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

Sai Vibrionika - Novice 
www.vibrionics.org 

“Kadar koli vidite bolnika, obupano in žalostno osebo, to je priložnost za vašo sevo.”   
                                                           …Sri Sathya Sai Baba 
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Z mize Dr Jit K Aggarwala  
Dragi zdravilci 

Želim vam srečno novo leto in sveti Sankranti. 

To je čas, da se veselimo in z vsakomer delimo našo ljubezen. To je tudi čas, da razmišljamo in s 
hvaležnostjo obudimo mnoge blagoslove, ki nam jih je dal sočutni Gospod. Lani je bilo posebej 
blagoslovljeno leto za Sai Vibrioniko z veliko delavnicami (nekaj jih omenjamo v dodatku) v različnih delih 
sveta, uredili smo sprejemni oddelek (Admissions department) in tudi stran (website) za Novice v 11 
drugih jezikih. Zahvaljujem se vsem, ki ste se odzvali na našo prošnjo za pomoč tekom leta 2015, 
radodarno ste pomagali pri urejanju in pregledovanju primerov, prevodov, ‘data management’, ‘website 
operations’ in pri mnogih drugih nalogah, ki so bistvene za vodenje Vibrionike. 

Vse leto nas je Swami ozaveščal o resnici "Ljubezen je izvir; ljubezen je pot; ljubezen je cilj". Kadar smo 
bili obupani in smo skoraj prenehali, nam je Swami poslal navdih in pravo osebo za trenutno delo. En tak 
primer je preoblikovanje 90 primerov zdravljenja, ki smo jih podarili za njegov 90 rojstni dan - iz zadnjih 
Novic v lepo knjigo, ki smo jo lahko ponižno ponudili Gospodu za njegov rojstni dan. 

To zadnje leto nam je prineslo tudi dokončano in popolnoma prenovljeno izdajo  Vibrionike 2004, ki je 
postala dragocen vodič za starejše zdravilce (Senior Vibrionics Practitioners) za uporabo strojčka Sai 

Ram Healing Vibration Potentiser. Vodja raziskav00002…UK-Združeno kraljestvo in njena skupina so nekaj 
let zbirali material za izpopolnitev, z večjim poudarkom v zadnjem letu. Po Swamijevi milosti, smo to 
izdajo –Vibrionike 2016 – podarili ob njegovem Samadhiju v Prashanthi Nilayamu 1 januarja. Ta nova 
izdaja knjige vključuje mnoge novosti v Vibrioniki v času od prve izdaje, ki jo je blagoslovil in podpisal naš 
Gospod pred 12 leti. Ima nove dodatke v delu o raku (Cancers & Tumours category), razširjen del o 
miazmih in več  informacij o cepljenju v poglavju za imunski sistem. V poglavju Miscellaneous – Razno so 
dodali več kombov za otroke in tudi novorojenčke; prav tako še več drugih kombov po vsej knjigi. Starejši 
zdravilci lahko dobijo kopijo v naši sobi S4-B1 v ašramu ali pa preko svojega deželnega koordinatorja.  

Danes, 15 januarja je v Indiji čas za nove začetke. Tega dne praznujemo Makara Sankranti. Ta festival 
pomeni začetek severne poti sonca do hiše Kozoroga (Capricorn in the Zodiac). 

Ob proslavah tega praznika v Prashanthi Nilayamu je naš ljubljeni Baba poudarjal duhovni pomen tega 
posebnega dne – kot čas za sveto odločitev. Sankranti je dober čas za obrat navznoter. To je dan, ko 
pričnemo novo potovanje duhovne transformacije. Swami razlaga, da je cilj potovanja odkritje dejstva, da 
izvir sreče leži v nas samih. 

V svojem govoru za praznik Makara Sankranti 15 januarja 1996 je Baba rekel: “Sankranti omogoča 
človeku to odkritje, kakor človeku, ki išče očala, a jih nosi na svojem čelu, in z veseljem odkrije, da so ves 
čas pri njem. Bog ni nikjer drugje. Svoj oltar ima v človekovem srcu. Zato se osvobodi tisti človek, ki išče 
Boga v svojem srcu. Potem si pridobi osvoboditev. Vse zunanje duhovne vaje imajo samo začasno 
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vrednost. Morali bi jih obrniti navznoter, da bi občutili trajno blaženost. Vse mentalne vaje nimajo vpliva na 
srce. Od devetih poti predanosti, ki se začenjajo s poslušanjem svetih besedil in se končajo s popolno 
predajo svojega jaza (Atma-nivedanam), je zadnja pot najpomembnejša. Po popolni predaji  noben napor 
ni več potreben. Sankranti nas kliče k tej popolni predaji”. 

Naj bo ta sveti dan čas za srečo in duhovni napredek za vse nas in naj nam ljubeznivo služenje pomaga 
pospešiti našo duhovno transformacijo. 

Z ljubeznijo služimo Sai-ju 

Jit K Aggarwal 

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

 Primeri uporabe kombov 

1. Kronična nespečnost 03532...UK-Združeno kraljestvo 

67-letni poslovnež je prosil za zdravljenje nespečnosti, ki je trajala že deset let. Bil je zdrav in dejaven, rad je 
hodil in potoval. Imel je zelo aktiven um. Takoj ko se je ponoči prebudil, je začel razmišljati. Nekatere noči je bil 
zaskrbljen in ni mogel spati. Občasno je jemal zdravilo Melatonin za nespečnost, a nobenih drugih zdravil. 

19 septembra 2015 so mu dali: 
#1. CC15.6 Sleep disorders…v vodi, ½ ure pred spanjem; če je potrebno, še eno dozo pred spanjem ali 
ponoči.  

Že naslednji dan je sporočil, da je takoj zaspal in se ni zbudil do 7 zjutraj. 

12 oktobra je bolnik ocenil, da je bilo spanje bolje za 80%, ker je redno imel  6 ali 7 ur spanja na noč. Ker 
je pogosto bil zaskrbljen in je imel razburljiv temperament, kar se je pokazalo v njegovem glasnem in 
hitrem govoru, je zdravilec spremenil kombo: 
#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…doziranje kot prej  

17 novembra 2015 je moški izjavil, da se dobro počuti in da ima dovolj sedem ur rednega spanja. 
Prepričan je bil, da je 100% ozdravil nespečnost. Svetovali so mu, da z istim doziranjem nadaljuje še en 
teden in potem postopno zmanjšuje: 3TW en teden, 2TW en teden itd. 

Bolnik piše: 
Več kot 10 let sem trpel zaradi nespečnosti, kar je otežilo moje življenje, ker sem bil vedno utrujen in se 
nisem mogel zbrati pri delu. Večino noči sem reševal probleme, zjutraj pa sem bil preveč utrujen, da bi svoje 
načrte izvajal! Kadar sem bil posebno zaskrbljen, sploh nisem mogel zaspati. Ko sem vzel vibro zdravilo, 
sem prvo noč spal do sedmih zjutraj in imel sem občutek, da nisem še nikoli bolje spal! Pred tem sem spal 
okoli 4 ure na noč (če sem imel srečo!), zdaj pa spim redno 7 ur, za kar mislim, da je dovolj in 100% bolje 
kot pred jemanjem vibrionike. Če se ponoči zbudim, lahko zopet zaspim. Običajno grem spat okoli desetih 
zvečer in se zbudim okoli petih zjutraj, včasih celo ponovno zaspim do pol osmih! Zdaj se vsak dan zbujam 
z občutkom svežine in sem zelo srečen, da podnevi nisem več utrujen po neprespani noči. 

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

2. Frozen Shoulder – vneto in boleče rame03504...UK-Združeno kraljestvo 

61-letna ženska je prišla 3 novembra 2014 po zdravila za otrplo desno roko in bolečine v desnem 
ramenu. Tako stanje je trajalo že eno leto, dobila je samo masažno terapijo. Vzroka ni poznala. Ni imela 
drugih težav. Dali so ji: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 
Muscle & Supportive tissue...TDS 

Po treh tednih, 26 novembra 2014, je sporočila 15% izboljšanje. Ob naslednjem obisku po šestih tednih 
se je počutila 40% bolje. Potem je šla za dva meseca v Indijo in vzela s seboj tudi zdravila. Po povratku 2 
maja 2015 je bila zdrava. Zdravil ni več hotela jemati.  

Po več mesecih jo je zdravilec poklical (9 decembra 2015) in takrat je potrdila, da se težave niso vrnile. 

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

3. Bolečina v roki 
02854...UK- Združeno kraljestvo

 

22 septembra 2014 je 35-letna ženska prišla po zdravila za bolečine v levi roki, ki so trajale že en teden. 
Občutila je bolečino živca, ki je pekel in utripal. Zato ni mogla pravilno uporabljati roke, kar je posebej 
otežilo delo v kuhinji. Bolnica je obvezala roko, drugega zdravljenja ni poskusila. 
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Dali so ji: 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia...TDS 

Zdravilec ji je svetoval, da vzame zdravilo v vodi, ženska pa je jemala kroglice. 

Že naslednji dan se je bolečina zmanjšala za 50% in ženska je lahko rezala zelenjavo brez težav. Po treh dneh 
je bilo stanje 90% boljše in po enem tednu je bila bolnica zdrava. Potem je zdravilo jemala BD še štiri tedne. 
Januarja 2015 je potrdila, da se bolečina ni ponovila. Bolnica je bila po vibro zdravilih hvaležna in srečna.     

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

4. Infekcija ušesa pri psu 03527...Francija 

12½ -let star belgijski ovčar z imenom Tom, je dobil hudo infekcijo levega ušesa. Smrdljiv gnoj je tekel iz 
njega. Lastnik dva dni ni opazil te težave, zato je pes dobil zdravilo šele tretji dan - 9 julija 2015: 
CC1.1 Animal tonic + CC5.1 Ear infections...QDS, v vodi 

Zdravilec je dal zdravilo v usta psa z brizgalko. Dva dni je redno čistil uho z magnezijevim kloridom. 
Drugega zdravljenja ni bilo. Že drugi dan je gnojenje prenehalo in pes se je bolje počutil. Doziranje je 
lastnik znižal na TDS. Po osmih dneh je bil Tom zdrav. Zdravilo je jemal OW še tri dni.    

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

5. Trajna gripa in kašelj 02899...UK-Združeno kraljestvo 

64-letni zdravilec začetnik je dobil vneto grlo in nizko vročino zvečer 17 oktobra 2015 kljub temu, da je 
jemal preventivno dozo tega “zimskega zdravila” od 1 oktobra dalje: 
CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC19.1 Chest tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 
Throat chronic…OD  

Tisti večer je vzel zdravilo dvakrat in od naslednjega dne dalje 6TD. Poleg tega je začel jemati zdravila  - 
Paracetamol za vročino in Lemsip za prehlad ter gripo. Petega dne se je počutil veliko bolje (okoli 50%). 
Po 10 se je stanje izboljšalo za 90%, vendar je imel še nekaj izločka in občasen kašelj. Prenehal je jemati 
druga zdravila in znižal doziranje komba na OD. 

22 novembra 2015 je zdravilec zopet dobil malo vnetja v grlu. Takoj je povišal doziranje na 6TD. Drugi dan je 
bil v redu, naslednji dan pa je zopet dobil znake gripe in močan kašelj, da ni mogel spati, zato je dodal še 
Lemsip QDS. Gornji kombo ni očistil znakov, čeprav se stanje ni poslabšalo. Postal je zaspan in ni imel 
apetita. 

4 decembra 2015 se je posvetoval s svojim zdravnikom, ki je naročil nekaj pregledov in mu rekel, naj 
nadaljuje z zdravilom Lemsip ter se vrne, če se stanje poslabša. Naslednji dan se je počutil slabše, v 
izpljunkih je bilo nekaj krvi. 7 decembra zdravnik ni mogel odkriti infekcije grla ali prsnega koša, predpisal 
pa je antibiotik (Amoxicillin), da bi umiril kašelj in zamašenost sinusov. Po 3 dneh se je kašelj zmanjšal za 
50% in bolnik je imel več energije. Krvavenje ob kašlju se je povečalo. 14 decembra je zdravnik dal 
diagnozo virusne infekcije kot možen vzrok. 

Starejši zdravilec 02802…UK je pripravil nozodo vzorca izpljunka na potenci 1M. Bolnik jo je začel jemati 
15 decembra. Vsa druga zdravila je opustil in vzel nozodo dvakrat. Naslednji dan se je počutil 25% bolje. 
Potem je jemal nozodo QDS in hitro napredoval. Drugi dan je bilo 50% bolje in po 5 dneh 90% bolje, tudi 
krvavenje je prenehalo. 

Še naprej je jemal nozodo QDS do 31 decembra 2015, ko je bilo stanje 99% bolje. Doziranje je znižal na 
BD z namenom, da zmanjša  na OD od 15 januarja in preneha 29 januarja 2016.  

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

6. Prehlad, kašelj in vročina 11520...Indija 

32-letni moški je prišel na nujno zdravljenje 18 aprila 2015 za znake gripe. Imel je 102 F (38.9 C) vročine, 
zeblo ga je in malo se je tresel vpreteklih 3 urah. Močno je kihal in kašljal. Odločil se je za vibro zdravila, 
ker je imel še isti dan pomembno uradno srečanje v bližnjem mestu. Drugih zdravil ni jemal. 

Dali so mu: 
CC9.2 Infections acute + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.6 Cough chronic…1 dozo na 10 minut 

Pri zdravilcu je vzel tri doze kroglic in se počutil bolje, zato ni vzel zdravila s seboj. 
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Po 24 urah se je zahvalil za zdravila. Povedal je, da je bil 100% v redu po 4 urah. Udeležil se je srečanja, 
ni ga več zeblo, prenehal se je tresti in kašljati.  Temperatura je bila zopet normalna. 

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

7. Kronično ponavljanje Tonsilitisa 11567...Indija 

27 marca 2015 so pripeljali k zdravilcu 8½-letnega dečka, ki je imel kronični folikularni tonsillitis že 4 leta. 
Napadi so se pojavljali dvakrat na mesec, deček je imel boleče grlo in je težko požiral. Vsaj enkrat na 
mesec je jemal antibiotike. 

3 aprila 2015 je začel jemati: 
#1. CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC19.7 Throat chronic…TDS 

9 dni deček ni imel napadov, čeprav ni jemal antibiotika. Zdravilec se je posvetoval s starejšim zdravilcem in 
se odločil, da spremeni  kombo; pregledal je podoben primer, objavljen v Sai Vibrionika - Novicah (kronični 
Tonsilitis10741…India, jul/avg 2014: leto 5, izdaja 4). 

Dečku je dal: 
#2. CC9.2 Infections acute + CC17.3 Brain and Memory tonic + #1…TDS 

Deček se je dobro počutil in na materino veselje ni imel napada tonsilitisa do avgusta 2015. Takrat mati ni 
več redno dajala dečku zdravila, ker je bila zelo zaposlena. 28 avgusta je deček zopet imel boleče grlo.  
Mati mu je dala #2 v vodi na 10 minut 2 uri in potem 6TD en teden. V 5 dneh je bil deček zopet zdrav in 
je nadaljeval #2…TDS.    

5 decembra 2015 je mati sporočila, da ji je zmanjkalo zdravila in deček 6 dni ni dobil komba. Zopet so dali 
zdravilo in materi naročili, da redno daje zdravilo TDS. Dogovorili so se za zmanjšanje doziranja na BD od 
20 decembra 2015 dalje.   

Ves čas zdravljenja deček ni jemal antibiotika. Mati je srečna in se zahvaljuje Swamiju ter vibrioniki, da je 
njen sin zdrav. 

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

8. Kronično mokrenje postelje 11567...Indija 

29 marca 2015 so pripeljali 5-letnega dečka za zdravljenje, ker je kronično močil posteljo. Problem je trajal 
dve leti, a starši niso iskali zdravil, ker so menili, da bo deček to prerasel. Pozimi je močil posteljo vsako noč, 
poleti pa okoli dvakrat tedensko.  Dečel je bil dober učenec, mentalno stabilen in ni imel drugih težav. Starši 
ga niso peljali k zdravniku ali kam drugam. 

Dečku so svetovali, da ne pije vode zvečer in so mu dali zdravilo: 
CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental and Emotional tonic…TDS 

8 aprila 2015 je stara mati sporočila, da deček vseh 10 dni ni zmočil postelje. 

Zdravilec je svetoval, da deček še naprej jemlje zdravilo TDS. V dveh naslednjih mesecih je deček zmočil 
posteljo dvakrat. To je bil dober napredek, saj je pred tem deček poleti močil posteljo dvakrat tedensko. 
Dečkova stara mati je menila, da je deček zmočil posteljo zaradi hladnega vremena in je pil vodo pred 
spanjem. Bila je prepričana in srečna, da je deček ozdravel in je vztrajala, da znižajo doziranje. Od 3 julija 
2015 so znižali na BD. Naslednji mesec se težava ni pojavila.  

20 avgusta 2015 je deček odpotoval v ZDA. 5 septembra so doziranje znižali na OD, pred spanjem. 24 
novembra 2015 je stara mati sporočila, da deček ni več zmočil postelje. Ker je bila zima, je še dalje jemal 
zdravilo OD, saj je bilo v Ameriki kar mrzlo. Od 24 decembra so nadalje znižali doziranje. 

Dečkova družina je zelo srečna, da je zdravljenje s Sai Vibrioniko uspelo. 

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

9. Dengue -vročina 01228...Slovenija 

Julija 2015 je 19 – letno dekle obiskalo Puttaparthi in jo je ugriznil komar. Na levi nogi je dobila velik, otečen, 
rdeč madež. Madež je ostal nekaj dni. Ker je bilo deževno, dekle ni bilo pozorno na ta edini komarjev ugriz. 
Po 3 dneh je dobila visoko vročino, vse telo je bilo šibko, imela je bolečine v sklepih in v glavi ter razdražen 
želodec in bruhanje. Bila je tako slabotna, da je morala ostati v postelji 3 dni. Njeno stanje se ni popravilo, 
zato je šla v bolnišnico, kjer so ugotovili dengo (vrsta gripe). Ponudili so ji transfuzijo krvi, a je odklonila. 
Želela je poskusiti z vibrioniko, ker je pri sostanovalkah videla uspešno zdravljenje. 
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Dali so ji: 
#1. CC9.2  Infections acute + CC11.3 Headaches + CC21.4 Stings & Bites…vsako uro, dokler je stanje akutno  

#2. CC3.2 Bleeding disorders + CC4.6 Diarrhoea + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + 
CC10.1 Emergencies + CC12.4 Autoimmune diseases + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS 

#3. Potentised Gold & Ruby 30C + Potentised Amethyst & Platinum 30C…OD 

Naslednji dan se je počutila veliko bolje. Vročina je skoraj izginila in jedla je lahko hrano brez bruhanja. Po 
3 dneh se je počutila 50% bolje in je sodelovala na svetovni konferenci v Puttaparthiju, zaradi katere je 
prišla v Indijo. Dodatno so ji še dali: 
#4. CC9.1 Recuperation + CC12.1 Immunity + CC20.2 SMJ pain…TDS 

Po enem tednu se je stanje popravilo za 70% in se je vrnila z letalom domov. Telo je bilo še vedno šibko, 
a je bila prepričana, da bo z vibro zdravili ozdravela, saj jih je vzela s seboj. 

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

 Profili zdravilcev

Zdravilka 01228…Slovenija je starejša zdravilka vibrionike od leta 1996, ko je doživela osebno 
ozdravitev.  Vibrionika je tako vplivala nanjo, da je opravila tečaj in veliko seve po 
vrnitvi v Slovenijo (za več podatkov poglej knjigo za prvo konferenco vibrionike, 2014, 
str. 73-78). Njeno življenje je bilo od otroštva dalje polno bolezni in tragedij, zaradi 
katerih je zelo trpela: dve prometni nesreči, zlomljena rebra, spondilitis, pretres, veliko 
operacij, huda depresija, ‘chikungunya’; poleg tega je slabo videla od rojstva. Med 
letoma 2002-2003 je bila 14 mesecev v bolnišnici in je dobivala zelo močna in različna 
alopatska zdravila. Zdravniki so ji rekli, da ne bo nikoli zdrava. Medicinski odbor 
Slovenije je potrdil njeno 30% invalidnost. Njeno zdravje se je tako poslabšalo, da je 
morala prenehati delati in opustiti obetavni poklic jezikovne prevajalke in učiteljice, ker 
je lahko delovala samo s 5% fizičnih sposobnosti.  

Vse to trpljenje ni bilo zaman. Po dolgem bivanju v bolnišnici se je počutila 
popolnoma nemočna in se je obrnila na Bhagawana, ki jo je sprejel v 
Prashanthi Nilayam. Tako pravi: "Moje edino zatočišče je bil Swami, ki me 
je poklical v Indijo. Ko sem pripravljala prtljago za 6-mesečno bivanje z 
ljubljenim učiteljem Sathya Sai Babo, je bil kovček do polovice natrpan z 
alopatskimi zdravili. Ko sem jih gledala, sem se zavedela, da sem v bližnji 
preteklosti pojedla več kot en kovček kemičnih snovi, ki so gotovo 
povzročile neželjene stranske učinke. Bila sem preslabotna, da bi iskala 
alternativne zdravilne metode in zdravniki so vztrajali, da vzamem s seboj 
veliko zdravil, ker so bili prepričani, da v Indiji ne bom dobila takih zdravil. 

Ko sem odprla prtljago v Puttaparthiju, sem bila šokirana, ker so vsa alopatska zdravila izginila. Takoj sem 
razumela Swamijevo sporočilo, da prekinem vsa alopatska zdravila in namesto njih jemljem vibrioniko in druga 
neškodljiva zdravila." 

Poskusila je več alternativnih terapij in končno dojela, da je Vibrionika od vseh najbolj učinkovita. Po 4 
letih zdravljenja se je njen vid izboljšal za 60% in njeno splošno zdravje za 80%. Njeno zdravljenje jo je 
tako motiviralo, da se je odločila lajšati trpljenje bolnikov. 

Zdravi že 14 let in je razvila svojo metodo učinkovitega vodenja Vibro taborov. Skupaj z možem sta zdravila 
več kot 20,000 bolnikov in organizirala več kot 90 taborov, nekaj celo v oddaljenih himalajskih vaseh. Na 
začetku je pisala obširna poročila in pripravljala individualna zdravila za vsakega bolnika. Kmalu je 
ugotovila, da nima dovolj časa za vse bolnike. Zato ni več pisala podatkov in se je pripravila en dan vnaprej. 
Pregledala sta 108 stekleničk v škatli CC, dopolnila na pol prazne stekleničke (tekočina v njih se hitro 
zmanjšuje, posebno v vročih mesecih), napolnila sta veliko plastičnih stekleničk s praznimi kroglicami in 
pripravila dodatne stekleničke (za hitro razdeljevanje) s 3 najbolj pogosto potrebnimi kombinacijami: 
Kombo za bolečine v telesu:  

CC3.1 Heart tonic + CC10.1 Emergencies + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 
Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures + CC12.1 Adult tonic – tega sta dodala na 
taboru za starejše bolnike. 

Kombo za prehlad in gripo:  
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CC9.1 Recuperation + CC9.2 Infections acute + CC19.1 Chest tonic + CC19.3 Chest infections chronic + 
CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic 

Kombo za študij:  
a. CC12.2 Child tonic za mlajše otroke in b. CC17.3 Brain & Memory tonic za študente 

Ta zdravilka rada dela z otroki in piše: “Prepričana sem, da je potrebno dati vibrioniko otrokom in študentom 
in jim že v otroštvu pokazati čist in učinkovit način zdravljenja brez stranskih učinkov. Mladi imajo odprt 
pristop za nove ideje in ko občutijo dobre učinke zdravil, si jih zapomnijo za vse življenje in verjetno 
prenesejo tudi v svoje družine. V šolah bi morali imeti redne zdravstvene tabore, da si mladina ustvari 
zaupanje v to odlično metodo zdravljenja.  

Konec junija 2015 je neki učenec umrl zaradi dengue – vročine v šoli, kjer sem poučevala Vede. Ta 
izguba me je globoko prizadela. Takoj sem želela storiti nekaj, da bi preprečila širjenje te vročine, še 
posebej med otroki, ker zlahka dobijo resno obliko bolezni, ki zahteva hospitalizacijo in je lahko nevarna. 

Ravnatelj šole me je vprašal, če bi lahko pripravila preventivna 
zdravila za druge učence, da bi okrepili njihov imunski sistem. 
Mnogi med njimi so že dobili gripo, vročino ali prehlad ob 
spremembi vremena. Bila sem srečna za to priložnost služenja. 
Jaz sem dobila ‘chikungunyo’ pred 6 leti. Poleg tega pa alopatska 
zdravila niso učinkovita za take bolezni kot sta ‘chikungunya ali 
dengue-vročina. Ko je bolnik okužen, se bolezen lahko ponavlja 
več let. 

Ker sem preteklo leto imela dober uspeh pri zdravljenju 5 
študentov z dengue-vročino, sem bila prepričana, da bi vibrionika 

lahko omogočila koristno preventivo. Z možem sva pripravila dva kompleta preventivnih zdravil. Mlajšim 
otrokom so učitelji dali naslednje zdravilo: 
#1. CC3.2 Bleeding disorders + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 Emergencies + 
CC12.1 Immunity + CC12.2 Child tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.4 Stings & Bites + 
Potentised Gold & Ruby 30C + Potentised Amethyst & Platinum 30C…BD 

Zdravila so dali otrokom zjutraj, ko so prispeli v šolo in popoldan, ko so odhajali. Niso jim dali stekleničk, 
da ne bi jedli kroglic kot sladkarije. Študentom smo dali stekleničke z zdravilom, ker so že 

 poznali vibrioniko: 
#2. CC 3.2 Bleeding disorders + CC 9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 Emergencies + 
CC12.1 Immunity + CC12.4 Autoimmune diseases + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue + CC21.4 Stings & Bites + Potentised Gold & Ruby 30C + Potentised Amethyst & Platinum 

30C…BD 

Študente smo poučili, kako pravilno skrbeti za ugrize komarjev. 
Vsi ugrizi niso nevarni. Infekcijski ugriz ponavadi povzroči 
rdečino, srbenje in oteklino kože. Preventivno vibro zdravilo je 
dobro vzeti pred inkubacijo, preden poteče 4 do 7 dni. Skupno 
smo dali preventivne kombe za dengue-vročino in druge znake 
800 študentom in nekaj odraslim. V vsaki šoli smo učiteljem 
priporočili, da nam takoj sporočijo, če bi študentje dobili dengue-
vročino ali drugo nalezljivo bolezen. Zagotovili smo jim, da 
imamo dobre terapije za različne bolezni, še posebej v zgodnji 
fazi razvoja.” 

Od leta 2009 je ta zdravilka sodelovala pri organizaciji 3-dnevnega tabora na železniški postaji v času 
praznovanja Babovega rojstnega dne v Prashanthi Nilayamu, kjer so zdravili okoli 850 bolnikov vsako leto 
v preteklih 7 letih! Vibrionika je postala glavni del njenega življenja in zato izrabi vsako priložnost, da se 
dotakne življenja ljudi iz vseh področij družbe; skrbi tudi za ženske, ki prodajajo rože in zdravilce izven 
ašrama, ki jo imenujejo “go-to-person/oseba, h kateri greš” za vse zdravstvene probleme. Vse uspehe 
pripisuje Swamijevi brezpogojni ljubezni, ki jo pošilja skozi njo. Njen recept za uspeh prinaša upanje 
obupanim ljudem – Swamijeva ljubezen v dejanjih! 

Ta zdravilka ima trdno prepričanje, da ne obstaja kronična bolezen ali nesposobnost, ki je ne bi mogli 
zdraviti z vibracijami, ker je sama doživela čudežno ozdravitev, več let je zdravila tisoče bolnikov na 
taborih in drugje in pozna slabe strani alopatskih zdravil. Dodatno tudi verjame, da so tabori velika 
priložnost za vpliv na ljudi in dajanje vibracij manj srečnim množicam. Želi, da bi lahko videli škatlo z vibro 
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zdravili za prvo pomoč (First-Aid Vibro box) na vsakem javnem prostoru – to je posebna vizija za posebno 
poslanstvo v SAI-jevem služenju z ljubeznijo! 

Z nami deli primer 

 Dengue -  fever (vročina) 

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

 Kotiček za odgovore 

1. Vprašanje: Ali lahko zdravilec zdravi bolnika, če je sam akutno bolan?   

    Odgovor: Da, lahko zdravi, če njegova bolezen ni nalezljiva in se ne počuti preveč utrujen ali izčrpan. 
Pomembno je, da lahko jasno razmišlja. 

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

2. Vprašanje: Ali lahko damo strojčke SRHVP skupaj? 

    Odgovor: Da, to je sprejemljivo. Vendar ne pozabite shraniti zdravila vsaj 25 cm (10 in) vstran od 
strojčka, ker lahko močni magnet v strojčku nevtralizira zdravilo. Tudi škatlo 108CC bi morali imeti vsaj 25 
cm vstran od strojčka. 

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

3. Vprašanje: Ali vsi bolniki dobijo ‘pullout’? 

    Odgovor: Ne. Po naših izkušnjah okoli 2 od 3 bolnikov dobijo ‘pullout’ toksinov, ampak za veliko ljudi je 
‘pullout’ postopen in nemoteč, da ga ne čutijo dosti. V nekaterih primerih težave zaradi bolezni prikrijejo 
‘pullout’, če se pojavi. Na splošno le eden od 4 bolnikov doživlja opazen ‘pullout’. 

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

4. Vprašanje: Zakaj majhni otroci ne čutijo ‘pullout-a’? 

    Odgovor: Majhni otroci še niso nabrali toksinov v telesu. Ko odraščajo, je pomembno, da jim starši 
dajo zdravo prehrano brez dodatkov in jim omogočijo uravnoteženo življenje. To vključuje tudi nadzor, kaj 
otroci sprejemajo od TV, videov, računalniških iger in iz drugih virov. 

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

5. Vprašanje: Ali lahko uporabimo črno-belo sliko za pošiljanje (broadcasting)? 

    Odgovor: Nekateri zdravilci menijo, da je barvna slika boljša, vendar še nismo naredili dovolj raziskav. 
Slike ne smemo izrezati iz skupinske slike; velja samo individualna slika bolnika. 

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

6. Vprašanje: Ali lahko klor v vodi (včasih ima močan vonj) zmanjša zdravilno moč vibrionike, če 
vzamemo zdravilo v vodi? Vzrok za moje vprašanje je ta: bolnikom svetujemo, da ne jedo ničesar 20 
minut pred in po jemanju vibracij, ker imajo hrana in pijače svoje vibracije, ki lahko vplivajo na zdravila.    

  Odgovor: Zdrava pamet pravi, da kemični dodatki lahko zmanjšajo moč zdravil vibrionike. Poskusov o 
vplivu klora na vibro zdravila še nismo delali, zato svetujemo čisto vodo, ki je ponekod dostopna brez 
kemikalij. Če niste prepričani o kvaliteti vaše vode iz pipe, jo prekuhajte ali filtrirajte pred uporabo.  

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

7. Vprašanje: Ali lahko kronično stanje, na primer bolečino, zdravimo z bolj pogostim doziranjem? 

    Odgovor: Da, pogoste doze stimulirajo telo, da se hitreje odziva na zdravilo. Zdravilo v vodi (5 pilul v 
200ml) priporočamo vsakih 30 minut prvi dan in tudi ponoči, če bolnik ne more spati zaradi bolečin ali drugih 
težav, na primer srbenja. Naslednji dan znižajte na 6TD za nekaj dni do izboljšanja. Potem znižajte na TDS. 
Če so simptomi zelo moteči za bolnika (pri akutni ali kronični biolezni), začnite z eno dozo vsakih 10 minut za 
dve uri. 

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

8. Vprašanje: Ali lahko damo kombo CC9.4 Children’s diseases, če je otrok zbolel po cepljenju?  
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    Odgovor: To je odvisno od znakov, dajte zdravilo za akutni znak. Nozoda cepiva bi bila boljša in bi 
verjetno hitreje delovala. Če nastopi vročina ali znaki drugih otroških bolezni, dajte CC9.4. Če pa je 
problem s kožo, dajte primeren kombo iz skupine 21, Skin.  

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

9. Vprašanje: Če bolnik ne sporoči spremembe v svojem dolgoročnem kroničnem stanju tudi po nekaj 
tednih jemanja vibro zdravila, ali naj mu svetujemo, da vztraja nekaj mesecev? 

   Odgovor: Ne, ker pričakujemo hitrejše delovanje. Če bolnik jemlje zdravila pravilno in je dojel navodila 
ob razgovoru, potem spremenite kombo po 3 tednih. Če pa bolnik še želi jemati isto zdravilo, ker se dobro 
počuti, počakajte še en teden. 

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



Božanske besede Mojstra zdravilca 

“Danes nas obsipavajo s statistiko o količinah in sporočilih z blestečimi izrazi. Ne skrbite, da bi 
povečali število ali dosegli višji cilj. Jaz cenim kvaliteto, ne količino. Pristno in predano služenje v 
nekaj vaseh je bolj koristno, kakor pa občasni stiki in površno služenje v večjem števuli.”                       

                                                    … Sathya Sai Baba, “Oprema za služenje” Govor, 21 november 1986 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf 

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

“Pomembno je ohranjati načelo zmernosti za hrano, delo in spanje...Zmernost je kraljevska pot do 
sreče. Današnji človek zanemarja načelo zmernosti na vseh področjih življenja in s tem ogroža 
svoje zdravje in dobro počutje. Hrana bi morala biti dobra, čista in polnovredna. Ampak danes 
ljudje jedo, kar dobijo in kjerkoli jo dobijo in tako si pokvarijo zdravje. Hrana ima pomembno vlogo 
za ohranitev zdravja. Skrbno pazite, da hrana nima preveč maščobe, kajti maščoba škodi 
fizičnemu in mentalnemu zdravju. Meso in alkohol povzročata človeku veliko bolezni.”                                                                                      

                                                            …Sathya Sai Baba, “Hrana, srce in um” Govor,  21 Januar 1994 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf 

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

Obvestila 

❖ India Puttaparthi: AVP delavnica 5-8 marec 2016, javite se Hem na 99sairam@vibrionics.org 

❖ India Delhi-NCR: JVP delavnica 12 marec 2016 in letni osvežilni seminar, 13 marec 2016, javite se 

Sangeeta at trainer1.delhi@vibrionics.org  

❖ India Kasaragod, Kerala: AVP delavnica 25-26 marec 2016, javite se Rajesh-u na 

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

❖ India Mumbai: Osvežilni seminar & JVP delavnica 25-26 marec 2016, javite se Satish-u 

satish281265@yahoo.com ali po telefonu nat 9869-016 624 

❖ Poland Wroclaw: Narodni osvežilni seminar 7-8 Maj 2016, javite se Dariuszu na wibronika@op.pl  

**************************************************************************************** 
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Dodatek

Prva delavnica v ZDA za SVP, West Virginia, 18-20 september 2015 

Ob sončnem jesenskem koncu tedna, 18-20 septembra 2015, je potekala prva delavnica v ZDA za 
starejše zdravilce blizu Washingtona, DC. Gospa in Dr Jit Aggarwal sta vodila delavnico za 6 mlajših 

zdravilcev, skupaj s koordinatorico za ZDA-Kanada Coordinator01339. Prisotna sta bila tudi 2 starejša 
zdravilca. Pred delavnico so mlajši zdravilci uspešno izpolnili prijavo za seminar za SVP zdravilce in 
opravili 9-tedenski tečaj za SVP s koordinatorico.  

Namen delavnice je bila praktična uporaba strojčka. Teme so bile 
naslednje : kako pripraviti zdravila s karticami, izdelava nozod (tudi 
sončne nozode), pošiljanje (broadcasting), potenciranje alopatskih 
zdravil, alergenov in dodatkov ter nevtralizacija prej pripravljenih 
zdravil. Dr Aggarwal je razložil, da strojček SRHVP dela samo 
pozitivne  zdravilne vibracije; to pomeni, da potenciramo nezdravo 
snov, zdravilo pa ima samo zdravilne vibracije.    

Podrobno so prikazali izbiro zdravil, ‘pullout’, uporabo miazmov, 
protokol čiščenja in uporabo nihala. Zdravilce so spomnili na način 
zdravljenja z vibrioniko – da se telo samo zdravi, vibro kroglice samo 

aktivirajo zdravilno moč.  

Poleg vadbe za SVP so zdravilcem dali nalogo, da sodelujejo v 4 poskusih in potem poročajo o izidih: 
1. Ko date zdravilo TDS, naročite bolniku, da vzame zdravilo v vodi vsakih 10 minut za dve uri in naj bo to 
prva doza dneva, drugi dve dozi vzame normalno. Zapisujte izide. 

2. Kadar pošiljate vibracije s strojčkom SRHVP, uporabite potenco 1M, če 200C ni učinkovita; zapiši izide. 

3. Uporabi suh vzorec krvi in naredi nozodo za bolnika ali za sebe in preglej učinkovitost. Če ni 
zadovoljivo, naredi nozodo sveže krvi in primerjaj izide. 

4. Naredi nozodo (v vodi) bolnega lista rastline, ki ima glivice ali parazita. To vodo razmnoži in jo uporabi 
na izvorni rastlini in tudi drugih bolnih rastlinah. Zapiši izide in ugotovi, če nozoda bolne rastline deluje tudi 
na drugih rastlinah. 

Zdravilci so ocenili delavnico kot zelo uspešno. Menili so, da je bil najboljši vidik delavnice učenje in delo v 
skupini. Zdelo se jim je koristno poslušati izkušnje in vprašanja drugih zdravilcev. Prišli so samo za konec 
tedna, a so naredili mnogo več. Med zdravilci je bil močan občutek tovarištva in povezovanja. Vsi so bili 
hvaležni za gostoljubnost koordinatorice in njenega moža, ki sta udeležencem odprla svoje srce in dom. 
Večerna srečanja v tem lepem domu so popestrila dnevno delo z manj uradnim ozračjem.   

Med delom je Dr Aggarwal čutil, da je bila delavnica z natrpanim tečajnim delom v času 3 dni pravi izziv. 
Vsi zdravilci so dobro delali z visoko motivacijo, kar se je pokazalo v visokih ocenah končnega izpita. Vsi 
prisotni so čutili Swamijevo ljubeznivo prisotnost. Vedeli so, da so se zbrali z višjim namenom, da 
nesebično služijo drugim. Poleg koristnega znanja so spoznali druge zdravilce in si izmenjali misli, ideje in 
smeh izven učilnice. Vsi so bili pomlajeni in navdušeni, da se vrnejo domov in z vibrioniko pomagajo še 
več ljudem, živalim in rastlinam. 

Zdravilni tabor, Jakhol, Uttarakhand, Indija, 21-25 September 2015 

Povabili smo 3 zdravilce vibrionike, da sodelujejo v zdravilnem taboru v Jakhol-u, oddaljeni himalajski vasi 
v Uttarakhand-u, 21-25 septembra 2015. Sponzorja sta bila dobrodelno društvo iz Združenega kraljestva 
(Better Lives Foundation) v sodelovanju z očesnim inštitutom Nirmal Ashram Eye Institute, Dehradoon, 
Uttarakhand.  

Trije zdravilci iz UK- Združenega kraljestva02894, Kanade 02750 in Uttarakhanda11121 so zdravili 1,080 
bolnikov, poleg tega so dali splošne tonike (krepčila) 350 domačim študentom. To je bila bogata izkušnja 
za vse. V skupini alopatskih zdravnikov, medicinskih sester, ‘paramedics’ in domačih organizatorjev se je 
razširilo zanimanje za vibrioniko. Eden od zdravilcev se je z zdravniki pogovarjal o zavedanju v vibrioniki. 

Osvežilna delavnica, Aluva, Kerala, Indija, 2 oktober 2015 
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 Prof. E Mukundan skupaj z                                                   
Uvodni pozdrav Prof. E Mukundan-a 

Dr. Pankajakshan-om prižiga svetilko 

Delavnice se je udeležilo 39 zdravilcev iz 

različnih delov države. Zdravilec11231 je 
vodil uvodne molitve in izrazil 
dobrodošlico vsem gostom.  

Glavni gost je bil Prof E Mukundan, državni predsednik Sri Sathya Sai Seva organizacije iz Kerale, ki je 
navdušil poslušalce z uvodnim govorom, v katerem je opisal svoje izkušnje s Swamijem. Ob čestitkah je 

koordinator iz Kerale 02090 poudaril pomen Sai vibrionike v tedanjem okolišu. Zdravilcem je priporočal, da 
sprejmejo to priložnost in z vibrioniko služijo družbi ter izrazil upanje, da bodo delali še bolj navdušeno v 

prihodnosti. Zdravilec11231 je predstavil Sai vibrioniko in različne tonike (poshinis-tonics), na primer za 
otroke in študente (‘Bala poshini-Children’s tonic in ‘Vidya poshini’ Student’s tonic) itd. Omenil je nekaj 
tem o zdravju, na primer pH ravnovesje v krvi in nadzor nad stresom. Dopoldanski del je zaključil 

zdravilec11993...Indija, ki je podal kratko analizo čaker in njihov pomen v Sai vibrioniki. 

Popoldan smo povabili udeležence, da predstavijo svoje primere in izkušnje kot zdravilci. Vsi so poročali o 
dramatično uspešnem zdravljenju bolezni. To je bila dobra motivacija. Nekdo je predlagal, da bi takšne 
delavnice prirejali vsaj enkrat letno. 

Na koncu je koordinator Kerale02090 priporočil vsem zdravilcem, da se odločijo nadzorovati jezo, govorice 
o drugih in žalost. Predlagal je tudi, da bi prirejali mesečna srečanja za zdravilce po okrajih po modelu 
okraja Ernakulam. Vsi udeleženci so predlog sprejeli. Delavnico so zaključili z ‘aarti’ (obred svetlobe). 

JVP delavnica in osvežitev, Pune, Maharashtra, Indija, 10-11 oktober 2015 

 

Enajst začetnikov in 9 
mlajših zdravilcev je 
sodelovalo v tečaju v 
mestu Pune 10-11 oktobra 
2015. Organiziral in vodil 
ga je koordinator za 

Pune10375, ki je tudi 
učitelj. Drugi sodelavci so 

bili dva učitelja vibrionike11422 & 02789 in Mumbai koordinator10014, ki je podal pomembne informacije.  

Pred delavnico so vsi AVP-zdravilci začetniki (asistenti) uspešno končali tečaj po priročniku za mlajše 
zdravilce (JVP manual). Tečaj je obsegal teorijo in razvoj vibrionike ter praktično delo. Vključili so tudi 
skupinsko vajo o pomenu dokumentiranja primerov in vajo z vzorci primerov, kjer so zdravilci morali 
izbrati kombe, dozo in doziranje. Učitelji so podali koristne vidike vibro prakse in predstavili dobre nasvete 
za zdravje. 

Zadnji dan so imeli Skype sejo z Dr Aggarwalom, ki je po Swamijevi milosti trajala eno uro in pol brez 
prenosnih problemov.  

Ko so polnili stekleničke 108CC kompletov, je bilo ozračje polno petja 'Om Sri Sai Ram’, ki je širilo 
božanske vibracije. Swamijeva prisotnost je bila očitna, ker je v prostoru bil vonj po vibhutiju. Vsi zdravilci 
so občutili blagoslov za to priložnost služenja Swamiju in so se vrnili domov z obnovljeno energijo za 
služenje bolnikom.  

V oceni (feedback) o delavnici so zdravilci pohvalili različne predstavitve. Nekdo je zapisal: “Učna izkušnja 
in spoznavanje z drugimi člani mi je omogočilo, da se učim in zorim kot zdravilec.” Drugi je rekel: “To je bil 
odličen način za povezovanje in spoznavanje najnovejših informacij o vibrioniki.” 

Jai Sai Ram! 

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


