Wibroniki Sai … ku doskonałości w dostępnej opiece zdrowotnej – darmowej dla pacjentów
Sai Vibrionics Newsletter
www.vibrionics.org
“Kiedykolwiek widzisz chorą, przygnębioną, strapioną, zniechęconą osobę, to tam znajduje się pole do
twojej bezinteresownej służby.”
…Sri Sathya Sai Baba.
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Międzynarodowa Konferencja Wibroniki
Sai

Puttaparthi, Styczeń 25-27, 2014
Przegląd
Delegaci na Pierwszą Międzynarodową Wibrokonferencje Sai i Wystawę w Prashanti Nilayam
zarejestrowali się na Konferencję 25 Stycznia.
Kiedy uczestnicy zajęli swoje miejsca w Starym Mandirze Swamiego dla otwarcia programu 26 Stycznia,
to byli powitane dużym obrazem Swamiego na udekorowanym kwiatami podium z podniesionymi przez
Niego rękami dla błogosławieństwa (patrz rys.).Również na podium były posągi Asklepiusa – Greckiego
Boga medycyny i Hipokratesa. Oficjalne godło konferencji było widoczne wśród girland otaczających
Bhagawana Sri Sathya Sai Babę, jako Najwyższego Gościa Konferencji. Żaden obecny na Sali nie
mógłby wątpić w obecność Pana. Jego Łaska była wyczuwana w świętej atmosferze Mandiru, falach
miłości, która otaczała uczestników, i w mocy szczerości oddania miłości dla opieki chorymi, którzy
ożywiali prezentację i po prezentacji. Wreszcie, wola Swamiego była pokazana w potoku zgłoszeń
dostarczonych praktykami z Indij całego świata świadczących przez zadziwiającą ilość nadzwyczajnych
uzdrowień spowodowanych przez Niego za pomocą Wibroniki Sai.
Honorowi gości
Swami błogosławił obrady różnymi sposobami. Najpierw, spotkanie w tym najbardziej obiecującym
miejscu, Konferencja była szczególnie uhonorowana obecnością na jej otwarciu mówcami: wybitnym
gościem Sri R J Rathnakarem i głównym gościem Mr Justice A P Misrą, obydwoma członkami Sri
Sathya Sai Centralnego Trastu, którzy nadali ton konferencji na bardzo wysokim duchowym poziomie.
Inni honorowe gości włączają członka SSS Centralnego Trustu i Wszechindyjskiego Prezydenta SSS
Seva Organizacji Sri V Srinivasan, SSS Central Trust członka Sri T K K Bhagavat, i Dr Michael
Rakoff MD, głównego konsultanta w SSSIHMS. Takoż Swami Ananda z Fundacji Soham w Afryce
Południowej (patrz ryc.) cieszącego się ze spotkania uczestników, jako gość specjalny i
przemawiającego dwa razy. W kolejnym dniu posiedzenia, Sri K Chakravarthi, członek SSS Central
Trustu łaskawie zgodził się uświetnić Konferencję swoją obecnością na Uroczystym Obiedzie, jako gość
specjalny. Był zasmucony, opuszczając delegatów, bo wcześniej umówiony na spotkanie w Centralnym
Zarządzie.
Doświadczenie praktyków
Liczni praktycy, którzy zebrali się w Puttaparthi na wydarzeniu wypełnili Stary Mandir do kresu. Z
ogólnej liczby 342 praktyków z 15 krajów obecnych – 278 byli z Indyjskich Stanów i 64 z innych krajów.
Dla tego spotkania Swami anulował różnicy między nimi, więc serca praktyków były połączone więzią
braterstwa i ogólnego oddania ulubionemu służeniu. W wyniku tego wydarzenie nabrało cech
rodzinnego spotkania, a nie formalnej konferencji. To nieoczekiwane błogosławieństwo stworzyło
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okazję dla jeszcze większej radości.
Piętnastu praktyków dostarczyło prezentacji podczas programu. Zdeterminowani przyswoić jak
najwięcej, ich koledzy praktycy intensywnie słuchali, potem wypełnili sesję Pytań i Odpowiedzi do kresu.
Poza oficjalnymi postępowaniami praktycy mieli drogocenną okazję porozumieć się między sobą
nieformalnie. Oni nie marnowali czasu na poznawanie innych członków ich rozleglej Wibronicznej
rodziny. Praktycy, którzy wcześniej nie spotykali się, przybyli z bardzo odległych terenów, wymieniali się
ideami i osobistym doświadczeniem, dzielili się wskazówkami o uzdrowieniu, pozostawiwszy
formalności, radząc jeden drugiemu o leczeniu i efektach specyficznych środków. Takie wzajemne
działania stworzyli pełnowymiarową konferencję z obradowaniem 24 godziny na dzień!
Cuda Swamiego
Na zakończenie Konferencji Swami dodatków błogosławił zdarzenie manifestując wibuti w jednym z
zestawów 108 Common Combo podczas przeładowania w Starym Mandirze. Praktykantka z Indij
popatrzyła na swój zestaw i zauważyła, że wibuti utworzyło się na buteleczkach (patrz rys.) w kilku
ostatnich rzędach. Wielu praktyków było świadkami tego Boskiego cudu. Będzie Międzynarodowa
Konferencja po Wibronice w Puttaparthi, zadeklarował Swami w 2007 roku. On nie tylko spełnił Swoje
Słowo, ale takoż zostawił własną karte telefoniczną, by pokazać swoją aprobatę tego zebrania i Jego
błogosławieństwo Wibroniki Sai jako ‘boskich wibracji'.
Sprawozdania i wideo
Sprawozdania konferencji opublikowane. Obszernie ilustrowany wolumin nazwany Sprawozdania z
pierwszej Międzynarodowej Konferencji Wibroniki Sai Vibrionics, opracowany i wydany przez Fundatora
Wibroniki Sai Doktora Jit K Aggarwala, był przedstawiony Swamiemu podczas imprezy i udostępniony
uczestnikom. Księga włącza artykuły 85 praktyków z Indij i 16 innych krajów, wybranych z dużej ilości
przedłożeń. One dostarczyły dostęp do prac znacznie większej ilości praktyków, niż tylko tym, którzy
mogli brać udział w konferencji czy tym, czyje przedstawienia były przyjęte do programu. Wolumin
przedstawia niebywały wysiłek, aby udostępnić na dużą skalę owoce doświadczenia praktyków
nagromadzone przez dwadzieścia lat pracy metodą Wibroniki Sai. Artykuły dostarczyły mnóstwo
informacji polecanej dla użytku pracującym w terenie. Celem jest podtrzymanie praktyków, na
jakimkolwiek poziomie oni mogą być, dla zbudowania ich zdolności dostarczyć najlepszą opiekę
pacjentom i takoż poinformować praktyków o wybranych udoskonaleniach w Wibronicznej praktyce na
świecie. Na dodatek, praca dostarcza zasoby dla opieki zdrowotnej profesjonalistom I innym
szukającym zrozumienia Wibroniiki Sai – jej pochodzenia, rozwoju i bieżącej praktyki. Należy
zaznaczyć, że oprócz artykułów włączonych w przedstawiony wolumin, wiele innych wartościowych
przedłożeń było otrzymano za późno dla włączenia. W przyszłości one będą sformowane i
opublikowane.
W dopełnienie do książki 14-minutowe wideo, ‘Czym jest Wibronika Sai' było przedstawione Swamiemu i
pokazane na Konferencji. Ono było udostępnione na DVD dla praktyków. Wykonany przez starszego
praktyka Dariusza Hebisza (Polska), i opowiedziany po angielsku przez Doktora Suneil Aggarwal (UK),
film opowiada historię rozwoju Wibronikii i tłumaczy jak działa urządzenie SRHVP. Film dostarcza
zrozumiale wprowadzenie do Wibroniki Sai, które będzie natychmiast docenione praktykami
poszukującymi wytłumaczenia Wibroniki potencjalnym pacjentom i ogólnej publiczności.
Wystawa
Konferencji towarzyszyła Pokaz Wibronika Sai na Świecie organizowany pułkownikiem Samir Bose,
który wykorzystał wykresy, mapy i foto dla pokazania historii ruchu Wibronika Sai, czym ona jest i skąd
pochodzi. Wystawa włącza doniesienia aktywistów Wibroniki Sai włączając treningi praktyków i obozy
medyczne w Indiach i wielu innych krajów.
Kamień milowy
W sumie, Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Wibroniki Sai była kamieniem milowym. Jest nadzieja,
że Konferencja zapewni trampolinę dla następnych etapów Wibroniki, torując drogę dla zwiększenia
współpracy wśród praktyków, przyśpieszając dalszy rozwój najlepszych praktyk i wspierając edukację o
Wibronice Sai na całym świecie. Do tej pory 4500 praktyków było nauczono i znacznie wyżej 1,8 miliona
pacjentów było leczonych, ale niezliczone miliony w dużej potrzebie jeszcze czekają na leczenie.
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Więc z błogosławieństwem Swamiego praktycy wyjechali z konferencji w ich teren dla wykonania
służenia, wypełnione entuzjazmem i wiarą, zdeterminowane przez ciężką pracę i altruistyczne służenie
wypełniać misję miłości, którą Swami nałożył na nich.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Program Konferencji:
Niedziela, Styczen 26, 2014
Wczesnym porankiem praktycy zebrali się w pomyślnej Peda Venkama Raju Kalyana Mandapam (Stary
Mandir Swamiego) w Puttaparthi, przekształconym przez dwóch praktyków w przepiękną altankę
dekorowaną wibrującymi kwiatami i zielenią. Konferencja zaczęła się o 8: 00 z odśpiewania trzy razy
OM, z następnymi 6 minutami Wedyjskich pieśni oferowanych przez sześciu praktyków.
Zaproszone na podest do Światła Lampy i zgromadzone na konferencji goście honorowe: Sri R J
Rathnakar, Chief Guest Mr Justice A P Misra, Sri V Srinivasan, Sri T K K Bhagavat, Swami
Ananda and Dr Michael Rakoff. Mr Justice Misra wtedy przeciął taśmę, aby uwolnić pierwszą kopię
książki Sprawozdań Konferencji. Mr Dariusz Hebisz, Starszy Praktyk i Trener/Koordynator po
Wibronicę w Polsce, był zaproszony ofiarować Bogu jego wideo, Czym jest Wibronika Sai? Nowe wideo
było pokazane po gromkie brawa. Wideo będzie zamieszczone na naszej oficjalnej stronie.
Sesja Pierwsza
Powitalne przemówienie Doktora Jit K
istrz Uroczystości, Ms Susan Sullivan-Rakoff, Trener/Koordynator Wibroniki na USA i Wydawca
Biuletynu Sai Vibrionics, zaprosiła Doktora Jit K Aggarwala, Fundatora i Dyrektora Sai Vibriocics, wejść
na podest i wygłosić powitalne przemówienie. Dr Aggarwal zaczął od powitania wszystkich i błagania
Swamiego o błogosławieństwo zgromadzenia. W jego przemówieniu Sai Prowadzi – Wibronika
Otrzymuje Kształt, Dr Aggarwal wspomniał o jego zdziwieniu, gdy Swami powiedział jemu na spotkaniu
w Kwietniu 2007 roku, ze międzynarodowa konferencja po Wibronice mogłaby odbyć się w Puttaparthi.
Jego słowo jest niechybne i teraz się spełniło. Pod koniec reakcja praktyków na Konferencji była
ogromna. Z dużym wysiłkiem i przy pomocy wielu rąk wydarzenie było zrealizowane. Dr Aggarwal potem
podzielił się najciekawszymi osobistymi doświadczeniami o roli Swamiego w doskonaleniu Wibroniki,
precyzując stopień, w którym nasz Pan osobiście prowadził i kierował pracę. Aby wspomnieć o kilku
przykładach, Swami demonstrował interes do aparatu SRHVP w różnych spotkaniach, błogosławiąc
oryginalny model, który Dr Aggarwal zaplanował w 1994 roku i potem chwalił ulepszony model w 1996
roku; w 1998 roku On ogłosił, że Wibronika składa się tylko z Jego boskich wibracji; On wielokrotnie
instruował Dr Aggarwala, aby ten nauczał Wibronice i kierował jej szerzeniem poza aszramem i w innych
krajach; w 2008 roku On błogosławił zestaw 108 Common Combo. Nawet w marcu 2011 roku, kilka dni
przed pójściem do szpitala Pan potwierdził, że Wibronikę Sai należy kontynuować w Organizacji Sai. Dr
Aggarwal wezwał do wykorzystania okazji dostarczonej Konferencją dla nauczania się wzajemnego. On
zakończył modlitwą o to, aby Pan osobiście dalej prowadził i kierował tymi, którzy pragną służyć.
Przemowa inauguracyjna: Sri R J Rathnakar
Dr Aggarwal potem zaprosił Sri R J Rathnakar,a wygłosić przemowę inauguracyjną na Konferencji. Sri
Rathnakar zaczął od odniesienia się do oświadczenia Swamiego w 2007 roku, że międzynarodowa
konferencja mogłaby odbyć się tamże. On przyszedł podkreślić, że Swami wymaga od każdego z nas,
aby wiedzieliśmy, że kiedykolwiek On coś powie, Jego słowa mają taką wysoką wibrację, że one muszą
spełnić się. Sri Rathnakar stwierdził, że on nie miał za dużo pomysłów jak ta konferencja mogłaby
wyglądać – on myślał, że ona mogłaby być salą wykładową. On nigdy nie myślał, że ona mogłaby być
tak wibrująca. Dwie rzeczy były jasne dla mówcy na Wibroniczny spotkaniu:, aby robić Wibronikę, każdy
musi mieć dobre serce, bo oby coś zrobić w tym świecie, radzi Sri Rathnakar, powinniście mieć dobre
serce. Z dobrego serca przyjdzie jedność celu, i z jednością celu osiągnięcie ostatecznie cel. Po drugie,
Swami jest healerem naszych pacjentów, i jest złudzeniem myśleć inaczej.
Sri Rathnakar potem relacjonował o osobistym doświadczeniu, gdy był pacjentem kilka lat temu.
Wskutek poważnego wypadku, Sri Rathnakar wylądował w specjalistycznym Szpitalu na cztery tygodnie.
Bhagawan mógł odwiedzić go tam. Chociaż Sri Rathnakar cierpiał na wielokrotne złamania włączając
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ciężkie uszkodzenie nóg, nigdy o każdej porze on nie odczuwał bólu. Swami uspokoił go pytając,
praktycznie w dniu wypadku, „Kiedy ty spacerujesz?” Mimo to, że kość była zdruzgotana, dziś on chodzi
za Łaską Swamiego. Jego wyzdrowienie trwało rok, na wycieczkę z synami on był zdolny wspinać się na
wysokość 600 stóp prowadzących do Fortu Golakanda. Pierwszą rzeczą, którą on uczynił po osiągnięciu
szczytu, była modlitwa dziękczynna do Swamiego.
Sri Rathnakar podkreślił, że to jest natura Boska. Jak tylko raz ona wstąpi do was, powiedział on, to ona
nigdy nie zmieni się i nie osłabnie, a pozostanie na zawsze. Swami dał każdemu z nas Jego miłość I
wprowadził w nas Jego wibracje, akurat tak, jak On wprowadził energię wszędzie we wszechświecie,
wypełniając uniwersum Swoją miłością. Sri Rathnakar wspomniał przypadek, świadkiem którego był
podczas darshanu, gdy Swami podszedł do człowieka z Malezji, który był noszony przez 9 lat. Swami
powiedział do niego “Będziesz znowu chodził” I wtedy człowiek wstał i wyszedł przed wszystkimi. Taka
była moc wibracji Swamiego w Jego słowie i Jego dotyku, że On mógł wyleczyć człowieka. On sięgnął
po wieli innych uzdrowień przez Pana, świadkiem których on był.
Na koniec Sri Rathnakar miał przesłanie dla Wibropraktyków: Znając Swamiego, Sri Rathnakar
powiedział, że On jest bardzo wybredny wobec ludzi, bo Swami zna, co jest ważne. Sri Rathnakar
wyraził nadzieję, że dlatego Swami wybrał Dr Aggarwala i kierował nim, błogosławiąc jego za każdym
razem. Sri Rathnakar kontynuował zwracając się bezpośrednio do praktyków: Swami błogosławi wciąż tę
cudowną metodę uzdrawiania i wszystkich was, którzy przyszli praktykować Wibronikę. Byliście wybrani
przez Samego Bhagawana. Są miliony, którzy cierpią i są w potrzebie zdobyć zdrowie, wsparcie, miłość,
służenie i opiekę. Jako wielbiciele Sajego i jako Wibropaktycy związani z imieniem Sai, macie święty
obowiązek służyć z czystym sercem dla wykonania tej cudownej pracy. Sri Rathnakar powiedział, że
modli się do Swamiego, aby wypełnił was wibracjami dla poszerzenia tego uzdrawiania na globie,
przynieść tam królestwo miłości Boga. Sri Rathnakar potem postawił pytanie, że gdy Swami postanowił,
że mogłaby odbyć się ta Konferencja 6-7 lat temu, czy nie wierzyliście, że On zdecydował, kto nawet w
przyszłości będzie uczestnikiem? On wezwał praktyków powracać do domu i rozpowszechniać to,
czemu oni nauczyli się tutaj wśród znajdujących się w potrzebie.
Słowa Mądrości: Mr Justice A P Misra
Wtedy Kierownik Konferencji Mr Justice A P Misra był zaproszony do przekazania Słów Mądrości. On
zaczął od podziękowania Dr Aggarwalowi i jego żonie za okazję zwrócić się do tego wielkiego
audytorium wibropraktyków, którzy zebrali się w zbożnym celu i boskich wartościach. Sędzia Misra
zaznaczył, że życie praktyków ma sens, bo Swami ich błogosławił. Dawniej, kiedy antybiotyki
wprowadzono w praktykę i zbudowano szpitale, każdy myślał, że to będzie odpowiedź na chorobę, ale
nikt nie był świadomy, że wprowadzenie tych rzeczy w nasze ciało mogłoby stworzyć więcej problemów.
Sędzia takoż wyraził wdzięczność Swamiemu za przepowiadanie konferencji. On mówił o znaczeniu
miejsca, Stary Mandir Swamiego. Też przypomniał słuchaczom, że to miejsce jest wibracyjne, bo jest
blisko od urodzenia się Swamiego. Jego misja takoż zaczęła się tu w Jego pierwszym Mandirze. Fakt, że
konferencja zaczyna się w miejscu gdzie cudowny Avatar zaczął sugerować, że Wibronika jest związana
z sukcesem na długi czas. Sędzia Misra wyraził przekonanie, że wibracje mają realną leczniczą moc.
Dalej, wprowadzając do Wibroniki szerszy kontekst, on przeszedł do tego, że cały wszechświat jest
wypełniony wibracjami. Wibronika jest tylko ograniczoną częścią tego, na co te wibracje mogą działać
dla dobra ludzkości. Mówiąc oratorsko, Sędzia Misra namalował dynamiczny obraz uniwersum w stałym
ruchu, ziemię poruszającą się wokół słońca, słońce poruszające się po Drodze Mlecznej, i Drogę
Mleczną też poruszającą się. Te ciała niebieskie pokonują nieskończone odległości z ogromną
prędkością. Energia uniwersum jest bezmierna. Swami przyszedł na ziemię I pokazał, że te energie są
zawarte w każdym z nas, moc wibracji znajduje się w każdym wielbicielu.
Dlatego, kiedy praktycy stosują Wibronikę, oni powinni uświadamiać, że oni nie pomagają innym: oni
doskonalą siebie. Oni nie służą człowieczeństwu, ale raczej sobie. Potem on podał przykład skutków
służenia z miłością. Badania krwi przeprowadzone na uczniach Matki Teresy, którzy byli zaangażowani
w aktywność dobroczynną, pokazały obecność czynnika odporności, świadczące, że ich zdrowie
wzmocniło się. Służenie z pobożnością, poświęceniem i poddaniem się przywiodło do tego. Sędzia Misra
wezwał praktyków do stawania się czystymi naczyniami miłości i współczucia. On przepowiedział, że
Złoty Wiek nadchodzi. Dziś jesteśmy zdolni umieścić wibracje w buteleczki, a nastąpi dzień, kiedy
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wszystkie choroby można będzie leczyć w ten sposób. On powiedział bez wahania, że dzień nastąpi,
gdy Wibronika ogarnie cały świat. Na zakończenie Sędzia Misra wytwornie wyraził podziękowanie za
przywilej uczestniczenia w Konferencji. On powiedział praktykom, że oni byli przywilejowani byc tu, Bo
Swami stworzył ten sukces, i oni są częścią tego. I życzył praktykom wszystkiego najlepszego.
W ślad za przemówieniem Sędziego Misry specjalni goście były zaproszone na teren Wystawy dla
przecięcia wstążki uroczystości, aby zadeklarować otwarcie wystawy wibroniki Sai na całym Świecie.
W czasie uroczystości przecięcia wstążki trwającej na zewnątrz Sali, delegaci delektowali się ośmiu
minutowym wideo stworzonym przez P. Dariusza Hebisza, kompilacją nazwaną Błogosławieństwo
Wibroniki. W latach 2008-2010, przy pomyślnej okazji każdego Święta Guru Purnima, Swami błogosławił
zespół wibroniki oferując Jego tort. Na wszystkie trzy okazje nasz łaskawy Pan zapalał świecę, kroił tort i
błogosławił rozdzielania prasadamu w Mandirze. My odbieraliśmy to, jako błogosławieństwo Swamim
Wibroniki i zachęceniem wibropraktyków do pracy pod kierownictwem Pana.
Prezentacje praktyków
Głównym mówcą była Ms Pat Hunt 00002 UK, Dyrektorka Badań Wibroniki, Trener i starszy członek
centrum zespołu Wibroniki. Ona opowiadała o Moja Podróż do Wibroznaków Niewidzialnego. Opisała jak
ona była porwana przez Swamiego do homeopatii, odkrytej przez Swami Narayani i Swami Ananda w
książce Podręcznik uzdrawiania, a potem przyszło poznanie Państwa Aggarwalów. Oni byli wtedy pod
stałym przewodnictwem Swamiego w rozwoju Wibroniki. Jak Wibronika rozrosła się, potrzeba wynikła
dla standardowych kombo pokonywać wiele objawów i chorób, które regularnie leczono w obozach
zdrowotnych i klinikach. Pani Hunt było dano zadanie zbadać i stworzyć mikstury i remedia, które
mogłyby być włączone w 108 Powszechnych Kombo. W ciągu miesięcy wykonywania pracy ona
odczuwała stałą obecność Baby i prowadzenie. Ona takoż podzieliła się doświadczeniem z macierzystej
nalewki Arniki, Nagietka i Dziurawca (Zioło Św. Jana) i zaproponowała nowe rozumienie jak leczyć
miazmat gruźlicy, wśród innych poglądów.
Pomocnik program Pani Susan Sullivan-Rakoff 01339 USA, przedłożyła Wpływ Depresji I Rola Wibroniki
w Uzdrawianiu. Ona mówiła o depresji, jej przyczynach i skutkach, podkreślając powiązania umysł-ciało,
i tłumacząc jak ona podchodzi do takich przypadków w jej Wibropraktyce. Zachęcanie pacjentów do
zwiększania praktyki duchowe i tworzenia serdecznych powiązań z pacjentami jest równie ważne. Jej
artykuł w Obradach takoż zawiera przypadki badań z jej własnej praktyki, włączając nie tylko leczenie
długotrwałej depresji, ale też dwubiegunowej choroby i zaburzeń odżywiania; uszkodzenia kolan; i
skuteczne leczenie zwyrodnienia żuchwy po radioterapii.
Ms Akasha Wood 00135 USA, Starszy Praktyk, mówiła o Badaniu Piątego Elementu, Akaszi, rozważając
o jego roli w Wibronice z jej tłumaczeniem pochodzenia i działania maszynki SRHVP, powstałej z jej
protoplasty Radioniki. Ona omawiała ustalenia Doktora Emoto o działaniu ludzkich myśli i emocji na
wodę. W jej artykule w Badaniach Pani Wood takoż przedstawiła przypadek leczenia spastycznego
uduszenia, zapalenia spojówek oczu, krwawienia ze złamanych nóg, koszmarów nocnych i histerii u
dziecka, bezsenności i lęku przy lekkim syndromie Aspergera, i hemoroidów i zaparć.
Druga Sesja
Mrs Kamlash Agarwal 02817 Indie, Starszy Praktyk i Trener, powiedziała o jej osobistej Podróży od
Pacjenta do Praktyka, śledząc jej wyleczenie od zesztywnienia stawów do jej bieżącej sewy,
wykonywanej, jako nauczyciel w Mumbai i wibropraktyk. W jej artykule w Sprawozdaniach ona podała
pięć niezwykłych przypadków leczenia chronicznego zapalenia stawów, problemów ocznych (alergii,
opadania powieki, jęczmieniu), i zatok z alergią na kurz. Takoż wyraziła jej wdzięczność do Swamiego
za drogę, która ją przywiodła do Parthi po raz pierwszy i ostatni Darszan tuż przed Jego Mahasamadhi.
Mr Makoto Ishii PhD 02779 Japonia, podał Perspektywy Edukacyjne w Wibronice. Służąc w Educare
oraz w Wibronice, on podzielił się zrozumieniem podobieństwa między nimi. Mówił jak leczenie czasami
jest dokuczliwe, często wewnętrznie rannego dziecka – “Małego Ja”, które jest w sumie innym aspektem
boskiego istnienia, jak mowi nam Swami. Jego artykuł w Sprawozdaniach takoż włączał leczenie
sarkoidozy, nowotworów, uzależnień, rozwarstwienia tętniaków, fibromialgia, choroby Meniera,
niewydolności serca i raka płuc.
Dr Dipa Modi MD 02802 UK, w Jeden Doktor, Wiele Dyscyplin, opowiedziała historię o tym, jak ona
spotkała Swamiego, jako młoda dziewczyna w Ugandzie, I jak, potem praktykująca, jako lekarz
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medycyny, Anglii, ona przyszła zobaczyć defekty alopatycznej medycyny i jechać drogą alternatywnej
medycyny, szukając sposobów uwolnienia pacjentów od cierpień. Poszukiwania sprowadziły ją do
Wibroniki. Jej artykuł w Sprawozdaniach włącza leczenie zarażenie pszczół, wole, chroniczne zaparcia,
zatrzymanie wody z hormonalnym dysbalansem, ból uszu i nawracające kamienie nerek.
Ms Ana Sarasvati Konjar 01228 Slovenia, Starszy Praktyk, dzieli się jej Dziennikiem Wibropraktyka. Po
znakomity uzdrowieniu przez Wibronikę, ona poświęciła się ofiarowania Wibroniki innym. Ona opisała
swoją inspirującą praktykę w kampusie medycznym w Kodaikanal i wioskach w Andhra Pradesh, oraz w
Słowenii, i podzieliła się kilkoma wybitnymi przypadkami badań włączając wyleczenie od paraliżu po
udarze i reanimacji z zapaści. Jej artykuł w Sprawozdaniach włącza przypadek czyraków i dwa przypadki
z udziałem uzdrowienia na odległość bezsenności i utraty wzroku wskutek jaskry.
Mr Jullius Tan 02717 Malaysia, mówił o Wibronice i Trzech Gunach. Praktykując od 2007 roku, on
omawiał jak on integruje jego wiedzę o trzech gunach w jego pracy w Wibronice, dostosowując jego
leczenie do szczególnych dyspozycji pacjentów. Następnego dnia Pan Tan dodał dalszy odczyt o jego
doświadczeniach z wibronicznym leczeniem niepłodności. Dzieci urodzone po wibronicznym leczeniu
mają udowodnione, że będą wyjątkowo utalentowane.
Ms Anna Chinellato 02554 Italia, Starszy Praktyk i Nauczyciel, w Wiara Rusza Góry, opowiedziała
historie, jak Swami podczas darshanu dał jej dramatyczne, jednoznaczne zapewnienie, że ona powinna
studiować Wibronikę. Jej praktyka przedstawia inspirujące przypadki, włączając jeden dotyczący 14 –
letniego chłopczyka, który trafił do szpitala z chroniczną padaczką i możliwą schizofrenią. Jego postawa
całkiem się zmieniła po dwóch wibronicznych kulkach i słowach miłości.
Zachwycający lunch był serwowany w jadalni (patrz obraz) Mandiru, dostarczony przez delegację z
Maharashtra. Dołączył się do konferencji, jako obserwator i gość profesor A Anantharaman,
Koordynator Mediów z Sri Sathya Sai Central Trust.
Sesja Trzecia
Dr Jit K Aggarwal otworzył popołudniowy program, prowadząc posiedzenia Pytania i odpowiedzi dla
praktyków. Potem zaprosił Swami Ananda z Soham Foundation do wejścia na podium. Z świętej
pamięci Swami Narayani, Swami Ananda odkrył homeopatyczne kombinacje, które później były
wprowadzone do Wibroniki Sai. To była Swami Narayani, która podczas spotkania z Dr Aggarwal
pierwotnie nazwała metodę uzdrawiania Wibroniką. The Soham Series of books continues to be used
today by all senior Vibrionics practitioners.
Pierwsza rozmowa Swami Ananda
Swami Ananda zaczął od stwierdzenia, że on zbierał się rozczarować tych słuchaczy, którzy oczekiwały
cudów, bo on ma zamiar powiedzieć prawdę o jego podróży, aby stać się healerem. Dalej on
opowiedział jak Swami Venkatesananda i Swami Narayani weszli w jego życie. Przyjaciel zaprosił go
przyjść i posłuchać Swamiego Venkatesanande, który zwiedzał Afrykę Południową, aby zrobić serię
wykładów na różne tematy. Swami Ananda poszedł, ale jego początkowa postawa była arogancka i
egoistyczna. On dziwił się, co tu robi wśród tłumów i hałasu. Ale po tym pierwszy doświadczeniu on
oczekiwał każdej kolejnej lekcji, nawet, jeśli były trudne dla jego zrozumienia, bo Swami
Venkatesananda głos był tak miękki. Wtedy inny przyjaciel umówił jemu spotkanie z poznaniem Mataji
(Swami Narayani). Swami Ananda stawiał opory, ale niechętnie zgodził się odbyć spotkanie. Ona
przywitała go uśmiechem. W pokoju on zobaczył obraz jej guru Swami Venkatasanandy. Oni gadali do
pierwszej w nocy, i do tego czasu jego życie zmieniło się zupełnie!
Swami Ananda dalej wygłosił serdeczne przesłanie do zebranych praktyków. On powiedział, że
powinniśmy wiedzieć skąd przychodzimy I dokąd zdążamy, bo praktycy tutaj były powołani przez Babę i
teraz mają swój zawód. Mając znalezioną krętą drogę, oni teraz podążają po niej. Ale życie bierze
własny kierunek. Myślimy, że całkowicie kierujemy swoim życiem. To jest złudzenie. Czego powinniśmy
nauczyć się, to odrzucić nasze ego gdzie należy i nauczyć się oddawać. Swami Ananda dale powiedział,
że on nigdy nie oczekiwał występu tutaj. W wieku 70 lat on przewidywał spacery z laską. Powiedział, że
jest wdzięczny za każdą rzecz, która jemu zdarzyła się I poradził praktykom, gdy rozważacie o czymś, to
musicie być wdzięczni, bo im bardziej wdzięczni stajecie się, tym więcej drzwi otwiera się. Swami
Ananda kontynuował podkreślać ważność oddania się, mówiąc, że tych, kto oddany Bóg przyjmie i
przyniesie niebywały sukces. On powiedział, że Dr Aggarwal wykonywał najpiękniejsze zadania dzięki
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Łasce Baby, i namawiał praktyków uświadomić, że oni NIE są świadomi. Na zakończenie Swami Ananda
zachęcał praktyków służyć z miłością i nigdy nie myśleć, że oni robią swoim pacjentom przysługę. W
zamian praktycy powinni być wdzięczni swoim pacjentom za stworzenie im okazji dla służenia i tak
czynić. Bóg to zaakceptuje.
Prezentacja praktyków trwała…
Mr Zbyszek Słowik przedstawiał siebie I swoją żonę, Mrs Alicja Słowik, 03040 Poland, Starszy Praktyk
powiedział jak oni stopniowo stali się Rodziną Wibropraktyków po udanym urodzeniu dziecka przez
Alicję z pomocą Wibroniki. Nawet ich młodzi synowie intuicyjnie wybierają bezbłędnie remedia dla siebie.
Oni rozpowszechniają wibroniczną sewę w swojej wspólnocie. Pan Słowik opowiedział o ciekawych
przypadkach związanych z udanym leczeniem cielnej krowy z zapaleniem wymienia i psa z wielu
chronicznymi chorobami.
Prof. Sangeeta Srivastava PhD 02859 India, Koordynator i Trener w Deli, przedstawiła zachęcający
odczyt o eksperymentach wibronicznych w Deli z roślinami w Spektakularna Odpowiedź Roślin na
Wibronikę. Jeden eksperyment pokazał, że rośliny lepiej rosną z CC1.2 Plant tonic and love. Ona takoż
powiadomiła o odkryciach badaczy Sir Jagdish Chandra Bose, Grover Cleveland Backster, Stefano
Mancuso, i Dr Konstantin Korotkov. Prof. Srivastava przypomniała słuchaczom, że powiedzenie „Kochaj
wszystkich Służ Wszystkim” dotyczy takoż roślin. Potencjał dla polepszenia rolniczej produkcji jest
ogromny.
Prof. Susan Wei PhD 02793 USA, Starszy Praktyk, prosił praktyków rozważyć pytanie, Kto Kogo Leczy?
Na głębszym poziomie my odkrywamy, że role pacjenta I praktyka są gruntownie zamienialne. Używając
przykładów z jej praktyki leczenia złamań, reumatyzmu stawów I paraliżów, psychicznego znęcania, i
raka, Pani Wei mówiła o tym, jak Wibroniczna praktyka przynosi nauki Swamiego: opatrując rany, nie
jesteśmy oddzielnymi jednostkami jak sądzimy, miłość otwiera drzwi do uzdrawiania, i w naszych
pacjentach takoż widzimy Boga. Wibronika może pomóc nam zrozumieć jedność wszystkich istot.
Jedynym uzdrowicielem jest Swami.
Ms Marina Kouvaka 02295 Greece, Starszy Praktyk i koordynator w Grecji, radziła kolegom praktykom,
Nie poddawajcie się Stresowi o Pacjentach. Dzieląc się jej własnym cennym doświadczeniem, Pani
Kouvaka opowiedziała, że martwiła się o zdolności rozwiązywać problemy pacjentów, aż uświadomiła,
że Bóg jest Uzdrowicielem umożliwiając jej wyzwolić się od egoistycznych trosk. Ona opisała swoją
nowo zdobytą wiarę i cudowne uzdrowienia za pomocą zestawu 108 Kombo. Raz, wskutek zamieszania,
ona użyła CC13.3 zamiast CC11.4 Migraines dla leczenia migreny, ale Swami naprawił błąd i remedium
zadziałało zresztą.
Czwarte Posiedzenie
Mrs Pavalam Gunapathy 02799 UK, Starszy Praktyk i Trener mówiła o doświadczeniach z Wibroniką w
Rzeka współczucie. Tylko w ciągu trzech i pół roku praktyki ona leczyła ponad 2500 pacjentów z prawie
100% sukcesem. Ona była też bardzo aktywnym nauczycielem Wibroniki, prowadząc warsztaty i obozy
uzdrawiania w Sierra Leone i WB. Ona raportowała o różnych przypadkach udanego leczenia ataków
serca, chronicznej astmy, kichania, infekcji dróg moczowych i raka kości. Niezliczenie duża ilość chorych
otrzymała jej kochające opiekę. Ona spędza czas z pacjentami, aby pogadać o ich problemach, uznając,
że główną przyczyną fizycznych dolegliwości jest często mentalne i emocjonalne cierpienie.
Ms Vanitha Loganathan 02894 UK, podzieliła się doświadczeniem w wibroterapii Pana Kanagarajan
Shanmugam 02820 UK, przy zamrożonym barku, wcześniej leczonym bezskutecznie alopatycznymi
środkami. Ona była pod takim wrażeniem tego doświadczenia, że stała się niedawno Wibropraktykiem.
Następnego dnia Pani Loganathan dodała odczyt o ostatnich cudach w jej domu. One włączają
tworzenie się wibuti na jej zestwie 108 Powszechnych Kombo, na zdjęciu Swamiego i takoż na jej
własnym zdjęciu w paszporcie, gdy ona rozważała uczestnictwo w konferencji.
Pożegnalne przemówienie: Dr Michael Rakoff, MD
Pożegnalne przemówienie Medycyna Komplementarna – Połączenie Ciała, Umysłu i Ducha była
przedstawiona przez Michael Rakoff, MD, USA. Dr Rakoff mówił o jego żonie Susanie, praktykującej
Wibronikę i swoich doświadczeniach i obserwacjach połączenia umysł-ciała podczas praktyki, jako
pediatra i konsultant opieki zdrowotnej w USA i Indiach. Dalej mówił o rozwoju badań relacji umysł-ciało
w USA przez Narodowy Instytut Zdrowia. Podsumował swoje wystąpienie w sześciu słowach
Swamiego:, Lecz umysł i duszę, Lecz pacjenta, nie chorobę; Emituj miłość i współczucie do chorego;
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Wszyscy jesteśmy otoczone Boskimi wibracjami, które działają wzajemnie – od jednej osoby do drugiej;
Miej wiarę, wszystko może być osiągnięte; Bądź przepełniony miłością, twój uśmiech uspokaja twoich
pacjentów.
Dzień zakończono z delegatami nagrodziwszymi Dr Jit and Mrs Hema Aggarwal owacjami na stojąco
za ich ponad 20-letnie niestrudzone poświęcanie się Sathya Sai Babie, za rozwój bezpłatnego
wibronicznego uzdrowienia i służenia chorym na całym świecie, za trening i podtrzymywanie
wibropraktyków wszędzie.
Arati było oferowane Panu przez Swami Ananda and Ms Pat Hunt. Z tym, program Konferencji na
dzień był wyczerpany.
O 8: 00 po południu w Północnej Kantynie wyborny obiad serwowano dla delegatów i gości.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Monday, January 27, 2014
The half-day program commenced at 9:30 AM in Swami’s Old Mandir. Dr Jit K Aggarwal reviewed
previous day's events and conducted an additional ‘Question-Answer’ session.
Druga rozmowa Swami Ananda

Swami Ananda zaczął od uprzejmego powiedzenia, że to było bardzo dobre doświadczenie być
tu. On odznaczył, że poprzedniego dnia on mówił o poddaniu się. W tej wypowiedzi Swami
Ananda kontynuował tłumaczenie, że poddanie się przez dzielenie się jest inspirującym
doświadczeniem.
Mataji miała zdolność do dzielenia się. Ona była zdolna wykonywać wielką pomoc kupując wszystkie
remedia. Raz ona miała okazję nabyć maszynkę z kartami i remediami z Londynu od przyjaciela, który
przyjechał do Afryki Południowej. Ale cena była 1oo funtów, których ona nie miała. Mataji poszła do
pokoju modlitewnego I oddała wszystko w ręce Boga, mówiąc, jeśli Ty chcesz tego dla świata, to proszę
pomóc mi. Potem wróciła do badań pacjentów. O 10 rano przybył listonosz z dużą kopertą pokrytą
znaczkami. Wewnątrz był czek na 100 funtów, z dziwną notką „Wyślij mi z powrotem”. Bez jej wiedzy
jakiś czas wcześniej przyjaciółka z Londynu pojechała do Hiszpanii. Ta pani sączyła kawę na balkonie jej
hotelu patrząc na ocean, gdy ona usłyszała głos w swojej głowie mówiący jej posłać Mataji 100 funtów.
Głos powtórzył przesłanie, a potem trzy razy on krzyknął Poślij je teraz! Wtedy pani wypisała czek i
włożyła go i notkę do koperty, okleiła ją znaczkami pocztowymi i przesłała to. Gdy kobieta przybyła do
Południowej Afryki i spotkała się z Mataji, to oni opowiedziały sobie wzajemnie historię – czek i notka
była jej. Swami Ananda przeszedł do tłumaczenia, że gdy my poddajemy się z całego serca, to takie
działanie włącza energię daleko poza zasięgiem wszystkiego, co my znamy. Wszystko, co musimy
zrobić, to utrzymywać staranie poddać się i być świadomymi. Jeśli nie możemy być świadomymi, to nie
ma sprawy, ale przynajmniej zdawać sobie sprawę, że NIE świadomi.
Kolejnym doświadczeniem, o którym powiedział Swami Ananda była pacjentka w klinice Mataji z, jak
powiedział jej doktor, złośliwa brodawka na czole. Mataji dotknęła brodawki swoim palcem I dała jej
trochę lekarstw. Gdy kobieta wróciła do domu I popatrzyła w lustro, to brodawki nie było. Ona zadzwoniła
do Mataji, aby spytać jak ona to zrobiła. Mataji odpowiedziała, że ona nic nie zrobiła, tylko poddała się.
To było poza jej zasięgiem. To była Łaska Pana.
Swami Ananda dalej instruował praktyków, Wy nie powinniście sądzić, że Wy leczycie. Wy nie leczycie.
Wy wydajecie żywność, a nie żadne leki. Jak uzdrowienie przebiega naprawdę my faktycznie nie znamy.
To jest Łaska Baby, Boska Łaska. My tylko musimy pamiętać, aby pamiętać o tym.
Swami przeszedł do dalszej relacji o doświadczeniach. Pierwsze, pani z ostrym bólem pleców, która była
skierowana do głównego specjalisty, tak znacznie lepiej się poczuła po leczeniu z ich apteki, że jej
doktor przyszedł zobaczyć, jakie leki ona dostała. Doktor powiedział, że on nie rozumie tego kombo, ale
kazał pacjentce kontynuować ich, bo zgodnie z badaniem Rentgenowskim, bo było niemożliwe dla niej
chodzenie w jej stanie bez operacji, – ale ona chodziła. Innym razem, w latach 1992-93, kiedy klinika
otworzyła się w 1987 roku, to był ogromny dług, przyszedł człowiek dać im bardzo dużą pożyczkę, która
pozwoliła im zwrócić zobowiązania tylko w czasie 2 lat. Bóg trzyma pieczę na naszymi zmartwieniami,
powiedział Swami Ananda, więc bądźcie świadomi, bądźcie świadomi, bądźcie świadomi.
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Na koniec Swami Ananda opowiedział o zepsutych hamulcach w aucie, kiedy on wiózł Swami
Venkatesanandę na podróż oferować homeopatię. Swami Venkatesananda kierował Swamim Anandą
dla utrzymania kierownicy, chociaż oni zjeżdżali w dół. Po pięćdziesięciu dwóch milach, kiedy dotarli do
miejsca przeznaczenia Swami Ananda zatrzymał auto, to odkrył, że hamulce były całkiem sprawne.
Swami Venkatesananda skomentował, “Jeśli trochę miłości może naprawić auto, to, czemu tego nie
zrobić dla ludzkiego serca?” Swami Ananda kontynuował, że trzeba starać się zawsze pamiętać:, Gdy
przychodzimy z miłością, Bóg staje się aktywny w naszym świecie. Być świadomym, być świadomym,
być świadomym. Gdy coś mówimy należy spytać czy mówi miłość czy ego? Z miłością cuda zdarzają.
Dr Anant Gaitonde odczyt
Dr Anant Gaitonde, przedstawił zwięzły wgląd w alopatię ze swojego cennego doświadczenia, jako
doktora i profesora jak endokrynologii tak i bakteriologii. ‘Jeden I jeden równa się dwóm’, temu należy
uczyć w szkole, powiedział on, ale z naciskiem alopatii na farmakologię nowoczesna praktyka medyczna
zdaje się łudzi się, że ‘jeden plus jeden równa się zeru’ – choroba plus lek równa się braku choroby.
Przeciwnie, dolegliwości często się mnożą przez te same leki, które skierowane dla usunięcia ich.
Chorzy na raka często umierają nie od raka, ale od konwencjonalnego leczenia raka, które poważnie
osłabia ich system immunny, robiąc ich wrażliwymi na inne fatalne dolegliwości.
Podkreślając błogosławiącą dłoń Swamiego w powstaniu wibroniki, on powtórzył uczenie Swamiego, że
pięć palców ręki przedstawiają pięć elementów (ziemia, powietrze, ogień, woda i przestrzeń). Ich mocne
wibracje wchodzą do żywności, kiedy jest ona mieszana i brana rękami, w stylu Hindusów. On
powiedział, że Swami ilustrował Jego głębokie rozumienie wibracji w Jego naukach, Kochaj wszystkichsłuż wszystkim; Jesus też, gdy On powiedział Kochaj swego bliźniego jak siebie samego. Obydwa
nauczali o nieograniczonej, wszechobecnej energii miłości ulokowanej w sercu. Z nią wszystko możliwe.
On sugerował, że Chińska medycyna z jej zrozumieniem troskliwych powiązań między różnymi
fizycznymi organami może pomóc praktykom w diagnozie i leczeniu chorób. Zrozumienie Doktora
Gaitonda otworzyło perspektywy dla dalszego badania i większego poszerzenia Wibroleczenia.
Przemówienie Dr Sary Pavan
Dr Sara Pavan, MD, emerytowany anestezjolog, dostarczył jasny pobudzajacy do myślenia narzędzie w
dyskursie Codzienne Zdrowotne Porady. On podkreślił, że integralna opieka zdrowotna jest holistyczna,
skupia się na zachowaniu zdrowia i zapobieganiu i leczeniu chorób. On utożsamiał Pasupati, Pana Sai,
jako jedynego Healera we wszystkich dyscyplinach włączając homeopatię, alopatię i naturopatię. Biorąc
impuls od Swamiego Dr Pavan porównuje ciało z samochodem, wyjaśniając analogię z kolorowymi
ilustracjami. On takoż oferuje atrakcyjny akronim HEALTH (ZDROWIE):
H

Hari (Bóg); Źródło Wszystkiego

E

Ćwiczenie, Wysiłek i Dieta dla Ciała i Umysłu

A

Świadomość I Akceptacja

L

Miłość do Życia; Opanowanie

T

Myśli; Unikać Negatywnych Myśli

H

Harmonia, Szczęście i Hu

Dr Pavan podzielił się znakomitą historią o utracie wprawy w rękach i jej cudowną odnową przez
Swamiego. On podkreślił role ludzkich wartości I spokoju w utrzymaniu zdrowia dla długiego I
szczęśliwego życia, i dokończył z mądrą admonicją ‘Żyjcie w spokoju, bo inaczej zachorujecie’.
Na zakończenie programu publiczność jeszcze raz podniosła się dla entuzjastycznych owacji na stojąco
aby uhonorować girlandą Dr i Mrs Aggarwal w podziękowaniu za wszystko, co oni zrobili dla Wibroniki
Sai i dla wszystkich w potrzebie na całym świecie.
Potem miało miejsce przeładowanie zestawów 108 kombo, razem z cudem Swamiego (patrz wyżej).
Konferencja zamknięta z odśpiewaniem 3 razy OM i Samastha Loka Sukhino Bhavantu i wylewnym
podziękowaniem Swamiemu za te cudowne wydarzenie.
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Uzycie Mediow Spolecznych Dla Szerzenia Wibronike
Saiego
Wibronika Sai była błogosławiona; dla otrzymania artykułu z ilustracjami Konferencji wydanymi przez
Radio Sai 27 stycznia, 2014 roku, piszcie na www.radiosai.org., i zawiadomcie o tym wszystkich.
Dla praktyków, przyjaciół i pacjentów na Facebooku, Radio Sai też udostępniło artykuł. Na pewno
‘Przyjaciel’ Radio Sai wyda do 27 stycznia artykuł i ‘Polubcie’ artykuł.

************************************************************************************************
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 Boskie słowa Mistrza Uzdrowicieli 
“Rozwijaj zaufanie i mocną wiarę w Boga. Z tą wiarą poświęć się służeniu bliźnim i prowadź
przykładowe życie”
…Sathya Sai Baba

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
”Czym jest służenie? Ludzi mówią, że to ‘dobrą pracę’. Nie myśl o sewie, jako ‘dobrej pracy’. Nawet
postawa ‘Czynie dobro dla innych nie jest pozytywna. Prawidłowo widzieć ją jak „Boska praca’
Prawdziwa Sewa to uważać wszystkich akcje, jako Boska praca”
…Sathya Sai Baba
Book Commemorating Sathya Sai Baba’s 80th Birthday, 2005

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

Ogłoszenia 
Nadchodzące Warsztaty
 Indie Delhi-NCR: Odświeżające seminaria dla praktyków 23 Marca 2014 r i SVP warsztat 20-24
Mar 2014, kontakt Sangeeta na trainer1.delhi@vibrionics.org 
 UK London: AVP warsztat koniec 14 marca kontakt na jeramjoe@gmail.com 
 Indie Puttaparthi: AVP&SVP warsztaty 18-22 Apr 14, kontakt Hem na 99sairam@vibrionics.org 
Trenerzy:, Jeśli macie rozkład warsztatów, ślijcie detale na: 99sairam@vibrionics.org
Jai Sai Ram!

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