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

Sai Vibrionika – Novice 
www.vibrionics.org 

“Kadarkoli vidite bolnika, obupano ali žalostno osebo, to je vaše polje delovanja za sevo.” 

                                                                                                                         …Sri Sathya Sai Baba 

Leto 7, številka 4                   Jul/Avg 2016 
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Z mize Dr Jit K Aggarwala 

Dragi zdravilci 

Šele ko človek dobi bežen pogled v prisotnosti Guruja, doživi čisto blaženost in razsvetljenje. Kakšno 
srečo imamo, da je sam Gospod naš Guru. Beseda Guru ima izvor v Sanskritu in pomeni ‘tistega, ki 
odstranjuje temo’. Verjamem, da vera v lastnega Guruja presega vse! Samo z brezpogojno vero v Guruja 
dobimo ‘končno’ luč. 

Veseli   me,   da   prihaja   festival   Guru   Poornima,   eden   najpomembnejših   dogodkov   v   Prashanti 
Nilayamu.  Naj se naša srca še močneje in z večjo predanostjo obrnejo k našemu ljubljenemu Gospodu, 
Bhagawan Sri Sathya Sai Babi, Najvišjemu zdravilcu. Naj vsi molimo, da se okopamo v njegovi svetlobi 
ljubezni in služenja v tem posebnem času. 

Zelo sem vesel, da vam lahko povem, da teče program Vibrionike skozi veliko napredno evolucijo, kar je 
rezultat moči sodelovanja. V zadnjih Novicah sem poročal, da so skupine zdravilcev načrtovale redna 
srečanja v Indiji, Združenem kraljestvu in ZDA za stalen razvoj in učenje. Nekaj teh srečanj je že poteklo 
in so se izkazala kot velik uspeh zaradi neverjetnega obiska in zadovoljstva. 

Srečanja so dobro pripravili. Starejši zdravilci so predstavili bogate teme o prehrani, telesnih sistemih, 
vitalnih organih, zdravilih in kombih. Zdravilci so poročali o svojem uspehu z namerno pripravljenimi 
kombi, kakor sta komba za energijo in kortizol (za več podrobnosti poglejte dodatek v teh Novicah). 
Poudarili so pomen zdrave prehrane za vzdrževanje zdravega življenja in o tem veliko razpravljali. Tisti, ki 
so bili uspešni, so predstavili različne primere za hude kronične bolezni, kakor sta lupus in prevelika 
ješčnost (obsessive compulsive disorder). Na nekaterih srečanjih so razpravljali tudi o zahtevnih temah, 
kakor sta združljivost Radionike & Vibrionike ter pretvorba negativne energije v pozitivno z močjo ljubezni, 
hvaležnosti in oproščanja. 

Zelo dobro se je obnesla še ena iniciativa po zaslugi zdravilca (Practitioner03531…Združeno kraljestvo) in to je 
preselitev zapisov naših zdravilcev v posebno datoteko za oddaljen dostop (cloud-based database for 
seamless remote access) za skupino administratorjev ter vseh koordinatorjev in učiteljev. Pričakujemo, da 
bo ta postopek končan v nekaj mesecih. 

Glede na ritem in hitrost našega napredka v stabilnem razvoju v svetovno institucijo za brezplačno 
alternativno zdravljenje za bolnike, sem prepričan, da se bo vibrionika kmalu razvila v eno glavnih terapij 
na izbiro po vsem svetu. Resnično sem vesel, da v času svojega življenja vidim, kako čudovito obliko in 
oslanstvo dobiva Swamijeva Vibrionika. Največ zaslug imajo tisti, ki opravljajo to sevo za poslanstvo 
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vibrionike! Spomnim se besed profesorja N. Kasturija iz uvoda v Swamijevo knjigo Prema Vahini, kjer 
pravi  “…medtem ko uživate navdušenje  zaradi sadhane  (duhovne  prakse),  ki  jo  tukaj podajam,  se 
odzivate na veličino samega Oceana milosti.” 

Saiju služimo z ljubeznijo 

Jit K Aggarwal 

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

 Primeri uporabe kombov 

1. Vertigo, Sinusitis 03524...ZDA
 

45-letni moški je tri leta trpel zaradi omotice. Zdravnik mu je dal različna zdravila, a ni bilo učinka. Omotico 
je dobil, kadar je vstajal s postelje ali pa hitro premaknil glavo. V nekaterih dneh je bilo stanje zelo slabo in 
se ni upal voziti avta. Bolnik je verjel, da je imel vodo v notranjem ušesu in je to bil vzrok za vertigo. 

Pretekla štiri leta je pogosto imel sinusitis, verjetno zaradi alergije. Sinusi so se vneli in je težko dihal skozi 
nos. Kupoval je zdravila brez recepta, če jih je potreboval. 18 julija 2015 mu je zdravilec dal: 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 
disabilities + CC18.7 Vertigo + CC19.2 Respiratory allergies…TDS v vodi 

Za prvo dozo TDS dnevno je vzel zdravilo eno uro vsakih 10 minut. Drugo in tretjo dozo je vzel posebej. 
Zdravilec mu je tudi pokazal tehniko Jala Neti Kriya (preprosto čiščenje nosa - Neti), ki ga je opravljal ob 
koncu   tedna.   Zdravilec   mu   je   tudi   predlagal   duhovno   afirmacijo: “Hvala   ti,   Gospod,   da   sem 
zdrav”, medtem ko je zdravilo držal eno minuto pod jezikom. V tem času ni jemal alopatskih zdravil za 
vertigo, včasih je kupil zdravilo za sinusitis. 

Zdravljenje je bilo čudežno, v dveh tednih se je vertigo izboljšal za 50% in za sinusitis 60%. Prepričan je 
bil, da je tudi tehnika Neti pomagala za sinusitis. Dozo so znižali na redno TDS. Ob koncu avgusta se ni 
več bal voziti avta, za 80% se je izboljšal vertigo in za 90% sinusitis. Ob koncu septembra je bil zdrav. 

Bolnik je prekinil terapijo vibrionike sredi oktobra, ker se je počutil popolnoma zdrav, tudi kupljenih zdravil 
ni več potreboval za sinusitis. Do junija 2016 se nobena težava ni ponovila. 

Opomba zdravilca: 
Bolnikova žena je nekega dne videla raztresene kroglice poleg njegove postelje. Hotela je dobiti nove od 
zdravilca, a njen mož je to vzel kot znak, da ga je Swami ozdravil in mu ni treba več jemati kroglic. Bolnik 
je tako srečen s Sai Ram zdravili, da vsem prijateljem priporoča vibrioniko. 

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

2. Osteoartritis 03524...ZDA
 

80-letna ženska je prišla po zdravila za kronične bolečine v kolenih. Osteoartritis je imela že skoraj 15 let 
v obeh kolenih. Vezi pod pogačico so bile vnete. Kolena so bila tudi trda in malo gibljiva, zato je težko 
gibanje  zelo  otežilo  hojo. Imela  je  nekaj  injekcij  steroida,  a  niso  pomagale  in  bolnica  je  postala 
depresivna, ker ni mogla hoditi. Dnevno je jemala aspirin 325mg. Ko je zdravilec omenil, da bi ji lahko 
pomagala Sai vibrionika, je bila takoj navdušena za zdravljenje. 

15 nov 2015 je dobila to zdravilo: 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 

disabilities +  CC20.1  SMJ  tonic  +  CC20.2  SMJ  Pain  +  CC20.3  Arthritis  +  CC20.4  Muscles  & 
Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…QDS 

Še naprej je jemala tableto aspirina 325mg. Po 3 tednih je občutila 50% izboljšanje pri bolečinah in 
gibljivosti, zato je to z veseljem sporočila zdravilcu. Ko je prišla po nova zdravila, je že bolje hodila. Sredi 
decembra so dozo znižali na TDS. Po še enem mesecu je sporočila 80% izboljšanje pri bolečinah in 
gibanju, zato so dozo spremenili na OD. Po dveh tednih je bilo stanje za 90% bolje in po še enem mesecu 

je bila zdrava. Terapijo je zaključila. Junija 2016 je hodila brez bolečin in ni bilo znaka ponovitve. Aspirina 

ne jemlje več. Vendar pa še jemlje nizko dozo aspirina 81mg kot preventivo za srčni napad. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3. Premalo mleka 03526...ZDA
 

24-letna ženska, zdravilčeva znanka, je slišala za Vibrioniko in prišla po zdravilo za premalo mleka za 
njeno 3- mesečno hčerko, prvega otroka. Njeno mleko se je hitro manjšalo, zdravnik pa je predlagal 
stekleničko. Ženska je želela še naprej dojiti. Imela je tudi ‘Carpal Tunnel Syndrome’ od zgodnje 
nosečnosti, verjetno zaradi dela z računalnikom v pisarni. To je povzročalo bolečino v levi roki in zdravnik 
ji je dal tablete proti bolečinam. 

Živela je zdravo in družina jo je podpirala. V preteklosti ni imela zdravstvenih težav. Po rojstvu otroka je 
pustila službo, da bi skrbela za otroka.19 julija 2015 je dobila naslednji kombo: 
#1. CC8.1  Female  tonic  +  CC12.1  Adult  tonic  +  CC15.1  Mental  &  Emotional  tonic  +  CC20.3 

Arthritis…TDS 

Po enem tednu je sporočila, da ima več mleka in dovolj za otroka. Bila je srečna. Po 4 tednih je prosila za 
več zdravil. Pred 3 dnevi so ji zmanjkala in je že opazila, da ima manj mleka. Takoj je hotela vzeti 
zdravilo. Ženska je bila prepričana, da bo bolečina v roki prenehala, ker je pustila službo, imela pa je tudi 
tablete proti bolečinam. Skrbelo jo je samo za mleko za otroka. Naredili so novi kombo in opustili CC20.3 
Arthritis. 

#2. CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Ženska je jemala zdravilo do otrokove starosti 11 mesecev, ko ga je začela hraniti z gosto hrano. 

Zdravilec ugotavlja: 
Ženska ni vedela, kaj naj pričakuje od vibrionike, imela je pa dober rezultat. Iz neznanega vzroka je rajši 
jemala protibolečinske tablete kakor pa vibrioniko. V zapestju ni bilo večjega izboljšanja, zato sem izločil 
zdravilo za Arthritis. 

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

4. Huda zaprtost 
03526...ZDA

 

Bolnica je bila 15-letna deklica, ki je bila hudo zaprta 5 let iz neznanega vzroka. Ko je šla k zdravniku 
zaradi hudih bolečin v trebuhu, ni vedela, da ima bolečine zaradi zaprtosti. Zdravnik je sumil na 
Helicobacter pylori infekcijo in ji dal antibiotike. Ob naslednjem obisku je zdravnik pretipal njen rebuh in 
ugotovil veliko trdega blata. Različni poskusi odvajal in tudi magnezijevo mleko so le delno pomagali. 
Poleg bolečin in napenjanja v trebuhu je občasno imela bolečino v glavi, za ušesom. Enkrat je zdravnik 
moral potisniti cevko skozi njen nos v prebavni trakt, da je očistil trdo blato. Zdravnik je povedal staršem, 
naj ne pričakujejo pomoči od alopatskega zdravila in naj poiščejo alternativno zdravljenje. 

Dekličin oče je prišel k zdravilcu po nasvetu nekega Sai slednika. V času obiska je deklica imela bolečine 
v trebuhu in napenjanje. Ob prvem obisku je zdravilec opazil, da je bolnica zdrava in nadarjena deklica, ki 
je skrbela za prehrano in način življenja. Občasno je dobila sinusitis in v preteklosti je imela težave z 
mandlji, zato so jih odstranili. Izhajala je iz duhovne družine, ni imela posebnih skrbi in je bila srečna 
najstnica. 

17 januarja 2016 je zdravilec predpisal to zdravilo: 
CC4.4 Constipation + CC12.2 Child tonic…TDS za 2 tedna. 

Po enem tednu je oče sporočil, da je po 2 dneh jemanja zdravila hčerka postala normalna. Bolečine in 
nelagodje so izginili. Zdravilo je jemala TDS še en teden, potem  BD en mesec in OD še en mesec. To so 
zmanjšali na preventivo OW (enkrat tedensko) za 6  mesecev. Do  maja  2016  se  stanje  ni ponovilo, 
nadaljevala je z dozo OW. 

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

5. Močna potovalna slabost pri otroku 
03527...Francija

 

Triletni deček je imel potovalno slabost od starosti 18 mesecev, odkar je lahko sedel pokonci in potoval. 
Po 10-20 minutah potovanja z avtom mu je postalo slabo, postal je bled in je začel bruhati. Za to stanje se 

3še ni zdravil. Ko je šel na potovanje s starimi starši, je stara mama prosila zdravilca za pomoč. Kerje 

potovanje trajalo več kot sto milj, bi bilo res težavno za stare starše. 
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Ker je bil deček živčne narave, so mu 9 aprila 2016 pripravili: 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.1 Travel sickness...ena doza vsakič, ko je bilo potrebno. 

Stara mama je dajala zdravilo v kroglicah (ne v vodi, kakor so svetovali). Na dan potovanja so mu dali eno 
dozo eno uro pred začetkom potovanja, drugo ob odhodu in potem vsakih 10 minut prvo uro na poti. 
Deček ni imel znakov slabosti, bil je v redu in vsi so uživali potovanje. To je bil 100% uspeh. Enako so 
storili ob povratku z enakim izidom. Stara mama je dala stekleničko zdravil mamici, ki ga je uporabljala ob 
naslednjih izletih. 

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

6. Vitiligo 02840...Indija 

8-letni deček je imel vitiligo s svetlimi lisami (brez pigmenta) po nogah, rokah in obrazu že 3 leta in je 
prišel k zdravilcu 26 avgusta 2015. Pred tem je bil pri specialistu za kožo, ki mu je dal vitaminski dodatek, 
tablete in mazila. Med zdravljenjem je bolnik dobil stranske učinke, kakor so bruhanje, rdeči tvori na belih 
lisah in otekanje, a ni bilo izboljšanja. Zato so se starši obrnili k ajurvedi v obliki ustnega praška in olja za 
mazanje. To je uporabljal eno leto in pol. Bilo je nekaj izboljšanja, a starši niso bili zadovoljni s tem 
zdravljenjem. Slišali so za Sai Vibrioniko in zvedeli, da je ta sistem blagoslovil Sai Baba. Bili so njegovi 
sledniki in so se odločili za to zdravljenje. Dobil je naslednje zdravilo: 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies…6TD za 3 
tedne, QDS naslednje 3 tedne in potem TDS. 

Ta kombo so dali tudi v vibhutiju BD za vtiranje na prizadeti koži. 

Po 8 tednih so se vsi beli madeži na obrazu očistili in obnovila se je normalna pigmentacija. Barva lis na 
rokah in nogah je bila skoraj normalna z 90-95% izboljšanjem. Doziranje so znižali na OD za 2 tedna in 
potem na OW. Po 13 tednih so bile noge in roke tudi 100% ozdravljene. Svetovali so mu, da še naprej 
jemlje to zdravilo in mazilo OW. Koža je ostala čista, zato so maja 2016 uvedli preventivno doziranje na 
enkrat mesečno in prekinili mazilo. 

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

7. Luščenje kože 11572...Indija 

Ko je prišla k zdravilcu 30-letna ženska, ki je delala pri družini, je imela 4 januarja 2016 v obeh rokah 
bolečine, srbenje, otekanje in koža se je lupila. Prsti so bili odebeljeni. Bila je v slabem stanju. Težave so 
se začele pred 15 dnevi in zdravnik ji je dal tablete. Ker ni bilo izboljšanja, je prišla po vibracijska zdravila. 
Dali so ji: 
Za zunanjo uporabo: 
#1. CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema….v vodi za vtiranje 6TD 

Ustno zdravilo: 
#2. CC8.1 Female tonic + CC10.1 Emergencies + #1…6TD 

Po 6 dneh so bile roke 100% ozdravljene. Zdravila je jemala naprej TDS  še 15 dni.  Do maja 2016 se 
stanje v koži ni ponovilo. 

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

8. Diareja 
11570...Indija 

50-letni varnostnik je imel bolečine v želodcu in diarejo 4 dni, zato je 25 maja 2015 prosil za vibracijska 
zdravila. Bilo je vroče in zdravilcu je povedal, da je pil vodo iz pipe v domačem parku. Dal mu je ta kombo: 
CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…vsakih 10 minut v vodi eno uro. 

Če bi se težava nadaljevala, bi jemal zdravilo še eno uro, potem pa kroglice 6TD en dan. Svetovali so mu, 
da pije samo filtrirano ali prekuhano vodo. Bolnik ni imel drugih zdravil. Naslednji dan je bil zdrav. 
Doziranje so znižali na TDS za en dan, potem BD en dan, nato pa OD en teden. 

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

9. Obrazna paraliza, nevroza 
11576...Indija

 

30-letni moški je prišel k zdravilcu 3 dec 2015 po zdravila za hude bolečine in delno obrazno paralizo in 
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popolno otrplostjo levega lica. Po poklicu je ‘video jockey’ na popularnem TV kanalu in mora veliko 
govoriti. Izgubil je samozaupanje, imel je panične napade in zato postal zelo zaskrbljen in prestrašen. 
Imel je tudi več negativnih sanj in psihičnih motenj. 

Vsi ti znaki so se začeli pred 3 tedni, ko mu je zdravnik dal zdravilo 400mg Ibuprofen QDS. Po 4 dneh ni 
bilo izboljšanja, zato je šel k homoeopatu. Dobil je ‘Spigelia & Chamomilla’, kar je jemal 4 tedne in ker ni 
bilo bolje, je prekinil s tem zdravilom. Z uporabo nihala je zdravilec ugotovil problem psihosomatskega 
izvora, ki je bil povezan z zlim očesom in zakletvijo črne magije z entitetami. Dali so mu vibro remedies: 
Za obrazno paralizo: 
#1.  CC3.7  Circulation  +  CC17.2  Cleansing  +  CC18.4  Paralysis  +  CC18.5  Neuralgia  +  CC20,4 

Muscles & Supportive tissue… v vodi vsakih 15 minut, z zmanjšanjem po izboljšanju 

Za nevrozo: 
#2. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & 

Memory tonic…TDS v vodi 

Po 2 urah je občutil izboljšanje na obrazu, zato je zmanjšal na TDS. Po 3 dneh je bilo 80% izboljšanje pri 
paralizi. Otrplost se je zmanjšala dovolj, da je bolnik lahko zopet delal. Po enem mesecu je bilo izboljšanje 
obrazne paralize 95%. Po 2 mesecih je paraliza ponehala. 

Znaki nevroze so se po 5 dneh zmanjšali za 25% in za 50% po 2 tednih. Po 3 tednih so izginili tudi vsi 
znaki nevroze. Ni več imel negativnih misli in sanj. 

Aprila 2016 so obe zdravili postopoma zmanjšali do OW. Bolnik se je umsko dobro počutil in ni imel več 

nobenih znakov. 

Bolnik razlaga: Moje življenje se je ustavilo in homeo zdravila po 3 tednih niso pomagala. Zelo sem 
vesel, da so se s Sai Vibrioniko vsi moji resni znaki hitro  ozdravili. S to terapijo brez drog sem lahko začel 
delati po kratkem času trpljenja zaradi obrazne paralize. 

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

10. Moker ekcem od rojstva 
01180...Bosna

 

12 letni deček je imel kronični moker ekcem z močnimi znaki in je prišel k zdravilcu 14 okt 2015. Ta 
problem se je začel pri 3 dneh starosti. Slike kažejo, da se je ekcem razširil po vsem telesu. Poleg tega je 
bil ekcem zelo srbeč s prozornim rumenim izločkom, ki se je posušil in povzročil zelo suho kožo. Ko je 
koža začela pokati, je bolnik občutil grozne bolečine. Zaradi praskanja je deček imel po telesu polno 
bolečih ranic. Deček je imel tudi vnetje sinusov in je težko dihal. 

                                                    

Prvič je zdravilec dal: 

#1. SR389 Kali Bic 30C…vsake 4 ure, maksimalno 3 doze. To je povzročilo večji ‘pullout’ že naslednji 
dan, dečkovo stanje se je poslabšalo, poglejte sliko. 
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Da bi preprečil nadalnje poslabšanje, je zdravilec pripravil naslednje zdravilo v kremi (cream*) za zunanjo 
uporabo: 
#2. CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep 

disorders + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema 

… TDS 

*Sestavine osnovne Kreme so ‘ghee’ (očiščeno maslo), kokosovo olje, wax, ognjičevo olje, Echinacea 
olje, Symphytum olje in vibhuti. 

Dodal je še naslednje zdravilo proti strahu zaradi bolečin: 
#3. SR543 Agaricus Mus 30C…OD ko je potrebno 

27 oktobra je bolnik sporočil pomembno izboljšanje stanja; dobil je pa nov izbruh okoli očesa. Za to je 
zdravilec dal: 
#4. SR249 Medorrhinum 30C… vsake 4 ure, največ 3krat dnevno. 

Na začetku se je stanje poslabšalo, potem pa izboljšalo. Do 7 novembra so bolečine precej popustile. 

Zdravilo v obliki kreme je bilo tako učinkovito proti bolečinam, da je deček lahko šel v šolo (glej slike). 

                                               

Zdravilec je še dal: 
#5. SR218 Base Chakra…OW za 4 tedne. 

21 novembra je bolnik povedal, da ga je zelo srbel nos, sinusi so bili zamašeni in izloček iz nosa je bil trd 

in bel. Zato je zdravilec ponovno dal #1…OD in dodatna zdravila: 
#6. SR331 Bacillus-7…single dose 

#7. SR333 B. Morgan…single dose 
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Po 1 tednu je zdravilec opazil majhne bele madeže na bolnikovih zapestjih in ušesih. Sumil je na vzrok 

Streptococci in dal: 
#8. SR316 Strep…OD za 21 dni in po 7 dneh odmora, OD še 21 dni in 

#9. NM101 Skin-H + NM102 Skin Itch…TDS 

Do 11 februarja 2016 je ekcem skoraj izginil, bolečin ni bilo, bolnikov apetit je bil normalen in na splošno 

se je počutil veliko bolje. 

Mati je peljala dečka na pregled mandljev in zdravnik je ugotovil, da je na žrelnici ostalo samo še 30% 

streptokokov. Zdravilec je dal: 
#10. Sulphuricum Acidum 30C iz homeo trgovine…vsake 4 ure, 3 doze in ponovno #8…OD 21 dni. 

Marca 2016 je deček šel z materjo k družinskemu zdravniku, ki ni mogel verjeti svojim očem (glej sliki). 

                         

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

11. Kronična vratna spondiloza 
11569...Indija

 

62-letni moški je prišel k zdravilcu 6 aprila 2015, ker se je počutil slabotno in je imel ostre bolečine. Zaradi 
kronične vratne spondiloze zadnjih 15 let je imel bolečine v obeh ramenih in nogah, posebno mečih vsak 
dan zgodaj zjutraj in pozno ponoči. Rentgen je pokazal osteofites v nižjem in vratnem predelu hrbtenice. 
Zdravil ni jemal, vsak dan je imel doma masažo. 

Dali so mu ta kombo : 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic 

+ CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…TDS. Zdravilo je v službi vzel v kroglicah, 
doma pa v vodi. Odločil se je prekiniti masažo. 

o 1 tednu se je precej izboljšala njegova energija. Po telefonu je povedal, da je zjutraj imel 90% olajšane 
bolečine v ramenih, zvečer pa 50%. Bolečine v nogah so se obakrat olajšale za 50%. Bolnik se je bolje 
počutil pri višjem doziranju, zato so ga zvišali na 6TD. 

Proti koncu meseca maja, po 8 tednih, je sporočil 90% olajšanje bolečin v ramenih in nogah, imel je tudi 
dobro energijo. Doziranje so znižali na TDS. Ob koncu junija so se vse bolečine 100% olajšale. V sredini 
julija mu je zmanjkalo kroglic, ker zdravilca ni bilo doma. Ob koncu julija je sporočil, da so se bolečine 
povrnile. Poslali so mu še eno stekleničko zdravil, da jih vzame TDS. 

Proti koncu avgusta so bolečine ponovno izginile, zdravilo pa je še naprej jemal TDS. V jeseni je moral 
nenadoma v bolnišnico za drugo težavo in je ukinil jemanje vibracij. Oktobra je dobil diagnozo za tifus in 
TB meningitis. Bolnik je nepokreten v bolnišnici in ima alopatska zdravila. 

Maja 2016 je bolnik potrdil, da ni imel bolečin v ramenih in nogah. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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12. Alergija na hrano 
03522...Mauritius

 

46-letni moški je prišel k zdravilcu maja 2015. Pred 5 leti je dobil alergijo na konzervirano hrano, ki se je 
pokazala kot srbeča koža  z rdečimi lisami na rokah, vratu in prsih. Po 2 letih je dobil podobne znake, 
kadar je jedel posušeno sadje, oreške, čili, mlečne izdelke in hrano z glutenom ali konservansi. Pred 14 
meseci so se pojavile bulice v ustih in na dlesnih. Znaki so se poslabšali vsakič, ko je jedel navedeno 
hrano. Zdravnik je naročil preizkus za alergijo na hrano, ki je potrdil, da je bil moški alergičen na zgoraj 
omenjeno hrano. Ko je tako hrano izločil, je bilo manj alergije. Zdravnik je predpisal zdravila, vodico za 
usta in mazilo, a stanje se ni dosti popravilo; zato je prenehal s to terapijo. 30 maja 2015 so mu dali: 
Za srbečo kožo in rdeče madeže: 
#1. CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.7 Fungus...TDS 

Za bulice v ustih: 
#2. CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC11.5 Mouth infections + CC12.4 Autoimmune 

diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic...6TD 

Po 2 tednih je bolnik sporočil 50% izboljšanje v ustih in srbeče rdeče lise po telesu so izginile. Ni bil več 
alergičen  na  mlečne  izdelke.  Doziranje  za #1 so  znižali  na OD in #2 na TDS.  Po  1  mesecu  je  bilo 
izboljšanje v ustih 80%. Po 5 in pol mesecih, 14 novembra 2015 so bulice v ustih izginile; doziranje #2 so 
znižali na OD. Doziranje za #1 so zniževali do OW in januarja 2016 ustavili. Bolnik je srečen, da nima več 
alergije. Do 30 maja 2016 se ni noben znak ponovil. Še naprej jemlje #2 OD. 

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

 Profili zdravilcev 

Zdravilka 03524…ZDA je slednica Sai Babe, odkar je slišala za njega od Dr Bhagavantama v zgodnjih 
1980 letih. Vsako leto je obiskala Prashanti Nilayam in sodelovala v sevi s skupino Sai Gram Seva 
Trust in s prostovoljci Sai Sevadal pri slikanju za raka in zdravniških taborih za podeželje v revnih 

področjih Telangana in Andhra Pradesh, Indija. 

Za Sai Vibrioniko je zvedela od prijateljev in se takoj odločila. Po  
AVP  tečaju  maja  2015  je  začela  zdraviti  z  velikim uspehom. 
Hvaležna je Swamiju, da lahko pomaga  mnogim bolnikom s 
kroničnimi boleznimi, kakor so GBS, Rubinstein- Taybi sindrom, 
kap, COPD, revmatoidni artritis, problem s srcem,  hude  bolečine  
v  hrbtenici,  veliki  tumorji  itd. Ker  se počuti kot izbrano orodje  
Bhagawana, sprejema bolnike ob vsaki uri, če potrebujejo pomoč. 

Med tem ko pripravlja zdravila, poje Sai Gayatri mantro in tako 
krepi duhovno naravo zdravljenja. Bolnikom svetuje,    da pred 

8jemanjem zdravila tresejo stekleničko in molijo po svoji izbiri. 

Poleg tega svetuje, da vzamejo zdravilo s popolnim zaupanjem in 
govorijo afirmacijo: “Zdrav sem v telesu, umu in duši; hvala ti, 
Gospod!”  Včasih pošlje bolnike k starejšemu zdravilcu za 
pošiljanje vibracij, kar je v več primerih pomagalo. 

Kadar zdravi bolnike, si oblikuje mentalni trikotnik z Gospodom na 
vrhu ter z bolnikom in njo na obeh koncih osnove. Nekateri so sporočili olajšanje v enem dnevu ali nekaj 
urah. Duhovno usmerjeni so občutili zdravljenje na vseh ravneh, fizični, mentalni, čustveni in duhovni, celo 
izboljšanje fokusa v meditaciji in večje zadovoljstvo. 

Pogosto uporablja naslednja dva komba: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 

Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine  + če je ženska preko 55, CC20.6 

Osteoporosis za olajšanje artritičnih bolečin. 

#2. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 
disabilities za čustvene težave. 
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Zdravilka je prepričana, da sta ta dva komba čudežni zdravili, ki jih pošilja Gospod. Videla je tudi čudovite 
ozdravitve s kombom Move Well (dobro gibanje) iz ‘wellness kit’.  Nekega dne je ženska z močno 
bolečim hrbtom počasi prišla po stopnicah po zdravila za bolečine in tudi kombo Move Well. Vzela je 
kroglice in malo počivala. Po 15 minutah je nameravala vzeti tableto proti bolečinam. Začudila se je, da so 
se bolečine olajšale v manj kot 15 minutah. Zato je vzela še eno dozo in bolečina je izginila.  Ob drugi 
priložnosti je zdravilka opazila žensko, ki ni mogla hoditi do avta v Sai ‘retreatu’, zato ji je ponudila 
zdravilo Move Well, ki ga je ženska držala v roki, ko je šepala do avta. V avtu je počivala 5-10 minut, ne 
da bi vzela zdravilo, samo držala ga je v roki in bolečina je izginila!  To je moral biti gospodov čudež. 

Zdravilka  strastno  služi  s Sai  Vibrioniko,  da  dviguje  in  hrani  njeno  dušo  ter  ji  daje  veliko  notranje 
zadovoljstvo. Sai Gayatri mantro recitira 1000krat in tako pospešuje svoj duhovni razvoj. Od srca je 
hvaležna Bhagawanu, da ji je dal to možnost transformacije z ljubečim delom od srca. 

Njeni primeri 

    Vertigo, Sinusitis 

    Osteoartritis 

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

Zdravilec 
03526…ZDA je bil navdušen nad alternativno medicino že v otroštvu in je poznal homeopatijo pri 

18 letih. Ukvarjal se je tudi z akupresuro in magnetno terapijo. Kot študent v Prashanti Nilayamu je imel 
srečo, da je lahko delal s homeopatijo v Sathya Sai Hostelu. Ko 
se je vrnil v ZDA je zdravil samo družino in prijatelje do leta 
2015. Najprej je slišal za Sai Vibrioniko, ko je videl intervju 
(Souljourns) z Dr in  gospo  Aggarwal. Takoj  se  je  pozanimal,  se  
prijavil  in opravil AVP tečaj maja 2015. Po enem letu je napredoval 
na stopnjo   VP   in   zdaj   pričakuje   študij   za   SVP   (višjega 
zdravilca). V vibrioniki je odkril jasna navodila in enostavno 
pripravo zdravil, zato je opustil homeopatijo, ter imel več uspehov s 
tem novim sistemom. 

Ta zdravilec previdno posluša svoje notranje vodstvo, kadar vidi 
možne paciente. O vibrioniki govori samo takrat, kadar začuti 
notranji glas in prepušča odločitev bolniku. Verjame, da  vse  
bolnike  k  njemu  pošilja  Bog,  zato  zaupa  njihovo 

počutje  Gospodu. Tako  zdravi  različne  bolezni,  kakor  so  
alergije,  avtoimmune  bolezni,  avtizem  in Parkinsonova bolezen. 

Navdušen  je  zaradi  nekaterih  čudežnih  ozdravitev,  ki  jih  je  videl,  še  posebej  z  zdraviloma CC4.4 

Constipation in CC15.1 Mental & Emotional tonic, ta drugi kombo pomembno zmanjšuje čustveno 
breme, kakor so potlačena jeza, zamerljivost, dolgotrajen stress in skrbi. 

Po daljši praksi je spoznal pomen 2 lastnosti pri bolniku, da hitro ozdravi – zaupanje v vibrioniko in redno 
jemanje zdravil. Če ju ni, je ozdravitev manj verjetna. Zato svetuje bolnikom, da berejo objavljene primere 
in  gledajo vzgojni video na ‘website’: www.vibrionics.org. Ta priporočila  in uspešne  zgodbe  zdravilca 
zbujajo upanje in vero v bolnikih ter spodbujajo redno jemanje zdravil. Potrebna je tudi potrpežljivost, da 
bolniki nadaljujejo zdravljenje, dokler je potrebno za ozdravitev. 

Počuti se kot izbrano orodje v božjih rokah in služi Swamiju z vibrioniko. To služenje sprejema kot svojo 
dolžnost in je prepričan, da samo božja volja zdravi in odstranjuje nagnjenost ega, da bi se hvalil z 
rezultati. Z rastočim številom bolnikov čuti, da ta seva krepi njegovo duhovno rast in bolnike. Bolniki cenijo 
njegovo nesebično služenje, ker si zdravilec ves čas prizadeva biti boljši v božjih rokah. 

Njegovi primeri 

    Premalo mleka za dojenčka 

    Hudo zaprtje 

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

http://www.vibrionics.org/
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 Kotiček za odgovore

1. Vprašanje: Ali bi hkratno zdravljenje z alopaijo in vibrioniko za kronična stanja, kakor sta diabetes in 
hipotiroidizem dalo hitrejše rezultate? Ali to lahko tudi škodi? 

 Odgovor: Na splošno vibrionika pospeši zdravljenje, če jo dajemo skupaj z alopatskimi zdravili. To drži 
tudi za kronične bolezni. Vendar pa bi to lahko šlo predaleč, na primer znižal bi se krvni sladkor in 
povzročil hipoglikemijo ali pa bi se znižal krvni tlak in povzročil nizek pritisk (hypotension). Zato je treba 
začeti počasi in previdno, začeti z OD namesto TDS in potem postopno zviševati. Tudi bolniku morate 
povedati, da se to lahko zgodi. 

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

2. Vprašanje: Imam 32-letno bolnico s kožno alergijo, ki je dobila  alopatske tablete in 3 vrste mazil. Prvo 
mazilo  za  roke  in  telo  vsebuje  Dermovate  steroid,  ki  je  najmočnejši.  Drugo  za  obraz  vsebuje 
hidrocortisone in ima majhen učinek, tretje mazilo tudi za obraz, vsebuje Voalla steroid in ima močan 
učinek. Vsa 3 mazila vsebujejo tudi antibiotik Gentamicin. Ali lahko naredim eno nozodo za vsa 3 mazila 
ali pa tri ločene, da bi odstranil stranske učinke? 

Odgovor: Vsako mazilo ima svoje učinke, uporabo, omejitve itd. Zato je zdravnik dal 3 različna mazila. 
Nozoda v strojčku vibrionike pa deluje drugače. Kadar vzamemo kombinirano zdravilo, vsaka vibracija v 
kombu najde svoj cilj in deluje nanj. Na ta način pomaga odstraniti stranske učinke. Zato je dovolj ena 
nozoda, ki jo naredimo iz vzorca mešanice vseh 3 mazil. Ta je enako učinkovita kakor 3 različne nozode, 
a pomeni manj dela za zdravilca in bolnik jo lažje jemlje. 

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

3. Vprašanje: Ali je varno imeti doma Wi-Fi povezavo, ne da bi vplivala na vibracije v zdravilih? 

Odgovor: Mednarodna agencija za raziskavo raka, ki je del svetovne zdravstvene organizacije, je 
uvrstila svinec, kloroform, bencinske izpuhe ali pesticid DDT in več kot 250 drugih snovi v drugo stopnjo 
karcinogenov (Class 2B Carcinogens) – možnosti za raka pri ljudeh. Na tem seznamu je tudi 
radiofrekvenca elektromagnetnih polj, ki jih povzročajo radii, TV, mikrovalovne pečice, mobiteli in Wi-Fi 
naprave. 

Mislijo, da ima Wi-Fi povezava manj negativnega vpliva kakor mobitel. O tem govorijo tudi naslednji 
odlomki, ki jih je objavil The Guardian v Združenem kraljestvu 27 septembra 2012: 
“…..mobilni telefon je treba najprej odstraniti. Ko ga uporabljamo, ga držimo blizu možganov, med tem ko 
je Wi-Fi ruter lahko v drugi sobi (inverse square law). Ocenjujejo, da dobimo več mikrovalov od enega 20- 
minutnega klica kakor pa enoletnega Wi-Fi. 

…..20 prenosnih računalnikov in dva ruterja sta približno enaka enemu mobilnemu telefonu. 

…..Aluminijska folja deluje kot navadna Fararadejeva kletka in to lahko preizkusimo tako, da ovijemo 

telefon v foljo in pokličemo iz drugega telefona. Če dobimo ton "ni dosegljiv”, je delovalo.” 

Glede na gornje informacije nam ni treba skrbeti zaradi Wi-Fi povezave, ampak zdravila morajo biti vsaj 
en meter vstran od izvira radiacije, v tem primeru od modema. 

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

4. Vprašanje: Prosim, opišite potek pošiljanja zdravil ( broadcasting) z uporabo strojčka SRHVP? 

Odgovor: Najprej nastavite potenco 200C. Če želite poslati vibracijo ene kartice, jo vstavite v režo. Če 
pošiljate mešanico vibracij, dajte stekleničko s kombom v drugi tunelček. V tunelček za zdravilo, dajte 
nekaj od bolnika; to je lahko kapljica krvi, košček las ali slika. Za eno dozo pošiljate 10 minut; za TDS  to 
storite 3krat  dnevno.  Če niste  zadovoljni  z napredkom  zdravljenja, uporabite  potenco  1M,  ker  smo 
ugotovili boljšere zultatez višjo potenco. 

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

5. Vprašanje: Ali lahko kombiniramo CC17.2 Cleansing z drugimi vibracijami ali bi ga vedno morali dati 
posebej? 
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Odgovorr: CC17.2 Cleansing lahko kombiniramo z drugimi zdravili ali pa damo posebej, ker na splošno 
ne povzroča ‘pullouta’. Če pa ima bolnik toksinov zaradi veliko antibiotikov ali drugih farmacevtskih zdravil 
in drog, zaradi radiacije, veliko onesnaženosti okolja ali kemikalij, potem je več verjetnosti za ‘pullout’. V 
tem primeru začnemo z nizko dozo. 

Za uporabnike strojčka SRHVP so še druga čistilna zdravila, kakor so NM72 Cleansing, SM14 Chemical 
Poison in SM16 Cleansing, ki lahko povzročijo močan ‘pullout’, če jih damo ločeno. Zato jih moramo 
previdno uporabljati. 

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

6. Vrašanje: Ali lahko z vibrioniko zdravimo sklerozni holangitis (primary sclerosing cholangitis)? 

    Odgovor: Gotovo, uporabite ta kombo: CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.11 

Liver & Spleen + CC12.4 Autoimmune diseases + CC21.4 Stings & Bites. 

Za uporabnike strojčka SRHVP: NM2 Blood + NM22 Liver + NM102 Skin Itch + NM113 Inflammation + 
BR12 Liver + SM5 Peace & Love Alignment + SR282 Carcinosin + SR284 Chelidonium 30C + SR340 

Aloe Socotrina 30C + SR504 Liver. 

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



Božanske besede Mojstra zdravilca 

"Preden začnete kak projekt služenja, morate pregledati svojo pripravljenost za Sadhano – ali je 
vaše srce polno nesebične ljubezni, ponižnosti, sočutja, ali je vaša glava polna inteligentnega 
razumevanja in znanja o problemu in njegovi rešitvi, ali so vaše roke pripravljene dati zdravilen 
dotik, ali z veseljem podarite in delite čas, energijo ter spretnosti, da drugim pomagate v nujnem 
primeru.” 

…Sathya Sai Baba, “Oprema za služenje”, predavanje, November 21, 1986  

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

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

“Resno poskusite živeti dolgo brez pomoči medicine. Ko vam dajo eno injekcijo, imajo že drugo 
pripravljeno za reakcije! Kadar poskušajo zdraviti eno bolezen, jih povzročijo en ducat več. Še 
več, večina zdravil, ki jih priporočajo, je nepravilna, ker izdelovalci želijo obogateti na vsak način. 
Večino bolezni lahko ozdravimo s preprostim življenjem, telovadbo in inteligentnim nadzorom 
jezika. Živite dolgo, da lahko dolga leta spremljate delo (career) Avatarja.” 

…Sathya Sai Baba, “Dobro zdravje in dobrota” Govor, 30 September 1981  

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf 

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

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf
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Obvestila

Delavnice v pripravi 

❖ India Kasaragod, Kerala: AVP delavnica 2-3 July 2016, kontakt 

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

❖ India Bangalore, KA: Osvežilni  seminar 10 July 2016, kontakt Shekhar rsshekhar@aol.in ali po 

telefonu 9741-498 008 

❖ India Puttaparthi: AVP delavnica 14-18 July 2016, kontakt Hem 99sairam@vibrionics.org 

❖ USA Shepherdstown, WV: AVP delavnice 15-17 July & 14-16 October 2016, kontakt Susan 

trainer1@usa.vibrionics.org 

❖ UK Oxford: Osvežilni seminar 31 July 2016, kontakt Jeram  jeramjoe@gmail.com ali po telefonu 

020-8551 3979 

❖ USA Shepherdstown, WV: SVP delavnica 16-18 September 2016, kontakt Susan 

trainer1@usa.vibrionics.org 

❖ UK Oxford: SVP delavnica 7-9 October 2016, kontakt Jeram jeramjoe@gmail.com ali po telefonu 

020-8551 3979 

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

Dodatek

Srečanja zdravilcev imajo pomembno vlogo v evoluciji Vibrionike 

Na začetku sem že omenil, da smo imeli več srečanj zdravilcev v Združenem kraljestvu (UK), v Indiji in 
ZDA  (in the US via conference calls, zaradi velikih geografskih razdalj). To se  redno dogaja in bo imelo 
pomembno vlogo v evoluciji Vibrionike. 

Vibrionika je integralna oblika zdravljenja, zato je za uspeh te terapije potrebno graditi zavedanje med 
zdravilci in bolniki na različnih ravneh zdravstvenega protokola. Ta srečanja so imela takšen cilj in zato 
so se pojavile različne zanimive teme in tem so sledile bogate razprave. Zbrali smo nekaj ključnih 
sporočil s teh srečanj. 

1.  Splošna točka pogovorov na vseh srečanjih se je nanašala na dvig zavedanja o Vibrioniki, da bi 
lahko vse več ljudi imelo korist od nje. Zelo izkušeni zdravilci so poudarili, da so glavne sestavine 
uspeha za več bolnikov in za pozitivne izide naslednje: delovanje s čisto predanostjo, popolna vera v 
Boga in terapijo ter srce, polno ljubezni in sočutja. Poleg tega je ustvarjanje zdravilnega ozračja z 
molitvami in ljubeznijo bistveno za stalen uspeh v vibrioniki. 

2.  Pomembno je spodbuditi bolnike, da obiščejo našo stran in si ogledajo uvodni video. Zdravilec 
se potem pogovarja o dvomih in odgovarja na vprašanja. To zagotavlja, da se bolniki dobro informirajo 
o vibrioniki. Pomaga tudi okrepiti njihovo zaupanje v sistem, da imamo več uspeha. 

3.  Da bi se zdravilci očistili negativne energije, ki jo lahko dobijo med svetovanjem in zdravljenjem 
bolnikov, bi morali ponavljati starodavno Hawajsko molitev Ho’oponopono, kjer se ponavljajo 4 misli 
skupaj: Žal mi je; Ljubim te; Prosim, oprosti mi; Hvala. 

4.  Med zdravljenjem bi morali zdravilci delovati v duhu popolne predaje Bogu in ne skrbeti, če niso 
ugotovili in naslovili vseh znakov in težav. Še bolj pomembno je, da pripravljajo zdravila z ljubeznijo in 
tiho molitvijo: “Moje delo je opravljeno, zdaj prosim Ti nadaljuj.” 

5.  Razpravljali smo o pomembni vlogi jeter, ledvic, nadledvičnih žlez in črevesja za ohranitev dobrega 
zdravja. Pri kroničnih boleznih bi morali zdravilci dodajati zdravila, ki bi uravnovesila enega ali več teh 
organov.  Na  primer,  preveč  toksinov  v  jetrih  lahko  povzroči  raka  dojke,  možganov  in  krvi; 
neprebavljena hrana v črevesju povzroča vnetje, čemur sledi intoleranca do hrane in bolezni, kakor so 

12avtizem, Alzheimer, tip 1 diabetes, prevelika ješčnost; nepravilno delovanje nadledvičnih žlez lahko 
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povzroči diabetes, visoki krvni pritisk in depresijo itd. 

6.  Pomembno sporočilo je tudi to, da naši geni niso programirani za vedno in to pomeni, da se lahko 
razvijajo glede na naše okolje; v glavnem vpliva na njih vse tisto, kar sprejemamo skozi pet čutil. Zato je 
pomembno, da pravilno izbiramo. 

7. Bolnike moramo vzgajati o pomenu dobre prehrane, meditacije, telovadbe, spanja, prisebnosti 
(mindfulness) in dela z veseljem. Predloge o prehrani in življenjskem načinu prihranimo do trenutka, 
koi ma zdravilec stik z bolniki, ker jih lahko vztrajanje ob začetku odvrne od vibrionike. 

8.  Predstavljamo  različne  posebne  kombe,  ki  so  ji  zdravilci  pripravili  in  ugotovili  njihovo  
visoko 

učinkovitost ter blagodejnost za bolnike: 
    Cortisol combo: NM36 War + NM45 Atomic radiation + NM113  Inflammation + SM2 Divine 

Protection + SM5 Peace & Love Align + SM6 Stress + SR324 X-ray + SR348 Cortisone 

    Energy combo: NM2  Blood  +  NM12  Combination  12  +  NM45  Atomic  radiation  +  NM48 

Vitamin Eye Comp + NM63 Back-up + NM67 Calcium + NM86 Immunity + OM1 Blood + OM28 

Immune System + BR1 Anaemia + SM2 Divine Protection + SM5 Peace and Love Align + SM6 
Stress + SM26 Immunity + SM41 Uplift + SR216 Vitamin E + SR223 Solar plexus + SR225 
Throat + SR256 Ferrum Phos + SR281 Carbo Veg + SR306 Phosphorus + SR324 X- ray + SR360 
VIBGYOR + SR361 Acetic Acid + SR494 Haemoglobin + SR509 Marrow + SR529 

Spleen + SR561 Vitamin Balance 

    Travel  tonic: CC4.4  Constipation  +  CC4.6  Diarrhoea  +  CC4.8  Gastroenteritis  +  CC4.10 

Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 Emergencies 

9.  V   primeru   alergij,   ker   oslabi   imunski   sistem,   uspešno   pomaga   dodajanje CC12.1   
Adult tonic in CC12.4 Autoimmune diseases rednim kombom, kakor so CC4.10 Indigestion za 
alergijo do hrane, CC19.2 Respiratory allergies in CC21.3 Skin allergies. 

10. Zdravilci iz ZDA so ugotovili, da so zelo učinkovite nozode, ki jih naredijo iz zdravil proti 
alergiji, lokalnega cvetnega praha (pollen), alergične hrane (food allergens) ali bolnikovega izpljunka, ker 
olajšajo znake. Vibracijska zdravila je potrebno jemati dalj časa (včasih več mesecev) za popolno 
ozdravitev. 

11. Zdravilci  so  povedali,  kako  vedno  občutijo  božansko  prisotnost,  kadar  zdravijo  bolnike.  To  
nas opogumlja in motivira. 

12. Glavni problem mnogih zdravilcev je bil, da veliko število bolnikov ni sporočilo izidov zdravljenja. Zato 
je pomembno, da damo bolniku kartico z datumom naslednjega srečanja in da poudarimo, da bi nam 
morali vnaprej javiti, kadar ne morejo priti. 

Om Sai Ram! 

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

 


