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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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 Mednarodna  Konferenca Sai Vibrionike  
Puttaparthi, Jan 25-27, 2014 

PREGLED - OVERVIEW 

Delegati za prvo mednarodno konferenco Sai Vibrionike in razstavo v Prashanti Nilayamu so se prijavili pred 
konferenco 25 januarja.  

Ko so udeleženci posedli v starem Swamijevem templju za otvoritev programa 26 januarja, jih je pozdravila 
velika Swamijeva slika na stolu, okrašenem z rožami in z Njegovimi rokami v blagoslovu (poglejte si slike). Na 
stolu sta bila tudi kipa Asclepiusa – grškega boga zdravljenja in Hippocrata. Med venci rož je visela tudi uradna 
priponka, ki je označila Bhagawan Sri Sathya Sai Babo kot najvišjega gosta konference. Nihče v dvorani ni 
dvomil o Gospodovi prisotnosti. Njegovo milost smo čutili v svetem ozračju templja, v valovih ljubezni, ki je 
objemala udeležence, in v moči prizadevanj za ljubečo skrb do bolnikov, ki je oživljala vse predstavitve. Poleg 
tega je Swamijeva volja nastopala v številnih poročilih zdravilcev iz Indije in vsega sveta in potrjevala veliko 
število nenavadnih ozdravitev, ki jih je On ustvaril s pomočjo Sai Vibrionike.  

Častni gostje 

Swami je blagoslovil potek z več načini. S srečanjem v tem posvečenem prostoru sta udeležence konference 
počastila prva govornika Sri R J Rathnakar in glavni gost Mr Justice A P Misra, oba člana Sri Sathya Sai 
Central Trusta, ki sta dala konferenci ton visoke duhovne ravni. Drugi častni gostje so bili član SSS Central 
Trusta in predsednik vse indijske SSS Seva Organizacije Sri V Srinivasan, član SSS Central Trusta Sri T K K 
Bhagavat in Dr Michael Rakoff MD, svetovalec SSSIHMS. Poleg tega je Swami Ananda iz Soham 
Foundation v Južni Afriki (glej sliko) razveselil zbrane kot poseben gost in z dvema govoroma. Po končanem 
programu pa je Sri K Chakravarthi, član SSS Central Trusta, prišel na svečano večerjo kot častni gost. 
Podnevi je bil zadržan zaradi sestanka Central Trusta. 

Izkušnja zdravilcev 

Številni zdravilci so napolnili stari tempelj v Puttaparthiju. Skupaj je bilo 342 zdravilcev iz 18 dežel – 278 iz 
indijskih držav in 64 iz drugih dežel. V tem zboru je Swami zbrisal razlike med njimi in srca zdravilcev so bila 
povezana v splošni predanosti služenju. Zato je to srečanje prevzel občutek družinskega praznovanja in ne 
formalne konference. Ta nepričakovani blagoslov je še polepšal razpoloženje delegatov. 

V programu se je predstavilo 15 zdravilcev. Ostali zdravilci so jih zavzeto poslušali in zapolnili tudi točko 
vprašanj in odgovorov. Izven uradnega programa so zdravilci imeli priložnost, da se osebno spoznajo s člani 
razvejane družine vibrionike. Zdravilci, ki so prišli iz različnih področij, so izmenjali osebne izkušnje in se 
seznanili o učinkih posebnih zdravil. Takšni stiki so konferenco spremenili v 24-urno dogajanje! 

 

http://vibrionics.org/jvibro/
http://vibrionics.org/jvibro/
http://en.wikipedia.org/wiki/Hippocrates
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Swamijeva leela (igra) 

Ob koncu konference je Swami še dodatno blagoslovil program z manifestacijo vibhutija v eni izmed škatel 108 
Common Combo – splošnih kombov med obnovitvijo vibracij v starem templju - the Old Mandir. Zdravilka iz 
Indije je videla v svoji škatli, da se je vibuti nabral na njenih stekleničkah (glej sliko) v zadnjih vrstah. Mnogi 
zdravilci so bili priča tej božanski igri. Leta 2007 je Swami rekel: 'V Putapartiju bo  mednarodna konferenca o 
vibrioniki'. Swami je izpolnil svojo besedo in tudi pustil dokaz, da odobrava to srečanje. S tem je dopolnil svoj 
stalni blagoslov Sai Vibrionike kot 'božanske vibracije'. 

Program in video film 

Program konference smo objavili v knjigi. Ilustriran priročnik z naslovom Proceedings of the 1st International 
Conference of Sai Vibrionics (Program prve mednarodne konference Sai vibrionike), ki ga je sestavil in izdal 
ustanovitelj Sai Vibrionike Dr Jit K Aggarwal, smo posvetili Swamiju in ga dali na razpolago udeležencem. 
Knjiga vsebuje članke 85 zdravilcev iz Indije in 16 drugih držav, ki smo jih izbrali iz velikega števila poslanih 
prispevkov. Ta knjiga daje vpogled na delo mnogih zdravilcev, ki niso mogli priti na konferenco. Predstavlja 
prizadevanje, da bi si širše razdelili izkušnje zdravilcev, ki so se zbrale v 20 letih delovanja Sai vibrionike. 
Članki ponujajo bogastvo informacij za takojšnjo uporabo. Naš cilj je podpirati zdravilce vseh stopenj, da 
gradijo svoje sposobnosti za najboljšo oskrbo bolnikov in da jih informiramo o razvoju vibrionike po svetu. 
Poleg tega je to delo pripomoček za poklicne zdravilce in druge, ki želijo spoznati Sai vibrioniko – njen izvor, 
razvoj in sedanje delovanje. Dodati moramo, da  smo poleg objavljenih člankov dobili še druge dobre 
prispevke, a prepozno za vključitev v knjigo. V bližnji prihodnosti jih bomo pregledali in objavili. 

Ob tej knjigi smo Swamiju predstavili še 14-minutni video 'Kaj je Sai vibrionika' in si ga ogledali na konferenci. 
Ta video smo posneli na DVD za udeležence. Ustvaril ga je višji zdravilec Mr Dairusz Hebisz (Poljska), v 
angleščini pa govori Dr Suneil Aggarwal (UK). Film pripoveduje zgodbo o razvoju vibrionike in razlaga, kako 
deluje SRHVP strojček. Ta film pomeni razumljiv uvod v Sai Vibrioniko in lahko služi zdravilcem, da vibrioniko 
predstavijo bolnikom in ljudem na splošno.  

Razstava  

Ob konferenci je bila tudi razstava o Sai Vibrioniki po svetu, ki jo je pripravil Col. Samir Bose in pri tem uporabil 
tabele, zemljevide in fotografije, da je prikazal gibanje Sai vibrionike, kakor deluje zdaj in od kod prihaja. 
Razstavljeni materiali so tudi poročali o dejavnostih Sai vibrionike, kakor so tečaji za  zdravilce  in zdravstveni 
tabori v  Indiji in drugih deželah. 

 Poseben dogodek 

Prva mednarodna konferenca Sai Vibrionike je naš mejnik. Upamo, da predstavlja odskočno desko za   
naslednjo stopnjo vibrionike. Tlakuje pot za povečano sodelovanje med zdravilci in spodbuja nadaljnji razvoj 
najboljšega zdravljenja, obenem pa podpira vzgojo in poučevanje o Sai vibrioniki po vsem svetu. Do sedaj smo 
usposobili okoli 4500 zdravilcev in zdravili preko 1.8 miljona bolnikov, veliko miljonov jih pa še potrebuje 
pomoč.  

Tako so zdravilci odhajali s konference s Swamijevim blagoslovom za svoje področje služenja, polni 
navdušenja in zaupanja ter odločeni, da s trdim delom in nesebičnim služenjem opravljajo poslanstvo ljubezni, 
s katero jih je napolnil  Swami. 

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

KONFERENČNI PROGRAM 
Nedelja,  26 jan, 2014 

Zgodaj zjutraj so se udeleženci zbrali v starem Swamijevem templju (Peda Venkama Raju Kalyana 
Mandapam) v Puttaparthiju, ki sta ga dva zdravilca spremenila v lep prostor, okrašen s svežimi rožami in 
zelenjem. Konferenco smo pričeli ob 8:00 s petjem 3x OM, sledilo je 6 minut petja Ved, ki ga je izvajalo šest 
zdravilcev.  

Na oder smo povabili častne goste Sri R J Rathnakarja, glavnega gosta Mr Justice A P Misra, Sri V 
Srinivasana, Sri T K K Bhagavata, Swamija Anando in Dr Michael Rakoffa, da so prižgali svetilko in 
otvorili konferenco. Mr Justice Misra je potem prerezal trak na prvi kopiji knjige o programu konference. Mr 
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Dariusz Hebisz, Višji zdravilec in učitelj/koordinator za Poljsko, je Bogu posvetil svoj film - video Kaj je 
vibrionika. Novi video je požel glasno ploskanje. Video najdete na naši spletni strani.  

Prvo zasedanje 

Nagovor za dobrodošlico: Dr Jit K Aggarwal 

Voditeljica slovesnosti, Ms Susan Sullivan-Rakoff, učiteljica/koordinatorica vibrionike za ZDA in urednica 
Novic Sai vibrionike je povabila Dr Jit K Aggarwala, ustanovitelja in direktorja Sai Vibrionike na oder, da 
pozdravi udeležence. Dr Aggarwal je pričel z dobrodošlico in je priklical Swamijev blagoslov za vse zbrane. V 
svojem govoru Sai vodi – Vibrionika se oblikuje, je Dr Aggarwal opisal svoje začetno presenečenje, ko mu je 
Swami med intervjujem aprila 2007 napovedal, da bo v prihodnosti v  Puttaparthiju potekala mednarodna 
konferenca o vibrioniki. Njegova beseda je neizbežna in se je tega dne izpolnila. Odziv zdravilcev za 
konferenco je bil presenetljiv. Prireditev smo realizirali z velikim naporom in s pomočjo mnogih rok. Dr 
Aggarwal je potem opisal svoje osebne izkušnje ob Swamijevi vlogi v razvoju vibrionike, posebej je poudaril 
Gospodovo osebno vodenje delovanja. Navajamo nekaj primerov. Swami je pokazal posebno zanimanje za 
SRHVP strojček v več intervjujih, blagoslovil je prvi model, ki ga je Dr Aggarwal pripravil leta 1994 in potem je 
pohvalil izboljšani manjši model leta 1996; leta 1998 je oznanil, da vibrionika vsebuje samo Njegove božanske 
vibracije. Večkrat je naročil Dr Aggarwalu, da poučuje vibrioniko in je vodil razglašanje izven ašrama in v 
drugih deželah; leta 2008 je blagoslovil škatlo 108 Common Combos (splošnih kombov). Celo marca 2011, 
nekaj dni pred odhodom v bolnišnico, je Gospod potrdil, da se naj Sai Vibrionika nadaljuje v Sai Organizaciji. 
Dr Aggarwal je priporočal zdravilcem, naj uporabijo zlato priložnost, da se ob konferenci učijo med seboj. 
Zaključil je z molitvijo, naj Gospodova roka še naprej vodi in usmerja tiste, ki odkritosrčno želijo služiti. 

Slovesna posvetitev: Sri R J Rathnakar  

Dr Aggarwal je potem povabil Sri R J Rathnakarja, da slovesno nagovori vse prisotne. Sri Rathnakar je na 
začetku omenil Swamijevo izjavo o konferenci leta 2007. Poudaril je, da Swami želi, da se vsak od nas zaveda 
pomena Njegovih besed, ki imajo tako visoko frekvenco vibracij, da se morajo uresničiti. Sri Rathnakar je 
priznal, da si ni mogel predstavljati, kakšna bi bila ta konferenca – mislil je, da bo to šolsko predavanje. Ni 
pričakoval tako pestre vsebine. Dve stvari sta mu bili jasni glede vibrionike: kdor deluje z vibrioniko, mora imeti 
dobro srce, in tudi za vsako delo na tem svetu potrebujemo dobro srce. Iz dobrega srca prihaja enoten namen 
in s takim namenom zagotovo dosežemo cilj. Poudaril je še, da je Swami zdravilec naših bolnikov in je zmotno 
razmišljati drugače.  

Potem je Sri Rathnakar opisal svojo osebno izkušnjo, ko je bil bolnik pred nekaj leti. Po hudi nesreči je Sri 
Rathnakar za 4 tedne pristal na oddelku ICU v Super Speciality Hospital (specialistični bolnišnici). Bhagawan 
ga je tam tudi obiskoval. Čeprav je Sri Rathnakar imel kompliciran zlom in hudo poškodbo noge, ni čutil 
nobenih bolečin. Swami ga je od dneva nesreče naprej spodbudno spraševal: 'Kdaj boš shodil?' Kljub temu, da 
je bila kost zdrobljena, sedaj lahko po Swamijevi milosti hodi. Ozdravel je do take mere, da je lahko lani ob 
izletu s sinovi prehodil skoraj 600 stopnic, ki vodijo do trdnjave Golakanda Fort. Ko je dospel na vrh, se je 
najprej z molitvijo zahvalil Swamiju. 

Sri Rathnakar je še poudaril, kakšna je božanska narava. Ko je postavljena v človeka, se ne more nikoli 
spremeniti  ali pa izginiti, ostane za vedno. Swami je dal vsakemu izmed nas Svojo ljubezen in položil Svojo 
vibracijo v nas, tako kot je dal Svojo energijo vsaki stvari v vesolju, vse vesolje je napolnil s Svojo ljubeznijo. 
Sri Rathnakar je obudil dogodek, ki ga je doživel med daršanom. Swami je prišel do nekega moškega iz 
Malezije, ki je bil že 9 let na nosilih. Swami mu je rekel: 'Zopet boš hodil,' in moški je vstal in hodil pred vsemi 
prisotnimi. Takšna je bila moč Swamijeve vibracije v Njegovi besedi in dotiku, da je lahko ozdravil človeka. 
Omenil je še druga Gospodova zdravljenja, ki jih je videl.  

Na koncu je Sri Rathnakar imel sporočilo za zdravilce vibrionike: Poznal je Swamija, da je izbiral ljudi, ker je 
vedel, kaj je pomembno. Sri Rathnakar je izrazil svoje prepričanje, da je Swami izbral tudi Dr Aggarwala, ga 
vodil korak za korakom in ga kar naprej blagoslavljal. Sri Rathnakar je naravnost nagovoril zbrane zdravilce: 
Swami vedno blagoslavlja to čudovito metodo zdravljenja in vse vas, ki ste prišli izvajat vibrioniko. Sam 
Bhagawan vas je izbral. Miljoni ljudi trpijo in potrebujejo zdravje, podporo, ljubezen, služenje in nego. Kot 
Saijevi sledniki in zdravilci Sai Vibrionike smo povezani z imenom Saija, zato imamo sveto dolžnost, da 
služimo s čistim srcem in opravljamo to čudovito delo. Sri Rathnakar je nadaljeval: ‘Prosim Swamija, da vas 
vse napolni z vibracijami in razširi to zdravljenje do vseh ljudi na planetu, da privede med nas Božje kraljestvo 
ljubezni. Sri Rathnakar je potem vprašal: Ko se je Swami pred 6 leti odločil, da bo potekala ta konferenca, ali 
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ne verjamete, da se je tudi odločil, kdo bodo udeleženci? Vsem zdravilcem je priporočil, da se vrnejo domov in 
širijo svoje znanje vsem, ki ga potrebujejo. 

Besede modrosti: Mr Justice A P Misra 

Potem smo povabili k besedi glavnega gosta Mr Justice A P Misra. Začel je z zahvalo doktorju in gospe 
Aggarwal, da sta mu dala priložnost nagovoriti to veliko množico zdravilcev vibrionike, ki so se zbrali z 
božanskim namenom in vrednotami. Justice Misra je dejal, da imajo življenja zdravilcev svoj pomen, ker jih je 
Swami blagoslovil. V času, ko so se pojavili antibiotiki in smo gradili bolnišnice, smo vsi mislili, da je to odgovor 
za vse bolezni, nihče pa se ni zavedal, da bo nalaganje v naša telesa povzročilo še več problemov. Justice 
Misra je tudi izrazil hvaležnost Swamiju, da je napovedal konferenco. Omenil je tudi pomen prostora, 
Swamijevega starega templja. Poslušalce je spomnil, da ta prostor vibrira, ker je blizu Swamijevega rojstnega 
kraja. Njegovo poslanstvo se je začelo v tem prvem templju. Dejstvo, da se konferenca začenja v prostoru, v 
katerem je začel svoje delo ta čudoviti Avatar, oznanja, da vibrionika mora uspevati dolgo časa. Justice Misra 
je izrazil svoje prepričanje, da imajo vibracije resnično zdravilno moč.  

Potem je postavil vibrioniko v širši kontekst in razložil, da je vse vesolje napolnjeno z vibracijami. Vibrionika je 
samo omejen del vsega, kar lahko vibracije storijo v dobro človeštva. V tekočem govoru je Justice Misra 
prikazal dinamično sliko vesolja v stalnem gibanju, zemlja se suče okoli sonca, sonce se premika skozi mlečno 
cesto ( Milky Way), in tudi ta cesta potuje. Vsa nebesna telesa prečkajo velike razdalje z veliko hitrostjo. 
Energija vesolja je neskončna. Swami je prišel med nas in dokazal, da so te energije v vsakem od nas, moč 
vibracij je v vsakem sledniku.  

Zato bi se morali zdravilci zavedati, da ne pomagajo drugim, kadar delujejo z vibrioniko, ampak izboljšujejo 
sami sebe. Ne služijo človeštvu, temveč najprej sebi. Potem je podal primer izidov  ljubečega služenja. Krvni 
testi, ki so jih izvedli pri študentih Matere Tereze, ki so delovali s sočutjem, so pokazali prisotnost imunskega 
dejavnika; to je dokaz, da se je njihovo zdravje okrepilo. Služenje s predanostjo, posvetitev in prepuščanje 
Bogu tako vplivajo na boljše zdravje. Justice Misra je priporočal zdravilcem, da postanejo ‘čiste posode’ 
ljubezni in sočutja. Napovedal je tudi, da prihaja zlata doba. Danes  dajemo vibracije v stekleničke, nekega dne 
pa bomo lahko ozdravili na ta način vse bolezni. Rekel je brez dvoma, da se bo nekega dne vibrionika razširila 
po vsem svetu. Na koncu se je Justice Misra še enkrat zahvalil za priložnost, da je prisostvoval tej konferenci. 
Zdravilcem je povedal, da imajo tudi oni posebno priložnost biti na konferenci, ker bo Swami pospešil uspeh 
tega dela in vsi smo del tega procesa. Vsem delegatom je zaželel le najboljše. 

Nato smo povabili posebne goste, da prerežejo trak in tako odprejo razstavo z naslovom Sai Vibrionika širom 
sveta.  

Medtem so delegati gledali osem-minutni video, ki ga je pripravil gospod Dariusz Hebisz, to je izbor z 
naslovom Blagoslov vibrionike. V letih 2008-2010, je Swami blagoslovil skupino vibrionike, da mu je ob 
posebni priložnosti vsake Guru Purnime (polne lune učitelja) ponudila torto. Trikrat je naš dobrovoljni Gospod 
prižgal svečko, prerezal kolač in blagoslovil razdelitev prasadama v templju. To razumemo kot javni Swamijev 
blagoslov vibrionike in kot spodbudo za vse zdravilce, da to delo vodi božanska volja.  

Predstavitve zdravilcev 

Vodilna govornica je bila Ms Pat Hunt 00002...Velika Britanija, vodja vibracijske raziskave, učiteljica in starejša članica 
osnovne skupine vibrionike. Imela je temo Moja pot k vibrioniki - znaki nevidnega. Opisala je, kako jo je Swami 
usmeril v homoeopatijo, odkrila je knjigo Swami Narayani in Swamija Anande – Priročnik za zdravljenje, potem 
pa je spoznala Aggarwalove. Pri razvijanju vibrionike jih je ves čas vodil Swami. Medtem ko je vibrionika rasla, 
se je pokazala potreba po splošnih kombih, da bi lahko zdravili mnoge simptome in bolezni, ki so jih redno 
srečevali na zdravilnih taborih in v klinikah. Ms Hunt je prevzela nalogo, da raziskuje in oblikuje mešanice ter 
zdravila, ki bi jih vključili v 108 splošnih kombov. V teku več mesecev tega dela je stalno čutila Babovo 
prisotnost in vodenje. Izkusila je tudi osnovne tinkture (raztopina v alkoholu) Arnike, Calendule (ognjič) in 
Hypericuma (St. John's Word), ponudila je tudi novi  pristop za zdravljenje s TB miazmom. 

Vodja programa Ms Susan Sullivan-Rakoff 01339...ZDA, je predstavila temo Vpliv depresije in vloga vibrionike v 
zdravljenju. Govorila je o depresiji, njenih vzrokih in učinkih, poudarila je povezavo med umom in telesom in 
razložila, kako obravnava takšne bolezenske primere v svoji vibracijski praksi. Bolnike spodbuja, da povečajo 
svojo sadhano (duhovno prakso), obenem pa se poveže z bolniki ‘od srca do srca’. Njen članek v knjigi pa 
vključuje različne študijske primere, ne samo zdravljenja dolgoročne depresije, ampak tudi primere kajenja, 
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bipolarnih in prehranskih motenj, poškodbe kolen in uspešno zdravljenje propadanja čeljusti po terapiji 
obsevanja. 

Ms Akasha Wood 00135...ZDA, višja zdravilka, je govorila o temi Poizkusi s petim elementom,  Akašo. Razmišljala 
je o njeni vlogi v vibrioniki, razložila je izvor in delovanje strojčka SRHVP, ki so ga razvili od prednika radionike. 
Razpravljala je o dr Emotovih odkritjih  učinkov človekovih misli in čustev v vodi. V članku v knjigi je Ms Wood 
predstavila še študije o zdravljenju spastične zadušitve, konjunktivitisu, krvavečih, razpokanih stopalih, nočnih 
morah in joku otrok, o nespečnosti in zaskrbljenosti pri blagem Aspergerjevem sindromu ter o  hemoroidih in 
zaprtju. 

Drugi del  

Mrs Kamlash Agarwal 02817...India, višja zdravilka in učiteljica, je delila z nami svojo osebno Pot od bolnice do 
zdravilke, začela je z ozdravitvijo od hudega artritisa do sedanjega življenja učiteljice in zdravilke v Mumbaju. V 
knjigi je predstavila pet izrednih primerov o zdravljenju kroničnega artritisa, problemov z očmi (alergija, ptosis v 
veki, ječmenček), sinusov in alergije na prah. Mrs Agarwal se je zahvalila Swamiju, da jo je poklical v Parthi na 
njen prvi in zadnji daršan, preden je odšel. 

Mr Makoto Ishii PhD 02779...Japonska, je govoril o temi Vzgojna perspektiva vibrionike. S služenjem v Educare 
(Swamijevi vzgoji) in vibrioniki, je dobil vpogled v podobnost med njima. Predstavil je zdravljenje nadležnega, 
pogosto ranjenega notranjega otroka --  'majhnega jaza,' ki je prav tako še en vidik božanskega bitja, kakor 
nas uči Swami, da smo to mi sami. Njegov članek v knjigi vključuje zdravljenje sarkoidoze, tumorjev, adikcij, 
aortine disekcije, fibromialgije, Menierove bolezni, srčne odpovedi in raka  pljuč. 

Dr Dipa Modi MD 02802...Velika Britanija, je v temi En zdravnik, več disciplin, povedala zgodbo, kako je srečala 
Swamija kot deklica v Ugandi, pozneje pa je delala kot zdravnica v Angliji. Ugotovila je omejitve alopatske 
medicine, nato pa je raziskovala alternativno medicino, da bi našla načine, kako olajšati trpljenje bolnikov. 
Odkrila je vibrioniko. Njen članek v knjigi vsebuje zdravljenje posledic napada čebel, golše, kroničnega zaprtja, 
zadrževanja vode s hormonskim neravnovesjem, kronične bolečine v ušesu in ponavljanja ledvičnih kamnov. 

Ms Ana Sarasvati Konjar 01228...Slovenija, Višja zdravilka, je opisala Dnevnik zdravilke vibrionike. Potem ko je 
sama izkusila čudovito zdravljenje z vibrioniko, se je posvetila širjenju vibrionike med druge ljudi. Opisala je 
svoje spodbudno delovanje v zdravstvenih taborih v Kodaikanalu in v vaseh Andhra Pradesh in tudi v Sloveniji. 
Prikazala je izjemne primere, kakor je ozdravitev paralize po kapi in oživljanje po kolapsu. Njen članek v knjigi 
pa vključuje primer tvorov in dva primera zdravljenja nespečnosti ter izgube vida zaradi glavkoma. 

Mr Jullius Tan 02717...iz Malezije, je govoril o Vibrioniki in treh gunah. Vibrioniko uporablja od leta 2007, razložil pa 
je, kako je povezal svoje znanje o treh gunah z vibrioniko, da je svoje terapije prilagodil posebnemu stanju 
bolnikov. Naslednji dan je gospod Tan dodal še eno poročilo o svojih izkušnjah z zdravljenjem neplodnosti. 
Otroci, ki so se rodili po vibracijski terapiji, so se izkazali posebno nadarjeni. 

Ms Anna Chinellato 02554 Italija, Višja zdravilka in učiteljica, je v govoru Vera gore premika povedala zgodbo, 
kako ji je Swami med daršanom nedvoumno potrdil, da mora študirati vibrioniko. Zdravila je spodbudne 
primere, na primer 14-letnega dečka, ki je bil v bolnišnici zaradi kronične epilepsije in domnevne shizofrenije. 
Njegovo stanje se je popolnoma spremenilo po dveh vibracijskih kroglicah in ljubečih besedah. 

V jedilnici templja smo imeli okusno kosilo (glej sliko), ki ga je pripravila delegacija iz Maharastre. Kot 
opazovalec in gost se nam je pridružil še Prof A Anantharaman, medijski koordinator za  Sri Sathya Sai 
Central Trust. 

Tretji del 

Dr Jit K Aggarwal je začel popoldanski program z Vprašanji in odgovori. Potem je povabil na oder Swamija 
Anando iz Soham Fundacije. Skupaj s preminulo Swami Narayani sta odkrila homeopatske kombinacije, ki so 
jih kasneje vključili v Sai vibrioniko. Swami Narayani je ob srečanju z Dr Aggarwalom prva poimenovala to 
metodo zdravljenja  Vibrionika. Vsi višji zdravilci vibrionike zdaj uporabljajo njene knjige The Soham Series.  

Prvi govor Swamija Anande 

Swami Ananda je začel z izjavo, da mora razočarati tiste udeležence, ki so pričakovali čudeže, ker bo povedal 
resnično pot, kako je postal zdravilec. Opisal je, kako sta Swami Venkatesananda in Swami Narayani stopila v 
njegovo življenje. Prijatelj ga je povabil na predavanja Swamija Venkatesanande, ki je prišel na obisk v Južno 
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Afriko, da bi predstavil nekaj tem. Swami Ananda se je odzval, ampak njegov prvi odziv je bil aroganten in 
egoističen. Spraševal se je, kaj dela v taki množici in hrupu. Po prvi izkušnji pa je obiskal vsa naslednja 
predavanja, čeprav so bila zanj težko razumljiva, ker je Swami Venkatesanandov glas bil tako nežen. Drugi 
prijatelj pa ga je povabil na sestanek z Mataji (Swami Narayani). Swami Ananda se je branil, a je z nevoljo šel 
na razgovor. Mataji ga je pozdravila z nasmehom. V njeni sobi je videl sliko njenega učitelja (guruja) Swamija 
Venkatesanande. Govorila sta do enih ponoči in od takrat se je njegovo življenje popolnoma spremenilo! 

Potem je Swami Ananda zbranim zdravilcem dal sporočilo od srca. Rekel je, da ne vemo, od kod prihajamo in 
kam gremo, ampak vse zbrane zdravilce je poklical Baba in zdaj imamo svoje poslanstvo. Našli smo svojo 
vijugasto pot in ji sledimo, a življenje teče po svoje. Mislimo, da popolnoma obvladamo svoje življenje. To je 
iluzija. Naučiti se moramo odložiti naš ego tja, kamor spada in se prepustiti (surrender). Swami Ananda je 
dodal, da ni nikoli pričakoval, da bo stal na tem odru. Domneval je, da bo pri starosti 70-ih let hodil s palico. 
Zdaj je hvaležen za vsako stvar, ki se mu je kdaj zgodila. Razodel je zdravilcem, da če smo hvaležni, bolj ko 
smo hvaležni, več vrat se nam odpira.  Swami Ananda je še podčrtal pomen predanosti, ker tako Bog vse 
prevzame in prinese neverjeten uspeh. Rekel je, da Dr Aggarwal opravlja veliko delo po Babovi milosti in je 
opomnil zdravilce, naj se zavedajo, da se v resnici NE zavedajo. Na koncu je Swami Ananda še dodal, naj 
služimo z ljubeznijo in nikoli ne pomislimo, da delamo uslugo bolnikom. Bolnikom moramo biti hvaležni, da 
nam dajejo priložnost služenja in tako Bog prevzame vodenje. 

Zdravilci nadaljujejo s predstavitvami… 

Mr Zbyszek Słowik je predstavil svojo ženo Mrs Alicjo Słowik,03040...Poljska, oba sta višja zdravilca in sta 
postopoma postala Družina zdravilcev vibrionike, potem ko je Alicja uspešno rodila s pomočjo vibrionike. Tudi 
mladi sinovi z intuicijo pravilno izbirajo zdravila zase. Vibracijsko služenje so razširili  v svojo skupnost 
(komuno?). Mr Słowik je opisal zanimive primere uspešnega zdravljenja živali, kot primer brejo kravo z vnetim 
vimenom in psa z več kroničnimi boleznimi.  

Prof Sangeeta Srivastava PhD 02859...India, koordinatorica in učiteljica v Delhiju, je predstavila spodbudna 
poročila o vibracijskih poskusih z rastlinami v Delhiju v temi Presenetljiv odziv rastlin na Vibrioniko. Eden izmed 
poskusov kaže, da rastline najbolje rastejo s pomočjo komba CC1.2 Plant tonic in naše ljubezni. Poročala je 
tudi o odkritjih raziskovalcev Sir Jagdish Chandra Boseja, Grover Cleveland Backsterja, Stefano Mancusa in 
Dr Konstantin Korotkova. Prof Srivastava je spomnila poslušalce, da rek 'Ljubi vse, služi vsem' velja tudi za 
rastline. Po tej metodi so velike možnosti za izboljšanje kmetijskih pridelkov. 

Prof Susan Wei PhD 02793...ZDA, višja zdravilka, je nagovorila zdravilce, da razmislijo o vprašanju: Kdo koga 
zdravi? Na globlji ravni odkrijemo, da se vlogi bolnika in zdravilca močno prepletata. Z uporabo primerov pri 
zdravljenju zlomov, reumatoidnega artritisa in paralize, mentalnega nasilja in raka je Ms Wei govorila o tem, 
kako delo z vibrioniko potrjuje Swamijeve nauke: rana zaradi navezanosti; nismo ločena bitja, kakor mislimo; 
ljubezen odpira vrata k zdravljenju in v naših bolnikih vidimo tudi Boga. Vibrionika nam  pomaga, da dojamemo 
enost vseh bitij. Swami je  edini zdravilec.  

Ms Marina Kouvaka 02295...Grčija, Višja zdravilka in grška koordinatorica, je svetovala zdravilcem: Ne prevzemite 
bolnikovega stresa vase. Iz svoje dragocene izkušnje je povedala, da je hotela rešiti vse bolnikove probleme, 
dokler ni spoznala, da je Bog zdravilec in ji zato omogoča, da se osvobodi egoističnih skrbi. Opisala je svoje 
novo odkrito zaupanje in čudovite ozdravitve z uporabo škatle 108 Common Combov. Nekega dne se je 
zmotila in je vzela zdravilo CC13.3 Bladder namesto CC11.4 Migraines za zdravljenje svoje migrene, a Swami 
je popravil napako in zdravilo je vseeno delovalo.  

Četrti del  

Mrs Pavalam Gunapathy 02799...Velika Britanija, višja zdravilka in učiteljica, je govorila o svojih izkušnjah z 
naslovom  Reka sočutja. Samo v treh letih in pol delovanja je zdravila več kot 2500 bolnikov s skoraj 100% 
uspehom. Je tudi aktivna učiteljica vibrionike, pripravljala je zdravilne tabore in delavnice v obeh deželah, 
Sierra Leone in v Veliki Britaniji. Delegatom je poročala o različnih primerih uspešnih terapij za srčni napad, 
kronično astmo in kihanje, infekcijo urinarnega sistema in raka kosti. Veliko bolnikov je sprejelo njeno zdravilno 
ljubečo skrb. Vzame si čas in se pogovarja z bolniki o njihovih problemih, ker je spoznala, da je pravi vzrok 
fizičnih težav pogosto mentalna ali čustvena težava. 

Ms Vanitha Loganathan 02894...Velika Britanija, je opisala svojo izkušnjo, ko ji je gospod Kanagarajan 
Shanmugam 02820...Velika Britanija, ozdravil vneti ramenski sklep (frozen shoulder), ki ga pred tem ni uspela 
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ozdraviti alopatska medicina. To jo je tako prevzelo, da je tudi sama postala zdravilka vibrionike. Naslednji dan 
je Ms Loganathan dodala še poročilo o nedavnih Swamijevih igrah (leelas) pri njej doma.  Vibhuti je nastajal v 
škatli 108 Common Combov, na Swamijevi sliki in tudi na njeni sliki v potnem listu, ko se je odločala o obisku 
konference. 

Poslovilni govor: Dr Michael Rakoff, MD 

Govor z naslovom, Komplementarna medicina – povezava telesa, uma in duha, je podal Michael Rakoff, MD, 
ZDA. Dr Rakoff je govoril o vibracijskem delovanju njegove žene, svojih izkušnjah in opažanjih povezave med 
umom in telesom, medtem ko je deloval kot pediater in zdravstveni svetovalec v ZDA in Indiji. Nadalje je opisal 
razvoj medicinskih raziskav o telesu in umu v ZDA v Narodnem inštitutu zdravja. Svoj govor je povzel v 6 
Swamijevih navodilih: Zdravite um in duha; Zdravite bolnika, ne bolezni; Izžarevajte ljubezen in sočutje do 
bolnika; Obkrožajo nas božanske vibracije, ki se prelivajo – od ene osebe do druge; Imejte zaupanje, vse lahko 
dosežete; Bodite polni ljubezni, vaš nasmeh spodbuja bolnike. 

Na koncu so delegati čestitali Dr Jitu in Mrs Hemi Aggarwal za njuno več kot 20- letno neutrudljivo predanost 
Sathya Sai Babi, za razvoj brezplačnih vibracijskih zdravil in služenje bolnim po svetu ter za poučevanje in 
podporo zdravilcem vibrionike povsod po svetu. 

Našega Gospoda sta z ognjem (arati) počastila Swami Ananda in Ms Pat Hunt. Tako se je končal program 
konference za ta dan. Ob 8:00 zvečer so vsi delegati in gostje imeli večerjo v severnoindijski kantini. 

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

Ponedeljek, 27 jan, 2014 

Poldnevni program se je pričel ob 9:30 v starem templju. Dr Jit K Aggarwal je pregledal dogodke prejšnjega 
dne in vodil še eno serijo vprašanj in odgovorov. 

Drugi govor Swamija Anande 

Swami Ananda je najprej povedal, da je udeležba na tej konferenci zanj ponižna izkušnja. V govoru je 
nadaljeval z razlago prepuščanja (surrender) in nam je povedal nekaj spodbudnih doživetij: 

Mataji se je znala prepustiti. Za vzvišeno služenje je sama kupovala vsa svoja zdravila. Nekoč je imela 
priložnost, da dobi strojček s karticami in zdravila iz Londona s pomočjo prijatelja, ki je prihajal v Južno Afriko. 
Cena je bila 100 funtov, ki pa jih ni imela. Mataji je šla v molitveno sobo in vse prepustila Bogu z besedami: ‘Če 
želiš to stvar za svet, mi prosim pomagaj’. Potem se je posvetila bolnikom tistega dne. Ob deseti uri je prispel 
poštar z veliko kuverto, polno znamk. V njej je bil ček za 100 funtov s čudnim pripisom: 'Pusti me v miru (Get 
off my back)'. Ni vedela, da je pred časom prijateljica iz Londona šla v Španijo. Ta ženska je pila kavo na 
balkonu svojega hotela in gledala na morje, ko je v glavi slišala glas, ki ji je velel, da Mataji pošlje 100 funtov. 
Glas je ponovil sporočilo in tretjič je zakričal: ‘Zdaj pošlji!’ Ženska je napisala ček, ga dala skupaj s pripombo v 
kuverto in odposlala. Ko je ta ženska prispela v Južno Afriko, sta z Mataji izmenjali svoji zgodbi – ček in 
sporočilo sta bila njena. Swami Ananda je razložil, da prepustitev iz srca prevzame energijo, ki si je ne moremo 
predstavljati. Vse kar moramo storiti, je stalno prizadevanje za prepuščanje in se tega zavedati. Če se tega ne 
moremo zavedati, ni pomembno, ampak zavedati se moramo, da se v resnici NE zavedamo. 

Naslednja zgodba je o bolnici, ki je prišla v Matajino kliniko, ko ji je njen zdravnik povedal, da ima maligno 
bradavico na čelu. Mataji se je dotaknila bradavice s prstom in bolnici potem dala zdravilo. Ko je ženska prišla 
domov, se je pogledala v ogledalo, a bradavice ni več bilo. Poklicala je Mataji in jo vprašala, kaj je storila. 
Mataji je odgovorila, da ni naredila ničesar, samo prepustila se je. To je bilo izven njene moči, božja milost. 

Swami Ananda je naročil zdravilcem: ‘Ne smete misliti, da VI zdravite. MI ne zdravimo, mi dajemo hrano, celo 
ne zdravil. Nam ni treba vedeti, kako se zdravljenje v resnici zgodi. Vse je Babova milost, božja milost. Samo 
tega se moramo spominjati. 

Swami je opisal še nekaj izkušenj. Najprej o ženski s hudim problemom hrbtenice, ki jo je zdravnik napotil k 
specialistu. Njena težava se je po terapijah z njihove klinike toliko izboljšala, da se je zdravnik prišel 
pozanimat, kaj so ženski dajali. Zdravnik ni razumel kombinacij, a je bolnici svetoval, da nadaljuje z njimi, ker je 
po rentgenskih slikah sodeč bilo nemogoče, da bi hodila naokoli v takem stanju brez operacije – ona pa je 
hodila. V letih 1992-93 je bila klinika močno zadolžena (ustanovili so jo leta 1987), a jim je neki moški dal veliko 
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posojilo, da so lahko svoje obveznosti odplačali v dveh letih. Bog prevzame vse naše skrbi, zato se 
zavedajmo, zavedajmo se ves čas.  

Na koncu je Swami Ananda povedal zgodbo o pokvarjenih zavorah v njegovem avtu, ko je vozil Swamija 
Venkatesanando v neki kraj, da bi izvajal homeopatijo. Swami Venkatesananda je ukazal Swamiju Anandi, naj 
vozi naprej, čeprav sta morala nadaljevati po hribu navzdol. Po 52 miljah sta prispela na cilj. Swami Ananda je 
ustavil avto in ugotovil, da zavore pravilno delujejo. Swami Venkatesananda je razložil: ‘Če lahko malo ljubezni 
popravi avto, kaj šele lahko naredi za človeško srce?’ Swami Ananda je nadaljeval, da si moramo vedno 
prizadevati in se opominjati: ‘Kadar ljubimo, Bog deluje v našem svetu. Zavedajmo se tega, vedno se 
zavedajmo. Karkoli rečemo, se vprašajmo: ‘Ali zdaj govori ljubezen ali pa moj ego?’ V ljubezni se dogajajo 
čudeži. 

Dr Anant Gaitondejev govor 

Dr Anant Gaitonde je predstavil svoj trden pogled na alopatijo iz svojih izkušenj kot zdravnik in profesor 
endokrinologije in bakterologije. ‘Ena in ena je dva’ nas učijo v šoli, z alopatskim poudarkom na farmakologiji 
pa je moderna medicinska praksa v zmoti, da je ‘ena in ena nič’ – da je izid bolezni in droge skupaj - nič 
bolezni. V resnici se težave pomnožijo ravno zaradi vzetih zdravil, ki bi morala težave odstraniti. Bolniki z 
rakom pogosto umirajo ne zaradi raka, ampak zaradi splošnega zdravljenja raka, ki resno ogrozi imunski 
sistem in ljudje postanejo občutljivi za druge usodne zaplete. 

Poudaril je Swamijevo blagoslovljeno roko za izvor vibrionike in ponovil Swamijev nauk, da pet prstov 
predstavlja pet elementov (panchabhutas – zemlja, zrak, ogenj, voda in eter). Njihove močne vibracije vstopijo 
v hrano, ko jo zmešajo in pojedo z roko na indijski način. Swami je prikazal svoje globoko razumevanje vibracij 
s svojim rekom: Ljubite vse – služite vsem; Jezus pa je rekel:  Ljubi svojega bližnjega kakor sebe. Oba sta 
poučevala o neomejeni vseprežemajoči energiji ljubezni, ki biva v srcu. Na ta način  je vse mogoče. 

Menil je, da lahko kitajska medicina  s svojim razumevanjem ljubečega odnosa med različnimi telesnimi organi 
pomaga zdravilcem pri diagnozi in zdravljenju bolezni. Dr Gaitondejev pogled je odprl možnosti za nadaljnji 
študij in širše obzorje za vibracijsko zdravljenje.  

Dr Sara Pavanov govor 

Dr Sara Pavan, MD je upokojeni anestezist. Predstavil je predavanje v obliki miselnega izziva s temo:  
Zdravstveni nasveti za vsak dan. Poudaril je integralno holistično skrb za zdravje, kadar se enakovredno 
osredotočamo na ohranjanje zdravja, na preventivo in zdravljenje bolezni. Gospoda Saija je poistovetil s 
Pasupathijem kot edinim zdravilcem v vseh disciplinah, to so homoeopatija, alopatija in naturopatija. Podobno 
kot Swami je Dr Pavan primerjal telo z avtomobilom in uporabil zanimive ilustracije. Podal je tudi spodbudni 
akronim za besedo HEALTH (zdravje): 

H Hari (Bog); izvor vsega 
E Exercise (telesne vaje, napor, dieta za telo in razum) 
A Awareness & Acceptance (zavedanje in sprejemanje) 
L Love - ljubezen do življenja; Level-Headedness (ravnovesje?) 
T Thoughts - misli; odženi negativno razmišljanje 
H Harmony, Happiness & Humour (harmonija, sreča in humor). 

Dr Pavan je povedal osebno zgodbo, kako je izgubil delovanje v svojih rokah in kako so se čudežno obnovile s 
pomočjo Swamija. Poudaril je vlogo človeških vrednot in enakodušnosti za ohranitev zdravja ter dolgo in 
srečno življenje, končal pa je z modro trditvijo:  'Live in ease, otherwise be in dis-ease – živite sproščeno ali pa 
boste zboleli'.  

Na koncu programa so se udeleženci zopet dvignili za aplavz, ko so poskusili dati venec rož  oktorju in gospe 
Aggarwalovi s hvaležnostjo za vse delo pri Sai Vibrioniki in za ljudi v težavah po svetu. 

Potem so nekateri udeleženci dopolnili svoje škatle 108CC s svežimi vibracijami, Swami pa se jim  je pridružil  
s svojo leelo (glejte uvod).  

Konferenco smo zaključili s 3x OM in Samastha Loka Sukhino Bhavantu ter z veliko hvaležnostjo Swamiju za 
to čudovito srečanje. 
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 Uporaba družbenih  medijev za širitev sporočila Sai 
Vibrionike  

Sai Vibrionika je imela objavljen članek o konferenci na  Radiu Sai, 27 januarja, 2014 www.radiosai.org. Če vam 
je članek všeč, pišite na njihovo internetno stran in jim sporočite. Povejte tudi svojim bolnikom, družini in 
prijateljem.  

Za zdravilce, prijatelje in bolnike na Facebooku, je Radio Sai tudi objavil članek. Oglejte si ga... 

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

 







Božanske besede  Mojstra zdravilca 

“Razvijte samozaupanje in imejte močno vero v Boga. S trdno vero se predajte služenju ljudi in naj bo 
vaše življenje vzorno.”                                                                          

…Sathya Sai Baba  

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

“Kaj je služenje? Ljudje pravijo, da pomeni  ‘dobra dela’. Ne razmišljajte o sevi kot o dobrem delu. Tudi 
misel: ‘Delam dobro za druge’ ni pozitivna. Pravilen pogled je: “To je Božje delo”. Prava seva je, da 
vidite vsa svoja dejanja kot božje delo.”                                       

  …Sathya Sai Baba 

Ljubite vse, služite vsem, vedno pomagajte, nikoli ne prizadenite, Book Commemorating Sathya Sai Baba’s 
80th Birthday, 2005 

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

Obvestila  

Napovedane delavnice  

 India Delhi-NCR: SVP delavnica 20-24 marec 2014, osvežilni seminar za vse zdravilce 23 marec 2014, AVP 
delavnice 12-13 april 2014, javite se: Sangeeta: trainer1.delhi@vibrionics.org  

 Velika Britanija London: AVP delavnica 22-23 marec 2014, javite se: jeramjoe@gmail.com  

 India Puttaparthi: AVP&SVP delavnice 18-22 april 2014, javite se: 99sairam@vibrionics.org 

Vsi zdravilci: Če planirate kakšno delavnico, pošljite podatke na: 99sairam@vibrionics.org 

Om Sai Ram 

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