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Sai Vibrionika…za odličnost in dostopno zdravljenje – brezplačno za bolnike 

Sai Vibrionika - Novice 
www.vibrionics.org 

“Kadarkoli vidite bolnika, obupanega ali žalostnega človeka, to je vaša priložnost za sevo.”  
                                      …Sri Sathya Sai Baba 
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Z mize Dr Jit K Aggarwala 

Dragi zdravilci Sai Vibrionike 

Te prve novice Sai Vibrionike pošiljamo vam in vsem zdravilcem, ki so nam dali svoj e-mail naslov. Novice 
nam dajejo priložnost, da se povežemo z Vibro zdravilci po svetu in ves čas pošiljamo ljubezen, informacije, 
znanje in spodbude. Upamo, da bodo Novice postale koristen način za prenos navodil, predlogov in zamisli v 
zvezi z vibracijskim služenjem, prav tako pa bomo odgovarjali na vprašanja in posredovali koristne 
zdravstvene ter življenjske informacije, ki bodo pritegnile našo pozornost. Objavili bomo izide nedavnih 
primerov, ki vas bodo zanimali ali pa spodbudili pri zdravljenju vaših bolnikov.  

Kako pogosto bodo izhajale novice, je odvisno od vašega odziva. To so vaše novice. Od vas pričakujemo 
podatke o primerih vibro zdravljenja (za ljudi, živali ali rastline) ali pa poročila o vibro kliniki ali taboru, kjer ste 
sodelovali. Vabimo vas, da nam pošiljate vprašanja o zdravilih, terapijah in drugih vidikih Vibrionike ali pa nam 
pošljete druge novice in koristne informacije, da jih posredujemo ostalim zdravilcem. E-mail naslov za vaša 
sporočila je news@vibrionics.org 

Do takrat pa upamo, da vam bodo novice zanimive in v pomoč. Pričakujemo vaše odzive, ki bodo omogočili 
nam prostovoljcem, da nadaljujejemo ta projekt z navdušenjem in uspehom.  

Služimo Saiju 
Dr Jit K Aggarwal 

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

 Swami Blagoslovi torto Vibrionike  

  Guru Purnima – 25  Julij  2010  

Že tretje leto je Gospod v človeški obliki, Bhagawan Sri Sathya Sai Baba obilno blagoslovil vso skupino 
Vibrionike, tako da ji je dal zlato priložnost položiti torto Sai Vibrionike in prasadam ob Njegovih Lotusovih 

stopalih na posebni dan Guru Purnime.   

V začetku julija je prispela skupina zdravilcev Vibrionike iz Japonske v Parthi in začela priprave za Guru 
Purnimo. S pomočjo domačih prostovoljcev je skupina pripravila in zavila 15,000 kosov prasadama. Grški 
sledniki so pripravili lepo torto Sai Vibrionike. Vibracijska skupina je bila zelo navdušena na večer pred Guru 
Purnimo, ko je Swami naročil, da razdelimo prasadam vsem, ki so sedeli v dvorani Sai Kulwant Hall. 

http://vibrionics.org/jvibro/
http://vibrionics.org/jvibro/
mailto:news@vibrionics.org
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Naslednji dan, ob Guru Purnimi, je Swami prišel iz svoje rezidence, Yajur Mandir, samo popoldan. Študentje in 
sledniki so peli lepe Guru bhadžane, medtem ko se je Swami peljal skozi dvorano Sai Kulwant Hall. Ko je 
prispel do verande, mu je skupina Vibrionike ponižno ponudila vrtnico. Ko je sprejel vrtnico, je Gospod milostno 
prižgal svečo v obliki rože (naredil jo je italijanski zdravilec) in z lepim nasmehom na obrazu je prerezal torto 
Sai Vibrionike. Po glasbenem programu je Swami blagoslovil še več prasadama in na veliko veselje vseh je 
majhne zavitke razdelil vsem nastopajočim umetnikom. 

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

 Navodila za Uspešno Delovanje z Vibrioniko 

Na splošno je odziv bolnikov na Vibrioniko odličen, občasno pa nas preseneča, da se bolniki z enakim problemom 
odzivajo različno na enako zdravilo. Prav tako se sprašujemo, zakaj neko zdravilo deluje bolje pri enem zdravilcu in ne 
tako dobro, ko ga izbere drugi zdravilec… 

Za to je več dejavnikov, ampak med vsemi je ‘FAITH’ – zaupanje ali vera na prvem mestu. Govorimo o 
zaupanju zdravilca – o njegovem zaupanju v moč vsakega zdravila, o njegovi veri v skrito ‘shakti’, ki jo je naš 
ljubljeni Mojster vdihnil v vsakega od 108 ‘Common Combos’ – splošnih kombov. Swami je v svoji fizični obliki 
blagoslovil sistem Vibrionike od vsega začetka. Ob veliko priložnostih nam je zagotovil, da je On skrita 
zdravilna moč v tem sistemu – mi smo vsi le orodje, On je tisti, ki zdravi. Njegova roka je vodila sestavljanje 
108 kombov in ista roka vodi njihovo uporabo.  

Vsi zdravilci moramo zaupati, da smo kanali Swamijeve volje in sočutja, da pomagamo sobitjem. Kakor je 
zaupanje pomembno za zdravilce, je tudi pomembno, da spodbudimo bolnike v veri, da lahko ozdravijo. Kakor 
je nekoč Jezus rekel nekemu prosilcu za zdravje: “Pojdi, ozdravila te je tvoja vera”. Z zaupanjem zdravilca in 
bolnika je vse mogoče. 

Naslednja najmočnejša sestavina zdravilnega procesa je LJUBEZEN. Ko zdravilec z vero izbere zdravilo, 
mora svoje srce odpreti bolniku z ljubeznijo in sočutjem. Swami je v številnih predavanjih poudaril, kako lahko 
zdravljenje z ljubeznijo spodbudi zdravilni proces. Dejansko lahko ljubezen zdravi učinkoviteje od zdravil, ki jih 
dajemo! Vsak zdravilec mora poslati ljubečo molitev za vsakega bolnika. Prizadevati si moramo, da sevamo 
čisto ljubezen brez sledi ega ali svoje pomembnosti.  

Tretja sestavina je vera, upanje - TRUST. Zdravilec mora verjeti, da daje bolnikom tisto, kar potrebujejo. 
Nekateri bolniki popolnoma ozdravijo s kombom, ki ga dobijo. Drugi bolniki pa se ne počutijo vredu. Razumeti 
moramo, da kot ljudje gledamo bolnika in njegove težave na fizični ravni. Zaupati moramo Gospodu in verjeti, 
da dajemo bolniku, kar potrebuje za popolno ozdravitev telesa, uma in duha.  

Swami pravi: “Do your best, Let Sai do the rest – naredite najboljše in naj Swami naredi ostalo!” Naša dolžnost 
je, da izvajamo to čudovito sevo, ki nam jo je Swami dal z  ‘FAITH, LOVE and TRUST –vero, ljubeznijo in 
zaupanjem’ in On bo poskrbel za rezultate. 

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

 Primeri uporabe kombov  

1. Case of Pulmonary Thrombo-embolism – strdek v pljučnih arterijah  

31 – letna ženska je imela strdke (thrombos), ki so ovirali obe pljučni arteriji. Bila je brez sape in ni mogla nič 
delati. V bolnišnici je imela nujno pomoč, družina pa ni imela denarja za operacijo, ki je bila po mnenju 
zdravnika potrebna. V obupu so se obrnili na vibro zdravilca in ženska je takoj dobila zdravilo:  
CC2.3 Tumours and growths + CC3.1 Heart Tonic + CC19.3 Asthma + CC19.4 Asthma emergency 
…QDS. 

V enem mesecu je ženska ozdravela. Zdravniki so se čudili, da je pregled z angiografijo pokazal čiste vene in 
arterije. Strdki so izginili. 

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

 

 



3 

2.  Zdravljenje multiplega myeloma 

51-letni moški je dobil diagnozo za vrsto raka kostnega mozga. Že eno leto je bil v postelji in je imel tudi zlom v 
ramenskem sklepu. Zdravniki  niso verjeli, da bo ozdravel. Prišel je k vibro zdravilcu, ki mu je dal: 
CC2.1 Cancer + CC2.2 Pains of Cancer + CC2.3 Tumours and growths + CC12.1 Adult Tonic + CC20.2 
Skeletal Pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles and supportive tissues + CC20.5 Spine + CC20.6 
Osteoporosis + CC20.7 Fractures 

Po enem tednu se je stanje bolnika začelo izboljševati. Po 15 dneh je vstal in hodil, čeprav je pred tem ležal 
celo leto. Po 4 mesecih je šel nazaj v službo in analiza ‘mBAND’ ni našla nobene sledi raka. 

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

3.  Paraliza grla  

54-letni moški je imel napad in posledica tega je bila izguba govora ter paraliza grla. Čeprav ni bil diabetik, so 
zdravniki sumili, da je to primer ‘tihega visokega pritiska’. Bolnika so hranili skozi cevko naravnost v želodec. 
Bolnikov sin je šel k vibro – zdravilcu po zdravila: 
CC18.1 Brain & Memory Tonic + CC18.4 Stroke + CC19.7 Throat …QDS 

Sin je dajal zdravila očetu v usta in v treh dneh je že lahko požiral in celo govoril! Bolnik ima še vedno težave z 
izgubo spomina, a nadaljuje z jemanjem zdravila in hodi tudi na fizioterapijo kot pomoč za popolno ozdravitev.  

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

4.  Zdravljenje raka na jetrih 

67- letna ženska je imela raka na jetrih in tekočino v trebuhu, ki so jo morali redno črpati. Poleg tega je imela 
otečena kolena in povečan žolčnik. Bila je tudi diabetična z visokim krvnim pritiskom, imela je še konstipacijo in 
nespečnost. Zdravniki so ji prisodili le še tri meseca življenja. Vibro zdravilec ji je dal: 
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 

Po enem tednu jemanja teh zdravil je prekinila večino alopatskih zdravil. Po 9 mesecih se je stanje izboljšalo, 
pleuralna tekočina se je zmanjšala, in krvni sladkor je postal normalen. Ženska je zdaj hodila in opravljala svoje 
delo. Kljub slabim napovedim zdravnikov je živela dve leti in potem mirno umrla. 

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

 Kotiček za odgovore  

V vsakih novicah bomo imeli odgovore Dr. Aggarwala na vprašanja zdravilcev o kombih, zdravljenju in drugih 
stvareh, ki vam lahko pomagajo pri skrbi za bolnike. 

1. Vprašanje: Koliko vibro zdravilcev že deluje? 

Odgovor: Brezplačno vibro zdravljenje je na razpolago v 81 deželah z več kot  4,000 vibro zdravilci. 

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

2. Vprašanje: Med zdravljenjem kroničnega problema je bolnik dobil gripo. Ali bi moral ustaviti zdravila za 
kronični problem, medtem ko se bolnik zdravi za akutno stanje?  

Odgovor: Če ustavite zdravilo za kronično težavo 1 ali 2 dni, lahko pomaga hitreje zdraviti akutni problem! 
Lahko pa tudi nadaljujete kronično zdravljenje skupaj z akutnim (npr. gripo), ki traja le nekaj dni. Nekateri 
bolniki raje jemljejo oboja zdravila. 

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

3. Vprašanje: Kako zdravimo bolezen, ki se zdi “karmična”?  

Odgovor: Ni dobro govoriti z bolnikom o karmi v zvezi z njegovo boleznijo. Vprašanje karme naj ostane 
med bolnikom in Bogom. Naša naloga je, da ne sodimo, ampak služimo bolniku z ljubeznijo. Zato zdravite 
tako kot vse druge.     

***************************************************************************************************** 
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Božanske besede  Mojstra zdravilca 

 
"Jejmo zmerno in dolgo živimo. Ta nasvet so dali modreci že v pradavnih časih. A redki ljudje se tega 
držijo. Ljudje se nabašejo z veliko količino hrane in potem težko vstanejo od mize. Premožni ljudje s 
težko in bogato hrano uničujejo svoj prebavni sistem in so ponosni, ko pripravljajo bogate pojedine.  
Tisti, ki vedo, da je fizično zdravje največji zaklad, skrbno izbirajo samo satvično hrano." 

     …Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol XI  

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

“Človek deluje s kombinacijo treh sil: radiacijo, vibracijo in materialnostjo. Imenuje se Prakrithi. Praana 
Shakthi (energija) poganja vibracije. ‘The Prajna Shakthi’ usmerja vibracije, to je zavedanje 
(consciousness - awareness). Tako je človeško življenje kombinacija zavedanja, življenske sile in 
snovi. Če se tega ne zaveda, človek preveč skrbi za telo z napačnim prepričanjem, da je telo 
vsemogočno. 

Vsi veste, da je Amerika (ZDA) dežela obilja, kjer ni pomanjkanja hrane. Ljudje dobro jedo in uživajo 
materialne dobrine. Pojedo preveč hrane in živijo v razkošju. Znano pa je, da tam umre več ljudi zaradi 
srčnih bolezni kakor v drugih deželah. 

Švedska je premožna dežela v Evropi in oblast omogoča veliko udobja ter dobro skrbi za ljudi. Kljub 
takemu bogastvu je tam več samomorov, kakor kjerkoli drugje in tudi ločitev je veliko. Kaj je vzrok za 
to? To ni pomanjkanje fizičnih ali materialnih pripomočkov, za tako stanje je odgovorno premalo 
duhovnega zavedanja. Enačijo se s telesom, ki je minljivo in nestalno, ne zavedajo se pa resničnega 
notranjega Jaza, ki je neminljiva in večna entiteta. Vodijo umetno življenje.”  

                                                            …Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol XXVI 

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

“Odnos med človekom in družbo je enak odnosu med čebelo in cvetom. Otroka hrani materino mleko, 
čebelo hrani cvetni med, človek pa mora uživati darove narave. Že iz davnine človeka preganjajo 
negativne misli. Legenda pravi, da je pohlepen človek ubil gosko, ki je nesla zlata jajca, ker je mislil, da 
lahko dobi vsa jajca naenkrat. Taka neumna dejanja vršijo danes znanstveniki, ker brez omejitev 
izkoriščajo darove narave in tako povzročajo razdiralno neravnovesje, posledica pa so naravne 
nesreče, kakor so potresi, ki širijo nevarnost za ljudi.  Za tako stanje ne moremo kriviti znanosti, ampak 
tiste ljudi, ki uporabljajo znanstvena odkritja brez pravilnega razločevanja. Ne razmišljajo dovolj 
globoko o učinkih pretiranega črpanja naravnih virov.”  

                                          …Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol XXVI 

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

 Nasveti za zdravje  

Ali radi pijete hladne pijače pri vaših obrokih? Če to delate, se morate zavedati nevarnosti. Mogoče uživate ob 
hladni pijači pri obroku in po njem, a hladna tekočina strdi vso mastno hrano, ki ste jo pojedli in tako upočasni 
prebavo. Ko na to ‘strjeno snov’ deluje želodčna kislina, se ta snov razkroji in črevesje jo vsrka hitreje kakor pa 
gosto hrano. To se odlaga v črevesju in kmalu spremeni v maščobo, ki lahko povzroči raka. Po obroku je bolje 
piti toplo juho ali vodo. Kitajci in Japonci pijejo topel čaj pri obrokih in ne hladnih pijač. Morda je čas, da tudi mi 
prevzamemo tako navado pri jedi. 
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Resno opozorilo o srčnih napadih: Ženske bi morale vedeti, da bolečina v levi roki ni znak za vsak srčni 
napad. Morda ob prvem srčnem napadu nimajo bolečine v prsih. Pogosta znaka sta slabost in močno potenje. 
Bodite pozorni tudi na močno bolečino v čeljusti. 60% ljudi, ki imajo srčni napad med spanjem, se ne prebudi. 
Bolečina v čeljusti lahko človeka prebudi iz globokega sna. Zavedajmo se tega in bodimo skrbni. Če več vemo, 
imamo večjo možnost preživetja. 

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

Če poznate vibro zdravilce, ki bi jih zanimalo prejemanje vibro novic - ‘Sai Vibrionics Newsletter’, pa pri 
nas nimajo svojega e-mail naslova, jim povejte, naj se povežejo z nami na naslovu 
news@vibrionics.org in bomo dodali njihov naslov na naš seznam.   
    Obiščite našo stran www.vibrionics.org  

Om Sai Ram 

Sai Vibrionika…za odličnost in dostopno zdravljenje – brezplačno za bolnike 

 
 

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

