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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 

Z veseljem boste sprejeli novice, da smo s Swamijevo milostjo pripravili novo obliko škatle kombov 108CC. Kot 
rezultat odgovorov mnogih zdravilcev in po treh letih široke raziskave smo prenovili kombe, da pokrivajo preko 
1,100 zdravstvenih stanj. Novo škatlo smo seveda položili na sveti prostor ‘sanctum sanctorum’ v Prashanti 
Mandirju za Swamijev blagoslov 11 avgusta 2011. 

16 avgusta se je majhna skupina zdravilcev, ki so jo sestavljali sledniki iz Indije, Nemčije, Italije, Poljske, 
Rusije, Velike Britanije in ZDA, zbrala v naši pisarni ‘the Head Office (S4-B1 PN)’, da je posvetila škatlo zdravil 
Swamiju in je molila, naj napolni kombe s svojo božansko energijo (poglejte sliko). Peli smo Vede in poljska 
skupina je pela prisrčne badžane. Potem smo 17 avgusta odnesli škatlo na Bhagawanov grob -Mahasamadhi 
za končni blagoslov. (Glejte sliko) 

Po prazniku Vijaydashmi 6 oktobra bo nova škatla kombov ‘108CC master box’ na razpolago zdravilcem v naši 
pisarni, da napolnite svoje škatle. Takrat boste lahko dobili tudi popolnoma prenovljeno izdajo knjige 108CC - 
kombov. Ker z novimi kombi lahko zdravite več zdravstvenih stanj, upamo, da boste ob naslednjem obisku 
Prashantija izkoristili to priložnost in ponovno napolnili vaše kombe. Upamo, da bomo s Swamijevim 
blagoslovom s to prenovljeno izdajo lahko zdravili več bolnikov in bolje služili družbi.  

S pogumom opažamo, da vsi uporabljate vibrioniko s toliko ali celo več predanosti v teh težkih mesecih, ko je 
naš ljubljeni Swami zapustil svoje fizično telo. Organiziramo več vibracijskih taborov za ljudi v največjih 
težavah. Takšen tabor smo imeli 2 septembra na kolidžu ‘Sri Sathya Sai Govt. Junior College’, v Kothacheruvu 
blizu Puttaparthija. Zdravili smo 300 bolnikov (130 študentov višje šole, 70 osnovnošolcev in 100 vaščanov). 
Štirje predani zdravilci iz Puttaparthija so dajali vibracijska zdravila  več kot pet ur, potem pa so imeli kosilo z 
otroki v šoli. (Poglejte sliko.) Radi bi objavili novice in slike še drugih zdravilnih taborov v Indiji in v tujini, zato 
nam pošljite podatke in slike, da jih vključimo v bodoče novice.  

Nazadnje še majhna prošnja... Vsakič ko prejmete novice, boste opazili vašo registracijsko številko v vrstici 
‘predmet – subject’ na vrhu emaila. Nam bi bilo v veliko pomoč, da bi v prihodnje v vsakem emailu omenili to 
številko (za poročila, primere, vprašanja itd.). Ker se skupnost vibrionike širi, ne bomo mogli odgovoriti na 
vprašanja brez te številke.  

Upamo, da mnogi pridete v naslednjih mesecih dopolnit vaše škatle z vibracijskimi zdravili iz nove mojstrove 
škatle ‘Master box’ in da napolnite tudi vaše ‘baterije’ v Prashanti Nilayamu, da boste lahko nadaljevali  sevo, ki 
nam jo je dal Swami.  

Saiju služimo z ljubeznijo - In loving service to Sai 

Jit Aggarwal 

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

http://vibrionics.org/jvibro/
http://vibrionics.org/jvibro/
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 Primeri uporabe kombov 

1. Več problemov 2813…Belgija 

31–letni moški je imel alergijo dihal od svojega 15 leta. To mu je pokvarilo spanje, če ni vzel alopatskih tablet. 
Imel je herpes že pet let in pred obiskom zdravilca se je pojavil novi izbruh. Njegov brat je pred kratkim dobil 
diagnozo za raka in zaradi čustvene težave se nista videla; zato je bil nesrečen in v stresu. Dali so mu:   
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.2 Cleansing + CC21.8 Herpes...TDS 

Že po prvi dozi se je bolnik počutil malo bolje in čez nekaj dni so vsi znaki izginili. Zdravilo je jemal še tri tedne 
TDS, da ne bi prišlo do ponovitve, potem pa je zdravilec znižal dozo. 

Po 6 tednih je potrdil, da alergije ni več bilo. Spal je dobro brez tablet in je razrešil vse težave z bratom. 
Zdravilcu je rekel: “Zdaj imam brata prvič v mojem življenju!” 

Zdravilec se je nenavadno odločil za zdravilo CC17.2 namesto komba za dihalno alergijo; ker pa ta kombo čisti 
na fizični, čustveni in mentalni ravni, je verjetno bila prava odločitev. Morda so bili vsi bolnikovi problemi 
povezani z napetim odnosom do brata, ki mu je več let povzročal tesnobo. Swami pravi: “Vse bolezni se 
začenjajo v glavi” in mi zdravilci vibrionike bi se morali tega vedno zavedati. 

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

2. Hipotiroidizem 00600J…Indija  

Moški 27 let je imel hipotiroidizem iz otroštva. Njegovi znaki so bili taki, da se je zdel len, v resnici pa je imel 
samo premalo energije. Izgubljal je lase, njegov obraz je bil otečen, imel je kronično anemijo in ponoči ni mogel 
spati zaradi nočne more. V zadnjih 12-15 letih je imel medicinsko zdravljenje v presledkih, a brez večjega 
učinka. Stanje se mu je zdaj še poslabšalo. Zdravilec  mu je dal:  
#1. CC3.1 Heart tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain & 
Memory tonic…TDS.  

Po enem mesecu je bilo nekaj izboljšanja. Nočne more so prenehale in lahko je spal. Zdravila so spremenili:  
#2. CC3.1 Heart tonic + CC6.2 Hypothyroidism + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic...TDS.  

Po dveh mesecih je bilo stanje 50% boljše. Zdravljenje se je nadaljevalo z istim zdravilom in še po dveh 
mesecih je bilo bolje 95%. Po nadaljnjih dveh mesecih je po Swamijevi milosti ozdravel. 

To je čudovito zdravljenje človeka, ki je imel veliko let hipotiroidizeme. Če bi imel CC6.2 Hypothyroidism že 
od začetka – bi morda hitreje ozdravel. Kljub temu je bil kombo CC18.1 Brain & Memory tonic dobra 
odločitev in je gotovo prispevalo k ozdravitvi. Ker je bolnik imel to težavo mnoga leta, smo prepričani, da 
zdravilec spremlja stanje ščitnice, da ne bi prišlo do ponovitve. Bolnik mora nadaljevati s kombom CC6.2 
Hypothyroidism OD, da ohranja zdravo ščitnico in ravnovesje še dalj časa, morda do konca življenja.   

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

3. Ekcem in obrazni tumor 00744J…Indija 

45-letna ženska je prišla k zdravilcu zaradi ekcema, ki se je začel na desni strani vratu in se nadaljeval v 
lasišče. Zelo je srbelo. Pred petimi meseci je na njenem čelu zrasel tumor v velikosti limone z več majhnimi 
tvori na njem. V zadnjih petih letih je imela črn pigment na nekaterih delih telesa. Bila je anemična in 
depresivna, verjetno zaradi skrbi, neugodja in zadrege zaradi svojega izgleda. Jemala je antibiotike in druga 
alopatska zdravila in še ajurvedska zdravila, pa ni bilo uspeha. Zdravilec ji je dal:   
CC2.3 Tumours & Growths + CC3.1 Heart tonic + CC12.1 Immunity + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergy + CC21.6 Eczema …TDS en mesec.   

Po 20 dneh je bolnica povedala, da so bulice v tumorju izginile in bila je bolj vedra. Po dveh mesecih se je 
tumor zmanjšal za 50% in ekcem za 20%. Po nadaljnjih 3 mesecih so bili vidni samo še sledovi na koži in 
depresije ni bilo več. Zdravljenje se je nadaljevalo še dva meseca in bolnica je ozdravela, ostala je samo 

temna pigmentacija, ki se ni spremenila. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. Bolečina v kolku 0080J…Indija   

72-letna ženska je imela tako hude bolečine v kolku, da se ni mogla gibati ali vstati iz postelje že nekaj let. 
Zdravilec ji je dal:   
CC15.1 Brain & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 
Spine…TDS 

Zdravilo je jemala redno šest mesecev in je ozdravela, zato so zdravilo ukinili. 

Pri starejših bolnikih, še posebej pri problemih s kostmi, je bolje nadaljevati z zdravilom v manjši dozi. 

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

5. Akutna limfna leukemija  00744J…Indija 

2 ½ leta star deček je dobil levkemijo – krvnega raka. Začelo se je z vročino, bolezen pa so zdravniki odkrili 
čez en mesec, ko je bil deček v bolnišnici. Dali so mu kemoterapijo in druga alopatska zdravila. Dva tedna po 
začetku zdravljenja so stari starši prišli po vibracijska zdravila, ker so verjeli, da bo njihov vnuk ozdravel, kajti 
Baba je blagoslovil vibrioniko. Dali so mu ta kombo:  

CC2.1 Cancer + CC3.1 Anaemia + CC12.2 Children’s tonic…TDS 

Po enem mesecu so starši sporočili, da je bil deček dobre volje, a še vedno slaboten po jemanju vibracij; v 
bolniškem poročilu je pisalo, da se deček dobro drži. Po še enem mesecu se je stanje izboljšalo za 25%. 
Deček je počasi napredoval in po 8 mesecih je ozdravel z istim kombom skupaj z alopatskimi zdravili. 
Zdravilec je dal kombo še en mesec, da bi preprečili poslabšanje. 

To je zelo resna oblika raka, zaradi katere več bolnikov umre. Bilo je pomembno, da so stari starši verjeli v 
Babo in vztrajali, da je otrok imel vibracijska zdravila in alopatsko zdravljenje, kar je gotovo prispevalo k 
ozdravitvi. Mislimo, da bo zdravilec še dal kombo v nižji dozi - OD, skupaj s CC12.2 kar je dober dodatek za 
pomoč dečku v hudi travmi zaradi močnih alopatskih zdravil, ki so potrebna za zdravljenje te vrste raka.    

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

6. Mačka z urinsko infekcijo 1150…Hrvatska 

Zdravilčeva hčerka je imela mačko z urinsko infekcijo in krvjo v urinu. Dali so ji: 
NM21 KBS + OM15 Kidneys + BR11 Kidney Balance + SM27 Infection...TDS  

Po 3 dneh se je stanje izboljšalo in po enem tednu je bila mačka zdrava. 

Če bi zdravilec imel škatlo 108 kombov, bi lahko dal z enakim učinkom: CC1.1 Animal tonic + CC13.2 
Urinary tract Infection…TDS   

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

 Nasveti Za Zdravje  

Kokosovo olje pomaga zmanjševati telesno težo 

Različne študije, objavljene v reviji International Journal of Obesity and Metabolic Disorders (Mednarodni 
žurnal o debelosti in motnjah metabolizma), kažejo, kako kokosovo olje pomaga zmanjšati težo. Ena izmed 
študij je merila porabo maščobe in kalorij pri debelih moških, ki so jedli kokosovo olje – oboje se je povečalo, 
poleg tega pa se je nalagalo manj maščob. Druga študija je ocenjevala ženske, ki so bile na dieti 27 dni. 30% 
njihovih dnevnih kalorij je izhajalo iz srednje verige trigliceridov (MCTs), ki jih najdemo v kokosovem olju in tudi 
tukaj se je dvignila poraba maščobe in kalorij.  MCT-ji tudi hranijo zdrave  bakterije v debelem črevesu in se 
borijo proti škodljivim patogenom v prebavnem traktu. 

Kokosovo olje vsebuje še druge zdravilne maščobne kisline, na primer laurinsko kislino, ki deluje proti 
mikrobom in ščiti telo proti bakteriji H. Pylori; tu je še kaprinska kislina, katere lastnosti delujejo proti kvasu. 
Podobno kot omega-3 olja tudi kokosovo olje zmanjšuje "lepljivost" krvi – pomemben faktor pri srčnih boleznih. 
Domorodci otoka Trobriand Island na Novi Gvineji, ki pojedo okoli 80% dnevnih kalorij iz kokosa in njegovega 
olja, sploh ne poznajo ishemične srčne bolezni in kapi; poleg tega nimajo preveč telesne maščobe. 

Narediti bi morali več raziskav, da bi proučili, koliko kokosovega olja bi naj človel zaužil, da bi povečal izgubo 
teže, čeprav ga lahko uporabimo na več načinov: z njim kuhamo, dodamo ga smutiju, rižu ali testeninam in 
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prav tako karijem (curry) ali omakam. Na začetku bi ena žlica tega olja bila primerna pri vsakem obroku in bi 
pomenila zdrav dodatek k naši prehrani. Pri kupovanju kokosovega olja se moramo izogibati oznaki ‘RBD’, ki 
pomeni “refined, bleached and deodorized – rafinirano, beljeno in odišavljeno,” in to pomeni, da so ga obdelali 
s kemikalijami. Izberimo olje z oznako “extra virgin coconut oil” ali “organic coconut oil”.  

VIR: Sally Fallon Morell, MA President, Weston A. Price Foundation 

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

Kako Preživimo Srčni Napad, Ko Smo Sami  

Ker so mnogi ljudje sami, ko doživijo srčni napad, ima oseba brez pomoči samo 10 sekund časa, preden izgubi 
zavest, če srce bije nepravilno in človek začenja padati v nezavest. Tile ljudje si lahko pomagajo sami tako, da 
večkrat močno zakašljajo. Pred vsakim kašljem zajamemo globoko sapo, kašelj pa naj bo globok in podaljšan 
kakor pri pljuvanju sputuma (izpljunka) iz prsi.  

Sapo in kašelj moramo ponavljati vsaki dve sekundi brez predaha, dokler ne pride pomoč ali pa srce zopet bije 
normalno. 

Globoki dihi potegnejo kisik v pljuča, kašljanje pa stiska srce in kri bolje kroži. Pritisk v obliki stiskanja srca 
pomaga tudi obnoviti normalen ritem. Na ta način lahko pridejo ljudje s srčnim napadom do bolnišnice. To 
povejte mnogim ljudem. Lahko jim reši življenje!! 

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

11 Znakov – Kako Holesterol Škodi Vašim Nogam 

Holesterol lahko zamaši srčne žile, lahko pa škodi tudi nogam, kar vodi v periferno arterijsko bolezen ali PAD.   
To bolezen ima do 12 mijonov ljudi v ZDA in neznano število po svetu in to je povezano z večjo nevarnostjo za 
srčne bolezni, srčni napad in kap, pravi David Slovut, MD, direktor napredne intervencijske terapije v 
medicinskem centru v Montefiore-u (Medical Centre). Po petih letih ima 20%  ljudi s PAD  srčni napad brez 
smrtne nevarnosti. 

Tukaj je 11 znakov za to bolezen. Dobre novice? Da se ozdravilti. 

Bolečine v nogah 

Skrajno navaden znak je ‘claudication’, tip bolečine v nogah ali neugodje. Ker so arterije zamašene, ne morejo 
dovajati dovolj krvi v noge, da bi podpirale napor. Nekateri ljudje pravijo, da imajo "težke" ali pa utrujene noge 
ali pa čutijo pekočo bolečino, pravi dr. Slovut. Boli lahko katerikoli del noge, od meč do stegna ali zadnjice in je 
lahko v eni ali obeh nogah. Lahko se tudi obnavlja: bolečina nastane po hoji določene razdalje (na primer dve 
ulici), s počitkom preneha in se zopet pojavi po hoji enake razdalje. 

Nočni krči 

Med spanjem dobijo ljudje krče (cramps or spasms), pogosto v peti, sprednjem delu stopala ali prstih, pravi 
Darren Schneider, MD, direktor centra za žilno kirurgijo (Centre for Vascular and Endovascular Surgery) v New 
Yorku–Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Centre. Bolečino lahko pogosto sprostimo, da spustimo 
nogo s postelje ali pa sedimo na stolu, kar pomaga gravitaciji, da kri teče v noge, pravi Dr. Schneider.  

Spremembe v koži in nohtih 

PAD lahko povzroči spremembe v nožnih prstih in v koži. Ker noge ne dobivajo normalnega toka krvi in hrane, 
lahko opazimo izgubo dlak na nogah ali pa rastejo počasneje po britju. Koža nog lahko postane svetleča in 
toga, nohti postanejo debeli ali pa rastejo počasneje. Vsi ti znaki ponavadi nastopajo skupaj. 

Neobičajna barva kože 

Zdravniki iščejo spremembo barve nog. Ko nogo dvignemo, je bela zaradi nižjega  krvnega obtoka. Ko noga 
visi z mize, pa lahko postane rdečkasta ali vijolična, pravi Dr. Schneider, ker telo razširi krvne žile in poveča 
krvni obtok v stopala. Pri nekaterih ljudeh s PAD so njihova stopala ali prsti zaradi premalo obtoka bledi ali 
modrikasti, ko sedijo. 
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Mrzle noge 

Mrzla stopala ali noge ali pa hladna ob dotiku so tudi lahko znak za PAD. Vendar to ni najboljši znak, pravi Dr. 
Schneider.  To je splošni problem in se lahko zgodi komurkoli, ko se staramo—tudi brez bolezni PAD.  Če pa 
čutite, da je ena noga hladna, druga pa ne, je morda pravi čas za pogovor z zdravnikom. 

Rane, ki se ne celijo 

Ljudje z bolj napredujočo PAD imajo lahko zaradi premalo cirkulacije ulkuse, ki se ne celijo. Imenujejo jih 
ishemični ulkusi in jih je treba hitro zdraviti, pravi Dr. Schneider. Rane so lahko rjave ali črne in pogosto bolijo 
(nasprotno pa so diabetične rane na stopalih lahko neboleče zaradi poškodbe živcev). 

Motnje erekcije 

To ni pogost pojav, lahko pa nastane zaradi PAD. Notranje arterije tankega črevesa (ileum) pošiljajo kri za 
erekcijo. Če sta obe zaprti ali precej obloženi, lahko nastane ta motnja (erectile dysfunction - ED). Število takih 
bolnikov je zelo majhno. 

Odrevenelost ali slabotnost 

Če čutimo odrevenelost ali medlost v stopalih, medtem ko počivamo, je tudi to lahko znak za PAD.  
"Nekateri bolniki pravijo, da so noge brez moči, drugi pa čutijo odrevenelost," pravi Dr. Schneider. Ljudje, ki 
čutijo te znake ob počitku, ne samo med hojo ali vadbo, imajo resno obliko PAD. 

Atrofija mišic v mečih 

Ljudje z naprednejšo obliko PAD lahko občutijo atrofijo ali zmanjševanje velikosti mišic v mečih. Pomanjkanje 
primernega toka krvi na mikroskopski ravni povzroča upad števila in velikosti mišičnih vlaken.  Zaradi resne 
oblike PAD lahko ljudje izgubijo več kot polovico mišičnih vlaken v prizadetem delu in ostala vlakna propadajo 
ali pa se zmanjšajo. 

Propad tkiva 

Okoli 80% ljudi s PAD nikoli nima močnejših znakov, ostali pa lahko občutijo skrajno resne znake.  
V napredujočih stopnjah lahko bolezen povzroči propad tkiva in celo gangreno, ki lahko ogrozi nogo in življenje 
bolnika. V nekaterih primerih PAD lahko vodi do amputacije, če pa opustimo kajenje, jemo zdravo hrano, 
jemljemo zdravila in imamo celo bypass ali angioplastiko, se cirkulacija v nogah lahko izboljša. 

Nobenih znakov 

Večina ljudi z boleznijo PAD nima znakov. Ljudje z večjo nevarnostjo te bolezni bi morali iti na pregled, ker ta 
bolezen tudi poveča možnost srčnega napada ali kapi. PAD se pogosteje pojavlja pri kadilcih, pri ljudeh nad 50 
let in pri tistih z diabetesom. Večja možnost za to bolezen nastopa tudi pri višjem holesterolu in krvnem pritiskui 
pa tudi v družinah, kjer je več primerov srčnih bolezni ali napadov.  

Vir:Health.com. 

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

 Kotiček za odgovore  

1. Vprašanje: Včasih se ljudje po zdravljenju ne vrnejo in tako ne vem, ali jim je zdravilo pomagalo. 

Odgovor: Določite naslednji datum in to zapišite na njihovo kartico. Naj vas vidijo, ko to pišete v svojo 
beležko. Povejte jim, da jim ni potrebno priti, če se bolje počutijo, ampak vas morajo poklicati po telefonu, 
če ne bodo prišli. Pomembno je poudariti, da naj bi jemali zdravilo tudi po izboljšanju, da preprečimo 
ponovitev  problema. 

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

2. Vprašanje: Mnogi imajo razne bolečine in se telo ne odziva na kombe CC20.3 + CC20.4 + CC20.5  

Odgovor:  Najprej morate vprašati bolnika, kdaj so se bolečine začele in ali je bilo to po poškodbi, nesreči 
ali napadu bolezni. Če so se bolečine pojavile po poškodbi ali nesreči, bi moral pomagati kombo CC10.1 + 
CC20.2. Pomemben je CC10.1, ker bolnik lahko še vedno ima travmo po nesreči. Če so se bolečine začele 
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potem, ko so imeli čikungunijo ali dengo (virusna infekcija po piku komarja), potem dajte CC9.1. Zapomnite 
si, da moramo to zdravilo jemati dalj časa, najmanj en do tri mesece. 

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

3. Vprašanje: Nekateri ljudje mi želijo plačati in niso zadovoljni z brezplačnim zdravilom; zato ne pridejo več, 
ker čutijo, da delujejo proti zakonu pravične izmenjave. 

Odgovor:  Razložite bolnikom, da uporabljate vibrioniko kot obliko seve (namen je pomagati drugim brez 
pričakovanja ali sprejemanja povračila). Nagrada je zadovoljstvo, da s tem načinom služimo širši skupnosti. 
Če pa še niso zadovoljni, lahko donirajo, kolikor želijo, za Sathya Sai Trust ali katero drugo prostovoljno 
organizacijo.  Poleg tega vam bolnik lahko da ček za Sathya Sai Trust in vi ga pošljete v to pisarno (Trust 
office).  

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

4. Vprašanje: Ali vibracijska zdravila izgubijo svojo moč, kadar jih bolniki nosijo na potovanje z vlakom, po 
dvigalih itd, kjer drugi ljudje nosijo mobilne telefone? 

Odgovor:  Današnji problem na potovanjih kamorkoli je množična uporaba mobilnih telefonov in zato je 
pomembno, da pred uporabo dodamo v stekleničko z alkoholom NM45 Atomic Radiation + SR324 X-ray, 
če uporabljamo strojček. Če imamo škatlo 108CC box, ima vsak kombo v njej že dodani ti dve zdravili. Kljub 
temu ta zdravila niso varna dalj časa, ker je v našem delovnem okolju polno računalnikov,  telefonov in 
televizije.  

Predlagamo, da naj bolniki vzamejo eno dozo zdravila, ko se prebudijo, drugo preden gredo v službo in 
potem, ko se vrnejo domov in eno pred spanjem, če jemljejo zdravilo trikrat ali štirikrat dnevno. Stekleničko 
naj doma shranjujejo v katerikoli sobi, ki nima radiacije. Če pa jemljejo zdravilo pogosteje, potem naj dajo 
nekaj kroglic v posebno stekleničko za potovanje in jo ovijejo v aluminijsko foljo – to vsaj delno blokira 

radiacijo.  

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

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

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









Božanske besede  Mojstra zdravilca 

“V tej dobi tehnologije je zelo težko imeti mirno življenje; ljudje postajajo žrtve raznih fizičnih in 
mentalnih težav. Mnogi ljudje v velemestih, ki živijo v prvih vrstah civilizacje, ne uživajo več naravnega 
spanja. Poznajo le umetno spanje s pomočjo tablet. Zaradi pretirane uporabe zdravil, se množijo 
problemi s srcem in krvnim pritiskom. Ljudje postajajo bolne razvaline in se izgubljajo v strahu ter 
skrbeh. Droge in tablete proizvajajo v miljonih, splošno zdravje pa ne napreduje. Pojavile so se nove 
različice bolezni, ki  se hitro širijo. Samo nekaj inteligentnih ljudi je spoznalo učinkovitost joge in 
drugih duhovnih vaj. To potrjujejo z lastnimi izkušnjami.”                                       

…Sathya Sai Vahini, Ch 22: ”Eternal Truths” 

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

“Vsako delo bi morali opravljati kot daritev Bogu, z občutkom ljubezni. Ne smemo biti leni. Lahko si 
izberemo katerokoli delo, ki je primerno za naše spretnosti in možnosti. Medtem ko opravljamo 
posvečeno delo, moramo nadaljevati s čaščenjem najljubše božanske oblike. Ljudje pravijo, da se 
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pojavi veliko ovir, kadar izvajajo sadhano (duhovne vaje). Ovire moramo sprejeti kot preizkuse. Ti 
preizkusi niso kazni, ampak dokazujejo človekovo moč za napredek. Pogosti preizkusi pomenijo več 
priložnosti za napredek. Če mine veliko časa med dvema preizkusoma, to pomeni, da napredek ni 
možen dalj časa. Zato se moramo soočiti z ovirami med sadhano in jih poskusimo premagati.” 

                                                                                      … Sathya Sai Baba, Divine Discourse, July 7, 1985 

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

Obvestila  
Delavnice v pripravi 

 
 India: 3 October 2011 in Prashanthi Nilayam za starejše zdravilce (senior VPs).  

 India: 8-9 October 2011 in Prashanthi Nilayam za mlajše zdravilce (JVPs). Pokličite Dr J K Aggarwala 

 India: 29 October 2011 in Delhi, prva delavnica za  mlajše -JVPs.  

 India: 19-20 November 2011 in Delhi, delavnica za mlajše zdravilce - JVPs. Pokličite  lokalnega vodjo --
Samiti Convenor. 

 Poljska:11-12 November 2011 v Wroclawu – Osvežilna delavnica za vse mlajše zdravilce – JVPs in za 
izkušene zdravilce; obravnavali bodo pregled zanimivih primerov. Pokličite Dariusz Hebisz na telefon 071-
349 5010 ali po emailu d_hebisz@hdp.com.pl. 

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

Pred zdravljenjem        Po zdravljenju 

 

Primer Hipotiroidizma 00600J…Indija           Bolnik 27 let 

 
16 avgust 2011: zdravilci molijo in posvečajo škatlo 108CC Master box ob Swamijevih stopalih 
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17 avgust 2011: 108CC Master box – škatla zdravil ob Bhagawan Babovem Mahasamadhiju 

 

2 september 2011: zdravilski tabor vibrionike blizu Puttaparthija…zdravili so 300 bolnikov 
 

 
 
POZOR: Če spremenite vaš email naslov v prihodnosti, prosimo, da nam čimprej javite na 
news@vibrionics.org. Pošljite to informacijo še drugim zdravilcem vibrionike, ki še ne poznajo tega 
novega email naslova.  

Zdravilci lahko pošljete te novice svojim bolnikom. Svoja vprašanja morajo poslati vam. Hvala za vaše 
sodelovanje.  

Našo stran - website še gradimo. Nekatere oblike še niso postavljene.  
Preverite napredek na: www.vibrionics.org  

 
Om Sai Ram 

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