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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 

   Leto 6, številka 2                                                                                                                             Mar/Apr 2015 
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Z mize Dr Jit K Aggarwala 

Dragi zdravilci 

V preteklih 21 letih je Sai vibrionika prehodila dolgo pot. Vedno več ljudi išče alternativno zdravljenje za svoje 
težave in vibrionika postaja bolj poznana. Še posebej lani smo opazili močan dvig zanimanja za zdravljenje z 
vibrioniko kot odgovor na informacije zdravilcev kakor tudi na vire, dostopne na internetu, vključno z uvodnim 
videom Vibrionika,Sai Ram zdravilne vibracije. Kaj je to?, na občasne intervjuje, na strani Vibrionike (website) 
in na objavljene Novice.  

Zato mogoče prihaja k vam več ljudi, ki že nekaj vedo o vibrioniki. 

Pogosto se pojavlja vprašanje: Kakšen je odnos zdravljenja z vibrioniko do alopatske medicine? Vedno smo 
trdili, da vibracijsko zdravljenje ne nasprotuje alopatskemu. Da bi vzeli vibracije, ni potrebno prenehati z 
medicinsko terapijo. Še posebej pri resnih kroničnih stanjih, kakor so diabetes, srčne bolezni ali mentalne 
težave, ne smemo nobenemu bolniku reči, da preneha z alopatskimi zdravili. Če je bolnik v oskrbi zdravnika, 
se mora z njim posvetovati, preden se odloči za spremembo jemanja zdravil. To morajo razumeti vsi zdravilci. 

Hkrati smo prepričani, da vibrionika lahko podpira medicinsko zdravljenje. Prav tako je vibrionika  učinkovita v 
primerih, ko medicinsko zdravljenje ni dostopno ali pa bolnik želi poskusiti alternativo. Sai vibrioniko vodi 
božanska energija, zato vedno koristi bolniku. Ne more mu škoditi kakor nekateri drugi načini zdravljenja. 

Zdaj pripravljamo iniciativo, da postane ta terapija bolj sprejemljiva za medicinsko stroko in zato zbiramo 
dokaze o izboljšanju z vibrioniko. Vse zdravilce prosimo, da nam pošljejo primere, v katerih lahko potrdijo 
napredek pri bolnikih, z zdravniškimi izvidi, kakor so ultrazvok, krvni izvidi, rentgen itd. Upamo, da bo taka 
dokumentacija pomagala prepričati bralce, da izboljšanje nastopi zaradi vibracijskega zdravljenja.  Koristna 
bodo tudi pričanja bolnikov ali pa njihovih zdravnikov. Trenutno začenjamo ta projekt z diabetesom in resnimi 
srčnimi težavami, kasneje pa bomo vključili tudi druge bolezni. Zato prosim začnite pošiljati take primere 
naravnost meni na news@vibrionics.org. Skrbno bom proučil vsak primer in vam odgovoril. 

Imam še dodatno prošnjo za zdravilce, ki nameravajo predstaviti informacije o vibrioniki v svojem okolju: Vsi 
zdravilci, ki želijo govoriti o vibrioniki ali pa deliti letake, se dogovorite s svojim koordinatorjem, ki naj prvi 
pregleda vaš material. Za zdravilce je bistveno, da ne širijo pretiranih ali pa popačenih informacij zaradi 
prevelikega navdušenja nad to terapijo. Zdravilci na stopnji AVP (asistenti) ne smejo govoriti o vibrioniki ali 
imeti predstavitve katerikoli skupini ljudi. 

http://vibrionics.org/jvibro/
http://vibrionics.org/jvibro/
https://www.youtube.com/channel/UCdmKv4O1lLswMEe7TfTVvJQ
https://www.youtube.com/channel/UCdmKv4O1lLswMEe7TfTVvJQ
http://www.vibrionics.org/
http://news.vibrionics.org/
mailto:news@vibrionics.org
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Naslednji mesec, 24 aprila je Mahasamadhi – dan odhoda, Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsavam. Mi bomo to 
obletnico proslavili drugače. Za mnoge je to pravi čas za pogled vase in tudi za odločitev, da prenesemo 
ljubezen in služenje v prakso. Menim, da je dober način za zdravilce vibrionike, da izrazimo svojo hvaležnost 
Babi za to božansko zdravljenje s ponovno posvetitvijo. Vedno se spomnimo, da služimo svojim bolnikom z 
ljubeznijo v srcih in nežnostjo v našem govoru in pogledu, ne glede na to, koliko smo zaposleni. Moč vibrionike 
se krepi skozi našo vero in ljubezen. 

Saju služimo z ljubeznijo – in loving service to Sai 
Jit K Aggarwal 

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

 Primeri uporabe kombov  

1. Kožni izpuščaji v rokah 02806...Malezija  

59-letna ženska je imela izpuščaje in srbenje v rokah in podplatih že 6 mesecev. Najbolj jo je skrbelo za prste 
na rokah. Zdravilec je videl razpoke v koži prstov (poglejte slike spodaj). Ob konicah prstov je imela žulje. Za 
olajšanje jih je mazala s steroidnim mazilom (Betasalic) in jemala ustne antihistamine, zjutraj (Aerius 10 mg) in 
zvečer (Atarax). Želela je opustiti alopatska zdravila. 

10 maja 2014 ji je zdravilec dal: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.5 Dry sores ...6 
pilul v 90 ml mineralne vode, 1 čajno žličko vsakih 6 ur. 

Za mazilo je pripravil CC21.3 Skin allergies + CC21.5 Dry sores, 3 kapljice vsakega v mehki in tekoči parafin 
(Aqua cream), da je nanašala BD. 

Po 3 tednih zdravljenja, 31 maja 2014, je bolnica sporočila, da so se žulji ob konicah prstov hitreje celili kakor 
pred tem. V preteklosti so se žulji celili 7 dni; zdaj pa le 2 dni. Srbenje se je precej zmanjšalo. Bolnica je rekla, 
da je mazilo odlično. Bila je zadovoljna z zdravljenjem in se je odločila, da nadaljuje. 5 junija 2014 so se vsi 
znaki zmanjšali za 90% kakor kažejo slike spodaj. Ob naslednjem obisku 28 avgusta 2014 je bolnica povedala, 
da je problem s kožo popolnoma izginil in je prosila, da nadaljuje z vibrioniko. 

10 maj (levo) in 5 junij (desno) 2014, desni kazalec: 
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10 maj (levo) in 5 junij (desno) 2014, koža pod levim palcem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 maj (levo) in 5 junij (desno) 2014, koža pod desnim palcem: 

 

 

 

 

 

 

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

2. Myasthenia gravis-bolne mišice  10001...India  

Pomožna zdravilka 55 let je imela bolezen Myasthenia gravis (MG) od leta 2000 in je prosila za zdravljenje 
junija 2014. Vse mišice v telesu so bile prizadete, posebej so jo skrbele tri težave: 1. Imela je dvojni vid in je 
težko držala oči pri miru; zato ni mogla brati več kot 15 minut in nikoli ponoči.  2. Grlene mišice so bile slabotne 
in njen jezik je postal težek, ko je bila utrujena, kar je prizadelo njeno sposobnost govora. 3. Imela je tudi težka 
ramena in se je hitro utrudila; poleg tega še tudi inkontinenco, povezano z MG.  

Leta 2011 je dobila diagnozo za diabetes zaradi steroidov in leta 2013 za hipotireozo. Jemala je alopatska 
zdravila za obe težavi, čeprav se je krvni sladkor spreminjal zdravilom navkljub. Stopnja njene energije je bila 
zelo nizka.  

Zdravilec ji je dal naslednje: 

Za slabotne mišice, inkontinenco in vitalnost: 
#1.  CC13.3 Incontinence + CC18.4 Paralysis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + NM2 Blood + NM3 
Bone I + NM5 Brain TS + NM7 CB7 + NM12 Combination 12 + NM17 Eye + NM21 KBS + NM45 Atomic 
Radiation + NM48 Vitamin Eye Compound + NM63 Back-up + NM86 Immunity + NM90 Nutrition + NM104 
Tops + BR18 Circulation + BR23 Skeletal + SM14 Chemical Poison + SM26 Immunity + SR233 Ruby + 
SR281 Carbo Veg + SR291 Gelsemium 200C + SR360 VIBGYOR + SR374 Causticum 1M...TDS 
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Za diabetes: 
 #2. CC6.3 Diabetes + CC12.4 Autoimmune diseases...BD, pol ure po kosilu in večerji 

Za izčrpanost/utrujenost: 
#3. SR221 Heart Chakra + SR223 Solar Plexus...kadar je potrebovala za izčrpanost 

#4. Nozoda iz alopatskih zdravil Wysolon, Shelcal, Glycifase, Zivast, Thyronorm, Gemohos,     
Folytrax, Multivitamin and Vitamin D...TDS   

#5. Nozoda krvi...BD, zjutraj na prazen želodec in zvečer 

Po 3 mesecih se je izboljšala sposobnost govora za 70% in bolnica je lahko pela badžane. Tudi vid se je 
izboljšal za 30%, zato je lahko neprekinjeno brala pol ure in nekaj minut ponoči. Krvni sladkor se je ustalil na 
prejšnjo stopnjo zdravila za diabetes. V drugih težavah ni bilo spremembe. Na splošno je imela dobro 
energijo. Posebej je poudarila, da je z zdravilom #3 takoj premagala utrujenost. Septembra 2014 je bolnica še 
naprej jemala vibracije. Bila je zelo zadovoljna z vibracijskim zdravljenjem, saj medicina ne pozna zdravila za 
bolezen MG. 

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

3. Gangrena, brazgotina 01616...Hrvatska  

Izkušena zdravilka, 59 let se je posvetovala s starejšo zdravilko 02793…ZDA za svojo gangreno. Oktobra 2014 jo je 
ugriznil pes. Desna roka je bila raztrgana in mezinec hudo ranjen. V kosti prsta se je razvil Osteomielitis, po 
roki pa se je razširila gangrena. Infekcija se ni odzivala na antibiotike. Po enem mesecu so zdravniki predlagali 
odstranitev prsta, da bi lahko zdravili infekcijo roke. Primer je potem prevzel drugi zdravnik, ki je bil prijatelj te 
bolnice. Prosila ga je, da bi ohranil prst in to je tudi storil. Z operacijo je popravil in očistil kost (22 novembra 
2014), vzel je tudi vzorec kosti, ki je pokazal prisotnost Staphylococcus aureus. 

Bolnica je takrat jemala: 
#1. CC20.6 Osteoporosis + NM36 War + OM3 Bone Irregularity + SM28 Injury + SR315 
Staphysagria…6TD 

Zdravilka je še nameravala dodati nozodo antibiotika. Posvetovala se je z vodjo naših raziskav 00002…Združeno 

kraljestvo in je začela naslednje zdravljenje: 
#2. CC20.2 SMJ pain + CC20.3 + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 
Fractures + CC21.11 Wounds & Abrasions + NM36 War…6 pilul v ½ litra vode, da vzame požirek vsako 
uro podnevi dva dni, potem pa 6TD in zmanjšuje ob izboljšanju. 

#3. Nozoda antibiotika…TDS, da jemlje posebej vmes med gornjim kombom. 

#4. Nozoda krvi…BD, jemlje posebej zjutraj in zvečer pred spanjem.  

Po 5 tednih je infekcija izginila. Rešili so prst in bolnica je začela s fizioterapijo za obnovitev delovanja roke. 
Roka je bila negibna 3 mesece in sklepi trdi zaradi povezovanja in brazgotin. Zato je začela jemati: 
#5. CC21.1 Skin tonic + NM96 Scar Tissue + NM113 Inflammation…6TD 

Marca 2015 se je gibanje izboljšalo za 70% v roki in prstu. 

Razlaga bolnice/zdravilke: 
Zdravniki so bili zmedeni zaradi moje ozdravitve. Povedali so mi, da bi zelo verjetno potrebovala imputacijo. 
Hvala dvema zdravilkama, predvsem pa se želim zahvaliti Swamiju za Njegovo milost. Zelo sem hvaležna in 
srečna, da sodelujem v skupini vibrionike. Od leta 1999 sem videla veliko dobrih stvari, ki so se zaradi vibracij 
zgodile mojim bolnikom. 

Moje zdravljenje je dolgo trajalo in o tem razmišljam takole. Zdravilka sem že 15 let in sem pogosto opazila 
nestrpnost bolnikov, ki mislijo, da zdravljenje ni vredu, ker ne deluje takoj. Zagotavljam jim, da morajo vztrajati 
in skupaj bomo iskali kombinacije, ki bodo delovale za njihovo težavo. Prišel je čas za mojo osebno 
preizkušnjo. Kljub stanju, ki se je hitro slabšalo, trdno verjamem v to, kar delam in sem vztrajala v tej veri več 
mesecev. Vedno sem vedela in zdaj vem, da je Swami z menoj in da je moje edino zavetje. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. Paradentoza 01619...Srbia  

Ženska, 45 let je dobila znake paradentoze v spodnji čeljusti 5 junija 2014. Imela je močno vnetje, zobje so 
postali majavi, dlesni so bile rdeče in boleče. Akutni znaki so trajali 20 dni, ko je bolnica šla k zobozdravniku, ki 
je predlagal puljenje zoba. Bolnica se je odločila za vibracijsko zdravljenje. Dali so ji: 
NM89 Mouth & Gum + NM113 Inflammation + SR293 Gunpowder...TDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni imela nobene druge terapije in po 15 dneh so vsi znaki izginili. 

Ko je bilo stanje normalno, je jemala vibracije še 3 mesece. Dlesni so se utrdile in bolnica ni izgubila nobenega 
zoba. 

Izjava bolnice: 
Junija 2014 sem imela paradentozo. Moj zdravnik je predlagal puljenje zoba. Po vibracijskih zdravilih se je 
stanje spremenilo in puljenje ni bilo potrebno. Od takrat nimam težav zaradi paradentoze. 

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

5. Gastritis 02897...Združeno kraljestvo - UK  

Zdravilec piše: Ženska, 79 let je imela vročino, slabost, pekoč jezik, bolečino v želodcu in v presledkih pekoč 
občutek v želodcu. Zaradi slabosti ni mogla jesti, sploh pa ne začinjene in pekoče hrane. Hrana je imela zanjo 
čuden okus. Kadar je pojedla kaj malo sladkega, je bilo grenko, čeprav ni mogla okusiti večine hrane. Imela je 
tudi diabetes, visoki krvni pritisk in angino, za kar je jemala alopatska zdravila brez težav. 

Prvi akutni znaki so se pojavili pred 5 tedni in so se postopoma slabšali. Počutila se je šibka, vendar so krvni 
testi bili normalni in ni imela anemije. Zdravnik je predpisal antibiotik za en teden. Po tem zdravilu se je počutila 
slabše. Ko je prišla k meni, je bolnica močno trpela že tri tedne in je obležala. 

Zdravljenje sva začeli 19 avgusta 2014. Po podatkih, ki mi jih je dala bolnica, sem predvideval, da ima gastritis 
in morda malarijo. Povedala je, da je pred več meseci potovala v ZDA; zdravnik ni tega testiral in družina ni 
posumila o tem. Pripravil sem: 
CC4.1 Digestive tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 Appendicitis + CC4.4 Constipation + 
CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic 

Bolnica je morala zmešati nekaj pilul v pol litra vode in piti vodo po požirkih takole: 
Dnevi 1-3: enkrat vsakih deset minut 
Dan 4:  enkrat na uro 
Dan 5: enkrat vsaki dve uri 
Dan 6 in naprej:  QDS  tako dolgo, da se počuti bolje, potem pa zniža na TDS. 
Po ozdravitvi: OD 2 tedna. 

Na Dan 3 se je počutila 45% bolje. Bila je pokonci in po hiši, lahko si je pripravila hrano, čeprav je le malo 
jedla. Vročina, slabost in težave z želodcem so izginile. Do Dneva 6, je bila bolnica 100% bolje in je že kuhala 
za sebe in moža ter opravljala hišna dela. Počutila se je zopet normalno. Zato je jemala zdravilo TDS (od 
Dneva 7, 25 avgusta 2014) in po enem tednu je za 2 tedna zmanjšala na OD. 14 septembra 2014 je prenehala 
jemati zdravilo. 
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Bolnica je popolnoma ozdravila akutno stanje. Bila je presenečena zaradi tako hitrega zdravljenja, zato se je 
dvignilo njeno zaupanje v Sai vibrioniko. Za ta zdravila je bila zelo hvaležna. 

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

6. Gustatory rhinitis 02870...ZDA  

82-letni moški, zdravnik po poklicu, ki je zdravilčev oče, je imel rinitis že 10 let. Iz nosa mu je začelo teči takoj, 
ko je začel jesti – še posebej vročo in začinjeno hrano med kosilom in večerjo. Iz nosa mu je teklo 
neprekinjeno in tako močno, da je izloček kapljal na hrano, zato si je moral med jedjo brisati nos. Bolnik se je 
posvetoval s sodelavci zdravniki, vključno z gastroenterologi o tem, kako bi odpravil to stanje. Pred več kot 
enim letom (zgodaj leta 2013) so mu dali antihistamin Desloratadine 5 mg (1 tableto zvečer po hrani). To 
zdravilo je izboljšalo njegov problem za 25%, a iz nosa mu je še naprej teklo med obroki.   

18 februarja 2014 so mu dali: 
CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies...TDS 

To zdravilo je redkokdaj vzel, ker ni verjel, da bo delovalo, potem pa je poskusil konec aprilal 2014. Že po 
enem tednu rednega jemanja (vzel ga je okoli dvakrat dnevno) je opazil, da mu je teklo veliko manj iz nosa. 1 
maja je sporočil, da mu prvič ni teklo iz nosa med obroki in po njih. Do 29 maja je opazoval stalen napredek 
tega stanja, izločanje se je zmanjšalo za 90%. Junija 2014 se je izločanje iz nosa popolnoma ustavilo in tako je 
ostalo ves julij in avgust. Na žalost pa od avgusta naprej bolnik ni več jemal vibrionike kljub opominom 
zdravilca. 100 % izboljšanje (brez iztekanja iz nosa) se je nadaljevalo še cel september 2014), potem ko je 
prenehal jemati zdravilo.  Oktobra 2014 mu je zopet začelo teči iz nosa in do 16 marca 2015 je bilo stanje 
skoraj takšno kot na začetku jemanja vibrionike.   

Mnenje zdravilca: 
Ta primer potrjuje, da moramo jemati vibracijska zdravila redno in disciplinirano.  

 [Urednik: Pomembno je, da dozo vibracijskih zdravil skrbno znižujemo.] 

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

7. Klaustrofobija 02806...Malezija  

Moški, 74 let, je imel to težavo 7 let. V zaprtih prostorih, kakor so dvigala, stranišča v letalu in v drugih ozkih 
prostorih, je dobil paniko. Moral se je umakniti v odprti prostor. Bil je že pri psihologu in hipnotiku. 

18 februarja 2014 je vzel: 
CC15.2 Psychiatric disorders…TDS 

Vrnil se je 3 marca in sporočil, da je po 3 dneh terapije popolnoma ozdravel. Bil je zopet normalen. 

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

8. Rak dojke z metastazami 00014...Indija  

61-letna ženska s končno stopnjo raka dojke je prišla k zdravilcu po priporočilu nekega Sai slednika julija 2009. 
Rak se je razširil iz desne dojke v nodose po vseh prsih in v trebušno steno. Tvorba je bila tudi v trebušni 
slinavki, žolčniku in drugih prebavnih organih, metastaze so se razširile na mehko tkivo in kosti. Imela je 
bolečine, slabo prebavo, bila je šibka in je skoraj obležala. 30 julija so ji dali: 
#1.  CC2.1 Cancers – all + CC4.1. Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC12.1 Adult 
tonic + SM1 Divine Protection…6TD za 15 dni, potem QDS za 15 dni.  

Svetovali so ji tudi ajurvedsko zdravilo, ki ga je začela jemati en mesec po začetku gornjega komba. 

Ker ni bilo dosti napredka, so ji po posvetu z višjim zdravilcem 02709…Indija  spremenili zdravilo 26 avgusta: 
#2. CC2.1 Cancers – all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.7 Gallstones + CC4.11 Liver & 
Spleen…QDS 

Po 4 tednih (22 septembra) se je pokazal dober napredek. Začela se je gibati po hiši in je bolje jedla. Zdravilo 
so še dopolnili: 
#3. CC2.1 Cancers – all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.1. Digestion tonic + CC4.2 Liver & 
Gallbladder + CC4.7 Gallstones + CC4.11 Liver & Spleen…QDS 
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17 novembra je mož bolnice sporočil, da je bilo njeno stanje zelo dobro. Zopet je potovala in je šla na romanje. 
Dali so ji še zdravilo za en mesec: 
#4. CC2.1 Cancers – all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.1. Digestion tonic + CC4.2 Liver & 
Gallbladder + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS. 

Potem je bolnica sporočila, da se počuti mnogo bolje. Zdravilec je spodbujal družino, da bolnica še jemlje 
zdravilo, ampak se ni vrnila.  6-8 mesecev kasneje je mirno umrla. 

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

9. Rane na vratu psa 02885...Argentina  

Zdravilka piše: Našega psa Pitty sta napadla dva psa na nečakovi farmi. Imel je velike odprte rane na vratu. 
Nečaka takrat ni bilo doma, zato je bil pes brez oskrbe 4 dni. Nečakova mati je očistila rano in psu dala 
zdravilo. Ko se je nečak vrnil domov, je peljal Pitty v mesto k veterinarju. Ta je vse očistil in tudi odstranil 
pokvarjeno tkivo. Sliki spodaj kažeta rane takoj za tem. 

 

Ko 

sem videla Pitty 7 maja, sem začela vibracijsko zdavljenje. Dala sem mu, kar sem imela pri roki v torbici za 
prvo pomoč, ki jo vedno nosim s seboj. Izbrala sem Emergency, Be Well, Fit Well, Get Well, in Move Well: 
CC9.2 Fevers & Infections + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & emotional 
tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 
Spine…4 pilule v 1 liter vode, BD za en mesec, potem znižati na OD. 

V levi del rane, ki je bila okužena, sem dala srebrno vodo (vodo s koloidnim srebrom), saj je veterinar ni hotel 
očistiti, 
ker je 
bilo 
preveč 

infekcije, da bi tkivo izrezal. Vsak dan smo dajali vibhuti na vse vratne rane in uporabili druge načine 
energijskega zdravljenja.  Po 7 dneh je infekcija popolnoma izginila (poglejte sliko spodaj na levi). 
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5 junija je Pitty dobro jedel, pridobil 3 kilograme in spil 1 liter vode z vibracijami. Rana na vratu se je zaprla in 
druga rana je bila velika 10 cm x 5cm in pripravljena za šivanje pri veterinarju (glejte sliko desno). 

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

 Profili zdravilcev  

Profil zdravilca 10014...Indija  

Živim v Santacruzu, v Mumbaiu. Diplomiral sem iz strojništva (Mechanical Engineering) in delam za indijsko 
letalsko družbo (Air India) že 22 let kot letalski strojnik. Vibrioniko sem spoznal 
leta 2007. V prvem četrtletju tega leta sem imel težave s preveč kisline in 
skrbmi, kar je prizadelo moj način življenja. Alopatska zdravila sem jemal več 
kot 6 mesecev, imel sem endoskopijo, ki je pokazala prizadeto gastro-
intestinalno sluznico. Želel sem zmanjšati ali pa prenehati z alopatskimi 
zdravili, da bi se izognil stranskim učinkom daljše uporabe. 

Aprila 2007 sem v Dharmkshetri srečal Sai slednika, ki je imel enak problem in 
se je ozdravil z vibracijskimi zdravili. Peljal me je k zdravilki, ki je tudi alopatska 
zdravnica. Imela je svojo vibro kliniko v Sai Medical Centru v Dharmakshetri. 
Vzel sem njena zdravila in se bolje počutil, zato sem bil zadovoljen z vibrioniko. 

13 julija sem bil zopet v Dharmakshetri in takrat me je zdravilec povabil, da 
pridem na vibracijsko delavnico, ki so jo imeli naslednja dva dneva in da mu pomagam v pripravah. Zvečer 15 
julija sem začel delati čudovito sevo vibracijskega zdravljenja – prvi bolnik sem bil jaz sam. Pripravil sem si 
zdravilo za mojo zakisanost: CC4.10 Indigestion…TDS. 

Tisto noč sem položil moj vibro komplet skupaj s knjigo ‘108 Common Combos handbook’ pred Swamijevo 
sliko za blagoslov. V dveh dneh se je pojavil “Aum” v vibhutiju na prvi strani knjige (glejte sliko spodaj levo. 
Podoba na sliki je medla.). Ali ni bilo to Njegovo potrdilo, da naj nadaljujem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdaj pripravljam sezname zdravilcev, jim pošiljam uradna obvestila, zbiram poročila in pripravljam vibro 
delavnice v Dharmakshetri kot koordinator. Swami me je blagoslovil s to sevo vse do danes. 

Naslednjo stopnjo priprave kot JVP sem opravil decembra 2007. Ko sem položil svojo novo škatlo 108CC box 
pred Swamijevo sliko za blagoslov, se je pojavil Swamijev božanski podpis na dveh stekleničkah z zdravili in 
vibhuti je pokril vso škatlo. Besede “With love Baba” (Z ljubeznijo, Baba) so se pojavile na steklenički z 
zdravilom NM18 General Fever (steklenička 25) in besede “Sri Sathya Sai” so se pojavile na steklenički NM20 
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Injury (steklenička 29, glejte sliko zgoraj desno). Steklenički sta bili pripravljeni za lažjo uporabo na zdravilnih 
taborih. (Selotejp sem dal preko pisave, da sem jo zaščitil potem, ko je kapljica alkohola padla nanjo.) 

Po zaključku tečaja SVP 20 julija 2013 sem sprejel strojček SRHVP od Dr Aggarwala in po Swamijevi milosti 
sem tisti večer dal strojček za blagoslov pri Samadhiju po Aartiju (ob grobnici, po daritvi ognja). 

Ko sem prišel domov, sem dal strojček SRHVP še 
pred Swamijevo sliko za Njegov blagoslov. Po 3 
dneh ga je blagoslovil tako, da je napolnil oba 
tunelčka z vibhutijem. Vibhuti sem spravil v dve 
posodi poleg kroglic, da bi ga uporabil za bolnike s 
težkimi problemi. Okus in barva vibhutija v tunelčku 
za vzorce sta bila različna od onega v tunelčku za 
zdravila. Swami je pustil svoj ljubeznivi podpis tudi na 
hrbtni strani zadnje kartice SR576 Tumours (poglejte 
sliko).   

Vse se je dogajalo po božanskem načrtu.  Swamijev 
prvi daršan sem imel 12 marca 1999 v  
Dharmakshetri, ko je Swami otvoril Sai Medical 

Centre nasproti zgradbe Shanti Deep, in točno po 9 letih (2008) sem delil vibro kroglice kot Njegov blagoslov 
bolnikom na istem kraju, v centru, kjer sem dobil svoj prvi blagoslov od Swamija. 

Zdaj dajem vibracijska zdravila bolnikom na svojem domu in tudi na brezplačnih zdravilnih taborih ob vikendih 
pri Shri Shirdi Sai Mandirju, Kadamwadi, Kalina, Santacruz (East-vzhod), Mumbai. Do zdaj sem zdravil preko 
2480 bolnikov. 

Cases to share- primeri za podelitev 

 Rak dojke z metastazami 

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

Profil zdravilke 02885...Argentina  
 
Sem učiteljica v vrtcu in zvesta sledika Bhagawana Sri Sathya Sai Babe. V 
Swamijev ašram romam vsako leto od 2010. Takrat sem šla v ašram s 
prijateljico, katere 7-letni sin je bil zelo bolan. Rodil se je s povečanim srcem 
(cardiomegaly). Otroka sva želeli dati našemu Gospodu in tam sva zvedeli za 
Sai vibrioniko. Dr Jit Aggarwal in Mrs Hema Aggarwal sta pripravila kombe za 
otroka, ki je začel jemati vibro zdravila kar tam v Indiji. Njegovo zdravje se 
izboljšuje vsak dan. Zato sem želela postati zdravilka Sai Vibrionike. Čakala 
sem dve leti, da mi je Dr Aggarwal dovolil. Učil me je v ašramu. Od leta 2013 
sem JVP zdravilka in sem zdravila skoraj 700 bolnikov do zdaj po vsej 
Argentini. Swami mi je dal moč in dovolj zaupanja, da opravljam svoje delo z 
ljubeznijo. Rada pripravljam kombe za otroke in živali, ker zlahka napredujejo 
brez ovir v razumu. Čutim, da imam blagoslov. 

Kadar zdravim bolnike, jim vedno zatrjujem, da morajo imeti VERO (FAITH), da je Bog v njihovih srcih. 

 Pri mojem delu mi pomaga dejstvo, da rada delam, kar delam. Kadar delam z vibrioniko, delam s Swamijem, s 
čisto ljubeznijo.  

Čutim, da sem zaradi dela z vibrioniko spremenila svoj način poslušanja bolnikov. Imam odprto srce. Naučila 
sem se poslušati, dati objem in brezpogojno ljubezen in veliko moliti. 

Primeri za delitev 

 Rane na vratu psa 

***************************************************************************************************** 
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 Kotiček za odgovore 

1. Vprašanje: Nekateri bolniki raje pripravijo vibracije v vodi in jo pijejo po požirkih čez dan. Če je doza na 
primer 6TD, bolnik pa pije vodo večkrat, ali je to problem? Ali je zaradi tega večja možnost za pull-out? 

Odgovor: Zdravilo, ki ga jemljemo po predpisani dozi, deluje najbolje. Če ga jemljemo večkrat, je mogoč 
močnejši pullout, ampak ne vedno. Kadar so znaki visoko akutni, lahko zdravilo vzamemo pogosto, deluje 
pa bolje, ko ga jemljemo redno. Poleg tega pa so zdravila učinkovitejša, ko jih jemljemo v vodi kakor pa v 
kroglicah. 

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

2. Vprašanje: Nekateri zdravilci dajo v stekleničko najprej CC kombe in potem dodajo kroglice, preden 
stekleničko pretresejo. Drugi zdravilci dajo v stekleničko najprej kroglice in potem kombe povrhu. Ali sta oba 
načina pravilna? 

Odgovor: Ja, končni izid je enak v obeh primerih. Vendar pa, če date najprej kombe in potem dodate 
kroglice, boste morali odstraniti nekaj kroglic, če jih je več kot 2/3 stekleničke, to pa je potrata. Poleg tega je 
na potovanjih in v taborih primerneje najprej napolniti stekleničke s kroglicami, da jih nosimo s seboj.  

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

3. Vprašanje: Ali lahko z vibrioniko zdravimo primarni sklerozni holangitis — PSC? In kako?   

Odgovor: Seveda, uporabite ta kombo: CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.11 
Liver & Spleen + CC12.4 Autoimmune diseases + 21.4 Stings & Bites. 

Za uporabnike strojčka SRHVP: NM2 Blood + NM22 Liver + NM102 Skin Itch + NM113 Inflammation + 
BR12 Liver + SM5 Peace & Love Alignment + SR284 Chelidonium 30C + SR340 Aloe 30C + SR504 
Liver. 

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

4. Vrašanje: Ali lahko razložite primerno vibracijsko zdravljenje za bolnika, ki je imel transplantacijo ledvice, 
jeter ali pa srca. Ali je varno dodati ‘Immunity booster’, saj bi tak bolnik jemal alopatska zdravila, ki potlačijo 
imunski sistem, zato da telo ne bi odbijalo organa?  

Odgovor: Zdravilec mora sprejeti bolnika s sočutjem, s preudarnostjo in razumevanjem, ko daje zdravila, 
da bi podpiral bolnikovo alopatsko zdravljenje in hkrati zaviral stranske učinke. Vibracijsko zdravilo moramo 
izbrati tako, da pomaga telesu, umu in celotnemu bitju, da ostane močno, stabilno in da hkrati sprejme 
presajeni organ v harmoniji. 

Da imunski sistem ne bi napadel presajenega organa, zahteva stalno budnost, kar pomeni zdravo prehrano, 
primerne vaje/jogo in posvet z zdravnikom, poleg tega pa pravilen način življenja, ki temelji na duhovnosti, 
meditaciji in molitvah. Koristno bi bilo, da ponovite nasvete za bolnika v naslednjem 
viru: http://www.webmd.com/a-to-z-guides/life-after-transplant-tips-managing-health 

Popolnoma varno je dati imunsko zdravilo CC12.1 Adult tonic in seveda CC15.1 Mental & Emotional 
tonic. Poleg tega moramo vključiti ‘balance remedy/combo za presajeni organ in nozodo alopatskih 
zdravil, ki jih jemlje bolnik. 

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

5. Vprašanje: Ali lahko damo vibracijska zdravila ljudem, ki žvečijo paan/betelove liste in tistim, ki pijejo 
alkohol, ne preveč, a redno? 

Odgovor: Da, vibracijska zdravila pomagajo takim bolnikom, vendar pa ne priporočamo niti žvečenja listov 
niti pitja alkohola. Vendar pa če želimo zdraviti navado žvečenja, pitja alkohola, kajenja ali pa jemanja drog, 
mora bolnik sam priti osebno po zdravilo. Prepričati se morate, da bolnik potrdi svojo namero in hoče 
opustiti navado; v takih okoliščinah deluje zdravilo najbolje. 

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

http://www.webmd.com/a-to-z-guides/life-after-transplant-tips-managing-health
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6. Vprašanje: Včasih se v začetku izboljšajo bolnikovi znaki in se ustavijo na neki ravni, od koder ni več 
napredka. Kako naj zdravilec pomaga bolniku, da se stanje še naprej izboljšuje? 

Odgovor: Preverite, ali je bolnik vzel pravilno dozo in upošteval navodila glede shranjevanja in jemanja 
zdravil. Poskusite ugotoviti, da bolnik nima podzavestnega odpora do zdravljenja in da ni izgubil zaupanja v 
vibrioniko. Razmislite o drugačni kombinaciji zdravil in dodatnih nasvetih. Lahko da bolnik potrebuje 
sistematično čiščenje telesa, primeren tonik ali okrepitev imunskega sistema, eno za drugim  nekaj časa, da 
bi okrepili vse telo in bi zaradi tega lažje postopno napredovalo. 

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

 

 



Božanske Besede  Mojstra Zdravilca 

“Seva vas približa Meni. Roža, to je vaše srce, s pomočjo seve dobi dišavo (fragrance) in postane 
sprejemljivejša za Mene.”                                              

… Sathya Sai Baba, Love All, Serve All, Help Ever, Hurt Never – knjiga v spomin 80 rojstnega dne Sathya Sai Babe, 2005 

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

"Brez koristi jemljete zdravila, da bi se izognili boleznim. Ne zavedate se bolezni, ki spodjedajo 
vitalnost vaše sreče in vas spreminjajo v družbeno nevarnost – to so bolezni zavidanja, hudobije, 
sovraštva in pohlepa. Vzemite najboljše zdravilo, da se rešite teh bolezni! Verjemite, da Gospod živi v 
vsakem srcu in kadar komurkoli povzročite bolečino, telesno ali mentalno, s tem prizadenete Gospoda 
samega. Nikoli ne gojite sovraštva ali pa prezira v svojem srcu. Svoj prezir pokažite, ako že morate, s 
skrbno izbranimi besedami, a nikoli z dejanjem. PregIejte in obžalujte svoje napake ter molite za moč, 
da odstranite svoje pomanjkljivosti."                     …Sathya Sai Baba, Divine Discourse, 14 oktober 1964  

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

Obvestila 

 India Delhi-NCR: AVP delavnica 4-5 April 2015, kontakt Sangeeta na trainer1.delhi@vibrionics.org 

 UK London: Osvežilni seminar 19 April 15, kontakt Jeram na jeramjoe@gmail.com ali po telefonu  020-
8551 3979                                                            

 USA Shepherdstown, WV: AVP delavnica 1-3 maj in tudi 17-19 julij 2015, kontakt Susan 
na trainer1@usa.vibrionics.org 

 India Mumbai: Osvežilni seminar 6-7 junija 15, kontakt Sandip na sanket265@yahoo.co.in 

 Italy Padua, Venice: SVP delavnica 16-18 oktober 15, kontakt Manolis at     
 monthlyreports@it.vibrionics.org 

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

Dodatek

Poročilo o taboru v Leicester-u, 1 feb 2015 02897...UK-Združeno kraljestvo 

Za britanske zdravilce je to bil naš prvi tabor v mestu Leicester, verjetno bomo imeli še enega letos. Bil je mrzel dan in 
ljudje so začeli prihajati okoli enih popoldne, začeli smo ob 1.30pm. Precej prostovoljcev iz mesta je prišlo pomagat za 
pripravo tabora. V glavnem so bili iz domačega Sai centra in to je bil del njihovega projekta seve pod vodstvom ko-
ordinatorja za služenje. 

 

mailto:trainer1.delhi@vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:sanket265@yahoo.co.in
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
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Bilo nas je 6 zdravilcev in preden smo začeli z 
delom, smo vsi recitirali molitev iz knjige ‘108 Combo book’ in prosili Swamija, da blagoslovi ta dogodek in nas 

vodi na vsakem koraku. 

Čeravno smo začeli 20 minut kasneje, je za uvod vse 
prisotne pritegnil video. Po tem prikazu je 
zdravilka 02802...UK, ki je tudi alopatska zdravnica, podala 
odlično razlago, kako deluje vibrionika in kako 
negativnost najprej vpliva na nas. Potem je z neko 
osebo iz publike prikazala uporabo tehnike 
kineziologije. Razložila je učinkovitost vibrionike in kako 
pozitivno deluje na telo. Pozneje sta dva zdravilca 
govorila o osebni izkušnji z vibrioniko. Prvi zdravilec si 
je ozdravil hudo poškodbo kolena. Zdaj je zdrav in 
svojo izkušnjo predstavi vsakomur, ki pride k njemu po 
zdravila. Naslednji zdravilec je opisal zdravljenje svoje 
bolnice. Imela je hude bolečine v sklepih, ki so pomočjo 
vibrionike izginile v kratkem času; po petih dneh se je 
že počutila bolje. 
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Potem so bila na vrsti vprašanja in zdravilec 02802...UK  je skupaj z drugimi zdravilci odgovarjal na mnoga 
vprašanja. Bolnikom smo povedali, kako morajo jemati zdravila in katera navodila naj upoštevajo. To je 

zdravilcem 
prihranilo 
precej 
časa med 
pogovori, 
čeprav 
smo morali 
še enkrat 
zagotoviti, 
da bolniki 
razumejo 
navodila 
za jemanje 
zdravil. 

Po tem uvodu so pogovori potekali z lahkoto in v miru. Vsi posveti so potekali v prvem nadstropju, v pritličju pa 
je bila čakalnica z osvežitvami. Na ta način smo zmanjšali hrup.Zdravilci so obravnavali različne blezni od 
diabetesa, artritisa, prehlada in gripe do resnejših težav, kot je srčna bolezen. Krvni pritisk je bil pogosta težava 
med bolniki. V skupini smo se odločili, da nas bolniki pokličejo ob koncu četrtega tedna, da bi jim dali še 
dodatna zdravila, ki jih še niso imeli. Dogovorili smo se tudi, da sledimo tem bolnikom v primeru, če nas ne bi 
oni poklicali. 

Obravnavali smo 75 bolnikov! Tega števila smo bili zelo veseli, ker je bilo nas zdravilcev samo šest.  Vsi smo 
bili zadovoljni z organizacijo dogodka. Dobili smo mnogo povratnih informacij od pomočnikov, bolnikov in tistih, 
ki so pripeljali bolnike na tabor. 

Zadnji posvet se je končal okoli šestih popoldan in potem smo pospravili prostor ter se zahvalili Swamiju, 
preden smo odšli domov. 

 

 

Om Sai Ram 

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

 

 


