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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 

Knjiga 1 Številka 2                                                                                     November 2010 

V tej številki 

 Z mize Dr Jit K Aggarwala 1 

Zakonodaja, ki nas skrbi 2 

Genetsko Spremenjena Hrana 2 

 Primeri z uporabo kombov 2 - 3 

 Kotiček za odgovore 3 - 4 

Nasveti za zdravje 5 

 Božanske besede Mojstra zdravilca 5 

 Obvestila 5 

Z mize Dr Jit K Aggarwala 

Dragi vibro zdravilci! 

Odkar smo objavili prvo številko teh Novic, smo dobili veliko povratnih informacij z vsega sveta. Čudovito je 
slišati, kako všeč vam je to novo dejanje in koliko zdravilcev misli, da je to koristno. Zdravilec iz ZDA je 
sporočil, da je uporabil zdravila iz primera v prejšnjih Novicah za bolnika s podobnim stanjem in rezultat je bil 
uspešen! Veselimo se vaših sporočil o uspešnih izkušnjah in upamo, da nam pošljete spodbudne primere za 
prihodnje novice. Skrb in delitev sta namen teh novic. 

Imamo veselo novico, da je septembra 2010 naš ljubljeni Swami fizično blagoslovil prvo izdajo teh novic (glejte 
sliko). Držal jo je v rokah in pregledal vse 4 strani, potem pa jih nesel v svoje stanovanje. To je še ena potrditev 
Njegovega božanskega blagoslova za delo, ki ga opravljajo naši zdravilci po svetu. 

Zdravilci pred letom 2007 so se naučili uporabljati strojček (the Sai Ram Healing Vibration Potentiser). Iz vaših 
sporočil smo razbrali, da nekateri prejšnji zdravilci še ne vedo za 108 splošnih kombov (Common Combos- ki 
jih skrajšano imenujemo CC v primerih). To je zbirka izbranih in pripravljenih zdravil za zdravljenje preko 900 
zdravstvenih stanj, ki jih navajamo v kazalu knjige 108 CCs (2008). To je veliko enostavnejši sistem. Novi vibro 
zdravilci se zdaj učijo uporabljati te CC-je.  

 Marca 2008 je Swami fizično blagoslovil škatlo (the master box of 108 CCs) in zdravilci že imajo uspešne 
primere. Če aktivno delujete z vibrioniko in bi radi imeli to škatlo, začnite pošiljati vaša mesečna poročila v 
dveh vrsticah in navedite število ur seve, število zdravljenih bolnikov, da dobite to škatlo ob vašem naslednjem 
obisku v Prashanti Nilayamu. 

Kakor vedno, smo pripravljeni za vaše predloge in ideje, kaj lahko vključimo v prihodnje izdaje. Prosimo, 
vzemite si nekaj minut časa in nam pošljite vaše pripombe ali vprašanja – vse je dobrodošlo. Veseli bomo 
vaših povratnih informacij.  

Pričakujemo vašo ljubezen in podporo. Nadaljujte to veliko delo! 

Saiju služimo z ljubeznijo 
Dr Jit K Aggarwal 

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

 

http://vibrionics.org/jvibro/
http://vibrionics.org/jvibro/
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 Zakonodaja, ki nas skrbi  

V Veliki Britaniji, Evropi in ZDA imajo predlog zakona (ki naj bi postal pravnomočen 1 aprila 2011), po katerem 
bodo dodatki za zdravje, vitamini in minerali, naravna zelišča, ajurvedska in druga alternativna zdravila 
nedovoljena (illegal). Tak zakon že imajo v Avstraliji.  
Čeprav vibracijska zdravila ne vsebujejo nobene fizične snovi, smo mnenja, da bi morali zdravilci izraziti svoje 
neodobravanje ob takih ukrepih v predlaganem zakonu, ki omejujejo svobodo ljudi. Mnoge klinike, trgovine in 
podjetja z naravnimi zdravili bi zaprli. To bi tudi preprečilo ljudem uporabo izdelkov, ki so se izkazali učinkoviti 
in netoksični že dolga leta, v primerjavi z neželjenimi stranskimi učinki alopatskih zdravil. 

Ker bi se lahko tak zakon razširil po vsem svetu, mislimo, da morajo zdravilci vedeti, kaj se dogaja in da 
pravilno ukrepajo.  

Na primer zdravilci v Veliki Britaniji bi lahko podpisali to vlogo, preden nastopi zakon:  
http://www.ipetitions.com/petition/joininghandsinhealth/#sign_petition 

Obstaja zelo dober video “Joining Hands in Health – Združimo roke za zdravje’, ki daje razlago za ta 
predlagani zakon: http://www.grammasintl.com/html/campaigns/jhih_videos.asp. V tem videu govori Dame Judi 
Dench in predstavlja pomembne ljudi, kakor so člani kongresa in višji uradniki v administraciji za hrano in 
zdravila (the Food and Drug Administration) v ZDA. Povezuje se tudi  s vplivom. Bodite informirani in naj se 
sliši vaš glas.World Health Organisation and svetovnimi organizacijami, kakor sta Svetobna organizacija za 
zdravje in Trgovska organizacija (the the World Trade Organisation) – nevoljene skupine z globalnim  

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

 Genetsko Spremenjena Hrana  

Druga zelo resna stvar je genetsko spremenjena hrana, ki jo imenujejo GM ali GMO. Ta zadeva potrebuje 
našo pozornost in podporo, da bi zaščitili zdravje naše družine in bolnikov.  

Božansko se izraža v Materi naravi in kaže svojo skrb in ljubezen za človeštvo tako, da nam daje mnoge 
zdravilne rastline, ki rastejo v prsti in jih uporabljamo za zdravljenje. Mnogi imenujejo našo povezanost z 
zemljo in okoljem ‘Web of Life – Mreža Življenja’. Zdaj pa znanost in tisti, ki uporabljajo znanost za velike 
dobičke, služijo denar, ker izdelujejo toksična zdravila za človeške bolezni in poskušajo ljudem preprečiti, da bi 
uporabljali dodatke in zelišča. Poleg tega so tudi genetsko spremenili semena stotih žit, sadja in zelenjave, ki 
jih uživajo ljudje in živali.  

Če jemo genetsko spremenjeno hrano, to negatvno vpliva na naše zdravje in prihodnje generacije. Zdravilce 
spodbujamo, da raziskujejo naravo genetsko spremenjene hrane in potem javno nastopijo. Vsi po svetu lahko 
pomagamo tako, da povemo prijateljem in sosedom o nevarnosti za zdravje. Zavedanje ima moč, nevednost 
pa je lahko nevarna. Kaj pa je lahko še bolj pomembno kakor naše zdravje in dobro počutje naših družin ter 
bratov in sester na svetu? Za več informacij o GM hrani, Google : Genetically Modified Foods. 

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

 Primeri Uporabe Kombov  

1. Perforated Appendix – pretrgani slepič 2733…Indija 

Fant 16 let je tri mesece imel bolečino na desni strani trebuha in tvorbo plinov. Ultrazvok je pokazal akutno 
vnetje slepiča s perforacijo in tvorbo na desni strani spodnjega trebuha. Kirurg je svetoval takojšnjo operacijo, 
a njegovi starši so bili revni in se niso tako odločili. Poklicali so vibracijskega zdravilca, ki je dal zdravila: 
#1. CC4.3 Appendicitis + CC21.11 Abscess + CC3.1 Heart Tonic...6TD 

Po 6 mesecih je izginila trebušna tvorba in bolečina se je zmanjšala za 75%, a plini so se še pojavljali. Zato so 
spremenili kombo: 
#2. CC4.3 Appendicitis + CC21.11 Abscess + CC4.10 Indigestion 

Po enem mesecu je bilo samo še 10% bolečine, občasno pa je še imel pline. Dodali so CC12.2 Children’s 
Tonic za vitalnost. Po še enem mesecu ni bilo več bolečin, a še je občasno imel pline, zato so kombu dodali 
še  CC4.2 Liver and Gall Bladder Tonic. 

http://www.ipetitions.com/petition/joininghandsinhealth/#sign_petition
http://www.grammasintl.com/html/campaigns/jhih_videos.asp
http://www.google.com/
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Čez dva meseca je bilo vse vredu in fant je imel dobro energijo. Še nekaj časa je jemal ta kombo. 

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

2. Ponavljanje splavov 2763…Indija  

Ta zdravilec je dobil bolnico, ki je imela 4 splave. Zdravilo ji je dal ob začetku naslednje zanositve: CC8.1 
Female Tonic + CC8.2 Pregnancy. Kombo je jemala skozi vso nosečnost in rodila zdravega otroka. 

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

3. Bipolar Disorder-bipolarni problem 2640…Indija 

Psihiater je poslal svojega bolnika (slučajno alopatski zdravnik) k zdravilcu. 45-letni moški je dolgo trpel za to 
težavo. K psihiatru je hodil 25 let in v tem času je dobival 12 različnih alopatskih zdravil. Zdravilec mu je dal 
CC15.2 Psychiatric Disturbances…TDS in CC15.6 Sleep Disorders, ki jih je jemal ob 7 in 9 uri zvečer.  

Po treh mesecih je psihiater znižal dve alopatski zdravili, čez nekaj mesecev pa je prekinil vsa alopatska 
zdravila razen enega. Bolnik je to alopatsko zdravilo vzel samo, ‘ko ga je potreboval’. Bolnik je po enem letu 
zdrav in ima pozitiven pogled na življenje. 

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

4. Možganski tumor - Glaioblastoma Multiforms Grade 4- četrte stopnje 2749…Nova Zelandija 

Moški 53 let je imel operacijo tumorja v možganih. Specialisti v bolnišnici so povedali družini, da ima bolnik samo 
še 14 mesecev življenja. Družina in bolnik niso obupali in so prosili za vibro zdravila. Zdravilka je dala: 
CC2.1 Cancers - All + CC2.3 Tumours + CC12.1 Adult Tonic + CC18.1 Brain & Memory Tonic...TDS da bi 
preprečili infekcijo, CC9.2 Acute fever...OD ampak TDS če bi se pojavila infekcija.  

Svetovala mu je tudi, da začne strogo vegetarijansko prehrano z veliko sveže zelenjave, sadja, sokov, žitne 
trave, ječmenove trave, mineralov, vitaminov in lanenega semena s skuto. 

Ob istem času je bolnik dobil tudi obsevanje. Ni imel stranskih učinkov, izgubil je le nekaj teže. Zdravilka je 
dodala CC4.1 Digestion Tonic…TDS in teža se je popravila v nekaj tednih. Po 3 mesecih se je bolnik počutil 
mnogo bolje, ampak njegova kri (haemoglobin, anemija) se je poslabšala zaradi dedne bolezni, ki povzroča 
‘thalassaemio’. Zdravniki so svetovali transfuzijo krvi, ampak že dve dozi CC3.1 Heart Tonic sta to preprečili. 

Deset mesecev po vibro zdravljenju je bolnik imel pregled krvi in slikanje z MRI v bolnišnici. Zdravniki niso mogli 
verjeti, da bi lahko tako smrtno bolezen ozdravili. Zdravilka je poudarila, da je bolnik vsak dan molil z ljubeznijo in 
predanostjo in tudi njegova ter zdravilkina družina so častili Sai Babo. Zdravilka je zapisala: "Človek zdravi, 
ampak Bog ozdravi".  

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

5. Zasvojenost z opijem in drugo 2638…Iran  

Obžalujemo, da zdravilec ni dal več podatkov za naslednje primere:  
Eden od bolnikov je bil zasvojen z opijem od svojega sedmega leta. Po jemanju komba za to težavo CC15.3 je 
premagal navado v kratkem času. 

Neka bolnica je 8 mesecev imela bolečine v ramenih in vratu, a po zdravljenju s kombom za mišice in sklepe 
CC20.2, je bolečina izginila. 

Dva bolnika sta imela migreno več let. Po jemanju komba CC11.4 ni bilo več teh hudih bolečin 

Opomba: Ko imate zdravilci posebne primere in bi jih radi objavili v novicah kot spodbudo drugim, je 
pomembno, da zapišete vse podatke; starost bolnika, dolžino bolezni, uporabo kombov, čas zdravljenja in 
druge zanimive informacije. 

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

 Kotiček za odgovore  

1. Vprašanje: Ali lahko damo vibro zdravila, kadar bolnik jemlje homeopatska zdavila?  
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 Odgovor: Homeopatija je združljiva z vibracijami! Vendar pa lahko vibracije nevtralizirajo nekatera homeo 
zdravila. Zato je bolje, da ne damo vibracij, če bolnik jemlje homeo zdravila, ki delujejo. Če pa ne delujejo, 
naj jih bolnik opusti in začne jemati vibracije. 

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

2. Vprašanje: Ali lahko damo vibracije bolniku, ki jemlje alopatska zdravila?  

Odgovor: Da, vibracije lahko jemljemo skupaj z alopatskimi zdravili (tudi kemoterapijo). Ko se pa stanje 
izboljša, bi morali postopoma zmanjšati alopatsko dozo. Bolnik naj se o tem posvetuje s svojim zdravnikom. 

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

3. Vprašanje: Kaj se zgodi, če izberem napačne vibracije in kakšen je moj pravni položaj?  

Odgovor: Ker so vse naše vibracije zdravilne, so popolnoma varne in brez stranskih učinkov; zato jih lahko 
predpišete z zaupanjem. Kadar služite z ljubeznijo, vas Bog varuje. Ničesar ne delate protizakonito, če 
služite bolnikom z ljubeznijo. Vi ne delujete kot zdravnik, ampak samo uravnavate energije v bolnikovem 
telesu. Sladkorne kroglice lahko razumemo kot Babov prasadam. V dvomljivih primerih napišite na 
stekleničko "SAMO sladkorne kroglice". 

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

4. Vprašanje: Ali lahko te vibracije dajemo bolniku, ki jemlje vitamine in vodo alg?  

Odgovor: Da, vibro zdravljenje sodeluje z drugimi naravnimi zdravili in dietnimi dodatki.  

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

5. Vprašanje: Kako dolgo vibracije trajajo v kroglicah?  

Odgovor: Vibracije trajajo do 3 mesece, če pravilno shranjujemo kroglice in če niso izpostavljene 
direktnemu soncu ali pa močnemu magnetnemu polju, kakor je sevanje iz mobilnih telefonov, računalnikov, 
TV itd. 

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

6. Vprašanje: Kako pomembno je zdravilčevo fizično in mentalno zdravje v času dajanja zdravil? Ali je prav 
dajati zdravila, ko smo v stresu/depresiji/žalosti in če imamo vročino/prehlad ali migreno?  

Odgovor: Dobro je, da je zdravilec vsestransko zdrav. Kadar opravlja zdravljenje kot sevo, zdravilec 
pogosto začasno premaga svojo depresijo/žalost idr., medtem ko pomaga bolniku rešiti njegov problem. 
Lahko dajete zdravila, če se ne počutite dobro - z 2 pogojema: a/ da lahko jasno razmišljate, b/ da lahko 
pred srečanjem molite k Swamiju s čistim umom in prosite za Njegovo vodstvo in pomoč.  

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

7. Vprašanje: Ali se učinek zdravil zmanjša, če ne zapišemo njihovih podrobnosti na bolnikov list? Včasih 
damo družinskemu članu na primer CC9.2, ker sumimo začetek prehlada (ni tako resno, da bi takoj zapisali) 
ALI včasih bolnik nima dovolj časa, da bi čakal ALI pa se zdravilcu mudi. Ker lahko podatke zapišemo 
pozneje, ali je pomembno, da tega ne storimo takoj, ko damo zdravilo? Ali je bolnikov list namenjen le za 
evidenco in za javne razloge?  

Odgovor: Ne, učinek zdravila NI pod takim vplivom. Zapis ni samo za evidenco, ampak služi kot opomnik, kaj 
smo dali bolniku, da lahko pogledamo pozneje v podobnem primeru. Tudi ne zapomnimo si vedno, kaj smo 
dali, zato si zapišemo. Poleg tega lahko postane primer posebno zanimiv in o njem poročamo za objavo, 
zato so potrebni vsi podatki. 

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

Ali imate vprašanje za  Dr. Aggarwala? Pošljite mu ga na news@vibrionics.org 

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

 

mailto:news@vibrionics.org
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 Nasveti za zdravje  
Ali bi lahko bil kakao naslednje "čudovito zdravilo" za visoki krvni pritisk? 
Raziskovalci iz Harvarda nenavadno hvalijo to enostavno odkritje! 

Po sedanjih izračunih imajo 1 do 3 ameriški odrasli visoki krvni pritisk. Ampak za Kuna Indijance, ki živijo na 
skupini otokov blizu karibske obale Paname, visoki pritisk ne obstaja. Dejansko imajo ti Indijanci po 60 letih 
starosti idealen krvni pritisk 110/70. 

Ali zato, ker jedo manj soli? Ne, Kuna Indijanci morda jedo več soli, kakor pa ljudje v ZDA. Ali je to zaradi 
njihovih genov? Ne. Kuna Indijanci, ki se preselijo z otokov, lahko imajo visoki pritisk, kakor vsi drugi ljudje! 
Torej kaj naredi te ljudi "imune" za visoki krvni pritisk - ‘hypertension’—zato imajo veliko nižjo smrtnost zaradi 
srčnega napada, kapi, diabetesa in raka? 

Harvardski raziskovalci so bili začudeni, ko so odkrili, da ti Indijanci spijejo okoli 5 skodelic kaka vsak dan. To 
je kakao! Študije kažejo, da flavonoli v kakau pospešujejo telesno izdelavo snovi (nitric oxide)—dušikovega 
oksida, ki povečuje krvni obtok v srce, možgane in druge organe. Ena izmed študij je tudi odkrila, da kakao 
redči kri tako dobro kakor nizka doza aspirina! 

A to še ni vse. Profesor iz harvardske zdravstvene šole ‘Medical School’ trdi, da kakao lahko tudi zdravi 
blokirane arterije, odpoved srca zaradi zamašitve s krvjo, kap, demenco, celo impotenco! Vir: Daily Health 
News. 

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

 

 

 

 

 

Božanske Besede  Mojstra Zdravilca 

"Božansko ime (vaše najljubše) je čudovito zdravilo za vse bolezni na svetu. Nič ni boljšega od Imena. 
Izgovarjanje Imena je najlažja pot do Gospoda. Sveto Ime ima moč, da Bog in slednik zaplešeta 
skupaj."                                                                                                                                  …Sathya Sai Baba 

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

“Seva (služenje) odpre oči človeka za obsežno enotnost stvarstva. Najlažji in najplodovitejši način 
izvajanja Dharme (pravilnega delovanja) danes je služenje kot čaščenje Božanskega okoli nas. 
Posvetite vse svoje spretnosti, talente, imetje in znanje živečim utelešenjem Božanstva okoli vas. To je 
Dharmashakthi (moč pravilnega delovanja), ki vam lahko pokloni Božjo milost”.        …Sathya Sai Baba 

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

Obvestila  
Predvidene delavnice v Indiji 

 Kerala: 21 delavnica za asistente vibro zdravilcev od 17 to 19 decembra 2010. 

 Maharashtra: 22 delavnica za asistente vibro zdravilcev in 11 delavnica za mlajše zdravilce (Junior Vibro 
Practitioners) od 7 do 9 januarja 2011.  

OPOZORILO: Če spremenite svoj email naslov, nas prosim čimprej obvestite. Prosimo, posredujte to 
informacijo z drugimi zdravilci, ki še ne poznajo tej email uslug. Hvala za vaše sodelovanje.  

Obiščite našo stran (our website at)  www.vibrionics.org  

 

http://www.vibrionics.org/
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Om Sai Ram 

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

 
 


