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Z mize Dr Jit K Aggarwala 

Dragi zdravilci! 

Najprej vam vsem voščim srečno in posvečeno leto 2013! 

Po Swamijevi milosti je vibrionika naredila velike korake v preteklem letu. Uspešno smo izvedli popolno 
preobrazbo našega učnega programa. Da bi izboljšali kvaliteto izobraževanja, smo na vseh stopnjah 
ustanovili dopisne tečaje, ki trajajo 6-10 tednov. Tem sledijo praktične delavnice 2-5 dni, da lahko udeleženci 
postanejo zdravilci vibrionike. Lani smo dobili veliko novih zdravilcev, že obstoječi pa so napredovali na višje 
stopnje in nekateri so postal potrjeni učitelji. To je povzročilo veliko rast vibracijskega gibanja, zato se 
zahvaljujemo našim predanim in neumornim učiteljem in mentorjem. Vsem novim zdravilcem izrekamo toplo 
dobrodošlico, ker so se priključili naši vibracijski družini!  

Ker se naše delo širi, trenutno potrebujemo prostovoljce za koordinatorje v administraciji in organizaciji. Če 
želite stopiti v ospredje vibracijske seve v vaši državi ali deželi, nam prosim pošljite e-mail z vašim imenom, 
sposobnostmi in izkušnjami. Če nam uspe dobiti dovolj koordinatorjev, bomo imeli še letos srečanje vseh 
uradnih vodij v Prashanti Nilayamu. 

Zdravilci nam pogosto poročajo o čudovitih uspešnih ozdravitvah, niso pa jih sposobni zapisati. Za taka 
poročila smo določili več prostovoljcev, ki so pripravljeni zapisati te primere po telefonu. Ta sporočila nam 
bodo po e-mailu poslali za objavo. Če želite uporabiti to obliko služenja, nam pošljite e-mail na naslov 
99sairam@vibrionics.org in posredovali vam bomo podatke o prostovoljcu, ki ga lahko pokličete. Če imate 
več izjemnih primerov, ki bi jih radi objavili v korist drugih zdravilcev, jih lahko združimo v posebno rubriko 
določenega zdravilca v prihodnji izdaji naših novic. Takoj začnite zbirati izredne primere! 

Decembra smo imeli dve posebni osvežilni delavnici – eno v Mumbai-ju in drugo v Kerali v Indiji (kmalu 
bomo poslali slike na naši internetni strani). Delavnico v Mumbai-ju je obiskalo 108 zdravilcev iz indijskih 
držav Maharashtra & Goa. Zahvaljujemo se višjim vodjem, tudi državnemu predsedniku in podpredsedniku 
Sai Organizacije vse Indije, ki so zagotovili svojo stalno in brezpogojno podporo Vibrioniki. V delavnici v 
Kasaragodskem področju v Kerali je sodelovalo 51 zdravilcev. Predsednik jih je nagovoril s spodbujajočim 
telefonskim sporočilom, ker ni mogel priti osebno. Zdravilci na tem področju so prevzeli poseben projekt – 
zdravljenje žrtev tragedije Endosulfan – ene izmed najhujših nesreč s pesticidi. To področje smo obiskali in 
delo teh zdravilcev zasluži pohvalo.  

http://vibrionics.org/jvibro/
http://vibrionics.org/jvibro/
mailto:99sairam@vibrionics.org
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Še enkrat vas želim spomniti na pomen pošiljanja vaših mesečnih poročil. Za nas je pomembno, da vemo, 
če ste dejavni zdravilci. Samo v takem primeru lahko posredujemo vaše podatke bodočim bolnikom na 
vašem področju. Pomaga nam tudi sestaviti obsežno statistiko za  letno poročilo. Vaša poročila o vaših 
izkušnjah in primerih nam pomagajo voditi sprotno evidenco. Zato vas pozivamo, da še naprej pošiljate vaša 
poročila vsak mesec.  

Nekateri zdravilci v Delhi-NCR, v Indiji so izvajali poskuse na rastlinah z uporabo rastlinskega tonika. 
Rezultati so čudoviti! Objavili jih bomo v naslednji izdaji.  

Na koncu vam želim čudovito leto pred nami… naj Swami napolni naša srca z ljubeznijo in telesa z energijo, 
da nadaljujemo izbrano obliko služenja navdušeno in z dvojnimi napori. 

Služimo Saiju z ljubeznijo. 
Jit Aggarwal 

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

 Primeri uporabe kombov 

1. Strah in zaprtje 2854…UK 

Mati je prišla k zdravilcu s svojim triletnim sinom, ker je bil že dve leti zaprt (konstipacija). Poleg tega se je 
umikal in se je bal ljudi, tudi svojega očeta. Še posebej je bil prestrašen, ko je moral iti na stranišče na veliko 
potrebo. Ko ga je zdravilec ogovoril, je bil boječ in se je stiskal k materi. Imel je tudi slab apetit. Dali so mu: 

 CC4.4 Constipation + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC12.2 Child tonic…TDS 

Starši so povedali zdravilcu, da se je že po prvi dozi zgodila čudovita stvar. Deček je hotel spati z očetom, 
medtem ko je prej želel biti samo z materjo! Po nekaj dneh zdravljenja se otrok ni več bal iti na veliko 
potrebo, ki jo je zdaj opravljal vsak dan. Postal je tudi prijaznejši in bolj sproščen. Zdravilec je opazil, da se 
otrok ni stiskal k materi kakor pred tem. Tekal je naokoli kakor drugi zdravi otroci njegove starosti. Še dva 
tedna bo jemal zdravilo BD  in potem OD do konca.  

Če uporabljate Sai Ram strojček, dajte: NM6 Calming + NM13 Constipation + NM69 CB8 + NM75 Debility + 
NM90 Nutrition + BR2 Blood Sugar + BR4 Fear + BR8 Constipation + SM5 Peace & Love Alignment + SM9 
Lack of Confidence.  

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

2. Neredna menstruacija 2799…UK 

Angleška zdravnica, 33 let, je prišla k zdravilcu, ker je bila njena menstruacija neredna že od začetka. 
Pojavljala se je vsakih 35 do 45 dni namesto običajnih 28 dni. Bilo je tudi malo krvi. Brez uspeha je jemala 
alopatsko zdravilo. Dali so ji:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
CC8.1 Female tonic + CC8.8 Menses irregular + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & 
Memory tonic…TDS  2 meseca. 

Menstruacija je postala normalna v dveh mesecih. Svetovali so ji, da nadaljuje z zdravilom še 3 mesece 
TDS, potem pa zmanjša na BD. Menstruacija je še nadalje normalna, pojavlja se na 28 dni in traja 5 dni, 
vendar bolnica še ne želi zmanjšati zdravila na OD, ker je tako dolgo trpela.  

Če uporabljate Sai Ram strojček, dajte: NM23 Menses Irregular + OM24 Female Genital + BR16 Female + 
SR309 Pulsatilla 30C + SR515 Ovary + SR537 Uterus.  

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

3. Mentalno neravnovesje 2799…UK 

Bolnica je ženska 23 let. Je absolventka psihologije in ima resno mentalno neravnovesje že tri leta. Ko so jo 
starši pripeljali k zdravilcu, je bila napadalna, hotela je narediti samomor in je kričala. Alopatska zdravila niso 
pomagala in je trpela tudi zaradi stranskih učinkov. Dali so ji: 
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory 
tonic…QDS  za dva tedna in potemTDS. 

Po 1 mesecu je bilo 50% bolje. Bolnica je zdaj slabo spala in so ji dali: 
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#2. CC15.6 Sleep disorders…1 pilulo pol ure pred spanjem; če ni zaspala, še eno ob uri za spanje. Če še ni 
zaspala, še 1 pilulo čez pol ure. Lahko bi vzela še eno pilulo ponoči. Po 15 dneh so starši povedali, da je 
normalno spala in so postopno zmanjševali alopatsko zdravilo. Oba komba je jemala še pet mesecev in 
prenehala z vsemi alopatskimi zdravili. Bolnica je sedaj 100% normalna in ima novo službo. Kombo #1 je 
zmanjšala na BD, zdravilo za spanje pa še jemlje po enaki dozi. 

Če uporabljate Sai Ram strojček, dajte: NM6 Calming + NM64 Bad Temper + NM69 CB8 + SM1 Removal of  
Entities + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + SR268 Anacardium 50M 
+ SR273 Aurum Met CM + SR410 Stramonium 1M + SR458 Brain Whole. 

Za spanje: NM28 Sleep + SM5 Peace & Love Alignment + SM8 Insomnia.  

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

4. Virus v bolnišnici, kronična alergija za hrano in lateks 2802…UK   

Zobozdravnik 25 let, ki je delal v bolnišnici, je poklical zdravilca, ker ni mogel odstraniti virusa, ki ga je dobil pri 
delu. Ta virus je povzročal diarejo, utrujenost in občutek teže v glavi. Imel je tudi alergijo na oreščke in čičeriko. 
Poleg tega so mu lateksove rokavice, ki jih je moral nositi pri delu, povzročale srbenje rok. Zdravilec mu je 
poslal naslednje kombe: 
#1. CC9.2 Infections acute + CC4.6 Diarrhoea + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis…6TD 
za virus. 
 
#2. CC21.3 Skin allergies + CC4.10 Indigestion + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic…TDS za kronične alergije.                                                                                                                                                                                                        

Ta dva komba je moral jemati ločeno čez dan. Čez dva meseca je sporočil, da so bile pilule čudovite: diareja 
se je izboljšala v treh dneh in kmalu ponehala. Njegova prebava se je tudi popravila in je zdaj lahko jedel 
čičeriko. Roke ga niso več tako srbele v lateksovih rokavicah. Poslali so mu še tri stekleničke drugega komba 
in so mu naročili, da zmanjša zdravilo, ko bo stanje stabilno. Zdravilec je povedal, da je bolnik zdaj zdrav. 

Če uporabljate Sai Ram strojček, dajte: #1. NM36 War + NM62 Allergy-B + NM80 Gastro + BR13 Allergy + 
BR14 Lung + BR15 Sinus. #2. NM27 Skin-D + NM29 SUFI + NM102 Skin Itch + BR9 Digestion + SR528 Skin  

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

5. Neplodnost 01476…India 

Ženska 33 let ni mogla zanositi 8 let, čeprav je poskusila različne umetne alopatske metode. Ko je prišla k 
zdravilcu oktobra 2011, je bila napeta in razburjena. Šest let je jemala alopatska zdravila za diabetes in tri leta 
za hipotirozo. Dali so ji: 
#1. CC6.2 Hypothyroid + CC6.3 Diabetes + CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus...TDS 

V 10 dneh je zanosila. Zdravilec je bil redno z njo na zvezi po telefonu, da jo je spodbujal, ker se je zaradi 
svojega zdravja bala za varnost otroka. Kombo so spremenili v naslednje: 
#2. CC6.2 Hypothyroid + CC6.3 Diabetes + CC8.2 Pregnancy tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic…TDS 

Ta kombo je jemala skozi vso nosečnost in še en mesec potem. Redno in skrbno je nadzorovala svoj krvni 
sladkor in ravni ščitničnega hormona ter ves čas jemala alopatska zdravila. V petem mesecu je jemala injekcije 
inzulina za diabetes. Otrok bi se moral roditi 10 augusta, vendar so 17 julija opravili cesarski rez . Njena hčerka 
je tehtala 2.7 kg. Zdaj je stara 5 mesecev. Mati nima več diabetesa. Raven ščitničnega hormona je stabilna in 
zdravilo za ščitnico so zmanjšali s 50 mg na 25 mg. Otroka hrani s svojim mlekom. 

Če uporabljate Sai Ram strojček, dajte: za neplodnost: OM24 Female Genital + BR8 Stress + BR16 Female + 
SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 
Stress + SR261 Nat Mur 200C + SR313 Sepia 200C + SR398 Nat Carb + SR515 Ovary + SR537 Uterus. Za 
Diabetes: NM74 Diabetes + BR2 Blood Sugar + SM17 Diabetes + SR516 Pancreas. Za hipotirozo: SR225 
Throat Chakra + SR230 Moonstone + SR261 Nat Mur + SR280 Calc Carb 30C + SR308 Pituitary Gland + 
SR319 Thyroid Gland + SR320 Thyroidinum + SR568 Hypothyroidism. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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 6. Boleč hrbet 1176…Bosnia 

76-letni moški je klical zdravilca in prosil za pomoč pri hudih bolečinah, ki so se širile iz sakralnega področja in 
vse do desnega kolena. Bilo je tako hudo, da je komaj vstal s postelje. Ta problem se je prvič pojavil pred 20 
leti in se občasno ponavljal. Bolnik je zdaj uporabljal močna zdravila za bolečine, a brez uspeha. Dali so mu: 
NM113 Inflammation + SR267 Alumina 30C + SR404 Picric Acid 1M. To je moral vzeti takoj na začetku 
bolečine in ponoviti čez  30 minut.  

Bolnik je takoj začutil olajšanje. Ko se je bolečina ponovila, je zopet vzel zdravilo. Po dveh dneh je že lahko šel 
gor in dol po stopnicah. Po dveh tednih ni imel več bolečin in se v 10 mesecih niso ponovile. Zdravilec pravi, 
da je s temi zdravili imel podoben uspeh v okoli 10 primerih bolečin.  

Zgornji primer je zanimiva različica za NM97 Sciatica, kar predstavlja ta primer.  
Če uporabljate zbirko 108CC, dajte: CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue  

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

  7. Zaščita zelenjavnih rastlin 0002…India 

Nekatere zelenjavne sadike – jedilne bučke, paradižnik in fižol – v zdravilkinem vrtu so dobile rjo kmalu po 
prvih plodovih, potem so se povesile in odmrle, čeprav so jih pogosto hranili s kravjim gnojem in kompostom. 
Poleg tega so jih zdravili še z raztopino Neem olja, čilija in mila. 
 
Svetovali so ji, naj da eno kapljico SR264 Silicea 6X v posodo za zalivanje kmalu po presajanju in potem 
vsak teden v času rasti. To preprosto zdravljenje je bilo čudovito! Povešene rastline so se okrepile in dale več 
plodov. Pravkar posajene nove sadike pa so postale močnejše.  
 
Ta novica prihaja iz homeopatije za kmetije in vrtove (Vaikanthanath Kaviraj). Priporočajo tudi namakanje 
semen v  Silicea 6x pred kaljenjem.  
 
Še en zdravilec je sporočil, da je gojitelj rastlin iz Auroville-a poskusil s Silicea 30C na rastlinah in ima s tem 
boljši uspeh v primerjavi z drugimi organskimi pesticidi.  

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

Pomembna opomba:  
Zadnje čase dobimo komaj kak uspešen primer zdravilcev, ki uporabljajo Sai Ram strojček. Vendar 
pa večkrat slišimo o čudovitih ozdravitvah. Zato vas prosimo, pomagajte vsem zdravilcem in 
bodočim bolnikom po svetu ter nam pošljite vaše najboljše primere za objavo v teh novicah….  

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

 Napotki za zdravje  
Sai Vibrionika ponuja zdravstvene informacije in članke v izobraževalne namene; to niso zdravniški 

nasveti. Vašim bolnikom svetujte obisk pri zdravniku za posebna zdravstvena stanja. 
OSEM OPOZORILNIH ZNAKOV ZA SRČNI NAPAD 

Tukaj navajamo osem znakov  kot opozorilo, ki bi lahko preprečilo hudo katastrofo: 
1.Slabost v prsih 

Najpogostejši opozorilni znak za srčni napad je občutek slabosti ali teže v prsih, ki nastopi neanadoma, resno, 
nepričakovano in ga spremljajo kratka sapa, znojenje, slabost ali nemoč. To je lahko tudi pekoč občutek, 
bolečina v prsih ali nelagodnost med delom, ki s počitkom preneha. Vsakega  teh znakov moramo vzeti resno, 
še posebej če imamo srčno bolezen. Če se tak znak pojavi, moramo pohiteti k zdravniku ali pa v najbližjo 
bolnišnico. Če kdo drug govori o takem problemu, takoj ukrepajte. Hitro jih peljite do najbližjega zdravnika ali 
pa v bolnišnico na pregled. 

2. Kratka sapa 

Če težko dihate ali če vam zmanjka zraka po kratkem sprehodu, plezanju ali drugi obliki gibanja ali telovadbe, 
je to močan vzrok za skrbi. Kratko sapo, ki NE poneha s počitkom, četudi je ne spremlja nelagodje v prsih, 
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moramo razumeti kot opozorilni znak. Prav tako tudi hiter srčni utrip (več kot 150 udarcev na minuto) – še 
posebej, če nastopi tudi kratka sapa. 

3. Znojenje 

Znojenju se ne moremo izogniti v hudi poletni vročini, a močno znojenje v celo hladnih pogojih ni vredu. Če 
opazite tako znojenje, se takoj posvetujte z zdravnikom. 

4. Slabost 

Reden občutek slabosti ali omotice tudi lahko nakazuje pripravo na srčni napad. Zato ga ne obravnavajte 
malomarno kot znak utrujenosti. Zgodi se lahko zaradi zamašene arterije. Lahko se tudi pokaže kot pretiran 
stres, utrujenost po kratkem času gibanja ali telovadbe ali pa kot občutek nemoči, kljub temu da dobro jeste in 
spite. 

5. Otrplost v rokah 

Nenadna nemoč ali paraliza (nesposobnost gibanja) v rokah ali pa nogah. Če čutite otrplost v rokah in se roke 
nagibajo ob stran, je vzrok lahko težava s srcem. 

6. Glavobol ali kratka nezavest 

Nenaden in hud glavobol ali stalna omotica ali lahka glava, nemir in nenadna zmeda so še dodatni možni 
znaki. Kadar skrbite za osebo s srčno boleznijo, takoj poiščite pomoč, če nastopi omedlevica z izgubo zavesti.  

7. Neodzivnost 

Če se prenehajo odzivati nekateri deli telesa, ne zanemarite takih okoliščin. Prizadeti deli so lahko ramena, 
lakti ali zadnji del vratu. 

8. Moten govor 

Težava med govorjenjem se ne pojavi nujno po močnem popivanju s prijatelji. Lahko je resnejša zadeva! 
Nesposobnost govoriti povezano je lahko znak hudega napada. Če mislite, da se vam to dogaja, prosite 
prijatelja ali sorodnika, da poskušajo razumeti vaš govor. 

Srčnemu napadu se lahko izognemo, če pravočasno spoznamo opozorilne znake. Takoj poiščite zdravniško 
pomoč, kadar opazite enega ali več omenjenih znakov. Lahko so posledica zamašene arterije. Tudi če ni 
srčnega napada, morate opraviti zdravniški pregled! Bodite previdni! 

7 tveganj srčnega napada ali kapi: gledanje TV, smrčanje, bolezen dlesni, psoriaza, migrene, pomanjkanje 
vitamina D, zapleti v nosečnosti. Več o teh tveganjih lahko najdete na: 
http://health.yahoo.net/experts/dayinhealth/7-hidden-heart-attack-stroke-risks 

Za  informacije o srčnih obolenjih se pozanimajte na US Centre for Disease Control: 

http://www.cdc.gov/heartdisease/faqs.htm 

Viri: WebMD.com and CDC.gov, Swanson Research Update 

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

Kurkuma je koristna za zdravje 

Turmeric (Curcuma longa) je rumena začimba, ki jo veliko uporabljajo v jugovzhodni 
Aziji. Izvira iz Indije in dolga stoletja jo uporabljajo kot zdravilo ali hrano. Ta 
sorodnica ingverja je ena glavnih sestavin praška za kari. Aktivna zdravilna 
sestavina v kurkumi se imenuje curcumin, naravni pigment, ki daje kurkumi 
rumeno barvo. 

Kurkumin postaja vedno bolj zanimiv v zadnjih letih, ker so svetovno znane 
univerze izvajale raziskave o možnih zdravstvenih učinkih. Zbrani dokazi trdijo, da 

kurkumin obljublja preprečevalne učinke za veliko bolezni. Tukaj naštevamo nekaj ugotovitev:  

http://health.yahoo.net/experts/dayinhealth/7-hidden-heart-attack-stroke-risks
http://www.cdc.gov/heartdisease/faqs.htm
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Kurkuma in rak 

Raziskave o povezavi med kurkumo in rakom kažejo, da lahko kurkuma povzroči process, ki pospešuje 
samouničenje rakastih in poškodovanih telesnih celic. Ker ima protibakterijske lastnosti, je koristna pri 
zdravljenju več vrst raka, najbolj pri raku dojke, debelega črevesa, pljuč in levkemije. 

Raziskave Rodent na univerzi v Teksasu kažejo, da kurkumin ovira rast kožnega raka, melanoma in tudi 
upočasni širjenje raka dojke v pljuča. Na univerzi v South Dakoti so odkrili, da predhodno zdravljenje s 
kurkuminom povzroči večjo občutljivost rakastih celic za kemo in radioterapijo. 

Kurkuma in delovanje jeter 

Jetra pomagajo razstrupljati kri z izdelovanjem encimov, ki raztopijo in odstranijo toksine v telesu. Če jemljemo 
dodatek s kurkumo ali pa uporabljamo recepte s kurkumo, se poveča izdelava teh vitalnih encimov in s tem 
delovanje jeter. Kurkumin tudi upočasnjuje poškodbe jeter, ki lahko povzročijo cirozo; tako kažejo začetne 
raziskave na medicinski univerzi v Gradcu v Avstriji. 

Kurkuma za artritis 

Ker ima kurkuma proti oksidacijske in proti vnetne lastnosti, olajšuje zmerne sklepne bolečine. Pri bolnikih z 
artritisom, ki so uporabljali kurkumo, so se zmanjšale sklepne bolečine zjutraj in zvečer. Zdaj je postal naravno 
zdravilo za arthritis in omogoča znatno zmanjšanje bolečin kakor tudi večjo hitrost hoje teh bolnikov. 

Kurkuma in rane 

Zaradi protioksidacijskega in protivnetnega delovanja kurkuma tudi celi rane, ureznine in druge poškodbe 
kože. V loncu zavrite kokosovo olje in dodajte malo kurkume. Zmešajte in izklopite kuhalnik. Ko ni več vroče na 
dotik, vzemite bombažno blazinico in nanesite nekaj mešanice na rano. Ostalo olje shranite v zaprto posodo in 
ga uporabite kasneje v prihodnosti. 

Kurkuma in  Alcheimerjeva bolezen 

Vnetje možganov sumijo kot glavni vzrok Alzcheimerjeve bolezni. Raziskave so pokazale, da je glavna 
prednost kurkume pomoč pri preprečevanju Alcheimerjeve bolezni. Lahko pomaga preprečiti ali pa upočasniti 
nastop te krute bolezni. Mislijo tudi, da kurkuma ustavlja nastanek IL-2 beljakovine, ki uničuje zaščitno plast 
okoli živcev. 

Epidemiologi domnevajo, da kurkuma vsak dan v kariju v Indiji pomaga razložiti nizek pojav Alcheimerjeve 
bolezni v tej deželi. Med ljudmi v starosti med 70 do 79 let, se pojavlja manj pogosto kot pri četrtini takih ljudi v 
ZDA. 

Kurkuma in srčnožilne bolezni 

Ravni nezdravega holesterola so glavni vzrok večine srčnožilnih bolezni. Ko holesterol oksidira, se nabira na 
stenah telesnih celic. Kurkuma vsebuje vitamin B6, ki uravnava ravni homo-cysteine. Ta snov je odgovorna za 
poškodbo telesnih celic. V sodelovanju z jetri kurkuma zmanjša ravni holesterola v telesu in to pomaga 
preprečevati večino srčnožilnih bolezni. 

Dnevni dodatek kurkumina lahko izbiljša srčnožilno zdravje do take mere kot telesna vadba za ženske po 
menopavzi. Taki so nedavni podatki iz kliničnega poskusa na Japonskem. Ko so izmerili zdravje žil s FMD, se 
je enako izboljšalo v skupinah žensk, ki so dobivale dodatek kurkumina in pri onih z aerobičnimi vajami. Te 
ugotovitve so objavili v reviji  Nutrition Research (Raziskave o prehrani). 

Narodni inštitut zdravja v ZDA, navaja 24 sedanjih študij o učinkih kurkume in njene glavne sestavine 

kurkumina. Takšne študije so povzročile vprašanje: Kaj je bolje jemati: celo kurkumo kot začimbni prašek v 

hrani ali pa dodatek kurkumina? Dr Andrew Weil trdi, “Oboje kaže dobre izide za zdravje, a če imate posebno 

stanje kot je vnetje debelega črevesa, dajem prednost kurkumi pri kuhanju, kakor pa jemanju tablet kurkumina. 

Sem splošno prepričan, dokler ne bodo raziskave drugače potrdile, da je cela rastlina ponavadi boljša izbira 

kot pa izdelki iz rastline. Poleg tega ima kurkumin hitrejši in močnejši učinek in je morda boljši za zdravljenje 

kakor pa za preprečevanje.” 

Viri:http://www.huffingtonpost.com/andrew-weil-md/turmeric-health-have-a-happy-new-year_b_798328.html  

http://www.huffingtonpost.com/andrew-weil-md/turmeric-health-have-a-happy-new-year_b_798328.html
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http://nccam.nih.gov 
http://feelgoodtime.net/what-are-benefits-and-side-effects-of-curcumin-kurkumin-curcumin-for-cancer-and-
dosage/  
http://turmerichealthbenefits.org/  
http://www.nutraingredients-usa.com/Research/Curcumin-may-match-exercise-for-heart-health-benefits-RCT-
data  
http://neovitin.com/curcumin.aspx  

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

 Kotiček za odgovore 

1. Vprašanje: Ali lahko damo vibracije v ajurvedsko zdravilno olje za zunanjo uporabo?  
 

 Odgovor: Do sedaj tega nismo priporočali, ker verjamemo, da se vibracija ajurvedskega zdravila ne sklada 
z našimi vibracijskimi zdravili. Uporabljamo nevtralna olja kot so mandljevo olje, hladno stiskano olivno olje 
ali pa kokosovo olje. Vendar pa nas zanima, če bi kdo bil pripravljen eksperimentirati z dodajanjem vibracij k 
ajurvedskim zdravilom. 

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

2. Vprašanje: Kako se alopatska zdravila in vibracije dopolnjujejo za hitrejšo ozdravitev? 
 

Odgovor: Medtem ko alopatska zdravila delujejo na telesni ali grobi ravni, deluje vibrionika na višji ali 
subtilni ravni in to skupaj dosega hitrejše zdravljenje. 

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

3. Vprašanje: V knjigi s 108CC omenjate nekaj homeopatskih zdravil pri razčlembi sestavin kombov. Ali to 
pomeni, da kombi vsebujejo homeopatska zdravila? 

    Odgovor: Ne, kombi vsebujejo samo vibracije, tudi vibracije navedenih homeo zdravil. 

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

4. Vprašanje: Ali bi moral bolnik nadaljevati z vzdrževalno dozo za kronično bolezen, ko začne jemati vibracije 
za drugo akutno/kronično bolezen?  

Odgovor: Da, velja za kronično bolezen. Vendar pa zagotovite, da je med vzdrževalno dozo in novim 
zdravilom vsaj ena ura premora. Kadar ima bolnik akutno bolezen, lahko preneha vzdrževalno dozo v 
kratkem času akutnega zdravljenja. 

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

5. Vprašanje: Slišal sem, da SSS Seva Organizacija ne odobrava vibrionike, to je slaba novica, še posebej 
zdaj po Samadhiju! Prosim za vaše pojasnilo. 

Odgovor: V resnici SSS Seva Organizacija podpira naše delavnice in druge dejavnosti pod pogojem, da ne 
omenjamo njihovega imena na plakatih in taborih. Swami je v fizični obliki blagoslovil vibracijski sistem na 

vseh stopnjah njegovega razvoja ob raznih priložnostih od leta 1994 do 2011.  

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

6. Vprašanje: Ali lahko vibrioniko uporabljamo kot zaščito proti škodljivcem v kmetijstvu? 

Odgovor: V zbirki 108CC box, je CC1.2 Plant tonic, ki ščiti rastline pred škodo, ki jo povzročajo vreme 
(slana, nevihte), glivice, pojav insektov itd. 5 kapljic damo v en liter vode. To lahko povečamo na razmerje 
1:10. Lahko ga uporabljamo za redno škropljenje rastlin in zalivanje zemlje. 

S Sai Ram strojčkom damo: NM12 Combination-12 + NM20 Injury + NM25 Shock + NM91 Paramedic 
Rescue + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SM14 
Chemical Poison + SM26 Immunity + SM41 Uplift + SR315 Staphysagria + SR325 Rescue + SR327 Walnut 
+ SR329 Crab Apple + SR360 VIBGYOR + SR428 Gorse + SR432 Hornbeam + SR437 Oak + SR438 Olive 
+ SR566 Fungi-pathogenic 

http://nccam.nih.gov/
http://feelgoodtime.net/what-are-benefits-and-side-effects-of-curcumin-kurkumin-curcumin-for-cancer-and-dosage/
http://feelgoodtime.net/what-are-benefits-and-side-effects-of-curcumin-kurkumin-curcumin-for-cancer-and-dosage/
http://turmerichealthbenefits.org/
http://www.nutraingredients-usa.com/Research/Curcumin-may-match-exercise-for-heart-health-benefits-RCT-data
http://www.nutraingredients-usa.com/Research/Curcumin-may-match-exercise-for-heart-health-benefits-RCT-data
http://neovitin.com/curcumin.aspx
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Zdravilci: Ali imate vprašanje za  dr. Aggarwala? Pošljite ga na news@vibrionics.org 

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



 



Božanske besede  Mojstra zdravilca 

 
“Duhovna vadba (Sadhana) je neprestano gojenje dobrih misli in opravljanje dobrih dejanj.”   

                                                                      ...Sathya Sai Baba - Radio Sai Nov 30.2012 

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

“Sprejmite vse dogodke življenja ( the ups and downs) življenja kot naravni pojav.   So sestavni del 
sveta zmesi in sestavin . Kadar imate prazen list bananovca, se dvigne v vetru in leti. Ko pa na njem 
ponudite hrano, ostaneta hrana in list na miru. Na podoben način napolnite svoj um in srce z 
vrednotami vere,  neprestane discipline, predanosti, nenavezanosti in enakodušnosti – to so sestavine 
duhovnega menija. Potem  ne boste omagali ob vsakem sunku. Ko boste dosegli pravo modrost, boste 
razumeli, da si dobre usode ne bi smeli želeti niti obžalovati slabo usodo. Junak sprejme oboje z enako 
malodušnostjo. Bolečina in pridobitev sta kot veter in nevihta, ki ne moreta vplivati na globino oceana 
blaženosti v srcu pravega slednika.”                                           

...Sathya Sai Baba – Divine Discourse, Oct 19, 1966 

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

“Kadar sejete dejanje, žanjete nagnjenost. Če posejete nagnjenost, žanjete navado. Ko sejete navado, 
žanjete značaj. Ko sejete značaj, žanjete usodo. 
Vi ste ustvarjalci svoje usode, lahko jo oblikujete ali pa spremenite." 

                               ...Sathya Sai Baba, govor ob 10 shodu Sai inštituta, Nov 22,1991 

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

Obvestila 

Prihodnje delavnice 

 India Bangalore: AVP in JVP delavnica (za zdravilce in začetnike) 23-24 February 2013, javite se  
Shekhar-ju na rsshekhar@aol.in ali po telefonu +91-9741 498 008. 

 India New Delhi: JVP workshop 24 February 2013, javite se Sangeeti na trainer1.delhi@vibrionics.org  

 India Puttaparthi: SVP workshop 1-5 March 2013, javite se Hem 99sairam@vibrionics.org 

 India Puttaparthi: AVP workshop 9-10 March 2013, javite se Hem  99sairam@vibrionics.org 

 Poljska, Wroclaw: JVP – delavnica za začetnike in za osvežitev za sedanje AVPs 27-28 April 2013. 

 Poljska (kraj še ni določen) delavnica za starejše zdravilce  27-29 September 2013.  Prijavite se Dariusz 
Hebisz +48 606 879 339 ali po email-u at wibronika@op.pl 

 Grčija Atene: za začetnike in osvežitev (JVP and practitioner refresher workshops) 11-13 Oktober 2013, 
prijavite se Vasilis-u na saivasilis@gmail.com ali po telefonu +30-697-2084 999. 

 
Vsi voditelji: Če načrtujete delavnico, pošljite podatke na: 99sairam@vibrionics.org 

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

mailto:news@vibrionics.org
mailto:rsshekhar@aol.in
mailto:trainer1.delhi@vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:at99sairam@vibrionics.org
mailto:wibronika@op.pl
mailto:saivasilis@gmail.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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 Pozor Vsem Zdravilcem  
 

Če spremenite vaš elektronski naslov, nas takoj obvestite na news@vibrionics.org. Prosim, posredujte to 
informacijo še drugim zdravilcem vibrionike. 

Te novice lahko pošljete vašim bolnikom. Svoja vprašanja naj pošljejo vam, da jih proučimo in nanje 
odgovorimo. Hvala za vaše sodelovanje. 

Naša spletna stran je www.vibrionics.org  
Vsi zdravilci potrebujete vašo registracijsko številko za dostop v portal zdravilcev.  

 

Om Sai Ram 

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