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

Sai Vibrionika - Novice 
www.vibrionics.org 

“Kadarkoli vidite bolnega človeka, obupano ali žalostno osebo, to je vaša priložnost za sevo.”  
                                              …Sri Sathya Sai Baba 

Leto 7 Izdaja 3                                                                                                                       Maj/Jun 2016  

V tej izdaji 



Z mize Dr Jit K Aggarwala  
Dragi zdravilci 

Z veseljem vam sporočam, da smo dobili velik srčen odziv na našo prošnjo za pomoč v novicah za 
marec/april. Prijavilo se je več prostovoljcev, vibro zdravilcev, še posebej iz Indije, Združenega kraljestva 
(UK) in ZDA za usluge v administraciji. Zato se ob tej priložnosti prisrčno zahvaljujem vsem novim in 
izkušenim administracijskim prostovoljcem.  

Ker naša skupnost zdravilcev kar naprej raste in se globalna zavest o vibrioniki povečuje, pričakujemo, 
da bomo potrebovali še več zdravilcev za administrativno delo.  Zato prosim zdravilce, ki želijo izvedeti 
več o posebnih možnih nalogah, da se javijo na 99sairam@vibrionics.org. 

Z namenom, da povečamo moč sodelovanja, smo uvedli dva nova programa, ki bosta delovala globalno. 
To sta: 
Da vsem zdravilcen omogočimo zelo potrebno motivacijo in pogum, začenjamo tedenska/mesečna 
srečanja/zbore (get-togethers), osebno in drugače (virtually, na primer videokonferenca na Skypu). V 
Indiji, UK  ZDA so skupine zdravilcev že določile tedenska ali mesečna srečanja, da se bodo pogovarjale 
o svojih primerih in vprašanjih z drugimi zdravilci. Te krajevne skupine bodo nudile podporo svojim 
članom za reševanje problemov in izvajanje raziskav. Prepričan sem, da bo to zelo koristno, še posebej 
za nove zdravilce, ki potrebujejo veliko pomoči in dostopa, da postanejo izkušeni/ (SVPs – starejši 
zdravilci vibrionike). 

 Drugi novi program, ‘the Vibrionics Broadcast Network’ (mrežo pošiljanja) pripravlja naša  
koordinatorica 01339 za ZDA in Kanado. Prostovoljni zdravilci s strojčkom SRHVP se bodo povezovali  z 
‘AVPs’ in ‘VPs’ (zdravilci) za pošiljanje zdravilnih vibracij bolnikom (na daljavo), ki ne morejo jemati 
vibracijskih zdravil zaradi nekaterih okoliščin, ker so v bolnišnici, hudo invalidni ali v nezavestnem stanju 
ali pa živijo v oddaljenih krajih. 

Začeli smo razvijati navodila za vodenje skupinskih srečanj in priprave za potek in sledenje izidov, 
povezanih z mrežo pošiljanja. Prepričani smo, da bo iz teh začetkov nastalo veliko zanimivih in zelo 
koristnih uvidov. 

To je čas navdušenja za vibrioniko in ponižno sporočam razvoj, kakor se dogaja. Veselim se tudi 
poročanja o napredku glede na predloge v prihodnjih novicah z namenom, da jih uvedemo tudi v drugih 
deželah.  

Odkritosrčno molim k našemu ljubečemu Bogu, da ostane naš večni kočijaž (charioteer). 

Vsem pošiljam luč in ljubezen 

Z ljubeznijo služimo Saiju 

Jit K Aggarwal 

 Z mize Dr Jit K Aggarwala 1 – 2 

 Primeri uporabe kombov 2 – 6 

 Profili zdravilce 6 – 9 

 Kotiček za odgovore 9 – 10 

 Božanske besede Mojstra zdravilca 10 

 Obvestila 10 - 11 

 Dodatek 11 – 12 

file:///C:/Users/99sairam/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org


 2 

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

 Primeri uporabe kombov

1. Levkemija10728...Indija 

21-letna medicinska študentka je trpela zaradi kisline, nespečnosti, hude slabotnosti in izgube teže, a 
niso poznali vzroka. Ko so jo sprejeli v bolnišnico, so krvni testi pokazali, da je imela levkemijo, četrte 
stopnje raka. Število hemoglobina in trombocitov v krvi je bilo zelo nizko. Zdravniki niso pričakovali, da 
bo preživela. Klicali so tudi brata, ki je študiral v Londonu, ker so mislili, da se bliža njen konec. Ker ni 
mogla sama vstati s postelje, je ostala v bolnišnici in njen oče se je odločil poiskati zdravilca. 13 
novembra 2014 so ji dali: 
Za levkemijo: 

#1. CC2.1 Cancers - all +  CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC3.1 Heart tonic + 
CC3.2 Bleeding disorders + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS  

Za kislino in šibkost: 
#2.  CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS  

Za nespečnost: 
#3. CC15.6 Sleep disorders + CC18.1 Brain disabilities...pol ure pred spanjem in še enkrat tik pred 
spanjem. 

30 novembra je oče sporočil, da je bolnica dobila analno fistulo, zato so ji dali še ta kombo: 
Za analno fistulo: 
#4. CC4.4 Constipation + CC13.3 Incontinence...QDS 

Fistula je izginila v enem mesecu in kombo #4 so zmanjšali in prekinili. V začetku hladnega vremena v 
decembru je bolnica imela težavo z dihanjem in bila je brez apetita. 9 decembra so ji dali še dve zdravili: 
Za težavno dihanje: 
#5. CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + 
CC19.6 Cough chronic...QDS 

Za izgubo apetita: 
#6. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic 
+ CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS 

Po enem mesecu ni več imela težav z dihanjem in apetit se je izboljšal, zato so oba komba #5 in 
#6 znižali in potem  ustavili. 

Januarja 2015 so bolnico prestavili v bolnišnico za raka. Potem je dobila kemoterapijo in presaditev 
kostnega mozga. Med zdravljenjem je oslabela in izgubila lase. Še naprej je jemala #1, #2 in #3 in hitro 
napredovala. Lasje so zopet začeli rasti. Aprila se je vrnila domov.  4 aprila je pregled krvi pokazal, da se 
je število trombocitov in hemoglobina izboljšalo. Zopet je normalno spala, zato so prekinili kombo #3. 
Opravila je izpite na kolidžu, ki jih je zamudila pred boleznijo  Avgusta je zopet nadaljevala zdravstveni 
študij. Pregled 17 septembra ni pokazal nobene sledi rakavih celic. Število vseh celic in tudi hemoglobina 
je bilo normalno. Doziranje #1 in #2 so znižali na BD. Hvaležni starši in bolnica so začeli redno obiskovati 
badžane v Sai centru.  

30 decembra so prišli v Puttaparthi za novoletne praznike. Študentka je 10 dni opravljala sevo v 
Puttaparthiju. Januarja 2016 so znižali  #1 in #2 na 3TW. Vsak mesec ji pregledajo kri in vsi testi so bili 
normalni. Aprila 2016 so ji zopet zrasli lasje in njeno zdravje se je obnovilo. Vibro zdravljenje so prekinili 
in zdaj bolnica normalno živi. 

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

2. Menorrhagia, maternični fibroidi 10728...India 

48-letna ženska je imela močno menoragijo 6 mesecev, k zdravilcu je prišla junija 2013. Ves mesec junij 
je močno krvavela in imela strdke ter nekaj bolečin. Ugotovili so, da je imela fibroid v maternici in 
zdravnik je svetoval histerektomijo. Odločila se je za vibro zdravljenje in ne za operacijo. Ker ni mogla 
potovati, je prišel na prvi posvet njen mož. Zdravilec je dal naslednja zdravila: 
#1. CC10.1 Emergencies. Možu so naročili, da da ženi eno dozo v usta, takoj ko se vrne domov. 

#2. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.6 Menopause...QDS  
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#3. CC20.6 Osteoporosis...QDS 

Zdravilec je dal kombo #3, ker je osteoporoza povezana z menopavzo. 

 Po dveh mesecih so njene menstruacije ponehale. Novi pregledi niso več odkrili fibroidov. Zato ni 
potrebovala operacije. Gospa se je dobro počutila in zopet opravljala svojo sevo. Zdaj je zdrava. 

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

3. Neplodnost 
10728...Indija 

Zakonca, ki sta bila poročena 8 let, sta prišla k zdravilcu 14 marca 2014. Ženska je bila stara  34 let in 
brez zdravstvenih težav. Zanosila je kmalu po poroki, a na žalost je imela splav, potem pa ni več 
zanosila. Bila je v stresu, ker je moževa družina bila prepričana, da je bil problem pri njej. Zdravstveni 
posvet je potrdil, da je pri njej vse vredu, njen 45 – letni mož pa je imel zelo nizko število sperme. Imel je 
tudi diabetes, ki ga je dobro nadzoroval z alopatskimi zdravili. Dobila sta naslednja zdravila: 
 Za ženo: 
#1. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS 

Za moža: 
#2. CC12.1 Adult tonic + CC14.3 Male infertility + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS 
  
15 januarja 2015 je bila žena 46 dni noseča. Srečnima zakoncema so ukinili kombo #1 in #2. Ženi pa so 
dali naslednji komboo: 
 Za nosečnost in jutranjo slabost: 
#3. CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS 
  
Nosečnost je potekla brez težav. 27 avgusta 2015 se je normalno rodila zdrava deklica. Kombo #3 so 
ukinili. Mati in otrok sta oba dobro. Zakonca sta hvaležna za ta blagoslov Sai Vibrionike. 

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

4. Napad naglavnih uši 
11573...Indija

 

Dve sestri, stari 13 & 9 let sta 6 mesecev imeli uši in sta prišli k zdravilcu 5 junija 2015. Poskusili sta 
različna zdravila in medicinske šampone, a nič ni učinkovalo. Dali so jima: 
CC11.2 Hair problems + CC12.2 Child tonic…TDS 

Po dveh tednih je bil dober napredek. Ob koncu tretjega tedna sta bili obe sestri zdravi in brez uši. 
Zdravilo sta jemali še en teden in do aprila 2016 se uši niso vrnile . 

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

5. Diabetični izpuščaj 
03516...Kanada

 

66-letni moški je že tri leta imel diabetični izpuščaj na hrbtu in ob straneh, k zdravilcu pa je prišel 15 
januarja 2015. Na več mestih je bil izpuščaj rdečkast, mehek in gnojen. Alopatski zdravnik mu je v 
preteklosti predpisal mazila in antibiotične tekočine. Izpuščaji so minili za nekaj tednov in se zopet 
pojavili na drugem delu telesa. Bolnik se je slabo počutil zaradi srbenja in bolečine. Slišal je za Vibrioniko 
in se takoj odločil za zdravila, ker je ta sistem blagoslovil Swami. Bolnik ni jemal nobenega zdravila in 
takrat ni imel mazila za kožo. Diabetes je zdravil z nizko dozo Metformina.  

Dali so mu:  
CC12.1 Adult tonic + CC14.1 Male tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema...TDS  

Poleg ustnega zdravila so mu svetovali, da raztopi 5 pilul v 200ml  extra virgin olivnega olja in si vsak 
dan namaže prizadete dele.  

Po enem tednu je bilo manj srbenja. Po enem mesecu se je srbenje  zmanjšalo za 90%  in prizadeto 
področje za 30%. Po dveh mesecih ni bilo več srbenja in izpuščaji so se zmanjšali za okoli 50%. Po 3 
mesecih se je izpuščaj večji del posušil in stanje je bilo 90% bolje. Ves čas zdravljenja se je zmanjševala 
tudi bolečina. Po 4 mesecih, maja 2015 je izpuščaj izginil in ustno dozo so znižali na OD. Prenehal je 
tudi mazati kožo. Do marca 2016 se izpuščaj ni ponovil, bolnik pa še jemlje zdravilo OD.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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6. Prelom gležnja 
11520...Indija

 

53-moški, mož zdravilke je padel 28 septembra 2015 in dobil prelom 
ter poškodbo na 3 točkah levega gležnja. Imel je hude bolečine in 
noga je tako zatekla (glejte sliko), da bolnik ni mogel nositi niti copat.  

V preteklih 5 letih se je bolnik slabo gibal zaradi priraščenega dela 
(ball) kosti femur v kolku, kjer je bila slaba cirkulacija iz neznanega 
vzroka. S pomočjo vibro zdravljenja je lahko samostojno hodil po 
ravnem in opravljal svoje dnevno delo. Po zlomu gležnja pa je zaradi 
hude bolečine zelo težko kaj delal. Bolečina je bila močnejša zvečer in 
ponoči. Zdravniki so svetovali, da bi dali nogo v mavec za 8 tednov, a 
bolnik tega ni hotel. Bil je prepričan, da bi še manj gibanja poslabšalo 
priraščanje v sklepu (joint fusion). Zdravnik mu je svetoval, da vzame 
tablete proti bolečinam (painkillers) in kalcij, poleg tega pa še lokalno mazilo in mrzle obkladke. Bolnik ni 
hotel jemati tablet niti uporabljati mazila. Dva dni si je dal hladne obkladke, potem pa je moral prenehati 
zaradi hladnega vremena. Počival je v postelji in jemal nasledmji kombo: 
NM7 CB7 + NM67 Calcium + SM28 Injury + SR280 Calc Carb + SR295 Hypericum + SR311 Rhus 
Tax + SR353 Ledum + SR398 Nat Carb + SR550 Gnaphalium + SR574 Tendonitis + SR503 
Ligament + CC10.1 Emergencies…6TD 

V 8 dneh je bilo 45% izboljšanje pri bolečinah in oteklini stopala. 
Z nekaj pomoči je lahko bolnik opravil svoje rutinsko delo. Dozo 
so znižali na QDS. 

Po 15 dneh je oteklina izginila, bolečin pa je bilo 65% manj. 
Stopalo je bilo videti normalno in bolnik je zopet sam opravljal 
svoje delo. Dozo so znižali na TDS.  

Po 24 dnevih, 22 oktobra je bilo 100% izboljšanje. Bolnik ni več 
imel otekline niti bolečin. Dozo so zmanjšali na BD za en teden, 
potem na OD en teden in nato OW. Zdravljenje so zaključili 14 
novembra 2015. Za kolčni sklep še jemlje zdravilo. 

Opomba urednika: SR280 Calc Carb je za otečeno mehko kost; SR295 Hypericum za poškodbo 
živcev; SR311 Rhus Tox za bolečine v vezeh; SR353 Ledum za otečen gleženj; SR398 Nat carb za 
slaboten gleženj; SR550 Gnaphalium za sklep gležnja in SR574 Tendonitis za boleče vnetje.  

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

7. Bell’s Palsy – Paraliza obraza
03529...UAE

 

20 septembra 2015 je zdravilka srečala 34-letnega znanca. Opazila je spremembo na njegovem obrazu. 
Povedal je, da že dva tedna ni šel v službo, ker je imel bolezen ‘Bell’s palsy’, povzročila jo je virusna 
infekcija. Takoj ko je opazil spremembo na obrazu, je šel k zdravniku, ki mu je predpisal kortikosteroide 
za en teden. Stanje se ni dosti izboljšalo. Bolelo ga je okoli čeljusti, oči so mežikale, težko je govoril, 
jedel in pil. Zato mu je zdravnik svetoval, naj počiva en teden in potem začne s fizioterapijo. Ko ga je 
zdravilka srečala, ni imel zdravil. Ponudila mu je pomoč z vibrioniko in jo je z veseljem sprejel. Naslednji 
dan je začel jemati zdravilo. 

CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.4 Paralysis…6TD 

Po 7 dneh se je bolnik počutil 50% bolje. Govor se je izboljšal za 70%, ostalo pa za 50%. Bolečino v 
čeljusti je čutil samo ob dotiku. Bolnik je tudi povedal, da je jemal zdravilo QDS, čeprav je bilo določeno 
6TD. 

V naslednjih 3 tednih so se vsi znaki izboljšali od 80 do 90%. Po takem hitrem zdravljenju se je bolnik 
odločil, da ne gre več k zdravniku in na fizioterapijo. Nadaljeval je z vibro zdravilom. 

2 novembra, po 2 tednih je bil 100% zdrav. Lahko je govoril in jedel, oči so bile v redu, v čeljusti ni bilo 
bolečine. Dozo so zmanjšali na OD in bolnik je nadaljeval zdravljenje do konca novembra 2015.  Marca 
2016 je dobrega zdravja. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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8. Kronična bolečina v kolenih 
02899...UK-Združeno kraljestvo

 

58-letni moški je prišel po zdravila za boleča kolena 2 maja 2014. Pred 11 leti je imel bolečine v križu, ki 
so prenehale po zdravljenju z Reikijem. Tri leta je imel akutne bolečine v obeh kolenih tudi po kratkotrajni 
hoji in je mislil, da je to mogoče začetek artritisa. Pred nekaj leti so mu odstranili benigno tvorbo iz 
desnega kolena, ki bi lahko prispeval za bolečine v kolenih. Njegov splošni zdravnik mu je svetoval 
zdravila, kakor sta paracetamol ali ibuprofen, ki jih je vzel za olajšanje. 9 maja 2014 so mu dali: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis...TDS 

Bolniku so povedali o možnosti ‘pullouta’ in je po 10 dneh sporočil, da je prva dva dni imel blago diarejo. 
Po kratkem sprehodu se je bolečina v kolenih zmanjšala za 25% in imel je več energije. Čez en mesec je 
povedal, da je imel za 75% manj bolečin in ga ni bolelo tudi po daljši hoji. Po nadaljnjih 4 mesecih je bil  
100% zdrav. Zdravilo je jemal še dva meseca TDS in ga zmanjšal januarja 2015. Dva meseca je jemal 
BD, potem še 2 meseca OD in nato 6 mesecev OW. Ves ta čas ni imel bolečin v kolenih in zdravljenje so 
prekinili oktobrra 2015. Tudi alopatskih zdravil ni jemal. 

Januarja 2016 je zopet vzel dozo OD, ker je občutil nekaj bolečine po zelo težkem delu in hladnem 
vremenul. Bolečina je zopet prenehala. Zadovoljen je z zdravilom in se počuti 100% bolje od marca 
2016. 

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

9. Lichen Planus 
03507...UK-Združeno kraljestvo

 

62 – letni moški je že 20 let trpel zaradi težav s kožo. Ko je prišel k zdravilcu 15 novembra 2015 je 
povedal, da ima psoriazo. Na rokah in nogah je imel polno brazgotin od starih ran in tudi nove rane. 
Nekaj ran je bilo tudi na čelu blizu lasne meje. V lasišču je imel goste bele luske, ki so bile očitne v laseh 
in so padale na njegova ramena. Rane so srbele. Poskusil je že alopatska, ajurvedska in homeopatska 
zdravila, a ni nič pomagalo. Dali so 
mu:                                                                                                                                               
Za psoriazo: 
#1. CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema + 
CC21.10 Psoriasis, 2 kapljici vsakega CC v 1 liter extra virgin olivnega olja…TDS, da si maže na rane. 

#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…QDS ustno. 

 Po 1 tednu je nekaj svežih ran zbledelo, povečalo pa se je srbenje, posebno ponoči in je motilo njegov 
spanec. Bolniku so svetovali, da si maže kožo z olivnim oljem samo zjutraj. Po 3 tednih je srbenje še 
vedno vztrajalo. Po delu na vrtu je bolnik dobil rdečkaste vnete madeže po rokah, hrbtu in nogah. Rekli 
so mu, da si preneha mazati kožo s kombom #1 in se posvetuje s specialistom za kožo. Bolniku so 
povedali, da je v resnici imel ‘lichen planus’ in ne psoriazo. Njegova koža se je odzvala v stiku z 
nekaterimi rastlinami ali kemičnimi sredstvi. Za mazanje so mu dali asteroidno mazilo. Bolnik ni uporabil 
tega mazila in je zopet prišel k zdravilcu. 10 januarja 2016 so mu dali: 
Za ‘lichen planus’: 
#3. CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema, 2 kapljici 
vsakega CC v 200gm neodišavljenega vlažilnega mazila…TDS, za mazanje 

#4. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #3…QDS ustno. 

Po 1 tednu je srbenje ponehalo. Poleg tega se je stanje izboljšalo za 60% - rdečina je izginila in rane so 
se celile. Včasih so se pojavile, kadar je bolnik imel stresen dan ali pa je ponoči gledal TV. Svetovali so 
mu, da razvije redno navado in gre zgodaj spat. Po 2 tednih so se zacelile vse rane na rokah. Velike 
rane na hrbtu in nogah so se skoraj zacelile, razen nekaj manjših, kjer se je bolnik praskal. Svetovali so 
mu, da s tem preneha. Po 6 tednih, 7 marca 2016 je bolnik sporočil 100% ozdravitev. Novih ran ni bilo, 
stare pa so se posušile. Luske na glavi so tudi prenehale padati na ramena in na bolnikovo veselje ni 
bilo več ‘belega prahu’. Svetovali so mu, da jemlje zdravilo #4 še 2 meseca in potem zniža  na TDS. Tudi 
mazilo je še uporabljal. 

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

10. Močenje postelje 
11422...Indija 

 

Mati 11-letne deklice je prišla k zdravilcu 11 avgusta 2014, ker je njena hčerka že od zgodnjih let 
kronično močila posteljo. Pri 10 letih se je to začelo dogajati vsak dan. Deklica je povedala, da je med 
spanjem doživljala strah. Starši se niso posvetovali z zdravnikom in niso uporabili nobenih zdravil. 
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Zdravilec je pripravil: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.2 Psychiatric 
disorders…TDS 

Po 3 tednih je mati sporočila, da se je močenje pojavilo samo vsako drugo noč. Tudi moč strahu se je 
zmanjšala za 50%. Dali so še eno zdravilo poleg komba #1: 

#2. NM21 KBS…TDS 

Po enem tednu je mati sporočila, da ni bilo več močenja takoj po prvi dozi zdravila  #2. Strah se je 
zmanjšal za 75%. Obe zdravili so dajali TDS še 3 mesece za tolažbo materi.  

Po 4 mesecih, sredi decembra  2014 je minil tudi strah. Zato so dozo za #1 in #2 zmanjšali na  OD za en 
mesec in potem še na OW 1 mesec. 

Februarja 2016 je mati potrdila, da pri hčerki ni bilo več močenja niti strahu ponoči. 

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

 Profili zdravilcev 

Zdravilka 10728…Indija iz Mangaloreja v Karnataki je zvesta Saijeva 
sledilka večino svojega življenja. Navdušeno se vključuje v vse  seva 
dejavnosti v domačem Sai centru. Bila je študentka Bal Vikas in pozna 
vrednost programa, zato je postala učiteljica Bal Vikas leta 2004 in je 
opravila  diplomo v Sathya Sai Educare v Mumbaiju. Poleg 
poučevanja učiteljev uči še otroke v šolah na podeželju okoli 
Mangaloreja in tudi preko 45 sirot v vrtcu. Ve, da vsaka oblika seve  
prehrannjuje dušo. 

Za Sai Vibrioniko je izvedela z letaka in se je prijavila v Sai centru. 
Zaradi njenega zanimanja za sevo jo je Samiti poslal na tečaj 
vibrionike; opravila ga je leta 2009. Kmalu je začela s kliniko vsak 
četrtek v Sai centru v Mangaloreju, kjer je zdravila že 6,500 ljudi, 

večino zelo uspešno. Nujne primere zdravi ob vsaki uri. 

Z delom je zelo zadovoljna, ker je prepričana, da Swami deluje skozi njo in tako olajša trpljenje bolnikov. 
Ponosna je zato, ker je njegovo orodje in se vedno spominja, da je Swami zdravitelj in ne ona. Bolnike 
sprejema v Sai centru, kjer so zdravilne vibracije posebej močne, ker je Swami  dvakrat obiskal ta center 
in obakrat sedel na svojem stolu.  

V 7-letni praksi deluje tako, kakor so jo poučili na začetku in njena glavna lekcija je: ‘nič ni nemogoče pri 
našem Swamiju. Navdušuje jo stalna zahvala bolnikov in njeno mnenje je, da se zgodijo čudeži, kadar 
popolnoma zaupamo Bogu. Z drugimi zdravilci je tudi delala v zdravilnih taborih, v Brindavanu in vaseh 
okoli Mangaloreja. S pomočjo škatle 108 kombov zdravi različne vrste raka, psihiatrične in nevrološke 
primere, neplodnost, probleme s kožo, artritis in težave pri živalih in rastlinah.  

7 let tega dela jo spodbuja, da si želi še več Swamijevega dela. Pravi, da ima veliko nagrado, mir in 
globoko zadovoljstvo, zato je seva zanjo na prvem mestu kot Swamijevo delo. Vedno je spodbujala 
svojega moža in otroke, da so samostojni in ji puščajo čas za sevo. Njen sin je rekel: ’Našo Mummy je 
Bog izbral za njegovo delo, zato mora ona imeti dovolj časa, da ga lahko opravlja’.  

Njeni primeri 

 Levkemija  

 Menorrhagia, fibroidi v maternici  

         Neplodnost 

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

Zdravilec 01180…Bosna deluje z vibrioniko že 17 let in je izkušen v zdravljenju zapletenih kroničnih problemov 
kakor tudi vsakdanjih znakov. Poleg tega je strokovnjak za homeopatijo. Mlade homeopate poučuje napredno 
homeopatijo. Tako je postal zelo izkušen v diagnostiki in zdravljenju.   
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Prvič je spoznal vibrioniko leta 1999, ko je obiskoval delavnico, ki sta jo 
vodila Dr J Aggarwal in njegova žena v zdravilčevem domačem mestu. 
Takoj je začutil globoko povezavo z vibrioniko. Od takrat je vibracijsko 
zdravljenje njegova religija, strast in njegovo življenje – to je vzorni odnos 
do seve. Veliko let je posvetil vsakoletnemu študiju in tako pridobil veliko 
znanja o vibrioniki in homeopatiji. Bolnike zdravi samo z vibrioniko. Kljub 
dolgolenemu študiju še vedno čuti, da še ne pozna dovolj dobro vseh 
zdravil. Veliko zadovoljstvo občuti, ko sprejema mnogo bolnikov, ki jim služi 
v duhu popolne predanosti Bogu. Verjame, da mu je Swami pokazal dovolj 
zaupanja s tem, ko mu je dal priložnost, da služi kot učitelj.  

Ta zdravilec pripisuje svoj uspeh v vibrioniki dvema glavnima načeloma – 
oproščanje in molitev za božansko varstvo. Verjame, da mu je vadba 

oproščanja v svojem življenju in pri poučevanju bolnikov, da delajo isto, veliko pomagala razviti močno 
povezavo z božanstvom – skoraj kot vročo linijo. Ves obred poteka v srcu posameznika. S to tehniko 
vzpostavlja tiho, miselno povezavo z vsemi – vsako osebo, institucijo, živaljo in vsakim dogodkom, ki je 
povzročil slabe občutke. Vsako osebo prosimo za oproščanje in ji oprostimo v svojem srcu, hkrati pa se 
od nje odvežemo. Damo ji svobodo in jo prosimo, da osvobodi tudi nas.  

Ko bolniki začnejo vaditi ta obred oproščanja, vidi spremembo v njihovi avri. Izkušnje so čudovite. Več 
bolnikov je potrdilo, da so se njihove želje takoj uresničile v otipljive pozitivne izkušnje, ko so začeli vaditi 
oproščanje; nemogoči zapleti so se zlahka razrešili. Nekateri bolniki so dejali: “Nisem več tak človek kot 
sem bil prej; zdaj sem tak, kot sem vedno želel biti”. To jim da zagon za zdravljenje. 

Zdravilcem priporoča, da pred vsakim služenjem tiho molijo k Bogu, da jih objame z božjo svetlobo ali pa 
naj si predstavljajo v meditaciji, da so v zlatem valju kakor po metodi Phyllis Krystal. To jih varuje pred 
negativno vibracijo, na katero so občutljivi, med zdravljenjem bolnikov, ki pridejo z različnimi 
zdravstvenimi in drugimi težavami. 

Zdravilec je bil globoko duhoven že od mladosti in je imel visok občutek samo zavedanja. Verjame, da se 
je dvignil v bližino Boga, ker je že v mladosti imel več zdravstvenih problemov, na primer izgubil je 
gibanje v desni roki in nogi, poleg tega je doživel osebno izgubo, to je propad svojega podjetja. Imel je 
več osebnih srečanj s Swamijem, tudi osebni intervju. V razširjenem padnamaskarju, ki je trajal nekaj 
minut, je imel neverjetno izkušnjo biti eno z vesoljem. Swamijeva stalna prisotnost v njegovem življenju 
mu je služila kot ogromna spodbuda, da neutrudno dela sevo v vibrioniki. 

Zdravilec je služil okoli 4000 bolnikom in z velikim uspehom zdravil mnogo problemov, kakor so težave s 
srcem in krvnimi žilami; jetrne bolezni, na primer bolečino, oteklino in zamaščena jetra; moške in ženske 
probleme z rodili, tudi neplodnost, vnetje materničnega vratu, medenice in jajčnikov; glavobole in 
migrene, visoki in nizki krvni pritisk; težave z vedenjem pri otrocih, stres in pomanjkanje zbranosti ter 
učne težave pri študentih; vnetje in kamne v ledvicah; zasvojenost s cigaretami in hrano; izgubo spomina 
in pomanjkanje krvnega toka v možganih; nepravilnosti s kostmi, osteoporozo, šiatiko, artritis, težave s 
kolenom in kolki (ni bilo zamenjave); probleme s kožo - ekcem, ulkuse, bradavice, herpes, povečane 
žleze.  

Prav tako pomaga več bolnikom zaradi travme po operaciji. Ne smemo pozabiti, da je zdravilec imel 
uspešen izid zdravljenja v več primerih, ko sta bolnik in zdravnik opustila vse upanje po dolgem 
alopatskem zdravljenju. Uspeh za neverjetne ozdravitve pripisuje 2 glavnima dejavnikoma: njegovi 
intuiciji in dobremu poznavanju homeopatije. Prav tako učinkovito uporablja 108 CC – splošne kombe.  

Tukaj je nekaj posebnih kombov, ki jih je kombiniral z izbranimi 108CC; sledi kratek opis nekaj posebnih 
ozdravitev: 
1. Rak pljuč. CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC3.2 Bleeding disorders + CC9.2 
Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric 
disorders + CC15.3 Addictions + CC17.2 Cleansing + CC19.1 Chest tonic + CC20.1 SMJ tonic + 
CC21.1 Skin tonic…6TD 

Bolnik je imel operacijo zaradi pljučnega raka, a rak se je ponovil. Po 4 msecih  gornjih zdravil je pljučni 
rak izginil in moški je prenehal kaditi. Več let pozneje se dobro počuti. 

2. Rak prostate: #1. CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC3.1 Heart tonic + CC3.2 
Bleeding disorders + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC9.2 Infections acute + 
CC9.3 Tropical diseases + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1 Emergencies + CC13.2 Kidney & 
Bladder infections + CC14.1 Male tonic + CC14.2 Prostate + CC14.3 Male infertility + CC15.2 
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Psychiatric disorders + CC15.3 Addictions + CC15.6 Sleep disorders + CC17.2 Cleansing + 
CC18.3 Epilepsy + CC19.7 Throat chronic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.2 Skin 
infections + CC21.7 Fungus…6TD eno leto (3 leta za moške nad 60 let), potem pa še #2. CC14.1 Male 
tonic…TDS za 2 leti.  

3. Težave s srcem: CC3.1 Heart tonic + CC3.2 Bleeding disorders + CC3.4 Heart Emergencies + 
CC3.6 Pulse irregular + CC6.3 Diabetes + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 
Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.3 Addictions + CC18.3 Epilepsy + CC19.1 
Chest tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.2 Skin infections…6TD skupaj s 
predpisanimi alopatskimi zdravili. 

Ob izboljšanju bi morali počasi znižati eno dozo alopatskih tablet in jih nadomestiti z eno dozo SR543 
Agaricus Mus 200C do popolnega prenehanjad. Ko zdravniški pregled potrdi dobro stanje srca, bi 
znižali kombo na TDS. Ob drugem ugodnem  pregledu srca bi moral bolnik jemati CC3.1 Heart 
tonic…OD kot vzdrževalno dozo. 

4. Žolčni kamni: CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.7 Gallstones…6TD za 2 meseca. 

Uspešen je bil tudi pri bolnikih nad 80 let. 

5. Noduli ščitnice: #1. CC2.3 Tumours & Growths + CC3.2 Bleeding disorders + CC4.2 Liver & 
Gallbladder tonic + CC6.1 Hyperthyroid (ali CC6.2 Hypothyroid) + CC6.3 Diabetes + CC9.2 
Infections acute + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.3 
Addictions + CC19.1 Chest tonic + CC19.7 Throat chronic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue 
+ CC21.2 Skin infections + CC21.8 Herpes…6TD. #2. SR268 Anacardium 30C…TDS 

Ko zdravnik potrdi, da so noduli izginili, bi morali terapijo nadaljevati še en mesec…TDS. Če bolnik 
jemlje alopatsko zdravilo, bi ga počasi zniževali z eno dozo SR543 Agaricus Mus 200C tako dolgo, da ga 
čisto ustavi. 

Zdravilec je zdravil tudi bolnike, ki so imeli hormonske terapije več kot 10 let za nodule v ščitnici, ki so 
rasli. Po jemanju gornjega lomba so noduli izginili in bolniki so prenehali jemati alopatska zdravila, 
čeprav so jim zdravniki rekli, da bodo morali jemati hormone do konca življenja.   

6. Gripa, prehlad, vročina, vnetje: CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC9.4 
Children’s diseases…pogosto (vsakih 10 ali 15 minut).  

Ko se stanje izboljša, počasi znižate na 6TD in TDS, potem pa še do OD, to pa nadaljujete okoli 15 dni. 
Za visoko vročino je doza vsakih 5 do 10 minut, dokler se vročina ne zniža. V svoji praksi je imel samo 
en primer otroka, ki je potreboval 3 ure, da je vročina padla; v drugih primerih je to bilo hitreje. Z gornjo 
kombinacijo je imel dobre uspehe pri živalih- mačkah in psih, ko veterinarji niso mogli več pomagati. 

7. Afte v ustih: CC11.5 Mouth infections + CC15.2 Psychiatric disorders + CC21.1 Skin tonic + 
CC21.11 Wound & Abrasions…6TD 

Neka bolnica je dobila afte v ustih in okoli ust vsako pomlad in jesen. Z gornjim zdravilom so afte izginile 
v enem tednu. Da bi preprečili ponovno bakterijsko ali virusno infekcijo, so ji  zdravilo dali še 2 tedna 
TDS. 

8. Živčnost, depresija, skrbi: 

CC3.1 Heart tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + 
CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.3 Addictions + CC15.5 
ADD & Autism + CC17.2 Cleansing + CC18.2 Alzheimer's disease + CC19.2 Respiratory allergies + 
CC20.1 SMJ tonic...6TD skupaj s predpisanimi alopatskimi zdravili. 

Ko se stanje stabilizira, začnemo nadomeščati eno dozo alopatskega zdravila z eno dozo SR543 
Agaricus Mus 200C. To delamo počasi 15 dni. Ta zdravilec je imel več kot 50 primerov popolne 
ozdravitve (večina med 17 do 65 let starosti), ki je trajalo od enega tedna do 6 mesecev in ti bolniki ne 
potrebujejo več nobenih zdravil. Zdravilec pravi, da služenje z vibrioniko potrebuje 3 glavne kvalitete: 
močno željo po služenju, plemenitost in znanje. “Če človeku manjka ena od teh 3 lastnosti, srce ne more 
širiti ljubezni, glavnega izvira zdravljenja.” 

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

1. Vprašanje: Opazili smo, da se v nekaterih primerih čez nekaj časa povrne kronična bolezen, ki je bila 
popolnoma ozdravljena. Zakaj?  

    Odgovor: To je pomembno vprašanje, da bi bolje razumeli, kako nam bolezen lahko da priložnost, da 
si zgradimo zavedanje za obnovo pravega načina življenja. Bolezen je znak, ki zahteva, da smo pozorni 
na bolečino ali bolezen. To lahko pomeni vlogo glavnega znaka, da spremenimo naš način življenja, kar 
vključuje naš odnos, pregrehe, prehranske navade, sprejemanje hrane skozi 5 čutil, telesno vadbo, način 
razmišljanja itd. 

Zdravljenje bolnika samo z vibracijskimi zdravili ni dolgoročna rešitev. Vibrionika je oblika celostnega 
zdravljenja, zato je preudarno, da zdravilec svetuje in deluje z bolnikom na vseh ravneh – telesni, 
razumski in duhovni ravni – z namenom, da odkrijeta glavni vzrok težave. Od bolnika pa zahteva 
zavesten napor, da se prilagodi pravilnemu načinu življenja, če želi trajno ozdraveti. S tega vidika so 
lahko zdravilci vzor za spremembo načina življenja in vsakodnevnih navad. Na bolezen bi morali gledati 
kot na božjo milost, ki nas opozori, da se moramo spremeniti.  

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

2. Vprašanje: Zakaj zdravila, ki jih pripravimo zdravilci za sebe, ne delujejo vedno? 

    Odgovor: Tukaj je več razlogov, zakaj zdravila ne delujejo tako dobro za zdravilce, kakor delujejo za 
bolnike z enako boleznijo. Nekaj jih navajamo: 

 Zdravilec je lahko bolj navezan na izid zaradi svoje skrbi, da bi hitro ozdravel in tako ne ravna 
dovolj v duhu predanosti.  

 Ko se pogovarja z bolnikom, si zdravilec zapisuje pomembne informacije, preden izbere zdravilo. 
Ko pa zdravi sebe, si morda ne zapisuje dovolj o svojem problemu in ne odkrije vzroka.  

 Bolnik gleda na zdravilca kot na svojega zdravnika in sledi navodilom. Zdravilec morda ne sledi 
doziranju ali pa previdnosti pri jemanju zdravil. 

 Ključ za ozdravitev je v odgovoru na prvo vprašanje zgoraj. 

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

3. Vprašanje: Ali lahko damo zdravilo bolniku, ki ne zaupa v Vibrioniko? 

    Odgovor: Če bolnik ne zaupa vibrioniki, pa vseeno pride in prosi za zdravilo, mu ga vedno damo z 
ljubeznijo, vendar ga ne prepričujemo ali silimo, tako da se odloči po svoji volji, kar je zelo pomembno. 
Dokler ima bolnik zaupanje v vas kot zdravilca, ne more biti omejitve med bolnikom in vašim zdravilom. 

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

4. Vprašanje: Opazil sem, da so zdravila učinkovitejša v vodi. Bolniki pa ne sprejmejo te spremembe, ker 
jim je lažje vzeti kroglice. Kaj lahko naredimo? 

   Odgovor: Brez dvoma je lažje dati zdravila v vodi novim bolnikom (to bi morali storiti v vseh primerih) 
kot pa prepričati bolnike, da spremenijo način jemanja. Lahko jih pa ozaveščamo o večji učinkovitosti 
zdravil v vodi. Da bi pa bolniku vsiljevali spremembo, lahko povzroči nasproten učinek – negativno 
energijo pri bolniku.  

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

5. Vprašanje: Ali lahko vzamemo zdravilo za čiščenje vsakih 10 minut dve uri vsak dan? 

    Odgovor: Ne, ker to zdravilo lahko povzroči resen ‘pullout’. Zato ga je bolje jemati TDS. 

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

6. Vprašanje: Ali lahko strojček SRHVP pripravi negativne  vibracije?   

    Odgovor: Ne, strojček SRHVP ne more izdelati negativnih vibracij, medtem ko lahko to storijo druge 
podobne naprave. Swami je na intervjuju potrdil, da lahko SRHVP dela samo božanske vibracije! 

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

7. Vprašanje: Ali bi morali zapreti številčnico (dial) strojčka SRHVP? 

    Odgovor: Nikoli je ne zapirajte. To ni potrebno niti ko potujete. 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

8. Vprašanje: Ali lahko pokrijemo strojček SRHVP z blagom ali plastiko, medtem ko pošiljamo zdravilne 
vibracije resno bolnemu bolniku?  

    Odgovor: Da, ker to varuje strojček, da prah ne pride v tunelčka.  

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

9. Vprašanje: Ali je mogoče, da lahko zdravilec nevede prevzame bolnikovo težavo? 

    Odgovor: Da, to je res možno in nekaj zdravilcev nam je to sporočilo. Najpomembnejše pri zdravljenju 
je občutek, da mi ne delujemo. Mi kot posamezniki ne zdravimo bolnikov. Najbolje je moliti k Bogu ali pa 
k svojemu notranjemu sebstvu, da želimo služiti z ljubeznijo. V tem stanju predanosti se ne bi smelo 
zgoditi, da prevzamete bolnikove težave; tako se popolnoma zavarujete. 

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

 

Božanske besede Mojstra zdravilca

“Da bi se razvili v uravnovešenega posameznika, je služenje bistvena lastnost. Ideal služenja ima 
dobro lastnost, da v človeku odstrani občutek ega. Pospešuje pa ljubezen in naklonjenost. 
Človeka vodi vstran od posvetnih navezanosti in ga postavi na pot k Bogu. Ta ideja služenja tudi 
pokaže pomen božanstva. Vsemu človeštvu lahko daje veliko veselja in blaženosti. Dejansko je 
služenje prvi korak na duhovno pot.”         

…Sathya Sai Baba, “Služenje človeku je služenje Gospodu”, Summer Showers in Brindavan 1973 

http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf  

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

 “Kako živimo zdravo? Naj vam povem o svojem zdravju. Star sem 68 let in če verjamete ali ne, je 
bila moja teža od14 leta stalna -  samo 108 funtov ( okoli 53 kg). Nikoli se ni zvišala na 109 funtov 
ali pa znižala na 107. Zdravo živite, ko dosežete takšno ravnovesje in zmernost. Nikoli ne jem niti 
malo preveč. Držim se načela zmernosti, če me povabi milijonar ali pa revež. Čeprav sem star 68 
let, je telo trdno in zdravo! Nimam bolečin in moje srce je močno kot skala. Nikogar ni, ki lahko 
dela kot jaz in se napreza toliko kot jaz! Skrivnost mojega dobrega zdravja so moje redne 
prehrambene navade. Na tak način morate doseči enotnost med hrano, glavo in Bogom.”                                            

               …Sathya Sai Baba, “Avatar in sledniki”, govor 23 november 1994 

                                                    http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-31.pdf 

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

Obvestila 

Delavnice v pripravi 

❖ Italija, Padua, Benetke: osvežilni seminar 21 maj 2016, povežite se z Manolisom na 

monthlyreports@it.vibrionics.org 

❖ Francija, Dordogne: osvežilni seminar & AVP delavnica 18-19 junij 2016, povežite se z Danielle na 

trainer1@fr.vibrionics.org 

❖ Indija Kasaragod, Kerala: AVP delavnica 2-3 julij 2016, povežite se z Rajeshom na 

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

http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-31.pdf
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:sairam.rajesh99@gmail.com
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❖ Indija Puttaparthi: AVP delavnica 14-18 julij 2016, povežite se s Hem na 99sairam@vibrionics.org 

❖ USA Shepherdstown, WV: AVP delavnica 15-17 julij 2016, povežite se s Susan na 

trainer1@usa.vibrionics.org 

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

Dodatek  

Swami nam še naprej deli blagoslove… 

Zdravilka 12051 je uspešno zdravila bolnico z rakom na prsih v Bangaloreju, zato je veliko slednikov 
prosilo za vibro zdravila. V četrtek 15 oktobra 2015 je šla v hišo te slednice, da ji da zdravila. Svojo 
škatlo 108CC (kombov) je imela na njihovem oltarju. V nekaj minutah je dobila precej vibhutija na škatli 
in na kompletu za nujno zdravljenje (poglejte posebno sliko). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilec  02787, je vstal po meditaciji 4 jan 2016 zjutraj in je začuden videl vibhuti, ki se je materializiral 
na njegovi škatli 108CC box (slika spodaj). 

Koordinatorka za ZDA & Kanado 01339 je šla v domači Sai 
center v nedeljo 10 jan 2016 na srečanje. Potem je 
nameravala osvežiti škatlo 108CC za SVP na 
obisku.  Mojstrovo škatlo je dala na oltar. Ko je ob koncu 
srečanja vzela škatlo, je z veseljem našla prah vibhutija na 
vrhu svoje škatle (slika spodaj). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Saijevo ljubeznijo in blagoslovi. 

 

Om Sai Ram! 

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

mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:trainer1@usa.vibrionics.org

