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Z Mize Dr Jit K Aggarwala 

Dragi zdravilci, prisrčen pozdrav Sairam!  

Upam, da ste vsi preživeli svet in lep Mahashivratri. Tukaj v Prashanti Nilayamu smo poleg živahnih badžanov 
imeli še nekaj posebnega za Vibrioniko. Razveselila vas bo novica, da je predsednik vseindijske Sri Sathya Sai 
Organizacije, Sri Srinivasan, organiziral delavnico vibrionike za vse predsednike držav Indije in njihove 
zdravilce koordinatorje 20 februarja 2012, na ta posebni dan Mahashivratrija. Namen seminarja je bil razširiti 
zavedanje o vibrioniki med vsemi vodilnimi člani organizacije. Ker Swami v svoji fizični obliki ni več med nami, 
da bi nas osebno vodil, je bilo pomembno, da razjasnimo uradni položaj vibrionike.  

Delavnico smo začeli s petjem Ved, da bi priklicali Gospodov blagoslov in predsednik vseindijske organizacije 
je prižgal svetilko. V svojem uvodnem nagovoru nam je zagotovil, da bo Sri Sathya Sai Seva Organisation 
podpirala delavnice vibrionike v različnih državah Indije, čeprav ne v svojem okrilju.  

Podal sem kratek uvod za ta sistem zdravljenja in prikazal, kako v strojčku ‘Sai Ram potentiser’ naredimo 
zdravila. Navzočim smo želeli predstaviti Swamijevo stalno fizično sodelovanje v tem sistemu, vse odkar smo 
ga po Njegovem ukazu začeli uporabljati v ašramu leta 1994. Razložili smo, kako je Swami blagoslovil prvi 
strojček ‘Sai Ram Healing Vibration Potentiser’, kako je blagoslovil naše izvajanje seminarjev v tujini in v Indiji, 
kako nam je večkrat zagotovil, da lahko uporabljajo ta sistem ljudje, ki niso zdravniki (mi nismo zdravilci, On je 
edini Zdravilec in Zdravnik), kako je blagoslovil različne nove knjige,  škatlo 108 splošnih kombov (108 
Common Combos box), Novice ‘the Newsletter’ in kako je blagoslovil in prerezal slavnostno torto Vibrionike na 
treh zaporednih praznovanjih Guru Purnime. Z navajanjem Swamijevih blagoslovov in navodil za vibrioniko, 
smo se začudili, koliko nam je dal v zadnjih 18 letih!    Srečni smo, da imamo tako ljubečega Gospoda, h 
kateremu se lahko obrnemo za vodenje in pomoč.  

Potem so imeli kratke govore koordinatorji vibrionike iz Maharashtre, Delhi-NCR, Kerale, Karnatake in J & K in 
član učiteljske skupine. Poudarili so: kako je Vibrionika preprosta oblika služenja-seva, kako je vera (zdravilca) 
ključ za učinkovito zdravljenje, kako izvajamo zdraviteljske tabore v vaseh in revnih četrtih z  osupljivimi 
rezultati, nekaj čudovitih primerov bolnikov, ki so popolnoma ozdraveli in neverjetno statistiko števila 
zdravljenih bolnikov ter število opravljenih ur seve, ki so jih sporočili predani zdravilci.  

Poljski koordinator je povedal, da je Vibrionika vrsta Sadhane in nas vodi bližje k našemu Gospodu, kako je 
Vibrionika prišla na Poljsko leta 1999 in kako tam redno vodijo seminarje in osvežilne tečaje. Ena izmed 
aktivnih zdravilcev v Veliki Britaniji je predstavila nekaj neverjetnih primerov popolnih ozdravitev. Poudarila je 
pomembno dejstvo, da ne zdravijo samo zdravila, ampak se zdravilni process začne s pogovorom z bolnikom, 
v katerem si olajša svoje težave. Naša voditeljica raziskav v Veliki Britaniji je govorila o svojem zaupanju v ta 
sistem in kako nam vsem daje moč Swamijeva ljubezen. 

http://vibrionics.org/jvibro/
http://vibrionics.org/jvibro/
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Zdravilka iz ZDA, ki tudi ureja te Novice, je opisala, kako je nastala ta iniciativa in kako jo je blagoslovil Swami. 
Povabila je prostovoljce, ki želijo služiti, da prevedejo Novice v znane indijske jezike. Prisotnim je tudi prikazala 
novi videz naše ‘website’ www.vibrionics.org , ki je nastal na Swamijev rojstni dan lani. Imeli smo nekaj časa za 
vprašanja in odgovore. Delavnico smo zaključili s prisrčnim videom, ki je prikazal slike nekaterih Swamijevih 
fizičnih blagoslovov Vibrionike.  

Bil je zares uspešen dan in upamo, da je bil tako ploden za obiskovalce, kakor je bil izpolnjujoč za nas - 
zdravilce. Naj bo to spodbuden korak k širjenju  Saieve  seve  po vsem svetu s pomočjo Vibrionike.  

Samastha Loka Sukhino Bhavantu! 

Služimo Saiju z ljubeznijo 
Jit Aggarwal 

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

 Primeri Uporabe Kombov 

1. Kožna alergija z  infekcijo 01414…India 

K zdravilcu so prinesli dveletnega dečka s kožno alergijo, ki je pokrivala vse telesce. Povsod je bila infekcija s 
srbenjem. V preteklih 4 - 5 mesecih so starši po nasvetu zdravnika nanašali na kožo različna mazila, otroku so 
dajali tudi zdravila, a brez izboljšanja. Potem je mati šla na razgovor na homeopatsko kliniko, če bi lahko 
pomagali. Po pregledu otrokove kože so rekli, da bi ga lahko ozdravili v 2-3 letih za plačilo 18,000 rupij. Starši 
niso imeli toliko denarja, zato so prišli k Sai Vibrioniki. Dečku so dali: 
CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies…QDS. 

V enem tednu se je koža posušila. To je bil dober znak, zato so materi svetovali, da nadaljuje s tem zdravilom. 
V nadaljnjih 15 dnevih je bila koža 90% čista. Mati tega ni mogla verjeti! Isto zdravilo je dajala  TDS še 15 dni. 
Takrat je bil deček popolnoma zdrav in družina je bila srečna.  

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

2. Blokirane  arterije 2799…Velika Britanija 

To je bil zdravilčev prvi primer. Bolnik 74 let je imel preveliko težo, arterije pa tako zamašene, da je lahko hodil 
največ 2 do 3 metre brez počitka. Zdravniki so mu po slikanju MRI rekli, da potrebuje srčni ‘bypass’. Naročili so 
ga čez dva tedna, zato je prišel k zdravilcu z upanjem, da mu lahko pomagajo ali vsaj olajšajo skrbi pred 
operacijo. Dali so mu: 
CC3.1 Heart tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  

Zdravilec mu je svetoval, da spremeni prehrano, naj ima svežo zelenjavo ali pa kuhano v sopari, naj zmanjša 
težko hrano in škrob. Opogumil ga je, da poskuša malo hoditi na prostem, čeprav je težko. Bolnik se je vrnil 
čez en teden in se veliko bolje počutil, redno je hodil v domači park in užival lahko hrano. Odšel je v bolnišnico 
z manj skrbmi zaradi operacije. Pred pripravo za operacijo so ga še enkrat slikali. Izvid je presenetil zdravnike, 
ker so zamašitve izginile in operacija ni bila potrebna! 

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

3. Vitiligo ali Leukoderma 2763 …India 

Moški 48 let je imel kožno bolezen, postopno je izgubljal pigment in nastajale so bele lise po obrazu in  telesu. 
Dali so mu: 
CC21.2 Skin infections + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Po dveh mesecih so bele lise obledele. Za izboljšanje splošnega zdravja bolnika so v kombo dodali še CC12.1 
Adult tonic. Po nadaljnjih dveh mesecih so se bele lise zmanjšale in v naslednjih dveh mesecih so popolnoma 
izginile. Bolnik je potem jemal manjšo dozo, da se ne bi bolezen ponovila. 

To je čudovito zdravljenje po Swamijevi milosti, ker je to bolezen zelo težko odstraniti.  

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

 

http://www.vibrionics.org/
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4. Alopecia 2799… UK 

Mati je privedla 10- letno deklico, ki je bila skoraj popolnoma brez las. Zdravnik ni mogel nič drugega predlagati 
kakor steroide, ki jih mati ni hotela dajati otroku. To je bil neprijeten primer, ker so v šoli deklico zasmehovali in 
je postala sramežljiva in vase zaprta. Dali so ji CC11.2, a zdravilo ni pomagalo, ker je imela problem s krvjo in 
imunskim sistemom. Zato je zdravilec naredil nozodo iz majhnega šopa dekličinih las in v 10 mesecih je imela 
goste lase po vsej glavi. 

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

5 Ciroza jeter 2494...Italja 

Ženska 57 let je imela bolna jetra, ki niso pravilno delovala. Bila je zelo utrujena, morala je ležati, imela je slabo 
kri, čakala je na presaditev jeter. Dali so ji:  
#1. NM22 Liver + OM17 Liver-Gallbladder + SR263 Nat Sulph (200C) + SR284 Chelidonium + SR330 
Addiction to Alcohol + SR504 Liver + SR547 Carduus Mar …TDS 

#2. NM2 Blood + OM1 Blood + BR1 Anaemia + SR361 Acetic Acid + SR494 Haemoglobin…TDS 

Po dveh tednih se je počutila toliko bolje, da je vstala iz postelje. Tudi naslednje tedne se je stanje izboljševalo. 
Po dveh mesecih je imela UZ jeter, ki je pokazal popolno ozdravitev. Zdravniki so rekli, da to ni mogoče, a UZ 
je pokazal čudežno obnovo jeter! Zato ni potrebovala presaditve jeter in po 9 letih je še vedno zdrava in jetra 
pravilno delujejo. Kot preventivo redno jemlje eno dozo CC4.11 Liver & Gallbladder tonic + SR330 
Addiction to Alcohol. 

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

6. Hipotiroid 2799…Velika Britanija 

Ko je bila ta zdravilka v Sierra Leone, jo je zdravnica, ki je prišla z alopatsko skupino iz Velike Britanije, videla 
dajati vibracijska zdravila tamkajšnjim ljudem. Ob vrnitvi domov je ta zdravnica prosila zdravilko, če bi ji lahko 
pomagala. Že 5 let je imela premalo aktivno ščitnico in je ves čas jemala 50 mg thyroxina dnevno. Ker je živela 
daleč vstran od zdravilke, so ji zdravilo poslali po pošti: 
SR308 Pituitary Gland + SR319 Thyroid Gland + SR521 Pineal Gland + SR568 Hypothyroidism + CC15.1 
Mental & Emotional tonic…TDS 

Čez dva meseca je šla na pregled krvi. Delovanje ščitnice je bilo skoraj normalno, zato ji je zdravnik znižal 
thyroxin na 25 mg. Še naprej jemlje zgornja zdravila. 

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

7. Ljubeče roke in srce zdravilke 

Ena od naših zelo uspešnih zdravilcev 2799…Velika Britanija  je pred kratkim prišla v naš urad v Prashanti Nilayamu 
in pripovedovala o sevi Swamijeve Vibrionike, kakor jo ona imenuje. Po rodu je iz Sri Lanke, upokojena 
porodničarka in živi v Londonu že mnogo let. Februarja 2010 je slišala v Sai Babovem centru v Harrowu, da 
bodo imeli dvodnevno vibracijsko delavnico.To jo je zanimalo, ker je bila delavnica brezplačna in je verjela, da 
je vsaka oblika zdravljenja, povezana s Sai Babo, brezplačna za bolnike. Njeno prošnjo so sprejeli in udeležila 
se je seminarja maja 2010 v Oxfordu. Ob koncu seminarja so v parih vadili zdravljenje in vzela je kombo iz 
škatle, da bi zdravila težavo z desnim ramenom zaradi poškodbe kite (vezi).  Bolečino je imela že dalj časa in 
težko je dvigovala stvari. Zdravniki so rekli, da za to ni zdravila in se mora naučiti s tem živeti. Po eni dozi je 
čutila olajšanje v ramenu in v nekaj dneh je rame bilo ozdravljeno! Tako je sama na sebi občutila moč 
Swamijeve Vibrionike, kar je bil “čudovit način  za začetek tega novega služenja,” je dejala. 

Po tistem ji je Swami stalno pošiljal bolnike z različnimi problemi. V teh Novicah objavljamo prvi primer bolnika 
za  ‘bypass’ in druge z uspešnim izidom. V prvih 7 mesecih je uspešno zdravila 325 ljudi. 

Pred kratkim se je zdravilka udeležila alopatskega zdravstvenega kampa v Sierra Leone, kjer je zdravila vaške 
reveže. To je bilo prvič, da je zdravilec vibrionike spremljal skupino alopatskih zdravnikov za pomoč bolnikom. 
Večina bolnikov, ki so prišli k njej, je bila takšnih, katerim zdravniki niso mogli pomagati. Prišla je mati z 8-
mesečnim dojenčkom. Otrok je neprekinjeno jokal že cel teden, dremalo se mu je, a ni mogel spati. Po prvi 
vibracijski dozi v vodi se je otrok umiril, a je še stokal. Zdravilka je naročila materi, da da drugo dozo otroku čez 
15 minut in po tretji dozi je otrok mirno spal.  
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Deček 15 let je imel diarejo in vročino in je bruhal 4 dni. Bil je tako slaboten, da ni mogel hoditi. Tudi on je dobil 
vibracije v vodi – eno dozo vsakih 15 minut. Po 4 dozah je nehal bruhati in po 30 minutah je prenehala tudi 
diareja. Potem je fant bil lačen! Lipoma ali vnete bezgavke je bil še en primer, ki so ji ga poslali zdravniki. V 
večini primerov se je otekanje zmanjšalo za polovico po 2 dneh. 

Zdravilka je še povedala: “V večini mojih primerov je bila popolna ozdravitev. Seveda so tudi bolniki, ki ne 
pokažejo izboljšanja. Čutim, da mi je Swami poslal take primere, da razumem prave vzroke, zakaj so ti ljudje 
zboleli. Swami pravi, da vse bolezni  nastajajo v razumu. Zato so pogosto pravi vzroki bolezni v prizadetosti, 
strahu, krivdi, skrbeh ali nesreči, ki jih mnogi ljudje doživljajo. Bolnikom dam dovolj časa, da govorijo o svojih 
problemih. Mislim, da jim to pomaga sprostiti njihova čustva, medtem ko izlijejo svoje probleme meni in to jim 
pomaga olajšati skrbi, ki jih nosijo v sebi. Verjamem, da tak pogovor skupaj s Swamijevo ljubeznijo dodaja moč 
zdravilom in tako omogoči popolno ozdravitev”.  

Zdravljenje se začne v srcu bolnika in vsak zdravilec vibrionike pomaga pri zdravljenju bolnikov s svojo 
brezpogojno ljubeznijo, kadar da je bolniku tolažbo, oporo in zdravljenje.   

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

 Nasveti za zdravje  
Vnetni rak dojke 

Po ugotovitvah narodnega inštituta za raka v ZDA ( the National Cancer Institute, USA), je vnetni rak dojke ( 
Inflammatory Breast Cancer -IBC)  redek tip raka dojke, pri katerem rakave celice blokirajo limfne žile v koži 
dojke, tip raka, ki se ne pokaže pri običajnih metodah slikanja (na primer tipanje zatrdlin, mamografija). 

Taka blokada lahko povzroči, da postane dojka rdeča, otečena in vroča.  Koža dojke lahko postane roza barve, 
poškodovana, lahko ima izbokline ali pa vdrtine, tako kot koža pomaranče (imenovana ‘peau d’orange’). Take 
spremembe se pogosto pojavijo hitro v nekaj tednih. Še en znak tega tipa raka so otečene limfne bezgavke v 
pazduhi, nad ključnico ali na obeh mestih. Pogosto tega tumorja ne čutimo ali ne vidimo na mamogramu. 
Diagnozo tega raka ugotovijo z biopsijo ali pa po zdravnikovi presoji. 

Po podatkih klinike Mayo, ZDA, so znaki in simptomi vnetnega raka dojke naslednji: 

 Dojka je videti rdeče, škrlatne ali roza barve ali pa poškodovan 

 Občutljiva, trda ali povečana dojka 

 Topel občutek v dojki 

 Srbenje dojke 

 Bolečina 

 Neravna  koža ali z jamicami, podobna koži pomaranče 

 Ponekod zadebeljena koža 

 Povečane limfne bezgavke v pazduhi, nad ali pod ključnico 

 Potlačena ali ugreznjena bradavica  

 Otečena ali krastava koža na bradavici 

 Spremenjena barva kože okoli bradavice (areola) 

IBC je nevarna bolezen, ker se hitro razvija in pri večini žensk je že razširjena, ko postanejo simptomi dovolj 

očitni, da ženske poiščejo zdravstveno pomoč. To bolezen so v preteklosti zdravili z operacijo in je bila pogosto 

smrtonosna, dandanes pa je preživetje boljše zaradi kemoterapije in obsevanja. 

 ...www.snopes.com 

Opomba: Zdravilci vibrionike, v knjigah poiščite zdravila za raka dojke in čustveno podporo za pomoč takim 

bolnicam.  

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

Lepe hišne rastline, ki čistijo zrak 

Zgradbe domov in pisarn danes gradimo  trdneje kakor pa včasih, da prihranimo energijo. Preprečevanje 
prepiha pa pomeni, da v zgradbi zadržujemo nevarne kemikalije, kakor sta benzen in formaldehid, ki uhajata iz 
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mnogih stvari, preprog in pohištva iz iverice. Tudi sredstva za čiščenje doma in v uradih lahko oddajajo 
kemične snovi, tudi amoniak in klorirane raztopine. 

Dolgotrajno vdihavanje takih snovi lahko povzroča glavobole, vneto grlo, zamašitev in tudi raka. Agencija za 
varstvo okolja iz ZDA (The US Environmental Protection Agency) zdaj šteje kvaliteto zraka notranjih prostorov 
med prvih 5 nevarnosti za človečko zdravje. Problem se poslabša pozimi, kadar smo večino časa v zaprtih 
prostorih. 

Dragi sistemi čiščenja zraka niso edina rešitev. Urad za polete in prostor (The US National Aeronautical and 
Space Administration) v ZDA je odkril, da preproste hišne rastline lahko odstranijo nevarne snovi iz notranjega 
zraka. Listi teh rastlin vsrkajo in uničijo nekatere organske zmesi, mikrobi ob koreninah pa spremenijo  
kemične snovi v vir hrane in energije za sebe in za rastlino gostiteljico. 

Nekatere hišne rastline so bolj učinkovite čistilke zraka kakor druge. Izmed desetih dobrih čistilnih rastlin, ki jih 
je enostavno gojiti, so naslednje štiri zelo učinkovite pri čiščenju zraka: 
1. Areca Palm (Chrysalidocarpus lutescens) je znana kot rumena ali metuljasta palma. 

2. Lady palm (Rhapis excelsa) je najbolj učinkovita za izboljšanje notranjega zraka in je visoko odporna  za 
večino insektov. Ima 15 do 30cm široke pahljače, ki jih tvorijo svetleči zeleni listi. 

3. Rubber plant (Ficus robusta) ima debele, usnjate, temno zelene liste. Prenaša malo svetlobe in hladno 
temperaturo—za čiščenje zraka je najboljša preizkušena vrsta fikusa. 

4. Peace Lily (Spathiphyllum sp) ima lepe bele cvetove, je ena redkih rastlin, ki zanesljivo cveti v zaprtih 
prostorih. 

Naslednjih 6 rastlin tudi učinkovito čisti zrak: 
5. Dracaena “Janet Craig” (Dracaena deremensis “Janet Craig”) je listnata rastlina, odporna na škodljivce in 
lahko živi več desetletij. Prenaša malo svetlobe, a zato počasi raste. Izberite vrsto “Compacta”, ki zraste do 3 
stopal (feet) v višino in ne potrebuje veliko nege. Normalna vrsta zraste do 10 stopal višine in potrebuje 
rezanje. 

6. English Ivy (Hedera helix – angleški bršljan) je najbolj znan za pokrivanje zemlje, vendar pa dobro raste v v 
zaprtih prostorih v viseči košari. Dobro se prilagaja raznim notranjim pogojem—koristi mu nekaj časa na 
prostem spomladi ali poleti. Nima rad visokih temperatur. 
Opozorilo: Angleški bršljan ima nekaj snovi, ki dražijo kožo in povzročijo bolezen, kadar jih zaužijemo. Ko ga 
negujemo, nosimo rokavice; držimo ga izven dosega živali in majhnih otrok. 

7. Golden Pothos (Epipremnum aureum) prenaša malo nege in svetlobe in je zelo odporen za insekte. Ime te 
rastline se nanaša na lise zlate ali krem barve na zelenih srčastih listih. Ponavadi ga gojimo v visečih košarah, 
lahko pa tudi pleza. 

8. Corn Plant (Dracaena fragrans “Massangeana”) ‘koruzna rastlina’ se tako imenuje, ker so njeni listi podobni 
koruznemu steblu, ne pa zaradi koruze. Prenaša tudi malo svetlobe, ima pa rajši močno svetlobo. 

9. Syngonium (Syngonium podophyllum) ima vabljivo lepe suličaste liste, zelene in bele ali zelene in srebrne 
barve. 

10. Snake Plant (Sansevieria trifasciata) – ‘kačja  rastlina’  je pol manj učinkovita za čiščenje zraka kakor 
druge rastline na tem seznamu, ampak je tako trdoživa, da se jo splača imeti, če težko ohranjate hišne rastline. 
Ta rastlina ima privlačne pokončne, suličaste liste, do en meter visoke. Včasih naredi majhne zeleno bele 
cvetove. 

Koliko rastlin? 

Praviloma sta dve večji rastlini dovolj za en prostor (per 100 square feet). Lahko jih imamo več, samo da se ne 
zaredi plesen v zemlji. 

 Nasvet za tiste, ki imajo ‘hydro-culture-vodno kulturo’: Raziskave kažejo, da gojenje rastlin v vodi poveča 
njihovo sposobnost čiščenja zraka. Rastline gojimo v posodah, nepropustnih za vodo, korenine pa niso v 
zemlji, ampak v ilovnatem produ, ki ga prodajajo v ta namen v nekaterih vrtnarijah. 
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Vse naštete rastline zgoraj rastejo tudi v vodi, še posebej ‘the Peace Lily’. Hidrokultura zmanjša pojav glivic, 
plesni in škodljivcev iz zemlje. Rastline, gojene na ta način, potrebujejo popolno gnojilo, ki vsebuje mikro-
hranila. 

Vir: ‘Kako gojimo sveži zrak,’ knjiga iz založbe Penguin,  B.C. Wolverton, PhD, ki je bil znanstvenik več kot 30 
let v ameriški vojski (US Military) in NASA-i, kjer je razvijal sisteme za zaščito proti toksičnim snovem in 
patogenim mikrobom. 

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

 Kotiček za odgovore  

1. Vprašanje: Prosim, razložite mi, kako izberete in kako delujejo vibracije ‘Love & Peace Alignment in Divine 
Protection, ki jih uporabljate v splošnih kombih? 

Odgovor: Kot že veste, vibracija pomeni energijsko polje. Vsi fizični organi imajo vibracijo in podobno imajo 
tudi vsa čustva in duhovne lastnosti svoje vibracije. Te vibracije ujamemo na simulacijske kartice s pomočjo 
tehnike radionike, v obliki geometrijskih vzorcev. Vibracijski strojček spremeni take vzorce nazaj v prvotno 
energijsko polje, in ga vtisne v etilni alkohol. Kombo, ki vsebuje ti dve kartici, ki jih omenjate, zdravi bolnike, 
ki so občutljivi za negativne energije iz zunanjih virov. Te vibracije ščitijo in uravnavajo bolnike, da 
prenašajo slabe energije. 

Za podrobno razlago poiščite knjigo o radioniki, nekaj informacij pa boste našli na portalu za zdravilce - the 
Practitioner portal of our website www.vibrionics.org 

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

2. Vprašanje: Kateri kombo pomaga za nadležni ‘kašelj  po gripi’? Imam Sai Ram strojček. 

Odgovor: Za kronični kašelj po gripi ali prehladu dajte: NM8 Chest + NM63 Back-up + NM71 CCA + NM75 
Debility + OM19 Cardiac & Lung + SM26 Immunity + SM31 Lung and Chest + SR505 Lung….TDS 
dokler ne odleže. 

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

3. Vprašanje: Imam bolnico, ki je mnogo let trpela za anoreksijo. Zdaj je ozdravela, vendar pogosto še nima 
menstruacije, čeprav smo ji dali CC8.8 Menses Irregular, tudi njena prebava je slaba. Prosim za nasvet. 

Odgovor: Ženska, ki je imela dolgotrajno anoreksijo, ima pogosto neredno menstruacijo, ker je še vedno 
slabokrvna. Vzrok je dolgoročno pomanjkanje hranil zaradi anoreksije in slabe prebave. Dieta je zelo 
pomembna – z veliko beljakovin in rednim uživanjem jogurta za boljšo prebavo. Za povratek menstruacije 
pa ji dajte: 
CC3.1 Heart tonic + CC8.1 Female tonic + CC8.8 Menses irregular in za boljšo prebavo: CC4.1 
Digestion tonic + CC12.1 Adult tonic.  

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

4. Vprašanje: Mnogi mojih bolnikov se ne vrnejo; tako ne vem, če je zdravljenje uspelo. Kaj lahko storim? 

Odgovor: Tak problem ima več zdravilcev in ga je težko rešiti. Da zmanjšamo tako dogajanje, moramo biti 
pozorni na naslednje stvari: 

1. Poskusite ustvariti ozračje zaupanja in prijateljstva, kadar vas bolnik prvič obišče. Na ta način bo bolj 

pripravljen prikazati svoj problem na globlji ravni in vam bo omogočil vpogled za potrebno zdravljenje. Poleg 

tega se med vama vzpostavi odnos. To ga opogumi, da se vrne in ostaja v stiku z vami glede svojega 

napredka. 

2. Vedno določite čas za bolnika, kdaj se naj vrne za nadaljnje zdravljenje in poudarite pomen spremljanja 

napredovanja v zdravljenju.  

3. Povejte bolniku, da moramo včasih zamenjati zdravilo, da zdravljenje postane hitrejše in da imamo še druga 

zdravila na izbiro. 

http://www.vibrionics.org/
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4. Če je potrebno odpovedati srečanje, vas mora bolnik poklicati, ker želite vedeti, kako uspešno in hitro je 

zdravilo delovalo. Razložite, da je njegov odgovor za vas sporočilo, da ceni brezplačno zdravljenje. 

5. Če bolnikovi simptomi izginejo, mu želite dati okrepitev za imunski sistem ali pa kombo za čiščenje telesa, 

da bi preprečili ponovitev problema in hkrati za preprečitev drugih bolezni.  

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

5. Vprašanje: Ali so katere vibracije, ki jih ne bi smeli dati dojenčkom?  

Odgovor: Otrokom lahko damo vibracije takoj po rojstvu. Ker še niso pridobili slabih navad in so po naravi 
čisti, se odzovejo hitreje kakor pa odrasli, zato jim ni potrebno jemati zdravil toliko časa kot odraslim ljudem.   

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

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

 

 

 

 





Božanske besede  Mojstra zdravilca 

“Vedno se spomnite, da je lahko delati prijetne stvari. Težko pa je biti zavezan za dobre stvari 
(beneficial). Vse prijetne stvari tudi niso koristne. Uspeh pride k tistim, ki se odpovejo poti, pokriti s 
cvetjem in pogumno prenašajo udarce in nevarnosti. V resnici ni poti, ki je posuta z rožami. Življenje je 
bojno polje (Dharmkshetra), kjer si vedno nasprotujejo dolžnosti in želje. Pogasite ogenj želja, 
sovraštva in jeze, ki se dvigujejo v vaših srcih; samo strahopetci se prepustijo tem sovražnikom, ki vas 
spremenijo v zveri. Vse ovire sprejmite s pogumom. Težave vas naredijo trdne in močne.” 

                                                          …Sathya Sai Baba - Divine Discourse, Feb 20, 1965 

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

“Služenje soljudem je bolj potrebno kot pa služenje Gospodu (the Lord). Dejansko je služenje človeku 
enakovredno služenju Gospodu. To je pot prave predanosti. Kaj bi lahko bolj ugajalo Bogu kot to, da 
ugodite njegovim otrokom? Sveti spis Purusha Suktha opisuje Boga, ki ima tisoč glav, oči in nog. To 
pomeni, da je vsako bitje Bog. Čeprav omenja tisoč glav, ne omenja tisoč src, ker je samo eno srce. 
Enaka kri teče skozi vse glave, oči in ude. Ko skrbite za ud, skrbite za posameznika. Ko služite človeku, 
služite Bogu. Kadar je vaš cilj služenje in čaščenje Boga, vsaka stopinja daje izvir radosti in vsak 
trenutek ali priložnost je dragocen dar od Njega.”   

 …Sathya Sai Baba - Divine Discourse, March 1966 

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

Obvestila  
Načrtovane delavnice  

 India Nagpur in Maharashtra :14-15 April 2012, Delavnica za nove prijavljence in za AVP-e.  

 India Jabalpur in MP : Maj 2012 (datum bomo sporočili)delavnica za nove udeležence.  
Za oboje delavnice se javite Dr A Ghatol na 9637-899 113 ali po emailu vc_2005@rediffmail.com 

 Poljska Krakowu: 14 April, Delavnica za zdravilce, ki imajo škatlo -108CC box. Javite se Dariusz Hebisz 
na +48 606 879 339 ali po emailu wibronika@op.pl 

Vsi učitelji: Če pripravljate delavnico, pošljite podatke na news@vibrionics.org  

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

news@vibrionics.org
mailto:vc_2005@rediffmail.com
mailto:wibronika@op.pl
mailto:news@vibrionics.org
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POZOR: Če spremenite vaš email naslov, nam čimprej javite na news@vibrionics.org. Prosimo, posredujte to 
informacijo še drugim zdravilcem.  

Zdravilci, te novice lahko posredujete vašim bolnikom. Svoja vprašanja morajo poslati vam, za raziskave in 
odgovore. Hvala za vaše sodelovanje.  

Naš naslov je www.vibrionics.org  

Za dostop v portal zdravilcev potrebujete vašo registracijako številko. 

Om Sai Ram 

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