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 Z biurka Doktora Jit K Aggarwala 

Drodzy Praktycy
Na inaugurację biuletynu w nowym stylu
Przy tej bardzo pomyślnej okazji świętowania 89-tych urodzin naszego ukochanego Pana Bhagawana Sri
Sathya Sai Baby, jesteśmy szczęśliwi oferując Sai Vibrionics Newsletter w kochającym służeniu. Dziękujemy
Swamiemu za błogosławieństwo nowej wersji. Jako wibropratkykom, pozwólcie nam wykazać nasze
uwielbienie Baby ponownie poświęcając się służbie strapionym i chorym z czystą miłością.
To jest nasze inauguracyjne Wydanie z wykorzystaniem internetowego formatu html. Przeprojektowanie
umożliwi czytelnikom wyszukiwanie przepadków według tematu. Na razie funkcja wyszukiwania będzie
dotyczyć wyłącznie treści tego wydania. W przyszłości rozszerzymy funkcję wyszukiwania, tak aby
obejmowały wyszukiwanie słów i zawartość wszystkich poprzednich wydań biuletynu. Tą pracą zajmie się
nasz zespół, więc prosimy o cierpliwość. Mamy nadzieję, że biuletyn będzie dostępny i użyteczny.
Wiele osób odegrało ważną role w opracowaniu ulepszonego biuletynu i materiałów pomocniczych. Jesteśmy
naprawdę wdzięczni wam wszystkim za waszą kochającą sewę. Mamy nadzieję, że aktywni praktycy poczują się
zainspirowani do przyłączenia się do tego wysiłku I prześlą nam swoje historie przypadków i inne materiały do
przeglądu (proszę zapoznać się z wytycznymi w sekcji Ogłoszenia poniżej). Oczekujemy, że biuletyn ewoluuje w
miarę, jak będziemy postępować i szukać wskazówek Swamiego w tym zakresie.
Po przeczytaniu tego numeru mam nadzieję, że wyślesz mi swoje komentarze i pozwolisz członkom naszego
zespołu dowiedzieć się< co myślisz o noworocznym biuletynie. Bardzo chcielibyśmy usłyszeć ocenę od ciebie.
Możesz dostrzec bezpośrednio na news@vibrionics.org.
Nowa seria zaawansowanych artykułów szkoleniowych i nowy dział biuletynu
Mamy nadzieję, że Biuletyn Wibroniki Sai wesprze Cię w twojej praktyce , a także pomoże budować
poczucie współnoty wśród praktyków. Naszym celem jest pomoc praktykom w zapewnieniu
najlepszej możliwej i najbardziej kochającej opieki nad swoimi pacjentami. Mam ogłoszenia do
zrobienia.
Pierwsze, chciałbym ogłosić, że począwszy od tego wydania, będę dostarczać artykuły zawierające dalsze
informacje w celu wsparcia leczenia pacjentów. Artykuły te zostaną ogłoszone w biuletynie I opublikowane
na stronie Wibroniki. Wyjdą od czasu do czasu.
Artykuły będą dotyczyć tematów ważnych dla wszystkich praktyków, których często proszę o wyjaśnienie.
Same tematy są zbyt skomplikowane, aby były na nie odpowiedzie w Kąciku pytań.
Celem artykułów jest przeglądanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji dostępnych obecnie dla praktyków.
Z tego powodu proszę każdego praktyka o uważne przeczytanie tych artykułów.
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Pierwszy artykuł, który wam daję, to Dawka i dawkowanie. Został opublikowany na stronie Wibroniki w
Bibliotece zasobów, w książkach, filmach artykułach. Ten artykuł jest przeznaczony tylko dla praktyków. Możesz
go uzyskać logując się na www.vibrionics.org
Po drugie, chciałbym ogłosić, że dodajemy nową sekcję do biuletynu o nazwie Dodatek. Będzie to ostatnia
sekcja w biuletynie. Ta sekcja zawiera wiele tematów, w tym informacje, które mogą pomóc społeczności
wibroniki. Praktycy wszyscy żyją w różnych miejscach, ale separacja geograficzna nie powinna oznaczać
rozdzielenia serc.
Odpowiednio, nasz pierwszy artykuł “dodatek” pochodzą od trenera USA & Canada. Trener I
Koordynator01339…USA, który wyjaśnia, w jaki sposób łączy się z praktykami w swoim regionie, zachęcając ich
do zadawania pytań i uczenia się od siebie nawzajem. Jest to dobry przykład łączenia się praktyków.
Istnienia inne sposoby, które mogą równie dobrze działać w twoim regionie. Dla Praktyków ważne jest
posiadanie zasobów na ich zagadnienia i uczenia się od bardziej doświadczonych praktyków, wszystko dla
dobra pacjentów. Raport ten daje praktykom doskonałą okazję do zastanowienia się, w jaki sposób nawiązać
kontakt z innymi praktykami w swoje okolicy i korzyści z takiego satsangu w niepublicznym miejscu.
Co to jest Wibronika Sai?
Z radością ogłaszam, że w ramach obchodów 89. Urodzin Baby, 23 listopada, wydaliśmy film “Co to jest
Wibronika Sai”. Sai Ram Healing Vibrations iw 13 językach, w tym w angielskim. Wideo zostało pierwotnie
prezentowane na pierwszej Międzynarodowej Konferencji Wibronicznej w Puttaparthi w styczniu tego
roku. Nowe tłumaczenia zostaną wkrótce opublikowane na stronie Wibroniki, a będziesz mieć do nich
dostęp na stronie www.vibrionics.org.
Porady zdrowotne
Na koniec, polecam wam wspaniały artykuł, który niedawno został zamieszczony w Radio Sai, Wartość
Wegetarianizmu - część 1 i 2 na http://media.radiosai.org/journals/vol_12/01OCT14/Vegetarianism-part01.html.
Artykuł przedstawia podstawowe nauki Sathya Sai Baby na temat znaczenia wegetarianizmu. Przedstawia
również dość jasny obraz negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i ekologię spowodowanego spożyciem
mięsa. Polecam przeczytanie tego artykułu I podzielenie się nim z pacjentami, którzy mogliby skorzystać
z ulepszeń w swojej diecie.
W kochającym służeniu Sai
Jit Aggarwal

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

 Historie z użyciem kombo 
1. Rak trzustki 12051...Indie
Podczas pobytu w USA starsza pani (80 lat) odczuwała silny ból brzucha I utratę apetytu, która
trwała przez prawie rok. Podczas wizyty u swojej córki w Bombaju w lutym 2014 roku.
Przeprowadzono testy medyczne. Ku jej konsternacji, badania ujawniły gruczolaka (raka trzustki)
stopień IIB. Bryła miała 5 x 2.6 cm, a aktywność metaboliczna wynosiła 3.3. Była nieoperacyjna. Przeszła
19 rund radioterapii I chemioterapii doustnej. Według lekarza, najlepszym możliwym rezultatem takiego leczenia
byłoby spowolnienie raka poprzez zmniejszenie jego aktywności do 1.5, ale rokowanie było złe. Po zakończeniu
leczenia Pacjentka odczuwała depresję i była bardzo kiepska.
W tym momencie dano jej:
CC2.1 Cancers-all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.7 Gallstones + CC12.1
Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6rd
Po przyjęciu Wibro przez około miesiąc nabrała pewności siebie i powoli odzyskała siły. Uczucie pieczenia w
żołądku również uległo zmniejszeniu, a do lipca 2014 roku zaczęła powoli czuć się normalnie.
W lipcu 2014 r. wykonano skanowanie PET-CT. Wyniki wskazały spektakularną poprawę. Według raportu
lekarza, guz pacjentki skurczył się, a jego aktywność metaboliczna spadła do zera. Po powrocie do Nowego
Jorku we wrześniu 2014 roku, wykonano badanie TK w Nowym Jorku. Była ona zgodna z wcześniejszym
skanem e Indiach, potwierdzającym przerwanie aktywności metabolicznej. W sierpniu zdiagnozowano
cukrzycę typu 2 I podano jej lek doustny, który kontrolował cukrzycę. Trzeci skan TK w październiku
ponownie potwierdził, że w pozostałej tkance nie było przerzutów. Z tą bardzo dobrą wiadomością jej
lekarze powiedzieli, że nie ma potrzeby powtarzania skanów co dwa miesiące. Jej badania kontrolne mogą
być rzadsze. W październiku nadal brała Wibro 4rd.
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Komentarz pacjentki:
Pacjentka jest niezwykłe szczęśliwa I czuje, że jej dramatyczne wyzdrowienie spowodowała wibronika. Ona
wdzięczna Swamiemu za Jego ogromną Łaskę.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Astma 02799...UK
62-letnia kobieta przyszła po leczenie ciężkiej astmy. Ona cierpiała na astmę ponad 40 lat I obecnie
korzysta z inhalatora steroidowego 3 do 4 razy dziennie.
Jej leczenie zaczęto 1 kwietnia 2014 r. od:
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Emotional & Mental tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory
allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...4rd na
miesiąc, potem zredukować do 3rd
Po czterech tygodniach “leczenia” stwierdziła, że czuje się o 50% lepiej i mogła zmniejszyć użycie inhalatora do
2rd. Po pięciu tygodniach, 8 maja 2014 r. przyszła I powiedziała, że przestała używać inhalatora i czuła się
całkiem dobrze. Niemniej jednak, praktyk poprosił ją o kontynuowane leczenia 2rd przez 6 miesięcy, a potem
1rd na resztę życia, zważywszy na historię choroby. Jest szczęśliwa, że może kontynuować leczenie 1rd.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Zaparcia, niestrawność i Candida

11966…Indie

W dniu 15 sierpnia 2014 r. chłopiec (2 ½ -letni) został przyjęty w celu leczenia przewlekłych zaparć i
niestrawności, z powodu których cierpiał 1 ½ roku. Wstawał prawie każdej nocy, płacząc, skarżąc się na ból
brzucha. Rodzice próbowali podawać jemu leki alopatyczne kilka razy, ale problem utrzymywał się nadal.
Otrzymał następujące lekarstwo przygotowane w 200 ml wody (jedna kropla każdego zestawu z pokazanych
poniżej):
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion + CC12.2 Child tonic…3rd
Po 3 dniach zniknęły objawy zaparcia i niestrawności. Dieta chłopca została zmieniona. W tym czasie jego
spożycie biszkoptów I czekolady było bardzo wysokie. Herbatniki zostały usunięte, spożycie cukru zmniejszono
I kontynuował leczenie z tą samą dawką.
Ponadto chłopiec miał również tendencję do rozwoju infekcji grzybiczych wokół odbytu. Często mogła pojawić się
plama w tej zonie o przekątnej 2 cale. Cierpiał takoż na infekcję skóry przez ostatnie kilka miesięcy. Praktyk
uznał, że organizm nie był w stanie sam odtruć się z powodu przerostu grzybiczego jelit, więc lek został
zmieniony na:
#2. Combo #1 + CC12.2 Child tonic + CC17.2 Cleansing + CC21.7 Fungus…3rd
Ilość wody do zrobienia środka takoż była zwiększona z 200 ml do 400 ml. Po 2-3 dniach Infekcja grzybicza
ustąpiła, a po dwóch tygodniach nie było objawów infekcji skóry.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Bóle stawów i sztywność 03112...Greece
18-letni Mężczyzna skarżył się na ból I sztywność w każdym stawie ciała, drętwienie palców nóg oraz
trudności w zginaniu i prostowaniu kończyn. Powiedział, że praktycznie może słyszeć skrzypienie stawów
w ruchu; więc czuł się jak stary człowiek. Trwało to w ciągu kilku miesięcy. Nie zwracał się do żadnego
lekarza.
Pacjent zaczął leczenie w lutym, on kontynuował branie środka 3rd jako dawkę zapobiegawczą.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Ataki psychiczne, zapalenie spojówek

03112…Greece

17-letni chłopiec przedstawił dwa różne problemy: Przez 2 lata był bardzo niespokojny I nie mógł spać
dobrze, obawiając się, że został zaatakowany przez niewidzialne istoty. Wcześniej nie zabiegał o
leczenie. Również przez 10 lat cierpiał na przewlekłe zapalenie spojówek. Jego oczy były bardzo
czerwone i swędzące. Przez wiele lat przyjmował kortyzon na te objawy. Ostatnio próbował homeopatii,
ale doszedł do ślepego zaułka w leczeniu. Praktyk dał jemu:
Na ataki psychiczne:
#1. CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders...3rd
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Na zapalenie spojówek:
#2. CC7.3 Eye infections + CC20.1 SMJ tonic...3rd
Pacjent rozpoczął brać oba środki 25 stycznia 2014 r. i otrzymał natychmiastową reakcję. Po jednym dniu
leczenia był w stanie nieprzerwanie przespać całą noc i stracił obawy o ataki psychiczne. Po dwóch dniach
leczenia oczy mu się oczyściły.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Choroba lokomocyjna, biegunka, wymioty 11965…Indie
Praktyk pisze: Podczas pierwszego etapu praktykowania Wibroniki doświadczyłem mojego pierwszego
cudu, kiedy siedmiu gości z Kerali przybyło 18 kwietnia 2014 r. do Delhi. Od podróży i jedzenia na świeżym
powietrzu, wszyscy mieli rozstrój żołądka i ciągłych wymiotów. Natychmiast zrobiłem lekarstwo w wodzie:
CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC17.1 Travel Sickness…łyżka do herbaty co 10 minut
Początkowo byli niezdecydowani, aby brać to, ale w końcu 4 z nich zaczęło. Po 1 godzinie poczuli się
lepiej niż inni, którzy nie wzięli lekarstwa. Pod koniec drugiej godziny, 4 na Wibronice były całkowicie
sprawne I były gotowe na zakupy, podczas gdy pozostałe 3 wciąż były w tym samym przykrym stanie, jak
wcześniej. Widząc zmianę u 4, którzy przyjęli Wibronikę, reszta z nich również zaczęła brać lek. Tej grupie
zajęło 3 godziny, aby dojść do siebie. Ale do wieczora wszyscy byli w normie i zjedli uroczystą kolację.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Wrzody ust, wydzielina z pochwy i gruczolakowłókniak

11964…Indie

16 kwietnia 2014 roku 24-letnia kobieta przyszła z wieloma problemami zdrowotnymi. Wyglądała słabo i
blado. Doświadczała ostrego bólu w Jamie brzusznej i ciągłych wymiotów. Jej lekarze podejrzewali
niedrożność jelit I “brzuch Kocha” (gruźlica brzuszna), i zlecili laparoskopię w terminie 8 dni. Była
hospitalizowana z powodu tych samych objawów w poprzednim roku, w lipcu 2013 r., ale problem był
długotrwały, ponieważ bóle brzucha miała w regularnych odstępach czasu, a następnie wymioty od 12 roku
życia, po poważnej chorobie płuc. Ponadto skarżyła się na ogólne osłabienie, stres związany z pracą I
owrzodzenie jamy ustnej, trwające przez 1 miesiąc, a także wydzielinę z pochwy, trwającą przez 2 lata.
Praktyk dał jej:
Przed operacją I stresem:
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3rd na 3 dni
Na wrzody ust:
#2. CC11.5 Mouth infections…4rd na 3 dni
Na wydzieliny z pochwy:
#3. CC8.5 Vagina & Cervix…4rd na 3 dni
Po ukończeniu tego cyklu leczenia, w dniu 4, pacjentka zgłosiła 50% redukcji stresu, 25% redukcji wrzodów ust
i 10% redukcji wydzielin z pochwy. Leczenie było kontynuowane i obserwowano dalszy postęp w redukcji
symptomów.
W dniu 10, pacjenci powiedzieli, że jej stres na 100% ustąpił, owrzodzenie ust zmniejszyło się o 75%, a
wydzielina z pochwy zmniejszyła się o 20%.
Zgodnie z wcześniejszym planem pacjentkę poddano zabiegowi chirurgicznemu (laparoskopowa
adhezjoliza) w celu usunięcia blizny z brzucha. 3 maja pacjentka przerwała leczenie szpitalne. W tym
momencie brała Wibronikę przez 18 dni. Czuła się słaba, ale pełna animuszu. Od 10 dnie nie miała
poprawy w owrzodzeniach ust I wydzielinach z pochwy.
4 maja praktyk zmienił leczenia na:
Na stan pooperacyjny I owrzodzenie ust:
#4. CC10.1 Emergencies + CC11.5 Mouth infections…3rd na 1 tydzień
Na wydzieliny z pochwy I ogólna osłabienie:
#5. CC8.5 Vagina & Cervix + CC12.1 Adult tonic …3rd na 1 tydzień
Po tej korekcie wznowiły się polepszenia. Pod koniec 1 tygodnia leczenia owrzodzenie ust zmniejszyło się na
75%, a wydzielina z pochwy zmniejszyła się o 25%. Po 2 tygodniach owrzodzenia zniknęły o 90%, a
wydzieliny zmalały o 50%. Po 3 tygodniach (25 maj), wrzody zostały całkowicie wyleczone, wydzielina zmalała
na 75%.
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Ponieważ owrzodzenia jamy ustnej zostały teraz wyleczone, od tego momentu dawkowanie stopniowo
zmniejszano w ciągu 2 tygodni (#4…2rd na 1-szy tydzień, 1rd na 2 tygodnie), a następnie przerwano.
Jednakże kontynuowano leczenie upławów pochwy. Dalszą poprawę zaobserwowano następująco: po
tygodniach 4 i 5 – 90% redukcji, po tygodniu 6 – 95% zmniejszenia; i po tygodniu 7 - 100% poprawy (22
czerwca). Po ustąpieniu wydzielin, leczenie zmniejszało si ę bardzo powoli przez okres 3
tygodni (#5… 2rd na 1 tydzień, 1rd na 2 tydzień, potem 3rt na 3 – ci tydzień) przed przerwaniem leczenia.
Pod koniec czerwca pacjentka nabrała na wadze I zaczęła wyglądać zdrowo, promiennie i wesoło.
Problemy zdrowotne pacjentki jeszcze się nie skończyły. Podczas gdy powyższe problemy były leczone, inny
został odkryty. Po biopsji piersi 25 maja pacjentka otrzymała diagnozę gruczolakowłókniaka bez ziarniniaków,
łagodną chorobę sutków. Pacjentka otrzymała:
#6. CC2.3 Tumours & Growths…4rd na 2 tygodnie
Leczenie trwało przez kolejne 2 tygodnie, podczas gdy sytuacja była monitorowana. Pacjentka została
bezobjawowa. Po całkowitym 5-tygodniowym leczeniu dawkę stopniowo zmniejszano do poziomu leczenia
podtrzymującego: #6...2rd na 2 tygodnie, potem 3rt na 2 tygodnie, dalej 1rt bezterminowo od 27 lipca 2014 r.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Artretyzm 02915…Italia
39-letnia kobieta z artretyzmem cierpiała przez 3 miesiące od ostrego bólu w prawym barku. Ból był tak silny,
że nie mogła spać w nocy. Przed Wibroniką brała przeciwbólowe, przeciwzapalne leki, terapię masażem i
laserową, bez większych korzyści. W dniu 10 stycznia 2014 roku otrzymała:
NM24 Rheumatism & Arthritis + NM59 Pain + NM113 Inflammation + OM4 Cervical + SM28 Injury +
SM36 Skeletal + SR284 Chelidonium + SR295 Hypericum (30C) + SR503 Ligament…3rd
Po pięciu dniach leczenia ból zmniejszył się o 70%. Po dziesięciu dniach ból całkowicie zniknął.
Kontynuowała branie leku przez kolejne dwa miesiące, a następnie stopniowo zmniejszała do 2rd,
potem 1rd przed wycofaniem. Nigdy nie doświadczała wycofania. We wrześniu 2014 r. ból nie wrócił.
Komentarz praktyka:
Pacjentka I ja jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku leczenia i jesteśmy wdzięczni Bogu za to uzdrowienie.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Zapalenie zatok, przekrwienie śluzówki nosa I kichanie

02799…UK

Chłopiec w wieku 6 lat cierpiał na chroniczny zatkany nos, problemy z zatokami i kichanie w ciągu ostatniego
roku. Czuł ulgę od kropli do nosa, które przepisał mu lekarz. 21 czerwca 2014 r. otrzymał:
Na kichanie:
#1. SR520 Phrenic Nerve…pojedyncza dawka w wodzie
Dla nosa I zatok:
#2. CC12.2 Child tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis…3rd
Po trzech dniach leczenia matka poinformowała, że kichanie ustało. Po miesiącu leczenia problem z zatokami I
nosem zostały kompletnie wyleczone. Jako środek zapobiegawczy, matka została poproszona o kontynuowanie
stosowania dla chłopca środka #2…2rd i robiła to do października 2014 roku.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Zgorzel, cukrzyca 02494…Italia
Podczas pobytu w Prashanti Nilayam praktycy (mąż I żona) postanowili zadzwo nić do starego
przyjaciela we Włoszech, który był bardzo chory, aby poznać, jak sobie radzi. Przez jakiś czas nie
mieli z nim kontaktu. Ich przyjaciel, mający wówczas 64 lata, cierpiał na cukrzycę od 30 lat I był
zależny do insuliny, ale nie dbał o siebie. Kiedy zadzwonili, był w kryzysie. Z powodu powikłań
zgorzela spowodowanego cukrzycą miał amputowany palec prawej stopy. Inne palce stawały się
zgorzelinowe, a ponieważ Infekcja przeniknęła do kości, lekarze powiedzieli mu, że będą musieli
amputować prawa nogę poniżej kolana w ciągu tygodnia. Był ograniczony do łóżka i miał gorączkę.
Czuł się też zdesperowany, ponieważ stracił wszelka nadzieję na wyzdrowienie za pomocą lekarzy.
Wcześniej ten człowieku odmawiał wibroleczeniu, ale praktycy byli poruszeni, by poprosić o zezwolenie na
nadawanie jemu wibroniki. Tym razem mężczyzna powiedział <tak>.
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Zanim się rozłączyli, praktycy obiecali, że przygotują kombo I rozpoczną transmisję już następnego ranka.
Było bardzo późno w nocy I byli zmęczeni. Ale po pożegnaniu się, wiedząc o wielkim cierpieniu pacjenta,
nie mogli czekać do rana, więc natychmiast przygotowali:
NM6 Calming + NM21 KBS + NM32 Vein-Piles + NM36 War + OM3 Bone + BR11 Kidney + SM15
Circulation + SM17 Diabetes + SM26 Immunity + SM27 Infection + SM29 Kidney + SR293 Gunpowder +
SR316 Streptococcus + SR457 Bone + SR501 Kidney + SR556 Pyrogenium
Pomodlili się do Swamiego I zaczęli nadawać o 23.30, 8 grudnia 2007 roku.
Po 10 minutach praktycy ponownie zadzwonili do pacjenta, aby powiedzieć mu, że już zaczęli nadawać i
poprosić go, aby on poinformował ich o wszelkich następujących u niego zmianach. Ze zdumieniem I radością,
pacjent powiedział, że w ciągu ostatnich kilku minut jego ból zniknął. Gorączka również zniknęła. Praktycy z
trudem uwierzyli w jego słowa, ale to była prawda. Kontynuowali transmisję przez kilka następnych dni,
pozostawiając kombo w maszynie 24 godziny bez przerwy. Stopa pacjenta stale poprawiała się z dnia na dzień,
a gdy po tygodniu udał się na badanie, lekarze byli zaskoczeni ujrzawszy, że amputacja nogi nie jest konieczna.
Komentarz Praktyków:
Kiedy wróciliśmy do Włoch, stopa pacjenta została prawie całkowicie wyleczona. Poprosił o
kontynuowanie leczenia cukrzycy za pomocą tabletek. Byliśmy bardzo szczęśliwi, bo uważaliśmy, że
rozumie skuteczność wibroniki. Ale nie był konsekwentny w leczeniu i jego tryb życia nie pozwolili mu
dokończyć leczenia. Po kilku miesiącach odszedł z powodu ataku serca. Nie zdawał sobie sprawy z
tej wielkiej okazji, którą Swami zaoferował mu dzięki swojej Łasce. Przypominamy przysłowie <Bóg
pomaga tym, którzy sobie pomagają>. Jednak, w wielu przypadkach, takich jak ten, nawet jeśli lek
jest zrobiony z miłością, nadal jest nieskuteczny, chyba że pacjent przyjmuje je z dyscypliną.

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

 Profile Praktyków 
Praktyk 10717...Indie
Osobiste doświadczenie
Służę jako koordynator okręgowy Balvikas dla okręgu Uttar Kannada. Mamy 75 grup Samiti/bhajan i 110
centrów Balvikas. Mam świetną pracę w prowadzeniu guru, prowadzeniu programów szkoleniowych,
przeprowadzeniu egzaminów, odwiedzaniu centrów itp. Kiedyś pracowałem w BSNL [państwowej firmie
telekomunikacyjnej], ale zrezygnowałem z tej pracy, pomimo że miałem jeszcze 11 lat do emerytury, bo
uważałem, że służenie w misji Swamiego, kiedy jestem zdrowy i energiczny, jest ważniejsze niż pieniądze.
Nie szukam reklamy ani rozgłosu [Uwaga: profil polecony przez naszego koordynatora z Karnataka 10776...Indie.
Mam nadzieję, że wykonuję pracę, która zadowala Swamiego. Jestem również bardzo zajęty myśleniem o pracy
Sri Sathya Sai Seva Organisation i wypełnianiem obowiązków powierzonych mi przez Swamiego. W związku
z tym nie mogę wykonać wiele sewy. Ale jeśli pacjenci przychodzą do mnie, traktuję ich z miłością.
Przypadki
Leczyłem kilka przypadków niepłodności. Moja pierwsza pacjentka przyszła do mnie 9 września 2009 roku.
Była gospodynią domową, która była zamężna od 10 lat. Jej mąż był kierowcą. Para nie mogła mieć dziecka.
Przez ostatni pięć lat szukali leczenia u różnych ginekologów, ale ona nigdy nie poczęła. Byli zdesperowani,
gdy ich nadzieje słabły. Modliłem się do Swamiego z glębi serca, aby pobłogosławił je dzieckiem i
przygotowałem dwa leki, jeden dla żony:
#1. CC8.2. Pregnancy tonic…3rd
i drugi dla męża:
#2. CC14.3 Male infertility...3rd
Zrobiłem też środek na wodzie CC10.1 Emergencies, mieszając 2 krople w 1 litrze wody. Poprosiłem ich,
aby wzięli 0,5 filiżanki naładowanej wody wcześnie rano, pierwszego dnia, kiedy planują rozpocząć leczenie
przed użyciem odpowiednich remediów. W ten sposób rozpoczęli 10 września wibroleczeniu. Kontynuowali
przez cztery miesiące. W połowie stycznia 2010 roku przyszła do mnie pani, uśmiechnięta i płacząca ze
szczęścia. Jej lekarz rodzinny potwierdził, że była od dwóch miesięcy w ciąży. Poprosiłem ją, aby
kontynuowała:
#1...2rd dla ochrony przed poronieniem aż do porodu. Dzięki łasce Swamiego, bezpiecznie urodziła zdrową
córkę 27 sierpnia 2010 roku.

6

Ta pacjentka pochodzi z małego miasteczka, w którym wiadomości rozchodzą się bardzo szybko. I o
szczęśliwym wyniku tej pani przyciągnęła wiele par, które były bezpłodne. Spotkali się z nią, otrzymali mój
adres i podeszli do mnie. Zacząłem leczyć 12 par. Spośród nich 4 kolejne przypadki osiągnęli sukces.
8 października 2010 roku, sześć tygodni po narodzinach dziecka poprzedniej pary, 29-letnia kobieta
przyszła na leczenie. Była pielęgniarką, 8 lat była mężatką. Była przygnębiona, bo nie mogła zajść w ciążę i
miała niewielką nadzieje, że to zrobi, bo jej mąż był zawsze pijany I fizycznie słaby, ale uparcie nie chciał
iść do lekarza. Modliłem się do Swamiego, aby zajął się tą sprawą. Przygotowałem #1…3rd dla pani I #2...3rd
dla męża.
Aby leczyć alkoholizm męża, zrobiłem także 3 krople CC15.3 Addiction 3 1 litrze wody I poleciłem damie,
aby każdego dnia rano podawała swojemu mężowi 10 ml naładowanej wody, zanim zaczął #2. Tak więc
para zaczęła leczenie 9 października. Za sześć miesięcy mąż zmniejszył picie o 90%, a do końca kwietnia
kobieta dostała objawów ciążowych. Po tym, jak ciąża została potwierdzona, żona kontynuowała branie
#1…TDS, podczas gdy środek męża został zmieniony na CC15.3 Addiction…3rd Ich piękna córka urodziła
się 24 grudnia 2011 roku. Panie była pełna szczęścia, ponieważ urodziła dziecko, a jednocześnie jej mąż
zupełnie przestał pić, z wyjątkiem rzadkich okazji. Wygląda na to, że narodziny uwolniły go od napięcia I
teraz jest bardzo szczęśliwy. W ten sposób Swami pobłogosławił tę parę.
15 października 2010 roku, tydzień po tym, jak ta pani przyszła do mnie ze swoim problemem, przyszła do
mnie bezdzietna para. Para, żona 36 lat I mąż 38, przeszli wiele kursów leczenia alopatycznego, próbując
mieć dziecko w trakcie małżeństwa trwającego 14 lat. Ta kobieta poczęła dwa razy wcześniej, raz, gdy
miała 24 lata, a raz 28, ale za każdym razem ciąża kończyła się poronieniem. Dałem żonie #1…TDS i
mężowi #2…3rd.
Po ponad rocznym leczeniem, w ostatnim tygodniu listopada 2011 roku, mąż przyszedł mi przekazać dobrą
wiadomość, że jego żona jest w ciąży. Poinstruowałem kobietę, aby kontynuowała #1…TDS do czasu jej
porodu. Wszystko było w porządku, ale w momencie narodzin pępowina owinęła się wokół szyi dziecka, a
dziecko nie przeżyło. To było smutne wydarzenie, znane Swamiemu.
Niedawno, na początku tego roku (22 stycznia 2014 r.) 33-letnia kobieta szukająca pomocy w urodzeniu dziecka
przyszła do mnie. Problem był z jej 42-letnim mężem. Miał zaburzenia seksualne i miał problem z osiągnięciem
orgazmu lub wytrysku, ale był zbyt zawstydzony, by szukać leczenia. Po tym, jak usłyszał od lekarza, że jego
nasienie jest zbyt gęste, by wyjść, to u niego rozwinął kompleks niższości i wskutek tego stracił zainteresowanie
seksualne. Kiedy ta kobieta się rozładowała, to wiele razy płakała, mówiąc, że nie będzie miała dziecka w tym życiu.
Obsypałem ja miłością, pocieszałem oraz zachęcałem, by nabrała otuchy, bo dzięki łasce Bożej wszystko jest
możliwe.
Przygotowałem dwa remedium dla męża. Jeśli chodzi o sprawność emocjonalną męża, to przygotowałem 3
krople CC15.1 Mental & Emotional tonic w 1 litrze wody i poleciłem damie, aby dawała mu 10 ml
naładowanej wody rano. Po tym następowało leczenie CC14.1 Male tonic + CC14.3 Male infertility...3rd.
Po dwumiesięcznym leczeniu kobieta poinformowała, że jej mąż wykazuje zainteresowanie seksem i
nastąpiła pewna poprawa w wytrysku. Po sześciomiesięcznym leczeniu, 17 lipca, pani przyszła przekazać
szczęśliwą wiadomość, że jest w ciąży. Jej mąż również przyszedł mi podziękować. Para spodziewa się
ich noworodka któregoś grudnia 2014 roku. Mąż jednak od tego czasu przerwał wibroleczeniu. Pani
pozostaje przekonana i mówi: <Pozostawiając na boku nasz fizyczny związek, mój mąż jest bardzo chętny
do współpracy i wesoły. W każdym razie, teraz gdy dostanę dziecko, to jest Boska Łaska i to mi
wystarczy>.
28 stycznia 2014 roku, zaledwie kilka dni po tym, jak dostałem poprzednią sprawę, przyszła do mnie kolejna
bezdzietna para, żona 28 i mąż 35 lat. Próbowali mieć dziecko przez 7 lat. Mąż był fryzjerem, a pani
gospodynią domową. Byli zbyt biedni, aby pójść do lekarza na leczenie. Powiedzieli mi, że maja mocną
wiarę w Boga, że Bóg pobłogosławi ich dzieckiem. Ale wraz z upływem lat ich wiara zaczęła chwiać się,
więc przyszli po Wibronikę. Dałem pani #1…3rd I mężowi #2…3rd. Po czterech miesiącach leczenia ciąża
kobiety została potwierdzona. Kontynuuje #1…3rd do czasu jej rozrodu, co spodziewane jest w styczniu 2015
roku.
Zakończę pokrewną sprawą dotyczącą kotki naszej rodziny. W grudniu 2011 roku nasza kotka (wtedy 1.5
roku) właśnie miała swój pierwszy miot. Jej brzuch był duży, a ona była bardzo letargiczna przez 2-3 dni,
śpiąc bez przerwy. Pewnego ranka jęczała i przestała jeść. Myślałem, że urodzi tego dnia. Ale minęły dwa
dni i kotka krzyczała, nie biorąc nic poza mlekiem. Czuliśmy się bezradni. Wtedy uderzyła mnie myśl. W
miskę z plastiku wrzuciłem 30 ml mleka, dodałem jedną kroplę CC10.1 Emergencies, a także trochę wibhuti
i modliłem się do Swamiego, aby udzielił jej ulgi. Kotka wypiła naładowane mleko I w ciągu dwóch godzin
urodziła trzy piękne kocięta.
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktyk 02864...USA
Osobiste doświadczenie
Urodziłam się I wychowałam w Indiach I przyjechałam do Stanów Zjednoczonych
w 1993 roku, a teraz mieszkam z mężem i dwoma synami w Urbana-Champaign
w stanie Illinois. Mam licencjat z psychologii I z zarządzania przedsiębiorstwem.
Jestem certyfikowana w dziedzinie nauk radiologicznych; pracowałam jako
technik radiologiczny do przeprowadzenia się tutaj z Buffalo, stan Nowy York.
Po raz pierwszy usłyszałam o Wibronice Sai w 2012 roku od wielbiciela Sai w
naszym Buffalo Sai Center. Tego lata miałam problem z plecami i nawiązałam
kontakt z praktykiem. Otrzymałam remedium pocztą, zaczęłam branie pereł I
otrzymałam natychmiastową ulgę, a mój mąż również zdecydował się na lek. To
było cudowne, o ile lepiej poczuliśmy się po kilku dniach bez żadnych dolegliwości
pleców. W tym czasie modliłam się do Swamiego, aby móc praktykować tę sewę,
jeśli taka jest Jego wola. Kilka miesięcy później usłyszałam o pierwszym szkoleniu. Ponownie modliłam się
do Swamiego, aby móc uczestniczyć, jeśli była taka Jego wola. Wszystko pasowało I mi się udało z
powodzeniem ukończyć szkolenie JVP w październiku 2012 roku. Mam teraz ponad 2-letnie doświadczenie
w przygotowywaniu remediów z użyciem Common Combos, a dzięki nieskończonej łasce Bhagawana udało
się skuteczne leczyć bóle pleców, kolan, regenerować po operacji kolana, gorączkę, żołądek, kwasowość,
stres, egzemę, bezdech senny, zespół niespokojnych nóg i raka; a także rośliny i zwierzęta.
Swami dał mi również zaszczyt służyć jako koordynator ds. Operacyjnych w USA i Kanadzie. Jednym z
moich zadań jest gromadzenie comiesięcznych raportów od wszystkich praktyków i przesyłanie danych do Dr
Aggarwala. W tym celu wysyłam comiesięczne przypomnienia do Praktyków wraz ze wskazówkami, jak
utrzymać zestawy Common Combo w dobrej formie, zapobiegać wysychaniu butelek i innym praktycznym
sugestiom. Dostarczam także praktykom pigułki, butelki I inne potrzebne rzeczy. To było dla mnie
błogosławione doświadczenie, aby pomóc innym praktykom w wypełnianiu ich obowiązków. Ale przede
wszystkim służenie w ten sposób wzmocniło moją wiarę I przekonanie oraz dało mi ogromną nadzieję na
poprawę ludzkości poprzez miłość Baby.
Dzięki błogosławieństwom Swamiego mogłam podróżować do Indii w styczniu 2014 roku i
uczestniczyć w pierwszej Międzynarodowej Konferencji Wibronicznej. Wkrótce po konferencji
ukończyłam kurs SVP I pomogłam innym, w tym rodzinie, za pomocą transmisji.
Odkryłam, że środki masowego przekazu są niezwykle pomocne dla wielu, nie tylko dla konkretnego
pacjenta, który jest leczony, ale dla wszystkich osób w gospodarstwie domowym i daleki od maszyny
SRHVP. Dla mnie SRHVP jest tak pięknym prezentem od Swamiego I takim błogosławieństwem, że
nigdy nie może pozostać bezczynny. Generalnie kartę SM5 Peace & Love Alignment trzymam w nim
cały czas. Pomogło to naszej rodzinie w trudnych chwilach w trakcie przeprowadzki, pomogło moim
nastoletnim dzieciom dostosować się do ich nowego liceum, ugruntowało nas i pomogło.
Refleksje o sewie
Swami nauczył nas, że najlepszym sposobem kochania Boga jest kochać wszystkich i służyć wszystkim.
Sewa wydobywa wszystko, co jest wspaniałe w ludzkiej istocie. Rorszerza serce I poszerza widzenie,
napełnia je radością, promuje jedność i głosi prawdę Ducha. Oraz wypiera wszystkie cechy zła w człowieku.
Są inne sposoby osiągnięcia jedności z Bogiem. Medytacja, joga, bhadżan, namasmarana (wypowiadanie
imienia Boga). Kiedy praktykujemy Wibronikę jako naszą sewę, nie tylko dążymy do dobra dla innych wokół
as, oferujemy także nasze usługi bez żadnego życzenia osobistej korzyści.
Udzielając Jego miłość w formie wibroremediów jako oddani praktycy, z szacunkiem rozprowadzamy
święte wibracje Jego miłości i błogosławieństwa na całym świecie.
Prypadek
W moim artykule z tomu Konferencji Wibroniki, opisałam przepadek udanego zastosowania wibroniki w różnych
roślinach doniczkowych, które ucierpiały podczas długiego ruchu przełajowego w sierpniu 2013 roku. Dałam im
wszystkim:
#CC1.2 Plant tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3rt w wodzie.
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Po dwumiesięcznym “leczeniu” wyzdrowiały i rozkwitły. Chciałabym teraz dostarczyć aktualizację:
Od tego czasu rośliny nieprzerwanie dostają remedium 2rt. Większe rośliny pobierają około 6-8 filiżanek
wody, a mniejsze otrzymują około 2 kubków mieszanych z lekiem.
Ponad rok później rośliny są jasnozielone I wydają się prawie dwukrotnie większe! Różnicę widać szczególnie na
zdjęciach jednej z paproci.
Roślina ta najbardziej ucierpiała w ruchu. Uderzającą różnicę widać w paproci po przeprowadzce w sierpniu
2013 roku, dwa miesiące później w październiku 2013 roku. A rok później w październiku 2014 roku
dracena fragrans (roślina z kukurydzy w pomieszczeniach) odnotowała ogromną zmianę. Generalnie kwitnie
każdego roku z kwiatami mającymi słodki zapach podobny do jaśminu. Nie kwitły wcale w zeszłym roku
(2013). W tym roku (2014) ma ogromne kwiaty, a zapach jest słodszy i silniejszy, wypełniając cały pokój.
Poniższe zdjęcia przedstawiają kukurydzę w dniu przyjazdu w sierpniu 2013r., w październiku 2013 r. A
kwitną w październiku 2014 r. Po dwóch miesiącach „leczenia”, wyzdrowiały i kwitły. Daję aktualizację:
Od tego czasu rośliny nieprzerwanie otrzymują remedium 2rt. Większe rośliny pobierają około 6-8 filiżanek
wody, a mniejsze otrzymują 2 kubki zmieszanych z lekiem.
.

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

 Kącik odpowiedzi 
1. Pytanie: Czy są jakieś remedia na Ebolę w celu zapobiegania i leczenia?
Odpowiedź: Jako środek zapobiegawczy należy podać: CC3.3 High Blood Pressure + CC3.5
Arteriosclerosis + CC9.3 Tropical diseases + CC19.7 Throat chronic...2rd stosować codziennie, rano i
wieczorem. Dla tych, którzy już cierpią, odpowiedni będzie nozod krwi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

9

2. Pytanie: Byłbym wdzięczny za kombo dla Zachodniego Nilu; czy powinno to być leczone jak choroba
tropikalna?
Odpowiedź: Choroba Zachodniego Nilu jest chorobą wirusową przenoszoną przez różne gatunki komarów,
dominująca w tym roku z powodu wcześniejszych powodzi. Zatem daj CC9.3 Tropical diseases + CC18.5
Neuralgia i do rekonwalescencji kontynuować tę same kombo w niższej dawce.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Pytanie: Czy możecie dać mi kombo na enterowirus D68, który rozprzestrzenia się szybko wśród
dzieci?
Odpowiedź: Enterowirus jest rodzajem pikornawirusa, który jest jednym z rinowirusów, gatunku
wywołującego przeziębienie u ludzi. Pacjenci mogą szybko podupadać I często wymaga hospitalizacji w
nagłych wypadkach oraz pomoc respiratorów w oddychaniu. Sugeruję, abyś dał CC9.2 Infections acute +
CC19.3 Chest infections przewlekłe, jeśli występują trudności w oddychaniu. Jeśli znajdują się w miejscu
epidemii, dawkę zapobiegowczą CC9.2 zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Skoro nie jest to choroba
tropikalna, dla rekonwalescencji daj CC12.1 Adult tonic lub CC12.2 Child tonic.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Pytanie: W leczeniu cukrzycy typu 2 zauważam, że SR305 Pancreatin I SR499 Insulin nie są zawarte w
kombo CC6.3 Diabetes. Czy mieliście jakieś doświadczenie w dodawaniu tych kart dla diabetyków,
przyjmujących insulinę?
Odpowiedź: Tak, wydaje się, że tych kart nie ma w CC6.3 diabetes, ale nie zostały dodane osobno, bo
oba są zawarte w OM8 Hypo & Hyperglycaemia i w BR2 Blood sugar, jak stanie się jasne, gdy spojrzysz
na ich opis w Soham Book 3.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Pytanie: Jeden z moich pacjentów jest bardzo zmęczony po posiłku w środku dnia. Ma wypróżnienie
bezpośrednio po jedzeniu I chce czasem spać, jednak w pracy staje się to trudne. Proszę o poradę.
Odpowiedź: Może dlatego, że ma alergię na jeden z pokarmów, które spożywa I zazwyczaj jest to
najwięcej lubiany, jak ser lub konkretne mięso. Powinien więc spróbować odkryć, co je, co nie daje mu
energii, ale sprawia, że jest zmęczony, a następnie wycina to ze swojej diety. Lub może tak być, bo ma
wątrobę pod pewnym stresem, ponieważ jego dieta jest bardzo bogata. Dlatego powinien jeść mniej bogatą
dietę bez masła, ghee, mleka, sera, oleju, tłuszczu i bez alkoholu. Kiedy jego wątroba się odmłodzi, może
wrócić do normalnej diety, ale i tak alkohol będzie zawsze w południe. Tymczasem daj jemu tonik trawiący
CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Pytanie: Proszę zasugerować, co należy zrobić z resztkami środka wibroakustycznego w wodzie.
Odpowiedź: Każdy wibrośrodek zrobiony w wodzie ma ograniczona żywotność, bo po kilku dniach woda
staje się nieświeża i mogą rosnąć bakterie. Dlatego nie należy przechowywać żadnych kombo zrobionych w
wodzie po siedmiu dniach, lub w gorącym klimacie. Pamiętaj o przykrywaniu kontenera na leki.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Pytanie: Jaka jest procedura ładowania kryształu kwarcu?
Odpowiedź: Jeśli ładujesz kryształ za pomocą wibracji pojedynczej karty, użyj standardowej procedury,
utrzymując kryształ w Remediach przez 12 godzin. Podczas ładowania kryształu za pomocą kombinacji, użyj nie
więcej niż 10 kart, aby najpierw przygotować kombinacje za pomocą potencjatora. Utrzymywanie zestawu tak
dobrze przygotowanego potencjuj w temperaturze 30C. Skrzynki108CC nie należy używać do ładowania
kryształu.
Zaleca się jednak oczyszczenie kryształu kwarcu przed ładowaniem. To można zrobić w potencjatorze przy
10MM mocy przez godzinę. Kryształ można również wyczyścić, pozostawiając go w pełnym słońcu lub pełni
księżyca przez 1 godzinę.
Naładowany kryształ powinien być noszony 3rd po 10 minut na raz. Jeśli noszenie kryształu na ciele trwa,
kryształ będzie utrzymywał ładunek przez 4 miesiące.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Praktycy: Czy macie pytania do Dr Aggarwala? Ślijcie je na news@vibrionics.org

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



Boskie słowa Mistrza Healera 

“W żadnych okolicznościach nie porzucajcie miłości. Nawet jeśli ktoś cię nienawidzi, potraktuj go jak
własnego brata. Jeśli potkasz go w drodze, nie okaż złości; pozdrów go z miłością. Twoja miłość na
pewno spowoduje w nim przemianę.”
…Sathya Sai Baba, Sanathana Sarathi, January 2004

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Najważniejszym obowiązkiem każdego człowieka jest sprawić, aby miłość do Boga skierowała się ku
wszystkim w stworzeniu. Każdy człowiek żyje nie dla siebie, ale dla służby społeczeństwu.
Zapominanie o trosce o ciało jest sposobem na osiągnięcie samozadowolenia. Jaki pożytek staniowią
ludzkie narodziny, jeśli nie przejawiasz nieskalanej miłości do wszystkich istot?
...Telugu poem recited by Sai Baba, Sanathana Sarathi, October 1996

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

 Ogłoszenia 
Nadchodzące warsztaty
❖Indie Puttaparthi: AVP warsztat 19-22 listopada 2014, kontakt Hem na 99sairam@vibrionics.org
❖Indie Dharmakshetra, Mumbai: AVP warsztat 29-30 listopada 2014, kontakt Satish na
satish281265@yahoo.com o czy telefon na 022-2876 8883
❖Indie Delhi-NCR: Ogólne spotkanie 7 grudnia I warsztat SVP 1-9 grudnia 2014 roku, kontakt
Sangeeta na trainer1.delhi@vibrionics.org
❖Indie Kasaragod in Kerala: AVP warsztat w grudniu 2014 r. kontakt Rajesh na
sairam.rajesh99@gmail.com o czy telefon na 8943-351 524 / 8129-051 524.
❖USA Lexington, Mass.: AVP warsztat 9-11 stycznia 2015, kontakt Susan na Trainer1@usa.vibrionics.org
czy telefon na 304-274-0477
Trenerzy: Jeśli macie rozkład warsztatów, to ślijcie detale do: 99sairam@vibrionics.org

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

 Dodatek 
Moje doświadczenie w korzystaniu z połączeń konferencyjnych w celu zapewnienia wsparcia
dla praktyków
Praktyk

01339…USA

Chciałbym podzielić się moim doświadczeniem w korzystaniu z połączeń konferencyjnych w celu wspierania
praktyków w okolicy, użytecznych dla innych. Kiedy zacząłem pracę jako trener I koordynator w USA i
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Kanadzie w 2012 roku, chciałem mieć sposób na wspieranie praktyków. Właśnie ukończyliśmy naszą
pierwszą klasę AVP w październiku. Praktycy byli bardzo oddaną grupą. Gdy zaczęli ćwiczyć, zadawali mi
pytania. Wiele razy mieli podobne pytania, więc zrozumiałem, że najlepszym sposobem na oszczędzanie
czasu jest grupowa konferencja, aby na nie odpowiedzieć. Myślałem o moich własnych doświadczeniach.
Kiedy zaczynałem jako świeżo wyszkolony praktyk w 1999 roku, spotkałem wiele trudności. Kiedy miałem
pytanie, nie było nikogo w USA do kogo mógłbym pozwonić po pomoc. Opierając na moim doświadczeniu,
postanowiłem dać nowym praktykom wsparcie, gdy zaczęli dostarczać remedia Wibroniki Sai.
Zacząłem te rozmowy dwa tygodnie po wstępnym szkoleniu. Zaczęliśmy od rozmów konferencyjnych raz na
dwa tygodnie przez dwa miesiące. Potem łączyliśmy się raz na miesiąc prawie rok, kończąc w sierpniu
2013 r. Na prośbę Praktyków, ostatnio wznowiłem konferencje grupowe we wrześniu 2014 roku i planuję
nadal oferować je co miesiąc tak długo, aż praktycy uznają to za pomocne i będą przesyłać pytania.
W ten sposób organizuję połączenia:
Korzystam z bezpłatnej usługi połączeń: http://freeconferencecall.com, ale Skype czy inne alternatywy
również by działały.
Wysyłam e-mail do wszystkich aktywnych Praktyków w USA i Kanadzie, aby zaprosić ich do wzięcia udziału
i wysłać mi pytania. Pierwsze pytania z wyprzedzeniem są ważne, ponieważ mogę wtedy przygotować
pisemne odpowiedzi i wykonać niezbędne badania. Nie dziele się nazwiskami Praktyków, mówiąc o
pytaniach.
Gdy nadchodzi czas, wszyscy praktycy dzwonią, aby przyłączyć się do grupy, abyśmy wszyscy mogli
słyszeć i rozmawiać ze sobą. Proszę o podanie swojego imienia po wejściu do rozmowy.
Połączenia utrzymuję ściśle przez jedną godzinę.
Używam formatu pytań I odpowiedzi. Odpowiadam na pytania dotyczące dowolnego aspektu uprawiania
wibroniki w ogóle, na przykład, w jaki sposób odpowiedzieć na zapytania od ludzi lub protokołów do
obserwacji pacjenta. Ale nie odpowiadam na pytania dotyczące konkretnych formuł, ponieważ uważam, że
nie jest to korzystne dla całej grupy. Odpowiadam na takie pytania tylko bezpośrednio pytającemu, który
spytał poza konferencją. Połączenia konferencyjne są przeznaczone dla pytań, które nie są czasowe.
Jeśli jest czas po zakończeniu pytań I odpowiedzi, omawiamy inne pytania, ogólna pytania na temat formuł lub
warunków, prowadzenia dokumentacji i, co najważniejsze, naszą rolę jako bezwarunkowej Miłości dla każdego
przypadku, któremu służymy. Mogę dodać kilka komentarzy. Jak mi powiedziano, dzielenie się z grupą tej
części rozmowy okazało się wartościowe, interesujące i inspirujące dla uczestników.
Po zakończeniu rozmowy opracowane pytania I odpowiedzi wysyłam do biuletynu Sai Vibrionics Newsletter.
Ogólnie, zaplanowane comiesięczne konferencje są pomocne dla Praktyków, co daje mi czas na pomoc
dla większej liczby praktyków i dzielenie się satangiem dla nas wszystkich, bo skupiamy się na
bezinteresownym służeniu potrzebującym.
Jai Sai Ram!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



Ważne: Uwaga dla wszystkich praktyków 



Wiele przypadków, które otrzymujemy, jest znakomitych, ale nie zawsze jesteśmy w stanie je
udostępnić, ponieważ brakuje pewnych istotnych informacji, które tylko praktyk może dostarczyć.
Więc PROSZĘ, kiedy wysyłasz swoje sprawy, upewnij się, że zawierają one:


Wiek pacjenta, Mężczyzna/kobieta, data rozpoczęcia leczenia, szczegółowa lista wszystkich ostrych
objawów, czas trwania każdego objawu, jakakolwiek inna przeszłość/istniejąca terapia, podana
kombinacja i jej dawkowanie i czas trwania, rejestracja procentowa poprawy, stan końcowy i wszelkie inne
istotne informacje
To nam pomoże nam włączyć twoje przypadki o przyszłych biuletynów.
Nasza strona: www.vibrionics.org. Będziesz potrzebował swojego numeru rejestracyjnego, aby
załogować się do Praktyka.


Portal. Jeśli twój adres zmienia się, informuj na news@vibrionics.org jak najszybciej a
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Możesz podzielić się biuletynem z twoimi pacjentami. Ich pytania powinne być kierowane do ciebie dla
odpowiedzi lub badania i odpowiedzi.


Om Sai Ram!

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

13

