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“Kiedykolwiek widzisz chorą, przygnębioną, strapioną, zniechęconą osobę, to tam
znajduje się pole do twojej bezinteresownej służby.”
…Sri Sathya Sai Baba
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Z biurka Doktora Jit K Aggarwala 
Drodzy Praktycy
Zaczynam od życzenia wam wszystkim szczęśliwego nowego roku i świętego Sankranti.
Jest to czas dla radości i dzielenia się naszą miłością z każdym. Jest to również czas, kiedy
zastanawiamy się z wdzięcznością nad wielu błogosławieństwami, którymi współczujący Pan obdarzył
nas. Był to specjalnie błogosławiony rok dla Wibroniki Sai z mnóstwem warsztatów (niektóre wymienione
w ‘Dodatkowej’ sekcji) w różnych częściach świata, utworzenie działu Rekrutacji, jak również na stronie
internetowej Biuletynu w 11 innych językach. Wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy w odpowiedzi na
nasz apel o pomocy w roku 2015 zgłosili się z hojną ofertą pomocy w edycji i przeglądzie przypadków,
tłumaczeniu, zarządzaniu danymi, operacjami internetowymi i wielu innych zadaniach, które są niezbędne
dla funkcjonowania Wibroniki.
W ciągu roku Swami uświadomił nam prawdę "Miłość jest Źródłem; Miłość jest Ścieżką, Miłość jest celem".
Wiele razy, kiedy byliśmy przygnębieni i prawie zrezygnowani, Swami wysyłał nam inspirację lub
odpowiednią osobę dla pracy w parze. Jednym z takich przykładów jest transformacja 90 przypadków
uzdrowienia prezentowanych na 90 Urodziny w ostatnim Biuletynie w piękną książkę, którą mogliśmy
pokornie zaoferować naszemu Panu na Jego 90-te Urodziny.
Ten ostatni rok przyniósł również ukończenie gruntownie zmienionej nowej edycji Wibroniki 2004 roku,
która stała się nieocenionym przewodnikiem dla Seniorów Praktyków Wibroniki, używających Sai Ram
Healing Vibration Potentiser. Szef badania00002…UK i jej zespół zebrali materiał do weryfikacji przez kilka
lat, z większą koncentracją w ciągu ostatniego roku. Z Łaską Swamiego, tę edycję –Vibrionics 2016 –
oferowano w Jego Samadhi w Prashanthi Nilayam 1 stycznia. Nowe wydanie uwzględnia wiele osiągnięć
w Wibronice od czasu pierwszego wydania, poświęconego i podpisanego przez naszego Pana 12 lat
temu. Ona włącza nowe wydanie kategorii Cancers & Tumours, znacznie zwiększoną sekcję miazmatów i
więcej informacji o szczepieniach w sekcji System Odpornościowy. Więcej kombo dla dzieci i niemowląt
oraz noworodków dostarczono w kategorii Różne, jak również wiele innych nowych kombo w całej
książce. Starsi praktycy mogą otrzymać ich kopię w naszym pokoju S4-B1 w aśramie lub poprzez
swojego krajowego koordynatora.
Dziś, 15 stycznia w Indiach oznacza również czas na nowy początek. Ten dzień jest świętowany jako
Makara Sankranti. Festiwal rozpoczyna się pozorną północną drogą Słońca do domu Koziorożca w
Zodiaku.
Sprawując Makara Sankranti w Prashanthi Nilayam, nasz ukochany Baba używał dla podkreślenia
duchowego znaczenia tego pomyślnego dnia, jako czasu dla świętego przeobrażenia. Sankranti jest
dobrym czasem wewnętrznej przemiany. Jest to dobry czas, aby wyruszyć w nową podróż duchową
transformacji. Celem podróży, mówił Sai, jest odkrycie źródła szczęścia wewnątrz nas.
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W Jego dyskursie na Makara Sankranti 15 stycznia 1996, Baba powiedział, “Sankranti umożliwia dokonać
tego odkrycia, jak komuś, kto nosząc swoje okulary na czole, poszukuje wszędzie i odkrywa ku swojej
radości, że zostawały z nim przez cały czas. Boskość nie jest gdzie indziej. Jest ona umieszczona w
sercu każdego. Stąd człowiek, który szuka Boskości w swoim sercu, zbawi się. Wtedy osiąga wyzwolenie.
Wszystkie zewnętrzne duchowe wysiłki mają przejściową wartość. One powinny być zinternalizowane,
aby doświadczyć trwałego szczęścia. Wszystkie mentalne ćwiczenia również zostawiają serce
nieporuszonym. W dziewięciu ścieżkach oddania, począwszy od słuchania rzeczy świętych, a kończąc na
całkowitym poddaniu się (Atma-nivedanam), ostatnie najważniejsze. Po totalnym poddaniu się (Atmanivedanam), nie ma potrzeby w innych wysiłkach. Sankranti daje połączenie całkowitego oddania”.
Niech ten święty dzień będzie czasem radości i duchowego postępu dla nas i możliwością miłosną służbę
zaoferować, aby przyśpieszyć naszą duchową przemianę.
W miłosnym służeniu Sai
Jit K Aggarwal

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

 Historie z użyciem Kombo 
1. Chroniczna bezsenność 03532...UK
67-letni biznesmen szukał leczenia na bezsenność trwającą dziesięć lat. Był zadbany i aktywny,
zamiłowany w spacerach i podróżach. Miał bardzo aktywny umysł. Jak tylko obudził się w nocy, mógłby
zacząć myśleć. Niektóre noce, kiedy czuł łęk, nie mógł spać w ogóle. Brał Melatoninę na bezsenność
czasami, ale żadnych innych leków.
19 września 2015 roku pacjent dostał:
#1. CC15.6 Sleep disorders…w wodzie, ½ godziny przed pójściem do łóżka, i drugą dawkę bezpośrednio przed
snem lub przy przebudzeniu w nocy

Następnego dnia zawiadomił, że zasnął od razu i nie obudził się aż do 7 rano.
12 października pacjent oszacował, że ma 80% poprawy od czasu, kiedy wstawał 6 czy 7 razy ze snu w
nocy. Biorąc pod uwagę skłonność chorego do niepokoju i jego pobudliwy temperament wyrażony w
zwyczaju mówienia głośno i szybko, praktyk zmienił kombo na:
#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…dawka jak poprzednio

17 listopada 2015 roku pacjent zgłosił, że czuje się świetnie i stwierdził, że siedem godzin regularnego
snu w nocy było tym, czego chciał osiągnąć. Odczuł siebie wyleczonym na 100% od bezsenności.
Poproszono go kontynuować dawkę jeszcze ponad tydzień, i potem zredukować z 3rt do 2rt na tydzień i
tak dalej.
Komentarz pacjenta:
Przez 10 lat cierpiałem na bezsenność, która była bardzo wyniszczająca i uczyniła moje życie trudnym,
ponieważ zawsze czułem się wyczerpanym i niezdolnym skupić się na mojej pracy. Mogłem spędzić noc
na wypracowaniu jak rozwiązać problem, a rano byłem zmęczony, aby przemienić plany na czyn!
Następnie, jeśli byłem niespokojny, to byłem niezdolny w ogóle zasnąć. Pierwszej nocy, kiedy zażyłem
wibrośrodek, ja spałem aż do 7godziny ranku następnego dnia i odczułem, że to był najlepszy sen, który
miałem kiedykolwiek! Teraz przeszedłem od blisko 4 godzin nocnego snu, (jeśli miałem szczęście!)
stałego snu 7 godzin, który uważam za spokojny nocny sen i 100% lepszy niż przed braniem Wibroniki.
Kiedy budzę się w nocy, to potrafię zasnąć bardzo łatwo. Zwykle idę do łóżka o 10 wieczór i wstaję o 5
rano, a czasami śpię nawet do 7.30! Teraz budzę się o 5 rano i jestem odświeżony, szczęśliwy, nie
spędzam dzień z uczuciem wyczerpania po nieprzespanej nocy.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Zamrożony bark 03504...UK
Kobieta w wieku 61 lat była badana 3 listopada 2014 roku dla określenia metody leczenia sztywności
prawej ręki oraz zamrożonego prawego barku. Ona cierpiała od tej choroby blisko roku, dostawała
masaże, ale nie miała innego leczenia. Przyczyna nieznana. Nie miała innych dolegliwości.
Jej było zastosowano:
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4
Muscle & Supportive tissue...3rd
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Podczas badania trzy tygodnie później 26 listopada 2014 roku, pacjentka zgłosiła 15% poprawy.
Kontynuowała leczenie. W trakcie kolejnej wizyty sześć tygodni później, 18 stycznia 2015 roku
powiedziała, że kondycja jest 40% lepsza. Potem pojechała do Indij na dwa miesiące, biorąc zapasowe
remedia. Przy powtórnej wizycie 2 maja 2015 roku zgłosiła pełne wyzdrowienie. Nie chciała kontynuować
branie leków.
Kiedy Praktyk skontaktował się z pacjentką kilka miesięcy później (9 grudnia 2015), ona potwierdziła, że
nie było nawrotu choroby.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Ból w ręce

02854...UK

22 września 2014 roku, 35-letnia kobieta przyszła po leczenie bólu w lewej ręce. Ból trwał przez tydzień.
Odczuwał się jak nerwoból, z uczuciem pieczenia i pulsacji. Wskutek tego nie mogła korzystać z lewej
reiki, co stwarzało trudności w jej pracy w kuchni. Oprócz nałożenia bandażu na rękę, pacjentka nie
próbowała żadnego innego leczenia.
Ona dostała:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia...3rd

Praktyk poradził pacjentce brać remedium w wodzie, ale pacjentka wybrała pigułki.
Już następnego dnia jej ból zmniejszył się o 50% i była w stanie kroić warzywa na desce bez większych
trudności. Za trzy dni była 90% poprawa, i jej ręka była kompletnie wyleczona w ciągu tygodnia.
Pacjentka kontynuowała branie remedium 2rd przez następne cztery tygodnie. W późniejszej rozmowie w
styczniu 2015 roku wyznała, że jej lewa ręka była normalna i ból nie nawracał. Pacjentka była wdzięczna i
bardzo szczęśliwa, mając leczenie Wibroniką.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Infekcja ucha u psa

03527...France

12½ -letni owczarek belgijski, terwuren o nazwie Tom, miał infekcję ucha po lewej stronie. Cuchnąca ropa
wyciekała z okolicy ucha. Jego właściciel nie zdawał sobie sprawy z problemu w pierwsze dwa dni, więc
wibroleczenie było zarządzone tylko na trzeci dzień.
9 lipca 2015 roku Tom dostał:
CC1.1 Animal tonic + CC5.1 Ear infections...4rd, w wodzie

Praktyk podawał lekarstwo bezpośrednio do jamy ustnej, za pomocą strzykawki. On takoż regularnie
czyścił ucho z roztworem chlorku magnezu w ciągu pierwszych dwóch dni wibroleczenia. Żadnego innego
leczenia nie stosowano.
Już w drugim dniu leczenia, sączenie się zatrzymano i pies poczuł się lepiej. Dawkę zmniejszono do 3rd.
Po ośmiu dniach leczenia Tom był całkiem wyleczony. Leczenie kontynuowano 1rt przez kolejne trzy
tygodnie.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Uporczywa grypa i kaszel

02899...UK

64-letni początkujący Praktyk zachorował na zapalenie gardła i niską gorączkę wieczorem 17
października 2015 roku pomimo faktu, że brał profilaktyczne dawki następującego „zimowego leku” dla
profilaktyki grypy i infekcji płuc od 1 października:
CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic +
CC19.1 Chest tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic + CC19.7
Throat chronic…1rd

On zwiększył dawkę i zażył lek dwa razy tego wieczoru i potem 6rd od następnego dnia. W tym samym
czasie zaczął brać lek bez recepty – Paracetamol na gorączkę i Lemsip na przeziębienie i grypę. Do 5
dnia czuł się znacznie lepiej (blisko 50%). Na10 dzień czuł się lepiej, na 90%, chociaż miał jeszcze
niektórą a 90%, chociaż miał jeszcze niektórą zastoinową niewydolność serca i okazjonalnie kaszel..
Przestał brać leki bez recepty i obniżył dawkę powyższego kombo do 1rd.
Jednak, 22 listopada 2015 roku Praktyk znowu miał lekkie zapalenie gardła. On natychmiast zwiększył
dawkę do 6rd. Następnego dnia stan był stabilny. Ale w kolejny dzień rozwinęły się objawy grypopodobne,
w tym ciężki kaszel, co przeszkadzało jemu dobrze spać, więc on znowu dodał Lemsip 4rd. Środek

3

zimowy nie złagodził symptomów, chociaż wydawało się, że zapobiegł pogorszeniu się choroby. Czuł się
ospały i miał słaby apetyt.
4 grudnia 2015 roku konsultowany lekarzem, który zamówił kilka badań i zalecił jemu kontynuować
Lemsip, i przyjść znowu przy pogorszeniu. Następnego dnia odczuł pogorszenie i zjawiły się małe ilości
krwi we flegmie. W czasie powtórnej wizyty u lekarza 7 grudnia, lekarz nie mógł odkryć obecności infekcji
klatki piersiowej czy gardła, ale przepisał antybiotyk (Amoxicillin), aby pomóc stłumić kaszel i zatkanie
zatok. Kaszel zmalał na 50% po trzech dniach i on poczuł się trochę bardziej energicznym. Ale jego
krwawienie podczas kaszlu zwiększyło się. 14 grudnia jego lekarz zdiagnozował wirusową infekcję, jako
najbardziej prawdopodobną przyczynę.
Starszy Praktyk 02802…UK przygotował nozod w potencji 1M z próbki jego flegmy. On zaczął jego
zażywać 15 grudnia. Odstawił wszystkie inne leki i brał nozod dwa razy dziennie. W następnym dniu
poczuł się lepiej na 25%. Kontynuował branie nozodu 4rd i szybko poprawił się. Miał polepszenie na 50%
na drugi dzień i na 90% po 5 dniach oraz z kompletnym zatrzymaniem krwawienia.
Kontynuował branie nozodu 4rd do 31 grudnia 2015 roku, kiedy miał 99% polepszenia. Wtedy
zredukował dawkę do 2rd z planami obniżenia do 1rd 15 stycznia i powstrzymania 29 stycznia 2016 roku.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Przeziębienie, kaszel i gorączka

11520...India

32-letni człowiek badany 18 kwietnia 2015 roku dla pilnego leczenia przeziębienia i grypy. On miał
gorączkę 102 F (38.9 C) i odczuwał przeziębienie i lekkie dreszcze w ciągu ostatnich trzech godzin. Miał
takoż ciężkie kichanie i mokry kaszel. Pragnął dostać wibroleczenie i wyjechać na ważne oficjalne
spotkanie w pobliskim mieście w tym samym dniu. Nie brał żadnych innych leków.
Pacjent dostał:
CC9.2 Infections acute + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.6 Cough chronic…1 dawka każde 10
minut.

Po zażyciu pierwszych 3 pigułek w czasie pobytu w domu Praktyka, pacjent poczuł się lepiej i wyjechał
nie biorąc leków ze sobą.
Zatelefonował po 24 godzinach, aby wyrazić swoje podziękowania za leczenie. Powiedział, że poczuł się
100% dobrze po 4 godzinach. Był w stanie wykonać obowiązki służbowe, nie odczuwał przeziębienia, nie
było dreszczy i kaszlu. Temperatura wróciła do normy.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Przewlekłe nawracające zapalenie migdałków

11567...India

27 marca 2015 roku 8½-letni chłopczyk cierpiał na przewlekłe nawracające zapalenie migdałków i był
przywieziony przez matkę do praktyka. Podczas ataków, co miały miejsce dwa razy na miesiąc,
chłopczyk miał ból w krtani i trudności z połykaniem. Brał antybiotyki, co najmniej raz w miesiącu.
3 kwietnia 2015 roku zaczął:
#1. CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC19.7 Throat chronic…3rd

Przez kolejne 9 dni chłopczyk nie miał ataków, chociaż nie zażywał antybiotyków. Jednak, praktyk zdecydował
zmienić kombo po omówieniu przypadku z SVP i przeglądzie podobnego przypadku opublikowanego w Sai
Vibrionics Newsletter (Chronic Tonsilitis10741…India, Jul/Aug 2014: Vol 5, Issue 4).
Chłopczyk dostał:
#2. CC9.2 Infections acute + CC17.3 Brain and Memory tonic + #1…3rd

Dobre samopoczucie trwało ku uciesze jego matki, nie miał żadnych dalszych epizodów zapalenia
migdałków do sierpnia 2015 roku. Wówczas matka, która pracowała na pełny etat i była bardzo zajęta, nie
dawała jemu kombo regularnie, a 28 sierpnia chłopczyk skarżył się na ból gardła. Matka dawała #2 w
wodzie raz na 10 minut przez 2 godziny, a potem kontynuowała 6rd przez tydzień. Chłopak wyzdrowiał
kompletnie w ciągu 5 dni. Potem on kontynuował branie #2…3rd.
5 grudnia 2015 roku matka poinformowała Praktyka, ze zabrakło wibro, ale ona będąc zajęta nie miała
czasu na uzupełnienie, więc chłopczyk nie dostawał kombo przez sześć dni. Uzupełnienie zrobiono i
matce dobitnie powiedziano, aby kontynuowała dawanie kombo 3rd. Były zrobione plany redukcji dawki
do 2rd, zaczynając od 20 grudnia 2015 roku.
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Od początku leczenia chłopczyk nie brał antybiotyków. Jego matka była bardzo szczęśliwą i wdzięczna
Swamiemu i Wibronice za dobre zdrowie jej syna.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Chroniczne moczenie

11567...India

5-letni chłopczyk był przywieziony 29 marca 2015 roku dla leczenia chronicznego moczenia nocnego.
Problem wystąpił 2 lata temu, ale jego rodzice na początku nie szukali żadnego leczenia, ponieważ myśleli,
że on wyrośnie z tego. Problem nasilał się zimą, kiedy mógł moczyć się do łóżka każdej nocy. W lecie
epizody były mniej częste, blisko dwóch na tydzień. Chłopczyk był dobrym uczniem, stabilnym psychicznie i
nie miał innych problemów. Rodzice nie brali go do lekarza alopaty i nie dawali innych leków.
Chłopczyku doradzono nie pić wody przed pójściem do łóżka wieczorem i dano:
CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental and Emotional tonic…3rd

8 kwietnia 2015 roku babcia chłopca zgłosiła, że nie było kolejnych epizodów odkąd chłopczyk zaczął
brać wibro 10 dni wcześniej.
Rodzinie zalecono kontynuować leczenie 3rd. W ciągu najbliższych miesięcy jeden przypadek nocnego
moczenia występował na miesiąc. To było znaczne polepszenie w porównaniu z poprzednim okresem,
kiedy nietrzymanie było, co najmniej dwa razy w tygodniu latem. Babcia chłopca przypisywała incydenty
zimnej pogodzie, piciu zimnej wody przed pójściem do łóżka. Ona była bardzo pewna siebie i szczęśliwą,
że on był kompletnie wyleczony i nalegała na redukcji dawki. Stąd 3 lipca 2015 roku dawka zredukowana
do 2rd. Nie było żadnego nocnego moczenia w ciągu następnego miesiąca.
Chłopiec wyjechał do USA 20 sierpnia 2015 roku. 5 września dawka była dalej zredukowana do 1rd, na
noc. 24 listopada 2015 roku babcia zgłosiła, że on czuje się dobrze i nocne moczenie kompletnie ustało.
On dalej kontynuował branie prewentywnej dawki 1rd, bo to była zima i bardzo zimno tam gdzie on
mieszkał w Ameryce. Dalsza redukcja zaplanowana na 24 grudnia 2015 roku w oparciu o aktualizację z
jego rodziny.
Rodzina chłopca jest nadzwyczajnie zadowolona z pozytywnego wyniku Wibroniki Sai.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Gorączka denga

01228...Slovenia

W lipcu 2015 roku 19-letnia kobieta zwiedzająca Puttaparthi była ugryziona przez komara, co
spowodowało wielkie opuchnięcie i czerwoną plamę na lewej nodze. Plama zostawała przez kilka dni.
Ponieważ to był sezon deszczowy, to ona nie zwróciła uwagi na pojedyncze ugryzienie. Jednak, po 3-4
dniach wystąpiła wysoka gorączka, słabość całego ciała, bóle w stawach, ból głowy, i rozstrój żołądka, co
powodowało częste wymioty. Była tak słaba, że musiała zostać w łóżku przez trzy dni. Skoro jej stan nie
polepszał się mimo jej wysiłków, to ona poszła do szpitala, gdzie zdiagnozowano gorączkę denge. Jej
zaproponowano transfuzję krwi, ale ona odmówiła. Chciała spróbować leków wibronicznych, bo była
świadkiem ich skuteczności w leczeniu swoich współlokatorów.
Ona dostała:
#1. CC9.2 Infections acute + CC11.3 Headaches + CC21.4 Stings & Bites…co godzinę dopóki stan będzie
ostry
#2. CC3.2 Bleeding disorders + CC4.6 Diarrhoea + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases +
CC10.1 Emergencies + CC12.4 Autoimmune diseases + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…3rd
#3. Potentised Gold & Ruby 30C + Potentised Amethyst & Platinum 30C…1rd

Następnego dnia czuła się znaczne lepiej. Gorączka prawie ustąpiła, i ona zaczęła brać lekki posiłek bez
wystąpienia wymiotów. Po trzydniowym leczeniu poprawiła się na ponad 50% i była nawet w stanie
uczestniczyć w Światowej Konferencji w Puttaparthi, dla której ona przybyla.
Dodatkowo jej teraz dano:
#4. CC9.1 Recuperation + CC12.1 Immunity + CC20.2 SMJ pain…3rd

W ciągu tygodnia ona poprawiła się na 70% i mogła odlecieć z powrotem do swojego kraju. Ona dalej
odczuwała słabość w ciele, ale była przekonana, że wyzdrowieje za pomocą wibronicznych leków, które
zabrała ze sobą do kontynuacji lecenia.

***************************************************************************************************
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 Profile Praktyków 
Praktyk

01228…Slovenia

jest starszym wibropraktykiem której spotkania z Wibroniką zaczęło się w1996 roku po
osobistym doświadczeniu uzdrowienia. Ona była pod takim
wrażeniem od Wibroniki, że przeszła kurs Praktyka i wykonała
ogromną ilość sewy po powrocie do Słowenii (więcej szczegółów
można znaleźć w pracach 1 Międzynarodowej Konferencji Wibroniki
Sai, 2014 rok, (str.73 – 78). Z dzieciństwa jej życie było wypełnione
chorobami i tragediami z towarzyszącym cierpieniem po dwóch
samochodowych wypadkach, połamaniu żeber, spondylopatią, wielu
operacjach, ciężkiej depresji, chikungunyi, i będąc krótkowzroczną
od urodzenia. Leżała nawet w szpitalu przez 14 miesięcy między
2002 i 2003 rokiem i była pompowana kilkoma bardzo silnymi
alopatycznymi lekami. Lekarze powiedzieli jej, że nigdy już nie
będzie dobrze. Rada lekarska Slowenii poświadzyla u niej 30%
inwalidztwa. Jej problemy zdrowotne stały się tak poważne, że
musiała przestać pracować kompletnie i porzucić obiecującą karierę,
jako tłumacz i nauczyciel języka, bo mogła wykorzystać tylko 5%
swojej fizycznej zdolności.

Jej cierpienie nie poszło na marne. Po długim pobycie w szpitalu,
kiedy ona poczuła się całkowicie bezradna, ona zwróciła się do Bhagawana, który z miłością
interweniował i kierował przeniesieniem ją do Prashanthi Nilayam. Z jej własnych słów, "Moim jedynym
schronieniem był Swami, który wezwał mnie do Indij. Kiedy pakowałam mój bagaż dla pobytu 6 miesięcy
z moim ukochanym guru Sathya Sai Babą, to moją walizkę do polowy wypełniały alopatyczne leki.
Patrząc na nie, uświadomiłam sobie, że w niedawnej przeszłości zjadłam więcej niż pełna walizka
chemikaliów, co nieuchronnie spowodowało pewne skutki uboczne. Byłam zbyt słaba, aby myśleć o
alternatywnych metodach leczenia, a lekarze nalegali, aby brać dostateczną ilość leków, bo uważali, że
nie będę mogła znaleźć ich zamianę w Indiach. Rozpakowując bagaż w Puttaparthi byłam w szoku
zobaczywszy, że wszystkie alopatyczne leki znikły. Natychmiast zrozumiałam przesłanie Swamiego, że
należy odejść od alopatycznych leków, a zamiast nich brać inne."
Ona spróbowała innych metod leczenia i w końcu uświadomiła sobie, że Wibro było najbardziej
efektywnym. W ciągu 4 lat leczenia jej wzrok poprawił się na 60% i ogólny stan zdrowia na 80%. Była tak
zainspirowana własnym przypadkiem uzdrowienia, że postanowiła pracować nieprzerwanie dla
łagodzenia cierpienia tych, którzy sa uderzone przez chorobę.
Jako Praktyk miała fenomenalne doświadczenie przez
ponad 14 lat, w czasie, których rozwinęła własną metodę
efektywnego prowadzenia wibroobozów. Razem z mężem
zbadala ponad 20000 pacjentów i organizowala ponad 90
obozów, niektóre w odległych himalajskich wioskach. Na
początku prowadziła notatki i robiła indywidualne leki dla
każdego pacjenta. Szybko odkryła, że brakuje czasu dla
załatwienia wszystkich chorych. Więc, przestała prowadzić
szczegółowe notatki i robiła przygotowania dzień wcześniej.
Oni mogli sprawdzić 108 buteleczek w zestawie CC,
uzupełnić do połowy puste (płyn w buteleczkach szybko
znika, osobliwie w gorące miesiące), wypełnić plastykowe
buteleczki pigułkami cukrowymi, robili dodatkowe buteleczki
z najbardziej potrzebnymi kombinacjami:
Kombo na ból ciała:
CC3.1 Heart tonic + CC10.1 Emergencies + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4
Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures + CC12.1 Adult tonic dodać na miejscu dla
starszych pacjentów
Przeziębienie/Grypa:
CC9.1 Recuperation + CC9.2 Infections acute + CC19.1 Chest tonic + CC19.3 Chest infections chronic +
CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic

Studenckie kombo:
a. CC12.2 Child tonic dla małych dzieci i b. CC17.3 Brain & Memory tonic dla studentów
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Praktyk uwielbia pracę z dziećmi i ona pisze, “uważam, że ważne jest, aby doprowadzić Wibronikę do
studentów i pokazać w ich młodym wieku czysty i skuteczny sposób uzdrawiania bez skutków ubocznych.
Oni nadal są otwarci na nowe pomysły i po doświadczeniu dobrych efektów medycyny będą pamiętać to
cale życie najprawdopodobniej rozprzestrzenią go w swoich rodzinach. Ważne jest mieć regularne obozy
medyczne przy ich szkole, dzięki czemu oni mogą budować zaufanie w tą doskonałą metodę uzdrawiania.
Pod koniec czerwca 2015, młody student zmarł na gorączkę denge w szkole, gdzie ja uczyłam Wedy. Ta
strata dotknęła mnie głęboko. Ja natychmiast chciałam coś zrobić, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się
gorączki denge zwłaszcza wśród dzieci, bo są one najbardziej narażone na zachorowanie na ciężkie
formy, wymagające hospitalizacji i mogą być fatalne.
Dyrektor szkoły spytał mnie, czy możemy zapewnić
jakieś lekarstwo zapobiegawcze innym studentom dla
zbudowania ich odporności. U wielu z nich już
rozwinęła się grypa, gorączka, przeziębienie przy
zmianie pogody. Byłam tylko zbyt szczęśliwa, mając
okazję dla służenia. Ja sama zachorowałam na
czikungunya sześć lat temu. Również, alopatyczne
leki stosowane w profilaktyce i leczeniu chorób takich
jak czikungunya czy gorączka denge nie są bardzo
efektywne. Gdy pacjent jest zakażony, choroba może
powrócić w jakiejś formie przez kilka lat.
Jak ja miałam dobre wyniki w leczeniu chorych z
gorączką denge poprzedniego roku, to czułam, że
Wibronika może stanowić użyteczną ochronę przed nią. Razem z moim mężem przygotowałam dwa
zestawy środków zapobiegawczych. Młodzi studenci otrzymali następujące środki od nauczycieli:
#1. CC3.2 Bleeding disorders + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 Emergencies +
CC12.1 Immunity + CC12.2 Child tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.4 Stings & Bites +
Potentised Gold & Ruby 30C + Potentised Amethyst & Platinum 30C…2rd

Studenci dostali remedia rano, kiedy oni przyjechali do uczelni i po południu w miejscu ich zamieszkania.
Oni nie dostali własnych buteleczek, z obawy przed zjedzeniem cukrowych kulek, jak gdyby to były
cukierki.
Starszym studentom były wydane własne buteleczki (jak byli zaznajomieni z braniem wibro):
#2. CC 3.2 Bleeding disorders + CC 9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 Emergencies +
CC12.1 Immunity + CC12.4 Autoimmune diseases + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC20.4 Muscles &
Supportive tissue + CC21.4 Stings & Bites + Potentised Gold & Ruby 30C + Potentised Amethyst & Platinum
30C…2rd

Szczególne wysiłki zostały zrobione w celu kształcenia
studentów na temat właściwego leczenia ukąszenia komara.
Nie każde ukąszenie komara jest krytyczne. Zakażone
ugryzienie zazwyczaj powoduje zaczerwienienie,
swędzenie i obrzęk skóry. Wskazane branie leków
prewencyjnie przed okresem inkubacji trwającej od 4 do 7
dni. W sumie ponad 800 studentów i niektóre dorośli dostali
kombo na gorączkę dengę i inne remedia na ich objawy. W
każdej szkole proszono nauczyciele dać zwrotną informację
w przypadku każdego z ich studentów zachorowawszych
na gorączkę denge czy inną chorobę zakaźną.
Zapewniliśmy ich, że mamy dobre leczenie dla różnych
chorób, zwłaszcza w początkowym okresie rozwoju.”
Od 2009 roku ona brała udział w organizacji 3-dniowego obozu podczas obchodów urodzinowych Baby
na stacji kolejowej Prashanthi Nilayam, gdzie średnio 850 pacjentów leczono każdego roku w ciągu
ostatnich 7 lat!. Wibro stała się integralną częścią jej życia i ona korzystała z każdej okazji dotknąć życia
ludzi ze wszystkich przekrojów społecznych, w tym kwiaciarek i żebraków poza aśramem, wśród których
ona stała się osobą, do której wszyscy idą z wszelakimi ich problemami zdrowotnymi. Ona przypisuje
wszystkie sukcesy bezwarunkowej miłości Swamiego dostarczanymi przez nią. Jej receptą na sukces jest
przynoszenie nadzieji utraciwszym nadzieję – miłość Swamiego w akcji!
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Zainspirowana własnym cudownym doświadczeniem uzdrawiania, lecząc tysiące pacjentów w obozach i
poza nimi, przekonana w niedociągnięciach alopatycznych środków, praktyk ma niezachwianą wiarę, że
nie ma przewlekłych chorób czy niepełnosprawności, którą nie można byłoby wyleczyć za pomocą wibro.
Dodatkowo, ona wierzy, że obozy są doskonałą platformą dla maksymalnego efektu w dostarczaniu wibro
dla nieuprzywilejowanych mas. Ona dąży rozwinąć i zobaczyć apteczkę pierwszej wibropomocy w
każdym publicznym miejscu – niezwykła wizja nadzwyczajnej misji w miłosnym służeniu Sai!
Przypadki do publikacji:
 Gorączka denga

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

 Kącik Odpowiedzi 
1.Pytanie: Czy Praktyk może leczyć pacjenta, jeśli jest aktualnie chory?
Odpowiedź: Tak, jest to mozliwe dla praktyków leczyć pacjentów, pod warunkiem, że ich choroba nie
jest zakaźna i nie czują się zmęczeni czy wyczerpani. Jest ważne, aby oni byli zdolni jasno myśleć.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2.Pytanie: Czy dwie SRHVP można położyć razem?
Odpowiedź: Tak, jest to dopuszczalne. Ale pamiętajcie, że gdy środek został przygotowany, należy go
utrzymywać, co najmniej 25 cm (10 cali) z dala od SRHVP, bo magnes w maszynce może neutralizować
środek. Podobnie, zestaw 108CC należy utrzymywać, co najmniej 25 cm z dala od SRHVP.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.Pytanie: Czy wszyscy pacjenci doświadczają syndromu oczyszczania?
Odpowiedź: Nie. Z naszego doświadczenia wynika, że około dwie trzecie chorych odczuwają
wyciąganie toksyn, ale dla wielu ludzi wyciąganie jest tak stopniowe/łagodne, że nie czują jego wiele.
Czasem dyskomfort od choroby maskuje oczyszczanie, które występuje u nich. Generalnie, u około
jednego na czterech pacjentów zauważalne jest oczyszczanie.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4.Pytanie:, Dlaczego małe dzieci nie doświadczają oczyszczania?
Odpowiedź: Małe dzieci nie doświadczają oczyszczania, bo oni nie mają jeszcze nagromadzonych
toksyn w swoim ciele. Jak podrosną, ważne jest, aby rodzice dawali im zdrowe jedzenie, wolne od
dodatków, pilnowali żeby oni mieli zrównoważone życie. To włącza śledziennie, co dzieci oglądają w
telewizji, na wideo, przy grze komputerowej i innych źródłach.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5.Pytanie: Czy można czarno-białe foto użyć dla transmitowania?
Odpowiedź: Niektórzy Praktycy uważają, że kolorowe foto może być lepsze, ale nie było dostatecznych
badań dla zrobienia przekonywującego dowodu. Zdjęcie nie powinno być wycięte ze zdjęcia grupowego;
ono powinno być indywidualnym zdjęciem pacjenta.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6.Pytanie: Czy chlorek w wodzie (czasami ewidentny wskutek mocnego zapachu) może redukować
uzdrawiającą moc Wibroniki, gdy środki są przyjmowane w wodzie? Przyczyną mego pytania jest to, że
radzimy pacjentom nie brać remediów wcześniej niż 20 minut przed lub po posiłku, czy po gazowanych
napojach z wyjątkiem czystej wody, bo one mają własne wibracje, które wpłyną na remedia.
Odpowiedź: Zdrowy rozsądek mówi nam, że tak, dodatki chemiczne mogą zmniejszyć uzdrawiającą
moc wibrośrodków. Chociaż badania zostały jeszcze do zrobienia, aby sprawdzić wpływ chloru na wibro
leki, to unikanie chlorowanej wody jest zalecane. W wielu miejscach oczyszczona woda bez chemikaliów
jest dostępna. Jeśli nie macie przekonania co do jakości wody z kranu, to lepiej będzie przegotować i/czy
przefiltrować wodę przed użyciem dla zrobienia Wibroremediów.

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

8

7.Pytanie: Czy można przewlekłą chorobę, taką jak ból leczyć z większą ilością dawek?
Odpowiedź: Tak, częste dawkowanie będzie stymulować ciało do szybszej odpowiedzi na remedium.
Jest zalecane branie remedium w wodzie (5 pigułek w 200ml), co 30 minut w pierwszym dniu i nawet w
nocy, Jeśli pacjent budzi się od bólu (lub przy innej dolegliwości, jak swędzenie). Zredukować do 6rd
następnego dnia i kontynuować przez kilka dni, aż do polepszenia. Potem zredukować do 3rd. Jeśli
objawy są bardzo uciążliwe dla chorego (niezależnie od tego, czy choroba jest ostra lub przewlekła), a
następnie uruchomić jedną dawkę co każde dziesięć minut przez dwie godziny.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8.Pytanie: Czy CC9.4 Children’s diseases używać po zachorowaniu dziecka w wyniku szczepienia dla
dzieci?
Odpowiedź: To zależy od symptomów, używaj remedium, które jest skierowane na specyficzne ostre
objawy. Nozod zrobiony z wakcyny mógłby być bardziej specyficznym i stąd może działać szybciej. Jeśli
jest gorączka czy inne symptomy związane z dziecięcymi chorobami, to daj CC9.4. Jeśli jest problem ze
skorą, daj właściwe kombo z kategorii 21, Skóra.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9.Pytanie:, Jeśli pacjent zgłasza brak zmian w długotrwającej przewlekłej chorobie nawet po stosowaniu
wibroremedium przez kilka tygodni, czy radzisz jemu kontynuować przez kilka miesięcy?
Odpowiedź: Nie, bo oczekujemy, że te remedia zadziałają szybciej niż tamte. Zakładając, że pacjent
bierze remedia właściwie i żadnych ważnych informacji nie pominięto przy konsultacji, to rozważamy
zmianę kombo po 3 tygodniach. Jeśli, jednak, pacjent chce kontynuować branie tego samego remedium,
bo czuje się dobrze w środku, to czekamy przez kolejny tydzień przed zmianą.

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


Boskie Słowa Mistrza Uzdrowicieli 
“Dzisiaj mamy do czynienia wszędzie z statystykami paradującymi ilością i raportami w samych
superlatywach. Nie przejmuj się dodawaniem liczby czy osiągnięciem celu. Ja cenię jakość, nie
ilość. Szczera, intensywnie oddana usługa oferowana w kilku wsiach jest bardziej owocna niż
przypadkowe kontakty i powierzchowne usługi oferowane w dużej liczbie.”
… Sathya Sai Baba, “Equipment for Service” Discourse, 21 November 1986
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Istotne jest, aby przestrzegać zasady umiaru w nawykach żywieniowych, pracy i snu…W
rzeczywistości, umiar jest królewską drogą do szczęścia. Współczesny człowiek, który lekceważy
zasady umiaru w każdym aspekcie życia, stanowi zagrożenie dla swojego życia i dobrego
samopoczucia. Konsumowane jedzenie musi być właściwie, czyste i zdrowe. Dziś ludzie jedzą
cokolwiek otrzymają i gdziekolwiek otrzymają, w ten sposób psując zdrowie. Pokarm odgrywa
dużą rolę w zachowaniu zdrowia. Zachowaj ostrożność, uważaj, czy jedzenie nie zawiera dużo
tłuszczu, bo zażywanie dużej ilością tłuszczu jest szkodliwe nie tylko dla fizycznego zdrowia, ale
takoż dla zdrowia psychicznego. Mięso i napoje alkoholowe zbierają ciężkie żniwo na zdrowiu
człowieka, powodując wiele chorób u niego.”
…Sathya Sai Baba, “Food, the heart and the mind” Discourse, 21 January 1994
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf

**************************************************************************************************
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Ogłoszenia 
 India Puttaparthi: AVP Warsztaty 5-8 March 2016, kontakt Hem at 99sairam@vibrionics.org
 India Delhi-NCR: JVP Warsztat 12 Mar 2016 I Roczne odświeżające Seminarium 13 March 2016,
kontakt Sangeeta at trainer1.delhi@vibrionics.org
 India Kasaragod, Kerala: AVP Warsztat 25-26 March 2016, kontakt Rajesh w
sairam.rajesh99@gmail.com lub telefon pod 8943-351 524 / 8129-051 524
 India Mumbai: Odświeżające seminarium i JVP Warsztat 25-26 March 2016, kontakt Satish w
satish281265@yahoo.com czy telefon pod 9869-016 624
 Poland Wroclaw: Narodowe Seminarium 7-8 May 2016, kontakt Dariusz na wibronika@op.pl

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

Dodatek 
First US SVP Workshop, West Virginia, 18-20 September 2015
W słoneczny jesienny weekend of 18-20
września 2015, pierwszy US warsztat dla
Starszych Wibropraktyków odbył się
blisko Waszyngtonu, DC. Mrs and Dr Jit
Aggarwal prowadzili warsztat dla 6
młodych praktyków i USA-Canada
koordynatora01339. Dwa SVP też byli.
Przed warsztatem studenci JVP
pomyślnie przeszli aplikację SVP,
nastąpiwszą po 9-tygodniowym kursie
nauczania SVP prowadzonym przez
Koordynatora.
Celem warsztatu było praktyczne
szkolenie z użyciem maszynki SRHVP.
Tematy włączały jak przygotować środki
za pomocą karty, zrobić nozody
(włączając nozod słoneczny), nadawanie,
energetyzacja alopatycznych leków,
alergenów i suplementów itd i neutralizacja wcześniej przygotowanych środków. Dr Aggarwal wyjaśnił, że
SRHVP wytwarza tylko pozytywne (uzdrawiające) wibracje, to znaczy, gdy chora materia spotencjowana,
otrzymujemy tylko uzdrawiające remedium.
Szczegółowe prezentacje podane wybranych remediów, oczyszczania, leczniczych miazmów, protokołów
oczyszczania i użycie wahadełka. Praktykom przypomniano o uzdrawiającym mechanizmie Wibronikimianowicie, ciało leczy się samo, perły wibro tylko aktywują tę moc uzdrawiania.
Oprócz uczestniczenia w szkoleniu SVP, Praktycy zostali poproszeni o uczestnictwo w czterech
eksperymentach i sprawozdaniu z wyników:
1. Przy braniu remedium 3rd, powiedź pacjentowi, aby brał środek w wodzie, co 10 minut przez 2 godziny i
uważaj to za pierwszą dawkę dnia, pozostawiając dwie dawki dla normalnego trybu. Zapisz wynik.
2. Przy transmitowaniu za pomocą maszynki SRHVP, jeśli potencja 200C nie jest efektywna, użyj 1M i
zapisz wyniki.
3. Użyj wysuszonej próbki krwi dla zrobieniu nozodu dla pacjenta czy dla siebie i sprawdź efektywność.
Jeśli niezadowalająca, zrób nozod ze świeżej krwi i porównaj wyniki.
4. Zrób nozod (w wodzie) z chorego liścia rośliny zainfekowanej grzybami lub pasożytami. Pomnóż tę
naładowaną wodę. Użyj wody na oryginalną roślinę, a także na inne rośliny zakażone i zapisz wynik, aby
dowiedzieć się, czy nozod jednej chorej rośliny działa na wszystkie rośliny takoż.
Uczestnicy uznali Warsztaty za wielki sukces. Wydając opinię na temat szkolenia, oni zauważyli, że
najlepszym aspektem warsztatu było uczenie się i praca razem, jako grupa. Stwierdzili oni, że bardzo
pomocne jest usłyszeć doświadczenia i pytania innych praktyków. Oni przyszli do program treningowego
na weekend, ale to okazało się czymś znacznie większym. Było silne poczucie koleżeństwa i więzi
między praktykami. Każdy był wdzięczny za ciepłą gościnność oferowaną przez koordynatora i jej męża,
który otworzył swoje serce i swój dom dla uczestników. Wieczór spotkań towarzyskich w ich pięknym
domu pozwolił na kontynuowanie dziennej pracy w nieformalnej atmosferze.
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Podczas warsztatów Dr Aggarwal poczuła, że intensywność warsztatów i zajęć spakować w ciągu 3 dni
było nie lada wyzwaniem. Ale wszyscy Praktycy ciężko pracowali i byli bardzo zmotywowani, co znalazło
odzwierciedlenie w ich wysokich wynikach egzaminów końcowych. Kochająca obecność Swamiego była
odczuwalna wśród uczestników warsztatów. Wiedzieli, że zostały zebrane dla ważnego celu, aby
bezinteresownie służyć innym. Oprócz zdobywania wiedzy, oni połączyli się z innymi praktykami do
dzielenia się myślami, pomysłami i śmiechem poza klasem. Wszyscy czuli się odmłodzonymi i chętnymi
do powrotu do domu, aby więcej pomagać ludziom, zwierzętom i roślinom z Wibroniką.
Medyczny obóz, Jakhol, Uttarakhand, India, 21-25 wrzesień 2015
Zespół trzech wibropraktyków został zaproszony do udziału w obozie medycznym w Jakhol, odleglej
wiosce w Himalajach w Uttrakhand, 21-25 września 2015. Obóz był sponsorowany przez fundację z Anglii
Lepsze Życie we współpracy z Nirmal Aszram Instytutem oczu, w Dehradoon, Uttarakhand.
Trzech praktyków z UK02894, Canada 02750 i Uttarakhand11121 leczyli 1,080 pacjentów, dodatkowo dając
ogólny tonik dla 350 lokalnych studentów. To było bardzo cenne doświadczenie dla wszystkich. Duże
zainteresowanie spowodowała Wibronika wśród lekarzy alopatów, pielęgniarek, ratowników i lokalnych
organizatorów. Jeden Praktyk opowiedział o Wibronice lekarzom alopatom.
Odświeżający warsztat, Aluva, Kerala, India, 2 październik 2015

W warsztacie uczestniczyło 39 praktyków z różnych części stanu. Praktyk11231 prowadził modlitwę
otwarcia i witał gości.
Głównym gościem był Prof E Mukundan, prezydent stanowej Organizacji Sri Sathya Sai Seva w Kerali,
który inspirował słuchaczy inauguracyjnym przemówieniem o unikalnych doświadczeniach ze Swami. W
swojej powitalnej mowie, Koordynator Kerali 02090 podkreślił ważność Wibroniki Sai w obecnych
warunkach. Namawiał praktyków do skorzystania z okazji, by służyć społeczeństwu za pomocą Wibroniki
Sai i wyraził nadzieję, że oni będą pracować jeszcze bardziej intensywnie w przyszłości. Praktyk11231
wygłosił prezentację Wibroniki Sai i różnych mikstur (toników) takich jak ‘Bala poshini’ (tonik dla dzieci) itd
Omówił również różne tematy związane ze zdrowiem, takie jak bilans pH krwi i zarządzania stresem.
Poranna sesja zakończona przez przemówienie Praktyka11993...India dającego krotką analizę czakr i ich
znaczenie w Wibronice Sai.
W popołudniowej sesji uczestnicy zostali zaproszeni do podzielenia się swoimi opisami przypadków i
doświadczeń, jako praktycy. Wszyscy uczestnicy przedstawili opis historii chorób, opisując piorunujące
wyleczenie chorób swoich pacjentów. To było motywujące doświadczenie. Sugerowano, że takie
Warsztaty należy przeprowadzać, co najmniej raz lub dwa razy w roku.
W końcowych uwagach Koordynator z Kerali02090 wezwał wszystkich praktyków postanowić powstrzymać
się od gniewu, mówienia źle o innych i nieszczęściu. Zasugerował również, że comiesięczne spotkania
powiatowe odbędą się dla praktyków zgodnie z modelem powiatu Emakulam. Wszyscy uczestnicy
powitali propozycję. Warsztat zakończono mantrą arati.
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JVP Warsztat odświeżający, Pune, Maharashtra, India, 10-11 października 2015

Jedenastu AVP i 9 JVP uczestniczyło w warsztacie szkoleniowym i odświeżającym w Pune 10-11
października 2015 roku. Szkolenie organizował i prowadził Koordynator10375 z Pune, który jest
nauczycielem Wibroniki. Inni uczestnicy włączając nauczycieli Wibroniki11422 & 02789 i Koordynator z
Mumbai10014, dostarczyli cennych informacji dla stażystów.
Przed szkoleniem wszyscy AVP pomyślnie przeszli wymagany e-kurs instrukcji JVP. Szkolenie
obejmowało teorię i ewolucję Wibroniki i jej praktyczne zastosowanie. Wśród praktycznych ćwiczeń były
ćwiczenia grupowe, aby omówić znaczenie udokumentowania historii choroby oraz ćwiczenia z
przykładowych przypadków, w których praktycy byli poproszeni do przepisywania kombinacji wraz z
dawką i dawkowaniem. Nauczyciele dali pomocny wgląd do praktyki wibronicznej i podzielili się
wskazówkami przydatnymi dla zdrowia.
W końcowym dniu uczestnicy mieli interaktywną sesję przez Skype z dr Aggarwalem. Sesja trwała
półtorej godziny, dzięki łasce Swamiego, bez jakichkolwiek problemów z transmisją.
Później, gdy wszystkie zestawy 108CC były naładowane, cala atmosfera rozbrzmiewała intonowaniem
'Om Sri Sai Ram’, generując boskie wibracje. Obecność Swamiego była wyczuwalna, jako boski zapach
wibuti rozchodzący się po pokoju. Każdy Praktyk czul się naprawdę błogosławiony możliwością służyć
Swamiemu i wróci do domu z odnowioną energią dla służenia pacjentom.
W informacji zwrotnej na temat warsztatów Praktycy chwalili różnego rodzaju wykonane prezentacje.
Jeden z uczestników pisał “Doświadczenie uczenia się i interakcji z innymi członkami pozwoliła mi dzielić
się i rozwijać, jako praktyk.” Inny powiedział, «To był świetny sposób, aby połączyć się i być na bieżąco z
najnowszymi informacjami o Wibronice.”
Jai Sai Ram!

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