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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 

Ob uvedbi novega stila novic 
Ob  posebni priložnosti proslave 89 rojstnega dne našega dragega Gospoda, Bhagawan Sri Sathya Sai 
Babe, z veseljem in ljubečim služenjem pošiljamo te novice Sai vibrionike. Swamiju smo hvaležni za  
blagoslov  te nove različice. Kot  izvajalci vibrionike pokažimo našo predanost Babi in se ponovno odločimo za 
služenje nesrečnim in bolnim s čisto ljubeznijo. 

To je uvodna izdaja v obliki html formata. Ta nova oblika omogoča bralcem iskanje primerov po temah. 
Trenutno deluje tako iskanje samo za vsebino te številke novic. V prihodnje bomo razširili možnost 
iskanja besed in vsebin po vseh prejšnjih izdajah novic . To bo vzelo dalj časa, zato vas prosimo za 
potrpežljivost. Iskreno upamo, da bodo novice zaradi te novosti dostopnejše in koristnejše. 

Mnogi posamezniki so sodelovali v razvoju  prenovljenih novic in so prispevali gradivo. Vsem se zahvaljujemo za 
ljubeče služenje. Upamo, da bodo aktivni zdravilci dobili pogum in nam poslali svoje primere ter drugo gradivo za 
pregled (Prosimo, preberite navodila za primere spodaj v obvestilih.). Pričakujemo, da se bodo ob Swamijevem 
vodenju novice razvijale še naprej. 

Po branju te izdaje si želimo, da nam pošljete vaše pripombe in članom naše skupine poveste, kaj mislite o novi 
obliki novic. Veseli bomo vaših mnenj. Pišite mi naravnost na naslov  news@vibrionics.org. 

Nova serija naprednih poučnih člankov in novi oddelek novic 
Upamo, da vas bodo novice Sai Vibrionike podpirale pri vašem delovanju in vam pomagale graditi 
občutek skupnosti med zdravilci. Naš cilj je, da vam pomagamo najti najboljši način za ljubečo skrb do 
vaših bolnikov. Za to imamo dve obvestili. 

Kot prvo bomo začeli v tej izdaji objavljati članke z nadaljnjimi informacijami za podporo pri zdravljenju 
vaših bolnikov. Te članke bomo objavili v novicah in v predalu vibrionike (website). Izhajale bodo 
občasno. 

Ti članki bodo pokrivali teme, ki so pomembne za vse zdravilce in me pogosto sprašujete za pojasnila. Te 
teme so preveč obširne, da bi o njih pisali v kotičku za vprašanja.  

Namen teh člankov je, da obnovimo, dopolnimo in posodobimo dosedanje informacije za zdravilce. 

http://vibrionics.org/jvibro/
http://vibrionics.org/jvibro/
mailto:news@vibrionics.org


2 

Zato vam svetujem, da vsak zdravilec skrbno prebere te članke. 

Prvi članek je o dozi in doziranju. Postavljen je na stran vibrionike v skupini Resources Library, pod 
naslovom Books, Videos and Articles. TA članek je namenjen samo zdravilcem. Dostop imate na  
www.vibrionics.org , tako da se prijavite. 

Drugič – dodajamo novo poglavje v novicah kot dodatek (In Addition). To je zadnji del novic. Ta del bo 
imel različne teme, tudi informacije, ki negujejo skupnost Vibrionike. Zdravilci živijo v različnih krajih, a 
zemljepisna delitev ne pomeni ločitve med srci. 

Temu primerno naš prvi dodani članek prihaja od učiteljice koordinatorke v ZDA in Kanadi 
01339…USA

, ki 
razlaga, kako se povezuje z zdravilci v svoji regiji, jih spodbuja k spraševanju in učenju med seboj. To je 
dober primer povezovanja zdravilcev. So še drugi načini, ki lahko koristno delujejo na vašem področju. 
Pomembno je, da imajo zdravilci pomoč za svoja vprašanja in da se učijo od bolj  izurjenih  zdravilcev, vse v korist 
bolnikov. To poročilo daje zdravilcem odlično priložnost, da razmišljajo, kako bi se povezali z drugimi zdravilci 
na svojem področju in s tem o možni koristi satsanga v nejavnem prostoru. 

Kaj je  Sai Vibrionika? 
Veseli me tudi, da smo ob proslavi Babovega 89 rojstnega dne, 23 novembra, izdali video Kaj je vibrionika  
( What is Sai Vibrionics), Sai Ram vibracije za zdravljenje, v 13 jezikih skupaj z angleščino. Video je bil 
prvič prikazan na prvi mednarodni konferenci v Puttaparthiju januarja letos. Novi prevodi bodo kmalu 
dostopni na strani vibrionike in našli jih boste na www.vibrionics.org. 

Nasveti za zdravje 
Na koncu vam še priporočam dober članek, ki so ga pred kratkim objavili na Radio Sai, Value of 
Vegetarianism (Vrednost vegetarianstva) – prvi in drugi del na 
http://media.radiosai.org/journals/vol_12/01OCT14/Vegetarianismpart01.html. 

Članek predstavlja osnovne nauke Sathya Sai Babe o pomenu vegetarianizma. Našteva tudi 
negativne učinke za človekovo zdravje in ekologijo, ki jih povzroča uživanje mesa. Priporočam, da 
preberete ta članek in ga pošljete bolnikom, ki bi lahko izboljšali svojo prehrano. 

Z ljubeznijo služimo Saij 
Jit Aggarwal 

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

 Primeri uporabe kombov  

1. Rak pankreasa 10251...India 

Starejša gospa iz ZDA (80) je dobila hude bolečine v trebuhu in je izgubila apetit. To je trajalo skoraj eno leto. 
Medtem ko je bila na obisku pri hčerki v Mumbaiju  februarja 2014, je opravila medicinski pregled. Testi so 
pokazali adenocarcinom (rak pankreasa) stopnje IIB. Velikost: 5 x 2.6 cm, z metabolično dejavnostjo 3.3. Tega 
niso mogli operirati. Imela je 19 obsevanj in ustne kemoterapije. Po zdravnikovem  mnenju  bi upočasnitev 
raka bil najboljši izid take terapije, da bi se metabolično delovanje zmanjšalo na 1.5, a prognoza je bila slaba. 
Po tem zdravljenju se je bolnica počutila  depresivno in zelo slabo. 

Takrat so ji dali: 
CC2.1 Cancers-all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.7 Gallstones + CC12.1 
Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD 

Po enem mesecu jemanja vibracij je zopet dobila zaupanje in vrnila se ji je moč. Pekoči občutek v trebuhu se 
je zmanjšal in julija 2014 se je počutila normalno. 

Takrat so naredili test PET-CT. Rezultat je bil veliko izboljšanje. Tumor se je skrčil in metabolična dejavnost je 
bila na ničli. Ko se je vrnila v New York, je imela še en pregled CT, septembra 2014. Tudi ta je pokazal konec 
metabolične dejavnosti. Avgusta je dobila diagnozo tip 2, Diabetes in je dobila ustna zdravila, ki so bolezen 
nadzorovala. Oktobra je imela tretji CT test, ki je potrdil, da ni bilo več metastaz v preostalem tkivu. Ob tej dobri 
novici so ji zdravniki rekli, da ne potrebuje več pregledov na dva meseca, ampak manj pogosto. Oktobra je še 
nadaljevala z jemanjem vibracij QDS. 

http://vibrionics.org/jvibro/
http://www.vibrionics.org/
http://media.radiosai.org/journals/vol_12/01OCT14/Vegetarianism-part-01.html
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Izjava bolnice: Ženska je zelo srečna in prepričana, da je ozdravela s pomočjo vibracij. Zato je hvaležna 
Swamiju za njegovo veliko milost. 

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

2. Astma 02799...Združeno kraljestvo 

62-letna ženska je prosila za zdravljenje hude astme, ki jo je imela več kot 40 let in je uporabljala steroidni 
inhalator 3 do 4 – krat dnevno. 

Zdraviti se je začela 1 aprila, 2014: 
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Emotional & Mental tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory 
allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...QDS za 
en mesec, potem TDS. 

Po 4 tednih je sporočila, da se počuti 50% bolje in je uporabljala inhalator le BD.  8 maja je povedala zdravilki, 
da ne potrebuje več inhačalorja  in se počuti  čisto zdravo. Zdravilka ji je naročila, da jemlje zdravilo BD še 6 
mesecev, potem pa OD do konca življenja, ker je dolgo imela astmo. Zato še jemlje zdravilo OD. 

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

3. Konstipacija, slaba prebava in kandida 11966…India 

15 avgusta, 2014, so pripeljali dečka (2 ½ leti) za zdravljenje kroničnega zaprtja in slabe prebave. Te težave je 
imel že 1 ½ leta. Skoraj vsako noč je vstajal in jokal, da ga boli trebuh. Starši so mu večkrat dali alopatska 
zdravila, a ni pomagalo. Zato mu je zdravilec pripravil vibracije v 200 ml vode (1 kapljica vsakega komba): 
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion + CC12.2 Child tonic…TDS 

Po 3 dneh so vsi simptomi izginili. Spremenili so tudi otrokovo prehrano. Do takrat je jedel precej keksov in 
čokolade. Kekse so ukinili in zmanjšali vnos sladkorja, zdravilo je jemal še naprej. 

Poleg tega je otrok večkrat dobil glivično infekcijo okoli anusa. Pojavljal se je madež, velik okoli 5cm (2” inch 
patch) že nekaj mesecev. Zdravilec je menil, da se telo ni bilo sposobno razstrupljati zaradi prevelike rasti 
glivic v črevesju, zato je spremenil zdravilo: 
#2. Combo #1 + CC12.2 Child tonic + CC17.2 Cleansing + CC21.7 Fungus…TDS 

Vodo za zdravilo je povečal na 400 ml. Po 3 dneh so glivice izginile, po 2 tednih pa ni bilo več sledu o kožni 
infekciji. 

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

4. Bolečine in trdost v sklepih 03112...Grčija 

18-letni fant  je tožil o bolečinah in okorelosti vseh sklepov telesa, otrplosti na rokah in nogah, zato je težko 
upogibal in raztezal svoje ude. Ko se je gibal, je slišal škripanje svojih sklepov; zato se je počutil kot starec. To 
je trajalo več mesecev. Ni šel k zdravniku. 

Zdravila je začel jemati 8 februarja  2014, s tem kombom: 
CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis…TDS 

Začudil se je, ko so bolečine in otrplost izginile že prvi dan jemanja vibracij. Od takrat se počuti dobro. Oktobra  
2014 je še jemal zdravilo TDS kot preventivo. 

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

5. Psihični napadi, konjunktivitis 03112…Grčija 

17-letni fant je imel dve težavi: že dve leti je bil zaskrbljen in ni mogel dobro spati, ker se je bal, da ga bodo 
napadle nevidne entitete. Zaradi tega se še ni zdravil. Že 10 let pa je imel kronični konjunktivitis. Njegove oči 
so bile rdeče in so ga srbele. Za te znake je več let jemal kortizon. Pred kratkim je poskusil s homeopatijo, pa 
ni pomagalo. Zdravilec mu je dal: 

Za psihične napade: 
#1. CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders...TDS 
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Za  konjunktivitis: 
#2. CC7.3 Eye infections + CC20.1 SMJ tonic...TDS 

Obe zdravili je začel jemati  25 januarja 2014 in je imel hiter odziv. Že po enem dnevu je lahko spal vso noč in 
je izgubil strah pred psihičnim napadom. Po dveh dneh so se očistile oči. 

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

6. Potovalna bolezen, diareja, bruhanje 11965…India 

Zdravilec piše: Ob začetku uporabe vibrionike sem doživel prvi čudež, ko je prišlo sedem gostov iz Kerale 18 
aprila, 2014 na obisk v Delhi. Zaradi potovanja in hrane izven doma je vseh sedem dobilo želodčne težave in 
bruhanje. Takoj sem pripravil zdravilo v vodi: 
CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC17.1 Travel Sickness…1 tsp every 10 minutes 

Najprej so bili v dvomih, a štirje gostje so se odločili in ga vzeli. Po eni uri so se počutili bolje kakor pa ostali, ki 
niso vzeli zdravila. Ob koncu druge ure so bili 4 z vibrioniko že zdravi in pripravljeni, da gredo nakupovat, 
medtem ko so ostali 3 bili še vedno bolni. Ko so videli spremembo pri 4, ki so vzeli zdravilo, so tudi oni začeli 
jemati zdravilo. Ta skupina je potrebovala 3 ure za ozdravitev. Do večera so bili vsi zdravi in so imeli  
slavnostno večerjo. 

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

7. Ustne rane, vaginalni izcedek in fibroadenom 11964…India 

16 aprila 2014 je prišla 24-letna ženska z več problemi. Bila je šibka in bleda. Imela je akutno bolečino v 
trebuhu in je bruhala. Zdravniki so domnevali, da ima črevesno obstrukcijo in morda Kochov trebuh 
(abdominalno tuberkulozo), zato so določili laparoskopijo čez 8 dni. Prejšnje leto je bila v bolnišnici zaradi 
enakih težav, julija 2013, vendar je bil problem že star. Bolečine v trebuhu in potem bruhanje je imela že od 
starosti 12 let v rednih presledkih, po hudi pljučni bolezni. Na splošno je bila šibka, v službi pod stresom, en 
mesec je imela tudi ranice v ustih in že dve leti vaginalni izcedek. 

Zdravilec ji je dal: za stres pred operacijo: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  3 dni 

Za ustne ranice: 
#2. CC11.5 Mouth infections…QDS  3 dni 

Za vaginalni izcedek: 
#3. CC8.5 Vagina & Cervix…QDS  3 dni 

Po tej terapiji je bolnica  četrti dan sporočila 50% manj stresa, 25% izboljšanje ranic v ustih in 10% manj 
izcedka. Nadaljevala je zdravljenje in stanje se je še izboljšalo. 

Desetega dne je stres 100% izginil, ustne ranice so bile boljše za 75% in vaginalni izcedek za 20% manjši. 

Bolnica je imela operacijo (Laparoscopic Adhesiolysis) za odstranitev brazgotine iz trebuha. 3 maja je odšla iz 
bolnišnice. Do takrat je jemala vibrioniko 18 dni. Počutila se je šibko, a pogumno. Od 10 dne ni bilo napredka 
pri ustnih ranicah in vaginalnem izcedku. 

4 maja je zdravilec spremenil terapijo: 

po operaciji in za ustne ranice: 
#4. CC10.1 Emergencies + CC11.5 Mouth infections…TDS  1 teden 

Za  vaginalni izcedek in splošno šibkost: 
#5. CC8.5 Vagina & Cervix + CC12.1 Adult tonic …TDS  1 teden 

Po tej spremembi se je zopet pojavilo izboljšanje. Ob koncu tedna je bilo ustnih ranic 75% manj in izcedka 
25% manj. Po 2 tednih so ranice izginile za 90% in izcedek za 50%. Po 3 tednih (25 maj) so bile ranice vse 
zaceljene, izcedka pa 75% manj. 

Ker ni bilo več ustnih ranic, so postopno zniževali doziranje (#4…BD prvi teden, potem OD drugi teden) in 
potem zaključili. 
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Zdravljenje izcedka se je nadaljevalo. Napredek je bil naslednji: po tednih 4 &5, 90% manj; po 6 tednu, 95% 
manj in po 7 tednu čisto 100%  (22 junij). Za tem so terapijo počasi zniževali (#5… BD prvi teden, OD drugi 
teden, 3TW tretji teden) in končali. Do konca  junija je bolnica pridobila na teži in bila videti zdrava, živahna in 
vesela. 

A težav še ni bilo konec. Odkrili so novi problem. Po biopsiji dojke 25 maja je bolnica dobila diagnozo 
fibroadenoma brez granuloma, nenevarno bolezen dojke. Dali so ji: 
#6. CC2.3 Tumours & Growths…QDS dva tedna 

Terapijo so nadaljevali še dva tedna in spremljali stanje, simptomi so izginili. Po 5 tednih so zmanjšali doziranje 
na preventivo: #6...BD dva tedna, 3TW dva tedna in OW od 27 julija 2014 naprej. 

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

8. Artritis 02915…Italija 

39-letna ženska z artritisom je imela 3 mesece hudo bolečino v desnem ramenu. Zaradi tega ni mogla spati 
ponoči. Pred vibrioniko je jemala zdravila proti bolečinam in proti vnetju, masažo in lasersko terapijo brez 
izboljšanja. 10 januarja 2014 so ji dali: 
NM24 Rheumatism & Arthritis + NM59 Pain + NM113 Inflammation + OM4 Cervical + SM28 Injury + 
SM36 Skeletal + SR284 Chelidonium + SR295 Hypericum (30C) + SR503 Ligament…TDS 

Po petih dneh se je bolečina zmanjšala za 70%, po 10 dneh pa izginila. Zdravilo je jemala še dva meseca,  
nato pa doziranje zmanjšala na BD in OD, preden je zaključila. Tudi pullouta ni imela. Septembra 2014 je bila 
brez bolečin . 

Izjava zdravilca: 
Bolnica in jaz sva zelo vesela tega izida in hvaležna Bogu za to ozdravitev. 

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

9. Sinusitis, zamašitev nosa in kihanje 02799…Združeno kraljestvo 

6 – letni deček je imel kronično zamašen nos, težave s sinusi in kihanje že eno leto. Kapljice za nos od 
zdravnika so prinesle malo izboljšanja. 21 junija 2014 so mu dali: 

Za kihanje: 
#1. SR520 Phrenic Nerve…ena doza v vodi 

Za nos in sinuse: 
#2. CC12.2 Child tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis…TDS 

Po 3 dneh je mati sporočila, da je kihanje ponehalo. Po enem mesecu je bil deček zdrav. Za preventivo je 
nadaljeval z #2…BD do oktobra  2014. 

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

10. Gangrena, Diabetes 02494…Italija 

Ko sta bila v Prashanti Nilayamu, sta zdravilca (mož in žena) poklicala starega prijatelja v Italiji, ki je bil zelo 
bolan. Že nekaj časa se niso srečali. Ta prijatelj je bil star 64 let in je že 30 let imel diabetes, bil je odvisen od 
inzulina, a ni skrbel za sebe. Ko sta ga klicala, je bil v stiski. Zaradi gangrene so mu odrezali palec na desni 
nogi. Tudi drugi prsti so bili načeti in ker se je infekcija razširila po kosti, so zdravniki rekli, da morajo odrezati 
desno nogo pod kolenom v enem tednu. Obležal je v postelji, z vročino. Bil je tudi obupan in je izgubil upanje 
za ozdravitev. 

Pred tem je odklanjal vibracijska zdravila, a zdravilca sta mu kljub temu ponudila pošiljanje vibracij. Tokrat je 
predlog sprejel. 

Zdravilca sta obljubila, da bosta pripravila kombo in ga začela pošiljati naslednje jutro. Bilo je pozno ponoči in 
bila sta utrujena. Ker sta pa vedela, kako bolnik trpi, sta takoj pripravila zdravilo: 
NM6 Calming + NM21 KBS + NM32 Vein-Piles + NM36 War + OM3 Bone + BR11 Kidney + SM15 
Circulation + SM17 Diabetes + SM26 Immunity + SM27 Infection + SM29 Kidney + SR293 Gunpowder + 
SR316 Streptococcus + SR457 Bone + SR501 Kidney + SR556 Pyrogenium 
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Swamija sta prosila za pomoč in začela pošiljati zdravilo ob 11:30 ponoči, 8 decembra 2007. 

Po 10 minutah sta klicala bolnika in mu povedala, da sta že začela pošiljti zdravila in sta mu naročila, naj jima 
sporoči, ko bodo kakšne spremembe. Začudeno in z veseljem je bolnik rekel, da je v nekaj preteklih minutah 
bolečina  izginila in tudi vročine ni več bilo. Zdravilca sta komaj verjela tem besedam,a bilo je resnično. S 
pošiljanjem sta nadaljevala še nekaj dni, kombo sta imela v strojčku 24 ur non-stop. Stanje bolnikove noge je 
bilo boljše iz dneva v dan. Po enem tednu je šel na pregled in zdravniki so se začudili, da ni bilo več potrebno 
odrezati noge. 

Izjava zdravilcev: 
Ko sva se vrnila v Italijo, je bila bolnikova noga skoraj čisto ozdravljena. Nadaljeval je zdravljenje diabetesa s 
kroglicami. Bila sva srečna, ker sva upala, da je razumel učinke vibrionike. Vendar pa njegova nestanovitnost 
pri zdravljenju in nediscipliniran način življenja nista dovolila ozdravitve. Po nekaj mesecih je umrl za srčno 
kapjo. Ni se zavedal velike priložnosti, ki mu jo je poklonil Swami. To nas spominja na pregovor:  "Bog pomaga 
tistim, ki si sami pomagajo." V mnogih primerih, kakor je ta, četudi naredimo zdravilo z ljubeznijo in modrostjo, 
ne more pomagati, če ga bolnik ne jemlje z disciplino. 

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

 Profili zdravilcev  

Zdravilka 10717...India 

Osebna izkušnja 
Služim kot področna koordinatorica (District Balvikas coordinator) v Uttar Kannada District. Imamo 75 skupin 
za badžane in 110 Balvikas centrov. Imam veliko odgovornost, da vodim učitelje, prirejam delavnice in izvajam 
izpite, obiskujem centre itd. Pred tem sem delala v podjetju BSNL [telekom v državni lasti], a sem pustila to 
službo, čeprav sem imela še 11 let do upokojitve, ker sem bila prepričana, da je služenje za Swamijevo 
poslanstvo pomembnejše od denarja, če sem zdrava in polna energije. 

Ne želim se hvaliti [Opomba: Ta profil je priporočal koordinator Karnatake 10776...India .). Upam, da opravljam delo 
po volji Swamija. Sem zelo zaposlena pri Sri Sathya Sai Seva Organizaciji, zato ne morem delati dosti vibro 
seve. Če pa bolniki pridejo, jih sprejmem z ljubeznijo. 

Primeri 
Zdravila sem več primerov infertilnosti. Prva ženska je prišla k meni 9 septembra 2009. Bila je gospodinja, 
poročena 10 let. Njen mož je bil šofer. Nista imela otrok. V preteklih 5 letih sta iskala pomoč pri več 
ginekologih, a ženska ni zanosila. Bila sta obupana. Iz vsega srca sem prosila Swamija, da ju blagoslovi z 
otrokom in sem pripravila dve zdravili. Za ženo: 
#1. CC8.2. Pregnancy tonic…TDS 

Za moža: 
#2. CC14.3 Male infertility...TDS 

Pripravila sem tudi zdravilo v vodi CC10.1 Emergencies, zmešala sem  2 kapljici v 1 liter vode. Naročila sem 
jima, da oba spijeta pol skodelice te vode prvi dan zjutraj, preden začneta jemati zdravila. Začela sta 10 
septembra. Zdravilo sta jemala 4 mesece. V sredini januarja 2010 je prišla ženska k meni , s solzami sreče, 
ker je zanosila. Družinski zdravnik je potrdil, da je dva meseca noseča. Naročila sem ji, da jemlje zdravilo 
#1...BD kot zaščito proti splavu do poroda. Po  Swamijevi milosti je 27 avgusta 2010 rodila zdravo deklico. 

Ta bolnica je iz majhnega mesta, kjer se novice hitro širijo. Tako je prišlo k meni več parov, ki niso bili plodni. 
Dobili so moj naslov in začela sem zdraviti  12 takih primerov. Od teh so štirje bili uspešni. 

8 oktobra 2010, 6 tednov po rojstvu deklice, katere mati je jemala vibracije, je prišla k meni 29-letna ženska. 
Bila je medicinska sestra in 8 let poročena s slikarjem. Bila je razočarana, ker ni mogla zanositi in je imela 
malo upanja, ker je bil njen mož vedno pijan in fizično šibek, ni pa hotel iti k zdravniku. Molila sem k Swamiju, 
da prevzame ta primer. Pripravila sem #1…TDS z a žensko in #2...TDS za moža. 

Za moža alkoholika sem pripravila 3 kapljice CC15.3 Addiction v 1 litru vode in naročila ženski, da daje možu 
vsako jutro 10ml te vode, preden je vzel zdravilo #2. Zdraviti sta se začela 9 oktobra. Po 6 mesecih je mož pil         
za 90% manj in do konca aprila je ženska dobila znake nosečnosti. Zanositev so potrdili in ženska je 
nadaljevala z zdravilom 1…TDS, medtem pa sem možu dala samo še CC15.3 Addiction…TDS. 24 decembra 
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2011 je rodila lepo deklico. Ženska je bila srečna, ker je imela otroka, mož pa je nehal redno piti. Kaže, da je 
rojstvo otroka sprostilo njegovo napetost in je tudi on zdaj srečen. Tako je Swami blagoslovil ta par. 

15 oktobra, 2010, en teden za prejšnjo žensko, sta prišla k meni zakonca, žena 36 in mož 38 let, ki sta v 14 
letih svojega zakona imela več alopatskih zdravljenj, da bi dobila otroka. Ženska je dvakrat zanosila, pri 24 in 
nato pri 28 letih, a je obakrat imela splav. Ženi sem dala #1…TDS in možu #2…TDS. 

Po več kot enem letu zdravljenja je prišel mož novembra 2011 povedat, da je žena noseča. Naročila sem, da 
žena jemlje zdravilo še naprej #1…TDS  do poroda. Vse je potekalo vredu, a med porodom se je popkovnica 
ovila okoli otrokovega vratu in otrok je umrl. To je bil žalosten primer. 

Letos 22 januarja, 2014 je 33-letna ženska prišla z enako težavo. Njen 42 – letni mož je imel spolno težavo, da 
ni mogel doseči izliva, pa mu je bilo preveč nerodno, da bi poiskal pomoč. Zdravnik mu je rekel, da so njegove 
semenčice predebele, da bi lahko prišle ven, zato je dobil občutek manjvrednosti in je izgubil zanimanje za 
spolne odnose. Ženska je jokala, ker ne more imeti otroka v tem življenju. Ljubeznivo sem jo potolažila, naj bo 
pogumna, ker je po božji milosti vse mogoče. 

Pripravila sem dve zdravili za moža. Za njegovo čustveno moč sem dala 3 kapljice CC15.1 Mental & 
Emotional tonic v 1 liter vode in naročila, naj da možu vsako jutro spiti 10ml te vode. Potem je jemal CC14.1 
Male tonic + CC14.3 Male infertility...TDS. Po dveh mesecih je ženska sporočila, da je mož dobil željo po 
spolnosti in da so se semenčice začele izločati. Po 6 mesecih 17 julija, je ženska sporočila, da je noseča. Tudi 
mož se je prišel zahvalit. Novorojenčka pričakujeta decembra 2014. Mož je prenehal jemati vibrioniko. Ženska 
ostaja pozitivna in pravi: “Mož je dobre volje in sodeluje. Ker po božji milosti dobi otroka, je s tem zadooljna". 

28 januarja, 2014 je prišel še en par brez otroka, žena 28 in mož 35 let. Sedem let nista mogla imeti otroka. 
Mož je bil brivec in žena gospodinja. Nista imela denarja za zdravniško pomoč. Vendar sta trdno verjela, da 
jima bo Bog dal otroka. Z leti je ta vera upadala in sta prišla po vibrioniko. Ženski sem dala #1…TDS in možu 
#2…TDS. Po 4 mesecih zdravljenja,so potrdili, da je ženska noseča. Zdravilo jemlje še naprej #1…TDS do 
poroda, ki ga pričakujejo januarja 2015. 

Zaključujem s sorodnim primerom naše družinske mačke. Decembra 2011 je naša muca pričakovala mladiče 
(stara 1½ leta). Njen trebuh je bil velik in 2 dni je kar spala. Naslednje jutro je javkala in nehala jesti. 
Pričakovala sem , da bo povrgla. Po dveh dneh je kričala in pila samo mleko. Nismo vedeli, kaj bi storili. Potem 
sem se spomnila in v 30ml mleka dodala eno kapljico CC10.1 Emergencies pa tudi nekaj vibhutija in prosila 
sem Swamija, naj jo odreši. Mačka je spila mleko in v dveh urah je povrgla tri lepe mucke. 
Om Sai Ram 

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

Zdravilka 02864...ZDA 
Osebna izkušnja 
Rodila sem se v Indiji in prišla v ZDA leta 1993, zdaj pa živim z možem in dvema 
sinoma v Urbana-Champaign, Illinois. Imam diplomo (Bachelor's degree) iz psihologije 
in poslovnega vodenja. Študirala sem tudi radiološko znanost in delala kot radiološki 
tehnik, potem pa smo se lani preselili v Buffalo, New York. 

Za Sai Vibrioniko sem prvič slišala leta 2012 od Saijevega slednika v našem Buffalo 
Sai Centru. Tisto poletje me je začel boleti hrbet in sem poiskala zdravilca. Zdravilo 
sem dobila po pošti, začela jemati kroglice in takoj sem občutila olajšanje, zato je tudi 
moj mož vzel to zdravilo. Bilo je čudovito, koliko bolje sva se počutila čez nekaj dni, 
brez težav v hrbtu. Prosila sem Swamija, da bi tudi jaz delala to sevo, če je taka 
njegova volja. Čez nekaj mesecev sem slišala, da bomo imeli prve tečaje v ZDA. Zopet 

sem prosila Swamija, da bi se priključila. Vse se je uredilo tako, da sem uspešno končala tečaj za začetnike 
(JVP training) oktobra 2012. Zdaj imam dve leti izkušenj s pripravo zdravil –splošnih kombov in po 
Bhagawanovi milosti sem uspešno zdravila bolečine v hrbtu, kolenih, okrevanje po operaciji kolena, vročino, 
gastritis, zakisanost, stres, ekcem, apneo v spanju (ustavitev diha), sindrom nemirne noge in raka; prav tako 
rastline in živali. 

 

Swami mi je dal tudi čast, da služim kot operativni koordinator za regije ZDA in Kanade. Moja dolžnost je 
zbirati mesečna poročila vseh zdravilcev in poslati podatke Dr Aggarwalu. S tem namenom pošiljam 
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zdravilcem opomnike in nasvete, kako naj skrbijo za svoje CC škatle, preprečijo sušenje stekleničk in druge 
praktične predloge. Zdravilce tudi zalagam s pilulami, stekleničkami in drugim materialom. Počutim se 
blagoslovljeno, da lahko pomagam drugim zdravilcem opravljati njihove dolžnosti. Ta odgovornost me tudi drži 
pokonci. Največ pa mi pomeni, da sem s tem služenjem okrepila svojo vero in prepričanje ter upanje za dvig 
človeštva s pomočjo Babove ljubezni. 

Po Swamijevi volji sem januarja 2014 potovala v Indijo in se udeležila prve mednarodne konference vibrionike. 
Kmalu zatem sem opravila tečaj SVP in pomagala drugim ter svoji družini s prenosom vibracij (broadcasting). 

Odkrila sem, da je pošiljanje vibracij zelo koristno za vse, ne samo za določene bolnike. Za mene je strojček 
SRHVP čudovito Swamijevo darilo in blagoslov, ki ne sme nikoli počivati. Večino časa imam v njem kartico 
SM5 Peace & Love Alignment. To je naši družini pomagalo v težkem času selitve, mojim najstnikom, da so 
se prilagodili v srednji šoli in da smo na splošno ostali prizemljeni. 

Razmišljanje o sevi 
Swami nas je učil, da je najboljši način ljubezni do Boga ljubezen do vseh in služenje vsem. Seva privabi iz nas 
vse najboljše. Razširi naše srce in vizijo, nas napolni z radostjo, krepi povezanost in razglaša resnico Duha ( 
Spirit). Predvsem pa odganja naše slabe lastnosti. 

So še drugi načini, da pridobimo enost z Bogom - meditacija, joga, badžani, namasmarana (izgovarjanje 
božjega imena). Kadar izvajamo vibrioniko kot sevo, ne delujemo samo za dobrobit drugih, ampak služimo 
brez želje za osebno korist. 

Kadar širimo Njegovo ljubezen v obliki vibracijskih zdravil kot predani zdravilci, s spoštovanjem širimo svete 
vibracije Njegove ljubezni in blagoslova po svetu. 

Primer 
V mojem članku v knjigi o vibracijski konferenci sem zapisala primer uspešne uporabe vibrionike na različnih 
hišnih rastlinah, ki so se poškodovale med dolgo selitvijo po deželi avgusta 2013. Vsem sem dala: 
CC1.2 Plant tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3TW v vodi. 
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Po dveh mesecih zdravljenja so oživele in dobro rasle. Želim prikazati njihov napredek:Od takrat rastline redno 
dobivajo zdravilo 2TW. Velike rastline dobivajo 6-8 skodelic vode in manjše dve skodelici vode z zdravilom. 

Po enem letu so rastline svetlo zelene in skoraj dvakrat večje! Razlika je najbolj očitna na sliki ene praproti. 
Ta rastlina je med selitvijo utrpela največjo škodo. Veliko razliko lahko opazimo na praproti  po selitvi avgusta 
2013, čez dva meseca oktobra 2013 in čez eno leto oktobra 2014. Dracaena fragrans (hišna koruza)  kaže 
posebno spremembo. 

Vsako leto cveti s posebnim vonjem sladkega jasmina. Lani sploh ni cvetela (2013). Letos ima velike cvetove 
(2014) in še močnejši vonj, ki napolnjuje vse sobe hiše. Priložene slike kažejo rastlino v treh obdobjih: avgusta 
2013, oktobra  2013 in v cvetu  oktobra 2014. 

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

 Kotiček za odgovore 

1. Vprašanje: Ali imamo zdravila za Ebolo za preventivo in zdravljenje? 

Odgovor: Za preventive damo: CC3.3 High Blood Pressure + CC3.5Arteriosclerosis + CC9.3 Tropical 
diseases + CC19.7 Throat chronic...BD, kar jemljemo vsak dan zjutraj in zvečer. Za tiste, ki že imajo 
bolezen, je primerna nozoda krvi. 

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

2. Vprašanje: Hvaležen bom za kombo za bolezen zahodnega Nila (West Nile disease); ali to 
zdravimo kot tropsko bolezen? 

Odgovor: Zahodni Nil je virozna bolezen, ki jo prenašajo razne vrste komarjev, letos prevladuje zaradi 
zgodnjih poplav. Zato dajte CC9.3 Tropical diseases + CC18.5 Neuralgia, za okrevanje pa znižajte 
doziranje. 

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

3. Vprašanje: Ali mi lahko date kombo za enterovirus D68, ki se hitro širi med otroki? 
 

Odgovor: Ta virus je genus pikornavirusa, ki je eden izmed rhinovirusov, ta vrsta povzroča pri ljudeh 
navaden prehlad. Bolniki hitro pešajo in pogosto potrebujejo nujno hospitalizacijo in pomoč ventilatorjev za 
dihanje. Predlagamo CC9.2 Infections acute + CC19.3 Chest infections kronično, kadar je dihanje 
oteženo. Če so ljudje na področju izbruha, dajte preventivno dozo CC9.2 obojim – otrokom in odraslim. Ker 
to ni tropska bolezen, dajte za okrevanje CC12.1 Adult tonic ali CC12.2 Child tonic. 

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

4. Vprašanje: Pri zdravljenju tipa 2 Diabetesa opažam, da v kombo CC6.3 Diabetes nista vključena SR305 
Pancreatin in SR499 Insulin. Ali ste poskusno dodajali te kartice za diabetike, ki jemljejo inzulin? 
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Odgovor: Da, ti kartici nista v kombu CC6.3 diabetes in jih nismo posebej dodajali, ker sta obe vključeni v 
OM8 Hypo & Hyperglycaemia in tudi v BR2 Blood sugar, kar boste našli v knjižici Soham Book 3. 

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

5. Vprašanje: Eden mojih bolnikov postaja zelo utrujen po kosilu. Takoj po obroku mora na stran in postane 
zaspan, kar postane težavno v službi. Prosim za nasvet. 

Odgovor: Lahko bi bila alergija na eno vrsto hrane in to je ponavadi tista, ki jo ima najraje, na primer sir ali 
določeno meso. Zato mora odkriti vrsto hrane, ki mu ne daje energije, ampak ga utruja, potem pa mora to 
hrano opustiti. Lahko pa so njegova jetra pod stresom, ker ima zelo bogato prehrano. Tako bi moral jesti 
manj bogato hrano brez masla, gheeja, mleka, sira, olja, maščobe in alkohola. Ko se taka jetra pomladijo, 
lahko ima zopet bolj normalno dieto, ampak brez alkohola sredi dneva. Medtem pa mu dajte CC4.1 
Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic, kar mu bo olajšalo težavo. 

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

6. Vprašanje: Prosim svetujte, kaj naj naredimo z ostankom vibro zdravila v vodi. 

Odgovor: Vsa zdravila v vodi imajo omejen čas delovanja, ker se voda pokvari čez nekaj dni ali pa se 
pojavijo bakterije. Zato ne hranite zdravil v vodi po 7 dneh ali še manj v vroči klimi. Posod(ic)a mora biti 
vedno zaprta 

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

7. Vprašanje: Kako napolnimo kristal kvarc? 

Odgovor: Kadar polnite kristal z vibracijo ene kartice, je postopek splošen, kristal damo v tunelček za 12 ur. 
Kadar pa polnimo kristal s kombom, vzamemo največ 10 kartic in najprej pripravimo kombo. Potem damo 
kombo v tunelček za vzorce (Sample well) na 30C. Za kristale ne uporabljamo zdravil iz škatle 108CC box. 

Svetujemo, da pred polnitvijo kvarc kristal očistite. To lahko storimo v strojčku na potenci 10MM eno uro. 
Kristal lahko čistimo tudi tako, da ga pustimo na polnem soncu ali pa v noči polne lune eno uro. 

Polnjen kristal nosimo TDS po 10 minut. Če ga nosimo vedno ob telesu, drži zdravilo 4 mesece. 

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

 

 

 

 

 

 

Božanske besede  Mojstra zdravilca 

“Ne opustite ljubezni v nobenem primeru. Tudi če vas kdo sovraži, ga sprejmite kot brata. Če ga 
srečate na cesti, ne bodite jezni; ljubeznivo ga pozdravite. Vaša ljubezen bo povzročila v njem 
spremembo.”                                                    …Sathya Sai Baba, Sanathana Sarathi, January 2004 

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

“Glavna dolžnost vseh je, da širijo božansko ljubezen do vseh v stvarstvu. Vsak človek ne živi samo 
zaradi sebe, ampak da služi družbi. Samozadovoljstvo uresničimo tako, da pozabimo na svoje telo. 
Kakšno korist ima človeško rojstvo, če ne pokažemo ljubezni do vseh bitij?” 

...Pesem v jeziku Telugu by Sai Baba, Sanathana Sarathi, October 1996 

***************************************************************************************************** 
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Obvestila  
Predvidene delavnice 

 India Puttaparthi: AVP delavnica 19-22 November 2014, kontakt Hem  99sairam@vibrionics.org 

 India Dharmakshetra, Mumbai: AVP delavnica 29-30 November 2014, kontakt Satish 

satish281265@yahoo.com ali po telefonu na 022-2876 8883 

 India Delhi-NCR: Vsi zdravilci imajo srečanje 7 decembra & SVP delavnico 1-9 decembra 2014, kontakt 
Sangeeta at  trainer1.delhi@vibrionics.org 

 India Kasaragod in Kerala: AVP delavnica decembra 2014, kontakt Rajesh po 

sairam.rajesh99@gmail.com ali po telefonu na  8943-351 524 / 8129-051 524. 

 USALexington, Mass.: AVP delavnica 9-11 januar 2015, kontakt Susan   Trainer1@usa.vibrionics.org ali 

po  telefonu na 304-274-0477 
 

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

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

Dodatek 

Moja izkušnja z uporabo konferenčnih klicev za podporo zdravilcem 

Zdravilec 01339…ZDA 

Želim opisati mojo izkušnjo s konferenčnimi klici; morda bo še komu koristila. Ko sem začel delati kot učitelj in 
državni kokordinator za ZDA in Kanado leta 2012, sem iskal način za podporo zdravilcem. Tistega oktobra 
smo začeli s prvim  tečajem  AVP. Ti zdravilci so bili zelo predana skupina. Ko so začeli delovati, so me 
spraševali. Večkrat so imeli podobna vprašanja, zato sem se odločil za skupinske klice z odgovori, da smo 
prihranili čas. Spomnil sem se svoje izkušnje. Ko sem začel opravljati sevo leta 1999, je to bil velik izziv zame. 
Kadar sem imel vprašanje, ni bilo v ZDA nikogar, ki bi ga lahko poklical. Zato sem se odločil, da novim 
zdravilcem omogočim dodatno podporo, ki jo verjetno potrebujejo na začetku  dajanja zdravil Sai vibrionike. 

S temi klici sem začel dva tedna po začetnem tečaju. Prva dva meseca smo imeli tak klic vsaka dva tedna. 
Potem smi jih imeli enkrat mesečno eno leto do avgusta 2013. Na željo zdravilcev sem ponovno začel s temi 
klici septembra 2014 in jih bom imel tako dolgo, dokler bodo zdravilci pošiljali vprašanja. 

Ti klici potekajo takole: 

Uporabljam brezplačno skupinsko klicno službo: http://freeconferencecall.com, pa tudi  Skype ali druga oblika 
bi bila primerna. 

Po e- mailu sporočim vsem zdravilcem v ZDA in Kanadi, naj mi pošljejo vprašanja. Najprej moram imeti 
vprašanja, da lahko napišem odgovore in poiščem informacije. Ob vprašanjih ne navajam imen zdravilcev. 

Ko pride tisti čas, vsi zdravilci pokličejo na skupinski klic in tako se vsi slišimo in pogovarjamo. Vse zdravilce 
prosim, da povedo svoje ime, ko se priglasijo. 

Klici trajajo samo eno uro. 

Uporabljam obliko vprašanj in odgovorov. Odgovarjam na vprašanja, ki so na splošno povezana z izvajanjem 
vibracijskega zdravljenja, na primer, kako odgovarjamo na vprašanja bolnikov ali pa kakšen je postopek za 
nadaljnjo obravnavo bolnikov. Ne odgovarjam pa na vprašanja o posebnih primerih ali o posebnih formulah, 
ker mislim, da to ni koristno za vso skupino. Na taka vprašanja odgovarjam z direktno informacijo zdravilcu, ki 
je vprašal. Skupinski klici so namenjeni za vprašanja, ki niso vezana na čas. 

Če ostane kaj časa po odgovorih, razpravljamo o splošnih vprašanjih o formulah in pogojih, o evidenci dela in 
najvažnejše od vsega – o naši vlogi brezpogojne ljubezni do vsakega bolnika. Lahko tudi kaj razložim. 
Povedali so mi, da je ta del pogovora pomemben, zanimiv in spodbuden za sodelujoče. 

Po klicu pošljem vprašanja in odgovore za novice Sai vibrionike. 

Ti načrtovani skupinski pogovori so v pomoč zdravilcem, meni pa prihranijo čas, da lahko pomagam večim 
zdravilcem, obenem pa je to satsang  za vse nas, ker se osredotočimo na brezpogojno služenje. 

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

mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:satish281265@yahoo.com
mailto:trainer1.delhi@vibrionics.org
mailto:sairam.rajesh99@gmail
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
http://freeconferencecall.com/
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 Pomembno: Zavse Zdravilce 

 Mnogi primeri, ki jih pošiljate, so odlični, pa jih ne moremo objaviti, ker manjkajo bistveni podatki, ki 
jih lahko dajo samo zdravilci. Zato vas PROSIMO, da v opis primera vključite naslednje podatke: 

Starost bolnika, moški/ženska, datum začetka zdravljenjae, zapis vseh akutnih znakov in kroničnih, 
trajanje simptomov, možni vzrok vsakega kroničnega znaka, drugo zdravljenje v preteklosti ali 
sedanjosti, dani kombo, doziranje in trajanje, zapis po datumih napredka v odstotkih, končno stanje 
in druge pomembne informacije. 

To nam pomaga, da lahko primere vključimo v novice. 

 Naša stran (website)  www.vibrionics.org. Prijavite se s svojo reg številko na Practitioner 
Portal. Če spremenite vaše-m naslov, nas prosimo čimprej obvestite na  news@vibrionics.org. 

 Te novice lahko posredujete bolnikom. Vprašanja pa morajo poslati vam. 

 

Om Sai Ram 

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

 
 

http://www.vibrionics.org/
mailto:news@vibrionics.org

