenia.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
38. Chroniczna migrena, alergia skóry 02802...UK
50-letnia kobieta pracująca na pełnym etacie jako opiekunka sąsiada praktyka, poszukiwała leczenia
ciężkiej migreny. Ona cierpiała na migrenę przez całe życie. Doświadczała migreny wiele dni, z
towarzyszącymi nudnościami i okazjonalnymi wymiotami. Zazwyczaj zażywała 8 Paracetamoli dziennie
na ból głowy. Ostatnio u pacjentki wystąpiła Alergia z niektórym swędzeniem jej twarzy. Nie brala
żadnych leków na nią. 28 lipca 2015 roku praktyk przepisał jej:
#1. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC11.3
Headaches + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies…raz na godzinę
przy migrenie z następną stopniową redukcją 1rd przy polepszeniu

Po tygodniu pacjentka zgłosiłą, że poczuła się na 75% lepiej.
Przy kolejnej wizycie blisko 3,5 miesiąca później (17 września 2015) ona była bardzo szczęśliwa i zgłosiła
prawie kompletne wyzdrowienie. Przestała brać Paracetamol i stosowała tylko wibroremedium 1rd.
Chociaż bóle głowy prawie ustąpiły, ona dalej ma niektóry mentalny stres i martwi się o swoją starą matkę.
Dostała wskazówek na temat pozytywnego myślenia i technik dla minimalizacji zmartwienia przez pełne
bycie w teraźniejszości. Jej remedium zmieniono na:
#2. CC18.1 Brain disabilities + #1...1rd

W październiku 2015 roku kontynuuje branie tego aby poradzić sobie ze zmartwieniem.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
39. Łysienie plackowate 02806...Malezja
9-letni chłopczyk badany 28 marca 2015 roku dla leczenia łysienia plackowatego. Plamy miały średnicę
blisko jednego cala na tyle głowy (w śriedniociemieniowej zonie; foto niżej). Ono było tam przez sześć
miesięcy. Chłopczyk był pod opieką dermatologa od listopada 2014 roku. Dermatolog dal jemu doustnie
steroid na dwa miesiące, podskórne zastrzyki steroidów na łysej stronie w grudniu i maść steroidową,
którą chłopczyk stosował aż do momentu, gdy zobaczył go praktyk. Do tego czasu żadnego rostu nowych
włosow nie było widać. Praktyk przepisał:
#1. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC12.2 Child tonic + CC21.1 Skin tonic…3rd
#2. CC21.1 Skin tonic...BD w płynnej maści lokalnie:

Pacjent odstawił wszystkie alopatyczne leki, kiedy zaczał brać wibronikę. Zona łysiny zareagowała
dramatycznie na wibronikę. Po trzech tygodniach leczenia (18 kwietnia 2015), łysina zmalała na 50%
razem ze wzrostem nowych włosów (foto niżej). Po sześciu tygodniach leczenia (9 Maja 2015), na tym
miejscu pokazały się normalne włosy i żadnej łysiny nie było (patrz fot niżej). Wibroleczenie było
kontynuowane przez jeden tydzień, a potem wstrzymane.
Komentarz ojca chorego:
W listopadzie 2014 roku u mojego syna zdiagnozowano łysienie plackowate. Miał łysinę na skalpie
rozmiarem 20-centówki. Otrzymywał leczenie w szpitalu i dostawał tabletki, maście i zastrzyki, ale łysinia
nie pokazywała żadnego polepszenia. W marcu 2015 roku zgłosiliśmy się do wibrokliniki SS3 Sathya Sai
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Baba Center. Pomodliliśmy do Swamiego i zaczęli wibroterapię. Z Łaską Boga i błogosławieństwem
łysina pokryła się nowymi włosami, co wyrosły do maja 2015 roku. Chcielibyśmy podziękować Sai Babie i
dobremu praktykowi za wyleczenie mojego syna.
28 Marca 2015

18 Kwi 2015

May 2015 9
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
40. Ząbkowanie 03523...UK
10-miesięczna dziewczynka pokazywała oznaki ząbkowania. Miała czerwone policzki, dwa zęby
zaczynały wyłaniać się z dziąseł, ona odczuwała ból przy ząbkowaniu przez kilka dni. Dostała
niemowlęcą dawkę Paracetamolu dla wspomagania snu. 2 marca 2015 roku otrzymała:
CC11.6 Tooth infections + CC12.2 Child tonic + CC18.5 Neuralgia...3rd

Nie mogła by brać remedium w wodzie, ale na szczęście otworzyła usta, aby zażyć wibropigułki. W
pierwszym dniu leczenia spała przez całą noc. Następnego dnia kolor jej policzków wrócił do normy. Dwa
dni później wszystkie objawy bólu ustąpiły ze 100% poprawy.
Dawkę zredukowano do 1rd z klauzulą, że może być zwiększona do 3rd tylko jeśli ból przy ząbkowaniu
zwiększy się. Sześć miesięcy później dziecko miało dziesięć zębów i brało remedium podczas bólu

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
41. Migrena 11568...Indie
32-letnia kobieta, która chorowała na ostre migreny przez ostatnie cztery lata. Badana w sierpniu 2015
roku. Miała je często. Ataki wywoływały różne czynniki, tzn. fizyczny wysiłek (podróże, wyjście do sklepu,
ciężka praca przy wykonywaniu rodzinnych obowiązków), stres mentalny, głośna muzyka lub hałas,
przebywanie na słońcu i brak snu. Bóle głowy zwykle trwały od 24 do 48 godzin. Próbowała
ajurwedycznych leków bez sukcesu. Podczas ataków zażywala przeciwbólowe alopatyczne, których teraz
ona miała nadzieję uniknąć. Cierpiała takoż na napady nudności i niepokój, co zakłócało jej codzienną
rutynę. Ona dostała:
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CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS w wodzie. Podczas ataków
jedna dawka co 10 minut do dwóch godzin przy potrzebie.

Po trzech dniach leczenia ona nie miała migrenowych bólów głowy. Ale jak tylko objaw wynikał, zaczynała
brać kombo co 10 minut prze godzinę. Zawiadomiła, że była przyjemnie zaskoczona, otrzymawszy
poprawę po piątej dawce.
Pacjentka kontynuuje branie remediów 3rd. 14 października 2015 roku miała 90% poprawy i dawkę
zredukowano do 1rd. Piętnaści dni później (29 października) pacjentka powiedziała , że jest kompletnie
wyleczona, bo nie ma nawet pojedynczych napadów bólu mimo wielu fizycznych i mentalnych stresów i
niedostatku snu w tym okresie. Pacjentka teraz jest na podtrzymującej dawce 1t. W przypadku
występowania ataków jej zalecono natychmiast brać remedium w wodzie co 10 minut przez godzinę.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
42. HIV/AIDS 11177...India
24-letnia kobieta z AIDS badana 12 grudnia 2012 roku.
Pochodziła z biednej rodziny. Była zainfekowana wirusem HIV przez swojego męża, który ukrył, że on
chorował na AIDS przed ich ślubem sześć lat wcześniej. Rok temu podczas narodin jej pierwszego
dziecka były komplikacje i ją hospitalizowano. Badania krwi pokazal szokujący fakt, że ona zachorowała
na AIDS. Niestety dziecko nie przeżyło. Ze wsparciem rodziny ona złożyła pozew o rozwód oraz zaczęła
leczenie HIV/AIDS w lokalnym szypitalu publicznym i dostawała alopatyczne leki. Wtedy ona dowiedziała
się o praktyku w sąsiedztwie.
Kiedy pacjentka przyszła, to narzekała na odczucie zmęczenia. Wygladała na wyczerpaną i miała objawy
apatii, beznadziejności i braku zaintersowania życiem. Pratkyk zastosował:
CC12.1 Adult tonic + CC12.3 AIDS-HIV + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional
tonic…3rd

Po początku wibroleczenia pacjentka zaczęła się poprawiać z dnia na dzień. Ona takoż kontynuowała
branie leków alopatycznych przepisanych w szpitalu.
Regularnie zażywala wibroremedia przez 11 miesięcy. W tym czasie jej pogląd stał sie pozytywny, nawet
optymistyczny, i ona zaczęła wykazywać interes do życia. Znalazła pracę i zaczęła pracować . Spytała u
Praktyka, czy może znowu wyść za mąż. Praktyk poradził jej powtórzyć badanie krwi. Pacjentka uczyniła
to. Badanie w szpitalu pokazało, że ona zrobiła ogromny postęp. Analiza krwi znajdowała się w
dopuszczalnych granicach. Lekarze powiedzieli, że nie ma żadnego ryzyka aby zakaziła swojego
partnera i że dla niej teraz jest bezpiecznie aby wyjść za mąż. Pacjetka była bardzo szczęśliwą i
natychmiast telefonowała do praktyka, aby z radoscią przekazać dobre nowiny.
Komentarz Praktyka:To była lila Baby (cud).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
43. Udar, niewydolność nerek, problemy z oddechem, padaczka, podwójna wizja, zaburzenia
mowy. 02895...UK
62-letni człowiek przyjęty do szpitala 23 marca 2014 roku z gorączką, słabością i stratą apetytu wskutek
gruźlicy. U niego diagnozowano odmę opłucnową i zapalenie płuc, i był przeniesiony do intensywnej
terapii w nocy, kiedy duże dawki leczenia gruźlicy wprowadzano dożylnie. Stan pacjenta pogorszył się. U
niego nastąpił mini udar, cukrzyca, niewydolność nerek, problemy z oddechem, ataki padaczki,
zaburzenia mowy, kłopoty ze wzrokiem (widzenie zdwojone) i przebicie przełyku. Wskutek bardzo ostrego
utrudnienia oddechu on był przestawiony na sztuczny oddech i wykonano tracheotomię. On był bardzo
senny i sklasyfikowany jako umierający z terminem przeżycia do 12 godzin.
Jednak pacjent przetrwał w tym stanie dziewięć tygodni. On potrzebował przetoczenia krwi i dializy co
drugi dzień. Kiedy dalsze testy odkryły, że on nie ma gruźlicy, to jej leczenie przerwano. Ale wskutek tego,
że on pomyłkowo był poddany leczeniu gruźlicy przez cztery tygodnie, to u niego rozwinęła się
niewydolność nerek i cukrzyca, a takoż regularne ataki padaczki.
Po pięciu miesiącach pacjent był wypisany ze szpitala z rurką podłączoną dla dializy i dożylnego
odżywiania, bo on dalej nie był zdolny jeść lub pić. On wyzdrowiał od zapalenia płuc, ale dalej dostawał
różne alopatyczne leki, które wprowadzano dożylnie. Zostawał w tym stanie w domu przez około ośmiu
tygodni. W sierpniu 2014 roku pacjent stopniowo zaczął samodzielnie jeść, na początku tylko przetartą
żywność.
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23 sierpnia 2014 roku pacjent dostał dla leczenia następujące kombo:
Na niewydolność nerek:
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Emotional & Mental tonic + CC13.1 Kidney &
Bladder tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections …4rd

Na udar, zaburzenie mowy, podwójną wizję, padaczkę:
#2. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 + Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain &
Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.3 Epilepsy + CC18.4 Paralysis + CC18.5 Neuralgia + CC18.6
Parkinson’s disease … 4rd

W ciągu dwóch tygodni pacjent miał 100% wyleczenia niewydolności nerek, zaburzenia mowy, podwójnej
wizji, trudności w oddychaniu i prawie wszystkich obawów udaru. On nie potrzebował więcej dializy. Był
zdolny pójść do łazienki I ubrać się samodzielnie. Ale dalej nie mógł jeść twardej żywności i pić.
Wyzdrowienie pacjenta trwało. W październiku 2014 roku byl zdolny jeśc i pić normalnie, chociaż miał
ograniczenie, bo musiał brać małą ilość naraz. W listopadzie 2013 roku pacjent zaczął pracować
częściowo w swoim sklepie. Po odczuciu pełnego wyzdrowienia przestał brać wibroremedia.
W odpowiednim czasie wrócił do normalnego życia. W lutym 2015 roku pojechał do Indij na cztery
tygodnie. Po powrocie zaczął pracować w sklepie w pełnym wymiarze. W listopadzie 2015 roku już
prowadził auto. W maju 2015 roku odstawił wszystkie alopatyczne leki zgodnie z instrukcjami lekarza.
Dalej czuje się dobrze przy kontroli w październiku 2015 roku.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
44. Nadaktywny pęcherz, nietrzymanie moczu 03507...UK
79-letni człowiek cierpiał na nadaktywność pęcherza moczowego i nietrzymanie moczu, kiedy był badany
21 kwietnia 2015 roku. Pięć lat wcześniej u niego odkryto raka prostaty i zrobiono totalne usunięcie
prostaty. Po operacji pozostała blizna. Wkutek operacji na prostacie i tkanki bliznowatej pojemność
pęcherza znacznie zmalała powodując częste oddawanie moczu i nietrzymanie bardziej w nocy. To
zabrurzało jego sen. Pacjent nie używał żadnych leków na to. On był leczony za pomocą następujących
kombo:
CC10.1 Emergencies+CC12.1 Adult Tonic+CC13.2 Kidney & Bladder infections+CC13.3
Incontinence+CC15.1 Mental & Emotional tonic…4rd.

Po czterech tygodniach byla niektóra poprawa, ale nie była ona ciągła. Niektóre nocy mogły jeszce być
zakłócane potrzebą oddania moczu. W czerwcu jego żona złamała nogę. Zaabsorbowany jej
podtrzymaniem i robiący wszystko w domu, on przestał brać wibroleczenie przez sześć tygodni. Dwa
miesiące po wznowieniu wibro pacjent zgłosił 50% poprawy problemów z pęcherzem. Od tego czasu
poprawa przyrastala małymi krokami. 26 wrześna 2015 roku on zgłosił 75% poprawy. Nocne kłopoty były
teraz nieczęste. On był sczęśliwy ze swojego postępu. W październiku 2015 roku pacjent kontynuował
branie kombo w przepisanej dawce.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
45. Alkoholizm 00534...UK
Praktyk pisze: 25-letnia kobieta cierpiąca na alkoholizm i wahania nastroju, używała każdej nocy butelkę
spirytusu. Ona zarzeczała, że ma ten nałóg. Mogła być agresywna i zła w stosunku do członków rodziny.
Była niezdolna utrzymać się w pracy dłużej niż dwa lub trzy tygodnie w czasie wahania jej nastrojow i
złego zarządzania czasem.
Podczas konsultacji 9 lipca 2015 roku poprosiłem ją naciskać punkty wzdłuż meridianów na twarzy
(używając TEW, techniki emocjonalnej wolności) kiedy ona opowiadała swoją historię. Ona zaczęła
opowiadać o swoich znieważających partnerach (3 w sumie) od wieku, kiedy miała 18 lat. Odtad była
regularnie bita, ale myślała, że to jest normą, a wręcz częścią miłości. Po jej drugim partnerze, który był
brutalny wobec niej, zaczęła pić, aby zapomnieć o bólu i cierpieniu. Wytłumaczyłem jej działanie picia na
zdrowię i pomogłem zrozumiec korzyści pozytywnego poglądu i uwalniania się od negatywnych
wspomnień, pomogając jej uświadomić, że przyciągamy i stajemy się tym, o czm stale myślimy (« Prawo
Przyciągania »).
Dałem jej następujące kombo:
CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + CC8.1 Female tonic + CC10.1 Emergencies +CC12.1 Adult Tonic
+ CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorder + CC15.3
Addictions + CC15.4 Eating disorder + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disability + CC18.5
Neuralgia + CC19.1 Chest tonic + CC19.7 Throat chronic...3rd w wodzie.

21

Takoż poradziłem brać kompleks witamin B, bo te składniki mogły być srtacone przez lata lata nadużycia
alkoholu.
Podczas następnego tygodnia ona przesyłała tekstowe wiadomości, dzieląc się doświadczeniem jak
piękny był każdy dzień. Potem pokłóciła się ze swoim chłopakiem i pozwoliła jemu odejść. Uznała, że
zrobić to jest bardzo łatwo. Zrobiwszy to, odczuła ogromną ulgę w swoim ciele. Dwa tygodnie później
spędzała czas w świątyni, mówiąc, że odczuwa tam „pokój i równowagę”.
Po pięciu tygodniach zamówiła następną konsultację. Poprosiłem ją, aby przyniosła ze sobą swój trunek,
aby zrobić nozod. Ona nie zgodziła się, ale podczas sesji powiedziała, że faktycznie nic nie pije. Przestała
pić po tygodniu od początku wibroleczenia i takoż zaczęła nową pracę. Była bardzo szczęśliwa.
Powiedziała, że planuje krótki wypoczynek. Ona już dostosowała się do powrotu na studia stacjonarne,
aby zacząć nowe życie.
Praktyk komentuje:
Na pierwszej konsultacji ja niechętnie zgodziłem się spotkać z matką pacjentki w sprawach problemu
raczej niż z samą pacjentką, bo ona na początku odmówiła być obecną, ale potem w końcu zdecydowała
się być razem z matką. Za zgodą matki i pacjentki ja pracowalem tylko z pacjentką, a matka w tym czasie
wyszła na spacer. Aby zachęcić ją do otwarcia się, pozwoliłem jej najpierw mowić o jej zdrowiu i diecie.
To pomoglo jej pokonać nerwowość. Kiedy matka wróciła po godzinie aby odebrac ją, to córka
uśmiechała się. Matka wyglądała na całkiem zszokowaną widząc to.
Podczas drugiej konsultacji matka płakała i powiedziała, że „odnalazła swoją córkę”. One razem gotowały
i razem wychodziły na spacer, i “nie było wybuchów gniewu w nocy”. Pod koniec września 2015 roku
pacjentka kontynuowała przesyłanie mi wiadomości tekstowych, mówiących że jest ona w porządku.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
46. Ostra Depresja, podwójne widzenie, bezsenność 01339...USA
Działając po rekomendacji przyjaciela, dorosły syn przysłał email do praktyka w marcu 2014 roku,
poszukując leczenia dla jego 65-letniej matki. Matka cierpiała na depresję i zaburzenia psychiki przez
ponad trzy lata. W tym okresie u niej takoż rozwinęła się kaskada dolegliwości fizycznych. Straciła dużo
masy ciala, przebyła histerektomię, a takoż rozwinęła się cukrzyca, wysoki cholesterol, kamienie
woreczka żółciowego, wrzody i zgaga, bezsenność, ciężka migrena, problemy z zatokami, hemoroidy i
podwójne widzenie. Fizyczne problemy pogłębiała jej depresja. Ona spędzała większość czasu w łóżku,
śpiąc. Syn opowiedział o problemach matki zaczynając od czasu jego malżeństwa (patrz jego
oświadczenie poniżej). Depresja matki była leczona przez psychoterapeutę i leki psychotropowe, i rodzina
próbowała takoż medytację i muzykoterapię, ale wydawało się, że nic nie działa.
Po otrzymaniu email’a od syna Praktyk porozmawiała z synem i z matką przez telefon 23 marca 2014
roku. Ona wysłała następujące :
Na depresję i inne mentalne choroby:
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain &
Memory tonic + CC18.1 Brain disorders + CC18.2 Alzheimer’s disease…3rd na tydzień, potem 4rd

Pacjentka nie miała objawów czyszczenia, więc na 12 dzień leczenia, #1 było zamienione na #2 do teraz,
włączając leczenie na diplopię:
#2. CC7.1 Eye tonic + CC7.5 Glaucoma + CC7.6 Eye injury + #1…4rd

Na dodatek dostała: Na bezsenność:
#3. CC15.6 Sleep disorder…jedna dawka 30 minut przed snem. Jeśli dalej nie pomaga, to jedna dawka co 30
minut do 4 razy. Jeśli pacjent obudził się w nocy, powtórzyć.

Praktyk nie miał żadnych wiadomości od rodziny przez ponad sześć miesięcy, kiedy syn przysłał email’a
5 listopada 2014 roku, zgłaszając, że matka niedawno doświadczyła gwałtownego i pełnego wyleczenia
od depresji (patrz jego oświadczenie niżej) i wcześniej pełnego wyzdrowienia od podwójnego widzenia.
Praktyk skontaktował się z rodziną. Pacjentka była bardzo szczęśliwą i wdzięczna Saiemu za powrót do
normy. Mogła szczęśliwie gotować dla rodziny i cieszyć się życiem z wnukami, jej synem i synową. W
październiku 2015 roku Praktyk kontynuował leczenie jej innych problemów fizycznych.
Syn pacjentki przesłał:
23 Marca 2014:
Moja matka wpadła w ciężką depresję w maju 2011 roku i nigdy jej nie pokonała, nawet na chwilę. Wydawało
się, że ona staje się glębsza i bardziej szalona z czasem. Ona zaczęła się od czasu mojego małżeństwa w
maju 2011 roku. Faktyczna przyczyna depresji nie była znana, ale odczuwałem, że spowodowana mieszanką
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róznych czynnikow, jak lęk utraty syna na rzecz innej kobiety, okoliczności wesela, stres, bardzo gorące lato i
zanieczyszczenie w Mumbai i niektora niezgoda z teściami. To wszystko gotowało się w niej i punktem
zapalnym było to, że mój teść powiedział coś obraźliwego dzień przed moim ślubem.
Maj 2011 roku był początkiem zmian w niej. Zrobiła się nadzwyczajnie negatywna i przepełniona gniewem.
Ona tkwi w przeszłości i zawsze mówi o przeszłym, a takoż jak wiele grzechów ona popełniła. Ona sama
powtarza się kilkakrotnie. Stale płacze przez caly dzień i nadzwyczajnie boi się śmierci. Cały czas myśli,
że jej koniec jest bliski i boi się kim ona się stanie po ponownych narodzinach wskutek jej złej karmy.
Dzwoni do mnie do pracy kilka razy dziennie, co jest bardzo rozpraszającym. Zachowanie ojca prowokuje
ją. Oprócz mentalnych boleści ona ma kilka cielesnych dolegliwości w ciągu ostatnich 3 lat, co dodaje się
do nieszczęść. Ona bardzo schudła. Przeszła usunięcie macicy, cukrzycę, wysoki cholesterol, kamienie
woreczka żółciowego, wrzody i zgagę, bezsenne nocy, drastyczne migrenowe bóle glowy, problemy z
zatokami, hemoroidy I teraz diplopię i to jest przyczyną jej pogrążenia w głęboką depresję. Ona lubi
przytulać się w łóżku i spać w ciągu dnia.
Próbowaliśmy leczenia psychiatrycznego i różnych innych (psychoterapii, medytacji, słuchania muzyki itd.),
ale nic nie działało. W stanie jej umysłu medytacja jest niemożliwa, lub koncentracja na czymś pozytywnym.
Próbowaliśmy ją czymś zająć i zaangażować, ale tylko tyle mogliśmy zrobić.
Ludzie modlią sę o uczynienie cuda i Bóg dokonuje cudów. Wygląda na to, że Bóg nie słucha naszych
modlitw. A my nadal czekamy na cud. Rozumiem, że każda osoba przechodzi przez wzloty i upadki w życiu i
musimy płacić za nasze złe czyny. Ale szczerze, w ostatnich 3 latach matka i my takoż dostatecznie cierpieli
aby spalić złą karmę z kilku żywotów. Powoli tracimy cierpliwość i otrzymujemy frustrację każdego dnia. To
szkodzi naszej rodzinię, zwłaszcza żonie, odkąd mieszkamy w tym samym gospodarstwie.
5 listopada 2014:
Jestem szczęśliwy informując pana, że moja matka jest teraz komplentie wyleczona z jej ciężkiej depresji,
która trwała ponad 3,5 roku! To stało się tak gwaltownie, że potrzebowaliśmy kilka dni, aby sobie
uświadomić, że ona wrócila do normy!. Nie wiem, jak szczęśliwy jestem,ale mogę z całą pewnością
zaufać Swamiemu, praktykowi i wibronice zapenionej nam. Ona brała ją dokładnie według zaleceń i stał
się cud. To, czego psychiatria nie potrafiła zrobić przez 3 lata, Wibronika dokonała mniej niż w 6 miesięcy.
Diplopia takoż ustąpiła przed jej wyjsciem z depresji. Dokładnie nie pamiętam. Moja rodzina i ja jesteśmy
ogromnie wdzięczni. Ostatnie 3,5 roku były bardzo trudne.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
47. Łagodne zwapnienie piersi 11573...Indie
55-latka bliska krewna Praktyka martwiła się po niedawniej mamografii odkrywszej, że ona ma łagodne
zwapnienie piersi drugiej kategorii po lewej stronie. Była operowana na raka dziewięć lat wcześniej i robiła
regularne badania od tego czasu. Przyszła na spotkanie z praktykiem 3 maja 2015 roku, kiedy
zdecydowała się brac wibroterapię i odstawić inne leczenie. Jej zastosowano :
CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC8.3 Breast disorders + CC12.1 Adult
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3rd

Trzy miesiące później ku jej uciesze, nowe badania pokazały, że zwapnienie ustąpiło. Tkanka piersi była
normalna. Pacjentka kontynuowała branie remedium prze kolejne trzy miesiące. W listopadzie 2015 roku
pratkyk planował przenieść ją na podtrzymywającą dawkę 1rd.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
48. Bezsenność, Tachykardia, Bulimia, napady paniki i bolesny okres 02658...Italia
W listopadzie 2014 roku 48-letnia kobieta poszukiwała leczenia na problemy dotyczące stresu w pracy.
Ona skarżyła się na problemy ze spaniem w ostatnich 10 miesiącach i sporadyczną tachykardię
(przyśpieszone tętno). Nie stosowała żadnych leków. Dostała:
Na bezdenność:
#1. CC15.6 Sleep disorders…jedna dawka 0,5 godziny przed spaniem i druga w łóżku. Dodatkowa dawka była
brana, jeśli obudziła się w nocy.

Na tachykardię:
#2. CC3.1 Heart tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3rd

Po miesiącu jej problemy ze spaniem były rozwiązane. Ona przestala brać #1, ale kontynuowała #2 w
następnym miesiącu przez trwający stres. Pacjentka podtrzymywała kontakt z praktykiem i w grudniu ona
otrzymała leczenie dla sezonowej walki z grypą.
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W czerwcu 2015 roku szukała pomocy na nocne ataki paniki i bulimię. Na dodatek do presji w pracy,
pacjentka takoż cierpiała od trwających trudności finansowych i problemów małżeńskich. Kiedy ona
kłóciła się z mężem, to stawała się zła i dostawała atakow paniki i bólu w sercu. Była leczona z:
#3. CC3.1 Heart tonic + CC15.4 Eating disorders…3rd

Po dwóch tygodniach leczenia jej symptomy zmalały o 80%. Ona kontynuowała branie kombo przez dwa
następne miesiące. W sierpniu 2015 roku, po dalszym polepszeniu, kombo oczyszczające dodano do jej
leczenia aby oczyścić system:
#4. CC17.2 Cleansing + #3…3rd

We wrześniu ona zawiadomiła o bolesnym okresie, więc #4 było wstrzymane i pacjentka dostała kombo
dla długotrwałego użytku:
Na bolesną miesiączkę, ataki paniki i bulimię:
#5. CC8.1 Female tonic + #3…3rd

W październiku 2015 roku bulimia i napady paniki były calkiem wyleczone, chociaż miesiączka nie
poprawiła się. Kontynuowała branie #5. Pacjentka zawiadomła, że brała okazyjnie dodatkowe pigułki,
kiedy ona była zdenerowowana dyskusjami z jej mężem i u niej występowały bole w sercu. Poczuwała się
spokojniej po zażyciu wibro i ból ustępował.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
49. Emocjonalne trudnosci u dziecka 02128...Argentyna
Matka przyszła do Praktyka, bo martwiła się o swoją 6-letnią córkę. Ona miała zły humor, była uparta i
szkoła miala z nią trudności. Dziewczynka dostała:
CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.2 Cleansing + SR542 Aethusa Cyn...3rd

Po dwóch tygodniach leczenia matka zawiadomiła, że jej córka miała 90% poprawy. Ona planuje
kontynuację remedium na następne kilka tygodni.
Nota wydawcy: SR542 Aethusa Cyn już włączona do CC12.2 Child tonic.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
50. Otępienie i bełkotliwa mowa po leczeniu raka piersi

02864...USA

Kobieta (47 lat) skontktowała się z praktykiem w poszukiwaniu ulgy w dolegliwościach, które rozinęły się
jak efekty uboczne alopatycznego leczenia raka piersi. Po podwójnej mastektomii w kwietniu 2014 roku
pacjentka zakończyła hemoterapię w listopadzie 2014 roku i radioterapii w styczniu 2015 roku. Później u
niej zaczęło rozwijać się otępienie i bełkot lub jąkanie się. Konsultowana neruologiem na otępienie, który
stwierdził, że jej układ nerwowy był uszkodzony przez rak i jego leczenie. Neurolog takoż odznaczył, że
ona wykazała skrajnią histerię podczas pierszej konsultacji. Była w depresji. Jej poczucie zaufania było
utrudnione przez otępienie i poczucie winy – ona wierzyła, że rodzina jej syna była rozbita wskutek jej
choroby. Ona nie była całkiem oczyszczona od raka. Brała terapię hormonalną i leki na raka piersi.
Pacjentka zaczęła wibroterapię 15 czerwca 2015 roku od:
#1. NM5 Brain TS + NM6 Calming + NM25 Shock + NM67 Calcium + NM91 Paramedic Rescue + NM105 Visc
Alb (F) + NM106 Visc Alb (FG) + NM110 Essaic + BR3 Depression + BR4 Fear + BR6 Hysteria + BR7 Stress +
SM9 Lack of Confidence + SM13 Cancer + SM41 Uplift + SR253 Cal Fluor + SR256 Ferrum Phos + SR257 Kali
Mur + SR265 Aconite + SR271 Arnica + SR281 Carbo Veg + SR345 Calendula…4rd

Tydzień po początku leczenia remedium pacjentka zglosiła silne zakażenie układu moczowego (ZUM).
Praktyk wytłumaczył pacjentce, że ciało doświadczało oczyszczenia i wydalania toksyn, które
spowodowały ZUM. Pomimo dyskomfortu pacjentka była uświadamiana, że uzdrowienie zaczęło się.
Praktyk natychmiast zawiesił remedium #1 i zalecił następujące leczenie:
Na ZUM:
#2. CC10.1 Emergencies + CC13.2 Kidney & Bladder Infections…6rd

Infekcja zniknęła po dwóch dniach. Pacjentce zatem wznowiono #1…1rd z instrukcją zatrzymać jeśli ZUM
powtórzy się, wracając do #2 natychmias i wznowić #1 tylko kiedy ZUM ustąpi. Po 3 tygoniach leczenia (6
lipca 2015 roku), pacjentka zawiadomila o 60% polepszenia w utrzymaniu pamięci. Jej mowa wrócila do
normy i ona odczuła stabilność emocjonalną. Relacje z rodziną takoż stale polepszaly się. Ona
kontynuuje branie #1…1rd.
3 września 2015 roku pacjentka podzwoniła aby powiedzieć, że medyczny raport pokazał oczyszczenie
jej od raka. Nie ma problemów z pamięcią, jej mowa wróciła do normy i ona odczuwała dostatecznie
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zaufania, aby wrócić do kierowana swoim biznesem. W październiku 2014 roku kontynuowała
wibroleczenie za pomocą #1…2rt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
51. Depresja kliniczna 03503...UAE
Kiedy 60-letnia kobieta z Mumbai odwiedzała swoją corkę w Dubai, przyszła do praktyka 21 stycznia
2015 roku, to ona płakała w sposób niekontrolowany. Jej rodzina wytłumaczyła, że przez ostatnie 21 lat
ona cierpiała na depresję kliniczną. Dostawała leki przeciwdepresyjne, które pomagały, ale depresja
pogorszyła się przez ostatnie 9 lat po tym jak jej brat gwaltownie zmarł na raka. Zwłaszcza między 9 rano
a 2 po południu ona płakała w sposób niekontrolowany. Po drugiej po południu poczuwała się trochę
lepiej. Ona cierpiała z lęku przed śmiercią wskutek utraty swojego brata i « utraty » córki, która wyszła za
mąż w tym samym czasie, kiedy u niej wystąpiła depresja. Ona brała 20mg fludaku (fluoxetine) dla
pomocy przebrnąc jej przez każdy dzień. Inne zdrowotne problemy pacjentki, włączając cukrzycę,
nadciśnienie, i neuralgię nóg, wszystkie były kontrolowane lekami alopatycznymi (Diamicron MEX 500 OD,
Amlodipine, i Combiflam 400mg). Dwadzieścia jeden lat wcześniej ona miała gruźlicę i była poddana
histerectomii.
Pacjentce zastosowano następujące leczenie depresji:
CC8.1 Female tonic + CC8.6 Menopause + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental and Emotional tonic +
CC15.2 Psychiatric disorders…6rd na 7 dni, potem 4rd

Po trzech dniach od stosowania remedium pacjentka wykazała 50% polepszenia i przestała płakać. Po
pięciu dniach juz było 80% poprawy i przestała brać przeciwdepresyjne. Na dziewiętnasty dzień okresu
depresji skurczyly się z godzin do minut. Epizody trwały mniej niz 5 minut w porównaniu z 3-4 godzinami
poprzednio i ona takoż wróciła do normy bardziej szybko. Po 4 tygodniach pacjentka wyzdrowiała na
100%. Dziewięć miesięcy później ona nadal czuła się dobrze. Kontynuuje branie remedium 4rd bo
obawia się nawrotu choroby. Praktyk będzie obserwował pacjentkę aż ona nabierze więcej zaufania i
będzie pracować nad sobą do stopniowej redukcji dawki do 1rt.
Komentarz córki pacjentki:
Wibronika jest naszym magicznym przyjacielem. Ubolewałam, patrząc na moją matkę, płaczącą tak
gorzko od 9 rano do 2 po południu codziennie. Płakała jak dziecko i trzymałaś za kogoś. Po stosowaniu
wibroremedium, od drugiego dnia ona poczuwała się lepiej, a na czwarty dzień była szczęśliwą mamą,
którą znałam wcześniej. Ona faktycznie cieszy się z pobytu z nami, bo ona jest zdolna śmiać się i
żartować z nami. Matka Sai błogosławiła moją mamę i naszą rodzinę. Jesteśmy wdzięczni za leczenie i
modlimy się, aby nasz wibropraktyk kontynuował swoją pracę.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
52. Chroniczna depresja 03505...UK
Człowiek w wieku 50 lat cierpiał przez długotrwałą depresję i przyszedł po leczenie 20 grudnia 2014 roku.
On był nauczycielem matematyki, uwrażliwiony na stres, pobudzony, lekko irytujący się, skłonny do
wybuchów gniewu. Przed trzema laty u niego wystąpiły myśli samobójcze. Jego długa walka z depresją
od 14-letniego wieku, erodowała wiarę w siebie. On nie brał żadnych leków. Był konsultowany i dostał
następujące :
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain and
Mental tonic…3rd w wodzie.

Po 10 dniach leczenia pacjent powiedział, że od początku brania wibrośrodków on nie doświadczał więcej
żadnych depresywnych stanów, poprawiła się jakość jego snu i poczuwa się bardziej wyposażony dla
walki ze stresem. Podtrzymuje regularny kontakt z praktykiem. Pod koniec trzech miesięcy zgłosił 90%
poprawy w jego dobrym samopoczuciu.
On stopniowo pozostawił swoje samobójcze myśli. Po sześciu miesiącach leczenia pacjent napisał do
Praktyka “Jedną z możliwych zmian, która zauważylem, brzmi dość makabrycznie, ale większość
poranków widywałem pętlę w myślach po przebudzeniu rano, co jest pozostałością kiedy miałem myśli
samobójcze w młodym wieku. Jednak, ten obraz rzadko pojawiał się ostatnio”.
Po ośmiu miesiącach (Sierpień 2015 roku) pacjent zgłosił 95% poprawy nastroju. Do 1 listopada 2015
roku pacjent utrzymywał to polepszenie i kontynuował branie wibrośrodków.

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

25

53. Uzależnienie od tytoniu 10400...Indie
30-letni człowiek był uzależniony od żucia tytoniu przez ostatnie piętnaście lat, poszukiwał metody
porzucenia nawyku. On nie próbował żadnego leczenia przed wizytą u praktyka w kwietniu 2015 roku.
Jemu było zastosowano :
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.3 Addictions…3rd

Po tygodniu pacjent zawiadomił, że on obciął żucie tytoniu do 85% i odczuwa mniejszą potrzebę aby
spożywać go. Jednak, u niego gwaltownie rozwinęła się niestrawność. Dla korekty jej on dostał :
#2. CC4.10 Indigestion + CC17.2 Cleansing + #1…3rd

Po trzech tygodniach pacjent zgłosił, że konsumpcja tytoniu zmalała na 95% i niestrawność złagodziła się
na 80%. Zatelefonował po pięciu tygodniach, aby poinformować praktyka, że w ogóle przestał żuć tytoń.
Problemy z niestrawnością ustąpiły. W listopadzie 2015 roku pacjent nie wpadł z powrotem w jego
poprzednie uzależnienie. Ale skoro to było 15-letnie uzależnienie, to pacjent będzie kontynuował branie
3rd remedium, aż do procedury redukowania, która umieszczona na początek grudnia 2015 roku.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
54. Bezsenność 11176...Indie
75-letnia kobieta poszukiwała leczenia bezsenności w dniu 1 września 2015 roku. Problem miał początek
osiem miesięcy temu. Nie zażywała żadnych leków na to. Jej zastosowano:
CC15.6 Sleep disorders…OD za godzinę przed spaniem.

Przez kilka kolejnych tygodni widziała stałą poprawę. Po jednym tygodniu mogła spać 2 godziny w ciągu
nocy. Po kolejnych dwóch tygodniach 4 godziny w nocy. Pod koniec kolejnych czterech tygodni była
kompletnie wyleczona od bezsenności. W końcu października 2015 roku cieszyła się dobrym, kojącym
12-godzinnym snem od 9 wieczorem do 9 rano codziennie. Jej zalecono stopniowo redukować leczenie.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
55. Alkoholowa zależność 11210...Indie
26-letni czlowiek miał zwyczaj popijać codziennie. To zaczęło się cztery lata temu. On przypisuje swoje
uzależnienie mentalnemu stresowi, powstającemu ze sporów o własności. W 2011 roku jego ciśnienie
krwi było tak wysokie, że musiał pójść do szpitala na leczenie, chociaż jego ciśnienie wrócło do normy po
leczeniu. W maju 2013 roku on poprosił matkę o pomoc w znależeniu leczenia, aby przerwać jego nawyk.
Ona skontaktowała się z praktykiem, który dał następujące remedium:
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.3 Additions...3rd

W sierpniu 2013 roku rodzina zawiadomila, że on komplenie porzucił picie. Odmawiał uzywać nawet
lekkie alkoholowe drinki, takie jak piwo z obawy przed wymiotami.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
56. Chroniczna migrena, niestrawność, napady paniki, ból w kończynach

03507...UK

Kobieta 30-letnia szukała leczenia na różne problemy zdrowotne. Ona cierpiała na migrenę przez kilka lat,
niestrawność z refluksem przełyku i łagodne ataki paniki przez pięć lat. Miała takoż ból po starym
złamaniu prawej stopy i ból promieniujący w dół dwóch ramion przez dwa lata. Próbowała środki
przeciwbólowe w przeszłości z chwilową ulgą, ale nie bierze żadnych leków obecnie. 25 listopada 2014
roku ona zaczęła:
Na niestrawność i ataki paniki:
#1. CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...6rd

Na migrenę i ból mięśniowo-szkieletowy i neurologiczny:
#2. CC11.4 Migraines + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive Tissue + CC20.7
Fractures ...6rd

W ciągu tygodnia jej stan znacznie poprawił się. Ból stóp kompletnie ustąpił. Niestrawność znacznie się
poprawiła (90% poprawy), refluks kwasowy zatrzymany i ona była zdolna jeść żywność jak rośliny
strączkowe i zboża, które sprawiały niestrawność w przeszłości. Nie miała żadnych ataków paniki.
Ogólnie, odczuwała, że jej mentalny stan był znacznie lepszy (90%); ona poczuwała się spokojniej i
szczęśliwiej. Migreny znacznie zmniejszyły się (75% mniej); nawet kiedy miała atak, to nie był tak ciężki i
ustępował szybko. Kontynuuje leczenie.
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12 stycznia 2015 roku zgłosiła się po leczenie ostrych objawów wypadku po spacerze z psem, który
zdarzył się dziś rano, godzinę wcześniej. Jej tors i plecy zostały poturbowane kiedy jej pies gwałtownie
czmychnął w bok. Ona była ciągnięta za smycz. Jej tors był nagle skręcony. Miała duży ból w plecach i
nie mogła schylić się przez ból. Miała takoż ból w klatce piersiowej przy oddychaniu. Nie brała żadnych
innych leków. Praktyk poprosił ją zawiesić #1 I #2 i zamiast brać:
Na ostry ból i ból przy oddychaniu:
#3. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ Pain + CC20.4 Muscles &
Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures...każde 10 minut na 2 godziny.

W ciągu godziny odczuła jak mięśni pleców zmiękły, jakby węzeł został rozwiązany, a ból w klatce
piersiowej przesunął się w zonę splotu słonecznego, co pozwoliło jej oddychać bez bólu. W ciągu dwóch
godzin natężenie bólu opadło do tolerancyjnego “dokuczliwego” poziomu i mogla znowu zginać się.
Pacjentka kontynuuje popijać remedium co poł godziny. Następnego dnia ona prawie wróciła do normy, z
jednym tylko szczątkowym bólem po lewej stronie górnej części plecow. 5 stycznia, po 4 dniach leczenia ,
ból całkiem ustąpił. On nie powtarzał się. #3 wstrzymano i #1 i #2 wznowiono.
Do października 2015 roku ona nie miała chronicznych symptomów oprócz migreny, która była
zredukowana na 90%. Kontynuuje branie #1 i #2 3rd.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
57. Uszkodzenie mózgu, niestrawność, wymioty i zaparcie, bezsenność, neurodermatyt i
osłabienie związane z wiekiem 11573...Indie
88-letnia prababcia Praktyka cierpiała na wiele chorób w czerwcu 2015 roku. Jej zdrowie pogorszyło się
gwałtownie po upadku w grudnia 2012 roku, kiedy ona złamała prawe ramię. Ona również uderzyła głową
i uszkodziła mózg. To doprowadziło ją do krwotoku w lutym 2013 roku. Cztery miesiące po wylewie ona
zaczęła mieć napady wymiotów razem ze słabym trawieniem. Użycie pokarmu było minimalne, ona nie
mogła nawet wypić wody czy herbaty komfortowo i stawała się stopniowo słabsza. Alopatyczne i
ajurwedyczne leki były próbowane, ale jej stan nie poprawiał się. Leczenie homeopatyczne przyniosło jej
niektórą ulgę.
Od czasu wypadku u niej rozwinął się ból pleców, rwa, bezsenność, zaparcie i niedawno neurodermatyt
powodujący swędzenie po całym ciele. Czasami krwawiło po drapaniu, które pogarszało swędzenie.
Następujące kombo było zastosowano na wodzie:
Na ogólne samopoczucie:
#1. CC3.1 Heart tonic + CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC8.1 Female tonic +
CC9.1 Recuperation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1
Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC19.1 Chest tonic +
CC20.1 SMJ tonic + CC21.1 Skin tonic…3rd

Na niestrawność, wymioty i zaparcie:
#2. CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC4.11 Liver &
Spleen…3rd

Neurodermatitis:
#3. CC3.7 Circulation + CC12.4 Autoimmune diseases + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies +
CC21.6 Eczema + CC21.7 Fungus + CC21.10 Psoriasis + CC21.11 Wounds & Abrasions…3rd

Na złamanie i ból:
#4. CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.6
Osteoporosis + CC20.7 Fractures…3rd

Na bezsenność:
#5. CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.6 Sleep disorders + CC18.2 Alzheimer’s disease + CC18.5
Neuralgia…1rd w porze snu

Zauważono szybką poprawę. W ciągu tygodnia pacjent zaczął pić wodę i jeść zupę z soczewicy, zaparcia
ustąpiły, swędzenie złagodniało, cykl drapania zatrzymano, ból został zredukowany do 30%. Była zdolna
teraz spać spokojnie.
Po miesiącu kompletne fizyczne badanie pokazało, że jej witalne organy funkcjonowally normalnie i że
było 70% poprawy w urazach wewnątrzczaszkowych. Do tego czasu rwa kulszowa i inne bóle ciała
ustąpiły, ona była wesoła i mentalnie czujna, i zaczęła jeść półtwardy pokarm. Ona kontynuowała branie
takiego samego leczenia.
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W ciągu ostatnich trzech miesięcy jej życia była często widziana w stanie medytacji mówiąc radośnie o
Swamim. Ona znała Babę przez 30 lat, ale nigdy nie mówiła o Nim przed początkiem jej wibroleczenia. Ona
w spokoju zostawiła swoje ciało 12 października 2015 roku.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
58. Starcza demencja 10831...Indie
U 96-letniej kobiety zdiagnozowano starczą demencje rok przed rozpoczęciem wibroleczenia. Jej lekarz
nie zalecił leczenia w związku z jej zaawansoanym wiekiem. Pani nie była zdolna wykonywać swoje
codzienne czynności jak pójście do łazienki. Ona całkiem zależała od syna, który doglądał ją praktycznię
przez całą dobę. On usłyszal o wibronice i skontaktował się z praktykiem, który następnie zwiedził jego
matkę. Praktyk znalazł ją leżącej w łóżku kompletnie niepomną zewnętrznego świata. Jej zastosowano :
CC12.1 Adult tonic + CC18.2 Alzheimer’s disease...3rd

Mniej niz po tygodniu od początku brania kombo odruchy pacjentki zaczęły poprawiać się. Ona stała się
asertywna, nawet uparta, odmówiła się od przyłóżkowej umywalki, prosiła zamiast tego brać ją do łazienki.
Po kolejnym tygodniu leczenia ona zaczęła chodzić do łazienki samodzielnie z pomocą chodzika i zaczęła
zaspokajać wszystkie personalne potrzeby sama. Kontynuowała branie wibroniki codziennie. Dzięki temu jej
kondycja była stabilna przez dwa lata. Potem po siągnięciu 98 lat ruszyła w swoją niebiańską podróż.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
59. Paraliż 11176...Indie
16 lipca 2014 roku 82-letni człowiek skażył się na zawroty głowy i spadł. Byl hospitalizowany w stanie
nieświadomości i sparaliżowany. Lekarze badające jego nie rokowali długiego przetrwania. Po tygodniu
był odesłany do domu w półświadomym stanie. Nie dostawał żadnych leków. Tego samego dnia syn
skontaktował się z wibropraktykiem i było zastosowane następujące kombo:
CC18.4 Paralysis…3rd

W pierwszym tygodniu zauważono lekką poprawę. Po miesiącu leczenia pacjent był w pełni świadom,
objawy udaru zredukowano do 20% i on zaczął mówic na nowo. Polepszenie trwało i z czasem on
odzyskał swoje zdolności motoryczne. Po sześciu miesiącach wibroleczenia wyzdrowiał w 100% i wrócił
do normy. Dawkę zredukowano do 1rd jako podtrzymującą.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
60. Padaczka, nieregularny okres, zaparcie 11310...Indie
13-letnia dziewczynka zbadana dla lezenia padaczki 16 września 2013 roku. Napady zaczęły się, kiedy
miała 8 lat, po sześciu miesiącach od jej upadku z dachu. U niej zaczęly się napady każdy miesiąc.
Kiedy ona przyszła na leczenie, to już miała napady co 15-ty lub 20-ty dzień, cierpiała na ból glowy i
popęd na wymioty. Była takoż bardzo słaba i często miała zaparcia. Praktyk jej zastosował:
Na padaczkę:
#1. NM50 Epilepsy + NM63 Back-up + NM86 Immunity…6rd

Na brak żywotności:
#2. CC3.2 Bleeding disorders + CC3.7 Circulation…3rd

Na zaparcie:
#3. CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion…2rd

10 litopada przy kolejnej wizycie po 8 tygodniach pacjentka zgłosiła, że ona miała tylko jeden atak, który
nastąpił właśnie dzień wcześniej. Ból głowy i nudności zmalały takoż na 50% do 60%.
Leczenie kontynuowano przez blisko 3 miesięcy. W tym czasie pierwotne symptomy u pacjentki zmalały
na 90%. Jednak, u niej wystąpiła nieregularna miesiączka. Jej okresy czasami spóźniały się na 2-3 dni.
Miała takoż obfite biale wydzieliny z pochwy i ból w dole brzucha. W tym momencie (4 lutego 2014 roku)
dawka #1 była zredukowana do 1rd, #2 i #3 były wstrzymane, a nowe remedium było dla niej
zastosowane:
Na nieregularny okres i wydzieliny z pochwy:
#4. CC8.5 Vagina & Cervix + CC8.8 Menses Irregular...6rd

Praktyk poradził pacjentce brać puder proteinowy i pić duże ilości wody.

28

Dwa miesiące później (7 kwietnia 2014 roku) pacjentka zglosiła, że jest kompletnie zdrowa – nie miała
ataków, bólów głowy, nudności czy problemów z miesiączką. Chce kontynuować wibroleczenie, więc
#1 kontynuowano 1rd, a #4 zredukowano do 2rd.
Po kolejnych dwóch miesiącach (3 czerwca 2014 roku) dodano:
Oczyszczenie:
#5. CC17.2 Cleansing…TDS tylko na jeden miesiąc i dużo wody

Pacjentka zakończyła leczenie oczyszczające pomyślnie. W października 2015 roku ona kontynuowała
branie podtrzymującej dawki #1..1rt dla prewencji nawrotu padaczki.
Komentarz wydawcy:
Dla praktyków posiadających tylko 108CC box, #1 powyżej można zastąpic CC12.2 Child tonic +
CC18.3 Epilepsy

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
61. Stale kichanie i wydzieliny z nosa, nieregularny okres 11177...Indie
41-letnia kobieta potrzebowała leczenia na stale wydzieliny z nosa i kichanie 25 września 2010 roku.
Problem trwał przez ponad 20 lat. Ona cierpiała od ataków stalego kichania, czasami kichała
nieprzerwanie ponad 300 razy, zwłaszcza po umyciu głowy. Wtedy bywała bardzo wyczerpana tak, że
potrzebowała spania przez 4-6 godzin po ataku. Ona takoż cierpiała na uczucie ciężkości w głowie i
bolesne, nieregularne miesiączki. Nie stosowała żadnych leków na te choroby. Pacjentka była leczona za
pomocą:
CC8.8 Menses irregular + CC19.2 Respiratory allergies…4rd

Po dwóch dniach pacjentka zglosiła, że wydzieliny z nosa i kichanie zmalały na 25%. Po dwóch miesiącach
wszystkie problemy zmalały na 80%, więc dawkę zredukowano do 3rd. Po czterech miesiącach pacjentka
osiągnęła pełne wyzdrowiennie. Stale wyraża serdeczną wdzięczność Swamiemu, bo ona wierzy, że jej
choroby były wyleczone dzięki Jego Łasce.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
62. Stale kichanie i katar nosa. 02799...UK
9-letni chłopczyk cierpiał na chroniczne kichanie i katar nosa, kiedy był badany 27 czerwca 2012 rolu.
Jego matka powiedziała, że u chłopca pierwsze objawy wystąpiły 8 lat temu, kiedy on miał tylko rok. W
większości poranków on kaszle stale w ciągu kilku minut,aż przestanie. On takoż dostawał ataków
kichania w szkole, atak mógł trwać 3-4 minuty. Chłopczyk był bardzo zmartwiony z tego powodu i to
trapiło jego rodziców. Jemu przepisano spray do nosa, ale on nie pomagał. Nie dostawał żadnej innej
pomocy. Był leczony następującymi kombo:
Na kichanie:
#1. SR520 Phrenic Nerve (CM)…jedna dawka w wodzie udzielana przez praktyka

Na kichanie i katar nosa:
#2. CC12.1 Adult tonic + CC12.2 Child tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2
Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…4rd na miesiąc, potem 3rd

Po dwóch dniach leczenia matka pacjentki dzwoniła aby zawiadomić, że kichanie zmalało na 70%. Po
trzech miesiącach leczenia (26 września) matka chłopca powiedziała, że on nie kicha więcej. Uważała, że
poprawa była na 95%. Powiedziała takoż, że katar nosa zmalał na 75%. Chłopczykowi zaproponowano
kontynuować #2 3rd przez miesiąc, potem zredukować do 1rd.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
63. Astma, przeziębienie i grypa 03503...UAE
50-letni czlowiek badany 29 listopada dla leczenia ataków astmy oskrzelowej, które on miał od wieku 8 lat,
a takoż skłonności do przeziębień lub grypy co roku na początku zimy. W ciągu ostatnich pięciu lat on
cierpiał od 1 do 2 miesiący każdy rok od przeziębienia na dodatek do astmy. Często musiał brać kursy
dwóch antybiotyków dla wyzdrowienia. Jak tylko zbliżała się zima, on już zaczynał dostawać ataków
astmy, dla zwalczania których potrzebował używać inhalator Ventolin co najmniej trzy albo cztery razy
dziennie. Przy badaniu on nie miał objawów przeziębienia, więc dostał :
Na astmę:
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.4 Asthma
attack…3rd
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W ciągu trzech pierwszych dni cierpiał na objawy oczyszczenia w formie bólu głowy i zmęczenia. Na piąty
dzień odczuł, że ataki astmy zmalaly na 50%. Po dziesięciu dniach astma ustąpiła i on przestał używac
inhalator Ventolin.
W tym momencie pacjent zaczął przejawiać symptom przeziębienia/grypy, włączając zapalenie krtani i
kaszel. Był zdeterminowany nie zwracać się do alopatycznego lekarza i dostal:
Na objawy przeziębienia/grypy:
#2. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic +
CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…6rd w wodzie.

Na piąty dzień pacjent miał 100% poprawy ze strony krtani, kichania i nieżytu nosa. Jednak, kaszel i
ściskanie klatki piersiowej utrzymywały się nawet dziesięć dni bez realnych oznak poprawy.
Podejrzewając bardziej glęboką przyczynę, praktyk zmienił remedium na:
#3. CC9.3 Tropical diseases + #2…6rd w wodzie.

Pacjent dostał ostrego oczyszczenia przez trzy dni. Poczuwał się zmęczony i bardzo senny, ale był
zdeterminowany kontynuować. Na czawarty dzień kaszel zmalał na 40%. W siódmym dniu kaszel i
ściskanie klatki piersiowej ustąpiły i on był człkiem zdrowy. Pacjent kontynuuje branie remedium przy
redukcji dawki do 3rd na dwa tygodnie przed dalszą redukją do 1rd w następnym tygodniu. Osięm miesięcy
po jego wyzdrowieniu do 25 października 2015 roku nie miał nawrotu astmy czy grypy i płuca były zdrowe.
Komentarz Praktyka:
Ten pacjent byl kompletnie wyleczony za Łaską Swamiego. On jest nadzwyczajnie wdzięczny Wibronice
Sai za to, co zrobiła dla niego. Skierował do mnie kilka pacjentów, a równiez pomagał w organizacji trzech
obozów wibroniki dla budowlańców w naszym kraju.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
64. Przewlekły alergiczny nieżyt nosa 03507...UK
1 września 2014 roku 61-letni chirurg szukał leczenia dla długotrwałych napadów kichania każdego ranka
wskutek chronicznego alergicznego nieżytu nosa. Problem istniał od dzieciństwa. Podczas porannych
napadów na dodatek nieustającego kichania, miał takoż nieżyt nosa i swędzenie na tyle krtani. Ataki
kichania mogły być wywolywane przez kurz domowy, pyłek i inne nieznane przyczyny. Leczenie przeciw
histaminowe i zmniejszające przekrwienie dawało tylko tymczasową ulgę. Pacjent nie brał żadnych leków
na chorobę przed wizytą. On był leczony następującymi kombo:
CC10.1 Emergencies+CC12.1 Mental & Emotional tonic+CC19.2 Respiratory allergies+CC19.3 Chest
infections chronic…3rd

Po trzech tygodniach pacjent zgłosił 60% poprawy wszystkich objawów. On kontynuuje branie
wibroremedium. Jednak, będąc zajętym chirurgiem, on nie zawsze dysponuje czasem, aby brać
przepisaną dawkę czy nawet w tym samym czasie. 2 lutego 2015 roku pacjent zgłosił 90% poprawy.
Trwałe ataki kichania zdarzały się teraz rzadko. Po sześciu miesiącach leczenia (30 lipca 2015 roku),
pacjent zawiadomił, że polepszenie utrzymuje się. On czasami może dostać chrapania w nocy, ale
dzienne kichanie ustąpiło kompletnie. On stopniowo zmniejszał dawki Wibroremediów i potem odstawił je.
W październiku 2015 roku pacjent dalej pozostaje uwolnionym od symptomów alergicznego nieżytu nosa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
65. Splycenie oddechu i zmęczenie, Psychoza 03507...UK
Człowiek w wieku 53 lat przyszedł dla leczenia duszności (płytki oddech) 11 lutego 2015 roku. Prowadził
sklep krawiecki. Przyzwyczajony dużo palić, ale zostawił palenie cztery lata wcześniej. W przeszłości miał
napady astmy, które dobrze kontrolowano lekami alopatycznymi. Ale dwa miesiące temu zaczął
doświadczać ostrej duszności przy najmniejszym wysiłku. Leki przeciwhistaminowe i inhalacje nie
pomagały. Nawet przejście kilka kroków było trudne. Czuł się bardzo zmęczony, brakowało energii,
przerwał chodzenie do pracy. Był badany przez lekarza rodzinnego i potem kardiologa. Wszystkie testy
pokazały normę. W końcu, jego lekarz przypisał jemu środek mukolityczny dla oczyszczenia flegmy z płuc.
To takoż nie pomogło.
Pacjent miał swoje własne wytłumaczenie duszności. On wierzył, że niektórzy ludzie życzą jemu krzywdy
i rzucili na niego przekleństwo. Znalazł wskazujące znaki czarnej magii w swoim ogrodzie. Jego rodzina i
przyjaciele zgodzili się z nim. Pacjent był bardzo zmartwiony, ale Praktyk uspokoiła go i poprosiła zaufać
Bogu. Ona przepisała:
#1. CC3.4 Heart emergencies + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental &
Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory
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tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC19.3 Chest infections chronic...w wodzie sączyć co dziesięć
minut przez cały dzień.
#2. CC3.7 Circulation + #1...6rd
Pacjenta poproszono zacząć brać tylko #1. Po dwóch dniach leczenia on zglosił 30% poprawy duszności,
i był poproszony przerwać branie #1 i zacząć brać #2. Po dwóch dniach odczuł poprawę na 50% i wrócił
do pracy. Polepszenie trwa dalej, on może chodzić znacznie więcej. Po tygodniu zauważył, że w czasie
chodzenia do swojego sklepu odczuł duszność tylko raz, kiedy był zmuszony zrobić kilka kroków po
drodze, aby odzyskać oddech. Przerwał branie środka mukolitycznego, przepisanego przez lekarza. Po
kolejnym tygodniu on zgłosił, że w końcu czuje się normalnie. Podczas chodzenia do swojego sklepu nie
odczuwa duszności oraz nie ma potrzeby zatrzymać się i odpacząć żadnego razu. 27 lutego 2015 roku on
zawiadomił, że jest kompletnie wyleczony.
Praktyk poradziła pacjentowi kontynuować branie remedium 6rd jeszcze przez tydzień, potem 3rd w
ciągu dwóch tygodni, z następującym 1rd na dwa tygodnie przed odstawieniem. Jednak pacjent przerwał
leczenie już po dwóch tygodniach, bo poczuł się dobrze.
W maju ciężko zachorował znowu z dusznością i był hospitalizowany. Pulmonolog diagnozował POChD.
Funkcja płuc pacjenta byla zagrożona przez palenie, które on zostawił tylko w ostatnich latach. A w
październiku 2015 roku pacjent czuje się dobrze i prowadzi normalne życie.
Nota wydawxy:
Ten raport demonstruje jak Wibronika pomaga w ostrych przypadkach duszości, kiedy inne leki nie
działają. Dla pacjenta z POChD jest istotne to, że wibroleczenie należy stosować przez bardzo długi
okres czasu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
66. Katar sienny 03507...UK
Zapracowany 42-letni montażysta TV z objawami kataru siennego badany 6 czerwca 2015 roku. On
cierpiał na tą chorobę od dzieciństwa. Powiedział, że katar sienny wystąpił po raz pierwszy kiedy miał 10
lat po tym, jak ojciec wziął go zobaczyć konie w polu. Od tego czasu miał regularne ataki każdej wiosny i
latem z wydzielinami z oczu i katarem, a takoż doznawał złego samopoczucia i wewnętrznego
pobudzenia. Próbował różnych leków przeciwhistaminowych bez sukcesu. Teraz nie bral nic. Dostał:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory
allergies + CC19.5 Sinusitis...3rd

Pierwsza dawka w wodzie była dana bezpośrednio pod język pacjenta. Po kilku minutach pacjent powiedzał,
że chociaż to brzmi ‘głupio’, ale on już czuje się znacznie lepiej. On odczuł wewnętrzny spokój, uczucie
pobudzenia ustąpiło. Po pół godziny powiedział, że poczuł ‘prawie deszcz. Przestał kichać i wyglądał lepiej.
Po dwóch tygodniach pacjent zgłosił, że brał remedium tylko dwa razy dziennie. Kiedy atak był słaby, to
objawy ustępowały po kilku minutach. Ale w pochmurne dni, kiedy ilość pyłku byla bardzo wysoka, on
mógł mieć ciężkie napady, i wtedy wibroremiedium nie działało. Pacjent był poinformowany, że podczas
ciężkich napadów jemu należy zwiększyć dawkę do 6rd, pierwszą dawkę dnia składająca się z jednej
dozy brać co 10 minut przez 2 godziny.
Po trzech tygodniach pacjent zawiadomił o braku zmian w chorobie. Po dalszej dyskusji Praktyk zrozumiał, że
pacjent uważał za trudne branie remedium do pracy. On miał napięty plan i pracował siedem dni w tygodniu,
czasami do późnej nocy. Parktyk powiedział pacjentowi o ważności zdrowego trybu życia i diecie, a takoż dał
jemu wskazówki po relaksacyjnych technikach, ćwiczeniach głębokiego oddechu rano i wieczorem, sposób
minimalizowania stresu i osiągnięcia lepszej równowagi w życiu. Na nieszczęście, w październiku 2015 roku
praktyk nie miał dalszych informacji od pacjenta.
Nota wydawcy: Uwzględnienie poleconej dawki jest istotne dla efektywności wibroleczenia.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
67. Zapalenie oskrzeli, kaszel, chroniczna niestrawność 03524...USA
Utalentowana piosenkarka nabożnych pieśni (68 lat), poszukiwała leczenia zapalenia oskrzeli. Jej choroba
zaczęła się trzy lata wcześniej od kaszlu z flegmą, który powoli rozwinął się w ostre zapalenie oskrzeli. Po
tym napady były wyzwalane wskutek alegrii na kadzidełka i inne ostre zapachi. Potrzebowała inhalacji dla
oddechu i często musiała brać antybiotyki. Chociaż ona śpiewała nabożne pieśni przez ostatnie
dwadzieścia lat, to nie mogła śpiewać dalej z pewnością, bo bała się dokuczliwego kaszlu i flegmy. Była
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mentalnie i emocjonalnie załamana i zaczęła odczuwać zmęczenie, w wyniku czego straciła wagę ciala.
Miała takoż problemy z niestrawnością przez ostatnie 15 lat.
Pacjentka dostała:
Na niestrawność i stratę wagi:
#1. CC4.10 Indigestion + CC6.1 Hyperthyroid + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3rd

Na oskrzele:
#2. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections
chronic + CC19.4 Asthma attack + CC19.6 Cough chronic…4rd na dwa tygodnie, a potem 3rd

Dokładnie następnego dnia powiedziała praktykowi, że ona już jest w drodze wyzdrowienia. Po trzech
tygodniach odczuwala znaczną poprawę z ogólnym polepszeniem na 25%. W ciągu tygodnia ona była
zdolna śpiewać i oferować swoją wdzięczność drogiemu Panu. Blisko miesiąc po początku wibroleczenia
ona miala 80% poprawy i kompletnie uwolniła się od kaszlu i flegmy. Jej trawienie takoż poprawiło się i
ona nabrała trzy funty wagi ciała, co było dla niej dużo, bo była chuda i miała wysoki metabolizm.
W środku października 2015 roku dawkę dla #1 i #2 zmieniono na 1rd. Na początku listopada pacjentka
odczuwała polepszenie ogólne na 90%. Podczas wibroleczenia ona nie brała żadnych alopatycznych
leków, opróch okazjonalnego użycia inhalatora przy potrzebie.
Komentarz Praktyka :
Pacjentka czuje sę świetnie z osiągniętą wagą i będąc uwolniona od zapalenia oskrzeli. Jest bardzo
szczęśliwą i wdzięczna Swamiemu za możliwość znowu śpiewać Jemu Chwałe!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
68. Chroniczny ból lędźwi, depresja, częsta miesiączka i alergiczne kichanie 03529...UAE
38-letnia kobieta szukała leczenia dla różnych objawów. Cierpiała na alergiczne kichanie od dzieciństwa,
kiedy straciła jednego z rodziców w wypadku. Przez ostatnie 4 lata ona doświadczała bólu w lędźwiach i
nogach, więc nie mogla siedzieć prosto dłuższy czas ze srzyżowanymi nogami na podłodze. Dostała
depresji wskutek bólu. W ciągu ostatnich 3 miesięcy jej okres nadchodził zbyt często. Nie konsultowała
się z żadnymi lekarzami, bo wierzyła, ze Swami jest jej Lekarzem. Zamiast tego ona modliła się do
Swamiego o ulgę. Nie używała żadnych leków do 2 września 2015 roku, kiedy jej było zastosowano
następujące leczenie:
CC8.7 Menses frequent + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic +
CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC20.3
Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissues + CC20.5 Spine…6rd w wodzie

Pacjentka regularnie brała remedium razez w vibhuti. Po tygodniu ona zglosiła 50% redukcji bólu w
lędźwiach i nogach i 100% ustąpienia kichania. Po trzech tygodniach pacjetka zawiadomiła o poprawie na
ponad 70% jej ogólnego stanu zdrowia. Pod koniec 5 tygodni ból lędźwi kompletnie ustąpił, ból nóg
zmalał na 80%, cykl menstrualny wrócił do normy, a ona czuła się zrelaksowana i emocjonalnie
energiczna. Dawka była zredukowana do 3rd. 8 października 2015 roku zglosiła, że ona nie ma bólu i jest
szczęśliwą, siedząc na podłodze dla modlitwy i medytacji.
Komentarz Praktyka:
Będąc świadkami leczenia i polepszenia stanu pacjentki, cala rodzina przełączyła się na Wibronikę Sai.
W rzeczywistości jej przyjaciele zaczęli powoli zbliżać się do mnie aby leczyć się wibroniką takoż.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
69. Chroniczna infekcja gardła, wzdęcie 11177...Indie
Praktyk w wieku 45 lat postanowił leczyć się sam na przewlekłą infekcję i wzdęcie, z których obydwa miał
ponad dwa lata. Infekcja gardła wybuchała każde 2 lub 3 miesiące, zwykle pobudzana przez picie
zimnych napojów włączając zimną wodę. To szkodziło jemu bardzo i on stale brał antybiotyki. 2 sierpnia
2015 roku praktyk przygotował :
CC4.10 Indigestion + CC19.7 Throat chronic …3rd

Nie zażywał żadnych antybiotyków czy innych leków. Po dwóch tygodniach wibroniki występowały
znaczne zmiany. Obie choroby poprawiły się na 70%. On zredukował dawkę do 1rd na następnych dwa
tygodnie. Pod koniec tego terminu on był calkiem zdrowy. Do października 2015 roku infekcja nie
powracała i Praktyk mógl teraz pić napoje i kazdą ilość zimnej wody lub zimne trunki bez problemów.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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70. Bezdech, senny bezdech, ból karku, zawroty głowy 11271...Indie
25 lutego 2015 roku syn szukał leczenia dla swojej 72-letniej matki, która była na reanicaji z poważnymi
problemami oddychania. W ostatnich miesiącach u matki rozwinęła się tendencja do zasypiania w ciągu
dnia, którą rodzina uważała za skutek braku snu w nocy. 15 lutego ona spadła z krzesła, kiedy zasnęła,
złamała C7 swojego karku, i była hospitalizowana. Przy pobycie w szpitalu jej objawy senności, zawrotów
i bezdechu były diagnozowane jak dowód niskiego poziomu tlenu we krwi. Była podłączona na sztuczne
oddychanie w związku z sennym bezdechem, który sprawiał jej duże kłopoty. Dostawała przepisane
alopatyczne leki na wielu chronicznych problemów ze zdrowiem, włączając chorobę Parkinsona,
przepuklinę dysku, nadciśnienie i głęboką zakrzepicę.
Praktyk przygotował :
Na bezdech:
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic...TDS
#2. CC3.4 Heart emergencies + CC10.1 Emergencies + CC19.4 Asthma attack...6rd

Na senny bezdech:
#3. CC15.6 Sleep disorders...OD o 9 wieczorem

Jej syn dostarczał remedia dla niej na reanimację. Po tygodniu było zauważalne polepszenie jej stanu.
Bezdech i bezsenność zmalały na 60% i ona była wypisana. Po cterech tygodniach jej problemy ze snem
prawie ustąpiły kompletnie i bezdech zmalał na 80%. W tym czasie #1 wycofano i #2 zredukowano do 3rd.
Remedium #3 na senny bezdech było kontynuowane, a takoż nowe leczenie dla jej złamanego karku i
zawrotów głowy wprowadzono:
#4. CC18.7 Vertigo + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures...4rd

Pod koniec kwietnia 2015 roku bezdech i problemy ze snem prawie całkiem ustąpiły. Ból wskutek
złamania karku zmalał na 20% i zawroty głowy poprawiły się na 40%. U niej utrzymuje się polepszanie i
pod koniec maja bezdech i problemy ze snem kompletnie ustąpiły, ból karku zmalał na 30%, a zawroty
głowy zmalały na 70%.
Skoro pacjentka miała inne zdrowotne problemy potrzebujące leczenia jak Choroba Parkinsona, ból nóg
wskutek żylaków i osteoporoza , to od #1 do #4 były przerwane i nowe kombo dawano skierowane na
pozostałe objawy bólu karku i zawrotów glowy :
#5. CC3.7 Circulation + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine +
CC20.6 Osteoporosis…4rd
#6. CC18.6 Parkinson's disease + CC18.7 Vertigo…3rd
#7. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.4 Asthma attack…3rd

Pacjentka kontynuowała dalszą poprawę. Do 8 lipca 2015 roku ból karku był na 40% mniejszy, zawroty
głowy zmalały na 80%, a ból nóg był na 50% łagodniejszy. Wtedy #7 wycofano i #5 i #6 kontynuowano
3rd.
Przy ostatnim spotkaniu 28 października 2015 roku pacjentka nie miała problemów z oddechem czy
spaniem, była stabilna poprawa innych objawów i ona kontynuowała leczenie.
Komentarz Praktyka:
W związku z jej poprawą cała rodzina brała wibroremedia przez ostatnie 6 miesięcy. 28 październia 2015
roku obóz wibroniki zorganizowano w ich domu, gdzie 15 pacjentów z sąsiedztwa było leczono. To był
pierwszy z miesięcznych obozów zaplanowanych w ich domu.
Komentarz syna pacjentki:
Kiedy moja matka była na intensywnej terapii (ICU), ja zabrałem remedia od Praktyka i zaczęłem je
dawać jej nawet na ICU. Po pierwszych kilku dniach wyglądało na to, że jej stan troche pogorszył się, ale
po tym zaczęła poprawiać się. Po tygodniu była wypisana ze szpitala i wróciła do domu. Przez ostatnich
sześć miesięcy kontynuowała branie leków wibronicznych i nastąpiło ogromne polepszenie ogólnego
stanu jej zdrowia. Teraz ona wróciła do rutyny i nawet zaczęła opiekować się moim ojcem, który ma też
chorobę Parkinsona. Mój ojciec ma teraz 82 lata, on takoż bierze wibroniczne remedia Sai i obojga radzą
sobie cudownie.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
71. Alergie układu oddechowego 11278...Indie
62-letni fizycznie aktywny Praktyk cierpiał przez 10 lat na alergię na kurz i ostre zapachi, które zmuszały
go do kichania i permanentnie blokowały nos. Do 2000 roku stosował przeciwalergiczne alopatyczne leki
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prawie codziennie. Poziom cukru we krwi był lekko podwyższony, ale nie stosował żadnego leczenia na
cukrzycę. W styczniu 2010 roku poziom cukru we krwi u niego podniósł się ponad normę (na czczo
150mg/dl ; po posiłku 200mg/dl) i u niego takiż zdiagnozowano lekkie nadciśnienie (140/80). Został
poddany leczeniu cukrzycy (Diamicrox R-6 1rd przed lunchem) i takoż dostawał leki na nadciśnienie
(Cardace 2,5 mg 2rd). 15 stycznia 2010 roku zaczął stosować sobie następujące wibroniczne remedia
razem z alopatycznymi lekami :
Na alergie układu oddechowego:
#1. CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough
chronic…3rd

Na cukrzycę:
#2. CC6.3 Diabetes + CC15.1 Mental & Emotional tonic…2rd po lunchu i obiedzie

Na nadciśnienie:
#3. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC12.1 Adult tonic…3rd

Przez następne trzy miesiące częstotliwość napadów alergii malała. Pod koniec tego okresu on był
kompletnie wyleczony od alergij. Jego ciśnienie krwi było normalne (110/70), więc doctor zredukował
dawkę Cardace z 2rd do 1rd.
Praktyk kontynuował branie #1przez następnych 5,5 lat do września 2015 roku. W ciągu wszystkich tych
lat alegie nigdy nie wracały. Pozostaje uwolnionym od alergii w listopadzie 2015 roku. Kontynuuje branie
#2 i #3 i #3 na dodatek do alopatycznych leków na cukrzycę i na podwyższone ciśnienie.
Nota wydawcy: Pacjent mógł stosować procedurę redukcji dla #1 jak tylko odczuł, że wszystkie symptomy
ustąpiły.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
72. Alergia układu oddechowego i infekcja 11568...Indie
65-letnia kobieta cierpiała na lekką oddechową alergię od dzieciństwa, ale alergia nasiliła się w 2005 roku
po stresującym wydarzeniu w ich rodzinie. Zaczęła odczuwać ciężkość w klatce piersiowej i wystąpił
bolesny kaszel, bezdech i zatkanie zatok kiedy tylko była narażona na kurz, albo na klimatyzacje, a takoż
przy zmianie pogody.To prowadzi do częstych infekcji dróg oddechowych. Próbowała różnego leczenia
alopatycznego i homeopatycznego, ale nie było żadnej ulgi. W kwietniu 2015 roku ona zwróciła się do
praktyka. Pacjentka cierpiała na umiarkowaną gorączkę i zatkany nos przez ostatnie dwa dni, i wyglądała
na zmęczoną i przygnębioną. Ona otrzymała :
CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory
allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic…6rd w wodzie.

Dostała poradę jeść lekkie obiady, unikać jogurtu i zimnych napojów i nakładać maskę na nos kiedy
wychodzi na zewnątrz lub sprząta dom.
Po jednodniowym leczeniu gorączka pacjentki ustąpiła. Ale u niej zaczęło się kichanie i katar nosa. To
oczyściło zatkane zatoki (50%) i zator klatki piersiowej (75%), co ułatwiło dla niej oddychanie (50%) i
pomogło w zmniejszeniu bólu przy kaszlu (10%).
Po tygodniu dalej ciekło z nosa, ale były duże ulepszenia. Zatkanie nosa kompletnie ustąpiło, a takoż
ustąpilo uczucie ciężkości w klatce piersiowej, kaszel, ból przy kaszlu były prawie likwidowane (90%), i
bezdech w ogromnym stopniu zredukowany (75%). W następnym tygodniu wszystkie symptomy były
niobecne oprócz lekkiego kaszlu.
Po dwóch następnych tygodniach pacjentka zgłosiła, że poczuwała się zdrowa, szczęśliwa i mentalnie
wyluzowana po raz pierwszy od dłuższego czasu. Dawkę zredukowano do 3rd. Po tygodniu kaszel ustąpił.
Pacjentka przedzwoniła zaraz na drugi dzień, aby powiedzieć , że znowu ma mocne kichanie i wydzieliny
z nosa, bo była narażona na kurz. Praktyk poprosił ją zwiększyć dawkę do 6rd na kilka dni, aż jej objawy
złagodnieją i spróbować unikać kurzu najbardziej jak to jest możliwe.
Po zażywaniu remediów 6rd tylko przez dwa dni pacjentka była w kompletnie dobrym stanie. Dawkę
zredukowano do 3rd na miesiąc, a następnie do 2rd. pacjentka ma staly kontakt z praktykiem i we
wrześniu 2015 roku ona przekazała, że poczuwa się bezpieczna kontynuując dawkę.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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73. Ostre zapalenie ścięgien,stawów barku i łokcia, cukrzyca 01096...USA
10 września 2014 roku Praktyk, będący praktykujacym lekarzem, dostał telefon od 62-letniego pacjenta, u
którego rozwińęły się nadzwyczaj bolesne rozmiaru śliwki (10-25mm) węzły zarówno na barkowym i na
łokciowym stawach z dużym stanem zapalnym ścięgien obydwu przednich przegubów. Nie był zdolny
poruszać ramionami wskutek silnego bólu w ostatnich dwóch tygodniach. Był wystawiony na duży dym
wskutek ognia przy jego zajęciu, a potem kurzu z budowy pracującej później. On nie poszukiwał żadnej
medycznej porady lub leczenia na swój ból,czy nie gógłby pójść do praktyka, bo on mieszkał bardzo
daleko od niej. Chorował na cukrzycę przez trzy lata i dostawał alopatyczne leki (Metformin 1mg 2rd).
Miał doświadczenie wcześniejsze przy stosowaniu leków wibronicznych na cukrzycę i wolał brać znowu.
On dostał następujące:
Na zapalenie ścięgien i węzły:
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC20.4 Muscles & Supportive tissue...3rd

Na działanie dymu i kurzu:
#2. CC17.2 Cleansing...1rd

Na cukrzyce:
#3. CC6.3 Diabetes...jedną dawkę na noc tylko gdy cukier na czczo przekracza poziom 140.

[Nota Praktyka: Ta dawka była przepisana w oparciu o wcześniejsze doświadczenie z jego remedium rok
wcześniej. Poziom cukre we krwi u niego mógł spadać do 50 z 200 w ciągu godziny po zażyciu porannej
dawki, prowadząc do jego omdlenia. Ale nocna dawka nie miała takiego działania. Ona mogła prosto
obniżyć poziom cukru na czczo od 130-140 do 120. Jego żona panikowała przy jego reakcji na poranną
dawkę, więc on przestał brać remedium]
Pacjent zaczął odczuwać ulgę od bólu w ciągu dnia czy dwóch po czterech dniach, ból zmalał na 80%.
Ale zajęło sporo czasu dla fizycznych objawów dotyczących zinkięcia węzłów. Pacjent zgłosił 50%
poprawy przy zapaleniu ścięgien i redukcję węzłów w ciągu dwóch tygodni. #2 było potem obniżono do
3rd. W styczniu 2015 roku on raportował, że ból i węzły były wyleczone kompletnie. #1 i #2 zredukowano
do 1rt i wycofano w marcu 2015 roku, kiedy on odczuł, że wszystkie jego choroby za wyjątkiem cukrzycy
były usunięte. W październiku 2015 roku kontynuuje #3...1rd razem z alopatycnymi lekami na cukrzycę.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
74. Ból chroniczny karku i barku 01339...USA
W marcu 2014 roku praktykujący healer (wiek 42 lata) poszukiał leczenia bólu karku i ramienia u pacjenta
trwającego 10 lat. On cierpiał na przeszywający, kłujący ból wychodzący z karku i przechodzący po górze
łopatki do stożka rotatorów obydwóch stawow barku. Wyniszczający ból pozbawiał go zdolności leczenia
pacjentów. Próbował różnego rodzaju ćwiczeń dla leczenia z różnymi wynikami. Leczenie chiropraktyczne
nie dalo pozytywnych wynikow. Akupunktura i masaż pomagały czasami, ale dawały tylko krótkotrwały
efekt. Ból mógł uspokajać się na tygodnie czy miesiące tylko, aby znowu rozgorzeć.
Praktyk wysłał pacjentowi następujące remedia:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2
SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…4rd

Sześć miesięcy później, 24 września 2015 roku, Praktyk otrzymał posłanie od pacjenta zgłaszające, że jego
ból kompletnie ustąpił po kilku tygodniach wibroleczenia i nigdy nie nawracał (patrz niżej).
Email pacjenta:
“Myślałem o tobie ostatnio, i chciałem napisać, aby wiedziałeś, że przed ukończeniem przeze mnie
pierwszej buteleczki kulek przysłanych mi w 2014 roku, mój ból ustąpił. Piwinienem był napisać tobie
dawno temu, aby wiedziałeś jak efektywna wibronika była dla mnie, i jak bardzo ja cenię twoją pomoc.
Dziękuję tobie za twoją piękną sewę i dziękuję Swamiemu za działanie przez ciebie aby nam pomóc.
Bardzo dziękuję tobie. Sai Ram”

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
75. Ból i słabość kolana i nogi 02870...USA
80-letni człowiek szukał leczenia na trwały ból po upadku, który wydarzył się miesiąc wcześniej ( na
początku sierpnia 2015 roku), podczas którego była uszkodzona prawa noga. Odwiedził lekarza tydzień
po wypadku, zgłaszając ból w prawej piszczeli (goleń) i prawym kolanie, ból promieniował od pasa do
prawej nogi, było spuchnięte prawe kolano i tył prawego uda i nogi byly posiniaczone. Rentgen nie
wyjawił złamań. Doktor poradził nosić opaskę na kolanie i skonsultować się ze specjalistą od kości. Ten
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specjalista poradził fizykoterapię na obydwa kolana, bo ich mięśnie były osłabione. Pacjent doświadczał
słabości w obydwu kolanach przynajmniej 6 miesięcy przed upadkiem.
5 sierpnia 2015 roku pacjent dostał:
CC10.1 Emergencies + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.7
Fractures…3rd

Dokładnie cztery dni później pacjent odczuł poprawę bólu na 50%. Odczuwał takoż, że kolana stawały się
mocnejsze, więc on przestał stosować opaskę na kolano. Również on nie potrzebował więcej podciągać
się podczas chodzenia po schodach.
14 września on przyszedł na pierwze spotkanie z fizykoterapeutą, chociaż nie odczuwał potrzeby
zwiedzać terapeutę, bo odczuwał tylko niektórą słabość w prawym kolanie, ale nie ból. Terapeuta
przeprowadził go przez szereg ruchów i podnoszenia ciężarków, ale nie zdołał odnaleźć coś
nieprawidłowego w prawej nodze i zwolnił go w tym samym dniu od ćwiczeń.
Po trzech tygodniach leczenia (27 września), dawkę pacjenta zmniejszono do 1rd skoro ból ustąpił i
kolano wzmocniło się na 75% w porównaniu ze stanem przed początkiem wibroleczenia. W październiku
2015 roku pacjent był uwolniony od bólu. Jest zdolny wykonywać wszystke zwykle czynności z łatwością,
których on unikał po wypadku. Oni właczają koszenie trawnika, zaopatrzenie drewnem kominkowym i
wynoszenie zoły. Praktyk poradził pacjentowi dalej redukować dawkę do 3rt jako dawki podtrzymującej.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
76. Chroniczny ból nogi 03504...UK
31 lipca 2015 roku Praktyk badał 70-letnią pani, która miała trudności przy chodzeniu wskutek bólu w
nogach. Ból był spowodowany postępująca słabością mięsni jej nóg w ostatnich pięciu latach. Odwiiedziła
swego lekarza, ale żadnego specyficznego stanu potrzebującego leczenia nie odkryto i ona nie brała
żadnych leków na ból. Zaczęto leczenie :
CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.4 Muscles &
Supportive tissue…4rd

W ciągu dwóch tygodni u pacjentki na 50% zmniejszył się ból w nodze. Pod koniec trzech tygodni
nastąpiło dalsze 20% polepszenie, i pacjentka powiedziała, ze ona poczuwa się znacznie lepiej i może
chodzić bez wysiłku. Po siedmiu tygodniach leczenia (20 września 2015), ona miąła 100% poprawę.
Pacjentka była bardzo wdzięczna za pełne wyzdrowienie. Jej poradzono zredukować dawkę do 3rd, na 3
miesiące, potem 2rd na następnych 3 miesięcy i do 1rd następnie.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
77. Złamanie kości ramiennej 03507...UK
75-letni człowiek ze złamaniem lewej kości ramiennej był badany 9 kwietnia 2015 roku. Dwa tygodnie
wcześniej on złamał swoją ręke w dwóch miejscach, kiedy poślizgnął się i spadł podczas gry w golfa.
Jego rękę włożono do gipsu i dostał mocne przeciwbólowe leki, ale one nie dały jemu żadnej ulgi. One
takoż podrażniły jego żołądek. On mógł pozostawać zdrętwiały przez cały dzień od bólu. W nocy ból nie
dawał jemu takoż spać. On tylko mógł przysypiać od zmęczenia do rana. Pacjent był leczony
następującymi środkami:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4
Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures...6rd

Pacjent odstawił przeciwbólowe wkrótce po tym, jak zaczął wibroleczenie. Następnego dnia on odczuł
niektórą poprawę bólu i był zdolny trochę pospać w nocy. Po tygodniu on powiedział, że nastąpiło 30%
polepszenia. Ból był teraz do zniesienia i nie miał problemów ze spaniem. Określił polepszenie jako
‘dramatyczne’. Był zdolny poruszać się wokół przy wykonaniu robótek domowych wykorzystując prawą rękę.
Dalej zgłaszał 10% poprawę bólu co tydzień. Pod koniec czwartego tygodnia leczenia była poprawa na 60%.
Przy szpitalnej wizycie pod koniec maja konsultant był pod wrażeniem jak szybko on poprawiał się jak na
kogoś w takim wieku. Rentgen pokazał, że kość połączyła się ładnie i zaczęła się zrastać, więc on był
skierowany na fizykoterapię. Pacjent zgłosił, że nie przestaje brać remedium, bo on odczuwa ‘stabilizację’
polepszenia. Miał cztery sesji terapeutycznych przez następne dwa miesiące. W środku czerwca pacjent
zaczął prowadzić auto, był zdolny posługiwać się lewą ręką przy lekkich pracach. Podczas ostatniego
przeglądu w szpitalu 5 sierpnia konsultant był bardzo zadowolony z jego poprawy i wyznał, że u pacjenta
nastąpiło ‘cudownie wyzdrowienie’ jak na jego wiek. W ciągu dwóch tygodni sierpnia pacjent powrócił do
gry w golfa, ale wykonywał tylko parę lekkich uderzeń. Jego lewa ręka stopniowo wzmacniała się, zdołał
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osiągnąc prawie pełny zakres ruchów, a 5 września 2015 roku był szczęśliwy, że może znowu normalnie
grać w swojego golfa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
78. Ból pleców, zmęczenie, zła pamięć, infekcja zębów

03520...USA

70-letni człowiek spotkał Praktyka dla leczenia bólu pleców, braku wytrzymałości, utraty krótkoterminowej
pamięci 4 lipca 2015 roku.
Uważał, że jego ból pleców jest skutkiem rwy kulszowej, która wystąpiła dziesięć lat wcześniej. Obecnie
codziennie odczuwał ból, zwłaszcza przy lekkich skłonach, pochylaniu głowy, leżeniu i kichaniu. Dwa
miesiące wcześniej ból tak nasilił się, że on nie mógł wyjść z łóżka i stanąć na nogach. Jednak, podczas
wizyty, on opisał swój ból jako znośny, podobny do poziomu, jaki był przez dwa ostatnie lata. Ból pleców
mógł rozwinąć się wskutek złej postawy podczas siedzenia przez dłuższy czas za komputerem przez
przeszło 16 lat.
Drugim zmartwieniem pacjenta było łatwo powstające zmęczenie. Nawet lekki wysiłek powodował
zadyszkę i wyczerpanie. On uważał, że brak wytrzymałości jest skutkiem niepełnego uzdrowienia po
zanieczyszczeniach pyłowych przy mocnych wiatrach, na które on był narażony przy podróży pociągiem
w Indiach w 2003 roku. W wyniku tych warunków u niego wystąpił suchy kaszel i ból w klatce piersiowej,
oraz leczenia antybiotykami infekcji płuc. W koncu osiągnął ulgę w chorobie spożywając wysuszony owoc
mnichów (według chińskiej medycyny) przez miesiąc.
Jegp trzecim utrapieniem była utrata krótkoterminowej pamięci datowanej sprzed 30 lat. Mógł pomyśleć o
jakimś działaniu i w następny moment potrafił zapomnieć co zamierzał zrobić. Mógł o tym przypomnieć za
kilka dni lub nie pamiętać wcale. Z wiekiem problemy powstawały częściej. Praktyk zastosował jemu
następujące remedia:
Na ból pleców, wyczerpaniei i stratę pamięci:
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory
tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscle &
Supportive tissue + CC20.5 Spine...3rd w wodzie.

Na działanie płuc:
#2. CC19.1 Chest tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack...3rd

Pacjent zgłosił znaczną poprawę w ciągu następnych dziesięciu dni. Powiedział, że kiedy obudził się 5
czerwca, to prawie nie odczuwał bólu. Ocenił, że miał blisko 93% zmniejszenia bólu zaraz po zażyciu
jednej dawki remedium poprzedniego dnia. Odtąd miał tylko sporadyczne epizody bólu trwającego przez
kilka minut za każdym razem. Odczuł takoż, że jego wyczerpanie zmalało na 75%.
Podczas kontroli pacjent odkrył takoż, że cierpi na dolegliwości stomatologiczne, które nasilały się. On
miał zapalenie dziąseł, infekcję zęba, obrzęk języka w obszarze bliskim do infekowanego zęba, oraz
zapalenie szczęki z poluzowaniem zęba trzonowego. Wierzył, że jego problemy powstały od działań
stomatologa lata wcześniej, włączając leczenie kanałowe w 1981 roku. Po leczeniu kanałowym on miał
często infekcję dziąseł i zęba. Używał czosnek dla kontroli uporczywego zapalenia, trzymając jego
między górnymi a dolnymi zębami w czasie kiedy była obecna infekcja. Chociaż to dawało jemu
tymczasowy efekt, to infekcja stale wracała. Obecnie ząb trzonowy na zainfekowanej szczęce był tak
luźny, że on musiał go przytrzymywać podczas szczotkowania. Wskutek bólu szczotkował delikatnie.
Pacjent powiedział, że po pięciu dniach od początku brania wibrośrodków on postanowił wypróbować
remedium #1 takoż na problemy z zębami. Odtąd jak zaczął brać wibro #1 w wodzie, to trzymał go w ustach w
taki sposób, aby woda była w kontakcie z górnymi zębami, oraz z innymi obszarami w ustach w stanie
zapalnym. Zapalenie i ból zmalały na 95% po 25 minutach po stosowaniu takiego leczenia. On stale
powtarzał takie leczenie z naładowaną wodą, bo zapalenie i ból wracały co 3 lub 4 godziny.
Z ciekawości on takoż postanowił zrobić eksperyment dla sprawdzenia przeciwbólowych właściwości
naładowanej wody. Najpierw on odczuwał ból w poluzowanym zębie dotykając go językiem. Potem polał
naładowaną wodą język. Po trzech minutach dotknął językiem zęba i nie odczuł żadnego bólu! A 11
czerwca podrażneine wokół zęba ustąpiło.
Po wysłuchaniu raportu chorego prkatyk przesłał jemu następne remedium dla problemów
stomatologicznych i polecił kontynuować #1 w międzyczasie, aż zrobi dodatkowe:
Infekcja zęba, dziąseł, szczęki i języka:
#3. CC10.1 Emergencies + CC11.5 Mouth infections + CC11.6 Tooth infections + CC12.1 Adult tonic + CC15.1
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Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & memory tonic + CC18.5 Neuralgia...4rd, a takoż dla naładowanej

wody, aby ją trzymać w ustaczh przy potrzebie.
Po dwóch tygodniach 30 czerwca pacjent zawiadomił, że zmniejszenie bólu pleców nadal jest na 93%,
ale znacznie poprawiła się pamięć – on teraz przypomina sobie zapomniane w ciągu 1-2 minut, a nie po
kilu dniach lub wcale. Problemy stomatologiczne zmalały. Nie było oznak zapalenia dziąseł, poluzowany
ząb ustabilizował się i on był w stanie odejść od swojej płynnej diety i mógł gryźć pokarm włączając
orzechy bez żadnego bólu.
Ten sam poprzedni trend kontynuował przez cały lipiec. Ból w plecach nie zmienił się,ale teraz był trwały
przez cały dzień, a nie okresowy. Jak i inne symptomy, pamięć poprawiła się na 95%. Pacjent
przypominiał zapomnianą infrormację w ciągu kilku sekund w przeciwieństwie do 1-2 minut. Infekcja zęba,
dziąseł, języka kompletnie ustąpiły. Poluzowany ząb był znacznie ustabilizowany (na 90%) i ból zęba
ustąpił. Pacjent potrafił być aktywnym bez zmęczenia albo zadyszki, odznaczając, że polepszenie
osiągnęło poziom 95%.
Leczenia w ciągu sierpnia przyniosło lekkie zmniejszenie bólu w plecach. Pacjent odczuwał niektóry
resztkowy ból (3%), pozostający na poziomie głębokich tkanek. Natomiast zdrowienie zęba trwało w
porównaniu z poprzednimi objawami i poziom jego energii był wysoki.
Podczas końcowego badania po miesiącu, 25 września, pacjent był całkiem wyleczony od problemów
stomatologicznych i wycieńczenia. Braki pamięci zmalały na 99%. Miał jeszcze sporadyczne bóle
glębokich tkanek (3%), ale epizody były mniej częste, niż miesiąc wcześniej. W staraniu o 100%
uwolnienie od bólu pleców w pierwszym tygodniu października 2015 roku, dawka #1 była utrzymywana
3rd za wyjątkiem pierwszej dziennej, stosowanej jako jedna doza co 10 minut przez 2 godziny.
Komentarz pacjenta:
Kieruję moją największą wdzięczność Saiemu i wszystkim istotom w uniwersum, mającym bezpośredni
lub pośredni wkład do Wibroniki Sai. Wdzięczność – to nieskończone dziękowanie, nigdy się nie kończy.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
79. Ból rotatorów barku 03524...USA
9 lipca 2015 roku 56-letni człowiek przyszedł po leczenie chronicznego bólu barku wskutek uszkodzenia
mięśnia. Ból trwał przez pięć lat. Po tym, jak rózne alopatyczne środki zawiodły, pacjent był poddany operacji
na lewym rotatorze barku w grudniu 2014 roku i potem miał fizykoterapię, ale nie otrzymał obiecanej ulgi. Był
obecnie na środkach przeciwbólowych dla funkcjonowania w życiu codzennym. Praktyk dał jemu:
Na ból barku:
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3
Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…4rd na 2 tygodnie i 3rd do czasu, aż ból ustąpi.

Na trzeci dzień zawiadomił, o gorączce i bólach w ciele. Praktyk natychmiast przesłał jemu:
Na przeziębienia i grypę:
#2. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies...co 10 minut w pierwszej godzinie i 6rd do czasu aż gorączka
ustąpi:

Pacjent przestał brać #1, aby skupić się na ostrych symptomach. Po trzech dniach leczenia gorączka
ustąpiła, on wznowił #1, i po trzech tygodniach był kompletnie uwolniony od bólu barku. Nie brał żadnych
innych leków, włączając przeciwbólowe podczas wibroleczenia. Zaczął takoż rutynowe ćwiczenia dla
wzmocnienia swojego barku. 9 września on przerwał wibroleczenie, bo był kompletnie zdrowy. Na
początku listopada 2015 roku pacjent pozostawał bez bólu barku. On odczuwa wielką wdzięczność do
Swamiego, Mistrza Uzdrowiciela.
Komentarz pacjenta:
Wasze leki działają jak cud i jestem całkiem zdrowy!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
80. Uszkodzenie kostki i nogi 10304...Indie
28-letni pracownik fabryki był uderzony przez skuter w czasie jazdy na rowerze. Jego lewa kostka była
zwichnięta i były uszkodzone mięśni lewej łydki. Przyszedł do Praktyka po trzech miesiącach od wypadku,
po nieudanym leczeniu alopatycznym. Jemu zastosowano:
#1. CC10.1 Emergencies...6rd na 1 dzień, potem 3rd
#2. CC20.4 Muscles & Supportive tissues...3rd
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Po 15-dniowym leczeniu pacjent zgłosił kompletne uzdrowienie – pod koniec 10-go dnia leczenia było na
50% lepiej i po 5 następnych dniach ból kompletnie ustąpił.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
81. Egzema 01044...Nowa Zelandia

Matka przyniosła 7-letniego syna dla leczenia chronicznej egzemy 12 kwietnia 2014 roku. Praktyk, która
jest równocześnie lekarzem, widziała go najpierw w swojej klinice medycznej tydzień wcześniej. On miał
ostrą egzemę od głowy do stopy, rany były zakażone i łuszczenie się występowało na całym ciele i na
czaszce – nie było na jego ciele obrszaru wolnego od uszkodzenia. Chłopak cierpiał na chorobę skóry
praktycznie przez całe życie.
Chociaż był urodzony z normalną skórą dziecka, to wysypka zaczęła się w wieku jednego miesiąca.
Chłopak takoż miał w sobie dużo gniewu i nie spał dobrze, a cała rodzina była przez to
przejęta.
W klinice matce powiedziano jak opiekować się jego skórą, i dano antybiotyki, krem ze steroidami i ochronny
krem. To było takie same leczenie, które dostawał co kilka tygodni od wielu innych lekarzy przez ostatnie kilka lat
na zaostrzenie choroby, która odznaczala się cyklicznym ostrym swędzeniem i infekcją od zdrapywania.
Niezdrowe jedzenie powodowalo pogorszenie. Alopatyczne leki dawały krotkotrwałą poprawę.
W klinice Praktyk poinformował matkę, że totalne uzdrowienie jest możliwe za pomocą Wibroniki. Tydzień
później, skoro nie było poprawy od znanych leków, to matka zwróciła się z wymogą leczenia i było
zastosowano:
Na egzemę, infekcję skóry i łuszczenie:
#1. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic +
CC21.5 Dry sores + CC21.6 Eczema…3rd

Chłpca poproszono jeść zdrowy pokarm i unikać niezdrowego, oraz pić dużo wody. Był takoż nauczony
jak usuwać każdą zepsutą skóre za pomocą cepłych kąpieli i miękkiej szmatki, aby skóra lepiej oddychała.
W czasie brania wibroniki chłopak nie używał żadnych innych leków oprócz okazjonalnego brania steroidu
w kremie. Nie było żadnego objawu oczyszczania.
Od czasu, kiedy był w szkole cały dzień, jemu przepisano branie #1 dwa razy dziennie, ale po trzech
tygodniach było 30% poprawy i widoczna była normalna skóra na rękach. Matka jego powiedziała
praktykowi, że chłopak dalej nie śpi dobrze, bo jest przygnębiony negatywną reakcją ludzi na wygląd jego
skóry. Jemu dano dodatkowe kombo:
Na problemy ze snem i depresję:
#2. CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.6 Sleep disorders…2rd

Po siedmiu tygodniach leczenia 6 czerwca 2015 roku chłopak wyglądał znacznie lepiej z 70% poprawą
egzemy. Przy badaniu 1 września 2015 roku miał 90% polepszenia. W tamtym czasie on brał #1 tylko raz
dziennie ale regularnie. Wyglądał radosny i znaczne spokojnieszy. Żadnych pęknięć czy infekcji na
skórze nie pozostało i można było zobaczyć wiele plamek normalnej skóry.
Wyleczenie chłopaka od egzemy skutkowało dużą ulgą i szczęściem całej
rodziny.
#1 i #2 powstrzymano i pacjent był na:
#3. CC15.1 Mental & emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.6 Eczema +
#2…1rd

Pod koniec października 2015 roku radził sobie bardzo dobrze, chociaż
dostawał małych zaostrzeń przy próbie jeść nie tolerowany przez
organizm pokarm. Ale teraz wiedział jak kontrolować ataki choroby:
brał #3…3rd aż skóra uspokajała się, a potem obniżał dawkę do 2rd i w
końcu do 1rd.

12 kwietnia 15
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1 września 15

9 maja 15

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
82. Półpasiec 01163...Kroatia
Starsza 82-letnia pani konsultowana przez praktyka 25 lutego 2015 roku. Ona przedstawiła wysyp
półpaśca (herpes zoster) wzdłuż pleców, który był bolesny i z pęcherzami. Odczuwała takoż skrajnią
słabość. Jej zastosowano:
NM36 War + NM59 Pain + NM60 Herpes + SM26 Immunity…3rd

Efek był natychmiastowy. Tego samego dnia jej stan polepszył się na 50% i do następnego dnia wszystkie
symptomy ustąpiły. Skoro wirus był ukryty w jej systemie, to remedium kontynuowano przez miesiąc.
Podczas leczenia żadne inne leki nie stosowano. W październiku 2015 pani odbudowała swoją energię i
jest w dobrym zdrowiu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
83. Egzema 01427...Singapur
50-letnia kobieta szukała leczenia w marcu 2013 roku na ostrą egzemę przedramion, która trwała przez
ponad 30 lat. Skóra na obu przedramionach była czarna, pogrubiona, sucha, skorupiasta i bardzo
swędząca. Pacjentka martwiła się o swoją kondycję i wyglądała marnie. Próbówała różnych leków, z
których żaden nie działał, i nie brała niczego na nią aktualnie. Miała takoż nadciśnienie i wysoki
cholesterol, który kontrolowano alopatycznymi lekami. Ona była leczona za pomocą :
#1. SR295 Hypericum 30C + SR299 Lycopodium 200C + SR315 Staphysagaria + SR382 Croton Tig…3rd

Po kilku dniach było niektóre polepszenie, ale pacjentka była niezadowolona, bo odczuwała, że remedium
działa bardzo wolno. Poprosiła o coś dla miejscowego stosowania, aby przyśpieszyć uzdrowienie. Jej
podano #1 w wibuti dla aplikacji na plamy egzemy razem z doustnym leczeniem. Po sześciu tygodniach
łaty egzemy ustąpiły wszystkie. Pacjentka była szczęśliwą pokazując praktykowi swoje przedramiona,
które wyzdrowiały kompletnie.
Była pod takim wrażeniem, że teraz chciała wibroleczenie stosować na inne problemy. Od czasu
histerektomii w 2007 roku ona często miała bóle brzucha, które czasem trwały przez kilka godzin. Ale
doctor jej powiedziała, że musi z tym żyć, bo tkanka bliznowata po operacji zrosła się z jajnikami i
jajowodami. Oprócz tego przez ostatnie cztery lata miała częste infekcje dróg moczowych, więc jej nerki
były często bardzo wrażliwe. Nie stosowała żadnych leków na wyżej opisane problemy. Jej było
zaproponowano:
Na IDM I ból brzucha:
#2. CC4.6 Diarrhoea + CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3rd

W ciągu kilku dni nastąpiła poprawa i pacjentka doświadczyła dużej ulgi z wielu jej symptomów IDM i bólu
brzucha. Tak długo, jak regularnie stosuje remedium 3rd, to jest prawie uwolniona od bólu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
84. Infekcja palca nogi przez wrośnięty paznokieć 02554...Italia
Pacjentka leczona przez Praktyka na chroniczną depresję, potrzebowała leczenia dla swojego syna, bo
miał zainfekowany palec nogi 8-go czerwca 2012 roku. Pani była w separacji z mężem, który później
doznał poważnej trawmy w wypadku samochodowym i był w śpiączce przez trzy miesiące. Chociaż w
separacji, ale stwarzał dużo problemów, które spowodowały u pani ciężką depresję. Chłopak 16 lat miał
chroniczną infekcję palca na lewej nodze, powstałą od uszkodzenia, kiedy on uderzył się w palec u nogi.
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Czasami stan poprawiał się, ale infekcja stale powtarzała się. Przez ostatni rok nastąpiło pogorszenie i
wpłynęło na stan emocjonalny chłopaka. Miał trudności przy zakładaniu butów, nie chodził na basen lub
nie uczestniczył w żadnym sporcie, czy nie przyjaźnił się z rówieśnikami. Palec był bolesny, spuchnięty do
trzykronego rozmiaru normalnej wielkości i pełen ropy. Matka narzekała, że zużyła dużo czasu i pieniędzy
na różnych specjalistów lekarzy i zielaży, bez żadnej poprawy, nawet po usunięciu palca, który rósł z
powrotem, chociaż nie równo i odłączony od skóry. Nie brał żadnych leków i nie miał innych problemów
zdrowotnych. Skoro praktyk wyjeżdżała, to nie mogła zbadać chłopaka i dala następujące remedium dla
matki 8-go czerwca 2012 roku:
#1. CC21.9 Nails + CC21.11 Wounds & Abrasions...6TD, a takoż w oliwie organicznej dla nakladania na
palec rano i wibuti na wieczór.
Po 15 dniach jedyną poprawą byla redukcja zaczerwienienia na palcu. Z ropą było raczej gorzej. Pacjent
przerwał nakładanie remedium na palec w obawie przed tym, że nastąpi pogorszenie i brał tylko kulki.
Podczas badania 4 lipca 2012 roku chłopak był obciążony problemami emocjonalnymi i poczuciem winy,
spowodowanej krytycznym stanem jego ojca, depresją jego matki i stresem, kłopotem i wydatkiem
spowodowanym jej wskutek jego problemu. Leczenie zmieniono na:
#2. NM2 Blood + NM16 Drawing + NM26 Penmycin + NM36 War + NM63 Back-up + SR264 Silicea + SR292
Graphites 200C + SR316 Streptococcus...6rd

12 lipca 2012 roku matka zgłosiła, że jest znacznie mniejsze zaczerwienienie i obrzęk, ale dalej było dużo
ropy. Tego samego dnia chłopiec zaczął brać następujące remedium na problemy emocjonalne:
#3. NM83 Grief + BR4 Fear + SM2 Divine Protection + SM9 Lack of Confidence...3rd

Pięć dni później zawiadomili, że infekcja zmalała na 50%. Dziesięć dni potem poprawa wyniosła 80%.
Chłopak był zdumiony i bardzo szczęśliwy. Palec u nogi wyglądał prawie normalnie. Od trzeciego tygodni
on zredukował #2 do 3rd bez konsultacji z praktykiem. Jednak, poprawa trwała, ale była wolniejsza. Po
półtoramiesięcznym okresie palec był uzdrowiony do 90%- 100% na prawej stronie palca, ale lewa strona
nie była jeszcze kompletnie uzdrowiona, pacjent jednak stwierdził, że on widzi poprawę każdego dnia.
Matka powiedziała praktykowi, zę chłopak już nie bierze systematycznie remedium.
27 lipca kombo aktualizowano następująco:
#4. SR267 Alumina 200C + #2…3rd
# 5. CC12.1 Adult tonic + #3...3rd

23 września pacjent zgłosił 100% uzdrowienie. Palec był teraz kompletnie normalny i pacjent przestał
brać remedia jakiś czas temu.
Komentarz pacjenta:
Wszystko zaczęło się jednego dnia, kiedy walnełem palec u nogi o coś twardego. Po tym powstał siniak,
który nie malał w kolejnych dniach. Był także bardzo bolesny. Wtedy odkryłem, że paznokieć nie rośnie.
Ja konsekwentnie próbowałem różnego rodzaju środków, jak maseczki błotne, ser ricotta, antybiotyki itd.
Wypróbowałem ich tak wiele, że nawet nie pamiętam wszystkich metod. Po roku zgłosiłem się do szpitala,
gdzie oni operacyjnie usunęli paznokieć. Nawet bez paznokcia opuchlizna nie ustępowała. Ona dalej była
bardzo bolesna. Po około 5 miesiącach paznokieć znowu odrósł, ale infekcja nie ustąpiła. Nie mogłem
uczestniczyć w żadnej fizycznej aktywności w szkole. Byłem zmuszony kupić buty o dwa rozmiary
przewyższające mój normalny rozmiar. Jednego dnia moja matka spotkała Praktyka, który powiedział jej
o Wibronice. Nam doradzili wypróbować czegoś innego. Po trzech dniach wibroterapii nie było zapalenia i
ból ustąpił. Po 20 dniach obrzęk takoż ustąpił i po miesiącu poczulem się kompletnie zdrowym. Te
skromne kulki pokonały współczesną chirugię.
Komentarz Praktyka: Sprawa została rozwiązana w całości. Było to trudne, bo chłopak był młody i
rozczarowany poprzednimi próbami uzdrowienia choroby. Te tarapie były drogie i nie poprawiły kondycji.
W niektórych przpydkach było nawet pogorszenie sytuacji. On takoż miał poczucie winy, że jego matka
cierpiąca na glęboką depresję, musiała spędzać dużo czasu i pieniędzy na ten problem. W mojej opinii to
pokazuje ważność pracy takoż z emocjonalnymi czynnikami w takiej sytuacji.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
85. Łuszczyca, cukrzyca typu 2, łzawienie oczu 02799...UK
59-letni pan cierpiał na ostrą łuszczycę przez ostatnie 20 lat; był badany 11 czerwca 2014 roku. Skóra na
nogach u niego była ciemna, pogrubiona i łuskowata; to sprawiło mu wiele cierpienia. Miał przepisane
steroidne maście, które używał systematycznie bez większej korzyści. Miał takoż cukrzyce typu 2 przez
otatnie 12 lat, ale choroba nie była dostatecznie kontrolowana za pomocą środków alopatycznych
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doustnych (Metformin oraz Gliclazide). Dodatkowo, przez ostatnie półtorej roku cierpiał na łzawienie oczu.
Używał kropli do oczu, ale problem nie był pokonany. Pacjent nie miał żadnych innych leków poza
alopatycznymi na cukrzycę.
Jemu zastosowano następujące kombo:
For Psoriasis:
#1. CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema + CC21.10
Psoriasis…4rd na miesiąc, dalej 3rd. Dodatkowo miał aplikacje na skórę, te same kombo w oliwie pierwszego
tłuczenia, które nakładał rano i w ciągu dnia jeśli potrzebował dla zmniejszenia swędzenia.

Na cukrzycę:
#2. CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1
Mental & Emotional tonic…4rd na miesiąc, dalej 3rd.

Na łzawienie oczu:
#3. CC7.1 Eye tonic + CC7.3 Eye infections + CC7.4 Eye defects…4rd na miesiąc, potem 3rd

Pacjent został poinformowany o znaczeniu diety i ćwiczeń przy kontrolowaniu cukrzycy i o ważności
minimalizacji stresu, bo to może wywołać nasilenie łuszczycy.
Po sześciutygodniowym leczeniu pacjent zgłosił, że wszystkie symptomy poprawiły się i dawkowanie
skorygowano w ten sposób:




Łuszczyca polepszyła się na 30%. #1 kontynuowano 3rd.
Cukrzyca była lepiej kontrolowana za pomocą #2 przy alopatycznych doustnych lekach. #2
kontynuowano 3rd.
Stan oczu poprawiony na 100%, nie było więcej łzawienia. #3 zredukowano do 2rd na tydzień,
dalej 1rd na następny tydzień przed odstawieniem.

Łuszczyca dalej malała wraz z kontynuowanym leczeniem. Po trzech miesiącach pacjent zgłosił że ma 50%
poprawy i pod koniec dziewiątego miesiąca leczenia (marzec 2015 roku), było 70% poprawy. Zgrubienie
skóry i jej pigmentacja znacznie się zmniejszyły, a skóra była przywrócona do swojego normalnego koloru.
Przy badaniu 10 października 2015 roku pacjent zgłosił 95% poprawy łuszczycy. Skóra wyglądała prawie
normalnie, bez zgrubienia czy ciemności. Cukrzyca pozostawała dobrze kontrolowana.
W października 2015 roku wdzięczny pacjent kontynuował #1 2rd i stosował do aplikacji przy potrzebie.
On takoż kontynuuje branie #2 3rd.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
86. Chronicny trądzik 03505...UK
23 grudnia 2014 roku młoda kobieta 18-letnia wstąpiła po leczenie trądzika na twarzy, plecach i przedniej
części ciała. Chorowała na trądzik od 8-go roku życia. Obecnie była studentką uniwersytetu. W
przeszłości próbowała przepisanych leków i niezliczonej ilości remediów bez większego sukcesu, i nie
brała nic na swoją chorobę teraz. Jej było dano:
CC8.1 Female tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections…3rd
w wodzie, i takoż oliwa dla zewnętrznego użytku 1rd przed pójściem do łóżka.

Potrzebowała takoż pić duzó wody codziennie dla wyprowadzania toksyn.
Po kilku kolejnych tygodniach pacjentka zgłosiła stopniową poprawę, bardziej widoczną na twarzy.
Odcznaczała dalszą poprawę przy kontynuacji leczenia: 75% po czterech miesiącach, 85% po ośmiu i 90%
po dziesięciu miesiącach. W listopadzie 2015 roku kontynuowała wibroleczenie.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
87. Alergie pokarmowe 03523...UK
Kobieta (67 lat) szukała leczenia na alergię skóry, którą miała przez siedem lat, zawsze przy powrocie z
wyjazdu za granicę. Kiedy jadła pewny pokarm jak przenica i orzechy, to skóra na karku i głowie mogła
pokrywać się pęcherzami i jatrzyć się. Dwa lata wcześniej u niej diagnozowano nadciśnienie, które
powstało po śmierci bliskiego członka rodziny. Brała przeciwhistaminowe preparaty na skórę (Cetirizine w
tabletkach) i Amlodipine 5mg na nadciśnienie.
25 czerwca 2015 roku pacjentka dostała:
#1. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC3.7 Circulation + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies +
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies...3rd
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#2. CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies w wodzie do przykładania na zajęte obszary z watą przy
potrzebie.

W ciągu pierwszego tygodnia zauważyła pogorszenie jej skóry. Ona stała sucha i potem zaczęła czernieć.
Była uprzedzona o możliwym czyszczeniu i kontynuowala branie remediów. Po następnym tygodniu
odstawiła alopatyczne leki na alergię, bo jej skóra stale się poprawiała. Po miesiącu powiedziała, że skóra
była lepsza na 95%. Ona takoż zaczęła ponownie wprowadzać przenicę i małe ilości orzechów w swoją
dietę. Praktyk poprosił ją o zredukowanie #1 do 2rd i kontynuować branie #2 tylko wtedy, kiedy jej skóra
swędzi.
Już 15 poździernika 2015 roku ona mogła jeść przenicę i orzechy bez występowania wysypki i
kontynuowała branie #1…1rd jako prewencję. Ciśnienie u niej jest w normie podczas mierzenia przez
doktora, ale jej zalecono pozostawać na alopatycznym leczeniu ciśnienia.
Zaświadczenie pacjentki:
Te pigułki faktycznie mi pomogły w leczeniu choroby skóry wtenczas jak inne zawiodły. Nie wychodziłam
na zewnątrz w związku ze złym wyglądem cery na twarzy. Teraz wszystko poprawiło się, jestem
szczęśliwa. Gdy zaczynam odczuwać swędzenie, to od razu zażywam remedium i swędzenie znika.
Mogę teraz jeść chleb, czapati i orzechy bez występowania wysypki.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
88. Grzybica paznokci 03524...USA
65-letnia kobieta została skierowana do praktyka przez przyjaciela, który skorzystał z Wibroniki. Pacjentka
miała nawyk gryźć paznokcie. Ten nawyk doprowadził do ostrej grzybiczej infekcji (paronychia) na kciuku,
wskazującym i środkowym palcu lewejręki, i serdecznym i środkowym na prawej ręce. Przez półtorej roku
ona próbowała mocnych alopatycznych leków dla leczenia schorzenia. Tak długo jak zażywała te leki,
ona odczuwała poprawę, ale jak tylko przerywała leczenie, to grzybica wracała. 9 lipca 2015 roku
pacjentce zaczęto leczenie od:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.7 Fungus…4rd na 3
tygodnie

Pod koniec lipca pacjentka zglosiła ponad 40% poprawy. Ona kontynuowała tę same kombo 3rd przez
następny miesiąc i była wyleczona w 100%. Dawkę zredukowano do 1rd w środku października 2015
roku i do początku listopada 2015 roku nie było recydywy. Ona jest bardzo wdzięczna Swamiemu za
zapoznanie jej z wibropraktykiem.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
89. Łuszczyca 11567...Indie
7-letni chłopczyk potrzebował leczenia z powodu choroby skóry początkowo zdiagnozowanej jako
keratoderma stopy, rodzaj łuszczycy. Chłopczyk miał łuszczące się plamy na palcach stop i dłoniach,
łokciach i kolanach przez ostatnie 18 miesięcy. Jego choroba nasilała się w okresie zimy i w czasie, gdy
dostawał odwodnienia przy poceniu i zabawie. Jego dermatolog przepisał nawilżające i steroidne kremy
dla miejscowego nakładania, razem z witaminami A i D, oraz kalcytriol w tabletkach doustnych. Przy tym
leczeniu uszkodzenia ustąpiły, ale powróciły po miesiącu jak tylko on przerwal branie leków. Później jemu
stosowano Ajurwedyczne leczenie, ale takoż bez sukcesu.
9 kwietnia 2015 roku dostał:
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.10
Psoriasis...3rd i 4rd dla miejscowej aplikacji rozpuściwszy 5 pigułek w 200ml wody.

Początkowo miejscowe łuszczące się uszkodzenia zmalały (blisko 50%). Skóra stała się gładsza. Ale od
20 kwietnia skóra zaczęła znowu wysychać. Po konsultacji ze starszy praktykiem 2 maja powyższe
remedium #1 zmieniono na:
#2. CC21.1 Skin tonic + #1...6rd
#3. CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.10 Psoriasis…4rd
dla lokalnej aplikacj w wodzie

Dodatkow pacjenta poproszono stosowac nawilżający krem (Venusia Max) 2rd na chore miejsca, jeden
raz na noc i jeden raz rano przed wyjściem do szkoły. Przed stosowaniem wibroniki pacjent używał kremu
razem z innymi alopatycznymi lekami bez żadnego sukcesu. Różnicą w danym wypadku jest dodanie do
leczenia wibroniki.
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Po miesiącu uszkodzenia znikły i pacjent był kompletnie wyleczony. Poczynając od 2 czerwca dawki
stopniowo redukowano w każdym miesiącu przez następne 5 miesięcy w następujący sposób: #2…4rd
(czerwiec), 3rd (lipiec) 1rd (sierpień) 3rt (wrzesień) 1rt (paździenik). 2 sierpnia 2015 roku #3 wycofano.
Do 26 paźdrenika nie nastąpiło recydywu choroby. Proszę zobaczyć stan choroby do leczenia i po
leczeniu na foto poniżej.
Komentarz praktyka:
Rodzice chłopca są bardzo szczęśliwe. Są wdzięczne Swamiemu za kompletne wyleczenie syna. Oni
takoż szczęśliwi, że chłopiec uwolniony od możliwości ubocznych działań steroidów.
Kostka przed leczeniem (9 kwietnia 2015, lewa) i po leczeniu (26 paździenrik):

Ręka przed leczeniem (9 kwiecień 2015, lewa) i po leczeniu (26 paźdzrenik):

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
90. Badanie guza żołądka 01973...Indie
U kobiety zdiagnozowano łagodny nowotwór po lewej stronie żołądka. Dostawała leki dla wypróbowania
w ciągu pięciu dni. Kiedy to nie przyniosło efektu, ona zgłosiła się do chirurga rejonoweg szpitala, który
powtórzył badania i poinformował, że operacja będzie konieczna. Ta procedura była zaplanowana na 24
kwienia 2014 roku.
Pacjentka była jedynym żywicielem dla swojej czteroosobowej rodziny, z której każdy był wielbicielem
Bhagawana Baby. Ich dom służył jako centrum lokalnych badżanów, śpiewania Wed, i czytania literatury
o Sai. Praktyk przyszedł aby zbadać stan choroby pacjentki na począku kwietnia. On powiedział córce
pacjentki, że on dałby leczenie za pomocą Sai Ram Healing Vibrations. Córka pacjentki odmówiła,
powiedziawszy, że operacja jej matki jest zaplanowana i matka mogłaby stosować Wibronikę tylko po
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przeprowadzeniu operacji chirurgicznej. Ale praktyk nalegał. Po kilku dniach Praktyk zaproponował
leczenie znowu, i tym razem córka pacjentki odpowiedziała bardzo pozytywnie.

Komentarz pacjentki:
Następnego dnia, 6 kwietnia Praktyk dał pacjentece
następujące remedium:
Na guzy:
CC2.3 Tumours & Growths…3rd
Ona brała kombo przez 2 tygodnie i przyjęto ją do
szpitala 23 kwietnia
na przedoperacyjne
zabiegi. Nie była
zdolna zasnąć
przed 3 nad ranem. Wtedy zobaczyła człowieka, stojącego przed nią.
On pomasował żołądek w miejscu lokalizacji guza. Powiedziała jej
‘Nie pozwolę nikomu dotknąć nożem tego ciała’ i zniknął. O 5 rano
ona obudziłaś i przgotowywałaś do operacji. Ale kiedy lekarz
przeprowadził ostateczne badanie, to guza nie odnalazł. Lekarz i
pielęgniarki zastanawiali się co się zdarzyło. Doktor spytał ją ‘gdzie
jest guz?’. Jedna z pielęgniarek też spytała ‘Jak nazywa się Bóg,
który tak szybko odpowiedział na wezwanie?’ Ale pacjentka nic nie
powiedziała. Ona tylko płakala z radości. Ona wypisała się ze
szpitala i następnego dnia wróciła do pracy. Pod koniec 2014 roku pozostawała w dobrym zdrowiu.

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

Dodatek
Kończymy urodzinową ofertę na urodziny Swamiego modlitwą.
Samastha lokah sukhino bhavantu
Samastha lokah sukhino bhavantu
Samastha lokah sukhuno bhavantu
Om shanti shanti shanti
May all the beings in all the worlds be happy.
Jai Sai Ram!

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