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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 

Ta posebna številka novic Sai Vibrionike je namenjena za varstvo pred sevanjem in potresom ter za varno 
hrano. 

Naša srca in molitve pošiljamo vsem bratom in sestram na Japonskem ob njihovem času trpljenja. Veseli nas, 
da so bili kombi, ki smo jih priporočili japonskim zdravilcem za njihove ljudi, koristni. Zdaj želimo dobiti stik z 
vsemi zdravilci po svetu, da pošljemo predloge za njihovo dobro počutje in za ljudi, s katerimi imajo stike v teh 
težkih časih.  

To ni čas za paniko, ampak za preventivne ukrepe. Sevanje iz pokvarjenih atomskih reaktorjev na Japonskem 
potuje po zračnih tokovih v vse dežele, čeprav je razpršeno, zato je strup za naša telesa. Eden izmed načinov 
zaščite je naš vibro zdravilni sistem.  Spodaj sta dva komba, ki ju lahko naredite in date bolnikom, družini, 
prijateljem, živalim in drugim. 

Hkrati smo pa veseli, da Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, naš ljubljeni Swami, okreva. Pričakujemo, da se bo 
kmalu vrnil v Yajur Mandir in nekaj časa počival. V Njegovo fizično telo so vgradili stalni srčni spodbujevalnik, 
medtem pa Njegov božanski spodbujevalnik (Divine Pace-setter) nemoteno usmerja ritem Univerzuma.   

Čeprav Swami ne bo 'missed a beat – izgubil ritma', mnogi med nami trpimo zaradi 'missed-beats – 
manjkajočih udarcev' in skrbi zaradi Njegovega zdravja in stanja v svetu. Vse to je posledica premalo vere ali 
pomanjkanja popolne predaje.  “Bend your Body; Mend your Senses; End your Mind – Upognite svoje telo; 
uredite svoja čutila, ustavite vaš um,” pravi Baba.  Vsak od nas je polni izraz Brahmana (Boga). Naj nas naš 
um ne vznemirja več, ko se trudimo odložiti naš ego in očistiti naše čute tako, da posvetimo vsako misel, 
besedo in dejanje Bhagawan Sri Sathya Sai Babi, Gospodarju Univerzuma. Živimo v maji (iluziji) zaradi 
družbenega pogojevanja, ki oblikuje naše misli in omejene posvetne izkušnje, ki nas ovirajo, da bi videli sebe 
izven svojega individualnega ega. Če vsak dan posvetimo nekaj minut študiju Saijevih naukov, ponavljamo 
Gospodovo ime in pojemo ali mrmramo duhovne pesmi skozi ves-dan,nam-to-pomaga-najti-Boga-v-sebi.  

Najbolje je, da ne molimo za neko določeno ‘stvar’.  Bhagawan Baba je Najvišji Vsemogočni Bog, ki se je 
utelesil v človeški obliki. Prireja še eno čudežno igro ‘leela’, da nas prebudi in spodbudi na poti v hrib, da bomo 
v uglašeni z Njim.  Prosimo Bhagawana, da si najbolje prizadevamo urediti naše misli, besede in dejanja, da 
postanemo Njegovo nesebično in ljubeče orodje brez sledi ega. Molimo za resnično predanost in postanimo 
vredni imena Njegovih slednikov. Ne moremo si želeti kaj več, saj se zavedamo, da je samo On tisti, ki dela, ki 
vleče ‘vrvice’ celotne kozmične drame in mi smo le voljne lutke v Njegovih božanskih rokah. Molimo, da mu 
ugajajo naše srčne želje in dejanja in da prispevamo za Njegovo hitrejše okrevanje. 

Saiju služimo z ljubeznijo 
Jit Aggarwal 

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

http://vibrionics.org/jvibro/
http://vibrionics.org/jvibro/
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Zdravilo proti izpostavljenosti sevanju 

Če imate Sai Ram Healing Vibration Potentiser - strojček: NM12 Combination-12 + NM45 Atomic Radiation 
(30C & 50M) + NM63 Back-up + NM110 Essiac (CM & 10MM) + BR4 Fear + SM2 Divine Protection + SM4 
Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + SM18 Digestion + SM23 Gastro + SR226 Cat’s Eye + 
SR253 Calc Fluor + SR272 Arsen Alb (30C) + SR279 Cadmium Sulph + SR285 China Off (200C) + SR310 
Radium +SR319 Thyroid Gland (200C) + SR320 Thyroidinum (200C) + SR324 X-ray (30C & CM) + SR356 
Plumbum Met (1M) + SR507 Lymphatic Organ + SR509 Marrow + SR530 Stomach...OD vsaj en mesec. 

Če imate škatlo 108 splošnih kombov: CC2.1 + CC3.1 + CC4.10 + CC6.1…… OD najmanj dva meseca. 

V obeh primerih povečajte dozo na TDS, če bolnik dobiva simptome utrujenosti, nemoči, slabosti ali 
bruhanja. 

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

 Nasveti za zdravje  

Tukaj so drugi varnostni ukrepi pred radiacijo, ki jih je potrebno upoštevati: 
1. Ne uporabljajte zobne paste, ki ima fluorid, ki prizadene vsakogar pod vplivom radiacije, ker vleče iz telesa 
iodine in izpostavlja žlezo ščitnico. 

2. Ne jemljite tablet KI, razen če veste, da ste bili izpostavljeni radiaciji, ker poškodujejo zdravo žlezo ščitnico.  

3. Čeprav ljudje, ki so usmerjeni v alternativno zdravljenje, ponavadi priporočajo uporabo kristalne ali pa 
morske soli, ker imata več mineralnih snovi, je zdaj čas, da kupimo sol v supermarketih, ker vsebuje 0.01% 
kalijevega iodata = ‘potassium iodate’, ki nas ščiti pred radiacijo. Preden pa kupite, preverite, da ima ta sol 
‘potassium iodate’ in ne ‘potassium iodide – kalijev jodid’.  V Evropi in Ameriki lahko dobimo v trgovinah z 
biološko zdravimi produkti tekoči črni oreh, kapsule črnega oreha - ‘Liquid Black Walnut, Black Walnut 
Capsules’ in Kelp, ki vsi vsebujejo veliko dobrega iodina. 

4. Algin, ki je (‘Sodium Alginate’) iz rjave morske trave (‘Brown Seaweed’), vleče radiacijo iz telesa. 

5. Miso juha je klasična hrana za preventivo pred poškodbami radiacije. Dvojno dozo zaščite dosežemo, če 
juhi dodamo ¼ unče ali 5 gramov suhe morske trave. Ampak v prihodnje bo potrebno preveriti, od kod prihaja 
suhi kelp. Po znanstvenih raziskavah lahko morska trava nevtralizira izotope v človeškem telesu. Raziskovalci 
na univerzi McGill pravijo, da se radioaktivni stroncij veže na algin v rjavi morski travi in ustvarja ‘sodium 
alginate’, to je snov, ki se zlahka in brez škode izloča. Navadni črni čaj je tudi pokazal enake proti radiacijske 
učinke v večih japonskih študijah. 

6. Visoke doze vitamina  C so odlične proti izpostavitvi sevanju, to so citrusi: limone, pomaranče in jabolka. Če 
uživamo več hrane oranžne in temnozelene barve (na primer sladki krompir, ‘winter squash – bučo’, vse vrste 
pese, korenje, ‘chard – švicarska peso’ in špinačo), nas varuje pred rakom, ki ga pospešuje radiacija. Vse 
rastline iz družine zelja - arugula, repa, redkvice, cvetača, zelenje gorčice, bok choy, Brussels sprouts, brokoli, 
ohrovt, collard – ščitijo naše celice pred škodljivimi učinki radiacije. Pravijo, da nas ščiti tudi zdravilna zel 
rožmarin. 

Tukaj so povezave za več informacij o zaščiti pred sevanjem: 
http://www.naturalnews.com/012388.html#ixzz1GQpByxyX 

http://www.naturalnews.com/026079.html#ixzz1GQnnUzRj 

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

Še ena opomba  

Zdaj in v prihodnosti moramo preveriti, kje je zrasla in od kod prihaja hrana, ki jo jemo. Radiacija v zraku se je 
najprej širila po zračnih tokovih v vzhodno Rusijo in potem na zahodno obalo Kanade in Amerike, nato pa na 
severni del Evrope. Sevanje je močnejše v krajih, kjer se je najprej pojavilo. Slišali smo že, da so nehali meriti 
sevanje v mleku v Kaliforniji, zato lahko domnevamo, da sumijo, da je sevanje višje, kakor bi smelo biti. Če je 
to res, bi ljudem za ta čas svetovali, da prenehajo kupovati jugurt in mleko iz tega dela ZDA. 

Tisti, ki jedo ribe in morske sadeže, bodo morali preveriti, od kod prihaja ta hrana, ker tokovi oceana sledijo 
zračnim tokovom in je širjenje radiacije večje z obale zahodne Amerike in Kanade.  

http://www.naturalnews.com/012388.html#ixzz1GQpByxyX
http://www.naturalnews.com/026079.html#ixzz1GQnnUzRj
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Tukaj so povezave za pogoste letalske linije za severno in južno poloblo 

Pot radiacije iz japonskih atomskih elektrarn se ujema z glavnimi letalskimi linijami po svetu. Zato meteorologi 
napovedujejo sevanje na teh linijah (jet streams). 

http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&CONT=glob&VAR=jet3&HH=0 
redne globalne jet linije  

Te napovedi so bile kar natančne, sevanje pa je bilo malo nižje ali višje kot v drugih napovedih.  Na tej 
povezavi najdete graf, ki primerja dejansko sevanje z napovedmi za določene kraje: 
 http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgvalidation&HH=-284683 
modeli dejanskega merjenja 

Še bolj natančne napovedi in načrte najdete  na teh povezavah—to so dnevne napovedi: 
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgxenon&HH=0 
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgiodine131&HH=0 
http://www.woweather.com/weather/news/fukushima?LANG=us&VAR=niluhemis133&HH=1&LOOP=1 
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=euradsfc 
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=eurad2500 
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=eurad5000 
http://www.woeurope.eu/cgi-bin/expertcharts?LANG=eu&MENU=0000000000&CONT=glob&MODELL=gfs&MODELLTYP=1&BASE=-
&VAR=jet3&HH=0&LOOP=1&ZOOM=0&ARCHIV=0&WMO  

redne  svetovne jet linije ‘with loop function’.  

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

Kam Gremo Med Potresom  

Prosimo, pošljite to informacijo vsakomur 

Ali se spomnite opozoril, da se skrijemo pod mizo ali pa stojimo med vrati v času potresa, hurikana ali tornada? 
Zdaj na to pozabite! Ta novica vam lahko nekega dne reši življenje. 

Odlomek iz članka Doug-a Copp's-a: 'Trikotnik Življenja’ 

Moje ime je Doug Copp.  Sem vodja reševanja in menedžer ameriške mednarodne skupine (Rescue Chief and 
Disaster Manager of the American Rescue Team International (ARTI), svetovno najbolj izkušene reševalne 
skupine. Informacije v tem članku bodo rešile življenja v času potresa. 

Plazil sem se znotraj 875 zrušenih zgradb, delal sem z reševalnimi skupinami iz 60 dežel, ustanovil sem take 
skupine v mnogih državah in sem tudi član večih reševalnih skupin. Dve leti sem bil strokovnjak v skupini 
Združenih narodov (the United Nations Expert in Disaster Mitigation) in sem sodeloval v glavnih nesrečah po 
svetu od leta 1985. 

Prva zgradba, v kateri sem se plazil je bila šola v Mexico City-ju v potresu leta 1985. Vsak otrok je bil pod 
mizo. Vsak otrok je bil stisnjen v debelino svojih kosti. Lahko bi preživeli, če bi ležali poleg miz. To je bilo-
grozno--nepotrebno. 

Preprosto povedano – ko se stavba zruši, pade teža stropa na predmete ali pohištvo znotraj stavbe in pusti 
prazen prostor (void) poleg njih - NE pod njimi. Ta prostor imenujem 'trikotnik življenja'. Večji ko je predmet, 
manj je trden. Če je predmet manj trden, ustvarja večji prostor in to daje večjo možnost, da oseba, ki uporablja 
ta prostor za varnost, ne bo prizdeta. Kadar boste opazovali zrušeno zgradbo na TV, štejte trikotnike, ki jih 
boste videli. Povsod so prisotni. To je tipična oblika v zrušeni zgradbi.  

Nasveti za varnost med potresom 

1. Vsak, ki se poskuša skriti ( 'duck and cover'), ko se zgradba začne rušiti, ga zmečka do smrti. Ljudje, ki so 
pod predmeti, kakor so mize in avti, ne preživijo. 

2. Mačke, psi in dojenčki se po naravi skrčijo v obliko fetusa. Tudi vi bi morali tako storiti v primeru potresa. To 
je naravni občutek (instinct) za preživetje. Preživite lahko v manjšem prostoru. Uležite se ob predmet; poleg 
zofe, postelje, velikega predmeta, ki se bo delno stisnil in poleg sebe pustil prazen prostor. 

http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&CONT=glob&VAR=jet3&HH=0
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgvalidation&HH=-284683
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgxenon&HH=0
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgiodine131&HH=0
http://www.woweather.com/weather/news/fukushima?LANG=us&VAR=niluhemis133&HH=1&LOOP=1
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=euradsfc
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=eurad2500
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=eurad5000
http://www.woeurope.eu/cgi-bin/expertcharts?LANG=eu&MENU=0000000000&CONT=glob&MODELL=gfs&MODELLTYP=1&BASE=-&VAR=jet3&HH=0&LOOP=1&ZOOM=0&ARCHIV=0&WMO
http://www.woeurope.eu/cgi-bin/expertcharts?LANG=eu&MENU=0000000000&CONT=glob&MODELL=gfs&MODELLTYP=1&BASE=-&VAR=jet3&HH=0&LOOP=1&ZOOM=0&ARCHIV=0&WMO
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3. Lesene zgradbe so najvarnejše med potresom. Les je upogljiv in se giblje skupaj s silo potresa. Če se 
lesena zgradba zruši, nastanejo veliki prostori za preživetje. Lesena zgradba ima tudi manj zgoščene teže.  
Opečnate zgradbe razpadejo v posamezne opeke. Opeke povzročajo veliko poškodb, a manj zmečkanih teles 
kakor pa betonske plošče. 

4. Če ste ponoči v postelji, ko nastane potres, se samo zvalite s postelje. Varen prostor bo okoli postelje. Hoteli 
lahko obvarujejo več ljudi v času potresa, če dajo na vrata vsake sobe opozorilo, da se naj gostje v primeru 
potresa uležejo na tla poleg spodnjega konca postelje. 

5. Če nastane potres in ne moremo skozi vrata ali okno na prosto, potem se uležemo in skrčimo v embrionalno 
obliko poleg zofe ali velikega stola. 

6. Kdor se znajde med vrati, ko se zgradba zruši, ga ubije. Kako? Če človek stoji v vratih in podboj pade naprej 
ali nazaj, ga stisne strop. Če podboj pade na eno stran, lahko telo prereže na pol. V obeh primerih je človek 
mrtev! 

7. Nikoli ne pojdite na stopnice. Stopnice imajo drugačno 'nihanje' (gibljejo se ločeno od glavnega dela 
zgradbe). Stopnice in ostali deli zgradbe se zaletavajo tako dolgo, da se stopnice zrušijo. Ljudje, ki so na 
stopnicah, preden se te razletijo, dobijo grozne poškodbe. Tudi če se zgradba ne zruši, ostanite vstran od 
stopnic. Stopnice se pogosto poškodujejo. Če se stopnice ne razletijo zaradi potresa, se lahko zrušijo kasneje 
zaradi teže bežečih ljudi. Stopnice moramo vedno pregledati zaradi varnosti, tudi če ostali del zgradbe ni 
poškodovan. 

8. Bodite blizu zunanjih sten zgradb ali pa izven njih, če je le mogoče.  Veliko bolje je biti zunaj zgradbe kakor 
pa notri. Dalje ko smo znotraj zgradbe, večja je možnost, da bo pot na varno blokirana. 

9. Ljudje v avtih so zmečkani, kadar se zruši cesta nad njimi med potresom in pade na vozila; to se je zgodilo s 
ploščami na cesti  Nimitz Freeway. Žrtve potresa v San Franciscu so vse ostale v vozilih. Vsi so bili ubiti. 
Lahko bi preživeli, če bi šli ven in sedeli ali ležali ob vozilih. Vsi mrtvi bi lahko preživeli, če bi lahko zapustili 
avtomobile in sedeli ali ležali poleg njih. Vsi potlačeni avti so imeli poleg sebe prazen prostor okoli en meter (3 
feet), razen tistih, na katere so stebri padli naravnost čez njih. 

10. Ko sem se plazil znotraj porušenih uradov z veliko papirja, sem odkril, da se papir ne stisne. Veliko 
prostora obkroža kupe papirja. 

Leta 1996 smo naredili film, ki je dokazal, da je moja metodologija preživetja pravilna. V tem praktičnem, 
znanstvenem preizkusu so sodelovali  turška vlada (Turkish Federal Government), velemesto ‘City of Istanbul’, 
univerza (University of Istanbul Case Productions) in ARTI. Podrli smo šolo in eno hišo z 20 lutkami -
manekeni. Deset lutk smo skrili v zavetje (duck and cover) in deset smo jih postavili v trikotnik preživetja. Po 
simulirani zrušitvi smo se plazili skozi ruševine, da smo snemali izide. Film, v katerem sem preizkušal svoje 
tehnike za preživetje v vidnih, znanstvenih pogojih, kakor je zrušitev zgradbe, je pokazal, da ne bi preživel 
nihče, ki je bil skrit v zavetju. 

Za ljudi, ki bi uporabili mojo metodo ‘trikotnika življenja’, bi bilo preživetje 100%. Ta film so si ogledali miljoni 
gledalcev TV v Turčiji in v Evropi, prav tako v ZDA, Kanadi in latinski Ameriki na programu Real TV. 

'Mi smo samo angeli z enim krilom, za letenje pa sta potrebni dve krili, zato širite te nasvete in nekomu 
rešite življenje.  Po vsem svetu so naravne katastrofe, bodimo zavedni in pripravljeni! 

Odlomek iz članka: Doug Copp’s article on 'The Triangle of Life' 

 
Če ste v vozilu, pridite ven in sedite ali lezite poleg njega. Če kaj pade na vozilo, bo pustilo prazen prostor          

ob strani. Poglejte spodaj: 
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       Rešite svoje življenje s "trikotnikom življenja" 

 

 
Varen prostor (trikotnik) najdete okoli postelje, zofe in drugega pohištva.  

Skrčite se v obliko zarodka, naredite se majhne. 
 

 

 

***************************************************************************************************** 
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Vizualizacije  

Naše prvo  in zadnje orodje, ki ga imamo, da ohranimo zdravje, ko nam grozi bolezen ali nesreča, so seveda 
naše misli – kar je logično, ker vemo, da nastopi misel pred vsakim dejanjem. Če usmerimo misli v določeno 
vizualizacijo, dobimo veliko moč. Ljudje z resnimi boleznimi so se ozdravili samo z vizualizacijo. Zato se 
poskusimo zaščititi tako, da si predstavljamo okoli sebe zaščitni plašč ali pa da sedimo v veliki, prozorni, 
večbarvni gumijasti žogi, ki nas bo varovala toksičnih strupov sevanja.   

Poglejte sebe znotraj velike zaščitne žoge ali pa plašča, ki ga obkrožajo zlati svetlobni žarki. Karkoli nevarnega 
za vas se bo odbilo od te žoge ali plašča in se vrnilo v svoj izvor.  Nič nevarnega vas ne bo doseglo. Sprostite 
vse misli strahu, predajte jih Bogu. Znotraj vaše žoge ali zaščitnega plašča ste zaščiteni, varni in ljubljeni.  
Sproščajte se do spoznanja, da ste varni in zaščiteni. Globoko dihajte in se glejte obkroženi z vašo zaščito, 
zlata svetloba pa vas varuje od zunaj navznoter.  

Ti načini vizualizacije so koristni, kadarkoli je naš dom, avto , družina itd v takem položaju, da potrebuje 
zaščito. Če delamo vizualizacije redno in zbrano, so lahko zelo dobrodejne.   

Končno pa je moč našega Gospoda Sathya Saija najmočnejše orodje, če mu zaupamo in ga ljubimo in 
prosimo za vse ljudi, še posebej za naše sestre in brate, ki trpijo zaradi naravnih nesreč ali vojne. To bo 
najboljša zaščita.  

           Samastha Loka Sukhino Bhavantu.  Naj bodo bitja vseh svetov srečna. 

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

 

 

 

 

 

 

Božanske besede  Mojstra zdravilca 

Vaš um morate nadzorovati. Bistven je pregled vašega uma  in čistosti srca. Posvetite svoj um Bogu. 
Bog bo storil vse za vas. Resno opravljajte svoje dolžnosti s predanostjo Bogu. Imejte trdno vero, da je 
Bog povsod.  Ne dvomite, da je Bog tukaj, tam ga pa ni. Bog je prisoten, kjerkoli ga iščete. On 
napolnjuje vse stvarstvo. Večina ljudi ne more spoznati te resnice. Bog je prisoten v vseh bitjih, pa če 
je to majhna žuželka, kakor je mravlja, ali pa velika žival, kakor je slon. On je enako prisoten v zrnu 
peska in v delcu sladkorja.                                             …Sathya Sai Baba - Divine Discourse,March 30,2006 

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

Pošljite vaše pripombe ali vprašanja o teh novicah na news@vibrionics.org 

Om Sai Ram 

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