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

Novice Sai Vibrionike 
www.vibrionics.org 

“Kadarkoli vidite bolnika, obupano ali žalostno osebo, to je vaša seva.”     
                                                                                      …Sri Sathya Sai Baba 

Leto 7 Izdaja 5                                                                                                                      Sept/Okt 2016  

V tej številki 

 

 

Z mize Dr Jit K Aggarwala  
Dragi zdravilci! 

Z veseljem in zahvalo sporočam vzorno iniciativo in služenje, ki so ga sprejeli naši zdravilci iz Kerale. Ta 
mesec smo pozorni samo na zdravilce iz Kerale, ker je zdaj čas Onama, njihovega najbolj častitljivega in 
radostnega praznika, ko praznujejo zgodbo palčka avatarja, Vamana. To je čas obiska iz Paataal-a 
(spodnjega sveta) pri njihovem velikem kralju, Mahabaliju, ki vsako leto pogleda na dobrobit svojih 
podanikov. Keraliti so vsako leto pripravili lepo in bogato praznovanje Onama ob Lotosovih stopalih za 
veselje vseh. Kerala je dežela zvestih slednikov, med katerimi imamo veliko predanih vibro zdravilcev.  

Kdo ne bi bil navdušen nad predano sevo naših treh zdravilcev, ki jih predstavljamo v tej izdaji, ne da bi 
omenjali cel seznam primerov zdravljenja? Vseh skupaj je v Kerali 106 zdravilcev.  Mnogi med njimi 
služijo na prizadetih plemenskih področjih in drugih revnih krajih, ki so vsi brez primerne zdravniške 
oskrbe. Poleg sprejema bolnikov na domu, organizirajo redne zdravstvene tabore, kjer so v preteklih 7 
letih dali zdravila okoli pol milijona bolnikom. Njihovo pomoč zelo potrebujejo in cenijo. Poleg tega so ti 
navdušeni zdravilci iz Kerale prevzeli polno odgovornost za pridobivanje in zbiranje škatel 108CC. To je 
veliko več dela, kakor ga pa vidimo, na primer, samo stekleničke prihajajo v 5 delih, ki jih morajo skrbno 
sestaviti. Zato smo jim od srca hvaležni in cenimo njihovo delo. 

Neprestano si prizadevamo dvigovati kvaliteto tečajev, zato smo v preteklih mesecih zastavili nov 
postopek. Po tej novi iniciativi postane izkušen zdravilec mentor za vsakega novega tečajnika, ki se uči od 
njega. Ta program se nadaljuje tako dolgo, da ima AVP (zdravilec asistent) dovolj znanja in izkušenj, da 
postane pravi vibro zdravilec (VP) in samostojno začne opravljati zdravljenje vibrionike. To je majhen 
korak naprej v naših ponižnih poskusih za “ljubite vse, služite vsem”. 

Nazadnje dopolnjujemo še ‘broadcasting network =  pošiljanje preko interneta’, ki smo ga že omenili v 
junijski številki novic. Podrobnosti najdete na koncu v Dodatku. 

Podobno kot v prejšnjih novicah s hvaležnostjo potrjujem viden napredek v razvoju in širjenju tega 
Sistema zdravljenja. Odkritosrčno cenim in čestitam vsem zdravilcem, ki radostno darujejo svoj čas in 
energijo za izboljšanje zdravja drugih popotnikov in za zdravljenje vseh. 

Z ljubeznijo služimo Saiju 

Jit K Aggarwal 

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

1. Izguba vida 11958...Indija  

40-letna ženska je bila kratkovidna dve leti, zato je prišla k zdravilcu 13 julija 2015. Imela je diagnozo 
distropfija makule. Njen vid je bil RE-6/60, LE-6/24* in bližnji vid N36**. Posvetovala se je z zdravniki v 
Indiji in Londonu. Rekli so ji, da ni zdravljenja za tako stanje in da bo postopoma postala slepa. Izzvali so 
jo, da bodo plačali njene stroške, če kjerkoli na svetu najde zdravljenje! Zaradi izgube vida  je pustila 
službo pri letalski družbi decembra 2013. Ženska ni imela drugih zdravstvenih težav in ni jemala zdravil, 
samo nekaj antioksidantov. Bolnica je zaupala, da so ji v nekaj preteklih letih družinski problemi povzročili 
mentalno travmo; zaradi tega in izgube vida je postala depresivna. 

20 avgusta 2015 je dobila naslednja zdravila: 
#1. CC7.2 Partial vision + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 
Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing…TDS  

#2. CC7.2 Partial vision…QDS v vodi vrtnic kot kapljice 

Njen vid se je začel izboljševati po enem mesecu. Postopoma je začela prepoznavati ljudi, lahko je 
uporabljala mobilni telefon in brala glavne naslove na TV in v časopisih. Zdaj lahko bere velike črke in za 
majhne črke je dobila pripomočke – povečevalna stekla. 1 julija 2016 je pregled njenega vida pokazal: RE 
6/24, LE 6/9; bližnji vid N18. Zdaj lahko tudi uči otroke. Zelo je vesela in poje hvalo svojemu Gospodu za 
ta povratek vida! Še naprej jemlje gornje zdravilo.  

Zdravilec pravi:  
V tem primeru je izboljšanje vida pomembno, ker ni bilo možnosti drugega zdravljenja in so pričakovali, da  
da bo ženska oslepela.  

Urednikova razlaga: 
*Kratkovidnost: 6/6 je normalen vid. 6/12 pomeni, da oseba lahko vidi predmete samo do 6m, normalna 
oseba pa lahko vidi 12m daleč. To pomeni kratkovidnost. Pri 6/24 sega vid do 6m. Normalna razdalja vida 
je 24m.   

**Slab bližnji vid: N5 je najvišja stopnja bližjega vida, N7-N8 manjša poškodba, N10-N18 zmerna 
poškodba, N20-N36 huda poškodba in N48 je najnižja stopnja bližjega vida. 

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

2. Obrazno razbarvanje, hirsutism 11958...Indija  

70-letna ženska je imela črno razbarvanje po obrazu na obeh licih in hirsutizem, ki ga je opazila pred 3 
tedni. K zdravilcu je prišla 29 februarja 2016. Poleg tega je imela dlake na obeh straneh brade. Njeno delo 
je bilo na soncu, ki je verjetno povzročilo to stanje. Dobila je ‘melalite’ mazilo, ki je delno pomagalo, a s 
tem ni bila zadovoljna. 

Dali so ji naslednje zdravilo: 
#1.  CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin 
tonic…TDS   

#2.  CC8.1 Female tonic + CC21.1 Skin tonic…TDS v vodi vrtnic, da namaže po obrazu. 

Bolnica ni več uporabljala drugega mazila za kožo. Njena koža se je izboljšala za 50% v 3 dneh. Ob 
koncu tedna je bil 80% napredek v razbarvanju, dlake na bradi pa so izginile. 20 maja 2016 ni bilo več lis 
na obrazu (morda 2%). Bolnica je še naprej jemala #1 TDS skupaj z mazilom #2. 

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

3. Varice, dihalna alergija 11958...Indija      

17 februarja 2016 je 30-letna ženska prišla k zdravilcu s hudimi bolečinami zaradi varic na obeh nogah, ki 
so trajale že eno leto in so jo motile v spanju. Bolezen je bila v družini, njena stara mati je imela isto 
stanje. Dve leti je ime   la tudi rinitis zaradi alergije na prah ; znaki so bili tekoč nos,kihanje in boleče grlo. 
Pred tem je poskusila homeopatsko zdravljenje, a ni bilo dosti izboljšanja. Zdravilec ji je dal te kombe: 

Za varice: 
#1. CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  

#2. CC3.7 Circulation…QDS v vodi kot mazilo za noge 
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Za dihalno alergijo: 
#3.  CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.7 
Throat chronic…6TD  

Bolnica ni jemala drugih zdravil. Po enem tednu so se bolečine v nogah zmanjšale za 50%. Po dveh 
tednih je bilo izboljšanje v nogah 90%, v nosu, kihanju in grlu pa 75%. 17 marca ni bilo več bolečin. Obe 
zdravili so znižali na ( #1 & #2) BD in po 5 tednih bolnica ni več jemala teh zdravil.  

10 aprila je sporočila 100% izboljšanje vseh znakov. Dozo #3 so počasi zniževali do nič. Ob zadnjem 
stiku maja 2016 ženska ni imela ponovitve obeh težav. 

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

4. Rak dojke 11993...Indija  

50-letna ženska je ostala v postelji po več terapijah zaradi raka na dojki. Prvič je dobila diagnozo raka 
marca 2013. Prestala je unilateralno mastektomijo, radioterapijo in kemoterapijoy. Najprej se je zdelo 
zdravljenje uspešno, a rak se je ponovil in širil. Potem je dobila še 10 kemoterapij, ki jih ni mogla prenesti 
in je obležala. 

1 septembra 2013 so ji dali naslednji kombo: 
CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…6TD 

Po 2 mesecih, 1 novembra je bilo stanje za 50% boljše. Bolnica je lahko hodila brez pomoči in šla sama 
na stranišče. Po 4 mesecih januarja 2014 je bilo izboljšanje 75%. Bolnica je začela hoditi na jutranji 
sprehod in opravljala gospodinjsko delo. Po 6 mesecih, marca se je stanje izboljšalo za skoraj 90%. V 
maju 2014 je bila zdrava. Izvidi ob tem času niso pokazali več raka v telesu. Doziranje so znižali 
na TDS za en mesec, nato BD še za en mesec in potem OD naslednjih 6 mesecev, potem pa so 
zmanjšali na OW in kasneje na enkrat na dva tedna. Avgusta 2016 se bolnica dobro počuti in jemlje vibro 
zdravilo enkrat na mesec. 

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

5. Rak na želodcu, v črevesu in ledvici 11993...Indija  

58-letna ženska je bila  na zadnji stopnji raka, bolezen se je razširila iz želodca na črevo in ledvico. 
Diagnozo raka je dobila 6 mesecev pred prihodom k zdravilcu 20 julija 2013. Jemala je alopatska zdravila 
in imela 6 kemoterapij, ki niso pomagale. Imela je hude bolečine v želodcu, izgubila je precej teže, bila je 
utrujena in noge so otekale. Bolnica je obležala in izgubila upanje. Izgubila je tudi lase zaradi 
kemoterapije. Zdravilec je pogledal poročila o pregledu, biopsiji in druge medicinske teste, ki so potrdili 
diagnozo. 

Dal ji je naslednja zdravila: 
CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…TDS 

Po 2 mesecih se je stanje izboljšalo za 50%. Lasje so zopet začeli rasti, otekanj nog se je zmanjšalo, 
njena energija se je izbiljšala in začela se je gibati. Ob naslednjih srečanjih se je počutila še bolje in je 
začela hoditi na jutranje sprehode, kratke izlete ter opravljala hišne posle brez pomoči. To izboljšanje se 
je pokazalo tudi na zdravniških testih. 15 januarja 2014 je bolnica sporočila 100% ozdravitev raka. Dozo 
so postopoma zmanjšali na preventivo, enkrat na tri mesece. Avgusta 2016 je še naprej aktivna, jemlje 
preventivno zdravilo in bolezen se ni ponovila. 

Urednikova opomba: Ta zdravilec/ka je uspešno zdravil/a več primerov z isto kombinacijo zdravil. Zaradi 
pomanjkanja prostora ne objavljamo več primerov. 

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

6. Odpoved ledvice 11993...Indija  

44-letni moški je prišel k zdravilcu 31 avgusta 2013, ker je imel v preteklem letu trikrat tedensko dializo. V 
preteklosti je bolnik imel različne probleme, kakor so zaskrbljenost, stres in migrena in je jemal različna 
alopatska zdravila. Bolezen ledvic se je pojavila pred 3 leti, leta 2010. Po dveh letih se je stopnja 
kreatinina dvignila na 9* in bolnik je moral imeti redno dializo. Ko je prišel k zdravilcu, je pregled krvi 
pokazal vse ledvične parametre zelo visoke. 
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Dali so mu: 
CC12.1 Adult tonic + CC13.4 Kidney failure + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD.  

Bolnik je jemal tudi alopatska zdravila. Po 2 mesecih je stopnja kreatinina vidno padla na 3 do 3.5 in 
dializo so znižali na dvakrat tedensko. Po nadaljnem 1,5 meseca so jo znižali na enkrat tedensko. Od 1 
januarja 2014 je dobil dializo enkrat mesečno in kreatinin se je znižal na 2.5 do 3. 1 marca 2014 ni več 
potreboval dialize, ker se je kreatinin znižal na 1.9. Doziranje so znižali na OW za 1 meseco in potem na 
enkrat mesečno za 2 meseca, potem pa so prekinili. Avgusta 2016 se bolezen ni ponovila.    

Urednikova opomba za stopnje krvnega kreatinina: Normalne stopnje kreatinina v krvi so okoli 0.6 do 1.2 
mg/dl pri odraslih moških in 0.5 do 1.1 mg/dl pri ženskah. Mišični mladi moški in srednjih let lahko imajo 
več kreatinina v krvi od splošne norme. Starejši ljudje pa lahko imajo manj kreatinina v krvi. Otroci imajo 
normalno stopnjo okoli 0.2 ali več, kar je odvisno od mišičnega razvoja. Pri ljudeh z močno izgubo teže in 
dolgotrajnimi boleznimi se mišice zmanjšajo in tudi stopnja kreatinina je nižja. 

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

7. Ledvični kamni 11993...Indija  

32-letna ženska je januarja 2013 dobila diagnozo za ledvične kamne in je septembra prišla po vibracijska 
zdravila. Slika je kazala 4 kamne velikosti 3mm, 6mm, 6.5mm in 8mm. Bolnica je imela hude bolečine v 
hrbtenici in kolkih ter otekle noge, poleg tega je težko urinirala. Alopatska zdravila je jemala 8 mesecev, ki 
so olajšala bolečine, kamni pa so ostali. Zdravniki so predlagali operacijo, ki je bolnica ni sprejela. Imela je 
tudi bolečine v sklepih in je več kot eno leto jemala dodatek kalcija. 

8 septembra 2013 so ji dali: 
CC12.1 Adult tonic + CC13.5 Kidney stones + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Bolnica je sama prenehala jemati alopatska zdravila. Po 2 mesecih, 3 novembra 2013, je bolnica 
sporočila zdravilcu, da je nedavno slikanje pokazalo, da sta dva kamna izginila, druga dva pa sta se 
zmanjšala na 4mm in 5mm. 4 januarja 2014 je bila ženska zdrava in vsi kamni so izginili. Doziranje so 
postopoma znižali na OW še za 6 mesecev. Bolnica se dobro počuti in kamni se niso ponovili. 

Urednikova opomba: Ta bolnica je jemala dodatek kalcija, ki je dokazano rizični dejavnik za ledvične 
kamne. Spodnji link daje nasvete za preprečevanje ledvičnih kamnov:  

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/kidney-stones/basics/prevention/con-20024829. 

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

8. Psoriaza 11993...Indija  

41- letni moški je imel psoriazo že 5 let, ko je 7 septembra 2014 prišel k zdravilcu. Ko so se znaki prvič 
pojavili, je bolnik mislil, da je imel alergijo in je uporabil mazilo. Stanje se je poslabšalo, koža je postala 
temno rdeča in zelo srbeča. Ob praskanju se je oluščila. Ranice so se razširile po vsem telesu, samo na 
obrazu ne. Ker so bile vidne, se ni dobro počutil med ljudmi. Poskusil je že alopatska in ajurvedska 
zdravila, pa ni bilo dosti bolje. Zato je prenehal jemati vsa zdravila, ko se je odločil za vibrioni. 

Dali so mu: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.10 Psoriasis…TDS.  

Po dveh mesecih, novembra, se je stanje izboljšalo za 75%. Srbenje je prenehalo in luščenje kože se je 
zmanjšalo. Nastajala je nova zdrava koža. Po 5 mesecih jemanja vibro terapije, 5 februarja 2015 je bolnik    
imel 100% izboljšanje. Vse luske so se ozdravile. Doziranje so počasi zniževali do OW in junija 2015 
ukinili. Bolnik se dobro počuti in ni imel ponovitve psoriaze do avgusta 2016. 

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

9. Visoki krvni pritisk, rane krčnih žil 11276...Indija  

55-letna ženska je imela 7 let visoki krvni pritisk in 15 let rane na obeh nogah. 14 novembra 2015 je prišla 
k zdravilcu ; njene rane so smrdele, iz njih je tekla kri in bela tekočina. Bolelo jo je, obe nogi sta bili 
otečeni, leva bolj kot desna in ni mogla hoditi, Zdravnik ji je svetoval, da nosi povoje. Njen krvni pritisk je 
bil 220/100. Imela je alopatska zdravila za obe težavi, a stanje se ni popravilo. Pred tem je poskusila 
ajurvedske in homeopatske terapije, a brez izboljšanja. 

Dali so ji naslednje kombe:  
#1. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC3.7 Circulation + CC15.1 Mental & Emotional tonic...5TD 

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/kidney-stones/basics/prevention/con-20024829
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#2. CC8.6 Menopause + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia…5TD 

Na začetku je bolnica okoli en mesec jemala tudi alopatska zdravila. Po 7 dneh je bil njen krvni pritisk 
normalen, a bolnica je še naprej jemala #1 po 5TD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Zdravljenje ran je bilo počasno, v prvih 6 tednih je bil le 20% napredek. 

Zato so 25 decembra, kombo #2 dopolnili:  
#3. CC21.11 Wounds & Abrasions + #2...5TD 

Do konca decembra je izboljšanje napredovalo na 50%. Zdravilec je predlagal, da bolnica odstrani povoje 
in izpostavi noge na zrak, razen med potovanjem. 

Po 2 mesecih, 15 januarja 2016 so se rane izboljšale na 80%. Njene noge so bile skoraj normalne in je 
lahko hodila. Oteklina pa je še ostajala. 

Potem je bolnica morala potovati in njene rane so se ponovile. Zopet so spremenili zdravila 25 januarja:  
#4. CC10.1 Emergencies + #1...QDS za en mesec, kombo #1 pa so prekinili 

#5. CC17.2 Cleansing…TDS za 7 dni 

#6. CC3.7 Circulation + CC21.11 Wounds & Abrasions…5TD v ‘virgin’ kokosovem olju za zunanjo 
uporabo, pred tem pa so očistili rane s prekuhano vodo in kurkumo, baziliko, z listi popra, ‘neem in betel’ 
ter s soljo.  

Kombo #3 je jemala še naprej. 

Spremembe zdravil so povzročile iztekanje tekočine iz otečenih nog. Njeni zdravniki so potrdili, da je to 
dober znak. Izboljšanje se je nadaljevalo in v 3 tednih, v sredini februarja je bilo 40%. Rumeno obarvane 
rane so postale rdeče, to je bil verjetno znak boljše prekrvavitve. Oteklina nog se je zmanjšala za 65%.  

Ob koncu februarja je bilo stanje še boljše, zato so kombo #4 nadomestili z #1 in kombo #3  in 4# je 
jemala še naprej. Aprila je bilo izboljšanje 60%, po 2 mesecih pa 70%. Do 20 avgusta se je dvignilo na 
85%. Njene rane so bile skoraj suhe in koža je začela rasti preko ran. Njen krvni pritisk je ostajal 
normalen, avgusta 2016 je pokazal 128/86. Bolnica jemlje zdravilo #1 kot preventivo. CC21.1 Skin 
tonic so dodali k zdravilom #3 in #6, da bi dokončno ozdravela. V preteklih 8 mesecih ni jemala 
medicinskih zdravil. 

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

10. Močenje postelje 11276...Indija  

Starši so pripeljali 6-letnega dečka, ki je vsa leta močil posteljo, k zdravilcu 9 novembra 2015. Poskušali 
so že alopatska, ajurvedska in homeopatska zdravila, a ni bilo uspeha. Dečka je ta problem motil in se je 
verjetno poslabšal, ker so ga starši primerjali  z bratom, ki ni imel teh težav. 

Dečka so zdravili z naslednjim kombom: 
CC12.2 Child tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic…5TD  

Že po enem tednu je deček prenehal močiti posteljo, to je bilo 100% izboljšanje. Deček in starši so bili 
veseli. Doziranje so v naslednjih 5 tednih postopno zniževali. Ob naslednjem prihodu k zdravilcu po 7 
mesecih, julija 2016, so starši potrdili, da deček ni nikoli več močil postelje. 

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

11. Psihoza 11576...Indija  

Zelo zaskrbljen oče je pripeljal svojega 13-letnega sina k zdravilcu januarja 2016. Sin ni hotel iti v šolo že 
7 mesecev in je včasih bil indiferenten, jezen in uporen do avtoritete. 

Okoli 10 mesecev pred obiskom zdravilca je bolnik enkrat pokazal takšne znake obnašanja. To se je 
zgodilo 14 mesecev potem, ko je očetovo uspešno podjetje propadlo. Družina je verjela, da se je to 
zgodilo zaradi črne magije njegovih nasprotnikov. Očeta je uspešno zdravil duhovnik z molitvami in 
recitacijo Korana za zdravljenje. Potem je deček začel hoditi v šolo. Po 2 mesecih pa je zopet prenehal in 
duhovnik mu ni mogel več pomagati. Dečka so peljali k različnim svetovalcem in psihiatrom v bolnišnicah, 
ampak fant ni hotel sodelovati, ker ga to ni zanimalo. Tudi predpisanih alopatskih zdravil ni hotel jemati.  

Bolniku so dali naslednje zdravilo 10 januarja: 
CC12.2 Child tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory 
tonic…TDS 
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Že naslednji dan je bil deček pripravljen iti v šolo. Družina je bila navdušena, da je šel v šolo po več 
mesecih izostanka. Vendar so po nekaj urah starši poklicali zdravilca, da deček ni šel k pouku, ampak je 
čakal pred pisarno šolskega svetovalca. Zdravilec je svetoval, da deček še naprej jemlje isto zdravilo. Od 
naslednjega dne je deček 100% ozdravel, bil je zopet vesel in je redno hodil v šolo. Zdravilo je nehal 
jemati sredi aprila 2016. Tudi avgusta 2016 je deček vesel otrok in redno hodi v šolo. 

Dečkov oče piše: Poleg izobraženih zdravnikov sem iskal pomoč tudi pri duhovnikih, da bi pomagali 
mojemu najstarejšemu sinu. Nič ga ni moglo pripraviti, da bi šel v bližino šole ali pa privatno študiral. 
Včasih je bilo njegovo obnašanje zastrašujoče. Božja milost in vibro zdravila so mojega sina vrnili v 
normalno stanje. 

Zdravilec piše: Nihalo je pokazalo prisotnost različnih entitet, zakletev in črno magijo v dečku. Zdravilo 
CC15.2 Psychiatric disorders se je uspešno izkazalo za take negativne stvari  

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

12. Aplastična anemija 11274…Indija  

47-letna ženska je imela diagnozo aplastične anemije, ko je prišla k zdravilcu 25 januarja 2011. To stanje 
je trajalo že 7 let in bolnica se je zdravila v regionalnem centru za raka. Imela je hude bolečine in je 
morala vzeti 6 tablet proti bolečinam dnevno. Drugi znaki so bili : kri v urinu, počutila se je hladno, srbelo 
jo je po vsem telesu in iz ranic je tekel gnoj. Alopatska zdravila niso pomagala. 

Dali so ji ta kombo:  
#1. CC10.1 Emergencies…BD  

Bolnica je še naprej jemala alopatska. Kasneje se je Sai Baba pojavil v zdravilčevih sanjah in predlagal, 
da bi moral dati zdravilo CC21.11.  

25 februarja je zdravilec to dodal k zdravilu #1: 
#2. CC21.11 Wounds & Abrasions + #1…TDS   

Po enem tednu je bolnica še vedno imela močno srbenje. Zdravilec ji je svetoval in jo potolažil, da 
nadaljuje s tem zdravilom, ker ga je predlagal. Po enem mesecu se je začela koža celiti. Zoper je Sai 
Baba predlagal, da dodajo še CC3.1. 

Kombo so spremenili: 
#3. CC3.1 Heart tonic + #2…TDS  

Potem se je bolničino stanje hitro izboljševalo. 24 aprila 2011 je bila bolnica zdrava. V centru za raka so 
preverili njeno stanje in zdravniki so potrdili, da ji ni treba več priti na pregled. Njeno vibro zdravilo so 
počasi zniževali in končali.  

Zdravilec pravi: Pred tem bolnica ni hodila od doma zaradi resne bolezni. Aprila 2011 pa je šla prvič ven, 
se udeležila badžanov v Sai centru skupaj s hčerko in ponudila ogenj (aarti) Swamiju; bila je zelo srečna. 

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

 Profili zdravilcev 

Zdravilka 11958...Indija, upokojena oftalmologinja iz zdravstvene službe v Kerali, je zdaj članica privatnega 
zdravniškega kolidža, Sai Babova slednica pa od leta 1962. Vibrioniko je 
spoznala preko intervjuja z Aggarwaloma. Zanimala jo je  alternativna 
medicina in imela je željo, da bi zdravila različne bolezni, zato je takoj 
sprejela priložnost, da se nauči zdravilne metode Sai Vibrionike. Za njo je 
bilo pomembno, da je Swami blagoslovil ta sistem in tudi zagotovil, da je 
on zdravilec! Zdravilka vibrionike je od julija 2015. 

Živi v kraju Saigramam campus, ki ga vodi Sathya Sai Orphanage Trust iz 
Kerale, kjer ima veliko priložnosti za služenje, ker je tam veliko ustanov. 
To so :sirotišnica, dom za starejše, šola, dom za mentalno prizadete 
moške itd. Skrbi za vsel prebivalce v Saigramamu ob rednih mesečnih 
taborih, ki se dogajajo v tem naselju, poleg tega pa ima srečanja s 
posamezniki in nujno pomoč. Redno daje vibro zdravila kot kapljice za oči 
v vodi prebivalcem doma za starejše. Ta zdravilka ima dobre izkušnje z 

živalmi, v glavnem je zdravila krave za razne poškodbe in po skotitvi mladičev. Srečna je, da jo je Swami 
izbral za njegovo poslanstvo! 
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Opazila je, da se obrazi bolnikov razjasnijo, kadar se zdravijo z vibrioniko. Ima uspešne ozdravitve za 
alergijo in artritis. Enega od primerov imenuje pravi čudež, ker je bolnica imela distrofijo makule z malo 
možnosti za ozdravitev, a se je odzvala na vibrioniko in njen vid se je močno izboljšal. Opazila je tudi 
porast učnih sposobnosti in koncentracije pri otrocih, ki jemljejo kombo za ‘Izpite’: CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic. Komba CC4.1 Digestion tonic + CC12.2 Child 
tonic sta se tudi izkazala uspešna za otroke. Po njenih izkušnjah so zdravila v olju imela odlične izide, ko 
jih je dajala skupaj z ustnimi zdravili. 

Skupaj z zdravilcem11276 vodi mesečne tabore tudi  v ašramu Amritanandamayi. Tako narašča število 
njenih bolnikov, zdaj jih ima okoli 100 vsak mesec. Občasno predlaga vibrioniko tudi bolnikom, ki prihajajo 
v bolnišnico na običajno zdravljenje, še posebej tistim, ki imajo takšne težave, za katere ni več možnih 
terapij. V enem letu je uspešno zdravila naslednje bolezni : alergijski rinitis, kožne alergije, izgubo vida, 
epilepsijo, lojno cisto, artritis, žolčne kamne, občutljive zobe, karpalni sindrom, sončno alergijo, bradavice 
akne, hirsutizem itd. Zdravila je tudi več živali in rastlin. Oddaljenim bolnikom in družinskim članom 
zdravila pošilja. 

Zdravilka verjame, da zdravljenje bolnikov s popolno predanostjo in molitvami čudovito pomaga. S takim 
razumevanjem je postala ponižnejša. Dela kot Swamijevo orodje in vidi Boga v vsakem bolniku, zato je 
srečna, da lahko zdravi z vibrioniko. 

Njeni primeri 

 Izguba vida 

 Razbarvanje obraza, hirsutizem  

 Krčne žile, dihalna alergija 

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

Zdravilec 11993…Indija, uradnik na carini v Kerali, je zelo sposoben in izkušen zdravilec. Po srcu je filantropist 
in organizira redna kosila pred templjem v Trivandrum-u za 
okoli 200 revnih ljudi že 12 let. Poleg tega redno sodeluje za 
prehrano ljudi v času festivalov v templju.  

Leta 2001 so ga premestili v Kasargod, kjer je veliko revežev. 
Po treh letih je njegova mati imela diagnozo raka debelega 
črevesa v zadnjem stadiju in so ji prisodili samo nekaj dni, 
največ en teden življenja.  Pripeljal jo je na svoj dom in poskušal 
alternativne  terapije, kakor sta reiki in naturopatija. Živela je 3 
mesece in v miru umrla med domačimi. To je v zdravilcu 
spodbudilo močno željo. Da bi pomagal zdraviti ljudi s težkimi 
boleznimi, kakor je rak. Učil se je več alternativnih načinov, 
kakor so naturopatija, reiki, pranično zdravljenje, akupresura, 

sujok, himalajska zvočna terapija tibetanske pojoče posode. Usposobil se je tudi za hipnoterapijo, 
svetovanje in psihonevrobiko na znanih akademijah.  

Področje Kasargoda je utrpelo tragedijo, ki jo je povzročilo zračno pršenje pesticida Endosulfan, ki je 
zastrupil vodne vire stotih družin. Do srca ga je ganil pogled na mentalno in fizično prizadete otroke, v 
kratkem času je želel zdraviti veliko ljudi, ampak omenjene terapije so zahtevale veliko časa. Zato je prosil 
Swamija za enostavno rešitev. Kmalu mu je njegov reiki mojster in vibro zdravilec11178 povedal za 
učinkovito vibrioniko. Zato si je zaželel opraviti tečaj, ampak nekdo mu je rekel, da ne ustreza kriteriju 
izbire. Še naprej je odločno prosil Swamija. Neko jutro, okoli tretje ure je imel žive sanje o Sai Babi, ki so 
ga obkrožali deve in rišiji. V sanjah je bil na koncu dolge vrste, ko ga je Swami poklical in blagoslovil. 
Naslednje jutro se je pojavila priložnost za prvi tečaj vibrionike, ki ga je objavil Sai center v Kasargodu. 
Oba z ženo sta ta tečaj uspešno opravila. 

Ta predana zakonca sta se povezala z drugimi zdravilci in omogočila vibro zdravljenje bolnikom v 
plemenskih krajih. Skupina je zdravila veliko primerov : kožne bolezni, kakor so psoriaza, alergije, astma, 
bolezni oči, fizično in mentalno zaostalost, učne težave in splave. Po Swamijevi milosti je bilo veliko 
čudežnih ozdravitev. Od leta 2013 je tudi redno uspešno zdravil bolnike, ki so jih pošiljali iz zdravniške 
enote za bolečine (Pain and Palliative Unit) iz bolnišnice v Kasargodu. Ker so opazili izboljšanje po teh 
zdravilih, so na teh enotah začeli dajati vibrioniko težkim bolnikom z velikim uspehom. Ta zdravilec je sam 
zdravil preko 10.000 ljudi z odličnimi izidi. 
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Poleg tega je opravil tudi pionirsko delo, da je širil zavedanje o vibrioniki pri poljedelcih in živinorejcih. S 
pomočjo nekaj znanih filmskih igralcev iz Južne Indije je nastalo nekaj projektov z odličnimi rezultati v 
poljdeljstvu in živinorejskem gospodarstvu. To je vključevalo biološke pridelke in mlečne izdelke, še 
posebej je raziskoval posebno vrsto majhnih krav, ki so dale več mleka. Naraščajoče zavedanje o vibro 
zdravljenju v poljdeljstvu je spodbudilo znanstvenike iz raziskovalne skupine za pridelke (Central Tuber 
Crops Research Unit) pri indijski vladi v Kasaragodu. Zaradi izboljšane produktivnosti se zelo zanimajo za 
njegovo delo, ki ga je razširil na kmetije v drugih okrajih Kerale.   

V živinski industriji kmetje odkrivajo, da vibrionika koristi za različne bolezni, kakor so problemi z nogami, 
vnetje vimena in driska.  Mnogi veterinarji in uradniki za živino so uspešno uporabili vibro zdravila. Lastnik 
piščančje farme, ki je tudi profesor in ‘HOD’ na tehniškem kolidžu, je prijavil velike uspehe. Začel jih je 
uporabljati po masovnem poginu kokoši. Zaj poroča tudi o večjem številu jajc, ko redno uporablja vibro 
zdravila. 

Zdravilec je pred kratkim začel zdraviti tudi v dveh bližnjih naseljih Kasargoda. Redno zdravi v šolah, 
sirotišnicah in domovih za starejše. Pravi, da ima čudežne uspehe, posebno v primerih zakletve in črne 
magije. Pomirjujoča zdravila daje po domovih z družinskimi spori. Misli, da je delovanje vibrionike brez 
meja, zato namerava uporabiti ta zdravila na širšem področju Kasargoda na krajih z napetostjo, spori in 
upori. 

Po njegovem mnenju so odločilne lastnosti za napredek neskončna vera, prilagodljivost in 
ustvarjalnost. Ker je postal predano orodje v božjih rokah in služi Bogu v vsem, kar vidi, je čista 
predanost najvišji cilj tega zdravilca. To omogoča popolno zdravljenje in čudežne izide. Če verjamemo in 
častimo edinega resničnega Zdravilca, odpiramo vrata še za več milosti.  Ta zdravilec je zelo hvaležen, 
da ima z izvajanjem Sai vibrionike blagoslov in priložnost služiti svojemu ljubljenemu Sai Babi. Tako 
pravi : “Ta seva skozi vse moje življenje ni dovolj, da izrazim svojo neskončno hvaležnost Swamiju.” 

Njegovi primeri 

 Rak dojke 

 Rak želodca, črevesa in ledvice 

 Odpoved ledvice 

 Ledvični kamni 

 Psoriaza 

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

Zdravilka 11276…Indija ki vodi NIIT (glavno podjetje za IT trening) center v Trivandrumu, je prišla k Sai Babai 
pred 20 leti. Vibrioniko izvaja od leta 2010. Pred tem se ni zanimala za 
izobraževanje o boleznih in alopatskem zdravljenju. Tako razlaga : “Kakor 
umetnik spreminja kamen v lep kip, jo je Swami postopoma spremenil v to, 
kar je danes s pomočjo različnih izkušenj. Pred tem je izvajala Reiki in Sai 
Sanjeevini zdravljenje. Leta 2006 jo je prijateljica seznanila z vibrioniko,  a 
šele leta 2010 se je udeležila delavnice v Kerali. Imela je priložnost, da se 
nauči prvo stopnjo programa, naslednje leto pa je opravila še drugo in 
postala VP (zdravilka vibrionike). Od takrat je orodje v rokah Swamija in 
služenja.  

Priznava, da je bilo na začetku njeno delo bolj mehanično, sledila je 
pravilom v knjigah. Sčasoma je razvila več samozaupanja in intuicije, tako 
da je poslušala svoj notranji glas. To se pozna tudi na njenem uspešnem 
delu. Zdravilka čuti, da služenje pomaga zmanjšati ego, če je človek orodje 
v božjih rokah. Kadar se bolnikom izboljša stanje, to vidi samo kot božji 
blagoslov. Ko opazuje čudežne ozdravitve od blizu, si krepi pozitivno 

razmišljanje in to ji daje še večjo moč za sevo. Delo z vibrioniko občuti kot svojo duhovno spodbudo. 

Ima tudi blagoslov za priložnosti, da vodi tri zdravilske tabore vsak mesec že eno leto skupaj z zdravilcem 
11958. To ji daje možnost, da se uči in si z drugimi deli izkušnje. Zdravi tudi posameznike od blizu in daleč. 
Še posebej rada zdravi rastline in živali. Pripoveduje o dogodku, ki ga vidi kvot čudež. Čeprav je pozabila, 
je bil njen prvi tabor na svetovni dan Diabetesa. Okoli 100 diabetikov je čakalo na razgovor, ko se je 
steklenička  za diabetes CC6.3 zlomila, med tem ko jo je držala v roki. Hitro je rešila nekaj kapljic zdravila 
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v večjo stekleničko; verjame, da je vmes posegel Bog. To je tudi znak za vedno večje število diabetikov, ki 
pa vsi ozdravijo.  

Že dalj časa uporablja nekaj tradicionalnih načinov, kakor je umivanje ran krčnih žil, tako da uporablja 
prekuhano vodo iz listov ‘neem’ (margosa), kurkume in bazilike skupaj z vibrioniko in to daje boljše izide. 
Mešanje vibro zdravil v domače ‘virgin’ kokosovo olje za kožo se je izkazalo zelo učinkovito.  

Čuti, da je ponižno orodje v njegovih rokah, zato Bog zariše vse načrte za njo. Verjame, da bo Swami 
poskrbel za vse zdravilce po Njegovem velikem načrtu in za to je ključ popolna predaja.  

Njeni primeri 

 Vsoki krvni pritisk, ulkusi krčnih žil 

 Močenje postelje 

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

 Kotiček za odgovore 

1. Vprašanje: Zakaj je pomembno piti dosti vode, kadar jemljemo vibro zdravila? 

   Odgovor: Priporočamo, da bolniki spijejo 2 do 3 litre čiste vode dnevno. Na telesni ravni vlečejo 
vibracijska zdravila toksine ven iz organov/sistemov v krvni obtok in voda pomaga te toksine odstraniti. Če 
pijemo dovolj vode, se zdravilni proces pospeši. Voda nosi tudi hranilne snovi in s tem podpira in 
pospešuje metabolizem. Če v telesu ni dovolj vode, trpi delovanje telesa. Zdravstvene raziskave so 
odkrile, da že izguba 1.5% (tako kot med intenzivnimi vajami ali v zelo vročem vremenu) lahko spremeni 
telesno temperaturo, zmanjša motivacijo, ovira razpoloženje in koncentracijo, poveča pa pogostost 
glavobola, občutkov zaskrbljenosti, utrujenosti in občasno izgubo spomina. 

Dobro je vedeti, da se več zdravstvenih problemov dobro odziva na povečano pitje vode, kakor so 
konstipacija, rak, ledvični kamni itd. Pitje vode pol ure pred obrokom lahko zmanjša količino zaužitih 
kalorij, še posebno za starejše ljudi. To se zgodi zato, ker pitna voda zmanjša apetit in s tem debelost. 

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

2. Vprašanje: Kako lahko uporabimo vibrioniko za izboljšanje kakovosti pitne vode? 

   Odgovor: Strukturirana voda je verjetno najboljša voda, ki jo lahko dobimo za pitje. Potek za pripravo 
takšne vode smo opisali v priročniku AVP (za zdravilce asistente). Poleg tega lahko okrepimo vitalnost 
vode z dodatkom komba čisti pitni vodi: NM12 Combination-12 + SR360 VIBGYOR. Lahko pa dodamo 
tudi CC12.1 Adult tonic. 

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

3. Vprašanje: Kako zdravimo opeklino pri otroku? 

   Odgovor: Zdravljenje opekline je enako za otroke in odrasle. Najboljše zdravilo za takojšnje olajšanje je 
SR346 Cantharis 6X, ki ga pogosto nanesemo na rano na potenci 1X z vodo. Svetujemo, da imate doma 
tubo mazila Cantharis (dobi se v homeopatski trgovini) doma v kuhinji in ga lahko namžete takoj, da 
deluje na opeklino. 

Če nimate gornjega zdravila ali pa mazila, morate najprej ohladiti prizadeto mesto; to zmanjša 
temperaturo kože in ustavi in prepreči poslabšanje opekline. Uporabite tekočo vodo iz pipe ALI potopite 
prizdeti del v posodo s hladno vodo. Vodo pogosto menjajte, da ostane zelo hladna. Bolečina bo 
prenehala v 15 do 30 minutah, kar je odvisno od moči opekline. Ne uporabite ledu ali ledene vode, ker to 
lahko poškoduje tkivo. Ne drgnite mehurčkov. Uporabite naslednje zdravilo:              

CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + 
CC21.1 Skin tonic + CC21.4 Stings & Bites + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD  

          Japonski zdravilec uporablja materinsko tinkturo iz listov ‘loquata’ – ene najbolj učinkovitih naravnih 
zdravilnih sestavin. To se lahko razprši ali lahno namaže na opeklino. 

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

4. Vprašanje: Iz priročnika za zdravilce (AVP/SVP) razumem, da lahko odstranimo sledi herbicidov, 
pesticidov, kemičnih gnojil itd iz umetno gojene zelenjave in sadja s pomočjo soli in kisa. Ali lahko vibrioniko 
uporabimo v ta namen ? 
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   Odgovor: Namakanje v raztopini soli in kisa je dober način za čiščenje zelenjave in sadja. Učinkovitost 
tega postopka lahko znatno okrepimo, da tej raztopini dodamo naslednji kombo:  NM45 Atomic Radiation 
+ NM46 Allergy-2 + SM1 Removal of Entities + SR324 X-ray (alternativno kombo iz 108CC škatle: 
CC17.2 Cleansing). Verjetno boste presenečeni nad naravnim okusom zelenjave in sadja. Poleti je najbolje 
dati nekaj ledu v vodo. Zapomnite si še eno stvar, da NE dodajate hkrati tudi kisa, kadar namakate riž in 
avokado. 

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

5. Vprašanje: Zdravim veliko starejših bolnikov, ki trpijo zaradi bolečin v kolenu po degeneraciji sklepa. V 
nekaterih primerih vibro kroglice ne pomagajo dosti. Kaj še lahko storim? 

   Odgovor: Glavni vzrok tega pogostega problema je tanjšanje hrustanca med 2 kostema (blazina za 
kosti), ki prizadene kosti kot osteoartritis. Brez dvoma dajete naslednje zdravilo:  CC20.2 SMJ pain + 
CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue. Poleg kroglic dodajte gornji kombo še 
mešanici ricinovega, arašidovega in olja črne kumine, da si masirajo boleče predele, najbolje po topli 
kopeli. To bi moralo olajšati bolečine; če je potrebno naj si namestijo kompreso. Za ženske v menopavzi, 
ki imajo manj hormona estrogena, pomaga dodati SR513 Oestrogen (ki je vključen v CC8.1). 

Za takšne bolnike je pomembno ohranjati zdravo telesno težo, kajti prevelika teža pritiska na vse sklepe, 
še posebno na kolena. Nova raziskava kaže, da je za vsakega pol kg telesne teže za 2 kg večji pritisk v 
kolenu med pretežkimi ljudmi z osteoartritisom v kolenu. Kadar hodimo gor ali dol po stopnicah, se lahko 
pritisk na kolena poveča do 8x. 

Zato lahko izguba teže močno olajša pritisk na kolena. To ne zmanjša samo bolečine, ampak tudi obrabo 
sklepa v prihodnje. 

Resna vadba je še en pomemben dejavnik za nadzor nad bolečinami v kolenu. Ljudje z osteoartritisom se 
morda izogibajo vajam zaradi skrbi, da jih bo bolelo. Vendar pa lažje dejavnosti, kakor so plavanje, hoja 
ali kolesarjenje, lahko izboljšajo gibljivost in povečajo moč. Trening z lahkimi utežmi lahko pomaga 
okrepiti mišice okoli sklepov, na primer okrepitev ‘quadriceps’ (ima 4 glave) lahko zmanjša bolečine v 
kolenu. 

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



Božanske besede Mojstra Zdravilca 

"Ne razvijajte svojega ega, kadar služite. Bodite ponižni in razmišljajte, da vam je Bog dal priložnost 
za služenje. Karkoli delate za druge, morate občutiti, da služite sebi. Dejansko delate za sebe vse, 
kakorkoli služite drugim….služenje, ki ste ga opravili danes, se vam povrne v prihodnosti."  

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

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

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
“Slabe misli povzročajo slabo zdravje. Skrbi, strah in napetost tudi poslabšajo stanje. Vse to izvira 
iz pohlepa, iz pohlepa, da bi imeli več stvari, moči ali slave. Pohlepu sledi žalost in obup. 
Zadovoljstvo dobimo samo z duhovnim pogledom. Želji po posvetnih stvareh se moramo 
odpovedati. Ne bi smeli razlikovati med "mojim delom" in "delom za Boga." Vse delo bi moralo biti 
čaščenje. Kakršnakoli je nagrada, je darilo Boga. To je za naše trajno dobro. Če razvijamo takšen 
odnos, nas trpljenje in bolečina lahko okrepita in nam pomagata napredovati k božanstvu.”                                            

       …Sathya Sai Baba, “Good Health and Goodness” Discourse 30 September 1981 

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

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

http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf
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Obvestila 

Delavnice v pripravi 

❖Francija, Vienne: Seminar za osvežitev in zavedanje, 11 September 2016, povežite se z Danielle 

na trainer1@fr.vibrionics.org 

❖ ZDA Shepherdstown, WV: SVP delavnica 16-18 September 2016, povežite se s Susan 

na trainer1@usa.vibrionics.org 

❖ Združeno kraljestvo Oxford: SVP delavnica, povežite se z Jeram na jeramjoe@gmail.com ali po 

telefonu 020-8551 3979 

❖  Združeno kraljestvo Liverpool: AVP delavnica, 24-25 October 2016, povežite se s Hem 

na 99sairam@vibrionics.org 

❖  Indija Puttaparthi: AVP delavnica, 17-20 November 2016, povežite se z Hem 

na 99sairam@vibrionics.org 

❖ Poljska Wroclaw: Narodni osvežilni seminar 25-26 marec 2017, povežite se z Dariusz 

na wibronika@op.pl 

❖  Združeno kraljestvo Oxford: SVP delavnica, 7-9 oktober 2016, povežite se z 

Jeram na jeramjoe@gmail.com ali po telefonu na 020-8551 3979 

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

Dodatek

Postavili smo ‘Broadcasting Network = mrežo pošiljanja’ 

Že nekaj let koordinatorka za ZDA/Kanado 01339 spodbuja starejše zdravilce, ki niso opravljali seve zaradi 
pomanjkanja bolnikov, pred leti pa so dobili strojček ‘Sai Ram Healing Vibration Potentiser (SRHVP). 
Februarja 2016 je sedela v dvorani za daršan, ko se ji je pojavila misel, kako bi združila te starejše 
zdravilce (SVPs) z mlajšimi zdravilci (JVPs), ki imajo zelo bolne paciente v zelo oddaljenih krajih ali pa v 
bolnišnicah. Do zdaj je bil edini način za zdravljenje teh bolnikov pošiljanje vibro zdravil po pošti ali pa 
niso imeli možnosti zdravljenja. Spoznala je, da je prišla misel od Swamija, zato je kmalu videla ta veliki 
potencial za širjenje Vibrionike. Na ta način bi zdravilci s strojčki SRHVP imeli dodatno priložnost, da 
služijo s pošiljanjem zdravil bolnikom, katere bi k njim usmerili mlajši zdravilci. 

Za lažje delovanje te iniciative so zadolžili starejšega zdravilca SVP 02877…ZDA kot vodjo te mreže. 19 julija 
2016, ob posebni priložnosti Guru Poornime, so vzpostavili to mrežo (Broadcasting Network) skupaj s 16 
prostovoljci, ki imajo strojček. Glavna naloga tega omrežnega vodje je ta, da poveže vsakega mlajšega 
zdravilca (JVP), ki potrebuje zdravila za svojega bolnika, s starejšim zdravilcem in spremlja napredek tega 
zdravljenja. Delo poteka takole: mlajši zdravilec dobi od bolnika stvar za ‘pričo = witness’, ki je lahko 
fotografija bolnika (ali koder las). Potem ko se posvetuje z vodjem, pošlje to stvar starejšemu zdravilcu 
skupaj z zdravstvenimi podatki in stanjem bolnika. Starejši zdravilec presname to sliko v primerni velikosti 
in kvaliteti na fotografski papir in pripravi ‘recept’ za bolnika. Nato določi pravilno zdravilo in ga da v 
tunelček za vzorec pri 200C potenci. ‘Pričo’ da v tunelček za zdravilo v potenciometer in začne se 
pošijanje z molitvijo od srca. Mlajši zdravilec se poveže z bolnikom ali njegovo družino vsaka  2-3 dni, da 
spremlja stanje bolnika in posreduje podatke strejšemu zdravilcu, ki primerno uravnava zdravljenje.  

Prvi mesec so na ta način zdravili 14 bolnikov, do zdaj z dobrimi izidi, čeprav je ta napoved neuradnoa in  
prekmalu. Hvaležni smo Saiju za to dobro idejo in za več priložnosti, ki jih pošiljanj zdravil daje 
zdravilcem, da služijo več bolnikom. 

Om Sai Ram! 

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