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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 

Drago zdravilci! 

Ta številka je miljni kamen v dveh ozirih. S to številko smo prispeli v četrto 
leto objavljanja Novic Sai Vibrionike. Prva izdaja je bila septembra 2010. 
Ko je bila pripravljena, sem natisnil kopijo in jo nesel na daršan. Ko sem 
tam sedel, me je brez moje prošnje Swami poklical in vprašal za Novice. 
Pregledal je vse 4 strani, vsako posebej in jih blagoslovil na moje veliko 
veselje. Zavedam se, da se objava teh Novic nadaljuje še danes samo po 
Njegovi Milosti. 

Novice smo sestavili, da bi rešili problem. Leta 2010 so  učitelji Sai 
Vibrionike vodili zdravilce že več kot 16 years. Po vsej Indiji in v 80 drugih 
državah je delovalo okoli 4000 zdravilcev in še več se jih je pripravljalo na 
tečajih vibrionike vsako leto. To je bil problem za nas, osnovno ekipo treh 

ali štirih, čeprav je bil dober: vsako leto se je število zdravilcev vibrionike povečalo. Želeli smo ostati v stiku z 
vsakomer od njih. Poleg tega jim nismo mogli redno pošiljati informacij.  Novice po emajlu so bile dobra rešitev, 
zato smo jih pripravili.  

Skozi čas smo se učili. Na začetku nismo vedeli, kaj zahteva izdajanje Novic vsaka 2 meseca in koga bo Sai 
Baba poslal na pomoč. Tudi nismo vedeli, kako jih bodo sprejeli zdravilci, kako jih bodo uporabljali in kaj so 
želeli videti v njih. Na srečo so nam povedali. Mnogi zdravilci so se javili in ponudili svojo pomoč in znanje. 
Zelo smo hvaležni vsem preteklim in sedanjim pošiljateljem, da so Novice uspešne. 

Novice se zdaj spreminjajo, širimo vsebino o zdravilcih. Spremembe kažejo sedanje poslanstvo Novic. Njihov 
namen je pomagati zdravilcem, da ponudijo najboljšo skrb Sai vibrionike svojim bolnikom; druga naloga je 
stalno izobraževanje in pomoč zdravilcem, da se zavedajo pomena skupnosti. Verjamemo, da kadar nekateri 
zdravilci posredujejo svoje izkušnje in znanje, ta seva spodbuja druge, da odprejo svoje srce, sprašujejo in tudi 
začnejo deliti svoje znanje (start sharing). Posredovanje izkušenj je bistveno, da bo vibrionika napredovala. 
Swami nas uči, kako pomembno je razvijati občutek enotnosti, da bi dosegli družbeni napredek. 

Naša ekipa in učitelji bomo nadaljevali s poučevanjem, kar znamo. V tem procesu pa morate tudi vi igrati svojo 
pomembno vlogo. Zdravilci se lahko veliko naučimo drug od drugega. Sai Ram vibracijsko zdravljenje bo v 

http://vibrionics.org/jvibro/
http://vibrionics.org/jvibro/
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glavnem napredovalo z zbiranjem praktičnega znanja in izkušenj zdravilcev. Z drugimi besedami, bo naloga 
Novic, da služijo kot orodje za poučevanje in sodelovanje. 

Ta izdaja je miljnik še v drugem pomenu. To so zadnje Novice v obliki pdf, ki  smo jo uporabljali  zaradi 
omejitev našega email aparata v Prashantiju. V naslednji izdaji načrtujemo prehod na html web-osnovane 
Novice, da bo njihova vsebina lažje dostopna za zdravilce. Tisti, ki želite Novice tiskati in brati, boste lahko s 
tem nadaljevali. Tisti, ki želijo imeti dostop do vsebine Novic ‘online’, bodo imeli možnost posredne oblike. 
Novice boste lahko odprli na hišnem ali prenosnem računalniku, na tablici ali pametnem telefonu. Članke boste 
lahko brali v kateremkoli redu. Tudi vsebino sedanjih in prejšnjih Novic boste lahko raziskovali. To pomeni, da 
boste lahko uporabili ključno besedo in vsebino in tako pritegnili vse sorodne članke za zdravljenje. Na primer, 
poiskali boste vse primere zdravljenja diabetesa ali pa primerjali uporabo zdravil v vodi hitro in ugodno. 

Ta prehod smo nameravali narediti že v tej izdaji, a je proces prehoda trajal dlje, kot smo predvidevali. Trudimo 
se po naših močeh, a vse se zgodi po Swamijevem času.  

Na koncu vas obveščam o tehnični napaki, da smo nekatere vaše emaile zbrisali, preden sem odgovoril nanje. 
Vsak dan sprejmem več ducatov pomembnih sporočil, zato jih je mnogo izpadlo. Moja navada je, da 
odgovarjam na VSE emaile. Torej če niste sprejeli mojega odgovora, prosim ponovno pošljite vaše sporočilo. 
Opravičujem se za napako. Hvala za razumevanje. 

 Z ljubeznijo služimo Saiju 
 Jit Aggarwal 

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

 Primeri Uporabe Kombov  
1. Rane v ustih 02806...Malezija 

23 marca 2014 je 38-letni moški iskal pomoč za ustne rane, ki jih je imel 15 let. Zdravili so ga več let: 2002-
2004; tudi 2005, alopatski zdravniki (diagnoza herpes simplex, z zdravili anti-virusni Zovirax [Acyclovir] in 

kortikosteroid Prednisolone, z mazilom, 3 mesece; občasno izboljšanje); 2006 
– specialist za uho, usta in grlo (tonsilektomija in vitamini; brez izboljšanja); 
2007-2010, tradicionalna kitajska medicina (brez izboljšanja); in 2011-2014 še 
drugi zdravniki (brez izboljšanja). 

Ranice je imel po vsem jeziku in sluznici v ustih. Jezik je bil zelo boleč. Bolnik 
je lahko jedel samo tekočo ali pol tekočo hrano zaradi te težave. Tudi požiral je 
z bolečino. Zato je bil zelo zaskrbljen. Svetovali so mu, da spije 200-250 ml 
vode, ko vstane zjutraj in da jemlje naslednjo kombinacijo zdravil 2 tedna: 

#1. CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult 
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…5 kroglic raztopiti v 90 ml 
mineralne vode; 5 ml vsakih 6 ur. 

5 aprila se je vrnil, izboljšanje je bilo delno za 5%. Še vedno je imel veliko 
ranic, a manj novih izbruhov. Tudi steroide je jemal. Naročili so mu, da 
podvoji jemanje komba - 5 ml vsake 3 ure naslednja dva tedna, potem naj se 
vrne.  

20 aprila je bilo izboljšanje 40% po številu in velikosti ranic. Bolnik je 
povedal, da se je čas celjenja skrajšal: ranice, ki so se celile 5-7 dni, so zdaj potrebovale le 2 dni. To je bilo 

zaradi vibrionike, ker je bolnik prenehal jemati steroide.  

10 maja so zdravilo spremenili: 
#2. Combo #1 + CC21.8 Herpes...5 kroglic stopiti in v 90 ml mineralne 
vode; 5 ml vsake 3 ure (6TD) 

22 maja je bilo 50-60% ozdravljen. Le nekaj majhnih ranic je bilo še vidnih na 
jeziku, bolnik je lahko jedel gosto hrano, na primer riž brez bolečin pri 
požiranju. Dozo so zmanjšali na TDS. 
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8 junija je bil jezik ozdravljen, izboljšanje ostalih ranic je bilo 80-90%. Bolnik je po 15 letih zopet normalno 
jedel. Svetovali so mu, da nadaljuje zdravljenje in se oglasi, če bi prišlo do poslabšanja. V juliju 2014 se stanje 
ni poslabšalo. 

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

2.  Urinarna infekcija & Diabetes11520...Indija 

Starejši moški (80), ki je jemal vibracijska zdravila za diabetes (glejte spodaj), je prosil za zdravljenje znakov 
cistitisa 17 julija, 2014. Imel je vročino 102° F (38.9° C), gnojne celice v urinu 80-100/hpf. Pred tem je en teden 
pogosto hodil na vodo, ob tem je imel pekoče bolečine in urinsko inkontinenco. 30 let je imel tudi kronično 
konstipacijo in diabetes (38 let). 

Za akutne znake so mu dali: 
#1. NM21 KBS + NM36 War + SM27 Infection + SR456 Bladder (Urinary) + SR536 Urethra + CC10.1 
Emergencies…TDS 

22 julija, po 5 dneh jemanja komba, je sporočil izboljšanje za 50%. Ni imel več pekočih bolečin, ko je uriniral; 
vročina je minila in temperatura je bila normalna. 

26 julija je bolnik sporočil izboljšanje za 99%. Ni imel več pogoste potrebe po uriniranju, urin je lahko 
zadrževal, gnojne (puss) celice so bile normalne 3-4/hpf. 

Ta bolnik se je decembra 2012 začel zdraviti za tip 2 diabetesa. Bolezen je bila v družini. Mati, vsi bratje in 
sestre so bili diabetiki. Diagnozo je dobil leta 1982 in je začel alopatsko zdravljenje z 42 leti. Jemal je Volibo M 
0.3mg tablete BD in Ozomet PG 2 tableti TDS, a je še vedno imel sladkor 185-200mg/dL. Dali so mu: 
#2. CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…TDS 

Po 11 mesecih in 2 tednih vibro zdravljenja se je njegov sladkor znižal na 80-120mg/dL. Zdravnik je znižal 
zdravilo Ozomet na BD.  

Marca 2014, ko je zdravilec zaključil tečaj za  SVP, je spremenil zdravilo: 
#3. NM6 Calming + NM21 KBS + NM36 War + NM63 Back-up + BR2 Blood Sugar + SM5 Peace and Love 
Alignment + SM17 Diabetes...TDS 

Konec julija 2014 je alopatski zdravnik znižal zdravila za 50% prvotne doze in bolnik je nadaljeval z vibrioniko. 
Bolnik je zelo rad jedel sladice in kozje meso. Vsak dan je imel sladico, a njegov sladkor je bil samo 110mg/dL 
( na tešče).  

Bolnikovo pričanje ( testimonial): 
“Star sem 80 let in imam diabetes ter močno urinsko infekcijo. Že eno leto jemljem vibracijska zdravila. Moj 
diabetes je pod nadzorom, zdravnik je alopatsko zdravilo zmanjšal na polovico. Po 10 dneh se je urinska 
infekcija (80-100 gnojnih celic) normalizirala (3-4celice) in pekoča bolečina pri uriniranju je popustila. Moje 
splošno zdravje je boljše. Hvala za učinkovito zdravljenje”. 

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

3. Odvisnost od marihuane 02758…Rusija    

Mladi par, 25-letni moški in 24-letna ženska, sta močno kadila marihuano. Razumela sta, da je to slabo za njiju 
in sta hotela opustiti, nista pa imela volje ali sposobnosti za to. Ker sta bila še mlada, še nista imela akutnih ali 
kroničnih simptomov. Ko sta začela zdravljenje v začetku julija 2013, je moški kadil 4 leta in ženska 2 leti. Nista 
imela drugega zdravila, samo vibrioniko. Dali so jima: 
#1. CC15.3 Addictions + CC17.2 Cleansing…TDS 

Že po prvem dnevu zdravljenja je moški bil več dni brez kajenja. Po enem mesecu je moški sporočil 50% 
izboljšanje; ženska 25%. Ko sta končala zdravilo iz stekleničke, sta se počutila osvobojena odvisnosti. Brez 
posveta z zdravilcem sta prenehala jemati zdravilo. Navada pa je ostala, zato sta morala zopet sprejeti 
zdravljenje septembra 2013. Dali so jima: 
#2. CC15.2 Psychiatric disorders…TDS 

Moški je popolnoma ozdravel – ne kadi več in ne prenaša vonja po cigaretah — ženska pa za 95%. Kadar je 
pod stresom, še včasih kadi, a nikoli marihuane. 
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Opažanje zdravilca:  
“Ko sta bila nekaj časa brez droge, sta začela hoditi v skupino ISKCON (International Society for Krishna 
Consciousness). Po Bhagawanovi milosti sta premagala zasvojenost z drogo in se obrnila k Bogu ter začela 
sodelovati v projektih seve! Hvala Tebi, Bhagawan za tak čudež, ki  nas vse spodbuja!” 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
4. Kap in črevesna infekcija psa 00829...Australija in Južna Afrika  

V ponedeljek zjutraj junija 2014 je zdravilka opazila, da je nekaj narobe z njeno psico  (Deedee). Žival je malo 
bruhala in težko hodila. Peljali so jo k veterinarju. Rekel je, da je psica imela kap, verjetno zaradi starosti (15 
let). Imela je tudi vnetje prebavnega sistema, ki ga je lahko dobila zaradi okužene kosti, ki jo je prej imel 
sosedov pes. Psici so dali kortizon (2 tableti BD) za dva dni za oteklino v možganih in antibiotik (1 tableto BD) 
za 3 dni proti infekciji. Zdravilka je takoj dala tudi vibrioniko. Prvi dan: 
#1. CC3.5 Arteriosclerosis + CC18.4 Paralysis…vsako uro 

Drugi dan je psica dobila zdravilo vsaki dve uri, poleg tega pa še dodatni kombo za infekcijo in oteklino: 
#2. CC9.2 Infections acute…vsaki dve uri 

Tretji dan je psica dobila ista zdravila (#1 in #2) 6TD. Veterinar je rekel, da bo kortizon pospešil apetit psice 
tretji dan, a se to ni zgodilo. Psica ni hotela ne jesti ne piti. Kadar je poskusila hoditi, je padla. Zato je kar 
ležala. Tisti večer je zdravilka peljala psico k drugemu veterinarju, ki je rekel, da je psici morda slabo zaradi 
nenadzorovanih hitrih gibov oči. Zato je zdravilka prenehala dajati psici kortizon in antibiotik in ji je pripravila 
dodatno zdravilo: 
#3. CC4.10 Indigestion…6TD 

Četrti dan je psica začela normalno hoditi, le glavo je imela povešeno. Pojedla je celo posodo mačje hrane in 
zopet pila vodo. Peti dan je zdravilka prenehala dajati zdravilo #3, nadaljevala je prvi dve #1 & #2,  6TD do 
konca tedna, TDS naslednji teden ( 8 -14 dan) in potem OD še en teden (17-22 dan). Zdravje psice je 
napredovalo. Okoli en mesec po kapi je psica lajala, se igrala in tekala normalno. Bila je zopet taka kot prej, le 
njena glava je ostala malo nagnjena. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
5. Slab vid (luknja v makuli) 02799…Velika Britanija 

Moški 57- let je prišel k zdravilcu 14 avgusta 2013 zaradi slabega vida. Z desnim očesom ni videl nič. Z levim 
očesom je videl le 30%, ker je imel luknjo v osrednjem delu retine (a lamellar macular hole). Njegov očesni 
zdravnik je rekel, da bo oslepel, če se luknja ne bo zaprla. Zdravniško terapijo za oko je imel eno leto, 
izboljšanje je bilo le za 10%. Dali so mu: 
CC7.1 Eye tonic + CC7.2 Partial Vision + CC7.4 Eye defects + CC7.5 Glaucoma + CC10.1 Emergencies + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS za 2 tedna, potem TDS.  

17 sept, 2013 je imel bolnik pregled pri specialistu - OCT (optical coherence tomography). Luknja v makuli je 
bila popolnoma zaprta. Od takrat je bolnikov vid mnogo boljši. Zdaj ima tudi občutek in solze v desnem očesu, 
česar prej ni bilo. Oktobra 2013 je nadaljeval zdravljenje z gornjimi kombi TDS. 

Bolnikova izjava (email zdravilcu  30 septembra, 2013): 
“Zadnji izvid je omenjal luknjo v lameli, a danes je  OCT pregled pokazal zaprto luknjo. K vam sem prišel 14 
avgusta in od takrat jemljem vibracijski kombo, tudi po drugem pregledu z OCT. Prepričan sem, da so 
vibracijske kroglice ozdravile moje oko. 

V to zdravljenje imam popolno zaupanje in jemljem zdravilo še naprej, ker verjamem, da se mi bo povrnil tudi 
vid na desnem očesu. Najlepša hvala (Many Thanks)”. 

Opomba zdravilca:  
“Imel sem več takih primerov, posebno z glavkomom in z drugimi težavami bolnikov, a po Swamijevi molosti so 
bili rezultati dobri”. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
6. Ugriz insektov in rane 11176…Indija 

25 let je imel 55-letni moški po piku insektov rane na rokah, iz katerih je tekel gnoj. Pred 20 leti je njegova 
mama umrla zaradi ugriza kače in ta moški je kačo ubil. Dolgo trajajoče rane je povezoval s tem dogodkom. 
Alopatska zdravila niso pomagala. Prišel je na tabor februarja 2013 in so mu dali: 
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#1. CC21.4 Stings & Bites…TDS 

Po enem mesecu je dobil artritis, zato so spremenili kombo: 
#2. CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.4 Stings & Bites…TDS 

Po 4 mesecih so se rane začele celiti in nastopilo je izboljšanje za 25%. Po 7 mesecih se je stanje popravilo na 
75%, po 8 mesecih pa na 95%. Bolnik je nadaljeval z zdravljenjem do 100% ozdravitve. 

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

7. Boleče uho 00609…Italija  

Neki večer je tega zdravilca (58 let) začelo boleti desno uho, ko je šel spat. Po 10 minutah je bolečina postala 
nevzdržna. Vstal je in začel iskati po knjigi homeopatije. Opazil je, da se je bolečina olajšala, ko je hodil, in 
poslabšala v mirovanju. Potem je pomislil na Rhus Tox, ki zdravi take bolečine. Pripravil si je: 
SR311 Rhus Tox (200C) 

Vzel je dve kroglici in po 5 sekundah je bolečina ponehala. 

Opomba zdravilca: “Včasih najdemo rešitev problema z intuicijo in srečo”.  

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

8. Herpes Zoster 00523…Belgija  

Ženska (63) ima pogosto ranice zaradi prehlada. Dajo ji: 
SR261 Nat Mur…TDS  

To zdravilo takoj olajša stanje in pospeši osušitev ter celjenje ranic. Če se pojavi srbenje, takojšnja uporaba 
soli Nat Mur prepreči, da bi se ranica odprla. 

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

 Nasveti Zdravilcev  
 Življenje z elektroniko 

Uporaba folje kot varovalo proti sevanju prenosnega telefona (cell phone radiation) 01644…ZDA 

Aluminijsko foljo imam okoli škatle 108 kombov in tudi pri dajanju zdravil, ker ima večina ljudi pri sebi 
telefon. Po uporabi folje sem opazil, da ima luknjice, če jo pogledam proti luči. V taki folji je telefon zvonil, ko je 
kdo poklical, v novi folji pa ne. Poskusil bom kupiti novo (heavy duty foil) foljo, da vidim, če bo trajala dalj časa. 

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

Higiena spanja za učence 11483…Indija 

Učenci in študentje imajo pogosto glavobol in slabo spijo. Poleg zdravil jim svetujemo, da postavijo telefone in 
računalnike vstran od postelje, kadar spijo. 

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

 Profili zdravilcev   
Profil zdravilke in izkušnje iz Gurgaon-a, Haryana, Indija 11483…Indija 

Zdravilka 11483...Indija. Živim v Gurgaonu. Imam diplomo iz znanosti (Bachelor of Science). Od junija  2011 sem 

zdravilka vibrionike. Potem sem postala SVP decembra 2012. Do sedaj sem zdravila 
več kot 2,500 bolnikov. Uspešno sem ozdravila primere: Diplopio (dvojni vid), zlome, 
gangrene, benigne tumorje, astmo, leukodermo, zbadanje v peti, neplodnost, 
leukorejo, žolčne kamne, vnetje sinusov, migreno, kožne bolezni (ekcem) in imela 
dobre izide z uporabo antikemoterapije pri bolnikih z rakom. 

 
Odkar delam to sevo, sem postala bolj sočutna, ponižna in potrpežljiva v vsakdanjem 
življenju. Počutim se boljša oseba kakor pred tem. Ugotovila sem, če več dam, se mi 
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več povrne. V očeh bolnikov vidim ljubezen in spoštovanje in to me gane. Ko delam sevo, imam božanski 
občutek in to me vodi bližje k Swamiju. 

Vsakih 14 dni imamo v Gurgaonu medicinske tabore, kjer sodelujemo zdravilci vibrionike in alopatski zdravniki. 
Kronične bolnike peljemo v bolnišnico na preglede in potem imajo zdravljenje skupaj z vibracijskimi zdravili. 

Opisujem dva primera mladih bolnikov iz taborov (medical camps): 
#1. 5-letni deček je imel nesrečo, ko je prečkal cesto. Dobil je poškodbe lobanje in nekaj šivov. Po 10 dneh 
zdravljenja je zdravnik opazil, da ima deček levo roko negibno in je predlagal MRI. Dečku sem dala: 
CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC18.5 Neuralgia...TDS 

Naslednji dan je zdravnik obiskal bolnika in ugotovil, da je bila roka 50% boljša kot prejšnji dan in pregled MRI 
ni bil potreben. Otroka so poslali domov. Čez dva dni sem klicala dečkovega očeta, da bo otrok potreboval 
fizioterapevtske vaje za ozdravitev roke, a oče je rekel, da je roka  100% ozdravela. 

#2. 15-letni fant je imel psoriazo dve leti, ko je prišel na medicinski tabor. Kljub alopatskim in homeopatskim 
zdravilom se stanje ni izboljšalo. Dala sem mu to zdravilo, da ga jemlje ustno in v vodi nanaša na kožo: 
CC21.2 Skin infection + CC21.10 Psoriasis...TDS 

Po 15 dneh je bilo stanje 60% bolje in deček je bil srečen. Nadaljeval je s tem zdravilom še dva tedna in 
izboljšanje je bilo 90%. Fant je še nadalje jemal zdravilo vibrionike.  

Osebna anekdota  

Dodajam še osebno izkušnjo. Zdravila sem nekaj bolnikov s TB. Vsakič, ko sem jih peljala na pregled, so bili 
zdravniki začudeni, da se nihče ni pritoževal o slabosti, bruhanju in pekoči bolečini. Njihov LFT (test delovanja 
jeter) je bil vedno normalen. Zadnja bolnica je bila ženska 45 let. En del njenih pljuč je bil popolnoma vnet 
(infected). Po 2-3 dneh jemanja alopatskih zdravil je dobila hudo slabost, bruhanje in pekočo bolečino. Začela 
je jemati vibracijska zdravila in stranski učinki so prenehali. Na pregledu čez en mesec je imela zopet slikanje 
in rezultat je bil čudovit. Samo majhen del pljuč je bil še vnet, vse ostalo je bilo čisto. Zdravnik je vprašal, če je 
imela kakšne težave z zdravilom. Pogledala me je in odgovorila: “Ja, gospa mi je dala nekaj kroglic in 
problemov ni bilo več”.                                           

Predstavitev skupine iz Gurgaona 

Predstavljam še druge zdravilce iz naše vibracijske skupine in njihove izkušnje: 

Zdravilka 11482...Indija. Sem gospodinja. Opravila sem tečaj AVP v Sai centru v New Delhiju 
leta 2011. Od takrat opravljam to zdravljenje.Dekle 17 let je imela kurja očesa in glivično 
vnetje na stopalih že tri leta. Dala sem ji naslednji kombo za en teden in ji svetovala, da 
ima čiste noge: 
CC21.1 Skin tonic + CC21.5 Dry Sores…TDS 

Po enem tednu se je stanje izboljšalo za 75%. Po 6 tednih je bila ozdravljena. 

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

Zdravilec 11966...Indija. Vibrioniko uporabljam od aprila 2014. Sem IT inženir in delam v podjetju za ‘software’ v 
Delhiju. Vibrioniko sem spoznal kot bolnik na enem izmed taborov v Gurgaonu. Takrat 
sem imel depresijo. Vzel sem vibracijska zdravila in ozdravel. Potem sem opravil tečaj 
in začel delati  sevo. Trije zdravilci vibrionike delamo skupaj. Vsako drugo nedeljo 
imamo zdravilski tabor v različnih krajih mesta Gurgaon. Po Swamijevi milosti dajemo 
vibracijska zdravila.  

Na začetku sem bil živčen, kako izbrati pravilno zdravilo za različne težave. A starejši 
zdravilki 11483 & 02859 sta mi olajšali delo. Vsakič, kadar dajem nekomu zdravilo, se 
počutim za en korak bližje Swamiju. Ob tej sevi imam čudovit občutek. 

V nekem primeru sem zdravil kronično zaprtje pri dečku 2 let. To težavo je imel že eno leto. Alopatska zdravila 
niso pomagala, problem se je ponavljal. Dal sem mu: 
CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation + CC4.10 
Indigestion...TDS 
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Ta kombo sem pripravil v 200ml vode in jemal je po 5ml. V 3 dneh je zaprtje minilo. To zdravilo je jemal še 2 
tedna. Potem sem dozo zmanjšal na OD, da se stanje ne bi ponovilo.  

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

Zdravilka 11968...Indija. Opravila sem ‘AMIE’ in delala kot knjižničarka v Chinmaya Vidyalaya 9 let. Lani sem se 
preselila iz Hyderabada in se tukaj povezala s Sai družino ter sodelovala v zdravilskem 
taboru. V mojem primeru je bil to velik čudež, ker sem že 20 let služila v Sri Sathya Sai 
Seva organizaciji v Hyderabadu, a s prihodom v Gurgaon se je to zelo spremenilo v 
primerjavi s prejšnjim delom.  

V kampu sem spoznala to starejšo zdravilko 11483...India, ki je z Vibrioniko pomagala 
bolnikom skupaj z alopatskimi zdravniki. Na začetku sem bila zmedena. Prevzelo me je, 
ko sem videla ta božanski blagoslov, saj so vsi ozdraveli. Želela sem pomagati in postati 
vir radosti. Hvaležna sem tej zdravilki, ker me je vodila do koordinatorja v Delhi-NCR, da 
sem lahko opravila tečaj vibrionike po internetu. S pomočjo drugih zdravilcev opravljam 

sevo od aprila 2014. 

Z veseljem posredujem dva izredna primera: 
#1. Moja prva izkušnja je bilo zdravljenje zasvojenosti. Moški 36 let je želel končati svojo zasvojenost z 
žvečenjem tobaka in betlovega lista, ki jo je imel iz najstniških let. To je bila dolgotrajna navada, zato sem mu 
najprej razložila posledice. Potem sem mu dala: 
CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC15.3 Addictions...TDS 

Zdravilo sem mu naredila za 15 dni, ampak že drugi dan je moški izgubil željo po tobaku in betlu in popolnoma 
prenehal oboje. Svetovala sem mu, da jemlje zdravilo še en teden. Potem sem dozo zmanjšala na OD za en 
teden in ozdravel je 100%. 

#2. Drugi primer je bil moj osebni problem. Nekega meseca sem imela podaljšano in neprestano menstrualno 
krvavitev 22 dni, zato sem jemala: 
CC8.1 Female tonic + CC8.6 Menopause + CC8.8 Menses irregular + CC12.1 Adult tonic…TDS 

Po dveh dneh je bilo malo bolje. A tretjega dne je bil čudovit učinek, ko sem pogosto jemala  dozo istega 
zdravila in sem kroglice raztopila v vodi. Krvavenje je prenehalo takoj. Še en dan sem vzela zdravilo v vodi, 
potem pa kroglice TDS še dva dni kot preventivo.  

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

Zdravilka 11380...Indija. Želim predstaviti mojo izkušnjo z uporabo vibrionike 
za gojenje zelenjave. 

Bottle gourd (Loki) – buča v obliki steklenice: 
Imamo tlakovano dvorišče, kjer je prostor okoli 18’ 
X 15’ namenjen za gojitev zelenjave. Odločila sem 
se za bučo ‘loki’. Pripravila sem tonik za rastline, 
skupaj s kombom proti glivicam: 
CC1.2 Plant tonic + CC21.7 Fungus, 5 pilul v 
vedru vode 

S tem sem rastline zalivala enkrat na dva tedna. 
Tudi pogovarjala sem se z njimi, se dotikala 

mehkih listov, pela “Sairam” in jim z ljubeznijo rekla, da dajo najboljši 
pridelek. 

Sadike so hitro rasle in začele delati plodove. Iz semena, ki sem ga 
posejala v sredini aprila 2014, smo dobili plodove konec maja 2014. Buče 
so zrasle dolge in mehke.  

Naši sosedje so buče redno opazovali in začeli spraševati, zaradi katere skrivnosti so rasle tako hitro in tako 
dolge? Nekatere buče so bile 62 do 70 cm dolge in zelo mehke, kakor kažejo slike. Ko sem eno bučo nežno 
zarezala z mojim nohtom, je šel nohet skozi kožico in sok je začel iztekati! 
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Zrele buče sem dala vsem sosedom in 
prijateljem. 

Pozneje so povedali, da so bile jedi iz mehke 
buče okusne.  

Povedala sem jim o rastlinskem toniku in 
vibrioniki.Po tem sem dala kombo nekaj 
ženskam in so ga uporabile na svojih 
zelenjavneh vrtovih. 

 
 

Redkvice, repa in špinača (Palak) 

Z vibrioniko sem gojila tudi redkvico, repo in špinačo v svojem vrtu. Pripravila sem enak kombo: 
CC1.2 Plant tonic + CC21.7 Fungus, 5 pilul v vedru vode. Zalila sem jih enkrat na mesec in pela 

“Sairam”. Nekaj tekočine sem shranila in rastline poškropila enkrat tedensko. Vedno sem se z njimi 
pogovarjala. 

Špinača je zrasla široka in zelo zelena (spodaj, levo). Repa je bila debela in je rasla v šopih (sredina). 
Redkvice so bile mehke in dolge, nekatere do 42 cm (desno). Surove redkvice so imele okus kot mehek kokos. 
Vsem, ki so jih poskusili, so bile všeč.  

Zelenjavo sem razdelila in vsi 

smo uživali jedi iz bio zelenjave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Kotiček Za Odgovore 

1. Vprašanje: Če ne morem dobiti etil alkohola, ali lahko uporabim metilnega, ki ga povsod dobimo? 

Odgovor: Ne, ker je metilni alkohol strupen za notranjo uporabo; enak je alkoholu za masažo. Uporabiti 
moramo etilnil alkohol - 96% čist. Če tega ni, lahko začasno vzamete čisto pijačo, kakor sta džin in vodka.  

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

2. Vprašanje: Če najdem dobro zdravilo s pomočjo strojčka, ali ga lahko dodam primernemu kombu v moji 
škatli 108CC?  

Odgovor: Škatlo 108CC ves čas dopolnjuje naša raziskovalna skupina. Zato je vaša informacija o uspešnih 
zdravilih pomembna za razvoj vibrionike. Tako zdravilo lahko dodate kombu, ki ga pripravljate za 
posameznega bolnika. Predlagam, da ne dodajate zdravil v škatlo CC box, ker naša skupina preverja 
različne vidike zdravila, preden ga doda v splošni kombo. Priporočamo, da vsi zdravilci dopolnijo svojo 
škatlo vsaj vsaki dve leti. Povežite se s krajevnim koordinatorjem, če pa prihajate v ašram, nas obvestite po 
emajlu, da se dogovorimo.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3. Vprašanje: Če bolnik želi, da potenciramo njegovo homeopatsko zdravilo, ker bolj verjame v vibrioniko ali 
pa iz ekonomskega razloga, katero potenco naj uporabimo - 200C? 

Odgovor: Če je potrebno potencirati homeo zdravilo, to naredimo po prvotni potenci zdravila. Če pa bolnik 
bolj verjame v vibrioniko, je bolje, da mu razložimo o vibracijah in pripravimo primerno vibro zdravilo.  

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

4. Vprašanje: Opažam, da zdravilci omenjajo odstotke izboljšanja za simptome v svojih primerih. Kako 
ocenijo take vrednosti? 

Odgovor: Te številke dobijo od bolnikov in morda niso natančne, so pa dobro vodilo in služijo našemu 
namenu. Pogosto to ni lahko in šele po daljšem razgovoru z bolnikom uspemo dobiti to informacijo. 

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

5. Vprašanje: Nekateri bolniki so sporočili padec krvnega sladkorja potem, ko vzamejo večerno dozo CC6.3 
Diabetes, kadar jemljejo TDS. Prosim za nasvet, kako naj nadaljujemo zdravljenje diabetesa.   

 Odgovor: Odvisno je od tega, če bolnik jemlje tudi alopatsko zdravilo. Ker ima večina diabetikov neko 
medicinsko zdravilo, bodite previdni. Začnite z OD in postopno dvigujte do TDS. 

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

6. Vprašanje: Ali bi moral zdravilec nadaljevati z vibro zdravili pri bolniku, ki mu je zdravnik rekel, da nima več 
raka? 

 Odgovor: Da, ker moramo vibracijska zdravila postopno zmanjševati; zato dajte naslednje: 

CC2.1 Cancers – all + CC2.3 Tumours & Growths (če je potrebno) + kombo za specifični telesni 
del…OD 4 tedne in potem OW 4 tedne. Potem dajte SAMO *CC2.1 Cancers – all…eno dozo mesečno 6 
mesecev, potem eno dozo vsake tri mesece eno leto. Končno pa eno dozo na leto še 7 let. 

*CC2.1 Cancers – all bi morali jemati kot preprečevanje vsi ljudje, pri katerih so imeli starši ali stari starši 
raka in novi bolniki, ki so ozdraveli po raku…OW  4 tedne, eno dozo mesečno 6 mesecev, potem eno 
dozo na 3 mesece za eno leto. Potem še enkrat letno dozo 7let.    

Opomba: Bolnik ne sme jemati drugih vibracijskih zdravil tri dni prej in tri dni potem, ko je vzel katerega od 
gornjih kombov. 

*Če imate SRHVP strojček, pripravite namesto CC2.1 Cancers – all tale kombo: BR4 Fear + SM1 
Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SR282 Carcinosin CM.  

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

 
 
 
 
 
 
 

Božanske Besede Najvišjega Zdravilca  
“Telo je začasno bivališče, ki ga ogrožajo vse vrste bolezni in poškodb. Vendar je to telo tudi čoln, ki 
nas edini lahko pelje čez ocean življenja ali Samsaro. Ta čoln mora biti urejen in nam služiti. Naše 
pozornosti ne sme motiti več časa, kakor je potrebno za vzdrževanje telesa. Uporabljamo ga za to, da 
olajšamo bremena drugih in ne sme postati breme za nas. Služiti bi moralo drugim in ne pričakovati 
uslug od njih”. 

...Sathya Sai Baba, Love All, Serve All, Help Ever, Hurt Never, Knjiga ob obletnici Sathya Sai Babovega 80 rojstnega 

dne, 2005 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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“Pislužite si dobro ime v družbi. Naj bo Seva vaš moto. Služenje je najbolj pomembno. Pomaga 
pospeševati ponižnost in razvijati Enost človeštva. Širjenje te Enosti bi moralo postati vaš cilj 
življenja”.   

...Sathya Sai Baba, Love All, Serve All, Help Ever, Hurt Never, Knjiga ob obletnici Sathya Sai Babovega  80 
rojstnega dne, 2005 

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

Obvestila 

Predvidene delavnice 

 Indija Kasargod, Kerala: AVP Tečaj 27-28 September 2014, pokličite Rajesh Raman na 8943-351 524 ali 
po emailu trainer1.ker@vibrionics.org 

 UK London: Srečanje vseh zdravilcev 14 September in AVP Tečaj 27-28 September 2014, pokličite Jeram 
na 020-8551 3979 ali po emailu jeramjoe@gmail.com 

Vsi zdravilci: Če pripravljate delavnico, nam sporočite podatke na: 99sairam@vibrionics.org 

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

 Posebno Obvestilo Urednika  
Julija 2014, je Souljourns objavil dvodelni intervju Teda Henryja o Dr in gospe Aggarwal, ki je potekal januarja 
2013. Več tisoč ljudi je gledalo intervju na http://vimeo.com/souljourns in vibro skupina je sprejela več sto 
vprašanj posameznikov, ki iščejo naslove zdravilcev na svojem področju ali pa želijo postati zdravilci tudi sami. 
Če niste gledali videov, mislimo, da jih boste radi gledali skupaj s svojimi bolniki. Najdete jih na kanalu Sai 
Vibrionics YouTube Channel na teh linijah: 

 Prvi del: www.youtube.com/watch?v=Pkc88avcYNQ  Osebne izkušnje Aggarwalov s Sathya Sai Babo. 

 Drugi del: www.youtube.com/watch?v=fNzC6XxLH50  Še več izkušenj Aggarwalovih in tudi o vibrioniki. 

Naš video What is Vibrionics? (Kaj je vibrionika) je imel do sedaj preko 4,000 gledalcev. Lahko si ga ogledate 
na www.vibrionics.org in uporabite zvezo (link) na dnu strani  ‘homepage’.  
 

 Pomembno: Pozor vsi zdravilci  

 Mnogi primeri, ki jih prejmemo, so odlični, a jih ne moremo objaviti. Manjkajo bistvene informacije, 
ki jih lahko da samo zdravilec. Zato vas PROSIMO, da nam sporočite naslednje podatke:  

 Starost bolnika, moški/ženska, začetek zdravljenja, seznam akutnih in kroničnih znakov, trajanje  
znakov, možni vzroki kroničnih znakov, preteklo ali sedanje zdravljenje, kombo, doziranje in 
trajanje jemanja, časovno izboljšanje v odstotkih, končno stanje in druge pomembne  informacije.  

 Tako bomo lahko vaše primere vključili v naše Novice.  

 Naša stran je www.vibrionics.org. Potrebujete vašo registracijsko številko, da vstopite v  Portal zdravilcev. 
Če spremenite vaš email naslov, nam čimprej javite na news@vibrionics.org .  

   Te Novice lahko pokažete bolnikom. Svoja vprašanja morajo poslati vam, da dobijo odgovore.  

Om Sai Ram 

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