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Z biurka D-ra Jit K Aggarwala 
Drodzy Praktycy
Każdego roku 20 października obchodzimy Dzień Deklaracji Awatara naszego kochanego Swamiego.
Tego dnia w 1940 r. nasz Pan, mając 14 lat, objawił światu, że jest Sai Babą. To był początek nowej ery.
Tuż po tej pomyślnej rocznicy przedstawiamy ekscytującą wiadomość, która wyznacza początek nowego i
ważnego rozdziału w podróży Wibroniki Sai! Dzięki ogromnej miłości i łasce Swamiego, po dwóch latach
dążenia do odzyskania zezwoleń i oficjalnych wyjaśnień, mogliśmy wreszcie rozpocząć pracę nad budową
Centrum Wibroniki Sai, Centrum Szkoleniowego i Wellness w Puttaparthi.
11 października podczas świętych dni Navaratri, na miejscu odbyło się wykonanie Bhoomi Pooja,
zorganizowane przez praktyków w imieniu naszego uzdrawiającego zaufania. Kapłan ze świątyni Lakshmi
w aszramie wybrał idealne miejsce na pooja według Hindu Vastu. Byliśmy zachwyceni, że Sri RJ
Rathnakar, powiernik Centralnego Trustu, przewodniczy i uczestniczy w ceremonii wmurowania kamienia
węgielnego. Był na tyle łaskawy że z pełnym szacunkiem i oddaniem wykonał pierwsze kopanie tej świętej
ziemi, ważnego rytuału. Zdjęcie Swamiego siedzącego na tronie z błogosławiącą ręką w Abhayhasta z
podpisem” Dlaczego się boisz, kiedy tu jestem” sprawiło, że obecność Swamiego odczuli wszyscy
uczestniczący w tym przełomowym wydarzeniu. 18 SVP z całych Indii nadało SM2 Divine Protection,
aby złączyć się z miłosną łaską i świętymi wibracjami pudży i Swamiego.
Po Bhoomi Pooja nastąpiło Sankusthapana (położenie kamienia węgielnego) z okazji świętego i
pomyślnego święta Dasara 15 października 2021 r. Rzeźbione sankh z drzewa sandałowego i kalasam
(garnek) zawierający navaratnas, navadhanyas, panchalohas, złoto, srebro i kamienie szlachetne zostały
umieszczone u podstawy głębokiego na siedem stóp dołu. Kamień i piasek z konstrukcji Sannidhi w Sai
Kulwant Hall, małą skalę z Badrinath, święconą wodę z Gangesu i błoto z miejsca naładowanego SM2
Divine Protection. Wreszcie, zanim wylano beton, książki likhitha japam napisane z miłością przez
praktyków z całych Indii znalazły miejsce w fundamencie. Po raz kolejny kochająca ręka Swamiego
zapewniała płynne przeprowadzenie pudży. Zdjęcia z obu wydarzeń można zobaczyć w wydziale
Dodatek.
Jak większość z was wie, Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Wibroniki Sai odbyła się w 2021 r.
(https://vibrionics.org/?page_id=2826). Swami zasiał ziarno inspiracji i wierzymy, że nadszedł właściwy
czas na zaplanowanie Drugiej!! Szacuje się, że Centrum Wibroniki. będzie gotowe na początku 2023 r. i
chcielibyśmy, aby Konferencja zbiegła się z jej inauguracją. Konferencja na taką skalę wymaga miesięcy
planowania i przygotowań i liczymy na to, że każdy z Was ją zrealizuje. Podziel się swoimi
przemyśleniami, sugestiami i poglądami i napisz na ten sam email na news@vibrionics.org.
Gdy zbliżamy się do urodzin Swamiego, zatrzymajmy się przez chwilę nad Boskimi słowami z dyskursu 23
listopada 1968 r. Swami powiedział „Pielęgnuj bliskość ze mną w sercu, a zostanie nagrodzone. To wielka
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szansa. Bądźcie pewni, że wszyscy będziecie wyzwoleni. Wiedz, że jesteś zbawiony. Wielu waha się, by
uwierzyć, że wszystko się poprawi, że życie będzie dla wszystkich szczęśliwe i pełne radości, a złoty wiek
powróci. Zapewniam cię, że to boskie ciało nie poszło na marne. Uda się zapobiec kryzysowi, który spadł
na ludzkość”
Czy nie jesteśmy szczęśliwi, że mamy tak kochającego Pana, który prowadzi nas? Nie mam wątpliwości,
że życiem każdego z nas, praktykujących wibronikę, sterowało wewnętrzne powołanie służenia ludzkości.
Rzeczywiście, widzieliśmy to w naszej reakcji na pandemię Covid-19. Lepiej zapobiegać niż leczyć,
dystrybucja Immunity Booster (IB) pozostała priorytetem, a w ciągu ostatnich czterech miesięcy praktycy
rozdali ponad 6000 butelek IB do seva dal w samym tylko Puttaparthi! Całkowita liczba beneficjantów IB w
Indiach osiągnęła 538,089 – wszyscy, którym służyli z bezwarunkową miłością i zostali napełnieni Jego
Boską wibracją i ochroną.
Wraz ze złagodzeniem ograniczeń Covida, pojawiły się zachęcające wieści, że większość zawieszonych
klinik i obozów ruszyła pełną parą. Otwarto również kilka nowych klinik, zwłaszcza w odległych rejonach
Indii. W szczególności trzech Praktyków 02814, 10837 & 11210 wniosło znaczący wkład w tym kierunku,
docierając do odległych obszarów, społeczności wiejskich i obozów. Otrzymaliśmy również doniesienia o
sesjach grupowego ładowania boksów 108CC z kilku regionów (zdjęcia zostały zamieszczone w dziale
Dodatek).
Otworzyła się kolejna okazja do służenia. Aby poprawić jakość treści i informacji udostępnionych
praktykom i pacjentom za pośrednictwem naszej strony internetowej i biuletynów, budujemy zespół
wolontariuszy, którzy są wykwalifikowani i doświadczeni w pisaniu. Ci, którzy chcą być częścią naszego
zespołu „masowej komunikacji”, mogą skontaktować się z nami pod adresem news@vibrionics.org. Za
każdym razem, gdy wchodzę w interakcję z dowolnym praktykiem wibrioniki., zadziwiają mnie historie
sukcesu, których doświadczał każdy z was podczas leczenia prostych do złożonych i trudnych schorzeń.
Moją skromną prośbą jest, aby każdy praktyk co kwartał przesyłał co najmniej jedną pełną historię
przypadku na casehistories@vibrionics.org. Chociaż nie możemy opublikować każdego przypadku w
biuletynie, te zapisy znacznie wzbogacą repozytorium spraw na naszej stronie.
Na koniec chciałbym przypomnieć wszystkim, aby poświęcili trochę czasu na dbanie o siebie. Nie mogę
wystarczająco podkreślić, jak ważne jest to dla zachowania skupienia i wierności naszemu wewnętrznemu
powołaniu. W końcu musimy pozostać w jak najlepszym zdrowiu fizycznym i psychicznym, aby najlepiej
wykonać Jego pracę. W Jego 96 urodziny, szczerze modle się do Bhagawana, aby nadal prowadził nas w
podtrzymywaniu i rozwijaniu naszej misji wibroniki co raz mocniej i mocniej.
W kochającym służeniu Sai
Jit K Aggarwal
*********************************************************************************************************************

Profile Praktyków 
Praktykująca 11624...India, pochodząc z wielopokoleniowej rodziny lekarzy, zawsze fascynowała ją służba,
jaką jej dziadkowie zapewniali oraz szacunek i błogosławieństwo, jakie
otrzymywali od pacjentów. Zupełnie naturalnie wzięła ich wzór do
naśladowania. Nie mogąc zapewnić sobie miejsca medycznego,
pozostała entuzjastyczna i niezrażona, zdając sobie sprawę, że Bóg ma
plan dla każdej duszy, jej własną rolę i ścieżkę. Biochemia była dla niej.
Wiele lat później w bierzmowaniu, 4 października 1995 r., została
wybrana przez Sai Babę do pracy w Jego Szpitlu Superspecjalistycznym
jako biochemik w czerwcu 2001 r. powierzono jej kierowanie oddziałem.
Poproszona przez Swamiego o kontynuowaniu badań, ukończyła
dokrorat w kwietniu 2011 r. i została mianowana kerownikiem wydziału w
czerwcu 2011 r. i ukończyła kurs NABL. W szpitalu zapewniała ogólną
jakość laboratorium biochemicnego i terminowego dostarczania
raportów pacjentom. Żyjąc w ciąglej zintegrowanej świadomośći Jego
obecności, czuje, że Swami kierował nią w modernizacji laboratorium i
przekształceniu go w światowej klasy laboratorium biochemiczne; ściśle
przestrzegają wewnętrznych i zewnętrznych kontroli.
Kiedy była nastolatką, dorastała w domu swoich duchowo zorientowanych dziadków, którzy zachęcali ją
do czytania pism takich jak Ramayana i Bhagavad Gita oraz do uczęszczania na święte opowiadania i
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duchowe wykłady w wieku 14 lat, zawsze niechętna niezgodzie między religiami, zaprojektowała
wielowyznaniowy emblemat przedstawiający jedność religijną. Po raz pierwszy przedstawiona Swamiemu
w marcu 1985 r. podczas obchodów Mahaśiwaratri w Sai Samiti, gdzie przyciągały ją śpiewanie
bhadżanów. Usłyszenie „modlitwy Sarva dharma” wywołało u niej łzy i weszła do Jego owczarni, wkrótce
przetrawiając całą dostępną literaturę o Sai, przekonana, że Swami jest Bogiem, którego szukała. W
odpowiedzi na jej wielkie pragnienie, ale niepewność śpiewania, Swami pojawił się w jej śnie i powiedział
„Nie ma rzeczy niemożliwych na tym świecie”, i zaczęła prowadzić bhadżany. W marcu 1986 r. miała Jego
pierwszy darshan. Potem zaczęła odwiedzać Puttaparthi dwa razy w roku do 1995 r., kiedy się tam
przeprowadziła. Z entuzjazmem zaangażowała sie w sewę Bal Vikas, satsang, obozy medyczne i służbę
sevadal. Pragnęła zadowolić Swamiego, swojego Boga i guru, i być tak blisko Niego, jak to możliwe.
Po raz pierwszy zetknęła się z wibroniką w 2016 r. w sieci. Historie Swamiego Narajaniego zainteresowały
ją, ale nie na tyle, by myśleć o zostaniu praktykiem. W grudniu 2018 r. w pociągu była zdumiona, gdy
usłyszała od współpasażerki, która przeżyła raka piersi, że środki wibroniczne złagodziły skutki uboczne
chemioterapii i radioterapii. Kilka dni później spotkała praktyka w Puttaparthi, który powiązał swoje
skuteczne wyzdrowienie z alergii skórnych za pomocą remediów. Rozpoznając je jako znaki Swamiego,
zapisała się na kurs, ostatecznie zostając AVP w lutym 2020 r. i VP w maju 2021 r.
Healer czuje, że możliwość pomocy ludziom w odzyskaniu zdrowia w bezpiecznej strefie wibronicznych
środków, to nie mniej niż cud. Przytacza kilka przykładów:
Małżeństwo przez pięć lat pozostawało bezdzietne pomimo konsultacji ze specjalistami i stosowania
leków. U męża zdiagnozowano niską liczbę plemników, ale ograniczenia finansowe w połączeniu z
ostrożnością przy niektórych procedurach uniemożliwili mu dalsze leczenie. Przygnębiona żona
pragnęła cudu. Postanowiła podjąć leczenie wibroniczne. Healer podał jej CC12.1 Adult tonic +
CC15.1 Mental & Emotional tonic, a mężowi zastosowano CC12.1 Adult tonic + CC14.3 Male
infertility + CC15.1 Mental & Emotional tonic. Po nieco ponad sześciu tygodniach zażywania
remediów, ku ich zupełnej radoźci I zachwytowi, poczęła i jest teraz dumną matką swojego
sześciomiesięcznego chłopca.
35-letnnia kobieta, u której 18 miesięcy temu zdiagnozowano PCOD, skarżyła się na nieregularne
miesiączki raz na 2-3 miesiące, przybieranie na wadze i drażliwość. Nie chciała brać leków
alopatycznych. W ciągu jednego miesiąca od zażycia CC6.2 Hypothyroid + CC8.4 Ovaries &
Uterus + CC8.8 Menses irregular, zaczęła regularnie miesiączkować, zlikwidowano przybieranie na
wadze, a drażliwość zniknęła.
55-letnia kobieta z brodawką rosnącą wzdłuż jej prawego palca wskazującego nie odczuła ulgi po roku
leczenia homeopatycznego. Martwiąc się jej rosnącym rozmiarem, przeszła na leczenie wibroniczne i
otrzymała CC21.8 Herpes. Pacjentka szczerze i ściśle przestrzegała instrukcji przez pięć miesięcy,
brodawka po prostu odpadła.
Dzielenie się tymi historiami sukcesu z nowymi pacjentami pomaga zaszczepić w nich jeszcze większą
wiarę w wibronikę. Ona przyrównuje pudełko 108CC do świętej rośliny z Ramajany i uważa ją za
niezastąioną w leczeniu dolegliwości jej rodziny. Praktyk uważa CC10.1 Emergencies za najbardziej
przydatne, ponieważ zapewnia natychmiastową ulgę w każdej sytuacji; nazywa ją “wszechstronną”, takoż
CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest
infections chronic daje doskonale rezultaty przy alergii na kurz, zimno lub pokarm.
Około połowa jej pacjentów pochodzi spoza Puttaparthi. Konsultują się z nią telefonicznie, a jej mąż
pomaga jej z radością i wysyła lekarstwa pocztą. Jednak w czasie pandemii, z powodu opóźnień w
poczcie, kierowała niektórych pacjentów do miejscowych praktyków. Praca w szpitalu, a takoż mieszkanie
na terenie kampusu dało jej możliwość obsługi personelu, który stanowi pozostałe 50% jej pacjentów.
Nigdy nie przepuszcza okazji, by przedstawić temat wibroniki każdemu, kogo spotka. Z dużą cierpliwością
słucha swoich pacjentów, odpowiadając z właściwym współczuciem. To sprawia, że są zrelaksowani i
szczęśliwi i mogą swobodnie się wyrażać; praktykująca wierzy, że proces uzdrawiania zaczyna się od
tego momentu.
Uczestniczyła w grupowym pakowaniu Immunity Booster, a także pomaga w tłumaczeniach na język
telugu. Obecnie jest mentorem dla AVP, usługi, którą kocha, częściowo dlatego, że uczy się z innej
perspektywy opcji leczenia nowego AVP. Lubi współpracować z innymi praktykami, ale możliwości zostały
ograniczone z powodu pandemii. Planuje prowadzić obozy i nie może się doczekać, aby w odpowiednim
czasie zostać nauczycielem e-kursów i trenerem warsztatów. Wiedząc, że Swami zawsze zapewni Swojej
sewie wystarczającą ilość energii, postanowiła zrobić to w miarę swoich możliwości. Praktykująca jest
wdzięczna Swamiemu za to, co nazywa Jego „potężnym cudownym lekarstwem”. Przygotowując remedia,
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modli się, czując się z Nim związaną i wysyła pozytywne wibracje, dla osób z ciężką chorobą. Czuje, że
wibronika to szybko rozwijająca się alternatywa, w której wielu praktyków ciężko pracuje i przyczynia się
do jej rozwoju. Zapewnienie darmowego lekarstwa jak największej liczbie ludzi nie jest łatwym zadaniem
w dzisiejszym świecie medycyny, mówi, że z miłością oraz łaską Swamiego nie ma rzeczy niemożliwych.
Sprawy do udostępnienia:
Obrzęk wżerowy, utrata apetytu
Skręcona kostka
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktykująca 11626...India ukończyła studia podyplomowe z handlu, jest gospodynią domową i guru BalVikas (SSE). Na szczęście urodziła się w rodzinie wielbicieli Sai, przez
lata była świadkiem wielu działań służebnych organizacji sewy Sai. Słowa
Swamiego “Jeżeli zrobisz jeden krok w moją stronę, zrobię sto w Twoim
kierunku” zachęciły ją do wzięcia udziału w sewie w Parti w październiku
1988 r., kiedy została pobłogosławiona możliwością zrobienia
padanamaskaru, wspomnienia, które wciąż pielęgnuje.
Już żywo zainteresowana alternatywnym leczeniem, kiedy jej ojciec
powiedział jej o żonie swojego przyjaciela, która odniosła korzyści z
wibroniki Sai z powodu raka płuc, healer natychmiast zaczęła wyszukiwać
w sieci lekarstwa, które pomogły. W trakcie tego procesu obejrzała
wywiad z D-rem Aggarwalem w Soujourns, który zainspirował ją do
zapisania się na kurs, w konsekwencji stając się AVP w lutym 2020 r. i
kończąc VP w kwietniu 2021 r. Czuje, że jej decyzja uzyskała aprobatę,
kiedy podczas przyjęcia zabrakło liczby pacjentów i modliła się do
Swamiego. Wkrótce potem, niespodziewanie, zadzwonił przyjaciel
rodziny i podczas rozmowy zdecydował, że wibronika da korzyści całej jego rodzinie, co zapewniło
wymaganą liczbę pacjentów. Zaczęła swoją praktykę wibroniki w domu, ale teraz z powodu pandemii
większość konsultacji odbywa się telefonicznie, a lekarstwa są wysyłane pocztą. To odpowiada jej
pacjentom, szczęśliwym, że mogą przebywać w swoich domach. Jej mąż zapewnia nieocenioną pomoc w
rozsyłaniu lekarstw. W tych trudnych czasach wibronika okazała się również bardzo przydatna w leczeniu
ostrych problemów zdrowotnych członków jej rodziny, bez konieczności wizyty u lekarza.
Healer dzieli się rozgrzewającym serce przypadkiem 23-letniego mężczyzny, cierpiącego przez osiem
miesięcy na ciągły ból i podrażnienie żołądka. Przedstawiał słabość i niezdolność do prawidłowego
odżywiania, na ogół leżąc apatycznie w łóżku bez żadnych leków alopatycznych. Badanie szpiku kostnego
odkryło “niedokrwistość aplastyczną”, badanie endoskopowe „nieżyt żołądka”, a liczba krwinek
czerwonych była niska. 11 czerwca 2020 r. otrzymał CC3.1 Heart tonic + CC3.2 Bleeding disorders +
CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic. Zaczął się stale poprawiać; ból
brzucha zmniejszył się, liczba płytek krwi poprawiła się z 6000 do 17000, a poziom hemoglobiny wzrósł z
2.8 to 6.5. W ciągu 6 miesięcy był w stanie prawidłowo się odżywiać i wykonywać własną pracę. 16
kwietnia 2021, CC12.4 Autoimmune diseases & CC15.2 Psychiatric disorders dodano do powyższego
kombo. Obecnie, w październiku 2021 r. 90% ulgi ma we wszystkich objawach, poprawę liczby płytek krwi
o 42000, i prawie normalna hemoglobina -11, nadal przyjmuje leki wzmocnione pod pewnymi względami.
Otrzymał dodatkowe leczenie; wcześniej miał wiele zakorzenionych lęków, ale doświadczenie tak wielkiej
poprawy wzmocniło jego wiarę w Sai Babę i wszystkie jego lęki zniknęły pomimo powszechnego strachu
przed Covidem. W innym przypadku 20-letni mężczyzna przez pięć lat cierpiał na kichanie z katarem i
zatkanym nosem oraz zmęczenie i letarg. Po rozpoczęciu pracy jako krawiec, trzy razy w tygodniu
doznawał krwotoków z nosa. 21 stycznia 2021 r. otrzymał CC4.1 Digestion tonic + CC9.2 Infections
acute + CC12.1 Adult tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis. Krwawienia z nosa
ustały w ciągu tygodnia, a kichanie w ciągu miesiąca, ustąpiły również inne objawy.
Ona rekomenduje CC12.2 Child tonic dla dzieci do zapobiegania wszelkim rodzajom infekcji.
Natychmiast po tym, jak została AVP, dała go swojemu 11-letniemu synowi 2rd na 6 miesięcy. To
złagodziło jego częste przeziębienia, kaszel i przekrwienie klatki piersiowej, które dręczyły go od
urodzenia. Alergia na banany też zniknęła, co stanowi nieoczekiwaną korzyść. A biorąc pod uwagę 1rd
dla 6-miesięcznego chłopca, ten środek rzeczywiście uchronił dziecko przed kaszlem i gorączką. Odkryła,
że w przypadku pacjentów ze stresem opryskiwanie CC15.2 Psychiatric disorders jest bardzo
pomocne. 34-letnia kobieta, znękana cotygodniowymi atakami psychicznymi niewidzialnych istot, miała
całkowitą ulgę dzięki sprayowi. Kiedy pacjent wyleczony w 90%, ale ostatnie 10% zdrowienia jest uparte,
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daje CC17.2 Cleansing do oryginalnego kombo dla całkowitego wyleczenia. Dodanie tego samego do
remedium na problem skórny również przynosi ulgę. Na jej własny problem z kwasowością stwierdziła, że
dodanie CC17.2 Cleansing do CC4.10 Indigestion + CC19.7 Throat chronic dało doskonale rezultaty.
Początkowo denerwowała się, gdy wydawało się, że jej lekarstwa zawiodły, ale dzięki ciągłym modlitwom
do Swamiego praktykująca stopniowo rozwinęła poczucie oderwania i poddania się. Wizualizuje
uzdrawiające wibracje promieniujące na każdego pacjenta w postaci białego światła, co zwiększyło jej
pewność siebie, podobnie jak ciągle śpiewanie „Om Śri Sai Ram” podczas przygotowywania remediów.
Ta praktyka wywołuje w niej poczucie satysfakcji, że pacjentka jest zapewne pod opieką Swamiego. Ona
szkoli swoich pacjentów w zakresie stylu życia i aktywności fizycznej. Zgodnie z własnymi radami, aby
utrzymać ciało i umysł w zdrowiu dzięki pranayam i jogdze, praktykuje to, co głosi.
W trakcie swojej praktyki czuje korzyści, utrzymując kontakt ze swoim mentorem, a także z innymi
wspierającymi seniorami, którzy udzielają cennych wskazówek w trudnych przypadkach. Docenia kolegów
lekarzy, którzy pomagają w konsultacjach, edukacji, zaopatrzeniu i hojnej opiecie jej pacjentów pod jej
nieobecność. W swoim rodzinnym mieście była zachwycona wypełniając IB butelki podczas grupowej
sewy. Monitoring nowych AVP to też przyjemna usługa. Uważa ją za okazję do wzajemnego uczenia się I
doskonalenia własnych umiejętności praktyka. Patrząc w przyszłość, z niecierpliwością oczekuje
dołączenia do obozów medycznych i zostania SVP z możliwością transmisji.
Podczas refleksji uważa “akceptację” za pierwszy krok do dobrego samopoczucia, ponieważ skupia umysł
na rozwiązaniu, a nie problemie. Pracuje nad pielęgnowaniem czystości myśli, wierząc, że choroba
pojawia się, aby czegoś nas nauczyć, a gdy nauka się wydarzy, zaczyna się powrót do zdrowia.
Podsumowując, uważa, że holistyczny system uzdrawiania Wibroniki jest dobrodziejstwem dla całej
ludzkości i czuje się błogosławiona, że może odegrać swoją rolę.
Przypadek do udostępnienia:
Trądzik
*********************************************************************************************************************

Historie z użyciem kombo 
1. Obrzęk wżerowy, utrata apetytu 11624…India 96-letni mężczyzna miał opuchliznę w obu nogach od kolan
w dół i więcej wokół kostek; diagnoza: obustronny obrzęk wżerowy nóg (10 miesięcy temu). W tym okresie
miał bardzo niski poziom energii i czuł się bardzo słaby. Prawie nic nie jadł – apetyt spadł w ciągu
ostatnich sześciu miesięcy. Nie brał żadnych leków na te problemy. Jednak przez 15 lat przyjmował leki
alopatyczne na nadczynność tarczycy i nadciśnienie, a także przez sześć lat brał środki przeczyszczające
co drugi dzień na zaparcia. Teraz miał trudności z chodzeniem nawet z chodzikiem, którego używał, ze
względu na związane z wiekiem bóle stawów i osłabienie mięśni. Jego hemoglobina wyniosiła 9.6 g/dl 10
września 2020 r. Następujące lekarstwo podano 1 października 2020 r.
CC3.1 Heart tonic + CC4.1 Digestion tonic + CC4.4 Constipation + CC10.1 Emergencies + CC12.1
Adult tonic + CC20.1 SMJ tonic…3rd
Do 17 października jego apetyt poprawił się o 80%, a obrzęki i zaparcia zmniejszyły się o 40%. Kiedy
praktykująca zobaczyła go 5 listopada, była zaskoczona, że jego nogi wyglądają normalnie, obrzęk
całkowicie zniknął. Apetyt stał się normalny, cieszył się jedzeniem, a poziom hemoglobiny wzrósł do 11
g/dl. Zmniejszyły się o 50% bóle stawów, brał środek przeczyszczający tylko raz w tygodniu i zaczął czuć
się energiczny. Był bardzo szczęśliwy, że jego główne problemy obrzęku i utraty apetytu zostały
rozwiązane i nie odczuwał potrzeby dalszego leczenia. Remedium przyjmował 1rd do końca stycznia
2021 r. Od października 2021 r. apetyt ma normalny i nie ma nawrotu obrzęku.
Od redakcji: Jego obrzęk nóg i osłabienie mogły być spowodowane niedoborem białek w diecie,
ponieważ prawie nic nie jadł. Remedia poprawiły apetyt; to mogło rozwiązać problem obrzęku, a także
osłabienia.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Skręcenie kostki 11624…India 45-letnia kobieta upadła podczas chodzenia po nierównej powierzchni i trzy
lata temu zraniła się w lewą kostkę. Ponieważ był duży ból i obrzęk, natychmiast poszła na prześwietlenie,
które potwierdziło brak złamania. Ortopeda zdiagnozował to jako zwichnięcie ścięgna, na które zalecił
fizjoterapię na tydzień i bandaż krepowy na dwa miesiące, ale obrzęk nie ustąpił. Przepisał też środki
przeciwbólowe, których skutki uboczne nadawały jej kwasowość, która po roku ich przyjmowania stała się
nie do zniesienia. Ból zaczął się nasilać, więc nie mogła dobrze spać a także rozwinął się ból szyi
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promieniujący do jej ramion. Dalej po każdych 15 minutach wykonywania codziennych prac domowych
męczyła się i była cały czas rozdrażniona. Ponieważ dwuletnie leczenie homeopatyczne również nie
przyniosło jej zbytniej ulgi, zdecydowała się na wibronikę. 11 kwietnia 2020 r otrzymała następujące
remedia:
#1. CC12.1 Adult tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7
Fractures…3rd
#2. CC15.6 Sleep disorders…półtorej godziny przed snem
W nocy 17 kwietnia miała silny ból stawu skokowego trwający 4-5 godzin, podobny czyszczeniu. Rano
poczuła 30% poprawy w bólu barków i kostek. Po kolejnych trzech tygodniach, 9 maja, zadzwoniła do
healera, ogromnie wdzięczna, ponieważ poczuła ponad 90% ulgę w bólu i obrzękach ramion i kostek.
Dobrze spała i nie miała problemów z pracami domowymi. Do 30 maja wszystkie objawy całkowicie
zniknęły, a po dwóch tygodniach oba leki zostały zatrzymane. Po półtora roku, w przeglądzie pod koniec
października 2021 r. pacjentka potwierdziła, że żaden z objawów nie powrócił. Wcześniej myślała, że
życie wolne od bólu i opieka nad rodziną nigdy nie będzie rzeczywistością.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Trądzik 11626…India Rok temu 18-latka zaczęła dostawać pryszcze na policzkach i czole. Pryszcze
rozwijały się tylko podczas
miesiączki i powoli
ustępowały. Jednak przez
ostatnie sześć miesięcy
nasilenie trądziku i pryszcze
utrzymywały się nawet po jej
cyklu. Myślała, że to się stało
po użyciu zwykłego kremu
nawilżającego przez tydzień.
Nie konsultowała się z
lekarzem, lecz zamiast tego
szukała leczenia
wibronicznego. 12 sierpnia
2020 r. ona dostała:
#1. CC8.1 Female tonic +
CC17.2 Cleansing + CC21.2
Skin infections + CC21.3
Skin allergies…3rd
#2. CC21.2 Skin
infections…1rd zrobiono jako pasta z mąki kukurydzianej dla aplikacji
30 sierpnia doszło do silnego czyszczenia z 50% wzrostem wyprysków na policzkach i nawet lekkim
swędzeniu. Poradzono jej, aby kontynuowała leczenie według zaleceń. Trzy dni później swędzenie ustało,
a pryszcze zaczęły stopniowo ustępować. Po trzech miesiącach do 5 grudnia była całkowicie wolna od
pryszczy. Więc #2 został zatrzymany, a dawka #1 zmniejszona do 2rd, a dalej do 1rd 8 lutego 2021 r.,
zanim zatrzymano 26 lutego. Od października 2021 r. nie było nawrotów.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Utrata pamięci 03578…France 54-letnia kobieta studiująca księgowość publiczna cierpiała na problemy z
pamięcią od ponad 6 miesięcy. Nie była w stanie przypomnieć sobie lekcji, których nauczyła się tydzień
temu. Zapominała też słowa i traciła orientację nawet podczas rozmowy. To ją tak zniechęciło, że straciła
wiarę w siebie i chciała przestać się uczyć. Nie brała żadnego leczenia. W dniu 11 maja 2019 r.
skonsultowała się z praktykiem, który udzielił:
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic...co 10
minut przez godzinę, dalej po 6rd
W ciągu tygodnia zauważyła 10% poprawę, co wzmocniło jej pewność siebie, by kontynuować studia.
Dawkowanie zmniejszono do 3rd. Po kolejnych siedmiu tygodniach była o 50% lepsza, stawiła się na
egzaminy i zdała. Ten sukces dał jej tyle pewności siebie, że postanowiła kontynuować naukę przez
kolejny rok. Mogła też prowadzić normalną rozmowę. Dawkowanie zmniejszono do 1rd. 14 września 2019
r. czuła się normalnie i bardzo dobrze radziła sobie na studiach. Po kolejnym egzaminie w lipcu 2020 r. y
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2020, dawka została zmniejszono do 1rt I zatrzymana po dwóch miesiącach. Od kwietnia 2021 r. jest
całkowicie w porządku bez nawrotu objawów.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Ból pleców, ból brzucha i refluks żołądkowy 11601…India Mężczyzna w wieku 53 lat cierpiał na ból w
dole pleców od trzech lat z powodu regularnego prowadzenia samochodu przez długi czas, zarówno w
celach biznesowych, jak i służbowych. Takoż cierpiał na ból brzucha, uczucie ciężkości po posiłkach,
zgagę z powodu refluksu żołądkowego i był bardzo zestresowany napiętym harmonogramem
biznesowym. Nie brał żadnych leków, tylko od czasu do czasu brał domowe środki na niestrawność i
nakładał balsam na plecy, by chwilowo ulżyć. 10 sierpnia 2020 r. otrzymał:
NM22 Liver + NM29 SUFI + NM38 Back Pain + BR9 Digestion + BR12 Liver + SM39 Tension…6rd na
tydzień, dalej po 3rd
W ciągu dwóch tygodni 23 sierpnia zgłosił 50% poprawę bólu pleców i brzucha. Nie czuł tez ciężkości po
jedzeniu, ani żadnej zgagi i pomimo ciągłego napiętego harmonogramu nie był już zestresowany. Do 13
września całkowicie uwolnił się od wszystkich objawów. Ponieważ dużo podróżuje, pacjent czuł się
bardziej komfortowo kontynuując dawkowanie po 3rd do końca grudnia. Został zredukowany do 1rd 1
stycznia 2021 r. I zmniejszył do 1rt 1 kwietnia, po czym zatrzymał się 30 kwietnia. Według stanu na
sierpień 2021 r. żaden z objawów nie powtórzył.
Używając pudełko 108CC daj: CC4.1 Digestion tonic + CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental &
Emotional tonic + CC20.5 Spine
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Łokieć tenisisty 11632…India 65-letnia kobieta od 25 lat cierpiała na silny ból łokcia promieniujący do
kciuka. Ból zaczął się w 1996 r. po 10 latach pracy nauczyciela. Musiała wyciągać rękę przez długi czas,
aby pisać na tablicy. Ból powoli nasilał się do tego stopnia, że nie mogła nosić bransoletek, nie mówiąc już
o podnoszeniu szybkowaru. W 1999 r. lekarz diagnozował jej stan jako łokieć tenisisty I zalecił fizjoterapię,
która polegała na delikatnym ściskaniu piłki stresowej przez długie godziny. Dało to jedynie chwilową ulgę.
Jej ból stał się silny w 2001 r., a lekarz zdiagnozował niedobór wapnia. Wzięła przepisany suplement
wapnia, który trochę pomógł. Do 2010 r. ból nasilił się tak bardzo, że musiała rzucić pracę. Kilka lat
później musiała przerwać szycie (swoje hobby), a nawet zrezygnować z noszenia sari. Dostała zastrzyki
sterydowe, a później codziennie środki przeciwbólowe, które niewiele pomogły. W desperacji zdecydowała
się na alternatywne leczenie.
Gdy tylko jej siostra zakwalifikowała się jako AVP, 29 marca 2021 r. dała jej następujące remedium:
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…3rd
#2. CC20.4 Muscles & Supportive tissue...2rd w oleju kokosowym do stosowania zewnętrznego
Ból zmniejszył się o 50% po 3 dniach i o 80% po kolejnych 20 dniach. Pacjentka była zachwycona,
ponieważ mogła wygodnie wykonywać swoje obowiązki domowe bez konieczności stosowania środka
przeciwbólowego. Do 9 maja ból zniknął. Ku jej wielkiej uldze i zaskoczeniu, mimo dodatkowej pracy
związanej z narodzinami wnuka, nie potrzebowała pomocy domowej. W ciągu następnych trzech miesięcy
#1 był stopniowo zmniejszany do 1rt do 14 sierpnia. Kontynuowała to jako dawkę podtrzymującą, a #2
została zatrzymana w połowie lipca. Jest szczęśliwa, że po kilku latach mogła wznowić swoje szycie i
noszenie sari.
Do końca października nie doszło do nawrotu objawów.
Uwaga edytora: Łokieć tenisisty jako samoograniczający się stan zwykle trwa od 6 miesięcy do 2 lat, przy
czym 90% pacjentów odzyskuje pełny powrót do zdrowia w ciągu roku. Ta pacjentka trafiła do 10% i miała
poważny długotrwały problem, teraz rozwiązany za pomocą wibroniki.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Ból zęba 11585... India 43-letnia kobieta zaczęła odczuwać ból zęba w sierpniu 2020 r. Na początku
września skonsultowała się z dentystą, który znalazł dwa ubytki i zalecił wypełnienie ich. Wypełniła tylko
jednego z nich. Pod koniec października zaczął się ból drugiego zęba, który nasilał się przy gorącym lub
zimnym jedzeniu. To zmusiło ja do chłodzenia kawy – jej ulubionego napoju i połknięcia jej, zamiast
popijania gorącej. Pod koniec listopada ból stał się nie do zniesienia, wróciła do dentysty, który stwierdził,
że ubytek jest zbyt głęboki. Podejrzewając uszkodzenie nerwów, zalecił leczenie kanałowe, ale ona
nalegała na wypełnieniu. W ciągu dwóch dni musiała wrócić do dentysty z bólem i obrzękiem. Usunął
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wypełnienie, przepisał środki przeciwbólowe i ponownie zalecił leczenie kanałowe.
Aby uniknąć kosztownego i bolesnego zabiegu, pacjentka zaczęła szukać alternatywy i zdecydowała się
na wibronikę. 23 grudnia 2020 r. otrzymała:
NM39 Teeth Decay + SR391 Kreosotum...6rd
W ciągu dziesięciu dni ból całkowicie zniknął. Pacjentka mogła przyjmować gorące i zimne posiłki bez
dyskomfortu. Dawka została zmniejszona do 3rd 4 stycznia 2021 r., a do 1rd po tygodniu przed
przerwaniem 13 stycznia. Ponieważ istnieje większe ryzyko infekcji w niewypełnionym ubytku, praktyk
poradził jej, aby wróciła do dentysty w celu wypełnienia. Ponieważ nie było bólu, pacjentka nie odczuwała
takiej potrzeby. Jednak osiem miesięcy później praktyk znowu podkreślił potrzebę wypełnienia, więc
pacjentka odwiedziła swojego dentystę, który potwierdził, że teraz nie ma potrzeby leczenia kanałowego i
po prostu wypełnił ubytek. Na koniec października 2021 r radzi sobie dobrze.
Mając pudło 108CC daj: CC11.6 Tooth infections
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Kaszel z flegmą, kwaśny refluks 11601…India Mężczyzna w wieku 52 lat cierpiał na kaszel z nadmierną
flegmą, którą trudno było mu wyksztusić, oraz kwaśny refluks przez prawie trzy i pół roku. W nocy w
pozycji leżącej miał trudności z normalnym oddychaniem, ale w ciągu dnia było mu dobrze. Za namową
przyjaciela trzy lata używał w nocy maski tlenowej, co pomogło mu w zasypianiu. 29 września 2020 r.
zwrócił się do praktyka, który podał:
NM16 Drawing + NM26 Penmycin + NM36 War + NM37 Acidity + NM114 Elimination + SR304
Oxygen 200C…6rd na tydzień, a następnie 3rd
Ponieważ miał zwyczaj spożywania jednego ciężkiego pikantnego posiłku dzniennie, praktykująca jemu
doradziła, aby zamiast tego zjadał dwa lżejsze posiłki, aby ograniczyć pikantne i niewegetariańskie
potrawy, a także unikać ogórków i jabłek, powodujących blokadę nosa.
13 października zgłosił 50% zmniejszenie wszystkich objawów. Od czasu do czasu musiał jeszcze używać
maski tlenowej. W kolejnym miesiącu, 12 listopada, jego oddech był komfortowy, refluks flegmy i kwasu
znacznej się zmniejszył a trawienie znacznie lepsze – ogólna poprawa o 80%. 24 grudnia powiedział, że
miesiąc temu wszystkie jego objawy ustąpiły całkowicie, dobrze spał i nie używał maski tlenowej!
Pacjentowi wygodniej było kontynuować 3rd przez kolejne dwa miesiące. 1 marca 2021r. dawkowanie
zmniejszono do 1rd, potem po 1rt i zatrzymano w kwietniu 2021 r. Od października 2021 r. jest całkowicie
w porządku.
Używając zestaw 108CC daj: CC4.10 Indigestion + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4
Asthma attack + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Alergia na orzechy i nabiał 00006…India 32-letni mężczyzna miał czerwone, swędzące guzki na twarzy w
ciągu 1-2 godzin po spożyciu nawet śladowych ilości orzeszków ziemnych i nerkowca, migdałów lub
produktów mlecznych zauważonych w październiku 2012 r., gdy mieszkał w USA. Z kremem sterydowym
powrót skóry do normy następował po 7-12 dniach. Cierpiał często na takie objawy przez rok, nie wiedząc
że jest to spowodowane alergią pokarmową. Wkrótce po powrocie do Indii, w listopadzie 2013 r.,
specjalista od skóry poradził mu, aby monitorował spożycie pokarmu. Metodą prób i błędów odkrył, że
przyczyną jest alergia na powyższe pokarmy, których trudno było mu całkowicie unikać – były częścią
jego diety. Przez cztery lata stosował kremy sterydowe, które dawały tylko chwilową ulgę. Brał takoż
leczenie homeopatyczne przez rok i ajurwedyjskie przez sześć miesięcy bez żadnej poprawy. W stycznia
2016 r. usłyszał o wibronice i zafascynowany nią, zapisał się na kurs. Podczas szkolenia zwrócił się do
healera i szukał leczenia jego alergii. W dniu 24 lutego 2016 r. otrzymał następujący środek
przygotowany z dostarczonej przez niego próbki orzechów i mleka:
Potencjonowane orzeski ziemne, nerkowca i mleko 200C…3rd
Powiedziano mu, aby całkowicie unikał tych pokarmów i pił dużo wody, aby wypłukać toksyny. W ciągu
dwóch dni na jego twarzy pojawiła się łagodna wysypka, mimo że nie spożywał żadnego z tych
pokarmów. Ponieważ był to przypadek łagodnego oczyszczania, pacjent był w stanie kontynuować
leczenie w tej samej dawce. Po pięciu dniach te objawy zniknęły. Po dwóch miesiącach praktyk poradził
mu spróbować malej ilości tych pokarmów po jednym na raz, sprawdzając, czy nie ma reakcji alergicznej.
Ku jego zdumieniu żaden z pokarmów nie powodował wysypki, co zachęciło go do regularnego
spożywania tych pokarmów. Środek leczniczy został stopniowo zmniejszony do zera pod koniec sierpnia
2016 r. Minęło ponad pięć lat, odkąd środek wycofany i nie było żadnego nawrotu objawów.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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10. Zespół jelita drażliwego (ZJD) 03599…USA Pięcioletni chłopiec ponad rok cierpiał na epizody bólu
brzucha z naprzemiennymi fazami biegunki i zaparć. Zostało rozpoznane jako ZJD a objawy pojawiały się
raz na 2-3 miesiące i trwały przez dwa tygodnie pomimo przyjmowania leków alopatycznych. Podczas
zaparć wypróżnienia występowały raz na 2-3 dni i były bolesne z trudnościami w oddawaniu stolca.
Czasami ból był tak silny, że bał się pójść do toalety. Kiedyś musiał zostać przyjęty na oddział ratunkowy z
powodu ciężkich zaparć. Od ponad dwóch miesięcy skarżył się również na podrażnienie i swędzenie
wokół genitaliów. Stopniowo swędzenie stawało się tak częste i silne, że wstydził się odwiedzać przyjaciół
i krewnych. Nie brał żadnych leków na swędzenie. 31 grudnia 2020 r., gdy u chłopca wystąpiły objawy
ZJD zaczynające się od zaparć, zamiast podawać mu leki alopatyczne, jego babcia zgłosiła się do
praktyka, który podał:
#1. CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1
Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies…4rd we wodzie
Zalecane mu włączenie do swojej diety większej ilości warzyw i nasion karamu i przyjmowanie tylko
domowego jedzenia. 10 stycznia 2021 r. poinformowano, że jego stan prawie się nie zmienił, więc
remedium zostało zmienione:
#2. CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC10.1
Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.7 Fungus...4rd i
#3. CC10.1 Emergencies + CC21.3 Skin allergies + CC21.7 Fungus…3rd w niepachnącym kremie na
bazie wody do nakładania na genitalia.
W ciągu czterech dni 14 stycznia nastąpiła 90% ulga w objawach ZJD, ale swędzenie trwało. 21 stycznia
dawkowanie #2 zmniejszono do 3rd a #3 dodano w wibuti. Oprócz regularnego przyjmowanie remediów
pilnowano również zaleceń dietetycznych. Do 29 stycznia nastąpiła całkowita ulga, w tym że swędzeniem.
#3 miała być stosowana w razie potrzeby. Dawka #2 zredukowana do 2rd, a dwa tygodnie później 1rd.
Pacjent nie odczuwał potrzeby kontynuacji poza koniec lutego. Od końca października 2021 r. radzi sobie
dobrze i aktywnie uczestniczy w różnych działaniach.
Uwaga wydawcy: ZJD może być wywołany przez stres lub określony pokarm, więc pacjent powinien być
monitorowany przez dwa lata pod kątem nawrotu lub utraty wagi.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11. Alergia na sierść psa 02802…UK 75-letnia kobieta od ponad dziesięciu lat leczy swoją długotrwałą
astmę. W lutym 2018 r. przeprowadziła się do domu córki, aby opiekować się jej dużym psem alzackim
podczas wyjazdu na wakacje. Stopniowo jej klatka piersiowa stała się bardzo świszcząca i zaczęła
kaszleć. Kiedy córka wróciła po czterech tygodniach, stan jej matki był tak zły, że była hospitalizowana
przez kilka tygodni. Specjalista ds. układu oddechowego zdiagnozował to jako rozstrzenie oskrzeli z
ciężką astmą. Dostała doustnie sterydy i inflator. Nawet po wypisie ze szpitala zostawały świszczący
oddech i duszność, a także trudności w mówieniu z powodu kaszlu. Skontaktowała się z praktykiem, który
leczył ją na zaparcia, przepuklinę rozworu przełykowego i nietrzymanie moczu. Nadal brała #1. CC4.4
Constipation + CC4.9 Hernia + CC4.10 Indigestion + CC9.1 Recuperation + CC12.1 Adult tonic +
CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic w podtrzymującej dawce 1rd.
W dniu 8 czerwca 2018 r. otrzymała dodatkowo:
#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies +
CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic…3rd
W ciągu dwóch dni kaszel poprawił się o 30%, ale nadal miała świszczący oddech i duszność. 12 czerwca
podczas wizyty u healera pacjentka zauważyła że miała kontakt z dużą ilością psiej sierści, a kinezjologia
(badanie mięśni) potwierdziła uczulenie na psią sierść, stąd następujący środek:
#3. Dog hair potentised at 1M…3rd
W ciągu tygodnia wszystkie objawy zmniejszyły się o 50%, mimo że została z psem. Pomimo rady, aby
brać #3 samodzielnie, zaczęła brać #2 również po tygodniu, ponieważ czuła, że to też pomogło. Po dwóch
miesiącach, 14 sierpnia nastąpiła 80% poprawa jej ogólnego stanu. Jej głos również brzmiał mocniej i nie
kaszlała już podczas mówienia. Aby było łatwiej, połączono #2 i #3 i podawano jedną butelkę. Na
początku stycznia 2019 r. poinformowała, że przez jakiś czas czuła się całkowicie w porządku, a także
przestała brać steroidy. Teraz #1 połączono z #2 i #3, a dawkowanie zmniejszono do 1rd. Od
października 2021 minęło ponad dwa i pół roku, jest sprawna i zdrowa i żyje szczęśliwie z córką i jej
psem. Ze względu na swój wiek, czuje się bardziej komfortowo, gdy kontynuuje leczenie 1rd dla
utrzymania.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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12. Rak okrężnicy 02799…UK Nauczycielka w wieku 52 lat cierpiała od ponad roku na ból nerek, kolkę i
niestrawność. Brała przepisane leki wraz z domowymi lekami, ale za każdym razem ulga w objawach była
tymczasowa; trwało to ponad dziewięć miesięcy. Lekarz zlecił wykonanie badan krwi i USG, które jednak
niczego nie wykazały. Przeżywała ogromny stres z powodu nadmiernego obciążenia pracą, a także
intensywnej opieki domowej dla teściowej z rakiem jamy ustnej. Ból brzucha stopniowo stawał się ciągły i
był tak silny, że nie mogła chodzić ani mówić. Miała zaparcie, wymioty i straciła apetyt. Wkrótce ból
brzucha stał się nie do zniesienia i 28 kwietnia 2020 r. musiała udać się na pogotowie szpitalne. Wykonali
laparotomię i stwierdzili zaawansowanego raka jelita ślepego naciekającego prawy jajnik, rozległą chorobę
otrzewnej, zmiany powodujące zwężenie i ciężką blokadę jelita cienkiego. Musieli wykonać ileostomię
pętlową, w której dołączono worek stomijny do zbierania odpadów. Potwierdzili również przerzuty do płuc
wielkości 19 mm w prawym i 13 mm w lewym. Szpital potwierdził rozpoznanie przerzutowego
gruczolakoraka kątnicy wywodzącego się z okrężnicy i bardzo złego rokowania na życie. Jedyne
leczenie, jakie mogli zaoferować, było paliatywne, a nie lecznicze, i powiedziano jej, że stomia jest
nieodwracalna.
Czuła, że cały jej świat się zawalił, ale obudził ją ten ogromny szok. Postanowiła tam i wtedy walczyć z
rakiem i poddała się Swamiemu, aby poprowadził ją przez ten kryzys. Przyjaciel zasugerował Wibronikę
Sai i widząc praktykującą, poczuła, że “jest Boskim Aniołem, który poprowadzi mnie przez tę podróż”.
Postanowiła przyjąć chemioterapię i wibronikę z całkowitą wiarą i poddaniem się. 5 maja 2020 r.
praktykujący podał:
Na raka
#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.1 Digestion +
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 Appendicitis + CC4.4 Constipation + CC4.8 Gastroenteritis
+ CC4.10 Indigestion + CC4.11 Liver & Spleen + CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus +
CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1
Chest tonic + CC19.3 Chest Infections chronic + CC19.6 Cough chronic…6rd na dwa tygodnie z
redukcją do 4rd
Na stan zapalny
#2. Prednisolone potentised at 10M & CM…4rd
Na ból
#3. NM20 Injury + NM36 War + SR397 Morphinum + Cannabis 10M + Cocaine 10M + Crotalus
Horridus 30C + Lithium 10M, cała czwórka ze sklepu homeo…4rd
Zaczęła chemioterapię 6 czerwca, a dzień wcześniej zastosowano następujące lekarstwo na jej skutki
uboczne:
#4. NM45 Atomic Radiation + NM110 Essiac + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection +
SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR310 Radium + SR324 X-ray + SR559 Anti
Chemotherapy…4rd tydzień przed i tydzień po każdej sesji chemio.
Jej nastawienie było takie, że rak był tylko gościem w jej ciele, czas jako gościa się skończył i teraz prosiła
o odejście. Podczas chemii wyobrażała sobie, jak każda kropla weszła, że komórki rakowe przestają
mieszać się ze zdrowymi komórkami.
Cierpiała na skutki uboczne chemioterapii, takie jak wypadanie włosów, ból stawów, utrata apetytu, letarg i
nie była w stanie robić niczego poza medytacją. Po piątej sesji rozwinął się skrzep krwi na zdjęciu płuc, co
oznaczało, że potrzebowała pilnej tomografii komputerowej, wykonywanej zwykle po sześciu sesjach. Co
ciekawe, stwierdzili 70% zmniejszenie wielkości guza. Lekarze uznali to za niewiarygodne. To dodatkowo
wzmocniło wiarę pacjentki w wibronikę. Tak jak czuła się bardzo słaba, 27 sierpnia healer podał
następujące dodatkowe lekarstwo:
#5. NM2 Blood + NM12 Combination-12 + NM45 Atomic Radiation + NM48 Vitamin Eye Comp +
NM63 Back-up + NM67 Calcium + NM68 Cataract Comp-B + NM86 Immunity + OM1 Blood + OM28
Immune System + BR1 Anaemia + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6
Stress + SM26 Immunity + SM41 Uplift + SR216 Vitamin-E + SR224 Spleen Chakra + SR233 Ruby +
SR256 Ferrum Phos + SR281 Carbo Veg + SR306 Phosphorous + SR324 X-ray + SR360 VIBGYOR +
SR361 Acetic Acid + SR494 Haemoglobin + SR509 Marrow + SR529 Spleen + SR561 Vitamin
Balance…4rd
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Po sześciu sesjach chemioterapii badania krwi wykazały spadek poziomu hemoglobiny, witaminy B12 i
liczby płytek krwi. 8 września dodano kolejne remedium:
#6 Blood nosode at 10M & CM… 6rd przez 2 tygodnie, potem 4rd
Zaczęła odczuwać nową energię, której wcześniej nie czuła. Do 12 sesji chemioterapii 15 listopada
poczuła, jak zachodzi w niej uzdrowienie. Lekarze powiedzili jej, że rzadko wykonuje się wszystkie sesje
chemioterapii pod rząd, ponieważ pacjenci muszą się zatrzymać i wyzdrowieć, aby krew wróciła do normy.
Po kolejnej tomografii komputerowej po dwóch tygodniach, onkolog zadzwonił podekscytowany, że
czołowy specjalist zgodził się na operację cytoredukcyjną w celu usunięcia guzów z hipertermiczną
chemioterapią dootrzewową (HIPEC, dzięki której średnia długość życia wzrasta, a wskaźnik nawrotów
mniejszy). Wcześniej lekarze nie uznawali jej za odpowiednią do tego zabiegu. Podczas12½-godzinnej
operacji 29 stycznia 2021 r. miała wycięcie macicy i jajników, woreczka żółciowego, śledziony,
omentektomię, założenie stentów moczowodów i śródoperacyjną chemioterapię. Po operacji, będąc
podłączona, miała wizję Sai Baby myjącego ręcę – boska gra! Tomografia komputerowa potwierdziła, że
jej ciało było wolne od raka. Rak płuc, który nie był leczony (podano tylko wibronikę) był teraz łagodny i był
tylko krwiakiem!
Została wypisana 12 lutego 2021 r., aby żyć nowym życiem, wolnym od raka, co potwierdził skan 3
miesiące później. Pozostaje neuropatia w dłoniach i nogach, którą z pewnością przezwycięży. 29 września
#2 - #5 zatrzymano. Od końca października 2011 r. nadal stosuje #1 i #6, jest w stanie kierować
gotowaniem i ogrodnictwem, rysuje, wytrawia na szkle, wytwarza świece, aby ręce pracowały, a także
kieruje krótkimi wycieczkami na zewnątrz. Zawsze była anemiczna, słaba, bez energii; teraz czuje się
lepiej niż wcześniej! Po raz pierwszy analizy jej krwi są normalne, nie brakuje witamin ani minerałów.
Utrzymywało ją ogromne wsparcie ze strony jej bratniej duszy, męża i rodziny, połączone z ich
modlitwami. Kochanie każdej komórki w jej ciele i wdzięczność było kluczowe w procesie uzdrawiania, t
podobnie jak pełna wiara pacjentki w Swamiego!
Używając pudełka 108CC, daj #3: CC2.2 Cancer pain + CC10.1 Emergencies; #4: CC2.1 Cancers All +
CC15.1 Mental & Emotional tonic; #5: CC3.1 Heart tonic + CC7.2 Partial Vision + CC12.1 Adult tonic
+ CC15.1 Mental & Emotional tonic
*********************************************************************************************************************

Kącik odpowiedzi 
P1. Ponieważ pierwotna przyczyna każdej choroby leży w umyśle, czy rozsądne będzie dać CC10.1
Emergencies i/albo CC15.1 Mental & Emotional tonic, aby pomóc oczyścić ukryty bagaż w pierwszym
lekarstwie podanym pacjentowi?
O. Pacjenci zwykle przychodą do nas z konkretną dolegliwością. Aby zdobyć ich zaufanie, powinniśmy
skupić się i opracować remedium uparte na objawach (szybko działa). Ale, jeśli jest stres, depresja lub
strach związane z ich dolegliwościami, dołącz CC15.1 Mental & Emotional tonic. Później, gdy nastąpi
poprawa, pacjent poczuje się szczęśliwy, mogąc podzielić się psychicznymi czy emocjonalnymi
trudnościami i najlepiej będzie wtedy dodać lekarstwo z kategorii 15. CC10.1 Emergencies należy
generalnie podawać w nagłych wypadkach i urazach. Jeśli czujesz potrzebę dodania tego do pierwszego
lekarstwa, które podajesz pacjentowi, najlepiej jest wykluczyć to, gdy tylko potrzeba tego skończy się.
Pamiętaj, że wibronika działa przez usuwanie toksyn, co z kolei zwiększa odporność. W ten sposób środki
wibroniczne pośrednio rozwiązują pierwotną przyczynę.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
P2. Będę leczył starego, przykutego do łóżka pacjenta, wątle ciało którego może nie wytrzymać
oczyszczenia. Jak mam sobie poradzić z tą delikatną sytuacją?
O. Ogólnie w takiej sytuacji najlepiej jest podać pojedynczą dawkę i poczekać, sprawdzając jakiekolwiek
oznaki oczyszczenia. Jeśli jest reakcja, nie zwiększajcie dawki, aż nie ustąpi. Ostrożnie stąpając, można
stopniowo przesuwać się w górę do przepisanej dawki. Należy również unikać leczenia glębokiej
podstawowej przyczyny do wyzdrowienia pacjenta dostatecznie prze leczeniu obecnych objawów. Leki na
miazm, które mogą powodować oczyszczanie, są na ogół mniej skuteczne w późniejszym wieku, dlatego
podawaj je jak najwcześniej. Przy stosowaniu leków z pudła 108CC szansa na oczyszczenie jest mniejsza
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

11

Vol 12 Issue 6

Q3. Wielu pacjentów niechętnie bierze lek w wodzie. Czy mam je podawać w tabletkach?
O. Z doświadczenia wielu praktyków wynika, że wibroremedia są bardziej skuteczne w wodzie, ale
stosunkowo mniej przyjazne dla pacjenta. Nie zawsze jest to dobre dla pacjentów w niektórych
sytuacjach, np. starszy pacjent zażywający więcej niż jeden lek lub kilku domowników zażywających różne
leki lub niedostępność czystej lub destylowanej wody (woda mineralna nie jest zalecana). Ponadto tabletki
działają znacznie dłużej, gdy lekarstwo zrobione w wodzie, co jest szczególnie przydatne, gdy pacjentowi
kończą się tabletki. Zażywanie remediów w wodzie ma również swoje wady, ponieważ ta druga z
łatwością pochłania zanieczyszczenia (nawet pod przykryciem) z atmosfery, przez co woda może stać się
nieświeża i lek mniej skuteczny. Ale tam, gdzie wymagane jest częste dozowanie, praktyczne i korzystne
jest stosowanie wody. Naleganie na pacjenta, aby zażył Remedium w wodzie może dać efekt przeciwny.
Zobacz tom 7 #3. Jeśli nie ma poprawy za pomocą tabletek, można rozważyć środek wodny. Przy
podawaniu pierwszej dawki warto pokazać, jak zrobić remedium w wodzie.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
P4. Czy mogę używać remedium IB w wodzie do płukania gardła, aby utrzymać gardło w czystości? Jaka
powinna być idealna temperatura wody?
O. Powszechnie wiadomo, że oprócz przyjmowania środka doustnie, miejscowe stosowanie zwiększa
skuteczność środków wibronicznych. Dlatego doskonale jest uzywać wody z Remedium do płukania ust
lub płukania gardła. Ponieważ trzymasz lek w ustach przez minutę, wibracji są już wchłonięte, nie ma
znaczenia, czy teraz połykasz wodę, czy wyrzucisz ją, ponieważ podejrzewasz, że w ustach jest wirus. W
każdym razie kontynuuj branie IB po obudzeniu. Pamiętaj, że wibracji w wodzie (i w oleju lub kremie) są
skuteczne w temperaturze ciała do 37C (98.6F), podczas gdy płukanie gardła najlepiej wykonywać w
wyższych temperaturach. Dlatego normalnie płukaj gardło i bierz lek IB oddzielnie od płukania.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
P5. Moje 5-letnie dziecko ma zostać zaszczepione, ale nie wiem, czy zdecydować się na to?
O. Po obu stronach są silne opinie. Niektórzy pediatrzy uważają, że układ odpornościowy dzieci poniżej
trzeciego roku życia nie jest gotowy do szczepienia. Niektórzy rodzice twierdzą że dzieci są zagrożone
chorobami (jak autyzm) po MMR czy DTP. Wielu lekarzy medycyny alternatywnej zgadza się, że Istnieje
ryzyko trwałego osłabienia układu odpornościowego i możliwość wywołania w przyszłości alergii. Z drugiej
strony wszyscy wiemy, że szczepienia uratowały miliony dzieci przed chorobami takimi jak ospa, polio,
świnka, odra, różyczka i ospa wietrzna. Uważamy, że wibronika może współpracować z alopatią. Naszym
zdaniem należy postępować zgodnie z wytycznymi lokalnych władz ds. zdrowia, a decyzja o szczepieniu
powinna należeć wyłącznie do rodziców. Jeśli ma zostać podjęte szczepienie, najpierw porozmawiaj z
lekarzem wibroniki, ponieważ mamy środka, które mogą pomóc w zmniejszeniu wszelkich niepożądanych
skutków ubocznych, a jeśli zdecydujesz się na nie, możemy zapewnić środki ochronne.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
P6. W trakcie konsultacji, jeśli pacjent zadaje osobiste pytania, jak mam sobie z tym poradzić?
O. Odpowiadaj w strefie komfortu. Grzecznie powiedz im, żę masz ograniczony czas i chcesz dowiedzieć
się więcej o nich i ich problemach zdrowotnych, aby znaleźć najlepsze lekarstwo. Ważne jest ustawienie
dłogości spotkania. Ogólna sugestja – od 45 do 60 minut na pierwszą wizytę i 30 minut na wizytę
kontrolną lub ustal własny czas. Działaj profesjonalnie.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
P7. Wibronika i leki homeopatyczne są lekami o subtelnej energii. Jednak instrukcja trzymania leków z
dala od źródeł promieniowania jest obowiązkowa w wibronice, ale wydaje się, że nie jest taka w
homeopatii, dlaczego?
O. Homoeopatyczne leki są tradycyjnie przygotowywane metodą rozcieńczenia i potrząsania, więc te (o
mocy powyżej 12C) mają podobny charakter do leków wibronicznych. Stąd standardowe warunki
przechowywania obu to utrzymaie ich z dala od bezpośredniego światła słonecznego, silnych zapachów i
urządzeń elektrycznych (emituję pola elektromagnetyczne). Jest one oparte na obserwacjach praktyków I
wydaje się, że nie przeprowadzono naukowych dowodów i badań.
*********************************************************************************************************************
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 Boskie słowa Mistrza Uzdrowiciela 

Jedz tylko proste, czyste pożywienie – to, co mędrcy nazywają satwicznym. To znaczy jedzenie, które nie
budzi impulsów i emocji, nie wyostrzy namiętności, zaburzy spokój, zaszkodzi zdrowiu. Pokarm
ofiarowany Bogu jest wolny od złych wibracji, które w subtelny sposób ranią jednostkę. Pokarm
ofiarowany głodnym, a następnie zjedzony, również ma tę samą korzystną jakość. Ponieważ jedzenie ma
subtelny wpływ na uczucia i myśli człowieka, musisz być zawsze czujny.
...Sathya Sai Baba, “The dead satellite” Divine Discourse 6 March 1970
https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-07.pdf
Kiedy przejdziesz do kwalifikacji potrzebnych do sewy, będziesz wiedział, że czyste serce – nieskażone
zarozumiałością, chciwością, zawiścią, nienawiścią czy rywalizacją jest niezbędne; także wiara w Boga
jako źródło żywotności, cnoty i sprawiedliwości. Sewa - to uwielbienie oddawane Bogu w sercu każdego.
Nie pyta nikogo, do jakiego stanu należysz, do jakiej kasty lub wyznania. Zobacz swoją ulubioną formę
Boga w tej drugiej osobie; właściwie wcale nie jest „inny”. Jest to Jego obraz, tak samo jak ty. Nie
pomagasz jakiejś “jednej osobie”, uwielbiasz Mnie w nim. Jestem przed tobą w tej postaci, więc, gdzie jest
miejsce, by ego w tobie podniosło swój kaptur? Obowiązek jest Bogiem. Praca to uwielbienie. Nawet
najmniesze dzieło to kwiatek umieszczony u stop Boga.
...Sathya Sai Baba “A flower at His feet” Divine Discourse 4 March 1970
https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-06.pdf
********************************************************************************************************************

Ogłoszenia 
Nadchodzące warsztaty*
USA: Wirtualne dla AVP dwa razy w tygodniu sesje trwają od15 września do 23 listopada 2021 kontakt
Suzan na Saivibrionics.usa.can@gmail.com
India Puttaparthi: Wirtualny dla AVP – praktyczny, 2-20 listopada 2021 r., a następnie bezpośrednie
warsztaty w Puttaparthi 24-26 listopada 2021 kontakt Lalitha na elay54@yahoo.com lub telefon 8500676-092
France Toulouse: Warsztat AVP, 21-23 list. 2021 kontakt Danielle na trainer1@fr.vibrionics.org
India Puttaparthi: Warsztat AP Hindi 16-18 grudnia 2021 r., kontakt Padma na
trainer-cc@in.vibrionics.org lub przez telefon 8329-848 898
India Puttaparthi: SVP Warsztat w marcu 2022 r. data będzie ustalona, kontakt Hem
na 99sairam@vibrionics.org
India Puttaparthi: AP warsztaty w telugu w marcu 2022** Data będzie ustalona, kontakt Padma na
trainer-cc@in.vibrionics.org czy telefonicznie 8329-848 898
Wszystkie warsztaty dla AVP i SVP są przeznaczone wyłącznie dla osób, które przeszły proces rekrutacji i
e-kurs. Seminaria przypominające są przeznaczone dla praktyków.
**Temat do zmiany
*********************************************************************************************************************
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Dodatek 
1. Porady zdrowotne
NIech Twoja skóra promieniuje zdrowiem!
“Ciało musi być starannie i czule pielęgnowane, to cenny dar, bardzo skomplikowana, ale dobrze
skoordynowana maszyna, podarowana dla wykonania godnego zadania. Jego powierzchnia też musi być
czysta i pełna uroku. Skóra owocu Anandy (boskiej błogości) jest ciałem fizycznym” …Sathya Sai Baba1
1. Struktura i funkcja skóry
Skóra wraz z jej przydatkami – paznokciami, mieszkami włosów i gruczołami łojowymi – największy
narząd w ciele, stanowi 15% całkowitej masy ciała. Trzy główne warstwy ludzkie skóry to:
a. Naskórek jest zewnętrzną cienką, elastyczną, twardą i ochronną warstwą, bez naczyń krwionośnych.
Jest regenerowany
przez nowe komórki
z najniższej warstwy,
które zastępują
martwe komórki,
wydalane każdego
dnia. Zapobiega
przedostawaniu się
substancji
drażniących i
alergenów do ciała,
utrzymuje bilans
wody, warunkuje
koloryt skóry i chroni
przed
promieniowaniem UV
poprzez melaninę. W
wierzchniej warstwie
naskórka powstają
paznokcie, chroniące
delikatne czubki
palców rąk i nóg,
umożliwiają
precyzyjne ruchy i
wrażliwość na dotyk, służą jako narzędzie do cięcia, skrobania lub szczypania drobnych przedmiotów.
b. Skóra właściwa – wewnętrzna gruba, włóknista i elastyczna warstwa zawiera zakończenia nerwowe,
gruczoły łojowe (nawilżają i zmiękczają skórę i włosy), gruczoły potowe, mieszki, naczynia krwionośne.
Warstwa ta nadaje elastyczność i siłę skórze, chroni i odżywia naskórek, pomaga w gojeniu ran.
c. Hypodermis/subcutis: najbardziej wewnętrzna warstwa tłuszczowa, pomaga mocować skórę do kości.
i mięśni. Przeplata się z naczyniami i nerwami, zapewnia strukturalne wsparcie dla skóry, izoluje ciało od
zimna, wspomaga amortyzację i służy jako obszar magazynowania energii.
Główne funkcje skóry to ochrona przed infekcjami i urazami, termoregulacja i czucie. Skóra również prze
syntezuje witaminę D ze światła słonecznego, ułatwiając wchłanianie wapnia i fosforu, witaminy A i
hormonów steroidowych.
2. Przyczyny i objawy chorób skóry
2.1 Przyczyną może być infekcja wirusowa, bakterią, grzybem lub pasożytem; alergia przy ekspozycji na
słońcu, niską/gorącą temperaturą, kurz, pyłki lub zarodniki pleśni, sierść zwierząt, perfumy, mydło, wełnę,
żywność, chemikalia leki lub skórę innej osoby, choroby: cukrzyca, genetyka, zaburzenia
autoimmunologiczne; stres; leki, lub obrażenia przez ukąszenia, użądlenia, oparzenia lub rany. Jeśli
przyczyna nieznana, należy zająć się podstawowym stanem.
2.2 Objawy wskazujące na problem skórne to wysypki, pęcherze, otwarte rany, guzki, owrzodzenia,
ropień, czyraki; nieprawidłowa pigmentacja, przebarwione plamy, suchość skóry, swędzenie, skóra
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łuszcząca się, przebarwione plamy, suchość skóry, swędzenie, łuszcząca się lub szorstka skóra, zmiany
chorobowe. Często wymagane testy. Niektóre zmiany skóry mogą nie być spowodowane chorobą.
3. Infekcje skóry
3.1 Infekcje wirusowe: Herpes simplex pozostaje uśpiona w ciele i pojawia się uczucie mrówienia,
pieczenia i
swędzenia w
zonie dotkniętej
(w ustach lub
narządach
płciowych czy
wokół); lub jako
gorączka z
obrzękiem
węzłów
chłonnych, czy
pęcherzy. Herpes zoster (półpasiec) występuje, gdy uśpiony wirus ospy wietrznej reaktywowany,
zwłaszcza u osób starszych i osób ze słabą odpornością. Pierwsze objawy – silne pieczenie lub
mrowienie, a następnie wysypka czy pęcherze po jednej stronie ciała. Zwykle ustępuje w ciągu 3-5
tygodni. Może zarazić kogoś ospą wietrzna, ale nie półpaścem. Odra (rubeola) jest wysoce zaraźliwą
chorobą, z bardzo bolesnymi czerwonymi, plamistymi wysypkami. Brodawki to nienowotworowe szorstkie
guzki, głównie na dłoniach, podeszwach stóp (brodawki), twarzy, palcach, wokół paznokci u rąk i nóg oraz
na genitaliach. Rozwijają się, gdy wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) wnika w nacięcie lub pęknięcie
skóry, powodując infekcje, która szerzy się przez kontakt ze skórą lub wspólnie przedmioty (ręcznik). Po
zakażeniu skóry brodawki mogą pojawić się po tygodniach lub miesiącach.
3.2 Infekcje bakteryjne są bardzo częste i trudne do zdiagnozowania Cellulit jest niezakaźny i występuje
w dolnych
warstwach
skóry,
często gdy
skóra jest
pęknięta z
powodu
owrzodzenia
, oparzenia
lub niedawnej rany chirurgicznej. Pojawia się jako delikatny czerwony obrzęk, ciepły lub gorący w dotyku,
głównie na twarzy dzieci i podudziach u dorosłych. Nieleczona wcześniej może prowadzić do infekcji krwi i
uszkodzenia układu odpornościowego. Podciągnij i zakryj dotknięty obszar, aby wspomóc gojenie. Innymi
infekcjami są: Liszajec – wysoce zaraźliwy, zaczyna się wokół nosa i ust; Carbuncles (gromada kilku
wrzodów/czyraków, zaraźliwa, zwykle na plecach, udach, lub karku); i syphilis, który zwykle
rozprzestrzenia się przez kontakty seksualne i może być przekazywany przez matki nienarodzonym
dzieciom, może pozostawać w stanie uśpienia przez długi czas i może być wyleczony we wczesnych
stadiach; ale zagraża życiu, jeśli nie jest leczony. Leprosy – łagodnie zakaźny; przebarwia się skóra
(plamy), drętwienie, zmiany kostne, zmniejszenie czucia dotyku, temperatura, ból. Można wyleczyć, jeśli
zdiagnozowano wcześniej. Nieleczone sprowadza do kalectwa rak i stop, paraliżu, ślepoty.
3.3 Infekcje grzybicze (mycosis) występują w fałdach skóry lub tam, gdzie wilgoć zostaje uwięziona,
między
palcami
rak i nóg,
ustami,
pachwiną
, pochwą,
paznokci
ami; i
włącza wysypkę pieluszkową. Objawy to jasnoczerwona wysypki z miejscowym swędzeniem, czasami z
pęcherzami lub krostami. Strupień woszczynowy, wysoce zaraźliwa, obejmuje grzybice stop i
swędzenie pachwin (częściej u mężczyzn), i Candida – infekcja podobna do drożdżycy, która często
występuje w ustach, gardle, pod pachami. Niemowlęta bardziej zagrożone i osoby z suchością w ustach
cukrzycą, rakiem, przy ciąży. Można zarazić się grzybicą od zakażonych zwierząt, skażonej gleby lub
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powierzchni, poprzez kontakt osobisty. Chociaż można je leczyć kremami przeciwgrzybiczymi, objawy
mogą doprowadzić do szaleństwa; utrzymuj dotknięty obszar czysty i suchy, jak to możliwe.
3.4 Pasożytnicze infekcje: Wszy głowowe to małe owady, które żyją na głowach ludzi i żywią się ich
krwią.
Oznaczone
swędem
wokół uszu
i szyi,
więcej w
nocy, swąd
trwa zwykle
4-6 tygodni
do
początku i trwa jeszcze dłużej, aby wyeliminować wszy i ich gnidy. Wszy ciała wywołują intensywne
swędzenie. Świerzb powoduje swędzącą wysypkę podobną pryszczom w różnych miejscach palców rąk i
nóg, nadgarstków, łokci, pod pachami, na talii, pachwinach, na głowie niemowląt. Wszystko to jest
spotykane u osób żyjących w natłoku i przekazuje się z jednej osoby na drugą, co jest powszechne u
dzieci w przedszkolach i szkołach. Pełzająca erupcja/choroba piaskowa to wężowata, czerwona,
swędząca wysypka spowodowana przez tęgoryjce, z jaj w odchodach psów i kotów, znaleziona w
wilgotnej, piaszczystej ziemi; więc nie chodź boso po brudnej ziemi, zwłaszcza w tropikach.
4. Alergię i autoimmunologiczne choroby skóry
4.1 Alergia skórna jest wywoływana przez kontakt z alergenem. Kiedy układ odpornościowy walczy z
wyzwalaczem, aby usunąć go z
organizmu, powoduje czerwoną i
swędzącą wysypki skórną. Zapalenie
obejmuje wyprysk (czynniki genetyczne
lub środowiskowe, i wilgotnym/mokrym
wypryskiem po drapaniu), pokrzywka
(wypukle różowe lub czerwone guzki,
często partiami), wątrobowe/słoneczne
plamy ciemniejszej skóry po ekspozycji
na światło ultrafioletowe/promieniowanie.
4.2 Autoimmunologiczne choroby skóry uważane za nieuleczalne, niezakaźne: Łuszczyca: powstaje,
gdy skóra swoje
komórki
regeneruje w
szybkim tempie, a
organizm nie jest
w stanie szybko
zrzucić nadmiaru
komórek. Objawia
się to grubymi
łuskami i
czerwonymi plamami z pieczeniem lub kłuciem, które okresowo nasilają się i ustępują cyklicznie. Może
być wywołana przez pogodę, stres, infekcje, alergeny, palenie lub alkohol czy leki. Toczeń może zwykle
objawiać się czerwoną wysypki na policzkach i grzbiecie nosa, która może pogarszać się pod wpływem
światła słonecznego. Często u kobiet może powodować ból stawów i stan zapalny w całym ciele,
gorączkę, a nawet uszkodzenie narządów. Bielactwo/Leukoderma to choroba przewlekła, w której białe
plamy pojawiają się na skórze, głównie na twarzy, szyi i dłoniach, spowodowane brakiem barwnika
melaniny. Sprawia, że człowiek jest podatny na oparzenia sloneczne. Z drugiej strony piegi – to nadmiar
melaniny przy długim opalaniu się na słońcu. Liszaj płaski, zwykle wywoływany przez stres, samoistnie
ustępuje po 1-2 latach, a łaty zanikają po wielu miesiącach. Lysienie to wypadanie włosów, ponieważ
mieszki włosowe są zaatakowane przez własne ciało.
5. Inne choroby skóry
5.1 Trądzik może mieć postać białych lub z czarnych główek, wyprysków, cyst, guzków, spowodowanych
przez zablokowane mieszki włosowe lub gruczoły łojowe skóry, często wywołane zmianami
hormonalnymi. Kobiety z zespołem policystycznych jajników często mają trądzik. Może to być
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spowodowane genetyką, niepokojem lub stresem, gorącym i wilgotnym klimatem, stosowaniem
kosmetyków na bazie oleju lub wyciskanie pryszczy i może pozostawić blizny. Każdy czerwony guzek
może być trądzikiem. Trądzik różowaty to obrzęk twarzy, zaczerwienienie, najczęściej u kobiet po 30
roku życia o jasnej skórze przypisywano to dziedziczności. Nie jest zaraźliwe, nie związane z higieną.
5.2 Rak skóry: jego głównymi objawami ostrzegawczymi są zmiany skórne, takie jak narośla z uniesionymi
krawędziami i zagłębieniem pośrodku, obszar podobny do blizny ze słabo zaznaczoną granicą,
bezbolesne, twarde błyszczące grudki, także otwarte rany, które nie goją się i niezwykle znamiona.
5.3 Inne vaburzenia skóry: Odciski i modzele są stwardniałymi lub grubymi plamami na skórze wskutek
pocierania,
podrażnienia
lub nacisku
np. buty nie są
dopasowane
czy ktoś
chodzi w
niewłaściwej
postawie.
Nadmierna potliwość, która nie jest związana z ciepłem lub ćwiczeniami, ma charakter genetyczny lub
jest spowodowana chorobami: cukrzycą, chorobą Parkinsona. Zmarszczki są spowodowane wiekiem,
opalaniem się, czy genetyką; Blizny – gojenie się po wypadku, operacji, oparzeniu, ospie wietrznej.
Keloid to gruba blizna po urazie skóry. Łupież – łuszcząca się skóra głowy. z powodu podrażnienia.
6. Pierwsza pomoc i domowe sposoby na ukąszenia, użądlenia, oparzenia i rany.
6.1 Aby leczyć użądlenie, najpierw usuń żądło, Jeśli utkwiło w skórze, przemyj dotknięty obszar, nałóż
okład z lodu dla zmniejszenia bólu i obrzęku; można nałożyć pastę na miejsce użądlenia.
6.2 Istnieje wiele domowych sposobów na ukąszenie komarów – okład na zimno, pasta z płatków owsa,
żel z aloesu, pasta z bazylii lub tymianku, ocet jabłkowy, plaster cebuli lub pasta czosnkowa.
6.3 Leczenie drobnych oparzeń 1-go stopnia w domu: Natychmiast zanurz oparzenie w zimnej wodzie
z kranu, czy nałóż kompres na 10 minut. Nałóż warstwę Aloe Vera z liścia – może to wyleczyć oparzenie
1-go i drugiego stopnia. Można nakładać wazelinę 2-3 razy dziennie. Nie stosuj masła, oleju, białka z
jajka, maści ani lodu – mogą podrażnić lub spowodować infekcję. Pokryj oparzenie bandażem sterylnym;
po wygojeniu chroń przed słońcem. Poszukaj natychmiastowej pomocy medycznej w przypadku oparzeń
wyższego stopnia i oparzeń elektrycznych, jednak niewielkich.
6.4 Pierwsza pomoc na ranę przyśpieszy proces gojenia. Delikatnie spłucz ranę czysta letnią wodą.
Wysusz ręcznikiem, przykryj opatrunkiem i lekkim bandażem i udaj się do lekarza.
7. Wskazówki dotyczące zdrowej skóry
Przestrzegaj dobrych praktyk higienicznych. Oczyść fałdy skóry, przestrzenie między palcami i
intymne części ciała. Regularne mycie rąk mydłem może zapobiec infekcji.
Bądź delikatny dla skóry, tarcie lub drapanie skóry pogorszy problem i może utorować drogę do
infekcji.
Unikaj dzielenia się osobistą odzieżą, grzebieniem, ręcznikiem lub obuwiem.
Dbaj o swoje jelita stosując zdrową dietę, dbaj o kondycję fizyczną i psychiczną; pij dużo wody, a takoż
wysypiaj się.
Chroń skórę przed ekspozycją na słońce, gdy jego promienie są najsilniejsze. Używaj kremu
przeciwsłonecznego i naturalnych środków: mleko, miód, olej, pasta owocowa, aloes.
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Fungal: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4276-skin-fungus
https://www.medicalnewstoday.com/articles/317970
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Freckles: https://www.healthline.com/health/what-are-freckles#sunburn
Lichen planus: https://www.healthline.com/health/lichen-planus#pictures
Alopecia: https://www.aad.org/public/diseases/hair-loss/types/alopecia/causes
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Corns & Callouses: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/16896-corns-and-calluses
Sweating: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperhidrosis/symptoms-causes/syc-20367152
Wrinkles: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/wrinkles/symptoms-causes/syc-20354927
Scars/keloids: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/keloid-scar/symptoms-causes/syc-20520901
Dandruff: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dandruff/symptoms-causes/syc-20353850
Different bites/stings Pics: https://www.healthline.com/health/bug-bites#pictures-of-different-bites-and-stings
First aid for bite/sting: https://www.nhs.uk/conditions/insect-bites-and-stings/treatment/
Home remedies for mosquito bite: https://www.healthline.com/health/outdoor-health/home-remedies-for-mosquito-bites
Minor burns: https://www.aad.org/public/everyday-care/injured-skin/burns/treat-minor-burns
Dealing with burns: https://www.healthline.com/health/home-remedies-for-burns#dont-use
https://www.medicalnewstoday.com/articles/319768#how-severe-is-the-burn
Wound first aid: https://www.healthywa.wa.gov.au/Articles/U_Z/Wounds-first-aid
Tips for Skin Care: https://www.goodhousekeeping.com/beauty/anti-aging/a34301/best-skin-care-tips/
Home remedies for skin care: https://food.ndtv.com/beauty/skin-nourisher-vs-moisturiser-10-natural-ingredients-for-youthfulskin-1264905

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Sai Vibrionics Research, Training & Wellness Centre – rozpoczęcie budowy
Bhoomi pooja to święty rytuał wykonywany na część Bogini Bhoomi (ziemia) i Vastu Purush (bóstwo
kierunków). Celem jest wykorzenienie złych skutków i dosz Vastu z terenu i utorowanie drogi do płynnej
budowy. Vastu to starożytny hinduski system architektury i projektowania, który ma na celu zintegrowanie
architektury z naturą, względnymi funkcjami różnych części konstrukcji i starożytnymi wierzeniami
wykorzystującymi wzory geometryczne (yantra), symetrię i wyrównanie kierunkowe. Tuż za nim następuje
Sankusthapna, wmurowanie kamienia węgielnego. Kilka zdjęć z dwóch ceremonii.
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Wznowienie działalności grupy Wibroniki w Indiach
Kilka zdjęć z różnych zajęć…
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4. Coroczne wirtualne spotkanie w Wielkiej Brytanii, Londyn, 19 września 2021
Zorganizował koordynator z WB 02822, który ciężko pracował nad zainspirowaniem prelegentów do
wysłania swoich prezentacji z wyprzedzeniem. Dało to czas uczestnikom (w sumie 26) na przemyślenie
tematów i przygotowanie zapytań. Praktyk 03531 wziął pełna odpowiedzialność za tworzenie i prowadzenie
wszystkich przyszłych wirtualnych spotkań. W WB odbędą się trzy spotkania w roku – krajowe i dwa
kolejne prowadzone przez grupy regionalne, a uczestniczyći mogą wszyscy.
Dr Aggarwal przedstawił ekscytujące informacji na temat nadchodzącego projektu budowy centrum
wibroniki i siedziby głównej w Puttaparthi. Praktyk 03555 podzielił się dwoma przypadkami udanego
leczenia skóry. Praktyk 00217 odniósł się do problemu doświadczanego przez wielu praktyków – na
negatywnym wpływie niskiej energii pacjentów. W swoim osobistym doświadczeniu afirmacja “Muszę
powstrzymać się od myślenia, że jestem uzdrowicielem, nie jestem wykonawcą, to ciało jest narzędziem
Boskim do pracy, i powstrzymać się od myślenia o wyniku” osłania go od negatywnej energii pacjentów.
Praktyk 02900 relacjonował o swoim osobistym doświadczeniu skuteczności wibroniki w zapobieganiu
złamaniom po bardzo ciężkim upadku pomimo osteoporozy, odkrytej w 2008 r. Leki szkieletowe wraz z
potencjonowanym kwasem alendronowym (lek na osteoporozę) zdziałały dla niego cuda.
Były dwie doskonale prezentacje Power point. Praktyk 02802, doświadczony lekarz, udzielił bardzo
przydatnych wskazówek po zapobieganiu choroby Alzheimera, a mianowicie zbilansowanej i zdrowej
diecie, codziennych ćwiczeniach – 30 minut marszu, 7-8 godzin snu, uczenie się nowego i interakcji
społecznych. Iny lekarz praktykujący 02829 udzielił praktycznych porad na temat Covid-19 wśród
zaszczepionych osób, z których pierwsze to katar, ból głowy, kichanie, ból gardła, i utrata węchu. W
przypadku infekcji sugeruje podjęcie leczenie jak najwcześniej, zamiast myśleć, że to tylko przeziębienie
lub ból gardła. Zaleca IB…6TD wraz z odpowiednia kombinację ukierunkowaną na dotknięty narząd;
odpowiedni odpoczynek, częste gorące napoje (nawodnienie) i inhalacje parowe gorąca zupa i domowy
tlen w razie potrzeby. Bądź pozytywny. W ciągu 10 dni większość pacjentów odzyskuje siły.
Spotkanie zakończyło się zwykłym podziękowaniem i Aarti.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Ciekawe opowiadania
Cuda kombo CC10.1 Emergencies
Praktyk 11632…India osiągnęła wielki sukces dzięki zastosowaniu CC10.1 Emergencies. Podczas pandemii
dała wszystkim swoim pacjentom osobną butelkę z napisem Om zawierająca CC10.1 Emergencies do
wykorzystania w nagłych wypadkach.
Przypadek #1. Po zakwalfiikowaniu się jako AVP, praktykująca leczyła całą swoją rodzinę wibroniką, ku
uciesze jej entuzjastycznego 6-letniego wnuka, który lubi podawać codziennie IB wszystkim członkom
rodziny. „Kocham Wibronikę i Swamiego”, z dumą deklaruje. 21 maja 2021 r. spadł z krzesła, uderzenie
spowodowało tryskający krwotok z nosa z silnym bólem. Jego spanikowana rodzina wykluczyła
niewłaściwy szpital jako zbyt ryzykowny podczas pandemii. „Babciu, jesteś lekarzem wibroniką! Dlaczego
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nie dasz mi leku wibronicznego? Będzie dobrze, jeśli go wezmę”! oznajmiło krwawiące dziecko. Włożyła
jemu tabletkę Om pod język. W ciągu dziesięciu minut krwawienie ustało, a ból zniknął.
Przypadek #2. 28 maja 2021 r. 78-letnia niepełnosprawna pacjentka, przechodząca stresującą gehennę
domową, cierpiała na intensywny niepokój z kołataniem serca, chwiejność i pocenie się, co było jej
pierwszym takim doświadczeniem. Wzięła dawkę Om, co dało jej natychmiastową ulgę i brak nawrotów.
Przypadek #3. W maju 2021 r. 63-letni pacjent z wioski uzyskał wynik pozytywny na Covid, mając
trudności w oddychaniu, gdy jego poziom tlenu drastycznie spadł. Pogotowie nie przyjechało. W stanie
paniki żona zadzwoniła do praktyka i kazano jej włożyć pigułke Om pod język męża podczas intonowania
boskiego imienia. Ku ich wielkiej uldze pacjent od razu poczuł się komfortowo, a jego stan utrzymywał się
na stabilnym poziomie, gdy pomoc dotarła dwie godziny później. Żona przypisuje wibronice uratowanie
męża przed krytyczna sytuacją, kiedy mógł stracić życie. Uważa, że to nie mniej niż cud Swamiego.
Przypadek #4. 68-letnia pacjentka, wkrótce po tym, jak dowiedziała się, że jej wnuczka miała pozytywny
wynik na Covid, dostała biegunki. Następnego ranka 25 maja za radą healera, wzięła dwie dawki Om w
odstępie półgodzinnym, co powstrzymało jej biegunkę. Niespodzianka było to, że teraz zaczęła cieszyć się
zdrowym snem, którego nie mała od kilku lat z powodu depresji męża!
Przypadek #5. 50-letnia sąsiadka healerki na IB przez trzy miesiącu skarżyła się na ogromny stres i
zaburzenia snu, odkąd jej bliscy krewni poszli do szpitala z Covidem. Wzięła jedną tabletkę Om, spała
spokojnie I obudziła się rano wypoczęta, zrelaksowana i pogodna.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Ku pamięci
Z wielkim smutkiem przynoszę Państwu wiadomość o odejściu Pana Jhona Calvina 02444 w dniu 13
września 2021 r. w wieku 72 lat. Wraz z żoną 01228 entuzjastycznie służył pacjentom w Puttaparthi i
okolicach, w odległych himalajskich wioskach, jak również w Goa przez ostatnie 18 lat. Regularnie
organizowali obozy w lokalnych szkołach i od 2009 r. odgrywali zasadniczą role w organizowaniu obozów
na stacji kolejowej z okazji urodzin Swamiego, nawet podczas pandemii. John zostanie w pamięci bractwa
wibroniki za jego wzorową służbę. Nasze serca wychodza do jego żony w godzinie żałoby.
*********************************************************************************************************************

Om Sai Ram

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