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“Whenever you see a sick person, a dispirited, disconsolate or diseased person, there is your field of seva.”
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 Z biurka D-ra Jit K Aggarwala  
Drodzy Praktycy  

Po około 18 miesiącach niepewności i chaosu w końcu wydaje się, że większość części świata wraca do 
jakiejś normalności. Pomimo spekulacji o zbliżającej się trzeciej fali, w tej chwili nastroje na całym świecie 
wydają sie być optymistyczne i czuje się niezmiernie wdzięczny, że Indie i inne kraje stopniowo odchodzą 
od drugiej fali pandemii. Na całym świecie masy są szczepione; ludzie zachowywali środki ostrożności i 
przestrzegali wytycznych dotyczących bezpieczeństwa. Ponieważ na całym świecie pojawiają się nowe i 
różnorodne mutacje, a sam wirus jest tak nieregularny i nieprzewidywalny, pracownicy służby zdrowia i 
społeczność naukowa mają nasza głęboką wdzięczność i szacunek za ich niewypowiedzialne 
poświęcenia i radzenie z Covid-19. 

“Świat jest ogromnym szpitalem, a ludzkość jest przykuta do łóżka. Niektórzy wiją się w bólu zazdrości, 
niektórzy nadęci z dumy, niektórzy gubią sen z powodu nienawiści, niektórzy oślepli z powodu skąpstwa, 
niektórzy są przygnębieni egoizmem. Każdy ma taką lub inną chorobę. W ten dzień Guru Purnimy musicie 
wyrazić wdzięczność lekarzom, którzy diagnozują wasze choroby i przepisują lekarstwa, i pielęgniarkom, 
które dbają o powrót do zdrowia.” …Guru Purnima Discourse 27 July 
1961 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume02/sss02-14.pdf. 

Początek lipca w naturalny sposób przywołuje szczęśliwe wspomnienia minionych dni, i obchodzenie 
Guru Purnima w Boskiej obecności w Prashanti Nilayam. Święto to ma dla nas duże znaczenie – mieliśmy 
szczęście, że Bhagawan, w Jego fizycznym awatarze, pokroił ciasto ofiarowane przez praktyków w Sali 
Sai Kulwant przez trzy kolejne lata. Wspominanie tych cennych chwil napełnia mnie głębokim poczuciem 
wdzięczności dla naszego mistrza za Jego miłość i nieskończone błogosławieństwa, którymi On obdarzył 
wibronikę Sai. Zbliżając się do Guru Purnimy, musimy pamiętać, że Swami jest obecny wszędzie tam, 
gdzie wykonuje się Jego dzieło jak bezinteresowna służba, gdzie intonuje się Jego imię w duchu czystej 
bezwarunkowej miłości i oddania. Swami zachęcał nas, abyśmy żyli i zachowywali sie tak, abyśmy 
celebrowali Guru Purnimę każdego dnia, tj. budząc Guru w każdym z nas.   

W przemówieniu Guru Purnima z lipca 1974 r. Sathya Sai Baba mówi “Kiedy prowadzisz samochód, on 
jest twoim Bogiem. Kiedy robisz interesy na rynku, rynek jest twoim Bogiem. Zgodnie z kulturą Bharatu 
(Indii) najpierw składamy pokłony pracy, która musimy wykonać. Zanim podejmiemy się jakiejkolwiek 
pracy, powinnyśmy uznać tę pracę jako pracę za Boga.” 
Z radością donoszę, że nasi praktykujący zawsze służą swoim pacjentom dokładnie w takim duchu. 
Początkowo, ze względu na ograniczenia blokad, byliśmy świadkami spowolnienia naszej „kampanii 
rozpowszechnienia informacji”. Ale takie jest poświęcenie naszych praktyków, że pomimo strat wskutek 
pandemii, niestrudzenie pracowali nad dystrybucją Immunity Booster (IB) daleko i szeroko. Pokornie 

chciałbym podziękować za wysiłki i oddanie. Liczba beneficjentów IB na dzień dzisiejszy jest 433,148. W 
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miesiącu maju, w szczytowym momencie drugiej fali pandemii, nastąpił znaczny wzrost (12%) ogólnego 
zapotrzebowania na uzdrawiający środek IB. To najwyższy wzrost, jaki mieliśmy okazję obserwować do 
tej pory. Mniej więcej w tym samym czasie na naszej stronie internetowej (www.vibrionics.org) 
opublikowaliśmy formularz wniosku przekazania online o IB, aby dotrzeć do mas, które mają trudności z 
połączeniem się z praktykami wskutek ograniczeń podróżowania. Nasz zespół badawczy bacznie 
przyglądał się stale mutującemu wirusowi i po raz kolejny zrewidował IB, sprawdź szczegóły w sekcji 
„Dodatek” tego wydania.  

W związku z tym, że operacje online trwają pełna parą, 13 czerwca 2021 r. przeprowadziliśmy czwartą, co 
dwa miesiące, wirtualną konferencje Koordynatorów Regionalnych z Indii. Z przyjemnością informuję, że 
na tej konferencji omówiono i kilka inicjatyw. Więcej szczegółów na temat konferencji można znaleźć w 
dziale „Dodatek”. 

Nasze wysiłki mające na celu pomoc uprawnionym praktykom w zostaniu członkami IASVP trwają. 
Uznanie dla Praktyka11956, który niedawno pomógł 17 VP ze stanu Kerala w Indiach, aby zostać członkami 
IASVP. Pragnę zwrócić uwagę, że są niektórzy członkowie IASVP, których ważność dowodu tożsamości 
wygasła. Szczerze proszę o zalogowaniu się na stronie praktyków po przeczytaniu i potwierdzeniu zasad 
postępowania. Jeśli potrzebujesz pomocy przy odnowieniu członkostwa w IASVP, skontaktuj się z 
sekretarzem IASVP pod adresem iasvp@vibrionics.org. 

Podsumowując, Chciałbym przypomnieć, że jedyną rzeczą, na której możemy polegać, aby przetrwać te 
trudne czasy jest nasza niezachwiana wiara w Boga i nasze żarliwe oddanie, aby odegrać naszą rolę w 
Jego misji jako oddani praktykujący wibronikę, oddani służbie innym. Życzę Tobie i Twoim bliskim błogiej 
Guru Purnimy i modle się, aby Boskie światło w Twoim sercu świeciło coraz jaśniej z każdym dniem. Przy 
tej pomyślnej okazji wszyscy szukajmy przewodnictwa u wewnętrznego guru. „Najlepszą rzeczą jest mieć 
własną Jaźń jako źródło Światła, jako guru. Wewnętrzna inteligencja, Wewnętrzny Guru ujawni Prawdę. 
Ta modlitewna postawa tak wykształci Twoje impulsy, że wewnętrzna inteligencja zostanie w pełni 
ujawniona.” …Guru Purnima Discourse “Be Grateful to the doctors” 27 July 1961. 

W kochającym służeniu Sai 

Jit K Aggarwal 

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

 Profile Praktyków  
Z radością przedstawiamy grupę trzech praktyków, wszyscy z bractwa medycznego, aktywnie 
zaangażowani w służbę Wibroniki Sai w Syrii. Podczas gdy przywódca tej grupy praktykuje wibronikę od 
17 lat ostatnia para, którą wprowadził do owczarni Swamiego, przyjęła na siebie znaczną ilość pacjentów.  

Praktyk 02493…Syria jest dentystą, który odwiedził Swamiego w 2003 roku, pierwsza jego z 12 wizyt. Od tego 
czasu przekazuje przesłanie i nauki Swamiego w świecie arabskim. 
Spędza większość czasu podnosząc świadomość ludzi poprzez 
swoje wykłady, książki, rekolekcje, medytacje, obozy medyczne i 
wiele innych działań, dosłownie walcząc w ciemnym obszarze 
świata. Ten gorliwy praktyk i jego grupa Sai założyli Centrum Sai, 
nazwane Dar Al Salam, (Siedziba Pokoju), gdzie nie tylko leczą 
pacjentów, ale rozprowadzają potrzebne artykuły spożywcze i 
odzież, mając tylko skromne środki, i oferując pomoc środowiskową. 
Z pełnym miłości i współczucia wsparciem uczą ludzkich wartości 
bez dyskryminacji, nie zważając na różnice religijne.  

Po raz pierwszy dowiedział się o wibronice od jednego z lekarzy w 
Szpitalu Ogólnym  Puttaparthi, gdzie był wolontariuszem i poczuł się 
tak zainspirowany, że podczas wizyty w 2004 roku odbył szkolenie 
wibroniki. Od tego czasu wytrwale I odważnie pełni służbę w 
oblężonej Syrii! Mówi o swojej wielkiej radoźci i głębokiej satysfakcji 
z bycia narzędziem współczucia i uzdrawiania Swamiego na 
wszystkich poziomach, praktykując wibronikę i promieniując tym, co 
czuje obecność Swamiego w sobie. Faktycznie czuje się jednym 

członkiem współpracującym z boską ogólnoświatową wspólnotą kochających sewitów, z których każdy 
jest wzmocniony przez całość. 

http://www.vibrionics.org/
mailto:iasvp@vibrionics.org
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Czując się nasycony ogromną łaską Swamiego, on pisze “Wierzę, że jeśli my, praktycy rozwiniemy pełną 
wiarę, możemy leczyć pacjentów jednym dotknięciem, słowem, lub spojrzeniem." Kiedy leczy pacjentów, 
praktyk przyjmuje holistyczne podejście, oceniając przyczynę, doradzając, kiedy jest potrzeba i poucza o 
zdrowym trybie życia. Dobrym przykładem jest przykład 32-letniej kobiety z bólem brzucha i biegunką 
przez ponad osiem miesięcy po tym, jak wynik niepokój z powodu problemów z mężem. Zdiagnozowano 
jako IBS, przepisano suplementy błonnika a te niewiele pomogły. Złagodził jej obawy, mogące 
doprowadzić do raka, a także wyjaśnił jej, jak bardzo akceptacja jej męża może pomóc w procesie 
zdrowienia. Zalecono jej również zmniejszenie spożycie kawy z 2-3 dziennie do jednej dziennie, ponieważ 
kofeina stymuluje ruchomość jelit. Dzięki stosowaniu CC4.6 Diarrhoea + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic, pozbyła się dolegliwości w ciągu sześciu tygodni. Ilekroć spotyka praktyka, wyraża wdzięczność za 
jej ulgę i nowe zrozumienie życia.  

Czuje, że ich centrum Sai zostało przekształcone, aby działać jako ogromne urządzenie uzdrawiające 
wibroniki, aby szerzyć pokój, miłość, bez przemocy. Przerażająca sytuacja pojawiła sie na początku tego 
roku, kiedy duży uzbrojony kontyngent wojskowy zaatakował miasto, zamierzając aresztować 35 jego 
mieszkańców. Gdy strzelanina doszła do centrum, wyobraził, że “Swami używa naszego centrum jako 
machiny wibracyjnej i poczułem siebie z Nim jednością”. W ciągu godziny problem rozwiązano, nikt nie 
został ranny. Cały kontyngent wojskowy niespodziewanie się wycofał! 

Praktyk zostawia nas z inspirująca refleksją “Sewa wibroniki poszerzyła mnie o urzeczywistnienie i 
doświadczenie jedności w różnorodności, poczucie jedności ze wszystkimi i mocna wiarę, że wszystko 
jest Jego Wolą”. Cóż za potężny testament ilustrujący – służenie z miłością jest takoż otrzymywaniem, że 
dawanie i otrzymywanie są jednym. 

Sprawa do udostępnienia: 

 Półpasiec (zoster)   

 

Praktykujący 02858…Syria laryngolog i jego żona aptekarz, po raz pierwszy dowiedzieli się o Swamim w 
2003 r. od praktyka 02493. Pamiętają, jak 
niecierpliwie ich mała grupa czekała na spotkanie z 
nim każdego lata po jego powrocie z Indii, aby 
wysłuchać szczegółów podróży, ugasić pragnienie 
dowiedzieć się o Swamim, zobaczyć filmy z Jego 
darszanem. Zona wspomina, jak wchłaniali 
wszystkie opowieści o pielgrzymkach; jak pili 
szczegóły nektaryn w jego opowieściach. W końcu 
grupa miała okazję odwiedzić Prashanti w 2012 
roku. Ponieważ istniały ograniczenia finansowe, 
tylko nieliczni mogli odbyć tę podróż. Chociaż 
Swami dokonał przemiany, będąc w aśramie, czuli, 
że Jego Obecność "wibruje w każdym miejscu w 
trwałym pokoju, miłości i szczęściu". 

Tam lider zabrał pare na spotkanie z dr Aggarwalem, który był zachwycony przyjęciem tych pracowników 
służby zdrowia w tym czasie szeroko opisywanego cierpienia z powodu konfliktu w całej Syrii. Dano im 
możliwość nauki wibroniki. Mąż zapisał się na kurs natychmiast. Żona jednak była nieco niezdecydowana 
bo dwie małe córki potrzebują opieki i kolejne dziecko w drodze, mimo że uważała za najcenniejszą 
okazję, jaką on zaoferował. Doświadczyła już korzyści płynących z wibroniki. Odmówiła: „Może w przyszle 
lato to zrobię”. Dr Aggarwal zacytował jej “Moc teraźniejszości” Tolle i zapytał, skąd może być pewna, że 
będzie mogła przyjść w przyszłości. Okazało się, że tak się stało że ze względu na trwająca w Syrii wojnę 
domową. Ku jej ostatecznej satysfakcji, poddała się jego naciskom i wybrała kurs, czując ogromną 
wdzięczność, równocześnie zdając sobie sprawę, że jej odwieczne marzenie o uzdrowieniu naturalnymi 
środkami w końcu się spełniło.  

Para praktyków przypisuje ten kurs wibroniki za dodanie nowego wymiaru do ich pracy, pomagając 
pacjentom wraz z lekami alopatycznymi, jednocześnie promując zdrowy styl życia z pozytywnym 
myśleniem i troską emocjonalną, wszystko to daje wspaniałe rezultaty. Odkryli, że uzdrowienie odbywa się 
na wszystkich trzech poziomach – ciała, umysłu i duszy. Otworzyło to świetlany rozdział w ich życiu, gdy 
nauczyli się metaforycznie tańczyć ze Swamim i Jego misją, głównie poprzez wibronikę. 
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Po powrocie do Syrii para pracowała jako zespół w swoim ośrodku Sai, pomagając i lecząc wielu 
pacjentów w tym bardzo trudnym czasie. Ludzie głęboko doceniali i otwarcie byli wdzięczni za to proste i 
całkowicie bezpłatne leczenie, zwłaszcza po tak wielkim ubóstwie wojennym. Co więcej, medycyna 
konwencjonalna zawiodła większość swoich pacjentów. Kiedy ich własne córki były dość małe, podawano 
im lekarstwa w wodzie, gdy tylko wykazywały jakiekolwiek oznaki bólu głowy, brzucha, przeziębienia lub 
gorączki i w ciągu pół godziny odczuwały ulgę. Osiągnęli wielki sukces w zaburzeniach emocjonalnych, 
gdy byli leczeni CC15.1 Mental & Emotional tonic czy CC15.2 Psychiatric disorders, a wyniki były 
stosunkowo szybkie, szczególnie w przypadkach poważnie nękanych kobiet we współczesnej Syrii.  

Dzielą się z nami kilkoma przypadkami uzdrowień. Młoda 33-letnia kobieta cierpiała na zespół ZNP od 
ponad roku, z drażliwością, lękiem, depresją, obrzękami, bólem piersi i głowy od 7 do 10 dni przed 
okresem. Obawiając się uzależnienia od środków przeciwbólowych, zaprzestała ich stosowania po 
sześciu miesiącach zażywania. Po rozpoczęciu brania CC8.6 Menopause + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic, odczuła 70-80% ulgi przed samą pierwszą miesiączką. Kontynuowała 
leczenie przez sześć miesięcy do wyleczenia. W innym przypadku 35-letnia kobieta, od roku zamężna z 
54-letnim mężczyzną, była przerażona, że nie będzie miała dzieci. Po kilku dniach brania CC8.1 Female 
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic, poczuła ogromną ulgę i zaszła w ciążę w ciągu miesiąca.  

Praktycy zazwyczaj omawiają z pacjentami korzyści płynące ze zdrowego stylu życia, gdy zwracają się do 
nich o jakiekolwiek leczenie. 40-letni mężczyzna od trzech lat cierpiał na ciężkie zaparcia; miał 
wypróżnienia co 3 do 4 dni z twardymi stolcami, niepełną ewakuacja i miał bóle brzucha i wzdęcia. Nie 
chciał uzależniać się od środków przeczyszczających, które i tak dawały ograniczoną ulgę. Praktycy 
omówili z nim korzyści płynące ze zbilansowanej diety, regularnych posiłków, wystarczającego spożycia 
wody, regularnych ćwiczeń. Po dwóch dniach stosowania CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion + 
CC12.1 Adult tonic, mógł wydalać stolec z mniejszym bólem, a po tygodniu prawie bez bólu. Wraz ze 
stopniowym obniżaniem dawki w ciągu następnych sześciu miesięcy do 1rt, osiągnął całkowity powrót do 
zdrowia i po sprawdzeniu rok później, wszystko było w porządku. 

Poddając się Swamiemu podczas pracy z wibroniką, praktycy odkryli i doświadczyli mocy pozytywnych 
myśli poprzez szczere pragnienie pomocy pacjentom. Ucząc się uważnie słuchać, oferują zachęcające 
słowa, które ożywiają nadzieję i pomagają w procesie uzdrowienia. Udział w misji Swamiego zbliżył ich do 
ludzi i sprawił, że stali się bardziej współczujący i wyrozumiali. Na koniec para wyraża wdzięczność 
Swamiemu za dar wibroniki, aby pomóc im oczyścić ich serca, a tym samym wytrwale rozwijać ich dusze 
w duchowej podróży.  

Sprawy do udostępnienia: 

 Całoroczny alergiczny nieżyt nosa 

 Zespół policystycznych jajników PCOD 

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

Praktykujący 02786…Russia robią sewę z wibroniką prawie 12 lat. Mąż, inżynier włókiennik, emerytowany 
dyrektor generalny ds. projektowania i po 
przejściu na emeryturę, przez kilka lat pracował 
jako dyrektor techniczny przędzalni bawełny. 
Żona, z wykształcenia nauczycielka matematyki, 
nie pracowała zbyt wiele w swojej specjalności, 
lecz uczyła szachów.  

Para została po raz pierwszy przedstawiona 
Swamiemu przez przyjaciół latem 2002 r. W tym 
samym roku, przeczytawszy książkę Fanibunda 
„Wizja Boskości” i Howarda Murpheta „Sai 
Baba, Człowieka Cudów”, zdecydowali się 
odwiedzić Puttaparthi na Boże Narodzenie. To 
był początek ich corocznych wizyt w aszramie, 

każde ferie zimowe. W 2009 r., gdy mąż przeszedł na emeryturę, przenieśli się do Indii, aby spełnić swoje 
marzenie o zamieszkaniu  w Prashanthi Nilayam. 

W aśramie para spotkała kilku rosyjskich praktyków, którzy zmotywowali ich do uprawiania wibroniki Sai, 
która ostatecznie stała się sensem ich życia. W lipcu 2009 r. przeszli szkolenie na praktyków. Ich 
zaangażowanie w pracę było tak wielkiej, że zdobyli awans na SVP w zaledwie siedem miesięcy. Ćwiczyli 
wibronikę z misyjnym zapałem, angażując się w tę sewę przez cały swój czas w godzinach czuwania i w 
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ciągu pięciu lat leczyli tysiące pacjentów zarówno w aśramie, jak i poza Puttaparthi. Bardzo szczegółowo 
przestudiowali Podręcznik Uzdrawiania i dostarczyli cennych informacji, które zostały włączone do 
Wibroniki 2016. Para wróciła do Rosji w 2014 r. i nie była w stanie wrócić. Ich praca służbowa stała się 
mniej intensywna, a obecnie z powodu pandemii uległa dalszemu zmniejszeniu. Miasto, w którym 
mieszkają, ma wysoki poziom promieniowania z powodu radioaktywnego deszczu z 1986 r. po wypadku w 
elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Dlatego stwierdzają, że wibracje nie działają na wielu mieszkańców. Są 
jednak osoby, na których one nadal działają i ci pacjenci regularnie przychodzą na leczenie. Wysyłają 
lekarstwa pocztą w całej Rosji z dobrymi rezultatami, a także przez podróżujących rosyjskich wielbicieli do 
wielu swoich pacjentów w Indiach. 

Maja wiele ciekawych spraw, którymi mogą podzielić się z nami. W jednym przypadku młodej kobiecie z 
nadwagą i alergią skórną podano CC21.3 Skin allergies, co spowodowało oczyszczanie w postaci 
łuszczycy, na którą cierpiała  w dzieciństwie. Remedium zostało zmienione na NM41 Psoriasis, które 
wyleczyło zarówno łuszczycę, jak i alergię i co ciekawe, po sześciu miesiącach udało się zrzucić 
nadwagę! W innym przypadku kilka miesięcy temu ośmioletnia dziewczynka dostała tik nerwowy po 
śmierci psa w wypadku samochodowym. Ponieważ  tiki mogą być trwale u młodzieńców, rodzice 
niepokoili. Ale CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia, poradził sobie z tym w ciągu 
miesiąca. 

Praktycy uważają, że następujące remedia działają bardzo dobrze w przypadkach guza: #1. NM108 Visc 
Alb (M&F) 8X + NM110 Essiac 3X + SR576 Tumours...3rd i  #2. NM110 Essiac 10MM...1rt. 38-letni 
mężczyzna miał trudności z połknięciem nawet śliny, wskutek tego, że 10-centymetrowe wole napierało na 
jego przełyk. Po miesiącu zażywania remediów CC12.4 Autoimmune diseases + #1 i  #2, wole zniknęło i 
pacjent czuł się dobrze. W innym przypadku 79-letnia kobieta cierpiała na guza w pobliżu jelit. Kiedy 
pacjentka przechylała się na bok, wyczuwała guz, który powoli rósł, a teraz był wielkości pięści. Ona 
otrzymała NM111 Portal Clearance + CC4.4 Constipation + #1 i #2. Nie widzieli pacjentki do czasu, 
kiedy dopiero kilka miesięcy później zgłosiła się na leczenie gruźlicy, którą miała od dzieciństwa. Na 
zapytanie ujawniła, że guz ustąpił dawno temu. Teraz dostała. CC19.3 Chest infections chronic + 
CC19.6 Cough chronic, który brała przez miesiąc, ale wkrótce przerwała, bo oczysczanie ją 
przestraszyło. Jakiś czas później kobieta przeziębiła się, miała silny kaszel, z powodu którego trafiła do 
swojej poradni gruźlicy, gdzie była zarejestrowana przez 50 lat. Po badaniu lekarskim i fluorografii 
zdumieni lekarze poinformowali, że miała tylko ciężkie zapalenie oskrzeli, a gruźlica ustąpiła, więc 
wykreślili ją z rejestru.   

Starsza pacjentka z powodzeniem przez nich leczona poprosiła o lekarstwa dla swojego syna, który stracił 
słuch na jedno ucho po udarze kilka miesięcy temu. Chodził do lekarzy w Rosji i Niemczech, ale 
bezskutecznie. On otrzymał CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.4 
Paralysis. Kilka miesięcy później matka zadzwoniła do praktyków, że powrócił słuch jej syna. Pewnego 
dnia jadąc samochodem usłyszał silnik i pomyślał, że jest z nim problem; to go zdenerwowało. Ale nagle 
prawda dotarła do niego, gdy zdał sobie sprawę, że znów słyszy. Od tego czasu zaczął wierzyć w Boga i 
już w następnym roku odwiedził z matką aśram Baby. Opuszczając Prashanthi Nilayam, powiedział 
praktykom: “Jakże się cieszę, że widziałem żywego Boga!” Praktycy uważają, że mężczyzna był głuchy, 
ponieważ dostał skrzepu krwi w uchu, a dzięki SR271 Arnica w jednej kombinacji skrzep uległ 
rozpuszczeniu.  

Praktycy uważają, że skrzynka 108CC jest bardzo skuteczna. Proste kombo, takie jak CC3.6 Pulse 
irregular uratowało mężczyznę przed operacją serca. Kobiety cierpiące na niepłodność bezpiecznie 
zaszły w ciążę i po otrzymaniu odpowiednich środków odnalazły radość macierzyństwa. Z ich 
doświadczenia wynika, że CC15.3 Addictions napewno prowadzi do ograniczenia użycia narkotyków. 

W przypadku pacjentów dotkniętych Covid-19 para transmitowała remedia wykorzystując zdjęcia 
pacjentów jako świadka z doskonałymi wynikami. Pierwszą pacjentka była kobieta z Indii, która miała 
objawy podobne do Covid, w tym ból gardła, gorączkę 39.5C (103.1F) i suchy kaszel. Gorączka zaczęła 
ustępować następnego dnia, normalizując się dzień później, a ból gardła i kaszel ustąpiły w ciągu kilku 
dni. Dalej było 12 osób z Iranu, z podobnymi objawami o różnym stopniu nasilenia. Wkrótce po 
rozpoczęciu nadawania stan każdego pacjenta poprawił się. Praktycy odkryli, że w tym czasie 
powszechne były różne infekcje dróg oddechowych oprócz Covid-19. Remedia na profilaktykę wysłano 
124 osobom pocztą i żadna z nich nie zachorowała.   

Praktycy twierdzą, że kiedy widzą wdzięczne twarze swoich pacjentów, daje im to ładunek szczęścia. Jeśli 
minął dzień, w którym nie zrobili “dobra”, czują, że zmarnowali go na próżno. Dziękują Swamiemu za 
umożliwienie im uczestnictwa w tak szlachetnej sprawie. 

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



             Vol 12 Issue 4 6 

 Historie z użyciem kombo  

1. Półpasiec (zoster) 02493…Syria    

45-letnia kobieta miała czerwoną wysypkę na brzuchu, która po kilku dniach stała się nieznośnie bolesna. 
Wystąpiło uczucie swędzenia i pieczenia, a obszar był wrażliwy na dotyk. Został rozpoznany przez jej 
lekarza jako półpasiec w połowie kwietnia 2018 r. Przez miesiąc brała leki alopatyczne, ale nie odczuła 
ulgi w bólu, który był tak intensywny, że zmusiła się na szukanie alternatywnego leczenia. Trafiła na 
wykład na temat wibroniki wygłoszonym przez praktyka. Natychmiast skonsultowała się z nim 18 maja 
2018 r i otrzymała:   

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.8 Herpes…3rd  

W ciągu dwóch tygodni doświadczyła znacznej poprawy bólu i była tak przekonana o dobroczynnym 
działaniu wibroniki, że przestała brać leki alopatyczne. Po kolejnych dwóch tygodniach zgłosiła 75% 
poprawę bólu. Do 20 września jej stan stał się całkowicie normalny. Dawka została zmniejszona do 2rd, a 
po kolejnym miesiącu do 1rd przed zaprzestaniem stosowania leku pod koniec listopada. Od tego czasu 
czuje się dobrze i zaczęła uczęszczać na więcej wykładów na temat wibroniki. Konsultuje się z praktykiem 
nawet w przypadku drobnych problemów zdrowotnych. 

Od redakcji: Piekący ból półpaśca może być bardzo wyniszczający i może utrzymywać się przez kilka 
miesięcy, nawet po ustąpieniu wysypki. 

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

2. Całoroczny alergiczny nieżyt nosa 02858…Syria                    

54-letnia okulistka cierpiała od ponad 16 lat na zatkany nos, wyciek z nosa i obrzęk twarzy, zwłaszcza 
wokół nosa i oczu. Objawy mogły się powtarzać przez cały rok. Od czasu do czasu próbowała wielu 
różnych leków alopatycznych, ale przynosiły one chwilową ulgę trwającą około dwóch tygodni. Kiedy 
praktyk wyjaśnił jej, jak działa wibronika, chętnie skorzystała z tego leczenia i 18 stycznia 2013 r. 
otrzymała następujące remedium:  

 CC12.1 Adult tonic + CC19.2 Respiratory allergies…3rd   

Po miesiącu poczuła się o 40% lepiej w swoim ogólnym stanie. W ciągu następnych trzech miesięcy była 
stała poprawa objawów, a 15 maja zgłosiła 90% ulgę. Dawka została zmniejszona do 2rd i do 15 lipca  
została całkowicie wyleczona. Została poddana podtrzymującej dawce 1rd na 6 miesięcy przed 
odstawieniem leku. Pacjentka utrzymywała kontakt z praktykiem przez ponad rok i nie doszło do nawrotu.  

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

3. Zespół policystycznych jajników PCOD 02858…Syria 

44-letnia kobieta przez trzy miesiącu cierpiała na obfite krwawienie miesiączkowe, nieregularne miesiączki 
oraz zarost na brodzie i twarzy. Zdiagnozowano u niej PCOD z wieloma torbielami na obu jajnikach. Jej 
ginekolog zalecił jej leczenie hormonalne. Zaniepokojona ich skutkami ubocznymi nie chciała brać leków 
alopatycznych ani poddać się operacji. Usłyszała o wibronice i jej zaletach od swojej przyjaciółki, która 
została skutecznie wyleczona z lęku i strachu, więc zdecydowała się na wibronikę. 30 sierpnia 2017 r.  
pacjentka otrzymała:   

CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.7 Menses frequent...3rd   

Pierwszy okres po rozpoczęciu wibrowania był na czas i krwawienie zmniejszyło się, ale nadal było trochę 
ciężkie. Drugi okres u niej również przyszedł na czas i krwawienie było normalne. Badanie USG 
potwierdziło brak wszystkich torbieli na obu jajnikach. Remedium kontynuowano 3rd do 30 października, 
kiedy dawkę zmniejszono stopniowo do zera 11 grudnia. Dwa miesiącu później pacjentka zgłosiła, że 
wszystko jest w porządku, a włosy na jej twarzy i podbródku całkowicie zniknęły. Nie było nawrotu 
objawów nawet po roku.  

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

4. Nietolerancja pokarmowa banana, miodu 12051…India    

22-letnia kobieta cierpiała na nietolerancję pokarmową bananów i miodu od ponad 12 lat. Za każdym 
razem, gdy jadła któregokolwiek z nich, odczuwała dyskomfort w jamie brzusznej, a następnie silny ból 
brzucha trwający od 3 do 4 godzin. Więc te dwa element nie były częścią jej diety, ale 3 Maja 2020 r. 
zdarzyło się jej zjeść niewielką ich ilość i poczuła rozpierający ból w brzuchu. Tego samego dnia 
skonsultowała się z praktykiem, który nawibrował obydwa produkty w maszynce SRHVP na 200C i dał 



             Vol 12 Issue 4 7 

Banana & honey potentised…3rd  

Po dwóch tygodniach spróbowała bananowego koktajlu mlecznego i ku jej zdumieniu nie miła żadnych 
typowych objawów. To zachęciło ją do zjedzenia miodu tego samego dnia i była w normie. Była 
zachwycona, że jej problem z dzieciństwa został rozwiązany w ciągu zaledwie dwóch tygodni. 
Dawkowanie zmniejszono do 1rd, a lekarstwo odstawiono po miesiącu. Minął rok – ona dalej smakuje 
banany i miód. 

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

5. Zaburzenia lękowe, bóle pleców 03553…Canada 

33-letnia kobieta odczuwała silny niepokój przez sześć lat z powodu traumatycznego rozwodu z 
agresywnym mężem zaledwie trzy miesiące po ślubie. Objawy obejmowały płacz często bez powodu, 
zaburzenia snu, brak koncentracji, a czasem przyśpieszone bicie serca. Nie brała żadnych leków, ale 
wykonywała ćwiczenia oddechowe na niepokój. Od czasu do czasu odczuwała umiarkowany ból w dolnej 
części pleców, który promieniował do prawej stopy z silnym uczuciem szczypania. Powiązała to z 
nakłuciem lędźwiowym podczas cięcia cesarskiego pięć lat temu; była wtedy przykuta do łóżka na 
miesiąc. Brała leki przeciwbólowe OTC i od dziesięciu miesięcy poddawała się również fizjoterapii, ale 
obie przynosiły tylko krótkotrwałą ulgę. 8 października 2019 r. otrzymała:  

Na niepokój: 

#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic...3rd I w wodzie…1rd rozpylać w jej sypialni 

Na ból pleców: 

#2. CC18.5 Neuralgia + CC20.5 Spine...3rd    

Odstawiła środki przeciwbólowe, ale kontynuowała fizjoterapię. Po dwóch miesiącach, 10 grudnia, zgłosiła 
30% poprawę bólu pleców, ponieważ mogła chodzić i stać prosto, lepiej niż wcześnie. Tak jak jej 
ubezpieczenie zdrowotne wygasło, przerwała fizjoterapię. Ataki lęku były teraz rzadsze i czuła się mniej 
rozkojarzona. W listopadzie 2019 r. praktyk został awansowany na poziom SVP i zalecono mu korzystanie 
z SRHVP przez sześć miesięcy. Więc zrobiła co następuje dla zmiany #1 i #2:  

Na niepokój: 

#3. NM6 Calming + NM69 CB8 + BR2 Blood Sugar + BR3 Depression + BR4 Fear + BR5 Heart + BR7 
Stress...TDS i w wodzie …1rd do rozpylenia w jej sypialni  

Na ból pleców: 

#4. NM38 Back Pain + NM97 Sciatica + OM18 Sacral & lumbar + OM31 Spine: Lumbar-Sacral...3rd  

27 lutego 2020 r. nastąpiła 80% poprawa w obu jej problemach, które całkowicie zniknęły do 4 maja. 
Dawkę zmniejszono do 1rd i stopniowo zmniejszono do zera do 4 czerwca. Podawany CC12.1 Adult 
tonic i CC17.2 Cleansing naprzemiennie co miesiącu przez następne sześć miesięcy. Remedia zostały 
zatrzymane ponad rok temu i nadal sobie radzi i dziękuje Wibronice Sai za dobre samopoczucie.  

Pry użyciu pudła 108CC, daj #3: CC3.1 Heart tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic; #4: CC20.1 
SMJ tonic + CC20.5 Spine 

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

6. Uzależnienie od metamfetaminy 03591…Indonesia 

33-letni mężczyzna był uzależniony od palenia metamfetaminy (środka pobudzającego) przez ostatnie 
dwa lata. Zaczął izolować się w swoim pokoju, prawie nie wchodząc w interakcje z żoną i synem, przez co 
opuścili go we wrześniu 2020 r. Postanowił więc porzucić nałóg i zaprzestać używania narkotyku. W ciągu 
trzech dni nasiliły się objawy odstawienia, takie jak niepokój, bezsenność, zmęczenie i zwiększone 
pragnienie leku i jedzenia. Natychmiast zwrócił się po pomoc do praktyka, który w dniu 29 września 2020 
r. udzielił:  

#1. CC10.1 Emergencies + CC15.3 Addictions…3rd  

Nie stosował żadnego innego leczenia. Po jednym dniu z zachwytem poinformował, że czuje się 
pobudzony, jego zmęczenie zmniejszyło się o 50%, a głód narkotyku o 75%. Po tygodniu kontynuacji 
leczenia, 7 października niepokój, bezsenność i zmęczenie całkowicie zniknęły, a głód narkotykowy spadł 
o 90%. Jednak nie zmieniło się pragnienie jedzenia. Po kolejnych trzech tygodniach terapii 30 
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października, nie miał już ochoty na narkotyk. Jednak nadal dużo jadł i obawiał sie przytycia. Więc 
otrzymał również:  

#2. CC15.4 Eating disorders…3rd  

Ponadto praktyk poradził mu, aby przestrzegał rutynowych ćwiczeń i zdrowej diety. 1 grudnia pacjent 
zadzwonił z informacją, że jego głód jedzenia zmniejszył się o 50% i dopiero po długim czasie poczuł się 
naprawdę dobrze. Otaczał się pozytywnymi ludźmi, aby pozostać szczęśliwym i zadowolonym. On 
odzywa się spokojnie, pełen energii i pewny siebie. 

4 stycznia 2021r., #1 zredukowano do 2rd, a następnie powoli obniżono do 3rt w ciągu pięciu miesięcy. 
Do 24 lutego jego pragnienie jedzenia zniknęło, więc #2 zredukowano do 2rd. W marcu pacjent 
zdecydował się kontynuować dawkowanie, bo #2 pomagał mu zrzucić wagę, a 1 czerwca zredukował 
środek do 3rt. Ponieważ stosowanie narkotyku może powodować pewne zmiany w mózgu, które mogą 
trwać przez rok lub dłużej po zaprzestaniu, nadal przyjmuje obydwa - #1 i #2…3rt od 14 czerwca 2021 r. 
mimo że jest w porządku. Notabene, teraz modli się do Sai Baby o duchowe przewodnictwo. 

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

7. Cukrzyca 03566…USA 

W 2012 r. ta 26-letnia kobieta nagle poczuła skrajne zmęczenie, często oddawała mocz i miała mrowienie 
w palcach rąk i nóg. Jej lekarz natychmiast zalecił badanie krwi i zdiagnozował to jako cukrzycę z 
poziomem HbA1c* 7.5. Wydawało się to być dziedziczne, ponieważ jej ojciec i dziadek mieli cukrzycę. 
Poza tym prowadziła bardzo niezdrowy tryb życia, ponieważ jadła dużo niezdrowego jedzenia i słodyczy. 
Miała znaczną nadwagę 77 kg (170 funtów), a wzrost 160 cm (5 stóp 3 cale). Doktor przepisał metmorfinę 
1000 mg 2rd. Zapisała się też na siłownie i zaczęła zdrowo się odżywiać, w wyniku czego w dwa lata 
straciła 23 kg. Jej poziom HbA1c spadł do 7.0 do 2017 r., a lekarz zmniejszył dawkę metforminy do 1rd. 
Kiedy odwiedziła praktyka 12 sierpnia 2019 r., kontynuowała metforminę 1rd a poziom HbA1 był stabilny 
na poziomie 7.0. Zgłosiła również zgage i zaparcia jako skutki uboczne metforminy. Otrzymała 
następujące remedia:  

Na cukrzyce:  

#1. CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3rd 

Na pieczenie i zaparcia:  

#2. CC4.1 Digestion tonic + CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies...3rd  

Nadal przestrzegała ścisłej diety i regularnych ćwiczeń. Zajęło cztery miesiącu zanim HbA1c spadło do 
6,5, więc lekarz zredukował metforminę do 500 mg 1rd. Odnotowano 60% poprawę w zakresie zaparć i 
zgagi. W ciągu kolejnych czterech miesięcy do 15 kwietnia 2020 r. poziom HbA1c wróciły do normy 5.5 i 
była wolna od skutków ubocznych metforminy. Dawki #1 i #2 zredukowano do 2rd I 1rd odpowiednio. 
Lekarz poradził jej, aby zredukowała metforminę do 250 mg 1rd, ale odmówiła i zatrzymała go sama, a po 
kolejnych dwóch tygodniach zatrzymała takoż #2, ponieważ czuła, że nie jest już potrzebny. W listopadzie 
2020 r. zmniejszyła dawkę #1 do 1rt, ale potem poczuła się bardziej komfortowo stosując 2rt, co 
kontynuuje teraz w kwietniu 2021 r. a poziom cukru we krwi był normalny; regularnie monitoruje go. 

*HbA1c to średni poziom cukru we krwi w ciągu ostatnich 2 – 3 miesięcy: Normalny 4.0 do 5.9%; stan 
przedcukrzycowy 6.0 do 6.4%; cukrzyca powyżej 6.4%.  

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

8. Zapalenie pochwy 11629…India 

40-letnia kobieta cierpiała na zapalenie, swędzenie i pęcherze w pochwie (zdiagnozowane jako zapalenie 
pochwy) od 10 lat. Miała również stan zapalny, suche łuszczące się plamy i małe guzki na kostkach, 
ramionach i dolnej części tułowia przez sześć lat. Brała alopatię przez siedem lat i homeopatię przez dwa 
lata, bez żadnych korzyści; zapewniały one tymczasową ulgę, ponieważ objawy wkrótce powróciły. Nie 
mogła spać spokojnie w nocy ani normalnie wykonywać codziennych obowiązków w ciągu dnia. Ponieważ 
desperacko szukała rozwiązania tego wstydliwego problem, 31 sierpnia 2020 r. odwiedziła praktyka, 
który dał:  

CC8.5 Vagina & Cervix + CC21.6 Eczema + CC21.7 Fungus…3rd  

9 października z radością zgłosiła prawie 60% ulgę w zapaleniu pochwy i 30% w innych obszarach skóry. 
Po kolejnym miesiącu poprawa wyniosła odpowiednio 90% i 50%. W ostatnim tygodniu grudnia była 
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całkowicie wolna  od objawów a dawkę zmniejszono do 1rd, która kontynuuję jako profilaktykę od marca 
2021 r. i nie doszło do nawrotu.      

Notka wydawcy: Zewnętrzne stosowane zaleca się w celu szybszego powrotu do zdrowia.   

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

9. Niski apetyt, słaba pamięć 11616…India 

Matka martwiła się o swoją 11-letnią córkę, która przez sześć lat miała niski apetyt. Mieszkają w 
wielopokoleniowej rodzinie, a wszyscy kuzyni pacjentki dobrze się odżywiali. Matka próbowała różnych 
strategii, aby zmusić ją do prawidłowego odżywiania, ale bez powodzenia. Przez dwa lata dziewczynka 
miała też trudności z zachowaniem szkolnej wiedzy. 5 sierpnia 2019 r. otrzymała:      

CC4.1 Digestion tonic + CC12.2 Child tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic…2rd w wodzie 

Mając na uwadze godziny szkolne 2rd wydawało się bardziej praktyczne niż standardowe 3rd. Po trzech 
miesiącach apetyt i pamięć dziewczynki poprawiły się od 50 do 60%. Przez kolejne dwa miesiącu żywiła 
się ku zadowoleniu matki dobrze i nie miała problemów z pamięcią. Po kolejnym miesiącu, 15 lutego 2020 
r. praktyk zmniejszył dawkę do 2rd. Ponieważ utrzymywała dobry ogólny stan zdrowia, lek został 
zatrzymany w listopadzie 2020 r. Od kwietnia 2021 r dziewczynka ma się dobrze.    

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

10. Wypadanie włosów 03578…France 

70-letnia kobieta utraciła znaczną część włosów w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Wydaje się, że 
przyczyną jest stres fizyczny i emocjonalny ponieważ  niedawnej przeszłości przeszła kilka bardzo 
stresujących wydarzeń, takich jak zalanie jej domu i konfliktowe relacje z ludźmi wokół niej. Kiedy 
odwiedziła praktyka, nie brała żadnych leków oprócz leków na cukrzycę, którą miała 20 lat. 30 marca 
2019 roku otrzymała:  

CC11.1 Hair tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...3rd   

W ciągu tygodnia zauważyła, że traci miniej włosów, co oznacza poprawę o około 20%. Po kolejnych 8 
tygodniach włosy przestały wypadać, wiec dawkę zmniejszono do 1rd. Jednak sama odstawiła lek, 
ponieważ była całkowicie zadowolona z wyniku. Nawet po dwóch latach w kwietniu 2021 r. jest całkowicie 
w porządku, bez dalszego wypadnia włosów.  

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

11. Przestraszone dziecko 01001…Uruguay 

Dwuletnia dziewczynka zaczęła mieć epizody strachu we wrześniu 2019 r. za każdym razem, gdy 
zobaczyła psa, usłyszała dzwonek, zobaczyła coś szybko poruszające się (inne dziecko, skaczący kot), 
zaczynała drżeć i płakać niepocieszona przez około pół godziny, przytulając mocno matkę, nie pozwalając 
jej odejść. Od urodzenia (przez cesarskie cięcie) ma nerwowe usposobienie. Była zdrowa fizycznie i nie 
było wyraźnej przyczyny tego strachu. 3 grudnia 2019 r. otrzymała:  

NM6 Calming + NM25 Shock + BR4 Fear + SM1 Removal of Entities + SM9 Lack of 
Confidence…3rd  

W ciągu jednego tygodnia dziecko było znacznej lepsze: episzody trwały o połowe krócej, a strach nie był 
tak intensywny. Od tego czasu jej stan poprawiał się, a po kolejnych dwóch tygodniach strach prawie 
zniknął. W dniu 2 stycznia  2020 r. matka poinformowała, że nie było kolejnego  epizodu, a dziecko było 
szczęśliwe i pewne siebie. Dawka została zmniejszono do 1rd na dwa tygodnie, a następnie stopniowo 
się zmniejszała przed odstawieniem leku 8 lutego 2020 r. Minął już ponad rok i dziecko nadal dobrze 
sobie radzi. 

Używając pudełka 108CC, daj: CC15.1 Mental & Emotional tonic. 

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

12. Covid-19 02726…USA 
  

51-letni mężczyzna miał niską gorączkę, dreszcze, bóle ciała, duszność i zmęczenie od 8 grudnia 2020 r. i 
przyjmował leki dostępne bez recepty, które dawały niektóra ulgę. 12 grudnia uzyskał pozytywny wynik 
testu na Covid-19. Ponieważ objawy trwały nawet po tygodniu, jego żona martwiła się i 19 grudnia 2020 
r. skontaktowała się z praktykiem, który dał nasze remedium IB:   
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CC4.1 Digestion tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC9.2 Infections acute + CC9.4 Children’s 
diseases + CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…co 10 
minut przez 2 godziny, a następnie 6rd i  dla członków jego rodziny 3rd   

W ciągu czterech dni gorączka zniknęła, a inne objawy poprawiły się o 30%. W ciągu kolejnych trzech dni 
nastąpiła 60% poprawa duszności i 90% bólu. 29 grudnia czuł się normalnie, z wyjątkiem lekkiego 
zmęczenia, dawkowanie zostało zredukowane do 3rd. W pierwszym tygodniu stycznia 2021 r. był 
całkowicie normalny. Dawkowanie sprowadzone do poziomu profilaktycznego 1rd obejmującego 
wszystkich członków rodziny. Od 29 marca 2021 r. wszyscy nadal czują się świetnie. 

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

 Kącik odpowiedzi  

P1. Jak długo można podać nozod i czy można go podawać razem z innym lekiem?   

O Nozod nie różni się niczym od innych leków wibronicznych. Nie ma więc określonych ram czasowych na  
branie nozoda; postępuj zgodnie z tym samym protokołem oczyszczania, dawkowania, czasu trwania i  
redukowania. W tomie 6 wydania 3 wspomniano, że tylko w szczególnych przypadkach można podać go  
wraz z innym środkiem. Na przykład w czasach Covid szczególnym przypadkiem jest IB,  
przyjmowany codziennie, lub kiedy wystąpi stan ostry (pacjent na nozodzie jest ranny) i wymaga leczenia  
natychmiast. Najlepszym rozwiązaniem jest zachować odstęp co najmniej 20 minut między dwoma 

remediami.  

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

P2. Pracownik służby zdrowia, przyjmujący IB profilaktycznie, otrzymał pozytywny test na Covid-19. W jaki 
sposób zapewnimy że IB zapobiegnie złapaniu wirusa?    

O. IB z pewnością pomaga w zapobieganiu infekcji, ale jeśli jest zarażony, objawy na ogół mniej dotkliwe i 
ustępują szybciej, gdy dawka IB zostanie zwiększona. Ale pamiętaj, że żaden lek, w tym szczepionka, nie 
jest w 100% skuteczny.   

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

P3. Czy mogę używać kuleczek ksylitolu (używają homeopaci) zamiast zwykłych tabletek cukrowych 
(rozmiar 30) dla diabetyków, ponieważ czasami nie są oni chętni brać kulki cukrowe?  

O. Ksylitol jest zwykle prasowany w tabletki, które nie absorbują odpowiednio wibracji. Jeśli możesz 
znaleźć kulki ksylitolu, które są male i miękkie jak nasze pigułki, to mogą być. Jednak nie widzimy 
żadnego problemu ze stosowaniem pigułek cukrowych nawet dla diabetyków – każda pigułka to zaledwie 
ziarnko cukru, a Jeśli pacjent doda trzy pigułki do 100 ml wody, to lekarstwo będzie działać przez pięć dni, 
czyli mniej niż jedno ziarnko cukru dziennie! Ta ilość cukru jest nieznaczna w porównaniu do tej zawartej 
w organizmie, czyli bezpieczna dla diabetyków. Jeśli nadal jesteście zaniepokojeni, możecie przygotować 
remedium bezpośrednio w wodzie lub wibhuti.  

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

P4. Wiem, że woda jest dozwolona podczas 20-minutowej przerwy przed i po zażyciu lekarstwa, ale czy ta 
woda może pochodzić z miedzianego naczynia? Czy w tym okresie mogę brać wibhuti? 

O. Tak, możesz wziąć tę wodę, poniewarz zawarte w niej jony miedzi nie zakłócą wibracji leku, a raczej 
będą miały pozytywny wpływ na organizm. To samo dotyczy wody ze srebrnego naczynia. Ponieważ 
wibhuti jest neutralne, jest to również dozwolone podczas 20-minutowej przerwy. W rzeczywistości wibhuti 
jest jednym z mediów, w którym przygotowuje się lekarstwa! 

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

P5. Po rozmowie z pacjentom z problemem psychicznym lub poważnym, często czuje się dość 
przygnębiony. Podejrzewam, że odbieram negatywna energię od pacjenta. Jak z tym radzić?     

A. Po rozmowie z pacjentom, to właśnie “rozmyślanie” o jego chorobie wytwarza w tobie negatywną 
energię. Jest to szkodliwe z dwóch powodów. Sprawia, że czujesz się przygnębiony i utrudnia gojenie u 
pacjenta. Powinniśmy być ostrożni i żywić dobre myśli. Przez ciągłą modlitwę i kontemplację o Bogu 
możemy zostać oczyszczeni z negatywnych energii. Przed rozpoczęciem uzdrawiania ważne jest, aby 
odmówić serdeczna modlitwę, aby działać w trybie całkowitego poddania się Bogu, pamiętając, że On jest 
jedynym uzdrowicielem, a ty kanałem, przez który Jego uzdrawiająca energia przepływa do pacjenta.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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P6. Ilekroć leczę pacjenta z poważną chorobą, taką jak rak, nie czuje się pewnie i martwię się, że stan 
pacjenta może się nie poprawić, a takie myśli wciąż kłębią się w głowie. Nie wiem co robić?    

O. Pamiętaj, że ten pacjent został przysłany do ciebie przez Boga, który dał ci możliwość działania jako 
Jego narzędzie do leczenia tego pacjenta. Więc Twoim obowiązkiem jest przygotowania recepty jak 
najlepiej, zgodnie z tym, czego się nauczyłeś, a jeśli to konieczne, zgodnie z radą seniorów. Teraz dozuj 
lekarstwo z miłością i mentalnie módl się do Boskości “Moja praca się skończyła, teraz proszę przejmij 
kontrolę”. Nieskupianie sie na wyniku pomoże ci nie przywiązywać się do choroby pacjenta, a Bóg 
przemówi przez ciebie o wszelkie rady, które można udzielić, aby poprawić jego zdrowie.  

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

 Boskie słowa Mistrza Uzdrowiciela  

 

 

 

 

 

 

 

Po zjedzeniu posiłku powinieneś być w stanie wstać tak lekko, jak siadałeś co jedzenia. To 
satwiczny sposób jedzenia. Kiedy siadasz do jedzenia, jesteś aktywny i zwinny, ale po 
jedzeniu trudno Ci nawet wstać z powodu przeciążenia żołądka. To jest leniwa (tamasowa) 
tendencja. Przestań jeść, gdy czujesz, że nadal możesz zjeść trochę więcej.  

...Sathya Sai Baba, “Supreme Bliss Comes from Absolute Wisdom” Discourse 1 September 1996  
                                                                                   http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960901.pdf  

   

Kiedy sewa jest oddawana z miłością, inteligencją i gorliwością, prowadzi ona osoby coraz 
bliżej do Boskości, ponieważ przyciąga do siebie Łaskę Boga.  

                          …Sathya Sai Baba, “The doctor's profession” Divine Discourse, September 1980 

                                                                http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-53.pdf 

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

 Ogłoszenia  

Nadchodzące warsztaty* 

 USA: Wirtualne dla AVP sesje dwa razy w tygodniu wrzesień-listopad 2021, terminy będą ogłoszone 
kontakt Susan na Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 India Puttaparthi: Wirtualne dla AVP, trwające cotygodniowe sesje od 2 czerwca do 16 lipca 
zakończone praktycznymi w Puttaparthi (po Guru Purnima) 26-27 lipca 2021 r. 
kontakt Lalitha na elay54@yahoo.com czy telefon pod numerem 8500-676-092 

 India Puttaparthi: Wirtualne dla AVP wrzesień – listopad 2021** terminy do ogłoszenia  
kontakt Lalitha na elay54@yahoo.com lub telefon pod numerem 8500-676-092 

 India Puttaparthi: Wirtualne dla SVP styczeń 2022** terminy do ogłoszenia kontakt Hem 
na 99sairam@vibrionics.org 

*Wszystkie warsztaty przeznaczone są tylko dla osób, które przeszły proces rekrutacji i e-kurs. Seminaria 
doszkalające są przeznaczone dla istniejących praktyków.  

**Temat do zmiany  

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



http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960901.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-53.pdf
mailto:Saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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 Dodatek  

1. Porady zdrowotne                     

Dbanie o nos i gardło to podstawa!   

“Tylko pachnące i słodko pachnące zapachy powinny być wchłaniane przez nos. Kiedy wdychamy jest 
nieprzyjemny zapach, pojawia się choroba. Jeśli wdychasz cuchnące powietrze, możliwie wdychasz 
zarazki chorobotwówcze. Kiedy pozbędziesz się zła związanego z zanieczyszczoną mową, słuchem, 
wzrokiem, myślami, działaniami (niewłaściwie używanymi) będziesz Paramatma” …Sathya Sai Baba1 

1. Nos i gardło – budowa i funkcja  

Nos to elegancki narząd ochronny, który umożliwia nam oddychanie, by przetrwać, oraz węch, który 
odgrywa kluczową rolę w smaku i bezpieczeństwie. 
Ma dwa zewnętrzne nozdrza przedzielone przegrodą, 
która nadaję mu kształt; jama nosowa (fossae) 
wyłożona błoną śluzową i włoskami (rzęski), które 
filtrują powietrze; sześć małżowin, po trzy na każdej 
stronie nosa, aby ogrzewać i nawilżać wdychane 
powietrze i filtrować kurz i pyłki; cztery pary zatok 
(jamy z powietrzem), dwie wokół grzbietu nosa i 
policzków od urodzenia, jedna wokół czoła, która 
rozwija się od siódmego roku życia i jedna głęboko za 
nosem od nastolatka. Zatoki wytwarzają śluz, który 
nawilża kanał nosowy i są odpowiedzialne za 
określenie  dźwięku i rezonansu naszego głosu. 

Służą jako poduszka powietrzna, która pomaga chronic mózg i oczy oraz kontrolować ilość tlenku azotu w 
płucach.  

Gardło (gardziel) jest kanałem dla powietrza, płynów, i ciał stałych oraz pomaga w mowie. Składa się z 
krtani (skrzynki głosowej) z przodu z strunami głosowymi, które uchodzą do tchawicy (tchawica); nagłośni 
(tkanki miękkiej nad strunami głosowymi), zapobiegającej przedostawaniu się pokarmu i substancji 
drażniących do płuc; migdałki po obu stronach gardła w celu ochrony przed infekcją. Ucho, nos i gardło są 
częścią górnych dróg oddechowych i funkcjonują jako jeden połączony zespół. Wirusy i bakterie mogą z 
łatwością przemieszczać się między tymi trzema, a zakłócenie jednego może dać problem w drugim. 

2.  Zakażenie górnych dróg oddechowych (URI)  

URI obejmuje zatoki, nos i górna część gardła. Zwykle występuje, gdy wirus lub bakterie dostają się do 
organizmu przez usta lub nos, często jesienią i 
zimą. Jest zaraźliwa i może przenieść się na inna 
osobę poprzez dotyk, kichanie lub kaszel. 
Zamknięte przestrzenie, w których gromadzą się 
ludzie, np. klasa, biuro lub pojazd, mogą być 
obszarami wysokiego ryzyka. Właściwe mycie rąk i 
zakrywanie twarzy podczas kaszlu lub kichania 
może zmniejszyć jego rozprzestrzenianie się. 
Typowe objawy: zatkany nos, ból gardła, kaszel, 
gorączka, katar, kichanie ból lub ucisk twarzy, ból 
ciała, głowy, swędzenie, łzawienie. Najczęstsze URI 
to przeziębienie i kaszel (tom 9 #6 i tom 10 #2  
artykuły o “przeziębieniu i “kaszlu” odpowiednio). 

URI ustępuje samoistnie, trwa 7 do 10 dni, czasami do trzech tygodni, ale wymaga pomocy medycznej w 
przypadku wysokiej gorączki, ciężkiej niewydolności oddechowej lub trudności w połykaniu. 

2.1 Zatoki, zapalenie zatok, jest głównie wirusowe, ale może stać się bakteryjne, jeśli nie ustąpi w ciągu 
tygodnia, i bardzo rzadko grzybicze. Objawy to niedrożność nosa - trudności w oddychaniu przez nos, 
gęsta, przebarwiona wydzielina z nosa, drenaż zanosowy, osłabienie węchu oraz ucisk twarzy, lub ból 
wokół oczu, policzków lub czoła. Ostre zapalenie zatok jest zwykle spowodowane przez przeziębienie, a 
przewlekle wiąże się z innymi chorobami nosa (punkt 3 poniżej), problemami układu oddechowego 
związanymi z alergia takimi jak astma, zaburzeniami odporności, jak HIV/AIDS lub mukowiscydoza. 
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2.2 Zapalenie krtani – stan zapalny strun głosowych – skutek krzyku lub nadużywania głosu. Mogą to 
powodować: alergię, refluks żołądkowy, infekcja wirusowa lub bakteryjna. Objawy to chrypka lub utrata 
głosu, swędzenie, ból gardła, uporczywy kaszel (patrz tom 10 #2 dotyczy zakaźnego kaszlu). 

2.3 Zapalenie gardła, ogólnie znane jako ból gardła, to zapalenie gardła spowodowane infekcją wirusową 
taką jak przeziębienie lub grypa lub mniej powszechna infekcja bakteryjna (paciorkowiec). Oprócz 
bolesnego, suchego i swędzącego gardła mogą być obrzęk węzłów chłonnych, gorączka, ból głowy, katar, 
kaszel i trudności w połykaniu lub mówieniu. Alergia, refluks, nadużywanie głosu, zbyt długie spanie z 
otwartymi ustami mogą powodować ból gardła.  

2.4 Zapalenie migdałków – rzadko poważne, częściej u dzieci, z objawami podobnymi do zapalenia 
gardła. Czasami migdałki puchną. W badaniu zidentyfikowano 
czynniki immunologiczne, które predysponują niektóre dzieci do 
nawracających infekcji migdałków wywołanych przez 
paciorkowców grupy “A”. Rzadkim powikłaniem bakteryjnego 
zapalenia migdałków jest angina (ropień), ciężkie zapalenie 
migdałków, gardła lub sąsiednich części z obrzękiem i gorączką.  

2.5 Grypa i Covid-19 są zakaźnymi chorobami układu 
oddechowego, dotykającego górne I dolne drogi oddechowe, a 
także inne układy organizmu. o other body systems.5,22,23 

3. Choroby nosa  

3.1 Alergiczny nieżyt nosa (katar sienny) ma cztery główne 
objawy – często katar (wyciek z nosa), niedrożność nosa, 
swędzenie nosa i kichanie. Może również wystąpić ból głowy, 
zwiększony śluz w nosie i gardle lub ból gardła. Główną przyczyną 
jest narażenie na alergeny – pleśń (grzyby), sierść zwierząt 

domowych (białko w komórkach skóry, ślinie lub moczu zwierząt domowych) oraz pyłki drzew i roślin. 

3.2 Wydzielina zanosowa, ma miejsca, gdy nadmiar śluzu spływa z tyłu gardła, powodując dyskomfort. 
Nos, gardło i zatoki stale wytwarzają śluz, który zapobiega wysychaniu dróg oddechowych. Ponadto może 
wystąpić ból gardła, kaszel, nudności lub nieświeży oddech. Wydzielina zanosowa jest w rzeczywistości 
dobrym znakiem, że organizm pracuje na utrzymaniem zdrowia, wytwarzając więcej śluzu, aby wypłukać 
zarazki lub alergeny.   

3.3 Polipy nosa to miękkie, bezbolesne, nienowotworowe narośla na wyściółce przewodów nosowych lub 
zatok, zwisające jak łzy lub winogrona. Małe polipy są bezobjawowe. Większe mogą blokować przewód 
nosowy co prowadzi do trudności w oddychaniu, utraty węchu i częstych infekcji. Polipy są zwykle 
spowodowane przewlekłym stanem zapalnym lub zapaleniem zatok, ale czasami astmą, alergią, 
wrażliwością na leki lub zaburzeniami immunologicznymi. 

3.4 Skrzywiona przegroda nosowa występuje, gdy zostaje przesunięta w jedną stronę, na co wskazuje 
przekrwienie nosa lub niedrożność jednego lub obu nozdrzy, które nie reagują na leczenie, jednostronny 
ból nosa, nawracające zapalenie zatok i głośny oddech podczas snu. Mogą wystąpić krwawienia z nosa z 
powodu suchości; w ciężkich przypadkach utrudniony oddech, ból głowy lub prowadzi do infekcji. 

3.5 Krwawienie z nosa to utrata krwi z tkanki wyścielającej wnętrze naszego nosa. Krwawienia z nosa są 
dość powszechne u dzieci poniżej 10 roku życia, kobiet w ciąży i dorosłych powyżej 50 lat z takimi 
schorzeniami, jak wysokie BP, miażdżyca lub zaburzenia krzepliwości krwi. Może wystąpić krwawienie 
przednie przy suchym powietrzu, częstym stosowaniem aerozoli do nosa, dłubaniu lub pocieraniu nosa 
lub dmuchaniu na silę, wkładania do niego przedmiotu, uderzenia podczas zabawy, starych lub 
niedawnych urazów twarzy, dużych wysokości, alergii lub infekcji; zwykle można dać z tym rady w domu. 
Tylne krwawienie nosa – pojawia sie z tyłu nosa – zwłaszcza po urazie, gdy krwawienie nie ustaje nawet 
po 20 minutach ucisku nosa, wymaga opieki medycznej.  

Kroki w celu opanowania krwawienia z nosa (patrz kroki obrazkowe w linku) 

 Usiądź prosto, aby obniżyć ciśnienie krwi w żyłach nosa i zniechęcić do dalszego krwawienia oraz 
pochyl głowę do przodu, aby uniknąć połykania krwi. 

 Delikatnie wydmuchaj nos, aby usunąć zakrzepłą krew. Jako środek tymczasowy można spryskać 
krwawiącą stronę nosa środkiem obkurczającym nos, nałożyć żel do nosa na bazie soli fizjologicznej  
lub wepchnąć waciki ze sprayem do nosa, solanką lub czystą wodą z odrobiną octu jabłkowego.  
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 Ściśnij miękką część nosa kciukiem i palcem wskazującym przez 5-10 minut bez przerwy i oddychaj 
przez usta. Umieść okład z lodu na grzbiecie nosa, aby spowolnić krwawienie.  

 Jeśli krwawienie nie ustaje, natychmiast wezwij pomoc medyczną, jeśli krwawienie z nosa jest zbyt 
szybkie, niekontrolowane lub występuje często i towarzyszą mu inne objawy: wysokie BP, zawroty 
głowy, ból w klatce piersiowej, wysoki puls.   

4. Wskazówki dotyczące zdrowego nosa i gardła 

 Utrzymuj wilgotny nos, stosując zwykłą wazelinę, olej kokosowy lub sezamowy, czy spray do nosa z 
solą fizjologiczną, przycinaj paznokcie dzieci, aby zapobiec urazom. Wydmuchaj nos delikatnie, nigdy 
na siłę. Codziennie dawaj krople do nosa, aby zapobiec i leczyć zapalenie zatok, zaciek nosowy i inne 
schorzenia; wdychaj parę, aby oczyścić przewody nosowe, ale nie przesadzaj ponieważ może to 
uszkodzić delikatną wyściółkę śluzową.37 

 Oddychaj zawsze przez nos. Zajmij się jak najwcześniej każdym problemem, który utrudnia 
oddychanie przez nos (patrz tom 10 #5 o prawidłowym oddychaniu). Oddychaj przez usta tylko w 
wyjątkowych sytuacjach przez krótki okres, ponieważ organizm odbiera to jako atak i włącza układ 
odpornościowy, tym samym go osłabiając. Ćwiczenia oddechowe takie jak pranayama, bardzo 
pomagają w utrzymaniu zdrowych nosa, gardła i zatok.  

 Często przerywaj mówienie i pij dużo ciepłych płynów, zapobiegając zapaleniu krtani; kiedy 
milczymy, struny głosowe pozostają otwarte, zapewniając prawidłowe oddychanie. Walcz z chęcią 
przeczyszczenia gardła i nie szepcz, ponieważ może to uszkodzić  krtań bardziej niż normalna mowa. 
Mówienie zbyt głośną lub zbyt cicho może obciążać twój głos. 

 Unikaj ekspozycji na kurz i alergeny oraz gdy liczba pyłków jest wysoka (o świcie i zmierzchu, 
zwłaszcza wiosną i wczesnym latem), aby zapobiec alergicznemu nieżytowi nosa. 

Ponadto, aby utrzymać ogólny dobry stan zdrowia, postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
snu/wypoczynku, ćwiczeń, diety i spożycia wody (patrz porady w poprzednich biuletynach). 

Referencje i linki  

1.    Divine Discourse on “ Sanctify the body”, 20 May 1990,  http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume23/sss23-10.pdf 
2.    Nose and throat anatomy: https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=anatomyandphysiologyofthenoseandthroat-
90-P02027 
3.    About nose: https://health.clevelandclinic.org/7-surprising-facts-nose/ 
4.    ENT interconnection: https://www.bergerhenryent.com/the-interconnected-world-of-the-ear-nose-throat/ 
5.    URIs: https://www.medicalnewstoday.com/articles/32388 
6.    URI: https://www.medicinenet.com/upper_respiratory_infection/article.htm 
7.    Chronic sinusitis: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/chronic-sinusitis/symptoms-causes/syc-20351661 
8.    https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17701-sinusitis 
9.    Sinusitis viral/bacterial: https://health.clevelandclinic.org/killer-sinus-infection-how-to-tell-if-yours-is-viral-or-bacterial 
10.  https://www.medicinenet.com/sinusitis/article.htm 
11.  Laryngitis: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/laryngitis/symptoms-causes/syc-20374262 
12.  Pharyngitis: https://www.medicalnewstoday.com/articles/324144 
13.  https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/sore-throat-pharyngitis-a-to-z 
14.  https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/pharyngitis 
15.  https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/8274-sore-throat-pharyngitis 
16.  https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sore-throat/symptoms-causes/syc-20351635 
17.  https://www.everydayhealth.com/sore-throat/ 
18.  Tonsilitis: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21146-tonsilitis 
19.  https://medlineplus.gov/tonsilitis.html 
20.  Study on tonsillitis in children: https://www.niaid.nih.gov/news-events/recurrent-tonsilitis 
21.  Quinsy: https://teachmesurgery.com/ent/throat/tonsilitis/ 
22.  Covid-19 & RIs: https://www.webmd.com/lung/coronavirus 
23.  Covid-19 is multi-systemic: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7371790 
24.  Four cardinal symptoms of Rhinitis: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2846743/ 
25.  Allergic rhinitis/Hay fever: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/8622-allergic-rhinitis-hay-fever 
26.  https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hay-fever/symptoms-causes/syc-20373039 
27.  Postnasal drip: https://www.medicalnewstoday.com/articles/319636 
28.  Nasal polyps: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/nasal-polyps/symptoms-causes/syc-20351888 
29.  Deviated Nasal Septum: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/deviated-septum/symptoms-causes/syc-20351710 
30.  https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/16924-deviated-septum 
31.  Nosebleed: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/13464-nosebleed-epistaxis; 
32.  Effectively prevent and manage nosebleed: https://www.medanta.org/patient-education-blog/are-nosebleeds-a-sign-of-
cancer/ 
33.  Pictorial steps to stop nosebleed: https://www.nationaljewish.org/conditions/health-information/health-infographics/12-nose-
bleed-tips 
34.  https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/home-remedies-4-steps-to-stop-a-nosebleed/ 
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35.  Nosebleed Dos & Donts: https://www.med.umich.edu/pdf/Nosebleed-Dos-and-Donts.pdf 
36.  Relieve dry nose: https://breathefreely.com/how-to-relieve-a-dry-nose/ 
37.  Nasal Irrigation: https://www.health.haravard.edu/diseases-and-conditions/what_to_do_about_sinusitis 
38.  Nasal breathing best: https://health.clevelandclinic.org/breathe-mouth-nose/ 
39.  Complications of mouth breathing: https://www.healthline.com/health/mouth-breathing 
40.  Rest your voice: https://www.healthline.com/health/home-remedies-for-laryngitis 
41.  Silence helps: https://health.harvard.edu/a_to_z/vocal-cord-disorders-a-to-z 
42.  Take care of your voice: https://www.nidcd.nih.gov/health/taking-care-your-voice 
43.  Avoid exposure: https://www.healthline.com/health/allergic-rhinitis 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
2. Aktualizacje remedium na Covid-19 (originalny artykuł: tom 11 wydanie 2, remedia ostatnio 
zaktualizowane: tom 11 wydanie 2, a takoż w wydaniu 3 tom 0) 

Podczas gdy świat próbuje uporać się z wariantem Delta Covid-19, zgłoszono wiele przypadków 
kolejnego mutanta o nazwie Delta Plus. W tym czasie kiedy naukowcy wciąż badają najnowszy wariant 
Covid-19, wstępne badania zdają się sugerować, że oprócz typowych objawów, takich jak kaszel, 
gorączka, zmęczenie, bóle, wysypki skórne, przebarwienia palców rąk i nóg, ból gardła, zapalenie 
spojówek, utrata smaku i utrata węchu, biegunka i ból głowy, ból w kaltce piersiowej, bezdech, płytki 
oddech, oraz utratę mowy, pacjenci Delta Plus wykazują również nudności, bóle stawów i upośledzenie 
słuchu. W związku z tym zmodyfikowano kombinację IB, poniżej podano ostateczną wersje pełnego 
protokołu leczenia.  

A. Immunity Booster (IB) dla profilaktyki i leczenia:   

Dla posiadających 108CC: CC3.2 Bleeding disorders + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + 
CC5.2 Deafness + CC7.2 Partial Vision + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1 Emergencies + 
CC11.3 Headaches + CC11.5 Mouth infections + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack + 
CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic + CC21.11 Wounds & Abrasions 

Dla osób bez pudełka 108CC, a mających SRHVP: NM6 Calming + NM25 Shock + NM80 Gastro + BR4 
Fear + SM18 Digestion + SM20 Eyes + SM26 Immunity + SM27 Infection + SM31 Lung & Chest + 
SM35 Sinus + SM39 Tension + SM40 Throat + SR268 Anacardium 30C + SR272 Arsen Alb 30C + 
SR278 Cactus 30C + SR279 Cadmium Sulph 30C + SR291 Gelsemium 30C + SR298 Lachesis 30C + 
SR301 Mercurius 30C + SR304 Oxygen 200C + SR318 Thuja 200C + SR383 Cuprem Met 30C + 
SR408 Secale Corn 6X + SR458 Brain Whole + SR463 Cranial Nerves + SR566 Fungi-Pathogenic 

Dawkowanie: profilaktycznie: 2rd po przebudzeniu i na noc. Daj 1rd po przebudzeniu w pełni 
zaszczepionym lub wydrwionym z Covid-19 czy mieszkającym w kraju, w którym nie ma Covid. 

Leczenie: Dawka co godzinę przez 6 godzin, następnie 6rd, zmniejszającą się wraz z poprawą do 4rd – 
3rd – 2rd – 1rd. Należy stosować tę samą dawkę u osób z powikłaniami po Covid, takimi jak infekcja 
grzybicza lub zakrzepy krwi. 

Dla osób z objawami Covid-19, ale test negatywny lub test nie wykonany: zacznij od 6rd, a następnie 
zmniejsz jak powyżej.   

Ostrzeżenie: Wszelkie leczenie alopatyczne kontynuować i NIE odradzać w żadnym wypadku. 

B. Rekonwalescencja: Kiedy pacjent wyzdrowiał, ale ma mało energii i odczuwa zmęczenie w cele i 
umyśle lub rozwija się komplikacja, podawaj następujące, aż poczuje się zdrowy i silny:  

Dla posiadających pudełko 108CC: CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + 
CC11.3 Headaches + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest 
infections chronic + CC19.4 Asthma + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic + CC20.1 
SMJ tonic + CC21.11 Wounds & Abrasions 

Dla osób bez pudełka 108CC, ale posiadających SRHVP: NM2 Blood + NM6 Calming + NM7 CB7 + 
BR3 Depression + SM18 Digestion + SM26 Immunity + SM31 Lung & Chest + SR269 Antim Tart 30C 
+ SR272 Arsen Alb 30C + SR298 Lachesis 30C + SR318 Thuja 200C + SR351 Kali Carb 30C + SR389 
Kali Bic 6X + SR408 Secale Corn 6X + SR566 Fungi-Pathogenic 

Dawkowanie: 3rd, zmniejszając wraz z poprawą, ale kontynuuj IB po 1rd po przebudzeniu z przerwą co 
najmniej 20 minut między nimi.  

C. Aby uniknąć ubocznych skutków szczepienia:  

Dla posiadających SRHVP: SR318 Thuja 30C.   

https://www.med.umich.edu/pdf/Nosebleed-Dos-and-Donts.pdf
https://breathefreely.com/how-to-relieve-a-dry-nose/
https://www.health.haravard.edu/diseases-and-conditions/what_to_do_about_sinusitis
https://health.clevelandclinic.org/breathe-mouth-nose/
https://www.healthline.com/health/mouth-breathing
https://www.healthline.com/health/home-remedies-for-laryngitis
https://health.harvard.edu/a_to_z/vocal-cord-disorders-a-to-z
https://www.nidcd.nih.gov/health/taking-care-your-voice
https://www.healthline.com/health/allergic-rhinitis
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Dla posiadających tylko pudło 108CC: CC9.4 Children’s diseases 

Dawkowanie: 1rd wieczorem, rozpocząć 2 dni przed szczepieniem i przez 10 dni od dnia szczepienia, 
przyjmując IB 1rd po przebudzeniu w tym okresie.  

W przypadku wystąpienia u pacjenta działań niepożądanych (objawy, skrajna bolesność ramienia, 
zmęczenie, bóle głowy, nudności lub wymioty), zwykle dzień lub dwa po szczepieniu, należy dodatkowo 
zastosować kombo rekonwalescencji, jak podano wyżej.  

D. W celu zwiększenia poziomu nasycenia tlenem, kontynuują resztę leczenia: 

Dla osób posiadających SRHVP: SR304 Oxygen 200C w wodzie  

Dla mających tylko pudełko 108CC: CC19.1 Chest tonic w wodzie 

Dawkowanie: co dziesięć minut, aż poziom tlenu osiągnie 90, dalej co godzinę tak długo, jak potrzeba.  

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

3. Wirtualna Konferencja Regionalnych Koordynatorów (RC) Indii – 13 czerwca 2021r. 

Czwarta co dwumiesięczna konferencja 21 RC odbyła się 13 czerwca 1921. Najważniejszą funkcja RC 

 

jest stworzenie silnej podstawy dla administracji Wibroniki Sai i jednocześnie bycie motorem wzrostu 
Wibroniki. Zespół RC działa jako interfejs między praktykami a skrzydłem IASVP. W ciągu ostatnich 
sześciu miesięcy na konferencji  debatowano, dyskutowano i wykonywano kilka zadań administracyjnych, 
takich jak dystrybucja IB wśród sevadali z różnych stanów przybywających do Prashanthi Nilayam, akcja 
członkowska IASVP, organizowanie spotkań regionalnych i inicjowanie kampanii „Rozpowszechniaj 
słowo” w ich odpowiednich regionach. Otrzymane cenne informacji zwrotne pomogły w usprawnieniu 
różnych standardowych procedur operacyjnych. Zdecydowano o rozpoczęciu ogólnokrajowej akcji 
standartyzacji w bazie praktyków. Pomoże to naszemu działowi informacji o praktykach szybciej reagować 
na prośby pacjentów, którzy muszą skontaktować się z praktykami w swoich dziedzinach. Te spotkania 
RC pomagają również połączyć praktyków w zwartą społeczność. Pozytywny wkład konferencji jest już 
widoczny w zwiększonej liczbie uczestników warsztatów odświeżających.  

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

4. Pierwsza rocznica wirtualnych seminariów Karnataka - 6 czerwca 2021 

Aby upamiętnić rok wirtualnych comiesięcznych spotkań, praktycy Karnataka zorganizowali specjalną 
sesję 6 czerwca 2021 r. Łącznie 90 uczestników, najwyższa frekwencja w wirtualnych spotkaniach 
wibroniki, w tym wielu spoza Karnataki i kilku starszych praktyków specjalnie zaproszonych na tę okazję. 
Regionalny Koordynator (RC) podkreślił, że w poprzednim roku zrewidowali i szczegółowo omówili 
podręcznik AVP i 21 kategorii w książce 108CC, w tym choroby przewlekłe i ich przyczyny, z naciskiem na 
zmiany diety i stylu życia. Trzech praktyków miało okazję podzielić się tym, że odnieśli ogromne korzyści z 
tych spotkań i wydawało się, że jest to odbiciem myśli i uczuć innych praktyków. Dr Aggarwal opowiedział 
o kilku osobistych doświadczeń ze Swamim, które doprowadziły do pojawienia się wibroniki. Podkreślił, że 
miłość jest podstawą uzdrawiania i doradził praktykom, aby łączyli się ze Swamim i pracowali bardziej z 
serca niż z głowy.  

Wątpliwości praktyków zostały wyjaśnione i uwzględnione tutaj w punktach 1 lub 2 „do domu”. 
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 Ponieważ wzmacniacz odporności IB jest niezwykle ważny, zaleca się zażycie go z samego rana, gdy 
w jamie ustnej nie ma innych wibracji i działa on wydajnie i w tym czasie trudno o nim zapomnieć.   

 CC17.2 Cleansing może spowodować duże oczyszczenie i powinno być stosowane tylko wtedy, gdy 
pacjent jest we względnie dobrym stanie. Zaleca się, aby pacjent najpierw był leczony z powodu 
konkretnego zaburzenia przed podaniem tej kombinacji. 

 Podczas leczenia schorzeń skóry należy zachować szczególną ostrożność – możliwe silne nasilenie 
objawów (pierwszy rodzaj oczyszczenia). Podaj jedną dawkę i poczekaj, a następnie powoli zwiększaj 
w oparciu o informacje zwrotną od pacjenta. 

W ramach ciągłego procesu uczenia się była to bardzo pouczająca sesja. Wielu praktyków było tak 
zainspirowanych, że prosili o wiele więcej takich sesji. Sesje internetowe nie tylko utrzymują praktyków w 
kontakcie z wibroniką, ale także dają im możliwość poznania się nawzajem i pracy jak rodzinie. Wiele 
działań omawianych na takich spotkaniach jest dalej podejmowanych przez mniejsze grupy, aby posunąć 
do przodu wibronikę. RC z Karnataka wyraził wdzięczność Babie za Jego ogromne błogosławieństwa, 
które sprawiły, że seminarium odniosło spektakularny sukces. 

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

5. Ku pamięci  

Pani Aparna Choudhuri 00036 w wieku 79 lat, łaskawie połączyła się ze Swamim 23 lutego 2021 
roku. Była w pełna świadoma i połączona z Nim do ostatniej chwili. Z wibroniką zajmowała sie od 
1994 r. od samego początku. Z pokorą służyła swoim pacjentom w Puttaparthi i okolicach przez 
ponad dwie dekady. Prawdziwie prowadziła życie pełne oddania i służby, jej wkład w wibronikę 
zawsze będzie doceniany z wdzięcznością. Zostanie zapamiętana za swój Handbook on Union 
with God, książkę o uzdrawianiu przez mudry (ułożenie palców).  

Śri Manish Gupta 10462 zmarł na raka okrężnicy w dniu 8 czerwca 2021 r. Jesteśmy głęboko 
zasmuceni, że w młodym wieku 47 lat straciliśmy cenionego kolegę. Jego przygoda z wibroniką 
rozpoczęła się w 2009 r., kiedy uczestniczył w warsztatach w Radżastanie. Zawsze gotowy do 
wykonania każdego powierzonego zadania z pasją i energią, został koordynatorem regionalnym 
w 2018 r., a następnie w sierpniu 2019 r. zorganizował warsztaty na poziomie stanowym, aby 
tchnąć  nowe energie w swój zespół. Był oddanym, szczerym i pracowitym wielbicielem i zawsze 
dotrzymywał swoich zobowiązań. Nasze serca i modlitwy kierujemy do jego żony i dwóch córek w 
tym czasie żałoby.  
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