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

Novice Sai Vibrionike 
www.vibrionics.org 

“Kadarkoli vidite bolnika, obupano ali žalostno osebo, to je vaša priložnost za služenje (seva).”   
                                                      …Sri Sathya Sai Baba 
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Z mize Dr Jit K Aggarwala 

Dragi zdravilci 

Na začetku vam vsem želim srečno in sveto leto 2015! Swami nas je blagoslovil z darilom Vibrionike, zato se 
posvetimo širjenju zdravilnih vibracij ljubezni, kjerkoli živimo.  Novo leto morda prinaša veliko sprememb. 
Takšno je življenje. A kljub spremembam ostanimo vztrajni v naši obljubi Bogu, da olajšamo trpljenje, kjerkoli 
ga najdemo, s pomočjo delovanja Vibrionike. 

Hvala za vaše pripombe za novo obliko naših novic! Prosim, da mi še nadalje sporočate vaša mnenja na 
news@vibrionics.org. Vaši odgovori so pomembni. Prizadevali si bomo odgovoriti na vsa vaša sporočila. 

Z veseljem sporočam, da je tokrat poudarek v predstavitvi zdravilcev iz UK – Združenega kraljestva, za kar 
zasluži pohvalo zdravilka 00534...UK. Opravila je celotno delo, poiskala zdravilce in zbrala ter uredila  podatke 
in primere. Upam, da vam bo všeč ta predstavitev nekaterih zdravilcev in se boste odločili poslati tudi profile 
zdravilcev z vašega področja.  

Novo za zdravilce: Sedaj lahko poiščete vse primere zdravljenja.  

Do the novic nam je uspelo naložiti vse primere iz prejšnjih Novic (2010-2014). Zdaj so na internetu (online 
database). To pomeni, da lahko hitro in enostavno poiščete vse primere, ki so podobni težavam vaših 
bolnikov. Podatke lahko iščete na dva načina: 

 Najprej iščite primere iz skupine 108CC z 
uporabo Subject Search. 

 Drugič lahko iščete primere z besedama Keyword 
Search – ta način je zdaj nov s to izdajo. 

Iskanje je enostavno. Za Keyword Search, uporabite novo 
okno Search, ki se nahaja na vrhu strani ALI pa v levem 
meniju. Vpišite vašo besedo, kliknite Search, in prikazali se 
bodo primeri (Ti dve možnosti sta obkroženi na sliki levo). 

Za Subject Search, kliknite Cases by Subject na vrhu strani 
in odprl se bo meni, potem kliknete na skupino 108CC, ki jo želite. ALI pa greste v seznam Cases by Subject v 
levem meniju in kliknete na skupino 108CC, ki jo želite (Ta dva primera sta obkrožena spodaj na sliki levo): 

Upam, da bodo te nove možnosti iskanja razširile vaše znanje iz Vibrionike in izboljšale zdravje vaših 
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 bolnikov. Želim tudi, da vas branje preteklih primerov 
spodbudi in boste poslali tudi vaše primere! Prosim, pošljite 
jih meni, da bomo vzpostavili knjižnico primerov, ki jih lahko 
spoznajo vsi zdravilci. 

Če zdravilci sporočijo svoje primere, to koristi bolnikom. 

Ker se bližamo koncu Kali Yuge, se potrebnost ljubeče  Sai 
Vibrionike povečuje. V današnjem svetu ni dovolj, da 
delujemo kot ločeni posamezniki, ne glede na to, koliko 
bolnikov uspešno zdravimo. Drug drugemu moramo odpreti 

svoja srca. Če živimo z razširjenim občutkom sebe (self), ki objema brate in sestre zdravilce na našem 
področju – in še bolj, če razširimo svoje srce, da zaobjame vso vibracijsko skupnost—bomo lahko pomagali 
veliko več ljudem, kakor pa vsak zase. Pomagamo lahko več ljudem, če si zdravilci izmenjujemo izkušnje. 
Gledano dalje v prihodnost, upam, da bo vsak izmed vas lahko prispeval, kar ste se naučili z vašim 
zdravljenjem po Swamijevi milosti. To želim vam vsem skupaj. 

S tem ciljem bomo še naprej oblikovali novice, da bodo dostopnejše in koristnejše za vse. Dostopne številke 
novic načrtujemo v vseh 13 jezikih, v katerih izhajajo, ne samo v angleščini. Zato bomo potrebovali pomoč 
prostovoljcev, ki bodo naložili prevode. Če berete Novice v katerem teh jezikov (hrvaški, francoski, nemški, 
grški, hindi, italijanski, japonski, poljski, ruski, slovenski, španski, telugu), in želite pomagati, potem mi 
sporočite na news@vibrionics.org. Potrebujete samo osnovno računalniško znanje.  

Z ljubeznijo služimo Saiju 
Jit Aggarwal 

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

 Primeri uporabe kombov 

1. Želodčni tumor 11973...India  

Marca 2014 je 50-letna ženska dobila diagnozo benignega tumorja v levi strani želodca. Dali so ji alopatsko 
zdravilo za pet dni. Ker ni bilo učinka, so jo poslali h kirurgu v območno bolnišnico, ki jo je ponovno pregledal in 
potrdil, da je potrebna operacija. Dobila je datum 24 aprila 2014. 

Bolnica je bila edina zaposlena za 4-člansko družino, kjer so bili vsi sledniki Bhagawan Babe. V njihovem 
domu so tudi imeli center za badžane, kamor je zdravilec redno hodil pet badžane, recitirat Vedo in brat Sai 
literaturo. Tako je zdravilec izvedel za stanje bolnice v začetku aprila. Hčeri te bolnice je povedal, da ji lahko da 
zdravila v obliki Sai Ram vibracij. Hčerka je odklonila, ker je bila operacija že določena in njena mati bi vzela 
vibrioniko šele po operaciji. Zdravilec je vztrajal in hčerka je čez nekaj dni privolila. 

6 aprila je bolnica dobila naslednje zdravilo: 
CC2.3 Tumours & Growths…TDS 

Jemala ga je 2 tedna, 23 aprila pa je bila sprejeta v bolnišnico za pripravo na operacijo. Do treh zjutraj ni mogla 
zaspati. Potem je videla moškega, ki je prihajal k njej. Masiral je njen trebuh tam, kjer je bil tumor. Rekel ji je: 
“Nikomur ne bom dovolil, da uporabi nož v tem telesu,” potem je izginil. Ob petih so jo prebudili in pripravili na 
operacijo. Ko pa je zdravnik opravil še en test, ni našel tumorja. Zdravnik in negovalke so se čudili, kaj se je 
zgodilo. Zdravnik je vprašal bolnico: “Kje je tumor?” Ena izmed negovalk pa je vprašala: “Kako je ime Bogu, ki 
je tako hitro odgovoril na vaš klic?” Bolnica ni nič odgovorila. Samo jokala je od veselja. Poslali so jo domov in 
prihodnji dan je šla na delo. Ostala je zdrava do konca leta 2014. 

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

2. Zlomljen gleženj 11414...India  

 

73-letni moški je padel s kolesa in imel boleč zlom desnega gležnja. 6 decembra 2013 so ga peljali v 
bolnišnico. Rentgen je pokazal, da potrebuje operacijo (poglejte sliko na levi), vendar je niso smeli opraviti, ker 
je pregled krvi pokazal Hepatitis C, bolnik pa je imel tudi odpoved ledvice (Urea v krvi: 139.9, Kreatinin: 7.2), za 
kar so predlagali dializo v drugi bolnišnici. Ortopedski specialist ni bil zadovoljen samo z mavcem in je razložil, 
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da se zlom v 95% takih primerov ne zaceli; operacija bi bila 
edini pravi način. Kljub temu se je družina odločila za mavec 
in odhod bolnika domov naslednji dan. Prosili so tudi za 
odlog 1½ meseca do odločitve za operacijo. 
Še isti dan, ko je bolnik prišel domov, so poiskali vibracijsko 
pomoč in zdravilec je dal: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 
Muscles & Supportive tissue + CC20.7 Fractures…6TD 

Zdravilec se je tudi posvetoval s starejšim zdravilcem 

(Senior Practitioner 11133…India)  in ga prosil za dodatne 

kombe s strojčkom SRHVP. Tretji dan so zdravljenje 
spremenili: 

#2. CC10.1 Emergencies…OD, for 2 
weeks 

#3 NM3 Bone Irregularity + SM27 
Infection + SM28 Injury + SM33 Pain 
+ Symphytum CM iz homeopatske 
lekarne…6TD 

#4. OM27 Supportive Tissue + OM30 
Connective Tissue + BR23 Skeletal 
+ SR457 Bone + SR479 Cartilage + 
SR533 Synovial Tissue…6TD 

Po 1½ mesecu vibracijskega 
zdravljenja, 20 januarja 2014, se je 
bolnik vrnil v bolnišnico na ponovni 
rentgen, ki je pokazal pravilno 
zacelitev z milostjo Babe (poglejte 
sliko zgoraj) in mavec so odstranili. 

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

3. Mačka z bolhami 02921...Italija  

Cleo, zdravilkina siamska mačka (6let), je imela napad bolh vsako poletje.  
Maja 2014 so uporabili kemično zdravilo proti bolham, pa je delovalo samo 
dva tedna, poleg tega je bilo preveč toksično, da bi ga še uporabili. Tisti 
mesec je zdravilka opravila tečaj AVP in dala zdravilo: 
CC1.1 Animal tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.4 Stings & Bites…v vodi. 

Mačke niso silili s hrano, zato so kombo dodali v posodo za vodo. Vzeli so 
keramično posodo, ker je mačka raje pila iz take posode kakor pa iz 
plastične. 

Po nekaj dneh so bolhe izginile. Kasneje sta še dve zdravilki potrdili učinek 
tega komba v 3 dneh. Ena od zdravilk je celo poškropila kombo po mačkinem 
prostoru, kar je gotovo pospešilo odhod bolh. 

Zdravilkina razlaga: 
Po moji izkušnji je bolno in izčrpano telo lahek plen za parazite. Zdravo telo odbija bolhe. Poleg tega sem 
opazila, da slaba hrana pospešuje napade, dobra prehrana pa izboljša zdravje in zmanjša pogostost 
napadov. Cleo je bila vedno zdrava in to je pospešilo proces zdravljenja. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
4. Šiatika in inkontinenca 03502...ZDA 

 63-letni moški je zaprosil za zdravljenje išijasa v desni nogi, ponoči pa je moral urinirati 2-3 krat. Obe težavi sta 
trajali že en mesec (19 avgust 2014). Obe sta se pojavili istočasno, zato je zdravilec pomislil, da sta povezani. 
Bolnik je imel tudi kiropraktično terapijo za išijas brez uspeha. 
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Dali so mu: 
CC3.7 Circulation  + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections + 
CC13.3 Incontinence + CC14.2 Prostate + 15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue…TDS. 

Po 2 tednih je bolnik sporočil 90% izboljšanje in je bil zelo zadovoljen z vibracijskim zdravljenjem. Po mesecu 
dni so vsi znaki izginili. Terapijo so nadaljevali, da bi preprečili ponovitev. Po 2 mesecih (20 oktobra 2014), je 
bolnik potrdil, da ni bilo več nobenih znakov, vendar je želel nadaljevati zdravljenje, ker  je od začetka 
zdravljenja bil mentalno mirnejši. Postal je vesel človek in je k zdravilcu pošiljal druge bolnike. Decembra so 
dozo zmanjšali na  BD za 1 mesec, potem pa naprej OD. 

Mnenje zdravilca: 
Pozabil sem dodati CC18.5 Neuralgia za živec. Napako sem ugotovil potem, ko sem že zdravilo odposlal, zato 
sem odkritosrčno prosil Swamija za ozdravitev. Swami je poskrbel za bolnika! To je še en primer med 
mnogimi, ki potrjuje, da je Swami resnični zdravilec. 

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

5. Glavobol, bolečine v ramenu in hrbtu ter depresija 03507...Združeno kraljestvo  

Uspešen podjetnik (50let) je imel nesrečo z avtom v času poplav v Mumbaiju avgusta 2005.  Imel je hudo 
poškodbo glave v levi strani in je bil v komi dva meseca. Ko se je prebudil, je imel desno roko paralizirano in 
otrplost v desni nogi. Po več mesecih fizioterapije je skoraj popolnoma ozdravel razen desne noge, ki jo je 
vlekel za seboj. Novembra 2008 se je preselil v Puttaparthi in tam vodil majhno restavracijo blizu Prashanthi 
Nilayama, kjer ga je srečala zdravilka, ker je šla na kosilo 20 novembra 2014. 

Bolnik je prosil za pomoč za hude glavobole v levi strani in ostro zbadajočo bolečino v gornjem delu hrbta med 
desnim ramenom in hrbtenico, ki je ovirala gibanje desnega ramena. Glavoboli so se začeli pred 3 meseci in 
so trajali cele dneve. Močne tablete proti bolečinam so pomagale le za kratek čas. Da bi lahko prenašal 
bolečino, je včasih vzel več tablet, kot je bilo dovoljeno. Občasno se je počutil zelo slabo in je priznal, da se je 
že dvakrat poskušal ubiti, nazadnje si je pred 2 mesecema poskušal prerezati zapestja. Zdravilki je pokazal 
znake urezov. 

Zdravilka mu je svetovala in mu še isti večer dala naslednje zdravilo: 
CC10.1 Emergencies + CC11.3 Headaches + C15.1 Mental & Emotional tonic + C15.2 Psychiatric 
disorders + CC18.5 Neuralgia…TDS v vodi (5 pilul v 200ml vode, 5ml za eno dozo). 

Bolnik je vzel drugo dozo naslednje jutro (21 novembra), popoldan pa je pozabil, ker je bil zelo zaposlen, 
dokler ni dobil hudega glavobola. Namesto tablete je takoj vzel vibracijsko zdravilo in že po eni minuti je 
glavobol prenehal. Tisti večer, ko se je zdravilka vrnila, je bolnik sporočil, da je bila tudi bolečina v ramenu 96% 
boljša. Bolnik je bil zelo hvaležen za olajšanje bolečine in je rekel: “Sam Swami vas je poslal k meni.” 

Potem je bolnik redno jemal zdravilo. Po 8 dneh (28 novembra) je sporočil, da ni več imel glavobola, boilečina 
v ramenih je bila še vedno 96% boljša, počutil pa se je bolj umirjen. V začetku decembra je povedal isto. 
Kmalu je minila tudi bolečina v ramenih. Ko je zdravilka poklicala bolnika 21 decembra, je povedal, da so 
bolečine v glavi in ramenih ponehale, zato je nehal jemati zdravilo. Prejšnji dan je imel nekaj bolečine v hrbtu 
(okoli 1%) ob desnem ramenu, kjer ga je bolelo že na začetku. Zdravilka mu je svetovala, da jemlje zdravilo še 
TDS, dokler bolečina ne mine popolnoma, nato pa naj zmanjša na BD.  

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

6. Bele pike 10940...India  

35-letni poslovnež je prosil za vibrioniko za majhne bele pike, ki so se pojavljale že 6-8 mesecev na koži vratu 
in stegen. Terapija se je začela 10 julija: 
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses 

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS 

Po 3 mesecih (9 oktobra) je bilo 30% bolje. Potem je bolnik nadaljeval z #2, prvo #1 pa so spremenili: 
#3 SR250 Psorinum 200C…OW, 2 doses 
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Po 3½ mesecih (21 januarja 2014) je bil napredek okoli 50%. Zopet je nadaljeval s kombinacijo #2, prvo pa so 
spremenili v: 
#4. SR252 Tuberculinum IM…1 dose 

Bolniku so tudi naročili, da uporablja modro sončno vodo (poglejte novice Sai Vibrionics Newsletter, leto 4 
številka 4: jul/avg 2013, “zdravstveni nasveti: Živa voda za vaše zdravje,” str 6), da mu pomaga odstraniti 
strupe iz telesa. Bolniku je zmanjkalo zdravil marca (imel jih je samo za dva meseca) in se je vrnil šele 
28 maja. Povedal je, da se je bolje počutil, en bel madež na vratu pa je izginil. Koža je bila normalna. 

Bolnik je imel negativne učinke zaradi stresa v službi in zaradi svojega načina življenja, zato je zdravilec 
spremenil zdravila: 
#5. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…BD 

#6. CC12.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections…BD 

#7. CC4.2 Liver tonic + CC4.10 Indigestion…OD  zjutraj v vodi. 

Zopet je bolniku zmanjkalo zdravil in jih ni jemal v avgustu, v septembru in novembru. Decembra 2014 je bilo 
njegovo stanje stabilno. Še vedno je bilo stanje 50% bolje, drugi deli telesa niso bili prizadeti. Bolnik je živel 
daleč vstran od zdravilca, zato ni redno prihajal po zdravila. 

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

7. Adenokarcinom žolčnika in rak jeter, edem, Vertigo, bolečine v kolenu 10728...India  

V začetku januarja 2014 je sin pripeljal v bolnišnico svojo mater s četrto stopnjo raka. Diagnoza je bila 
adenokarcinom žolčnika z mnogimi jetrnimi metastazami. Bila je zelo bolna, brez apetita in moči, imela je hude 
bolečine zaradi žolčnih kamnov. Zdravnik jo je pregledal in dejal, da je rak tako napredoval, da ji niso mogli 
pomagati. Sina je celo posvaril, da morda ne bo preživela noči. Rekel je, naj jo pripelje na kemoterapijo, če 
preživi še nekaj dni.  

To je slišal drugi bolnik, ki je hodil tudi k zdravilki in je veliko pridobil z vibrioniko. Sinu je dal podatke o 
zdravilki. Sin je takoj poklical in naravnost iz bolnišnice mater pripeljal k zdravilki. Ni upal čakati čez noč. 
Zdravilka je naročila, da prinese s seboj dve enoliterski steklenici vode. 

Zdravilka je najprej dala bolnici naravnost v usta: 

Za nujni primer: 

#1. CC10.1 Emergencies, v 5ml vode. 

Nato je pripravila zdravilo: 
Za raka: 
#2. CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic 
+ CC4.7 Liver & Spleen + CC15.1 Mental & Emotional tonic, 2 kapljici vsakega komba v obe steklenici 
vode. 

To je bolnica morala spiti v dveh dneh. 

Tretji dan je bila bolnica brez bolečin in je začela jesti. Peljali so jo na kemoterapijo. Zdravilka je nadaljevala 
terapijo z zdravili v kroglicah: 

Za raka: 

#3. CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic 
+ CC4.7 Gallstones + CC4.11 Liver & Spleen + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD 

Za prebavo: 
#4. CC4.1 Digestion tonic + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…QDS 

Po tistem je sin prišel po vibracije vsak mesec in sporočil, da mati dobro napreduje. Julija 2014 je zdravilka 
zmanjšala #3 Cancer na QDS. Ultrazvok 17 julija 2014 ni več našel raka. Organi bolnice so bili normalni, zato 
so kemoterapijo ustavili. Bolnica je dobila navodilo, da še naprej jemlje vibracije #3 Cancer in #4 Digestion 
QDS. 

Junija je nastopilo otekanje v nogah, zato je 5 junija 2014 dobila še: 
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Za otekanje: 
#5. CC3.1 Heart tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic…QDS 

Po 14 dneh (19 junija 2014) je oteklina izginila. Bolnica je jemala to zdravilo #5 še en mesec. 

20 junija je bolnica dobila omotico (vertigo) in bolečine v kolenu in zdravilka ji je dala: 

Za vertigo: 

#6. CC18.7 Vertigo…QDS  pred obroki en mesec. 

Za bolečine v kolenih: 
#7. CC20.3 Arthritis + CC20.6 Osteoporosis…QDS, po obrokih en mesec. 

Oba problema sta prenehala v enem mesecu in bolnica ni več jemala teh zdravil. 

Od decembra 2014 je bolnica še jemala #3 Cancer in #4 Digestion QDS.  Zdaj je popolnoma zdrava. Opravlja 
vsa gospodinjska dela in živi normalno. 

Zdravilka 03507…UK razlaga: 
Zdravilka ne uporablja več 2 kapljic vsakega komba za liter vode, ampak samo eno kapljico. To je enako 
učinkovito. 

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

8. Maligni tumor ledvice 10728...India  

Leta 1999 je šel 48-letni moški v bolnišnico na zdravljenje hematurije (kri v urinu) in bolečega uriniranja. Testi 
so pokazali, da je imel maligni tumor ledvice. V nekaj letih je imel 3 operacije za odstranitev tumorja, ker se je 
tumor vračal. Ko je prišel po vibrioniko leta 2012, je dobival injekcije kemoterapije vsaka dva meseca. 

Ko je bil v bolnišnici septembra 2012, mu je neki bolnik priporočil, naj gre k zdravilki. Prišel je 4 septembra 
2012. Bil je shujšan in slaboten, imel je bolečine v hrbtu, insomnio in kislino v želodcu. 

Zdravilka mu je najprej dala zdravilo v usta: 
#1. CC10.1 Emergencies, v 5ml vode. 

Potem je pripravila naslednja zdravila: 
#2. CC2.1 Cancers - all + CC2.3 Tumours & Growths + CC13.1 Kidney & Bladder tonic…6TD 

#3. CC4.10 Indigestion +CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.5 Spine + CC20.6 
Osteoporosis…QDS 

#4. CC15.6 Sleep Disorders…1 doza pred spanjem  

Bolnik se je počutil dobro s kombi in je prekinil kemoterapijo. Radiodiagnoza 9 decembra 2013 je pokazala vse 
organe normalne (ledvico, mehur in jetra). Leta 2014 je še naprej jemal vibracije. Ultrazvok decembra 2014 je 
pokazal polipoidno lezijo v zadnji steni mehurja. Poslali so ga na dodatne teste, da bi preprečili ponovitev. 

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

9. Rana na stopalu po operaciji 00534...Združeno kraljestvo  

Zdravilka piše: Da bi popravili pretrgano zadnjo tibialno kito na 
levem stopalu, sem imela več operacij v začetku maja 2007. 
Stopalo so oblikovali s kostnimi vložki, da so privezali novo kito, 
zlomili so palec in odstranili del petne kosti. Imela sem 7 velikih 
brazgotin od 7 operacij. Pri zadnji operaciji marca 2014 so odprli 
brazgotine in odstranili ploščice ter vijake. Vse rane so se zacelile v 
3 tednih, ostala je samo ena, velika okoli 7 cm. Postala je rdeča in 
začela krvaveti, kot vidite na posnetku. Obveze so stanje še 
poslabšale, rana je pekla in srbela. 

14 aprila sem pripravila kombo, ki sem ga vzela v vodi in mazala na 
rano: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 
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Neuralgia + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infection + CC21.3 Skin Allergies + CC21.4 Stings & Bites 
+ CC21.6 Eczema + CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS 

Eno kroglico sem raztopila v 10ml vode, 5ml sem dala pod jezik, ostalo pa na rano. Uporabila sem vodo, ker bi 
druge tekočine, kakor sta olivno in kokosovo olje, naredile rano sluzasto, voda pa jo je sušila. Ampak po 2 
mesecih ni bilo izboljšanja. 

Zato sem pregledala, kateri meridiani so potekali preko rane ali okoli 
nje. To so bili jetrni, vranični in ledvični meridiani. 24 junija sem dodala 
drugi kombo s naslednjimi meridiani: 
#2. SR238 Governing Vessel + SR240 Kidney Meridian + SR242 
Liver + SR245 Spleen + SR248 Conception Vessel…6TD  

Tudi to sem jemala v vodi in mazala na rano. V 3 tednih je bilo 70% 
izboljšanje, potem pa se je ustavilo. Brazgotina je še vedno srbela. 20 
septembra sem prekinila zdravili #1 in #2 ter pripravila nozodo: 
#3. CC21.7 Fungus + Tea Tree essential oil + Daktarin (antifungal 
cream)…6TD 

Zopet sem raztopila eno kroglico v 10ml vode in vzela 5ml pod jezik.  
Ostalo vodo sem zmešala v sveži aloa gel iz moje rastline aloe in to 
namazala na rano, ker tudi aloa deluje proti glivicam. Po 3 mesecih 
jemanja tega zdravila #3, je bilo stanje 90% boljše, kakor vidite na 
drugem posnetku. Še jemljem zdravilo #3…TDS (decembra 2014). 

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

10. Tulsi sadike 00534...Združeno kraljestvo  

Zdravilec piše: Leta 2014 sem izvajal preizkus, kako deluje vibrionika na tulsi (sveta bazilika) sadike. Prvi 
teden v juniju sem vzel semena dveh vrst tulsi, Ram Tulsi in Krishna, ki jih je prejšnje leto shranila moja mati. 
(Semena tulsi rastlin pobira vsako leto, ker te rastline ne preživijo zime v Londonu.) 

Posadil sem jih v dva lonca in pripravil: 
CC 1.2 Plant tonic...1 kapljico v 200ml vode v steklenico za škropljenje in pretresel 100 krat. 

Ram tulsi lonec sem poškropil s kombom, ga pokril s plastiko in ga imel na okenski polici. Škropil sem vsak 
drugi dan na zemljo, da se je steklenica izpraznila. 

Ko so sadike zrasle do 5cm, sem jih presadil. 15 Ram tulsi sadik in 8 Krishna tulsi sadik sem razdelil 
prijateljem in družini. 

Krishna tulsi sem zalival z vodo iz pipe, po zemlji sem jo polil z roko. V 
drugih ozirih sem ravnal s 
Krishna tulsi na enak način. 

Vsi, ki so gojili Ram tulsi, so 
dejali, da so rastline imele 
velike liste, 4 krat večje kot 
prejšnje leto. Listi so imeli 
okus tulsija, ampak velikost 
je vzbujala začudenje (“Kaj 
je to?”). Krishna tulsi sadike, 
ki niso dobile vibracij, so 
imele normalne liste kot 
ponavadi.  Razliko lahko 
vidite na posnetku zgoraj, ko 
so bile rastline stare okoli 3 

tedne (sredi julija). 

Naslednji posnetek na levi kaže rastline po 6 tednih, konec avgusta. Razlika v velikosti listov je ogromna;  Ram 
tulsi je zdaj na desni. 
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Razlika v velikosti listov odraslih rastlin je očitna na posnetku, ki kaže oba lista. 

Ena rastlina Ram tulsi je zacvetela 8 oktobra; je tudi na sliki. S te rastline bomo nabrali seme. Poizkus bomo 
nadaljevali poleti 2015, da vidimo, če bo ta rastlina še imela velike liste brez vibracij. 

Do 15 januarja 2015 je Ram tulsi še vedno močna in zdrava, medtem ko je Krishna tulsi rastlina oslabela. 

  

 

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

11. Demenca 00534...Združeno kraljestvo  

Zdravilec piše: Moja starejša tašča (84) je bila aktivna in živela sama v domu z oskrbnikom (a care home-se 
lahko obrnejo na oskrbnika]. Jemala je različna zdravila za diabetes, visoki krvni pritisk, ščitnico, slabo 
prebavo, inkontinenco in tablete z železom. Ko je bila dva tedna pri svoji družini poleti 2014, je pri njej postala 
očitna izguba spomina in zmeda. Življenje z družino je bilo zanjo stresno in se je želela vrniti v dom. Ker je v 
preteklosti imela ‘pullout’, kadar je jemala vibracije ustno, sem poskusil drugačen način. 

2 avgusta 2014 sem pripravil kombo: 
CC15.1 Mental & Emotional + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS 

1kroglico sem dal v 100ml vode v steklenico za pršenje in jo stresel 100 krat, med tem pa ponavljal afirmacijo: 
“Vse je vredu z menoj, sem varen.” To sem poškropil okoli tašče TDS za en teden. 

Čez nekaj dni je družina opazila, da je bila tašča manj zmedena. Zopet se je spomnila imen družinskih članov, 
šla na sprehod, se zbujala ob običajnem času, zanimala se je za pogovor in ponovno kuhala. 

Ko sem odšel konec tedna, družina ni nadaljevala z zdravljenjem, čez 3 mesece pa se je tašča še vedno 
počutila okoli 30% bolje (18 november). Vrnila se je v svoj dom in se ne želi vrniti k družini, kar je dober znak 
prisebnosti. 

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

12. Ulkusni kolitis, krvni strdki v pljučih, napadi panike 02799...Združeno kraljestvo  

Septembra 2014 se je bolnik (71) s temi problemi oglasil pri meni: kolitis že 24 let, panika 1 leto in strdki v 
pljučih 3 mesece. 

Leta 1992 je bolnik dobil diagnozo ulkusni colitis, to je vnetje črevesa. Najprej so ga zdravili z imunskimi 
zdravili, da bi ublažili pojave akutne bolečine, a so to zdravilo ukinili, ker je imel močne stranske učinke, kot so 
afte, gripa in prehlad, ki so trajali do 6 tednov, znižali število rdečih in belih krvnih celic, kar je povzročilo 
anemijo in močno utrujenost. Iz debelega črevesa so odstranili polipe. Od 2004 je bolnik jemal Pentasa 4g 
tablete vsak dan in Predsol (retention enemas) klistir zvečer. Bolezen je napredovala in leta 2012 je začel 
krvaveti iz zadnjika, zato so mu dali steroid (Prednisolone 30g > 6g  6 tednov), a vsakič, ko je prenehal jemati 
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steroid, se je krvavitev ponovila. Ko je prvič obiskal zdravilca, je bil na čakalni listi za delno kolektomijo, da bi 
odstranili del kolona in bi dobil vrečko (colostomy bag) za odvajanje blata. 

Dobil je tudi napade panike, ker je preživel teroristični napad 21 septembra 2013 v trgovski ulici Westgate 
shopping mall v Nairobiju, Kenija, kjer je umrlo 67 oseb, 175 pa je bilo ranjenih. Skrival se je na straniščih in 
pobegnil skozi stranski vhod. Na nedavnem izletu v Tunizijo je imel napad klavstrofobije v majhnem turističnem 
avtobusu, zato je izstopil in se vrnil v hotel v večjem avtu. 

Junija 2014 je šel v bolnišnico zaradi pomanjkanja sape. Pregled je pokazal dva strdka v obeh delih pljuč, zato 
so mu dali zdravilo za redčenje krvi (warfarin). Kardiolog pa je odkril poškodbo desne strani srca. 

20 septembra 2014 je bolnik dobil: 
Za kolitis: 
#1.  CC4.1 Digestion tonic +  CC4.5 Ulcers + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion +  CC10.1 
Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS 

Po dveh tednih zdravljenja (4 oktobra 2014) je bolnik sporočil 50% izboljšanje vseh znakov, zdravljenje se je 
nadaljevalo in dodali so še novo zdravilo: 

Za krvne strdke v pljučih: 
#2. CC3.1 Heart tonic + CC3.4 Heart emergencies + CC3.7 Circulation + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic 
+ CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS 

Za fobijo: 
#3. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders…QDS 
12 novembra 2014, 5 tednov po jemanju #1 + #2 + #3,  je bolnik dobil še kortizon kombo za vnetje: 
#4. NM36 War + NM45 Atomic Radiation + NNM113 Inflammation + SM2 Divine Protection + SM5 Peace 
& Love Alignment + SM6 Stress + SR348 Cortisone…QDS 

Bolnik je prenehal jemati Prednisolone steroid čez 2 dni (14 novembra 2014) in ga ne jemlje več. 18 januarja 
2015 je bolnik sporočil, da se mu rektalna krvavitev ni ponovila. Imel je tudi kardiogram, 8 januarja 2015, ki ni 
več pokazal poškodbe srca. Poleg tega pregled MRI nižjega trebuha in pelvisa ni več pokazal ulkusa, zato 
zdravnik predvideva, da ne bo potrebna kolostomija. Njegovo blato je zdaj dobro oblikovano, zato bolnik 
namerava opustiti Pentasa in Predsol klistir (enemas), ki ga je izvajal v preteklih 10 letih. Da bi ugotovil, ali je 
minila tudi panika, mora še iti na letalo ali pa v zaprt prostor. Ponovno ima samozaupanje in zadovoljno vozi 
svoj avto.  

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

13. Kronično krvavenje iz nosa, prhljaj 02799...UK  

Zdrav in aktiven deček 11 let je rad imel šport in se je navdušil za nogomet [soccer], a so ga motile krvavitve iz 
nosa. Takoj ko je začel teči, je pritekla kri iz nosa. To težavo je imel že od tretjega leta, vsaj trikrat tedensko 
ponoči, kadarkoli je bil aktiven. Družina je pomagala, kolikor je mogla, deček pa je bil žalosten in jezen, ker ni 
mogel igrati. Zdravnik mu ni dal zdravil in rekel, da bo deček to težavo prerasel. Deček je imel tudi prhljaj. 

27 oktobra 2014 so dečku dali: 

Za krvavitev iz nosa: 
#1. NM45 Atomic Radiation + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + 
SR219 Brow + SR247 Triple Warmer + SR297 Ipecac + SR309 Pulsatilla + SR324 X-ray + SR383 Cuprum 
Met…QDS 

Proti vnetju, Kortizon kombo: 
#2. NM36 War + NM45 Atomic Radiation + NNM113 Inflammation + SM2 Divine Protection + SM5 Peace 
& Love Alignment + SM6 Stress + SR348 Cortisone…QDS 

Za prhljaj: 
#3. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC12.2 Child tonic +  CC15.1 Mental & emotional tonic 
+ CC17.3 Brain & Memory tonic…QDS  
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Po enem tednu je deček poklical in povedal, da je krvavenje iz nosu ponehalo. Še naprej je jemal zdravila #1 + 
#2 + #3 in prišel po nove flaške 16 decembra 2014. Zdaj je srečen, ker kljub igranju nogometa ni imel krvavitve 
do sredine januarja 2015. Tudi prhljaj je izginil. 

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

14. Vitiligo 02799...UK  

Deklica (10 let) je imela vitiligo (bele lise) na obrazu, rokah in telesu 4 leta. Starši so povedali, da je zdravnik 
predpisal steroidno mazilo, ki ni pomagalo. Vibracijsko zdravljenje se je začelo 23 septembra 2012: 
CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC21.1 Skin 
tonic + CC21.2 Skin infections…TDS 

Zdravila je jemala 6 mesecev, ko so starši sporočili 50% izboljšanje. Po 15 mesecih je bilo 75%  bolje. Po 22 
mesecih, 8 julija 2014, je mati sporočila 95% izboljšanje. Barva kože je bila skoraj normalna, samo nekaj 
madežev je ostalo okoli ust. Starši so zadovoljni in deklica nadaljuje z jemanjem zdravila BD od oktobra 2014. 

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

15. Ekcem, akademski stres 02799...UK  

Zdravilec piše: 21 aprila 2013 je prišel 18-letni univerzitetni student s srbečo kožo in močnim ekcemom na 
obrazu, vratu, hrbtu in nogah. Kronični ekcem je imel že eno leto, preden je šel na univerzo in potem, ko se je 
zdravil z alopatskimi zdravili 2011-2012. Skrbelo ga je za študij. 

Pripravil sem: 
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC21.1 Skin 
tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema…TDS 

Kombo sem mu dal v kroglicah in v extra virgin olivnem olju za mazanje kože. Po 3½ mesecih stalnega 
zdravljenja je njegov oče sporočil, da je pri ekcemu 90% izboljšanje in študent je bil srečen na univerzi. 

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

16. IBS & srbeči rektum 02799...Združeno kraljestvo  

Zdravilec piše: 26 marca 2014 je prišel moški 73 let. Trpel je za IBS (Irritable bowel syndrome) že 18 mesecev, 
srbeči rektum pa 6 mesecev. Zdravnik mu je dal steroide. Kadar jih je jemal, je bilo bolje, če je prenehal, pa se 
je stanje poslabšalo. Srbenje črevesa je bilo zelo neprijetno, ni pa imel trakulje (threadworms). Dal sem mu ta 
zdravila: 
CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + 
CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + 
CC21.3 Skin allergies…TDS  

Po enem mesecu je sporočil, da je srbenje prenehalo in IBS je bil 90% bolje. Po dodatnih 7 tednih (15 junija 
2014) je bil tudi IBS 100% ozdravljen. Naročil sem mu, da nadaljuje BD. Proti koncu novembra je bil še vedno 
zdrav. 

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

17. Diabetes in Cirkulacija 02802...Združeno kraljestvo  

Zdravilec piše:  60-letni Sanyasi iz Indije je imel ob obisku v Združenem kraljestvu dva meseca hude pekoče 
občutke kakor zbadanje igel na rebrih in laktih. Imel je tudi Diabetes tip 2, ki je bil pod nadzorom 
zdravila Metformin. To je diabetična nevropatija, za katero ni medicinske ozdravitve. Pogosto potuje po svetu 
in dobro nadzoruje svojo prehrano. 

Junija 2013 je dobil kombo:  
#1. CC3.7 Circulation + CC6.3 Diabetes + CC18.5 Neuralgia….TDS 

Že po dveh dneh je bilo 90% bolje, po dveh tednih pa je izginilo.  12 oktobra 2014 sem dobil klic iz Indije, naj ta 
kombo še pošljem. 

Bolnik je bil zelo vesel zaradi hitrega učinka in se mi je zahvalil. 

V resnici je to vse Swamijeva milost! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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18. Krči in koma (Pre-eclampsia) v nosečnosti 02802...Združeno kraljestvo  

30-letna mati z 18-mesečnim otrokom je bila noseča 16 tednov in je dobila krče in komo. To je življenjsko 
nevarno stanje, ki povzroča visoki krvni pritisk v nosečnosti. V bolnišnici je imela krvni pritisk 173/98 in zdravnik 
je predpisal Methyldopa 250mg TDS in Aspirin 75mg OD. 

Še naprej je imela palpitacije in je slabo spala, počutila se je nelagodno s slabostjo, bolno in s slabim apetitom. 

V prejšnji nosečnosti je imela visoki pritisk samo ob koncu nosečnosti in je morala imeti nujen cesarski rez. 

16 septembra 2014 je dobila kombo: 
#1. CC3.1 Heart tonic + CC3.3 High Blood Pressure + CC3.6 Pulse irregular + CC3.7 Circulation + CC8.2 
Pregnancy tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities + 
CC10.1 Emergencies + CC4.10 Indigestion…TDS 

Po dveh dneh se je počutila 80% bolje in naslednji teden, ko je šla spet na kliniko, babica ni mogla verjeti, da je 
imela pritisk 100/60. Izmerila je trikrat, zato je zdravnik rekel, naj preneha jemati zdravila. 

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

19. Glavobol, Depresija in Hiperaktivnost 02894...Združeno kraljestvo  

23 decembra 2013 je prišel bolnik (34 let) z glavobolom, mokrimi očmi in otrdelim vratom. Na levo stran ni 
mogel upogniti vratu. Glavobole je imel že 14 let. V času 6-8 tednov je dobival hude glavobole, 2-4 na dan, ki 
so trajali do ene ure. Napadi so bili hujši v jeseni. Poskusil je več vrst zdravljenja: homeopatijo, ajurvedo, 
akupunkturo, akupresuro, kitajsko medicino in ‘cupping’, poleg alopatskih zdravil v preteklih 10 letih. Takrat je 
jemal Paracetamol, tablete za migreno, Nurofenin in tudi Sumotriptan injekcije proti močnim bolečinam. Žena 
mu je dajala injekcije v sredi noči, če se je zbudil zaradi napadov, kar je občutil, kakor da bi mu kdo potiskal 
železno palico v možgane. Injekcije so umirile bolečino in mu dale nekaj spanja. Zaradi glavobolov že 13 let ni 
spal celo noč. 

Tudi mentalno in čustveno zdravje je bilo slabo. Vedno je bil prestrašen, prenehal je hoditi iz hiše in je pustil 
službo. Razmišljal je o samomoru, ker mu zdravstveno zavarovanje ni hotelo obnoviti recepta za Sumotriptan 
injekcije, ker so bile predrage. 

Poleg tega je bolezen vplivala na družino. 3-letni sin je imel motnje v obnašanju, pogosto je jokal, bil je 
hiperaktiven in je iskal pozornost. Tudi žena je bila v stresu. Bila je 8 mesecev noseča z dvojčki in mož je bil 
brez službe že 8 mesecev. 

Zaradi vpliva boilezni so zdravili vso družino. 

Za moža: 
CC10.1 Emergencies + CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC18.1 Brain disabilities...QDS  

Po enem tednu so se glavoboli zmanjšali za 50%. Po dveh tednih so izginili. Po dveh mesecih je bilo njegovo 
zdravje 80% boljše. Ni več mislil na samomor, bolje je spal in se počutil srečen. Prenehal je jemati vibracijsko 
zdravilo in šel v službo. 6 januarja 2015 je sporočil, da nima več glavobolov. 

Za sina: 
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.5 ADD & Autism + CC17.3 Brain & 
Memory tonic...QDS 

Kombo je jemal en mesec in je zopet postal vesel, zadovoljen in umirjen otrok. Tudi spal je bolje. 

Za ženo: 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS 

Čez en mesec je rodila zdrave dvojčke. 5 januarja 2014 so bili vsi zdravi in zadovoljni. 

Družina zdaj normalno živi. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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20. Bolečine v križu (SMJ), seneni nahod, Vertigo in konstipation 02894...Združeno kraljestvo  

41-letna ženska je imela bolečine v križu, seneni nahod in zaprtje. Dve leti je imela bolečine, otrplost in 
občutek pikanja v križu in nogah, tudi bolečine v vratu in ramenih, omotico, moten spanec, seneni nahod z 
močnim kihanjem in hudo zaprtje s trdim, krvavim blatom zaradi napenjanja med odvajanjem. Test MRI je 
pokazal degeneracijo L4 vretenca. Dobila je fizioterapijo in različna alopatska zdravila za SMJ bolečine.  

Zdravilec ji je dal: 
Za SMJ bolečine in vertigo: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1  Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.7 
Vertigo + CC20.1  SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4  Muscles & Supportive tissue + CC20.5 
Spine…TDS  

Za seneni nahod in kihanje: 
#2. CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis…TDS 

Za konstipacijo in rektalno krvavitev: 
#3. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation...TDS 

Po enem mesecu ni bilo več senenega nahoda, kihanja, konstipacije in krvavitev, bolečine v križu pa so se 
zmanjšale za 50%. Po dveh mesecih se je gibanje izboljšalo za 80%, prav tako bolečine in hoja. Od 6 januarja 
2015 živi bolnica normalno in želi nadaljevati z vibrioniko. Ne potrebuje več tablet. 

Izjava bolnice: 
Jemanje vibrionike je povzročilo veliko spremembo v mojem življenju. Izboljšalo je moje zdravje, posebej vrat, 
rame in križ. Zdravnik mi je dajal veliko zdravil. Zaradi veliko tablet sem dobila konstipacijo. Zaradi tega sem se 
počutila neugodno in stresno. Po testu MRI je bila diagnoza degeneracija ploščice v križu. Poleg tega sem kar 
naprej kihala. Dobila sem več terapij in tudi injekcijo v hrbtenico, a ni pomagalo. Januarja 2014 sem zvedela za 
vibrioniko in občutila veliko spremembo v mojem zdravju. Počutila sem se veliko bolje. Pred kratkim je moj sin 
vzel vibrioniko zaradi pomanjkanja samozaupanja, razočaranja in izgube teže. Že v nekaj dneh je nastopilo 
izboljšanje. Zdaj je bolj vesel in rad jemlje vibrioniko, ki jo priporočam vsakomur. 

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

21. Sarkoidoza 02895...Združeno kraljestvo  

Zdravilka piše: Moj prvi bolnik je bil moški, 57 let, ki je pred 20 leti dobil diagnozo sarkoidoza, to je vnetna 
bolezen, ki lahko prizadene več organov. Majhne skupine ali pa koščki vnetih celic rastejo v prizadetih organih, 
najpogosteje v pljučih, limfnih nodusih, očeh in koži. V medicini ni znane ozdravitve. 

Ta bolnik je dobil pljučno sarkoidozo, ki mu je povzročala stalna prsna vnetja in kratko sapo. Vedno je bil 
utrujen in ni imel dovolj energije. Imel je tudi stalen občutek mraza v enem delu gornjega hrbta in se je toplo 
oblačil. Zdravila je jemal samo takrat, kadar je imel vnetje v prsih. 

27 decembra 2013 je dobil: 
CC2.3 Tumours & Growths + + CC3.1 Heart tonic + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC12.4 
Autoimmume diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic…QDS 

Po 5 mesecih zdravljenja (1 maj 2014) je bolnik povedal, da se počuti 50% bolje in občutek hladu v hrbtu se je 
premaknil. Po 8 mesecih (3 julija 2014) je sporočil 70% izboljšanje. Od 17 oktobra 2014 jemlje kombo BD. 
Mrazenje se je zmanjšalo in bolnik ima več energije. Srečen je, ker se mu vnetje ni ponovilo  in še vedno lahko 
dela. 

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

22. Vertigo 02895...Združeno kraljestvo  

Zdravilec piše: Moja teta (59) je dobila vertigo avgusta 2013. Takrat ni jemala nobenih zdravil. Bila je omotična 
in nestabilna med hojo in v glavi se ji je vrtelo, če se je obračala v postelji. K zdravnuku ni šla.  20. novembra je 
šla v Indijo. Tam je dobila zdravilo, a ni bilo bolje. Potem je njen sin šel v Indijo in zdravilec mu je dal naslednje 
zdravilo 20 januarja 2014: 
CC10.1 Emergencies  + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & emotional tonic + CC18.7 Vertigo….QDS 
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Že po enem dnevu je bolnica klicala po telefonu, da se počuti 80% bolje. Zdravilec ji je svetoval, da nadaljuje in 
po 5 dneh je bil vertigo ozdravljen. 

Aprila 2014 je bolnica imela milejšo ponovitev vertiga. Dali so ji enak kombo in zopet so znaki prenehali v 3 
dneh. Zdravilec je svetoval, da jemlje še naprej do konca kroglic v steklenički BD in 17 novembra 2014 je bilo 
stanje v redu. Vertigo se ni ponovil. 

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

 Profili zdravilcev  

Profil zdravilke 00534...Združeno kraljestvo -UK  

Moja pot do zdravja s pomočjo Sai Vibrionike 

Zdravilka00534...UK piše: Moja pot do zdravilke z vibrioniko je zelo nenavadna. 

Ko sem bila mlajša (zdaj sem 54), sem bila zelo aktivna. Hodila sem povsod 
in tekla razdalje do 14 milj. 

V Britaniji sem postala farmacevtka leta 1983. Nikoli nisem bila pri zdravniku 
pred letom 1985, ko sem se poročila in odprla svojo lekarno. V 2 letih se je 
moje zdravje drastično spremenilo. Dobila sem meningitis in skoraj umrla. V 
teku zdravljenja sem imela 8 lumbarnih punkcij (spinal taps), po katerih sem 
ostala negibna, nisem mogla govoriti ali hoditi. Noge so bile paralizirane več 

kot 6 mesecev. Ko so me poslali iz bolnišnice z resno obliko ‘myalgia encephalomyelitis’ (ME, sindrom 
kronične utrujenosti), nisem mogla hoditi ali dvigniti rok, da bi se počesala. 

30 let bolezni 

Potem sem imela 30 let različne zdravstvene probleme. Vsak dan sem imela hude migrene, kronično 
utrujenost in simptome fibromialgije, kar mi je povzročalo bolečine v vsaki mišici in kosteh. Po padcu 
imunskega sistema sem dobila astmo, ekcem in alergije. Imela sem alergijo na hrano, vodo iz pipe (krvavenje 
ustnih ranic), sončno svetlobo, kemikalije, zlato, nikelj (nisem se smela dotakniti kovancev, ker so vsebolali 
nikelj) in karkoli na koži. Barva na receptih je povzročala otekanje mojih rok. Kar naprej mi je bilo slabo in 
bruhala sem tudi zaradi vonja parfuma. 

Kakor da to ni bilo dovolj, sem imela tudi IBS (razdraženo črevo) in kronični ulkusni colitis s krvavo diarejo, 
sarkom vezi na desni nogi, cervikalni spondilitis in še diabetes. Zaradi komplikacije pri diabetesu sem dobila še 
rano na desni nogi, ki je pokrivala pol meč in trajala 2 leti in to je povzročilo manjšo kap leta 2003. Dobila sem 
še visoki krvni pritisk in hipotiroidizem. 

In še več težav me je čakalo. Ko sem premagala vse našteto, sem leta 2005 padla in si poškodovala vretenca 
L4, L5 in S1, da sem bila v invalidskem vozičku preko 4 leta. Ko sem zopet hodila, sem čez 6 let prelomila kite 
na levi nogi in sem v 7 letih imela 7 operacij, da sem lahko stala in hodila brez pomoči. 

 Množica zdravljenj in predanost bolnikom 

Kljub vsem zdravstvenim izzivom sem še naprej vodila uspešno farmacevtsko podjetje (1985-2005). Zato sem 
jemala zdravila Ibuprofen (8 tablet), proti otekanju, antihistamin za alergije in kodein proti bolečinam celih 28 
let, da sem uspela delati; nisem pa hotela steroidov in inhalatorjev za astmo. 

Poskušala sem več načinov zdravljenja in olajševanja, da bi ozdravela. To so bili ajurveda, ‘Touch for Health’ 
(uravnavanje meridianov), ‘Brain Gym Therapy’ (kineziologijo), Bachova zdravila, homeopatijo, tkivne soli, Aloe 
vero, ‘Frequency-specific Microcurrant (FSM)’, akupresuro, kristale, barve, ‘Su Jok Therapy’ (korejski sistem 
akupunkture in akupresure), funkcionalno medicino (ameriški sistem za uravnavanje sistemov  s 
prehrambenimi dodatki). Študirala sem ‘Dr Robert O Young’s Live Blood Microscopy’ (zdravljenje krvi z alkalno 
hrano). Vadila sem EFT (tapkanje na točke meridianov za ozdravitev čustvenih težav). Redno sem hodila k 
psihiatru. Z vsem tem sem uspela izboljšati stanje le za 10%. Drugi bolniki so od takih terapij ozdraveli, jaz 
sem pa le preživela. 

Vse to je bilo čustveno breme zame in za družino. Moje življenje izven lekarne je bilo težko. Ampak vsako 
jutro, ko sem oblekla beli plašč, sem doživela transformacijo. S pomočjo tablet proti bolečinam sem služila 
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bolnikom v lekarni. Zvečer sem komaj prišla gor po stopnicah. Več let je bila moja prehrana takšna: riž s soljo 
in poprom ter kruh in krompir (chips sandwiches). 

Zdravljenje s pomočjo Sai Babe 

Leta 1991 je neka moja stranka imela vizijo, da me bo ozdravil indijski guru Sai Baba. Zato sem šla v 
Prashanthi Nilayam v Indiji, kjer sem študirala magnetno terapijo in akupresuro in spoznala Dr Aggarwala v 
letih 1997-1998.  Takrat je bilo le 316 kartic, nič učbenikov ali priročnikov, kakor jih imamo sedaj. Imela sem 
enovečerni tečaj za uporabo Sai Ram strojčka ‘Healing Vibration Potentiser’ (SRHVP) in to je bil začetek. 
Vibrionika je bila Sai Babovo darilo za mene, ker sem že izgubila vse upanje. 

Kako sem uporabljala SRHVP strojček 

Najprej sem uporabljala strojček SRHVP za izdelavo nozod in enostavnih zdravil v vodi. Potrebovala sem 
jih, ker nisem mogla jemati vitaminov, ajurvedskih zelišč, vode iz pipe, mleka, sadja ali pa vtirati olja za ekcem. 
Vzela sem lahko samo alopatska zdravila, ki niso imela okusa ali vonja. Uporabljala sem vodo za izdelavo 
zdravil, ker mi je že kapljica alkohola povzročila palpitacije in omotico. 

Naredila sem več nozod in jih jemala vsako po en mesec, eno dozo na uro. Prvi mesec sem jemala nozodoe 
vitaminov B complex. Naslednji mesec sem vzela nozodo SR325 Bach Flowers Rescue; potem nozodo 
zlata, nickel mercury (za zobna polnila z živim srebrom), aspirin in magnezij; nato SM1 Removal of 
Entities (do 6TD, za nočne more), SM6 Stress (za zmanjšanje ravni kortizola, da bi uravnala simpatični živčni 
sistem) in SM2 Divine Protection. Vso serijo Soham kartic sem imela na mizi po vrsti, ker sem vedela, da me 
zdravijo, če jih vedno vidim in to mi je tudi pomagalo, da nisem delala napak. 

Ko sem spoznala meridiane, sem jih jemala s pomočjo kartic. Potem sem delala terapijo z nozodami barv s 
strojčkom SRHVP. Vzela sem barvasto blago, na primer rumeno ali zeleno in z njim ovila tunelček za vzorce, 
da sem dobila zdravilo za en mesec.  Potem sem barvo zamenjala. 

Ves čas se je moje zdravje popravljalo, v 3 letih za 20%. 

Nadaljevala sem z nozodami kombinacij hrane. Na primer, naredila sem nozodo:  kurkuma + ghee + 
caraway + kumina + črna sol – ajurvedska formula za Vata simptom stalnega občurtka hladu. Ker nisem 
mogla pogoltniti ajurvedskega pripravka (bilo mi je slabo), mi je nozoda pomagala uravnavati živčni in 
hormonski sistem. 

Uporabila sem skoraj vse kartice v Soham series, knjiga 3. Vsako zdravilo sem vzela posebej en teden in 
potem zamenjala. Tako sem se naučila, katere kartice moram shraniti za pozneje in katere so naredile veliko 
spremembo. Odkrila sem nekaj stalnic, ki sem jih redno jemala samostojno: NM6 Calming (za sprostitev in 
spanje), NM36 War, NM75 Debility, NM81 Glandular Fever, NM86 Immunity, NM90 Nutrition, NM91 
Paramedic Rescue, NM104 Tops (za spomin in utrujene možgane) in SR293 Gunpowder. 

Moja rana na nogi se je zacelila po terapiji s kombom iz nozode: Manuka honey + Baba’s vibhuti + 
trimovate cream + tea tree + amoxicillin + flucoxacillin + colloidal silver + turmeric powder + NM103 
Bites & Stings…6TD, 2 tedna v vodi. To zdravilo sem tudi namazala na rano, preden sem jo obvezala. V 2 
tednih je ostala samo 1cm široka luknja, ki je izginila po še 1 mesecu zdravljenja. 

Kadar sem pred tem jemala homeopatska zdravila, tkivne soli in esencialna olja, sem imela tako močan 
‘pullout’, da nisem mogla iz postelje. Potem sem pa odkrila, da lahko jemljem nozode takih zdravil, ki sem jih 
naredila v strojčku SRHVP. Dobila sem tudi več energije. 

Nato sem pa delala nozode vseh alopatskih zdravil. Po enem mesecu jemanja sem spoznala, da lahko 
preneham jemati tablete. Od julija 2012 se jih nisem dotaknila. To me je presenetilo, ker naredijo tablete proti 
bolečinam z osnovo kodeina, ki sem jih jemala skoraj 30 let, ljudi odvisne od njih. 

Ves ta čas sem večinoma delala sama in uporabljala svoje znanje o razstrupljanju in alkalni hrani, da sem 
izboljšala svoje zdravje. Potem pa se je zgodil preobrat. 

Transformacija s pomočjo Sai Vibrionike 

Maja 2013 sem obiskala tabor Sai Vibrionike in prevzela me je starejša zdravilka (Senior Practitioner 02799…UK). 
Bila je podobna Materi Terezi in je postala moje Sonce. Začudilo me je, kako se je vibrionika razširila z okoli 
4500 zdravilci po svetu. Opravila sem tečaj za mlajše zdravilce (JVP) decembra 2013. 
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Takoj sem začela jemati svojo nozodo krvi in preteklost je mimo. Zdaj lahko hodim 2 milji, moj um je jasnejši 
in jem lahko večino hrane. Moj strah je izginil in obnovila sem notranjo moč in še veliko več. Sedaj si z 
vibrioniko zdravim kratkoročni spomin, disleksijo za števila in krvni pritisk. 

Vsak zdravnik ali farmacevt, ki ga srečam, je opazil mojo veliko spremembo. Zelo hvaležna sem, da zdaj lahko 
pomagam njihovim bolnikom, medtem ko še nadaljujem svojo pot do zdravja. Bolnikom redno dajem 
potencirani Vitamin B complex + NM90 Nutrition, kar jim zelo pomaga. 

Ko se toliko daje, se tudi toliko pričakuje. (When so much is given, so much is asked for.) Zdaj služim Sai Babi 
z ljubeznijo in vstopam v življenje z namenom. 

Njeni primeri 

 Rana na stopalu po operaciji  

 Tulsi sadike  

 Demenca 

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

Profil zdravilke 02799...UK  

Zdravljenje z ljubeznijo: nekaj pogledov v srce našega Sonca – Amme, 
predstavlja jo zdravilka 00534...UK 

Zdravilka 02799…UK je upokojena medicinska sestra in babica. Zdravila je preko 1500 
bolnikov v Britaniji (UK) in 1000 bolnikov v Sierra Leone, v Afriki, s skoraj 100% 
uspehom. Njeno sočutno in ljubeče razumevanje bolnikov prinaša čudežne 
ozdravitve. Vodila je več učnih delavnic v Britaniji in Sierra Leone ter organizirala 
zdravstvene tabore in delavnico o zavedanju v britanski skupini zdravilcev 
vibrionike. 

Predstavili so jo že v posebnem dodatku novic marca 2012 (leto 3, številka 2). Če 
želite brati, kliknite tukaj:  The Loving Hands and Heart of a Practitioner.  

En dan preden je odšla v Puttaparthi sem jo vprašala o njeni poti transformacije. Nekega dne pred petimi leti 
se je zbudila in se vprašala: “Kakšen pomen imajo ti lepi barvni sariji in nakit?” Zložila jih je v škatlo, jih nekomu 
dala in začela nositi preprosta bela oblačila. Odločila se je, da bo služila Babi. Opravila je tečaj pri Dr 
Aggarwalu v Oxfordu in v starosti 70 let začela zdraviti s Sai Vibrioniko. Od takrat zdravi veliko bolnikov z 
ljubeznijo, ki ji jo pošilja Swami. 

Vedno se smeji. Kadar se nasmehne ali poje, je čudovito. Kličemo jo naša sončna mama (Sunshine Amma).  
Živi v majhnem, enosobnem stanovanju. Ima sobo oblike L, dovolj prostora za dva majhna fotelja in mizico za 
bolnike in zelo majhno kuhinjo. Ima tudi oltar za Babo, z majhnim prostorom na tleh, kamor lahko kdo sede. V 
njeni spalnici se ves dan vrtijo Bhadžani, ki širijo zdravilne vibracije v zrak. 

Poleg zdravljenja ona tudi poučuje vibrioniko. Študenti se učijo in opravljajo izpite v njenem stanovanju in 
dobijo tudi hrano. Poudarja pomen predaje in popolnega zaupanja v Swamija, ki je resnični zdravilec.  

Njena dnevna rutina je, da vstane pred 5 uro in je že okoli 9 ure na pošti, da pošlje zdravila bolnikom v razne 
kraje. Njeno stanovanje je vedno polno ljudi, ki prihajajo in odhajajo. Kar naprej jo kličejo za sestanke ali 
nasvet. Vsakdo odhaja z nasmehom in blagoslovom Babe. Posebno skrb ima za vse bolnike z rakom. Svetuje 
jim o prehrani, jih spodbuja za vegetarjanstvo, naj opustijo mleko in vsak dan spijejo sok iz zelja, korenčka in 
jabolka. 

Pred nekaj meseci ji je zmanjkal alkohol in je molila k Babi: “Prosim te, kmalu potrebujem alkohol za izdelavo 
zdravil za bolnike.” Kot čudež jo je poklical prijatelj, ki je odhajal iz Indije in jo vprašal, če kaj potrebuje. 
Naslednji dan je dobila 4 steklenice alkohola na svoj oltar. 

Sama izdeluje posebne kombe, na primer za energijo, ravnovesje vitaminov in bolečine zaradi vnetja (Kortizon 
kombo). Opomba urednika: Kortizon kombo se uporablja v dveh primerih zgoraj: Ulkusni kolitis in krvavitve iz 
nosa. Za kronična stanja raje naredi nozodo krvi. Ko naredi kombo, ga posveti Babi z molitvijo, v katero vključi 
tudi svojo željo za bolnika: Prosim, naj ne bo ‘pullouta’. 

http://www.vibrionics.org/jvibro/newsletters/english/News%202012-03%20Mar-Apr.pdf
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Za zunanjo uporabo za probleme v koži uporablja kokosovo olje ali vibhuti kot medij za prenos vibracij’, zdaj pa 
ima dobre uspehe tudi z ricinovim oljem. 

Bolnikom da za popotnico mantro: 
“Ljubim vas. Prosim, oprostite mi. Žal mi je. Hvala.” 

Urednikova opomba: Ta mantra prihaja iz havajskega ‘ho'oponopono’ zdravilnega sistema, ki ga opisuje knjiga 
Zero Limits in druga dela. Pravi, da ta mantra pomaga bolnikom, da ostanejo zbrani. Odhajajo srečni. Za njo so 
bolniki na prvem mestu. 

Ima majhno pokojnino. Ko jo je neki bolnik videl, da piše vsa navodila in napotke za vsakega bolnika ročno, ji 
je poslal škatlo s kuvertami za stekleničke skupaj z natiskanimi navodili, ker je vedel, da ne vzame denarja. To 
je reka sočutja. 

Njeni primeri 

 Ulkusni kolitis, krvni strdki v pljučih, napadi panike 

 Kronično krvavenje iz nosa, prhljaj 

 Vitiligo 

 Ekcem, akademski stres 

 IBS & srbeči rektum 

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

Profil zdravilke 02802...UK  

Zdravilka 02802...UK  piše: Ker sem nečakinja Dr DJ Gadhia, sem imela srečo, da me je 
povezal z gibanjem Sai od mojega rojstva naprej v Ugandi. Dr CG Patel je bil naš 
zdravnik in po njegovem prizadevanju je Swami obiskal Ugando leta 1968 in je 
obiskal tudi dom mojih starih staršev. 

Zdaj živim v mestu Leicester UK in delam kot zdravnica splošne prakse za 
nacionalno zdravstveno skupnost že 25 let. Prede sem postala zdravilka Sai 
Vibrionike leta 2010, sem preštudirala in uporabljala več alternativnih  terapij, ker 
sem vedela, da alopatska medicina ne more dosti pomagati pri mnogih kroničbih 
boleznih. 

Uspehi Sai Vibrionike so me neizmerno očarali in njena energija se hitro pokaže. 
Vedno nosim s seboj stekleničko CC10.1 Emergencies  in vsakič ko jo uporabim v 
nujnih primerih ali nesrečah, se hitro pokaže olajšanje. 

Do zdaj sem zdravila preko tisoč ljudi in videla dobre izide s ponavljajočimi glavoboli, migreno, rosacea (rdeči 
izpuščaji v sredini obraza), psoriazo, ščitnično golšo, senenim nahodom, kroničnim rinitisom, neredno 
menstruacijo, močnim krvavenjem, s simptomi menopavze, ustnimi ulkusi, z bolečinami in šibkostjo po 
operaciji, kronično zaprtostjo, alergijo na mandeljne, kroničnimi bilateralnimi bolečinami v ušesih, tinitusom, 
vertigom, demenco, letargijo (otrplost), visokim krvnim pritiskom, ulkusnim kolitisom, potovalno diarejo, 
infekcijo oči, virozami, mastitisom, nevrogenskimi  in sklepnimi bolečinami ter išijasom.  

Uporaba vibrionike mi je dala veliko priložnosti, da srečujem čudovite in predane zdravilce, ki delujejo z 
nesebično ljubeznijo. To je odprlo moje srce in zdaj občutim, kaj je resnična ljubezen v dejanjih ali seva. Ta 
ljubezen je gonilna sila za uspeh Sai Vibrionike. Moja udeležba na prvi mednarodni konferenci Sai Vibrionike je 
bila zame posebna izkušnja ponižnosti in razsvetljenja. 

Zdaj moramo razširiti še več zavedanja o dobrih učinkih Sai Vibrionike, da bo postala široko znana kot veljavna 
terapija in ne samo kot placebo efekt. 

Prisrčno se zahvaljujem Swamiju, da je motiviral Dr Jit Aggarwala in Hemo Aggarwal, da nesebično širita 
znanje in uporabo Sai Vibrionike po svetu. 

Njeni primeri 

 Diabetes in Cirkulacija 

 Krči in koma (Pre-eclampsia) v nosečnosti 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Profil zdravilke 02894...UK  

Zdravilka 02894...UK piše:  Sem odvetnica v Britaniji 
že 22 let z možem in dvema hčerkama. Čeprav 
sem zaposlena, služim Swamiju že 16 let, odkar 
sem se poročila s Saijevim slednikom. 

Pred 4 leti sem imela resne zdravstvene probleme, ki 
jih ni mogla ozdraviti alopatska medicina. Tako se je 
začela moja vibracijska pot. Obe roki sta bili skoraj 
paralizirani in morala sem prenehati predavati pravo. 
Medicinsko pomoč sem iskala pri specialistih v 
Londonu, Indiji in Maleziji, kjer sem se rodila, a nič ni 
pomagalo. Bil je začarani krog. Takrat mi je zdravilka 
02820…UK  

dala  vibrioniko. Postopoma sem ozdravela. Odločila sem se, da želim to lepo darilo 
življenja dati nazaj ljudem. 22 decembra 2013 sem opravila tečaj  vibrionike. To je 

bil moj najsrečnejši dan v življenju, kar lahko odločno rečem, ker sem začela služiti drugim. 

Največji trenutek me je še čakal. Prosila sem Swamija, da blagoslovi mojo škatlo 108CC, ko sem jo dobila od 
učitelja vibrionike 02799…UK. Na božični večer sem jo pustila pod Swamijevo sliko, preden sem začela peči 
pecivo za brezdomce. Po več urah peke sem šla reči Swamiju lahko noč z mojo starejšo hčerko. Na moje 
začudenje so bili vibhuti, haldi in kumkum na škatli (kaže slika). 

Prvega bolnika sem imela 23 decembra 2013. Imel je hude glavobole in depresijo zaradi bolečin. Sedela sem 
pred Swamijevo sliko, dala zdravilo bolniku in se tiho spraševala, zakaj tako težek primer. Naslednji dan se je 
pojavil vibhuti v obliki madežev na Swamijevi glavi. Potem sem bila prepričana, da bo vse v redu. Ko nas je 
bolnik obiskal na božični dan, sem mu pokazala ta čudoviti pojav. Bolnik je hitro ozdravel, kakor sem opisala v 
primeru. Od takrat sem uspešno zdravila okoli 200 ljudi v Indiji, Maleziji in Britaniji. Tudi moj mož in otroci 
redno jemljejo Vibrioniko. 

Kot drugo darilo mi je dal Swami priložnost, da sem govorila na prvi mednarodni konferenci Vibrionike v 
Puttaparthiju januarja 2014, da sem opisala svoje izkušnje kot bolnica vibrionike in kot nova zdravilka. 

Čutim, da gre vsako vibracijsko zdravljenje nazaj k Swamiju. To kaže, kako je  Swami naravnost povezan z 
vsem. Čeravno je moja pot služenja kratka, je polna uspeha, lepih izkušenj in čudežev. Brez dvoma je to 
prihodnost za človeštvo. 

Njeni primeri 

 Glavobol, Depresija in Hiperaktivnost 

 Bolečine v križu (SMJ), seneni nahod, Vertigo in konstipation 

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

Profil zdravilke 02895...UK  

Zdravilka 02895…UK piše: Delam v zdravstvu kot specialistka za glavo in vrat v 
Britaniji. Vneta slednica Vibrionike sem postala po milosti Bhagawana Sri Sathya Sai 
Babe. Več mesecev sem imela stalno topo bolečino v prsih ali zaradi srca, a sem se bala 
iti k zdravniku iz več razlogov. Delala sem dihalno vajo anulom vilom [izmenično nosno 
dihanje] in druge jogijske dihalne vaje, da bi odstranila to bolečino, a ni pomagalo. 
Poskušala sem tudi reiki in psihično kirurgijo, a bolečine ni nič olajšalo. Tako sem se več 
mesecev učila ignorirati bolečino, toda Swami tega ni sprejel.  

Neki četrtek zvečer junija 2013 so prišli Mr Jit Aggarwal in Mrs. Hema Aggarwal ter 
starejša zdravilka02799…UK  v Sai center, ki sem ga redno obiskovala in so nam razložili 
Sai Vibrioniko. To je bilo presenečenje zame. Pred tem sem brala nekaj o Sai  Vibrioniki 
po interenetu, a me ni pritegnilo. Čeravno me ni zanimalo, sem vzela eno brošuro o 
Vibrioniki, ki jo je pustila zdravilka02799…UK in sem jo nesla v službo. Tam se mi je utrnila 

misel: Kaj pa lahko izgubim? Zakaj se ne bi naročila? Govorila sem z njo po telefonu in dobila čas v dveh 
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dneh.  Na posvet sem šla malo zaskrbljena, a zaradi velike energije ljubezni, ki je prihajala iz te ženske, sem 
se počutila zelo dobro. Opisala sem ji svojo težavo. Naredila mi je kombo in mi dala eno dozo pod jezik. Čudež 
vseh čudežev! Zaradi te kroglice, manjše od semena gorčice, sem občutila, da se je nekaj premaknilo v mojih 
prsih. Povedala sem ji, da se nekaj dogaja, da tega že dolgo nisem čutila. Začela sem jemati svoje zdravilo. 
Steklenička je bila hitro prazna in vsa bolečina je izginila iz mojega telesa. To je eden od razlogov, da sem 
postala zdravilka Sai Vibrionike v začetku decembra 2013. Želela sem se naučiti še več o vibrioniki in sem 
začela brati vsake novice. Za svojo družino sem uporabljala Bachove rože že 26 let pred tem, zato ta sistem ni 
bil zame nov. 

Po Swamijevi milosti in blagoslovih sem dosegla odličen uspeh pri zdravljenju starejših ljudi v skupnosti, ki so 
imeli različne bolezni: inkontinenco, artritične bolečine, problem s srcem ali kožo in diabetes. V prvih  10 
mesecih kot mlajša zdravilka (JVP) sem zdravila 400 bolnikov. Tukaj želim opisati dva primera; moj prvi bolnik 
je imel redko bolezen sarkoidozo. 

Njeni primeri 

 Sarkoidoza 

 Vertigo 

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

 Kotiček za odgovore 

1. Vprašanje in izkušnja:  Nozoda placente 

Imam vprašanje o nozodi poporodne posteljice (placente in membran, ki se izločijo po porodu). Tako 
nozodo sem naredila pred leti za prijateljico, ko sem bila prisotna pri njenem porodu in sem lahko takoj 
naredila nozodo. Uporabila jo je pri neravnovesjih v svojem in otrokovem telesu. Še ena prijateljica bo 
rodila in bi rada imela isto stvar.  

Naj razložim, zakaj mislim, da nozoda placente služi za čiščenje bodočih neravnovesij v materi ali otroku. 
Od trenutka zanositve ima otrok značilnosti obeh staršev, tudi moč in šibkost, ki ju podeduje v svojih DNA. 
Na primer otroci, ki imajo kožne izpuščaje ob rojstvu, kažejo prve znake miazmov Psorinum ali Tub-Bac. 
Če damo otroku samo eno ali dve dozi teh miazmov na potenci 200C – eno dozo kmalu po rojstvu v čisti 
vodi in drugo dozo čez 14 dni – ta terapija očisti miazem iz otroka za vedno. Če dobi terapijo kasneje v 
življenju, ko se pokažejo znaki drugih miazmov, traja proces veliko več časa. 

Nekatera podjetja zdaj zbirajo osnovne celice (stem cells) placente ob rojstvu in jih zamrznejo za bodočo 
uporabo (zato zaračunajo veliko denarja). V primeru otroka moje prijateljice smo shranili majhen del 
posteljice v našem zamrzovalniku za bodočo uporabo. 

Ne bom prisotna pri porodu druge prijateljice. Ona želi imeti nozodo posteljice in zato sprašujem: “Koliko 
časa lahko čakamo, da naredimo nozodo placente in še vedno dobimo njene dobre vibracije? Vem, da 
mora to biti čim prej, a me zanima, ali je kakšna omejitev časa. 

Odgovor: Vibracije so integralni del vsake snovi in ostanejo tako dolgo, da jih okužijo bakterije ali pa snov 
razpade, zato lahko naredite nozodo do takega časa. V primeru placente in vseh živih snovi, se lahko 
začne razpad zelo hitro, kadar snov ni ohlajena.   

Nimamo še podatkov  o uporabi poporodne posteljice. Takšna izkušnja in uspeh zdravilca bi odprla pot za 
nadaljnji razvoj Vibrionike.  

Vsak odziv na to temo je dobrodošel.  

Ker je ta tema nova, posredujemo nekaj informacij o placenti in njeni koristi za naše zdravilce, skupaj s 
poročilom o raziskavah.  

Placenta/poporodna posteljica in njene koristi Placenta je struktura/organ, ki se razvija v maternici 
med nosečnostjo in je pritrjena na steno maternice med nosečnostjo. Iz nje raste popkovnica. 
Placenta je čudovit organ, ki ima glavno vlogo v nosečnosti, ker ohranja otroka pri življenju in 
zdravju. Otroka ščiti proti bakterijam, ne pa proti virusom. Zanimiva lastnost placente je, da nima 
živčnih celic in ni pod direktnim nadzorom možganov ali hrbtenjače. Čas od rojstva otroka do 
izločitve placente skozi vagino (kar se ponavadi zgodi v 15 do 30 minutah) imenujemo tretja 
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stopnja poroda. Na tej stopnji se placenta imenuje tudi posteljica. Ko se pojavi po porodu otroka, 
je podobna kosu jeter in običajno tehta okoli eno šestino otrokove teže. 

Placenta priskrbi kisik in hrano za rastočega otroka v maternici in odstranjuje odpadne snovi iz otrokove 
krvi, kakor to delajo ledvice. Placenta deluje za otroka tudi kot pljuča, opravlja prenos kisika tako kot pljuča 
pri novorojenčku in odraslem človeku. Placenta izdeluje dolg seznam hormonov. V največji količini izdeluje 
hormon človeški ‘laktogen’, ki ustvarja v materi več sladkorja v krvnem obtoku in ga posreduje otroku.  

Viri: 
http://www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/53http://www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/5385-the-
role-of-the-placenta-in-pregnancy 
http://www.mayoclinic.org/healthy-living/pregnancy-week-by-week/in-depth/placenta/art-20044425 
http://www.nhs.uk/chq/http://www.nhs.uk/chq/Pages/2309.aspx?CategoryID=54#close 
http://placentabenefits.info/MWT_article.asp 
http://news.cancerconnect.com/umbilical-cord-blood-stem-cells/    

http://cdn.intechopen.com/pdfs/31273.pdf -- Vodni ekstrakt človeške placente kot zdravilna snov (Therapeutic 
Agent),  Piyali Datta Chakraborty in Debasish Bhattacharyya, Albert David Ltd, Kolkata, Division of 
Structural Biology and Bioinformatics, CSIR- Indian Institute of Chemical Biology, Kolkata, India. 

Možna uporaba celic placente 

Začetna študija otroške bolnišnice (Children's Hospital & Research Center - CH&RC) in raziskovalnega 
centra v Oaklandu prva odkriva nove možnosti odvzema celic iz ženske placente ali bolj natančno 
izločenih placent novorojenčkov. Študija tudi kaže, da je v placentah veliko več osnovnih celic kakor pa v 
krvi popkovnice, in jih zlahka izločimo za presaditev (transplantation). Dodatno še kaže veliko verjetnost, 
da lahko celice placente, kakor tudi celice popkovnice in kostnega mozga, uporabimo za zdravljenje 
kroničnih bolezni v zvezi s krvjo, kakor so bolezen srpastih celic (sickle cell disease), talasemija in 
levkemija. 

Vir: 
Junij 19, 2009 http://www.childrenshospitaloakland.org/main/news/chori-scientists-first-to-discover-placenta-as-
new-46.aspx; rpt. http://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090623091119.htm 

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

2. Vprašanje: Ali imamo miazem za diabetes? 

Odgovor: Vodič vibrionike 2004 daje 5 miazmov – Medorrhinum, Psorinum, Syphilinum, 
Tuberculinum-Bacillinum (SR249-SR252) in Carcinosin (SR282) – nozoda raka.  Imamo tudi SR560 
All Miasms, ki je odličen čistilec za vse telo. Razen teh ni posebnega miazma za diabetes, kolikor nam je 
znano. 

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

3. Vprašanje: Ali obstaja zdravilo za genetske napake? 

Odgovor: Nimamo splošnega zdravila za genetske napake, so pa zdravila za posebne bolezni, ki so 
povezane z genetskimi markerji, kakor so rak, astma, diabetes, srčna bolezen, debelost, neplodnost, 
motnje razpoloženja, avtoimune bolezni, kakor je multipla skleroza itd. 

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

4. Vprašanje:  Moški, 33 let, je zdrav, ampak lačen in potem hitro je — vegetariansko in nevegetariansko 
hrano. Rad ima samo nekatere vrste hrane. Črevesje dela normalno po vsakem obroku, po kosilu pa 
postane utrujen in včasih zaspan. Nima preveč kisline, alergije ali bolečin. Prosim, predlagajte vibracijsko 
zdravljenje. 

Odgovor: Utrujenost/letargija lahko nastane zaradi kakšne alergije na hrano, ki jo ima posebej rad, kakor 
je sir ali kaj drugega. Naj poskusi odkriti, katera hrana ga utruja in naj jo črta iz svojega jedilnika. Tudi jetra 
bi lahko bila v stresu zaradi bogate hrane in bi zato bil utrujen. Svetujte mu, naj je zmerno, z malo masla, 
gheeja, mleka, sira, olja, maščob in nič alkohola. Ko se jetra obnovijo, lahko ima zopet normalno zdravo 
prehrano. Pri kosilu velja vedno ‘NE’ za alkohol. Dajte mu kombo CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & 
Gallbladder tonic in boste videli, če bo to izboljšalo njegovo stanje. 

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

http://www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/53http:/www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/5385-the-role-of-the-placenta-in-pregnancy
http://www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/53http:/www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/5385-the-role-of-the-placenta-in-pregnancy
http://www.mayoclinic.org/healthy-living/pregnancy-week-by-week/in-depth/placenta/art-20044425
http://www.nhs.uk/chq/http:/www.nhs.uk/chq/Pages/2309.aspx?CategoryID=54#close
http://www.nhs.uk/chq/Pages/2309.aspx?CategoryID=54#close
http://news.cancerconnect.com/umbilical-cord-blood-stem-cells/
http://cdn.intechopen.com/pdfs/31273.pdf
http://www.childrenshospitaloakland.org/main/news/chori-scientists-first-to-discover-placenta-as-new-46.aspx
http://www.childrenshospitaloakland.org/main/news/chori-scientists-first-to-discover-placenta-as-new-46.aspx
http://www.childrenshospitaloakland.org/main/news/chori-scientists-first-to-discover-placenta-as-new-46.aspx
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5. Vprašanje:  Bolnik s psoriazo želi vibracijsko zdravljenje. Čeprav razume učinke ‘pullout- a‘, se boji, da bi 
trpela njegova koža ali pa sklepi, če se sprosti preveč toksinov. (a) Ali so znani primeri uspešnega 
zdravljenja psoriaze?  (b) Prosim za nasvet, kako umiriti strah bolnika in zagotoviti, da ‘pullout’ ni 
premočan. (c) Ali lahko uporabi alopatsko mazilo, ki bi potlačilo učinek ‘pullout-a’.  

Odgovor: V slovarju 108 CC  kombov piše, da so vzroki psoriaze neznani, a napadi lahko nastanejo 
zaradi čustvenega stresa, kožne travme, hladnega vremena, infekcij in nekaterih zdravil. Napadi so lahko 
genetski, hormonski ali zaradi kajenja. Zato vprašajte bolnika, če kadi. Če je tako, se stanje lahko 
poslabša, lahko pa je kajenje tudi vzrok. Tudi prejšnje zdravljenje z alopatskimi zdravili lahko vibracije 
potegnejo ven. Če začne zdraviti izbruhe z alopatskim oljem ali kremo, bo pomagalo koži, težava pa se 
lahko preseli v sklepe in se kasneje spremeni v artritis. 

Zato mu dajte razširjen kombo:  CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + CC21.10 
Psoriasis...BD, samo OD na začetku in povečajte dozo, ko je manj ‘pull out-a’ ali pa nič. Dajte tudi 
CC21.1 Skin tonic v tekočini ali prašku, da maže prizadeti del in umiri kožo. Če vse to ne pomaga v dveh 
tednih, potem naredite nozodo las. Svetujte bolniku, da bo neprijeten občutek na začetku očistil stanje na 
koncu. Tudi kajenje mora opustiti, če je kadilec. 

Za prejšnje primere poglejte novice (Newsletters – iščite za Psoriasis, ali pa 21. Skin). Poglejte še 
psoriases primere v knjigi s prve konference - Proceedings of 1st International Conference of Sai 
Vibrionics, 25th-27th January 2014, Puttaparthi. 

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

6. Vprašanje: Imam nekaj vprašanj o učinku temperature na Vibrioniko: 
Ali visoka temperatura/klima učinkuje na zdravila v alkoholu, vodi, kroglicah in na kombe v škatli 108CC 
box? 
Kakšen je učinek mraza na ta zdravila?  Kako dolgo je lahko zdravilo na mrzlem (na primer v poštnem 
nabiralniku) brez večjega učinka? Ali to velja tudi za kombe v škatli 108CC box, ki so shranjeni v alkoholu? 
 Če je tako, kaj bi moral zdravilec narediti v takem primeru? 

Če je škatla 108CC box stalno na visoki temperaturi 2 ali 3 mesece, ali se zdravilne vibracije v alkoholu 
nevtralizirajo? 

Odgovor: (a) & (b):  Zdravilo ali kombi so lahko nepretrgoma na mrzlem, brez škode. Vendar pa jih ne 
smete dati v hladilnik, ker vplivajo na njih mehanične vibracije iz kompresorja. 

(a) & (c): Najvišja dovoljena temperatura za zdravila ali kombe je 40C [104F]. Mislimo, da se temperatura 
v hiši ne dvigne nad 40C. Zunaj na soncu se temperatura lahko dvigne na 46C, vendar pa vibracij ne 
smemo dati na sonce, ker lahko nastopi nevtralizacija, čeprav imamo zdravilo proti radiaciji v vseh 
stekleničkah. V Indiji imajo mnogi zdravilci škatle vedno shranjene na sobni temperaturi po več mesecev 
in zdravila normalno delujejo. 

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





Božanske beside Mojstra zdravilca 

“Seva (služenje) je boljše kot pa pridobivanje znanja, ponavljanje božanskega imena ali japa in drugi 
podobni stari  načini za prečkanje oceana življenja ali Samsaro, Sadhana ali duhovna disciplina; seva 
je najboljša priložnost za človeka, da uresniči Boga v sebi.” 

                                                                          ...Sathya Sai Baba, Love All, Serve All, Help Ever, Hurt Never  
                                                                                                (knjiga v spomin na Sai Babov 80 rojstni dan, 2005) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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“Ni dovolj samo pravilno delovati. Tudi vaši motivi in vzgibi morajo biti čisti in nesebični. Samo kadar 
imate čiste motive, Bog razširi svojo milost. Kakršnokoli služenje opravljate, mora biti 
neomadeževano. Motiv je najvažnejši. Oblika delovanja ni pomembna. Brez čistih vzgibov postanejo 
dejanja omadeževana že na začetku. Če ste dobri ljudje, bodo tudi vaša dejanja dobra.  
                                                                ...Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol XVII, Chap 5 

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

Obvestila  
  USA Shepherdstown, WV: AVP delavnica 6-8 March in tudi 1-3 May 2015, kontakt Susan at 

 Trainer1@usa.vibrionics.org 
 India Puttaparthi: AVP delavnica 5-8 March 2015; SVP in delavnica za učitelje 26 Feb - 2 Mar 2015 

kontakt Hem at 99sairam@vibrionics.org 
 India Delhi-NCR: AVP delavnica 28-29 Mar 2015, kontakt Sangeeta at trainer1.delhi@vibrionics.org 
 India Kasaragod in Kerala: AVP delavnica  aprila 2015, kontakt Rajesh at sairam.rajesh99@gmail.com ali 

po telefonu: 8943-351 524 / 8129-051 524 

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

Dodatek 
Na kratko: Opombe in slike iz nedavnih delavnic 

Tečaj za učitelje v Prasanthi Nilayamu 

 
”Imeli smo 4-dnevni tečaj za učitelje v PN; skupaj je bilo 6 SVPs – 
starejših zdravilcev, 3 iz Francije in 3 iz Indije. Imeli smo kar nekaj 
uspešnih srečanj". –Dr Aggarwal 
 

 

 

 

 

AVP delavnica v Lexingtonu, Mass., ZDA 

“Ker so uspešno končali tečaj po e-majlu, se je pet 
študentov iz New Yorka in Massachusettsa, iz ZDA in 
Ontaria v Kanadi udeležilo praktičnega dela z učiteljem 
dva in pol dneva, 9 -11 januarja, 2015 in tako so postali 
AVP (Assistant Vibrionics Practitioners), kar je prvi del 
študija. Vsi udeleženci so dobili visoke ocene na pisnem 
preizkusu in so bili navdušeni nad novo priložnostjo za 
nesebično služenje".  

Zdravilec 01339...ZDA  

 

Om Sai Ram 

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

 

mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
https://news.vibrionics.org/newsletters/99sairam@vibrionics.org
https://news.vibrionics.org/newsletters/trainer1.delhi@vibrionics.org
https://news.vibrionics.org/newsletters/sairam.rajesh99@gmail.com

