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

Sai Vibrionika - Novice 
www.vibrionics.org 

“Kadarkoli vidite bolnika, obupanega ali žalostnega človeka, to je vaša priložnost za sevo.”  

                                      …Sri Sathya Sai Baba 
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Z mize Dr Jit K Aggarwala 

Dragi zdravilci 

V tej številki so večino vsebine prispevali zdravilci. V prihodnje bomo širili novice z različnimi članki. Prosimo, 
povejte nam, ali je to koristno za vas in še posebej, kaj želite izvedeti. Mnogim piscem, ki so ponudili teme, se 
zahvaljujemo za sevo in spodbudna poročila o božanskem zdravljenju. Radi bi objavili vse čudovite članke in 
izkušnje, ki smo jih prejeli za to številko, zato nameravamo ostale vključiti v naslednje novice.  

Ker prihaja Guru Poornima v Prashanti Nilayam, se naša srca ozirajo močneje in z večjo predanostjo k 
našemu ljubljenemu Gospodu, Bhagawan Sri Sathya Sai Babi, našemu Swamiju, Najvišjemu zdravilcu. V tem 
posvečenem času leta še posebej občutimo Swamijevo bližino. Swami je blagoslovil Sai Ram vibracijske 
zdravilce s tem, da nam je dal večni vzor (model) za našo sevo ljubezni. Kot znak Njegove milosti je mnogo let 
ob Guru Poornimi posebej priznal vibrioniko. Blagoslovil je torto, ki smo jo ponudili Njemu in nam je dal čast, 
da smo pripravili prasadam za podelitev v dvorani Sai Kulwant Hall ob tej priložnosti – veliko delo, ki smo ga 
opravili s pravim veseljem!   

Tako kot se sončnice vedno obračajo k soncu, da niti za minuto ne pozabijo svojega izvora, se tudi mi zdravilci 
obračamo k Swamiju. 

Zavedajmo se resnice, da smo utelešenja Njegove Ljubezni, da imamo v sebi Božanskega Guruja. Naj Swami 
deluje skozi nas vsak dan v našem načinu služenja bolnikom, v naših zdravilnih besedah, mislih in dejanjih. Da 
bi videli Swamija v vsakomer! 

 Saiju služimo z ljubeznijo 
Jit Aggarwal 

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

 Primeri uporabe kombov 

1. Psoriaza 02128...Argentina 

10 decembra 2013 je 28-letni moški iskal pomoč za napade psoriaze, ki jih je dobival redno zaradi stresa ob 
izpitih na univerzi. Imel je velike lehe na prsih, bokih, hrbtu, ramenih in gornjih laktih (December – 12slik). Pred 
tem je poskusil alopatsko zdravljenje in aloo, a ni bilo nič bolje. Dali so mu naslednja zdravila za zunanjo 
uporabo: 

http://vibrionics.org/jvibro/
http://vibrionics.org/jvibro/
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CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.10 Psoriasis + SR293 Gunpowder…BD, 
pripravljeno v mandeljnovem olju z vibhutijem. 

Po enem tednu se je vnetje očistilo in marogaste lise so bledele (december - 19 posnetkov). Po 2 tednih je 
koža postala normalna (december - 27 posnetkov). Bolnik je bil 100% ozdravljen. 

     
    December 12          December 19                   December 27 

 

     
       December 12         December 19        December 27 

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

2.  Levkaemija & ozdravitev po transplantaciji kostnega mozga 12051...Indija 

19 septembra 2013 so prosili za zdravljenje 4-letne deklice, ki je imela levkemijo. Diagnozo je dobila pred 2 
letoma in je zaključila kemoterapijo v bolnišnici v Bangaloreju, a čez 4 mesece po povratku domov se je stanje 
ponovilo in je niso dalje zdravili. Potem so jo sprejeli v drugi center za raka v Bangaloreju, kjer je oče delal v 
kantini. Ti zdravniki so opravili transplantacijo kostnega mozga, ki so ga vzeli očetu. Potem ko je deklica 
okrevala po operaciji (v ICU), so ji dali zdravilo: 
#1. CC2.1 Cancers – all + CC3.1 Heart tonic...TDS  

Po 10 dneh je dobila diarejo, zato so dozo zmanjšali na OD. Test blata in ostali testi so bili normalni, a deklica 
je bila zelo slabotna in otopela in še naprej je imela diarejo. Po ponovnih 10 dnevih so zdravila zamenjali, da bi 
nadzorovali diarejo in okrepili njen imunski sistem: 
#2.  CC3.1 Heart tonic + CC4.1 Digestion tonic + CC12.2 Child tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic 
...TDS (6TD, kadar bi bilo potrebno).  

Čez tri dni je bilo stanje boljše in so deklico odpustili iz bolnišnice. Dva tedna po povratku je njena mati 
sporočila, da je bila deklica skoraj 100% ozdravljena; ob zadnjem pregledu so bili zdravniki začudeni in veseli, 
da je tako hitro okrevala. 

Starši so bili pred tem zdravljenjem obupani, zdaj pa so prepričani, da je vibrionika omogočila njeno čudežno 
ozdravitev v tako kratkem času in se je deklica vrnila v normalno stanje. Družina je bila srečna in so se odločili 
za nadaljevanje tega zdravljenja. 

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

3. Metastaze kostnega raka 01768...Grčija 

6 januarja 2014, je zdravilec začel zdraviti 62-letno žensko, ki je pred 3 leti imela raka dojke. Po mastektomiji in 
končani kemoterapiji se je bolnica počutila vredu do junija 2013, ko je začela dobivati bolečine po vsem telesu. 
23 decembra 2013 so zdravniki potrdili diagnozo metastatskega kostnega raka. Čez dva tedna je začela jemati 
vibracijska zdravila: 
CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + NM113 Inflammation…TDS 
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Po nadaljnjih testih marca 2014 ji je zdravnik rekel, da se je zgodil čudež: metastatski rak je popolnoma izginil. 

Bolnica je obnovila tudi svoje psihično zdravje. Ko je začela z vibrioniko, ni mogla hoditi. Maja 2014 je hodila 
vsak dan in še naprej jemala  vibracijske kroglice. 

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

4. Cista v roki 00014...Indija 

32-letni moški, vratar in varnostnik, je imel okroglo cisto premera okoli 15 mm v desni dlani. V preteklih 12 
mesecih se je postopno večala. Ni bila boleča, a je motila prijem roke. Ni šel k zdravniku, ker ni mogel plačati 
zdravljenja. Dali so mu: 
CC2.3 Tumours & Growths…QDS 

Ta kombo je jemal 15 dni. Hkrati je nanašal zdravilo v sezamovem olju naravnost v cisto OD, pred spanjem. 

Po 15 dneh se je cista skrčila za okoli 40%. Po 45 dneh pa je popolnoma izginila. Kombo je jemal še en mesec 
OD. Tri mesece po končanem zdravljenju ni bilo več cist. Vibrionika je bila edino zdravljenje, ki ga je dobival. 

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

5. Kronični tonsilitis 10741...Indija 

33-letni moški je 20 let imel kronični tonsilitis, potem se je pa stanje poslabšalo in zdravnik je predlagal 
operacijo. Med rednimi znaki je imel pogosto vročino in alergijski kašelj, zato je jemal močne antibiotike.  5 
februarja  2014 mu je zdravilec dal naslednji kombo za 20 dni:  
#1. CC9.2 Infections acute + CC14.1 Male tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.7 Throat 
chronic…TDS 

Stanje se je izboljšalo za 60%, imel pa je dodatne znake  nemoči in napetosti. Kombo so spremenili: 
#2. CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC14.1 Male tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic 
+ CC19.2 Respiratory allergies + CC19.7 Throat chronic…BD 

To zdravilo je jemal 25 dni, stanje se je popravilo za 75%. Po dodatnem mesecu je bilo izboljšanje že 85%. V 
primerjavi s preteklimi težavami bolnik ni imel nobenega napada ali vročine vse tri mesece, odkar je začel 
jemati vibrioniko, zato se je 6 junija  2014 odločil nadaljevati s tem zdravilom  #2 za vedno. 

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

6. Mačka z bolnimi jetri, diarejo & glistami 02494...Italija 

Prijatelji so prosili za zdravljenje 5-mesečne muce, z imenom Uma. Imela je hudo diarejo z glistami, krvjo in 
sluzom ter črevesno infekcijo. Veterinar je odkril tudi bolna jetra in dal več alopatskih zdravil, a stanje Ume se 
ni popravilo. Bila je slabotna in brez apetita. Dali so ji: 

Za jetra 
#1.  NM22 Liver + SR265 Aconite + SR275 Belladonna (30C) + SR283 Chamomilla (30C) + SR343 Argent 
Nit + SR504 Liver...TDS 

Za diarejo 
#2.  Nosode of blood and mucus…TDS 

Po enem tednu je bilo stanje 20-30% bolje, ampak diareja in gliste so se nadaljevale. Da bi pospešili 
zdravljenje, so naredili nozodo iz gliste v mačkinem blatu in spremenili so zdravila: 

Za jetra, diarejo in vnetje 
#3.  NM15 Diarrhoea + NM22 Liver + SR348 Cortisone + SR504 Liver…TDS 

Za gliste in infekcijo 
#4.  NM35 Worms + NM36 War + Nosode of a worm with faeces…TDS 

Stanje se je hitro izboljšalo: po 3 dneh za 30%; po nadaljnjih 5 dnevih 50% in po še 10 dneh 70%. Naslednji 
dan (19 dan) je diareja ponehala in analiza ni več pokazala glist.  

Uma je jemala zdravila #3 in #4 še 11 dni. Potem je prenehala jemati #4 za gliste in in nadaljevala #3 še dva 
tedna. Nato so še enkrat dali proti glistam: 
#5. NM35 Worms…TDS 

Muca je jemala zdravila #3 in #5 še en mesec. Zdravljenje je bilo 100%. 
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Sporočilo: Ta primer, ki se je dogajal septembra do novembra 2003, smo pred kratkim uporabili kot prikaz za 
uporabo nozode. 

 Zdravilca, Fabio in Wilde Previati, sporočata: 
“Naši prijatelji so bili zelo srečni. Čez nekaj časa so vprašali, ali bi se lahko udeležili tečaja o vibracijskem 
sistemu, da bi lahko pomagali drugim, kakor smo mi njim pomagali. Zdaj so zdravilci vibrionike in z veseljem 
delajo to sevo.  

Tudi za nas je to bilo lepo doživetje in smo bili veseli, ker smo videli druge srečne. Zdelo se je nemogoče, da bi 
lahko drugim pomagali obnoviti zdravje in smo čutili veliko odgovornost – a ne kot zdravilci, ker smo vedeli, da 
nismo mi zdravili. Čutimo veliko odgovornost, da bi uspeli biti najboljše orodje v Njegovih rokah, v rokah 
našega Guruja, našega Gospoda, Bhagawan Sri Sathya Sai Babe.”  

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

7. Konstipacija 02896...Velika Britanija 

Zdravilec je pomagal 25-letni ženski, ki je trpela zaradi hude zaprtosti, ker je za en teden opustila svojo dieto z 
zelenjavo in je jedla ocvrto hrano z glutenom, ki ga ni bila navajena. V času zdravljenja ni šla na blato dva dni 
in je imela močne bolečine v trebuhu ter nelagodje. Svetovali so ji, da vzame zdravilo: 
CC4.4. Constipation…1 pilulo vsakih 10 minut eno uro 

Po dveh urah je šla na blato 2-3 krat, izpraznila črevo in bolečina je prenehala. Zdravilo je jemala tri dni.  Po 
tem dogodku se je vrnila k svoji običajni zdravi prehrani in problem se ni več ponovil. 

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

8. Zbadanje v peti in periferna žilna bolezen v nogah 12051...Indija 

Starejši moški, 86 let, je prosil za zdravljenje večih težav. 1) nekaj let bolečine  v peti in križu, 2) izrastek na 
kosti v peti obeh nog (calcaneal spurs) in 3) periferna žilna bolezen (blokada krvnih žil v nogah), ki je ovirala 
krvni obtok v nogah, povzročala hude bolečine, da ni mogel hoditi. Pred tem je poskusil homeopatijo, 
akupunkturo in druga zdravljenja skupaj z medicino, a ni bilo bolje. Avgusta 2013 so mu dali: 
CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities + 
CC20.1 SMJ tonic + CC20.4 Muscles and Supportive tissue…TDS  

Po osmih mesecih zdravljenja je bolečina prenehala v 100% v levi nogi in peti. Tudi izrastek na levi peti je 
izginil. Desna peta se je precej izboljšala, a so težave v desni nogi še ostajale, zato se je bolnik odločil 
nadaljevati vibracijsko zdravljenje, ker se je zaradi uspeha z levo nogo njegovo zaupanje povečalo. 

 
Bolnik je hvaležen Swamiju za to veliko olajšanje in je med zdravljenjem imel čudovita doživetja.  

Opomba: Ker lahko pride blokada tudi zaradi  arterioskleroze, bi lahko dodali CC3.5 Arteriosclerosis. 

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

9.  Kronična utrujenost in bolečina 02779…Japonska 

65-letna ženska je želela zdravljenje za kronično utrujenost in splošne bolečine v telesu, ki jih je imela več kot 
10 let. Pred tem je poskusila več načinov zdravljenja, tudi alopatsko brez uspeha. Dali so ji: 
CC12.1 Adult tonic + CC 12.4 Chronic fatigue + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Po dveh dneh jemanja tega komba je imela močan ‘pull-out’. Znaki ‘pull-out-a so bili: ekcem po telesu in 
obrazu, močan glavobol in bolečine v grlu, hrbtenici, križu, prsih in v pasu; trajali so 2 ½ dneva. Poskusila je 
doseči olajšanje s pomočjo meditacije, a težave so bile neznosne. Zdravilec ji je svetoval, da pije dosti vode in 
preneha jemati zdravilo tako dolgo, da izginejo vsi znaki. To je trajalo 9 dni. Potem je jemala zdravilo OD. V 
dveh tednih ni bilo ‘pull-out-a’, zato je povečala dozo na TDS. Po 3 mesecih se je stanje izboljšalo za 70%.Po 
nadaljnjih 6 mesecih se je počutila 90% bolje in se odločila jemati zdravilo OD še naprej. 

***************************************************************************************************** 
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 Podelitev Izkušenj  

Padma Rallabhandi 10375...Indija 

Že v otroštvu sem občudoval zdravnike, ker so pomagali bolnikom. Rad bi bil tak kot oni, ampak iz nekih 
razlogov, ki jih pozna Gospod, sem se odločil za programerja (Software Engineer).  
Mnogo let kasneje sem se učil Reiki in Gospod me je uvedel v alternativno zdravljenje in njegovo delovanje. 
Pozneje so objavili prvo vibro delavnico v mestu Pune decembra 2008 in opravil sem tečaj AVP (za asistenta). 
V 9 mesecih leta 2013 sem končal JVP in SVP tečaj (za začetnike in starejše zdravilce). Izvajanje vibracijskih 
terapij je spremenilo moje življenje, pogovori z bolniki pomenijo ponižno izkušnjo in veliko priložnost za učenje. 
Počutim se ponižnega, ko se pridejo zahvalit ali pa počastit ‘čudež z besedami  ‘Zdravilo tvoje Babe’! Z 
veseljem sprejemam klice bolnikov, potrpežljivo poslušam njihove probleme, kadar mi zaupajo, sodelujem na 
zdravstvenih taborih in dajem zdravila. Vsakič, kadar analiziram bolnikove probleme ali težave, je razumevanje 
osnovnega vzroka zame velik učni proces. Opazil sem, da ta proces prinaša subtilne spremembe v meni, ne 
da bi se moral zato truditi. 

S pomočjo strojčka SRHVP se učim razumeti moč vsake kartice in samega delovanja zdravil. Kadar 
pripravljam zdravilo s strojčkom v prisotnosti bolnikov, so srečni in zadovoljni, da v njih nimamo kemičnih snovi 
in drog, ampak samo vibracije.  

Nekaj stvari, ki sem se jih naučil: 
 Moj največji nauk v mojih 5 ½ letih Vibro Sadhane je ta, da so molitve z ljubečim srcem k Swamiju zelo 

pomembne in čista magija. 

 Pri dajanju zdravil sem ugotovil, da je za kronične primere SM39 Tension čudežno zdravilo. Preizkusil sem 
ga na sebi in opazil veliko razliko v mojem počutju.  Mnogi bolniki so potrdili, da se s tem dodatnim 
zdravilom sprošča njihov um, postanejo pogumnejši, lažje oproščajo, postanejo boljši ljudje itd.  Takšne 
povratne informacije prinašajo največje zadovoljstvo pri vibro zdravljenju in kažejo, kako Swami spreminja 
vsakega posameznika. 

 Poslušanje bolnika, podarjanje časa in ljubeč pogovor vplivajo na bolnike, ki večkrat potrdijo, da se že 
polovica njihovih problemov razreši na ta način!  

 V pogovorih z bolniki se je v meni prebudila sposobnost svetovanja, za katero prej nisem vedel. To je 
Swamijeva milost. Poleg tega je Swami uresničil moje sanje o služenju bolnikom, čeprav nisem študiral 
medicine! 

Swami mi je dal priložnost, da sem do danes pomagal 4200 bolnikom. Služenje je pomembna duhovna vadba, 
ki mi prinaša veliko subtilnih sprememb. 

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

Davor Vecaj 01616...Hrvaška  

Moja mati ni verjela v moč vibrionike. V starosti 79 let je nekega večera ob deveti uri dobila zobobol. Nujna 
pomoč ni bila dostopna, ker je imela umetno srčno zaklopko. Da bi ji lahko izpulili zob, je bila potrebna 
tridnevna priprava. Prinesel sem ji vibracijske kroglice za zobobol CC11.6 Tooth infections in ji naročil, da 
vzame eno dozo vsakih 15 minut. Zobobol je kmalu ponehal in v nekaj dneh je izginilo tudi vnetje. Sploh ni šla 
k zobozdravniku.  

Moja mati je bila začudena in navdušena. Po tistem je redno jemala vibracijska zdravila, če jih je potrebovala in 

jih je priporočala tudi drugim.  

Pozneje je imela težave s srcem in je bila v težkem stanju v bolnišnici. Ko je prišla domov, je izgubila vso 
orientacijo in ni mogla odpreti oči. Ves mesec sem ji redno dajal CC7.1 Eye tonic + SR291 Gelsemium + 
SR359 Zincum Met…TDS. Vsi smo se čudili, ko je zopet lahko videla in je vstala iz postelje. Vsa moja družina 
je čutila, da je to bil čudež. Niso me več gledali po strani, ko sem dajal bele kroglice; zdaj spoštujejo moje delo 
z vibrioniko. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Marilena Anastassopoulou03101...Grčija  poroča Maria Bourli01626...Grčija  

Marilena si je zlomila nogo, preden je šla na seminar vibrionike v Grčiji, da bi postala zdravilka (a junior 
practitioner). Med seminarjem je po tihem razmišljala, da bo njeno služenje s Sai Vibrioniko zelo omejeno, ker 
se ni mogla normalno gibati. A Swami je imel drugačne načrte. Že prvo jutro, potem ko je prinesla domov 
čudežno škatlo 108 kombov, je našla svojo taščo ležati na tleh; bruhala je, njen obraz je bil bled in zelenkast, 
bila je izčrpana. Tašča je prišla pomagat Marileni zaradi poškodbe njene noge. Ker je dobila diarejo in je 
bruhala vso noč, je izgubila veliko tekočine in postala nezavestna. Marilena je dala kapljico obeh zdravil CC4.8 
Gastroenteritis in CC10.1 Emergencies v 200 ml vode, dobro je pretresla in to dajala tašči. To je nekajkrat 
ponovila, nato je tašča jemala zdravilo 6TD tistega dne, naslednji dan TDS in potem OD, da je popolnoma 
ozdravela. Dve uri po padcu v nezavest je tašča ugotovila, da jo boli v prsih zaradi poškodbe pri padcu. To se 
je ozdravilo po enem tednu, ker je jemala CC10.1 Emergencies + CC20.7 Fractures…TDS.  

To je bila zdravilkina prva izkušnja s Sai Vibrioniko in viden dokaz za njeno nezaupljivo razmišljanje, kako 
koristna in uspešna je lahko vibrionika v vsaki situaciji. 

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

 Profil zdravilca  

Sandip ‘Rajan’ Joshi10228...Indija 

Po poklicu sem rudarski tehnik. Moje uradno ime je Sandip, a v Sai Samitiju [opomba urednika: ime za  Sai 
centre v Indiji; v ZDA “Sai skupnost - community”] me kličejo Rajan. V naši družini smo Sai sledniki od leta 
1973 in smo imeli nešteto primerov Swamijeve milosti v času težav. Starši so me spodbujali, da sem aktivno 
sodeloval v Nagpur Samiti dejavnostih, a ko sem začel delati v rudarstvu leta 1980, celih 27 let nisem mogel 
pomagati. Moje delovno mesto je bilo v različnih krajih in Sai Samitija ni bil vedno blizu. Šele po spremembi 
službe in povratku v Nagpur leta 2007 sem postal zopet aktiven v Samitiju.  
Občasno sem občutil posebne vibracije med petjem bhajanov v naši skupini. Razmišljal sem o tem in se 
prepričal, da so to verjetno pozitivne vibracije, ki jih Swami pošilja za moje dobro počutje. 

V eni od šol v Nagpurju (Narayana Vidyalayam) je naš Samiti maja 2008 pripravil delavnico o človeških 
vrednotah (EHV workshop), kjer sem se prostovoljno javil za pomoč učiteljem iz Mumbaja. Tam sem izvedel, 
da bo v Dharmakshetri oktobra 2008 vibracijski tečaj in bi se lahko prijavil, prav tako bi lahko nagovoril tudi 
svojo ženo. Oba sva se odločila za to delavnico. 

Na predavanju so nam povedali, da vse stvari v tem vesolju oddajajo vibracije in bolezen nastane zaradi 
neravnovesja vibracij. S tem dejstvom sem začel povezovati vibracijske izkušnje na badžanih in sem 
navdušeno začel vibracijsko sevo po Swamijevi milosti. Z ženo sva oba uspešno zaključila tečaj in po 
Swamijevi milosti sva do danes zdravila več kot 11,000 bolnikov s presenetljivimi rezultati. 

Najin uspeh z vibracijskim zdravljenjem je motiviral še več Sai slednikov iz Nagpurja, da so se odločili za ta 
tečaj. Kmalu smo imeli v Nagpurju tri vibro delavnice, kjer so učitelji iz Mumbaja in Pune-a usposabljali več kot 
50 Sai slednikov. 

V Nagpurju nas je 56 zdravilcev, od teh jih 18 redno pomaga v zdravilskem kombiju (Sathya Sai Medicare 
Van). Sodelovali so tudi na prvi mednarodni konferenci vibrionike. Dva zdravilca sta zaključila tečaj za starejše 
zdravilce (SVP course) in uporabljata strojček SRHVP. Drugi delajo vibracijska zdravila pri 9 templjih, 1 
Gurudwara in enem centru enkrat na 14 dni. Jaz redno pošiljam mesečna poročila našemu koordinatorju v 
Mumbaiju. Vsak mesec v Nagpurju zdravimo okoli 2,700 bolnikov. 

Swami mi je tudi dal priložnost, da prevajam novice (Sai Vibrionics Newsletter) v Hindi in to delo nadaljujem. 
Moram še omeniti, da naši zdravilci dobivajo stalno podporo, kadarkoli gredo v Prashanti Nilayam in obiščejo 
Dr JK Aggarwala in gospo Hema Didi. 

Navajam dve zanimivi izkušnji iz moje vibracijske seve: 
Prva izkšnja 

Ta dogodek je potekal maja 2009. Ravnateljica šole je imela močan artritis. V njeni družini so bili Sai sledniki in 
so bili med tistimi redkimi, ki so med daršanom od Swamija dobili direktno materializacijo vibutija. 
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V težavnih trenutkih so uporabljali ta vibuti za bolezni otrok in drugih problemov; zdaj pa jim je ostal samo še 
zadnji ščepec vibutija in niso hoteli, da bi ga porabili do konca za zdravljenje te ženske, zato so ga po malem 
uporabljali še en teden. 

Na zadnji dan je naš predsednik okrožnega samitija v Nagpurju šel k njim domov s povabilom za praznovanje 
dneva Eashwaramme, zraven pa je imel še dva zavitka vibutija. Vsa družina je bila začudena in so rekli, da je 
Swami poslal ta vibuti, da bi lahko ohranili materializirani vibuti. 

Naš predsednik je povprašal o zdravju gospe. Povedali so mu, da ni bilo vredu; gospa je bila že dva meseca v 
postelji in je počivala v drugi sobi. Predsednik jim je povedal, da je pred kratkim 5 slednikov iz Nagpurja 
opravilo tečaj vibrionike v Dharmakshetri in da so začeli zdraviti skupaj s zdravilskim kombijem (Sathya Sai 
Medicare Van) v izbranih vaseh z velikim uspehom. Torej zakaj ne bi poskusili z vibrioniko?  

Mož te ženske me je poklical in vprašal, če mora biti bolnik prisoten, da lahko začne vibracijsko zdravljenje. 
Povedal sem mu, da ni bilo potrebno in sem vprašal za diagnozo. Bil je močan artritis. Šel sem na njihov dom 
in mu dal stekleničko s kroglicami za dobro gibanje (the Move Well combo CC20.3 Arthritis + CC20.4 
Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…TDS) in običajna navodila.  

Takrat je gospa počivala v hiši. Nisem je motil in ker je mož bil precej potrt, sem mu povedal, da bo steklenička 
dovolj za tri tedne, potem pa me naj pokliče in mu bom prinesel še več. 

Po treh tednih me je ta mož poklical in rekel, da je ostalo še 5-6 kroglic in potrebujejo več zdravila. Vztrajal je, 
da mu povem svoj naslov. Rekel sem: “Ne, ne, bom jaz prinesel zdravilo”. On pa je še naprej želel moj naslov, 
ker bi v prihodnosti potreboval več zdravil in je želel vedeti, kje sem bil doma. Dal sem mu navodila. Živim v 
prvem nadstropju, zato sem poslal svojega nečaka v pritličje, da počaka na tega gospoda in ga pripelje gor. 

Ko sem po 10 minutah odprl vrata, ker so potrkali, sem doživel šok svojega življenja. Nisem mogel verjeti 
svojim očem. Moški – in gospa – sta oba stala pri vratih mojega stanovanja. Hitro sem se opravičil obema, da 
sta morala iti po stopnicah, pa sta rekla, da opravičilo ni potrebno. Rekla sta, da sta hotela imeti moj naslov, da 
bi mi pokazala ‘čudež treh tednov vibracijskega zdravljenja.’ 

Povabil sem ju v stanovanje. Gospa mi je povedala, da se je pred tem že odločila odpovedati svoje mesto 
šolske ravnateljice, ker ni bilo primerno, da ostaja tako dolgo doma. Jokala je v samoti in prosila Swamija, naj ji 
pomaga in jo odreši te ovire. 

Rekla je, da ji je Swami poslal ta nektar v obliki vibracijskih kroglic in jo ozdravil. Jai Sairam. 

Druga izkušnja 

V letu 2007 je naš samiti posvojil vas z imenom Panwadi, 45 km izven Nagpurja in naš kombi (the Sathya Sai 
Medicare Van) je delil brezplačna alopatska zdravila enkrat v dveh tednih. Tudi jaz sem prostovoljno sodeloval. 
Včasih nam je zmanjkalo alopatskih zdravil in smo to ponižno sporočili bolnikom.  

Skupina slednikov v Nagpurju je opravljala Prashanti Sevo marca in septembra vsako leto (To se nadaljuje še 
danes.). Mnogi prostovoljci so vzeli s seboj vibracijska zdravila Dr. Aggarwala in imeli dobre rezultate. 

Izvedeli smo, da bodo organizirali vibracijski tečaj za slednike, ki bi radi opravljali nesebično služenje.  Leta 
2008 se je 5 slednikov iz Nagpurja udeležilo tečaja v Dharmakshetri in uspešno opravilo tečaj za asistente 
(AVP course). Bili smo navdušeni ob misli, da so vibracijska zdravila brezplačna za bolnike in z majhnimi 
stroški za zdravilce. Takoj smo se spomnili bolnikov, ki so bili razočarani, ker niso dobili zdravil. 

Ko smo se vrnili iz Mumbaija, smo se pripravljali za prvi vibracijski tabor skupaj s kombijem (Sathya Sai 
Medicare Van) v Panwadiju. Vseh nas pet prostovoljcev smo pripravili škatle 54 CC (Takrat smo imeli asistenti 
škatle s 54 CC - kombi), in obloženi s kroglicami, stekleničkami, etiketami in rdečo knjigo [vodičem] smo 
prispeli v Panwadi. Prvič smo imeli zdravila za vse bolnike – 36 bolnikov je dobilo vibracije in 100 bolnikov 
alopatska zdravila. 

S tabora smo se vrnili zadovoljni, ker so vsi bolniki dobili zdravila. Vseh pet nas je radovedno čakalo na 
naslednjih 14 dni. Ne da bi se dogovarjali, smo se vsak zase na skrivaj odločili, da bomo opazovali odzive 
vibracijskih bolnikov in gledali, če bodo sami prišli k vibro zdravilcem ali pa bodo šli po alopatska zdravila.  

Na naše čudenje je vseh 36 bolnikov, ki smo jih zdravili z vibracijami, poročalo o izboljšanju njihovih 
problemov, ki so bili v glavnem: konstipacija, srbenje kože, bolečine v kolenu, kašelj in prehlad itd. Že ob 
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naslednjem taboru je prišlo po vibracije 54 bolnikov. Ob naslednjih taborih je bilo število bolnikov za vibracije 
večje od tistih za alopatska zdravila.  

Ob naslednjem taboru je alopatski zdravnik hitro končal s svojimi bolniki in prišel v naš prostor. Zdravilca, ob 
katerem je sedel, je zaprosil za vibracijsko zdravilo tudi za sebe. 

Oboje zdravljenje še vedno redno nudimo v naših 12 vaseh vsakih 14 dni in po Swamijevi milosti so rezultati 
zelo vzpodbudni. Jai Sairam 

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

Kratka in prijetna informacija  

 

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

“OM Relief”-  olajšanje z OM. Petje mantre lahko zmanjša vnetje. V manjši študiji leta 2012 na univerzi v 
Kaliforniji, LA, ki so jo objavili v reviji Psychoneuroendocrinology, je polovica skupine 45 skrbnikov za ljudi z 
demenco vadila 12-minutno dnevno meditativno petje 8 tednov. Druga polovica je poslušala CD za sproščanje 
12 minut.  Krvni testi so pokazali manjše markerje za vnetje v meditativni skupini.  

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

 Zdravstveni nasveti  

Sai Vibrionika ponuja zdravstvene informacije in članke v vzgojne namene; ta informacija ni mišljena 
kot zdravniški nasvet. Svetujte svojim bolnikom, da obiščejo zdravnika za posebna zdravstvena stanja. 
 
Koristnost minerala magnezija in njegov pomen za zdravje 

Magnezij, obilen mineral v telesu, je naravno prisoten v več vrstah hrane, dodajajo ga k prehranskim izdelkom, 
dobi se kot dietno dopolnilo in je prisoten v nekaterih zdravilih (antacid in laksativi). Brez magnezija ne bi mogli 
proizvajati energije, naše mišice bi bile stalno skrčene in ne bi mogli uravnavati ravni holesterola, ki ga 
proizvajamo in spuščamo v krvni obtok. 

Ta mineral je bistvena sestavina v preko 300 različnih kemičnih procesih v telesu, kot so ohranjanje ravni 
energije, pomaga sproščati in vzdrževati zdravje srca in krvnih žil.Nizke ravni magnezija v telesu so povezane 
z razvojem večih človeških bolezni; to so astma, diabetes in osteoporoza. Če ga jemljemo v pravilni količini, 
preprečuje tudi srčni napad in kap. 

Magnezij varuje naše DNA 

Študije so pokazale, da je sinteza DNA počasnejša, kadar ni dovolj magnezija v telesu. Stabilnost DNA je 
delno odvisna od magnezija. Magnezij stabilizira zgradbo in deluje kot kofaktor v obnovi poškodovanih DNA 



9 

zaradi  okoliških mutagenov.  V kombinaciji z ATP magnezij pomaga pri zdravem proizvajanju RNA, ki so 
odgovorne za “odčitavanje” DNA in proizvajanje beljakovin v našem telesu. 

 

Magnezij uravnava naše elektrolite 

Magnezijeva vloga v zdravem ravnovesju (“homeostaza”) pomembnih mineralov kot so kalcij, soda in kalij, 
vpliva na prevodnost živčnih impulzov, krčenja mišic in srčnega ritma. 

Magnezij za kri, srce in kosti 

Pogosto slišimo za pomen kalcija za kosti, vendar je magnezij drugi ključni mineral za zdrave kosti. In ker 
veliko ljudi jemlje kalcijeve tablete brez magnezija, lahko nastane večja potreba po magneziju pri ljudeh, ki so 
najbolj občutljivi za osteoporozo. 

 Magnezij je verjetno najpomembnejše hranilo za človeško srce; srčni mišici pomaga bolje delovati.  Magnezij 
tudi pomaga varovati krvne žile, kjer nastaja največ  srčnih bolezni. Magnezij je naravni topilec krvi, podobno 
kot aspirin, zato mnogi zdravniki in raziskovalci  verjamejo, da lahko pomaga preprečevati srčne napade in 
kapi. 

Magnezij in Diabetes 

Diete z večjo količino magnezija so povezane z očitno nižjo možnostjo diabetesa, verjetno zaradi pomembne 
vloge magnezija v metabolizmu glukoze. Premalo magnezija lahko poslabša rezistenco inzulina  (upornost), to 
je pogosto stanje pred diabetesom, ali pa je lahko posledica upornosti inzulina. Diabetes povzroča povečano 
izgubo magnezija v urinu in ta nezadostnost Mg lahko ovira izločanje in delovanje inzulina in s tem poslabša 
nadzor diabetesa. 
 
Znaki pomanjkanja magnezija 

 Bolečine v sklepih in mišicah 

 Vnetja 

 Izguba apetita ali slabost 

 Odrevenelost ali zbadanje 

 Migrenski glavobol 

 Utrujenost 

 Splošna slabotnost 

 Osteoporoza 

 Negotov krvni sladkor 

 Visoki krvni pritisk 

Novejše študije poudarjajo, da včasih niso poznali koristnosti 
magnezija, ki vpliva na naše mentalno in čustveno stanje. Z več 
magnezija v prehrani  lahko izboljšamo depresijo, nespečnost in 
nestalnost splošnega počutja.  Začetne študije so tudi opazile 
izboljšanje v pogostosti in moči napadov panike in zaskrbljenosti. 

Ravni magnezija težko določamo s krvnimi testi, ker se samo 1% 
nahaja v krvi – to je drugi razlog, da so znanstveniki podcenjevali 
pomen magnezija v prehrani.  Dieta z raznoliko svežo hrano lahko 
ustavi magnezijevo pomanjkanje še preden se začne 

Posamezniki, ki so v nevarnosti za pomanjkanje magnezija 

 Starost nad  55 let 

 Tisti, ki redno pijejo alkohol, kofeinizirane pijače ali sode 

 Tisti, ki jemljejo zdravila: diuretike, zdravila za srce in astmo, tablete proti zanositvi in estrogenske 
terapije 

 Tisti, ki imajo močan psihološki ali fizični stres, tudi operacije, opekline in bolezni jeter 

http://undergroundhealthreporter.com/tag/magnesium-deficiency/
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 Tisti, ki imajo prebavne motnje 

Hrana z visoko vsebnostjo magnezija 

 Otrobi – riž, žita ali oves 

 Zelišča – posušeni koriander, drobnjak, meta, koper, žajbelj in bazilika 

 Semena – buča, sončnice, lan in sezam 

 Oreški – mandlji, brazilski oreški, indijski oreški in borova semena 

 Temna čokolada 

Drugi odlični viri so listnata zelenjava kot so špinača, ohrovt, suhi fižol in polnozrnati kruh ter kosmiči. 

Zagotovite si, da uživate dovolj kalcija, vitamina D in K, da boste izrabili največ koristi magnezija.  Raznovrstna 
prehrana in primerno sončenje je vse, kar telo potrebuje. 

 

                          Za količine posebne hrane si oglejte tabelo Nutrient Rating Chart. 

Tabela 1: Priporočene dietne količine (RDAs) dnevno za Magnezij 

Starost Moški Ženske Nosečnost Dojenje 

Rojstvo do 6 mesecev 30 mg 30 mg   

7–12 mesecev 75 mg 75 mg   

1–3 leta 80 mg 80 mg   

4–8 let 130 mg 130 mg   

9–13 let 240 mg 240 mg   

14–18 let 410 mg 360 mg 400 mg 360 mg 

19–30  400 mg 310 mg 350 mg 310 mg 

31–50 let 420 mg 320 mg 360 mg 320 mg 

51+ leta 420 mg 320 mg   

 

Viri:  
http://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/ 
http://www.ancient-minerals.com/magnesium-benefits/what-is-function/ 
http://www.doctoroz.com/blog/daniel-heller-nd/magnesium-miracle-mineral 
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium 
http://undergroundhealthreporter.com/magnesium-health-benefits/#axzz34AqqR6IE 
http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=nutrient&dbid=75 

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

Dengi vročina, ali smo v nevarnosti? 

http://undergroundhealthreporter.com/miraculous-essential-miracle-treats-magnesium-deficiency
http://whfoods.org/genpage.php?tname=nutrient&dbid=75#foodchart
http://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/
http://www.ancient-minerals.com/magnesium-benefits/what-is-function/
http://www.doctoroz.com/blog/daniel-heller-nd/magnesium-miracle-mineral
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium
http://undergroundhealthreporter.com/magnesium-health-benefits/#axzz34AqqR6IE
http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=nutrient&dbid=75
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Dengue (izgovor DENG-gi) vročina je bolezen z bolečinami; znana je že več 

stoletij, od leta 1980 pa se pojavlja vse pogosteje po vsem svetu. Več kot 2.5 

miljarde ljudi – 40% svetovne populacije – je zdaj v nevarnosti za dengi. 

Tukaj so glavne značilnosti te bolezni. 

Kaj je to? Dengi je podobna gripi, povzročajo pa jo 4 sorodni tipi virusov, ki 
jih nosijo samice komarjev Aedes aegypti, ki živijo v tropskem in 
subtropskem svetu. Komar rumene mrzlice, Aedes aegypti lahko širi viruse 

dengi vročine, chikungunije in rumene mrzlice in tudi druge bolezni. Komarja prepoznamo po belih znakih v 
nogah in po znaku v obliki lire na oprsju. Ta komar izvira iz Afrike, zdaj ga pa najdemo v tropskih in subtropskih 
predelih po vsem svetu. 

Bolj proti severu širi to bolezen komar azijskega tigra, Aedes albopictus, ki prenese hladnejše temperature. 
Ima značilne črne in bele proge po nogah in trupu. Najprej je bil doma v tropskih in subtropskih predelih 
jugovzhodne Azije; v zadnjih 20 letih pa se je razširil v mnoge dežele po svetu s prevozom blaga in 
pogostejšimi mednarodnimi potovanji. Ta komar je postal prava nadloga v mnogih skupnostih, ker živi z ljudmi 
(ne v močvirjih), leta in se hrani podnevi, zvečer in zjutraj. Ta insekt se imenuje tigrov komar, ker ima podobne 
proge kot tiger. Ljudje ne morejo okužiti drug drugega — lahko pa okužijo komarje, ki prenesejo virus na mlade 
samice in na ljudi. 

Kje se nahaja? Infekcija prevladuje v južni in centralni Ameriki, kjer je ugodno tropsko vreme za komarje, 
problem pa je tudi v jugovzhodni Aziji, Afriki in v zahodnem Pacifiku. Sporočili so tudi o primerih v delih Evrope, 
Rusije in cello ZDA, na Floridi in blizu mehiške meje. 

Kakšni so znaki? Okoli polovica okuženih ljudi je brez simptomov – tako poročajo Centri za nadzor bolezni in 
preventive v ZDA. Druga polovica nima take sreče. Dengi vročina je resna bolezen, podobna gripi, ki izbruhne 
pri otrocih in odraslih. 

Na Dengi posumimo, kadar visoko vročino (40°C/ 104°F) spremljata dva od naslednjih znakov: močan 
glavobol, bolečina za očmi, bolečine v mišicah in sklepih, slabost, bruhanje, otečene žleze ali pa spuščaji. 
Dobimo lahko občutek, kakor da se lomijo kosti, zato ima dengi še drugo ime "Breakbone fever."  Simptomi 
ponavadi trajajo 2–7 dni, inkubacijska doba pa je 4 do 10 dni po ugrizu okuženega komarja. 

Resna dengi je lahko smrtno nevarna zaradi uhajanja plazme, nabiranja tekočine, dihalnih težav, močne 
krvavitve in poškodbe organa. Opozorilni znaki se pojavijo 3–7 dni po prvih znakih, skupaj z nižanjem 
temperature (pod 38°C/ 100°F) in so naslednji: hude trebušne bolečine, vztrajno bruhanje, hitro dihanje, 
krvaveče dlesni, utrujenost, nemir, kri v bruhanju. V naslednjih 24–48 urah kritične stopnje je lahko usodno; 
potrebna je prava medicinska oskrba, da se izognemo zapletom in nevarnosti smrti. 

Kako resno je to stanje? Pol miljona ljudi je vsako leto v bolnišnicah, a večina ljudi okreva v 2 – 7 dnevih. Pri 
nekaterih se po začetnem upadanju vročine razvije vročina s krvavitvijo — resna oblika bolezni, ki lahko 
povzroči poškodbo organa, močno krvavitev, dehidracijo in tudi smrt. Ampak ob takojšnjem zdravljenju je 
umrljivost za dengi vročino trenutno manj kot en človek na 100 ljudi. 

Terapije in zdravljenje? Bolniki dobijo zdravila za svoje simptome in morajo piti veliko vode. Za to bolezen še 
ni zdravil, raziskovalci preizkušajo cepiva. (Vibracijski zdravilci, poiščite pravi kombo v vaši knjigi.)  

Ali lahko dengi dobimo večkrat? Ko preživimo prvo dengi infekcijo, smo imuni za določeni tip virusa — ne pa 
za druge tri tipe. V mnogih deželah domujejo vsi štirje tipi in nekdo, ki ima ponovno infekcijo, verjetneje razvije 
skrajne simptome. Da je stanje lahko še slabše, komarji poleg dengi lahko prenašajo tudi rumeno mrzlico in 
virus čikungunije; en ugriz lahko pomeni več infekcij. 

Kakšna so trenutna števila? Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje 50 do 100 miljonov infekcij na leto 
(čeprav študija iz leta 2013 domneva, da je število lahko tudi 400 miljonov). Samo v obeh Amerikah se je 
število dvignilo od 520,000 leta 2003 na 2.3 miljona v letu 2013. Pred svetovnim pokalom (World Cup) sredi 
junija 2014, se je gostujoča dežela Brazilija divje borila s temi komarji. 

Zakaj tako visoko? Delno je lahko kriva globalizacija. Komarji se lahko skrivajo in razmnožujejo v prevozih 
dobrin. Okuženi potnik lahko širi bolezen na komarje v novih predelih. Komarji se širijo v velemestih, kjer 
gradijo ali pa ni dovolj vodovodov in to povzroča stoječo vodo. 

http://www.ask.com/wiki/Dengue_fever?qsrc=3044
http://www.ask.com/wiki/Chikungunya?qsrc=3044
http://www.ask.com/wiki/Yellow_fever?qsrc=3044


12 

 Kako dengi ustavimo? Priporočajo škropljenje ulic in naselij s pesticidi, da komarje genetsko omejimo in  
motiviranje ljudi, da se izognejo ugrizom komarjev z razpršili, mrežami in z dolgimi rokavi ter hlačami. 

Sources: 
www.WBUR.org 

http://www.ask.com/wiki/Aedes_aegypti?o=2801&qsrc=999 

http://www.ask.com/wiki/Aedes_albopictus?o=2801&qsrc=999 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/en/ 

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

 Kotiček za odgovore  

1. Vprašanje: Imam več starejših bolnikov v starosti 60+, ki izgubljajo nadzor nad črevesom in mehurjem. 
Strah jih je iti od doma, ker morajo nositi pleničke, iskati stranišče ali pa hitro domov priti. Tako dobijo nizko 
samozaupanje in jim je nerodno v družbi ali pa se zadržujejo doma. Ali imamo zdravilo za to težavo? 
Odgovor: Dajte CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue (ali 
enostavno NM7 CB7, če imate strojček SRHVP) + CC4.6 Diarrhoea, če jim uhaja blato in + CC13.1 
Kidney & Bladder tonic,  če imajo urinarno inkontinenco. 

Poleg tega bi morali bolniki delati vaje s prizadetimi mišicami – sfinktri ali krožnimi mišicami, tako da stiskajo 
in sproščajo področje anusa 9 krat vsako jutro in zvečer pred spanjem. Preden gredo  zdoma, bi morali to 
vajo delati 18krat. Bolniki bi se morali tudi izogibati hrani in pitju, preden odhajajo zdoma, ker to spodbuja 
izločanje. 

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

2. Vprašanje: Ali je kakšno zdravilo za debele ljudi, ki nimajo hipotiroidizma? Morda CC6.2 ni primeren, ker ta 
kombo deluje za oboje – hipoščitnico in preveliko težo. 

Odgovor: Kombo CC6.2 Hypothyroid deluje na pretežke ljudi s hipotiroidizmom ali brez njega. Zapomnite 
si, da vsak kombo deluje posamično na katerokoli stanje našteto v naslovih v knjigi 108 Common Combos. 
Če je primerno, dodajte CC15.4 Eating disorders. Bolnikom svetujte zdrave prehrambene navade in 
telesno vadbo. Dobro je piti vodo pol ure pred obrokom in jesti veliko sveže solate pred glavnim obrokom. 
Vzeti si moramo čas in dobro prežvečiti vsak košček hrane – 32 krat vsak grižljaj! 

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

3. Vprašanje: V škatli 108CC box je zdravilo za ‘ Carpal Tunnel Syndrome (CTS)’ v katerem je stisnjen živec 
median. Kako lahko vibracijsko zdravilo sprosti ta živec? 

Odgovor: Verjetno veste, da gre pri CTS živec median skozi kosti in široko kito (vez – ta prehod imenujemo 
karpalni tunel.). Če so v tunelu otekla vlakna, stisnejo živec in to povzroča CTS. Zdravilne vibracije v kombu 
CC20.3 Arthritis uravnavajo določene manjše čakre in to zmanjša otekanje. Vibracije so uspešnejše, če jih 
damo v zgodnjem stadiju razvoja bolezni. 

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

4. Vprašanje: Kadar delamo vibracije v vodi, ali lahko shranim zdravilo v odprtem kozarcu? Ali vibracije 
izhlapijo, če jih tako shranimo? 

Odgovor: Ne, vibracije ne morejo izhlapeti, če so na odprtem, ker postanejo integralni del medija, v 
katerem jih naredimo. Če pa izhlapi medij, tudi vibracije izginejo. 

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

5. Vprašanje: V svoji omari (sobici) imam TV in Wi-Fi električne povezave; stikala so pokrita s tesnim 
pokrivalom. Ali lahko tam shranjujem strojček SRHVP in škatlo 108CC box? 

Odgovor: Kadar je Wi-Fi modem skupaj s stikali, je sevanje premočno in CC škatla ne sme biti blizu. 
Strojček lahko imate tam nekaj časa, ne pa stalno. Tesno pokrivalo ne pomaga! Če so v omari samo 
navadna stikala in povezave, ne bi smelo biti radiacije. 

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

http://www.wbur.org/
http://www.ask.com/wiki/Aedes_aegypti?o=2801&qsrc=999
http://www.ask.com/wiki/Aedes_albopictus?o=2801&qsrc=999
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/en/
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6. Vprašanje: Ali lahko moj bolnik z rakom uživa meso in mlečne izdelke, ko jemlje vibro zdravila? 

Odgovor:  Meso in mlečni izdelki ne nevtralizirajo vibracij, zato bodo učinkovale. Je pa posebno vprašanje, 
če bolniki z rakom lahko imajo dieto z mesom in mlečnimi izdelki. 

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

 





 



 

Božanske besede  Mojstra zdravilca 

“Ko pošiljate nekomu pozdrave, morate razumeti, da sami sebe pozdravljate. Tisti ‘nekdo - someone’ je 
vaš odsev. Glejte na druge, kakor vidite svoj odsev v ogledalu. Kadar vas obkroža več ogledal, vidite 
več odsevov. Odsevov je več, ampak oseba je samo ena. Reakcije, odsevi in odmevi so številni, 
resničnost pa je ena. Imena in oblike so različne, vendar so vsa bitja del istega božanskega principa. 
Božanskost je notranji princip vse vidne množičnosti tega sveta. Kadar govorim tukaj, se moj glas sliši 
skozi vsak zvočnik v tej dvorani. Na enak način se princip povezanosti nahaja v naših srcih in to 
moramo prepoznati.”                   

 …Sathya Sai Baba, Divine Discourse, May 13, 2006 

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

“Glavni vzrok za raka je prečiščeni sladkor. Pri čiščenju sladkorja dodajajo veliko kemikalij in ena teh 
je kostno oglje (bone-char). Ko ga pojemo, se lahko ustavi v kateremkoli delu telesa in ustvarja 
probleme. Zbrišite sladkor in izbrisali boste raka. Sladkor spodbuja izgubo kalcija in pospešuje 
nevarnost kamnov kalcijevega oksalata v urinskem sistemu. Namesto sladkorja so naravna sladila 
dobri nadomestki.                         

…Sathya Sai Baba, Divine Discourse, Jan 3, 1994                                                                                                                                      

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

Obvestila  
Predvidene delavnice 

 India Bangalore, Karnataka: Osvežilni seminar za vse, 19 julij  2014, kontakt Shekhar at rsshekhar@aol.in 

 India Cochin, Kerala: AVP seminar (asistenti) Sep 14 (točni datum TBA), kontakt Rajesh Raman at 
trainer1.ker@vibrionics.org  

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

Pomembno za vse zdravilce  

Mnogi poslani primeri so odlični, pa jih ne moremo objaviti, ker manjkajo bistveni podatki, ki jih lahko 
da samo zdravilec. Zato prosimo, da z vašimi primeri pošljete naslednje informacije:  
Starost bolnika, moški/ženska, začetek zdravljenja, seznam akutnih in kroničnih simptomov, trajanje 
vsakega simptoma, možni vzroki simptomov, preteklo ali sedanje zdravljenje, kombo, doziranje in 
trajanje, spremlajnje odstotkov izboljšanja, končno stanje in drugo.  

To bi nam pomagalo, da bomo lahko vključili vaše primere v prihodnje Novice. 

*** POZOR ZDRAVILCI *** 

 Naša spletna stran je www.vibrionics.org. Vključite se v Practitioner Portal z vašo registracijsko številko. Če 

mailto:rsshekhar@aol.in
mailto:trainer1.ker@vibrionics.org
http://www.vibrionics.org/
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spremenite email naslov, nas čimprej obvestite na  news@vibrionics.org.  

 Te novice lahko date vašim bolnikom. Svoja vprašanja pa morajo poslati vam, da dobijo odgovore pa 
tudi za raziskave.  

Om Sai Ram 

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

mailto:news@vibrionics.org

