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Z biurka Doktora Jit K Aggarwala 
Drodzy Praktycy
Mam nadzieje i ufam, że cieszyliscie potężnym Mahashivratri i mogę teraz świadczyć o jego zaletach w
waszym życiu. W jednym z Jego dyskursów na Shivaratri Swami powiedział “Nie możecie odkryć
przyczyny waszego cierpienia. Więc dzialajcie merytorycznie. Rozwijajcie świete uczucia. Służcie bliżnim.
Podążanie tą ścieżka jest oddaniem”. On apeluje do nas, aby podążali Jego śladami, podejmując slużbę
w wioskach i obszarach slumsow gdzie proszą o podstawowych potrzebach. On Sam praktykowal to w
Swoim dziecinstwie…Sathya Sai Speaks Volume 32 part-1
Niech te slowa i uczucia zachęcają i inspirują naszą decyzję, aby uczynić z niej naszą przewodnią zasadę
życia. Wykorzystajmy nasze rubieże, zwiekszajac nasz program badawczy, ponieważ musimy trymac się
koła innowacji w ruchu. Zgodnie z naszym celem na rok 2017, jak i z naszym ostatnim biuletynem,
będziemy rozwijać zorganizowane nami badania nad możliwościami leczenia oraz środki zaradcze dla
roślin i zwierząt. Zamierzamy wspołpracować ze sporą populacją grup testowych i kontrolnych. Wymaga
to odpowiedniego środowiska i ofiarnych badaczy. Proszę wszystkich, którzy zainteresują się zwierzętami
i dobrem roślin, aby łaskawie zglosić się i przesłać mi e-mail o waszym zainteresowaniu w tym zwrotnym
projekcie.
Jestem glęboko wdzięczny za zgłoszenie, że Swami obsypał ogromną łaską program wibroniczny, czyniąc
go integralną częścią Kliniki Zdrowia w Instytucie Wyższej Medycyny Śri Sathya Sai w
Whitefield, Bengaluru, który rozpoczał się w przeddzień Mahashivratri, 23 lutego 2017 roku.
Postęp duchowy i doskonałość wibro są głęboko splecione – nie można osiągnąć znaczącego postępu
jako praktyk bez uregulowaniego życia duchowego. Z przyjemnością informuję, że nasi praktycy z Kerali
zorganizowali obóz Sadhany pierszego dnia Nowego 2017 roku w szpitalu Sai w Shormnur w Kerali. To
było doniosłe wydarzenie dla wibroników w Kierali. Gorąco zachęcamy do regularnego prowadzenia takich
inspirujących obozów Sadhany na regularnej osnowie na całym świecie w celu rzucenia światła na
znaczenie zdrowia duchowego w życiu praktykującego. Z entuzjazmem doceniamy to wspaniałe
przedsięwzięcie!
W tym wydaniu tematem naszego zdrowia jest “woda”, jak mówi Sai “woda jest właśnie życiem
człowieka”. Opisujemy niesamowite właściwości wody w artykule na temat odwodnienia i jak temu
zapobiec; myślę, że znajdziecie to bardzo interesującym i pouczającym, zwłaszcza że to jest tuż za
rogiem. Opisujemy takoż czterech z naszych bardzo młodych praktyków, którzy stosunkowo niedawno
powiązali się z wibroniką. Naprawdę zachęcamy do zobaczenia ich enuzjamu, co znajduje
odzwierciedlenie w ich wynikach i dotknęło życia wielu pacjentów.
Wierzę, że kiedy zanurzasz się w nasiąkniętej bogatej zawartości, będziesz inspirowany zwracaniem
uwagi na słowa Swamiego, “Miej wysokie ideały. Staraj się unosić się. Dąż do najwyższego celu:
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Boga”. …Mahashivratri discourse, Brindavan 7 Mar 1978. Kochająca Prawda o Boskości jest w istocie
naszym najwyższym celem, którego, mamy nadzieję, wibroniczna sewa pomoże nam osiągnąć.
W miłosnym służęniu Sai
Jit K Aggarwal

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

 Historie chorób z użyciem kombo 
1. Wielokrotne udary, utrata słuchu i pamięci 03535...USA
Praktyk odwiedził 89-letniego pacjenta niedawno wypisanego ze szpitala. Człowiek wyraził chęć brania
wibrośrodków z powodu niskiej energii, dwuletniej utraty słuchu (trzeba było praktycznie krzyczeć jemu do
ucha) i jednoletniego łagodnego osłabienia pamięci (na przykład zapominania konkretnych nazw i
pewnych wydarzeń). Nie brał żadnych leków na te choroby. W ciągu ostatnich kilku lat cierpiał na ciche
ataki serca i kilka przejściowych ataków niedokrwiennych (TIA lub mini-udary). Od tego czasu brał leki
rozrzedzające krew, ale to doprowadziło do przewlekłej anemii z krwawieniem do jelit. Rezultatem była
częsta hospitalizacja (co 2-3 miesiące) w celu podtrzymania poziomu hemoglobiny przez infuzję krwi. Miał
też trudności z chodzeniem i staniem bez wsparcia i wymagał pełnoetatowego opiekuna.
W dniu 2 listopada 2015 roku pacjentowi podano następujący środek: #1. CC3.5 Arteriosclerosis +
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain &
Memory tonic + CC20.3 Arthritis…2rd
On kontynuował przeciwzakrzepowe leki podczas wibroleczenia. Po upływie miesiąca dodano kombinację
na ubytek słuchu:
#2. CC5.2 Deafness + #1...2rd
Po dwóch tygodniach praktyk dowiedział się, że pacjent od dziesięciu lat zażywał leki na wysokie ciśnienie
i cukrzycę. Średnio jego BP było 125/75, ale jego glikohemoglobina była 8,7%, wskazując na wysoki
poziomu cukru we krwi pomimo alopatycznych tabletek. Więc następujące kombo dodano dla pokrycia
tych 2 schorzeń:
#3. CC3.3 High Blood Pressure + CC6.3 Diabetes + #2...2rd
W dniu 15 stycznia 2016 roku podczas spotkania towarzyskiego, wszyscy byli mile zaskoczeni jego
poprawą. Dwie jego córki poinformowały praktyka, że ich ojciec miał problem z siedzeniem przez ponad
dziesięć minut; był przyzwyczajony do leżenia lub spania w swoim łóżku większą część dnia i nocy.
Jednak, podczas tego spotkania towarzyskiego w ich domu, które obejmowało wiele różnych działań,
trwających do późnej nocy, oni byli podekscytowani, gdy zobaczyli jego siedzącego i cieszącego się
całych pięć godzin. Znaczącą poprawę obserwowano i zauważono przez wiele osób podczas tego
wydarzenia. Jego syn zdziwił się z powodu odnowionej uwagi, skupienia, pamięci i poprawy słuchu,
świadczącego o jego krytyce przedstawienia. W kwietniu dawka #3 obniżona do 1rd. W czerwcu 2016
roku jego słuch polepszył się na 80% a jego pamięć i poziom energii osiągnęly 100%.
On kontynuował branie leków alopatycznych jak na cukrzycę tak i na wysokie BP razem z wibroniką. W
grudniu 2016 roku test glikohemoglobiny odzwierciedlał poprwę poziomu cukru we krwi, gdy jego odczyt
spadł do 6.25%. Obecnie pacjent chodzi bez asystenta, ale przy pomocy wsparcia. Większość czasu
rozmawia, ogląda telewizję i czyta książki w siedzącej pozycji.
Od 30 stycznia 2017 roku pacjent pozostaje w dobrym stanie. Po rozpoczęciu wibroleczeniu nie był
hospitlizowany nawet przez jeden dzień w ciągu ostatnich piętnastu miesięcy. Jego rodzina przypisuje to
w całości do wibroniki, bo jest to jedyna zmiana w jego łekach; wszystkie pozostałe leki są takie same
przez dekadę czy coś takiego. Ten imponujący sukces przyniósł praktykowi sześć nowych pacjentów z
rodziny i przyjaciół tej starszej osoby.
Komęntarze syna pacjenta:
Przez ostatnie pięć lat ogólny stan zdrowia mojego ojca spadał, chociż przez większość życia cieszył się
bardzo dobrym zdrowiem. Jest bardzo uduchowiony i ma olbrzymą wiarę w Boga, a w jego młodszych
latach powszechnie pomagał wielu ludziom, zapewniając darmowe leki homeopatyczne. Wszyscy byliśmy
mile zaskoczeni, że nagle nastąpiła znaczna poprawa jego słuchu i jego pamięci. Poziom jego
hemoglobiny utrzymuje się bardzo dobrze (jak wskazują ostatnie badania krwi) bez potrzeby żadnej
hospitalizacji od momentu rozpoczęcia wibroleczenia. Ponadto, ogólny stan jego zdrowia poprawił się i on
cieszy się znacznie lepszą jakością życia. Jest krzepki, zdrowy i wykonuje wzystkie swoje czynności
samodzielnie, czego nie zdarzało się wcześniej.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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2. Lęk, strach, ataki paniki

03535...USA

30-letni człowiek skontaktowł się z praktykiem z powodu jego silnego lęku, napadów paniki i depresji,
które on miał co najmniej w ostatniej dekadzie, ale nasiliwszymi się w ostatnich dwóćh latach. Kiedy jest w
tłumie, przerażające myśli o śmiertelnym ataku nękają go i obawia się, jak jego rodzina poradzi sobie, jeśli
on umrze. Konsultacja u psychiatry nie bardzo pomogła. Podczas ataków lęku jego ciśnienie krwi wzrosło
do 160/80, tętno przyśpieszyło i oddychanie stało się utrudnine oraz czuł zawroty. Te epizody nabierały
intensywności przez ostatnie pięć miesięcy, kiedy jego żona urodziła ich pierwze dziecko i wystąpiły
komplikacje podczas porodu. Nie potrafiłby podzielić się swoimi zmartwieniami z nikim, nawet z żoną i
matką. Nie skupiał się na pracy i stale odczuwał lęk i zmartwienie. Czuł się beznadziejnie i zastanawiał
się, czy kiedykolwiek wyjdzie z tej piekelnej udręki, o której powiedział, że “nie życzyłby jej nawet
największemu wrogowi”. Zwierzył się, że zawsze był przerażony, nawet jako dziecko. Stracił ojca w
dzieciństwie, a jego matka była niespokojną, bojaźliwą osobą skłonną do depresji. Pacjent nie dostawał
żadnych leków.
On otrzymał następujące kombo 10 lutego 2016 roku:
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2
Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain
disabilities…3rd
Pacjent był monitorowany co tydzień, a po dwóch tygodniach czuł się znaczne lepiej. Po kolejnych trzech
tygodniach miał 90% poprawy lęku, strachu i ataków paniki. Jego wahania ciśnienia były mniej intensywne
w granicach 135/80.
W kwietniu 2016 roku środek zmieniono włączając kombo na nadciśnienie:
#2. CC3.3 Blood pressure + #1...TDS
Pod koniec szóstego tygodnia był kompletnie uwolniny od stałego lęku i strachu. W sierpniu ciśnienie
wróciło do normy 120/80. Po czterech miesiącah doświadzył 100% poprawy, będąć uwolninym od
wszystkich objawów. Wdzięczny pacjent powiedział, że jemu było trudno w to uwierzyć, bo on nie miał
dużęj wiary w wibronikę na początku. Jego rodzina była zdziwiona cudowną przemianą, od niespokojnego
wraku do spokojnej, pogodnej osoby. Uwagi takie jak “czy naprawdę nie boisz się?” od jego żony
kierowano do niego z niedowierzaniem. Pacjent czuł się pewnym i energicznym przez cały dzień. Będąc
uwolninym od lęku i strachu, jego umysł był czysy i on mógł łatwo jego skupić na pracy. Zgodnie z ostatnią
kontrolą w styczniu 2017 rou, u niego nie było żadnych nawrotów z jego wcześniejszych problemów i on
kontynuuje #2 3rd. Dodatkowo, jest leczony na niedawno diagnozowaną przez praktyka Achalasię.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Hemoroidy, nietrzymanie stolca, zespół podrażninego jelita, refluks żołąkowo-przełykowy
01001...Uruguay

74-letni człowiek z 15-letnią historią krwawienia hemoroidów (które było tak silne, że musiał używać
podkładek) i nietrzymaniem stolca, odwiedził praktyka 20 czewca 2016 roku. U niego takoż diagnozowano
zespół podrażninego jelita ZPJ i żołądkowo-przełykowy refluks tylko miesiąc wcześniej.
Był leczony następującym kombo:
#1. CC3.2 Bleeding disorders + CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion +
CC12.1 Adult tonic…3rd
Pacjent nie brał żadnych leków w związku ze swoimy problemami. Do 27 czerwca krwawienie całkowicie
ustąpiło. Była 20% poprawa symptomów ZPJ. Nie stwierdzono jednak poprawy w nietrzymaniu stolca u
pacjenta.
W dniu 13 lipca kombo zmieniono na:
#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC15.1 Mental & Emotional tonic +
#1…3rd
Praktyk, pod kierunkiem jej mentora, dostarczyła również informacji na temat ćwiczeń wzmacniającyh
mięśnie odbytu w celu uniknięcia nietrzymania stolca, robionych kilka razy dziennie przez pacjenta, które
on wykonał. A 9 sierpnia pacjent miał 90% poprawy po leczeniu nietrzymania stolca i ZPJ i był niemal
całkowicie wolny od wszystkich problemów. Kontynuuje branie #2 3rd. W dniu 17 stycznia 2017 roku
dawkę zredukowano do 2rd przez 2 tygodnie. W dniu 31 stycznia nastąpiła dalsza redukcja do 1rd.
Jednak był nawrót krwawienia. Dawkę natychmiast zwiększono do 2rd, oczywiście, było za wcześnie na
redukcję do 1rd. Krwawienie ustąpiło i pacjent dalej czuł się dobrze, bez żadnych nawrotów jego
problemów. On kontynuuje branie środka 2rd.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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4. Alergiczny nieżyt nosa, niestrawność, niepokój 01001...Uruguay
49-letnia dama cierpiała na alergiczny nieżyt nosa przez ostatnie 32 lata, niestrawność ze wzdęciami,
wzdęty brzuch, bółe głowy i problemy emocjonalne, odkąd rozwiodła się w 2014 roku, więc przyszła do
praktyka. Czuła się niepewnie, zaniepokojona i zmęczona cały czas odkąd rozwiodła się. Obficie żywiła
się na pocieszenie i dla swojego uspokojenia. Pacjentka nie była leczona w przeszłości i nie brała
żadnych leków. W dniu 26 września 2016 roku ona dostała leczenie następującym kombo:
Trawienne i emocjonalne problemy:
#1. CC4.1 Digestive tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC10.1
Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.3 Addictions +
CC15.4 Eating disorders + CC18.1 Brain disabilities…3rd
Alergiczny nieżyt nosa:
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5
Sinusitis...3rd
Pacjentka nie robiła wizyt kontrolnych lub telefonów do praktyka przez ponad dwa miesiące. W dniu 10
grudnia zwróciła się aby uzupelnić swoje wibroremedia, które miały wkrótce zakończyć się. Zażywała
remedia regularnie i zrobiła duże postępy. Ona miała 100% poprawy niestrawności i problemów z
oddechem od początku listopada. Poczuła się takoż spokojniejsza, bezpieczniejsza i bardziej stabilna, a
bóle głowy występowały rzadko. Przy następnym spotkaniu 16 stycznia 2017 roku pacjentka stwierdziła,
że czuje się dobrze, bez nawrotu żadnego z symptomów; więc dawka remediów była zredukowana do
2rd. W dniu 7 lutego ona poczuwała się naprawde dobrze. Zaplanowano, aby zredukować dawkę w
połowie lutego do 1rd na miesiąc, a potem leczenie przerwać.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Oczy – swędzenie, pieczenie 01001...Uruguay
57-letnia dama miała swędzenie, pieczenie i męczenie się oczu przez ostatnie 4 lata. Ona spędzała wiele
godzin za komputerem i to mogło być przyczyną jej problemów. Od 4 lat była leczona alopatycznie. Jej
były przepisane anty-alergiczne leki i nawilżające krople do oczu, które nie pomogły, ale ona wciąż je
brała.
W dniu 8 sierpnia 2015 roku była leczona następującym kombo:
#1. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC7.1 Eye tonic + CC7.3 Eye infections + CC7.6 Eye injury +
CC15.1 Mental & Emotional tonic…3rd
Pacjentka kontynuowała branie alopatycznych kropli do oczu wraz z wibro. Do 18 sierpnia miała 20%
poprawy wszystkich objawów. Po pięciu tygodniach było 80% poprawy. A 15 grudnia pacjentka odczuła
kompletne ustąpienie wszystkich jej problemów z oczami. Ona odstawiła alopatyczne leczenie i
kontynuowała branie wibroremediów 3rd. Mogła wykonywać swoją pracę na komputerze bez żadnych
problemów. W dniu 29 grudnia 2015 roku dawkę obniżono do 2rd na dwa tygodnie, potem do 1rd na
kolejnych dwa tygodnie, schodząc do 3rt aż do 15 lutego 2017 roku. Dalej czuje się dobrze i nie było
nawrotu żadnych symptomów.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Nadmierne ciepło ciała 11577...India
W dniu 4 kwietnia 2016 roku 35-letni pacjent przyszedł ze skargą na nadmierne ciepło ciała prez ostatni
miesiąc. Jego praca wymagała od niego dużo podróżowania w letnim upale. Ciepło powodowało ból
brzucha, utratę ruchomości i nieznośne pieczenie całego ciała. Pacjent używał dużo płynów, ale problem
utrzymywał się. Nie miał żadnego leczenia na te dolegliwości.
Był leczony następującym kombo:
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies...3rd
Po dwóch dniach nadmierne ciepło ciała ustąpiło i on poczuł się na 100% w normie.Przy następnej
kontroli po czterech tygodniach, był doskonale zdrowy. Jako środek ostrożności brał środek 3rd do końca
lata. Radził sobie dobrze przy kolejnym zgłoszeniu się po kilku miesiącach.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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7. Uszkodzenia klatki piersiowej 11578...India
28 kwietnia 2016 roku babcia przeprowadziła swoją dziewięcioletnią wnuczkę do praktyka, z powodu
bólów w klatce piersiowej. Cztery miesiące wcześniej, w szkole, ona była uderzona piłką co spowodowało
obrzęk wokół sutka i ból w klatce piersiowej. Nie konsultowana z lekarzem i chciała dostać wibroleczenie.
Jej zastosowano następujące kombo:
CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC20.2 SMJ
pain + CC20.7 Fractures...4rd
Po tygodniu obrzęk wokół sutka kompletnie ustąpił, ale 50% początkowego bólu utrzymywało się. W
następnym tygodniu dziewczynka kompletnie wyzdrowiała i nie miała bólu. Ją poproszono kontynuować
branie remedium 2rd przez dwa tygodnie. Jak tylko pacjentka poprwiła się, środek wycofano.
Komentarz wydawcy:
Skoro ból w klatce piersiowej był spowodowany urazem, to leczenie serca w tym kombo nie stosowano.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Depresja kliniczna 02799...UK
61-letnia dama cierpiała na depresję kliniczną przez ostatnie dwadzieścia lat, kiedy przyszła do praktyka 6
sierpnia 2016 roku razem z mężem, który był lekarzem. Widzieli efekty wibroniki na swoich znajomych i
czuli, że to była ich ostatnia nadzieja. Jej mąż opisał ją jako nieśmiałą, speszoną w towarzystwie, z
obsesywno-kompulsywnym zaburzeniem (OKZ) i kilkoma fobiami. Nawet wpadała w panikę na widok
torby podróżnej. Ogólnie rzecz biorąc, w ich codziennym życiu nie było normalności i szczęścia. Chociaż
na zewnątrz ona nie wykazywała poważnych problemów umysłowych lub emocjonalnych, wydawała się
nieśmiałą dla praktyka i rzadko mówiła. Wykazywała oznaki niepokoju i dyskomfortu podczas omawiania
tej sytuacji.
Jej leki alopatyczne włączały Citalopram 10mg na depresję i Quetiapine 200mg, zwykle stosowane w
leczeniu schizofrenii lub choroby afektywnej dwubiegunowej. Pomimo stosowania tych leków jej stan
psychiczny pogorszył się w ciągu ostatnich dwóch lat.
Nastę;ujący środek ona dostała:
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic +
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic +
CC18.1 Brain disabilities...4rd
Po trzech tygodniach mąż zawiadomił, że nastąpiła 25% poprawa jej mentlnego stanu i ona czuła się
nawet troche radosna. Będąc lekarzem rodzinnym i świadomym skutków ubocznych stosowanych leków
dla żony, starał się je zmniejszyć. Praktyk zalecił zmniejszenie ich o 10%, kontynuując wibroleczenie w
dawce 4rd.
W ciągu następnych dziesięciu dni odczuła 30% poprawy, a leki alopatyczne zmniejszono o15%.
Dwa tygodnie później odnotowano 50% poprawę. Była szczęśliwa i spotykała się z członkami rodziny bez
strachu. Więc jej leki alopatyczne zredukowano o 20% od dawki początkowej.
Minęło jeszcze dwa tygodnie i polepszenie było na 60%. Alopatyczne leki zredukowano na 25% od
początkowej dawki. Ona powiedziała praktykowi, że praca domowa znowu stała się przyjemna.
Jeszcze po dwóch tygoniach pod koniec października poczuła się o 70% lepiej i bardziej zaangażowała
się w pracę domowa i aktywność spoleczną. Leki alopatyczne obniżono do 50%.
Po kolejnych trzech tygodniach miała 90% polepszenia. Jej zachowanie stało się normalne, co dało 75%
redukcji leków. W dniu 2 grudnia 2016 roku, w krótkim odcinku czterech miesięcy, poczuła się 100%
lepiej, nawet krzycząc, że nigdy nie była taka szczęśliwa w swoim życiu. Jej kompleks niższości pozostał
w przeszłości. 16 grudnia podzieliła się wspaniałymi nowościami z praktykiem, że ona całkowicie
pozostawila leki alopatyczne. Mąż był zdumiony i pod glębokim wrażeniem, że w tak krótkim czasie
uzdrowienie było kompletne, w tym odstawienie wszystkich alopatycznych leków. Wibroremedia były
zredukowane do 3rd na dwa tygodnie. A w styczniu 2017 roku ona jest na zredukowanej dawce 2rd i
będzie kontynuowala ją przez kolejnych sześć miesięcy dla uniknięcia nawrotu.
Komentarz praktyka:
Widziałam wiele takich pomyślnych przypadków, ale ten szybko był rozwiązany, bo mąż odgrywał ważną
rolę w jej uzdrawianiu. On monitorował wszystkie leki i środki wibroniczne z miłością i troską, a takoż z
uwagą.
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Komentarz wydawcy:
Dodano tonik dla wątroby, aby zająć się stłumionym gniewem, a środek przeciwawaryjny i tonik na nerki
dodano, aby zadbać o strach.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Chroniczny kaszel, choroba lokomocyjna 11570...India
15-letnia dziewczyna cierpiała na chroniczny kaszel od dzieciństwa i przyszła do praktyka 12 lipca 2015
roku. Wypróbowała alopatyczne i homeopatyczne leczenie w przeszłości, ale miała tylko chwilowe
polepszenie i kaszel trwał. Jej ojciec takoż cierpiał na ten sam problem i podejrzewano, że to mogą być
jakieś alergeny w otoczeniu lub pacjentka mogła złapać zakażenie od ojca. Ona była leczona
następującym kombo:
Na przewlekły kaszel:
#1. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergency + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.7
Throat chronic…3rd
Pacjentka nie brała żadnych innych leków, kiedy zaczęła wibroleczenie. Po trzech tygoniach nastąpiła
75% poprawa. Ponieważ to był bardzo stary problem, to środek był brany w tej samej dawce aż do 25
grudnia, kiedy pacjentka zgłosiła kompletne ustąpienie kaszlu. Dawka była zredukowana do 2rd na dwa
tygodnie, potem znowu obniżona do 1rd na jeden miesiąc i następnie przerwano stosowanie remedium 10
lutego 2016 roku.
25 grudnia 2015 roku pacjentka zgłosiła, że ona wybiera się na wakacje ze swoimi rodzicami i martwi się,
bo ona jest bardzo podatma na chorobę lokomocyjną od dwuletniego wieku i potrzebuje leczenia. W
przeszłości ona wypróbowała niektóre domowe środki, które nie były pomocne. Miała mocne nudności i
wymioty, jeśli coś zjadła podczas podróży, więc ona prosto nie je nic w podróży. Pacjentce było
zastosowano:
Na chorobę lokomocyjną:
#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.1 Travel sickness
Ona była poproszona o przygotowanie środka w wodzie i branie co 15 minut podczas calej podróży. W
ciągu nastąpiwszej podróży chorowała tylko jeden raz, a w podróży powrotnej nie doświadczyła nudności i
była w stanie jeść i pić normalnie. Pacjentkę poproszono stosować remedium według przepisu
kiedykolwiek ona podrożuje, a następnie ona nie doświadzała żadnej choroby w czasie podróży. W
czerwcu 2016 roku ona odbyła długą siedmogodzinną podróż drogową bez zastosowania środka
zaradczego i nie odczuwała żadnej choroby.
Przy ostatnim spotkaniu w grudniu 2016 roku ona była uwolnina od kaszlu przez rok bez żadnego
nawrotu. Nie doświadczała takoż choroby lokomocyjne i nie wymiotowała i nie czuła nudności. Ponadto,
nie spotyka problem podczas jedzenia, nawet gdy zaprzestała brania środka.

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

 Profil Praktyka 

Praktyk 03535...USA z doktoratem inżynerii chemicznej jest naukowcem z zawodu. Odkąd trafił do owczarni
Swamiego w swoim dzieciństwie, był świadkiem wielu programów.
prowadzonych prze Organizację Sai. Uczestniczy w działaniach 3 skrzydeł
swojego centrum Sai i osobliwie jest bardzo aktywny w nauczaniu SSE.
Inspirowany ideałami Sai, ten praktyk zawsze miał silne pragnienie
świadczenia usług. Najpierw pomagał zorganizować bezpłatne obozy medycne
w US dla osób bez ubezpieczenia medycznego. To okazało się bardzo
zadowalające; wciąż pragnął prostszej, tańszej i skutecznej metody
dostarczenia leków potrzebującym pacjentom. Wibronika Sai okazała się do
rzeczy! Po raz pierwszy usłyszał o wibronice w swoim ośrodku na początku
2015 roku od kolegów. Zdając sobie sprawę z jej potencjału, złożył natychmiast
wniosek o uzyskanie wstępnego szkolenia jako praktyk stowarzyszony AVP w październiku 2015 roku.
Szybko osiągnął stopień pełnego praktyka w maju 2016 roku i wreszcie jako starszy praktyk SVP w
październiku 2016 roku. Odczuwa, że Swami wysłuchał jego modlitwy, błogosławiwszy go wibrosewą.
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Początkowo jako praktyk, on postanowił leczyć tylko 91 chorych w ciągu jednego roku w 91 urodziny
Swamiego. Zauważył, że zastanawiał się, czy może spełnić ten cel mieszkając w odległym rejonie Stanów
Zjednoczonych, bo mało kto zna wystarczająco dużo osób, które mogą być skłonne rozważyć branie
leków energetycznych. Oferowanie środków z całą miłością i współczuciem przyciągnęło wiele
potrzebujących pomocy. Oni przyjeżdżali nawet z daleka. Ale on nadal był daleko od swojego osobistego
celu. Dzięki modlitwom, on miał okazję zaproponować to leczenie wielu ludziom w Indiach, kraju swoich
narodzin. Podczas dwutygoniowych wakacji w swoim rodzinnym mieście we wrześniu 2016 roku, wygłosił
prezentację lokalnemu prezesowi Centrum Sai i wielu wielbicieliom, pokazując im wideo o wibronice i
książkę o 1-szej Międzynarodowej Konferencji o Wibronice Sai. Prawie nie spodziewając się 20 osób na
tej jednoosobowej prezentacji, ku swojemu zdziwieniu, miał dużą liczbę ich, przyciągniętych do małego
obozu w jego mieszkaniu. W trakcie tej podróży on leczył ponad 140 pacjetów.
Ten praktyk był pobłogosławiony w leczeniu różnorodnych chorób, takich jak kwasota, alergia, czewonka,
lęk, zapalenie stawów, astma, nadciśnienie, cukrzyca, padaczka, grypa, zamrożony bark, dna
moczanowa, niedoczynność tarczycy, niestrawność, problemy z nerkami, migreny, ataki paniki, łuszczyca,
rwa kulszowa, zapalenie kręgosłupa, udar, drżenie i zapalenie jelita grubego. Większość tych przypadków
leczono z sukcesem. Nie mając żadnego doświadczenia medycznego, nie wyobrżał i nie marzył, że
mógłby leczyć nawet jednego pacjenta. Jest przytłoczony radością i wdzięcznością dla Swamiego, będąc
świadkiem złagodzenia tak dużego cierpienia tak wielu ludzi.
Oto niektóre z uzdrowień wyróżniająćych się w jego zapiskach:
1. Jednego razu, matka z 13-letnią córką, przyszły do praktyka wyrazić swoją wdzięczność. Jej córka,
cierpiąca od ciężkiej astmy, potrzebowała inhalatora od wczesnego dzieciństwa, była całkiem uwolniona
od inhalatora po kilku miesiącach wibroleczeniu. Wcześniej ona była za słaba, aby ćwiczyć lub bawić się,
a teraz ćwiczy karate. 2. Pacjent cierpiał na czerwonkę przez 26 lat i stosował restrykcyjną dietę
wpływającą na ogólny stan zdrowia. Po tym, jak brał leki wibroniczne przez trzy miesiące, wszystkie jego
dolegliwości ustąpiły. Teraz ma możliwość żywić się nawet w restauracji bez żadnych problemów. 3.
Przez wiele lat pacjentka miała trudności z zajściem w ciążę i cierpiała na poronienia w 2013 roku i znowu
w 2016 roku. Pogrążona w smutek przez drugie poronienie, ona bała się, że poczęcie w ogóle jest
nimożliwe. Praktyk przesłał po poczcie wibrośrodki w listopadzie 2016 roku i ona zajszła w ciążę zaraz po
2 miesiącach w styczniu 2017 roku. Jej radość nie znała granic.
2. Osoba cierpiąca na ataksję mózgową od ponad trzech lat z ciężkimi problemami chodu i mowy
znacznie poprawiła się po przyjęciu wibrośrodków przez dwa miesiące. 5. W przypadkach cukrzycy
obserwowano zdumiewającą poprawę, u wieliu osób zredukowano poziom cukru do normy; niektóre z
nich odstawili insulinę przy wibronicznym leczeniu. 6. Praktyk i cała jego rodzina zauważyli znaczne
wzmocnienie ich układu odpornościowego, kiedy stosowali wibroleczenie (poprzednio oni brali
wielokrotnie alopatyczne środki) na nawracające przeziębienia i grypę, nękające rodzinę. Teraz takie
objawy znikają w ciągu jednego dnia, a nawet godzin po zastosowaniu remedium.
Paktyk dzieli się dwoma incyndentami o niezwykłych uzdrowieniach przy transmitowaniu wibrośrodków
przez SRHVP.
1. Poczas swojego warsztatu szkoleniowego na SVP dowiedział się od swojej żony o dalekim krewnym na
oddziale intensywnej terapii, a teraz na respiratorze, bo jego żywotność nie powróciła do normy po
wstawieniu stenta przy blokadzie tętnicy. Remedia transmitowano przez dwa dni
kursu treningowego, a później z domu przez kilka następnych dni. Pacjent stał się
stabilnym i był wypisany ze szpitala. Jego krewni stracili nadzieję i odczuwali, że
wyzdrowienie było cudem, który oni przypisali wibronice.
2. Niedawno zespół transmitujący poprosił praktyka o przejęcie jednego
przypadku 12-letniego chłopczyka, cierpiącego na guz mózgu. On był na oddziale
intensywnej terapii kilka dni, guz rozprzestrzenił się w mózgu. Według matki, miał
dreszcze i nudności. Nie mógł mówić, nawet nazwać swoje imię, nie był w stanie
rozpoznać rodziny i tylko odpowiadał na niektóre polecenia od lekarzy. Praktyk
transmitował stale i następnego dnia pacjent rozmawiał. Został przeniesiony do
normalnego pokoju, a po 2 dniach wypisany. Transmija trwała i stan zdrowia
pacjenta znacznie polepszył się. Pewnego dnia matka przyniosła kartkę, na której
młody chłopak stworzył obraz Swamiego wykonany przez niego z nasion oraz napisał notatkę, w której
zawarł podziękowania dla praktyka. Była to rzadka,nieoczekiwana i bardzo cenna chwila dla praktyka,
który otrzymał w ten sposób takie prawdziwe i autentyczne wyrażenie miłości i wdzięczności od dziecka.
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Podczas robienia remediów praktyk zawsze śpiewa Sai Gayatri. Trzymając środek w ręku, medytuje i
wizualizuje klepsydrę, w której Swami znajduje się w górnej części i przekazuje swoją uzdrawiającą
energię do pigułek poniżej. On odczuwa, że to wyłącznie tylko Swami, który leczy pacjentów, więc stara
się być jego skromnym narzędziem, poddając się Jemu. Uważa, że jego praktyka wibroniczna poprawiła
jego ogólna osobowość, czyniąc go bardziej pokornym, kochającym, troskliwym, współczującym, pewnym,
pracowitym, zdyscyplinowanym i oddanym Swamiemu.
Uważa wibroniczną sewę za skuteczną duchową sadhanę, dźwigającą i zadowalającą, indukującą
zadowolenie i radość, ilekroć on wspomina uśmiechnięte twarze pacjentów uwolnionych od ich chorób i
cierpienia. Dla niego takie zdarzenia są znaczenie bardziej zadowalające i satysfakcjonujące niż
jakiekolwiek osiągnięcia zawodowe czy wynagrodzenie pieniężne.
Przypadki do publikacji :
 Wielokrotne udary, utrata słuchu i pamięci
 Lęk, strach, ataki paniki

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktyk 01001…Uruguay z Ameryki Południowej kochała Boga z ogromnym oddaniem
od wczesnego dzieciństwa. Jako pięciolatka, ona miała piękną wizję Matki Boskiej.
Jednak, aktywnie zaczęła swoją podróż duchową w wieku 21 lat, a dwa lata
później ona usłyszała o Sai Babie od swojego nauczyciela jogi. Natychmiast
intuicyjnie zrozumiała, że On jest boskim nauczycielem, który pomógłby jej na
drodze do samorealizacji. Sześć lat później, w grudniu 2009 roku, udała się do
Prashanti. W tym czasie jej życie rozpadło się; ona przechodziła przez separację
międzyludzką, a także rozwiązała restaurację, której była właścicielką razem z
dwoma partnerami, w miejscu jej pracy. Poczuła się beznadziejnie zagubiona i
poprosiła Babę o darshan z całego serca, prosząc o prowadzenie.
Tuż po darshanie urugwajski przyjaciel z grupy, z którą podróżował, poprosił ją o pomoc argentyńskiej
pani z tłumaczeniem jakiejś pracy uzdrawiającej. Kiedy ona weszła do pokoju i zobaczyła Doktora Jit i
pani Hem Aggarwalów, wykonujących ich sewę po wibronice, to odczuła intensywnie i głęboko, że to było
tym, co chciała robić w swoim życiu. Baba odpowiedział cudownie na jej serdeczną modlitwę. Ale z
powodu braku czasu, ona nie mogła odbyć treningu podczas tej podróży. Jednak jej miłość do wibroniki
była tak silna, że codziennie myślała o powrocie, aby pomóc w przesyłaniu wibroniki, aby być częścią
pracy po wibronice i doświadczać radości sewy.
W grudniu 2011 roku wróciła do Prashanti Nilayam i ponownie złożyła wniosek o szkolenie wibronicne, ale
została odrzucona, bo pracowała oficjalnie jako terapeuta akupresury. Nadal chętna trenowania ukochanej
wibroniki, musiała pogodzić się, że przydzie jej czas. W międzyczasie kontynuowała pracę z akupresurą i
poznała wspaniałego człowieka, a ich chłopak urodził się w 2013 roku.
W listopadzie 2015 roku starsza pani z Urugwaju, która była leczona przez 5 lat tym lekarzem, otrzymała
wskazówki za pomocą wahadła, że jej maszynkę i książki itp ona dostanie. Natychmiast skontaktowała się
z Doktorem Aggarwalem! On przesłał jej aplikację i ona musiała zdecydować, czy kontynuować
akupresurę czy pójść za wezwaniem serca, a więc, wybrać wibronikę. Zastanawiała się nad tym i jednej
nocy Baba pojawił się w jej śnie i z całkowitą jasnością pokazał jej, że sewa za pomocą wibroniki jest
drogą dla niej. Wtedy wiedziała bez wątpienia, że ma zrezygnować z akupresury. Skoro decyzja była
podjęta, to ona otrzymała maszynkę SRHVP, a takoż inne materiały od starszego praktyka, który odszedł
w następnym miesiącu!
Nasz praktyk zrobiła szkolenia internetowe dla FVP, a w czerwcu 2016 roku udała się do Londynu na
praktyczne warsztaty i otrzymała pudełko 108CC z remediami. Odtąd pracuje z sercem pełnym
wdzięczności dla Pana, że wybrał ją jako Jego instrument w tej pracy. Jest zapaloną uczącą się, spędza
dużo czasu na pracy z wibroniką, mimo tego, że jest młodą matką. W ciągu krótkiego okresu sześciu
miesięcy widziała już ponad siedemdziesięciu pacjentów z różnymi problemami zdrowotnymi, począwszy
od zapalenia stawów, chorób skórnych, zaburzeń trawienia, problemów z sercem i chorób psychicznych.
W imponującym przypadku uzdrowienia 78-letni człowiek miał ostry epizod zapalenia pęcherza
moczowego, gdzie miał gorączkę i częste oddawanie moczu. Zaczął natychmiast zażywać antybiotyki, ale
nie odczuł żadnej poprawy nawet po 10 dniach. Kiedy praktyk dała jemu wibroremedia, wszystkie jego
objawy ustąpiły w ciągu 24 godzin. On wrócił do normalnego życia.
31-letnia pani doktor odczuwaą stałą kolkę w brzuchu i zaparcia, zmieniające się na częstą biegunkę
przez pięć miesięcy. Wszystko zaczęło się od problemów emocjonalnych w rodzinie. Jako lekarz ona
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myślała, że diagnozą mogłaby być choroba trzewna, ale postanowiła nie stosować leków alopatycznych.
10 dni brała wibroremedia, poczuła się na 80% lepiej, a po dwóch tygodniach całkiem wyzdrowiała.
Ona miała wiele podobnych przypadków cudownego uzdrowienia i zawsze miała kilka przypadków na
zapas. Wielu jej wdzięcznych pacjentów zostało pobłogosławionych pełnym uzdrowieniem.
Przypadki do publikacji :
 Hemoroidy, nietrzymanie stolca, zespół podrażnionego jelita, refluks przełyku
 Alergiczny nieżyt, niestrawność, niepokój, uważność
 Oczy – swędzenie, pieczenie

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktycy11577 & 11578…India praktykowały wibronikę od marca 2016 roku,
jak w tak i poza Puttaparthi. Mąż jest doktorem z chemii, a żona
magistrem w naukach humanitarnych i takoż magistrem komunikacji
technicznej.
Kobieca połówka tej szczęśliwej pary po raz pierwszy dowiedziała się
o wibronice w 2015 roku przez przyjaciela rodziny i od razu wynikło
zainteresowanie. Ona jest troskliwym i kochającym guru BalVikasa, z
którym dzieci w Puttaparthi i okolicznych wioskach dzielili się swoimi
problemami zdrowotnymi. Czuła, że wibronika może być Boskim
narzędziem, które pomoże uczniom w ich problemach zdrowotnych,
więc odczuła mocną determinację do nauki i praktykowania tego
systemu. Mimo, że mąż o tym słyszał jakieś 9 lat wcześniej, to stał się dociekliwy tylko wtedy, gdy żona
zaczęła studiować na kursie. Był podekscytowany, gdy dowiedział się, że wibroremedia pomagały nie
tylko w leczeniu dolegliwości, ale były nieszkodliwe, bez skutków ubocznych, bo nie miały chemikaliów.
Oboje zrobili e-kurs i uczestniczyli w 4-dniowych warsztatach praktycznych, aby stać się pomocnikami
praktyków. Zaledwie pięć miesięcy później, po spełnieniu wszystkich wymagań, otrzymali awans na
pełnych wibropraktyków w sierpniu 2016 roku.
Z błogosławieństwami Bhagawana, od kwietnia 2016 roku prowadzą regularnie obozy wibronicznego
zdrowia dwa razy w tygodniu w pobliskiej wiosce Yenumulapally. Do tej pory pomogli ponad 500
pacjentom głównie z różnymi ostrymi dolegliwościami, takimi jak przeziębienie, kaszel, gorączka, bóle
głowy, udar slonecny, biegunka, z imponującymi wynikami. Leczyli takoż różne chroniczne dolegliwości,
takie jak migreny, bóle pleców, zapalenie nerek, astma, infekcje oczu i uszy, bóle w kolanach,
nieregularny okres, alergie skóry, zaburzenie odżywiania i nietrzymanie moczu.
W początkowej fazie swojej praktyki skorzystali z wytycznych od mentorów i innych starszych praktyków.
To pomogło im więcej zrozumieć o różnych schorzeniach i odpowiednich opcjach dla remediów. Wkrótce
zauwżyli, że zaufanie pacjentów do nich znacznie zwiększyło si/e, kiedy oni zaczęli dochodzić do głównej
przyczyny choroby, zwłaszcza w przypadku napięcia emocjonalnego, wynikającego z obecnych i
przeszłych okoliczności..
Para doświadczyła skuteczności środków wibronicznych we własnym stanie zdrowia, co zmniejszyło ich
zależność od leków alopatycznych. Przy tym oni czują się bardzo szczęśliwi. Mąż wyeliminował w końcu
trwajcą trzy i pół roku alergię na orzechy. Ku jego całkowitemu zdumieniu w ciągu 2 miesięcy brania
wibrośrodków on pozbył się alergii i mógł szczęśliwie konsumować wszystkie orzechy, które jemu się
podobały. Wcześniej przez kilka lat był leczony lekami ajurwedycznymi przez blisko 6 miesięcy, a takoż
homeopatycznymi około roku, co spowodowało niewielką poprawę jego kondycji. Żona takoż polega tylko
na wibronice na jej własne dolegliwości.
Oboje czują się bardzo błogo praktykując ten system, który zapewnia im poczucie zadowolenia i dobrego
samopoczucia. Przede wszystkim, cenią sobie satysfakcję, której doświadczają widząc poprawę u swoich
pacjentów i odzyskanie zdrowia. Czekają, aby stać się Starszymi Praktykami Wibroniki w celu lepszego
służenia swoim pacjentom, nie tylko pod względem pomagania im, ale takoż w rozwijaniu boskiej misji
błogosławiionej Wibroniki Sai.
Obecnie obaj uczestniczą w pracach administracyjnych. Żona współpracuje z zespołem pomagającym w
formatowaniu biuletynów. Mąż uczestniczy w pracach podwykonawczych zaangażowanych w mobilizację i
koordynowanie praktyków przy inicjacji Wibroniki Sai w Sathya Sai Hospitals w Puttaparthi i Whitefield.
Słodka i pozytywna trwająca podróż wibracyjna tej młodej i energicznej pary praktyków stanowi kolejny
inspirujący przykład dla innych młodych praktyków.
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Przypadki do publikacji :
 Przegrzanie ciała
 Uszkodzenie klatki piersiowej

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

 Kącik odpowiedzi 
1. Pytanie:Odkryłem, że jeśli wkładam 5 tabletek w 200 ml wody przy dawce 3rd lub niższej, woda staje
się nieświeża zanim środek wyczerpał się. Czy jest alternatywa?
Odpowiedź: Zależnie od klimatu i środowiska woda mogłaby stać się stęchłą po 3-7 dniach. Z tego
powodu naszą nową dyrektywą jest rozpuszczenie 3 tabletek w 100 ml wody i utrzymywanie pojemnika
zamkniętym. Oczyszczona woda wytrzyma trochę dłużej. Nawiasem mówiąc, po przytrzymaniu leku pod
językiem przez jedną minutę, najlepiej przemieszczać ją w ustach przed połknięciem.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Pytnie: Jeśli wstrząsamy butelkę z pigułkami czy wodę za każdym razem przed użyciem jej, czy
uczyni to remedium bardziej efektywnym?
Odpowiedź: Tak, potrząsanie lekiem 2-3 razy jest trochę podobne do pobudzenia osiadłej mocy, która
mogła nie działać. Uważajcie, aby nie potrząsać za mocno, bo potencja remedium może zmienić się!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Pytanie: Aby przygotować krople do oczu czy nosa (dodając 3 tabletki lub jedną krople kombo do 100
ml wody), czy mogę użyć wody z kranu? Używałem tylko wody destylowanej, która wytrzymuje 4 tygodnie
i okazało się, że jest to bardzo skuteczne, zwłaszcza w przypadku zaćmy?
Odpowiedź: Jeśli jesteście zadowoleni używając wodę destylowaną, to róbcie tak. Dopuszcza się
użycie oczyszczonej/butelkowanej wody, ale ona przetrwa tylko tydźień lub dwa. Nie używajcie wody z
kranu, nawet jeśli jest ona pitna, ponieważ w wielu miejscach woda jest poddawana recyklingowi z
użyciem środków chemicznych, które mogą zakłócić działanie wibro. Takoż może spowodować
podrażnienie oczu. Wodę z kranu należy gotować 20 minut, potem schłodzić przed robieniem kropli.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Pytanie: Kiedy pacjent ma 100% poprawy, czy mogę zredukować dawkę z 3rd od razu do 1rt?
Odpowiedź: Nie, nie powinniśmy przejść od razu z 3rd do 1rt. Dla gwarancji, że objawy nie wrócą,
najlepiej obniżać dawkę powoli, schodząc do 1rd, potem 3rt, do 2rt i w końcu do 1rt. Tę procedurę redukcji
należy przestrzegać we wszystnich chronicznych przypadkach. Jdnak w ostrych przypadkach, w
zależności od sytuacji, możemy nawet redukować z 3rd do 1rd na kilka dni przed wycofaniem remedium.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Pytanie: Leczyliśmy niektóre przypadki bólu pleców i mięśni. Pacjenci są bardzo szczęśliwi dzięki
leczeniu. Po ustąpieniu bólu onie nie chcieli redukować stopniowo dawkę do 1rt, a nalegali na stosowaniu
1rd. Czy jest to do zaakceptowania?
Odpowiedź: U starszych pacjentów można kontynuować 1rd, ale u młodych sugeruję powoli obniżać
do 1rt, używając to jako profilaktyka.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Pytanie: Jeśli w czasie nasilenia objawów wskutek 1st typu oczyszczania pacjent decyduje się brać
alopatyczne leki dla ulgi razem z wibro, czy będzie to nieproduktywne dla jego leczenia?
Odpowiedź: Nie, ponieważ leki alopatyczne są w pełni zgodne z metodami wibracyjnymi. Ten ostatni
będzie kontynuował pracę na subtelnym poziomie, podczas gdy lek alopatyczny może leczyć na poziomie
fizycznym.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Pytanie: W przypadku ostrych chorób, jeśli objawy pogorszyły się po początku wibroleczenia, czy
wskazuje to na oczyszczanie?
Odpowiedź: Generalnie, nie oczekujemy zobaczyć oczyszczanie w ostrych przypadkach. Skoro ostra
choroba wstąpiła do ciała, objawy te będą się pogarszać, chyba że zostaną odpowiednio leczone. Nawet
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jeśli odpowiednia wibracja zastosowana, to może minąć jakiś czas, aby zadziałał, ale w międzyczasie
objawy mogą wydawać się gorszymi. Oczywiście, w takich przypadkach nie oznacza to oczyszczania.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Pytanie: Czy mogę podać inne kombo, gdy pacjent stosuje miazmat?
Odpowiedź: Nie, wibroleczenie nie powinno być stosowane trzy dni przed i 3 dni po braniu miazmatu
na chroniczne problemy. W międzyczasie można podać inny zestaw. Podczas leczenia ostrych
problemów nie należy podawać miazmatu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Pytanie: Rozumiem, że muszę ładować moje pudełko 108CC co dwa lata z Master Box trzymanego w
Prashanthi Nilayam (PN).Jeśli moje pudełko jest przeterminowane dla ponownego naładowania i nie
mogę przyjechać, czy w tym celu mogę zrobić 108 kombo za pomocą Sai Ram Healing Vibration
Potentiser.
Odpowiedź: Istnieje możliwość dla praktyków posiadających maszynkę Sai Ram potentiser zrobić 108
kombo samodzielnie. Jednakże w każdym z tych kombo znajduje się dodatkowy wymiar, a to jest
lecznicza energia Bhagawana Sri Sathya Sai Baby. Została ona dodana, gdy kombo zostały pierwotnie
wykonane z przewodnictwem i błogosławieństwem Bhagawana. Od tamtej pory kombo Master Box w PN
są regularnie aktualizowae i ponownie zasilane Siłą Pola energetycznego Baby, która jest równie potężna
jak zawsze była. Dowodem na to są niezliczone wyleczenia i uzdrowienia, ponad oczekiwania, otrzymane
od praktyków przez lata. Praktycy, którzy nie mogą przyjechać do PN, mogą skontaktować się z lokalnym
koordynatorem dla doładowania swoich pudeł.

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


Boskie slowa Mistrza Uzdrowiciela 
“Złe myśli i złe słowa pojawiają się w umyśle. Jednocześnie są dobre myśli i dobre uczucia.
Dopiero gdy złe myśli i uczucia wykorzenione, człowiek może mieć dobre zdrowie. Wiele chorób
ma swoje pochodzenie w myślach, które wypełniają umysł. Złe myśli powodują niestrawność,
wpływają na serce, powodują zmiany ciśnienia; zmartwienia są przyczyną wielu chorób
psychicznych. Cukrzyca i choroby płuc wynikają z przyczyn umysłowych.”
…Sathya Sai Baba, “The power of the Lord's name” Discourse, 25 November 1998
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-05.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Dziś niestety mówią o służbie spolecnej na wiele sposobów w naszym kraju. Ten rodzaj usług
często zasługuje na nazwę „fasadowa praca” a nie “socialna praca”. Jest wielu przywódców,
którzy chcą robić pracę socjalną. Zabierają kijek do miotły i zamiatają ulicy, dzwonią do fotografa i
zdobywają swoje zdjęcia, kiedy trzymają kij do miotły, i dbają o to, aby zdjęcie pojawiło się w
gazecie. Nigdy nie należy wchodzić w ten rodzaj promocji. Nigdy nie należy rozwijać takiego ego.
Wszelkie służenie powinno pochodzić z twojego serca.”
…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

*****************************************************************************
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Ogłoszenia 
Nadchodzące warsztaty
 India Puttaparthi: AVP Warsztat 17-21 Marca 2017, kontakt Lalitha at elay54@yahoo.com lub telefon
08555-288 377
 Poland Wroclaw: Narodowy odświeżający seminar 25-26 March 2017, kontakt Dariusz
na wibronika@op.pl
 France Dordogne: Odświeżający i AVP warsztat 3-4 czerwca 2017, kontakt Danielle na
trainer1@fr.vibrionics.org
 India Puttaparthi: AVP Warsztat 10-14 lipca 2017, kontakt Hem na 99sairam@vibrionics.org
na trainer1@usa.vibrionics.org

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

Dodatek


1. Porady zdrowotne

Woda i zdrowie Część-1 – Cuda wody!
Aby zrozumieć wodę, należy zrozumieć wiele o kosmosie, o cudie Natury, i o samym Życiu. Po pierwsze,
musimy wiedzieć o wodzie i jak możemy przekształcić nasze życie! Woda, wspólny, najbardziej
niesamowity element, glorifikowany jako święty przez Wedy, szeroko badany przez naukowców. Woda
jest częścią naszego codziennego doświadczenia. Widzimy, pijemy, używamy wodę codziennie.
Wszystkie aspekty życia wymagają czystej wody. Czy możemy zyć bez wody?
1. Planeta Ziemia jest głównie wodą
Woda jest obecna na planecie jako jeden z pięciu podstawowych elementów {panchabhutas), inni to Ziemia,
Ogień, Powietrze i Przestrzeń (Eter). Woda zajmuje około 72% naszej planety. Podobnie ludzkie ciało,
składające się z tych samych elementów i ma 72% wody2. Rośliny i zwierzęta zawierają ponad 60% wody
objętościowo. Jest to główny składnik prawie wszystkich form życia.
2. Bóg nakazuje
“Woda, którą pijemy jest darczyńcem życia. Kwestia pochodzi od Shivy. To święte” –
Baba4. Apah Suktam w 9 wersetach w Rig veda (10.9) uwielbia i błaga wodę jako źródło życia i energii;
jest to lek, używany z szacunkiem, zawsze z modlitwą w celu ochrony i odżywiania się. „Duża część wody,
którą pijemy, jest wydalana jako mocz. Minimalna część wody staje się praną (siłą życiową). Dlatego
natura żywności i wody, którą pzyjmujemy, decyduje o naszym charakterze. Tylko poprzez kontrolowanie
jakości naszego pożywienia i wody możemy osiągnąć boskość.”…Sathya Sai Baba, quoted from Vision of
Sai vol-2 by Rita Bruce, p234
3. Woda ma unikalne właściwości
Nauka mówi nam, że woda to tylko atomy wodoru związane z tlenem, a zatem ma unikalne właściwośi
elektrochemiczne. Naturalnie istnieje w trzech stanach: stałym, ciekłym i gazowym. Bez jej unikalności nie
byłoby życia na tej planecie. Woda jest niezbędna zarówno jako rozpuszczalnik, w którym wiele ciał
rozpuszcza się i stanowi istotną część wielu metabolicznych procesów wewnątrz organizmu.
4. Woda może odpowiadać i reagować1,6-8
Woda ma zdolność kopiowania i zapamiętywania informacji i może być energetyzowana; jako taka ma
zdolność uzdrawiania. Woda odpowiada i reaguje na myśli, słowa i muzykę, odpowiednio zmieniając
swoją fizyczną strukturę. Zanieczyszczoną wodę można oczyścić modlitwą i pozytywną wizualizacją i
odwrotnie. Zostało to udowodnione przez eksperymenty z krysztalikami wodnymi w 90-ch latach przez
Masaru Emoto, japońskiego autora, badacza, fotografa i przedsiębiorcę. On wystawił wodę na różne
słowa (mówione i drukowane), obrazy, wideo, muzykę i modlitwę, potem szybko zamroził i zbadał
estetyczne właściwości uzyskanych kryształów dokładną fotografią mikroskopową. Odkrył, że mrożona
woda z kranu lub stojąca czy zanieczyszczona woda tworzy asymetryczne kryształy nieprzejrzyste,
podczas gdy woda deszczowa, woda z czystych strumieni i rzek, z lodowców i woda ze świętych miejsc
na całym świecie tworzyła piękne kryształy. Odkrył takoż, że woda poddana pozytywnym wibracjom
poprzez dźwięk, myśl, skrypt itd. wykazała wizualnie “przyjemne” symetryczne kryształy, podczas gdy
woda wystawiona na negatywność dała zdeformowane mrożone struktury. Prof. Emoto mówi, że
pozytywne słowa uduchowują wodę, która ujawnia życie w sposób najbardziej harmonijny i pełny.
Formacja kryształów w odpowiedzi na Miłość i wdzięczność jest wspaniałością. Jeśli myśli mogą działać
na wodę, wyobrźcie sobie, co nasze myśli mogą zrobić nam!
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Chociaż naukowy świat jest podzielony w ocenie jego eksperymentów, inne w swoich eksperymentach
wzmocniły dowód cudownych właściwości wody i niesamowitej pamięci9-11.

5. Woda – Ciekły komputer z pamięcią fotograficzną!
Dokument Pamięć wody10 zrealizowany w 2014 roku prze laureatę nagrody Nobla ukazuje niesamowitą
fotograficną pamięć wody, pokazując jak klastery wody działają jak karta pamięci, umożliwiająca
zapisywanie i przechowanie informacji. Wydaje się, że struktura cząsteczkowa wody jest ważniejsza niż
jej skład chemiczny. Woda pamięta zanieczyszczenia, nadużycia chemiczne, nasze emocje, preferencje i
awersje. Przestępstwa występują, gdy ludzie często przeklinają. Jak traktujemy wodę, tak zmienia się jej
stan. Woda chrzcielna z kościołów podczas testów po służbie miała potężną stabilną structure. Woda
może otrzymywać i przekazywać sygnały. Można wpłynąć na wodę subtelnymi energiami nawet z
odległości 10000 km.
Pamięć wody stosowana w homeopatii, aby zrobić remedia silnieszymi dzięki kolejnemu rozcieńczeniu i
potrząsaniu substancji do poziomu, w którym nie ma śladu substancji w remedium, a jedynie pamięć
substancji pozostanie zachowana w remedium bez powodowania szkodliwych skutków ubocznych.
6. Pamięć wilgotności gleby11 – nowe unikalne badania
NASA w USA gromadzi dane z kosmosu, powietrza, lądu i morza, aby zwiększyć zrozumienie naszej
planety na rzecz poprawy życia i zapewnienia naszej przyszłości. Naukowcy z Masaczusetskiego Instytutu
Technologii (MIT) w Cambridge i laboratorium NASA pracują nad szacowaniem pamięci gleby na
poziomie 2 cali (5cm) powierzchni ziemi od 2015 roku. Pamięć wilgoci gleby jest śledzona przez ich
badania może pomóc w modelowaniu klimatu Ziemi, prognozowaniu pogody i monitorowaniu wzrostu
upraw rolnych.
7. Rzeczna woda
Kluczem do zdrowia jest traktowanie wody z szacunkiem. Przez negatywne emocje i myśli my
zanieczyszczamy wodę w naszym ciele. Obojętność może być jeszcze bardziej szkodliwa, jak pokazano
na zmieionym krysztalu utworzonym przez ingorowaną wodę. Dzięki myśli lub emocji możemy zmieniać
strukturę cząsteczkową wody bez mniany składu chemicznego. Nawet sposób patrzenia na szklankę
wody, trzymanie, picie, oferowanie komuś może mieć na nią wpływ, a z kolei na nas i innych12. Nasze
życie może być bardziej zdrowe, pogodne i błogosławione gdy
traktujemy wodę z szacunkiem, spokojem i troską. Szacunek
do wody może stać się formą “Kochaj wszystich, służ
wszystkim”, oferując naszą wdzięczność ludzkości i Planecie.
8. Połącz się z wodą, aby szerzyć MIłość i Wdzięczność
W pewnym sensie ruszamy wodę w naszym cielie. Jakość
wody wewnątrz nas jest więc bezpośrednio związana z typem
ludzkiej istoty, jaką jesteśmy13! To może wskazać, że jak długo
jesteśmy w mentalno-emocjonalnym uścisku sześciu wrogów:
pragnienia, złości, pychy, chciwości, przywiązania, zazdrości,
tak długo woda w nas, mózg i serce nie będą czyste. Możemy
oczyścić i naładować wodę w środku i wokół nas, lącząc się z
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nią z pozytywnością i Miłością i Wdzięcznością. W ten sposób wszechobecna woda we wszystkich
formach może być medium dla nas, rozpowszechniać pokój, miłość we wszechświecie; to powróci do nas
przez odbicie, reakcję i brzmienie.
9. Wibronika i woda
Wrodzona natura wody stanowi wskazówkę, dlaczego wibrośrodki wzięte lub dawane w wodzie działają
bardzej efektywnie i szybko. Co więcej, musimy skoncentrować się na pozytywnym nastawieniu umysłu
nie tylko podczas robienia, dawania i stosowania leku, ale takoż podczas picia odpowiedniej wody, aby
łatwiej wypłukać toksyny z organizmu.

Referencje i linki
Ukryte wiadomości w wodzie - Masaru Emoto, Atria Books Edition, 2005 http://isha.sadhguru.org/blog/video/the-5elements-of-existence-explained/
2. Woda ma unikalne właściwości: http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8a.html
3. Sathya Sai Speaks, Vol.27, 23rd November 1994
4. Rig Veda o wodzie: http://www.greenmesg.org/mantras_slokas/vedas-apah_suktam.php
5. Woda może odpowiadać i reagować: Eksperymenty Emoto z kryształami
wody: https://www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=emoto+water https://www.youtube.com/watch?v=Is8FE0RQo8A
6. Jaki sygnał powinni my znać –Akcent na myśli i takoż na kryształy
wody: https://archive.org/details/WhatTheBleepDoWeKnow_201601#
7. Pamięć wody :Naukowe dowody https://www.youtube.com/watch?v=59iuelCL0M
8. Pamięć wody – z 2014 Film o badaniach na wodzie - Professor Nobel Prize laureate Luc Montagnier ,Virologist, stosowanie
technologii Naukowca,, Jacques Benveniste który pierwszy wspomniał o pamięci
wody(1980s) https://www.youtube.com/watch?v=R8VyUsVOic0
9. NASA badania o pamięci wilgoci Memory http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6726
10. Sadhguru at Chennai IIT Woda ma Pamięć https://www.youtube.com/watch?v=6C1p4HUHlfE
11. Jesteśmy butelką Pamięci: https://www.ishafoundation.org/news/columns/Mystic-Mantra/2012/DeccanChronicle-22-Mar2012.pdf
1.

Woda i zdrowie Część-2 – Odwodnienie
1. Czym jest odwodnienie1-3
Prosto mówiąc, odwodnienie to znaczne zmniejszenie ilości wody w organizmie, które zakłóca normalne
funkcjonowanie. Może się zdarzyć każdemu.
Woda, zajmująca co najmniej dwie trzecie naszego organizmu jest żywotnym składnikiem dla zdrowia.
Odgrywa istotną rolę w ułatwianiu naszych funkcji. Zawiera substancje odżywcze dla komórek, reguluje
temperature, wspomaga trawienie, smaruje nasze stawy i oczy, utrzymuje zdrową skórę eliminując
toksyny, a także działa jak amortyzator.
Nasze ciało traci wodę, a także sole w naturalnym przebiegu procesów fizjologicznych, takich jak
oddychanie, wydalanie, codzienne czynności i warunki klimatyczne. Ciało ma takoż wyrafinowany system
zarządzania wodą i dostosowuje się do niego przez przesuwanie wody do potrzebujących komórek. Ale
ludzkie ciało nie ma systemu przechowywania wody i tłuszczu. Odwodnienie systemu występuje, gdy
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przekroczony jest próg, a równowaga wody jest zakłócona, posyłając niedostatecznie wody dla naszych
komórek i dla prawidłowego funkcjonowania naszych organów.
Pragnienie, nieoceniony wbudowany mechanism, jest sygnałem ciała do uzupełnienia, gdy traci się od 1
do 2% normalnej zawartości wody.
2. Jak dociera się do etapu odwodnienia3
Odwodnienie nie zawsze zdarza się nagle lub z powodu choroby. Może się zdarzyć, jeśli codzienne
spożycie jest niewystarczające. Jeśli ktoś nie zwraca uwagi na pragnienie lub nie rejestruje pragnienia z
powodu powtarzającej się obojętności, wynika odwodnienie. Stopniowe odwodnienie przez pewien czas
może prowadzić do różnych chorób przewlekłych.
Mogą wystąpić inne czynniki lub choroby. Odwodnienie dzieje się przy mnieszym piciu wody niż tej wody
traci, nie tylko w naturalnym przebiegu, ale także z powodu nadmiernej pracy czy ćwiczeń, narażeniu na
stres lub jakiejkolwiek choroby, takiej jak wymioty, biegunka, gorączka, częste oddawanie moczu, urazy
ciała itd. Regularne spżywanie zimnych napojów, jak koks czy kawa, czy suche rzeczy spożywcze
rzeczywiście drenuje ciało, w ten sposób powodując odwodnienie. Niektóre z tych czynników lub ich
kombinacja mogą po cichu prowadzić ciało do poziomu odwodnienia, skutkując wystąpieniem choroby.
Żaden inny płyn nie może dokądnie zastąpić ważne roli wody w utrzymaniu ciała nawodnionym, a nawet
mleko i soki!
3. Objawy/wskaźniki odwodnienia należy uwzględnić1-4
Zwiększone lub nagle ataki pragnienia, suchość w ustach, obrzęk języka, letarg, brak czujności,
osłabienie, zawroty głowy, kołatanie serca, zmieszanie, osłabienie, omdlenia, stężenie/zmniejszenie
stężenia moczu, bóle głowy, bóle brzucha, niskie ciśnienie krwi, sucha skóra, żółty do czerwonego kolor
moczu (normalny kolor moczu powinien być bezbarwny i jasnożółty). Należy pamiętać o kondycji ciała i
potrzebach nawodnienia. Zwiększenie spożycia wody odwraca odwodnienie, ale w ciężkich wypadkach
lub złożonych należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską!
Może być szkodliwe, jeśli próbujesz wyciszyć różne systemy sygnalizacji braku wody w organizmie lekami
lub produktami chemicznymi. To w dłuższej perspektywie może być szkodliwe dla komórek ciała.
4. Szczególna troska dla niemowląt i osób starszych1-2
Postrzeganie pragnienia może zmniejszyć się w miarę starzenia się. Bez odpowiedniej uwagi na
spożywanie wody u niemowląt, dzieci, osób w podeszłym wieku, sportowców i osób z przewlekłymi
dolegliwościami, oni podatni na odwodnienie. Rodzice i opiekunowie domowe muszą zwrócić uwagę na
ten aspect u ich niemowląt, dzieci, osób starszych lub pacjentów w domu.
5. Zapobieganie jest najlepsze: Bądź odpowiednio nawodniony!1-2
Ważne jest, aby być świadomym własnych potrzeb, decydować o ilości wody do picia, kiedy pić, i jak
pozostać wolnym od choroby! Będzie to różne dla każdej osoby zależnie od wieku, płci, stanu zdrowia,
klimatu, miejsca itp. Osoby mające problemy zdrowotne i/lub są na lekach czy leczeniu, powinny
zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem.
6. Sugerowany reżim/harmonogram spożycia wody przez znanego lekarza z Iranu, który leczył
pacjentów wodą zamiast leków, jest tutaj podkreślony jako szeroki podstawowy przewodnik3









Ciało spożywa blisko 1.5 do 2 litrów (6-8 szklanek) wody dziennie, aby wykonać podstawowe funkcje.
Picie 1 do 2 szklanek w ciągu dnia jest generalnie idealnym. Najlepiej pić wodę zanim odczuwa się
pragnienie.
Woda powinna być brana najpierw rano, aby skorygować odwodnienie po długim spaniu. Można
zacząć poranny reżim od jednej szklanki wody i stopniowo osiągnąć 3 szklanki przez miesiąc czy
dłużej, pijąc w uznanym czasie. Jako pierwszy produkt dnia, woda jest najskuteczniejszym środkiem
do wypłukania toksyn z organizmu i utrzymywania czystości wewnątrz. Należy zachować ostrożność,
aby nie przyjmować napoju, takiego jak herbata czy kawa co najmnie przez godzinę.
Picie wody jest ważne przed ćwiczeniami dla zapewnienia pocenia się.
Picie wody przed prysznicem jest wskazane dla tych, którzy są oszołomieni po prysznicu.
Wodę należy pić za półtorej godziny przed każdym posiłkiem aby przygotować przewód pokarmowy,
szczególnie u tych, którzy cierpią od chorób żołądka lub dyskomfortu.
Wodę należy pić od 2 do 3 godzin po posiłku, kiedy proces trawienia w żołądku jest ukończony. To
skoryguje odwodnienie spowodowane rozkładem żywności.
Wodę należy spożywać przy każdym pragnieniu – nawet podczas posiłków, choć w ograniczonej
ilości, wystarczającej dla zaspokojenia pragnienia.
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Szklankę wody należy wypić na noc przed pójściem do łóżka, aby uniknąć zawału serca.

7. Żywność z 70-80% wody jest ważna dla nawodnienia5
Istnieje pogląd, że należy unikać popijania wody przez cały dzień, ponieważ może to spowodować
zaburzenia równowagi w systemie wskutek nadmiernej absorbcji. Spragnionemu należy pić wystarczająco
dużo,aby zaspokoić pragnienie plus jeszcze 10-15% .
Można odpowiednio ustawić ciało, wystarczająco codziennie pić wodę, i spożywać produkty o wysokiej
zawartości wody, takie jak świeże ważywa i owoce, zwłaszcza w gorących warunkach pogodowych.
Zawartość wody w spożywanej przez nas żywności powinna być od 70 do 80%, tak, aby była zgodna z
proporcją wody w ciele
8. Wibroniczne środki zapobiegające odwodnieniu
Najbardziej odpowiednim wibrośrodkiem na utrzymanie właściwego poziomu wody w organizmie jest
NM34 Water Balance.
Przy korzystaniu z pudełka 108CC, w zależności od choroby i organu dotkniętego, można odpowiednio
wybrać jedna lub kilka kombinacji: CC3.1 Heart tonic, CC4.1 Digestion tonic, CC4.6 Diarrhoea, CC5.3
Meniere’s disease, CC7.3 Eye infections, CC12.1 Adult tonic, CC13.1 Kidney & Bladder tonic,
CC18.1 Brain disabilities, CC19.6 Cough chronic, i CC21.1 Skin tonic.
Używając maszynki SRHVP, wybierz jedną z opcji: NM2 Blood, NM5 Brain Tissue Salts, NM18 General
Fever, NM34 Water Balance, NM63 Back-up and NM75 Debility, w zależności od objawów.
Należy szukać pomocy medycznej niezwłocznie w ostrych i zagrażających życiu sytuacjach.
Referencje i linki
1.
2.
3.

4.
5.

https://www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=What+is+dehydration
http://articles.mercola.com/dehydration-symptoms.aspx
“Nie jesteś chory, jesteś spragniony po Dr F. Batmanghelidj MD, oparte na jego pionierskich badaniach nad rolą wody w ciele
i sposobem jej złagodzenia olbrzymego zakresu stanów zdrowia dzięki jego doświadczeniu w leczeniu pacjentów (Warner
Books 2003 edn).
http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coral-club/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf
http://www.ishafoundation.org/us/blog/the-power-of-water/

Treść oparta jest i inspirowana danymi pochodzącymi z różnych miejsc i książek, referowanych i
nie dotyczą sugestji lub zamiany i nie zastąpią medycznej uwagi i opieki.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Klinika Wibroniki Sai jest otwarta w SSSIHMS, Whitefield, Bangalore
Wibronika stale się rozwija, stając się lekarstwem przyszłości, jak oświadczył Baba w prywatnym
wywiadzie. W grudniu ubiegłego roku Dr Aggarwal otrzymał
wezwanie od Dyrektora głównego szpitala Sri Sathya Sai w
Bangalore z prośbą, czy mógłby ten przedstawić przegląd
wibroniki podczas sesji informatycznej na temat
zintegrowanej medycyny alternatywnej w Instytucie Sri
Sathya Sai wyższej nauki medycznej w Whitefield. Tuż
przed rozpoczęciem tego wydarzenia w Sylwestra, 31
grudnia 2016 roku w Hali Dhanvantri hall, agenda
programu została umieszczona na Boskich stopach w
pokoju Swamiego. Prawie natychmiast oba arkusze
papieru zostały namaszczone stosami vibhuti – naprawdę
wielkim błogosławieństwem dla nowej koncepcji
rozpoczęcia zintegrowanej terapii w tym szpitalu!
Zarówno Dyrektor SSSIHMS jak i
Superintendant SSSGH, mówili w dużej
mierze o znaczeniu terapii alternatywnej i
konieczności uczynienia jej integralną
częścią misji służby zdrowia Swamiego.
Poza Wibroniką Sai prezentowano trzy
kluczowe holistyczne terapię holistycznej
terapii - Tachyon, Access Bars i akupresurę.
Postanowiono uruchomić klinikę Wellness w
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SSSIHMS tak szybko jak możliwe. 19 stycznia 2017 roku, w rocznicę otwarcia SSSIHMS, broszurę dla
Wellness Clinic wydano przez sekretarza Centralnego Zarządu i przewodniczącego Ministra Zdrowia z
Karnataka, z udziałem członków Centralnego Zarządu i innych dygnitarzy.
23 lutego 2017 roku był przełomowym momentem w historii Wibroniki Sai jako wibroklinice, co oficjalnie
stała się częścią Wellness Centre otwartego w ten dzień SSSIHMS, Whitefield. W pomyślny dzień w
przeddzień Mahashivratri, Klinika została otwarta dyrektorem Szpitala zorganizowaną w OPD. Tak wielkie
było zainteresowanie wibroniką, że 5 pacjentów tego samego dnia było leczonych od rana, mimo tego, że
klinika wibroniczna miała startować 3 dni później. Łaska Swamiego i błogosławieństowo!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. VP odświeżającyj warsztat i seminar Świadomości, Nagpur
W naszym dążeniu do ponownego szkolenia praktyków i przenoszenie ich na równy poziom z
rygorystycznymi aktualnymi standardami zrobiono
szkolenie i seminarium na temat świadomości w Nagpur w
stanie Maharashtra. To zajęło wiele pracy u VT10375 razem
z koordynatorem w Nagpurze - SVP10228 aby organizować
seminar. Ci, którzy nigdy nie przeszli kursu
korespondencyjnego, chętnie i entuzjastycznie opowiedzieli
się za kurs internetowy. Ustalono procedury dla
komputerowych praktyków nie mających wiedzy, aby
uczestniczyć w kursie manualnym. Ta 2-dniowa sesja
wykonana przez VT10375 i SVP10001 z 29 zapalonymi praktykami (14 AVPs & 15VPs) w asyście.
Dodatkowo, 8 potencjalnych kandydatów, aspirujących do wibronicznej sewy Sai prezentowano 18-19
Feb 2017 roku.
Kurs obejmował wprowadzenie do wibroniki, znaczenie prowadzenia rejestrów pacjentów, pisanie historii
przypadków, najnowsze osiągnięcia w wibronice i wskazówki do skutecznego i efektywnego wykonania
wibrośrodków. Uczestnicy aktywnie działali na sesji na temat 21 kategorii skrzynki108CC i z podstawową
anatomią z praktycznego punktu widzenia.
Kurs kończył się ze wszystkimi praktykami testami i świetnie, po których wszyscy odnowili “Obietnicę
Bogu”. Bardzo cieszyli się z tego, że dr Aggarwal wezwał ich do sesji wyznaniowej, która przekształciła
się w wysoce interaktywną rozmowę telefoniczną z pytaniami i odpowiedziami oraz wyjaśnieniem
wszystkich wątpliwości. Sesja zawierała ważną wiadomość “Musisz zawsze pamiętać, że On jest
Uzdrowicielem, a ty jesteś Jego wybranym instrumentem.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Obóz sadhany dla praktyków, Kerala
Praktycy z Kerali zorganizowali pierwszy w historii obóz Sadhany, przeprowadzony w nowym roku 2017
przez Dr Anandamohan, koordynatora stanu medycznego działu SSSSO opiekuna Shormnur Sai Hospital
należącego do funduszu Kerali. On zwrócił się do zespołu wibro z 32 praktyków i podkreślił znaczenie
duchowości i osobistej sadhany w ich praktyce uzdrawiania. Wyróżniał go od uzdrawiania (odnosi się do
osoby) i kuracji (odnosi się do choroby), zauważając, że wymiar duchowy musi być obecny w celu
całkowitego uzdrowienia. Oznacza to, że każdy praktyk jest odpowiedzialny za własny rozwój duchowy.
System wibroniki został zainicjowany i pobłogosławiony przez Sathya Sai Babę, zapewniając jego
czystość i dobroczynność. Każdy praktyk musi dążyć do tego, aby być Jego czystym i miłującym
narzędziem w Jego rękach, a tym samym zwiększając skuteczność remediów. Musimy zrobić
wszystko,aby uświęcić nasze życie, co oczywiście przynosi korzyści każdemu z nas, a także tym, którzy
przychodzą do nas po pomoc. Rozmawiał szczegółowo o następujących aspektach:
1. Relacja ciała-umysłu-ducha i jej wpływ na zdrowie. Duchowo jesteśmy związani z całym
wszechświatem i wszechobecnym Boskim uzdrowicielem w każdym, uzdrowicielem głównym, który
jest podstawą i kluczem do zdrowia i opieki zdrowotnej. Zgranie i integracja ciała, umysłu i ducha i
porada pomaga mieć kontakt z Boskim uzdrowicielem.
2. Opieka duchowa jako integralna terapia uzupełniająca: można ją zapewnić wszystkim pacjentom jako
trzystopniową opiekę. W oparciu o pięć ludzkich wartości w codziennym życiu, program promuje
spokojny umysł i odprężone ciało, zachęcając do introspekcji. Prowadzi to do zmienionej percepcji, a
w konsekwencji do wyższego poziomu świadomości, a w konsekwencji do rozszerzonej świadomości
3. Duchowość w opiece paliatywnej: wsparcie duchowe zmniejsza ciężar chorób dla każdego, zwłaszcza
w fazie krytycznej i stadiach terminalnych. Jasne, duchowe zrozumienie oparte na Bhagawanie Babie
kierowanie i nauczanie o uniwersalnych wartościach jest wymagane i powinno być zrozumiałe dla
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każdego lekarza medycyny, niezależnie od obszaru ich pracy (alopatii, ajurwedy, homeopatii lub innej
terapii).
4. Opieka duchowa jako część profilaktycznej opieki medycznej: Zdrowy umysł jest najlepszy do
zapobiegania, a wiedza duchowa jest podstawą takiego umysłu. Umysłowa moc oparta na zdrowej
duchowości promuje i wzmacnia system immunologiczny, który naturalnie zwiększa ogólny stan
zdrowia i skuteczność profilaktyki zdrowotnej.
Wcześniej prezes (takoż stanowy koordynator 02090)
wibroniki uwagach cytował słowa Swamiego,
dotyczące Sadhany i wskazał, że nasze umysł i
intelekt powinni być wypełnione czystymi myślami i
miłością. To z kolei ułatwia praktykom skuteczniejsze
leczenie. W pożegnalnym słowie Dr Aggarwal
podsumował nowe zmiany w wibronice i takoż
pochwalił nowe inicjatywy. Przekonany o
podwyższeniu wyników, on podkreślił wagę nowego
nacisku na duchową naturę wszystkich uzdrowień. W końcu uczestnicy wyrazili ogromną ocenę tego,
czego się dowiedzieli, i wyrazili nadzieję, że takie obozy sadhany będą odbywały się często w najbliższym
czasie.
Om Sai Ram

Sai Vibrionics…towards excellence in affordable medicare - free to patients
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