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Sai Vibronički Glasnik… na putu ka usavršavanju u medicare – zdravstvenoj skrbi dostupnoj svima 

Sai Vibronički Glasnik 
www.vibrionics.org 

 “Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je područje vašeg služenja, seve” 

…Sri Sathya Sai Baba 

Svezak 1, broj 1                                                                                                                  Rujan 2010 



 Sa stola dr. Jit K. Aggarwala  

Dragi Sai Vibronički iscjelitelju, 

Ovaj je prvi broj Sai Vibroničkog Glasnika kojeg šaljemo vama i ostalim iscjeliteljima koji su kod nas 
registrirali svoju e-mail adresu. Ovaj glasnik prilika je da se povežemo s vibroničkim isjecliteljima 
cijelog svijeta i redovno s njima podijelimo ljubav, informacije, znanje i ohrabrenje. Nadamo se da 
će ovo glasilo postati koristan način prosljeđivanja informacija, instrukcija, prijedloga i ideja u vezi 
sa Vibro sevom, te da će dati odgovore na pitanja i druge informacije korisne za zdravlje i životni 
stil. Planiramo s vama podijeliti rezultate novih slučajeva za koje vjerujemo da bi vas mogli zanimati 
ili nadahnuti u liječenju vaših pacijenata.  

Koliko će često glasilo izlaziti ovisit će o vašim odgovorima. Ovo je vaš Glasnik. Od vas tražimo da 
nam šaljete podatke o slučajevima koje ste liječili vibroničkim putem (bilo da su u pitanju čovjek, 
životinja ili biljka) ili podatke o vibroničkoj klinici ili kampu u kojima ste sudjelovali. Pozivamo vas da 
nam šaljete pitanja o lijekovima, tretmanima i drugim aspektima prakticiranja vibroničkog liječenja 
kao i da nam proslijeđujete druge vijesti i korisne informacije koje možemo podijeliti s ostalim 
iscjeliteljima. E-mail adresa na koju možete slati svoje odgovore je news@vibrionics.org  

Do tada, nadamo se da će vam ovo glasilo biti zanimljivo i od pomoći. Radujemo se svakom 
odgovoru i rekaciji koji će ohrabriti naše volontere da nastave ovaj projekt s radošću i uspjehom. 

U Sai služenju 
Jit Aggarwal 
 

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

 Swami Blagoslivlja Vibroničku Tortu  

 Guru Purnima – 25. srpnja 2010  

Već treću godinu zaredom, Bog u ljudskom liku, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba obasuo je 
blagoslovima cijeli vbronički tim pružajući mu zlatnu priliku ponuditi Sai Vibroničku tortu i prasadam 
pred Njegova lotosna stopala povodom blagdana Gurupurnime. 

Početkom srpnja, tim vibroničkih stručnjaka iz Japana stigao je u Parthi kako bi započeo pripreme 
za Gurupurnimu. Uz pomoć lokalnih volontera, tim je pripremio i zapakirao 15 000 paketića 
prasadama. Grčki poklonici pripremili su prekrasnu vibroničku tortu. U cijelom je timu vladalo veliko 
uzbuđenje uoči Gurupurnima kada je Swami naložio da se prasadam podijeli svima koji sjede u Sai 
Kulwant Hallu. 

Sljedećeg dana, na Gurupurnimu, Swami je izašao iz svoje rezidencije, Yajur mandira, samo 
poslijepodne. Studenti i poklonici pjevali su prekrasne Guru bhajane dok je Swami prolazio kroz 
Kulwant Hall. Kada je stigao na verandu, vibronički tim Mu je ponizno ponudio ružu. Nakon što ju je 
prihvatio, Gospod je milostivo upalio svijeću u obliku cvijeta (koju je napravio vibro praktičar iz 
Italije) i s prekrasnim osmijehom na licu razrezao Sai Vibro tortu. Nakon glazbenog programa, 
Swami je blagoslovio još prasadama, i na opću radost, male paketiće istog podijelio glazbenicima. 

 

http://www.vibrionics.org/
mailto:news@vibrionics.org
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 Sastojci Za Uspješno Prakticiranje Vibroničkog Liječenja  

Iako je, općenito gledano, reakcija pacijenata na vibroničko liječenje izvrsna, ponekad smo zatečeni kada 
pacijenti s istim problemom drugačije reagiraju na isti lijek. Također se ponekad pitamo zašto jedan lijek 
djeluje bolje za jednog praktičara, a slabije kada ga propisuje netko drugi... 

U jednadžbu ulazi nekoliko faktora, ali od svih njih, VJERA je na prvome mjestu. Ovdje govorimo o vjeri 
praktičara – njegovoj vjeri u moć svakog lijeka, vjeri u latentnu shakti koju je naš voljenu Gospod dao u 
svakoj od 108 najučestalijih kombinacija. Od samog početka Swami je u svom prekrasnom fizičkom liku, 
blagoslovio vibronički sistem. U  brojnim nas je prilikama uvjerio da je On iscjeljujuća sila koja stoji iza 
cijelog sustava – i dok smo svi samo instrumenti, On je taj koji liječi. Njegova je ruka vodila stvaranje 108 
kombinacija i samo Njegova ruka vodi njihovu uporabu. 

Svi praktičari moraju vjerovati da su kanal Swamijeve volje te imati želju i suosjećanje da pomognu 
bližnjem. Važno je da stručnjak ima vjeru, ali također je važno ohrabriti pacijente da vjeruju u svoje 
izliječenje. Kako je Isus jednom rekao čovjeku koji ga je molio za iscjeljenje: “Idi, tvoje te vjera učinila 
cjelovitim.“ Kada i stručnjak i pacijent imaju vjeru, sve je moguće. 

Sljedeći najmoćniji sastojak procesa iscjeljivanja jeste LJUBAV. Kada stručnjak s vjerom odluči koji lijek 
dati, mora otvoriti pacijentu svoje srce s ljubavlju i suosjećanjem. Swami je u brojnim govorima 
naglašavao kako liječenje pacijenata sa ljubavlju može potaknuti proces iscjeljenja. Zapravo, ljubav se 
može pokazati učinkovitijom od samog lijeka! Svaki iscjeljitelj bi se trebao iskreno pomoliti za svakog svog 
pacijenta. Moramo težiti širenju čiste ljubavi bez traga ega ili samovažnosti 

Treći je sastojak POVJERENJE. Stručnjak mora vjerovati da je pacijent dobio upravo ono što mu je 
potrebno. Neki pacijenti potpuno ozdrave s kombinacijama koje dobiju. Drugi pak ne osjete puninu 
djelovanja lijeka. Moramo razumjeti da mi, kao ljudska bića, možemo vidjeti pacijenta, bolest i iscjeljenje 
samo na fizičkoj razini. Sve što možemo učiniti jeste imati povjerenja u Boga i vjerovati da je pacijent 
dobio upravo ono što mu treba za potpuno iscjeljenje, ne samo tijela, već uma i duha, također.  

Swami uvijek kaže: “Dajte sve od sebe, a Sai će učiniti ostalo!“ (“Do your best, Let Sai do the rest!”) 
Sve što trebamo učiniti jeste raditi ovu predivnu sevu koju nam je Swami dao, s VJEROM, 
LJUBAVLJU i POVJERENJEM, a On će se pobrinuti za rezultate. 

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

 Studije Slučaja U Kojima Su Korištene Kombinacije  

1.Slučaj plućne trombo-embolije 
Žena, 31 godina, patila je od krvnih ugrušaka (trombova) koji su izazvali opstrukciju obje plućne 
arterije. Često je bila bez daha i nesposobna obaviti bilo kakav posao. Primljena je u bolnicu na hitni 
odjel, no obitelj nije imala novca da plati operaciju za koju su liječnici rekli da je neophodna. U 
očaju, došli su u kontakt sa vibro-praktičarom i žena je odmah stavljena na sljedeću kombinacije: 
CC18.1 Brain & Memory Tonic + CC18.4 Stroke + CC19.7 Throat …QDS 

U roku od mjesec dana potpuno se oporavila. Liječnici su bili zapanjeni kada su vidjeli da 
angiografski nalaz pokazuje da su njene arterije i vene potpuno čiste. Nije bilo ni tragova tromba. 

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

2. Potpuno izlječenje multiplog mijeloma 
51-godišnjaku je dijagnosticiran rak koštane srži. Bio je potpuno vezan uz krevet godinu dana i imao 
je frakturu ramenog zgloba. Liječnici nisu imali nade u njegov oporavak. Došao je k vibroničkom 
stručnjaku koji je započeo sa sljedećim kombinacijama: 
CC2.1 Cancer + CC2.2 Pains of Cancer + CC2.3 Tumours and growths + CC4.2 Liver & Gall Bladder Tonic + 
CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult Tonic + CC19.3 Asthma + CC19.4 Asthma emergency + CC20.3 Arthritis + 
CC20.6 Osteoporosis 

U samo tjedan dana stanje pacijenta počelo se popravljati. Nakon 15 dana mogao je ustati i hodati 
unatoč tome što je godinu dana ležao u krevetu. Četiri mjeseca kasnije, mogao se vratiti poslu, a 
ponovljena pretraga pokazala je da nema tragova raka. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3. Paraliza grla 

54-godišnji muškarac pretrpio je moždani udar koji je za posljedicu imao gubitak govora i paralizu 
grla. Iako nije bio dijabetičar, liječnici su sumnjali da se radi o „tihoj hipertenziji“. Pacijenta su hranili 
kroz cjevčicu direktno u želudac. Sin ovog čovjeka kontaktirao je vibro-praktičara koji mu je dao 
sljedeće kombinacije: 

CC18.1 Brain & Memory Tonic + CC18.4 Stroke + CC19.7 Throat …QDS 

Sin je ocu davao pilule oralnim putem i nakon samo tri dana pacijent je mogao gutati, pa čak i 
govoriti! Pacijent i dalje pati od određenog gubitka pamćenja no nastavlja uzimati vibro kombinacije 
te ide na fizioterapiju kao pomoć cjelovitom oporavku.  

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

4. Liječenje pacijenta sa rakom jetre 

67-godišnjoj ženi dijagnosticiran je rak jetre s brojnim komplikacijama – tekućina u abdomenu. Trbuh 
je trebalo redovito ispumpavati od nakupljene tekućine. Imala je otekline na oba koljena i uvećan 
žučni mjehur. Također je imala dijabetes s visokim krvnim tlakom te je patila od zatvora i nesanice. 
Liječnici su joj rekli da ima još tri mjeseca života. Dobila je sljedeće kombinacije: 

CC2.1 Cancer + CC2.2 Pains of Cancer + CC2.3 Tumours and growths + CC4.2 Liver & Gall Bladder Tonic + 
CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult Tonic + CC19.3 Asthma + CC19.4 Asthma emergency + CC20.3 Arthritis + 
CC20.6 Osteoporosis 

Tjedan dana nakon uzimanja kombinacija prestala je uzimati većinu alopatskih lijekova. Devet 
mjeseci kasnije njeno se zdravstveno stanje poboljšalo, pleuralni izljev se povukao, a šećer u krvi 
vratio na normalu. Žena koja je bila vezana za krevet, sada je mogla normalno obavljati svoje 
poslove. Unatoč tome što su joj liječnici dali smo tri mjeseca života, živjela je još dvije godine aktivnim 
životom prije nego je mirno napustila tijelo. 

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

 Kutak za odgovore  

U svakom ćemo broju uključiti odgovore dr. Aggarwala na postavljena pitanja o kombinacijama, 
tretmanima ili drugom što vam može biti od pomoći kod liječenja. 

1. Pitanje: Koliko ima praktičara vibronike?  

Odgovor: Besplatan vibronički tretman dostupan je u 81 zemlji putem više od 4000 vibro-
praktičara. 

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

2. Pitanje: Tijekom liječenja pacijenta s kroničnim problemom, pacijent je dobio gripu. Da li trebam 
prestati tretirati kronični problem dok traje akutno stanje?  

Odgovor: Prekidanjem lijeka za kronične tegobe na 1-2 dana moguće je brže izliječiti akutni 
problem! Ipak, možete nastaviti s liječenjem kroničnog problema uporedo s tretiranjem akutnog 
(npr. gripe) koji može trajati nekoliko dana. Neki pacijenti preferiraju uzimanje oba lijeka. 

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

3. Pitanje: Kako i što da prepišem za bolest koja se čini karmičkom?  

Odgovor: Nije dobro s pacijentom razgovarati o karmi kad je bolest u pitanju. Neka karma 
ostane između njega/nje i Boga. Naš posao nije da prosuđujemo već da damo sve od sebe kako 
bismo služili pacijenta s ljubavlju. Stoga, tretirajte kao i svaki drugi slučaj. 

Imate li pitanje za dr.Aggarwala? Pošaljite na news@vibrionics.org 

************************************************************************************** 
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 Božanske Riječi Iscjelitelja Nad Iscjeliteljima  

„Jedite umjereno i živite dugo. To je savjet drevnih vidioca koji se prenosi kroz mnoga stoljeća. Taj 
se savjet rijetko poštuje. Ljudi se trpaju s toliko hrane da nakon toga ne mogu ustati od stola. 
Uništavajući svoj probavni sustav konzumiranjem teške i masne hrane, bogati su ponosni kada 
priređuju skupe prijeme. Oni koji znaju da je fizičko zdravlje najveće blago, jako paze da uzimaju 
samo satvičnu hranu.“                                                 …Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol XI 

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

 

„Čovjek funkcionira na osnovu kombinacije djelovanja triju sila: zračenje (radijacija), vibracija i 
materija(lnost), koja se naziva Prakriti. Prana Shakti čini da materija vibrira. Prajna Shakti 
usmjerava vibraciju, koja je svijest (svjesnost). Tako je čovjekov život kombinacija svijesti, vitalne 
sile i materije. Kako nije svjestan ove istine, čovjek je sklon brinuti samo o tijelu, s pogrešnom 
predodžbom da je tijelo svemoćno. 

Svima je poznato da se Amerika (SAD) smatra zemljom obilja u kojoj ne nedostaje hrane. Ljudi 
dobro jedu i uživaju materijalna zadovoljstva. Konzumiraju previše hrane i žive luksuznim životom. 
No, nalazimo da je u toj zemlji smrtnost izazvana srčanim udarom veća nego u drugim zemljama. 

Švedska je vrlo bogata zemlja u Europi. Njena vlada osigurava sve moguće udobnosti i dobro brine 
o svojim građanima. Unatoč takvom napretku, u toj je zemlji veći broj samoubojstava nego bilo gdje 
drugo, a i broj razvoda je visok. Što je uzrok tome? Sigurno ne nedostatak fizičkih i materijalnih 
potrepština već odsustvo duhovnog pogleda na svijet. To je zbog toga jer se poistovjećuju s tijelom 
koje je prolazno i nemaju znanja o stvarnom unutarnjem Sebstvu koje je trajno i vječno. Oni vode 
tek vještački život.“                                                 …Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol XXVI 

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

 „Odnos između čovjeka i društva jednak je odnosu pčele i cvijeta. Kao što se dijete hrani majčinim 
mlijekom, kao što se pčela hrani cvijetnim medom, čovjek mora uživati u darovima Prirode. No, još 
od davnih vremena, njega opsjedaju negativne ideje. Postoji poznata priča o pohlepniku koji je ubio 
gusku što je nosila zlatna jaja misleći da može izvaditi sva jaja odjednom. Takva nepromišljena 
djela neometano čine znanstvenici danas. Oni iskorištavaju darove Prirode izvan svih granica i 
proizvode strašnu neravnotežu koja dovodi do prirodnih katastrofa poput potresa i na taj način 
stvaraju prijetnju čovječanstvu. Ne možemo za to kriviti znanost. Kriviti možemo one koji koriste 
znanstvena otkrića bez razlučivanja, one koji ne uspijevaju temeljito razmotriti učinke pretjeranog 
iscrpljivanja prirodnih izvora.“                                 …Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol XXVI 

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

 Savjeti O Zdravlju  

Uživate li tijekom obroka piti hladna pića? Za one koji vole piti hladnu vodu ili napitke za vrijeme 
obroka, budite svjesni opasnosti koja stoji iza toga. Možda je ugodno popiti hladno piće tijekom ili 
nakon obroka, no hladna tekućina će očvrsnuti bilo koju masnu hranu koju smo pojeli i tako usporiti 
probavu. Kad jednom taj „talog“ dođe u reakciju s želučanom kiselinom, rastvorit će se i upiti u 
tankom crijevu brže nego kruta hrana. To će obložiti tanko crijevo i vrlo brzo pretvoriti u mast koja 
može voditi ka stvaranju raka. Najbolje je nakon obroka popiti vruću juhu ili toplu vodu. Kinezi i 
Japanci tijekom obroka piju vruć čaj, a ne hladna pića. Možda je vrijeme da usvojimo njihove navike 
pijenja tijekom obroka.  

Ozbiljna napomena o srčanom udaru: Žene bi trebale znati da neće svaki srčani udar imati 
simptom bola u lijevoj ruci. Možda nikada neće imati bol u prsima tijekom prvog dijela srčanog 
udara. Mučnina i intenzivno znojenje također su uobičajeni simptomi. Pazite na intenzivnu bol u 
vilicama. 60% ljudi koji imaju srčani udar tijekom spavanja, nikada se ne probude. Bol u vilicama 
može probuditi osobu iz dubokog sna. Budimo svjesni i pripravni. Što više znamo, to više šanse za 
preživljavanje imamo. 



5 

 

Ako poznajete Sai viborničkog stručnjaka za kojeg mislite da bi bio zainteresiran za primanje 
Sai Vibroničkog glasnika, ali nije registrirao svoju e-mail adresu kod nas, kažite mu da nas 
kontaktira na news@vibrionics.org i dodat ćemo ga na našu listu. 

Posjetite našu web stranicu www.vibrionics.org 

Jai Sai Ram! 

Sai Vibronički Glasnik… na putu ka usavršavanju u medicare – zdravstvenoj skrbi dostupnoj svima 

mailto:news@vibrionics.org
http://www.vibrionics.org/

