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Z biurka Doktora Jit K Aggarwala 
Drodzy Praktycy
24th kwietnia 2017 roku był 6-m dniem Aradhana Mahotsavam (modlitewny dzień pamięci). Ten dzień
Mahasamadhi Swamiego (pozostawił Swoje ciało) głęboko dotyka wszystkich wielbicieli Sai i przypomina
nam skupić się wewnętrznie, aby znaleźć Pana Sai – naszą prawdziwą istotę. Jezus też nauczał
“Królestwo niebiańskie jest wewnątrz”. Prawdziwe pytanie brzmi: jak aktywizować to wewnętrzne
połączenie i żyć wiecznie w w rozkoszy tego Królestwa? Odpowiedź przychodzi od nikogo inego niż
Samego Mistrza: “Dla ludzi miłość i służenie są jak dwa skrzydła, z pomocą których należy starać się
uświadomić sobie ducha”…SSS 28.34: 21 November 1995. Więc otwórzmy nasze i uwolnijmy tę Bożą
miłość w nas i przekażmy ją bezinteresowną służbą. To jest sekret prawdziwego szczęścia.
Żyjąc w duchu ideałów Mistrza, my mamy wiele oddanych praktyków, którzy wykonują wyjątkową służbę
dla wibroniki. W tym wydaniu witamy tłumaczy naszego biuletynu i innych wibropraktyków. Ich praca jest
niezbędna dla naszej komunikacji ze sobą, pomagając w tak wiele sposobów. Doceniamy ich szczodry
wysiłek. Dzięki naszemu wdzięcznemu uznaniu, przedstawiliśmy krótkie relacje z ich doświadczeń przy
wykonaniu sewy.
W zeszłym miesiącu od 24 do 27 marca mieliśmy okazję przeprowadzić krajowe warsztaty w Polsce. To
było naprawdę wspaniałe, ponieważ dodatkowe praktyki z kilku sąsiadujących krajów , takich jak Niemcy,
Norwegia, Rumunia i Słowenia były obecne! Podzilili się wyjątkowymi przypadkami uzdrawiania, które były
tak wzruszające, że wycisnęły łzy radości wielu z obecnych! Takie dowody wzrostu Sai Vibrionics w
Europie dzięki znakomitemu zaangażowaniu I rozwojowi zawodowemu przez ochotników wibroniki jest
najbardziej zachęcające. Mamy nadzieję, że w przyszłym biuletynie będziemy dzielić się wynikami tego
warsztatu.
Nasi amerykańscy praktycy zainicjowali project dadawczy zwiększający nasze zrozumienie w zakresie
leczenia różnych warunków wpływających na rośliny i zwierzęta. Mają nadzieję odkryć nowe spojrzenie na
poprawę naszych protokołói) w celu zwiększenia skuteczności w leczeniu wielu różnych chorób zarówno w
królestwie roślinności jak i zwierząt.
Z jedyną motywacją wzruszającą, jak wielu ludziom możemy pomóc uzdrawiającymi wibracjami
Swamiego, zachęcam wszystkich do wzbogacenia swojej praktyki, pamiętając o boskim dziedzictwie i
kochającej misji Sai. Zapraszam również wszystkich praktyków do ubiegania się o członkostwo w naszym
Międzynarodowym Stowarzyszeniu Praktyków Wibroniki Sai na naszej stronie www.vibrionics.org i
wypełnić formularz online w bibliotece zasobów. Mam nadzieję, że możesz kontartować się z krajowym
koordynatorem w kraju z pytaniami i Twoją ofertą pomocy, jeśli interesujesz się wkładem do naszych
zadań organizacyjnych czy administracyjnych. Potrzeba jest stała i doceniana mocno.
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Pozlstajemy wiecznie wdzięczni wszystkim, a zwłaszcza dla Swamiego, dającego nam możliwość „Kochać
Wszystkich, Służyć Wszystkim” poprzez wibronikę.
W kochającym służeniu Sai
Jit K Aggarwal

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

 Historie z użyciem kombo 
1. Rak gardła 02090...India
W czerwcu 2014 roku syn 90-letniego mężczyzny zwrócił się do praktyka w trosce o zdrowię ojca. Na
podstawie rezonansu diagnoza była “zaawansowane stadium rara gardła”. Pacjent uznał, że trudno jeść I
pić. Diagnoza została po raz pierwszy postawiona przez laryngologa I pacjent był skierowany do znanego
specjalisty od raka w stanie Kerala. Wpecjalista zalecił radioterapię i ostrzegł syna o możliwych
konsekwencjach, w tym zatrzymania serca i śmierci. W każdym razie, lekarz poinformował, że w ciągu
trzech miesięcy potrzebna będzie rurka dla karmienia dla wprowadzania żywności i wody. Syn pacjenta
skonsultował się z kilkoma specjalistami i wszyscy dali taką samą opinię. W końcu rodzina zdecydowała
się nie leczyć alopatycznie i odwiedziła praktyka dla leczenia wibroremediami. Jednek praktyk ich zachęcił
brać wibronikę wspólnie z alopatią, ale oni zdecydowanie nie zgodzili się na leki alopatyczne na własne
rybyko. Leczenie zaczęto następującymi kombo:
#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC19.7 Throat
chronic…3rd
Przegląd po miesiącu ujawnił, że on dobrz sobie radzi. Nastąpił zdecydowany spadek bólu I nie miał
większego problemu z jedzeniem i piciem. Ogólnie czuł się lepie na 20%. Jednak praktyk miał przeczucie,
aby dodać następujące kombo w czasie kontynuowania #1:
#2. SR522 Pituitary Anterior + SR523 Pituitary Posterior…3rd
Nastąpiła kolejna poprawa stanu pacjenta. Po dwóch latach stosowania wibroremediów, specjalista od
raka przekazał synowi, że sprawa była tajemnicą dla współczesnej naurki. Nie było śladu raka! Pacjent
normalnie konsumował pożywienie bez potrzeby użycia rurki. Później w lipcu 2016 roku pacjent spokojnie
zmarł, oddaszy ostatni oddech.
Uwaga redaktora: W trakcie leczenia raka praktyk dał odpowiednie dodatkowe środki w przypadku wielu
ostrych problemów, takich jak gorączka, kaszel, zmęczenie i infekcja w klatce piersiowej przy potrzebie.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Trudności w uczeniu się 02090...India
8 stycznia 2017 roku, młoda matka przywiodła swoją 8-letnią córkę na badanie u praktyka. Dziecko było w
3-j klasie i miało historię niezdolności do nauki. To wynikało z faktu, nie nauczyła się porządznie nawet
alfabetu. Praktyk przeprowadził rozmowę z obojga, jak z dziewczyną tak i z matką, i przepisał następujący
środek:
CC12.2 Child tonic + CC15.5 ADD & Autism + CC17.3 Brain & Memory tonic…3rd
Po sześciu tygodniach leczenia matka była bardzo szczęśliwa i z przyjemnością zgłosiła ostatnie oceny od
nauczyciela dla dziecka. Według niej, dziewczyna szybko nauczyła się alfabetu i jej zdolność
koncentrowania się na studiach znacznie się poprawiła. Praktyk poradził matce kontynuować leczenie
przez kolejny rok.
Komentarz edytora: Praktyka dawania różnych leków dla dzieci i studentów była utrzymywana u
praktyków Kerali I zyskała popularność dzięki doskonfłyv wynikom.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Martwica żeber 10602...India
67-letnia pani zwróciła się do praktyka 7 września 2016 roku ze skargami na bardzo bolesne czyraki z
ropą w okolicach wcześniejszej operacji. Prowadzący lekarz stwierdził, że czyraki spowodowały martwicę
kości, co zwykle występuje po radioterapii. Osiemnaście lat temu ona była poddana radioterapii na raka
piersi i później obszernej operacji poważnie zakażonych żeber. Chirurg zaproponował usunięncie
zakażonych żeber, aby powstrzymać dalsze zakażenie. Pacjentka była bardzo przestraszona perspektywą
operacji, bo musiała znosić ostry ból nie tylko przedtem, ale takoż przez dwa tygonie po operacji. Praktyk

2

doradziła jej, aby miała odwagę i kontynuowała leczenie, ale pachowując niezachwianą wiarę w
Swamiego, Boskiego Doktora. Dała jej następujące środki:
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3rd
#2. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC9.2 Infections acute + CC21.11 Wounds &
Abrasions…6rd
27 września ona poddała się operacji z pełną wiarą, zgodnie z zaleceniem praktyk. Operacja trwała ponad
5 godzin, a ku zaskoczeniu pacjentki była ona bezbolesna. Następnego dnia pacjentka rozmawiała z łóżka
na intensywnej terapii z praktyk i powiedziała, że nie czuła bólu ani przed, ani po operacji I była bardzo
zadowolona. Ku zaskoczeniu chirurgów, infekcja nie była obszerna, a tylko jedno żebro było usunięte.
Po miesiącu dawka #2 zredukowana do 4rd. Po dwóch miesiącach dawkę #2 wdalej zredukowano do 3rd,
a do 2rd #1. Po trzech miesiącach pacjentka odwiedziła praktyk, aby wyrazić jej wdzięczność. Jej
zalecono kontynuować obydwa środki 1rd przez miesiąc, a potem obniżyć do podtrzymującej dawki 1rt.
Podczas niedawnej wizyty kontrolnej pacjentka była szczęśliwa, bez skarg, nie miała potrzeby dalej brać
środki.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Chroniczny ból brzucha 10602...India
93-letnia kobieta, cierpiąca na chroniczny ból brzucha przez ponad 40 lat, przybyła do praktyka 7 marca
2015 roku. W tym okresie stosowała leczenie alopatyczne I przeszła wiele różnych operacji, takich jak
usunięcie macicy 35 lat temu, usunięcie pęcherzyka żółciowego 20 lat temu, leczenie trzustki i kamieni
nerek 10 lat temu i operacja przepukliny pięć lat temu. Pomimo tych zabiegów, realna przyczyna bólu
brzucha nie była znaleźiona. Praktyk stwierdziła, że poza jej długą historią bólu brzucha, pacjentra miała
ostry ból żołądka, a także zawroty głowy przez ostatnie dwa tygodnie. Nie miała apetytu ani energii, miała
znaczne podrażnienie I frustrację.
Modląc się, praktyk dała następujące remedia:
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.7 Vertigo…6rd
#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 Appendicitis + CC4.4 Constipation + CC4.5 Ulcers +
CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.9 Hernia + CC4.10 Indigestion…6rd
Po dwóch tygodniach pacjentka szczęśliwie stwierdziła, że częstotliwość bółu brzucha zmniejszyła się o
50%, a zawroty głowy całkowicie ustąpiły. Mogła jeść dość dobrze, poczuła się energiczną. Więc
dawka #1 i #2 obniżona do 4rd. Remedia były kontynuowane z dalszą redukcją do 2rd przez miesąc, dalej
1rd kolejny miesiąc I przerwane.Po miesiącu pacjentka z przyjemnością stwierdziła, że wszystkie
dolegliwości ustąpiły i teraz ona jest w 100% w normie.
W dniu 20 stycznia 2016 roku pacjentka odwiedziła praktyk, aby wyrazić szczęście i podziękować jej i
Babie za całkowite wyleczenie. W czasie pisania w kwietniu 2017 roku, jest zadowolona, że nie ma
nawrotu objawów.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Cukrzyca 11576...India
78-letnia kobieta, u której zdianozowano cukrzycę w 2009, przyszła do praktyk 3 kwietnia 2016 roku. Miała
nadmierne zmęczenie i często potrzebowała odpoczynku. Wiele lat restrykcyjnej diety I potrzeby
kontrolować spożycie cukru zdawało się miało wpływ na jej emocje. Jej ciśnienie krwi I cholesterol były w
normie I nie miała cukrzycy w rodzinie.
Cukier krwi na czczo u niej był 180mg/dl (norma 70-100mg/dl) a odchylenie po posiłku wynosiło 240mg/dl
(norma <140 mg/dl). W ciągu ostatnich 7 lat jej doctor przepisał kilka różnych alopatycznych leków.
Obecnie przymuje Metfominę po 500mg (I witamina B12) przy posiłku dwa razy na dzień.
Wykorzystując wahadełko, praktyk stwierdziła, że wątroba pacjentri nie funkcjonowała dobrze. Więc
pacjentka otrzymała następujące kombo:
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental &
Emotional tonic…4rd w wodzie.
Uregulowana dieta, ćwiczenia I kontrola wagi były częścią jej wszechstronnego planu leczenia. Jej
poradzono unikać żywności o wysokim indeksie glikemicznym (GI) I zużywać dużo świeżych warzyw,
łodyg przenicy i świeżo wycinanej cebuli z dobrym okresowym spożyciem czystej wody. Zalecono być w
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stałym kontakcie ze swoim lekarzem w zakresie monitorowania poziomu cukru oraz zarządzania lekami
alopatycznymi z przwidywaniem spadku poziomu cukru.
Po dziesięciu dniach było 20% poprawy wskaźników cukru we krwi. Po 9 tygodniach uzyskano 50%
poprawy, więc dawkowanie zmniejszono do 3rd. Poczuła się lepiej i miała dużo energii. Po 4 miesiącach
poziomu glukozy zarówno na czczo, jak I po posiłku utrzymywał się w normie, to spowodowało, że dawka
została zredukowana do 2rd, zmnieszając ją do 1rt do stycznia 2017 roku. Również jej lekarz zredukował
Metforminę od dwóch razy dziennie do jednego dziennie i wycofał ją całkowicie pod koniec stycznia 2017
roku.
Od kwietnia 2017 roku pacjent jest w dobrym nastroju, wolny od wszelkich objawów I kontynuuje dawkę
podtrzymującą 1rt.
Komentarz praktyka:
Wszystkie analizy pokazują stały spadek poziomu cukru we krwi pacjenta.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Niedoczynność tarczycy 11576...India
W dniu 12 marca 2016 roku do praktyka zgłosiła się 42-letnia dama, która cierpiała na niedoczynność
tarczycy przez ostatnie 10 lat. Miała nadwagę i nie miała energicznej sylwetki ze względu na działanie
obniżonego hormonu tarczycy. Chociaż jej poziomu tętna i cholesterol były prawidłowe, ona skarżyła się
na zmęczenie, osłabienie, depresję, niepokój i drażliwość. Miała problemy ze spaniem. Zawsze cuła się
nienormalnie zimna. Codziennie przyjmowała 75mg Thyroksyny jako część jej schematu alopatycznego.
Pacjentka dostała następujący środek:
CC6.2 Hypothyroid + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…4rd w wodzie
Podczas swojej pierwszej wizyty ona swoiście uwydatniła praktyk, że czuje się bardzo szczęśliwa po
podaniu pierwszej dawki. Po miesiącu wszystkie odczyty hormonów FT3, FT4 I TSH obniżyły się. Trzy
miesiące później w czerwcu 2016 roku, wyniki badań krwi wykazały, że funkcja jej tarczycy jest zupełnie
normalna. Więc jej lekarz zredukował tyroksynę do 25mg. praktyk takoż zaczęła zmniejszać dawkę,
doprowadzając do 1rd do sierpnia i do 1rt do października. We wrześniu 2016 roku tyroksyna zjstała
wycofana przez lekarza. Od kwietnia 2017 roku ona kontynuuje wibroleczeniu 1rt, a wskaźniki tarczycy
dobre i stabilne. Masa ciała u niej zmalała na 10 kg.
Komentarz praktyka:
Ciesze się, że ta pani ponownie wyszła za mąż w październiku 2016 roku i mieszka w innym mieście.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Rana spowodowana urazem 03536...Italy
53-letnia pani, artysta restauracji, cierpiała z powodu rany na czubku prawego palca wskazującego,
spowodowanej drzazgą lub gwoździem. Rana miała rozmiar 8mm. Ze względu na jej położenie, character
pracy I zimną pogoed, rana pozostawała niezagojona od czasu wypadku miesiąc temu. W czasie
konsultacji, w dniu 25 stycznia 2017 roku, rana wyglądała jak szczelina, lekko krwawiła, była zapalona i
bolesna. Nie szukała innego sposobu na to.
Praktyk przygotowała następujące kombo:
CC21.5 Dry Sores + CC21.11 Wounds & Abrasions w alkoholu i zakraplać bezpośrednio na otwartą
ranę. Prawie natychmiast po kilku minutach, ku ich zdumieniu, zauważyli czerwony odciniek wokół rany,
kiedy włączyli światło, a skóra wróciła do swojego normalnego koloru. Rana też zaczęła zamykać się i
wyglądała zdrowo. Wraz ze zmianami fizycznymi ból całkowicie zniknął i nigdy więcej nie powrócił. Wydaje
się, że w ciągu kilku minut nastąpiła poprawa na 100%. Jednakże, jako środek zapobiegawczy i dbając o
niezakażony stan rany, praktyk ponownie zastosowała powyższe kombo w alkoholu pięć godzin później.
W ciągu dwóch dni martwa skó®a odpadła naturalnie. Pacjentka nie zdawała sobie sprawy z tego, czego
była świadkiem. Skomentowała, że to, co się stało, było napradę niezwykle i niewytłumaczalne przez
naukę. Z drugiej strony, dla praktyka, było to kolejne potwierdzenie wielkości i tajemniczości drogi, w której
działa Boska Miłość. Od czasu tego doświadczenia pacjentka zażywa tylko wibroniczne leczenie przy
wszystkich problemach zdrowotnych u niej.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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8. Leiszmanioza pieska 02584...Italy
Praktyk został poproszony przez myśliwego o leczenie psów myśliwskich, w wieku pomiędzy 7 a 8 rokiem,
którzy byli bardzo poważnie chorzy na psią leiszmaniozę, potencjalnie śmiertelną chorobę przenoszoną
przez komary podobne do much, które przenoszą pasożyta. Dwa cierpiały od ponad roku, a pozostale dwa
przez ostatnie kilka miesięcy. Objawami były: Utrata masy ciała, całkowita Utrata włosóii) I brak wzrostu
paznokcie. Weterynarz zalecił, aby psy zostały uśpione, ponieważ nie był w stanie zapewnić dla nich
leczenia.
30 listopada 2005 roku praktyk przepisał następujące kombo:
#1. NM2 Blood + NM86 Immunity + NM116 Malaria Extra Strength + OM28 Immune System + SM26
Immunity...1rd
Właściciel był poinformowany, że remedia psy dostały na trzy tygodnie, a następnie przerwać leczenie na
trzy tygodnie i powrórzyć ten proces na przemian trzykrotnie. Jednak w ciągu 3-4 tygodni wszystkie psy
odzykały zdrowię kompletnie, ale praktyk wyjechał na cztery miesięcy! Po powrocie dostał infrormację od
łowcy, że psy straciły włosy i wydawały się słabe. 4 maja 2006 roku praktyk przepisał drugie kombo,
podane poniżej, aby dodawać go do wody pitnej psów:
Dla wypadających i słabych włosów:
#2. SR256 Ferrum Phos + SR361 Acetic Acid
W zaledwie 3 tygodnie psy odzyskały siłę, a włosy zaczęły rosnąć. Ponieważ psia leiszmanioza była
przeważnie na wyspie rezydencji łowcy, praktyk kontynuował stosowanie #1…OD jako profilaktyczne co
roku wiosną. Psy radziły sobie dobrze i nie zgłaszano kolejnych epizodów psiej leiszmaniozy. Ich
właściciel był bardzo szczęśliwy i wdzięczny.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Przewlekła kwasowość I alergia na przenicę 10001...India
We wrześniu 2015 roku 28-letnia dama odwiedziła praktyka, skarżąc się na poważną kwasowość, którą
miała przez ostatnie 8 lat. To powodowało silny ból głowy trwający kilka godzin, prawie codziennie, a
pacjentka dostawała ulgi dopiero po braniu alopatycznego kilera bólu (Crocin). To było bardzo stresujące
dla pacjentki I spowodowało niską samoocenę. Pacjentka przestała używać przeciwbólowe I zdecydowała
się na wibroremedia nastęujące:
Przy kwasowości i bólu głowy:
#1. CC4.10 Indigestion + CC11.3 Headaches + CC12.1 Adult tonic…6rd
W okresie wysokiego stresu:
#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…pojedyncza dawka przy potrzebie
Pacjentka doświadczyła natychmiastowych rezultatów i szczęśliwie zgłosiła 80% poprawy bólu głowy po
pierwszym tygodniu. Lek #2 brała kilka razy w ciągu tygodnia i poczuła się bardziej zrelaksowana i
bezstresowa. Po miesiącu #1zredukowano do 3rd i potem zmniejszono do 1rt przed wstrzymaniem po
kolejnym miesiącu. Pacjentka zdecydowała się odstawić #2, bo nie odczuwała potrzeby tego.
W lutym 2016 roku pacjentka wyznała, że od 3 lat była uczulona na czapati z mąki przennej. Po zjedzeniu
tigo natychmiast odczuwa bole brzucha. Praktyk zrobił remedium z mąki pszennej naładowując go w
potencji 200C i przepisując 3rd. W ciągu miesiąca pacjentka zgłosiła 100% poprawy bólu brzucha i
zaczęła rozkoszować się czapatim ponownie. Dawkowanie obniżono do 1rt przed wycofaniem w lipcu.
2016 roku po trzymiesięcznym okresie. Przy ostatniej obserwacji w dniu 16 grulnia pacjentka była
kompletnie uwolniona od wszystkich objawów, a mianowicie kwasowości, bólu głowy i żołądka i nie brała
żadnych leków.
Komentarz wydawcy:
Kwasowość I ból głowy mogły wynikać z alergii na przenicę. Jeśli była wsześniej leczona na alergię,
prawdopodobne jest, że inne symptomy znikły bez konieczności dalszego leczenia. Ważne jest, aby
zachęcić pacjenta do przypominienia i zgłoszenia wszystkich objawów podczas konsultacji.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Badanie zaburzenia lękowego 02899...UK
15-letni chłopiec został przywieziony przez matkę do praktyka 27 marca 2016 roku. Był na końcowych
egzaminach w szkole średniej I był bardzo zdenerwoany i niespokojny, co spowodowało atak paniki. Ten
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egzamin był kluczowym krokiem w jego karierze. Młody student, zwykle nie podatny na stress, był tak
dotknięty, że nawet cierpiał od czasu do czasu na krwawienia z nosa. Nie szukał żadnego innego leczenia.
Co więcej, przez całe życie cierpiał na ból gardła I prostudę zimą i przymował leki na receptę. Dawały one
tylko chwilową ulgę, ponieważ problem powtarzał się co pewien czas. Jego matka wspominała, że jest
emocjonalnym I wrażliwym chłopcem.
On dostał:
CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.7 Throat
chronic…w wodzie co 10 minut przez godzinę, potem 6rd
Po 6 tygodniach matka poinformowała, że jej syn jest w dobrym zdrowiu i że lekarstwo pomogło mu
ogromnie, uspokajając go w czasie początku jego egzaminów. W dni, kiedy zapominała przygotować
remedium w wodzie, jej syn mogłby uczynić to sam, bo on doświadczył korzyści zastosowania środka.
Zdał egzaminy w maju i czerwcu, a wyniki były ogłoszone w czerwcu. 27 września matka telefonowała,
aby zgłosić, że jej syn kontynuował leczenie przez cały ten okres, aż do ostatniego dnia egzaminów.
Pacjent odbył rozmowę przez telefon. Brzmiała ona bardzo podniecono i raportował, że naprawa
rzeczywiście pomogła mu osiągnąć doskonałe wyniki ku radości rodziców, przyjaciół i rodziny. Od 27
marca 2017 roku nie miał żadnych lęków, stresu, ataków paniki lub krwawienia z nosa od lipca 2016 roku,
a także był uwolniony od przeziębienia i bólu gardła. Obecnie jest bardzo zadowolony z jego bieżących
studiów.
Świadectwo pacjenta:
Przed moimi ostatnimi egzaminami poczułem, że nie radzę sobie z presją. Miałem wysokie oczekiwania
wobec siebie, ale stres dołował moje poczucie własnej wartości. Moja mama poszła do lekarza, który
przepisał wibrośrodki dla mnie. Przed poczatkiem sesji egzaminacyjnej przygotowałem miksturę w wodzie
i natychmiast po jej spożyciu poczułem ulgę z jakichkolwiek napięć w moim ciele. Brałem łyk mikstury co
10 minut przez godzinę, przerwałem na 2 godziny, a potem powtarzałem ten cykl. Zanim spróbowałem
tego napoju, nie radziłem sobie fizycznie i mentalnie ze stresem na egzaminach. W ciągu 2 tygoni tej
terapii poczułem pozytywne efekty w moim ciele – byłem w stanie pracować dłużej bez stresu i patrzyłem
na problemy w inny sposób. W końcu osiągnęłem najlepsze wyniki, a mój sekret to mieszanka w wodzie.
Szczególnie chciałbym podziękować panu praktykowi, że dał mi okazję doświadczenia tego napoju i
pozytywnych efektów, które on miał na mnie i mój umysł.

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

 Profile Praktyków 
Praktyk 02090…India, Po odejściu ze służby rządowej w 2001 roku pragnął zanurzyć
się w osobistej sadhanie. Będąc gorącym wielbicielem Swamiego, często odwiedzał
Prashanti Nilayam. Podczas jednej z takich wizyt, kiedy przystąpił do zwyklego cyklu
studiów, stwierdził, że zamiast tego trwała 3-dniowa sesja wykładów o wibronice
prowadzona przez Dr JK Aggarwala. Natychmiast był przyciągnięty do tej
niesamowitej formy medycyny, ponieważ był już był zaangażowany w organizację
obozu medycznego w Kerali. Z gorliwym pragnieniem uczenia się tego systemu
zwrócił się do Dr Aggarwala. Po trudnym wywiadzie, wraz z innymi 12 kandydatami z
całego świata, zapisał się do programu szkoleniowego przy użyciu SRHVP.
Zanim uzyskał certyfikat po wibronice, prktyk otrzymał szkolenie w innych formach
leczenia alternatywnego, takich jak reiki, terapia magnetyczna,
naturopatia, ziołowe remedia i uzyskał tytuł MD po alternatywnej
medycynie. Po kilku miesiącach praktyki po wibronice, przyszło mu do
głowy, że nie może być lepszej formy terapii, niż ta osobiście
pobłogosławiona przez samego Pana. Czuł, że wolą Pana mogło być
służenie za pomocą wibroniki, a nie osobista sadhana w samotności.
Podczas jego następnej wizyty w aszramie, Swami przyjął list z
uśmiechem, w którym prosił Jego o błogosławieństwo, aby kontynuować
pełnoetatowo wibroniczną sewę. Od tego momentu praktyk z całą
serdecznością zaangażował się w tę sewę I był w bardzo dużej mierze
wynagrodzony prze Pana obfitością pacjentów.
Ponieważ praktyk był zalany pacjentami I musiał wykonywać te same kombo dla wielu pacjentów, to użycie
SRHVP było bardzo czasochłonne. Więc, z konieczności, on przedstawił nowy pomysł, aby zrobić remedia

6

dla wspólnych dolegliwości w 10ml plastikowych butelkach z kroplomierzem. Odkąd leczył wiele
powszechnie spotykanych problemów, wkrótce liczba tych butelek wzrosła. Więc jego stolarz stworzył
pierwsze wspólne pudełko dla kombo (patrz rysunek), podwajając dzisiejsze pudło 108CC!
W 2008 roku, napędzany silnym wewnętrznyv pragnieniem rozpowszechniać uzdrawiające wibrację
Swamiego na inne części Kerali, praktyk zwrócił się do państwowego rzecznika medycznego,
odpowiedzialnego za Szpital Sai w Kerala. Po pewnym początkowym oporze dostał zgodę na trzymanie w
szpitalu – kamień milowy dla wibroniki!
W 2010 roku on zorganizował pierwsze warsztaty AVP w Kerali, a następnie inne warsztaty szkoleniowe. W
rezultacie Kerala ma obecnie ponad 100 praktyków, którzy pozostają inspirowani swoimi wysoce
pozytywnymi wynikami. Od czasu do czasu czuje, że wyzwaniem dla niektórych wibropraktyków są opłaty
za programy szkoleniowe w innych formach alternatywnego uzdrawiania. Czuje, że ta niestabilność wynika
z braku osobistej sadhany w życiu codziennym. Prowadzi darmowe zajęcia z jogi I roli duchowości w opiece
zdrowotnej dla pacjentów i praktyków zarówno.
Pod przewodnictwem tego praktyka zespół wibropraktyków Kerali wyreżyserował wiele specjalnych
programów w dziedzinie prewencji I terapeutycznego uzdrowienia. Na przykład, oni stworzyli specjalny
pakiet wibroremediów dla różnych sekcji ofiar Endosulfanu w Kasaragodskiego okręgu. Napalony, aby
zrobić coś więcej dla wibroniki, praktyk wprowadził 3 wibrocentrów, otwartych codziennie. On takoż pełnił
funkcję redaktora miesięcznika „Wibronika Kerali” od trzech lat.
Praktyk leczył miriady pacjentów z powodu wszystkich rodzajów chorób, w tym niepłodności, uzależnienia o
alkoholu, problemów z tarczycą, włókniaków, torbieli, w tym torbieli jajników, upławów, problemóiii) z
miesiączką, łupieżu, łysienia, migren, prostaty, psychicznych problemów, hemoroidami, alergią, astmą,
zatokami, artretyzmem, oparzeniami słonicznymi, i rakiem. Eksperymentował z roślinami. Odkrył że
stosowanie CC1.2 Plant tonic w fazie wczesnego wzrostu roślin jest najbardziej korzystne dla nich. Jeśli
ten sam środek stosujemy do młodych sadzonek (mają jeden – dwa tygodnie), to wyniki są wspaniałe.
Mimo upośledzeń fizycznych wktutek starością, praktyk kontynuuje entuzjastyczne rozpowszechnianie
uzdraiwjących wibracji Swamiego dla potrzebujących w odległych częściach Kerali, a jednocześnie będąc
nadal aktywnym urzędnikiem w Organizacji Sai. Zainspirował młodszych praktyków, w tym rodzinę do
podjęcia wiodących ról w wibronice. Składamy hołd poświęceniu tego praktyka I modlimy się, aby jego
historia o nadzwyczajnej służbie była potężną inspiracją dla wszystkich praktyków!
Przypadki do publikacji :
 Rak gardła
 Niezdolność do uczenia się

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktyk 10602 …India rwycofała się ze swojej pracy nauczycielskiej w 2009 roku. W 1995 roku trafiła do owczarni
Swamiego I natychmias gorliwie zajęła się wszystkimi sferami służby
Sai, Bal Vikas, śpiew badżanów, nauka śpiewu wedyjskiego, medytacji i Jyoti
(lekkiej). Jest aktywnym członkiem grupy seva dal i Vidya Vahini wolontariuszem.
Jako jedyna wybrana z Maharashtrj na studia w dziedzinie wartości ludzkich i
otrzymała złoty medal.
ROd dzieciństwa miała pasję służęnia. Już w dziesięć lat pracowała dla swojego
ojca, doktora Siddha-Ayurvedic-Unani jako aptekarka. W 2008 roku, jako dorosła,
otrzymywała wibrośrodki na pzeziębienie i kaszel i w pełni wyzdrowiała już za
dwa dni. Pod wrażeniem osobistego doświadczenia, wkrótce przystąpiła do kursu
po wibronice. Z chęcią być instrumentem Swamiego, aby pomóc złagodzić
cierpienie wielu chorym wokół niej, ona ukończyła kurs w 2009 roku w Mumbai.
W ciągu najbliższych 5 lat aktywnie uczestniczyła w obozach zdrowotnych
wibronicznych, prowadzonych trzy razy w tygodniu.
Po przeniesieniu rezydencji do Chennai w 2014 roku, ona leczyła pacjentów w domu, a liczba ta stopniowo
rosła. Ludzie przychodzą do niej, gdy widzą, jak inni wokół nich poprawiają się za pomocą wibrośrodków.
Korzystając z regularnych programów Sai Sevy, ona używa wolny czas między zajęciami, aby wielbicieli
uświadomili znaczenie wibroniki. Wraz z innymi praktykami pracowała w obozach przez dwa tygodnie w
pobliskiej zatłoczonej okolicy.
Praktyk świeci radością, dzieląc się, jak Swami dał jej złotą okazję, aby służyć za pmocą wibroniki. To daje
ogromną satysfakcję, że ma możliwość oferować remedia błogosławione przez Swami, gdy ludzie
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przychodzą do niej i dzielą się swoimi problemami z nią. Doświadcza niezrównanej radości, widząc jak
szybko pacjenci odzyskują zdrowie.
Z powodzeniem leczyła wiele ostrich I chronicznych przypadków. Na przykład, 62-letni pan, mający
marskość wątroby był leczony alopatycznie, ale bez ulgi. Następujące kombo były podane i on wyzdrowiał
zaledwi w 3 miesiące brania tylko wibroremediów:
CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC4.11 Liver &
Spleen + CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1
Mental & Emotional tonic
W innym przypadku, 68-letnia pani z ostrym bólem w kościach I mięśniach przez 7 lat i bez ulgi przy
alopatii uzyskała 100% poprawy w ciągu 8 tygodni leczenia tym:
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic
#2. CC3.7 Circulation + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis
+ CC20.4 Muscles & Supportive tissue
Czesto używa z wielkim powodzeniem następujących środków takoż zrobionych z 108 Common Combos:
1. CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic uczynili
cuda dla jej pacjentów cierpiących na depresję, lęki lub frustrację.
2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic kiedy dodane do remediów na skórę, przyśpieszyli wyniki.
3. CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic pomogła wielu wokalistom w utrzymaniu gardła
czystego i wolnego od chrypki.
Jej praktyka pomogła na wiele sposobów. Z upływem czasu stała się bardziej współczująca wobec swoich
pacjentów. Odczuwa, że Swami posyła swoich pacjentów z problemami różnej natury, aby sprawdzić jej
zdolność do łączenia się z pacjentami I zrozumienia ich problemów. Jej intuicyjne zdolności wzrosły z
czasem I ona zawsze modli się o prowadzenie przed przepisaniem. Trwająca podróz wibroniczna była
jedną z nauki I doświadczenia miłości Sai na każdym kroku z lektryzującym efektem czuwania Sai bliżej
niej z każdym przechodzącym dniem.
Przypadki do publikacji :
 Martwica żeber
 Chroniczny ból brzucha

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktyk 11576…India służył ludzkości na wiele sposobów; był członkiem sztabu lotnictwa morskiego indyjskich
służb zbrojnych, w tym siłami strategicznymi. Po wycofaniu się z imponującej i
odznaczonej kariery wojskowej, kontynuował edukację w kilku renomowanych
uniwersytetach, zarówno w USA, jak i w Indiach. Poczuwając troskę o
potrebującyh, postanowił zaangażować się w służbę socjalną i zobowiązał się
wspierać upośledzonych. Niedawno ukończył w Nowym Jorku stipendium w
zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, badań i promocji
humanitarnych, społecznie istotnych projektów dla sektora korporacyjnego na
całym świecie. Zaangażował sie w projekty altruistyczne, odwiedzając lokalne
wioski z wieloma alternatywnymi metodami leczenia w dorobku: Sai
Sanjeevini, naturopatia, reiki, uzdrowieni praniczne I tetha, NLP, połączenie,
akupresura, Sujok, hipnoterapia i terapia dźwiękiem. W 2015 roku zdecydował
się studiować Wibronikę Sai w Puttaparthi I kwalifikowany jako AVP w
listopadzie z szybką promocją do VP w maju 2016 roku.
Czuje się błogosławiony, że prowadził I uczestniczył w obozach zdrowotnych raz w miesiącu z innymi
praktykami z Kerali w ciągu ostatniego roku. Miesięczne spotkania po wibronice w Kochi dają mu okazję
uczyć się i dzielić się doświadczeniem. Praktyk często podrożuje dla swojej pracy i zawsze trzyma zestaw
zdrowotny wibrośrodków przy sobie, aby służyć zawsze i wszędzie tam, gdzie jest potrzeba. Ma wielu
pacjentów, którzy żyją daleko i chętnie przygotowuje i wysyła remedia do nich. Zalec, aby wszyscy jego
pacjenci brali remedia w wodzie jako preferowanym nośniku dla wibracji. Cieszy się, że jest świadkiem
zachęcających wyników przy leczeniu zwierząt i roślin systemem wibronicznym.
Praktyk skutecznie leczył wiele przypadków chorób prsychicznych. Dla osób dotkniętych chorobą
psychiczną lub wszelkimi fromami lęku czy stresu, on stwierdził, że CC15.2 Psychiatric disorders będzie
niezawodnym, dającym momentalne i doskonałe wyniki. Cytuje przypadek 23-letniego inżyniera,
cierpiącego na ataki paniki, ciężką depresję, niską samoocenę i posępność przez ostatnie 3 lata. Był
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szczególnie skłonny do wszelkiego rodzaju przypadków. Młody człowiek odmówił wszelkiej pomocy
psychiatrycznej, ale zgodził się na wibroleczeniu. 5 sierpnia 2016 roku praktyk przepisał:
CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory
tonic…4rd w wodzie.
Po trzech dniach ojciec zauważył 25% poprawy jego nastawienia, a po tygodniu było oczywiste, że chłpak
odzyskał gorliwość i zaczął uczestniczyć w rozmowach kwalifikacyjnych. Dawka została zmniejszona do 1rd
po 3 tygoniach, a następnie do 1rt po kolejnych 7 tygodniach przed przerwaniem leczenia po miesiącu. Od
kwietnia 2017 roku radzi sobie bardzo dobrze. Mając dobrą pracę, cieszy się życiem w Kanadzie.
Praktyk zachęca do introspekcji, aby odkryć I wykorzystać wewnętrzne zdolności uzdrawiania w każdym z
nas, podkreślając duchową naturę wszystkich uzdrowień. Podkreśla znaczenie dyscypliny w braniu
przepisanej dawki I przypomina pacjentom, aby brali remedia z modlitwą i wiarą.
Dążenie do ‘Kochania wszystkich, służenia wszystkim’, i wibropraktyka stymulują w nim wspaniałe uczucia
boskości. To jest główny powód, że przesał stosować wszystkie inne terapie wkrótce po tym, jak zanurzył się
w wibronice Sai. Z przyjemnościa odkrywa, że dzięki tej sewie jego umysł stopniowo się rozpuścił, więc
coraz bardziej, niezależnie od tego, co rozpozna – zdarzenie, osoba, miejsce lub rzecz, nie wywołują w nim
ani osądzenia, ani uprzedzenia. Uważa za najważniejszyj cel w życiu – osiągnięcia równowagi we
wszystkim, a więc on czuje, że wibrosewa jest naprawdę skuteczną sadhaną w osiągnięciu celu.
Przypadki do publikowania :
 Cukrzyca
 Niedoczynność tarczycy

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

 Kącik odpowiedzi 
1. Pytanie: Moja pacjentka powiedziała mi, że tylko trzymanie leków w kieszeni piersiowej wydaje się daje
jej znaczną ulgę dla szczególnego objawu. Czy są jakieś inne raporty w tej sprawie?
Odpowiedź: Tak, niektórzy pacjenci informowali, że trzymanie buteleczki blisko ciała dało im niemal taką
sama ulgę, jak branie leku doustnie. Dzieje się tak w przypadku bardzo wrażliwego pacjenta, który jest
wrażliwy na te subtelne wibracje, więc może wchłonąć te energie jedynie przez bliskość do nich. Ten efekt
zależy całkiem od indywidualnego odbiorcy.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Pytanie: Mój pacjent od wielu lat cierpiał na ropniaka. Ja przepisałem jemu kombo CC15.1 Mental &
Emotional tonic + CC19.5 Sinusitis, które, jak mi się wydaje, w tej sprawie nie pomogły. Czy jest na ten
temat sugestja?
Odpowiedź: Ropniak to gromadzenie zarażonych płynów w jamie, głównie płuc. Zalecamy podanie tych
kombo CC19.3 Chest infection chronic + CC19.6 Cough chronic, a CC15.1 Mental & Emotional
tonic można w razie potrzeby dodać. Ponieważ jest to przewlekła choroba, leczenie może trwać długo.
Również, stosowne zmiany w stylu życia, zwłaszcza dieta i zmniejszenie posiłków w nocy są konieczne.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3
3. Pytanie: Miałem kilka butelek z remediami razem z pudełkiem 108CC w blaszance, myśląc, że te puszki
dostępne na rynku są wykonane z aluminium. Niedawno odkryłem, że te puszki przyciągają magnesy. Czy
istnieją wskazówki, że nie wolno przechowywać remedia wewnątrz lub blisko metalowego pojemnika?
Odpowiedź: Generalnie, nie spodziewamy się remedia wewnątrz metalowych pudelek mogą być
uszkodzone. W ten sam sposób, spodziewamy się, że kombo będzie w porządku, gdy jest chronione w takim
metalowym pudełku. Ale nie wolno trzymać samych pigułek w pudełku metalowym. Jednak, będzie mądrym
chronienie waszej SRHVP z dala od tych metalowych pudełek.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 4
4. Pytanie: Czy drgania w porusającym się samochodzie/pociągu mogą uszkodzić remedia? Podobnie, czy
podróż samolotem zmeni ,środek?
Odpowiedź: Mechaniczne wibracje w poruszających się pojazdach nie powinny wpływać na remedium.
Jednak, elektromagnetyczne promieniowanie w samolocie jest zupełnie inna opcją, ponieważ
gromieniowanie może zneutralizować uzdrawiające wibracje w remediach. Dostateczna ochrona jest
stworzona w remediach, ponieważ do każdej z butelek 108CC dodano środki chroniące od promieniowania.
Niektórzy praktycy chronią remedia i pudełko 108CC, owijając je folią aluminiową o wysokiej jakości. Jednak,
należy uważać, aby nie używać ponownie tej samej folii, bo to może spowodować drobne pękania.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 5
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5. Pytanie: Czy są jakieś porady dla prktyków, aby zachować ich motywację do kontynuownia wibrosewy?
Odpowiedż: Niezależnie od przeszkod i trudności, poczucie osobistego wzrostu duchowego za pomocą
sewy lub innej praktyki duchowej jest motywującą siłą w sobie. Generalnie, wykonanie wibrosewy zapewnia
naprawdę poważnym I oddanym praktykom dostatecznie energii, aby kontynuować. Jednak, są okoliczności,
które sprawiają, że praktycy sa zmartwieni.
Wiemy, że nowi praktycy czasami czują się odizolowanymi i to tłumi ich entuzjazm. Podjęliśmy więc wiele
kroków, aby rozwiązać ten problem. W ramach najnowszego program mentorskiego nowy praktyk otrzymuje
mentora, który zapewnia wsparcie indywidualne. Starsi praktycy, którzy nie czują się tak pewni, mogą
zapisać się do tego programu takoż. Nasze naciski na spotkania I rozmowy konferencyjne lokalnych
praktyków nie tylko pomagają utrzymywać kontakt z innymi, ale takoż wyjaśniają wątpliwości uczestników.
Piszcie na healerInfo@vibrionics.org po dane kontaktowe innych praktyków w waszej okolicy, aby regularnie
z nimi kontaktować. Praktycy z USA i Kanady mogą pisać bezpośrednio do swojego koordynatora pod
adresem healerInfo@us.vibrionics.org.
Kiedy praktycy nie widzą wyników zgodnie z ich oczekiwaniami lub zaczynaja leczyć skomplikowne
przypadki, w stosunku do których nie mają pewności siebie (czasem brakuje wiedzy) zespół
na comboQueries@vibrionics.org jest zawsze gotowy do udzielania pożytecznych porad.
Często słyszymy, że niektórzy praktycy po prostu nie mają wystarczająco pacjentów. W takich sytuacjach
sugerujemy leczenie roślin i zwierząt. Udostępnianie konsultacji przez telefon/skype pomoże w sprawie
przyciągnięcia pacjentów.
Przede wszystkim, abyśmy skupili się na wibrosewie, istotnym jest utrzymywanie innych praktyk duchowych,
takich jak medytacja, japa, bhajan, śpiew, uczestnictow w satsangu studiowanie i czytanie literatury
duchowej.

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


Boskie słowa Mistrza Healerów 
“Przekonaj się, że życie nie może trwać długo bez innych służących i twojego służenia innym.
Mistrz-sługa, rządzący-rządzony, guru-uczeń, pracodawca-pracownik, rodzice-dzieci, wszyscy oni
sa związani przez wzajemną służbę. Każdy jest sewakiem. Rolnik i robotnik, któremu służycie,
produkują swoimi narzędziami jedzenie i odzież jako ich służenie wam. Pamiętajcie, że ciało, z
kompleksem zmysły-umysł-mózg zostało wam przyznane, aby używać dla pomocy bezradnym.
Sewa jest najwyższym szlakiem oddania, który zwycięża w walce o Łaskę Boga.”
…Sathya Sai Baba, “Equipment for Service” Discourse, 21 November 1986
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Duża część wody, którą pijemy, jest wydalana z moczem. Minimalna część jej staje się żywą siłą.
Stąd, natura jedzenia i wody, którą wchłaniamy, decyduje o naszym charakterze. Tylko kontrolując
jakość naszego jedzenia i wody możemy osiągnąć Boskość. Dlatego mówi się, że jedzenie jest
Bogiem. A marnowanie jedzenia jest marnotrawieniem Boga. Nie marnuj żywności. Jedz tylko to,
czego potrzebujesz i upewnij się, że jest ono satwiczne. Rozdaj nadmiar żywności potrzebującym.”
…Sathya Sai Baba, “Teachings of Bhagawan Sri Sathya Sai Baba – volume 1”
https://www.sathyasai.org/publications/TeachingsOfBSSSB-Vol01.html

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

Ogłoszenia 
 France Dordogne: Odświeżający seminar i AVP warsztat 3-4 czerwca 2017 kontakt Danielle
na trainer1@fr.vibrionics.org
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 India Puttaparthi: AVP Warsztat 10-14 lipca 2017, kontakt Lalitha na elay54@yahoo.com lub telefon na
08555-288 377
 India Puttaparthi: AVP Warsztat 18-22 listopada 2017, kontakt Lalitha na elay54@yahoo.com czy
telefun na 08555-288 377
 India Puttaparthi: SVP Warsztat 24-28 listopada 2017, kontakt Hem na 99sairam@vibrionics.org

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

Dodatek
1. Wskazówki zdrowotne
Woda I zdrowie Część-3 – Czysta naładowana woda, naturalny sposób!
Widzeliśmy już1 ,że nasze ciała są przeważnie wodą, która ma wielką pamięć. Powinniśmi mieć odpowiednie
dzienne spożycie wody, aby mogliśmy pić powoli, spokojnie i miłośnie, aby być nawodnionym, energicznym i
wolnym do chorób. Dlatego nasza pitna woda powinna być dostępna do picia, aby chronić naszą energię
życiową.
Zmniejszenie globalnego zaopatrzenia w wodę! Szacuje się, że jedna piąta ludności świata żyje w
obszarach o niewystarczającej ilości wody, a jedną czwartą spotyka niedobór czystej wody. Nawet jeśli woda
jest, może być niezdatna do picia lub jest daleko od porzebujących. Woda destylowana jest pozbawiona
minerałów, a picie jej nie jest wskazane, bo szkodzi zdrowiu. Butelkowa mineralna czy oczyszczona może
dać nam czystą wodę, pozbawioną fizycznych zanieczyszczeń, ale może nie mieć siły życiowej, a nawet nie
zaspokoić naszego pragnienia. Zobaczmy kilka prostych sposobów uzyskania I przechowywania czystej
wody oraz jak naładować naszą wode osobiście!
1. Potencjał metali do oczyszczenia
Przechowywanie wody w naczyniach z miedzi i srebra upomniano w starożytnych tekstach Ajurwedy jako
służące oczyszczeniu. W tym zakresie przeprowadzono badania miedzi i srebra oraz wiele informacjin jest
obecnie dostępne dla praktycznego stosowania dla żywności i higieny, dezynfekcji wody i powietrza
gojenia ran i sanacji powierzchni3.
2. Woda z naczyń miedzianych – nektóre badania7
Badania amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia odkryły, ujawniły, że miedziany garnek oczyszcza
zanieczyszczaną przez drobnoustre wodę. Ostatnio Agencja Ochrony Środowiska w USA zarejestrowała
miedź jako jedyny trwały materiał, który zabija bakterie, mogące zagrażać ludzkiemu zdrowiu.
Stwierdzono, że zawartość miedzi w wodzie w doniczkach miedzianych mieści się w granicach
dopuszczalnych 2mg/litr ustalonych przez WHO. Zgodnie z badaniami WHO, głównym czynnikiem jest to,
że w ilościach powyżej 2.5mg/litr miedź powodowałąby niepożądany gorzki smak wody, na wyższych
poziomach, wpływa również na kolor wody.
3. Woda z naczyń miedzianych – Eliksir!8-13
Zgodnie z tradycyjną mądrością, woda trzymana w naczyniu miedzianym przez co najmniej cztery
godziny, ale korzystniej przez noc, uzyska pewną jakość, która jest bardzo dobra dla zdrowia i energii w
ogóle oraz dla wątroby w szczególności. Miedź ionizuje, pobudza i równoważy pH wody, czyniąc ją żywą.
Ta woda jest naturalnym przeciwutleniaczem I łatwo wchłania się komórkami i wzmacnia uwodnienie.
Jedna lub dwie szklanki tej wody na pusty żołądek rano będzie miało działanie detoksykacyjne.
Ajurweda stwierdza, że ta woda ma zdolność równoważyć wszystkie trzy doshas - Vata, Pitta, i Kapha,
podstawowe elementy ciała. Ona nie tylko zabija szkodliwe barkterie i daje ulgę przewodowi
pokarmowemu, ale takoż redukuje zapalenie żołądka, dba o wrzody, zaburzenia oddechowe i zapalenie
stawów, tonuje serce, mieśnie i tkanki.
4. Pij wodę z mądrością z miedzienych naczyń6,12,13
W ciągu dziennego spożycia wystarczy wypić tę wodę raz wcześnie rano i wieczorem, aby uzyskać ilość
miedzi potrzebną dla organizmu (około 1.2 mg na dobę). Powinniśmy nadal pić tę wodę przez trzy
miesiące , a następnie przestać ją pić przez miesiąc, aby usunąć wszystkie możliwe nadwyżki miedzi
osadzone w ciele. Cykl ten może trwać przez całe życie dla uzyskania najlepszych korzyści zdrowotnych.
Ajurweda nie popiera picie wody (czy jedzenie) w pozycji stającej. Zaleca się, aby woda pitna zawsze była
letnia. Jeśli pijesz zimną wodę, to ona będzie potrzebować ogrzania do temperatury ciała, co wymaga
większego dopływu krwi do układu trawienia. W ten sposób zmniejszy się dopływ krwi do mózgu I serca,
co jest szkodliwe dla zdrowia.
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5. Woda ze srebrnych naczyń12,14-16
Badania wykonane bakteryjnych patogenach jilitowych, obserwujących wpływ wody przechowywanej w
pojemnikach srebrnych,ujawniły wyraźny potencjał srebrnych pojemników do dezynfekcji wody. Według
ekstpertów, żaden mikroorganizm nie był w stanie pozostać przy życiu dłużej ponad sześć minut po
wystawieniu na działanie srebra koloidalnego NASA przyjęła rosyjską metodę oczyszczania wody przy
użyciu jonizowanego srebra, która jest nie tylko łatwiejsza, ale bardziej skuteczna i erektywna.
Według Ajurwedy, woda brana naczyniach cłodzi ciało, kontroluje pitta dosha i wzmacnia układ
odpornościowy i może być stosowana codziennie.
6. Woda z mosiądzu17-18
Niektóre eksperymenty przeprowadzone przez mikrobiologów z Wielkiej Brytanii pokazują, że woda
przechowywana w misiężnych naczyniach zapobiega chorobom przenoszonym drogą wodną, bo bakterie
mniej rozwijają się w tych garnrkach. Skoro misiądz jest stopem miedzi (70%) I cynku (30%), to woda
oczyszczana przez miedź. W krajach rozwijających się można uniknąć tych chorób, gdyby ludzie
przełączyli się do stosowania naczyń z zosiądzu dla wody pitnej.
7. Delikatne czyszczenie metalowych naczyń19-20
Miedź, mosiądz I srebro powinny być czyszczone codziennie, łagodnie po prostu pocierając cytryna lub jej
sokiem z pastą, albo bez soli czy pasty tamaryndowej. Po pół minuty umyj czystą wodą. W tych
naczyniach używaj grubej skrobaczki. Istnieją inne metody, możliwe do zbadania.
8. Woda z glinianych garnków 12,13,15,21-22
Picie zimnej wody z czystych glinianych doniczek ma odświeżający ziemisty smak i korzyści zdrowotne,
jakie oferuje. Jest bardziej odpowiednie dla gorących lat. Gliniane donice nie tylko chłodzą wodę w wyniku
odparowania i zbliżają ją do temperatury ciała w ekstremalnych temperaturach, ale takoż zapewniają
naturalne gojenie się z elementami ziemi. Jest to unikalna, naturalna jakość tych porowatych doniczek,
których żaden pojemnik nie dostarcza. Naturalna glina (alkaliczna) oddziłuje z kwasowością wody i
zapewnia właściwy bilans pH. W ten sposób woda pomaga ograniczyć kwasowość i daje ulgę w
problemach żołądkowych. Ta woda, w przeciwność do wody lodowej, jest łagodna dla gardła. Ona może
być rozgrzewana, zwłaszcza przed piciem na pusty żołądek, wcześnie rano. Garnki są dostępne, a jedyna
konserwacja polega na utrzymaniu czystości naczynia, delikatnie myjąc pędzlem bez mydła co dwa dni.
Jeśli gliniane garnki nie są dostępne, lepiej używać pojemników ze stali nierdzewnej (a nie plastikowych).
9. Woda poddana nasłoniecznieniu13,23-26
Ekspozycja na słońce poprawia jakość wody. Według niektórych eksperymentów, woda trzymana w
niebieskich butelkach ze szkła kobaltowego I nasłoneczniana przez 20 minut lub w sztucznym świetle
przez godzinę mogłaby usunąć bakterie lub wirusy. Potem można ją dobrze wstrząsnąć, aby pobudzić.
Powinna być zamknięta niemetalową osłonką, aby chronić przed kurzem i innymi cząstkami. Mozna badać
I eksperymentować, tworząc słoneczną wodę w szklanych butelkach, według porad w linkach.
10. Odświeżanie wody z kranu8,27
Woda z wodociągu przechodzi process oczyszczania przed dostarczeniem do domów i zawiera naturalne
minerały. Ale pochłania wiele negatywnych wpływów, a jej struktura molekularna ulego zakłóceniu
podczas podróży do naszych domów przez wiele zakrętów i skrętów w rurkach ołowianych i plastijowych.
W krajach tropikalnych, takich jak Indie, może zbierać szkodliwe bakterie. Podczas gdy woda pamięta
zanieczyszczenia, ma również sposób na powrót do pierwotnigo stanu. Jeśli zostawimy w spokoju wodę z
kranu na godzinę, negatywność sama się cofnie. Utrzyanie wody w otwartym garnku przez 24 godziny
(albo gotowanie przez 20 minut) pomaga uwonić chlor a woda staje się bardziej smaczna. Woda z kranu
może być gotowana, chłodzona lub oczyszczana za pomocą filtrów i odpowiednio przechowywana.
11. Forma naczyń ma znaczenie12,28
Idealnym kształtem naczynia do pitnej wody byłby tradycyjny sferyczny lub eliptyczny, ponieważ jego
napięcie jest mniejsze. Taki kształty tworzą własny wir, wspierając ciągły ruch energetyczny wewnątrz, a
zatem woda czy inny płyn przechowywany w nich utrzymuje siłę życiową.
12. Strukturalna woda jest niesamowita!26,28-30
Stojąca woda może zepsuć się I odebrać niepożądane energie. Naturalnie płynąca woda ma dobrze
rozwinięte warstwy i nazywana jest strukturalną wodą. Badania wykazały, że woda z Gangesu jest
naturalnie zbudowana i niesie sygnaturę strukturalnej wody znajdującej się w komórkach.
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Sposoby zasilania wody I strukturyzacji: Można znaleźć kilka metod od prostych do złożonych w różnych
miejscach do budowy wody. Podręcznik wibroniki dla starszych wibropraktyków podaje metodę
strukturyzacji wody w swoim dodatku A5.dix A5. W iednym z badań wynikło, że mieszanie wody łyżką
zwiększa energię wody lepiej niż urządzenie strukturyzacyjne. Można mieszać wodę, zarówno z ruchem
wskazówek zegoara, jak i w przeciwnym kierunku przez kilka minut, aby utworzyć wir. Ważne jest
świadome łączenie z wodą a nie szybkość mieszania. Można dalej ładować, mieszając ją w postaci “8”,
lub pisząc symbol nieskończoności ∞ , który jest geometryczną reprzentacją niekończącej się i wiecznej
natury energii. Ten proces oczyści wodę od wszelkich niepożądanych wspomnień zanieczysczeń/energij,
które może mieć, i wyostrzyć ją do otrzymania tylko korzystnej energii z nieskończonego kosmosu.
Stwierdzono ponadto, że pobudzanie wody przez dźwięk o częstotliwości 432Hz miało największy wpływ i
okazało się najlepszą metodą strukturyzacji wody. Te badania mówią, że jeśli dźwięk ma tak głęboki wpływ
na zwiększenie energii wody, to uzdrwaiwjące dźwięki wywarłyby równie głęboki wpływ na ludzi, którzy są
przeważnie wodą30.
13. Używanie wibroniki dla oczyszczania i naładowania wody
W celu usunięcia zanieczyszczeń, w tym trujących chemikalii, urazów i negatywnych energii z wody,
można stosować następujące remedia:
CC10.1 Emergencies, CC15.1 Mental & Emotional tonic or CC17.2 Cleansing if using 108CC box
NM6 Calming, NM25 Shock, SM1 Removal of Entities, SM14 Chemical Poison or SM16 Cleansing
używająć SRHVP
Aby naładować wodę dla budowy odporności można użyć:
CC12.1 Adult tonic from 108CC box or SM2 Divine Protection, NM86 Immunity, or SM26 Immunity przy
użyciu SRHVP
Notka: Tylkko niemetaliczne pojemniki należy używać dla wszystkich wibrośrodków.
14. Ładowanie wody metodą Sai – Miłość I śpiewy!
Możemy oczyścić i ukształtować nie tylko wodę na zewnątrz nas, ale takoż w naszych komórkach przez
milczenie i modlitwy przez jakiś czas i świadomie łączać się ze Stwórcą i Jego tworzeniem. Możemy też
świadomie przekazywać uzdrawiające dźwięki do wody wszędzie tam, gdzie jesteśmy przez intonowanie
lub przebywanie w przesztrzeni rozbrzemiewającej wibroremediami. Woda w naszych komórkach jest
konieczna dla naszego zdrowia, musi być czczona i utrzymana z miłością do naszej dyspozycji; ona
rozprzestrzenia wibracje miłości wokół nas.
Sri Sathya Sai Baba dostarczył czystą wodę po standardach WHO milionom ludzi w południowych Indiach
do ich progu z wielką miłością. Ustanowienie instalacji oczyszczających wodę dla dostarczenia jej setkom
wsi odbywa się zgodnie z zasadą przewodnią „Miłuj wszystkich służ wszystkim”. W tych wioskach problem
z bólem stawów I bólów ciała praktycznie znikły, a przeziębienia i inne dolegliwości znacznie się
zmniejszyły. Projekt stopniowo rozciąga się na cały kraj2.
Referencje I linki.
1. Sai Vibrionics Newsletter tom 8 wydanie 2
2. http://sailoveinaction.org/project/DRINKING-WATER-DEFLUORINATION
3. http://www.academicjournals.org/article/article1380626432_Varkey.pdf
4. http://www.mercola.com/article/water/distilled_water.htm
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312355/
6. http://www.wholesomeayurveda.com/2017/02/27/correct-way-to-drink-water-copper-vessels-healthbenefits/
7. http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/copper.pdf
8. http://isha.sadhguru.org/blog//lifestyle/health-fitness/treat-yourself-to-a-copper-detox/
9. http://www.dailyayurveda.com/blog/5-amazing-health-benefits-of-drinking-water-out-of-a-copper-vessel
10. http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/10-benefits-of-drinking-water-from-a-copper-vesselp214/
11. https://www.vasantihealth.com/copper/
12. https://www.mygov.in/sites/default/files/user_comments/Health_Tips_latest%20pdf.pdf
13. http://naturalwaysofliving.blogspot.in/2010/04/which-water-is-best-for-drinking.html
14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25145073
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15. https://www.quora.com/What-difference-does-it-make-if-I-drink-water-stored-in-a-stainless-steel-silvercopper-clay-or-glass-jug
16. http://www.space.news/2016-06-06-nasa-open-to-using-silver-treated-water-in-space-despite-fdaopposition.html
17. http://www.nature.com/news/2005/050404/full/news050404-14.html
18. http://globalvarnasramamission.blogspot.in/2014/05/use-of-copper-and-brass-way-to-good.html
19. https://anubhavati.wordpress.com/2010/09/28/5-minutes-to-sparkle-your-silverware-and-keeping-themthat-way/
20. htp://www.boldsky.com/home-n-garden/improvement/2013/tamarind-uses-cleaning-032137.html
21. https://vaishali2013.blogspot.in/2016/02/healing-power-of-clay-pot-water.html
22. http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/health-benefits-of-water-matka-clay-pot-k0417/
23. http://www.instructables.com/id/Miraculous-Solar-Charged-Water/
24. http://www.robinskey.com/blue-solar-water/
25. https://hubpages.com/health/Health-Benefits-Of-Water-Blue-Water
26. Vibrionics Manual for Senior Vibrionics Practitioners, Appendix A-5
27. http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coralclub/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf
28. http://www.spiritofmaat.com/feb11/water_structuring.pdf
29. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/01/29/dr-pollack-on-structured-water.aspx
30. https://www.youtube.com/watch?v=Cm0l9O5E4YM

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Hołd dla naszych tłumaczy
Poświęcamy i upamiętniamy ten rozdział niektórym z naszych wysoko postawionych praktyków, którzy
bezustannie tłumaczą nasze wibrobiuletyby (I inne materiały) z języka angielskiego na język ojczysty. To
nasza serdeczna modlitwa, że czytelnicy czerpią inspirację z tych przykładów bezinteresownego i
nieustannego dążenia do nadania niezwykłej wartości misji Wibro Swamiego.
Praktyk 00723…Bosnia (Chorwacja/Bosnia) tłumaczy biuletyn Wibronika Sai od
samego początku 2010 roku. Zanim jeszcze stała wibropraktykiem, zaczęła
tłumaczyć różne książki o wibronice, na przykład poradniki i podręczniki. Uważa,
że jest to naprawdę cenne doświadczenie dla niej. To dało jem możliwość
nauczyć się wiele o różnych chorobach, ale co najważniejsze, nauczyła się
wiele na temat zdrowia. Według jej własnych słów „Dzięki moim
doświadczeniom przy tłumaczeniu, zostałam również praktykiem i mam
nadzieję, że będę mogła służyć Bhagawanowi jeszcze przez ten Jego Boski
instrument jeszcze więcej.
Practitioner 01620…France (French) była aktynym tłumaczem od 2012 roku.
Będąc atestowanym nauczycielem wibroniki, ona tłumaczy wstęp ima
teriał naukowy, a takoż aktualne biuletyny. Praktyk uważa, że lepiej jest
być zdolnym przyswoić i docenić treść w każdym biuletynie jako
bezpośredni skutek spędzania dużej ilości czasu tłumacząc materiał. Co
więcej, za każdym razem, kiedy ona tłumaczy biulety, to czuje jakby była
przenoszona do Prashanti Nilayam. Częścią, którą ona najbardziej cieszy
podcza tłumaczenia biuletynów są Profile Praktyków. Ona uważa, że to
zapewnia jej cenione towarzystwo ludzi równych rangą, choć bez
bliskości fizycznej. Wyraża najgłębszą wdzięczność Swami za to, że
ofiarował jej tę sewę.
Praktyk 02713…Austria (Niemcy) od 2006 roku jest aktywnym praktykiem i
przetłumaczyła wszystkie biuletyny od samego początku. Uważa
tłumaczenie biuletynów zarówno jak dokonanie i wyzwanie. Praktyk jest
wypełniona ogromną wdzięcznością do Swamiego za to, że pozwolił jej
odgrywać niewielką rolę w Jego rozwojowej Misji. Podczas intensywnego
I medytatywnego procesu tłumaczenia ona odczuwa Jego obecność,
ciągle przypominając jej z miłością i wielką klarownością, że On jest
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ostatecznym Wykonawcą. Jej słowa: “Każdy biuletyn jest świadectwem Jego bezwarunkowej Miłości dla
całej ludzkości. Chciałabym zakończyć jednym z moich ulubinych cytatówm Mistrza Uzdrowiciela: ‘Głowa
w lesie, ręce w społeczeństwie’.
Praktyk 03108…Greece (Grecja) mająca kwalifikację AVP z Puttaparthi we wrześniu 2013 roku, doświadczyła
wielu cudów u swoich pacjentów, w rodzinie i u siebie. Dwa latat temu,
kiedy zaczęła tłumaczyć biuletyny, uznała, że jest to ciężka praca, bo
trzeba być bardzo precyzyjnym w sprawie chorób i czasami istnieje
potrzeba starannego badania, aby dokładnie zrozumieć całą sprawę.
Niemniej jednak odczuwała, że to doświadczenie było naprawdę
błogosławieństwem. Według niej “Po odrobienie praktyki odczuwasz, że
weszłeś jeszcze bardziej do świata wibroniki. To nie tylko dzielenie się
przypadkiem, ale bardziej jak uczestnictwo w całym prociesie.
Skupiając się godzinami na biuletynie, lepiej rozumiesz jak działa ten
cudowny świat. I oczywiście to świetny sposób, aby dowiedzieć się
więcej, bo każdy przypadek jest wyjątkowy. Korzystam z doświadczeń
innych praktyków w celu poprawy leczenia. Więc, moja rada: “Każdy
biuletyn cest wyjątkowy I musi być czytany raz po raz”.
Praktyk 01588…Italy (Włoski) wyszkolona w 2000 roku, wkrótce zaczęła pisać
książki Soham o Naturalnym uzdrawianiu, poruszając się w podręcznikach
po wibronice i zagłębiając się w biuletynach, począwszy od pierwszego
wydania opublikowanego we wrześniu 2010 roku. Jej ulubiona część
biuletynu to ‘Historie przypadków z użyciem kombo’. Czytając o
niesamowitych uzdrowieniach z tak wieliu chorób, umocniła swoją wiarę,i
zaufanie do niezwykłych mocy Mistrza Uzdrowiciela, naszego ukochanego
Pana Śri Sathya Sai Baby. Ona przłożyła nasze wideo “Czy są wibracje?”
na włoski I okazało się, że jest to przeżycie oświecające. Mówi “Wyrażam
szczerą wdzięczność Swami I oczekuje więcej tłumaczenia w przyszłości”.

Praktyk 02779…Japan (Japonia) tłumaczył nasze biuletyny od ich powstania.
Osobiście uważą, że dużo skorzystał z wibronicznej sewy. Ona pomaga mu
jego praktyce poprzez zwiększenie jego wiedzy na temat terminów
technicznych i zaostrzenia jego umiejętności tłumaczeniowych. Przede
wszystkim, wywarła ona silną inspirację od doświadczeń praktyków, słów
Baby, i doktora Aggarwala mentorstwa. Praktyk relacjonuje: „Wierzę, że ta
sewa jest tak naprawdę taką Boską łaską, że obdarowuje nas duchową
energią i wytrzymałością, abyśmy mogli nieustannie zmierzać naprzód ku
temu celowi.”

w

Praktyk 02150…Poland (Polski i rosyjski) aktywnie
tłumaczy materiały po wibronice na język polski od 2001 roku. Kiedy nasz
rosyjski praktyki 00004…Canada, który tłumaczył wszystkie biuletyny do grudnia 2015
roku, nie mógł tłumaczyć z powodu innych zobowiązań, przejął tównież rosyjskie
wiadomości. Uważa, że sewa w postaci tłumaczeń szczególnie pożyteczna w
utrzymaniu go na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami w wibro oraz z
wydarzeniami w sferze wibroniki na całym globie. Czerpie dzienną inspirację
czytając codziennie myśli I cytaty Swamiego. Mówi „jestem bardzo szczęśliwy,
że Swami zrobił mnie narzędziem Jego pracy.”
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Praktyk 02308…Slovenia (Slowenia) od 15 latn prkatykowała wibroterapię. Od
pozątku podjęła się tłumaczenia wszystkich materiałów z badań I oczywiście
przetłumaczyła wszystkie biuletyny. Uważa, że wibropraktyka I tłumaczenie są
obopólnie korzystne, I ona wyraziła uznanie i wdzięczność za oba rodzaje zajęć.
Jej inspiracja do sewy przyszła, gdy podczas darszanu Swami głęboko spojrzał
w jej oczy. To zmieniło jej życie w szczere służenie i poświęcenie uzdrowieniu I
pomaganiu innym, zwłaszcza za pośrednictwem Wibroniki Sajego.

Praktyk 02678…Spain (Hiszpania) rozpoczął niebiańską podróż w grudniu
2016 roku w wieku 81 lat. W 2003 roju rozpoczął swoją wibropraktykę i
odegrał kluczową rolę w tłumaczeniu podręczników, modułów szkolenia i
wszystkich biuletynów na hiszpański od 2009 roku. Bardzo jego brakuje!

Praktyk 11567…India (Telugu) przez ponad rok koordynował pracę i tłumaczył i biuletyny na Telugu. Czuje się
błogosławiony i uprzywilejowany wykonywać tę pracę, ponieważ czuje, że tak faktycznie pomaga tym
pacjentom, którzy chcą używać wibroremedia, ale nie potrafią zrozumieć tej metody uzdrawiania ze
względu na ograniczenia językowe. Wykonując tę pracę, wielokrotnie doświadczała boską asekurację
Swamiego. “Jeśli wykonasz moją pracę, zajmie się twoją pracą”. Jest wspierany w tej pracy przez
Praktyk 15568…India która jest nowym i gorliwym dodatkiem do naszej rodziny
wibronicznej. Uważa, żę praca tłumaczeniowa jest naprawdę inspirująca i
pomocna jej osobiście; na przykład poznała Ho'oponopono, która pomaga jej
ogromnie w życiu codziennym. Czuje, że łączy się ze Swamim podczas
tłumaczenia rozdziału, "Boskie Słowa Mistrza Uzdrowiciela”, i wyraża
wdzięczność dla Niego za tę sewę.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. AVP warsztat w Puttaparthi 17-21 Marca 2017
Pierwszy AVP warsztat w 2017 roku w Puttaparthi
został przeprowadzony przez doświadczonych
nauczycieli 10375 & 11422 od 17th do 21st marca dla
pięciu uczestników ze stanów Kerala, Tamil i
Telangana.
Uczestnicy zostali uważnie wprowadzone w rdzeń
zawartości każdego z rozdziałów podręcznika dla
AVP popartego przykładami praktycznymi.
Uczestnicy wykonywali praktycne ćwiczenia, aby
pracować z pacjentami, rejestrować dane pacjentów,
robić remedia, i przygotować historię uleczonych
przypadków. Znaczenie system mentorskiego
wyjaśniono wraz ze znaczeniem szybkiego raportu
miesięcznego według formatu podanego w
przysiędze przed Swami. W ciągu 6 dni odbyły się intensywne interaktywne sesje skype z doktorem
Aggarwale, włączając przeddzień kursu. On kierował ich na właściwe podejście do praktyki I jak radzić
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sobie z pacjentami ze współóczuciem i zrozumieniem bez narażania się na niespodziewane lub
niepokojące skutki leczenia. Podzielił się też swoimi pięknymi doświadczeniami z Swamim I wskazówkami,
które otrzymał od Uzdrowiciela i Kierującego Światła dla wszystkich praktyków. Nauczyciele odczuli, że
takie interakcje skype dały im dodatkowe informacje i odpowiedzi na wiele ptther information and the
students’ many queries were answered.
Wszyscy uczestnicy zdali egzamin świetnie I zostawili Puttaparthi ze zdecydowaną determinacją i
entuzjazmem, aby rozpacząć swoją podróż w Wibronice Sai.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Spotkanie praktyków w Hyderabad w Indiach – 26 marca 2017 roku
Wszyscy 14 aktywnych praktyków z Hyderabad uczestniczyli w interaktywnym spotkaniu, u
gospodarza Praktyka00123 26 marca 2017 roku. Uczestnicy podzieliły się doświadczeniami z kombo.
Gospodarz powtórzył, że podczas swojej 22-letniej podróży z
wibroniką miał wiele lekcji, które on streszczył na korzyść
grupy. Służenie bez żadnych oczekiwań I nagród I leczenie
pacjentów z miłością i szczerością były najważniejsze.
Musimy być gościnni, mili i tolerancyjni dla pacjentów i dla
praktyków, ważne jest, aby zadbać o własne zdrowie fizyczne
i mentalne orz duchowe. Grupa doceniła niedawno
zaincjowany system mentorski, a starsi praktyki żałowali, że
brakowało prowadzenia tego typu we wcześniejszych
czasach. Teraz zdecydowali się nawiązać łączność poprzez
media elektroniczne, aby dzielić się swoją wiedzą,
doświadczeniem i przypadkami dla swojego ciągłego rozwoju.
Praktyk11562 zaoferował, że opracuje pięciominutowe
nagranie wideo, które dotyczy anatomii człowieka dla
obiegu.
Później po południu nastąpiła interakcja z doktorem Aggarwalem. On przypomniał grupie, że Energia
płynie, gdy jest kochające współdziałanie pomiędzy praktykiem a pacjentem. Każde remedium będzie
działać, jeśli będziemy go udzielać z “MIŁOŚCIĄ” bo Swami jest tym, kto uzdrawia naszych pacjentów.
Spotkanie skończyło sie jednomyślnym konsensusem o regularynycz i częstych warsztatach. Wszyscy
opuścili warsztaty z postanowieniem, aby wnikliwie sięgać w wibroniczną sewę.
Om Sai Ram
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