
 1 

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

Sai Vibrionika – Novice 
www.vibrionics.org 

“Kadarkoli vidite bolnika, obupanega ali žalostnega človeka, to je vaša priložnost za sevo.”   
           …Sri Sathya Sai Baba 

Leto 7 Izdaja 2                                                                                                                       Mar/Apr 2016  
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Z mize Dr Jit K Aggarwala  
Dragi zdravilci 

Pred 22 leti smo posejali seme v obliki namena, da razširimo božanske vibracije s pomočjo strojčka Sai 
Ram Healing Vibration Potentiser do vseh (živali, rastlin, ljudi), tako da bomo naučili tiste, ki imajo močno 
željo, da služijo z Vibrioniko. Danes s ponižnostjo gledam, da je ta namen ustvaril globok transformacijski 
program v srcih in umu tisočih zdravilcev. Njihova ljubezen v obliki nesebičnega služenja se je dotaknila 
življenj milijonov, ki so dobili to sevo. To je živi dokaz, da skupina ljudi, ki dela v duhu nishkama karme 
(brez pričakovanja sadežev ali učinkov) lahko ustvari pozitivno spremembo v svetu. To smo doživeli z 
vibrioniko – od namena do svetovnega gibanja. 

Mnoga leta smo improvizirali načine, kako bi organizirali naše različne dejavnosti. Ker je vibrionika rasla, 
smo se zavedeli pomembnosti, da bi imeli v njej večjo notranjo strukturo. Nujno je, da uvajamo dobre 
prakse in močnejšo osnovo v organizacijskem vodenju, ker vidimo možnost hitre rasti Sai Vibrionike v 
prihodnosti. V praksi to pomeni večje število zdravilcev, ki prostovoljno vodijo administrativne posle in 
prevzemajo odgovornost za dele različnih procesov. Navajamo nekaj takšnih področij: vloge za nove 
začetnike, priprava koordinatorjev, mentorjev in učiteljev v različnih deželah, vodenje website-a, izdaja in 
prevajanje novic v mnoge jezike, priprava zdravilcev na več ravneh, pregled knjig in drugega študijskega 
materiala, izdajanje revij, prevzemanje raziskovalnih projektov, priprava avdiovizualnih sredstev za 
zdravilce in javnost, vodenje podatkov (data management). Pomoč več rok za pomoč olajša delo 
prostovoljcev. 

Vabim vas, da se prijavite za različne administrativne vloge, za katere čutite, da imate sposobnosti ali 
posebno zanimanje. Čas, ki ga boste porabili za administrativno delo, bomo šteli v vaše mesečne ure 
seve. 

Obenem s profesionalizacijo naše organizacije prenavljamo tudi tri imenovanja zdravilcev - Assistant 
Vibrionics Practitioner, Junior Vibrionics Practitioner in Senior Vibrionics Practitioner. Z veseljem 
razglašam nove nazive, ki veljajo takoj: Associate Vibrionics Practitioner (AVP) – družabnik zdravilec 
vibrionike, Vibrionics Practitioner (VP – zdravilec vibrionike) in Senior Vibrionics Practitioner (SVP – 
starejši zdravilec vibrionike). Ta sprememba natančneje pokaže pripravo in izkušnje zdravilcev. 

To je čas navdušenja za Vibrioniko. Prepričan sem, da bomo z vašo vztrajno podporo in z dodatnimi 
navdušenimi in predanimi prostovoljci zdravilci bolje opremljeni, da potujemo skozi našo naslednjo fazo 
evolucije – dvig ovir pri opravljanju brezplačnega holističnega zdravljenja z vibracijami! 

Služimo Sai-ju z ljubeznijo 
Jit K Aggarwal 

**************************************************************************************** 
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 Primeri uporabe kombov 

1. Verruca/Wart - bradavica 01620...Francija 

21-letna ženska je pokazala obširno področje ‘verruca’ (bradavic) na podplatu desne noge. Alopatski 
zdravnik jo je opozoril, da bi bila kirurška odstranitev zelo težka zaradi širine, ker so se bradavice naselile 
kot mreža na koži. Poleg skrbi zaradi tega stanja je bila tudi na splošno zaskrbljena. Dali so ji: 

#1. NM6 Calming + NM16 Drawing + SR318 Thuja 30C + SR339 Sycotic Co…TDS 

#2. SR249 Medorrhinum 200C…ena doza na dva tedna (največ 4 doze) 

Štiri dni po jemanju tega zdravila je bil zdravnik presenečen, ko je videl 70% izboljšanje v njenem stanju. 
Zdravila je jemala še en teden in doživela 100% ozdravitev. Potem so ji svetovali, da je zdravila 
zmanjševala na OD za 2 tedna in potem OW za nekaj časa. Drugo zdravilo  #2 je vzela v celoti in težava 
se ni ponovila. 

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

2. Urinarna inkontinenca 01620...Francija 

65-letno žensko, bolno in depresivno zaradi izgube bližnje osebe, so sprejeli v bolnišnico, a po zdravljenju 
je postopoma oslabela in dobila inkontinenco. Čez 2 leti, septembra 2014 je brala novice Sai Vibrionike in 
prosila zdravila za inkontinenco. Dali so ji: 
CC12.1 Adult tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Že naslednje jutro, po prvi dozi zdravila je inkontinenca izginila. Svetovali so ji, da nadaljuje z zdravilom 
še 3 tedne in počasi zmanjšuje.  

Ta bolnica je bila tako navdušena zaradi hitre ozdravitve, da se je udeležila tečaja za zdravilce. Spomladi 
2015 si je zlomila nogo in njena inkontinenca se je ponovila, zato se je takoj ponovno in uspešno zdravila 
z vibracijskim zdravilom. 

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

3. Insomnia - nespečnost 01620...Francija 

30-letni inženir iz Afrike, ki dela v Evropi, je bil vedno utrujen zaradi nespečnosti. V zadnjih 10 letih je spal 
ponoči le kakšni dve uri. Zdravil ni jemal, ker ni hotel postati odvisen od njih. 15 novembra 2015 so mu 
dali: 
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders…eno dozo pol 
ure pred spanjem, eno dozo ko je legel in če je bilo potrebno, še eno dozo na pol ure, dokler ni zaspali. 

Dva dni je vzel po dve dozi in sporočil, da je dobro spal. Sodelavci so opazili veliko spremembo, ker je bil 
bolj aktiven in manj utrujen. To je bilo prvo dobro spanje v mnogih letih. Zdravilo še redno jemlje in dobro 
spi. Novo stekleničko so mu dali januarja 2016. 

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

4. Extra systole, heart failure -  odpoved srca 01480...Francija  

Januarja 2014 je prišel 40-letni moški, na obisku v ašramu in povedal, da njegovo srce deluje samo 20%. 
Nameraval se je vrniti v svojo deželo, da bi imel priporočeno operacijo – ali zamenjavo zaklopke ali 
presaditev srca. Dali so mu: 
#1. CC3.4 Heart Emergency + CC3.6 Pulse irregular + CC10.1 Emergency + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic…6TD za 4 dni, potem TDS 

Čez tri tedne, ob naslednjem obisku, je bolnik sporočil, da se počuti mirno in sproščeno in se je celo kopal 
v morju. Njegova žena je prosila še za več tega zdravila in še drugega za izgubljanje spomina, kar je 
bolnika zelo skrbelo. Zdravilec je pripravil novo kombinacijo za oba problema: 
#2. CC3.4 Heart emergency + CC3.6 Pulse irregular + CC10.1 Emergency + CC15.2 Psychiatric 
disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS 

Bolnik se je kmalu vrnil v svojo deželo za priporočeno operacijo. Ko je šel v bolnišnico na preglede, so na 
njegovo veselje ugotovili, da se je stanje srca izboljšalo za 18%, da je delovalo z 38% normalnega stanja. 
Zato operacija ni bila več potrebna. 

Čez eno leto je zdravilec zopet srečal bolnika v ašramu. Počutil se je dobro in ni potreboval operacije. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. Enureza, stres 01480...Francija 

12-letni deček je prišel k zdravilcem z materjo, ki je bila v skrbeh, ker je deček pogosto močil posteljo že 
skoraj 10 let. Trpel je tudi zaradi stresa in napetosti, občasno je imel tudi izbruhe jeze. Dali so mu:  
CC12.2 Child tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Po enem mesecu je bilo znatno izboljšanje (30%) v dečkovem splošnem stanju, posebno v čustvenem. 
Zato so nadaljevali z enakim zdravljenjem. 

Po dveh mesecih se je močenje postelje zmanjšalo (70%) in deček se je čustveno bolje počutil. Še enkrat 
so se odločili za enaka zdravila. 

Zdaj je minilo eno leto in deček ni več zmočil postelje. Tudi čustveno stanje se je izboljšalo, samo enkrat 
je občutil stres. 

Zdravilec razlaga: 
Želijo povedati, da so imeli skrajno dobre izide pri zdravljenju moralnih problemov, stresa in zaskrbljenosti 
s kombom CC15.1 Mental & Emotional tonic in/ali CC15.2 Psychiatric disorders. 

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

6. Vnete seski pri kozi 01480...Francija  

Zdravilci so opazili mater kozo, ki si je obupno prizadevala odriniti svoje mladičke, ki so kar naprej sesali 
njeno vime. Mladiči so kar viseli na materi. Zato je imela koza hude bolečine zaradi vnetih in bolečih 
seskov.  

Kozi so olajšali trpljenje z naslednjim zdravilom: 
CC1.1 Animal tonic + CC8.1 Female tonic + CC8.3 Breast disorders…TDS v vodi 

Čez en teden so kozini seski ozdraveli in ni imela več bolečin. 

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

7. Moten spanec dojenčka 03507...UK – Združeno kraljestvo 

14 januarja 2016 se je pri zdravilcu oglasila mati 20 mesečnega otroka, ki je imel že od rojstva hude 
probleme s spanjem. Otrok se je prebujal približno vsake pol ure vso noč. To se ni izboljšalo, neprestano 
je potreboval mater, ki je bila zelo utrujena in v stresu zaradi  motenega spanca. Otroku so dali naslednji 
kombo : 
CC12.2 Child tonic + CC15.6 Sleep disorders...pol ure pred spanjem in drugo dozo tik pred spanjem.  

Materi so svetovali dati še eno dozo, ko se je otrok prvič ponoči prebudil. Že po dveh dneh se je otrokov 
spanec izboljšal na 80%. Samo dvakrat se je prebudil. 27 januarja 2016 je mati sporočila, da se je otrok 
prebudil samo enkrat ponoči in kmalu zopet zaspal. To se ji je zdelo vredu za 20-mesečnega otroka. Bila 
je sproščena in srečna. Zelo je bila hvaležna, da je lahko ponoči zopet spala brez motenj. Svetovali so ji, 
da še en mesec daje otroku zdravilo, potem vsak drugi večer in nato postopno zmanjšuje. 

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

8. Akutni prehlad, kašelj in tvor 02859...Indija 

V pogovoru po skajpu z 22-letnim sinom je zdravilka opazila, da je kihal in kašljal. To je trajalo že en 
teden. Materi je pokazal tudi rdeči tvor na spodnjem delu hrbta, ki ga je zelo bolel že tri dni. Zdravilka je 
začela pošiljati naslednje zdravilo: 
CC10.1 Emergencies + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic  + CC21.1 Skin tonic 
+ CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions...TDS, vsakič pol ure 

Naslednji dan se je bolnik počutil 90% bolje. Ni imel več izločka in kihanja! Tvor je bil še komaj viden!! 
Zdravilo je nadaljevala TDS še en dan in potem znižala na OD.  

Bolnikovo poročilo: 
Občutil sem nenaden pritisk iz pozitivnega vira, ki je deloval na boleče dele in tudi na mojo psiho ter 
sprejemanje težav.  

Presenetilo me je, kako hitro, tiho in na poseben način so ozdravele moje notranje in zunanje rane. Po 
celem tednu težav z bolečim grlom, hudim kašljem in tekočim nosom jih je moji materi uspelo uspelo 
zmanjšati v enem dnevu za skoraj 90%. Stvar v hrbtu me je motila tri dni in povzročala boleče gibe, potem 
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pa je izginila. Hvaležen sem stvarniku tega zdravljenja in moji materi, ki je bila orodje, da mi je poslala to 
ozdravitev.  

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

9. Poškodba noge pri udomačeni ptici 03516...Kanada  

Sredi decembra 2014 si je zdravilčeva 11-letna papiga poškodovala levo nogo in ni mogla stati, plezati ali 
se gibati po kletki. Njena noga je bila pokrčena in se ni mogla iztegniti. Ta ptica je že preživela povprečna 
leta  za to vrsto živali, ki je okoli 8 let. V takem stanju zdravilec ni pričakoval, da bo ptica preživela več kot 
3 tedne. Pred enim letom je zdravilčeva druga ptica imela podobno poškodbo in veterinar ji ni mogel 
pomagati, zato je v enem tednu poginila.    

Po opravljenem tečaju vibrionike januarja 2015 je ptica postala prva zdravilčeva bolnica. 11 januarja 2015    
je naredil naslednje zdravilo: 
CC1.1 Animal tonic pomešano v vodo za pitje vsak dan.  

Čez dva tedna je ptica začela malo peti in se gibati. Čez 4 tedne se je  začela z nekaj težave premikati s 
poškodovano nogo. Po še enem mesecu je uporabljala poškodovano nogo že 95%. Do maja 2015 je 
lahko plezala in hodila z obema nogama in je bila zelo aktivna. Zdravilo je dobivala do novembra 2015. 
Februarja 2016  je ptica zdrava, se hrani, giblje in prepeva!   

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

10. Artritis in trda ramena 03502...USA-ZDA  

63-letna ženska je dve leti imela stalne bolečine v ramenih. Rok ni mogla dvigati, da bi opravljala svoje 
dnevne posle v kuhinji. Zdravnik je diagnoziral artritis in določeno stopnjo obrabe. Jemala je ustno 
zdravilo in občasno je dobila injekcijo v rame. Dobila je tudi mazilo za masažo. Zdravljenje je bilo drago in 
je pomagalo samo začasno, ker se je problem ponovil, ko zdravila ni več vzela. Julija 2014 ji je zdravilec 
dal naslednji kombo: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.3 Arthritis + 
CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…TDS 

Po 3 tednih jemanja tega zdravila bolečin ni bilo več. Zdravilec jo je srečal čez tri mesece, ko je veselo 
delala v kuhinji brez bolečin. Dozo so znižali na OD za en mesec in potem na preventivno dozo OW.  
Februarja 2016 je bolnica brez bolečin in jemlje zdravilo OW. 

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

11. Prevelika teža, neredna menstruacija, neplodnost 02806...Malezija 

28-letna ženska je prišla k zdravilcu 20 februarja 2014 za zdravljenje prevelike teže. Visoka je bila 
168cm/5ft 5in, njena teža 88kg/194lb in indeks telesne mase (Body Mass Index BMI) 31.6. Eno leto je 
imela tudi neredne menstruacije. Drugih problemov ni imela, tudi  zdravil ni jemala. Ker prevelika teža 
lahko vpliva na menstruacijo, se je zdravilec, izkušen alopatski zdravnik, odločil žensko zdraviti za 
preveliko težo. 

Za preveliko težo:     
#1. CC6.2 Hypothyroid + CC15.4 Eating disorders...TDS 

Po 3 tednih je izgubila 4.5kg/10lb, počutila pa se je slabotno in utrujeno. Zato so spremenili kombo: 
Za nemoč in preveliko težo: 
#2.  CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1...TDS 

V naslednjih 4 tednih se je stanje izboljševalo, bolnica je postala aktivna, imela je več energije. Do 3 julija 
2014 je izgubila 7kg/15.4lb, menstruacija pa še ni bila redna. Dali so ji še eno zdravilo. 

Za neredno menstruacijo: 
#3. CC8.8 Menses irregular...TDS 

Bolnica je bila poročena dve leti in si je želela otroka. Bila je pri specialistu, ki ji je povedal, da ima en 
jajčnik manjši od normalne velikosti. Drugi rodni organi so bili vredu in tudi moževa sperma je bila 
normalna. O drugem zdravljenju za neplodnost ni razmišljala. Zato so zdravili oba zakonca za neplodnost. 

Za ženo: 
#4. CC8.1 Female tonic...TDS 
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Za moža: 
#5. CC14.1 Male tonic + CC14.3 Male infertility...TDS  

1 oktobra 2014 je bolnica klicala zdravilca z dobro novico, da je bila 7 tednov noseča. Prenehala je jemati 
vsa zdravila. Vendar pa je čez 4 tedne prosila zdravila za jutranjo slabost. Dali so ji: 
Za nosečnost in jutranjo slabost: 
#6. CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + CC12.1 Adult tonic...TDS 

Nosečnost je potekla gladko in 26 maja 2015 je bolnica rodila zdravo deklico. Med nosečnostjo se je 
njena teža znižala na 70kg/154lb (normalna za njeno višino). Januarja 2016 je njena teža 78kg/172lb in 
ženska je s tem zadovoljna. To težo ohranja tako, da je manj hrane in ima dieto z manj škroba. Njene 
menstruacije so zdaj redne. 

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

12. Rana v ustih (Ulcer) 11965...Indija 

28-letna ženska je 3 dni imela rano v ustih, ko je poklicala zdravilca 18 decembra 2014. Rana je bila tako 
boleča, da ženska ni mogla ne jesti ne piti. Ni poznala vzroka za pojav te rane in ni jemala nobenih 
zdravil. Zdravilec ji je dal naslednje zdravilo: 
NM89 Mouth and Gum... v vodi, eno dozo vsakih 10 minut za dve uri 

Po dveh urah je bolnica poklicala, da je lahko pila tekočino. Dozo so znižali na 6TD. Naslednje jutro se je 
njeno sanje še izboljšalo in je lahko jedla na desni strani ust. Zvečer je lahko normalno jedla na obeh 
straneh. 20 decembra so dozo znižali na TDS. V naslednjih dveh dneh se je rana popolnoma zacelila. 
Bolnici so naročili, da je jemala zdravilo OD še nelaj dni. 

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

 Profili zdravilcev 

Zdravilka 1620…Francija je bila včasih uspešna ortodontka; počuti se počaščeno 
in je hvaležna, da je postala koordinatorka vibrionike za Francijo, kakor tudi 
ena izmed treh francoskih učiteljev vibrionike. 

Bila je sledilka Sathya Sai Babe od leta 1990, a šele leta 2000 je od 
prijateljev slišala za vibrioniko, brezplačen način zdravljenja brez stranskih 
učinkov. Peljali so jo v kliniko v  Babovem ašramu, da je izvedela vse o tem 
načinu zdravljenja. Čas je bil ugoden, to je bil del načrta božanskega 
Mojstra, ker je ravno takrat potekala delavnica vibrionike.  

Ker je opazil njeno odkritosrčnost in predanost, jo je dr Aggarwal sprejel v 
skupino, čeprav je govorila zelo malo angleščine. Ob koncu vsakega dneva 
so ji njeni prijatelji iz skupine prevedli in razložili, kar so se tega dne učili in 

delali. Ker je bila marljiva študentka, si je vse zapisala in se posvetila vzgoji v Sai Vibrioniki. Uspešno je 
zaključila tečaj in dobila vso potrebno opremo, da začne zdravljenje v praksi. Ko se je vrnila domov v 
Francijo, se je vpisala v tečaj za učenje angleščine in poskušala brati angleško knjigo o vibracijah. Svojo 
stanovitnost je še okrepila z odločitvijo, da s prijatelji prevede to knjigo v francoščino. 

Njeni začetki vibracijskega zdravljenja v Franciji niso bili lahki. V bližini ni bilo drugih zdravilcev za 
podporo in sodelovanje, ni še bilo novic za razlago in novosti in ne ‘website’ za splošne informacije in 
primere. Počutila se je osamljeno, a je vztrajala v sevi, ker so ji dajali pogum čudoviti uspehi z zdravili. 

Ta zdravilka je doživela tudi čudeže. Leta 2013 je dobila diagnozo za raka dojke in so ji svetovali terapijo 
obsevanja in operacijo. V močni molitvi se je prepustila Bogu in se odločila kombinirati alopatsko 
zdravljenje z vibrioniko. Namesto hudih stranskih učinkov obsevanja je občutila več notranjega miru in 
radosti. Ko je prišla v bolnišnico na operacijo, si lahko predstavljate njeno veselje, ko so jo dali v sobo s 
številko 108 – to je bila res božanska potrditev! 

Po uspešni operaciji še naprej jemlje vzdrževalno dozo zdravil in je neskončno hvaležna za čudovito 
ozdravitev; tako je hvaležna, da se je odločila posvetiti svoje življenje in pomagati bolnikom, da spoznajo 
moč hvaležnosti. Ta travmatska življenjska preizkušnja jo je osebno in kot zdravilko globoko spremenila, 
da je povečala svojo empatijo in razumevanje. Ker je sama živi dokaz zdravilne moči vibrionike, daje 
bolnikom nadpovprečno stopnjo zaupanja in vere, kadar preživljajo travmo resne bolezni, kakor je rak. 
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Od izdaje prvih novic vibrionike leta 2010 jih tudi prevaja v francoščino. Ta seva je zanjo vir obogatitve, 
ker povečuje njeno znanje in vero, kadar uporablja tudi izkušnje drugih zdravilcev. Globoko jo pretresejo 
njihove zgodbe o nesebični ljubezni, ki vpliva na življenje ljudi skupaj z zdravilnimi vibracijami. 

Decembra 2014 je ta zdravilka uspešno končala delavnico za učitelje vibrionike, ki sta jo vodila Dr in 
gospa Aggarwal. Z načrtovanjem in vodenjem AVP delavnic v Franciji, skupaj še z dvema kolegoma, je 
razširilo njeno znanje in spoštovanje ter jo še bolj prepričalo o močnem polju ljubezni, v katerem deluje 
vibrionika. Vsi trije učitelji, ki so hvaležni za to blagoslovljeno sevo, občutijo poučevanje, potrjevanje in 
opogumljanje novih zdravilcev kot posebno nagrado. 

Ker je koordinatorka za Francijo, je navdušena za širjenje tega sistema božanske ljubezni in zdravljenja. 
Načrtuje še več poguma in vzpodbude za opešane zdravilce s pomočjo osvežilnih delavnic in drugimi 
programi, ki imajo za cilj več priložnosti za neprestano učenje in sodelovanje med zdravilci. Prepričana je, 
da se bodo vrnili k zdravljenju in nadaljni povečani želji ter radosti pri opravljanju seve. 

Vibrionika je odprla njeno srce, ker ji je omogočila toliko stikov z ljudmi od srca do srca. Odkrila je, da 
aktivno in sočutno poslušanje tistih, ki trpijo in se borijo, lahko spremeni brezupno stanje uma v 
pozitivnega – v obnovljeno upanje. Pravi, da se mnogi počutijo bolje že po enem telefonskem pogovoru. 

Njena vibracijska seva vključuje poučevanje bolnikov o zdravem načinu življenja, ki pomaga in pospešuje 
proces zdravljenja; kot ključni dodatek k zdravljenju. Med zdravljenjem tudi priporoča samoopazovanje kot 
prvi možen korak k zdravju. ‘Kdo si in zakaj misliš, da si bolan? Kaj povzroča tvojo bolezen?’ so 
vprašanja, ki jih je dobro pretehtati. Kadar vidi bolnike zdrave in srečne po dolgem trpljenju, je neskončno 
hvaležna Swamiju in njegovi Sai vibrioniki. 

Njeni primeri 

 Verruca/Wart – bradavica 

 Urinarna inkontinenca 

 Insomnia - nespečnost 

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

Zdravilca 01480…Francija skupaj zdravita z vibrioniko že več kot 20 let. 
Mož je več let delal v zdravstvu, kjer je videl škodljive učinke 
alopatskih zdravil in terapij. Ker je slišal za alternativno obliko 
zdravljenja, ki je učinkovito in brez stranskih učinkov, je takoj hotel več 
vedeti o tem. Ker sta tesno povezana in imata skupno ljubezen do 
nesebičnega služenja, sta šla v Sai Babov ašram v Puttaparthiju in 
kasneje opravila tečaj  vibrionike pri Dr Aggarwalu in tako postala 
zdravilca vibrionike. 

Zakonca menita, da je vidik seve v Sai vibrioniki najbolj izstopajoča 
lastnost. Oba z veseljem pošiljata zdravje in srečo v življenja njunih 

bolnikov. Prepričana sta, da je lahko konvencionalno splošno zdravstvo ustrahovalno in strašljivo za 
mnoge bolnike. Vibrionika pa olajša strah, ker deluje v duhovni  atmosferi nesebične ljubezni, ki lahko 
doseže bolnika na vseh ravneh – telesni, čustveni in duhovni ter tako povečuje priložnosti pozitivnih izidov 
globokega in trajnega zdravljenja. 

Zakonca se z veseljem spominjata svoje prve izkušnje, ko sta uspešno zdravila stanje ščitnice. Njun 
bolnik je jemal Levothyroxine, ki ga je predpisal alopatski zdravnik. Po 4 mesecih vibro zdravljenja je 
bolnikova ščitnica normalno delovala in ni več potreboval alopatskega zdravila. 

Zakonca poročata o vplivu globoke spremembe zaradi vibro seve na njiju dva, ki vključuje tudi višjo 
stopnjo intuicije in razumevanja. Delujeta bolj iz srca kakor pa iz uma. Hvaležna sta tudi za sodelovanje z 
zdravilko 01620…Francija, da služijo kot učitelji vibrionike v Franciji. Tako imata priložnost za spoznavanje in 
izmenjavo izkušenj z novinci in s sebi enakimi. Imela sta odlične rezultate s škatlo 108CC in s strojčkom 
SRHVP pa tudi z zdravljenjem na daljavo. 

Ta seva ju je naučila skrbno služiti brez navezanosti na izide, vse prepuščata Swamijevim rokam. Njuno 
sporočilo za nove zdravilce vibrionike je naslednje – brez stresa in strahu, zaupajte in prepustite, 
predvsem pa  ‘Be Happy’ – bodite srečni! 

Njeni primeri 
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 Extra systole, heart failure -  odpoved srca 

 Enureza, stres 

 Vnete seski pri kozi 

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

   Kotiček za odgovore 

1. Vprašanje: Vem, da vibro zdravil ne smemo jemati skupaj s homeo in ajurvedskimi zdravili, kako pa je z 
dodatki, na primer vitamini, minerali ali zelišči? 

    Odgovor: Popolnoma vredu je jemati dodatke skupaj z vibro zdravili. Vendar pa mora biti med njimi 
odmor 20 minut kakor med hrano in vibro zdravili. 

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

2. Vprašanje: Da bi svetoval svojim bolnikom, moram vedeti, kateri minerali so bistveni za dobro zdravje 
in katera hrana jih vsebuje? 

    Odgovor: To vprašanje ne spada v ta kotiček. V vsakem primeru morajo zdravilci razširiti svoje znanje 
in razumevanje o prehrani in načinu življenja, o zdravju in bolezni – z branjem in raziskavo. Za to je na 
voljo veliko raziskav. Uporabite informacije iz znanih akademskih virov in ne od ljudi, ki prodajajo izdelke 
ali usluge.  

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

3. Vprašanje: Pojavila se je zaskrbljenost zaradi Zike, novo odkrite bolezni od komarjev. Prosim, 
predlagajte preventivno zdravilo? 

    Odgovor: Priporočamo, da daste SR300 Malaria Off 200C…BD 3 dni vsake 3 mesece na področjih 
visoke rizičnosti. Tiste 3 dni ne vzemite nobenih drugih homeopatskih ali vibro zdravil. ‘Malaria Off’ se 
dobi v homeopatskih trgovinah. 

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

4. Vprašanje: Kako vemo, da bolnik umira? Katero zdravilo bi morali dati? 

    Odgovor: Po navadi dobite to informacijo od družinskega člana ali skrbnika, ki bi to izvedel od 
zdravnikov, ki skrbijo za bolnika. Zdravilo za pomiritev je SR272 Arsen Alb CM ali pa CC15.1 Mental & 
Emotional tonic…QDS ; to najbolj pomaga umirajoči osebi. Ker pa nihče ne more napovedati smrti, 
lahko prehitro mislimo, da se bliža smrt. V vsakem primeru pomaga gornje zdravilo in prinaša mir bolniku. 
Tudi ljudje okoli bolnika bi morali vzeti primerno zdravilo.  

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

5. Vprašanje: Kadar naredimo krvno nozodo za neko bolezen, razumem, da ne bi smeli dati nobenega 
drugega vibro zdravila za isti problem. Če pa bolnik kasneje dobi izpadanje las ali prhljaj, ali lahko to 
zdravim z drugim vibro zdravilom, medtem  ko še vedno jemlje nozodo? 

    Odgovor: Kadar damo nozodo krvi (ali las) za katerokoli bolezen, deluje tudi na druge probleme; to 
pomeni, da zdravi bolnika v celoti. Zato ne damo nobenega drugega vibro/homeo zdravila, ker bi to imelo 
učinek redčenja nozode.  

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

6. Vprašanje: Kadar nimamo slike bolnika za pošiljanje zdravil, ali lahko namesto nje uporabimo košček 
papirja (s podatki, kakor so ime, datum in kraj rojstva ter bolezen) v tunelčku 'Remedy'? 

    Odgovor: Za pošiljanje v tunelčku vedno potrebujemo pričo o bolniku. Zato košček papirja z bolnikovimi 
podatki ni dobra ideja. Priporočamo, da uporabite kapljico krvi, koder las ali pa sliko bolnika (slika celega 
telesa je boljša). 

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

7. Vprašanje: Imam bolnico, ki ni šla na veliko potrebo 3 dni potem, ko je vzela zdravilo za drugo težavo. 
Ali je zaprtost oblika ‘pullout-a? Naročil sem ji tudi, naj pije veliko vode. 
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    Odgovor: Kadar bolnik na splošno ni zaprt, potem je to lahko drugi tip ‘pullout-a’. Zaprtje se pojavi, če 
se v debelem črevesu vsrka preveč vode in to naredi blato trdo in težko za gibanje. Če je zaprtost zelo 
moteča, potem lahko zmanjšamo dozo za nekaj časa, drugače ne spremenimo ničesar. Pitje veliko vode 
je vedno dobro, še posebej pri zaprtosti. Naravno pa pomagajo suhe slive ali sok, pleve (psyllium husk) 
indijskega trpotca in zelišča. 

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

8. Vprašanje: V knjigi 108CC-kombov piše, da naj bolniki s problemi z očmi (primer katarakte) jemljejo 
25,000 enot vitamina A na dan. Ali je to pravilna količina? 

    Odgovor: Največja priporočena dnevna doza vitamina A je manj kot 10,000 IU. 25,000 enot vitamina A, 
kakor jo je priporočala Swami Narayani, ne velja več. Naslednja izdaja knjige 108CC bo dala najnovejše 
informacije.   

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

9. Vprašanje: Kaj lahko svetujem bolnikom za čiščenje pesticidov s sadja in zelenjave? 

    Odgovor: Dodajte eno žlico soli in dve žlici kisa v posodo z vodo. Namakajte zelenjavo in sadje 20 
minut; to posrka pesticide in insekticide. Potem jih splaknite pod tekočo vodo, da odstrani še ostanke.. 

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



Božanske besede Mojstra zdravilca 

“Ker je mentalna napetost najnevarnejša za človekovo zdravje, bi se moral človek naučiti 
umetnosti nadzora svojih strasti in čustev, ki povzročajo stres in pritisk. Pomembno je tudi, da 
ohranjamo naš um resen in miren med uživanjem hrane. Ne bi se smeli zaplesti v razpravo o 
temah, ki povzročajo razburjenje in navdušenje ter motijo naš mentalni mir med jedjo. Mentalna 
napetost povzroča slabo zdravje. Prav tako ne bi smeli gledati TV, videa itd, medtem ko jemo 
hrano, ker lahko povzročijo mentalne motnje.”            

   …Sathya Sai Baba, “Hrana, srce in um”, govor 21 januarja, 1994; ter 
“Oprema za služenje”, govor, 21 novembra 1986 

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

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

“Ne bi se smeli zapletati v mreže tega sveta in njegove probleme. Poskusite se umakniti kolikor je 
mogoče v čistejši zrak duha in ponavljajte ima Gospoda. Od 24 ur dneva imejte 6 ur za svoje 
potrebe, 6 ur za služenje drugim, 6 ur za spanje in 6 ur za bivanje v prisotnosti Gospoda. Teh 6 ur 
vam bo dalo jekleno moč.”                                            

…Sathya Sai Baba, “Človeški splav”—Sathya Sai Baba, govor 14 decembra, 1964.    

                                                    http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume04/sss04-46.pdf 

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

Obvestila 

❖ India Puttaparthi: AVP delavnica, 5-8 Marec 2016, pišite Hem na 99sairam@vibrionics.org 

❖ India Delhi-NCR: JVP delavnica 12 Mar 2016 in letni osvežilni seminar, 13 Marec 2016, pišite 

Sangeeta na trainer1.delhi@vibrionics.org 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume04/sss04-46.pdf
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:trainer1.delhi@vibrionics.org
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❖ India Mumbai (DK): Osvežilni seminar & JVP delavnica 2-3 April 2016, pišite Satish 

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

❖ Italija Padua, Venice: Osvežilni seminar 21 Maj 2016, pišite Manolis na 

monthlyreports@it.vibrionics.org 

❖ India Kasaragod, Kerala: AVP delavnica 28-29 Maj 2016, pišite Rajesh 

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

❖ Francija Dordogne: Osvežilni seminar & AVP delavnica, 18-19 Junij 2016, pišite Danielle 

na trainer@fr.vibrionics.org 

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

Dodatek 

Vibro zdravstveni tabor za begunce v Grčiji 

V Atenah, v Grčiji zdaj postavljajo več begunskih taborov zaradi humanitarne krize, ki jo povzročajo ljudje, 
ki bežijo pred nasiljem in revščino v njihovih domovinah v Afriki in na Bližnjem vzhodu. Zadnja dva 
meseca in pol zdravilci vibrionike Practitioners 01768, 03118, 03107, 01379 opravljajo svoje služenje v teh taborih.  

Sai-eva sestra, homeopatka in akupunkturistka, je imela pomembno vlogo v diagnostiki in pomoči 
zdravilcem, da so izbrali pravilna zdravila. Navajamo nekaj njihovih izkušenj. 

Ta seva se je začela 12 dec 2015 in do zdaj so 
pomagali 135 bolnikom v času 10 obiskov v dveh 
delih  Aten. Zdravilci ponudijo zdravljenje, največ za 
travmo in učinke težkih pogojev potovanja. Mnogi 
begunci so dobili prehlad in gripo, ker so jih na turški 
obali poslali na morje in na pot v Grčijo. Da bi varno 
prečkali zaprto mejo, so mnogi imeli težave z 
mišicami in skeletom, ker so preko gora nosili svoje 
otroke več kot en mesec. Tisti, ki so jih zdravili, so bili 
zadovoljni, niso pa mogli nadaljevati zdravljenja, ker 
je večina takoj potovala v Evropo.  

Zdravilci poročajo: “Največje zadovoljstvo za nas je 
bilo vidno olajšanje bolnikov, za njih pa naša 

pripravljenost, da jih poslušamo in se z njimi pogovarjamo ter jim ob prijaznih besedah dajemo zdravila. 
Videli smo, da sta naša prijaznost in ljubezen povzročili nasmeh in upanje na mnogih obrazih.  

Pravi blagoslov za nas so bili v času seve nekateri 
prijazni zahodni medicinski delavci. Večina, še 
posebno zdravniki, so bili pozitivni glede naših 
terapij. Neka medicinska sestra je najprej dvomila 
o našem delu, ko pa je videla ljubeznivost, ki smo 
jo izkazovali vsakomur na zdravilnem taboru, je 
spremenila svoje mnenje. Obe smeri,  alopatska 
in vibracijska, sta se združili zaradi nujnih potreb 
potujočih beguncev in zaradi pripravljenosti 
pomagati na vsak način. Pri delu vidimo vpliv 
pomagajoče roke našega najdražjega Sai-ja, kar 
je On poimenoval ‘Unity in Diversity – Enotnost v 
različnosti’. 

Ta seva je za nas oseben proces transformacije, 
ki  nas polni z blaženostjo, medtem ko še nadalje služimo našim bratom in sestram beguncem v težavah. 
Z veseljem pomagamo, kjerkoli in kadarkoli je potrebno.” Tok beguncev se nadaljuje in tako tudi naše 
delo. 

mailto:satish281265@yahoo.com
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
mailto:sairam.rajesh99@gmail.com
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Priznanje za administrativno služenje  

Zdravilec 02868…USA-ZDA  je postal zdravilec vibrionike oktobra 2012 in 
starejši zdravilec septembra 2015. Videl je velike možnosti v neomejenem 
medsebojnem vplivu digitalnega dostopa na naše novice  (newsletters) in 
se ponudil za nalaganje novic na našo ‘website’ z naprednim delovanjem 
raziskav in vprašanj (advanced search/query functionality). To je zelo 
pomembna vloga, ker ne pomeni samo posameznega pošiljanja različnih 
delov novic, ampak tudi oblikovanje in   etiketiranje (formatting and 
tagging).  

Prevzel je tudi odgovornost nadzora, da so novice dostopne in jih je 
mogoče poiskati v 12 različnih jezikih. Podpira ga ekipa 6 predanih 
zdravilcev, ki mu pomagajo z nalaganjem novic v drugih jezikih. Njemu in njegovi skupini čestitamo za 
njihovo tiho delo v dobrobit tisočih bralcev po svetu.  

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

Zdravilec 11964…Indija se je seznanil z vibrioniko na dan novega leta 2014. 
Hitro je postal zdravilec vibrionike. Bil je zelo navdušen in predan vibrioniki in 
že po enem letu je napredoval v naziv starejšega zdravilca. Takoj zatem se 
je priključil skupini za pisanje in izdajanje primerov zdravljenja (case 
histories). Ker je videl pomembno priložnost v uvajanju svetovnih standardov 
v organizacijo vibrionike, je pred kratkim prevzel popolno vodenje prošenj za 
članstvo v mednarodni zvezi zdravilcev vibrionike (International Association 
of Sai Vibrionics Practitioners -IASVP). Pri tem delu mu pomagata dva 
visoko predana starejša zdravilca (senior Practitioners 11271 & 11231…Indija ki sta 
odgovorna za izdelavo in pošiljanje članskih kartic (ID cards). Za to njihovo 
zelo pomembno delo izražamo priznanje. 

Om Sai Ram 

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


