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

Sai Vibrionika - Novice 
www.vibrionics.org 

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

                                      …Sri Sathya Sai Baba 
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Z mize Dr Jit K Aggarwala 

Dragi zdravilci 

Ali ste obnovili vašo škatlo kombov - 108CC box? 

Začenjam s pomembnim navodilom za vse zdravilce. Neprestano dopolnjujemo škatlo kombov - 108CC 
Master box, da bi zagotovili učinkovitost vibracijskih zdravil. Prosimo vas, da obnovite kombe, kadar je 
mogoče, a vsaj enkrat na dve leti, da ohranite močne potence. Ta usluga je na voljo vsem dejavnim 
zdravilcem, ki redno pošiljajo svoja mesečna poročila. Vaše kombe lahko obnovite v Puttaparthiju ali pa pri 
vaših področnih koordinatorjih. 

Pridružite se Mednarodni zvezi vibro zdravilcev – The International Association of Sai Vibrionics Practitioners 

Po dolgem času lahko oznanim, da smo zdaj pripravljeni izdati osebne kartice - ID cards te mednarodne zveze 
zdravilcev Sai vibrionike (IASVP) usposobljenim mlajšim in višjim zdravilcem (JVPs in SVPs), ki pošljejo 
naročilo. Članstvo ima namen podpirati dejavnost Sai Vibrionike in omogočiti dodatno zaščito zdravilcem, s 
pojasnilom, da ne dajemo drog. Prosimo, poiščite našo stran (website)  www.vibrionics.org in če sprejmete 
pravila te zveze, izpolnite prošnjo - the online application form (ne pa fizične PDF oblike) in dobili boste vašo 
kartico s sliko (photo ID card). 

Hvaležnost 

V vibrioniki se vse dogaja po milosti našega Gospoda (our Lord’s Grace) in je delo mnogih rok. 

Hvaležni smo vsem zdravilcem, ki so poslali material za Novice na internetu. Ob tej priložnosti želim izraziti 
globoko hvaležnost tistim zdravilcem, ki so v preteklem letu služili kot uredniki za Novice, zbirali primere, 
pripravljali profile zdravilcev in nam pošiljali večino materialov, ki jih vidite v Novicah. Drugi zdravilci so 
zaključili raziskovalne naloge za vibrioniko v tem času. Vsem tem posameznikom se zahvaljujemo za 
ljubeznivo služenje našemu Gospodu:  Argentina: 02128, 02885; Avstralija: 02892; Hrvatska: 01616, Grčija: 
01626, 02295; Indija: 02090, 02817, 10014, 10228, 10375, 10776, 10940, 11219, 11271, 11310, 11476, 
11483, 11520, 12051; Italija: 02494; Japonska: 02779; Malezija: 02806; UK – Združeno kraljestvo: 
00534, 02802, anonimen (1); ZDA: 02864, anonimna (2). 

Poleg tega smo v Združenem kraljestvu dobili prispevke Babovega slednika, ki se je po tečaju za vibro 
zdravilca ponudil za nesebično sevo, da razširi sedanje angleške novice v večjezične novice, da lahko imajo 
vsi zdravilci dostop do iskanja podatkov v svojem domačem jeziku (to database searches). 

Hkrati zelo cenimo delo prevajalcev za večjezične novice, ki marljivo prevajajo vsako številko Novic za 
zdravilce in bolnike v vseh jezikih. 

http://vibrionics.org/jvibro/
http://vibrionics.org/jvibro/
http://www.vibrionics.org/
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V naslednjih mesecih bomo potrebovali še več pomoči, da nastavimo primere iz preteklih Novic tako, da bodo 
dostopni za iskanje. Kogar to zanima, naj se mi javi na naslov info@vibrionics.org. 

Delavnica za osvežitev 

V zadnjem delu teh Novic In Addition smo zelo veseli, da lahko objavimo najzanimivejše stvari z letnega 
seminarja vibro zdravilcev, ki je potekal 18 maja 2014 v Essexu, v Združenem kraljestvu. Hvaležni smo 
našemu koordinatorju in njegovi odlični ekipi, ki so zbrali  podatke o tem dogodku. Ti podatki so zelo zanimivi 
za mnoge zdravilce. V prihodnosti želimo imeti še več takih poročil, da lahko vsi nekaj pridobimo. Prosimo, 
načrtujte zapise o zanimivostih vaših delavnic/seminarjev in nam jih pošljite, da jih lahko objavimo za širšo 
javnost. 

Saiju služimo z ljubeznijo 
Jit K Aggarwal 

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

 Primeri uporabe kombov  

1. Srbenje po vsem telesu 12051...Indija 

85-letni moški je več let imel srbenje po vsem telesu. Poskušal je različna alopatska zdravila in mazila, a brez 
uspeha. Zato se je maja 2014 obrnil na vibro zdravilca in je dobil: 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections...TDS 

Po 3 tednih so se njegovi znaki precej zmanjšali in po dveh mesecih jemanja komba ni bilo več srbenja. Isti 
kombo je jemal BD do decembra 2014. Imel je blagoslov, da je vedel za svoj konec. V času svoje smrti 1 
januarja 2015 je imel v rokah Swamijevo sliko. Swamiju je bil hvaležen, ker se je rešil neprijetne nadloge. Tudi 
družini je povedal, da ga je na koncu ozdravil Swami. 

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

2. Urtikarija (kronična koprivnica) 11483...Indija 

32-letna ženska je imela hudo koprivnico. K zdravilcu je prišla, ko je 10 mesecev neuspešno poskušala 
alopatska in homeopatska zdravila. 

Bolnici so dali: 
NM21 KBS + NM36 War + NM46 Allergy 2 + NM62 Allergy B + OM28 Immune system + SR268 Anacardium (200C) + 
SR270 Apis Mel + SR319 Thyroid Gland + SR322 Urtica Urens + SR353 Ledum (200C) + SR497 Histamine…6TD, v 
vodi 

Po 2 dneh je dobila močan pullout. En dan ni jemala zdravila, nato pa postopoma OD, BD do TDS.  75% 
izboljšanje je nastopilo po dveh tednih. Izbruhi koprivnice so se zmanjšali. Po 6 tednih je bolezen ponehala in 
bolnica je jemala preventivno dozo OW še 3 mesece. Po 6 mesecih se stanje ni ponovilo.  

Bolnica razlaga: 
V noči Shivratrija 2013 sem pela bhajane in začutila srbenje po celih rokah in nogah. Dermatolog je rekel, da je 
urtikarija. Po 8 mesecih je bilo tako hudo in kronično, da sem vsak dan potrebovala anti-histamine. Ponovilo se 
je še močneje po 5 mesecih, maja 2014. Čeprav to stanje ne ogroža življenja, močno vpliva na kakovost 
življenja zaradi stalnega nelagodja. 

Po 6 mesecih alopatskih in homeopatskih zdravil sem bila utrujena. Nekega dne sem šla proti domu in videla 
na cesti ležati Swamijevo žepno sličico. Pobrala sem jo in jo obrnila; na drugi strani je bila napisana vrstica o 
vibrioniki. Sprejela sem jo kot Swamijevo takojšnje sporočilo. 

Spomnila sem se zdravilke, ki mi je draga in sem z njo delala na zdravilskih taborih v Gurgaonu. Kmalu mi je 
dala zdravilo. 

Prva dva dni sem imela izbruh infekcije in mi je povedala, da je to normalno. Kmalu po dveh tednih pa sem bila 
ozdravljena. Nobenega znaka ni bilo več. Zdaj je poteklo 6 mesecev in živim brez težav!  

Swami mi je dal znak, zdravilo in ozdravitev. 

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

http://info@vibrionics.org/
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3. Zastrupitev s hrano, IBS 11968...Indija 

Ženska, 60 let je dobila znake hude zastrupitve po nekem srečanju. Skoraj 10 let je že imela IBS (Irritable 
Bowel Syndrome). Niti požirka vode ni mogla spiti, ko je prišla k zdravilcu. 

Takoj je dal zdravilo v vodi: 
CC4.1 Digestion tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic…TDS 

Bolnica je poklicala že po eni uri, da se je stanje izboljšalo za 25% in je vprašala, če še naprej jemlje zdravilo v 
vodi. Naslednja dva dneva je nehala bruhati, driska se je ustavila in ženska je lahko jedla lahko hrano brez 
strahu. 

Sporočila je tudi pomembno izboljšanje pri IBS, ker ji tokrat ni bilo potrebno iti v bolnišnico. Zaradi kronične IBS 
je morala iti v tja za dan ali dva ob najmanjši težavi v želodcu. 

Zdravilec piše: 
Ko sem to slišal, sem občutil veliko radost in zadovoljstvo. 

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

4. Tvorba ob zapestju 11572...Indija 

27-letna ženska je prišla z bolečo tvorbo na desnem zapestju 15 septembra 2014. Imela jo je že 6 mesecev.  
Dali so ji: 
CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 
Skin infections + CC21.3 Skin allergies...TDS, 5 kroglic v 200ml vode 

Po Swamijevi milosti je prišla nazaj drugi dan in povedala, da nima več bolečin. Po 8 dneh je tvorba 100% 
izginila, kakor kažeta sliki spodaj (pred vibrioniko: levo: po njej: desno). Bolnica je bila zelo srečna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

5. Artritis 02817...Indija 

Zdravilec piše: Uspešno smo zdravili artritis. Ker sem sam imel hud artritis, sem postal bolj razumevajoč do teh 
bolnikov. Vsakič, ko delam zdravilo, čutim prisotnost našega Gospoda. 

Prišla je neka ženska, 49 let, ker je 7 let imela kronični artritis. Imela je hude bolečine v kolenih, komolcih in 
ramenih. Slabo je spala, njena energija je bila nizka. Zdravnik ji je rekel, da ima revmatoidni artritis. Dobila je 
injekcije za kolena, jemala je dve tableti (1g) paracetamola dnevno in se je masirala z ajurvedskim oljem. 
Zdravnik je predlagal operacijo kolena. K nam je prišla v solzah. Dali smo ji: 
CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 
Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue...TDS 

Po 15 dneh je prišla po več zdravil in rekla, da so se bolečine zmanjšale za 70%, ni več jemala tablet in je 
dobro spala. Po še 2 mesecih je bolečina izginila, samo malo nelagodja je še ostalo. Po 4 mesecih je bila 
zdrava. 

Ta primer je bil na kratko omenjen v knjigi svetovne konference leta 2014. 

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



4 

6. Artritis, neredna menstruacija & PCOD 02817...Indija 

Ženska, 43 let, je tožila o bolečinah v hrbtu in sklepih.  Že 2 leti je imela artritis. Menstruacija je bila neredna. Imela 
je diagnozo PCOD (ciste na jajčniku - polycystic ovarian disease) in je imela hude bolečine v trebuhu. Zaradi tega je 
imela težko življenje. Ni si mogla počesati las. Z veliko težavo je opravljala rutinska dela in njeno gospodinjstvo ni 
bilo urejeno. Poskušala se je zdraviti  alopatsko in naturopatsko, a ni bilo nič bolje. Izgubila je upanje, da se ji bo 
stanje izboljšalo. Vse je prepustila Bogu in naš Baba ji je dal vibrioniko. Dali so ji: 
CC3.7 Circulation + CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…TDS 

Po 2 dneh ni več potrebovala zdravil proti bolečinam. Po 15 dneh je dobila menstruacijo brez bolečin, potem 
pa normalno naprej. Po enem mesecu so se bolečine v sklepih zmanjšale za 50% in po dveh mesecih je bilo 
njeno življenje normalno. Po 7 mesecih je bil artritis popolnoma ozdravljen. Ker imajo artritis v družini, še 
naprej preventivno jemlje naslednji kombo: 
CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC20.3 Arthritis…OD 

Ta primer je bil na kratko omenjen v knjigi mednarodne konference 2014. 

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

7. Zlatenica pri otroku 02817...Indija 

Novorojenček je dobil zlatenico nekaj ur po rojstvu. Tehtal je slab kilogram. Dali so ga v inkubator in dobival je 
materino mleko. Zdravniki niso pričakovali, da bo ozdravel. 

Otrokova stara mama je pritekla v Dharmakshetro in so ji dali zdravilo za otrokovo mater: 
CC4.11 Liver & Spleen + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic…TDS 

Ker so materi jemali mleko za otroka, je to bil najboljši način, da je otrok dobil zdravilo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Pripravili smo isto zdravilo tudi v vibhutiju, da so ga dali na inkubator. Po 24 urah je otrok začel dobivati težo in 
presnavljati mleko. Po 10 dneh je otrok tehtal 2.2 kg in so ga lahko vzeli domov. Zdaj je zdrav triletnik. 

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

8. Hipotiroidizem, otekla stopala, bolečine v sklepih, inkontinenca, mentalne težave 02817...Indija 

Zdravilec piše: Na domu prijatelja, ki je jemal vibrioniko, smo srečali žensko 73let. V zadnjih 15 letih je imela 
več problemov: pekoče podplate in otekanje, tudi v prstih na nogah, bila je mentalno motena, imela je nizko 
samospoštovanje, težave s hojo in zaradi bolečine ni mogla pravilno premikati rok. Že 5 let jo je bolelo koleno, 
imela je še inontinenco in hipotiroidizem. Zdravila se je alopatsko več let, a njeno stanje se ni izboljšalo. Bila je 
jezna nase, ker ni bila pri moči, se je redila in jezila za vsako stvar. Zaradi inkontinence ni odhajala od doma. 
Jokala je, držala moje roke in upala, da jo Bog ozdravi z vibrioniko, ki jo je spoznala pri prijateljici. V pogovoru 
je tudi povedala, da je imela težave v zakonu, ločeno živela v isti hiši okoli 20 let; za mene je to bil vzrok njene 
bolezni. 

Na začetku vibro zdravljenja je dnevno jemala 12 različnih alopatskih tablet. Rekli smo ji, naj ne preneha s temi 
zdravili brez posveta z zdravnikom. Dali smo ji: 
CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC6.2 Hypothyroidism + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 
Kidney & Bladder tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis…TDS 

Poklicala je po 4 dneh in rekla, da je prenehala z vsemi alopatskimi zdravili in da se dobro počuti. Ocenila je 50% 
napredek pri vseh znakih. Še enkrat smo ji rekli, naj ne preneha z alopatskimi zdravili, a se ni strinjala. 

Po 15 dneh je prišla po več zdravil, počutila se je 70% bolje. Rekla je: ‘Zdaj si želim samo te čudežne kroglice’ 
(tako imenuje vibrioniko). Po enem mesecu je bila normalna, samo nekaj bolečin je še ostalo. Tudi te so minile 
čez nekaj tednov. Zdaj dobro spi in je srečna. Zdravilo še jemlje naprej in ga imenuje Amrita (pomeni nektar ali 
med). 

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

9. Optični nevritis & trahom 02817...Indija 

Zdravilec piše: Prosili so nas za zdravljenje mladega moškega, 23 let, ki je imel hude težave z očmi. Dobil je 
diagnozo optični nevritis in trahom, ki ga je imel že 6 let. Imel je steroidne kapljice in tablete. To ga je oviralo pri 
študiju. Ker je živel v Mumbaiju, se ni mogel udeležiti športnih iger zaradi onesnaženosti zraka. Večkrat je 
jokal, ker je imel rdeče, boleče in solzne oči. Zdravnik mu je predlagal, da se odseli drugam zaradi vroče klime, 
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a to ni bilo mogoče, ker je njegov oče tam imel podjetje. Bolnik se ni pogovarjal z ljudmi in ni hotel nikamor 
hoditi. Študiral je doma. Vse to nam je povedala njegova mati. Dali smo mu: 
CC3.7 Circulation + CC7.3 Eye infections + CC7.6 Eye injury + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue +  nozoda steroidov (pripravljena s strojčkom 
SRHVP)…TDS 

Isti kombo smo naredili v vodi vrtnice, da je jemal kapljice. Po 2 dneh so se za 50% zmanjšali znaki rdečine, 
solz in pekočih oči. Čez ponovnih 10 dni se je počutil čisto vredu, samo popoldan je še imel nekaj nelagodja v 
očeh. Njegovo stanje je bilo 90% boljše. Bil je srečen. Po enem mesecu so vsi znaki izginili in se je res dobro 
počutil. Še naprej jemlje zdravilo OD zjutraj in tudi kapljice OD kot preventivo.  

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

10. Kronične bolečine v hrbtu & šiatika 02892...Australija 

48-letna ženska je prišla k zdravilcu z bolečinami v hrbtu in vratu, ki jih je imela že 20 let; poslal jo je Sai 
slednik februarja 2014. Poleg tega so jo mučili išjas in pekoči podplati. Omenila je, da je možni vzrok za boleči 
hrbet ‘epidural’ (zunanja membrana v hrbtenici) med porodom. Pri 19 letih pa je imela avtmobilsko nesrečo, v 
kateri je pristala na trtici (coccyx). 

Vsa leta si je prizadevala in poskušala pomagati z jogo, pilatesom, fizioterapijo, plavanjem, alopatskimi in 
homeopatskimi zdravili, a vse to je olajšalo težave le za kratek čas. 

18 februarja  so ji dali: 
CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive 
tissue + CC20.5 Spine…TDS 

Po 5 tednih je prišla ponovno 29 marca in sporočila majhno spremembo zaradi nesporazuma, ker je jemala 
dozo 3 pilul enkrat vsako jutro. To so razjasnili. Bolnica je tudi občutila žalost in praznino, ker je živela vstran 
od družine, zato so kombu dodali CC15.1 Mental & Emotional tonic. 

Po 7 tednih, 20 maja je povedala, da je prvič v 20 letih brez bolečin.  Ker je imela veliko dela, ni vadila joge in 
pilatesa, Sai vibrioniko pa je redno jemala in ozdravela. 

Čeprav so simptomi izginili, so ji svetovali, da jemlje zdravilo še naprej zaradi dolge dobe bolečin. Aprila 2015 
je še jemala zdravila in redno prihajala tudi po nasvete, ker je partner umiral zaradi pljučnega raka. Ni hotel 
jemati nobene oblike alternativnih zdravil. 

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

11. Kožni izpuščaj & in srbenje 02892...Australija  

47-letni moški je imel boleč in pekoč občutek zaradi izpuščaja na telesu. Zelo ga je bolelo in srbelo, kakor da bi 
ga igle pikale v kožo. Izpuščaji so se začeli pred 2 letoma, pojavljali so se občasno, pred 2 mesecema pa so se 
razširili po telesu (na sliki spodaj levo poglejte levo rame in nadlaket). 

V dveh letih je preizkušal različna mazila in načine in tudi alopatska zdravila, a brez uspeha. 

1 februarja 2015 mu je zdravilec dal: 
CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.4 Stings & Bites + CC21.6 
Eczema...TDS 

Za zunanjo uporabo je dobil zdravilo zmešano v vibhuti in extra virgin olivno olje. Mazal ga je BD in kadar so 
izpuščaji zelo srbeli. 

Že čez dva dni je bolnik sporočil izboljšanje, imel je manj srbenja in bolečin. To zdravilo je čudovito delovalo in 
po enem mesecu je koža bila čista (poglejte sliko na desni strani). 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

12. Halitosis (slab zadah) 03119...Grčija 

50-letni moški je že od otroštva imel slab zadah. To mu je bilo neprijetno, kadar se je pogovarjal z ljudmi od 
blizu. 5 oktobra 2013 so mu dali: 
CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC19.5 Sinusitis...TDS 

Po enem mesecu se je zadah zmanjšal do 70% in ob koncu drugega meseca je bil ozdravljen. Potem je 
zdravilo jemal OD do junija 2014 za preventivo. 

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

13. Osteoartritis kolena 12051...Indija 

Marca 2014 je 75-letni moški, ki je ponavadi hodil 1-2km dnevno, nenadoma ugotovil, da ne more več hoditi. 
Desne noge ni mogel iztegniti, imel je hudo bolečino v kolenu in je s težavo šepal. Po več testih in slikanjih 
Doppler sonografije, rentgena in celo MRI je dobil diagnozo: osteoartritis desnega kolena. Po enem mesecu 
jemanja alopatskih zdravil ni bilo olajšanja. Potem je šel k drugemu zdravniku, ki mu je predpisal kombinacijo 
biopeptidov, kolagena in sode (sodium hyaluronate), da bi jemal 60 dni enkrat dnevno. 

V tem času so mu dali tudi vibro kombo: 
CC12.1 Adult Tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles 
and Supportive tissue + CC20.5 Spine…QDS 

Po enem mesecu je bilo stanje 60% bolje. Potem je dobil še isti kombo z malo vibhutija v olivnem olju, da si je 
namazal na koleno TDS. To je stanje še izboljšalo in čez en mesec je skoraj normalno hodil. Vtiranje olja v 
koleno je podvojilo učinek in je hitro ozdravel. 

Ob takem napredku je zdravnik zmanjšal dozo zdravila na enkrat tedensko. Od decembra 2014 je bolnik jemal 
kombo za artritis BD in kombo v olju OD. Zdaj je srečen, da lahko zopet hodi, kar je bilo nemogoče pred nekaj 
meseci. Hvaležnost dolguje našemu ljubljenemu Bhagawanu za veliko milost. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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14. Vertigo 12051...Indija 

48-letna ženska je imela hudo omotico dve leti. Njeni znaki so bili močna slabost, bruhanje in moteno 
ravnotežje pri hoji. Šla je k nevrologu, ki je predpisal alopatska zdravila. Jemala jih je eno leto brez učinka. 
Potem je izvedela za Sai vibrioniko in se pogovorila z zdravilcem. Dali so ji: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.7 Vertigo…TDS 

Po enem tednu so se znaki zmanjšali za 90%. Po enem mesecu je bila zdrava in tudi zdaj po 6 mesecih. 
Zdravilo jemlje še naprej OD. Babi je hvaležna za to čudežno ozdravitev. 

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

15. UTI, Astma 02707 & 02766...UK-Združeno kraljestvo 

28 aprila 2014 so zdravilčevega nečaka (46) sprejeli v bolnišnico zaradi bruhanja. Imel je več kroničnih 
obolenj, za katera je jemal alopatska zdravila. Ni mogel hoditi in govoriti, imel je epilepsijo, nesposobno roko (a 
spastic arm) in artritis v nogah. Zaradi astme in alergije je težko dihal in požiral hrano. Kljub temu pa je 
komuniciral kot srečna in ljubeča duša. V bolnišnici je bil pod stresom in ni mogel spati. 

1 maja ob 8.30 zvečer je prišla v bolnišnico njegova teta, vibro zdravilka in bolnika so prestavili v mirno sobo, 
kjer je še vedno bil pod stresom. Teta mu je pomagala, da se je pomiril. Ob desetih je zdravnik povedal teti, da 
ima bolnik resno urinsko infekcijo. Zatrjeval je: 'Celo zdrav človek bi zaradi tega težko ozdravel, ta bolnik pa še 
posebno težko'. Zdravnik je predpisal zelo močne antibiotike, teta pa je bila prepričana, da zdravnik ne verjame 
v ozdravitev. 

Teta se je osredotočila na delo velikega Zdravitelja in zaupala, da bo vse dobro. Z vero v Boga je telefonirala 
svojemu možu – tudi zdravilcu Sai vibrionike – in mu naročila, naj začne pošiljati zdravila s strojčkom SRHVP: 

Za UTI: 

#1. CC13.2 Kidney & Bladder infections…6TD 

Za dihanje: 
#2. "Breathe Well" (CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough 
chronic)…6TD 

Tisti dan je bolnik bruhal vsakič, kadar je kaj popil, a ne tako močno kot prej. Naslednji dan je pojedel nekaj 
Weetabixa (kosmiči), ki mu ga je dajala teta in potem je prvič vredu spal v bolnišnici. Kosila ni imel, pojedel pa 
je večerjo in od 3 aprila je jedel vse obroke in ni več bruhal. 

Teta je ostala z bolnikom od 8:30 do 17:30 vsak dan, potem so pa drugi skrbeli zanj skozi noč. Njena mirna 
prisotnost, ki je oddajala mir božanske ljubezni in luči z veliko nežne pozornosti, kakor tudi vibro zdravila so 
omogočila popolno ozdravitev, da so ga 6 aprila poslali domov. 

Bolnik je naprej jemal vibro zdravila: #1 TDS še 3 dni, BD tudi 3 dni, potem 3TW še en teden in OW nekaj 
tednov. Zdravilec mu še naprej pošilja ta zdravila v presledkih kot preventivni ukrep. 

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

16. Analna infekcija pri psu 11572...Indija 

7 ½ leta stara psica pasme Golden Retriever (zlati prinašalec) z imenom Zaira je dobila hudo infekcijo. Gnoj je 
stalno tekel iz tega dela telesa. Ni imela vročine, bila pa je zaspana in ravnodušna. Absces okoli infekcije je 
močno smrdel. Psici niso dali nobenih drugih zdravil. 

23 aprila 2015 je zdravilec dal za infekcijo: 
#1. CC1.1 Animal tonic + CC4.4 Constipation + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD 

#2. CC4.4 Constipation + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD, za zunanje vtiranje v vodi. 

Drugi dan je ponehal teči gnoj. Še vedno je bila rana z znaki infekcije. Zdravilo so dajali naprej. Po 4 dneh je 
bila 80% boljša. Od 7 dne je imela dozo TDS in po 10 dneh je bila psica 100% zdrava. 

***************************************************************************************************** 
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 Profili zdravilcev 

 Profil zdravilke 02817...Indija  

Mnoge podrobnosti o tem, kako sva z možem postala vibro zdravilca, so objavili v knjigi o prvi vibro konferenci 
(Proceedings of the First International Vibrionics Conference januarja 2014). V 
Mumbaiju živim že 37 let. Do leta 2003 sem imela zelo uspešno in duhovno 
življenje. Potem je nesrečen dogodek spremenil moje življenje in bila sem 
potrta. Mentalna agonija in sedeči način življenja sta povzročila  artritis sredi leta 
2004. Medicinska zdravila in druge terapije niso pomagale. Prijateljica mi je povedala 
za vibrioniko in sem ozdravela.  

Po tej čudežni ozdravitvi z vibrioniko sva se z možem prijavila za zdravilca. 
Udeležila sva se vibro delavnice za asistente v Dharmakshetri v Mumbaiju maja 
2009. Potem sva se usposobila za mlajša zdravilca (Junior Vibrionics 
Practitioners) januarja 2011, meseca aprila pa še za višja zdravilca (Senior 
Practitioners), ko sva bila prvič na obisku v Prashanti Nilayamu. Najin prvi bolnik 
meseca aprila je bil fant iz železniške postaje, ki sva ga zdravila s strojčkom 
SRHVP v Prashanti Nilayamu; imel je visoko vročino in bolečine po telesu. Že po 

eni uri je bolečina ponehala in postal je lačen. Tako dober znak! Tudi midva sva bila vesela. Kadarkoli greva v 
Parthi, imava občutek, da je to ocean ljubezni in miru.  

Julija 2011 sva opravila še tečaj za učitelje v Indiji (All India Teachers Training course) v Parthiju. Najprej sva 
pomagala drugim učiteljem viibrionike za delavnice v Nagpurju in Jabalpurju, da sva si nabrala izkušnje. Zdaj 
sva pa že sama pripravila več delavnic in sva poučevala preko 80 udeležencev za zdravilce AVP/JVP. Danes 
sva oba z možem predana vibro zdravilca in učitelja vibrionike. Skupaj z možem sva močna skupina. Srečna 
sva, da lahko pomagava širiti blagoslove vibrionike še v druge dele Indije. S poučevanjem drugih zdravilcev 
izboljšujeva tudi najino delovanje, ker se na ta način še dodatno učiva. 

V 7 letih sva dala vibro zdravila več kot 12,000 bolnikom, na splošno sva dosegla 80 do 90% uspešnih 
primerov. Redno se udeležujeva brezplačne vibro klinike v Dharmakshetri v Mumbaiju vsako drugo in četrto 
soboto v mesecu. 

Tukaj je nekaj razmišljanj o najinem delovanju: V 7 letih se je najina sposobnost za diagnozo primerov 
povečala, ker bolje razumeva problem bolnikov. V Mumbaiju in drugih velemestih je preveč onesnaževanja. 
Zaradi dolgih ur prevažanja na delo so ljudje tukaj pod stresom in so utrujeni. To  vpliva na mentalno in telesno 
zdravje. Ampak Baba ima svoje načine. Pošilja nam ljudi, ki jih hoče z našo pomočjo zdraviti. Naš cilj je 
pomagati čim več ljudem. 

Ker sva zdravilca, sva spoznala svojo resnično naravo, da sva božanska ljubeča otroka. S pomočjo vibrionike 
imava priložnost, da služiva kot del božjega načrta. Z delovanjem v vibrioniki sva se naučila bolje razumeti človeško 
trpljenje. Čutiva, da namesto sočutja naši bolniki potrebujejo več ljubezni in svetovanja. Pri mnogih bolnikih vidiva, 
da jim sprememba njihovega načina življenja s pomočjo najinega pozitivnega pristopa pomaga živeti zdravo in se 
bolje veseliti  življenja.  

Spodbudo nama je dal deček, ki je imel zlatenico (glejte primer). Stara mama kliče svojega angelčka 'Baba 
Baby,' ker ga je rešila vibrionika. Vsakič, ko se nam nasmeji, občutiva pogum, da si prizadevava doseči cilj 
služiti vsem, ki nama jih pošilja gospod. Zato zdaj povsod čutiva Babovo prisotnost. 

Ugotovila sva, da je koristno pripravljati osebne kombe za težke primere s strojčkom SRVHP. V nekaterih 
primerih je dobro narediti nozodo bolnikovega antibiotika: prvič -  odstrani stranske učinke antibiotika in  -drugič 
lahko deluje tudi sam kot antibiotik. 

Omeniti moram, da dajejo primeri in druge informacije v knjigi s prve svetovne konference vibrionikee dobro 
podporo bolnikom. Kadar bolniki berejo to knjigo, bolje verjamejo v vibrioniko in ta njihova vera izboljša 
rezultate.   

Pri vodenju bolnikov vedno priporočava drugim zdravilcem pomen strogega reda pri zapisovanju datumov in 
drugih podrobnosti v evidenco bolnikov. Prav tako je pomembno, da poveva zdravilcem, da se bolniki počutijo 
zadovoljni in se radi vrnejo k njim. Poleg tega spodbujava zdravilce, ki jih poučujeva, da še naprej berejo svoje 
vibro knjige. 
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Vseh blagoslovov, ki sva jih dobila pri vibracijskem delovanju, je preveč, da bi jih naštevala. Hvaležna sva, da 
lahko ponudiva to ljubečo pomoč. 

Njeni primeri 

 Artritis 

 Artritis, neredna menstruacija & PCOD  

 Zlatenica pri otroku  

 Hipotiroidizem, otekla stopala, bolečine v sklepih, inkontinenca, mentalne težave 

 Optični nevritis & trahom  

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

Profil zdravilke 02892...Australija 

Po poklicu sem medicinska sestra in babica, sedaj pa študiram, da bom lahko 
pomagala učiteljem pri poučevanju Swamijevih petih človeških vrednot. Pišem tudi 
knjigo o Swamijevih praktičnih duhovnih naukih. 

Sem slednica Bhagawan Sri Sathya Sai Babe od 1999. Leta 2013 ob Guru Poornimi 
sem zvedela za Sai vibrioniko in sem jo takoj sprejela za svojo sevo. Poslala sem 
prošnjo in imela intervju z Dr Aggarwalom. Svetoval mi je, naj rešujem vprašanja po 
internetu v Avstraliji in pridem na tečaj. Prepričana sem bila, da je to moj način 
pomoči ljudem, zato sem se odločila vrniti na Swamijev rojstni dan novembra. Tečaj 
sem opravila leta 2013. Novembra 2015 bom šla na tečaj za višje zdravilce. Moj cilj 
je še tečaj za učitelje. Imam velik blagoslov, da lahko opravljam Swamijevo sevo. K 
meni se vrača neizrekljiva milost. 

Ob Sai vibrioniki vidim čudeže pri bolnikih po milosti našega Gospoda in to me 
neprenehoma čudi. Imam tudi veliko nalogo, da sem koordinatorka za Sai vibrioniko 
v Avstraliji. To je velika stvar! Avstralija je velika dežela, zato potrebujemo mnogo 
zdravilcev.  

Trenutno zdravim bolnike po vsej Avstraliji. Uporabljam telefon, Skype in e-mail in 
pošiljam zdravila. Opazila sem, da Saijevi sledniki verno jemljejo zdravila, drugi pa 
pričakujejo takojšnjo ozdravitev (tipična lastnost Zahoda). Bolnikom razlagam, da 
zdravljenje lahko traja dalj časa. Povem jim o primerih, kjer zdravljenje potrebuje 
daljši čas, na primer za bolnika z bipolarno težavo preko 25 let; pomagal mu je 
zdravilec 02640...India in je trajalo eno leto, ampak je bil srečen, ker je lahko opustil 
vseh 18 alopatskih zdravil. Čeprav se bolniki zavedajo, da zdravljenje potrebuje čas, 
je to drugače na praktični ravni. 

Čeprav so nam povedali: ‘Sai vibrionika je pripravljena za ljudi, ampak ljudje niso 
pripravljeni za Sai vibrioniko’, mi Swami pošilja bolnike, ki se morajo pogovarjati in 

jih moram poslušati ter zanje skrbeti. Vsi so zelo hvaležni, da je  vibrionika brezplačna.   

Sai vibrioniko povezujem tudi z delom Louise Hay ob pomoči ‘novih mentalnih vzorcev’, kakor jih je predstavila 
v knjigi: Vi lahko ozdravite svoje življenje.  Novi mentalni vzorec napišem za bolnika na barvni papir, ker so 
barve pomembne v našem življenju, in dodam še barvno nalepko metulja. Svetujem jim, da ponavljajo to 
‘mantro, kadar jemljejo zdravila’ in še kadarkoli to želijo. 

Pridružila sem se duhovnemu centru, kjer živim. Center je odprt dvakrat tedensko. Vedno prihajajo novi obiskovalci 
in tako dobivam nove bolnike. V duhovnem centru sem spoznala tudi prijatelje za življenje, imamo isti cilj in 
zanimanje, da pomagamo ljudem, ki trpijo. 

Ni mogoče opisati vseh blagoslovov, ki mi jih Swami pošilja. Verjamem, da je častno opravljati Swamijevo delo. 
Swami pravi: ‘Vi opravljate moje delo in jaz bom opravil vaše’. Kako je to resnično in kako smo blagoslovljeni, 
da smo del Njegove ‘tihe revolucije’ in služimo kot Njegovi ‘Sai bojevniki’! Hvaležna sem s ponižnostjo.  

Njeni primeri 

 Kronične bolečine v hrbtu & šiatika 

 Kožni izpuščaj & in srbenje  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Profil zdravilke 02901...Italy                Zdravilec 02494…Italija: piše: Zdravilka 02901…Italija  je začela študirati violin v 
konservatoriju dall'Abaco v Veroni, potem pa se je vpisala v tečaj za operno 
petje in odkrila svoj pravi poklic. Leta 1983 je diplomirala z odliko in imela svoj 
prvi nastop leta 1984 v vodilni vlogi Gluckove opere ‘Orfeo” v Spoletu. Uživala je 
v priznani karieri, ki je trajala 25 let in v tem času je pela v vodilnih italijanskih in 
tujih gledališčih. Zdaj poučuje petje v konservatoriju v Veroni in pogosto poučuje 
mojstrske lekcije v Italiji in tujini (posebej na Japonskem in tudi v Salzburgu v 
Avstriji). Od leta 1992 podpira svojo prejšnjo učiteljico. Leta 1996 je ustanovila 
akademijo za umetnostno vzgojo v Veroni (Academy Artistic Kairòs Verona) za 
pevce, igralce in plesalce, ki zdaj ponuja odprte lekcije za razvoj zavedanja o 
telesu, holistične narave zvoka in gibanja z namenom globljega notranjega 
raziskovanja.  

Zdravilka 02901…Italja piše Pred več kot 10 leti sem spoznala Sai Ram vibracijsko 
zdravljenje, za kar sem hvaležna prijatelju in kolegu zdravilcu 02494…Italija , ki me je 

s svojo ženo vodil na tej čudoviti poti; oba delujeta kot zakonski par. S pomočjo vibrionike sem lahko skrbela 
zase in zdravila člane naše družine  s presenetljivimi rezultati. Zdravilka sem več kot pet let. 

Hvaležna sem Bogu za to posebno možnost zdravljenja, ki nam ga je dal. Svoje srce sem odprla za to terapijo 
in svoj čas posvečam tistim, ki ga potrebujejo. Vibrionika daje pomembne rezultate na fizični in mentalni ravni, 
zato pogosto opažam spremembe v značaju bolnikov in v načinu življenja potem, ko imajo to terapijo. Bog 
kaže svojo veličino na mnogo načinov in to je otipljiv primer. 

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

 Kotiček za odgovore  

1. Vprašanje: Redno pošiljam mesečna poročila, vedno pa mi vzame dosti časa iskanje ur za sevo in števila 
bolnikov, ki sem jih zdravil v mesecu. Ali lahko predlagate lažji način za to delo? 

     Odgovor: Naredite 6 vrst navpično z naslovi, kakor kaže ta tabela: 

Datum        Ure        Novi bolniki    Stari bolniki             Živali       Rastline 
1.4.15       2.5                     1                       3                    1                 6 
3.4.15       0.5                     0                       1                    0                 6 
.........         ........                .......                 .......                .......         ....... 
30.4.15     3.5                    2                        1                     0                 3 
Skupaj      31                   24                      15                     5                 99 

Ob koncu vsakega zdravljenja zapišite številke, kakor jih vidite v tem primeru. Ure zaokrožite na najbližjo 
polovico. Ob koncu meseca samo seštejete številke v 5 vrstah in zaključite mesečno poročilo. 

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

2. Vprašanje: Včasih vibro zdravila ne olajšajo bolečin. Ali lahko navedete kaj drugega? 

Odgovor: Dobre rezultate smo dobili s potenciranjem močnega alopatskega zdravila proti bolečinam, 
kakor je na primer Diclofenac. Nekateri bolniki so morali hkrati jemati zdravilo za bolečine in ga počasi 
zmanjševati, tudi do nič. Poleg tega svetujte bolniku, da drugače razmišlja o svoji bolečini, na primer – 
predstavlja si, da se bolečina zmanjšuje, poleg tega pa opravlja zanimive dejavnosti, ker odvrnejo misli od 
bolečine. Tudi ponavljanje pozitivnih afirmacij lahko precej pomaga, na primer trditev: 'Nimam bolečin, z 

mano ni nič narobe, po božji milosti nimam težav'. 

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

3. Vprašanje: Kadar dam bolniku nozodo, ali lahko nadaljuje z drugimi vibro zdravili? 

Odgovor: Kadar zdravite bolnika z nozodo, je najbolje dati nozodo posebej in je ne dodamo k zdravilu, 
tudi drugih vibro zdravil ne damo posebej. V nekaterih posebnih primerih dajemo nozodo poleg drugih 
zdravil, ampak vsak primer ima svoje lastnosti. Vedno lahko poiščete strokovne nasvete in pišete naši 
raziskovalni skupini na comboQueries@vibrionics.org 

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

4. Vprašanje: Nekateri bolniki pijejo vodo, ki jo imajo v bakreni ali srebrni posodi. Ali je to problem, če 
jemljejo  vibro zdravila? 

mailto:comboQueries@vibrionics.org
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Odgovor: Pitje vode iz bakrene ali srebrne posode je lahko koristno za zdravje in tu je dobra novica, da 
ne nevtralizira vibro zdravil, ki jih vzamemo pred tem. Vibro zdravila pa moramo shranjevati posebej.  
Vibro zdravil ne smemo pripravljati ali shranjevati v kovinskih posodah, tudi dotakniti se jih ne smemo s 
kovinskimi predmeti, ker kovina odvzame vibracije. 

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

5. Vprašanje:  Pred kratkim sem dobil predlog, da ne pišem imena bolezni na nalepko na steklenički. Kaj je 
najbolje napisati na nalepko? 

Odgovor: Najboljši način za arhiviranje je, da damo bolniku ob prvem obisku številko. To številko lahko 
napišemo na nalepko. Ob naslednjih obiskih se lahko vrnemo na vse zapise o bolniku, če jih zapisujemo 
po številčnem redu. Pprosim, zapomnite si, da ne pišete imena bolezni ali težav na nalepko. Kadar date 
dve ali več stekleničk, lahko napišete kakšno pozitivno misel, kot na primer "Počutite se bolje", "Zdravi 
bolečine", "Mir", odvisno je od težave; to pomaga ločiti stekleničke med seboj. Če zdravite več kot enega 
bolnika v isti družini, lahko napišete na nalepko začetnice imen bolnikov. 

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

6. Vprašanje: V priročniku piše, naj pijemo okoli 8-12 kozarcev vode na dan. Neka bolnica je imela 
maternične fibroide, ki so pritiskali na njen mehur in ni mogla iti na vodo. Rekla je, da pitje toliko vode še 
poslabša njen problem. Tudi drugi bolniki so me vprašali, če moramo spiti toliko vode dnevno. Ali jim lahko 
svetujem, da storijo največ, kar zmorejo? 

Odgovor: Za zdravljenje je pomembno, da iz telesa čistimo toksine in pitje dovolj vode omogoča hitrejše 
izločanje toksinov. Drugi dober razlog za pitje 2-3 litrov vode na dan je ta, da če zaradi jemanja teh zdravil 
dobimo ‘pullout’, je ta pojav blažji, ker se toksini hitreje izločajo. Povejte bolnikom, naj pijejo več in naredijo 
najbolje, kar zmorejo. Nikakor pa jim ne povzročite občutka krivde. 

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

7. Vprašanje: Nekateri bolniki težko vzamejo popoldansko dozo, ker so v službi. Cele stekleničke ne želijo 
nositi na delo, da ne bi bila izpostavljena sevanju zaradi računalnikov in mobilnih aparatov.  

Odgovor: Da bi zaščitili celo stekleničko kroglic pred sevanjem, lahko eno ali dve piluli zavijemo v papir in 
tako nesemo na delo. Če uporabljate debelo foljo, da zaščitite kroglice pred sevanjem, naj se folja ne 
dotika kroglic.  

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





 

 



Božanske besede Mojstra zdravilca 
“Današnji človek je žrtev skrbi. Kaj je vzrok teh skrbi? Vzrok je pomanjkanje zadovoljstva. Bogati ljudje 
niso zadovoljni kljub bogastvu. Skrbi povzročijo naglico (Worry causes hurry) in oboje skupaj 
povzroča slabo počutje. Zato so skrbi, naglica in ‘kari’ (So Worry, Hurry and Curry – mastna hrana) 
glavni vzroki srčnih težav. 

Konzumacija velikh količin maščob je vzrok srčno žilnih bolezni. Zdravniki odsvetujejo mastno hrano, 
ker povečuje težo in povzroča občutljivost za srčne bolezni. Tudi prisotnost toksinov povzroča enako 
škodo. Zato mora človek jesti zmerno pravilno vrsto hrane in se izogibati opojnim pijačam, da obvaruje 
svoje zdravje. Količino hrane mora po 50 letu postopno zmanjševati”.      

                                                                                     …Sathya Sai Baba, Divine discourse, 21 January 1994 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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“S čistim srcem lahko delate čudeže. Vsako delo, ki ga začnete s čistim srcem, mora biti uspešno. 
Denar se pretaka, če delate z ljubeznijo in požrtvovalnostjo" .      

                                                                                  …Sathya Sai Baba, Divine Discourse, 21 Sept 1994, 
 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf 

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

Obvestila 
 Francija, Tours: AVP delavnica 20-21 junij 2015, pišite Danielle na trainer1@fr.vibrionics.org 

 USA Shepherdstown, WV: AVP delavnica 17-19 julij 2015 in še 11-13 sept 2015. SVP delavnica 18-20 
september 2015, pišite Susan na trainer1@usa.vibrionics.org. 

 India Puttaparthi, AP: AVP delavnica 23-26 julij 2015, pišite Hem na 99sairam@vibrionics.org 

 UK London: Osvežilni seminar 4 okt 2015 in Coventry: Prikaz zavedanja 12 julija 2015, pišite Jeram na 
 jeramjoe@gmail.com ali po telefonu at 020-8551 3979   

 India Pune, Maha: Osvežilni in JVP seminar 10-11 oktober 2015, pišite Padma na 
padmarallabhandi@yahoo.com 

 Italija,  Padua, Venice : SVP delavnica 16-18 oktober 2015, pišite Manolis na 
monthlyreports@it.vibrionics.org 

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

Dodatek 

Izvlečki iz letnega osvežilnega tečaja za vibro zdravilce, ki je bil 18 maja 2014 v Ilfordu, Essex, UK- 

Z1.0 Prisotni: 25 zdravilcev, 3 gostje. Dr Jit K Aggarwal se je zahvalil organizatorju, zdravilcu02822…UK, za vse 
njegovo delo koordinatorja za Združeno kraljestvo = ‘UK’ in za veliko energije in naporov, ki jih je vložil v času 
prve mednarodne konference Sai vibrionike v Prashanthiju januarja 2014. 

1.1  108 Common Combo Box     

Škatlo je potrebno obnoviti vsaki dve leti. Sčasoma se nevtralizira. Elektro magnetno sevanje vpliva na 
učinkovitost kombov. Bodite pozorni na električne drogove, podzemne tokove, mobilne telephone in 
prenosnike (najbolj pogosti). Večja ko je frekvenca, slabše je. Brezžični telefoni so najhujši. Wi-Fi: izklopi čez 
noč, še posebej, če je ruter/modem v spalnici. 

1.2  Čakre 

 Zdravje naših organov je odvisno od čaker (7 glavnih + 2 pol-glavni in več kot 300 drugih). 

 Čakre dobijo energijo, ohranjajo ravnovesje in zdrave organe. Če je v čakri blokada ali neravnovesje, 
nastane bolezen v etrskem telesu in potem se manifestira v fizičnem organu. Čakre imajo barve in ljudje, 
ki imajo sposobnost videti čakre, lahko vidijo problem v drugih ljudeh. Razvijanje te sposobnosti bo v 
veliko pomoč pri delovanju z vibrioniko.  

 Razum je glavni vzrok bolezni. Swami preprosto pravi: ‘Glejte dobro, bodite dobri in delajte dobro’. Čisti 
razum odganja bolezni. 

 V nas samih je 7 sovražnikov – ljubosumnost, jeza, sovraštvo, pohlep, hudobija, ponos in strast.  Swami o 
tem na preprost način govori v svojih naukih in daje odgovore. Nadzorujte eno stvar  (enega sovražnika) in 
Swami poskrbi za ostale. V dobi Kalijuge zbolimo, ne glede na to, kaj delamo. 

 Pravijo, da se bližamo zlati dobi - ‘Golden Age’. Za nekatere je že tukaj. Prišla bo, ko bo pozitivnost 
povsod okoli nas. 

1.3  Naše misli 

 Misel je osnovni gradnik zdravja ali pa bolezni. Zdravje je odvisno od subtilnih energij. Misli lahko 
ustvarjajo negativne vibracije. So kot opeka, skozi katero teče energija. Takoj ko imamo negativno misel, 
pošljemo v svet negativno nergijo, ki jo je težko ustaviti. 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
http://trainer1@usa.vibrionics.org/
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
https://news.vibrionics.org/newsletters/99sairam@vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:padmarallabhandi@yahoo.com
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
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 Ves čas bi morali ustvarjati pozitivne misli, za to pa je najbolj pomembno odpuščanje. Dr Aggarwal je zatrdil, 
da imamo vsi nekoga, ki nas je prizadel. Priporoča nam, da pomislimo o takih dogodkih in pozitivno 
zatrdimo, da oproščamo dejanja neke osebe in ji pošljemo ljubezen. S pošiljanjem ljubezni tej osebi 
negativnost odslovimo. V nekaj dneh moramo dobiti odgovor in želi, da pošljemo opis odziva po e-mailu Dr 
Aggarwalu. Propomba: 'Dejansko je bil odziv zelo dober, ker so udeleženci s to vajo začutili dobrobit. Neka 
zdravilka je celo rekla, da se je njeno življenje obrnilo na bolje!' 

  ‘Če oprostite – pozabite’. Če se spomnite, še niste pozabili. Pomaga misel, da so dejanja bila ‘Božja 
volja’, ne pa od te osebe. 

 Mi nismo tukaj, da bi nadzorovali ali pa spreminjali druge. Tukaj smo samo zato, da spremenimo sebe. 
Molite k Bogu in naj on prevzame nadzor. Mi moramo spremeniti naš odnos. 

 ‘Naše srce je kavč z enim sedežem’ – samo za Boga.                                                   

 Povabite dobre in pozitivne misli.                                                                                   

 Končni cilj je, da upoštevamo navodila in preprečimo bolezni, kakor pa da imamo terapije za ozdravitev. 

1.4  Učinki misli na vibracijska zdravila 

Nekateri bolniki mislijo, da zdravila delujejo na začetku, pozneje pa ne. Tukaj je nekaj 
razlogov:                                                                                                                              

 Ljudje hočejo hitro zdravilo; mislijo, da je vibrionika ‘čudežna tableta’. 

 O trajanju je treba razmisliti: Kako dolgo so že imeli druge terapije? Kako lahko pričakujejo ozdravitev v 5 
dneh? Dolgotrajna bolezen je kot navada ali pa kot odraslo drevo; ima globoke korenine v telesu. Čakre 
so izgubile ravnovesje. Bolniki prihajajo z neuresničljivimi pričakovanji. Zato so razočarani.            

 Ljudje ne upoštevajo navodil ali pravil.     

 Misli osebe lahko zavirajo ozdravitev. Če so bolniki neučakani in mislijo, da jim ne gre na bolje, na tak 
način ustvarjajo blokado. Zato bo za ozdravitev treba še več časa. 

 Če ima človek močno vero, ki ustvarja pozitivno avro in energijo, ozdravitev nastopi hitro. 

Ključne točke za bolnike ob prvem srečanju: 

 Ni potrebno veliko govoriti. Na kratko povejte o vibrioniki – je preprosta, ni stranskih učinkov in je 
brezplačna. Ne vsebuje nobenih kemičnih snovi, je božja milost. Naj gredo na internet (website) in berejo 
pretekle Novice, če želijo kaj izvedeti o njihovih boleznih. [www.vibrionics.org or news.vibrionics.org]. 
Dobro si zapišite njihovo stanje, začnite z najstarejšo težavo. Imejte dober odnos s svojimi bolniki. Naj ne 
mislijo, da ste zdravnik.  

 Ne govorite o času zdravljenja. To je odvisno od Boga. Zdravilo ni snov, ki zdravi: samo Bog 
zdravi. Povejte jim : ‘Bodite potrpežljivi. Potem boste ozdraveli’.  

 Pravilno razložite ‘pullout’. 

Povzetek srečanja: Vibracije vplivajo na naše življenje. Negativne misli zmotijo ravnovesje čakre in to vpliva na 
sorodni organ ter vodi v bolezen. Povabiti moramo pozitivne misli in počasi se bomo spremenili. 

1.5  Vprašanja 

1.5.1 Q: Kaj bi morali storiti, kadar smo prisotni v situaciji, s katero se ne strinjamo, na primer ob poroki, ko ljudje 
pijejo alcohol, jedo nevegetarijansko hrano in plešejo zaradi veselja? 

A: [Če ni drugače označeno, odgovarja Dr Aggarwal:] Sprejeti moramo, kaj si drugi želijo delati in jim pošiljamo 
ljubezen. Drugih ne moremo spremeniti. Samo sebe lahko spremenimo in smo vzor drugim. 

1.5.2 Q: Nekateri bolniki čutijo, da na začetku zdravilo deluje, pozneje pa ne več. Zakaj tako pravijo in kako jim 
odgovorimo? 

A: Razlaga: Ali ljudje pričakujejo takojšnjo ozdravitev? 

 Ljudje mislijo, da je to čudežna tableta. Na primer pride človek, ki ima že 20 let bolečine v hrbtenici. Ta 
človek je verjetno jemal že veliko zdravil in terapij, ki niso delovale. Zakaj pričakuje, da bodo vibracije 

http://www.vibrionics.org/
http://news.vibrionics.org/
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hitre? Če bi bolnik sprejel vibrioniko na začetku, bi bilo zdravljenje hitrejše. Stanje je zdaj že 20 let utrjeno 
v telesu, zato ga je težko zdraviti. Tako kot je težko izpuliti odraslo drevo, potrebujemo poseben napor, da 
odstranimo vse korenine, v primerjavi z majhnum grmom. 

 Če bolnik sledi navodilom, so lahko drugi ralog bolnikove misli. Misel: ‘Ne gre mi na bolje’ ustvarja 
negativno enegijo in postane ovira za zdravje. To še podaljša čas delovanja zdravila. 

 Zdravilci in bolniki s pozitivnimi mislimi ustvarjajo pravilno energijo in pospešijo proces zdravljenja. 

 Bodite previdni, kadar govorite bolnikom o vibrioniki. Vzemite si čas, a bodite kratki. Ne govorite o podrobnostih 
zdravljenja, a bodite strokovni (Mi nismo zdravniki). Povejte jim, da ta zdravila ne nasprotujejo alopatskim 
zdravilom ali terapijam. V vibrioniki  tudi ni drog ali kemikalij in ne stranskih učinkov. Naj gredo na internet in 
poiščejo primere, ki obravnavajo podobne težave. 

 Bolnikom ne govorimo o trajanju zdravljenja, ker tega tudi sami ne vemo. Trajanje je odvisno od mnogih 
dejavnikov: trajanja bolezni, starosti bolnika, okolja itd. V enem primeru lahko 15-letno težavo ozdravi ena 
pilula, v drugem pa traja veliko dalje. Odvisno je od Boga. Biti moramo potrpežljivi, da zdravilo začne 
delovati. 

 Akutne težave niso problem – hitro ozdravijo. Kronični problemi potrebujejo več časa in bolnik mora biti 
potrpežljiv. 

 Ob prvem srečanju z bolnikom moramo ustvariti pozitivno vzdušje. 

1.5.3  Q: Kako pa z bolniki, ki so dobili ‘pullout’? Potem se razve, da so imeli več težav kot na začetku. 

A: To se zgodi, kadar bolezen vpliva na druge čakre in organe in povzroči različna stanja, katerih se bolnik ne 
zaveda ali pa ga ne skrbijo; zato jih bolnik ni omenil. Uporabimo isto primerjavo: odraslo drevo, ki ga izrujemo 
in lahko pusti zlomljene korenine (bolezen) v zemlji (v telesu). Pullout je dejavnost v telesu in ne reakcija na 
vibracije. Pullout je pozitiven in pomeni, da se izločajo toksini iz telesa. Spodbujajte bolnika in morda mu 
prilagodite doziranje glede na tip pullouta. 

1.5.4 Q: Kako obravnavamo bolnike z mentalnimi in fizičnimi stanji ali pa več boleznimi, ki jemljejo različna 
alopatska zdravila in trpijo zaradi stranskih učinkov? 

A: Večina zdravil za nadzor mentalnih bolezni povzroča stranske učinke. Za to moramo pripraviti posebno 
zdravilo (nozodo), za kar se morate povezati  z višjim zdravilcem (SVP). Pošljite mu vzorec zdravila, da bo 
pripravil vibracije, ki bodo delovale na stranske učinke. Bolnik mora še naprej jemati alopatsko zdravilo. 

Poleg tega lahko začnemo zdravljenje s CC17.2 Cleansing, ki zahteva, da bolnik pije veliko vode. Opozorite 
bolnika na možnost pullouta. Bodite previdni, če dobi bolnik bolečine v telesu, ko začne jemati zdravilo. To je 
lahko znak pullouta. Zato bolniku dobro razložite možnost pullouta. 

1.5.5  Q:  Kaj pa v primeru kronične putike, v katerem se bolniku (moški 50let) poslabša stanje z  vibrioniko in 
ima stalen pullout, z alopatskim zdravilom pa se počuti bolje (Allopurinol)? Bolnik ima putiko že 15 let in je na 
posebni dieti. Zaradi hudega pullouta vzame vibrioniko samo občasno. 

A:  Zaradi strahu pred pulloutom je bolnik verjetno dobil mentalno blokado. Strah je nasprotje ljubezni.  Bolnik 
mora premagati ta strah (z delom na duhovni ravni) in zdravilo bi moralo začeti delovati. 

1.5.6 Q: Koliko zdravil lahko damo v eno stekleničko kroglic? 

A: Ni omejitve. Vendar naj zdravilci upoštevajo naslednje principe: 

 Pri akutnih boleznih lahko zmešamo vsa zdravila skupaj, ker se stanje hitro očisti. 

 Pri kroničnih boleznih zdravite po eno bolezen, da lahko ugotovite, katera povzroča možen pullout.       

 Kadar mešate več zdravil, pazite, da se kroglice ne ovlažijo. 

1.5.7  Q: Koliko bolezni lahko zdravimo istočasno?                                                     

A: Če so bolezni iz iste skupine, jih zdravimo istočasno.  Če pa niso sorodne – na primer težava z očmi in 
artritis– bolnik verjetno dobiva alopatsko zdravilo za oko in nič posebnega, razen zdravilo proti bolečinam za 
artritis. V tem primeru zdravimo samo artritis in ničesar ne dodamo za oko. 
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Najbolje se je pogovoriti z bolnikom, kaj želi najprej zdraviti. Lahko tudi kombiniramo, ampak zdravljenje ne bo 
tako hitro. 

V nas je naravna zdravilna moč (Bog). Osredotočite se na en problem. V primeru artritisa ugotovite, kako huda 
je bolečina in se potem odločite, če bi obe bolezni zdravili skupaj. 

1.5.8  Q: Če je pomembno zagotoviti bolnikovo zaupanje v zdravljenje, lahko najprej zdravimo simptom 
(bolečino) in potem vzrok; ali tak način ne vzame več časa? 

A: Če je bolečina znosna, zdravite vzrok, a ne pozabite, da je lahko pullout močan. 

Upoštevajte tudi starost bolnika in bistvo primera. 

Zdravila za čiščenje lahko povzročijo ‘pullout’. Zato je potrebno redno spremljanje. Najboljši zdravilci imajo 
bolnike, ki se ne pritožujejo zaradi ‘pullouta’, ker so jih dobro pripravili na tak pojav. 

Homeopatski izraz za pullout je ‘healing crisis-kriza zdravljenja’, kar zveni negativno, zato ga ne uporabljamo. 

1.5.9  Q: Priročnik navaja, da lahko uporabljamo Vaseline kot osnovo za kožne probleme. Kako zmešamo 
kombo v vazelin? 

A: Za kožne težave je najbolje uporabiti dvojni pristop: Zdravilo mažemo direktno na kožo kot mazilo ali pa v 
vodi, hkrati pa ga jemljemo ustno. 

 Kako mešamo z vazelinom: Dajte eno kapljico zdravila v vazelin in dobro mešajte z nekovinskim 
predmetom 3 minute. To naredite še dvakrat in dodate še po eno kapljico zdravila. Tako boste mešali 
vazelin okoli 10 minut. To je dovolj. Vazelin bo spremenil barvo. Ne uporabljajte parfumiranega vazelina, 
ampak samo naravnega. 

 Dolga leta smo priporočali Extra virgin olive oil – olivno olje, zdaj smo pa odkrili, da je kokosovo olje 
boljše. Najboljše je hladno stiskano biološko olje. To olje tudi pomaga zmanjšati holesterol. 

 Bolniki naj vibracijska zdravila sami nanašajo na kožo s svojimi rokami. 

 Kako zmešamo z vodo: Dajte eno kapljico zdravila v 200 ml vode. Mažite s koščkom vate ali pa z rokami 
masirajte zdravilo na prizadeti del kože. 

1.6.0  Q: Mnogi starejši bolniki, moški in ženske od 60 let naprej se bojijo oditi z doma zaradi motenj nadzora 
črevesja. Ali je kakšno vibro zdravilo? V nekaj zadnjih mesecih sem imel 7 starejših ljudi, ki so prosili za taka 
zdravila. Pravijo: ‘Kadar grem kam od doma, moram kmalu priti domov, ker izgubim nadzor v črevesu (tekoče 
blato) ali pa moram iskati stranišče in nositi pleničko za odrasle’. Ti ljudje izgubijo samozaupanje in jim je 
nerodno iti v družbo, zato raje ostanejo doma. 

A: Dr Aggarwal je predlagal zdravilo za mišice NM7 CB7 (pripravimo ga v strojčku SRHVP), ki okrepi prizadete 
mišice. Lahko pa tudi uporabite: CC4.6 Diarrhoea +  CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue. 

A: Eden izmed gostov, zdravnik - ‘an M.D.’, je dodal, da se ta problem pojavlja v skupini od 60-70let. V zgodnji 
fazi te težave priporoča, da svetujemo bolnikom vajo za prizadete mišice (sfinkter v zadnjici) s stiskanjem in 
sproščanjem mišic 9 krat vsako jutro in zvečer. Kadar greste od doma, naredite to vajo 18krat in ničesar ne 
jejte ali pijte, ker to pospešuje izločanje. Ta vaja okrepi tudi sfinkter v uretri in tako premagamo inkontinenco. 
Pri tem nam pomagata tudi akupunktura in Kapalbhati yoga. 

1.6.1 Q: Ali imamo zdravilo za pretežke ljudi? Vsi nimajo hipothiroidizma. Zato ne moremo dati 
komba CC6.2 Hypothyroid, ker je zdravilo za ščitnico. Zelo bom hvaležen, če lahko pojasnite. 

A: Kombo je naslednji: CC6.2 Hypothyroid + CC15.4 Eating disorders. Deluje v vseh primerih. Da bi 
shujšali, morajo bolniki trenirati svoj razum in imeti pravilen odnos. Naj se pogledajo v ogledalu in se odločijo, 
da zares želijo nekaj narediti za zmanjšanje teže. Pomembna je vzgoja za način življenja. Ljudje s preveč 
kilogrami imajo pogosto nizko samospoštovanje. Dolžni smo vzgajati naše bolnike o zdravem prehranjevanju 
in telesnih vajah. Priporočajte jim, da pijejo vodo pol ure pred obrokom in najprej jedo solato. Naj si vzamejo 
čas in pozorno žvečijo: 32 krat za vsak grižljaj po Ajurvedi. 

1.6.2 Q: V naši škatli imamo zdravilo za karpalni sindrom  CC20.3 Arthritis. V karpalnem tunelu je živec stisnjen, 
ko gre skozi ozek prehod kosti in vezi na spodnji strani zapestja. Kako to zdravilo sprosti medialni živec? 
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A:  V zapestju je 9 kosti. Vibracije delujejo na ravnovesje čaker, ki so povezane z zapestjem. To sprosti živce 
in reši težavo. Podobno deluje zdravilo CC20.5 Spine za premaknjeno ploščico, medtem ko zdravniki svetujejo 
ležanje na hrbtu. Vemo, da je celo ena sama doza ozdravila to stanje. Tako deluje Bog. 

1.6.3 Q: Katero zdravilo deluje na hiperaktivno paratiroidno žlezo? Ta žleza dviguje raven kalcija v telesu. 

A: To je zdravilo SR517 Parathyroid, ki se nahaja v kombu CC6.1 Hyperthyroid. Vendar pa je bolje pripraviti 
nozodo krvi. Pogovarjajte se z bolnikom o njegovem stanju in delujte na um. Prosite Boga za zdravljenje 
bolnika. 

Bolniku lahko predstavite nasvet v starodavni havajski molitvi, ki se imenuje Ho'oponopono in naj ponavlja 
naslednje 4 stavke skupaj: 1. Žal mi je. 2. Ljubim te. 3. Prosim, oprosti mi. 4. Hvala. V vašem srcu pa pošljite te 
stavke osebi, ki ste jo prizadeli ali pa mislite, da je jezna na vas ali je vaš sovražnik ali pa vas je prizadela.      

1.6.4 Q: Imam težaven primer moškega, 39let, ki je prepričan, da nima nobene bolezni. Poslala ga je njegova mati, 
ker jo skrbi za njega. Ta bolnik se umika od teme pogovora. 

A: Bolnik lahko ima mentalno težavo in bi moral dalj časa jemati CC15.2 Psychiatric disorders. Dodate lahko 
še CC18.1 Brain disabilities. 

Razlaga: Morda pa mati povzroča to sinovo stanje. Včasih rešitev ni v zdravilu. Noseče ženske morajo paziti 
na svoje misli, ker vplivajo na še nerojenega otroka. 

A: [Dr Aggarwal odgovarja:] Sai Baba je potrdil, da je glavni vzrok bolezni v razumu. To je brez dvoma prikazal 
Swami Rama [ki je nekaj časa živel v ZDA in vodil raziskavo o razumu in telesu v 1970 letih]. To je prikazal v 
polni dvorani na univerzi v Stanfordu, ko je ustvaril 10 stopinj razlike na roki prostovoljca iz publike. V 10 
sekundah je ustvaril tudi cisto v velikosti žogice za golf in jo potem odstranil. To pomeni, da smo vsi povezani, 
vsi smo eno. 

Ves dan imamo neke misli. Mnoge so negativne. Ne poskusite jih ustaviti, ampak jih nadomestite s pozitivnimi 
mislimi. 

1.6.5 Q: Kako shranjujemo vzorec bolnikove nozode? 

A: Če naredimo nozodo v kroglicah, drži 6 mesecev. Nekaj kroglic imejte v drugi steklenički in jih obnavljajte 
vsakih 6 mesecev. Priporočamo, da bolnik shrani ta vzorec. 

1.7. Dodatna priporočila Dr Aggarwala: 

 Kadar naredite zdravilo v 200ml vode in jemljete dozo 5ml, morate zamenjati vodo vsakih 7 dni in 
počistiti posodo. Povejte bolnikom, da opazuje zdravilo in se prepriča, da ne dela oblačkov ali pa 
izgublja barvo. Če je tako, naj zamenjajo vodo na 4 do 5 dni. 

 Priporočamo, da bolniku ne date nobenih alkoholnih kapljic direktno iz stekleničke s kombom. 

 Za zdravljenje oči in uses lahko naredimo kapljice. Za oči damo zdravilo v 200ml destilirane vode in potem 
napolnimo stekleničko za kapljice (po navadi 30ml). Ostalo lahko zavržemo, če je potrebno. 

 Dovolj je, da operemo stekleničke in posodice v vroči vodi in jih posušimo na zraku. Ne uporabljamo 
detergentov. 

 Vsi zdravilci vibrionike bi morali vedno nositi nujni komplet zdravil. Dr Aggarwal je poudaril, da naj zdravilci 
vedno nosijo 9 kombov (za formule poglejte WELLNESS KIT, 108 Common Combos, 2011 Manual, p2). 

[Pripomba: Izjemni primeri, o katerih so poročali na delavnici, bodo objavljeni v Novicah junij/julij 2015.] 

Om Sai Ram 

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

 
 

 

 
 


