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“Kiedykolwiek widzisz chorą, przygnębioną, strapioną, zniechęconą osobę, to tam
znajduje się pole do twojej bezinteresownej służby.”
…Sri Sathya Sai Baba.
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 Z biurka Doktora Jit K Aggarwala 
Drodzy Praktycy
Dwadzieścia dwa lata temu ziarno zostało zasiane w postaci zamiaru szerzyć Boskie wibracje przez Sai
Ram Healing Vibration Potentiser do wszystkich (zwierząt, roślin, ludzi) poprzez szkolenie tych, którzy
mieli silne pragnienie, aby służyć za pomocą Wibroniki. Dziś patrzę z pokorą, że te intencje dokonały
głębokiej transformacji w sercach i umysłach tysięcy praktyków. Ich miłość w formie bezinteresownej
służby dotknęła życia milionów, którzy zostały jej poddane. To jest żywym dowodem, że grupa osób
pracujących w duchu karmy nishkama (bez oczekiwania owoców czy wyników) może przynieść
pozytywne zmiany w świecie. To jest dokładnie to, czego doświadczyliśmy w Wibronice – z zamiarem
globalnego ruchu.
Przez lata improwizowaliśmy po drodze administracyjnego zorganizowania naszych różnych działań. W
miarę wzrostu Wibroniki zdawaliśmy sobie sprawę ze znaczenia posiadania większej wewnętrznej
struktury Wibroniki. Konieczne jest, że wprowadzamy dobre praktyki w organizacyjnym zarządzaniu, jak
zakładamy silniejsze podstawy do zarządzania, co wyobrażamy sobie, jako wybuchowy wzrost w
Wibronice Sai w przyszłych czasach. W praktyce przekłada się to na większą liczbę praktyków
wolontariatu, aby zarządzać funkcjami administracyjnymi i wziąć odpowiedzialność za część różnych
procesów. Niektórymi z tych obszarów są: aplikacje dla nowych operatorów, koordynatorów
rozwoju/opiekunów/nauczycieli w różnych krajach, zarządzaniem stronami, produkcją
biuletynów/tłumaczeniem na wiele języków, szkoleniem praktyków na wielu poziomach, przegląd książek i
innych materiałów do nauki, wydawnictwo czasopism, uczestniczenie w projektach badawczych, robiąc
dźwiękowo-wizualne zarządzanie danymi dla praktyków i publicznie. Więcej pomocnych dłoni rozjaśniło
pracę w wibrozespole wolontariuszy.
Wzywam was wszystkich, aby poszli do przodu i zaciągnęliście do różnych ról administracyjnych, gdzie
odczuwacie siebie mocnymi czy głęboko zainteresowanymi. Oczywiście, czas poświęcony pracy
administracyjnej doliczy się do waszej miesięcznej sewy.
Zgodnie z naszą misją profesjonalizacji naszej organizacji, rozpatrujemy trzy istniejące desygnacji
praktyków – Asystent Wibropraktyka, Młodszy Wibropraktyk i Starszy Wibropraktyk. Mam przyjemność
ogłosić nowe tytuły działające natychmiast: Współpracownik Wibropraktyka (AVP), Wibropraktyk (VP) i
Starszy Wibropraktyk (SVP). Ta zmiana dokładniej odzwierciadla stopień wyszkolenia oraz
doświadczenia praktyków.
Są to bardzo ekscytujące czasy dla Wibroniki. Jestem przekonany, że dzięki swojemu nieustającemu
wsparciu w naszej instytucji oraz dołączeniu entuzjastycznych oddanych praktyków woluntariuszy,
będziemy lepiej przygotowane, aby wygodnie nawigować po naszej kolejnej fazie ewolucji – podnoszącej
poprzeczkę w dostarczaniu nieodpłatnej opieki zdrowotnej poprzez uzdrawiające wibracje!
W kochającym służeniu Sai
Jit K Aggarwal
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 Historie z użyciem Kombo 
1. Verruca/Brodawka 01620...France
21-letnia kobieta przedstawiła obszerną brodawkę na jej prawej stopie. Jej lekarz alopata ostrzegł, że
chirurgiczne usunięcie byłoby bardzo trudne ze względu na jej ekspansywna naturę, rozprzestrzeniającą
się jak siatka na skórze. Oprócz uczucia niepokoju o tym warunku, ona również cierpiała od ogólnego
niepokoju. Dostała :
#1. NM6 Calming + NM16 Drawing + SR318 Thuja 30C + SR339 Sycotic Co…3rd
#2. SR249 Medorrhinum 200C…jedna dawka, co dwa tygodnie (4 dawki maksymalnie)

Po czterech dniach brania leków lekarz był zdumiony zobaczywszy 70% poprawy jej stanu. Kontynuowała
branie remedium przez kolejny tydzień i otrzymała 100% wyleczenia. Dostała polecenia redukowania,
biorąc remedium 1rd przez 2 tygodnie i potem 1rt przez krótki okres czasu. Otrzymała pełny kurs #2 i nie
cierpi od nawrotu choroby.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Nietrzymanie moczu 01620...France
65-letnia kobieta, chora i w stanie depresji po stracie bardzo bliskich krewnych, została przyjęta do
szpitala na leczenie, po którym stopniowo stawała się słabsza i nie trzymała moczu. Po dwóch latach, we
wrześniu 2014 roku po przeczytaniu biuletynu Wibronika Sai chciała, aby praktyk poleczył jej nietrzymane
moczu. Dostała:
CC12.1 Adult tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3rd

Rankiem po zażyciu pierwszej dawki remedium nietrzymanie moczu znikło. Doradzono jej kontynuować
leczenie przez 3 tygodni i potem stopniowo redukować.
Ta pacjentka była pod takim wrażeniem szybkiego wyzdrowienia, że uczyła się na Praktyka. Kiedy
później złamała nogę wiosną 2015 roku, nietrzymanie moczu powróciło i ona sama szybko go wyleczyła
za pomocą wibrośrodków.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Bezsenności 01620...France
30-letni inżynier z Afryki, obecnie pracujący w Europie, narzekał na stale zmęczenie, spowodowane
bezsennością. Powiedział, ze przez ostatnio 10 lat on zaledwie dwie godziny spał na dobę. Zawsze unikał
różnego rodzaju leczenia, nie mając ochoty uzależnić się od czegokolwiek, co będzie jemu przepisanie.
15 listopada 2015 roku on dostał:
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders…jedna dawka półtorej
godziny przed spoczynkiem, jedna przy spoczynku i przy potrzebie, jedna dawka, co pół godziny, aż zaśnie.

Po przyjęciu tylko dwóch dawek każdej nocy przez dwa dni, zawiadomił o dobrym spaniu. Jego koledzy w
pracy zauważyli dużą zmianę, że on był bardziej aktywny i mniej zmęczony. Zgłosił, że było to jego
pierwsze dobre spanie za wiele lat. Bierze remedium regularnie i twierdzi, że zawżdy dobrze śpi.
Remedium było uzupełnione w styczniu 2015 roku.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Dodatkowe skurcze, niewydolność serca 01480...France
W styczniu 2014 roku, 40-letni pacjent, zwiedzający Aszram, przedstawiony z sercem, co funkcjonuje
tylko na 20%. Miał plany, aby wrócić do swojego kraju dla zalecanej operacji po wymianie zastawki lub
przeszczepie serca. Dostał:
#1. CC3.4 Heart Emergency + CC3.6 Pulse irregular + CC10.1 Emergency + CC15.1 Mental & Emotional
tonic…6rd na 4 dni, potem 3rd

Po trzech tygodniach, podczas kolejnego spotkania, pacjent zgłosił poczucie większego spokoju i
rozluźnienia, tak wielkiego, że poszedł wykąpać się w morzu. Żona pacjenta poprosiła o więcej tego
remedium, jak również o innym, aby poleczyć jego chorą pamięć, co spowodowało niepokój pacjenta.
Praktyk zamienił #1 na następujące kombo, aby naprawić oba problemy:
#2. CC3.4 Heart emergency + CC3.6 Pulse irregular + CC10.1 Emergency + CC15.2 Psychiatric disorders +
CC17.3 Brain & Memory tonic…3rd

2

Wkrótce pacjent wrócił do swojego kraju, aby poddać się operacji. Kiedy przyszedł po testy do szpitala, ku
jego radości, funkcja serca polepszyła się na 18%, teraz serce funkcjonowało na 38% w porównaniu z
normalnym stanem. Lekarze nie widzieli konieczności przeprowadzać operację.
Rok później, Praktyk znowu spotkał pacjenta w Aszramie. On dalej czuł się dobrze, nie było potrzeby w
żadnej operacji.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Moczenie nocne, stres 01480...France
12-letni chłopiec przyszedł do Praktyka razem z matką, która wyraziła swoją obawę, że chłopiec często
miał epizody nocnego nietrzymania moczu przez ostatnie prawie 10 lat. Cierpiał on również na stres i
niepokój oraz sporadycznie miał wybuchy gniewu. Praktyk leczył chłopca za pomocą następujących
kombo:
CC12.2 Child tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3rd

Po miesiącu Praktyk spostrzegł, że była znaczna poprawa (30%) ogólnego stanu zdrowia chłopca,
zwłaszcza emocjonalnego. Więc, oni kontynuowali to samo leczenie.
Po dwóch miesiącach, epizody nocnego moczenia zmalały o (70%) i on poczuł się znaczne lepiej
emocjonalnie. Praktyk raz jeszcze zdecydował kontynuować to samo leczenie.
Minął rok od tego czasu, kiedy chłopiec nie miał żadnego nocnego nietrzymania moczu. Emocjonalnie
chłopiec spisywał się bardzo dobrze, za wyjątkiem jednego przypadku, kiedy doświadczył stresu.
Komentarz Praktyka:
Chcieliby podzielić się, że mieli bardzo dobre wyniki w leczeniu problemów duchowych, stresu i niepokoju
za pomocą CC15.1 Mental & Emotional tonic and/or CC15.2 Psychiatric disorders.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Zapalenie sutków u kozy 01480...France
Praktycy obserwowali kozę, która desperacko próbowała odseparować swoje dzieci, aby nie ssali stale jej
sutków. Faktycznie, dzieci dosłownie wisieli na sutkach kozy. Doprowadziło to do tego, że koza
doświadczała rozdzierającego bólu w sutkach wskutek ich zapalenia i podrażnienia.
Aby złagodzić cierpienie kozy, Praktyk przygotował i dal jej następujące remedium:
CC1.1 Animal tonic + CC8.1 Female tonic + CC8.3 Breast disorders…3rd w wodzie

Po tygodniu sutki kozy całkiem wyleczono i ona nie odczuwała więcej bólu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Zaburzenie snu u dziecka 03507...UK
14 stycznia 2015 roku praktyk spotkała się z matką 20-miesięcznego chłopczyka, ktory cierpiał na
poważne problemy ze snem od urodzenia. Dziecko budziło się co pół godziny czy coś w tym rodzaju
przez całą noc. To nie uspokoiło się, kiedy podrósł, nieustannie potrzebował matki, która wyglądała na
bardzo zmęczoną i zestresowaną, ze wzgledu na ciągle zakłócenia snu każdej nocy. Dziecko było
leczone za pomocą następującego kombo :
CC12.2 Child tonic + CC15.6 Sleep disorders...pół godziny przed pójściem do łóżka, a druga dawka
bezpośrednio przed połóżeniem do łóżka.
Matce poradzono dawać koleną dawkę, gdy dziecko obudzi się po raz pierwszy przez całą noc. Po dwóch
dniach leczenia sen dziecka polepszył się na 80%. On budził się tylko dwa razy na noc. 27 stycznia 2016
roku matka zawiadomiła, że jej chłopczyk budzi się tylko raz w nocy, ale może szybko znowu zasnąć. Ona
uważała, że jest to normalne dla 20-miesięcznego dziecka. Wyglądała na zrelaksowaną i szczęśliwą. Była
bardzo wdzięczna, że mogła w końcu spać spokojnie bez zakłócenia w nocy. Matce zalecono
kontynuować wibrośrodek przez następny miesiąc, a potem zacząć dawać w różne nocy, aż powoli
zmniejszać go.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Ostre przeziębienie, kaszel i czyrak 02859...India
Podczas rozmowy przez Skype z 22-letnim synem Praktyk zauważyła, że on kichał i kaślał. On cierpiał
przez ostatni tydzień. A takoż pokazał matce czerwony czyrak na dole pleców, który z jego słów był
bardzo bolesny i dokuczał jemu przez ostatnie trzy dni. Praktyk zaczęła transmitować jemu następujące
kombo:
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CC10.1 Emergencies + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2
Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions...3rd przez pół godziny każdy raz.

Pacjent odczuł 90% poprawy następnego dnia. Nie było gromadzenia się flegmy i nie kichał! Groźnie
wyglądający czyrak był prawie niewidoczny! Remedium kontynuowano 3rd, potem zredukowano do 1rd.
Referencje pacjenta:
Odczułem gwałtowny impuls z pozytywnego źródła, które czułem, że działa nie tylko na uszkodzone
części, ale takoż na moją psychikę i na perspektywę w stosunku ich.
Jestem zaskoczony, jak szybko, cicho w klasyczny oszałamiający sposób moje rany, zarówno
wewnętrzne i zewnętrzne zostały uleczone. Po tygodniu walki z szorstkim gardłem, w towarzystwie z
suchym kaszlem i katarem, mojej matce to zajęło jeden dzień dla redukcji cierpienia na prawie 90%. „Coś
na moich plecach», co dokuczało mi prawie 3 dni, czyniąc każdy ruch niewygodnym, również zniknęło w
tym samym przedziale czasowym. Czuje się wdzięczny i zobowiązany twórcy tego leczenia, jak również
mojej matce, która stała się instrumentem sama, aby dotrzeć do mnie.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Uraz nogi u ulubionego ptaka 03516...Canada
W środku grudnia 2014 roku ptak Praktyka, jedenastoletnia papużka falista miała uszkodzoną lewą nogę i
nie mogla stać, wspinać się czy poruszać się po klatce. Jej lewa noga była skręcona i nie mogła być
wyprostowana. Ona przekroczyła średnią długość życia, która wynosi około ośmiu lat dla tego gatunku.
Zobaczywszy jej stan, Praktyk nie liczył, że ptak przeżyje wyżej 3 tygodni, czy coś w tym rodzaju. Rok
wcześniej inny ptak Praktyka miał podobne uszkodzenie i weterynarz nie potrafił zaoferować leczenie,
wskutek czego ptak zmarł w ciągu tygodnia.
Po zakwalifikowaniu się w styczniu 2015 roku, pierwszym pacjentem praktyka była papużka. 11 stycznia
2015 roku on zrobił dla niej następujące remedium:
CC1.1 Animal tonic domieszać do jej pitnej wody codziennie.
Po dwóch tygodniach zaczęła ćwierkać i trochę poruszać się. Po czterech tygodniach od początku
leczenia ona zaczęła używać uszkodzonej nogi dla poruszania się z niektórym wysiłkiem. W następnym
miesiącu odzyskała zdolnośc nogi w 95%. W maju 2015 roku wspinała się i chodziła na dwóch nogach,
była bardzo aktywna. Remedium kontynuowano do listopada 2015 roku. W lutym 2016 roku ptak chodził
bardzo dobrze, ona jadła, poruszała się, ćwierkała!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Zapalenie stawów i zamrożony bark 03502...USA
63-letnia pani cierpiała przez dwa lata na stały ból w barkach. Nie mogła podnosić rąk wygodnie dla
wypełnienia swoich codziennych obowiązków w kuchni wskutek nadmiernego bólu. Jej lekarz-alopata
zdiagnozował to, jako zapalenie stawów i było obserwowano niektóry stopień zmian zwyrodnieniowych.
Jej stosowano leki doustnie i sporadycznie robiono zastrzyki w ramię. Dostawała takoż maści przy
masażu ramion. Jednakże, leczenie okazało się kosztowne i dało jej chwilową ulgę, bo problem zawsze
wynurzał się, gdy leczenie było zatrzymane. W lipcu 2014 roku praktyk zastosował jej następującą
kombinację:
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4
Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…3rd

Po trzech tygodniach brania kombo ona całkiem uwolniła się od bólu. Po trzech miesiącach, kiedy Praktyk
spotkał ją, ona była szczęśliwa wykonując swoje codzienne obowiązki w kuchni bez żadnych bólów w
barku. Dawka zredukowana do 1rd na miesiąc, z następna prewentywną dawką 1rt. W lutym 2016 roku
pacjentka pozostaje wolna od bólu i kontynuuje remedium 1rt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11. Nadwaga, nieregularna miesiączka, bezpłodność 02806...Malaysia
28-letnia pani spotkała się z praktykiem 20 lutego 2014 roku dla leczenia otyłości. Miała przy wzroście
168cm/5 stóp i 5 cali wagę 88kg/194 funtów i indeks masy ciała (IMC) 31.6. Miała takoż nieregularny
okres przez ostatni rok. Nie miała innych problemów ze zdrowiem i nie dostawała żadnych innych leków.
Ponieważ nadmierna waga może powodować problemy menstruacyjne, Praktyk, doświadczony
alopatyczny lekarz zdecydował się leczyć ją na otyłość.
Na nadwagę:
#1. CC6.2 Hypothyroid + CC15.4 Eating disorders...3rd
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Pod koniec trzech tygodni ona straciła 4.5kg/10 funtów, ale czuła się osłabiona i zmęczona. Więc kombo
zmieniono na następujące:
Na słabość i nadwagę:
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1...3rd

W ciągu następnych czterech tygodni ona stale poprawiała się i stała się bardziej energiczna. Do 3 lipca
2014 roku straciła 7kg/15, 4 funtów, ale okres nadal był nieregularny. Więc dostała dodatkowe remedium.
Na nieregularny okres:
#3. CC8.8 Menses irregular...3rd

Pacjentka była zamężna przez dwa lata i miała głębokie pragnienie posiadać dziecko. Była konsultowana
przez specjalistę i jej powiedziano, że jej jajniki mniejsze niż normalne. Reszta reprodukcyjnych organów
była normalna i plemniki jej męża takoż normalne. Nie wybrała żadnego leczenia niepłodności. Para była
leczona na niepłodność.
Dla żony:
#4. CC8.1 Female tonic...3rds

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

W dniu 1 października 2014 roku pacjentka zadzwoniła do praktyka, aby podzielić się dobrą nowiną, że
ona jest w siódmym tygodniu ciąży. Przestała brać remedia. Jednakże, cztery tygodnie później
skontaktowała się dla leczenia porannych nudności. Ona dostała:
Na ciążę i poranne nudności:
#6. CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + CC12.1 Adult tonic...3rd

Ciąża przebiegała łagodnie i 26 maja 2015 roku pacjentka urodziła zdrową dziewczynkę. Podczas ciąży
jej waga spadla do 70kg/154 funtów (norma dla jej wzrostu). W styczniu 2016 roku jej waga wynosiła
78kg/172 funty i ona jest z niej zadowolona. Utrzymuje tę wagę, bo je mniej i jest na diecie
niskowęglowodanowej. Jej okresy są teraz regularne.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12.Wrzód ustny 11965...India
28-letnia pani cierpiała z powodu owrzodzenia jamy ustnej w ciągu ostatnich trzech dni, kiedy
skontaktowała się z praktykiem 18 grudnia 2014 roku. Wrzód był tak bolesny, że ona nie mogla jeść czy
pić. Nie była znana przyczyna powstania wrzodu i ona nie dostawała żadnych leków. Praktyk leczył ją za
pomocą następującego remedium:
NM89 Mouth and Gum... w wodzie, jedna dawka, co dziesięć minut przez 2 godziny

Po dwóch godzinach pacjentka zgłosiła, że ona mogla brać płyny. Dawkę potem zredukowano do 6rd.
Następnego ranka stan pacjentki polepszył się i ona mogła jeść po prawej stronie ust. Pod wieczór była w
stanie jeść normalnie, używając obu stron. 20 grudnia dawkę zredukowano do 3rd. W ciągu kolejnych
dwóch tygodni wrzód zagoił się kompletnie. Pacjentkę poproszono, aby kontynuowała branie remedium
1rd jeszcze przez kilka dodatkowych dni.

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

 Profile Praktyków 
Praktyk1620…Francja udany ortodonta, czuje się zaszczycona i
wdzięczna będąc koordynatorem Wibroniki we Francji, a takoż, jako
jedyna francuska – wibrotrener.
Wielbicielka Sathya Sai Baby od 1990 roku, dopiero w 2000 roku
usłyszała od przyjaciół o Wibronice, nieodpłatnej metodzie
uzdrawiana bez ubocznych skutków. Ona poprosiła ich zabrać ją do
tej kliniki w Aszramie Baby, aby dowiedzieć się wszystkiego o tej
metodzie uzdrawiania. Moment był korzystny, był częścią boskiego
planu, bo warsztat Wibroniki trwał właśnie wtedy.
Widząc jej szczerość i zaangażowanie, Dr Aggarwal przyjął ją do
klasy, mimo że bardzo słabo mówiła po angielsku. Pod koniec
każdego dnia jej przyjaciele, uczestnicząc takoż w warsztacie,
tłumaczyli i wyjaśniali wszystkie nauki i procedury dnia. Będąc pilną
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uczennicą, ona prowadziła drobiazgowe notatki i stosowała je zawzięcie w swojej edukacji Wibroniki Sai.
Ona z powodzeniem ukończyła kurs i otrzymała sprzęt niezbędny do uruchomienia praktyki. Jak tylko
wróciła do Francji, zapisała się na kurs angielskiego i próbowała czytać angielską wersję książki wibro.
Nawet zwiększyła zaangażowanie, decydując się z jej przyjaciółmi przetłumaczyć tę książkę na język
francuski.
Jej pierwsze dni, jako wibropraktyka we Francji z pewnością nie były usłane różami. Brakowało innych
praktyków w jej sąsiedztwie dla wsparcia i współpracy, bez biuletynu dla odniesienia lub aktualizacji, nie
było strony internetowej dla informacji jak ogólnej, tak i opisu przypadków. Czuła się odizolowaną, ale
trwała w swojej sewie, inspirowana i wspierana przez wspaniałe sukcesy Wibroremediów.
Cuda nie są obce temu praktyku. W 2013 roku u niej diagnozowano rak piersi i zalecano poddać się
radioterapii i chirurgii. Podtrzymywana intensywnymi modlitwami do Boga, ona wybrała połączenie
alopatycznych leków z Wibroniką. Zamiast doświadczania ciężkich ubocznych skutków radioterapii, ona
zwiększyła wewnętrzny spokój i radość. Kiedy nadszedł czas na operacje w szpitalu, to wyobraźcie sobie
jej radość, kiedy była wprowadzona do pokoju numer 108, z boskiej otuchy oczywiście!
Po udanej operacji ona kontynuowała zażywanie pooperacyjnej podtrzymującej dawki i jest wdzięczna za
swoje cudowne wyzdrowienie; tak wdzięczna, że postanowiła poświęcić swoje życie dla pacjentów,
uświadamiając moc wdzięczności. To traumatyczne wyzwanie w życiu głęboko zmieniło ją, zarówno, jako
osobę, jak i wibropraktyka, zwiększając jej empatię i zrozumienie. Zważywszy na to, że ona jest żywym
dowodem na uzdrawiającą moc Wibroniki, ona wzbudza bardzo wysoki poziom zaufania i wiary u
pacjentów poddawanych traumie poważnej choroby, takiej jak rak.
Od początku pierwszego biuletynu Wibronika w 2010 roku, praktyk była jego pierwszym tłumaczem. Ona
uważa, że sewa jest źródłem wzbogacenia, zwiększenia jej wiedzy i wiary poprzez transkrypcję
doświadczenia innych lekarzy. Ona jest głęboko poruszona ich historiami bezinteresownej miłości,
dotykającej życia ludzi leczniczymi wibracjami.
W grudniu 2014 roku, Praktyk pomyślnie ukończyła warsztat trenerski, prowadzony przez Dr Mrs
Aggarwal. Planując i prowadząc Warsztaty AVP we Francji razem z dwoma innymi kolegami, ona
zarówno rozszerzyła swoją wiedzę i uznanie, przekazując ją dalej na mocnym polu miłości, gdzie
Wibronika działa. Wszyscy trzej trenerzy, który są wdzięczni za tę błogosławioną sewę, znachodząc
nauczanie, poświadczenie i zachęcanie nowych praktyków za bardzo satysfakcjonujące.
Jako koordynator we Francji, ona ma pasję szerzenia tego systemu boskiej miłości i uzdrowienia. Ona
planuje zachęcać i inspirować byłych praktyków za pomocą odświeżających warsztatów i innych
programów mających na celu zwiększenie możliwości uczenia się i interakcji między praktykami. Ona jest
przekonana o ich powrocie do praktyki, i następnie o zwiększonym zapale i cieszeniu się taką sewą.
Wibronika otworzyła jej serce, ona odczuwa, dostarczając wiele możliwości dla kontaktu od serca do
serca. Ona odkryła, że aktywnie słuchając ze współczuciem dla tych, którzy cierpią i walczą, można
konwertować beznadziejny stan umysłu do pozytywnego stanu, – który odnawia nadzieję. Ona zgłasza,
że wielu poczuwa się lepiej po jednym kontakcie przez telefon.
Jej wibroniczna sewa zawiera nauczanie pacjentów jak prowadzić zdrowszy tryb życia, aby ułatwić i
przyśpieszyć proces gojenia; jako istotny dodatek do uzdrowienia. Ona promuje samoobserwację
podczas leczenia, jako ewentualny krok w kierunku uzdrowienia. „Kim jesteś i dlaczego myślisz, że jesteś
chory? Co jest przyczyną choroby?’ Są to pytania, które mogą być skierowane. Kiedy ona widzi
wyleczonych pacjentów, szczęśliwych po cierpieniach, odczuwa wdzięczność do Swami i Jego Wibroniki.
Przypadki do publikacji:




Verruca/Brodawka
Nietrzymanie moczu
Bezsenności

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Praktycy 01480…Francja stosują Wibronikę razem przez ponad dwadzieścia lat. Mąż spędził kilka lat w
służbie zdrowia, gdzie zobaczył szkodliwe
skutki alopatycznych leków i alopatycznej
terapii. Usłyszawszy tam o alternatywnym
leczeniu, zarówno skutecznym, i bez skutków
ubocznych, od razu został natchniony
spróbować, aby dowiedzieć się więcej. Dzieląc
się bardzo bliską więzią i wzajemną miłością,
para poszła w Aszram Sai Baby w Puttaparthi,
a później odbyła szkolenie w Wibronice u
doktora Aggarwala i stała się certyfikowanym
wibropraktykiem.
Para uważa aspekt sewy w Wibronice Sai za
najbardziej atrakcyjną funkcję. Oboje cieszą
się, przynosząc zdrowię i szczęścię w życie
swoich pacjentów. Uważają, że główny
nurt/konwencjonalna opieka zdrowotna może
być skomplikowana i trudna dla wielu pacjentów. Wibronika, z drugiej strony, łagodzi lęk, ponieważ niesie
ze sobą duchową atmosferę bezwarunkowej miłości, zdolnej dotrzeć do pacjenta na wszystkich
poziomach – fizycznym, emocjonalnym i duchowym, zwiększając tym samym szanse na pozytywny wynik
głębokiego i trwałego uzdrowienia.
Praktycy wspominają z radością swoje pierwsze doświadczenie, kiedy skuteczne leczyli chorobę
tarczycy. Ich pacjent brał Levothyroxinę, bo była ona przepisana przez lekarza alopatę. Po czterech
miesiącach wibroleczenia tarczyca pacjenta wróciła do normalnego stanu i on był kompletnie uwolniony
od brania leków alopatycznych.
Para zawiadomiła o głębokiej transformacji dokonanej na nich przez ich wibroniczną sewę, włączając
podwyższenie poziomu intuicji i zrozumienia. Odkryli w sobie, że pracują bardziej z serca niż z umysłu.
Są prawdziwie wdzięczne również za współpracę z Praktykiem 01620…Francja , że służą, jako trenerzy po
Wibronice we Francji. To daje im możliwość współpracować i dzielić się swoim doświadczeniem z nowo
przybyłymi, jak i z rówieśnikami. Mieli wspaniałe rezultaty z zestawem 108CC i takoż z SRHVP łącznie ze
zdalnym leczeniem przez transmisję.
Sewa nauczyła ich serwować opiekę, ale bez przywiązania do rezultatu, zostawiwszy wszystko w Rękach
Swamiego. Ich rada do praktyków – po prostu zacznij podróż z Wibroniką – bez stresu, bez strachu,
zaufaj i niech idzie, a przede wszystkim Bądź Szczęśliwy!
Przypadki do publikacji:




Dodatkowe skurcze, niewydolność serca
Moczenie nocne, stres
Zapalenie sutków u kozy

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

 Kącik odpowiedzi 
1. Pytanie: Wiem, że wibrośrodki nie należy brać razem z homeopatycznymi czy ajurwedycznymi lekami,
a jak postąpic z dodatkami tzn, z witaminami, minerałami czy ziołami?
Odpowiedź: Jest to całkowicie dopuszczalne, aby brać dodatki z wibrośrodkami. Jednak przerwa co
najmniej 20 minut pomiędzy nimi powinna być, jak między jedzeniem i wibrośrodkami.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Pytanie: W celu poinformowania pacjentów, muszę wiedzieć, jakie składniki mineralne sa niezbędne
dla dobrego zdrowia i żywności, która je zawiera?
Odpowiedź: To pytanie jest poza zakresem kącika odpowiedzi. W każdym przypaku, praktycy powinni
wziąć to na siebie, aby poszerzyć swoją wiedzę i zrozumienie na temat diety i stylu życia, zdrowia i
choroby, poprzez czytanie i badanie. Mocne środki do wyszukiwania tego są dostępne. Użyj informacji
pochodzące z renomowanych źródeł akademickich, a nie ze stron, które próbują sprzedać swoje produkty
albo usługi.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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3. Pytanie: Wydaje się, że jest wiele obaw dotyczących Zika, nowo odkrytą chorobę przenoszoną przez
komary. Czy możliwe jest zasugerowanie remedium zapobiegawczego?
Odpowiedź: Zalecamy podać SR300 Malaria Off 200C…BD przez 3 kolejne dni, co 3 miesiące w
obszarach wysokiego ryzyka. Nie brać żadnego innego środka homeopatycznego lub wibronicznego
przez tych 3 dni. ‘Malaria Off’ jest dostępna w sklepie homeopatycznym.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Pytanie:, Jeśli pacjent jest na łożu śmierci, jak to poznamy? Jakie remedium należy podać?
Odpowiedź: Zazwyczaj dostajemy te infromacje od członka rodziny/opiekuna, który z kolei mógłby ją
dostać od lekarzy uczęszczających do pacjenta. Uspokajającym remedium jest SR272 Arsen Alb
CM albo CC15.1 Mental & Emotional tonic…4rd najbardziej pomocne dla osoby na łożu śmierci.
Jednak, skoro nikt nie może przewidieć śmierći, to może okazać się przedwczesnym myślec, że śmierć
się zbliża. W każdym razie, powyższe remedia będą pomocne w niesieniu pokoju dla chorego. Jest to
również ważne dla bliskich, by zastosować odpowiednie remedium.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Pytanie: Gdy robimy nozod krwi na jakąś chorobę, rozumiem, że żadny inny lek wibroniczny nie
powinien byc stosowany dla tego problemu. Jesli pacjent narzeka na wypadanie włosów i łupież, czy
mogę leczyć go oddzielnym remedium, gdy równocześnie bierze nozod ?
Odpowiedź: Gdy dajemy nozod krwi (lub włosów) na każdą chorobę, on działa na inne problemy też ;
innymi słowy, leczy pacjenta jako całość. Zadne inne wibro/homeo remedium nie należy podawać, bo ono
mogłoby wywołać rozcieńczenie nozodu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Pytanie:, Jeśli foto pacjenta jest niedostępne dla transmitowania, czy możemy użyc kawałek papieru
( z detalami jak imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, dolegliwości) w pojemniku ‘remedia’ w zamian ?
Odpowiedź: Dla transmitowania potrzebujemy w pojemniku remedia świadka pacjenta, bo wibracje
pacjenta są osadzone w nim. Z tego powodu, nie jest dobrym pomysłem użyc kawalka papieru z danymi
pacjenta na nim. Zaleca się stosować albo kroplę krwi lub kosmyk włosów czy foto (pelne zdjęcie lepiej)
pacjenta.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Pytanie: Mam pacjentkę, która nie miała stolca przez 3 dni po zażyciu remedium na inny problem. Czy
zaparcie jest formą oczyszczania ? Poprosiłem ją takoż pić dużo wody.
Odpowiedź:, Jeśli pacjentka nie ma generalnie zaparcia, to może byc drugi typ oczyszczenia. Zaparcie
występuje wtedy, gdy nadmiar wody jest absorbowany w okrężnicy, powodując zatwardzenie stolca i
utrudnioną perystaltykę. Jeśli zaparciu towarzyszy skrajny dyskomfot, to tylko człowiek może rozważyć
obniżenie dawki na krótki czas, lub nie podejmowac działań. Picie dużej ilości wody zawsze jest dobre,
zwłaszcza gdy ktoś ma zaparcie. Picie soku z suszonych śliwek/ziół, uzycie łuski babki może pomóc w
naturalny sposób przy zaparciach.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Pytanie: W książce 108CC stwierdza się, że pacjenci z chorobami oczu (zaćma) biorą 25,000
jednostek witaminy A cziennie. Czy to prawidłowa ilość?
Odpowiedź: Maksymalna zalecana dawka witaminy A jest mniejsza niz 10,000 IU. 25,000 witaminy A
przepisany przez Swami Narayani są przestarzałe. Kolejna edycja książki 108CC będzie odzwierciedlać
najnowsze informacje.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Pytanie:, Co mogę powiedzieć pacjentom o czyszczeniu od pestycydów owoców i warzyw ?
Odpowiedź: Dodaj łyżkę soli i dwie octu do miski na wpół z wodą. Zanurz warzywa i owoce w niej na
dwadzieścia minut ; to wypłukuje pestycydy i insektycydy. Teraz umyj je pod bieżącą wodą, aby usunąć
wszystkie pozostałości.

**************************************************************************************************
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Boskie Słowa Mistrza Healerów 
»Ponieważ napięcie psychiczne jest najbardziej szkodliwe dla mężczyzn, człowiek powinien
nauczyć się sztuki kontrolowania swoich pasji i emocji, co wywołują napięcie i stres. Istotne jest
utrzymanie spokoju umysłu i ciszy przy jedzeniu. Nie należy dyskutować na tematy, które będą
powodować pobudzenie i emocje, zakłócając nasz spokój przy jedzeniu. Napięcie psychiczne jest
odpowiedzialne za zły stan zdrowia. Powinniśmy unikać oglądania TV video itp., jedząc, gdyż
mogą one powodować zaburzenia psychiczne mental disturbances.”
…Sathya Sai Baba, “Żywność, serce i umysł” Dyskurs styczeń 21, 1994
“Sprzęt do służenia” Dyskurs, 21 listopada 1986
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Nie należy nigdy wikłać się w oczka tego świata i jego problemów. Spróbuj uciec do czystego
powietrza ducha, tak często, jak to tylko możliwe, trzymając imię Pana na języku. Spośród 24
godzin na dobę, miej 6 godzin dla osobistych potrzeb, 6 godzin dla służeniu innym osobom, 6
godzin wykorzystaj na sen i 6 mieszkaj w Obecności Pana. Te sześć godzin będą obdarzać ciebie
siłą stali.”
…Sathya Sai Baba, “Ludzka tratwa”—Sathya Sai
Baba, Discourse December 14, 1964.
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume04/sss04-46.pdf

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

Ogłoszenia 
 India Puttaparthi: AVP Warsztat 5-8 Marca 2016, kontakt Hem at 99sairam@vibrionics.org
 India Delhi-NCR: JVP Warsztat 12 Marca 2016 i roczne odświeżające seminarium 13 March 2016,
kontakt Sangeeta na trainer1.delhi@vibrionics.org
 India Mumbai (DK): Odświeżające seminarium i JVP warsztat 2-3 kwietnia 2016, kontakt Satish
na satish281265@yahoo.com lub telefon 9869-016 624
 Italia Padua, Venice: Odświeżające seminarium 21 May 2016, kontakt Manolis na
monthlyreports@it.vibrionics.org
 India Kasaragod, Kerala: AVP Warsztat 28-29 maja 2016, kontakt Rajesh
na sairam.rajesh99@gmail.com lub telefon na 8943-351 524 / 8129-051 524
 Francja Dordogne: Odświeżające seminariuv i warsztat AVP 18-19 lipca 2016, kontakt Danielle
na trainer@fr.vibrionics.org

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

Dodatek 
Medyczny wibroobóz dla uchodźców w Grecji
Ateny, Grecja jest Obecnie gospodarzem kilku obozów dla uchodźców z powodu kryzysu humanitarnego
spowodowanego przez uciekinierów przed przemocą i ubóstwem w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Przez
ostatnie dwa i pół miesiąca Praktycy 01768, 03118, 03107, 01379 ofiarowali swoje uslugi w tych obozach.
Siostra Sai, homeopata i akupunkturzystka, odegrała ważną rolę w diagnozowaniu i pomocy praktykom
dla wybrania odpowiednich środków zaradczych. Pragniemy podzielić się ich doświadczeniami.
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Sewa zaczęta 12 grudnia 2015 roku i do tej pory obsłużono 135 pacjentów podczas 10 wizyt do dwóch
różnych miejsc w Atenach. Praktycy oferowali leczenie, głównie do poważnych urazów i skutków
niepożądanych i w ciężkich warunkach podróżujących. Wiele uchodźców cierpiało na przeziębienia i
grypę spowodowane przez morze zdala od wybrzeży Turcji po
drodze do Grecji. Aby bezpiecznie pokonać śródlądową
granicę, wiele miało problemy z mięśniami szkieletowymi od
przeprowadzenia swoich dzieci przez góry w okresie powyżej
miesiąca. Otrzymujące pomoc zareagowali pozytywnie na
leczenie, ale obserwacja była niemożliwa, bo natychmiast
ruszali w podróż do Europy.
Według praktyków “Najbardziej zadowalająca była ulga i
uznanie pacjentów za gotowość do słuchania i angażowania
się w rozmowy, oferując miłe słowa wraz z naszymi
remediami. Widzieliśmy, że nasza dobroć i miłość przynosi
uśmiechy i nadzieję dla wielu napiętych twarzy.
My byli błogosławieni, spotkawszy bardzo miłych zachodnich praktyków podczas naszej sewy. Większość
z nich, osobliwie lekarze, pozytywnie oceniali nasze leczenie. Była tam pielęgniarka, która w pewnym
momencie wyraziła wątpliwość, co do naszej pracy, ale zobaczywszy miłość, która była oferowana w
medycznym obozie, jej opinia zmieniłaś. Obie metody, alopatia i Wibronika zebrane przy pilnej potrzebie
podróżujących uchodźców, jak również każdego z nas, kto pragnął pomóc w jakikolwiek możliwy sposób.
Widzimy pomocną dłoń naszego najdroższego Sai, wpływającego na pracę, jak to nazwał ‘Jedność w
Różnorodności’.
Uważamy tę sewę za osobiście przekształcający proces, który napełnia nas błogostanem, kiedy my
kontynuujemy służenie naszym zmartwionym rodzinom uchodźców. Jesteśmy szczęśliwi, oferując usługę
potrzebującym gdziekolwiek. Napływ uchodźców trwa, jak i nasza praca.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Uznanie dla administracyjnego Służenia
Praktyk 02868…USA otrzymał certyfikat wibropraktyka w paźdzerniku
2012 roku, starszego praktyka we wrześniu 2015 roku. Widząc
ogromny potencjał w jednolitym interaktywnym dostępie do naszych
biuletynów, on poszedł dalej i objął przesyłanie biuletynów na
naszej stronie internetowej z zaawansowaną funkcją
wyszukiwania/zapytania. Jest to bardzo ważna rola, bo obejmuje
nie tylko indywidualny przesył poszczególnych części biuletynu, ale
także formowanie i ich oznakowanie.
Jest on również odpowiedzialny za nadzorowanie czy biuletyny są
dostępne i możliwe do wyszukania w 12 różnych językach. Jest
podtrzymywany przez zespół sześciu oddanych praktyków,
pomagających mu przesylanie biuletynu w innych językach.
Pozdrawiamy go i jego zespół za cichą pracę na rzecz tysięcy
czytelników na całym świecie.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktyk 11964…India został wprowadzony do wibroniki w dniu Nowego Roku
2014. Szybko awansował, stając się wibropraktykiem. Tak wielki był jego
entuzjazm i oddanie wibronice, że stał starszym lekarzem po roku praktyki.
Zaraz potem brał udział w pisaniu/edytowaniu opisów przypadków.
Widząc duże możliwości w zakresie wdrażania standardów światowej
klasy w organizacji Wibroniki, on podjął ostatnio pełną opłatę wniosków o
członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Praktyków Wibroniki
(MSPW). Jest wspierany w tej pracy przez wysoce wyspecjalizowanych
starszych Praktyków 11271 & 11231…India które są odpowiedzialne za
produkcję i wysyłkę legitymacji. Wyrażamy nasze uznanie dla tej bardzo
ważnej pracy, ktorą oni wykonują.
Om Sai Ram

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