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

Sai Vibrionics Newsletter 
www.vibrionics.org 

“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    

Dopiero, gdy ktoś zaczyna mieć wgląd w pławiącego się w chwale Guru, to on doświadcza czystego 
szczęścia i oświecenia. Jak szczęśliwi jesteśmy, mając nikogo innego, a Samego Pana za Guru. Słowo 
Guru ma swoje korzenie w Sanskrycie i oznacza „ ten, który wypędza ciemność”. Uważam, że wiara we 
własnego Guru jest najważniejsza! Tylko dzięki bezwarunkowej wierze w Guru, każdy otrzymuje 
‘najwyższe’ światło.                                

Cieszę się, pisząc do was o nadejściu festiwalu Guru Poornima, jednej z najbardziej pomyślnej okazji w 
Prashanti Nilayam. Niech nasze serca zwrócą się z jeszcze większym oddaniem do naszego 
Ukochanego Pana Bhagawana Sri Sathya Sai Baby, Uzdrowiciela uzdrowicieli. Obyśmy wszyscy 
modliliśmy o skąpanie w Jego świetle Miłości i Służby w tym bardzo szczególnym czasie. 

Daje mi ogromną radość dzielenie się z wami tym, że program Wibronika zaczyna wielką postępową 
ewolucję, jako bezpośredni skutek wykorzystania współpracy. W ostatnim biuletynie zawiadomiłem, że 
regularne spotkania zostały zaplanowane przez grupy lekarzy w Indiach, Wielkiej Brytanii i USA na rzecz 
ciągłego rozwoju i uczenia się. Nie tylko niektóre spotkania mały miejsce, ale one okazały się ogromnym 
sukcesem pod względem frekwencji i wybitnej treści.   

Spotkania były dobrze zorganizowane. Starsi praktycy przedstawili bardzo wzbogacające tematy 
związane z dietą, systemami ustrojowymi, ważnymi narządami, remediami i kombo. Praktycy dzielili się 
swoimi sukcesami w wykonaniu takich kombo jak kombo energetyzujące, kombo kortyzolu (więcej 
szczegółów można znaleźć w sekcji Dodatki w biuletynie). Znaczenie zdrowej diety dla utrzymania 
zdrowego trybu życia zostało podkreślone i omówione dogłębnie. Dodatkowo, różne przepisy dotyczące 
zarządzania silnie wyniszczającymi chorobami, takimi jak toczeń i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne 
były przedstawione przez tych, którzy osiągnęli sukces z nimi. Niektóre spotkania obejmowały również 
dyskusję na tematy zaawansowane, takie jak Radionika i Wibronika i transmutacja negatywnej energii w 
pozytywną poprzez moc miłości, wdzięczności i przebaczenia.                     

Inną znaczącą inicjatywą, która była odebrana wyjątkowo dobrze, dzięki wysiłkom Praktyka03531…UK, jest 
przenoszenie naszych zapisów Praktyka do bazy danych w chmurę dla bezpośredniego zdalnego 
dostępu dla zespołu administracyjnego i wszystkich nauczycieli. Przewidujemy, że zaprezentowanie 
będzie zakończone w ciągu najbliższych kilku miesięcy. 

Ze względu na rytm i tempo, w jakim jesteśmy, postępujemy pewnie w kierunku rozwijania światowej 
klasy wolnej dla pacjentów alternatywnej instytucji opieki zdrowotnej, jestem przekonany, że Wibronika 
będzie, z czasem, wyłaniać się, jako główny nurt terapii z wyboru na całym świecie. Jestem naprawdę 
zaszczycony widząc dookoła wspaniały kształt i formę, jaką przyjęła Wibronika Sai w naszym życiu. 
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Zasługa należy się tym wszystkim, którzy wykonywali sewę w misji Wibronika! Przypominają się mi słowa 
profesora N. Kasturi z wstępu do Prema Vahini Swamiego, gdzie on mówi, «…gdy cieszycie się 
dreszczykiem sadhany (praktyki duchowej) ustalonej tu, to reagujecie na majestat prawdziwego Oceanu 
Miłosierdzia.” 

W kochającym służeniu Sai 
Jit K Aggarwal 

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

 Historie z użyciem Kombo 

1. Zawroty głowy, zapalenie zatok 03524...USA 

45-letni pan cierpiał na zawroty głowy przez ostatnie 3 lata. Jego lekarz leczył go różnymi środkami 
alopatycznymi, ale nie było ulgi. Odczuwał zawroty głowy, gdy wstawał z łóżka i kiedy szybko poruszał 
głową. W niektóre dni jego stan był bardzo zły, a jego głowa chwiała się, co powodowało u niego lęk 
prowadzenia auta. Pacjent uważał, że u niego była woda w wewnętrznym uchu, powodująca zawroty. 

Miał takoż często zapalenie zatok w ostatnie cztery lata, prawdopodobnie spowodowane przez alergię. 
Przy zapaleniu zatok on czasami miał trudności przy oddychaniu przez nos. On zwracał się takoż do 
leków bez recepty, kiedy była potrzeba. 18 lipca 2015 roku jemu było zastosowane następujące 
remedium: 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 
disabilities + CC18.7 Vertigo + CC19.2 Respiratory allergies…3rd w wodzie 
Pierwsza dawka z 3rd trybu składała się z remedium pobieranego każde 10 minut przez godzinę. 2-ga i 3-
cia dawki były regularnymi pojedynczymi dawkami. Praktyk też pokazał Jala Neti Kriya (proste 
nawadnianie solanką nosa, powszechnie znane, jako Neti), którą on stosował w weekendy. On takoż 
proponował duchowe stwierdzenie “Jestem uzdrowiony, dziękuję Tobie Panie”, trzymając środek pod 
językiem przez minutę. Nie stosował żadnych alopatycznych leków na zawroty głowy podczas 
wibronicznego leczenia. Jednak, on kontynuował od czasu do czasu leki bez recepty na zapalenie zatok, 
kiedy stan był nie do zniesienia. 

Leczenie działało jak cud i po dwóch tygodniach było 50% poprawy zawrotów głowy i 60% zapalenia 
zatok. On odczuwał, że razem z Wibroniką, Neti również pomaga w poprawie zapalenia zatok. Dawkę 
teraz zredukowano do zwykłego 3rd. Pod koniec sierpnia on nie bał się prowadzić auto i była poprawa na 
80% zawrotów głowy i ponad 90% zapalenia zatok. Pod koniec września on był kompletnie wyleczony 
zarówno od zawrotów głowy i zapalenia zatok.      

Pacjent przerwał wibroleczenie w środku października 2015 roku, bo poczuł się kompletnie wyleczonym i 
nie potrzebował leków bez recepty na zapalenie zatok. W czerwcu 2016 roku nie było nawrotu choroby.  

Komentarz Praktyka:          
Według żony praktyka, jednego dnia ona widziała perły rozsypane obok jego łóżka. Żona chciała 
otrzymać więcej leków od praktyka, ale jej mąż uznał to za znak, że Swami wyleczył go całkowicie i on nie 
musi brać więcej pereł. Pacjent jest tak zadowolony z Wibracji Sai Ram Healing, że polecił Wibronikę 
swoim przyjaciołom.                                      

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

2. Zwyrodnienie stawów 03524...USA  

80-letnia pani poszukiwała pomocy praktyka dla leczenia chronicznego bólu kolana. Była dotknięta 
chorobą zwyrodnieniową stawów dwóch kolan przez prawie piętnaście lat. Ścięgna poniżej rzepki były w 
stanie zapalnym. Kolana były sztywne z bardzo małą elastycznością i z trudem zginały się, co utrudniało 
chodzenie. Dostała kilka zastrzyków steroidów, ale to nie pomogło, a niezdolność do chodzenia 
spowodowała depresję. Ona zażywała codziennie dawkę aspiryny (325mg), Kiedy Praktyk nadmienił jej, 
że Wibronika Sai mogłaby jej pomoc, była wstrząśnięta i natychmiast poprosiła Praktyka o leczenie.  

15 listopada 2015 dostała następujące kombo:           
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 
disabilities + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ Pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…4rd 
 
Kontynuowała branie 325mg aspiryny podczas wibroleczenia. Po trzech tygodniach odczuła poprawę na 
50% bólu i elastyczności i zawiadomiła o tym Praktyka z dużą emocją. Kiedy przyszła odebrać 
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uzupełnienie, to poruszała się znacznie lepiej. W środku grudnia jej dawkę zredukowano do 3rd. Po 
kolejnym miesiącu zawiadomiła o 80% poprawy bólu i elastyczności, więc dawkę znowu zredukowano do 
1rd. Po dwóch tygodniach jej stan znowu polepszył się do 90%, a po kolejnym miesiącu była całkiem 
wyleczona. Leczenie wstrzymano. W okresie czerwca 2016 roku pacjentka chodziła bez żadnego bólu i 
nie było oznak recydywy. Nie brała więcej aspiryny na ból kolan. Jednak, brała niską dawkę aspiryny 
(81mg) dla profilaktyki zawału serca i udaru mózgu.  

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

3. Niedostateczność kobiecego mleka 03526...USA  

24-letnia pani, znajoma Praktyka, słyszała o Wibronice i przyszła po pomoc, bo miała za mało mleka dla 
swojej trzy-miesięcznej dziewczynki, swojego pierwszego dziecka. Produkcja mleka w jej piersi szybko 
się zmniejszała, a lekarz jedynie zasugerował dawać dziecku mleko w butelkach dla niemowląt. Jednak, 
ona pragnęła kontynuować karmienie piersią. Cierpiała takoż od syndromu kanału nadgarstka na 
początku swojej ciąży, możliwie wskutek pracy na komputerze. To spowodowało ból w lewej ręce i jej były 
przepisane przez lekarza środki przeciwbólowe. 

Miała zdrowy tryb życia i wspierającą rodzinę. W przeszłości Pacjentka nie miała poważnych problemów 
zdrowotnych. Po porodzie musiała zrezygnować z pracy, aby zająć się dzieckiem. Następujące kombo 
otrzymała 14 lipca 2015 roku. 
#1. CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 
Arthritis…3rd 

Po tygodniu pacjentka zgłosiła, że produkcja mleka w piersi wzrosła i jego teraz wystarczała dla dziecka. 
Wydawała się bardzo zadowoloną z wyniku. Po czterech tygodniach przedzwoniła do praktyka z prośbą o 
uzupełnienie leków. Zawiadomiła, że remedium skończyło się trzy dni temu i ona już zauważyła 
zmniejszenie produkcji mleka. Chciała natychmiast wznowić branie środka. Zmienione kombo zrobiono, 
wykluczając CC20.3 Arthritis, bo bol w lewym nadgarstku u niej zmalał, odkąd ona zostawiła pracę i nie 
potrzebowała przeciwbólowych dla pomocy. Pacjentka była głównie zainteresowana dbaniem o 
wytwarzanie mleka w piersi.                                  

#2. CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3rd 

Pacjentka kontynuowała branie remedium, aż jej dziecko osiągnęło wiek 11 miesięcy, kiedy włączono 
twarde pokarmy.  

Komentarz Praktyka:        
Pacjentka nie była pewna, czego oczekiwać od Wibroniki, ale doświadczyła cudownych wyników. Z 
niewyjaśnionych powodów wolała alopatyczne przeciwbólowe leki i nie była tak chętna dostawać 
wibroniczne leki na ból nadgarstka. Stąd, że ona nie odczuła znacznej poprawy tej choroby, to ja 
usunąłem środek na zapalenie stawów cieśni nadgarstka.                     

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

4. Ciężkie zaparcia 03526...USA  

Pacjentką była 15-letnia dziewczyna, która cierpiała na ciężkie zaparcia przez ostatnie 5 lat z nieznanych 
przyczyn. Kiedy ona odwiedziła lekarza z powodu ostrego bólu w żołądku, to nie zdawała sobie sprawy, 
że ból spowodowany zaparciem. Lekarz podejrzewał zakażenie Helicobacter pylori i leczył ją 
antybiotykami. Przy kolejnej wizycie doktor zbadał jej brzuch i znalazł wiele stwardniałego stolca. 
Kilkakrotne próby lewatywy, włączając roztwór magnezji, dawały tylko tymczasową ulgę. Oprócz bólów 
brzucha i wzdęć, czasami występował ból głowy za uszami. Kiedyś lekarz włożył rurkę przez nos do 
przewodu pokarmowego, aby usunąć stwardniały stolec. Lekarz skomentował dla rodziców, że nie mogą 
spodziewać się wyleczyć ją alopatycznymi lekami i dlatego powinni szukać jakiegoś alternatywnego 
leczenia.  

Ojciec dziewczynki przyszedł do Praktyka po rekomendacji innego wielbiciela Sai. Podczas wizyty ona 
odczuwała ból w żołądku i wzdęcie. W toku pierwszej wizyty Praktyk obserwował, że pacjentka poza tym 
była zdrową i żywą dziewczynką, która stosowała dobrą dietę i zdrowy styl życia. Okresowo cierpiała na 
zapalenie zatok i w przeszłości miała problemy z migdałkami, które zostały usunięte chirurgicznie. Ona 
pochodziła z głęboko duchowej rodziny, nie miała żadnych kłopotów psychicznych i była znana, jako 
szczęśliwa nastolatka.   
 
17 stycznia 2016 roku praktyk przepisał następujące środki:         
CC4.4 Constipation + CC12.2 Child tonic…3rd początkowo na okres dwóch tygodni.     
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Po tygodniu ojciec pacjentki zawiadomił, że po dwóch dniach od początku leczenia jego córka stała się 
zupełnie normalna. Jej ból żołądka i wszystkie dolegliwości ustąpiły. Środek był kontynuowany 3rd przez 
następny tydzień, a następnie 2rd przez miesiąc, a potem 1rd przez następny miesiąc. Zostało to 
zmienione do dawki podtrzymującej 1rt na sześć miesięcy. Według obserwacji pod koniec maja 2016 
roku nie było powrotu choroby i ona kontynuowała branie podtrzymującej dawki.       

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

5. Ciężka Choroba lokomocyjna u dziecka 03527...Francja  

Trzyletni chłopczyk cierpiał na ciężką chorobę lokomocyjna od 18 miesiąca życia, od czasu, kiedy on 
potrafił siedzieć i podróżować. Po 10-20 minutach od początku jazdy samochodem on mógł stać się 
bardzo chorym, czuł się niekomfortowo, robił się blady i wymiotował. Nie dostał żadnego leczenia na 
swoją chorobę. Skoro on wybierał się na wakacje do swoich dziadków, to babcia dziecka poprosiła 
praktyka o wibroremedia. Ponieważ podróż była ponad sto mil, to byłby prawdziwy problem dla dziadków, 
aby poradzić sobie z chorym dzieckiem, następujący środek został przygotowany: 
Jako mały chłopiec był nerwowego usposobienia, to następujący środek zrobiono 9 kwietnia 2016 roku: 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.1 Travel sickness...Dawkę brać w miarę potrzeby.  

Babcia preferowała stosowanie środka w pigułkach (a nie w wodzie, jak zalecano). W dniu podróży jedna 
dawka była zastosowana godzinę przez wyjazdem, a następna na początku wyjazdu, a potem jedna 
dawka co dziesięć minut w ciągu pierwszej godziny jazdy. U chłopczyka nie wystąpiły objawy choroby w 
ogóle, on był w doskonałej formie i wszyscy cieszyli się z podróży. To było 100% sukcesu. Ten sam 
rozkład został przyjęty w drodze powrotnej z takim samym skutkiem. Babcia zostawiła fiolkę pigułek u 
matki, która używała tego środka z powodzeniem podczas kolejnych wypraw.              

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

6. Bielactwo 02840...India  

8-letni chłopak cierpiał na bielactwo z plamami odbarwienia ulokowanymi na nogach, rękach i twarzy 
przez ostatnie trzy lata, kiedy przyszedł do praktyka 26 sierpnia 2015 roku. W przyszłości był 
konsultowany przez specjalistę od chorób skóry, który przepisał witaminy, tabletki i maści. W toku tego 
leczenia u pacjenta wystąpiły powikłania w postaci wymiotów, czerwonych czyraków na białych plamach i 
obrzęki ciała bez poprawy choroby. Stąd, rodzice zdecydowali się na włączenie ajurwedycznego leczenia, 
stosowanego w postaci proszku doustnie i olejku nakładanego na plamy. To było stosowane przez 
półtorej roku. Chociaż wystąpiła jakaś poprawa, to rodzice nie byli zadowoleni przebiegiem leczenia. Oni 
usłyszeli o Wibronice Sai i dowiedzieli się, że system został pobłogosławiony przez Sai Babę. Będąc 
wielbicielami Sai, oni postanowili przystąpić do wibroleczenia ich syna. On był leczony następującymi 
środkami: 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies…6rd przez trzy 
tygodnie, 4rd przez następnych trzy tygodnie, a potem 3rd 

Powyższe kombo było dane w wibuti 2rd dla lokalnego stosowania na zaatakowane obszary.      

Po ośmiu tygodniach leczenia wszystkie białe plamy na twarzy kompletnie ustąpiły, a normalna 
pigmentacja powróciła. Kolor plam na rękach i nogach miał prawie normalny wygląd, wskazując na 90-
95% poprawy. Dawka zredukowana do 1rd na dwa tygodnie, a potem 1rt. Po trzynastu tygodniach 
leczenia jego ręce i nogi wyglądały kompletnie normalnie, wskazując na 100% wyleczenia białaczki. Jemu 
doradzono kontynuować branie środka 1rt z nakładaniem wibuti. Ponieważ nie zaobserwowano 
odbarwienia skóry, to w maju 2016 roku podtrzymująca dawka była dalej zredukowana do jednej na 
miesiąc i miejscowe aplikacje były odstawione.                        

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

7. Obdarta skóra 11572...India  

Kiedy 30-letnia kobieta zgłosiłaś do praktyka 4 stycznia 2016 roku, to miała swędzące ręce, bardzo 
bolesne, poranione i obrzęknięte, a skóra łuszczyła się. Palce wyglądały niemal dwa razy grubszymi w 
stosunku do ich normalnego rozmiaru. Ona była nieszczęśliwa. Kiedy choroba zaczęła się ponad 
piętnaście dni temu, ona zgłosiła się do lekarza, który przepisał doustne leczenie. Ponieważ nie było 
żadnej poprawy po 15 dniach, zatrzymała używanie tabletek i przyszła po wibroleczenie. Ona dostała: 
Dla stosowania zewnętrznego: 
 #1. CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema….w wodzie stosować 6rd   
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Dla brania doustnie: 
#2. CC8.1 Female tonic + CC10.1 Emergencies + #1…6rd 

Po sześciu dniach ręce pacjentki były wyleczone na 100% od wszystkich objawów. Kontynuowała 
leczenie przy zniżonej dawce 3rd przez następnych piętnaście dni. W maju 2016 roku pacjentka nie miała 
nawrotu choroby skóry.      

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

8. Biegunka 11570...India  

50-letni ochroniarz cierpiący na ból w żołądku i biegunkę przez ostatnie trzy-cztery dni poprosił o 
wibroleczenie 25 maja 2015 roku. Pogoda była upalna i przy wywiadzie praktyk dowiedział się, że on pił 
wodę z kranu w miejscowym parku. Był leczony następującymi kombo:   
CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic, 
…co dziesięć minut w wodzie przez godzinę. 

Jeśli problem pozostanie, to będzie kontynuował tę samą dawkę przez kolejną godzinę, a potem 6rd w 
tabletkach przez jeden dzień. Poradzono mu, aby pił tylko filtrowaną lub przegotowaną wodę. Nie brał 
żadnych innych leków na biegunkę. Osiągnął pełne wyzdrowienie następnego dnia. Dawkę zredukowano 
do 3rd na jeden dzień, potem 2rd na następny dzień, po czym on brał 1rd przez tydzień.    

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

9. Paraliż mięśni twarzy, nerwica 11576...India  

30-letni człowiek przyszedł do praktyka 3 grudnia 2015 roku dla leczenia silnego bólu i częściowego 
paraliżu mięśni twarzy razem z całkowitym zdrętwieniem lewego policzka. On jest wideo dżokejem w 
popularnym kanale telewizyjnym, a jego praca polega na obfitym mówieniu. Wspomniał o utracie 
poczucia własnej wartości i epizodach napadów paniki, które spowodowały niepokój i strach. Miał również 
negatywne sny i zaburzenia psychiczne. 

Wszystkie objawy wystąpiły trzy tygodnie temu, kiedy jego lekarz stosował jemu 400mg Ibuprofenu 4rd. 
Po 4 dniach nie było polepszenia stanu, więc on był konsultowany u homeopaty. Jemu zalecono Spigelia 
& Chamomilla, które on brał trzy tygodnie i ponieważ nie było ulgi, one były wycofane. Używając 
wahadełka praktyk zidentyfikował, że problem był psychosomatycznego pochodzenia, związany ze złym 
okiem i czarną magią przeklęcia przez obce byty. Pacjentowi były zastosowane następujące wibroniczne 
remedia: 
Na paraliż twarzy:     
#1. CC3.7 Circulation + CC17.2 Cleansing + CC18.4 Paralysis + CC18.5 Neuralgia + CC20,4 
Muscles & Supportive tissue… w wodzie każde 15 minut, dawkę zredukować przy polepszeniu 

Na nerwicę:    
#2. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & 
Memory tonic…3rd w wodzie  

Po dwóch godzinach pacjent odczuł poprawę ze strony twarzy, więc on zredukował dawkę do 3rd. Po 
trzech dniach nastąpiło 80% polepszenie paraliżu twarzy. Zdrętwienie zmniejszyło się na tyle, aby 
umożliwić pacjentowi wznowić pracę jako wideo dżokej. Po miesiącu pacjent miał 95% polepszenia 
paraliżu twarzy. Za dwa miesiące kompletnie ustąpienie objawów paraliżu twarzy było odnotowano.                  

Objawy nerwicy zmalały na 25% w ciągu pięciu dni, a na 50% w ciągu dwóch tygodni. Po trzech 
tygodniach pacjent zgłosił kompletnie wyzdrowienie od objawów nerwicy. U niego nie występowały więcej 
negatywne myśli i sny.  

W kwietniu 2016 roku dawkowanie obu środków zostało stopniowo sprowadzone do 1rt. Pacjent był w 
dobrym stanie umysłu i wolny od wszystkich objawów.    

Komentarz pacjenta: Moje życie zatrzymało się, a leki homeopatyczne brane przez 3 tygodni nie 
pomogły. Cieszę się, że wszystkie moje poważne problemy były rozwiązywane Wibroniką Sai w krótkim 
czasie. Dzięki tej terapii byłem zdolny wrócić do pracy po krótkim okresie cierpienia na bardzo bolesny 
paraliż twarzy.          

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

10. Mokra egzema od urodzenia 01180...Bośnia  

12-letni chłopak cierpiący z powodu przewlekłej mokrej egzemy z intensywnymi objawami został 
przywieziony do praktyka 14 października 2015 roku. Problemy zaczęły się w wieku 3 dni. Jak widać, 
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egzema rozprzestrzeniła się na całe ciało chorego (zobacz zdjęcia). Dokładniej, egzema była bardzo 
swędząca z przezroczystymi/żółtymi wydzielinami, które wysychały, co z kolei, robiło skórę bardzo suchą. 
Kiedy skóra zaczęła pękać, pacjent doświadczył rozdzierającego bólu. Wskutek drapania ciało chłopca 
było pokryte kilkoma bolesnymi ranami. Chłopak takoż cierpiał przez zablokowanie zatok, co 
doprowadziło do trudności w oddychaniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Początkowo praktyk dał:   
#1. SR389 Kali Bic 30C…każde 4 godziny, do 3 dawek. To 
spowodowała mocne czyszczenie następnego dnia, pogorszając 
stan chorego, patrz rys.   

Aby uniknąć dalszego pogorszenia stanu chorego, praktyk 
przygotował następujący środek w kremie dla zewnętrznego 
zastosowania:    
#2. CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders + CC21.1 Skin tonic + 
CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 
Eczema … 3rd  

*Składnikami kremu bazowego są gi (masło klarowane), olej 
kokosowy, wosk, olej z nagietka, olejek Echinacea, olejek 
Symphytum i wibuti. 
Dodatkowo praktyk dal następujące leki, aby pokonać strach przed 
bólem. 

#3. SR543 Agaricus Mus 30C…1rd przy potrzebie 

W dniu 27 października pacjent zgłosił znaczną poprawę stanu; jednak wystąpił nowy wybuch wokół oka. 
W związku z tym praktyk przepisał następujący środek:                                     
#4. SR249 Medorrhinum 30C… każde 4 godziny, maksimum 3 dawki dziennie. 

Początkowo stan pogorszył się, ale potem poprawił. W dniu 7 listopada pacjent zgłosił, że ból znaczne 
zmalał. Podstawowy krem był tak efektywny w utrzymywaniu bólu pod kontrolą, że pacjent był w stanie 
uczęszczać do szkoły (patrz zdjęcie).  
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Praktyk przepisał:            
#5. SR218 Base Chakra…1rt na 4 tygodnie. 

21 listopada pacjent wskazał, że jego nos straszne swędział, zatoki zostały zablokowane, a wydzielina z 
nosa była zimna i biaława. Więc praktyk znowu wprowadził #1…1rd oraz dodatkowo dał następujące 
remedia:    
#6. SR331 Bacillus-7…pojedyncza dawka 

#7. SR333 B. Morgan…pojedyncza dawka  

Tydzień później praktyk zauważył małe białe plamki na nadgarstkach pacjenta i uszach. Podejrzewając, 
że przyczyną mogą być paciorkowce, on dał: 
#8. SR316 Strep…1rd na 21 dni, a potem 7 dni przerwa, 1rd na kolejnych 21 dni i    

#9. NM101 Skin-H + NM102 Skin Itch…3rd 

W dniu 11 lutego 2016 roku egzema prawie całkiem zniknęła, ból ustąpiła, apetyt pacjenta wrócił do 
normy, i ogólnie on czul się znaczne lepiej.                            

Matka chłopca otrzymała wyniki badania jego migdałków i lekarze odkryli, że tylko 30% paciorkowców 
pozostało w migdałkach. Praktyk przepisał:         
#10. Sulphuricum Acidum 30C ze sklepu homeopatycznego, …co 4 godziny, ogólnie 3 dawki i 
powtórzyć #8…1rd na 21 dni.  

W marcu 2016 roku, kiedy chłopiec przyszedł z matką do lekarza rodzinnego, ostatni zaniemówił, 
zobaczywszy cudowne uzdrowienie (patrz zdjęcie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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11. Chroniczna szyjna spondyloza 11569...India  

62-letni człowiek przyszedł do praktyka 6 kwietnia 2015 roku ze skargami na słabość i gwałtowny mocny 
ból. Z powodu chronicznej szyjnej spondylozy przez ostatnie 15 lat on miał ból w obu ramionach i nogach, 
zwłaszcza w łydkach, każdego dnia, wcześnie rano i późno w nocy. Jego dane rentgenowskie 
wskazywały na osteofity w dole i w szyjnym odcinku kręgosłupa. Nie brał żadnego leczenia za wyjątkiem 
codziennego masażu w domu dla jakiejś ulgi.               

Następujące kombo dostał:    
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic 
+ CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…3rd. Brał środek w pigułkach w biurze i w 
wodzie, gdy był w domu. Zdecydował odstawić masaż.       

Po tygodniu zawiadomił o znacznym wzroście poziomu jego energii. Powiedział przez telefon, że miał 
90% ulgi od bólu barków przy obudzeniu się rano, ale tylko 50% w nocy. Ból w nogach zmalał o 50% 
zarówno w godzinach porannych jak i w nocy. Skoro pacjent czul się bardziej komfortowo z wyższą 
dawka, to ona została zwiększona do 6rd.       

Po ośmiu tygodniach, pod koniec maja, on zgłosił 90% zmniejszenia bólu w barkach, a takoż w nogach i o 
dobrym poziomie energii. Dawkę zredukowano do 3rd. Pod koniec czerwca odczuł 100% ulgę w bólu. 
Około połowy lipca jemu zabrakło pigułek, bo praktyk był poza miastem. W końcu lipca zawiadomił przez 
telefon, że jego ból nawrócił.                    

Kolejna butelka leku została wysłana do niego, należało brać 3rd. 

Pod koniec sierpnia on znowu zgłosił 100% poprawę od wszystkich rodzai bólu, ale kontynuował branie 
3rd. Na jesień zostal niespodziewanie hospitalizowany z powodu innej choroby i czuł się zmuszony do 
przerwania brania wibro. W październiku u niego zdiagnozowano dur brzuszny i zapalenie opon 
mózgowych. Pacjent powalony chorobą jest w szpitalu i dostaje alopatyczne leczenie. 

W maju 2016 roku pacjent stwierdził, że on nie ma bólu w ramieniu i nogach.     
 

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

12. Alergia pokarmowa 03522...Mauritius  

46-letni człowiek, cierpiący z powodu alergii pokarmowej zgłosił się do praktyka w maju 2015 roku. Pięć 
lat temu u niego rozwinęło się uczulenie na żywność w puszkach, w postaci swędzenia skóry, z 
czerwonymi plamami na ramionach, szyi i klatce piersiowej. Po dwóch latach takie same symptomy były 
po spożyciu suszonych owoców, orzechów, chili, nabiału i pożywienia z glutenem lub konserwantami. 
Czternaście miesięcy temu małe guzki zaczęły pojawiać się w ustach i na dziąsłach. Jak tylko spożywał 
coś z powyższego, to objawy nasilały się. Lekarz zalecił test nietolerancji pokarmowej, który okazał się 
pozytywnym i zostało potwierdzone, że ma uczulenie na wszystkie wyżej wymienione pokarmy. 
Wyeliminował je wszystkie z diety i alergia zmalała w pewnym stopniu. Lekarz przepisał anty-alergiczne 
alopatyczne leki, płukanie ust i maść, ale jego stan nie polepszył się; więc on przerwał te leczenie. 30 
Maja 2015 roku praktyk dał jemu:                      
Na swędzącą skórę z czerwonymi plamami: 
#1. CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.7 Fungus...3rd 

Na małe guzki w ustach: 
#2. CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC11.5 Mouth infections + CC12.4 Autoimmune 
diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic...6rd 
Po dwóch tygodniach pacjent zgłosił 50% redukcji guzków w ustach i był kompletnie uwolniony od 
swędzących czerwonych plam na ciele. Nie miał więcej alergicznej reakcji na nabiał. Dawkę #1 
zredukowano do 1rd i #2 do 3rd. Po miesiącu nastąpiła poprawa na 80j% guzków w jamie ustnej. Po 
pięciu i pół miesiąca, w dniu 14 listopada 2015 roku, pacjent poinformował, że został kompletnie 
wyleczony z guzków w ustach; więc dawkę #2 zmniejszono do 1rd. Dawka #1 zmalała do 1rt przed 
zatrzymaniem w styczniu 2016 roku. Pacjent jest bardzo szczęśliwy, że został kompletnie wyleczony od 
alergii pokarmowej. Na dzień 30 maja 2016 roku pacjent nie miał nawrotu którychkolwiek z jego objawów. 
Kontynuuje branie #2 1rd.   
 

************************************************************************************************** 
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 Profil Praktyka 

Praktyk 03524…USA była zagorzałą wielbicielką Sai Baby, od kiedy po raz pierwszy usłyszała o Nim od Dr 
Bhagavatam na początku 1980s. zwiedzając Prashanti 
Nilayam przed tym, brała udział w sewie z Sai Gram Seva 
Trust i z Sai Sevadal woluntariuszami, łącząc się z nimi w 
toku badań przesiewowych diagnostycznych w obozach dla 
ludu wiejskiego w biednych dzielnicach w Telangana i 
takoż w Andhra Pradesh w Indiach.     

Nauczyła się Wibroniki Sai od znajomego i pomyślała, że to 
jest jej powołanie. Po ukończeniu szkolenia na AVP w maju 
2015 roku zaczęła leczyć ludzi, większość z nich z 
ogromnym sukcesem. Jest bardzo wdzięczna Swamiemu 
za możliwość niesienia pomocy wielu pacjentom z 
przewlekłymi chorobami, takimi jak ZGB, Rubinsteina-
Taybi, udaru, POChP, RZS, problemy z sercem, ostry ból 
pleców, duże nowotwory itd. Czując się uprzywilejowaną, 
będąc instrumentem Bhagawana, ona przyjmuje pacjentów 
o każdej porze, respektując ich potrzeby.   

Podkreślając duchowy charakter uzdrowienia, ona intonuje 
mantrę Sai Gayatri podczas robienia remediów. Doradza 
swoim pacjentom przed braniem remediów wstrząsać 
butelką intonując modlitwę według ich wyboru. Dodatkowo 

doradza brać remedium z pełną wiarą, stwierdzając: “Jestem uzdrowiony w ciele, umyśle i duszy; 
dziękuję Tobie Panie!” Czasami wysyła pacjentów do starszego praktyka do transmitowania, co pomogło 
w wielu wypadkach.                         

Podczas leczenia ona mentalnie pomieszcza w wyobrażany trójkąt Pana, jako wierzchołka i siebie i 
pacjenta na każdym rogu podstawy. Niektórzy raportują o uldze w ciągu nawet jednego dnia, czy nawet w 
ciągu kilku godzin. Duchowo nastawione doświadczali uzdrowienia na wszystkich poziomach, fizycznym, 
umysłowym, emocjonalnym i duchowym, ostrość w medytacji, większe zadowolenie. 

Ona często używała następujące kombo:  
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 
Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine , + gdy pani ponad 55 lat,  CC20.6 
Osteoporosis do łagodzenia bólu stawów.       

#2. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 
disabilities na emocjonalne problemy 

Praktyk uważa, że te dwie kombinacja będą cudownym lekiem wysyłanym przez Pana. Była również 
świadkiem cudownych uzdrowień z kombo Move Well z zestawu odnowy biologicznej. Niegdyś kobieta z 
ciężkim bólem pleców potrafiła powoli zejść ze chodów, aby dostać lek przeciwbólowy, a takoż kombo z 
pereł Move Well. Ona najpierw zażyła perły i zaczęła odpoczywać, zamierzając wziąć lek przeciwbólowy 
po piętnastu minutach. Ku jej zaskoczeniu odczuła ulgę przed minięciem piętnastu minut. Więc wzięła 
kolejne dawkę pereł i ból całkowicie zniknął. Przy innej okazji praktyk zauważyła kobietę niezdolną dojść 
do swojego samochodu na rekolekcji Sai, dała jej Move Well, który kobieta wzięła, a potem wraz 
pokuśtykała do swojego samochodu. Odpoczynek w samochodzie przez 5-10 minut z remedium, którego 
jeszcze nie zażyła, tylko trzymała w dłoni, i oto jej ból zniknął. Ona odczuła, że to był cud Boży.  

Praktyk stała się pasjonatem swojego służenia Wibroniką Sai, czując, że ona podnosi i kształci jej duszę, 
dając ielką wewnętrzną satysfakcję. Podczas swojej praktyki ona recytuje mantrę Sai Gayatri tysiące 
razy, tym sposobem pomagając jej w rozwoju duchowym. Ona wyraża głęboką wdzięczność Bhagawanu, 
dającemu jej tę okazję przekształcić się za pomocą pracy z milością w jej sercu.                           

Przypadki do udostępnienia: 

 Zawroty głowy, zapalenie zatok  

 Zwyrodnienie stawów  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Praktyk 03526…USA zafascynowany medycyną alternatywną z dzieciństwa, osiągnął doskonałość w 
homeopatii w wieku 18 lat. On również parał się akupresurą 
i magnetoterapią. Jako student w Prashanti Nilayam, miał 
szczęścię do praktykowania homeopatii w Sathya Sai 
Hostel. Po przeniesieniu się do USA, on ograniczył swoją 
praktykę do rodziny i przyjaciół aż do 2015 roku. Po raz 
pierwszy usłyszał o systemie Wibroniki Sai, kiedy 
przypadkiem trafił na spotkanie z Dr Aggarwalem i pani 
Aggarwal. On natychmiast dopytał się, zapisał i ukończył 
certyfikację na AVP w maju 2015 roku. Rok później 
awansował do poziomu VP i teraz szczęśliwie oczekuje na 
szkolenia SVP. Mając odkryte wyraźne wytyczne, określone 
w praktyce Wibroniki i łatwość w przygotowaniu remediów, 
on całkowicie przełączył się z homeopatii, odkrywszy 
wyższe możliwości sukcesu w tym nowym systemie.                        

Praktyk słucha uważnie jego Kierownictwo, kiedy spodziewa 
się pacjentów. Tylko wtedy, gdy ma wewnętrzny impuls, on 
opowiada o wibronicznym służeniu, pozostawiając decyzję o 
leczeniu dla pacjenta. Wierząc, że wszyscy pacjenci są 

wysyłane do niego przez Boga, on powierza ich dobrostan Panu. Dlatego on nie waha się lecząc 
ogromny wachlarz dolegliwości, takich jak alergia, choroby autoimmunologiczne, autyzm i choroba 
Parkinsona. 

Praktyk nadal jest zdumiony niektórymi cudownymi wyzdrowieniami, których był świadkiem, szczególnie 
od CC4.4 Constipation i CC15.1 Mental & Emotional tonic, te ostatnie zmniejszały emocjonalny bagaż 
jak stłumioną złość, niechęć, długotrwały stres i niepokój.  

W ciągu miesięcy praktyki on uznał ważność dwóch cech u pacjenta do szybkiego powrotu do zdrowia – 
wiarę w Wibronikę i dyscyplinę w przyjmowaniu środków. Brak tych cech zmniejsza szansę na 
wyzdrowienie. Z tym zrozumieniem praktyk zachęca pacjentów do zapoznania się z opublikowanymi 
historiami chorób i do obejrzenia edukacyjnych filmów na stronie 
internetowej:  www.vibrionics.org. Zalecenia te, wraz z aktualnymi sukcesami opowiadanymi przez 
praktyka, budują nadzieję i wiarę u pacjentów, zachęcając do dyscypliny w przestrzeganiu regularności 
brania remediów. On odkrył konieczność cierpliwości, więc poradził swoim pacjentom kontynuować 
branie swojego remedium z wiarą i dyscypliną, tak długo, jak to jest koniczne, aby uzdrowienie miało 
miejsce. 

On uważa siebie za uprzywilejowanego, będąc instrumentem w rękach Boskości, służąc Swamiemu za 
pomocą Jego systemu uzdrawiania. Uważając służenie za swój obowiązek, jest on przekonany, że 
jedynie Bóg jest uzdrowicielem, i Jego Wola panuje, eliminując tendencje ego rościć uznanie za każdy 
korzystny wynik. Z rosnącą liczbą jego pacjentów on odczuwa, że jego praktyka wspomaga zarówno jego 
własny rozwój duchowy i jego pacjentów. Pacjenci są głęboko poruszeni i doceniają jego bezinteresowne 
służenie, gdy praktyk stale stara się być lepszym instrumentem w Jego rękach.           

Przypadki do publikacji: 

 Niedostateczność kobiecego mleka  

 Ciężkie zaparcia   

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

 Kącik odpowiedzi  

1. Pytanie: Czy mogłoby równoległe leczenie alopatyczne i wibroniczne chronicznych chorób, takich jak 
cukrzyca i niedoczynność tarczycy przyśpieszyć wyniki? Czy to będzie szkodliwe?   

   Odpowiedź: Ogólnie, Wibronika, podawana wraz z alopatią, przyśpieszy leczenie. To miałoby 
zastosowanie również w przypadku przewlekłych stanów wymienionych. Jednakże, podczas brania 
remediów wystąpi pytanie, czy poszłoby w prawidłowym kierunku, aczkolwiek mogło pójść za daleko, na 
przykład, poziom cukru we krwi mógł obniżyć się i spowodować hipoglikemię lub BP mogło spaść i 
spowodować hipotensję. Dlatego praktyk powinien postępować ostrożnie i może zacząć od mniejszych 
dawek, jak 1rd zamiast normalnej 3rd i następnie stopniowo zwiększać. Powinien również uświadomić 
pacjentowi, że może wystąpić taka sytuacja.                    

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

http://www.vibrionics.org/
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2. Pytanie: Mam 32-letnią pacjentkę z alergią skóry, która dostaje alopatyczne pigułki, jak i różnego 
rodzaju maści. Pierwsza maść dla rąk i ciała zawiera steroid Demoval, uważany za najmocniejszy. Druga 
do twarzy zawiera hydrokortyzon i ma słaby efekt, natomiast trzecia również do twarzy, zawiera steroid 
Voalla i ma mocne działanie. Wszystkie zawierają antybiotyk Gentamicynę. W celu usunięcia ubocznych 
skutków kremów, czy mogę zrobić jeden nozod dla wszystkich trzech razem, czy powinienem zrobić 
oddzielny nozod dla każdego kremu? 

   Odpowiedź: Każda maść posiada własną skuteczność, efekty uboczne, zastosowanie, ograniczenie 
itp. Z tego powodu lekarz przepisał trzy różne kremy. Jednak nozod wykonany w maszynce wibronicznej 
działa inaczej. Gdy weźmiemy kombinacje remediów, każda wibracja w kombo automatycznie wyszukuje 
swój cel i działa na niego. W ten sposób pomaga przeciwdziałać efektom ubocznym tego kremu. Tak, 
więc, jest rzeczą zrozumiałą, że wystarczające jest, aby zrobić jeden nozod z próbki zawierającej 
mieszaninę wszystkich trzech kremów. On powinien być tak samo skuteczny, jak trzy różne nozody, ale 
łatwiejszy dla wykonania i bardziej wygodny do stosowania dla pacjenta.   

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

3. Pytanie:  Czy jest bezpiecznie mieć połączenie Wi-Fi w domu, nie wpływając na wibroremedia? 

   Odpowiedź: Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, część Światowej Organizacji Zdrowia, 
klasyfikuje ołów, chloroform, opary benzyny czy pestycydy DDT i ponad 250 innych agentów, jako 
rakotwórcze klasy 2B – prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi. Kolejnym wpisem na tej samej liście jest 
pole elektromagnetyczne, głównym źródłem którego są radia, telewizory, mikrofalowe kuchenki, telefony 
komórkowe i urządzenia Wi-Fi. 

Uznaje się, że połączenie z siecią Wi-Fi ma znacznie mniejszy negatywny wpływ w porównaniu z 
telefonem komórkowym. Poniższe fragment z artykułu opublikowanego w The Gardian z Wielkiej Brytanii 
w dniu 27 wrześnie 2012 roku rzuca światło na ten temat: 
“…..telefon komórkowy musi być pierwszym do usunięcia. Używając go, trzymamy blisko mózgu, podczas 
gdy router Wi-Fi może być w innym pomieszczeniu (prawo odwrotnych kwadratów). Szacuje się, że masz 
większą dawkę mikrofal przy jednej 20-minutowej rozmowie telefonicznej, niż z roku na Wi-Fi  
…..Dwadzieścia laptopów i dwa rutery z grubsza odpowiadają jednemu telefonu komórkowemu. 
…..Folia aluminiowa działa jak prosta klatka Faradaya i można to sprawdzić przez owinięcie komórki w 
folie, zatem wybrać go z innego telefonu. Jeśli pojawi się „niedostępny”, to zadziałała.” 

W świetle powyższych informacji, nie ma obawy o połączenie Wi-Fi, ale remedia powinny być 
przechoowywane w odpowiedniej odległości, (co najmniej jeden metr) od źródła promieniowania, którym 
w tym przypadku jest modem.   

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

4. Pytanie:  Proszę, czy można przedstawić procedurę nadawania za pomocą SRHVP? 
   Odpowiedź: Najpierw nastawiamy moc na 200C. Jeśli chcecie nadawać wibracje z jednej karty, to 
włóżcie odpowiednią kartę w szczelinę. Jeśli chcecie nadawać kombinację wibracji, włóżcie butelkę z 
kombo w komorę PRÓBA. W komorę ŚRODEK włóżcie dowód pacjenta; to może być kropla krwi czy 
kosmyk włosów lub jego zdjęcie. Nadawanie przez 10 minut składa się na jedna dawkę; dla dawki 3rd 
należy robić to trzy razy dziennie. Jeśli nie jesteście zadowoleni z wyników leczenia, to użyjcie mocy 1M, 
bo nasze ostatnie badania wskazały na lepsze wyniki przy tej wyższej mocy. 

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

5. Pytanie: Czy CC17.2 Cleansing może być połączone z innymi wibracjami, aby być częścią większego 
kombo Czy powinno ono zawsze być dawane osobno? 
 
   Odpowiedź: CC17.2 Cleansing z pewnością może być łączone z każdym innym środkiem, a nawet 
może być dawane osobno dopóki nie wywołuje symptomu oczyszczania. Jednak, jeżeli pacjent 
zgromadził dużo toksyn w wyniku wzięcia wiele antybiotyków lub innych leków czy twardych narkotyków 
lub był narażony na promieniowanie, nadmierne zanieczyszczone środowisko, to istnieje większe 
prawdopodobieństwo niektórego czyszczenia. W takich przypadkach należy zacząć od małych dawek. 
Dla użytkowników SRHVP Istnieje wybór innego Oczyszczającego remedium jak NM72 Cleansing, SM14 
Chemical Poison i SM16 Cleansing, które podane pojedyncze mają potencjał do mocnego oczyszczania. 
Stąd praktyk powinien udzielać je ostrożnie.          

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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6. Pytanie: Czy można leczyć wibro pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych? 
 
   Odpowiedź: Napewno, użyj kombo: CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.11 Liver 
& Spleen + CC12.4 Autoimmune diseases + CC21.4 Stings & Bites. 

Dla użytkowników SRHVP: NM2 Blood + NM22 Liver + NM102 Skin Itch + NM113 Inflammation + BR12 
Liver + SM5 Peace & Love Alignment + SR282 Carcinosin + SR284 Chelidonium 30C + SR340 Aloe 
Socotrina 30C + SR504 Liver.  

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

 

Boskie Słowa Mistrza Healerów 

"Przed rozpoczęciem projektu służebnego należy przeanalizować i zbadać swój sprzęt dla 
Sadhany – czy serce jest pełne bezinteresownej Miłości, pokory, współczucia, czy jego głowa jest 
pełna inteligentnego zrozumienia i wiedzy o problemy i jej rozwiązaniu, czy jego ręce chętne 
oferować uzdrawiający dotyk, czy on może radośnie użyczyć i udzielić czas, energię i 
umiejętność, aby pomóc innym w pilnej potrzebie.”      

      …Sathya Sai Baba, “Equipment for service” Discourse November 21, 1986 
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf 

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

“Staraj się usilnie żyć długo, nie popadając w ręce lekarzy. Kiedy oni dają jeden zastrzyk, to 
trzymają następny, gotowy przeciwdziałać jego reakcji! Podczas próby wyleczenia jednej choroby, 
oni powodują tuzin innych. Ponadto, leki zalecane przez nich są przeważnie fałszywe, ponieważ 
producenci chcą zgromadzić fortunę nie przebierając w środkach. Większość chorób mogą być 
leczone przez proste życie, proste ćwiczenia i inteligentną kontrolę mowy. Żyj długo, aby być 
świadkiem kariery Awatara przez wiele lat.”                                            

       …Sathya Sai Baba, “Good Health and Goodness” Discourse 30 September 1981 
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf 

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

Ogłoszenia  

Nadchodzące Warsztaty  
 India Kasaragod, Kerala:  AVP Warsztat 2-3 lipiec 2016, kontakt Rajesh 

na sairam.rajesh99@gmail.com lub telefon 8943-351 524 / 8129-051 524 
 India Bangalore, KA:  Odświeżający seminar 10 lipca 2016, kontakt Shekhar 

na rsshekhar@aol.in telefon 9741-498 008 
 India Puttaparthi:  AVP Warsztat 14-18 lipca 2016, kontakt Hem na 99sairam@vibrionics.org 
 USA Shepherdstown,  WV:  AVP Warsztaty 15-17 lipiec I 14-16 październik 2016,  kontakt 

Susan na trainer1@usa.vibrionics.org 
 UK Oxford: Odświeżający seminar 31 lipca 2016, kontakt Jeram na  jeramjoe@gmail.com lub 

telefon  020-8551 3979   
 USA Shepherdstown,  WV:  SVP warsztat 16-18 września 2016,  kontakt Susan na 

trainer1@usa.vibrionics.org 
  UK Oxford:  SVP warsztat 7-9 październik 2016, kontakt Jeram na jeramjoe@gmail.com lub 

telefon 020-8551 3979  

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

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf
mailto:sairam.rajesh99@gmail.com
mailto:rsshekhar@aol.in
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com


 13 

Dodatek

Spotkania praktyków odgrywają zasadniczą rolę w ewolucji Wibroniki 

Jak już wspomniane na początku tego biuletynu, kilka spotkań praktyków miało miejsce w UK, Indiach i 
USA (w USA za pośrednictwem telekonferencji ze względu na ogromne odległości geograficzne). One 
będą nadal regularnie odbywać się i odgrywać zasadniczą rolę w ewolucji platformy Wibroniki. 

Wibronika jest zintegrowaną formą uzdrawiania, a sukces tego leczenia polega na budowie świadomości 
zarówno wśród praktyków, jak i pacjentów, dotyczącej różnych aspektów protokołu. Spotkania te były 
prowadzone w tym celu i jako takie, aby kilka różnorodnych interesujących wątków dosięgnąć i bogate 
dyskusji były zachęcane. Niektóre z kluczowych przesłań z tych spotkań są podane poniżej.  

1. Wspólnym punktem dyskusji we wszystkich spotkaniach, wokół którego obracali się, było podnoszenie 
znajomości o Wibronice tak, aby coraz więcej ludzi mogli z niej korzystać. Z wyników uzyskanych 
przez doświadczonych praktyków wywnioskowano, że kluczowym czynnikiem sukcesu w przyciąganiu 
więcej pacjentów i osiągnięciom dobrych wyników jest praca z oddaniem, absolutna wiara w Boga i w 
terapię, oraz serce wypełnione miłością i współczuciem. Ponadto, tworzenie atmosfery uzdrowienia z 
modlitwami i miłością jest zasadnicze dla dalszego sukcesu w Wibronice.     

2. Ważne jest, że nowi pacjenci są zachęcani do odwiedzenia naszej strony internetowej i obejrzeć film 
wprowadzający Wibronikę. Praktyk powinien omówić wszystkie wątpliwości, odpowiedzieć na pytania. 
Gwarantuje to, że pacjenci są dobrze informowani o Wibronice. Pomaga wzmocnić ich wiarę w 
system, co skutkuje wyższym wskaźnikiem sukcesu.                

3. Aby praktycy mogli oczyścić się od negatywnej energii, która oni mogla nabyć podczas poradnictwa i 
leczenia pacjentów, oni powinni wprowadzić starożytną hawajską modlitwę zwaną Ho’oponopono, 
gdzie znajdują się cztery następujące zdania, powtarzane razem: Przykro mi; Kocham cię; Proszę, 
wybacz mi; Dziękuję Ci.          

4. Podczas leczenia pacjentów praktycy powinni operować w duchu kompletnego poddania się Bogu i 
nie muszą się martwić, że nie mogą identyfikować i nazwać wszystkie objawy i dolegliwości. Co jest 
bardziej ważne, to, że oni rozdzielają środki i cicho modlą się „Moja praca jest skończona, teraz 
proszę Ciebie ją przyjąć”                

5. Były dyskusje o ważnej roli odgrywanej przez wątrobę, nerki, nadnercza i jelita w utrzymaniu dobrego 
stanu zdrowia. Praktycy, podczas leczenia chronicznych chorób, powinni pomyśleć o dodatkowych 
remediach, które mogłyby zrównoważyć jeden czy więcej tych organów. Na przykład, przeładowanie 
toksynami wątroby może wywołać powiedźmy raka piersi, mózgu i krwi; niestrawiony pokarm w 
jelitach powoduje zapalenie układowe, wywołujące takie choroby, jak autyzm, choroba Alzheimera, 
cukrzycę typu1, otyłość; wadliwe działanie nadnerczy prowadzi do cukrzycy, nadciśnienia, depresji 
itp.     

6. Bardzo ważnym przesłaniem jest to, że nasze geny nie są na stale zaprogramowane, czyli mogą one 
ewoluować w zależności od środowiska, głównie od wpływów tego, co otrzymujemy za 
pośrednictwem pięciu zmysłów. Stąd ważne jest, że możemy dokonywać właściwych wyborów. 

7. Istotne jest, aby edukować pacjentów o znaczeniu dobrej diety, medytacji, ćwiczeń, snu, uważności, 
robieniu rzeczy radosnych. Jednak ważne jest, aby odroczyć sugestie dotyczące diety, aż lekarz 
ustanowi relację z pacjentem; każdy nieostrożny nacisk na wstępnej rozmowie może zniechęcić ich 
do stosowania Wibroniki.                                            

8. Kilka specyficznych kombo przygotowanych przez praktykowi i wysoko efektywnych i korzystnych dla 
ich pacjentów są podane niżej:       

 

 Cortisol combo: NM36 War + NM45 Atomic radiation + NM113  Inflammation + SM2 Divine 
Protection + SM5 Peace & Love Align + SM6 Stress + SR324 X-ray + SR348 Cortisone 

 Energy combo: NM2 Blood + NM12 Combination 12 + NM45 Atomic radiation + NM48 
Vitamin Eye Comp + NM63 Back-up + NM67 Calcium + NM86 Immunity + OM1 Blood + OM28 
Immune System + BR1 Anaemia + SM2 Divine Protection + SM5 Peace and Love Align + 
SM6 Stress + SM26 Immunity + SM41 Uplift + SR216 Vitamin E + SR223 Solar plexus + 
SR225 Throat + SR256 Ferrum Phos + SR281 Carbo Veg + SR306 Phosphorus + SR324 X-
ray + SR360 VIBGYOR + SR361 Acetic Acid + SR494 Haemoglobin + SR509 Marrow + SR529 
Spleen + SR561 Vitamin Balance 
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 Travel tonic: CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 
Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 Emergencies 

9. W przypadku alergij, skoro system immunnologiczny osłabiony, należy dodać CC12.1 Adult 
tonic i CC12.4 Autoimmune diseases do regularnych kombo, jak CC4.10 Indigestion na alergie 
pokarmową, CC19.2 Respiratory allergies and CC21.3 Skin allergies, to okazało się udanym. 

10. Praktycy z USA uznali, że nozody zrobione z anty-alergicznych leków, lokalnych pyłków, alergenów 
pokarmowych, plwociny są bardzo efektywne w łagodzeniu symptomów. Wibroremedia muszą być 
brane przez dłuższy okres czasu (czasami przez miesiące) do całkowitego wyleczenia.  

11. Praktycy dzielili się jak ciągłe odczuwały obecność Boga w czasie leczenia chorych. Nie było to tylko 
pocieszające, ale także bardzo inspirujące. 

12. Głównym problemem dla wielu praktyków było to, że dużą liczba pacjentów nie zgłaszała wyników. 
Tutaj ważne jest, że pacjent otrzymuje kartę wskazującą czas i datę następnego spotkania i podkreśla 
się, że powinien poinformować z wyprzedzeniem, że nie może przyjść na spotkanie. 

Om Sai Ram! 

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


