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 Z biurka D-ra Jit K Aggarwala 
Drodzy Praktycy
Om Namah Shivaya! Błogosławieństwa dla wszystkich przed pomyślną okazją Maha Shivaratri. Swami
mówi, “Ludzie nie przychodzili tu jeść i spać; przybyli, aby poprzez zdyscyplinowane procesy
manifestować Boskość w sobie. Dlatego każdy nazywany jest indywidualnym (vyakthi), tym, który
wyjaśnia (vyaktha) moc (sakthi), która jest w nich – boską energię, która ich motywuje. W tym celu ludzie
zostali obdarzeni ciałem i inteligencją potrzebną do kontrolowania go i kierowania go do potrzebnych
kanałów działania. Musisz osiągnąć to poprzez stale dążenie do moralności i dobrych uczynków (dharmanishta i karma-nishta).” - Divine Discourse, Shivaratri, 1963.
Te słowa pięknie oddają istotę i cel naszego istnienia. Są również solidnym przypominaniem dla nas
wszystkich jak ważną role może odegrać wibronika w pomaganiu nam w realizacji celu naszego życia
oraz w jaki sposób możemy skierować naszą inteligencję i działania dla większego dobra naszych
czujących istot.
Jedną z takich błogosławionych dusz, która ucieleśniała tę piękną iskrę Boskiej energii, używając ją dla
dobra ludzkości, był Swami Ananda. Z wielkim smutkiem żegnamy się ze Swamidżim, który przyjął
Samadhi 24 stycznia w wieku 84 lat. Wraz ze Swamim Narayani (Mataji), Swami Ananda jest
współautorem wspaniałych podręczników o uzdrawianiu, które stanowią podstawę systemu wibroniki
uzdrawiania. Wspierał Mataji w jej duchowej podróży do wymyślenia i ustanowienia prostego,
wszechstronnego i skutecznego systemu opartego na Boskich wibracjach uzdrawiających. To, z ogromną
łaską I błogosławieństwami Sathya Sai Baby, przekształciło się w Wibronikę Sai. Byliśmy bardzo
błogosławieni, gdy Swamidżi zaszczycił nas swoją obecnością na Pierwszej międzynarodowej konferencji
w 2014 roku. Zawsze będziemy wspominać Swamidżi jako uosobienie prostoty i pokory.
Po sformalizowaniu struktury organizacyjnej rok temu (jak ogłoszono w tomie 11 nr 2 marzec-kwiecień
2020 roku), obecnie podnieśliśmy naszych byłych koordynatorów ds. Raportów miesięcznych do rangi
koordynatorów regionalnych (RC). W związku z ograniczoną rolą polegającą na gromadzeniu i przesyłaniu
raportów, RC mają teraz rozszerzony zakres obowiązków. Będą przewodzić rozwojowi wibroniki w swoich
rejonach z całkowitym nadzorem nad wszystkimi działaniami wibroniki. Będą działać jako łącznik między
dyrektorem skrzydła IASVP a praktykami działającymi na niższym szczeblu. Z przyjemnością informuję,
że 24 RC z Indii odbyło już drugą wirtualna konferencję odbywającą się co dwa miesiące. Konferencje te
doprowadziły do zbliżenia praktyków, na wspólnej platformie do zbierania danych, usprawnienia procedur
raportowania, pisania historii przypadków, a także zarejestrowania praktyków do IASVP i dystrybucji
Immunity Booster IB.
Poruszając temat IB, chociaż ogólna liczba przypadków Covid-19 zgłaszanych na całym świecie spada,
sytuacja pandemii jest daleka od zakończenia. Aczkolwiek dążenie do szczepień zaczęło się na dobre na
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całym świecie, w świetle pojawiania się i rozprzestrzeniania nowych szczepów wirusa, nie wiemy jeszcze
o jego skuteczności. Dlatego konieczne jest, abyśmy kontynuowali tempo, które wypracowaliśmy w
dystrybucji IB, a także kontynuowali branie IB nawet po szczepieniu. Kilku praktyków wyraziło obawy co
do tego, jak przeciwdziałać skutkom ubocznym szczepionki. Odnieśliśmy się do tego problemu w “Kąciku
odpowiedzi”, a także w “Dodatku” nr 2 tego biuletynu, wraz ze zaktualizowanymi kombinacjami
dotyczącymi zapobiegania i leczenia Covid-19.
Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęła się kampania „Rozpowszechniaj słowo” w Andhra Pradesh w
Indiach. Nasz zespół Wibroniki spotkał się z dyrektorem i innymi wydziałami uczelni dla kobiet w
Anantapur 6 lutego 2021 r. Następnie odbyło się wprowadzenie/rozmowa uświadamiająca na temat
wibroniki Praktykami 12051 & 02696 na zgromadzeniu 500 studentów. Na zaproszenie władz szkoły w
czwartek 11 lutego odbyła się dyskusja podsumowująca dla studentów. Zainteresowanie publiczności
było takie, że choć pierwotnie planowano na 15-20 minut prelekcję, to wydarzenie trwało półtorej godziny!
Praktyk 12051 jest w trakcie formatowania zespołu, aby rozszerzyć tę inicjatywę na inne szkoły i domy
starców w AP, jak i Karnataka.
Miło mi poinformować, że proces zamiany wcześniejszych warsztatów AVP na warsztaty wirtualne dobiegł
końca. Ta opcja zdalnego uczenia się dała nam możliwość wykorzystania talentu wielu nauczycieli jako
bezpośredniego rezultatu rozwiązywania ograniczeń logistycznych wynikających z odległości i podróży.
Pierwsze dwa warsztaty AVP wykonane przez naszego koordynatora w USA i Kanadzie w 2020 r. od
kwietnia do lipca i od września do listopada. Po sukcesach pierwsze 9-tygodniowe seminarium zrobiono w
Indiach 9 stycznia 2021 r. przez dwóch starszych nauczycieli i ma zakończyć się 2-dniowym warsztatem w
Puttaparthi. Wiele przemyśleń I planów poświęcono procesowi uczynienia ich warsztatami
wszechstronnymi i interaktywnymi z pokazami, odgrywaniem ról i uczestnictwem kwalifikowanych
praktyków z całego świata z ich bogatymi doświadczeniami w leczeniu pacjentów, zwierząt i roślin.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy zapisaliśmy kolejny rekord w Sewie Wibroniki Sai. W październiku 2020
r. mieliśmy szczęście, że było wezwanie i okazja do zapewnienia remediów dla około 10000 żołnierzy
rozlokowanych w różnych miejscach na terenach zasypanych śniegiem i żyjących w ogromnym stresie
psychicznym i emocjonalnym. Specjalny zestaw Combo był opracowany przez nasz zespół badawczy.
Opinie otrzymane od odbiorców tego kombo były niesamowite – wszystkie osoby dostawsze lek zgłosiły
ogólny pozytywny stan samopoczucia. Szczegóły podane w „Dodatku” nr 4 tego biuletynu.
Moi Drodzy bracia i siostry, na zakończenie życzę wam wszystkim błogiego Maha Shivaratri. Modle się,
abyśmy wszyscy zanurzyli w Shiwie i spędzili resztę życia na tej planecie w Anandzie. Mówiąc własnymi
słowami Swamiego “Wykorzystajmy tę rzadką szansę, tę wyjątkową okazję, zasłużoną wielu narodzinami
do samodoskonalenia.” – Divine Discourse, Shivaratri, 1965.
W kochającym służeniu Sai
Jit K Aggarwal

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

 Profile Praktyków 
Praktyk 11595…India jest inżynierem elektronikom, pracującą od ośmiu lat jako kierownik administracyjny w
swojej rodzinnej firmie. Na szczęście, Urodziła się w rodzinie wielbicieli Sai, od młodych lat uczęszczała
na zajęcia Balvikas (Wychowanie duchowe Sai), uczestniczyła w programach kulturalnych, a później
pomagała matce w ich prowadzeniu. Uważa, że wszystko to w ogromnym stopniu przyczyniło się do
rozwoju pewności siebie i umiejętności wystąpień publicznych.
Zainteresowanie terapeutki naturalnymi sposobami utrzymania rodziny w zdrowiu pojawiło się po
wyleczeniu jej córki z alergii i częstych chorób powszechnych za pomocą naturopatii. Później zgłębiała
informacje zdrowotne, studiowała i eksperymentowała z domowymi lekarstwami, a także dzieliła się tą
wiedza z rodziną i przyjaciółmi. We wrześniu 2017 r. dowiedziała sie w swojej grupie medytacyjnej o
Wibronice Sai, natychmiast połączyła się z tym systemem uzdrawiania i spostrzegła, że to Swami kieruje
ją ku temu. Więc, w związku z tym została AVP w lutym 2018 r. i VP w październiku 2018 r.
Wykonuje sewę wibroniczna w domu i do tej pory leczyła ponad 300 pacjentów. Początkowo była
świadkiem wybitnych uzdrowień wśród rodziny. Jej mąż cierpiał na silny ból w stawach palców, możliwie z
powodu kontuzji przy grze w badminton; zdjęcie rentgenowskie ujawniło przerwę między stawami. Lekarz
stwierdził, że “nie ma lekarstwa” na ten problem, który należy leczyć wyłącznie środkami
przeciwbólowymi; wydawało się, że jest to zapalenie stawów, które z dużym prawdopodobieństwem
rozprzestrzeniło się na inne stawy. 22 lutego 2018 r. otrzymał: CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental &
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Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.7 Fractures...6rd. Poprawa wszystkich
objawów u pacjenta następowała stopniowo i do marca 2019 r.
był całkowicie wolny od bólu. Mąż powiedział, że to po prostu
cud, ponieważ nawet delikatny dotyk stawów sprawiał potworny
ból. Cierpiał przez tyle lat i zniknął całkowicie dzięki samej
wibronice. Jej 81-letni ojciec również doznał całkowitej ulgi od
bolesnych skurczów, które dręczyły go od lat. Kiedy miał upadek,
złamał ósme i dziewiąte żebro, to środek wibroniczny CC10.1
Emergencies + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures został
uruchomiony w ciągu pięciu minut. W szpitalu podano jemu
jedynie środki przeciwbólowe, ponieważ nie można założyć gipsu
na żebrach. Lekarz prognozował, że przez trzy tygodnie będzie
odczuwał potworny ból. Ku zdumieniu wszystkich, trzeciego dnia
zaczął chodzić. Po trzech tygodniach lekarze byli zdumienie jego
postępami! Zwykle prześwietlenie wykonane po sześciu
tygodniach wykazało całkowite wyleczenie.
Praktykująca uzyskała doskonale wyniki w przypadku niektórych
kombinacji. Aby szybko złagodzić zmęczenie, ona używa CC9.1
Recuperation + CC12.1 Adult tonic. Zrobiła to początkowo dla
swojego mentora medytacji, który powiedział, wkrótce po przyjęciu remedium, że czuł, że może podnieść
słonia lewą ręką. W przypadku różnych bólów głowy, CC4.10 Indigestion + CC11.3 Headaches +
CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic okazał się bardzo skuteczny. W przypadku
przewlekłej chrypki gardła, CC18.5 Neuralgia + CC19.7 Throat chronic jest niezwykle korzystne. Kiedy
nie odniesie dużego sukcesu z różnymi kombinacjami, podanie CC10.1 Emergencies przynosi pożądany
rezultat, z wyjątkowym rezultatem w wielu przypadkach. Daje CC10.1 Emergencies w osobnej butelce,
zwłaszcza wysyłając ją kurierem. Dodatkowo korzyścią jest to, że inni członkowie rodziny mogą z niego
korzystać przy potrzebie.
Praktykująca uważa, że najważniejsze jest, aby połączyć się ze Swamim przed udzieleniem pacjentowi
konsultacji. Gwarantuje to, że zostaną wypowiedziane właściwe słowa i wybrane właściwe leki, a przez
praktykującą przepłynie miłość od Swamiego. Często jej pacjenci odczuwali wielką ulgę od stresu już po
rozmowie z nią, a czasem nawet ronili łzy. Początkowo rozmyślała nad swoimi krytycznymi przypadkami,
ale teraz nauczyła się oddawać je Swamiemu. Przywiązuje dużą uwagę do szczegółów podczas
rejestrowania historii pacjenta, co pomaga w dokładnym zrozumieniu przypadku, i ułatwia kontrolę. Z
nowymi pacjentami kontaktuje się regularnie przez kilka tygodni, a potem okresowo, co sprawia, że czują
się szczęśliwi, będąc pod opieką, a także daje jej możliwość monitorowania ich postępów. .
Healer poświęca czas na edukację pacjentów w zakresie zdrowego stylu życia. Zauważyła, że wielu
pacjentów nie pije dostatecznie wody, co samo w sobie znacznie przyczyniłoby się do rozwiązania
problemów. A takoż spożycie świeżych owoców, warzyw i codziennych ćwiczeń z kilkoma minutami
medytacji pomogłyby w szybszym wyzdrowieniu. Jest zdania, że wszyscy Praktycy sami muszą dokonać
odpowiednich zmian w stylu życia, aby zachować dobre zdrowie fizyczne i psychiczne, aby służyły za
idealny przykład. Niedawno podjęła się opieki nad dwoma nowymi AVP i uważa, że jest to świetna okazja,
aby zachować czujność i zwiększyć swoje umiejętności jako praktyka.
Dostrzega, że największą korzyścią dzięki wibronice jest fakt, że pozostaje w kontakcie ze Swamim
wykonującym jej sewę. Ma przy sobie pudełko 108CC, śpiewając Gayathri, aby potężne wibracje mogły
zostać wchłonięte przez remedia. Czuje, że wibronika jest jednym z potężnych narzędzi, które Swami
przekazał jej, aby pomóc rozwijać się w jej duchowej podróży. Wierzy, że wyposażając praktyków na
całym świecie w niezbędne umiejętności w zakresie podawania leków, ale także możliwości sugerowania
zmian w stylu życia i doradzania pacjentom z czystą miłością, uczyni Wibronikę lekarstwem przyszłości.
Przypadki do udostępnienia


Przwlekły ból pleców



Rak płuc, przerzuty do mózgu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktyk 00123…India, absolwent handlu, emerytowany biznesmen. Wkrótce po ślubie zmarła jego teściowa i
we wrześniu 1969 r. towarzyszył żonie w jej rodzinnym mieście Hyderabad. W tym samym czasie Swami
odwiedził Sivam, swoją tam rezydencję. Żona poszła na Jego darszan i miała szczęście, że Swami
wezwał ją na rozmowę, podczas której podarował jej swoje zdjęcie ze Swojej młodości. Para umieściła
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oprawione zdjęcie na swoim ołtarzu wśród obrazów innych bogów i bogiń. Dwadzieścia jeden lat później,
w 1990 roku, z tego obrazu zaczęło sie wylewać wibhuti, a
materializacja trwała sześć miesięcy. Ten cud zachęcił
praktyka i jego żonę do udziału w lokalnych zajęciach Sai.
Kiedy jeden z wielbicieli powiedział im, że Swami przyjął ich
do swojej owczarni, zaczęli co roku przyjeżdżać do
Puttaparthi, aby wykonywać sewę.
W 1994 roku dzięki przyjacielowi rodziny poznał wibronikę,
która była wówczas w powijakach, jako prosty system
leczniczy wolny od leków i skutków ubocznych. Zaczął
badać możliwość nauki systemu, uczestniczył w szkoleniu
w Delhi, uzyskał kwalifikację praktyka i uzyskał maszynę
SRHVP. Zaczął leczyć rodzinę, przyjaciół I wielbicieli Sai,
ale z powodu presji biznesowej nie mógł rozszerzyć swojej
praktyki wibroniki poza swój najbliższy krąg. W 2010 roku
przeniósł się do Hyderabad, aby pomóc swojemu
starszemu synowi w zarządzaniu dwiema fabrykami
walcowania stali zatrudniającymi ponad 400 pracowników.
Kontynuował praktykę z tymi pracownikami i gdy wieść się
rozeszła, zaczął otrzymywać strumień pacjentów. Ale
przygotowanie dużej liczby środków z SRHVP było
czasochłonne. Podczas jednej z podróży do Puttaparthi w 2011 roku dowiedział się o pudełku 108CC i
zdobył takie, które pozwoliło mu lepiej służyć swoim pacjentom. Ponadto skontaktowano go z miejscowym
Praktykiem 10831, który przejął sporą część jego pacjentów. W 2014 r. czuł się zaszczycony, mogąc
uczestniczyć w I Międzynarodowej Konferencji Wibroniki w Puttaparthi. Pod koniec post/ępowania był tak
zmotywowany, że zdecydował się całkowicie zrezygnować z biznesu, aby zaangażować się w pełnym
wymiarze czasu w sewę wibroniczną. To był punkt zwrotny w jego życiu.
Praktyk leczył ponad 30000 ludzi na wszystkie rodzaje chorób, z 95% skutecznością, która, jak jest
przekonany, to zasługa szczególnej łaski udzielonej przez Swamiego. Uważa, że pozostałe 5% pacjentów
nie postępuje zgodnie z instrukcjami. Przyjmuje średnio 350 pacjentów miesięcznie. Wraz z żoną
uczestniczy w codziennych dyskursach na temat Bhagavad Gity na zgromadzeniu 500 osób. To daje mu
doskonałą okazję do leczenia. Prowadzi konsultacje i wypisuje recepty dla pacjentów, podczas gdy jego
żona udziela im porad i wydaje leki wraz z instrukcjami.
Często używa trzech kombinacji, które pokrywają 70% leków, które wydaje. Do każdego z nich dodaje to,
co nazywa Pomocnicze kombo: CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3
Brain & Memory tonic + SM2 Divine Protection.
1. Digestive combo na wzdęcia, kwasowość, niestrawność, zaparcia i bóle brzucha itp.: CC4.4
Constipation + CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion
2. Respiratory combo - przeziębienie, kaszel, problemy z gardłem, infekcję płuc, gorączkę itp.: CC9.2
Infections acute + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat
chronic
3. Musculoskeletal combo na problemy z kolanami, ból pleców, ciała, dysfunkcję stawów i mięśni itd.:
CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue +
CC20.5 Spine
Pozostałe 30% środków dostosowuje do indywidualnych wymagań. Gdy spotkanie z pacjentami nie jest
możliwe, z radością wysyła kurierem lekarstwa. Z problemami psychicznymi i emocjonalnymi często leczy,
nadając lekarstwa.
Praktyk dzieli się ciekawym przypadkiem, w którym 70-letnia kobieta ze skurczem twarzy, wysokim BP,
niepokojem, lękiem i depresją, stosującą leczenie alopatyczne i wibroniczne, zaczęła ślinić się przez dwa
dni, nawet podczas snu, co spowodowało u niej wielką rozpacz. Ponieważ było to coś nowego, zaskoczyło
go, ale CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC10.1
Emergencies + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.4 Eating disorders + CC21.11 Wounds &
Abrasions + Backup combo, zrobiono w jednej szklance wody załatwiło sprawę i ślinienie natychmiast
ustało! W innym ostrym przypadku 34-letnia kobieta miała odcisk na kciuku. Dzięki pomocy CC10.1
Emergencies + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.5 Dry Sores + Backup combo,
4
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odcisk zniknął w ciągu 2 tygodni. W jeszcze innym przypadku 50-letni mężczyzna cierpiący od trzech lat
na raka skóry wyzdrowiał całkowicie w ciągu trzech miesięcy.
Ściśle współpracuje z innymi praktykami i okresowo organizuje spotkania odświeżające. W ramach
osobistej sadhany studiuje pisma święte i inne książki duchowe oraz dzieli się tą wiedzą z innymi
podobnie myślącymi ludźmi. Zaczyna dzień od Suprabhatam (wczesna Modlitwa poranna) i aby zachować
formę, regularnie chodzi na poranne spacery. On i jego żona mieli kilka długotrwałych problemów
zdrowotnych, które zostały rozwiązane wibroniką. Ich serca przepełnione wdzięcznością do Swamiego,
który pomógł im zachować dobre zdrowię fizyczne i mentalne w wieku podeszłym. Co najważniejsze, jego
praktyka daje mu wielką satysfakcję z celowego życia i służenia ludzkości.
Sprawa do udostępnienia


Ostroga piętowa

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

 Historie z użyciem kombo 
1. Przewlekły ból pleców 11595…India
72-letnia kobieta od pięciu lat cierpiała na bóle krzyża. Jest bardzo aktywna i regularna w swoich
codziennych spacerach. Musiała jednak nosić oparcie pleców podczas podróży, siadania na podłodze lub
stania przez dłuższy czas. Od 20 lat przyjmuje tabletki alopatyczne z powodu wysokiego ciśnienia
tętniczego i od roku z powodu niedoczynności tarczycy, obie postanowiła dalej brać. Ona nie brała
żadnych leków na ból pleców. 18 kwietnia 2019 r., praktyk jej podał:
CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis +
CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…6rd w wodzie
W ciągu trzech tygodni ona odczuła 30% złagodzenia bólu, a pod koniec ośmiu tygodni poprawiła się o
80%. Po kolejnym tygodniu 21 czerwca zgłosiła 100% ulgę, przestała używać pasa do podtrzymywania
pleców i nie miała problemu z długim siedzeniem lub staniem. Tak więc dawkę zmniejszono do 3rd, a po
dwóch tygodniach do 1rd, przed odstawieniem leku 1 sierpnia 2020 r. Od 15 stycznia 2020 r. u pacjentki
nie wystąpił nawrót choroby.
Uwaga edytora: CC20.5 Spine można było dodać, aby przyśpieszyć powrót do zdrowia.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Rak płuc, przerzuty do mózgu 11595…India
U zdrowej 61-letniej kobiety nagle wystąpił mały napad (zaklęcie gapienia się). Kiedy zdarzyło się to
ponownie w ciągu tygodnia, była hospitalizowana, gdzie po serii badań odkryto raka płuc w stadium 4 z
przerzutami do mózgu. Rokowanie było bardzo zle, a cała rodzina była w szoku. Będąc gorliwymi
wielbicielami Sathya Sai Baby, rodzina modliła się do Niego o przewodnictwo. W tym momencie krewny
powiedział im o wibronice i skierował do praktyka mieszkającego 300 km dalej. Córka pacjentki
natychmiast wyruszyła w podróż i spotkała się z praktykiem 3 stycznia 2019 roku. Otrzymała natychmiast
następujące środki do leczenia:
#1. CC2.1 Cancers-all + CC2.3 Tumours & Growths + CC18.3 Epilepsy + CC19.3 Chest infections
chronic ...6rd we wodzie
#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic...3rd (takoż dla członków jej rodziny) #3.
CC15.6 Sleep disorders...1rd przed snem.
Ponadto pacjentce zalecono codzienną medytację wraz z mężem. Nieraz odczuwała kojące wibracje w
prawym płucu dokładnie w miejscu guza. W ciągu tygodnia miała sen, w którym zobaczyła, że została
całkowicie wyleczona przez wibronikę i opowiadała to wszystkim. Nawet członkowie jej rodziny mieli kilka
przypadków pojawienia się Swamiego w ich snach. W ciągu następnych 2-3 miesięcy członkowie rodziny
przyjmujący #2 poczuli się silniejsi psychiczne, a pacjentka poczuła się lepiej, bardziej komfortowo i
pozytywnie podczas leczenia.
Po trzech miesiącach udała się do szpitala na ponowne badanie. Co zaskakujące, nie było progresji guza
w płucach. Healer poradził jej, aby rozpoczęła leczenia alopatyczne wraz z wibroniką, aby przyśpieszyć
wyleczenie. Przeszła sześć cykli chemii podawanej dożylnie w ciągu sześciu miesięcy. W każdym cyklu
była przyjmowana do szpitala na trzy dni. Ponadto była poddana radioterapii przez 25 dni skupioną na jej
mózgu. Mąż zadbał o to, aby nawet podczas pobytu w szpitalu nie opuściła ani jednej dawki leku
wibronicznego. #1 został ulepszony, aby poradził sobie każdym bólem:
5
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#4. CC2.2 Cancer pain + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic +
#1…6rd
#2 nie było już potrzebne. #3 miał być brany w razie potrzeby. Dla odnowy ona dostała:
#5. CC9.1 Recuperation + CC12.1 Adult tonic…6rd
Jej stan stopniowo się poprawiał i czuła się coraz lepiej.
W dniu 25 sierpnia 2019 r. dawka #5 zredukowana do 3rd i podano dodatkową kombinację, aby usunąć
skutki uboczne chemioterapii i radioterapii:
#6 CC10.1 Emergencies + CC17.2 Cleansing…3rd
W listopadzie 2019 r. rodzina zgłosiła, że nastąpiło zmniejszenie się guza i ona została przestawiona na
doustną chemioterapię. Praktyk skontaktował się ze starszym praktykiem, który zrobił specyficzny środek
przeciw skutkom ubocznym chemii. Więc #6 zastąpiono przez:
#7. SR559 Anti Chemotherapy…3rd
Z powodu blokady Covid-19 w marcu 2020 r. jej leczenie została przerwane na około dwa miesiące i
wznowione 14 czerwca 2020 r. Nagle zachorowała na cukrzycę i powiedziano jej, że jest to spowodowane
efektami ubocznymi chemii. Więc, #5 zostało ulepszone i połączone z #4 w jeden środek:
#8. CC6.3 Diabetes + #4 + #5…6rd
W dniu 15 września 2020 r. poziom cukru u niej we krwi był normalny i zrobiono nowy skan. Lekarze byli
zaskoczeni widząc odczyt, bo większość guza w mózgu zniknęła, a ten w płucu skurczył się i stał
łagodnym! Zastanawiali się, jak pacjentka z rakiem w stadium 4 została wyleczona w ciągu 16 miesięcy!
Zmniejszyli doustną dawkę chemii do dawki podtrzymującej, którą należało przyjmować 24 miesięcy.
Podczas kolejnej wizyty 16 października 2020 r. wszystkie poprzednie środki zastąpione następującym
środkiem:
#9. CC12.4 Autoimmune diseases + #1 +# 5…3rd
Od lutego 2021 r. czuje się dobrze i nadal stosuje środki lecznicze. Jednemu z członków rodziny znowu
przyśnił się Swami, mówiący, że całkowicie ja wyleczył i jej włosy szybko odrosną.
Komentarz edytora: To jest dobry przykład leczenia bardzo trudnej dolegliwości przez wibronikę i
alopatię działającymi ręka w rękę.
Świadectwo męża pacjentka:
“CUD MEDYCZNY: Ja I członkowie mojej rodziny jesteśmy zagorzałymi wielbicielami Bhagawana Sathya
Sai Baby. Pewnego dnia moja 61-letnia żona, która była zdrowa, nagle straciła przytomność z powodu
napadów padaczkowych, trafiła do szpitala na OIT. Lekarze zrobili wiele badan, skanów I stwierdzili, że
jest to rak płuca z przerzutami do mózgu, czyli IV stadium raka. Cała rodzina była zdruzgotana, ale
modliliśmy się do Swamiego o Jego przewodnictwo.
Ponieważ były to Święta Bożego Narodzenia i Sylwester – wiele lekarzy było na urlopach, nie wiadomo
było gdzie skonsultować się? Ale otrzymaliśmy telefon od naszego krewnego, który powiedział o wibronice
Sai i skierował do praktyka w Bangalore. To Swami sprowadził nas we właściwy sposób i zaczęliśmy
przyjmować wibro lek i wibhuti Swamiego, zgodnie z sugestia praktyka. Zrobiliśmy również medytację, aby
zrelaksować umysł i wyleczyć ciało. Moja żona wiele razy podczas medytacji odczuwała wibracje w
prawym płucu, dokładnie w miejscu guza. W ciągu tygodnia moja żona miała sen, w którym wyleczyła się
ze wszystkich chorób i mówi wszystkim o Wibronice Sai. Czuliśmy to pozytywne nastawienie i z dnia na
dzień wzrastało. Wszyscy nasi przyjaciele i członkowie rodziny zaczęli modlić się o szybkie wyzdrowienie
mojej żony.
W międzyczasie zaczęto stosować leki alopatyczne, radioterapię i chemioterapię. Zgodnie z sugestią
praktyka kontynuowano wibroleczenie razem z innymi lekami. Co więcej, nasz ukochany Swami z całą
swoją łaską postawił sobie za cel wysłanie zmaterializowanego wibhuti przez kogoś, nieznaną osobę lub
przez kuriera. Po 25 dniach radioterapii i 6 cyklach chemioterapii wykonano badanie PET CT w ramach
obserwacji. Lekarzy powiedzieli nam, że guz zmniejszył się, a takoż zasugerowali doustną chemioterapię.
Poczuliśmy ulgę, ale skutki uboczne wszystkich leków były dość trudne dla mojej żony. Ale nawet w
przypadku skutków ubocznych, zgodnie ze wskazówkami I sugestiami prtaktyka, leczenie Wibroniką
służyło mojej żonie jako wzmacniacz odporności.
Niedawno, po odprężeniu blokady, nasz lekarz onkolog zalecił wykonanie kolejnego PET CT, a na koniec,
gdy lekarze zobaczyli raport, byli zaskoczeni, widząc wyniki, ponieważ większość guza w mózgu została
wyleczona, a guz w płucach skurczył się i stał się nienowotworowy. Zastanawiali się, w jaki sposób
6
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pacjentka z rakiem w stadium 4 została wyleczona w ciągu 16 miesięcy? To wszystko dzięki medycynie
Wibroniki Sai, wibhuti i szczególnym błogosławieństwo ukochanego Swamiego dla mojej żony.”
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Ostroga piętowa 00123…India
40-letnia kobieta cierpiała na ból i obrzęk prawej kostki i stopy od ponad sześciu miesięcy. Jej lekarz
zdiagnozował to jako ostroga kostna w pięcie i zalecił operację usunięcia dodatkowego rozrostu. Zamiast
tego, 18 lutego 2018 r. zwróciła się o pomoc do praktyka, który udostępnił:
NM59 Pain + NM113 Inflammation + OM3 Bone irregularity + CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation
+ CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis…6rd
W ciągu dwóch tygodni w 100% ustąpiły bóle i obrzęki. Podczas kontroli po dwóch miesiącach lekarz
ze zdziwieniem zauważył 75% redukcję ostrogi kostnej bez żadnej alopatycznej interwencji. W połowie
maja ostroga całkowicie zniknęła. Więc dawka została zredukowana do 3rd, a po kolejnym miesiącu
przerwano leczenie. Od stycznia 2021 r. nie było żadnego nawrotu choroby.
Notka edytora: Wystarczyłby leki ze skrzynki SRHVP LUB 108CC. CC3.1 Heart tonic and CC13.1
Kidney & Bladder tonic nie były potrzebne, ponieważ nie wspomniano o żadnych objawach związanych
z tymi kombinacjami. Kolejny CC20.1 SMJ tonic & CC20.2 SMJ pain są zawarte w CC20.3 Arthritis i
dlatego nie były konieczne.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Niedokrwistość, bóle menstruacyjne 03560…India
17-letnia dziewczynka cierpiała na skurcze, tkliwość piersi i ból w dole pleców podczas menstruacji przez
ostatni rok i zażywała leki przeciwbólowe dla złagodzenia. Miała zadyszkę, łatwo się męczyła, zwłaszcza
podczas okresu. Przez ostatnie trzy miesiące miała zatkany nos i kichanie z powodu alergii na pyłki.
Każdy epizod mógł trwać dzień lub dwa przy zastosowaniu leków alopatycznych. Kilka tygodni temu
badanie krwi wykazało, że miała anemię z poziomem Hb 8.1 g/dl i przepisano jej suplementy żelaza. One
powodowały zaparcia i rozstrój żołądka. Niedawno wstąpiła do college”u, a zmiana miejsca zamieszkania
pogorszyła jej sytuację, gdyż tęskniła za domem i była zestresowana dodatkowym obciążeniem. Od
dzieciństwa miała ochotę na niezdrowe jedzenie. 25 września 2018 r, ona dostała remedia:
#1. CC8.7 Menses frequent + CC12.1 Adult tonic…3rd, 4 dni przed spodziewaną data okresu do 5 dnia
miesiączki. Jeśli objawy nasila się, co 10 minut zażywać remedium przez 1 lub 2 godziny, a następnie
kontynuować 6rd.
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.4 Eating disorders + CC18.5
Neuralgia + CC19.2 Respiratory allergies + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5
Spine…3rd
Healer poradził jej, aby ograniczyła spożycie wygodnych pokarmów i zamiast tego trzymać się dobrej
diety, np. dużej ilości świeżych owoców, zieleniny, orzechów i t.d; wykonywać codziennie ćwiczenia i
medytację. Poważnie potraktowała poradę, zaczęła świadomie dążyć do zmiany na zdrowy tryb życia.
Kontynuowała leczenie wraz z alopatycznymi lekami.
28 października 2018 r. miała 80% poprawy energii, zmniejszenia stresu, a około jednej trzeciej mniej
skurczów, bólu pleców, duszności, zatkania nosa i kichania. Zadowolona z postępu i pewna wyleczenia za
pomocą wibroniki, odstawiła wszystkie alopatyczne leki. Pięć tygodni później, 2 grudnia 2018 r., wszystkie
objawy ustąpiły, z wyjątkiem skurczów, które zmniejszyły się na 90%, a poziom Hb wrócił do normy 12.5
g/dl. W styczniu 2019 r. w pełni wyzdrowiała i poziom Hb wzrósł do 14g/dl. Kontynuowała przyjmowanie
remediów jeszcze przez miesiąc, po czym przestała. Podczas kolejnego badania w styczniu 2021 r. nie
było nawrotu żadnego objawu
Uwaga redaktora: Ponieważ pacjentka miała anemię CC3.1 Heart tonic można dodać dla szybkiej
poprawy.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Bezsenność, ból kolana, zapalenie żołądka 03560…India
Przez ostatni rok 52-letnia kobieta mogła spać tylko od trzech do czterech godzin; więc, w ciągu dnia
czuła się zmęczona i tępa w pracy. Nie przyjmowała tabletek nasennych z obawy, że od nich uzależni. W
dniu 3 stycznia 2019 r. skonsultowała się z praktykiem, który udzielił:
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders…co 30 minut, zaczynając na godzinę
przed zwykłą porą snu, aż do zaśnięcia.
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Tej samej nocy pacjentka spała przez sześć godzin, ale musiała przyjąć trzy dawki. Nie mogła uwierzyć,
że lekarstwo działa tak szybko. Z podnieceniem poinformowała praktyka o swoim doświadczeniu. Drugiej
nocy musiała przyjąć tylko dwie dawki, a trzeciej tylko jedną, aby mieć dobry, normalny sen! Nie mogła
powstrzymać podekscytowania i rzuciła się do domu praktyka, by leczyć swoją drugą dolegliwość. Od
dwóch lat cierpiała na ból kolana z powodu ucisku nerwu w okolicy L4/L5 kręgosłupa. Wzięła przepisane
środki przeciwbólowe i ćwiczenia fizjoterapeutyczne, które przyniosły jej jedynie chwilową ulgę. Jej innymi
problemami zdrowotnymi był niski apetyt, rozstrój żołądka i nadmierne gazy przez ostatni rok, przez który
brała leki zobojętniające. Ponadto miała zatkany nos przez dwa miesiące i musiała użyć środka
zmniejszającego przekrwienie. W dniu 6 stycznia 2019 r. podano jej następujący lek, który brała ze swoimi
lekami alopatycznymi:
#2. CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC19.2
Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis + CC20.5 Spine…3rd.
Kontynuowała #1 tylko przez tydzień i zatrzymała go, ponieważ nie czuła takiej potrzeby. Po 4 tygodniach
2 lutego zaobserwowano 50% poprawę wszystkich objawów zapalenia żołądka i zatkania nosa.
Zachwycona postępem, odstawiła leki alopatyczne, ale kontynuowała fizjoterapię. Nie była w kontakcie z
praktykiem przez trzy miesiące, ale kontynuowała przyjmowanie #2. W dniu 16 maja 2019 r. zgłosiła 90%
poprawę, a do 18 czerwca była w 100% wolna od wszystkich objawów w tym bólu kolana. #2
zredukowano do 1rd na dwa miesiące i zatrzymano pod koniec sierpnia 2019 r. Od stycznia 2021 r nie
było nawrotów. Wibronika całkowicie zmieniła jej spojrzenie na zdrowie i życie. Odsyła wielu swoich
przyjaciół i krewnych do praktyka.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Astma 03591…Indonesia
40-letnia kobieta prawie codziennie cierpiała na ciężką duszność i suchy kaszel przez 11 lat. Nie mogła z
łatwością wykonywać prac domowych ani cieszyć się spacerami na świeżym powietrzu. Wspinanie się po
schodach w jej domu, którego nie mogła uniknąć, pogorszyło obawy. Lekarz zdiagnozował astmę i
przepisał inhalator oraz syrop na kaszel. Chociaż inhalator przynosił jej tylko chwilową ulgę, przez te
wszystkie lata musiała go używać cztery razy dziennie. Od dwóch lat odczuwała również drżenie rąk,
które, jak wskazał lekarz, mogły być spowodowane długotrwałym używaniem inhalatora. W dniu 22
marca 2020 r. jej było zastosowane następujące remedium:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest
infections chronic + CC19.4 Asthma attack…6rd
Kaszel zmniejszył się o 75% w ciągu trzech dni, w którym to czasie nie musiała ani razu zażywać syropu
na kaszel. W ciągu kolejnych czterech dni kaszel ustąpił i nastąpiła 50% poprawa w duszności, więc
mogła sobie poradzić z użyciem inhalatora tylko dwa razy dziennie. Dlatego dawka kombinacji została
zredukowana do 3rd. 20 kwietnia zgłosiła 90% ulgę w duszności, i przekonana, że środek wibroniczny
działa dobrze, przestała używać inhalatora. Po miesiącu 20 maja całkowicie ustąpiły duszności i drżenie
rąk. Mogła wygodnie wykonywać swoje pracy domowe, wchodzić po schodach i wychodzić na spacery.
Dawka była zredukowana do 2rd, którą pacjentka zdecydowała się kontynuować do października, kiedy
została obniżona do 1rd. Od stycznia 2021 r. nie było nawrotów objawów, ale ona woli nadal kontynuować
1rd. jako dawke podtrzymującą.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Przewlekłe zapalenie oskrzeli 11626…India
36-letni mężczyzna, brat praktyka, od dzieciństwa cierpiał na suchy kaszel, ucisk w klatce piersiowej i
trudności w oddychaniu z łagodnym świszczącym oddechem. Zdarzały się one raz na dwa do trzech
miesięcy, zwykle wywołane zmianą pogody lub narażeniem na kurz. Każdy taki epizod trwał około
tygodnia podczas leczenia środkami alopatycznymi. U niego było zdiagnozowano zapalenie oskrzeli I
osiem lat temu przepisano jemu inhalator Asthalin, który przyniósł mu natychmiastową ulgę objawów. W
okresie, kiedy objawy były bardzo ciężkie, pacjent przyjmował alopatyczne zastrzyki. On uzależnił się od
tych zastrzyków i martwił się ich skutkami ubocznymi. Wkrótce po tym jego siostra została praktykującą, i
on poprosił ją o pomoc, a ona przesłała mu następujące lekarstwo:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest
infections chronic + CC19.6 Cough chronic…6rd
Kiedy zaczął przyjmować lekarstwo 7 marca 2020 r., miał suchy kaszel i trudności w oddychaniu z
łagodnym świszczącym oddechem. Mimo że objawy pogarszały się w ciągu ostatnich trzech dni,
zdecydował się nie przyjmować żadnych leków alopatycznych, ponieważ chętnie przyjmował tylko
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wibronikę. Po czterech dniach miał 30% ulgę objawów, a po kolejnych dwóch dniach ta wzrosła do 50% i
był w stanie odkrztusić białawą flegmę. Po dwóch tygodniach 26 marca poczuł sie całkowicie wyleczony,
więc dawkę zmniejszono do 3rd. Pacjent był zaskoczony wyzdrowieniem bez konieczności interwencji
alopatycznej po raz pierwszy w życiu. Następnie dawkę zmniejszono stopniowo do 1rd i ostatecznie 25
października do dawki podtrzymującej 1rt. Od stycznia 2021 r. nie wystąpił nawrót choroby. Od lipca 2020
r. on również przyjmuje IB, wzmacniający odporność na Covid 1rd.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Zaburzenia motoryczne u starszego psa 03558…France
Stan zdrowia 14-letniej samicy rasy Golden retriever stopniowo się pogarszał w ciągu ostatnich 10
miesięcy. Straciła apetyt i mimo upału musiała być zmuszana do picia. Leżała w tym samym miejscu
przez wiele godzin w stanie półśpiączki i zanikiem mięśni. Weterynarz zdiagnozował u niej zaburzenia
motoryczne (zanik mięśni), była poważnie zmęczona, a jej tylne nogi nie wytrzymywały już jej wagi. Biorąc
pod uwagę, że oczekiwana długość życia golden retrievera wynosi 10-12 lat, nie przepisał żadnych leków,
ale zalecił eutanazję. W dniu 5 sierpnia 2019 r. właściciele skontaktowali się z praktykiem, który podał
następujący środek:
#1. CC1.1 Animal tonic + CC3.1 Heart tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC10.1
Emergencies + CC18.4 Paralysis + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…3rd do
miski z wodą!
Tydzień później właściciele z radością zgłosili wyraźną zmianę w jej stanie. Nie musieli już jej zmuszać do
jedzenia ani picia. Wyniesona na zewnątrz rozciągała się i tarzała po trawie. Przez następne osiem
miesięcy następowała powolna, ale stała poprawa, więc kontynuowano #1. W marcu 2020 r. jej dietę
złożoną z pakowanych krokietów i pasztetów zastąpiły świeże warzywa i mięso. To dodatkowo pomogło
jej uzdrowieniu. Właściciele wspomnieli 22 kwietnia, że mimo małych kroków zaczęła chodzić z nimi na
spacery. W tym momencie #1 został ulepszony przy pomocy:
#2. CC3.7 Circulation + CC20.5 Spine + #1…3rd
Poprawę trwała przez kilka następnych miesięcy, a 8 stycznia 2021 r. właściciele poinformowali, że jej
mobilność i morale są prawie normalne. Tak więc dawkę zmniejszono do 2rd na trzy tygodnie, a
następnie dawkę podtrzymującą 1rd. Już w wieku 16 lat w styczniu 2021 r. nadal dobrze sobie radzi.
Wiadomość od właścicieli:
Po tygodniu od rozpoczęcia kuracji właściciele napisali: "To zmartwychwstanie! Ona znowu żyje, ma
apetyt, normalnie je i pije. Radość życia odzyskała rozciągając i tarzając się po trawie. Zabieg jest dobry
dla niej i dla nas też!”

.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. COVID-19 03566…USA

U 24-letniej studentki medycyny pracującej w szpitalu od 10 grudnia wystąpił ból ciała, gorączka 101F
(38.3C), skrajne zmęczenie, utrata węchu, smaku i apetytu w dniu 19 grudnia 2020 r. Miała pozytywny test
na Covid-19 od 22 grudnia 2020 r. i odizolowała się w swoim domu, zaczęła brać Tylenol na gorączkę co
sześć godzin. Objawy pogorszały się i 24 grudnia wystąpiły kaszel, ból gardła, katar, przekrwienie w klatce
piersiowej, a gorączka sięgnęła by 103F (39.4C) gdyby nie przyjęła Tylenol. 25 grudnia jej zmartwiona
matka poszła do praktyka, który dostarczył lekarstwo IB do ich drzwi:
CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1
Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies
+ CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…6TD i jako
środek zapobiegawczy dla członków jej rodziny…3rd
Następnego dnia jej gorączka spadła do 100F(37C), więc ona przestała przyjmować Tylenol. Wystąpiła
40% poprawa objawów, ale nie zmienił sie apetyt, smak ani węch. Po trzech dniach 29 grudnia
temperatura wróciła do normy z 20% poprawą smaku i węchu, 30% apetytu i 80% wszystkich innych
objawów. Teraz mogła delektować się sokami owocowymi. W ciągu kolejnych dwóch dni nastąpiło
całkowite wyleczenie objawów, z wyjątkiem smaku i zapachu, które zostały przywrócone tylko o 50%.
Cieszyła się, że mogła zjeść wszystko i kontynuowała samoizolację. 1 stycznia 2021 r. dawkę
zmniejszono do 3rd, a 6 stycznia do 1rd. 10 stycznia zgłosiła, że jej smak i węch były o 80% lepsze.
Wyszła z samoizolacji 11 stycznia i przerwała leczenie - zrozumiała, że przez trzy miesiące rozwinęła się
odporność na ponowne zakażenie. Członkowie jej rodziny kontynuowali przyjmowanie zmniejszonej dawki
1rd. 26 stycznia zgłosiła całkowite wyzdrowienie. Od lutego 2021 r. czuje się doskonale.
9
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Uwaga edytora: Ze względu pojawienia się wielu wariantów Covid-19, dawkowanie zapobiegawcze
to wysoce zalecane nawet dla osób, które zostały zaszczepione lub w pełni wyzdrowiały.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Alergia układu oddechowego, utrata słuchu i węchu 11624…India
22 kwietnia 2020 r. 56-letnia kobieta odwiedziła praktyka, ponieważ od siedmiu lat cierpiała na alergię
układu oddechowego, podrażnienie gardła, mokry kaszel i ból głowy; zdarzało się to przez siedem lat.
Występowało to 6-7 razy w roku, przy zmianie pogody (zwłaszcza podczas deszczu i zimy) lub gdy jadła
lub piła coś zimnego. Każdy epizod tych symptomów trwał około pięciu dni bez leków alopatycznych, które
przyjmowała tylko wtedy, gdy objawy były nie do zniesienia. Przez te lata straciła też zmysł węchu.
Miesiąc temu miała katar i straciła słuch w lewym uchu z uczuciem wody uwięzionej w środku. Będąc
nauczycielką, martwiła się o ubytek słuchu i skonsultowała się z laryngologiem. Po tygodniowej kuracji
antybiotykami jej nos przestał dokuczać, ale nie było prawie żadnej poprawy ucha. To wszystko w
połączeniu z problemami domowymi stresowało ją do takiego stopnia, że nie mogła zasnąć. Praktyk podał
następujące remedia:
#1. CC5.1 Ear infections + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental &
Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis…3rd
#2. CC15.6 Sleep disorders…OD, pół godziny przed pójściem do łóżka
8 maja zgłosiła 40% poprawę słuchu i 100% ulgę od uczucia uwięzienia wody w uszach. Po kolejnych
trzech tygodniach całkowicie odzyskała słuch, a także mogła spać spokojnie, a nawet cieszyć się
zapachem kadzidła i smakiem potraw. 14 czerwca zaobserwowała całkowite przywrócenie zmysłu węchu.
W tym okresie pomimo zmiany pogody i spożycia zimnych pokarmów nie wystąpiły żadne objawy alergii.
Dawkowanie #1 zostało zredukowane do 2rd i po dwóch tygodniach do 1rd. Pacjentka przestała brać obie
kombinacje #1 i #2 pod koniec lipca 2020 r. Od lutego 2021 r. nie doszło do nawrotu choroby i ona mogła
cieszyć się świeżym powietrzem nawet w okresie zimowym i deszczowym bez obawy, że może
zachorować
Komentarz edytora: Można było podać dawkę podtrzymującą 1rt.

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

 Kącik odpowiedzi 
P1. Czy są jakieś środki dla zwalczania skutków ubocznych szczepionki Covid-19?
O. Daj SR318 Thuja 30C ale jeśli masz tylko pudełko 108CC daj: CC9.4 Children’s diseases.
Dawkowanie: OD na noc, dwa dni przed szczepieniem i 10 dni od dnia szczepienia, z
kontynuacją IB po przebudzeniu.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

P2. Czy konieczne jest IB noworodkowi, gdy jest trzymany w chronionym środowisku, a matka
regularnie przyjmuje IB?
O. Tak, daj pojedyncza dawke IB; dawka dla dziecka to tylko jedna kropla preparatu na język.
Pamiętaj, że normalnie noworodkowi nie podaje się żadnych wibracji, patrz Newsletter tom 10 #3.
Oczywiście, matka powinna kontynuować codzienne przyjmowanie IB.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

P3. Jakie lekarstwo można dać noworodkowi, aby usunąć traumę narodzin?
O. Gdy dziecko osiągnie wiek jednego miesiąca podaj NM25 Shock, ale jeśli masz pudełko
108CC, daj: CC10.1 Emergencies.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

P4. Podczas leczenia raka prostaty, leki alopatyczne mają na celu hamowanie produkcji
hormonów, ponieważ komórki rakowe szybko rosną w obecności męskich hormonów. W
wibronice leczenie raka prostaty obejmuje CC14.1 męski tonik, czy nie zachęci to organizmu do
wytwarzania więcej męskich hormonów?
O. Wibronika skupia się na przywracaniu zdrowej częstotliwości wibracji chorego narządu aby
mógł on sam się naprawić i odnawiać. CC14.1 Male tonic będzie działał, aby przywrócić
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równowagę męskich hormonów zgodnie z potrzebami organizmu, których jest mało z powodu
raka prostaty. Dlatego lekarstwo wibroniczne nie wpłynie na leczenie alopatyczne.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

P5. Czy są jakieś normy używana dla sprawdzania działania maszyny SRHVP?
O. Maszyna SRHVP nie ma ruchomych części, więc prawdopodobieństwo, że coś pójdzie nie tak
wewnątrz maszyny jest bardzo niskie. Delikatnie potrząśnij maszyną, jeśli nie słychać grzechotu,
oznacza to, że w środku nic nie jest zepsute, a maszyna powinna być w dobrym stanie.
Generalnie jedyną rzeczą, która może się zepsuć, jest licznik. Może się zablokować, a tarcza nie
będzie się obracać, w takim przypadku nie używaj siły, aby nie pękła; albo będzie się swobodnie
kręcić. W obu wypadkach może być możliwa naprawa. Poza tym nie widzieliśmy żadnych innych
problemów z maszyną. Jeśli podejrzewasz, że urządzenie jest wadliwe, ponieważ remedium
zrobiono w nim nie zadziałało, sugerujemy ponowną ocenę twojego przypadku, ponieważ może
być kilka powodów, wskutek których remedium nie zadziałało.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

P6. Czy istnieje lek na Candida Auris, nowego grzyba obecnego w wielu częściach świata?
A. Candida Auris, jest jednym z najbardziej przerażających mikrobów, atakującym ludzi o niskiej
odporności. Jego objawy, łatwo mylone z Covid-19, to zwykle gorączka i dreszcze, które nie ustępują po
podaniu antybiotyków, ale mogą się różnić w zależności od dotkniętej części ciała, najczęściej występuje
krwiobieg. Mając SRHVP, daj: NM2 Blood + SM27 Infection + SR294 Hepar Sulph Calc 30C +

SR298 Lachesis 30C + SR301 Mercurius + SR313 Sepia 30C + SR318 Thuja 30C + SR354
Nitric Acid 30C + SR370 Borax + SR556 Pyrogenium 30C + SR566 Fungi-Pathogenic +
Myristica Sebifera 6X from homoeo store. Mając tylko pudełko 108CC daj: CC21.3 Skin
allergies + CC21.7 Fungus + CC21.11 Wounds & Abrasions. Dawkowanie: jedna dawka co
godzinę przez dzień, dalej 6TD – tydzień, następnie 4rd. Candida nie przeżywa w warunkach
zasadowych, dlatego pacjent musi spożywać pokarmy zasadowe.

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

 Boskie słowa Mistrza Healera 

“Adhyathmiczny [osobisty] żal jest powodowany przez ludzkie ciało, siedlisko niezliczonych
mikrobów i innych istot pasożytniczych. Nikt nie może uwolnić się od tych wywołujących choroby
przyczyn. Ale można pokonać ten żal, rozwijając współczucie do wszystkich istot i myśli, które
rozwijają się dzięki Miłości i szerzą miłość. Choroba, zarówno fizyczna, jak I psychiczna, jest
reakcją organizmu na trucizny umysłu. Sam nieskażony umysł może zapewnić ciągle zdrowie. Vice
wywołuje choroby. Złe myśli i nawyki, złe towarzystwo i złe jedzenie to żyzne podłoże, na którym
rozwija się choroba. Arogia (dobre zdrowię) i Ananda (błogość) idą w parze.”
...Sathya Sai Baba, Discourse on “The three sorrows” 13 July 1980
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-51.pdf
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Świadcząc służbę, staraj się robić to dla zadowolenia swojego sumienia, a nie dla wywarcia
wrażenia na innych. Traktuj służbę jako ofertę dla Boskości, rób to dostkonale. Pamiętaj, że Bóg
obserwuje każde Twoje działanie. Bądź własnym stróżem, który dokladnie przygląda się temu, co
robisz. Kiedy robisz wszystko, aby zadowolić sumienie jesteś na dobrej drodze do samorealizacji.”
...Sathya Sai Baba, Discourse on “Spiritual significance of loving service” 21 November 1995
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume28/sss28-34.pdf

********************************************************************************************
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 Ogłoszenia 
Nadchodzące warsztaty*










USA: Wirtualny dla AVP (zmieniono na) 6-7 Marca 2021 r., dwa i pół dnia (detale tylko dla
uczestników) kontakt Susan na Saivibrionics.usa.can@gmail.com
USA: Wirtualny dla AVP cotygodniowe sesje lipiec - sierpień 2021 kontakt Susan na
Saivibrionics.usa.can@gmail.com
India Puttaparthi: Wirtualny dla AVP cotygodniowe sesje 9 stycznia-7 marca 2021 r. na
zakończenie z praktycznym warsztatem w Puttaparthi 13-14 marca 2021 r. (detale dla
uczestników), kontakt Lalitha at elay54@yahoo.com lub telefon 8500-676-092
India Puttaparthi: Wirtualny dla SVP 22-23 marca 2021 r., dwa i pół dnia (detale dla
uczestników) kontakt Hem at 99sairam@vibrionics.org; czy Padma na admin1@vibrionics.org lub
telefon 9850412440
India Puttaparthi: AVP Warsztat 25-31 lipca 2021 r. kontakt Lalitha na elay54@yahoo.com lub
telefon 8500-676-092
India Puttaparthi: AVP Warsztat** 25 listopada-1 grudnia 2021 r.
kontakt Lalitha na elay54@yahoo.com czy telefon 8500-676-092
India Puttaparthi: SVP Warsztat 3-7 grudnia 2021 kontakt Hem at 99sairam@vibrionics.org

*Wszystkie warsztaty AVP i SVP są przeznaczone tylko dla tych którzy przeszli proces rekrutacji i e-kurs.
Seminaria przypominające dla obecnych praktyków.
**Możliwe zmiany.

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

 Dodatek 
1. Porady zdrowotne
Zdrowie jamy ustnej – okno na nasze dobre samopoczucie!
“Zaraz po przebudzeniu powinniśmy oczyścić usta. Wewnętrzna i zewnętrzną stronę zębów należy
dobrze wyszczotkować. Powierzchnie języka należy dokładnie oczyścić. Bo usta są frontowym
wejściem, bramą dla wszystkich chorób. Rozmawiając ze sobą należy uważać na nieprzyjemny
zapach. Dlatego zdrowie powinno być chronione poprzez higienę.” …Sathya Sai Baba1
1. Usta: budowa I funkcje
Usta (jama ustna) wraz z ustami, policzkami, podniebieniem, językiem, dziąsłami i zębami umożliwiają,
jedzenie, picie, trawienie, oddychanie powietrzem, mówienie i śpiewanie, okazywanie emocji, zwłaszcza
uśmiechu! Nic dziwnego, że nazywa się to zwierciadłem ciała!
Na sklepieniu jamy ustnej znajduje siię podniebienie, twarde z przodu i miękkie z tyłu. Podniebienie

miękkie ma języczek (uvula) z migdałkami po obu stronach jak filary podtrzymujące otwór gardła. Zdrowy
język, jasnoróżowy z niewielką ilością bieli na powierzchni, niezbędny dla smaku, żucia, połykania i mowy.
Podczas żucia ślina wydzielana przez gruczoły ślinowe w ścianach i dnie jamy ustnej rozpoczyna proces
trawienia. Włókniste i gęste dziąsła wyścielają struktury kostne (łuki zębodołowe), w których znajdują się
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zęby. Zęby niezbędne do cięcia, zgniatania i żucia pożywienia występują w liczbie 32, w tym cztery
siekacze, dwa kły, cztery przedtrzonowce, cztery zęby trzonowe i dwa zęby mądrości (trzeci trzonowiec) w
każdej szczęce. Trzonowce mają dwa-trzy korzenie, a każdy inny ma po jednym korzeniu. Ząb składa się
z czterech typów tkanki – miazgi (wewnętrzna część odżywia ząb), otoczona twardą żółta zębiną i szkliwo
ochronne (najtwardsza tkanka w organizmie) i twardy cement pod linią dziąseł utrzymujący ząb na
miejscu. Nerw trójdzielny (największy i najbardziej złożony i 12 nerwów czaszkowych) daje czucie w jamie
ustnej, a także działa jako nerw ruchowy dla mięśni miażdżenia (żucia).
2. Zaburzenia w jamie ustnej: Usta, zwłaszcza obłożony język i przestrzeń między dziąsłami i zębami są
idealnym miejscem do rozwoju bakterii ze względu na średnią temperaturę 37C (98.6F) i wilgotność 96%
Usta są również punktem wejścia do naszego układu pokarmowego i oddechowego. Infekcje jamy ustnej
mogą przenosić się do innych części ciała, ponieważ zęby są połączone zarówno z układem sercowonaczyniowym, jak i kostnym. Główną przyczyną zaburzeń jamy ustnej jest spożywanie lepkich czy
słodkich pokarmów i napoje w połączeniu z nieodpowiednim czyszczeniem.
2.1 Płytka nazębna to miękka, lepka warstwa bakterii, która tworzy się na zębach i może zostać usunięta
przez szczotkowanie. Jeśli pozostanie to stwardnieje, tworząc kamień nazębny, wymagający fachowej
pomocy do usunięcia. W połączeniu z cukrem lub skrobią będzie wytwarzać kwas powodujący próchnicę
zębów i torować drogę chorobom dziąseł.
2.2 Próchnica/ubytki to dziury w zębach wskazujące na infekcję bakteryjną i próchnicę.
2.3 Zapalenie dziąseł to infekcja dziąseł objawiająca się krwawieniem przy szczotkowaniu lub nitkowaniu
zębów. Poprzednik i znak ostrzegawczy przed poważnym zapaleniem dziąseł (Ropotok)
2.4 Choroby przyzębia: Kiedy infekcja jamy ustnej rozprzestrzenia się poniżej dziąseł, wpływając na kość
i tkanki, dziąsła zaczynają cofać się od zęba, co prowadzi do dalszego zapalenia, utraty kości i
obluzowania zębów.
2.5 Infekcje skóry jamy ustnej: Opryszczka (zakaźne owrzodzenia wokół warg i ust, wywołane wirusem
opryszczki pospolitej); owrzodzenia aftowe zwane owrzodzeniami aftowymi ( owrzodzenia jamy ustnej
wywołane przez bakterie lub wirusy, czasem wrażliwe na pokarm, niedobór żelaza, kwasu foliowego lub
witaminy B12; liszaj płaski (białe smugi na języku, zaburzenie odporności); pleśniawki (białe plamy w
jamie ustnej – zakażenie drożdżakowe); i Leukoplakia ( białe plamy nadmiernego wzrostu komórek na
dziąsłach, języku lub policzkach, powszechne u palaczy, mogą przekształcić w raka jamy ustnej).
2.6 Nieświeży oddech (cuchnący). Możesz nawet nie wiedzieć, że masz nieświeży oddech z powodu
stopniowej tolerancji na zapach swojego oddechu. To powodują resztki jedzenia i płytka nazębna i może
wskazywać na choroby dziąseł, próchnicę, refluks żołądkowy, raka jamy ustnej, cukrzycę lub
niewydolność nerek (jeśli pachnie moczem, rybami, lub amoniakiem).
2.7 Suchość w ustach (kserostomia) to brak śliny charakteryzujący się popękanymi wargami, uczuciem
suchości w gardle lub nadmiernym pragnieniem powodującym owrzodzenie, bolesności, infekcji i
próchnice; palenie pogarsza sytuację. Suchość w ustach może powodować stres, leki lub leczenie raka, a
może być oznaką choroby, takiej jak cukrzyca.
2.8 Przebarwienie/grudki: Białe lub czerwone przebarwienia w ustach mogą być oznaką wielu
problemów, w tym raka jamy ustnej, zwłaszcza starszych mężczyzn. Obłożony język może wskazywać na
niestrawność. Rany, grudki, obrzęki lub grube plamy, którym towarzyszą trudności w połykaniu, żuciu lub
mówieniu, poruszanie językiem lub szczęka, rany warg, gardła, które nie goją się, wymagają badania
lekarskiego. Raki jamy ustnej, nie leczone natychmiast, mogą zagrażać życiu.
2.9 Wrażliwe zęby: Kiedy ochronne szkliwo zużywa się lub dziąsła ulegają zakażeniu, zęby stają się
wrażliwe na wszelkie gorące, zimne, słodkie lub kwaśne jedzenie. Nadmierne/mocne szczotkowanie,
kwaśne jedzenie, zgrzytanie lub zaciskanie zębów może prowadzić do nadwrażliwości zębów.
2.10 Inne Zaburzenia jamy ustnej: Nierówne zęby, zatrzymany ząb (nie wynurzający się jak ząb
mądrości), zespół piekących ust (bez wyraźnej przyczyny, ale może być związany z nerwami smakowymi i
czuciowymi lub podstawową chorobą) oraz nieprawidłowości genetyczne: rozszczep wargi lub rozszczep
podniebienia. Kiedy język lub dolna warga są opuchnięte lub powiększone, język lub dziąsła mają wygląd
brukowca, ślina skąpa czy gęsta, może to wskazywać na kamice śliny lub chorobę autoimmunologiczną.
Obrzęk lub ból szczęki może wskazywać na zapalenie stawów. I odwrotnie, stan chorobowy może
powodować zaburzenia w jamie ustnej, np. przewlekły refluks żołądkowy może prowadzić do erozji
zębów. Cukrzyca, HIV/AIDS, osteoporoza i choroba Alzheimera mogą pogorszyć problemy. Leki mogą
również zmniejszać wydzielenie śliny i prowadzić do chorób.
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3. Domowe remedia na:
3.1 Nieświeży oddech: Pij dużo wody. Weź owoce bogate w witaminę C, takie jak pomarańcza, agrest
indyjski i cytryna; te wytwarzają wystarczającą ilość śliny, aby zabić cuchnące bakterie. Żuj goździk,
nasiona kopru/anyżu lub orzech betelu. Wypłukać usta płynem do płukania lub zimną wodą.
Uwaga: Uzależnienie od orzecha betelu lub areki (supan), może prowadzić do raka jamy ustnej.
3.2 Suchość w ustach: Popijaj dalej wodę, ale picie zbyt dużej ilości wody zmniejszy błonę śluzową w
ustach i może pogorszyć problem. Żuj figi, aby aktywować ślinianki. Potraf żuć bezcukrowe cukierki lub
gumę dla ulgi; jeśli jest słodzony ksylitolem, może nawet pomóc w zapobieganiu próchnicy zębów. Na
suche i otarte usta nałóż olej kokosowy, masło ghee, balsam do ust na bazie oleju, lub maść z witaminą E.
Wypij trochę płynu do suchego pokarmu i unikaj kwaśnych napojów.
3.3 Płytka nazębna: Płucz gardło roztworem octu lub pocieraj skórką pomarańczy lub jej pasta przez 2-3
minuty i spłucz ciepłą wodą dwa razy w tygodniu; szczotkuj jedną łyżką stołową sody oczyszczonej i
szczyptą soli lub aloesem – sodą oczyszczoną i gliceryną raz w tygodniu; zanurz szczoteczkę w świeżym
soku z limonki i delikatnie wetrzyj ją w zęby i spłucz po minucie, raz na dwa tygodnie; dobrze żuć nasiona
sezamu, a następnie posmarować tą pastą; nałóż pastę z owoców bogatych w witaminę C: pomidor,
pomarańcza lub truskawki (nie stosować do wrażliwych zębów), spłucz po 5 minutach.
3.4 Ból zęba i choroba dziąseł: Wypłucz usta ciepłą słoną wodą lub użyj zimnego kompresu, aby
złagodzić ból, zapalenie i pękniętą wargę. Spłukuj 3% nadtlenkiem wodoru rozcieńczonym taką samą
ilością wody, aby wyleczyć krwawiące dziąsła i usunąć płytkę nazębną. Żuj liście gujawy, korzeń lukrecji,
świeży czosnek lub goździk dla wrażliwych zębów. Nałóż czosnek lub pastę z kurkumy lub delikatnie
wmasuj olejek goździkowy lub miętowy.
3.5 Przypadkowe poparzenia lub oparzenia ust: Najpierw wypij zimną wodę, a następnie trzymaj
kostkę lodu lub zimnej wody w ustach przez 10 minut. Oddychaj przez chwilę przez usta. Wypij trochę
miodu, jogurtu lub zimnego mleka, aby ukoić usta. Zastosuj pastę miętową lub olej z witaminą E dla ulgi i
regeneracji. Unikaj gorących, chrupkich, słonych i kwaśnych potraw, dopóki oparzenie się nie zagoi.
4. Wskazówki dotyczące zdrowia jamy ustnej: Lepiej zapobiegać niż leczyć
Higiena dentalna jest niezwykle ważna, ponieważ może zapobiec infekcji.


Szczotkuj zęby przez dwie minuty, każdego wieczoru przed pójściem spać, a najlepiej po każdym
posiłku, a jeśli nie, wypłucz usta najlepiej słoną wodą. Prawidłowa technika: trzymaj szczoteczkę pod
niewielkim kątem, kierując włosie w stronę obszaru, w którym ząb styka się z dziąsłem i delikatnie
szczotkuj każdy ząb kilkakrotnie okrężnymi ruchami. Pamiętaj, aby szczotkować zewnętrzną,
wewnętrzną i żującą powierzchnie zębów, a także język, ale unikaj energicznego lub nadmiernego
szczotkowania. Szczotkując wewnętrzną stronę przednich zębów, trzymaj szczoteczkę pionowo.
Używaj szczoteczki z małą główką i miękkim włosiem; zmieniaj ją co trzy miesiące. Pasty wystarczy
wielkości ziarnka grochu; zakończ szczotkowanie pluciem, a nie płukaniem. Zobacz link 29 –
demonstruje jak to robić.



Nitkuj raz dzniennie, aby usunąć bakterie z ciasnych przestrzeni między zębami i pod linia dziąseł,
przed myciem zębów. Codzienne płukanie olejem jest dobre do higieny jamy ustnej. Nie używaj
wykałaczki ani innego przedmiotu, aby zapobiec urazom.



Powiedz NIE tytoniu; unikaj słodkich przekąsek, soku z tetra paku z konserwantami i lepkich potraw.



Zalecane są regularne kontrole dentystyczne a także sprawdzanie języka pod kątem
nieprawidłowych zmian. Rozwijaj dobre praktyki opieki dentystyczne dla dzieci.



Stosuj pożywną dietę I wystarczającą ilość naturalnej witaminy D; jedzenie kruchych owoców: jabłko
(zawiera ksylitol), żucie surowych warzyw – marchew – oczyszcza zęby i pobudza dziąsła do
wytwarzania śliny oczyszczającej jamę ustną.

5. Wniosek: Dobra opieka stomatologiczna od niemowlęctwa do dorosłości jest niezbędna.
Dopełniaj i uzupełniaj higienę jamy ustnej za pomocą Wibroniki Sai dla prewencji i leczenia.
Odnośniki I linki:
1. Health is wealth”, Divine Discourse, 27 May 2002, Summer Course on Indian Culture and Spirituality:
https://sathyasai.org/discour/2002/d020527.pdf, page 1-2.
2. Mouth-functions: https://medlineplus.gov/mouthdisorders.html
3. Mouth structure & function: https://kidshealth.org/en/parents/mouth-teeth.html
4. Tongue colour: https://medicalnewstoday.com/articles/tongue-color#healthy-color
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5. Teeth anatomy: https://www.vcdental.com.au/tooth-anatomy-education/
6. Mouth & Bad breath (halitosis): https://verywellhealth.com/bad-breath-causes-of-halitosis-1191875
7. Oral health: a window to your overall health: https://mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/dental/art-20047475
8. Mouth reflects body health: https://healthcareinamerica.us/what-your-mouth-can-tell-you-about-the-rest-of-your-body6ffec5989859; https://periodontal.co.uk/the-mouth-is-the-mirror-of-the-body/
9. Mouth disorders with pic: https://www.verywellhealth.com/top-common-dental-problems-1059461
10. Plaque, tooth decay & Gum disease: https://mayoclinic.org/diseases-conditions/gingivitis/symptoms-causes/syc-20354453
11. Tooth decay & gum diseases: https://healthdirect.gov.au/mouth-diseases
12. Gum diseases :Gingivitis & Periodontitis: https://medicinenet.com/gum_disease/article.htm
13. Oral skin disorders: https://healthhub.sg/a-z/diseases-and
conditions/412/skin_disorders_in_the_mouth_lips_national_skin_centre; https://mayoclinic.org/diseases-conditions/cankersore/symptoms-causes/syc-20370615; https://mayoclinic.org/diseases-conditions/oral-lichen-planus/symptoms-causes/syc20350869;
14. Mouth & Breath as indicator of health: https://keystonehealth.org/blog/mouth-can-tell-health/
15. Causes of Sensitive teeth: https://www.everydayhealth.com/dental-health/10-biggest-causes-of-tooth-sensitivity.aspx;
16. Burning mouth syndrome: https://mayoclinic.org/diseases-conditions/burning-mouth-syndrome/symptoms-causes/syc20350911
17. Oral birth defects: https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/cleftlip.html
Home remedies
18. Prevent bad breath: https://www.healthline.com/health/home-remedies-for-bad-breath;
https://www.everydayhealth.com/columns/white-seeber-grogan-the-remedy-chicks/ways-fight-bad-breath-naturally/
19. Caution with betel nut: https://www.healthline.com/health/betel-nut-dangers; https://www.healthline.com/health/betel-nutdangers#cancer-risk
20. Moisten Dry mouth: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-mouth/expert-answers/dry-mouth/faq-20058424;
https://www.colgate.com/en-us/oral-health/dry-mouth/dry-mouth-home-remedies; https://health.clevelandclinic.org/8-tips-torelieve-your-dry-mouth/
21. Remove plaque/tartar natural way: https://www.youtube.com/watch?v=CChuqOX449w;
https://www.carefreedental.com/resources/24-your-teeth/116-19-amazing-home-remedies-for-removing-plaque-naturally
22. Toothache home remedies: https://www.healthline.com/health/dental-and-oral-health/home-remedies-for-toothache;
https://medicalnewstoday.com/articles/320315
23. Home remedy for gum disease: https://www.healthline.com/health/dental-and-oral-health/gingivitis-home-remedy;
24. https://healthline.com/health/busted-lip#treatment
25. Treat sensitive teeth: https://medicalnewstoday.com/articles/324731; https://dentalhealth.org/sensitive-teeth
26. Treat burn in mouth: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/home-remedies/6-natural-ways-to-treat-aburn-on-the-roof-of-the-mouth/photostory/72243721.cms
Preventive Care:
27. Tips: Maintain good oral health: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/dental/art-20045536;
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ten-tips/10-tips-to-look-after-your-teeth
28. Correct brushing of teeth: https://www.dhsv.org.au/dental-advice/general-dental-advice/how-to-brush-your-teeth;
https://www.colgate.com/en-in/oral-health/brushing-and-flossing/how-to-brush; https://www.dentalcare.com/en-us/patienteducation/patient-materials/manual-brushing-and-flossing
29. Demo for brushing: https://w ww.verywellhealth.com/how-to-brush-your-teeth-1058985;
https://www.youtube.com/watch?v=BapR9J86ZZw;
30. How not to brush: https://www.webmd.com/oral-health/features/brushing-teeth-mistakes#3
31. How to Floss video: https://youtube.com/watch?v=rm5oAAeoEnl
32. Oil pulling for oral health: https://www.healthline.com/nutrition/6-benefits-of-oil-pulling; https://www.healthline.com/nutrition/oilpulling-coconut-oil#TOC_TITLE_HDR_2
33. Kids dental care: https://www.medicalnewstoday.com/articles/324708#limit-sugars-and-starches
34. Preventive care tips for children & women: https://www.healthline.com/health/dental-oral-health-prevention;
https://medicalnewstoday.com/articles/324708
35. Best diet for oral health: https://dentistry.uic.edu/news-stories/the-best-foods-for-a-healthy-smile-and-whole-body/;
https://dentistry.uic.edu/news-stories/eat-fruits-and-veggies-for-a-healthy-smile/; https://www.colgate.com/en-us/oralhealth/nutrition-and-oral-health/healthy-foods-list-seven-best-foods-for-your-teeth
36. Top 3 fruits for teeth: https://friscominimolars.com/top-3-fruits-teeth/

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Aktualizacje Covid-19
2.1 Zmienione kombinacje (Ostatnia aktualizacja w biuletynie wrzesień-październik 2020 r.)
A. Do profilaktyki i leczenia: W świetle mutującego wirusa i nowych wariantów Covid-19, nasz zespół
badawczy dokładnie zrewidował Immunity Booster IB w następujący sposób:
Dla tych z pudełkiem 108CC box: CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gall bladder tonic + CC9.4
Children’s diseases + CC11.3 Headaches + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental &
Emotional tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic +
CC19.7 Throat chronic
Dla tych bez pudełka 108CC, ale posiadających SRHVP: BR4 Fear + BR9 Digestion + SM26 Immunity
+ SM27 Infection + SM31 Lung & Chest + SM40 Throat + SR272 Arsen Alb 30C + SR277 Bryonia
30C + SR291 Gelsemium 30C
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Dawkowanie: 1rd po przebudzeniu, profilaktycznie; 3rd w przypadku podejrzeń infekcji (łagodne objawy,
takie jak lekki kaszel). Jeśli wynik pozytywny, jedna dawka co godzinę na 6 godzin, a następnie 6rd
zmniejszając do 4rd – 3rd – 2rd – 1rd w przypadku poprawy
B. Dla rekonwalescencji: Po wyzdrowieniu, na zmęczone ciało i umysł i brak energii:
Dla tych, kto ma pudełko 108CC: CC9.4 Children’s diseases + CC11.3 Headaches + CC12.1 Adult
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.7 Throat chronic
Dla tych, kto nie ma pudełka 108CC, ale ma SRHVP: NM75 Debility + SM18 Digestion + SM24
Glandular + SM27 Infection + SM41 Uplift + SR291 Gelsemium 30C
Dawkowanie: 1rd przed pójściem spać, kontynuując IB przy aktualnej dawce pacjenta.
Ważne jest, aby zachęcać pacjentów do ścisłego przestrzegania wytycznych podanych przez władze, a
wszelkie leczenie alopatyczne powinno być kontynuowane i NIE odradzane w żadnym momencie.
C. W przypadku skutków ubocznych szczepienia: SR318 Thuja 30C
Dla osób tylko z pudełkiem 108CC box: CC9.4 Children’s diseases
Dawkowanie: 1rd wieczorem, dwa dni przed szczepieniem i 10 dni od dnia szczepienia, kontynuując IB
1rd po przebudzeniu.
2.2 Niektóre doświadczenia z IB z całego świata
Lepiej jest zapobiegać niż leczyć 01001…Uruguay
86-letnia kobieta zaczęła brać nasze remedium IB, gdy tylko w jej kraju w marcu 2020 r. pojawiły się
pierwsze przypadki Covid-19. Mieszka ze swoją 57-letnią córką i 23-letnią wnuczką, które nie chciały
wziąć IB. Kilka dni po przyjęciu urodzinowym w okolicach Bożego Narodzenia u młodej dziewczyny
wystąpiła wysoka gorączka i inne objawy Covid-19; 30 grudnia uzyskała pozytywny wynik testu. Pozostałe
dwie kobiety natychmiast przystąpiły do testu Covid. Podczas gdy test matki był pozytywny, u babki wynik
był negatywny. Jest szczęśliwa i wdzięczna, ponieważ wierzy, że wibronika IB nadal ją chroni przed
wirusem.
Pozytywna odpowiedź kierownictwa szpitala na IB 00512…Slovenia
Chociaż słoweński system opieki zdrowotnej nie uznaje alternatywnych metod leczenia, kierownictwo w
regionalnym szpitalu naszego praktyka przyjęło regularne stosowanie preparatu Immunity Booster IB.
Przekonali się, że ten środek na Covid-19 jest nie tylko skuteczny, ale zapewnia szybszy powrót do
zdrowia. Praktyk z własnej inicjatywy rozpoczęła 26 października 2020 r. transmisję do czterech
pacjentów znajdujących się w szpitalu w stanie krytycznym. Byli na respiratorach i zaintubowani, wykryto u
nich Covid pneumonia, ostrą niewydolność oddechową z co najmniej 5-7 innymi zaburzeniami. Po 28
dniach leczenia na dystans wyniki wszystkich badan (hematologicznych, biochemicznych, gazowych,
immunitetu, moczu, koagulacji itp.) u jednego pacjenta były prawidłowe i został wypisany do domu. W
ciągu 7 następnych dni to samo stało się z pozostałymi pacjentami. Lekarze byli zdumieni skutecznością
systemu wibroniki. Kierownictwo szpitala było pod takim wrażeniem, że zauważyło: “Wibronika to nie
przyszłość, ale także teraźniejszość medycyny”.
Szybka ulga w objawach Covid 03578…France
Ta 73-letnia kobieta od 2 miesięcy cierpiała na bóle brzucha, stawów i mięśni całego ciała. Czuła się
rozpalona, zmęczona i skrajnie wyczerpana. Obawiała się, że ma Covid-19, chociaż nie poszła na test. W
dniu 26 kwietnia 2020 roku praktyk podał jej IB i w ciągu dwóch dni zaczęła się poprawiać i przez
następne pięć dni jej normalne funkcjonowanie zostało przywrócone w 100%. Nawet dziewięć miesięcy
później nie miała nawrotów symptomów.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Ciekawe dykteryjki
3.1. Podróżowanie z nowo adoptowanym szczeniakiem 01339...USA
25 października 2020 r. praktykująca przeleciała 800 mil, aby odebrać ośmiotygodniową samicę
miniaturowego szczeniaka pudla. Martwiła się, że ważące 1,4 kg szczenię będzie płakać ze stresu I
strachu, zostawiając matkę nieznajomej; nie tylko to ale następnie uwięziony w skrzyni transportowej i
trzymany pod siedzeniem samolotu na dwugodzinny lot powrotny. Dlatego przed wyjściem z domu
przygotowała: CC1.1 Animal tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders w
wodzie destylowanej w 3 ml butelce z zakraplaczem. Rzeczywiście, malutki szczeniak zaczął płakać
podczas prawie pięciogodzinnego oczekiwania przed lotem. Podano pełen zakraplacz lekarstwa i po
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dwóch minutach szczenię położyło się spać. Przez następne pięć nocy szczeniak otrzymywał to lekarstwo
przy pierwszych oznakach niepokoju lub wyczerpania. Za każdym razem szczenię zasypiało w ciągu
dwóch-trzech minut. Po pięciu nocach nie było już potrzeby. Wibronika była wolną od narkotyków,
bezstresową odpowiedzią na traumatyczne przeżycie młodego szczeniaka.
3.2 A Karta Boskiego powołania 03578…France
Sąsiedzi praktyka cierpieli z powodu silnego zmęczenia, biegunki i wymiotów przez ponad dwa tygodnie
od ich powrotu z wakacji za granicą. Para, pod koniec lat pięćdziesiątych, jest bardzo skutecznymi
praktykami biorezonansowego uzdrawiania przy użyciu platońskich ciał stałych i anteny Lecheta do
pomiaru subtelnych energii. W przeciwieństwie do wcześniejszych, po raz pierwszy w życiu nie udało im
się wyleczyć siebie. W badaniu nie znaleziono patogenów wyjaśniających ich objawy. Jasnowidz odkrył
"negatywne energie" i zaburzenia trawienia. W dniu 7 marca 2020 r para odwiedziła praktyka, który dał:
CC4.6 Diarrhoea + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders +
CC17.2 Cleansing do spożycie doustnie i CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing w wodzie
do rozpylania w domu i na siebie. Ku ich wielkiemu zdziwieniu, po jednym tylko rozpyleniu drugiego
środka żona poczuła, że coś wychodzi z jej całego ciała i zasnęła, a następnego dnia po przebudzeniu
poczuła się wolna od tej zlej energii. Mąż poczuł się lepiej, ale nie ulżyło mu to do końca.
Po trzech dniach wszystkie objawy fizycznie całkowicie ustąpiły. Mimo to żona poczuła obecność
czarnego paska przesłaniającego duchowe światło, które wcześniej była w stanie wyraźnie zobaczyć. Do
20 marca, po zaledwie dwóch tygodniach leczenia, oboje doszli do 100% wyzdrowienia, a żonie oczy się
oczyściły. Podekscytowany sąsiad zaprosił praktyka do swojego domu 14 lipca, aby być świadkiem jego
niedawnego odkrycia przy użyciu anteny Lecher. Wibracyjny środek #2 wzrósł do oszałamiająco
wysokiego poziomu 150,000 -180,000 Bovis* na jego urządzeniu kalibrującym. Dla porównania, zdrowy
człowiek wibruje pry blisko 12,500 Bovis (100,000 Bovis (uważa się, że 100 000 Bovis wskazuje na
wysokie duchowe energie). Małżeństwu powiedziano o Swamim tylko raz, ale byli przekonani że moc
remedium może wynikać z duchowej mocy Sathya Sai Baby. Para nadal używa sprayu!
*Bovis to skala częstotliwości do pomiaru siły życiowej.
3.3 Ból wskutek złamania ustępuje po podaniu środka przeciwbólowego bez leków

10228…India

W dniu 2 lutego 2021 r. 92-letnia mama naszego praktyka upadła w łazience. Natychmiast przeniesiono ją
do łóżka i nałożono wibhuti na jej czoło, podczas gdy praktyk podawał CC10.1 Emergencies w wodzie.
Zadzwonił do swojego krewnego, chirurga ortopedy, który doradził podanie środka przeciwbólowego
Zerodol. Do domu przybył również technik z aparatem rentgenowskim, który ujawnił złamanie lewego
biodra (złamanie szyjki uda, NF, lewa strona). Chirurg nie zalecił operacji ze względu na jej wiek. Więc
praktyk przygotował dla pacjentka następujące: CC10.1 Emergencies + CC20.6 Osteoporosis + CC20.7
Fractures...dawka co 30 minut w wodzie. To dało jego starszej matce wielką ulgę w bólu! Kiedy inny
krewny, chirurg ogólny, wpadł i zapytał o dokładną lokalizacje bólu, ku jego zdumieniu odpowiedziała: „Nie
ma bólu”. Zwracając uwagę, że złamana szyjka kości udowej jest bardzo bolesna, zapytał, jaki środek
przeciwbólowy jej podano? Dowiedziawszy się, że przyjmuje tylko wibronikę, chirurg zareagował, że
lekarstwo musi być niezwykle mocne, w przeciwnym razie jest to niemożliwe. Chociaż jest przykuta do
łóżka, nie przyjmuje innych leków niż wibro i nadal pozostaje wolna od bólu.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Lekarstwo na `szczęście` dla żołnierzy w trudnym terenie
Administracja wibroniki otrzymała prośbę o remedium, które mogłoby pomóc personelowi oddzielonemu
od swoich rodzin przez większość
swojej służby i jest pod ogromnym
stresem fizycznym, psychicznym i
organizacyjnym. Izolacja i długie
okresy służby w obszarach
operacyjnych, gdzie często widza
ginących kolegów, wywołują
smutek i ciągły lęk przed śmiercią.
Wynikające stąd poczucie lęku,
strachu, stresu, depresji i
pourazowych zaburzeń stresowych,
czasami przekształcały się u nich w
tendencje samobójcze.
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Kierowany przez Swamiego zespół badaczy podczas medytacji stworzył odpowiednią kombinacje: NM95
Rescue Plus + BR3 Depression + BR4
Fear + BR7 Stress + SM1 Removal of
Entities + SM2 Divine Protection +
SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love
Alignment + SM39 Tension + SM41
Uplift. Pod nazwą `szczęście`
29 października 2020 r. dziewięciu SVP
zaczęło nadawać kombo żołnierzom,
dopóki nie otrzymali fiolek „Szczęścia”.
Następnie zaczęto wysyłkę fiolek,
pigułek cukrowych i 30 ml buteleczek z
zakraplaczem płynnego środka. 26
grudnia odbyło się wirtualne szkolenie
18 osób dla wprowadzenia ich w wibronikę. Pokazano, jak przygotować fiołki z lekiem, które będą podane
żołnierzom, wraz z instrukcjami po ich
dawkowaniu i środków ostrożności,
których należy przestrzegać podczas ich
przyjmowania i przechowywania. W
ciągu 30 dni każdy z 8013 osób
przyjmujących remedium zgłosiło 100%
dobre samopoczucie. Z przyjemnością
informujemy, że druga partia dostaw jest
w drodze i jest zapotrzebowanie na
Wibronikę również na inne dolegliwości.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Ku pamięci
Wraz ze Swamim Anandą (patrz “Z biurka”), pożegnaliśmy się z dwoma cenionymi praktykami którzy
naprawdę poświęcili swoje późniejsze lata wibronice i byli wielką inspiracją zarówno dla praktyków, jak i
pacjentów. Oboje pozostawili dziedzictwo swojej pięknej sewy.
Shri Laxmikant Sharad Konnur 02836 (profilowany w tomie 10 wydanie 3) z Kolhapur, Maharasztra zmarł
1 stycznia 2021 r. po wyzdrowieniu z Covid-19 w grudniu 2020 r., na dni przed jego 72 urodzinami.
Wszyscy Praktycy w dystrykcie szukali w nim wsparcia i wskazówek. Nasze serca kierują się ku jego
żonie Praktykującej 10648 , która trenowała razem ze swoim mężem 12 lat temu i kontynuuje sewę.
Shri Suresh Chakravarty 10132 z Guwahati Assam nadal gorliwie służył w wieku 87 lat, zanim zmarł w
pokoju 18 sierpnia 2020 r. Po przejściu na emeryturę jako przewodniczący Stanowej Komisji Kontroli
Zanieczyszczeń przez wiele lat służył w Organizacji Sai jako koordynator okręgu.
*********************************************************************************************************************

Om Sai Ram

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