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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                                                                                                                      Julij  2011 
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Z mize Dr Jit K Aggarwala 

Dragi zdravilci 

Naš dobrotljivi Swami je zapustil svoje telo, a nas ni zapustil na duhovnem križišču. Vsa leta nas je večkrat 
opominjal, da je služenje najvišja oblika duhovne discipline v Kali Yugi. Swami je rekel: “Če dvignete svojo roko 
za služenje, pomoč, tolažbo, spodbudo drugim, jo dvignete k Bogu, ker je vsak od vas Bog.” Najboljši način, da 
Swamiju izkažemo spoštovanje, je naše neomajno služenje, medtem ko se v sebi povežemo z Bhagawanom v 
energiji ljubezni in miru.  

Zadnji trije meseci so bili težki za vse nas. To je bilo naporno obdobje prilagajanja. Toliko prijetnih spominov 
teče skozi naš um, še posebej o Swamiju in vibrioniki. Vračam se v posebni dan julija 1994, ko se je Gospod 
univerzuma sklonil v Sai Ramesh dvorani v Brindavanu in blagoslovil prvi vzorec vibracijskega strojčka. (Po 6 
dneh neuspešnega čakanja na Gospodovo pozornost sem bil presenečen in prepočasen, da bi dvignil aparat s 
tal.) Naslednji dan me je poklical na intervju in Gospod je uporabil strojček, da je dal kartico ‘OM7 Heart’ v 
režico.  

Drugič je na intervjuju zelo nedolžno vprašal: “Ali lahko to zdravilo ozdravi diabetes!!” Zadolžil me je, da 
poučujem Njegove študente in slednike o vibrioniki in da predavam Njegovim zdravnikom v bolnišnici Super 
Speciality Hospital. Tako se je vse začelo. Na vsakem koraku nas je vodil, včasih dan za dnem! 

Vsem vam zdravilcem vibrionike dolgujem razlago o pogostih navodilih in blagoslovih, ki mi jih je dajal Gospod 
o vibrioniki vseh 17 let. V naslednjih novicah bom vsem vam opisal tiste trenutke. 

Če občutimo, da je nam zdravilcem Gospod dal čudovito orodje za sevo, je zdaj čas, da resneje sprejmemo 
našo vlogo in se z vsem srcem predamo Njegovemu poslanstvu.  

Naša skupina je pripravila novi program poučevanja novih zdravilcev. Delavnice sem vedno imel na vseh 
stopnjah v majhnih skupinah v Prashanti Nilayamu. Zdaj bomo imeli pogoste delavnice v majhnih skupinah, ki 
jih bodo vodili usposobljeni učitelji na več krajih.  Swami je vedno vztrajal, da poučujem vibrioniko v majhnih 
skupinah, da ohranjamo kakovost in ne hitimo zaradi količine. S tem namenom sem že začel poučevati 
starejše zdravilce, da postanejo učitelji. Tisti med vami, ki ste opravili tečaj za 108 (Common Combos) splošnih 
kombov, se lahko prijavite za tečaj, ki vas bo usposobil za uporabo vibracijskega strojčka - Sai Ram machine. 
Potem boste lahko opravili še tečaj za učitelje vibrionike.  

Ker potrebujem več učiteljev, da širimo Swamijev sistem zdravljenja z vibrioniko še na druga področja v Indiji in 
v drugih deželah, v prihodnosti dajem prednost programu za učitelje. Vabim vse predane zdravilce, ki se želijo 
vključiti v naslednjo stopnjo tečaja, da mi pišejo naravnost na moj email za prijavnico. Prosimo, ne pozabite 
vključiti svoje registerske številke, ki je zapisana v vrstici ‘subject line’  emaila teh novic. Bralci so izrazili željo, 
da v novicah objavimo več uspešnih primerov zdravljenja. Zato naprošamo zdravilce, da nam pošljejo uspešne 

http://vibrionics.org/jvibro/
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primere ali kako drugače posebne primere naravnost na moj e-mail naslov, da jih lahko objavimo v prihodnjih 
novicah za spodbudo drugim zdravilcem.  

Kako lahko Swamiju povrnemo za vso božansko ljubezen, ki nam jo je dajal vsa leta? Kako mu lahko pokažemo, 
da Njegova prizadevanja za nas niso bila zaman? Vsak od nas mora prepoznati Swamija v sebi in v vseh drugih 
ter delovati tako, kakor bi storil Swami. Dragi zdravilci, delujmo v enotnosti, sožitju in predanosti z namenom, da 
širimo Swamijevo sporočilo čiste ljubezni s pomočjo vibrionike. Zdaj je čas, da naše življenje postane Njegovo 
sporočilo.  

Z ljubeznijo služimo Saiju 
Jit Aggarwal 

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

 Primeri uporabe kombov  

1. Dializa 2640…Indija 

45 – letni moški je klical zdravilko v Indiji iz Los Angelesa, v ZDA in jo prosil, če bi mu lahko pomagala z 
vibracijskimi zdravili za resno bolne ledvice in visoki krvni pritisk. Medtem ko je čakal na presaditev ledvice, je 
imel trikrat tedensko dializo po 5 ur. Zdravilka mu je poslala:  
CC3.3 High BP + CC13.4 Kidney Failure + CC15.1 Mental & Emotional Tonic…2 pills QDS.  

Po treh mesecih tega zdravljenja je njegov zdravnik ugotovil, da se je stopnja kreatinina znižala od 9 na 5 enot 
in zaradi tega velikega napredka je bolniku skrajšal postopek dialize na 3 ure. Zdravnik ga je vprašal, če je imel 
kakšno posebno dieto! Po 6 mesecih se je stanje še izboljšalo in dializo so mu dali samo še dvakrat tedensko 
po eno uro. Po nadaljnjih dveh mesecih je zdravnik sklenil, da dializa ni več potrebna. Bolnik je bil tako vesel te 
čudežne ozdravitve, da se je prišel osebno zahvalit zdravilki v Bombayu. Po njenem nasvetu še jemlje zdravilo 
dvakrat dnevno. 

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

2. Vnet izpuščaj na prsih 1339…ZDA  

69 – letna ženska je imela črn izpuščaj na zgornji levi strani prsi že tri leta. K zdravniku ni šla. Občasno je ta 
izpuščaj stisnila in pritekel je gnoj. Nekega dne pa je opazila vnetje, ki je postal boleče in občutljivo na dotik. 
Med spanjem je morala pod dojko podstaviti blazino za udoben položaj. Poklicala je vibracijskega zdravilca, 
ker jo je skrbelo, da ima raka. Zdravilec ji je svetoval, da ima kožo čisto in suho ter ji dal zdravilo: 
CC2.1 Cancers + CC8.3 Breast abscess + CC21.11 Infections…2 pills QDS 

Po nekaj dneh se je bolečina zmanjšala in bolnica ni več imela občutka, da se širi. Po treh tednih vneto 
področje ni bilo več rdeče in občutljivo, tudi gnoja ni bilo več. Med spanjem ni več potrebovala blazine. Dozo so 
znižali na TDS dva tedna, nato OD. Po 6 tednih je ostala samo brezbarvna sled na koži. Bolnica je odpotovala 
v Indijo in se zahvalila Sathya Sai Babi za ozdravitev.  

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

3. Ekcem 2762…ZDA 

51 - letna ženska je prišla k zdravilcu, ker ji je zdravnik pred 15 leti dal diagnozo za ekcem na levi nogi in 
stopalu in to jo je vedno srbelo. Na stopalu je občutila močno draženje in pojavljale so se razpoke s tekočim 
izločkom. Občasno ni mogla nositi nogavic in čevljev. Poskušala je veliko mazil in drugih rešitev, a brez 
uspeha. Zdravilec ji je dal:  
CC21.6 Eczema. Najprej je vzela zdravilo v vodi 6TD tri dni, potem kroglice TDS.  

Po 3 tednih je manj srbelo. Po še enem mesecu je bilo za 10% bolje. Takrat je zdravilec svetoval, da naredi 
kombo v olju in ga uporablja tudi zunanje. 

Po enem mesecu so dodali CC15.6 Sleep disorders, ker bolnica ponoči ni mogla spati ponoči. Po 3 mesecih 
sta se srbenje in tekoči izloček zmanjšala za 30%. Izboljšanje se je počasi nadaljevalo in po 10 mesecih 
zdravljenja je ekcem izginil, stopalo je postalo normalno.  

To je še en primer čudovitega zdravljenja Swamijevih 108 kombov. Poudariti moramo – kadarkoli zdravite 
problem na koži, kakor so ekcem,  alergije ali psoriaza, svetujemo, da že na začetku dodate zdravilo tudi 
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zunanje v olju ali nealergijskem prašku kot sta vibuti in riževa moka, če ima bolnik glivice ali moker ekcem. To 
bo pospešilo zdravljenje in bolniku omogočilo takojšnje olajšanje. 

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

4. Bronhialna astma 2799…Združeno kraljestvo   

65-letni moški je prosil za zdravljenje bronhialne astme, ki jo je prenašal od svojega 20 leta dalje. Ob napadih 
je jemal alopatsko zdravilo, ki mu je olajšalo napad, stanje pa se ni ozdravilo. Imel je tudi stresno osebno 
življenje, ki mu je še poslabšalo počutje. Dali so mu: 
#1. NM6 Calming + BR7 Stress – za stress in napetost…TDS  

#2. NM8 Chest + NM9 Chest TS + NM62 Allergy-B + NM70 CB8 + NM71 CCA + BR13 Allergy + BR14 
Lung + BR15 Sinus + OM2 Respiratory + SR272 Arsen Alb (30C) + SR 297 Ipecac (30C) + SR451 ACTH 
Hormone…TDS.  

Nadaljeval je tudi alopatsko zdravljenje. Po treh tednih se je počutil 30% bolje. Svetovali so mu, da še dva 
tedna jemlje ta dva komba, lahko pa počasi zmanjšuje alopatsko zdravilo, ki ga je jemal TDS. Čez 4 tedne je 
bilo stanje 75% bolje; zato je alopatsko zdravilo jemal samo še OD. Tudi vibracijski kombo so zmanjšali. Po 6 
tednih je prekinil alopatsko zdravilo, ker astme ni več bilo, nadaljeval pa je še gornji kombo OD, da se bolezen 
ne bi ponovila. 

Res čudovito, da se je to trpljenje končalo po 45 letih. Če bi zdravilec imel škatlo 108 kombov, bi lahko dal 
CC15.1 za stress, napetost in CC19.3 za astmo in bi pričakovali podobne rezultate. Vsem bolnikom 
svetujemo, da se pogovorijo s svojim zdravnikom, preden zmanjšajo ali pa prenehajo jemati alopatska zdravila. 

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

5. Bolečina v mišici noge in ni, stres zka energija 2804…India 

39–letna ženska je prosila za zdravljenje za bolečo mišico v nogi, ki je trajala eno leto. Delala je tudi v 
stresnem okolju in imela nizko energijo. Jemala je tablete proti bolečinam in alopatska zdravila za stres in 
energijo, a ni bilo izboljšanja. Dali so ji:  
CC12.1 Adult Tonic za nizko energijo + CC15.1 Mental & Emotional Tonic za stres + CC20.4 Muscles & 
Supportive Tissue za bolečino v nogi…TDS.  

Po dveh tednih je bolnica sporočila, da se počuti 90% bolje in je zadovoljna z vibracijskim zdravljenjem. 

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

6. Dihalna alergija in kroničen kašelj 01352A…Indija 

56-letni moški je 5 let imel zdravniško diagnozo za dihalno alergijo. Njegovi simptomi so bili veliko kihanja, 
solzenje oči zjutraj, včasih tudi otekanje obraza. Poleg tega je že 20 let trpel zaradi kašlja, po katerem je izločal 
rumeni in sivi sluz. Vsa leta je poskušal alopatska in alternativna zdravila, pa ni bilo izboljšanja. Zdravilec mu je 
dal: 
CC19.2 Respiratory Allergies + CC19.6 Cough - chronic…TDS. Po 7 dneh sta obe težavi izginili in bolnik ni 
mogel verjeti, da je tako hitro ozdravel! 

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

 Kotiček za odgovore  

1. Vprašanje: Ali smem postaviti stekleničko s kroglicami poleg ure z alarmom, ki ima baterije? 

Odgovor: Da, lahko, ker baterije ne vplivajo na kroglice. Vendar pa naj bodo kroglice vsaj en meter vstran 
(three feet) od TV, računalnika, mobilnih telefonov, mikrovalovke ali drugih pripomočkov z močnim 
magnetnim poljem.  

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

2. Vprašanje: Zakaj držimo kroglice pod jezikom?  

Odgovor: Ker se večina živčnih končičev nahaja pod jezikom in je vsrkavanje vibracij v telo učinkovitejše. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3. Vprašanje: Ko je bolniku bolje, ali naj takoj preneha jemati zdravila?   

Odgovor: Bolnik jemlje zdravila tako dolgo, da popolnoma ozdravi in dozo potem počasi zmanjšamo na dalj 
časa, na primer od TDS na OD, potem 3-krat tedensko, dvakrat in enkrat tedensko. Čas zmanjševanja naj 
bo okoli eno tretjino časa zdravljenja. Če z zdravilom preneha takoj, ko se bolniku stanje izboljša, se včasih 
bolezen ponovi. Nekateri bolniki raje jemljejo nizko dozo še dalj časa, da preprečijo ponovitev bolezni. 
Potem je kak mesec dobro dati še imunski kombo ali kakšno drugo okrepčilo (tonic).  

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

4. Vprašanje: Ali lahko stekleničke ponovno uporabimo?  

Odgovor: Da, recikliramo jih s pranjem v čisti tekoči vodi. Namakanje čez noč raztopi ostanke sladkorja. Ne 
uporabljajte mila ali drugih detergentov na notranji strani stekleničk. Potem jih dobro posušite, preden jih 
zaprete. 

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

5. Vprašanje: Ali je mogoče oživiti slabo delujočo žlezo kot na primer ščitnico?  

Odgovor: Da, z vibracijami lahko obnovimo vsako žlezo, tako kot obnavljamo celice!  

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

Zdravilci: Če imate vprašanje za Dr. Aggarwala, ga pošljite na news@vibrionics.org 

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

 Nasveti za zdravje  

Nevarnost Mobilnih Telefonov 

Mobilni telefoni so postali del našega vsakdana. Zato je pomembno, da poznamo nevarnost za naše zdravje, 
kadar jih uporabljamo. Navajamo nekaj stvari, ki se jih moramo zavedati, če spadamo med tiste ljudi, ki morajo 
imeti mobilni telefon pri roki za klice in sporočila 24 ur dnevno: 

Mobilni telefon je dvosmerni mikrovalovni radio, ki stalno pošilja in sprejema signale skozi simetrične antene, 
kadar je vklopljen. Kadar ga nosite in uporabljate, so antene obrnjene proti vašemu telesu in signali gredo 
skozi vaše telo, da pridejo do telefona od bližnjega stolpa ali pa k njemu. To pomeni, da so naša telesa vedno 
izpostavljena sevanju. Kadar odgovarjate ali sprejemate klic in držite aparat ob ušesu, povzroča spremembo v 
vaših možganih. svetovalcev Raziskovalci ne povedo, da signali škodijo ali pa ne škodijo možganom.   

Maja 2011 je 31 strokovnih pri Svetovni zdravstveni organizaciji (World Health Organization- WHO) skoraj 
soglasno presenetilo 5 miljard uporabnikov mobilnih telefonov z izjavo, da so radijske frekvence in 
elektromagnetno sevanje  “verjeten” vzrok možganskega raka. Mikrovalovno sevanje iz mobilnih telefonov se 
tako pridružuje seznamu povzročiteljev raka, kakor so izpuhi motorjev, nekateri pesticidi, svinec, kava in 
nepravilno vložena zelenjava. (Urednik: Mi že vemo, da sevanje lahko uniči vibracuje v vibracijskih kroglicah.)  

Tukaj je nekaj predlogov, kako živimo varno  ob uporabi mobilnih telefonov: 
1. Najvarnejši način uporabe mobilnega telefona je pošiljanje sporočil brez klicanja. 

2. Če kličete ali odgovarjate, uporabljajte slušalke in mikrofon. 

3. Naj bodo klici kratki in uporabljajte navadni telefon za dolge pogovore. 

4. Ne uporabljajte telefonov brez kabla (cordless landline phones), ker so enako nevarni za sevanje kakor 
mobilni telefoni. 

Več informacij o mobilnih telefonih najdete na strani organizacije the Environmental Health Trust website: 
www.ehtrust.org. 

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

Več Sokov In Smutijev Za Zdravje 

Kakor smo obljubili v novicah Sai Vibrionike maj-junij, imamo zdaj več receptov za sokove in smutije. 
Začenjamo z mangom za ljudi v vročih deželah, ki imajo prav zdaj neprekinjeno dostavo tega prijetnega sadja. 

mailto:news@vibrionics.org
http://www.ehtrust.org/
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Melona In Mango Tango 

En olupljen mango, brez koščice, pol rumene melone ‘Cantaloupe’ in drugo vrsto olupljene melone 
brez semen. Zmešaj v mešalcu. 

Že samo vonj tega čudovitega soka zjutraj prebudi možgane, odpre oči in pospeši krvni obtok. Daje več kot so 
dnevne potrebe A in C vitamina. Melono so že stoletja uporabljali v Indiji kot diuretik, ki odstrani jutranjo 
napihnjenost. Melone imajo tudi adenosin, to je snov, ki redči kri in zmanjša nevarnost krvnih strdkov in srčnih 
napadov. Mango gojijo in jedo že več kot 400 let, ker takoj daje energijo. Oboje sadje krepi imunski sistem. To 
hladno in osvežujočo pijačo hitro pripravimo, pospeši metabolizem in pomaga odstraniti jutranjo počasnost. En 
kozarec zjutraj bo pognal vašo energijo za ves dan! 

MODRA PASIONKA (BLUE PASSION)  

3 kose sadja Passion izdolbemo v mešalec, 1 melono Cantaloupe, srednje olupljeno, en olupljen 
mango, brez koščice,  4 unče (100 g) borovnic. Zmešaj v tekoče stanje. 

To je pravi tonik (krepčilo), ki vsebuje A, C, B in E vitamine, kalij in kalcij, ima karotenoide, ki ščitijo proti 
degenerativnim boleznim in raku, prav tako je tonik za oči. Ima dober videz, dober okus in je dober za telo. 

POPOLNI SUPERSOK ZA VITALNOST 

2 jabolki, oprani, neolupljeni (razen če nista BIO), na 4 dele. 

2 velika neolupljena korenčka (razen če nista BIO), odstranimo vrhnji in spodnji del. 

2 srednja paradižnika, 1 neolupljen kivi. 1 pest oprane vodne kreše. 

1 pest listov oprane špinače. Zmešaj v tekoče stanje. 

To idealno okrepčilo si naredimo enkrat ali dvakrat na teden. Podpira telo in um v času stresa ali ko 
potrebujemo veliko energije. Je bogat z vitaminom  A, beta-karotenom, kalijem, magnezijem in cinkom. 
Vsebuje tudi železo in kalcij. Jabolko in kreša ščitita pred prehladom in gripo. 

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

Ali vas skrbi zaradi fruktoze? 

Imate dober razlog, saj nova študija kaže, da to priljubljeno sladilo pospešuje raka. Študijo so izvedli 
znanstveniki UCLA in so odkrili, da rakaste celice trebušne slinavke rastejo hitreje, ko se hranijo s fruktozo. 

Avtor študije Dr. Anthony Heaney, profesor medicine in neurokirurgije v univerzitetnem centru za raka, je rekel, 
da verjetno fruktoza pospeši tudi rast drugih celic raka. 

"Dejstvo je, da moderna prehrana vsebuje veliko rafiniranega sladkorja in fruktoze in to je skrita nevarnost za 
mnoge moderne bolezni, kot so prevelika ješčnost, diabetes in zamaščena jetra," je zapisal Heaney. Študijo so 
objavili 1 avgusta, 2010, v izdaji revije "Cancer Research – raziskava o raku." 

Heaney je predlagal vladi, da zmanjša ameriško uporabo koruznega sirupa (z veliko fruktoze - high-fructose 
corn syrup (HFCS), ki je glavni vir fruktoze v zahodni prehrani. Fruktoza prihaja iz sadja, zelenjave in sladkorja. 
"Mislim, da ima to sporočilo pomemben vpliv na zdravje ljudi,” je rekel Heaney. "Upam, da bodo na zvezni 
ravni ukrepali za manjšo porabo HFCS v naši prehrani." 

 Toda lobi za koruzo - corn lobby (veliko fruktoze naredijo iz koruze) tega ni sprejel. "Ta študija ne raziskuje, 
kako ljudje uporabljamo fruktozo, ker so jo izvedli v laboratoriju in ne v človeškem telesu," je izjavila Zveza za 
rafiniranje koruze (Corn Refiners Association) in zaključila, da so globoki vzroki  raka trebušne slinavke 
zapleteni in jih slabo razumemo. 

Med leti 1970 in 1990 je poraba koruznega sirupa narasla za 1,000%, so ugotovili raziskovalci raka. Sladilo – 
mešanica fruktoze in glukoze – se nahaja v vseh vrstah hrane in pijač in je najpogostejše sladilo v 
brezalkoholnih pijačah. 

Zveza je še izjavila, da je sladkor najpogostejša oblika fruktoze v ameriški prehrani. In naj vas ne zavedejo 
izdelki, ki nadomeščajo koruzni sirup s sladkorjem. Tudi ta hrana vsebuje veliko fruktoze.                                        
Vir:www.cbsnews.com   

http://www.cbsnews.com/
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 (Urednik: Priporočamo,da berete nalepke na ustekleničenih pijačah in pakirani hrani v vseh deželah. 
Proizvajalci v mnogih deželah uporabljajo fruktozo.) 

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









Božanske besede  Mojstra zdravilca 

“Kadar je vaš namen čist, Bog razširi Svojo milost. Kakršnokoli služenje dajete, mora biti brez madeža. 
Oblika dela ni pomembna. Brez čistih namenov postane delo omadeževano že na izvoru.” … 

Sathya Sai Baba SSS vol XVII 

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

“Za vsako delo potrebujete roke. Zato morajo biti dejanja posvečena, čista, v pomoč drugim in 
smiselna. S takim delom postanejo roke posvečene, zato je prvi korak, da so roke čiste in svete. Čista 
dejanja čistijo razum.”                                                                             …Sathya Sai Baba BSSB vol III 

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

Obvestila 

Načrtovane delavnice 

 Poljska: 11-12 November 2011 v Sobotki blizu Wroclawa – Osvežilna delavnica za vse nove in starejše 
zdravilce; imeli bomo tudi pregled zanimivih primerov. Pokličite Dariusz Hebisz na 071-349 5010 ali po 

emailut d_hebisz@hdp.com.pl. 

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

POZOR: Če spremenite vaš email naslov, nas čim prej obvestite na news@vibrionics.org. 
Prosimo, pošljite to informacijo še drugim zdravilcem, ki ne poznajo tega novega emaila.  

Te novice lahko posredujete vašim bolnikom. Svoja vprašanja morajo poslati vam, da dobijo 
odgovore. Hvala za vaše sodelovanje.  

Naša internetna  stran se še gradi. Nekatere zadeve še niso urejene.  
Napredek preverite na: www.vibrionics.org 

Om Sai Ram 

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

 
 

mailto:d_hebisz@hdp.com.pl
mailto:news@vibrionics.org
http://www.vibrionics.org/

