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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 2, številka 1                                                                                                                Januar 2011                                                
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Z Dr Mize Jit K Aggarwala 

Dragi zdravilci! 

Z veseljem sporočam, da so tudi druge novice (Nov. 2010) bile uspešne in zdravilci po vsem svetu so jih 
navdušeno sprejeli. Odlični primeri zdravljenih bolnikov s škatlo ‘108CC box’ so spodbudili mnoge zdravilce, ki 
so opravili tečaj pred tem (in niso vedeli za to škatlo kombov - CC box), da so v zadnjih dveh mesecih tudi oni 
prišli po te škatle zdravil! 

Zadnje mesece smo bili zelo zaposleni s praznovanjem 85 rojstnega dne in Božiča v Prashanti Nilayamu. V 
ašram je prišlo veliko slednikov in tudi bolnikov, poleg tega pa so se sledniki ves čas zanimali za pouk 
vibrionike. Vaše novice o uspešnih in posebnih primerih zdravljenja s tem sistemom vibrionike so čudovite. 

Želim vas spomniti – da bi bilo za druge zdravilce zelo dragoceno, če bi 
zapisali vaše primere, da jih lahko objavimo v prihodnjih novicah. 

Med proslavo rojstnega dne so naši zdravilci v Puttaparthiju pripravili 9-
dnevni tabor Sai Vibrionike na železniški postaji v Prashanti Nilayamu. 
Prizadevna skupina je sprejela okoli 500 bolnikov na dan, začeli so ob 
sedmih zjutraj in delali do poznega večera. 21 novembra, ko so ob devetih 
zvečer zaključevali z delom, so z velikim veseljem opazili kupčke vibutija na 
Swamijevi sliki (poglejte spodaj) v škatli enega zdravilca (108CC box). 
Gospodov božji blagoslov v obliki vibutija! Kako prijazno od Swamija, da je 
vedno z nami pri tem delu – da nas blagoslavlja, vodi, opogumlja in nam 

zagotavlja, da je to zares Njegovo delo! 

Vedno se veselimo vašega odziva – o novicah, predlogih za prihodnje novice, mesečnih poročilih in še več 
zanimivih in spodbudnih primerih zdravljenja. Vzemite is čas in nam pošljite email. Veselite se s temi novicami 
in po Swamijevi stalni milosti nadaljujte veliko delo ‘zdravljenja’.  

Z ljubeznijo služimo Saiju 
Jit Aggarwal 

***************************************************************************************************** 
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 Primeri Uporabe Kombov  

1. Rak maternice2703…Japonska

67-letna ženska je imela diagnozo raka maternice in zdravnik je svetoval operacijo. Prosila je vibro zdravilko za 
pomoč. Dali so ji:  
#1. CC2.1 Cancers + SR350 Hydrastis + SR391 Kreosotum + SR537 Uterus…QDS 

Čez dva meseca so odstranili maternico, čeprav so ugotovili zmanjšanje raka. Imela pa je tekočino v trebuhu in 
rak se je razširil tja. Zdravnik je rekel, da je rak dosegel tretjo stopnjo in je predlagal zdravljenje s kemoterapijo in 
obsevanjem. Bolnica je odklonila alopatsko zdravljenje in jemala vibracijska zdravila. Zdravilka je kroglicam 
dodala še nekaj zdravil: 
#2. SR271 Arnica + SR345 Calendula + SR353 Ledum…QDS  

Po dveh mesecih je bil zdravnik začuden, ker ni bilo več raka. Ženska je nadaljevala z vibracijami: 
#3. CC2.1 Cancers…QDS; SR248 Vessel of Conception...4 doze in SR298 Lachesis….2 dozi. 

To je čudovit primer popolne ozdravitve. Zapišite pa si, da bi naslednja zdravila delovala enako, čeprav je 
zdravilka imela tudi strojček: 
CC2.1 Cancers + CC2.3 Tumours + CC8.1 Female Tonic + CC8.4 Uterus 

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

2. Bolni piščanci 2715...Nemčija 

Zdravilkina mama je imela 23 kur. Vse razen treh so poginile zaradi infekcije, ki je prizadela vse kure v kraju. 
Od 3 preživelih je bila ena posebno slabotna, težko je držala glavo pokonci in hodila ravno ter splezala v kurjo 
uto. To kuro so imeli v hiši, vstran od drugih. Zdravilka je za kure poslala naslednja zdravila:  
CC1.1 Animal Tonic + CC18.4 Stroke…TDS 

Zdravilkina mati je dala kroglice kuri v kljun in v nekaj dneh se je njeno stanje znatno izboljšalo. Slabotna kura 
je kmalu držala glavo pokonci, pravilno jedla in šla v uto. Po enem tednu je začela nesti jajca, zato so dozo 
zmanjšali na OD. Potem so isto zdravilo dali še dvema kurama, ki sta bili shujšani in slabotni in tudi ti dve sta 
kmalu ozdraveli. Zdravilkina mati ima zdaj tri zdrave kure kot tolažbo za izgubljene živali. 

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

3. Vnetje zobov1339...ZDA 

Dve leti je 59-letna ženska trpela za vnetjem nizke stopnje in občutljivostjo na vročo in hladno hrano ter 
tekočine. Zobozdravnik je slikal zobe in svetoval zdravljenje korenin ter odstranitev živcev, da bi ustavil 
bolečino. Dan pred začetkom zdravljenja je zdravilec dal tej bolnici naslednja zdravila:  
CC11.6 Teeth-decay + CC21.11 Abscess…TDS 

Bolnica je vzela tri doze pred srečanjem z zobozdravnikom in prosila Sai Babo za zdravljenje. Ko je sedela na 
stolu pri zobozdravniku je čutila ‘notranji premik’ in vedela, da sta njena zoba zdrava. Zobozdravnik je bil zelo 
presenečen, ko je videl, da so korenine zdrave in jih ni bilo potrebno več zdraviti. Po Swamijevi milosti bolnici 
ni bilo treba prenašati bolečin, obenem pa se je izognila plačilu za drago terapijo (US$ 2,300), za katero se je 
vnaprej strinjala! 

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

4. Rešitev diabetikove noge pred amputacijo 2640….Indija 

54-letni moški z dolgotrajnim diabetesom je že imel amputacijo vseh petih prstov na desni nogi. Bil je v 
bolnišnici z možnostjo amputacije noge do kolena. Zdravilec mu je dal naslednja zdravila v upanju, da bi to 
lahko preprečili: 
#1. NM20 Injury + NM25 Shock + NM32 Vein-Piles + SM15 Circulation + SR264 Silicea (200C) + SR293 
Gunpowder + SR298 Lachesis (30C) + SR325 Rescue + SR408 Secale Corn (30C)…TDS 

#2. SM17 Diabetes + SM39 Tension + SM41 Uplift…TDS 

Po 15 dneh je zdravnik rekel, da amputacija ni potrebna, verjetno pa bo moral imeti plastično kirurgijo. 
Zdravilec mu je svetoval, da nadaljuje z jemanjem vibracijskih zdravil. Po enem mesecu so ga odpustili iz 
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bolnišnice, ker ni potreboval te operacije. Po Swamijevi milosti je ta ubogi voznik rikše lahko nadaljeval z 
delom in skrbel za družino. Celotno zdravljenje je trajalo 45 dni.   

Če bi zdravilec imel škatlo ‘108CC box’, bi lahko dal naslednje z enakim izidom: CC3.7 Varicose Veins + 
CC21.11 Abscess + CC6.3 Diabetes…TDS 

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

Opomba: Ko imate zdravilci primere s posebnim uspehom in želite, da jih pregledamo za objavo v novicah kot 
spodbudo za druge, je pomembno, da pošljete popolne podatke: Starost bolnika, dolžino bolezni, uporabljene 
kombe, čas zdravljenja in druge zanimive podatke 

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

 Poseben Blagoslov  

Očala Po Receptu – Igra= Leela  

Ana je zvesta zdravilka, ki redno obiskuje in zdravi bolnike s škatlo 108CC blizu Puttaparthija.  Pred kratkim je 
ugotovila, da je v določeni vasi veliko ljudi imelo problem z očmi. Zdravilo bi lahko pomagalo, a 27 ljudi je 
potrebovalo tudi očala na recept, za katera niso imeli denarja. Ana jim je razložila, da jim ne more dati očal. Ko 
sta  Ana in njen mož odhajala, so ljudje prosili, naj prihodnjič prinese očala. Njen mož se je pošalil, da bodo 
videli, kaj lahko stori Swami! 

Čez nekaj dni je prišel na obisk prijatelj. Bil je v dilemi, ker mu je pred odhodom v Indijo nekdo dal škatlo očal 
na recept, ki so jih ljudje v Indiji potrebovali. Nerad je ta očala prinesel v Puttaparthi in jih poskušal dati 
Swamiju, ki pa jih ni hotel vzeti. Tako je iz neznanega škatla očal padla v roke Ane in njenega moža! 

Ob prihodnjem obisku vasi sta vzela očala s seboj in upala, da jih bo vsaj nekaj parov primernih za ljudi, ki so 
jih potrebovali. Navdušeni vaščani so se zbrali okoli škatle. Eden izmed njih je vzel en par očal in jih poskusil, a 
niso bila prava za njegove oči. Ana mu je ponudila drugi par, ki je bil čisto pravi! Drugi moški je vzel prejšnji 
par, ga poskusil in je bil zanj pravi! Z veseljem in začudenjem so eden za drugim našli prava očala za svoje 
oči, da so dobro videli. Ostal je še en par in Ana je nameravala oditi, ko je pritekla še ena ženska in rekla, da 
tudi ona potrebuje očala. Ana ni bila presenečena, ko je zadnji par iz škatle bil popolnoma pravi tudi za žensko! 

Vsak par teh očal je našel svoj dom in vsak vaščan, ki je potreboval očala, jih je dobil po pravi meri za svoje 
oči! Ali je to lahko storil kdo drug kakor pa vsevedni in vseprisotni gospod Sai!  

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

 Kotiček Za Odgovore  

1. Vprašanje: Kaj pomenijo QDS, TDS, BD in OD? 

Odgovor: QDS je 4 krat dnevno, TDS je trikrat; BD pomeni dvakrat dnevno in OD enkrat. Te kratice so iz 
latinskih besed. 6TD pomeni 6-krat dnevno.  

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

2. Vprašanje: Ali je kak poceni in lahek način čiščenja vode? 

Odgovor:  Poznamo poceni način. Dajte vodo v steklenico temno modre barve (Bristol blue) in jo postavite 
na direktno sončno svetlobo za 3 minute in voda bo primerna za pitje! Traja pa dalj časa, če ni direktne 
svetlobe - 10 minut podnevi in do 30 minut v umetni svetlobi. 

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

3. Vprašanje: Ali je možno oživiti slabo delujočo žlezo, kakor je ščitnica? 

Odgovor: Da, vsako žlezo lahko okrepimo in obnovimo z vibracijami. 

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

4. Vprašanje:  Ali lahko ta zdravila delujejo na mentalni ravni? 
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Odgovor: Dejansko delujejo ta zdravila na vseh ravneh – v telesu, umu in duhu, ker je to celostni sistem 
zdravljenja. Da bi v celoti odstranili bolezen, moramo iskati vzroke in zdraviti bolnika za vzrok in znake 
bolezni. Vzrok je lahko šok, poškodba, stres, napetost, vnetje itd. 

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

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

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

 Nasveti za zdravje  
Čudežna kumara 

Ta novice je bila v New York Times reviji pred več tedni kot del serije "Spotlight on the Home – Pozornost na 
dom" , kjer so izbirali ustvarjalne in domiselne načine za reševanje splošnih problemov. 

1. Kumare vsebujejo večino vitaminov, ki jih potrebujemo vsak dan. Ena kumara ima vitamin B1, B2,  B3, B5, 
B6, folijsko kislino, vitamin C, kalcij, železo, kalij, cink, magnezij in fosfor. 

2. Ste utrujeni popoldan? Odložite sodo in vzemite kumaro. Kumare so dober vir vitaminov B in ogljikovih 
hidratov, ki dajejo hiter dvig energije, ki lahko traja nekaj ur. 

3. Ste se naveličali meglice na ogledalu v kopalnici po tuširanju? Drgnite košček kumare po ogledalu. Odstranil 
bo meglico in dal prijeten vonj. 

4. Ali so črvi in polži napadli vaše rožne grede? Postavite nekaj kosov kumare v majhno pločevinasto posodo 
ali konzervo na vrt in škodljivcev ne bo več. Kemične snovi v kumari se povežejo z aluminijem in oddajajo 
poseben vonj, ki ga ljudje ne zaznamo, razdraži pa vrtne škodljivce, da zbežijo. 

5. Iščete hiter in lahek način, da odstranite celulit, preden greste ven ali pa v bazen? Poskusite drgniti košček 
kumare po koži za nekaj minut. Fitokemikalije v kumari povzročijo, da se kolagen v koži napne, okrepi zunanjo 
plast in zmanjša vidljivost celulita. Dobro deluje tudi na gube!!! 

6. Se želite izogniti posledicam pitja ali hudemu glavobolu? Pojejte nekaj koščkov kumare, preden greste spat 
in se zbudite sveži ter brez glavobola. Kumare imajo dovolj sladkorja, vitamin B in elektrolite, da obnovijo 
glavna hranila, ki jih je telo izgubilo; tako ohranjajo ravnovesje (equilibrium) in odstranijo mačka ter glavobol!! 

7. Ali iščete način, da premagate navado popoldanskega in večernega ‘grizljanja? Že stoletja so uporabljali 
kumaro tudi evropski trgovci, lovci in raziskovalci za hiter obrok, da so odgnali lakoto. 

8. Ali imate pomembno srečanje ali intervju za službo in nimate časa, da bi očistili svoje čevlje? Drgnite sveže 
narezano kumaro po čevljih, njene kemične snovi dajo sijaj in ščitijo pred vodo. 

9. Vam je zmanjkalo WD-40 olje in morate odpraviti cviljenje vrat? Vzemite košček kumare in drgnite tečaj – 
cviljenja ni več! 

10. Ste v stresu in nimate časa za masažo, obrazno masko ali obisk v zdravilišču? Narežite kumaro in jo dajte 
v lonec vrele vode. Kemične snovi kumare se sproščajo v sopari in ustvarjajo blagodejno aromo, ki zmanjšuje 
stress pri mladih mamicah in študentih pred izpiti. 

11. Ali ste končali s poslovnim kosilom in nimate žvečilnega gumija ali minta? Vzemite košček kumare in ga z 
jezikom pritiskajte na nebo v ustih 30 sekund, da odstranite zadah, fitokemične snovi pa bodo ubile bakterije v 
ustih, ki povzročajo zadah. 

12. Ali iščete ‘zeleni’ način za čiščenje pip, pomivalnih korit ali nerjavečega jekla? Vzemite košček kumare in 
ga drgnite po površini, ki jo želite očistiti. Odstranil bo dolgotrajne madeže in povrnil sijaj, ne bo pa pustil sledi 
ali poškodoval nohtov pri čiščenju. 

13. Ste naredili napako pri pisanju s kulijem? Vzemite zunanji del kumare in počasi brišite zapisano, deluje tudi 
na barvice in markerje, ki so jih otroci uporabili za okras zidu!! 

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

mailto:news@vibrionics.org
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Božanske besede  Mojstra zdravilca 

"Seva je čaščenje, ki ga darujete Bogu v srcu vsakega človeka.                              …Sathya Sai Baba 

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

“Pomembna stvar je, da človek ne more najti nič boljšega, kot je služenje v svetu. Naša življenja 
moramo posvetiti služenju. Kdor ne opravlja služenja, ni človeško bitje. Je slabši od zveri. Nikoli ne 
smemo opustiti služenja. Služenje je naš dih in naš cilj.”                                          …Sathya Sai Baba 

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

Obvestila  
Delavnica v Indiji 

 Indija Gujarat: Pripravljamo 23 delavnico za asistente zdravilce in 12 delavnico za začetnike od 8 - 10 

aprila 2011.   

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

Pozor: Če spremenite vaš email naslov, nas prosim čimprej obvestite. Prosimo, da to informacijo 
posredujete še drugim zdravilcem, ki našega novega emaila še ne poznajo. Hvala za vaše sodelovanje.  

Obiščite našo stran www.vibrionics.org  

Om Sai Ram 

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