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Z mize Dr Jit K Aggarwala  

Dragi zdravilci 

Danes praznujemo 91 rojstni dan naše ljubljene Matere Sai. Tukaj v Prashanti Nilayamu, je zrak poln 
navdušenja in gorečnosti za praznovanje – to je zares najčudovitejši kraj bivanja v tem času. Za tiste 
izmed vas, ki ste drugod, vemo, da ste v duhu tukaj in boste dobro praznovali, kjerkoli ste. Pošiljam vam 
prisrčne želje na ta Swamijev rojstni dan. Naša srca greje misel, da je toliko ljubezni do Saija po vsem 
svetu in da ima tudi Vibrionika majhno vlogo v njegovem poslanstvu. 

14 novembra je bil svetovni dan Diabetesa. Ta dan ima namen, da širi zavedanje o naraščajoči 
nevarnosti, ki jo diabetes predstavlja za svetovno družbo. Okoli 9 odstotkov odraslih od 20-79 let imajo   
diabetes, ne da bi šteli enega izmed dveh odraslih, ki še nimajo te diagnoze! Medtem ko alopatska 
zdravila pomagajo nadzorovati  diabetes, imamo mi nekaj čudovitih primerov popolne ozdravitve z 
vibrioniko! Zato smo se osredotočili na diabetes v primerih zdravljenja in v dodatku teh novic. Nekateri 
primeri so izredni, čeprav mi zdravilci vemo, da z vibrioniko in božjo milostjo ni nič nemogoče! Če imate 
tudi vi dobro izkušnjo z zdravljenjem diabetesa, nam prosim pošljite primere in komentarje, da jih 
prihodnjoč objavimo. 

Vse tri novosti v tem letu se dobro razvijajo, po Saijevi milosti.  

1. Program mentorstva smo dobro sprejeli in se odvija na veliko. Podpora novim zdravilcem je zelo 
učinkovita. Če ste aktivni zdravilec, ki redno poroča in bi želeli postati prostovoljen mentor, nam pišite. Če 
ste novi zdravilec in še ne izkušeni in bi se radi naučili več, ste dobrodošli, da se prijavite v ta program. 

2. Lokalna srečanja zdravilcev v različnih krajih (Indija, Italija, Združeno kraljestvo, ZDA) ali po skajpu so v 
veliko pomoč zdravilcem. Odzivi in obiski so spodbudni. Ta srečanja bodrijo vsakogar, izmenjava izkušenj 
je koristna – nikoli nismo prestari ali preveč modri, da se učimo od drugih. 

3. Mreža pošiljanja zdravil tudi deluje dobro, čeprav je še v začetni fazi in ima odlične izide. Pred kratkim 
sem tudi jaz imel osebno izkušnjo s tem, ko sem imel močno gripo in  sem bil preslab, da bi si pripravil 
svoje zdravilo. Zato bom v prihodnje pozival vse tiste starejše zdravilce vibrionike s strojčkom Sai Ram, 
da se prijavijo v ta program, da lahko pošiljamo več zdravil več ljudem, ki si ne morejo fizično priskrbeti ali 
ali pa vzeti zdravila. Od omrežnega menedžerja sprejemamo spodbuden odziv in 18 prijavljenih 
zdravilcev (v ZDA), ki že 4 mesece učinkovito pošiljajo ta zdravila na daljavo. 

Še enkrat želim srečen rojstni dan božanstvu v vseh nas. 

Z ljubeznijo služimo Saiju 

Jit K Aggarwal 
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 Primeri uporabe kombov 

1. Multipli zlomi, poškodbe glave in travma 00512...Slovenija 

21 novembra 2014 so pripeljali 21-letnega moškega v mariborsko univerzitetno bolnišnico v Sloveniji po  
avtomobilski nesreči. Bil je v nezavestnem stanju in je imel travmo zaradi resnih poškodb, ki so povzročile 
subduralni hematom, možganski edem in večkratni zlom kosti obraza ter spodnjega dela lobanje. Glavna 
sestra v bolnišnici je poklicala zdravilko za nujno pomoč. Že pol ure po prihodu v bolnišnico je začela 
pošiljati vibracije. Naslednji dan so obvestili zdravilko o mnenju zdravnikov, da bo bolnik samo vegetiral, 
če bo preživel. Zdravilka pa je bila prepričana, da bo fant ozdravel in je nadaljevala s terapijo. Takrat je bil 
na oddelku za intenzivno nego, kjer je ostal še cel mesec.  

21 nov 2014 je poslala te kombe: (Opomba: celotno terapijo je dobival s pošiljanjem) 

#1. CC10.1 Emergencies...OD eno uro. Naslednje 4 dni je pošiljala zdravilo TDS in ga znižala na OD v 
naslednjih 10 dneh (20 minut vsako dozo).  

#2. CC20.7 Fractures + CC21.1 Skin tonic...TDS 

1 decembra je spremenila  kombo #2:  
#3. CC9.2 Infections acute + #2...TDS 

Potem ko je bil 3 tedne v umetni komi (za zaščito možganov), so 14 decembra zdravniki opazili začetni 
znake izboljšanja; bolnik se je začel odzivati na bolečino. Čez en teden je odprl oči in premaknil prste. 
Prestavili so ga v oddelek za nevro kirurgijo. Naslednji mesec je bil hiter napredek, saj se je začelo gibati 
več delov telesa. Tretji teden, januarja 2015 je že lahko pisal, požiral in celo jedel trdno hrano!   

1 februarja je zdravilka zamenjala zdravilo #3 z naslednjim kombom : 
#4. CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC20.7 
Fractures…BD 

9 februarja so bolnika prepeljali za 3 tedne v center za rehabilitacijo v Ljubljani. Kmalu je lahko govoril, 
sedel, si umival zobe in samostojno jedel, vse v času 3 tednov. Oporo za vrat so odstranili prvi teden v 
marcu in po enem tednu so operirali nogo. V začetku aprila je že postal delno samostojen in je naredil 
prve korake ob pomoči, potem pa tudi sam. Izboljšali so se moč v roki, govor in spomin, da je lahko 
sodeloval v pogovoru. Junija je že bolj stabilno hodil, bil je le še malo omotičen. 

24 junija je zdravilka spremenila zdravilo #4 v naslednje: 
#5. CC3.7 Circulation + CC17.3 Brain & Memory tonic…BD 

30 junija je prenehal jemati alopatska zdravila in obiskoval zdravilko vsak teden. V naslednjih 2 mesecih 
se je več ukvarjal s fizično dejavnostjo, tako da je hodil in delal vaje. V sredini septembra je že lahko hodil 
brez pomoči po stopnicah, čeprav še z nekaj omotice. S palicami je prehodil 4 km. 

2 marca 2016 je namesto #5 dobil novi kombo: 
#6. CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.3 Epilepsy…BD 

17 julija je bolnik povedal, da je lahko dvakrat tedensko tekel 4 km na šolskem igrišču. Govoril je 
normalno in bil dobro razpoložen, vsadili so mu sprednje zobe. Ko ga je zdravilka vprašala, kaj misli o 
svojem zdravljenju, je odločno odgovoril, da še ni končano!  

4 avgusta je nadomestila zdravilo #6 z naslednjimi :  
#7. NM25 Shock + NM104 Tops + NM109 Vision + BR18 Circulation + BR19 Ear + SM9 Lack of 
Confidence + SR264 Silicea + SR449 Wild Rose + SR450 Willow + SR465 CN2: Optic…BD 

V pogovoru 1 novembra je mladenič potrdil, da je v dobri fizični kondiciji; lahko je hodil, tekel in kolesaril. 
Vendar pa se je bal višine, na primer v dvigalu, v hoji čez most in v hrib. Pred enim tednom se je vključil v 
zavod, kjer okreva s skupino ljudi, ki so v podobnem stanju. Ni še začel študirati. Še nadalje jemlje 
zdravila #7. 

Izjava bolnikove matere:  
Po več kot 18 mesecih lahko rečem, da se je sin vrnil med nas in se lahko veselimo z njim. S pomočjo 
sorodnikov in prijateljev se zanima za okolico. Prihajajo na obisk, on pa hodi k njim. Zopet se je začel 
učiti; ve, da ne more delati vsega tako kot prej, ima pa močno voljo, potrpežljivost in optimizem. Zelo smo 
hvaležni zdravilki 00512, ki je ostala v stiku z našim sinom od prvega dne po nesreči; ves čas mu je 
pošiljala zdravila in uravnavala njegovo življenjsko energijo, da jo je naš sin lahko sprejel. Močno 
verjamem, da je vibracijsko zdravljenje rešilo njegovo življenje. Še enkrat hvala! Zaradi te izkušnje bomo z 
vami ostali povezani za vedno preko vesoljne energije. 
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Opomba urednika: 
Dva glavna dejavnika sta odgovorna za to čudežno ozdravitev : močna odločitev bolnika, da preživi in 
postane normalen ter zdravilkina neomajna vera, da lahko to dosežemo z vibracijami. 

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

2. Akutna ‘myeloid’ levkemija 00512...Slovenija  

48-leni moški je imel diagnozo akutne ‘myeloid’ levkemije decembra 2015. Že dve leti je imel povečane 
limfne nodule v vratu. Leta 2013 je otekla limfna žleza na desni strani vratu. V začetku leta 2015 se je 
oteklina ponovila v isti žlezi in je bila večja kot prej, kar so pokazali diagnostični pregledi. Poleg tega je 
imel znake nočnega potenja, hladno tresenje, zamašen nos in ‘xerostomio’ (suha usta). Diagnoza je 
odkrila ‘sialadenitis’ (vnetje žlez slinavk) na levi strani, toda otekanje na obeh straneh vratu se je 
zmanjšalo z alopatskimi zdravili.   

Decembra 2015 je že tretjič dobil oteklo limfno žlezo na desni strani. Ugotovili so tudi ‘sialadenitis’, enako 
kot že pred tem. Zdravniki so sumili, da je ta oteklina resnejša, zato je bila potrebna podrobna analiza. 
Vzeli so periferni krvni vzorec, ki je pokazal 28% monocitov (normalno število je 2 do 8%) in 6% ‘blast’ 
celic (moralo bi biti nič). To je pomenilo kronično ‘mielomonocitično’ levkemijo, zato je dobil alopatska 
zdravila. Kmalu so potrdili, da je imel akutno ‘mieloidno’ levkemijo. S kemoterapijo so začeli 17 decembra 
in nadaljevali do sredine februarja 2016, vmes je bil kratek odmor. Potem so zdravniki načrtovali 
transplantacijo kostnega mozga, za kar so potrebovali primernega darovalca. Ugotovili so, da lahko 
njegova sestra daruje primeren kostni mozeg. Na žalost je bolnik imel nesrečo in si zlomil vratno 
kost ‘collarbone’, zato so transplantacijo prestavili za pozneje.  27 februarja je bolnik srečal zdravilko, ki je 
svetovala spremembo načina življenja in prehrane. Predlagala je tudi vadbo meditacije. Bolnik se ni 
odločil za operacijo, ampak za vibracijsko zdravljenje. 

6 marca mu je zdravilka dala:  

#1. NM2 Blood + NM96 Scar Tissue + SM13 Cancer + SM41 Uplift + SR264 Silicea + SR507 
Lymphatic Organ + SR509 Marrow...TDS for 10 weeks. 

#2. NM6 Calming + NM12 Combination-12 + NM25 Shock + NM45 Atomic Radiation + NM83 Grief + 
NM90 Nutrition + BR17 Male + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SM9 Lack of 
Confidence + SM14 Chemical Poison + SM26 Immunity + SR360 VIBGYOR + SR450 Willow + 
SR494 Haemoglobin + SR504 Liver + SR505 Lung + SR532 Sympathetic Nervous System...BD for 
10 tednovs. 

Po 4 dneh je bilo število monocitov v krvi 11%. Tri tedne po začetku zdravljenja se je to število zmanjšalo 
na to 5.05%. Bil je vesel, ko je dobil ugodne izide iz laboratorija v mesecu maju, tudi normalno število 
CBC. Zdravniki niso mogli verjeti, kako je nastopila ozdravitev. Zato so še enkrat pregledali kostni mozeg 
in potrdili, da so vse vrednosti normalne. Bil je srečen in se je dobro počutil. 

17 maja je prekinil zdravili  #1 in #2. 

Da bi se obnovilo celotno zdravje, je še dobil:  
#3. NM6 Calming + BR23 Skeletal + SM24 Glandular + SM41 Uplift + SR504 Liver + SR509 Marrow + 
SR529 Spleen + SR532 Sympathetic Nervous System...BD za 4 tedne.  

Bolnik ohranja stik z zdravilko. Ko je prišel nazadnje 14 nov 2016, je bil zdrav. Ponovno se je zahvalil za 
vibracijsko terapijo in zdravilki, ki mu je pomagala odstraniti vse znake in ga vodila do ozdravitve. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
3. Napad ‘Aphids’/rastlinskih uši 00512...Slovenija  

Spomladi 2013 je okoli 70 jablan v zdravilkinem sadovnjaku dobilo uši na listih. Za zdravljenje tolikih 
dreves se je odločila za ‘broadcasting’ – pošiljanje zdravila s strojčkom SRHVP. Zato je nabrala nekaj 
majhnih prizadetih listov in jih dala v vrečko, ki jo je uporabila za ‘pričo’ (witness). 

V režo za kartico je dala: 
SR315 Staphysagria...neprekinjeno 

S ‘pričo’ v tunelčku za zdravilo ga je začela pošiljati na potenci 200C. Že drugi dan so se mušice začele 
spreminjati v bel prah. Po 3 dneh je bel prah padel z vseh listov na tla. Zato je prekinila pošiljanje zdravila. 
Mušice se niso več pojavile. Poleg tega je uporabila isto zdravilo za vrtnice z odličnim izidom. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. Diabetes, tresavica, visok krvni pritisk, delna izguba sluha 03535...ZDA  

Starejši moški, 76 let, je prosil za pomoč pri dolgotrajnih težavah. Leta 1984 je njegov sin umrl v prometni 
nesreči. Bolečina zaradi izgube odraslega otroka je bila pretežka in njegovo čustveno stanje je začelo 
vplivati na telo. Dve leti po nesreči je dobil diagnozo ‘diabetes mellitus’. Imel ga je že dalj časa. Zdravljenje 
so začeli z ustnim zdravilom (metformin) in po 10 letih je dobil inzulinske injekcije. Inzulin so morali 
postopno zviševati, ker so se mu dvigovale ravni sladkorja. V preteklih 3 letih je jemal 60 enot dnevno. 
Tudi s temi zdravili je pred obrokom imel raven sladkorja 140 in po obroku 190 mg/dL. 

Bolnik je tudi imel pekočo bolečino v stopalih zaradi periferne nevropatije, ki na splošno spremlja 
diabetes. Tudi za to je imel alopatsko zdravilo že 3 leta.  

Poleg tega je imel še bolezen koronarne arterije (Coronary Artery Disease - CAD), za katere so mu 
vstavili dva vložka (stent) pred 6 leti. Jemal je tudi alopatska zdravila za preventivo in za normalni krvni 
pritisk. 

Pred 6 meseci je opazil znake, podobne Parkinsonovi bolezni in se je tresel, kadar je počival. Verjeten 
vzrok za tresenje je bila stalna periferna nevropatija. Tresenje rok je bilo močno v dlaneh in to ga je stalno 
motilo, tudi med spanjem. V desni nogi in jeziku je občutil lažje znake, a to je vplivalo na njegov govor. 
Tudi za to stanje je jemal alopatska zdravila, ki pa niso pomagala.  

4 leta je slabše slišal na obe ušesi. V preteklosti je bil poklicno izpostavljen hrupu mehanskih strojev, kar 
je gotovo bil vzrok za slabši sluh. Drugi vzrok je morda deden, ker sta tudi starša v starosti slabše slišala. 
Za to ni imel terapije. 

Zdravilcu je povedal, da so se vsi njegovi problemi začeli z diabetesom. Ker je rekel, da so vsi drugi znaki 
znosni, se je zdravljenje najprej začelo proti diabetesu. 

11 decembra 2015 je dobil ta kombo: 
#1. CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…TDS v vodi. 

Dva meseca je jemal te vibracije skupaj z alopatskimi zdravili. Ker je vsak dan nadzoroval krvni sladkor, 
ga je pred obroki imel vedno pod 110 mg/dL. Zato je zmanjšal dozo inzulina od 60 enot na 30 
dnevno. Znaki nevropatije so se izboljšali le za 10%. 

Ta dober napredek s krvnim sladkorjem je bil spodbuden znak za začetek zdravljenja tresenja, CAD in 
izgube sluha. 

20 februarja 2016 je dobil: 
#2. CC3.5 Arteriosclerosis + CC5.2 Deafness + CC18.4 Paralysis + CC18.6 Parkinson’s disease + 
#1…TDS v vodi 

V 2 mesecih se je pomembno izboljšalo tresenje : za 40% na jeziku, 90% v roki 100% v nogi. Potem ni 
vzel zdravila skoraj 2 meseca. Junija ni imel več tresenja v roki in na jeziku se je zmanjšalo za 75%.  
Bolnik je dobil strah pred hojo, ker je enkrat padel zaradi tresenja v nogi. Ker je to tresenje prenehalo, je 
želel odstraniti svoj strah in zopet redno hoditi. Hotel je izboljšati tudi svoj spomin, zato so dodali še nekaj 
zdravil. 

10 junija je dobil: 
#3. CC3.4 Heart emergencies + CC10.1 Emergencies + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 
Brain & Memory tonic + CC18.2 Alzheimer’s disease + #2…TDS vvodi 

Oktobra 2016 je bilo vse v redu. Redno hodi in normalno govori. Njegov krvni sladkor je pod 110 in 150 
mg/dL. Tudi sliši dobro. Zaradi izboljšanja diabetesa in drugih zapletov zdaj ne jemlje več zdravil in injekcij 
inzulina! Svetovali so mu, da nadaljuje s kombom #3 še dalj časa. 

Zdravilec razlaga:  
Bolnik trenutno dela celo ‘sirshasano’ (stojo na glavi)! Njegov način življenja se je povrnil v čas aktivnih 
dni – iz prejšnjega  skoraj ležečega stanja. Zaradi hudih tresljajev v roki je pred tem nekdo moral trdno 
držati njegovo roko, da je ustavil nehotene gibe. Blago tresenje jezika ni več opazno in lahko govori brez 
težav. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Diabetes, visoki pritisk 03535...ZDA  

60-letna ženska ima diabetes mellitus in visoki krvni pritisk že 15 let. Kronični stres in napetost so pripisali 
kot glavni vzrok za njeno stanje. Čeprav je jemala alopatska zdravila vse od začetka težav, je še vedno 
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imela krvni sladkor 190 in 250 mg/dL, krvni pritisk  pa je bil 180/100. Počutila se je pogosto omotično in ni 
mogla učinkovito opravljati svojega vsakdanjega dela. V dlaneh in stopalih je čutila bolečino in pekoče 
draženje že skoraj 10 let. 

V času pogovora 5 decembra 2015 je jemala naslednja zdravila : Gemer DS-2mg, BD za diabetes in 
Telmikind 40mg & Metolex 50mg OD za krvni pritisk. 

Dali so ji: 
CC3.3 High Blood Pressure + CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS v vodi. 

Bolnica je še naprej jemala alopatska zdravila. Po enem mesecu je bilo nekaj napredka v krvnem 
sladkorju, krvni pritisk pa je bil še vedno visok pri ~170/95. Čez en mesec je bil še pomemben napredek, 
ker se je sladkor pred obrokom in po njem znižal na 90 in 140 mg/dLt. Tudi omotica se je občutno znižala. 
Poleg tega je bilo tudi olajšanje bolečin in pekočega občutka za 60% v dlaneh in stopalih. Po nasvetu 
zdravilca je šla bolnica k zdravniku, ki je za polovico znižal dozo Gemer DS-1mg. Tudi krvni pritisk se je 
nižal na okoli ~160/90.  

Čez 4 mesece, junija 2016, je imela normalne ravni sladkorja (80 in 140 mg/dL), krvni pritisk pa je bil 
~145/90. Zdravnik, ki jo je spremljal zadnjih 10 let, je bil zelo začuden ob tem izidu. Zopet je znižal 
dozo zdravila Gemer DS-1mg na OD. Prenehala je tudi jemati Metolex za krvni pritisk. Omotica in pekoča 
bolečine so se znižale za 100%. Bolnica se je počutila močno, zopet je opravljala svoje delo in celo 
sodelovala v služenju za okolje. Zato so tudi vibro zdravila znižali na BD. 

Oktobra je bil krvni sladkor v normalni višini in tudi krvni pritisk je bil 130/80. Zato bolnica pričakuje , da bo 
njen zdravnik prekinil vsa zdravila. Nobena njena težava se ni povrnila. Včasih poje nekaj sladkega in 
nosi s seboj čokolado, če bi se slučajno pojavilo premalo sladkorja. Vibro zdravila še redno jemlje. Ker je 
zelo zadovoljna zaradi ozdravitve, je poslala k zdravilcu še 2 bolnika.  

Izjava bolnice  
Hvala vam za vibro zdravila. Delovala so čudežno in znižala moj diabetes ter krvni pritisk. Nimam dovolj 
besed, da bi izrazila svojo hvaležnost  Bogu za to božansko zdravilo. Zdaj se počutim srečnejša in zdrava 
brez skrbi, ki so me mučile zadnjih 10 let. Naj Bog blagoslovi vso vašo družino. 

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

6. Diabetes, diabetične rane, bolečine v hrbtu 03516...Kanada  

15 januarja  2015 je 40-letni moški prosil za zdravljenje diabetesa - tip-2, diabetičnih ran in bolečin v 
hrbtu. Njegov krvni sladkor je bil tako visok v preteklih 3 letih (~12mmol/L), da je vsak dan potreboval 
inzulinske injekcije in nizko dozo Metformina. Tri leta je imel tudi odprte okrogle rane na desni golenici. 
Rane so bile občutljive ob robu, vendar jih še ni zdravil. 

Pozimi 2014 je padel na ledu in si nalomil trtico. Imel je veliko bolečin in je težko delal. Dnevno je jemal 
tablete proti bolečinam, vsak teden pa je imel fizioterapijo, kar je malo olajšelo stanje. Po teži je imel okoli 
7 kg prevečt (15 funtov). Zdravilec je videl, da bolnik ni imel zdravega načina življenja in to je tudi 
prispevalo k slabemu zdravju. Dali so mu : 

Za diabetes, nalomljeno trtico in preveliko težo: 
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC6.2 Hypothyroid + CC6.3 Diabetes + CC13.1 Kidney & Bladder tonic 
+ CC17.3 Brain & Memory tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.7 Fractures...TDS 

Za rane: 
#2. CC3.1 Heart tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.5 Dry Sores 
+ CC21.6 Eczema + CC21.11 Wounds & Abrasions...TDS 

#3. CC21.5 Dry Sores + CC21.6 Eczema + CC21.11 Wounds & Abrasions, 5 kroglic raztopiti v 200ml 
extra deviškega  olivnega olja in vsak dan namazati ranice. 

Po 2 tednih se je sladkor znižal na 9mmol/L in v drugih 2 tednih na 7mmol/L. Bolnik je začel vsak dan 
telovaditi in jedel je manj škroba ter več vlaknin. Po enem mesecu jemanja komba #1 se je dobro počutil, 
bolečine v hrbtenici so 100% prenehale. Še vedno je jemal tablete proti bolečinam in hodil na fizioterapijo. 
Njegove rane so se popolnoma zacelile po 2 mesecih jemanja komba #2, saj ni jemal drugih zdravil. Ob 
koncu marca se je njegov krvni sladkor ustalil na ravni 6mmol/L. 15 aprila je njegov specialist za diabetes 
ukinil injekcije in znižal dozo Metformina.  
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Ob zadnjem srečanju februarja 2016 bolnik ni imel inzulina niti tablet za bolečine, samo nizko dozo 
Metformina in jemal je komba #1 & #2  OD za vzdrževanje stanja. Bolnik je izrazil hvaležnost zdravilcu za 
vibro zdravila, ljubezen in potrpežljivost. Fizično se je dobro počutil in zanj je bilo pomembno, da se mu je 
postopoma vračalo samo zaupanje. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Diabetes, kronični kašelj...UK 02799...Združeno kraljestvo - UK  

70-letna ženska je že 2 leti neprestano imela suh kašelj. Večkrat so ji dali antibiotike, ki so začasno 
pomagali. Pred 7 leti je postala nenadoma omotična in odkrili so visoki krvni sladkor. Zdravnik ji je takoj 
dal inzulin. Že več kot 15 let je imela visok krvni tlak in holesterol, zato je imela alopatska zdravila.   

Bolnica je bila skrbna glede diabetesa. Jedla je zdravo hrano in nikoli preveč. Ves čas je uživala zdravilne 
liste ‘neem’ (margosa) v prahu. Redno je začela delati vaje za srce in jogo. Jemala je inzulinske injekcije, 
40 enot zjutraj in 20 zvečer. Ustno pa je jemala še Metformin 500mg in Gliclazide 80mg, oba BD. Kljub 
vsem zdravilom je njen krvni sladkor ostal visok na ravni 8-9mmol/L (6mmol/L ali nižje je normalno). 

Zaradi injekcije je bila v stresu, ker jo je to bolelo. Čeprav je želela zdraviti diabetes, jo je mučil stalni 
kašelj, zato je najprej želela to stanje zdraviti. 

13 maja 2014 je dobila naslednji kombo: 

Za kroničen kašelj: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 
Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…QDS 

Po 2 mesecih, 17 julija se je kašelj olajšal za 50%. Kombo  #1 so znižali na TDS in dali še: 

Za Diabetes: 
#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic 
+ CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS 

Po 3 tednih se je kašelj izboljšal za 95% in so dozo znižali na BD. Ker je manj kašljala, je bolnica dobila 
močno zaupanje v vibrioniko in je skrbno jemala kombo #2 ter verjela, da se bo tudi sladkor znižal. Ob 
koncu marca 2015 je zdravnik opazil, da je bil njen krvni sladkor normalen; zato je ukinil jutranji inzulin. Po 
2 tednih,  16 aprila ‘15, je ukinil tudi večerno dozo. Bolnica ni imela več injekcij, samo ustna zdravila. 
Farmacevt in njen zdravnik sta se čudila, ker še nista imela bolnika, ki bi prenehal jemati inzulinske 
injekcije. Njena družina je praznovala to spremembo!  

15 November 2016 je bil njen sladkor normalen in 19 mesecev ni imela injekcij. Še naprej jemlje 
kombo #1 BD in kombo #2 TDS. Jemlje še tudi ustna alopatska zdravila za diabetes. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Kronične bolečine v kolenih 02899...UK-Združeno kraljestvo  

58-letni moški je prišel k zdravilcu 2 maja 2014. Pred okoli 11 leti je imel bolečine v križu, ki jih je ozdravil 
s pomočjo Reiki terapije. Pred nekaj leti so mu odstranili benigno bulo iz desnega kolena in to je morda 
pospešilo bolečino v sklepu. Zadnja 3 leta je dobival akutne bolečine v obeh kolenih tudi po kratkem 
sprehodu. Mislil je, da je to začetna stopnja artritisa. Osebni zdravnik mu je svetoval zdravila paracetamol 
in ibuprofen, ki jih je jemal ob hudih bolečinah. 

Dali so mu: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis...TDS 

Šele 9 maja je začel jemati ta kombo. Prva dva dni je bolnik imel drugi tip  ‘pullouta’ v obliki blage diareje. 
Po 10 dneh je imel ob kratki hoji 25% manj bolečine in več energije. Po enem mesecu je sporočil, da se je 
bolečina  občutno znižala za 75% in je lahko prehodil daljšo razdaljo brez bolečin. Čez 4 nadaljnje 
mesece je bila bolečina 100% ozdravljena. Bolnik je jemal zdravilo TDS še dva meseca. January 2015 je 
začel zniževati dozo : 2 meseca BD, potem 2 meseca OD in še 6 tednov OW. V tem času ni imel nobenih 
bolečin v kolenih in je prenehal jemati kombo oktobra 2015. Ves čas tudi ni jemal alopatskih zdravil. 

Januarja 2016 je zopet jemal zdravilo OD, ker je imel nekaj bolečin pri naporni dejavnosti v mrzlem 
vremenu. Bolečina je prenehala že po eni dozi. Zadovoljen je s terapijo in počutil se je 100% bolje, ko se 
je nazadnje oglasil februarja 2016. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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9. Hipotiroidizem in neredna menstruacija 11570...Indija  

35-letna ženska je imela hpotiroidizem dveleti in pol. Jemala je thyroxine 50 mcg, a ji to zdravilo ni 
pomagalo. Bila je utrujena, zmedena in ni mogla normalno delati. Že eno leto je imela neredno 
menstruacijo, ki se je pojavila z zamudo 7-10 dni. Tudi alopatska zdravila niso pomagala. K zdravilcu je 
prišla 16 julija 2015. Dali so ji naslednja vibro zdravila: 

Za hipotiroidizem: 
#1. CC6.2 Hypothyroid…TDS 

Za neredno menstruacijo: 
#2. CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS 

Prva naslednja menstruacija je bila samo nekaj dni pozna, to je bil delni napredek. 10 septembra je 
sporočila, da je bila menstruacija pravočasna. Zato so kombo #2 znižali na BD in novembra 2015 še na 
OD. 25 decembra 2015 so kombo #2  ukinili zaradi 100% izboljšanja.  

Bolnica je še naprej jemala thyroxine 50 mcg skupaj z vibro zdravilom. Pregled ščitnice je pokazal 
izboljšanje, zato je zdravnik znižal dozo thyroxina na 25 mcg. Pozneje so ji svetovali, da preneha jemati 
thyroxine in ima še en test krvi po 3 mesecih. Thyroxine je prenehala jemati 1 aprila 2016, a je še neprej 
jemala kombo #1. 13 junija 2016 je test krvi pokazal TSH (thyroid-stimulating hormone) normalen. Bolnica 
jemlje še naprej kombo #1 TDS. 

Srečna je, ker ima boljšo energijo in menstruacija je je bila redna še junija 2016. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Preveč kisline, slaba prebava, glavobol in nespečnost 02840...Indija  

28-letna ženska je imela težave že 2 leti. V službi je delala podnevi in ponoči v istem tednu. Jemala je 
antacide, ki so delno pomagali za nekaj časa. Zato se je odločila za  vibrioniko in prenehala jemati 
antacide. 

24 junija 2013 so ji dali: 
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC15.6 Sleep disorders…6TD 

Po 5 tednih se je kislina zmanjšala za 50%, prebava je bila boljša za 60%, glavobol in nespečnost za 
30%. Doziranje so znižali na TDS. Po nadaljnjih 4 tednih je bilo za 90% manj kisline, za 100% sta se 
izboljšala prebava in glavobol in nespečnost za 80%. Doziranje so zopet znižali na OD za en mesec.  25 
septembra 2013 je bolnica sporočila, da so vse težave prenehale. Decembra je zdravilka bila na njeni 
poroki in ženska je bila zdrava. Marca 2016 je imela včasih še preveč kisline, zato je vzela to zdravilo 
vsakih 10 minut v eni uri in olajšanje je nastopilo že v pol ure. Ženska si zdaj ustvarja dom, ima zdravo 
prehrano in zdrav način življenja. 

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

 Profili zdravilcev  

Zdravilka 00512...Slovenija je po poklicu glavna medicinska sestra. V mladosti je sledila svoji intuiciji in poklicu 
v zdravstvu. Imela je priložnost, da je odprla posvetovalnico za zasvojence in 
pomoč otrokom ter odraslim, da bi spremenili svoj način življenja. Leta 1991 je v 
Sloveniji ustanovila makrobiotično organizacijo in jo je vodila do leta 1997. 
Ustanovila je tudi skupino za biodinamično kmetovanje. Njen cilj je bil ustvariti 
zdravo življenjsko okolje za bodoče generacije. 

Oktobra 1996, preden je vedela za Sathya Sai Babo in njegovo poslanstvo, je 
kot darilo dobila potovanje v Indijo. Ko je vprašala darovalca, zakaj in kam naj 
gre v Indijo in koga bo obiskala, je dobila odgovor, naj gre v Puttaparthi in : “Boš 
že videla.” Neka ženska ji je poiskala hotelsko sobo in ji pokazala pot v ašram. 
Počutila se je zapuščeno in je razočarano jokala. Takrat je slišala notranji glas : 
“Naj bo živi tempelj tvoj cilj, ker ves svet išče pot tja.” Še vedno ni razumela, 
ampak ta glas jo je opogumil, da je spremljala dnevni red v ašramu. Marljivo je 

iskala resnico in osebno zdravljenje. Čez čas se je popolnoma predala zunanji podobi Saija in notranji 
izkušnji Boga. 
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Preden se je vrnila v Slovenijo, po enem mesecu posta z vodo in nekaj sadja, je šla na večerjo s 3 
ženskami. Naslednje jutro je bila tako utrujena in bolna, da je težko vstala iz postelje. Ženske so jo vodile 
k Dr Aggarwalu, kjer je dobila svoje prvo vibro zdravilo. Na poti nazaj v hotel je padla in mimoidoči so 
rekli, da je mrtva. V tistem trenutku je doživela izkušnjo bližnje smrti (near death experience - NDE) in je 
videla svoje telo ležati na tleh. Ko se je zavedela, je občutila zdravljenje, ker so v njej zvenele besede : 
‘Baba, Baba, Baba’. Spoznala je, da je bila ozdravljena vseh bolezni in se je počutila zelo umirjeno. Sama 
pravi: “To je bil občutek novega rojstva”. Prepričana je bila, da je to izkušnjo dobila zaradi vibrionike. Zato 
se je takoj odločila, da se bo naučila ta sistem zdravljenja. Istega dne se je vrnila k Dr Aggarwalu za pouk 
o tem.  Dobila je strojček SRHVP, kartice in knjigo z opisom teh kartic. Naslednji dan je šla na letalo in se 
je vračala domov s polnim srcem hvaležnosti Sai Babi in Dr Aggarwalu, saj se je zavedala, da je dobila 
preprost način zdravljenja in veliko sevo. 

Ko je bila doma, se je odločila, da se po 30 letih medicinske službe upokoji predčasno, v starosti 50 let. 
Temeljito je proučila knjigo vibrionike. Ni znala angleško, ampak je čutila, da jo je Baba na svoj način 
vodil! 5 decembra 1996 je naredila svoje prvo vibro zdravilo. Brez strahu je poskusila zdraviti družinskega 
prijatelja zaradi akutne levkemije in videla je spodbudne izide. Bolnikova žena je prihajala po zdravila (v 
vodi) vsak tretji dan 3 mesece. Ker ni bilo izboljšanja, se je žena odločila poiskati drugo terapijo in je 
kmalu izgubila moža. 

Zdravilka je sprejela vse izide kot božjo voljo in se popolnoma posvetila vibrioniki. Njeno prepričanje je 
bilo tako močno, da je leta 1999 organizirala vibro seminar z Dr in gospo Aggarwal v Ljubljani in Mariboru. 
Spričevala je sprejelo 25 zdravilcev. Priskrbela je tudi prevod vibro knjige v slovenščino na svoje stroške 
(plačala je iz svoje pokojnine) v korist novih zdravilcev. Leta 2001 je dobila v dar seva pendulum, ki ga 
veliko uporablja in z njim ugotavlja skrite vzroke bolnikove bolezni  ali neravnovesja. 

Takole pravi : “Seva je zame božansko darilo in jo delim z vsemi ljudmi, ki pridejo k meni. Seva je moje 
življenje. Imam neomajno vero v samo zdravljenje z vibrioniko. Baba mi je dal sposobnost, da služim 
ljudem; to mi daje zadovoljstvo in radost.” 

Maja 2009 je šla v Oxford v Angliji in se je naučila uporabljati škatlo 108CC. Od takrat lahko zdravi veliko 
ljudi vsak dan. V 20 letih svojega delovanja je zdravila veliko bolezni z dobrim uspehom. Ne zdravi samo 
tistih, ki jo obiščejo, ampak tudi pošilja zdravila po pošti ali pa s strojčkom na daljavo (broadcasting). 

Rezultati njenega dela so dobri; tukaj je nekaj primerov: 

Zdravilka je pomagala ženski  50 let, ki je imela bolečine v desni nogi in vnetje kolena že 4 mesece.  
Hodila je lahko samo z berglami. Po slikanju so zdravniki predlagali operacijo. Julija 2015 ji je zdravilka 
dala: CC3.7 Circulation + CC20.7 Fractures. Po 6 dneh sta bolečina in vnetje prenehala in ženska je 
hodila brez bergel. Operacija ni bila potrebna. Je ločena in njeni otroci so zelo zaposleni. Osamljenost je 
bil njen problem, ozdravila ga je z usmeritvijo k Bogu in z vibrioniko. 

V primeru 9-letne deklice je moral zobozdravnik izpuliti njene 3 prve gornje zobe. En zob je kmalu zrasel, 
druga dva pa ne po enem letu. Slikanje je pokazalo, da sta bila znotraj čeljusti. Zdravnik je predlagal 
operacijo, starši pa so se raje odločili za vibrioniko. Zdravilka ji je dala zdravilo junija 2015: NM6 Calming 
+ NM12 Combination-12 + NM67 Calcium + NM89 Mouth and Gum + NM90 Nutrition + NM104 Tops 
+ SM26 Immunity + SM38 Teeth + SR450 Willow + SR516 Pancreas + SR532 Sympathetic Nervous 
System + SR566 Fungi-Pathogenic. Po 8 tednih je prišla deklica pokazat oba zobka, ki sta začela rasti 
iz čeljusti.  

Leta 2013 je imela 32-letna ženska episiotomijo v času rojstva prvega otroka. Še čez dve leti in pol je 
imela močno bolečino v času spolnega odnosa. Priporočali so operacijo, ona pa se je raje odločila za  
alternativno zdravljenje. Aprila 2016 ji je zdravilka dala: CC8.5 Vagina & Cervix + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic. V manj kot 2 mesecih je bila ženska zdrava. 

Zdravila je tudi gorsko kobilo iz Bosne, staro 6 let. Že 9 mesecev je šepala in ni mogla teči. Oktobra 2015 
so ji dali zdravilo CC20.4 Muscles. Po 7 tednih je bila kobila zdrava in je srečno tekala z drugimi konji na 
gori. 

Zdravilka je navdušena zaradi učinka pošiljanja zdravil na daljavo posameznikom in skupinam, celo 
deželam in celinam. S strojčkom SRHVP je uspešno ozdravila celotno skupino zasvojenih z drogami v 
komuni Cenacolo na Hrvaškem. Leta 2013 je na ta način očistila uši s svojih jablan.  

Ker je prepričana o vse prisotnem božanstvu, o božanski enosti in povezanosti vsega življenja, razume 
življenje kot proces učenja in velik izziv. Kot učinkovito zdravljenje spodbuja pošiljanje subtilnih energij 
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zavesti, posebno čustev. Čustva hitreje dojemajo kakor misli. Verjame, da se zdravljenje enostavno zgodi, 
včasih že v trenutku. Pri delu jo spremljajo naslednja vodila, ki jih priporoča vsem zdravilcem: 

 Vedno častimo Boga in na pozabimo, da smo božanski. 

 Glej Eno v vsakem bitju. 

 Zavedajmo se, da je nujna transformacija kolektivne zavesti. 

 Oprostimo in bodimo hvaležni vsakomur in vsemu, ker vse izkušnje prispevajo za našo duhovno  
evolucijo, posebej težave pomagajo duši, da postane kot diamant. Oprostimo trikrat: tistemu, ki 
nas je prizadel, žalitvi in vsej preteklosti, ko se je zgodilo. Ne pozabimo oprostiti sami sebi. 

 Meditirajmo in vadimo Ho’oponopono, močno havajsko tehniko, ki pomaga resnično oprostiti. 
Zdravilka daje svojim bolnikom Ho’oponopono afirmacije ob prvem obisku. 

 Svetujmo bolnikom, da je močna vera v samo zdravljenje pomembna za njih in njihove družine. 

Zdravilkin moto: “Božanstvo je največja pomoč za sevo pri zdravljenju”. 

Njeni primeri : 
 Večkratni zlom, poškodbe glave in travma 
 Akutna ‘myeloid’ levkemija 
 Aphids/Napad rastlinskih uši  

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

 Kotiček za odgovore  

1. Vprašanje: Ali je bolj učinkovito, če damo v tunelček za zdravilo oboje – pramen las in sliko bolnika 
med pošiljanjem zdravila?  

    Odgovor: Ne, ni. Bolje je uporabiti eno ali drugo. Če uporabljate sliko, bi morala biti za celo telo, ki se z 
enim delom telesa dotika dotika dna tunelčka. Primer : če je na sliki oseba, ki stoji na travi, potem 
moramo izrezati travo ali pa upogniti sliko, tako se en del telesa dotika dna tunelčka.  

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

2. Vprašanje: Ko sem pripravil krvno nozodo v strojčku SRHVP, sem ugotovil, da sem pozabil odstraniti iz 
reže kartico za prejšnje zdravilo. Ali novo zdravilo vsebuje vibracije krvi in kartice ? Če je tako,  ali lahko 
dam bolniku to zdravilo? Ali je vzorec krvi postal okužen in potrebujem novi vzorec ? 

      Odgovor: Da, zelo verjetno ima zdravilo obe vibraciji. Ne priporočamo, da ga date bolniku. Poleg tega 
vzorec vsrka vibracijo iz kartice pri neznani potenci, zato je najbolje vzeti sveži vzorec krvi. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Vprašanje: Kako zdravimo poškodovane lase? 

 Odgovor: Tukaj uporabljamo dvojni način. Poleg ustnega zdravila CC11.2 Hair problems, uporabimo isto 
zdravilo za zunanji nanos. Dajte eno kapljico zdravila CC11.2 Hair problems v 200 ml vode,da naredite 
tonik za lase. S tem masirate lasišče vsako jutro in večer. To spodbuja krvni obtok, izloča odpadne snovi 
in daje lasem sijaj. Tonik je potrebno pretresti pred vsako uporabo. Ko ostane okoli 1/10th tonika, dodajte 
vodo do 200 ml in jo dobro pretresite in aktivirajte. 

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

4. Vprašanje: Moj bolnik je prišel 3 dni po piku komarja, ko sem mu dal CC9.2 Infections acute + CC10.1 
Emergencies + CC21.4 Stings & Bites, a ni pomagalo. Po 2 tednih se je pičeni del kože povečal  do 10 
cm v premeru s precej gnoja. Ali sem storil kaj narobe ? Prosim za nasvet. 

   Odgovor: Ker CC9.2 Infections acute deluje v glavnem na dihalne infekcije, ni bilo potrebno vključiti 
tega zdravila. Zdaj pa je nastala infekcija, kar dokazuje gnoj, bi morali dodati CC21.2 Skin infections. 
Poleg tega svetujemo CC9.3 Tropical diseases za širšo zaščito pred boleznimi v zvezi s komarji. Zato bi 
morali dati naslednji kombo: CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 Emergencies + CC21.2 Skin 
infections + CC21.4 Stings & Bites. Isti kombo uporabite tudi za zunanje nanašanje na prizadeti del 
kože.  

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

  5. Vprašanje: Ali so kakšna zdravila za pomoč duhovnim aspirantom na njihovi notranji poti k Bogu?  

 Odgovor: Večina prvih mešanic ‘Soham mixtures SM1 do SM10’ lahko pomaga duhovnim 
aspirantom. SM1 Removal of Entities pomaga pri psihičnem napadu, pri črni magiji ali 
neznanem/nerazložljivem strahu; odstrani negativno energijo, notranjo ali zunanjo. SM2 Divine 
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Protection dodamo SM1,  kadar smo v okolju, ki ogroža duhovno rast;  uporablja se tudi za dvig božanske 
ljubezni, modrosti in moči. SM3 Soul Cleansing vas dvigne iz nizkega stanja, osveži dušino energijo. SM4 
Stabilising uravnoveša čustveno, mentalno in duhovno stanje  ter spodbuja, kadar je težko. SM5 Peace & 
Love Alignment obnavlja energijo ljubezni, ko se človek počuti osamljen ali odrezan/odmaknjen od 
Boga. SM6 Stress odstrani napetost in naslednji SM7 Meditation pomaga za pozitivno naravnanost. SM9 
Lack of Confidence se sam razlaga. Končni SM10 Spiritual Upliftment služi za realizacijo notranje luči in 
vzamemo lahko samo eno dozo za napredek do polnega potenciala. Za tiste brez strojčka  SRHVP 
pomaga CC15.1 Mental & Emotional tonic, ker vsebuje več kartic SM. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++\ 
za rezanje zelenjave ali kladivu, ki zabije žebelj v steno. Ker nas je Gospod izbral kot svoje orodje, da 
delimo vibro zdravila, je že samo to velik blagoslov. To je nagrada za izvajanje seve. #2. Naša dolžnost je, 
da postanemo njegovo najboljše orodje. Da bi bili takšno orodje zdravljenja in najbolje pomagali bolnikom, 
je pomembno, da redno dobivamo povratne informacije bolnikov in tako lahko zdravila primerno 
spremenimo, ko je potrebno. Bolnike bi morali ljubeznivo spomniti na to. Če premišljeni bolnik izrazi 
zahvalo, bi jo morali sprejeti s ponižnostjo in jo v mislih poslati Gospodu (Lord), ker je On edini zdravilec. 

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



Božanske besede Mojstra zdravilca 

“Vsi ljudje, vsa živa bitja so celice božjega telesa. Njihov izvor, nadaljnji obstoj in napredek- vse je 
v Bogu, od Boga, za Boga. Posameznik je enota (a unit) v tej celoti (združenosti – unity). Ni drugih 
tujih bitij (aliens). Kadar eden zboli, vsi trpijo. Ko je eden srečen, si vsi delijo srečo. Vera v tako 
resnico je osnovna oprema, ki jo morajo pridobiti služitelji.”            

 …Sathya Sai Baba, “Oprema za služenje - Equipment for Service”, predavanje, 21 November 1986 
 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf  

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

“Preveč hrane škodi človeku. Če imamo okusno hrano ali nam jo ponudijo, je to vaba, da preveč 
pojemo. Zrak je povsod okoli nas, pa ga ne vdihnemo več, kakor ga potrebujemo. Jezero je polno 
vode, a pijemo le toliko, kolikor smo žejni. Preveč uživanja hrane je postalo družbeno zlo, modna 
navada. Želodec kliče : 'Dovolj,' a jezik hoče več in človek postane tarča bolezni. Trpi zaradi 
debelosti, visokega krvnega pritiska in diabetesa. Zmerna hrana je najboljše zdravilo, da 
preprečimo posvetno telesno življenje. Ne hitite v bolnišnico za vsako majhno stvar. Preveč 
zdravil tudi škodi. Dovolite naravi polno moč, da se bori z boleznijo in ozdravi telo. Bolj in bolj 
uveljavite principe naturopatije in nehajte tekati k zdravnikom.”                                            

               …Sathya Sai Baba, “Hrana in zdravje” predavanje, 21 September 1979 
                                         http://sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf 

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

Obvestila 

Delavnice v pripravi

 Indija Puttaparthi: AVP delavnica 24-27 November 2016, javite se Hem na 99sairam@vibrionics.org 
 Indija Chennai: Osvežilni seminar 6 December 2016, javite se Lalitha na 99sairam@vibrionics.org 
 Poljska Wroclaw: Nacionalni osvežilni seminar 25-26 marec 2017, javite se Dariusz 

na wibronika@op.pl 
 ZDA - USA Shepherdstown, WV: AVP delavnica 31 marec-2 april 2017, javite se Susan 

na trainer1@usa.vibrionics.org 

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

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:wibronika@op.pl
mailto:trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:trainer1@usa.vibrionics.org
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Dodatek 

Vrtoglavi porast diabetesa po svetu 

Svetovni dan diabetesa,14 novembra, je potekal z namenom, da bi se čim več ljudi zavedalo te 
nevarnosti. Diabetes je neravnovesje v telesu zaradi veliko dejavnikov, kakor so mentalno in čustveno 
zdravje, dednost, okolje in način življenja. Letos se je mednarodna zveza za diabetes (International 
Diabetes Federation IDF) osredotočila na rutinske preglede, da bi odkrila začetne primere in preprečila s 
to boleznijo povezane zaplete, kar je bila nujna odločitev, da vplivamo  na visoko število obolelih. 366 
milijonov ljudi po svetu ima sedaj diabetes in zaradi te bolezni umre letno 4.6 milijonov ljudi. 

Vibrionika je že uspešno izboljšala življenje mnogih diabetikov in jim prinesla upanje. V tej izdaji 
predstavljamo nekaj primerov diabetesa in zaplete v zvezi z njim, ki se jih je naš sistem zdravljenja 
uspešno lotil. Prizadevajmo si vzgajati ljudi za zdrave prehranske navade, vsakodnevno gibanje in vaje 
ter umsko ravnovesje. Bolnike moramo tudi spomniti, da sprejmejo vibrioniko kot preventivno strategijo, 
ko je potrebno ukrepati. S predanim služenjem vseh zdravilcev in božjo milostjo ima vibrionika potencial, 
da prevzame vodstvo v  alternativnem zdravljenju in se loti tega velikega problema javnega zdravja.  

Swami je imel pogovor z 2 zdravnikoma o dieti, srčni bolezni in diabetesu, kar najdete na naslednjem 
linku http://www.saibaba.ws/articles/medicaladvices.htm 

“Najboljša stvar je nadzor prehrane in telesna vadba. Za diabetes je dobra listnata zelenjava, razen 
cvetače. Zelje je dobro. Vse sadje s črnimi pečkami, kakor so jabolka, grozdje, lubenica itd je v redu, 
razen ‘custard’ jabolko (kaki, ker ima preveč sladkorja). Papaja je dobra. Izogibajte se vsem koreninam,  
posebno krompirju.”…Sathya Sai Baba 

Še en citat Swamija: “Ne jejte sladkarij; vsako jutro po veliki potrebi, pojejte eno zeleno kumaro s kožo in 
semeni, zmiksajte jo in spijte ta kozarec soka na prazen želodec; čez ½ ure pojejte zajtrk; ta sok pijte 10-
15 dni in vaša raven sladkorja bo pod nadzorom. Izogibajte se koreninam : korenčku, krompirju in redno 
hodite.” …Sathya Sai Baba 

Kerala : letno srečanje vibrionike - 16 oktober 2016 

Predsednik države Kerale je začel svoj uvodni govor s Swamijevimi besedami : “Ne plešem zato, ker sem 
srečen, ampak srečen sem, ker plešem” – s tako predanostjo v umu moramo opravljati služenje. Poudaril 
je, da vibrionika ponuja dobro priložnost za služenje in nas tako vodi v lastno transformacijo. V ‘skype’ 
sporočilu je Dr Aggarwal govoril o nedavnem razvoju vibrionike in je spomnil zdravilce na Swamijeve  
besede, da je vibrionika medicina prihodnosti.  

Na enodnevni delavnici so bile naslednje teme : razvoj skupin v Kerali, vpliv na družbo od začetka  in pot 
naprej. Predstavili so nekaj uspešnih primerov zdravljenja in pripovedi bolnikov. Poudarili so pomen 
zapisovanja stanja bolnikov, ker je to osnova za širjenje in rast vibrionike. Da bi pomagali zdravilcem pri 
diagnozi, je zdravilec 11958 pripravil pregled človeške anatomije in različnih sistemov v telesu, kakor tudi 
bolezni in simptome, ki lahko prizadenejo človeka. 

Seminarji ‘AVPs’ (začetnikov -  asistentov) v Kerali so se začeli odvijati decembra 2010, ko je 53 
zdravilcev uspešno zaključilo tečaj. Januarja 2011 so to informacijo vključili v letno poročilo vibrionike in 
ga predstavili Swamiju, ki ga je sočutno sprejel in izrazil pohvalo z besedami : “Zelo sem zadovoljen z 
vašin delom”. Danes so v državi 103  zdravilci, od teh jih je 56 zelo aktivnih. Več kot četrt milijona ljudi se 
je do zdaj zdravilo z vibrioniko.  

V kraju Thrissur so 24 Nov 2012 odprli center za terapije. Vibrionika je še posebej pomembna za pomoč v 
Kasargodu, kjer preveč uporabljajo pesticid Endosulfan. Eden od zdravilcev je zdravil več kot 10,000 
bolnikov – to je dosežek, ki ga lahko uresničimo samo z vodenjem Babovih rok. Kar naprej se veča število 
bolezni med ljudmi in če pomislimo še na stranske učinke alopatskih zdravil, lahko program vibrionike z 
dajanjem tonikov, kakor sta ‘Bala Poshini’ (Children’s’ tonic* - tonik za otroke) in ‘Pariksha Sahaie’ 
(Students’ tonic** - za študente) in izpolnimo pomembneo potrebe. 

Zdravilci so prosili za pouk o pisanju primerov zdravljenja na osnovi 22 točk, kar so predstavili na 
delavnici. Predlagali so, da bi bilo koristno imeti redna srečanja na lokalni in okrajni ravni in zopet začeti 
izdajati ‘Kerala newsletter’, da bi tako obveščali o novostih oddaljene zdravilce, ki imajo omejen dostop do 
interneta. To bo tudi omogočilo manj aktivnim zdravilcem, da si bodo bolj prizadevali. Srečanje so 
zaključili tako, da so zdravilce spomnili, naj opravljajo nesebično, brezpogojno služenje z ljubeznijo in 
predanostjo. 

http://www.saibaba.ws/articles/medicaladvices.htm
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Zdaj v novembru pripravljajo dogodek, da bi začeli dnevno Vibro kliniko v kraju Kizhuthani, na podeželju v 
okraju Thrissur v Kerali kot darilo za rojstni dan Swamiju. 

*Otroški tonik vsebuje CC4.1 Digestion tonic + CC12.2 Child tonic 
**Študentski tonik vsebuje CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic 

Public Service Announcements (PSA) – Obvestilo za javnost 

Pisanje na telefonu in vožnja: To lahko reši vaše življenje, iz ZDA, daje odraslim, mladim in starim,  
možnost, da vidijo izid dejanja, ko nekdo piše na mobilnem telefonu, medtem ko vozi. Tukaj je 
link: https://youtu.be/E9swS1Vl6Ok 
 
Pokažite ta link družini, prijateljem in bolnikom. Ali bi radi videli več takih obvestil ( PSA ) v prihodnosti? 
Lahko nam pošljete link za javno obvestilo o zdravju ali načinu življenja, v angleščini ali z angleškimi 
podnapisi. 
 

Om Sai Ram! 

 

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

 

https://youtu.be/E9swS1Vl6Ok

