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Z biurka Doktora Jit K Aggarwala 
Drodzy Praktycy
Daje mi ogromną przyjemność w komunikowaniu się z wami, że była fenomenalnie serdeczna odpowiedź
na nasz apel o pomoc w biuletynie za marzec/kwiecień. Więcej wibropraktyków, głównie w Indiach,
Wielkiej Brytanii i USA zgłosili się na ochotnika pełnić usługi w zakresie działań administracyjnych w
sytuacjach krytycznych. Wykorzystuję okazję, aby wyrazić moją głęboką wdzięczność dla wszystkich
nowych i doświadczonych wolontariuszy administracyjnych.
Ponieważ nasza społeczność praktyków dalej rośnie w siłę, oraz z coraz większą globalną świadomością
Wibroniki, przewidujemy, że będziemy potrzebować coraz więcej praktyków do podejmowania ról
administracyjnych. Robię wniosek do każdego praktyka, który jest zainteresowany, aby dowiedzieć się
więcej o dostępnych konkretnych zadaniach dotrzeć do 99sairam@vibrionics.org.
Z myślą o wykorzystaniu mocy współpracy, zainicjowaliśmy dwa nowe programy, które będą rozwijane w
skali globalnej. Sa one następujące:
 Aby zapewnić bardzo wymaganą motywację i zachętę dla praktyków, zainicjowaliśmy
tygodniowe/miesięczne spotkania/imprezy, zarówno osobiste i/lub wirtualne (tzn wideokonferencje na
Skypie). W Indiach, Wielkiej Brytanii i USA grupy praktyków już zaplanowali spotkania, które odbędą
się na podstawie tygodniowych lub miesięcznych w celu omówienia ich przypadków lub pytań innych
praktyków. Te lokalne zespoły będą udzielać wsparcia swoim członkom w rozwiązywaniu problemów
przy potrzebie i prowadzeniu badań. Wierzę, że będzie to przydatne, zwłaszcza dla nowo wyuczonych
praktyków, potrzebujących prowadzenia i dostępu do ekspertów i starszych praktyków.
 Drugim nowym programem jest sieć nadawania Wibroniki, włączona przez naszego
koordynatora 01339 dla USA i Kanady. Praktycy woluntariusze z SRHVP będą współpracować z
nowoprzyjętymi i nominowanymi praktykami w zdalnym uzdrowieniu pacjentów, które nie są w stanie
otrzymać wibroremedia, bo znajdują się w szpitalu, lub niepełnosprawni czy w stanie nieświadomości,
albo mieszkają w odległych miejscach.
Rozpoczęto pracę nad stworzeniem wytycznych dotyczących prowadzenia wspólnych spotkań, procedur i
śledzenia wyników, które dotyczą sieci nadawczej. Jesteśmy przekonani, że wiele interesujących i bardzo
korzystnych spostrzeżeń wyjdzie z tych inicjatyw.
Są to ekscytujące czasy dla Wibroniki i ja jestem naprawdę zdumiony dostając raporty o zmianach, które
miały miejsce. Czekam na zawiadomienie o postępach powyższych inicjatyw w przyszłym Biuletynie z
zamiarem ich powielać w innych krajach.

1

To jest moja szczera modlitwa do naszego Ukochanego Boga, aby był naszym wiecznym woźnicą.
Ślę wszystkim wam światło i miłość,
W kochającym służeniu Sai
Jit K Aggarwal

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

 Historie z użyciem Kombo 
1. Białaczka10728...India
21-letnia studentka medycyny cierpiała z powodu nadkwasoty, bezsenności, skrajnego osłabienia i utraty
masy ciała, ale przyczyna nie była znana. Kiedy trafiła do szpitala, to odkryto, że u niej jest białaczka i
czwarte stadium raka. Hemoglobina i liczba płytek we krwi była bardzo niska. Lekarze dali ponure
prognozy, nie oczekując, że ona przeżyje. Nawet jej brat studiujący w Londynie został wyzwany,
ponieważ uważano, że jej koniec jest bliski. Nie była w stanie nawet wyjść z łóżka, więc zostawała w
szpitalu i jej ojciec postanowił skontaktować się z praktykiem. 13 listopada 2014, ona dostała:
Na białaczkę
#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC3.1 Heart tonic +
CC3.2 Bleeding disorders + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic...4rd
Na nadkwasotę i słabość
#2. CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...4rd
Na bezsenność
#3. CC15.6 Sleep disorders + CC18.1 Brain disabilities...półtorej godziny przed pójściem spać i
znowu przed samym położeniem się.
30 listopada ojciec pacjentki powiedział praktykowi, że u niej zjawiła się przetoka odbytu, więc
następujące kombo dostała
Na przetokę odbytu
#4. CC4.4 Constipation + CC13.3 Incontinence...4rd
Przetoka zagoiła się kompletnie po miesiącu i wtedy #4 zredukowano, a dalej wycofano. Z nadejściem
chłodów w grudniu u pacjentki wystąpił problem z oddychaniem i takoż nie miała apetytu. 9 grudnia jej
było zastosowano następujące dodatkowe remedium
Na trudności z oddychaniem:
#5. CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic +
CC19.6 Cough chronic...4rd
Na stratę apetytu:
#6. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic +
CC15.1 Mental & Emotional tonic...4rd
W ciągu miesiąca jej problem z oddychaniem został rozwiązany, jej apetyt takoż poprawił się, zarówno #5
jak i #6 były zredukowane, a potem odstawione.
W styczniu 2015 roku pacjentkę przeniesiono do szpitala onkologicznego. Tam przeszła kurs
chemioterapii i przeszczep szpiku kostnego. Chora była bardzo osłabiona i straciła włosy w toku leczenia.
Kontynuowała #1, #2 i #3 cały ten czas i szybko wróciła do zdrowia. Jej włosy zaczęły odrastać. Została
wypisana ze szpitala i wróciła do swojego rodzinnego miasta w kwietniu. Badanie przesiewowe 4 kwietnia
ujawniło, że liczba jej płytek krwi i hemoglobina poprawiły się. Kiedy odzyskała normalny sen,
to #3 zatrzymano. Zdała egzamin na uczelni, który przepuściła wcześniej. W sierpniu zaczęła chodzić na
lekcje w swojej uczelni i wznowiła studia medyczne. Badania przesiewowe zrobione 17 września nie
pokazały żadnych komórek rakowych. Wszystkie liczby, w tym poziom hemoglobiny wróciły do normy.
Więc dawka #1 i #2 zredukowano do 2rd. Wdzięczne rodzice i pacjentka zaczęli uczęszczać regularnie
na bhajany w Ośrodku Sai.
30 grudnia pacjentka przyszła do Puttaparthi razem z rodzicami do udziału w obchodach Nowego Roku.
Zrobiła sewę przez dziesięć dni w Puttaparthi. W styczniu 2016 roku dawkę #1 i #2 zredukowano do 3rt.
Ma badanie przesiewowe krwi robione, co miesiąc, wszystkie wskaźniki do tej pory były w normie. W
kwietniu 2016 roku jej włosy odrosły z powrotem, ona calkowicie odzyskała zdrowię. Wibroleczenie
wstrzymano, a ona prowadzi normalny tryb życia.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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2. Obfita miesiączka, mięśniaki macicy 10728...India
48-letnia dama, która cierpiała z powodu obfitej miesiączki przez ostatnie sześć miesięcy, skontaktowała
się z praktykiem w czerwcu 2013 roku. Miała ciężki nieustający krwotok ze skrzepami przez cały
czerwiec. Odczuwała takoż ból. Badania odkryły, że ona ma mięśniaki macicy, i jej lekarz poradził poddać
się usunięciu macicy. Jednak ona nie wybrała operacji, a rozglądała się za wibroleczeniem. Skoro ona nie
mogła podróżować, to mąż przyszedł na jej prośbę na pierwsze spotkanie. Praktyk zastosował
następujące remedia
#1. CC10.1 Emergencies. Mąż został poinstruowany, aby umieścić pojedyncze dawkę w usta żony
jak tylko on wróci do domu.
#2. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.6 Menopause...4rd
#3. CC20.6 Osteoporosis...4rd
Praktyk przepisał, #3 bo osteoporoza jest bezpośrednio związana z menopauzą.
Po dwóch miesiącach tego leczenia jej okresy ustały. Świeże skanowanie odkryło, że nie było żadnych
mięśniaków. Lekarz powiedział jej, że nie ma potrzeby w usunięciu macicy. Dama poczuła się sprawna i
zdrowa, wznowiła sewę z entuzjazmem, prowadzi pełne, normalne życie teraz.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Niepłodność

10728...India

Bezdzietna para, którzy byli małżeństwem przez osiem lat, skontaktowali się z praktykiem dla leczenia
niepłodności 14 marca 2014 roku. Kobieta miała 34 lata i nie było żadnych problemów zdrowotnych. Ona
poczęła zaraz po ślubie, ale niestety poroniła, po czym nie udało się jej zajść w ciążę. Była bardzo
zestresowana, bo rodzina męża znała jej problem. Badanie medyczne odkryło, że u niej wszystko było w
porządku, ale jej 45-letni mąż miał bardzo mało plemników. On takoż chorował na cukrzycę, która była
dobrze kontrolowana za pomocą alopatycznych leków. Oni byli leczeni za pomocą następujących
kombinacji
Dla żony
#1. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...4rd
Dla męża
#2. CC12.1 Adult tonic + CC14.3 Male infertility + CC15.1 Mental & Emotional tonic...4rd
15 stycznia 2015 roku badania odkryły, że żona jest w 46 dniu ciąży. Szczęśliwa para została
poinstruowana, aby zatrzymać #1 i #2. Żonie, zatem dano następujące kombo
Na ciąże i poranne nudności
#3. CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + CC15.1 Mental & Emotional tonic...4rd
Ciąża była spokojna i bez problemów. 27 sierpnia 2015 roku, ku uciesze szczęśliwej pary, zdrowa
dziewczynka była urodzona przy normalnym porodzie. #3 teraz odstawiono. Matka i dziecko czują się
dobrze. Para jest bardzo wdzięczna za cudowne błogosławieństwo dane przez Wibronikę Sai.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Plaga wszy

11573...India

Dwie siostry w wieku 13 i 9 lat, które cierpiały z powodu inwazji wszy na głowie w ciągu ostatnich 6
miesięcy, przyszli do praktyka 5 czerwca 2015 roku. Próbowały różnych środków, włączając lecznicze
szampony, ale niestety żaden z zabiegów przeciw wszam nie był skuteczny. Dostały kombo
CC11.2 Hair problems + CC12.2 Child tonic…3rd
Znaczną poprawę zaobserwowano w pierwszych dwóch tygodniach. Pod koniec trzeciego tygodnia obie
siostry kompletnie wyleczyły zakażenie wszami. Kontynuowały leczenie przez następny tydzień. Obie
dziewczyny są szczęśliwe, będąc wolnymi od wszy w kwietniu 2016 roku.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Wysypka cukrzycowa

03516...Canada

66-letni człowiek, cierpiący z powodu cukrzycowej wysypki na plecach i bokach przez ponad trzy lata,
konsultowany praktykiem 15 stycznia 2015 roku. W wielu miejscach wysypka była czerwona, wrażliwa i
wypełniona ropą. Lekarze alopatyczne wcześnie przepisywali różne kremy i antybiotyki w płynie.
Wysypka mogła ustąpić na kilka tygodni, a potem występowała znowu w innej części jego ciała. Pacjent
doznawał dużego dyskomfortu z powodu swędzenia i bólu. Usłyszał o Wibronice od praktyka i od razu
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postanowił brać remedia, ponieważ ten system uzdrawiania został pobłogosławiony przez Swamiego.
Pacjent nie brał żadnych innych leków doustnie czy nie stosował na skórę w tym czasie. Cukrzycę
kontrolowano za pomocą małej dawki Melforminy.
Dostał następujące kombo
CC12.1 Adult tonic + CC14.1 Male tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema...4rd
W dopełnieniu do branych doustnie środków, pacjenta poinstruowano, aby rozpuścił pięć perełek w 200ml
oliwy z oliwek dla codziennego stosowania na obszarze zaatakowanym.
Po tygodniu było lekkie zmniejszenie swędzenia. Po miesiącu swędzenie ustąpiło na 90% i obszar
wysypki zmalał na 30%. A po dwóch miesiącach swędzenie kompletnie ustąpiło, a wysypka zmalała na
50%. Po trzech miesiącach wysypka wyschła i była poprawa na 90%. W trakcie leczenia, wraz z
powolnym ustąpieniem wysypki, ból takoż zmniejszał się odpowiednio. Pod koniec czterech miesięcy w
maju 2015 roku wysypka całkowicie ustąpiła i doustną dawkę zmniejszono do 1rd. Następnie pacjent
wstrzymał miejscowe stosowanie środka. W marcu 2016 roku wysypka nie występowała, ale pacjent
kontynuował branie środka 1rd.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Złamanie kostki

11520...India

53-letni człowiek, mąż praktyka, miał upadek 28 września 2015 roku i
cierpiał od złamania i uszkodzenia więzadeł w trzech punktach w lewym
stawie skokowym. Ból był nie do zniesienia i stopa spuchła (zobacz
zdjęcie) w takim stopniu, że pacjent nie mógł nawet nosić swoje pantofle.
Przez ostatnie pięć lat pacjent już cierpiał od ograniczenia ruchów wskutek
artrozy stawu biodrowego, spowodowanej słabym krążeniem o nieznanej
przyczynie. Za pomocą wibroleczenia on mógł chodzić po płaskiej
powierzchni i wykonywać swoje codzienne obowiązki. Po złamaniu w
stawie skokowym, jednak, wskutek ostrego bólu on uważał za bardzo
trudne wykonywanie swoich codziennych obowiązków. Ból nasilał się
wieczorem i w godzinach nocnych. Lekarze poradzili jemu włożyć nogę do
gipsu na osiem tygodni, ale pacjent odmówił. On uważał, że wskutek
zmniejszenia ruchomości mogłoby powiększyć się zrośniecie w stawie biodrowym. Doktor poradził jemu
zażywać leki przeciwbólowe i wapń razem z miejscowym stosowaniem maści oraz zimnych okładów.
Pacjent odmówił brania jakichkolwiek środków przeciwbólowych, ani nie używał żadnych maści. Stosował
zimne okłady w ciągu kilku dni, ale przestał, bo pogoda była zimna.
On leżał w łóżku i był leczony następującym kombo
NM7
CB7 + NM67 Calcium + SM28 Injury + SR280 Calc Carb + SR295 Hypericum + SR311 Rhus Tax
+ SR353 Ledum + SR398 Nat Carb + SR550 Gnaphalium + SR574 Tendonitis + SR503 Ligament +
CC10.1 Emergencies…6rd
Po ośmiu dniach było polepszenie na 45% bólu i obrzęku stopy. Był zdolny wykonywać codzienne
obowiązki z niektórą pomocą. Dawkę teraz zredukowano do 4rd.
Po piętnastu dniach obrzęk kompletnie ustąpił i miało miejsce
zmniejszenie bólu na 45%. Mógł wykonywać swoje codzienne
obowiązki bez żadnej pomocy samodzielnie. Dawka lecznicza była
zredukowana do 3rd.
Po dwudziestu czterech dniach, 22 października polepszenie
wynosiło 100%. Stopa miała normalny wygląd (zobacz zdjęcie) bez
śladów bólu czy obrzęku. Doza zmniejszona do 2rd na tydzień,
potem 1rd na następny tydzień i w końcu 1rt. Leczenie wstrzymano
14 listopada 2015 roku. Jednak, on kontynuował wibro na artrozę
stawu biodrowego.
Nota wydawcy SR280 Calc Carb jest na spuchniętą kość; SR295 Hypericum na uszkodzone nerwy;
SR311 Rhus Tax na ból więzadeł; SR353 Ledum na staw skokowy; SR398 Nat carb na słaby staw;
SR550 Gnaphalium na staw skokowy i SR574 Tendonitis na bolesny stan zapalny.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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7. Objaw Bella

03529...UAE

20 września 2015 roku praktyk zdarzyło się wpaść na jej 34-letniego kolegę. Ona zauważyła, że jego
twarz wygląda inaczej. Wytłumaczyła to tym, że nie było go w pracy ostatnich dwa tygodnie, bo on cierpiał
z powodu objawu Bella spowodowanego wirusową infekcją. On ruszył do szpitala po zauważeniu
znacznego zniekształcenia twarzy i jego lekarz przepisał mu kortykosteroidy na jeden tydzień. Leki nie
poprawiły znacznie jego stanu. On odczuwał ból i dyskomfort wokół żuchwy, przy mruganiu oczu,
zakłócenie mowy i trudności podczas jedzenia lub picia. Więc doktor poradził jemu odpocząć przez
tydzień i potem zacząć fizykoterapię. On nie był na żadnych lekach, kiedy praktyk spotkała go. Gdy ona
zasugerowała, że Wibronika może jemu pomoc, on chętnie zgodził się i zaczął brać następujące
remedium zaraz następnego dnia
CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.4 Paralysis…6rd
Po siedmiu dniach pacjent stwierdził, że odczuwa ogólną poprawę na 50%. Było 70% poprawy jego
mowy, ponad 50% poprawy w odniesieniu do mrugania oczu, jak i łatwiejsza konsumpcja pożywienia i
picia. Ból żuchwy poprawił się na 50%, i ona bolała tylko przy dotknięciu. Pacjent ujawnił, że on brał
remedium 4rd zawsze, chociaż 6rd było przepisano.
Po kolejnych trzech tygodniach polepszenie było od 80% do 90% osiągnięto we wszystkich objawach.
Pacjent, mając doświadczenie tak szybkiego wyzdrowienia, postanowił nie iść na fizykoterapię, ani nie
spotykać się z lekarzem. On kontynuuje branie remedium.
Po kolejnych dwóch tygodniach 2 listopada osiągnięto 100% poprawy. On mógł komfortowo mówić i jeść,
oczy były normalne, i żuchwa uwolniona od bólu. Dawka była zredukowana do 1rd i kontynuowano
leczenie do końca listopada 2015 roku. W marcu 2016 roku on cieszył się dobrym zdrowiem.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Chroniczny ból w stawach kolanowych

02899...UK

58-letni człowiek cierpiał od bólu w stawach kolanowych, kiedy był badany 2 maja 2014 roku. Blisko 11 lat
cierpiał od bólu w dole pleców, który ustąpił po leczeniu metodą Reiki. Przez ostatnie trzy lata odczuwał
ostry ból w kolanach po spacerze nawet na krótki dystans i myślał, że to może być wczesne stadium
zapalenia stawów. Miał usunięty łagodny guzek z prawego kolana kilka lat temu, co mogłoby przyczynić
się do bólu stawów kolanowych. Jego lekarz domowy poradził jemu zażywać leki, które są wydawane bez
recepty, takie jak paracetamol czy ibuprofen, które on brał, gdy odczuwał ból dla osiągnięcia chwilowej
ulgi.
9 maja 2014 roku on dostał
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis...3rd
Pacjent, który już miał świadomość, że mozliwe jest oczyszczenie, zawiadomił po dziesięciu dniach, że na
początku on doświadczał oczyszczenia w postaci łagodnej biegunki w ciągu dwóch pierwszych dni
leczenia. Ból w jego kolanach po przejściu krótkich dystansów zmalał na 25% i poczuwał się bardziej
energicznym. Miesiącem później pacjent zawiadomił, że ból w jego kolanie znacznie poprawił się o 75% i
i nie było już żadnego bólu po przejściu dłuższych odległości. Po kolejnych czterech miesiącach on był na
100% uleczony od bólu. Pacjent kontynuował branie remedium 3rd jeszcze przez dwa miesiące i został
wprowadzony na zaplanowane zmniejszenie dawki w styczniu 2015 roku. Brał remedium 2rd przez 2
miesiące, potem 1rt przez 6 miesięcy. W tym okresie pacjent pozostawał uwolnionym od bólu w stawach
kolanowych i leczenie wycofano w październiku 2015 roku. On nie używał żadnych leków alopatycznych
odkąd zaczął stosować Wibronikę.
W styczniu 2016 roku pacjent znowu został przesunięty na dawkę 1rd, bo jak zawiadomił, doświadczał
bólu po wykonaniu bardzo dużego wysiłku fizycznego, ekstremalnie zimne warunki pogodowe też
wpływały na niego. Ból ustąpił jak tylko on zażył środek. Jest zadowolony z leczenia i poczuwa się na
100% lepiej w marcu 2016 roku.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Liszaj płaski

03507...UK

62-letni pan cierpiał od niepokojącego stanu skóry przez ponad 20 lat. Kiedy on odwiedził praktyka 15
listopada 2015 roku, to powiedział, że chorował na łuszczycę. Jego ręce i nogi były pokryte bliznami ze
starych zmian, a takoż świeżych zmian. Obrażenia były na czole blisko linii środkowej. Jego czaszka była
takoż zaatakowana wskutek obfitej produkcji białych płatków skóry, które były widoczne w jego włosach, a
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także spadały na ramiona. Uszkodzenia były swędzące. Próbował leczyć się metodami alopatycznymi,
Ayurwedą i homeopatycznymi, ale nic to nie działało. Jemu było zastosowano następujące wibroniczne
kombinacje
Dla łuszczycy
#1. CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema +
CC21.10 Psoriasis, dwie krople każdej CC w jednej litrowej butelce oliwy z oliwek...3rd, do stosowania
na zmiany skórne
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…4rd
Po tygodniu kilka aktywnych zmian wyblakły, ale uczucie swędzenia wzrosło, szczególnie w nocy i to
zakłócało sen. Pacjenta poproszono o stosowanie oliwy z oliwek tylko w godzinach porannych i pominąć
stosowanie nocne. Po trzech tygodniach dotkliwe swędzenie utrzymywało się. Takoż po pracy w ogródku
u pacjenta wystąpiły czerwonawe plamy zapalenia na ramionach, plecach i nogach. Jego poproszono
zatrzymać stosowanie #1 i skonsultować się ze specjalistą od chorób skórnych. Po zbadaniu pacjenta
poinformowano, że on cierpi od płaskiego liszaja, a nie łuszczycy. Jego skora reagowała ze względu na
kontakt z niektórymi roślinami/produktami roślinnymi. Powiedziano mu, aby zastosował krem ze sterydami
aż reakcja ustąpi. Pacjent nie chciał używać sterydów i wrócił do praktyka. 10 stycznia 2016 roku jego
leczenie zmieniono na
Dla liszaja płaskiego
#3. CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema, dwie
krople każdego CC w 200gr kremu nawilżającego nieperfumowanego…TDS, na zmiany skórne
#4. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #3…4rd
Po tygodniu swędzenie ustąpiło kompletnie. Było 60% poprawy– zaczerwienienie znikło całkiem,
istniejące uszkodzenia zagoiły się. One czasem zaogniały się ponownie, gdy pacjent miał stresujące dni
lub pozostawał w nocy przed telewizorem. Pacjentowi poradzono rozwijać regularne przyzwyczajenia i iść
do łóżka wcześnie. Po kilku tygodniach wszystkie zmiany na rękach zostały całkowicie wyleczone. Duże
zmiany na plecach i nogach były prawie wyleczone za wyjątkiem kilku drobnych otwartych ran, w którym
miejscu pacjent podrapał paznokciami. Pacjenta pouczono, aby przestał skrobać skórę. Po sześciu
tygodniach 7 marca 2016 zgłosił 100% wyzdrowienia. Nie było nowych uszkodzeń - stare wyschły.
Łuszczenie się na czaszce kompletnie ustąpiła ku radości pacjenta, nie było ‘białego kurzu’ opadającego
stale na jego ramiona. Pacjenta poproszono kontynuować #4 przez dwa miesiące, potem zredukować
dawkę do TDS. Jemu takoż poradzono kontynuować stosowanie nawilżaczy.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Nocne moczenie

11422...India

Matka 11-letniej dziewczynki przyszła 11 sierpnia 2014 roku ze skargą na przewlekłe nocne moczenie jej
dziecka już od najmłodszych lat. Częstotliwość wzrosła od wieku 10 lat do codziennego moczenia
nocnego. Dziecko wytłumaczyło, że ona miewa jakiś strach chwytający ją w nocy podczas snu. Rodzice
nie robili nic, aby skonsultować się z jakimś lekarzem i nie dawali żadnego leczenia jej.
Praktyk przygotował
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.2 Psychiatric
disorders…3rd
Po 3 tygodniach matka zawiadomiła, ze częstotliwość nocnego moczenia zmniejszyła się do
naprzemiennych nocy. Lęk także obniżył się na 50%. Dano dodatkowy lek z poradą kontynuować #1:
#2. NM21 KBS…3rd
Po tygodniu matka powiedziała, ze nie było epizodów nocnego moczenia z samej pierwszej nocy, kiedy
podano #2. Intensywność lęku zmniejszyła się na 75%. Obydwa jak #1 tak i #2 kontynuowano 3rd przez 3
miesiące dla komfortu matki.
Po 4 miesiącach w środku grudnia 2014 roku lęk kompletnie ustąpił. Więc dawkę #1 i #2 zredukowano do
1rd na miesiąc, a potem do 1rt na następny miesiąc.
W lutym 2015 roku matka zwierzyła się, że nie było nawrotu nocnego moczenia u jej córki, ani poczucia
lęku w nocy.

***************************************************************************************************
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 Profile Praktyków 
Praktyk 10728…India z Mangalore w Karnataka była
zagorzałą wielbicielką Sai przez całe swoje życie. Ona z
entuzjazmem przystępuje do wszystkich rodzaji sewy w
miejscowym Centrum Sai. Kiedyś była studentką Bal
Vikas, a teraz sama została nauczycielką i w 2004 roku
otrzymała dyplom nauczyciela w Sathya Sai Educare w
Mumbai. Oprócz kształcenia nauczycieli, uczy dzieci w
szkołach wiejskich wokół Mangalore a takoż ponad 45
sierot w przedszkolu. Uważa każdą formę sewy za
wychowanie duszy.
Po raz pierwszy dowiedziała się o Wibronice Sai z ulotki
informacyjnej oraz formularza zgłoszeniowego wysłanego
do jej Centrum Sai. Ze względu na zainteresowanie sewą
służba była naturalnym wyborem Samiti, aby być
trenowano na wibropraktyka, ukończyła szkolenia w 2009
roku. Wkrótce uruchomiła przychodnie, gdzie w każdy
czwartek w jej centrum Sai w Mangalore leczyła 6500 osób, większość z nich z wielkim sukcesem. Leczy
nagłe przypadki o każdej porze.
Uważa pracę za bardzo satysfakcjonującą, pewna, że Swami działa przez nią dla złagodzenia cierpienia
jej pacjentów. Uważa za przywilej, że jest Jego instrumentem, zawsze pamiętając, że to nie ona, lecz
Swami jest Uzdrowicielem. Ona leczy swoich pacjentów w centrum Sai, gdzie odczuwa, że wibracje
lecznicze są wyjątkowo silne, ponieważ Swami odwiedził centrum dwukrotnie, gdzie spędził czas w obu
przypadkach siedząc na Jego krześle.
W okresie siedmioletniej praktyki ona podążała drogą, do której była szkolona, a jej najważniejszą lekcją
było: ‘ nie ma nic niemożliwego u naszego Swami’. Przytłoczona i pokorna pod stałym strumieniem
wdzięcznością od swoich pacjentów, jej postawą jest, że kiedy całkowicie ufasz Bogu, cuda się zdarzają.
Pracuje takoż razem z innymi praktykami w obozach medycznych, zarówno na terenie kampusu
Brindavan i w wioskach wokół Mangalore. Szeroka gama takich przypadków jak nowotworów, zaburzeń
psychiatrycznych i neurologicznych, bezpłodności, problemów skórnych, zapalenia stawów, problemów u
zwierząt i roślin, wszystkie znaleźli pomoc z jej dobrego wykorzystania zestawu 108 kombo.
Siedem lat wibropraktyki zainspirowało ją do pragnienia więcej i więcej wykonywać pracę Swamiego.
Mówi, że jej korzyści są ogromne, a mianowicie spokój i głęboka satysfakcja, więc ona stawia na
pierwsze miejsce prace dla sewy, uważając ją za dzieło Boże. Mając to na uwadze, ona zawsze zachęca
męża i dzieci do samodzielności, co daje jej czas dla sewy. Według syna ‘Mama została wybrana przez
Boga do swojego dzieła; musi być wolna, aby to zrobić’
Przypadki do publikacji
 Białaczka
 Obfita miesiączka, mięśniaki macicy
 Niepłodność`

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktyki 01180…Bośnia praktykował Wibronikę przez ostatnie 17 lat i jest
bardzo doświadczonym w leczeniu najbardziej skomplikowanych
problemów zdrowotnych, oraz codziennych zwykłych objawów. Dodatkowo
jest biegły w homeopatii. Jest instruktorem zaawansowanej homeopatii dla
młodszych lekarzy homeopatii. To dało jemu szerokie odsłonięcie dla
praktycznego doświadczenia zarówno jak w diagnostyce tak i w leczeniu.
Jego pierwsze spotkanie z Wibroniką to rok 1999, kiedy on uczęszczał na
warsztat prowadzony przez D-ra Aggarwala i jego żonę w rodzinnym
mieście praktyka. Natychmiast on poczuł głęboki związek z Wibroniką. Od
tego czasu uważa Wibronikę za swoją religię, swoją pasję i swoje życie –
wzorzec dla naśladowania postawy wobec sewy. On poświęcił kilka lat do
codziennej nauki, zatem asymilacji i kumulacji tyle wiedzy, ile mógł o
Wibronice i homeopatii. Leczył pacjentów zawsze wyłącznie wibrośrodkami.
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Nawet po wielu latach dogłębnych studiów czuje się tak, jakby nie posiadał dobrej znajomości wszystkich
środków, znajdujących się tam. Jednak, odczuwa on ogromną satysfakcję, kiedy nadal otrzymuje dużą
ilość pacjentów, którym służy w duchu całkowitego oddania się Bogu. Na intelektualnym froncie takoż
wierzy, że Swami daje jemu wymaganą pewność, oraz dając mu możliwość, aby służył równocześnie,
jako nauczyciel.
Praktyk przypisuje swój sukces w Wibronice dwóm podstawowym zasadom przewodnim – przebaczenie i
modlitwa o Boską ochronę. Wierzy, że praktykowanie przebaczenia w swoim życiu i nauczaniu
pacjentów, aby robili tak samo, pomogło w tworzeniu niezwykle silnego związku z Boskością – prawie tak,
jakby to była gorąca linia do Boskości. Cały rytuał odbywa się w sercu osoby. Dzięki tej technice
nawiązujecie cichą, psychiczną komunikacje ze wszystkimi – z każdą osobą, instytucją, zwierzętami, i
każdym zdarzeniem, które spowodowały bebożne uczucia w was. Prosisz każdą osobę o przebaczenie i
przebaczasz im wewnątrz swojego serca, nie przywiązując się do nich w tym samym czasie. Pozwalasz
im, aby pozostali wolni i prosisz ich, aby uwolnili ciebie.
Gdy pacjenci zaczynają praktykować ten rytuał przebaczenia, mógł widzieć, jak ich aury zmieniają się. Ich
doświadczenia są niesamowite. Kilku z nich potwierdziły, że po praktykowaniu przebaczenia ich życzenia
manifestują się natychmiast w pozytywnych doświadczeniach, niemożliwe sytuacje zdają się łatwymi do
rozwiązania. Niektóre zauważali, “Nie jestem tą samą osobą, co przedtem; teraz jestem tym, kim zawsze
chciałem być”. To stawia ich na drogę do wyzdrowienia.
Dla praktyków zaleca, aby przed rozpoczęciem sesji sewy cicho pomodlić się do Boskości, aby pokrył ich
Boskim światłem lub wizualizować w medytacji, np., że jesteś w środku złotego cylindra jak w metodzie
Phyllis Krystal. To gwarantuje, że oni są chronione przed wszelkimi negatywnymi wibracjami, na które
mogą być podatne przy leczeniu chorych, przychodzących z różnymi zdrowotnymi i innymi problemami.
Praktyk był głęboko duchownym od wczesnej młodości, z podwyższonym poczuciem samoświadomości.
On wierzył, że będąc poddanym kilku zdrowotnym problemem w bardzo młodym wieku, w tym utracie
ruchu w prawej ręce i nodze, i doświadczając innych osobistych strat w życiu, takich jak upadek jego
działalności, przywiodło go bardzo blisko do Boga. Faktycznie, on miał kilka osobistych spotkań ze
Swamim, włączając osobistą rozmowę. W przedłużonym padnamaskarze, który trwał kilka minut, miał
niesamowite doświadczenie bycia jednością ze wszechświatem. Stała obecność Swamiego w jego życiu
służyła, jako ogromną zachęta, aby pracować niestrudzenie w dostarczaniu sewy przez Wibronikę.
Praktyk obsłużył ponad cztery tysiące chorych i leczył z wielkim sukcesem wielu problemów, w tym
chorób serca i naczyń krwionośnych, choroby wątroby takie jak ból i obrzęk i stłuszczenie wątroby,
męskie i żeńskie problemy narządów płciowych, w tym niepłodność, zapalenie szyjki macicy, jajników i
miednicy, bóle głowy i migreny, nadciśnienie; problemy zachowania u dzieci, stres i brak koncentracji i
trudności w nauce u studentów; zapalenie i kamienie w nerkach; uzależnienie od jedzenia i papierosów;
utrata pamięci i brak dopływu krwi do mózgu; zaburzenia kostne, osteoporozę, rwę kulszową, zapalenie
stawów, kolan i stawów uda (unikanie zamiany); choroby skóry – egzemy, wrzody brodawki, opryszczka,
powiększone gruczoły.
On również zabezpieczył bardzo potrzebne wsparcie niektórym pacjentom, którzy byli operowani po
traumatycznym urazie. Co jest zdumiewającym, to ten fakt, że praktyk miał pomyślne wyniki leczenia w
kilku przypadkach, gdy pacjent i lekarz medycyny porzucili wszelką nadzieję na wyleczenie po dłuższych
okresach alopatycznego leczenia. Jego sukces w osiągnięciu prawie niesamowitego wyleczenia może
być przypisany do dwóch głównych czynników, pierwszy z nich to jego intuicja i drugim czynnikiem jest
jego dobra znajomość homeopatii. On korzysta takoż z równą skutecznością z 108 powszechnych
kombo.
Oto kilka specjalnych kombo w przypadku niektórych chorób, przez niego zrobionych wraz z 108CCs; są
one wspierane przez krótką narrację niektórych nadzwyczajnych uzdrowień, nim uzyskanych
1. Rak płuca: CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC3.2 Bleeding disorders + CC9.2
Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric
disorders + CC15.3 Addictions + CC17.2 Cleansing + CC19.1 Chest tonic + CC20.1 SMJ tonic +
CC21.1 Skin tonic…6rd
Pacjent przeszedł operację płuc, ale rak wrócił. Po czterech miesiącach powyższej terapii rak płuca
zniknął i mężczyzna przestał palic. Czuje się znakomicie nawet po kilku latach później..
2. Rak prostaty: #1. CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC3.1 Heart tonic + CC3.2 Bleeding
disorders + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC9.2 Infections acute + CC9.3
Tropical diseases + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1 Emergencies + CC13.2 Kidney & Bladder
infections + CC14.1 Male tonic + CC14.2 Prostate + CC14.3 Male infertility + CC15.2 Psychiatric
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disorders + CC15.3 Addictions + CC15.6 Sleep disorders + CC17.2 Cleansing + CC18.3 Epilepsy +
CC19.7 Throat chronic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.2 Skin infections + CC21.7
Fungus…6rd na 1 rok (3 lata dla mężczyzn po 60 roku życia) potem #2. CC14.1 Male tonic…3rd na 2
lata.
3. Choroby serca: CC3.1 Heart tonic + CC3.2 Bleeding disorders + CC3.4 Heart Emergencies +
CC3.6 Pulse irregular + CC6.3 Diabetes + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1
Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.3 Addictions + CC18.3 Epilepsy + CC19.1 Chest
tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.2 Skin infections…6rd razem z przepisanymi
alopatycznymi lekami.
Po poprawie alopatyczne leki należy zmniejszać powoli zastępując jedna dawkę leku alopatycznego
dawką SR543 Agaricus Mus 200C dopóki pierwsze z nich kompletnie odstawimy. Gdy badania lekarskie
potwierdzą dobrą kondycję serca, to należy zredukować do 3rd. Po drugim badaniu potwierdzającym
dobrą kondycję serca pacjent powinien brać CC3.1 Heart tonic…1rd, jako dawkę podtrzymującą.
4. Kamienie żółciowe CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.7 Gallstones…6rd na 2 miesiące
On miał sukcesy nawet u pacjentów powyżej 80 lat.
5. Guzki tarczycy: #1. CC2.3 Tumours & Growths + CC3.2 Bleeding disorders + CC4.2 Liver &
Gallbladder tonic + CC6.1 Hyperthyroid (or CC6.2 Hypothyroid) + CC6.3 Diabetes + CC9.2
Infections acute + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.3
Addictions + CC19.1 Chest tonic + CC19.7 Throat chronic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue +
CC21.2 Skin infections + CC21.8 Herpes…6rd. #2. SR268 Anacardium 30C…3rd
Po uzyskaniu potwierdzenia od lekarza, że guzki zniknęły, terapia powinna być kontynuowana przez
kolejny miesiąc…3rd. Jeśli pacjent bierze leki alopatyczne, to należy je powoli redukować, zastępując
jedną dawkę alopatycznego leku jedną dawką SR543 Agaricus Mus 200C dopóki poprzednia nie będzie
całkowicie zatrzymana.
Praktyk leczył pacjentów, którzy stosowali hormonalne leczenie ponad 10 lat w przypadku guzków
tarczycy, które powiększały się. Po zastosowaniu powyższego kombo guzki kompletnie znikły i pacjenci
wstrzymali leczenie alopatyczne takoż, nawet, jeśli im było mówiono, aby obowiązkowo brały hormony
przez resztę ich życia.
6. Grypa, przeziębienie, gorączka, zapalenie CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases +
CC9.4 Children’s diseases…często (każde 10 lub 15 minut).
Po polepszeniu zredukujcie powoli do 6rd i do 3rd po następnym polepszeniu i ostatecznie do 1rd, aby
kontynuować przez 15 dni w całości. Przy wysokiej gorączce częste dawkowanie jest, co 5 lub 10 minut,
aż temperatura spadnie. W praktyce on miał tylko jeden przypadek dziecka, gdzie zeszło 3 godziny, aby
gorączka obniżyła się; zwykle znacznie mniej w innych przypadkach. Z powyższą kombinacja on miał
bardzo dobre wyniki przy leczeniu zwierząt – kotów i psów, gdzie lekarze nie gwarantowali wyleczenia.
7. Pęcherze w jamie ustnej CC11.5 Mouth infections + CC15.2 Psychiatric disorders + CC21.1 Skin
tonic + CC21.11 Wound & Abrasions…6rd
U jednego pacjenta były pęcherze wewnątrz i zewnątrz jamy ustnej każdej wiosny i jesieni. Po użyciu
powyższego kombo pęcherze znikły zaledwie minął tydzień. Dla prewencji nawrotu bakteryjnej czy
wirusowej infekcji remedium było kontynuowane przez następnych 2 tygodnie 3rd.
8. Nerwowość, depresja, stany lękowe
CC3.1 Heart tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic +
CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.3 Addictions + CC15.5 ADD
& Autism + CC17.2 Cleansing + CC18.2 Alzheimer's disease + CC19.2 Respiratory allergies +
CC20.1 SMJ tonic...6rd razem z przepisaną dawka leków alopatycznych.
Kiedy stan zdrowia jest ustabilizowany, to rozpoczyna się wymianę jednej dawki alopatycznej na dawkę
SR543 Agaricus Mus 200C. To powinno być robione powoli w okresie, co najmniej 15 dni. Praktyk miał
ponad 50 przypadków kompletnego uzdrowienia chorych w wieku od 17 do 65 lat, co trwało od tygodnia
do 6 miesięcy i nikt z pacjentów nie używał żadnych innych leków. Według praktyka, służenie za pomocą
Wibroniki wymaga trzech głównych cech: silnego pragnienia, aby służyć, szlachetności i wiedzy. „Brak
jednego z nich sprawi, że wasze serce nie będzie przenosiło miłość, główne źródło wszystkich uzdrowień”

**************************************************************************************************
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 Kącik odpowiedzi 
1. Pytanie: Obserwuje się, że w niektórych przypadkach chorób chronicznych, które zostały kompletnie
wyleczone, pojawiają się na nowo. Dla czego?
Odpowiedź: Jest to ważna kwestia, aby zrozumieć, w jaki sposób choroba mogłaby zapewnić nam
możliwość budowania świadomości w sprawie wznowienia prawdziwego trybu życia. Choroba jest
znakiem, aby zwrócić uwagę na ból lub “nie-łatwość” spowodowaną chorobą. To może odgrywać rolę
kluczowego wskaźnika zmiany lub przekształcenia naszego życia, które zawiera naszą postawę, wady,
nawyki żywieniowe, spożycie pokarmu przez pięć zmysłów, sposób myślenia, ćwiczenia, itp.
Leczenie pacjenta tylko wibroremedium nie jest długoterminowe/zrównoważone rozwiązanie. Wibronika,
będąc formą uzdrowienia całościowego, wymaga rozwagi u praktyka, aby doradzał i pracował na
wszystkich poziomach – ciała, umysłu i ducha – w celu rozwiązania przyczyny problemu. Świadomy
wysiłek ze strony pacjenta, aby przystosować się do bardzo pożądanego trybu życia jest wymagane, aby
doprowadzić do trwałego wyleczenia. To właśnie z tej perspektywy praktycy mogą być wzorem do
transformacji stylu życia i codziennych nawyków. Powinniśmy patrzeć na chorobę, jako łaskę Bożą, aby
nas ostrzec o potrzebie przekształcenia.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Pytanie:Dlaczego remedia, które przygotowujemy dla siebie, jako praktycy nie zawsze działają?
Odpowiedź: Istnieje kilka powodów, dlaczego niektórzy praktycy stwierdzają, że leki nie działają równie
dobrze na nich, jak działają na ich pacjentów. Niektóre z nich są następujące:
 Praktyk może być bardziej przywiązany do wyniku ze względu na jego pragnienie szybko wyzdrowieć,
więc nie może działać w prawdziwym duchu poddania.
 Podczas doradzania pacjentowi, praktyk obiektywnie przyjmuje wszystkie istotne informacje przed
przepisaniem leku. Natomiast, kiedy leczy samego siebie, nie może on wyczerpująco notować na
temat swojego problemu i nie może dotrzeć do głównej przyczyny.
 Pacjent patrzy na praktyka, jako na swojego lekarza, a zatem skłonny podążać wiernie za jego
wskazówkami. Praktyk może nie postępować zgodnie z przepisaną dawka lub może nie w pełni
przestrzegać środków ostrożności biorąc remedium.
 Klucz do prawdziwego uzdrowienia leży w P1 powyżej.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Pytanie: Czy możemy dać remedium pacjentowi, który nie ma wiary w Wibronikę?
Odpowiedź: Jeśli pacjent nie ma wiary w Wibronikę, ale jednak wolał przyjść do was i prosić o
wibroremedia, zawsze powinniście dać jemu środek z miłością. Nie należy jednak nigdy przekonywać
jego, tym samym pozwalając jemu użyć swoją wolną wolę, która jest bardzo ważna. Tak długo, jak
pacjent ma zaufanie do was, jako praktyka, nie może być bariery między pacjentem a waszym środkiem.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Pytanie: Mam doświadczenie, że środki są bardziej efektywne w wodzie. Ale uważam, że istniejące
pacjenci są odporne na tę zmianę, bo uważają że pigułki łatwiej brać. Co powinniśmy zrobić?
Odpowiedź: Niewątpliwie, że łatwiej dla nowego pacjenta zacząć brać remedium w wodzie (to należy
robić w każdym przypadku), niż przeuczyć aktualnego pacjenta używającego pigułki przełączyć się na
wodę. Możemy aktualnych pacjentów uświadomić o większej skuteczności remediów branych w wodzie.
Naciski na aktualnego pacjenta, który preferuje nie przechodzić na remedia na wodzie może być
nieproduktywne, bo opór pacjenta będzie nieść negatywną energię.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Pytanie: Czy możemy brać oczyszczające remedium, co 10 minut w okresie na zasadzie 2 godzin
codziennie?
Odpowiedź: Nie, bo oczyszczające remedium może spowodować bardzo mocne oczyszczenie.
Najlepiej brać go według zalecenia, generalnie 3rd.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Pytanie: Czy może SRHVP kiedykolwiek produkować negatywne wibracje?
Odpowiedź: Nie, SRHVP nigdy nie może produkować negatywnych wibracji, natomiast inne podobne
urządzenia mogą. Swami w wywiadzie potwierdził, że SRHVP może produkować tylko Boskie wibracje!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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7. Pytanie: Czy powinniśmy kiedykolwiek zablokować tarczę SRHVP?
Odpowiedź: Nigdy nie blokujcie pokrętło. Nie jest to konieczne, nawet podczas podróży.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Pytanie: Czy możemy pokryć SRHVP szmatką lub arkuszem sztucznego tworzywa w trakcie ciągłego
nadawania uzdrawiających wibracji do ciężko chorego pacjenta?
Odpowiedź: Tak, można, bo to będzie chronić urządzenie przed nagromadzeniem pyłu na
studzienkach.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Pytanie: Czy to mozliwe, że można nieświadomie przejąć problem swojego pacjenta?
Odpowiedź: Tak, jest to rzeczywiście możliwe, a niektórzy praktycy zgłaszali to. Poczucie, że nie jesteś
wykonawcą jest najistotniejsze w leczeniu pacjenta. Ty, jako osoba fizyczna nie jesteś wykonawcą
leczenia pacjentów. Najlepiej jest modlić się do Boga lub swojej Wewnętrznej Prawdziwej Jaźni, że ty
chcesz służyć pacjentom z miłością. W stanie modlitewnego poddania się, byłoby bardzo trudno dla
ciebie przyjąć na siebie objawy pacjenta; więc, co za tym idzie, jesteś w pełni chroniony.

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

Boskie Słowa Mistrza Healerów 
Dlatego aby zmienić siebie w zrównoważonego osobnika, służenie jest podstawową jakością. Ten
ideał służenia ma dobrą jakość usunięcia ego w człowieku. On promuje miłość i przywiązanie. On
zabiera go od aspektu ziemskich przywiązań i umieszcza go na drodze do boskości. Ta idea
służenia tłumaczy jemu takoż znaczenie boskości. Może to dać powszechną przyjemność i
błogość dla całej ludzkości. Faktycznie, służenie jest pierwszym krokiem na ścieżce duchowej.



…Sathya Sai Baba, “Service To Man Is Service To The Lord” Summer Showers in Brindavan 1973
http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Jak prowadzić zdrowy tryb życia? Pozwólcie powiedzieć o Moim własnym zdrowiu. Mam
sześćdziesiąt osiem lat i wierzcie lub nie, moja waga od 14-go roku życia stale jest 108 funtów
tylko. Ona nigdy nie przekraczała 109 funtów i nie spadała do 107. Możecie prowadzić zdrowy tryb
życia po osiągnięciu tego rodzaju równowagi i umiaru. Nigdy nie jem ani trochę z nadmiarem.
Przestrzegam zasady umiaru czy jestem zaproszony na posiłek przez milionera lub nędzarza.
Choć mam sześćdziesiąt osiem lat, to Moje ciało jest w idealnym stanie! Nie cierpię z powodu bólu
i Moje serce brzmi jak skała. Nie ma nikogo, kto może pracować tak jak Ja i wytężać siebie tak jak
Ja! Tajemnicą Mojej sprawności fizycznej są regulowane nawyki żywieniowe. W ten sposób trzeba
osiągnąć jedność harmonii żywności, głowy i Boga.”
…Sathya Sai Baba, “The Avatar and the devotees” Discourse 23 November 1994
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-31.pdf

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

Ogłoszenia 
Nadchodzące warsztaty
 Italy Padua, Venice: Odświeżający Seminar 21 Maj 2016, kontakt Manolis na
monthlyreports@it.vibrionics.org
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 France Dordogne: Odświeżający Seminar i AVP warsztat 18-19 czerwca 2016, kontakt Danielle
na trainer1@fr.vibrionics.org
 India Kasaragod, Kerala: AVP Warsztat 2-3 lipca 2016, kontakt Rajesh na
sairam.rajesh99@gmail.com czy telefon na 8943-351 524 / 8129-051 524
 India Puttaparthi: AVP Warsztat 14-18 lipca 2016, kontakt Hem na 99sairam@vibrionics.org
 USA Shepherdstown, WV: AVP warsztat 15-17 lipca 2016, kontakt Susan na
trainer1@usa.vibrionics.org

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

Dodatek 
Swami nadal obsypuje Jego błogosławieństwami…
Praktyk12051 z powodzeniem leczyła pacjentkę z rakiem
piersi w Bangalore, więc wielu wielbicieli poprosiło o
wibroleki. W czwartek 15 października 2015 roku ona
przyszła do domu wielbicieli, aby dać im leki. Ona
trzymała pudełko 108CC na ich ołtarzu. Za kilka minut
była obficie obdarzona wypływem vibhuti na jej pudełko,
jak i na jej zestaw odnowy biologicznej (patrz osobne
zdjęcie).

Praktyk 02787, po wyjściu ze stanu medytacji rankiem 4 stycznia 2016 roku był przyjemnie zaskoczony
zobaczywszy, że vibhuti materializowało się na jego pudelku 108CC (zdj poniżej).

US & Canada Koordynator 01339 poszła do lokalnego Centrum Sai w niedzielę 10 stycznia 2016 roku.
Ona planowała przeładować pudełko 108CC dla wizyty u SVP. Ona zostawiła pudełko Mistrza na ołtarzu.
Pod koniec spotkania, kiedy ona wzięła pudełko Mistrza, to była zachwycona, gdy znalazła pokropione
vibhuti na górze swojego pudełka (zdj poniżej)
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Z milością i błogosławieństwem Sai.
Om Sai Ram!

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