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

Sai Vibrionika - Novice 
www.vibrionics.org 

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

                                      …Sri Sathya Sai Baba 
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Z mize Dr Jit K Aggarwala 

Dragi zdravilci 

Ob Guru Purnimi 

Prihod Guru Purnime prinaša veliko prijetnih spominov na našega Gospoda, našega večnega kočijaža. Kako 
pogosto je s svojo milostjo blagoslovil program Sai Vibrionike! Na ta posebni dan, je vsako leto med 2008 in 
2010, sam Bhagawan prerezal torto, ki mu jo je pripravila naša skupina - Sai Vibrionics team. Torta je 
pomenila naše popolno prepuščanje Njemu – božanskemu zdravilcu. To je bilo darilo ljubezni vseh nas, ki smo 
obljubili, da bomo služili bolnim, obupanim ali žalostnim kot njegovo ljubeznivo orodje. Njegovo božansko 
sprejetje našega dara, ki ga je pokazal s simboličnim rezanjem torte, nas je navdihnilo in napolnilo z radostjo in 
srečo. Tako smo se počutili, ker smo vedeli, da nas je naš Gospod blagoslovil predvsem zato, da nadaljujemo 
Njegovo delo. Kot povračilo je zahteval od nas neomahljivo predanost za odličnost v skrbi za bolnike in v 
nalogi, da utelešamo ljubezen v akciji. To je predanost zdravilcev vibrionike s polnim srcem.  Prosim ga, da 
nas tudi ob tej Guru Purnimi napolni z vero, svetlobo in stanovitostjo, da sledimo Njegovi poti Ljubezni in 
služenja. 

Poslovila se je blagoslovljena duša 

S težkim srcem oznanjamo, da se je naša draga sestra Iwona01213...Poljska  združila s Swamijem na začetku tega 
meseca. Bila je vzor za družino Sai Vibrionike in je imela pomembno vlogo pri organizaciji delavnic na 
Poljskem. Pogumno se je borila s svojo boleznijo in še naprej služila bolnikom po svojih močeh do konca. 
Ostala bo v našem spominu kot trajni vir navdiha v širši skupnosti Sai Vibrionike. 

Novo poglavje v Vibrioniki 

Da bi zbližali razkropljeno skupnost zdravilcev Sai Vibrionike in da bi zagotovili napredek Sai Vibrionike, smo 
se odločili za večjo uporabo digitalne tehnologije. 

To nam bo omogočilo lažjo komunikacijo, kjerkoli smo po svetu. To nam bo tudi pomagalo širiti znanje in 
izkušnje zdravilcev Vibrionike po vsem svetu. Lahko se opremo na to kolektivno izkušnjo in omogočimo boljšo 
podporo za vse zdravilce pri njihovem vsakdanjem delu. 

To bo služilo tudi drugemu namenu. Sai Vibrioniki bo pomagalo, da napreduje kot oblika zdravstvene oskrbe – 
in napredovati tudi mora, da izpolnimo Swamijev cilj in ponesemo Vibrioniko vsem, ki jo potrebujejo, še 
posebej tistim, ki nimajo dostopa ali pa jim ne more pomagati medicinska oskrba. 

http://vibrionics.org/jvibro/
http://vibrionics.org/jvibro/
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Ta preobrat vidim tudi kot nekaj, kar nam bo pomenilo veliko več na človešli ravni, kakor da imamo samo bolj 
priročno orodje. Upam, da nam bo širša delitev izkušenj pomagala in nas spremenila. Zdravilcem bo odprla 
srca do njihovih bratov in sester in razširila medsebojno ljubezen ter do vseh ljudi, ki trpijo zaradi pomanjkanja 
oskrbe.   

Ta premik je nastal zaradi porasta velikega števila primerov, profilov zdravilcev, predlogov za izboljšanje in 
iskrivih idej, ki nam jih zdravilci pošiljajo že nekaj mesecev. 

Povabilo za zdravilce 

Med prispelimi idejami so zdravilci predlagali, da objavimo več primerov na internetu (online). Posebej so 
predlagali, da namesto ‘izjemnih’ primerov razširimo obzorje. Ideja je ta, da ustvarimo internetno knjižnico 
podatkov tudi za zdravljenje najbolj enostavnih težav, ki jih zdravilci srečujejo vsak dan. Z drugimi besedami, 
začeti moramo zbirati ‘navadne’ primere poleg ‘posebnih’ in jih dati na razpolago vsem – zdravilcem, bolnikom 
in drugim, ki jih zanima raziskovanje Vibrionike. 

Mislim, da lahko vsakdo vidi takojšnjo vrednost tega. To je projekt, v katerem lahko sodelujejo vsi zdravilci. 
Zato vas vse uradno vabim, da pregledate vaše zapiske o bolnikih in nam pošljete take primere. Dodali jih 
bomo primerom iz Novic, da jih bo mogoče poiskati in od tam nadaljevati. Prosim, preglejte tudi izjemne 
primere, o katerih ste že poročali, pa niso bili objavljeni v novicah, dodajte manjkajoče podatke in nam jih 
pošljite na naslov info@vibrionics.org. 

Zahvala za služenje 

Zelo smo zadovoljni z odzivi zdravilcev na našo prošnjo za različne priložnosti seve – administracijsko in 
tehnično podporo, za objavljanje, pregledovanje, pisanje itd. Spodbujamo vas, da se javi še več zdravilcev in 
sprejemamo vse oblike pomoči. 

Še posebej se zahvaljujemo naši japonski skupini za skupinski profil v tej posebni izdaji. 

Ob tej priložnosti želim vam, vašim družinam in vsem dragim blagoslovljeno Guru Purnimo. 

In loving service to Sai – Z ljubeznijo služimo Saiju 
Jit K Aggarwal 

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

 Primeri uporabe kombov  

1. Konstipacija, Cognitive impairment – ovirano presojanje 02779...Japonska  

85-letna ženska je trpela zaradi posledic možganske kapi in zaprtosti že 2½ leti. Zdravnik medicine ji je dal 
zdravila, a je težko prenašala stranske učinke (zgaga, boleč jezik itd). Tudi s hojo je imela težave. 22 oktobra 
2012 je njena hči šla k zdravilcu, ki je dal naslednja zdravila: 
CC4.4 Constipation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.4 Brain 
stroke…TDS   

Svetovali so ji, da pije veliko vode in to je tudi storila. V 3 dneh je šla normalno na stran. Po 2 mesecih je 
začela delati vaje v rehabilitacijskem centru enkrat na teden. Z jasnim umom je napisala tri pisma s 
hvaležnostjo zdravilcu. Po 3 mesecih zdravljenja se je počutila 90% bolje. Zdravilo jemlje še naprej OD.  Julija 
2015, je bila zdrava in je uživala življenje. 

Izjava bolnice: 
Zdravilo jemljem vsak dan s hvaležnostjo. Zjutraj poskrbim, da pijem veliko vode. V vodi vzamem tudi nelaj 
vibhutija. Srečna sem, da sem spoznala Babo in občutim, da me varuje. 

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

2. Depresija, Artritis, krvavenje iz nosa 02779...Japonska  

75-letna ženska je po smrti svojega moža oktobra 2011 postala depresivna. Globoko je občutila izgubo, vse je 
bilo brez smisla in prevzela sta jo mentalna zmeda in nemir. Poleg tega je težko hodila zaradi artritisa v 
kolenih. Novembra 2011 so jo odpeljali v bolnišnico, ker je večkrat močno krvavela iz nosa. Prijateljica jo je 
peljala k zdravilcu. Dobila je naslednja zdravila: 

http://info@vibrionics.org
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CC3.2 Bleeding + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis…TDS 

Ko je začela jemati ta kombo, je krvavenje iz nosa ponehalo in po enem tednu se je počutila varneje in z več 
energije. Po 3 mesecih se je stanje kolen izboljšalo za 60%. Kljub jemanju zdravila je še vedno čutila, da 
njene mišice niso dovolj močne, da bi postala bolj aktivna in hodila na sprehode, kar naprej je imela negativne 
misli o svoji fizični nemoči. Zdravilca je prosila za nasvet. Povedala je, da je vsak dan pila dosti mleka. 
Zdravilec ji je svetoval, da zmanjša količino užitega mleka. Po 5 mesecih se je počutila 80% bolje. Kombo 
jemlje še naprej OD in julija 2015 je njeno stanje  95% boljše, v vsakodnevnem življenju pa je zelo aktivna.   

Izjava bolnice: 
Nikoli nisem vedela, kako močan vpliv ima dieta na naše zdravje in življenje. Morala sem razmišljati in 
spremeniti prehrano. Zavedela sem se, da moram sama paziti na vse, kar dajem v telo. Vaditi moram 
nenavezanost od začasnih fizičnih in astralnih želja na tem svetu. Hvaležna sem za to priložnost, da sem se 
prebudila in odprla oči ter iskala postopno osvoboditev od mnogih vezi znotraj sebe. 

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

3. Vertigo, Flu – gripa 02779...Japonska  

78-letna ženska je okoli dva tedna imela omotico. V tem času je tudi dobila gripo, kar je otežilo njeno hojo na 
kratke razdalje, tudi doma. Poiskala je zdravilca in dobila naslednja zdravila 28 februarja 2013: 
CC9.2 Influenza + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.7 Vertigo...TDS  

Po enem tednu je bila zdrava in je lahko normalno delala. Še en teden je jemala zdravilo OD. Omotica se ni 
več pojavila. 

Izjava bolnice: 
Najlepša hvala za hitro zdravljenje in skrb zame. Blagoslov Sai Babe v teh okoliščinah je okrepil moje zaupanje 
vanj in rada bi mu povrnila z več napora za duhovno vadbo, kakor so na primer prijazne besede z možem in 
sodelovanje pri petju bhadžanov. 

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

4. Konstipacija, edem nog 02779...Japonska  

45-letna ženska je bila več mesecev zaprta. Njen zdravnik je predlagal, da gre v bolnišnico. Poleg tega je 
imela otečene noge in stegna, zaradi česar ni mogla sedeti na tradicionalni način, na svojih petah. Poiskala je 
zdravilca in 23 julija 2011 dobila zdravila: 
CC4.4 Constipation + CC12.1 Adult tonic  + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic...TDS  

Po treh dneh je njeno črevesje postalo aktivno in ni več imela zaprtja. Po nadaljnjih 3 dneh so tudi njene noge 
postale normalne in je zopet lahko sedela pokončno na tleh kakor pred boleznijo. Še en teden je jemala gornji 
kombo OD kot preventivo. Potem ga ni več potrebovala. 

Izjava bolnice: 
Ta kombo sem jemala z veliko hvaležnostjo. Ta sistem zdravljenja me je presenetil, ker medicinska zdravila 
sploh niso delovala. Ne poznam Sathya Sai Babe, a verujem v boga na japonski način. Zaradi teh zdravil bom 
imela še večjo vero v boga. 

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

5. Odpoved ledvic 00971...Japonska  

64-letna ženska je prišla k zdravilcu 24 avgusta 2014 po pregledu pri zdravniku, ki je ugotovil veliko verjetnost 
odpovedi ledvic. Test krvi je pokazal, da je raven njenega kreatinina skoraj dovolj visoka za uvedbo dialize. 
Naročili so jo za ponovni krvni test čez en mesec, ob koncu septembra. Želela se je izogniti dializi. 

Zdravilec ji je svetoval, naj pazi pri prehrani, ker je jedla dosti mesa in soli, a premalo zelenjave. Bolnica je tudi 
rada jedla procesirano hitro hrano, pila je malo vode in je hitro pridobila na teži. Obljubila je, da se bo držala 
stroge diete. Poleg tega je bolnica izgubila starše v mladosti in je bila mentalno izčrpana zaradi neubranega 
odnosa s svojo taščo. Dobila je naslednja zdravila: 
#1. NM12 Combination 12 + NM63 Back-up + NM83 Grief + SM2 Divine Protection + SR360 VIBGYOR…QDS for 
3 days 
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#2. SM2 Divine Protection + CC12.1 Adult tonic + CC13.4 Kidney failure + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC17.2 Cleansing…TDS      

#3. SM2 Divine Protection + CC4.1 Digestion tonic + CC4.4 Constipation + CC6.2 Hypothyroid + CC15.4 
Eating disorders…TDS      

22 septembra je krvni test pokazal, da je kreatinin padel do točne sredine normalne ravni in tako se je rešila 
dialize. Njen zdravnik je bil prepričan, da bi potrebovala dializo, zato se je čudil in jo vprašal: “Kaj ste naredili?” 
Odgovorila je: ’Dieta’. Uspelo ji je tudi izgubiti 5 kg. 

Še naprej je jemala zdravila #2 in #3 TDS šest mesecev. Do 10 julija 2015 je izgubila 10 kg. Bolnica poroča, da 
sta se njen pogled in način življenja zelo spremenila. Zdaj je vesela in redkokdaj slabe volje. Dobro kuha in z 
veseljem nosi svoja prejšnja oblačila. Zdravila še jemlje OD, a jih bo kmalu opustila, ker se dobro počuti.  

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

6. Ledvični kamen 00971...Japonska  

62-letni moški je prišel k zdravilcu oktobra 2007 zaradi utrujenosti in bolečin zaradi ledvičnega kamna. 
Zdravnik je predlagal operacijo za odstranitev kamna. Bolnika je bilo strah operacije, zato je trpel. Ko je 
njegova hčerka prvič omenila vibrioniko, jo je zavrnil, a hči ni odnehala, ko je gledala očetovo agonijo. Končno 
je sprejel njen nasvet in šel na pogovor. Bolniku so dali: 
NM12 Combination 12 + NM21 KBS + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love 
Alignment + SM6 Stress + SR276 Berberis 200C + SR280 Calc Carb 30C + SR285  China Off 6X + SR322 

Urtica Urens + SR346 Cantharis + SR360 VIGBYOR ＋ SR493 Gallbladder + SR501 Kidney… na 5 minut za 

dve uri 

Po jemanju zdravila so znaki po dveh urah prenehali. Pozneje je zdravnik potrdil, da je kamen izginil. Bolnik ni 
več dobil ledvičnih kamnov. 

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

7. Zamašen nos 00971...Japonska  

75-letna ženska je imela 4 leta zamašen nos in je težko dihala. Pregled v bolnišnici je pokazal velik nosni polip, 
ki bi lahko blokiral njene nosnice, zato je zdravnik predlagal takojšnjo operacijo. Ker je ženska skrbela tudi za 
svojega moža in prenašala alergijo, je poiskala alternativo. Dali so ji: 
NM12 Combination 12 + NM69 CB 8 + NM76 Dyspnoea + NM99 Sinus + SM2 Divine Protection + SM41 
Uplift + SR318 Thuja + SR360 VIBGYOR + SR527 Sinus-Paranasal…6TD 

Po 10 dneh je novo slikanje pokazalo, da je polip izginil. Bolnica je bila srečna, da je izbrala Vibrioniko. Ker ni 
bilo več težav, so postopoma zmanjšali doziranje od 6TD na TDS, OD, 3TW in OW, nato pa zaključili.  

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

8. Panične težave, Inkontinenca 02754...Japonska  

Zdravilec piše: 30-letna ženska, hči mojega prijatelja, je imela travme na višji šoli, ker ni smela iti na stranišče, 
ko je bilo potrebno. Zato ni mogla redno obiskovati šole. Ostala je doma in se oddaljila od drugih ljudi. Potem je 
dobila panične težave. 

Preden sem jo srečal, sem ji razložil vibrioniko in določil datum za posvet. Ker jo je bilo strah oditi iz hiše, je 
bila prepričana, da ne bo prenesla 30-minutne vožnje do moje hiše. Vendar jo je vibrionika zanimala, ker ni 
hotela medicinskih zdravil. Zato je februarja 2009 prišla k meni v spremstvu matere. Med potjo je šla večkrat v 
sobo za počitek na vlaku. 

Med pogovorom je povedala, da se počuti nelagodno, ima paniko, diarejo, pogosto uriniranje, migrene in 
depresijo. Dali smo ji: 
#1. CC4.6 Diarrhoea + CC11.4 Migraines + CC13.3 Incontinence + CC15.2 Psychiatric disorders…TDS 

Povedali smo ji, naj se sama odloči, če želi dodatno nadaljevati z jemanjem zdravilnih zelišč. 
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Po enem mesecu je začela izražati svoja čustva, še posebej, kaj ji je bilo všeč ali pa ne. Zaradi njene depresije 
nisem rekel ničesar naravnost in sem jo samo opazoval, kako se je obnašala. Po vsakem pogovoru sem 
potreboval več časa za pripravo zdravil. 

Do aprila 2012 se je njeno stanje izboljšalo do take mere, da je lahko objektivno opazovala in analizirala svoje 
besede, misli in dejanja. Zato sem jo spodbujal, naj postane pozitivna, ker je bilo pomembno, da sprejme sama 
sebe in svoje dnevno okolje. Vadba sprejemanja bi lahko postala navada in to bi oblikovalo njen značaj 
dolgoročno. Ukinil sem zdravilo #1 in dal novo zdravilo za stres in strah: 
#2. CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.5 ADD & Autism…TDS for 5 months, then OD 

Do junija 2013 se je počutila toliko dobro, da je pomagala pri delu v družini, ker ni imela več toliko strahu. 
Spomladi 2014 mi je sporočila, da nima več dosti skrbi in depresije, medtem ko je še jemala kombo OD. Ker se 
je v veliki meri ozdravila, zdravilec meni, da je pomembno spoštovati bolnikovo lastno spodbudo in so stiki z 
njo manj pogosti. 

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

9. Seneni nahod 02754...Japonska  

59-letna ženska je vsako pomlad trpela s senenim nahodom, ki ga je povzročila alergija na pelod cedre.  Včasih se 
je prebujala ponoči zaradi hude bolečine v grlu in zamašenosti nosu, zato je težko dihala.  

Januarja 2013 je zdravilec nabral pelod cedre in naredil nozodo za to bolnico in še mnogo drugih, ki so imeli 
enake težave. Zdravilec je predpisal: 
Nozoda praha cedre…TDS 

Po 4 mesecih je bolnica imela 90% izboljšanje. Spala je normalno in je zopet imela pozitiven odnos do pomladi. 
Še naprej je jemala nozodo na ta način: November & December…OD, January to April…TDS, May…OD. Do 
julija 2015 se težava ni ponovila. 

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

10. Stres & Insomnia 02754...Japonska  

54-letna ženska je prišla k zdravilcu februarja 2015, ker je imela veliko stresa v novi službi, prejšnje podjetje je 
šlo v stečaj. V tej službi je morala ves dan sedeti pred računalnikom. Njeno srce je razbijalo, kakor da bi imela 
napad panike in nekatere dni ni mogla spati. 

Naslednja zdravila je dobila za en mesec: 

Za stres: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.1 
Brain disabilities…TDS 

For insomnia: 
#2. CC15.6 Sleep disorders 

Bolnica je še naprej jemala alopatske tablete za spanje. 

Marca je sporočila, da se je raven stresa znižala na pol, še vedno pa je bila omotična, ko je vstala s stola ob 
koncu službe. Skrbelo jo je tudi za njeno srce. 
Zato je zdravilec spremenil zdravila in namesto #1 dal: 
#3. CC3.1 Heart tonic + CC3.6 Pulse irregular + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric 
disorders + CC18.1 Brain disabilities + CC18.7 Vertigo...TDS 

Čez dva dni je bolnica poslala e-m, da se zdaj zaveda svojih negativnih misli in besed in se je odločila, da 
postane pozitivna. Julija 2015 je sporočila, da so se znaki izboljšali za 75%. Zdravila jemlje še naprej. 

Zdravilec piše: 
Vesel sem, ker sem z opravljanjem seve z vibrioniko dobil neprecenljive priložnosti, še posebej, kadar dobivam 
pozitivne odgovore in sporočila od svojih bolnikov.  

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

11. Stroke – možganska kap 02901...Italija  

Zdravilec piše: Decembra 2013 je starejša ženska 81 let imela hudo poškodbo možganov, ker je padla zaradi 
bežne kapi (ishemije). Peljali so jo v bolnišnico, kjer je po nekaj urah izgubila zavest. Da bi ustavili hudo 
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krvavitev v možganih, so jo določili za nujno operacijo. Kirurg je opozoril, da je bilo malo možnosti za uspešen 
izid. Takoj sem poslal zdravila (broadcast): 
CC18.4 Stroke + SM2 Divine Protection + SR271 Arnica 30C…brez prekinitve 

Operacija je uspela, a zdravniki so še vedno dvomili v ozdravitev zaradi obsežne operacije in fizične šibkosti 
bolnice. Bili pa so zelo presenečeni, kajti po dveh dneh se je bolnica prebudila. Toda po 24 urah je imela še en 
napad in zdravniki so ugotovili še en hematom z notranjo krvavitvijo. Ker novi poseg ni bil mogoč, so zdravniki 
rekli, da je bilo edino upanje upad krvavenja, a so bili pesimistični. Bolnica ni mogla govoriti in se ni zavedala 
sebe. 

Prenos vibrionike se je nadaljeval 24 ur dnevno. Po 6 dneh se je bolnica prebudila in izgovorila nekaj besed. 
Po 10 dnevih je zopet dobila spoznavne funkcije, tudi uporabo jezika in so jo poslali domov po 20 dneh 
hospitalizacije. Čeprav bolnica ni mogla hoditi samostojno, je v drugih ozirih ozdravela. Od takrat se nadaljuje 
isto vibracijsko zdravljenje z dodatkom CC21.1 Adult tonic. Bolnica je moja mati. 

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

12. Oživljanje ptice (a myna bird) 10940...Indija  

Zdravilec piše: 15 julija 2015 sem se vrnil iz službe okoli 6:40 popoldan in sem videl, da je bilo nekaj v 
zunanjem jarku. Mislil sem, da je bila kača ali žaba, ampak ne, bila je majhna ptica ‘myna’, ki je padla v jarek in 
je poskušala priti ven. Njena krila so bila mokra, zato ni mogla zbežati. Ptico sem pobral s plastičnim vedrom in 

jo dal na travo ob cesti. Ptica se je prevrnila in ni mogla sedeti. Tresla se 
je in izgubljala zavest. Bal sem se, da bo ptica umrla ali pa jo bodo 
pokončali poulični psi, če ne dobi pomoči. Zopet sem jo pobral s 
plastičnim vedrom in jo odnesel na svoje dvorišče. Še vedno ni mogla 
sedeti in se je tresla. Vzel sem svoj komplet zdravil (Common Combo kit) 
in dal 2 ali 3 kapljice CC1.1 Animal tonic na njen gornji kljun. V sekundi se 
je prebudila in sedla na obe nogi. 

Po 15 minutah se je začela premikati. Pomislil sem, da potrebuje 
energijo, zato sem kanil 2-3 kapljice CC12.1 Adult tonic in malo 
Swamijevega vibhutija na kljun. Ptica je nenadoma na široko odprla kljun 

in razširila krila in njeno telo se je krepilo. Po 45 minutah se je zdela zdrava in se je gibala po dvorišču. Po 9 uri 
sem jo videl, kako je lovila mrčes za hrano. Po 10 uri je spala pod mojim skuterjem. Zjutraj so ostali samo njeni 
odpadki, ptica je poletela na svojo pot. 

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

13. Preveč sline, razdraženost 02806...Malezija  

Mladenič 19 let je že eno leto imel preveč sline. Moral jo je pogosto izpljuniti, da se ne bi zadušil. Ta 
inteligentni fant je zrasel v nezdravem in nesrečnem domu, kjer je kot otrok videl svojega očeta, ki je maltretiral 
njegovo mater in tri brate. Ko je odraščal, je postajal razdražljiv in nagnjen k jezi. 

Preden je prišel k zdravilcu, je bil pri nevrologu, psihologu, psihiatru, zobozdravniku, ustnem kirurgu in 
specialistu za ušesa, nos in grlo, a ni bilo nobenega učinka. 31 avgusta 2014 je pričel z vibracijskim 
zdravljenjem: 
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders…TDS 

Po 5 tednih ni bilo razlike pri slinjenju; zato so dodali še CC11.5 Mouth infections: 
#2. CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 
Psychiatric disorders…TDS  

V nadaljnjih 5 tednih se je slina zmanjšala za 30%. Stanje se je izboljševalo na 50% boljepo 3 tednih 70% še 
po dveh tednih.  Tako je bolnik ozdravel po 12 tednih, 28 decembra in je prenehal jemati kombo #2.  29 julija 
2015 je bil še v redu. 

Opomba urednika: 
V kroničnih primerih svetujemo, da bolnik ne preneha z zdravilom takoj, ampak zmanjšuje dozo počasi. 

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

Profil zdravilca 02779...Japonska  

Leta 2009 sem postal zdravilec Sai Vibrionike.To je bilo dragoceno darilo in blagoslov zame, ker me je zelo 
zanimalo alternativno zdravljenje, nisem pa še našel tako enostavnega in 
učinkovitega načina. 

Vibracijska seva mi je prinesla veliko priložnosti za služenje potrebnim ljudem 
na Japonskem in v Indiji. Na zdravilskem taboru (gramma seva) v Indiji smo 
pomagali več kot 200 ljudem, ki so čakali v dolgi vrsti pol dneva. Ta izkušnja mi 
je pokazala radost in veselje pri služenju kot orodje za njihovo zdravljenje. 

Ko sem začel delovati z vibrioniko, sem gledal na zdravljenje bolj z 
razumskega vidika kakor pa manifestacije božanskega blagosolova, čeprav 

sem občutil nekaj radosti seve. To je bil rezultat večletnega študija teozofije, kjer je bil poudarek v razumu in 
intelektu. 

Pravo veselje in zavedanje sem občutil leta 2012, po treh letih seve, ko sem fizično in mentalno oslabel. Takrat 
sem nekaj mesecev meditiral po 6 ur in več na dan. Pravijo, da je meditacija brez seve nevarna in to se je tudi 
meni zgodilo. Bil sem preveč ambiciozen in pohlepen za duhovni razvoj. Moral sem priznati, da je bil globoko v 
mojem srcu še vedno “jaz”, ki je pričakoval pohvalo od bolnikov in njihovih svojcev in prav tako še “jaz”, ki je 
hotel duhovno napredovati s pomočjo seve. 

Nekega dne sem šel na skupinsko meditacijo in sem se zavedel, da je nekaj narobe. Počutil sem se neprijetno, 
celo prestrašen brez pravega vzroka. Zaradi teh občutkov nisem šel na srečanje. Tudi doma se je ta občutek 
nadaljeval – še 4 dot 5 mesecev. Počutil sem se, kakor da bi me kdo potisnil v temni svet in sem iskal 
kakršnokoli pomoč in podporo. Zavedel sem se, da mi ne more pomagati nihče drug kakor Bog: Bog ali Sai je 
bil edino bitje, katerega sem se lahko oprijel. Več dni nisem mogel dihati, da ne bi mislil nanj, ker je to bil edini 
način, da sem se umiril v svojem razrvanem stanju. Nisem mogel spati, ne da bi držal Njegovo sliko v roki. 
Slutil sem, da je edini način, ki me lahko reši, služenje ljudem v stiski, ki so Saijeva utelešenja. In tako sem se 
prenovil. Vsak bolnik je postal za mene Sai, ki je razširil roke k meni. Na glas sem se zahvaljeval, da sem dobil 
te priložnosti za sevo. Ta izkušnja je spremenila moj odnos do seve in narave zdravljenja. 

Bolniki so za nas Saijevo darilo in blagoslov ali resnični ‘Jaz’ (True Self’). Vsi pojavi, ki jih občutim in osebe, ki 
jih srečam, so zame ogledalo preteklih spominov ali pa globoko skritih informacij v mojem podzavestnem umu, 
ki so čakali, da jih očistim ali izbrišem. Vsaka napaka, potreba ali bolezen, ki jo opazim v drugih ljudeh, 
organizacijah, deželah ali pa po svetu, je samo odsev mojih preteklih spominov. Edino kar lahko storim, je, da 
očistim ali izbrišem svoje spomine s pomočjo seve, zahvale in ljubezni – tako da se osredotočim navznoter, ne 
izven sebe. Na ta način pride iz mene svetloba brez oblačka spominov, predsodkov, prepričanj ali obsedenosti. 
Na podlagi teh izkušenj sem začel razumeti Swamijeve nauke: ‘Vse je reakcija, odsev ali odziv tvojega uma’, in 
‘Jaz sem Bog in ti si tudi Bog. Ti sam odgovarjaš za vse, kar se ti zgodi’. 

Seveda me čaka še dolga pot in sem na poti iskanja Njegove milosti, zato prosim, da se moje želje izgubijo v 
iskanju Njegovega blagoslova, da postanem njegovo čisto orodje. 

Na Japonskem imamo dokaj visok standard zdravstvene oskrbe, napreden medicinski sistem in program 
zdravstvenega zavarovanja. Vendar imam občutek, da se veliko ljudi začenja zavedati negativne strani 
konvencionalne alopatske medicine in zato iščejo učinkovitejše ter varnejše alternativne terapije. Iskreno upam 
in molim, da bodo ljudje Swamijevo darilo vibrionike bolje razumeli, sprejemali in uporabljali po vsej Japonski 
deželi. 

[Pripomba urednika: Ta zdravilec je uspešno zdravil veliko bolezni. Več podatkov o tem zdravilcu, ki je PhD – 
dr filozofije in je vodja vzgoje za človeške vrednote, smo objavili v knjigi: Proceedings of the First International 
Sai Vibrionics Conference – Vsebina prve mednarodne konference vibrionike, Prashanti Nilayam, januar 2014, 
strani 107-112, skupaj z dodatnimi primeri. Hvaležni smo za njegovo odlično organizacijo profilov zdravilcev v 
teh novicah.] 
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Primeri za objavo 

 Konstipacija, psihične motnje 
 Depresija, Artritis, krvavitve iz nosu 
 Vertigo, gripa 
 Konstipacija, Edem nog 

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

Profil zdravilke 00971...Japonska  

Zdravilec 02779…Japonska piše: Že 13 let deluje ta sestra zdravilka na svojem področju Japonske, pomagala je velikemu 
številu bolnikov in veliko prispevala Sai Vibrioniki, tako da je spodbujala ljudi, ki jih je 
poznala. Prosil sem jo za intervju, da bi prispevala nekaj svojih izkušenj za druge 
zdravilce. To poročilo je le vrh ledene gore iz njenih dejavnosti služenja. 

Swami jo je seznanil s Sai Vibrioniko pri dr Aggarwalu. Že pred tem je uporabljala 
druge različne terapije, kakor so: Bachove rože, homeopatija, ajurveda in tradicionaln 

a vzhodna medicina in tudi kitajsko terapijo za okrepitev krvi. Njena posebnost je 
temeljito raziskovanje vibracijskih zdravil, ki najbolje ustrezajo znakom in stanju 
vsakega posameznega bolnika. Nozode pripravlja  s strojčkom SRHVP in odkriva 
najučinkovitejše vibracije, da zdravijo bolnikovo težavo s Swamijevo milostjo. 

Služiti želi čim več ljudem. Vsako leto pošilja sezonska zdravila (za vročinsko 
utrujenost aprila in prehlad ter gripo v septembru) okoli 300 bolnikom, ki ohranjajo stik z njo. Ker imajo 
zaupanje v Sai Vibrioniko, se ti bolniki ne pogovarjajo samo o zdravju, ampak tudi iščejo pomoč za srčne 
težave. Moli za njihovo zdravje in za preprečitev sezonskih bolezni. 

Ni nenavadno, da dobiva klice za pomoč zgodaj zjutraj ali celo ob polnoči. 15 julija 2012 je na primer  neka 
ženska, ki živi sama, klicala zgodaj zjutraj, težko izgovorila svoje ime in prosila za pomoč. Zdravilka je uganila 
po govoru bolnice, da je dobila možgansko kap in je takoj poklicala svojo znanko, ki živi blizu te ženske. Tej 
znanki je zdravilka pred tem dala stekleničko zdravila CC10.1 Emergencies. Zdravilka je naročila znanki, da 
hitro odpelje bolnico v bolnišnico in medtem daje kroglice CC10.1 Emergencies pod njen jezik. Tudi zdravilka 
je takoj pripravila kroglice CC10.1 Emergencies in pohitela k bolnici. Po dveurni vožnji z vlakom, je zdravilka 
prispela do bolnice pred poldnevom in zvedela, da je bolnica imela paralizo na levi strani telesa in afazijo 
(izgubo govora). Zdravilka je dala zdravilo bolničini hčerki in ji naročila, da ga skrbno daje pod jezik. Po dveh 
dneh se je stanje bolnice toliko izboljšalo, da si je lahko sama dala zdravilo pod jezik. S pomočjo bolnišnične 
rehabilitacije je zdravje bolnice hitro napredovalo, zato so se zdravniki in medicinska sestre čudili. 40 dni po 
kapi se je bolnica vrnila domov in sama hodila, le njen govor še ni bil čist. 

Osem tednov pozneje (10 septembra) je bolnica povedala zdravilki, da želi potovati iz Kobe v Fukuoko (okoli 600 km 
ali 373 milj daleč), da bi se udeležila nečakove poroke. Prosila je zdravilko, da ji pomaga. Da bi bila na poroki, bi 
bolnica morala potovati na več načinov – z avtom, vlakom in hitrim vlakom (bullet train) itd. Zdravilka ji  je svetovala, 
da redno jemlje vibracijska zdravila, pije veliko vode in ima dodatno oljno masažo hrbtenice ter naj s svojimi besedami 
prosi Boga. Zdravilka je obljubila, da bosta enkrat tedensko skupaj molili ob določenem času. 

S Swamijevim blagoslovom je bolnica bila pri poroki. Zdravilka jo je spremljala do postaje, kjer je morala 
zamenjati vlak, da ne bi zamudila zveze. Bolnica je hodila brez težav, ni več potrebovala palice. 

Ta zdravilka vidi v vsakem bolniku Boga in Njegove čudeže in pravi, da je srečna, ker je del tega dragocenega 
služenja. Živi kot navadna gospodinja in mati, brez posebne izobrazbe, a že v otroštvu jo je oče učil, naj 
pomaga potrebnim, slabotnim, bolnim in obupanim. 

Iz zdravilkine knjige primerov: 
Vsak September pošiljam naslednje zdravilo za prehlad okoli 300 bolnikom, ki so mi dali priložnost seve:  
NM11 Cold + NM12 Combination 12 + SM2 Divine Protection + SR360 VIBGYOR…vsakih 15 minut, ko se 
pojavijo znaki, potem TDS do ozdravitve. Bolnikom svetujem, da pijejo veliko vode. 
Za preventivo pred gripo pošiljam bolnikom CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic…3TW. To zdravilo je posebej učinkovito za tiste, ki morajo hoditi v mestno gnečo. Vsi, ki 
jemljejo to preventivo, se izognejo gripi. 
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Njeni primeri 

 Odpoved ledvic 
 Ledvični kamen 
 Zamašen nos 

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

Profil zdravilke 02754...Japonska  

Za Sai Vibrioniko sem izvedela septembra 2008 v ašramu v Puttaparthiju. Sledilka, ki 
je bila zdravilka, me je nagovorila, da sprejmem vibracijsko zdravljenje, ko sva se 
pogovarjali o moji težavi tistega leta. 15 februarja sem bila doma in sem dobila hud 
glavobol, ki ga je spremljal močan zvok v moji glavi. Bolečina je bila tako močna, da 
sem komaj dihala. Odločila sem se, da bom poklicala rešilca, če bolečina ne bo 
prenehala po štetju do 10. Glavobol je ponehal, kakor da se ni nič zgodilo. Nekaj časa 
po tem dogodku sem srečala prijateljico, ki je bila dojemljiva za duhovne fenomene. 
Razložila mi je, da me je Baba zaščitil. V Indiji so mi pojasnili, da sem imela krčne žile 
na glavi in to je povzročilo mojo bolečino. Zato sem poskusila z vibrioniko. Po treh 
dneh jemanja zdravila je izginila meglica v moji glavi. To me je začudilo in bila sem 
hvaležna Swamiju. 

Ko sem zaključila trimesečno zdravljenje decembra 2008, sem šla k Dr Aggarwalu v Prashanthi Nilayamu in ga 
prosila, da postanem zdravilka. Ker ne govorim angleško, sem potrebovala prevajalca, da sem se lahko učila 
vibrioniko. Swami je milostno poslal štiri osebe, med njimi tudi dolgoletnega višjega zdravilca, da so mi 
pomagali v angleških pogovorih.  

Na Japonskem, kjer je ustaljen zahodni način zdravstvene oskrbe s programom zdravstvenega zavarovanja, je včasih 
težko širiti vibrioniko. Vendar pa v tem času privlačijo več pozornosti tudi alternativne terapije. Vedno več ljudi se 
zaveda pomembnosti zdravega načina življenja, kakor so prehrana, telesna vadba in življenje s pozornostjo ter 
namenom. Novi bolniki prihajajo k meni, ker jim o vibrioniki povedo drugi bolniki in prijatelji. 

Priloženi primeri 

 Ovirano presojanje = panične težave, inkontinenca 
 Seneni nahod 
 Stres & nespečnost 

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

 Kotiček za odgovore  

1. Vprašanje: Kadar odpotujem za daljši čas (na primer 3 mesece), ali bi morali o tem obvestiti naše bolnike? 
Koliko stekleničk naj damo za kronično stanje? Ali pa je bolje, da jih seznanimo z drugim zdravilcem po e – 
m (healerInfo email)? 

Odgovor: Prav je, da redne bolnike obvestite o svoji odsotnosti. Priporočamo, da bolniki vzamejo zdravilo v 
vodi, tako da raztopijo 5 pilul v 200 ml vode. Na ta način, ena steklenička kroglic traja preko 3 mesece, TDS. 
Bolniku je bolje dati podatke o drugem zdravilcu kakor pa  e-mail naslov skupine ‘healerInfo team’. 

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

2. Vprašanje: Včasih bolniki prosijo zdravila za družinske člane. Ko so zdravila pripravljena, ne pridejo po njih; 
drugi jih imajo na polici ali pa ne dajo povratne informacije! Kako naj ravnam v tem primeru? 

Odgovor: Če bolnik želi zdravilo za drugo osebo, naj vas ta oseba pokliče in ko ste govorili z njo, ji pripravite 
zdravilo. Z bolniki, ki jih zdravimo, moramo imeti neposreden stik iz treh razlogov: 1) prepričate se, da bolnik 
želi vasa zdravila; 2) zdravljenje pričnete tako, da mu date prvo dozo; 3) sami bolniku razložite navodila. 
Poleg tega vam lahko samo bolnik najbolje opiše svoje probleme. 

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

3. Vprašanje: Nekateri bolniki so rekli, da je10 minut med dvema zdraviloma predolgo. Ali je v redu, če 
vzamejo drugo zdravilo kmalu za prvim? 
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 Odgovor: Ni potrebno čakati 10 minut. Dovolj je okoli ena minuta, potem ko se prva kroglica raztopi v ustih. 

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

4. Vprašanje: En mesec potem, ko ste objavili moj posebni primer, se je bolniku izboljšalo stanje na drugih 
področjih, ki so povezana s prvim. Podobno se je zgodilo čez nadaljnjih 5 mesecev. Ali bi moral ponovno 
poslati moj primer s poročilom o novem izboljšanju? 

Odgovor: Kadar vidite ‘posebno izboljšanje na drugih področjih’, lahko pošljete podatke o bolniku in za kateri 
primer gre (Case History Update, Newsletter – mesec in leto). 

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

5. Vprašanje:  Včasih pošljem zdravila za več kroničnih problemov v eni kuverti. Če ni ‘pullouta’, ali lahko 
bolnik vzame drugo zdravilo en teden po prvem? 

Odgovor: Če ni ‘pullouta’ ali ko je zaključen, naj bolnik počaka do vidnega izboljšanja, preden začne z 
drugim zdravilom. 

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

6. Vprašanje: Kadar bolnik ne jemlje zdravil redno in se pritožuje, da se simptomi še nadaljujejo, kako se naj 
odzovem? 

Odgovor: Naše prvo zdravilo je ljubezen in naše zadnje zdravilo je ljubezen in vse vmes mora biti ljubezen do 
bolnika. Vprašajte ga, kaj mu preprečuje, da bi jemal zdravilo po naročilu, ali je preveč prevzet z alopatskimi 
zdravili ali pa je njegov urnik prenatrpan, da bi se spomnil TDS? Poslušajte in bodite sočutni. Poskušajte 
opogumiti bolnika tako, da mu poveste  blago, a odločno, da redna in predpisana doza pomeni hitrejše 
zdravljenje. Bolnik ne sme čutiti krivde, ker je nekaj opustil.  

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

7. Vprašanje: Koliko časa približno naj porabim za bolnika po telefonu? Včasih poskušam končati pogovor, a 
bolnik ni zadovoljen. 

 Odgovor: Če se klic nanaša na naslednji obisk, vzemite največ 30 minut. Pogovor vodite tako, da bolnik 
lahko pove vse, kar želi in vi lahko odgovorite na njegova vprašanja z ljubeznijo in spodbudo. Priporočam, da 
na začetku poveste, koliko časa imate. Pet minut pred koncem ga opozorite, da se ne bi počutil 
nepomemben.  

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

8. Vprašanje: Ali lahko bolniku zaračunamo poštnino za pošiljanje zdravil?  

Odgovor: Ker ste dali obljubo, da ne boste sprejemali denarja za zdravljenje, je primerno, da plačate tudi 
poštnino kot del svoje seve. Če poštnina pomeni finančno breme za vas in vas ovira pri pomoči drugim 
bolnikom, jim lahko naročite, da vam pošljejo znamke za naslednje kuverte. 

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

9. Vprašanje: Kaj storimo, če bolnik prinese darilo ali pa ponudi denar ali uslugo? 

Odgovor: Če ste že bolniku razložili, da ste podpisali obljubo Bogu, da ne sprejemate denarja ali uslug, 
potem se ta situacija ne bi smela pojaviti. Če hvaležni bolnik vztraja pri denarju, ga spodbudite, da pošlje 
denar neki dobrodelni organizaciji. Če vam bolnik ponudi uslugo ali darilo, potem vljudno, a odločno 
odklonite. Če bi bolnik lahko bil užaljen zaradi vaše odklonitve, se mu lahko zahvalite za dobro misel in mu 
poveste, da boste odprli in pogledali darilo skupaj z njim, a ga boste dali nekomu drugemu, ker ne smete 
ničesar sprejemati za svojo sevo. Če poveste bolniku, da njegov prihod vam pomaga izpolnjevati obljubo za 
sevo, to ponavadi pomiri bolnika in ni potrebno več razpravljati.  

***************************************************************************************************** 
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 Božanske besede Mojstra zdravilca

“Kaj so glavni vzroki slabega zdravja? Na zemlji živijo miljoni bitij v skupinah; hranijo se z naravno 
hrano, ki jo daje Narava. Samo človek dela izjemo. Da streže svojemu okusu in drugim čutom, 
spreminja sestavo in lastnosti stvari, ki jih daje narava in pripravlja mešanice z vretjem, praženjem in 
mešanjem, da nimajo več vitalnosti. Ptice in zveri nimajo takih načinov. Stvari jedo surove in tako 
vsrkajo vitalno bistvo za moč. Zato ne postanejo žrtve mnogih težav, ki jih človek sam povzroča sebi”. 

  ...Sathya Sai Baba, “Good Health and Goodness” Discourse, 30 September 1981,   
 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf  

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

Služenje je najučinkovitejše orodje za odstranitev zla egoizma. Služenje uči človeka, ki služi, da 
obstaja enotnost vsega človeštva. Kdor posveča svoj čas, znanje in moč za služenje, ne more doživeti 
poraza, obupa ali razočaranja, ker je služenje samo sebi nagrada. Njegove besede so vedno prijazne, 
njegovi gibi so častitljivi in ponižni. Zato nima sovražnika, utrujenosti ali strahu".  

                                …Sathya Sai Baba, “Hospitals and Health” Discourse, 28 August 1976,  

     http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf 

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

Obvestila 
 USA Shepherdstown, WV: AVP delavnice 11-13 September & 16-18 Oktober 2015 in SVP delavnica 18-

20 September 2015, javite se Susan na trainer1@usa.vibrionics.org. 

 UK London: AVP delavnica 22-23 Avgust 2015 in   osvežilni seminar 4 okt 2015, javite se Jeram na 

mailto:jeramjoe@gmail.com ali po telefonu 020-8551 3979 

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

 Italja  Padua, Venice: SVP delavnica 16-18 Oktober 2015, javite se Manolis 
na monthlyreports@it.vibrionics.org 

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

Dodatek

Srečanje za ponovno polnitev (Recharging) 108CC Boxes, ki 
je bilo 11 julija, 2015, Hartford, CT, USA-ZDA.

Koordinator za ZDA & Kanado 01339…USA poroča: Velika skupina 
kandidatov je opravila tečaj za JVPs - začetnike oktobra 2012, v 
Hartfordu, CT, ZDA. Ti zdravilci zdaj prihajajo, da ponovno 
napolnijo svoje škatle kombov - 108CC boxes, da obnovijo moč 
kombov. V soboto, 11 julija so obnovili 9 škatel na dveurnem 
srečanju. Zdravilec 02867…ZDA   je predstavil biološko kmetijo, ki 
uporablja vibrioniko in goji zdravo zelenjavo brez rje. Drugi 
zdravilec 02873…ZDA  je skupini pokazal aluminijsko prenosno 
škatlo, v kateri shranjuje svojo škatlo kombov (108CC box) in 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf
http://trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
http://padmarallabhandi@yahoo.com
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
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ostale stvari (poglejte sliko). Pravi, da je iz te škatle zelo malo izhlapevanja. Kasneje letos bo še eno srečanje, 
kraj še ni znan. 
[Opomba: Škatle 108CC bi morali obnoviti vsaki dve leti. Potence lahko podaljšamo še eno leto tako, da vsako 
stekleničko potresemo 9x ob drugo dlan. Ta skupina se bliža koncu tretjega leta.] 

Osvežilno srečanje vibro zdravilcev, 19 aprila 2015, v Illfordu, Essex, UK – Združeno kraljestvo 

Koordinator 02822…UK  in zdravilec urednik 03513…UK poročata: To obnovitveno delavnico so sklicali 19 aprila; 
odzvalo se je 30 zdravilcev z dvema gostoma. Prišla sta Dr Jit Aggarwal in njegova žena, Hem. Zahvalila sta 
se organizatorju dneva 02822…UK, za vse njegovo delo v Združenem kraljestvu. Tukaj je povzetek glavne 
vsebine: 

1.0 Novi logo vibrionike 

Dr Aggarwal je objavil, da ima Sai Vibrionika novi logo, ki ga bodo kmalu razglasili z lističi. 

1.1 Dodatki v škatli Master Combo 

Kadar se pojavi nova informacija, dopolnijo zdravila v škatli Master Combo. Na primer, aprila 2015 so dodali 
dve novi zdravili. Zdravilci, ki redno pošiljajo mesečna poročila, jih lahko dobijo pri svojih koordinatorjih. 

1.2 Obnavljanje škatle 108 Common Combo  

Vse škatle kombov je potrebno obnoviti na dve leti, ker njihova učinkovitost pada zaradi elektromagnetnega 
sevanja. 

1.3 Dodajanje CC10.1 Emergencies k zdravilom 

Dr Aggarwal priporoča, da naslednje tri mesece vsi zdravilci dodajo CC10.1 Emergencies k svojim zdravilom, 
da se prepričajo, če lahko izboljšamo učinkovitost zdravljenja, kakor so opazili nekateri zdravilci. Prosijo, da jih 
obvestimo. Po 3 mesecih bodo to ovrednotili. 

1.4 Podatki o bolnikih in poročanje 

Mesečna poročila morajo biti poslana prvega dne v mesecu, kakor so zdravilci obljubili v svojih podpisanih 
izjavah “obljube Bogu”. Za vsak mesec imejte poseben list, na katerem zapisujete v stolpce: “Stari bolniki”, 
“Novi bolniki”, “Živali” in “Rastline” in v vsak stolpec po številu zapišite ime bolnika in datum obiska. To vam 
olajša poiskati podatke, ko jih potrebujete in tudi za mesečna poročila. Poleg tega je dobro imeti poseben list 
za vsakega bolnika, da lahko najdete podatke o simptomih, začetek in trajanje in tudi lažje razumete vzrok in 
sedanje zdravilo. 

1.5 Zapisi o zdravilih 

Stekleničke za bolnike označite z njihovo zaporedno številko, da jih lahko poiščete v vaši knjigi bolnikov. Na 
stekleničke ne pišite imen bolezni ali simptomov. Uporabite lahko tudi začetnice bolnika in pozitivno ime za 
zdravilo, kot na primer “Boljše počutje”, “Dobro počutje” ali “Zdravljenje”. 

1.6 Priprava zdravil 

Vedno pripravljajte zdravila v vodi, ker je nevtralna in ima najboljši spomin za vibracije. Kroglice pa trajajo dalj 
časa, kadar bolniki jemljejo zdravila v vodi. 

Pri bolnikih s končno boleznijo je na prvem mestu udobno počutje in mir bolnika. Zdravila Sai Vibrionike 
delujejo na razum in tako bolnikom pomagajo do mirnega počutja, s tem izboljšajo kvaliteto njihovega življenja, 
poleg tega pa do neke mere podaljšajo življenje. Čeprav včasih ne vidimo učinka zdravila, se zdravljenje 
dogaja globoko znotraj bitja, na nevidne načine. 

1.7 Mešanje zdravil  

Sedaj pripravljamo zdravila tako, da lahko v eno stekleničko zmešamo več kombov, če smo mnenja, da je to 
dobro za bolnika. Vedno pa moramo iskati vzrok kroničnih težav in dodati primerno zdravilo. Primer: če je 
vzrok nevrološki, dodamo CC18.5 Neuralgia. 
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1.8 Uporaba nozod 

 Gospa Aggarwal je predlagala uporabo alopatskih zdravil proti bolečinam, kakor je na primer 
Diclofenac. Nozodo je najbolje dati samo in ne dodajati drugih vibracij ali pa dati z drugimi 
zdravili. Neka zdravilka se je spomnila, da ko se je zdravila z nozodo zdravila proti bolečinam, je v 
enem tednu izginila bolečina, ki jo je imela 25 let. Za stranske učinke kemoterapije zadošča samo 
kartica SR559 Anti Chemotherapy ideluje čudovito.  Potencirajte v dveh potencah - 30C in CM. 
Alternativa je nozoda krvi ali las. 

 Če neko zdravilo povzroča izpuščaj, srbenje ali kak drugi simptom, potem nozoda tega zdravila ali 
snovi pomaga olajšati tak simptom. Neki bolnik je 20 let kronično kašljal, kar se je začelo po jemanju 
določenega antibiotika, je dobil nozodo tega antibiotika. Kašelj je prenehal v enem tednu. Za srbenje 
lahko damo enostavno zdravilo SR317 Sulphur, a ne smemo pozabiti, da lahko povzroči močan 
‘pullout’. 

1.9 Zdravljenje zasvojenosti, tudi kajenja 

Nozoda pomaga tudi bolnikom, ki so zasvojeni z drogami, alkoholom ali tobakom. Nozodo cigaret je treba 
jemati TDS. To zmanjša željo po kajenju. Bolniku ni treba reči, da preneha kaditi. Če žena prosi za zdravilo, da 
bi mož prenehal kaditi, pokličemo bolnika, da pride sam in ne damo zdravila njegovi ženi. Če bolnik pride, mu 
svetujemo in ga vprašamo, če zares želi prenehati kaditi. Če je bolnik prepričan, mu naročite, da si zapiše na 
kos papirja naslednjo afirmacijo: ‘Vem, da kajenje ni dobro za moje zdravje, zato obljubim, da bom prenehal 
kaditi’. Bolnik naj ima ta papir v svoji škatli za cigarete in afirmacijo glasno prebere vsakič, preden vzame 
cigareto. Na ta način lahko preneha kaditi. 

2.0 V & O za Dr Aggarwala 

2.1 V: Kadar sprejmemo novega bolnika, ali vedno začnemo z molitvijo, ko mu damo prvo kroglico pod jezik? 

O: Ja, Swami je Zdravilec. Zdravljenje se mora začeti s priklicem Swamijevega blagoslova. Zdravilec mora dati 
prvo dozo, v vodi ali pa kroglico pod jezik. Tako nastane povezava z Bogom in zdravilec deluje samo kot 
prenosnik za božansko energijo, da teče v bolnika. Bolniku lahko priporočite, da moli h katerikoli obliki Boga, ki 
ga pritegne. Če pošiljate zdravila po pošti, lahko naročite bolniku, da vas pokliče, preden vzame prvo dozo. 
Tako lahko zdravilec moli, ko je bolnik na telefonu in vzame prvo dozo.  

2.2  V: V Indiji ima večina domov čistilce vode, ki uporabljajo UV žarke. Ali je taka voda v redu za pripravo 
vibracijskih zdravil? 

O: Ko je voda očiščena, UV žarki niso več prisotni in je voda varna za pripravo zdravil. Vsaka voda, ki je varna 
in čista za pitje, je primerna za pripravo vibro zdravil. Tudi pitna voda, ki jo držimo v bakreni posodi, je primerna 
za pripravo zdravil. 

2.3 V: Kako dolgo trajajo vibracije v kroglicah? V priročniku piše, da držijo 6 mesecev. Starejši zdravilec pa mi 
je rekel, da trajajo samo tri mesece. Ali lahko to pojasnite? 

O: Če shranjujemo kroglice v harmoničnem in mirnem okolju brez sevanja, na primer v molilni sobi, vibracije v 
kroglicah zares trajajo 6 mesecev. Če pa jih nosimo naokoli in so izpostavljene virom sevanja, tudi brezžičnim 
prenosom, potem vibracije trajajo manj časa, dva ali tri mesece.  

2.4 V: Če ima bolnik urinsko inkontinenco in konstipacijo, ali bi zdravilo CC4.4 Constipation poslabšalo 
inkontinenco? 

O: Zdravilo CC4.4 za olajšanje konstipacije lahko damo tudi bolniku z inkontinenco. Praznenje črevesa lahko 
ugodno zmanjša pritisk na mehur. 

2.5 V: Starejša zdravilka mi je rekla, da poje 'Om Sri Sai Ram' 108 krat, kadar obnavlja kombe v CC 
škatli. Prepričana je, da jih to okrepi in naredi močnejše. Ali lahko to potrdite? 

O: Ni potrebno recitirati 'Om Sri Sai Ram' 108 krat, kadar obnavljate stekleničke kombov. [Urednikova 
pripomba: Vsaka vaja, ki pomaga zdravilcu, da svoje delovanje prežame s spominom na Boga in ljubečim 
prepuščanjem Swamiju, našemu božanskemu Zdravilcu, je dobrodošla] 

2.6 V: Kadar bolnik vzame zdravilo v vodi, ali naj to vodo drži v ustih nekaj časa, preden jo pogoltne? 

O: Da, bolnik mora držati vodo v ustih eno minuto. 
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2.7 V: Slišali smo, da nozode prinašajo hitre ozdravitve pri zdravljenju alergij in zasvojitev. Ali lahko zdravilci 
‘AVPs’ in ‘JVPs’, ki ne morejo narediti nozode, dobijo enak učinek z uporabo škatle ‘108CC box’? 

O: Ne, s splošnim kombom ne pričakujemo enakih učinkov, kakor jih dobimo z uporabo nozode, ker je 
zdravljenje z nozodo usmerjeno v izbrano stanje; zato je odziv hitrejši. 

2.8 V: Kako zdravimo išijas – ‘sciatica’? 

O: Za bolečino pri išijasu lahko pomaga že samo uporaba zdravila CC18.5 Neuralgia ali pa SR289 Drosera. 
Dodatno pomaga še uravnavanje meridianov ledvic in mehurja s karticami SR240 Kidney in SR242 Liver s 
pomočjo strojčka SRHVP. 

2.9 V: Kaj še lahko storimo za bolnika, ki ga srbijo noge zaradi zdravila za krvni pritisk, če vibrionika ne 
deluje? Bolnik ima diagnozo visokega pritiska že nekaj let in je jemal alopatsko zdravilo Perindopril. To je 
povzročilo srbenje nog, zato so zdravilo zamenjali z zdraviloma Ramipril in Felidopin. Srbenje pa še vedno 
ostaja in niti ajurvedski niti vibracijski kombi ne pomagajo.  (Vendar pa bolnik ni imel občutka srbenja med 
bivanjem na daljnjem vzhodu.) Poleg tega je bolnik letos dobil še tinnitus in zvonenje v ušesu se ni zmanjšalo 
ali ozdravilo po jemanju vibro komba. Srbenje in tinnitus sta znana stranska učinka zdravil Ramipril, Felidopin, 
in Perindopril. 

A: Naredite nozodo vseh treh tablet za krvni pritisk skupaj. Nozoda bo pomagala odstraniti stranske učinke. 
Kartica SR317 Sulphur 30C lahko pomaga za srbenje, a moramo biti previdni, ker povzroča ‘pullout’. 

3.0 Sporočilo Dr Aggarwala  

Dr Aggarwal je predlagal zdravilcem, da pomagajo širiti zavedanje o Sai Vibrioniki: 

Pomembno je, da širimo zavedanje o Sai Vibrioniki v širši družbi, da bi ljudje uporabili to zdravljenje, ki nima 
stranskih učinkov.  

Prosimo, pomagajte tako, da prijatelje, družino in bolnike usmerite k virom vibrionike, kakor so internet 
www.vibrionics.org, ‘Kaj je Sai Vibrionika?’ video in tudi knjiga ‘The International Conference book’. Novice Sai 
Vibrionike pošljite naprej tistim, ki jih to zanima in tudi kopije; da ne bi prišlo do zmede, pa ne širite drugih vaših 
informacij na papirju. 

Če vas povabijo, da imate predavanje o Sai Vibrioniki, je na voljo sodobna PowerPoint prezentacija. Obrnite se 
name, kadar kaj potrebujete. Pred predavanjem mi pošljite material, ki ste ga sami pripravili, da lahko 
informacije preverimo.  

Zdaj imamo več prostovoljcev za administracijsko delo iz Sai Vibrionike, iz UK. Materiali v drugih jezikih 
(Gujarati in Francoščina) so v pripravi. 

Na koncu hvala vsem za vaše služenje Gospodu. Nikoli ne pozabite, da je Swami Zdravilec in mi smo samo 
Njegovo orodje. Najpomembnejši sta ljubezen in vera zdravilcev, ki pomagata dvigovati vibracije. Vedno 
osvežujte in obnavljajte svoje znanje o Vibrioniki. Večkrat pregledujte priročnik in sprejmite nove informacije v 
Novicah in drugih virih Vibrionike. Spomnite svoje bolnike, da je najpomembnejše orodje za zdravljenje lasten 
um.  Sprememba miselnega vzorca s pomočjo tehnik vizualizacije, afirmacij, vaje hvaležnosti ali oproščanja 
pomagajo in pospešijo proces zdravljenja 

Om Sai Ram 

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

 

 

http://www.vibrionics.org/
https://www.youtube.com/watch?v=roXS0_WcU28&feature=youtu.be

