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

Sai Vibrionics Newsletter – Novice (Slovenien) 
www.vibrionics.org 

“Kadarkoli vidite bolnika, obupano ali žalostno osebo, to je vaše področje služenja.”   
                                                        …Sri Sathya Sai Baba 

Knjiga 8 številka 1                                                                                                                     Jan/Feb 2017  
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Z mize Dr Jit K Aggarwala 

Dragi zdravilci  
Želim vam veselo leto 2017 in srečno Novo leto.  

Od srca molim k ljubljenemu Swamiju, da v letu 2017 pošilja veliko darov za vse ljudi na vseh področjih 

življenja. Zato prosim vse zdravilce, da si vzamejo trenutek in izrazijo svojo hvaležnost naši vodilni 
svetlobi, Sathya Sai Babi, za vse, kar smo dosegli v letu 2016. Z velikim veseljem poročam o naših glavnih 
dosežkih v letu 2016:  

 Organizacijski napredek: predani prostovoljni administratorji, ki so pregledovali navodila, pravila in 

postopke, prav tako pa so organizirali delavnice. Začeli smo zbirati tudi nove prijave. Nadaljevali smo s 
tečaji in razvojem. 

 Uspešno smo izvajali redna srečanja zdravilcev za učinkovito mentorstvo, reševanje problemov, ‘brain-

storming’ in podpirali raziskave. Taka srečanja so prijetna, neformalna, prijateljska in spodbujevalna. 

 Rojstvo ‘Broadcast Network – mreže pošiljanja’, najprej smo začeli v ZDA in Kanadi, da bi dosegli 

bolnike v nedostopnih oko ljih zaradi lokacije, bolnišničnega zdravljenja in drugih kritičnih situacij. 
Pripravljamo mednarodno mrežo (network). 

 Daljinski pristop do podatkov zdravilcev: podatke smo preselili na računalniško (cloud based)  

infrastrukturo, ki omogoča oddaljen pristop za pomembne administratorje, koordinator je in učitelje 

 Individualno mentorstvo za ‘AVPs’ – asistente zdravilce, ki delujejo skupaj z izkušenim zdravilcem tako 
dolgo, da uspešno postanejo ‘VPs – vibracijski zdravilci. 

 Posodobili smo Praktični vibracijski vodič iz leta 2004 (Vibrionics Practical Guide za  SVPs- starejše 
zdravilce) z veliko dopolnili v novi obliki 2016. 

Veseli smo, da smo v letu 2016 dosegli velik napredek v vseh prizadevanjih in predanosti zdravilcev, kar 
dokazujejo številni izjemni primeri, ki smo jih prejeli. 

Swami pavi: “Ljubezen ne pozna meja.” S polnim zavedanjem sprejmimo ta božanski princip in naj ostane 
leto 2017 v našem spominu – življenja v duhu enosti. V tem letu nameravamo izboljšati razumevanje  in 
zdravljenje rastln in živali tako, da bomo ustanovili predano raziskovalno skupino, ki se bo zanimala za 

njihove potrebe in patologije. Naš cilj je, da razvijemo obsežno obravnavo za zdravljenje in optimalno 
zdravje rastlin in živali. V letu 2017 se bomo tudi osredotočili na širjenje začetkov v letu 2016, kakor so 
mentorski programi naprej od asistentov, nadaljnje raziskovanje ‘cloud computing’ in digitalne tehnologije 
za večjo učinkovitost.  

Mnogi zdravilci predlagajo, da bi ponovno imeli rubriko o načinu življenja in zdravju, ker je to koristno pri 
svetovanju bolnikom. Zato bomo v letu 2017 kot en del vzgoje v vse novice vključevali temo o 
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medsebojnem vplivu življenjskega načina in zdravja. V tej številki opisujemo pomen posta za čustveno, 
fizično in duhovno počutje. Uvajamo delo Dr Yoshinori Ohsumija, biologa iz Japonske, o raziskavah celic; 
leta 2016 je dobil Nobelovo nagrado za fiziologijo in medicine za svoja odkritja mehanizmov ‘Autophagy’.  

Kljub spodbudnemu razvoju potrebujemo še več zdravilcev za naše širjenje in izboljšave. Vabimo vse ljudi 

z dobrimi rokami, srcem in umom, da se pridružijo naši vibracijski družini pri širjenju seve. Nadaljujmo 
našo pot s Sajevim blagoslovom in izboljšujmo to dragoceno darilo Sai Vibrionike za večje služenje vsemu 
življenju. 

Z ljubeznijo služimo Saiju 
Jit K Aggarwal 

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

 Primeri uporabe kombov  

1. V plodu manjka ledvica 01339...ZDA 
29-letna poročena ženska je pričakovala rojstvo dečka v maju 2016. Med UZ pregledom v 20 tednu 

nosečnosti je zdravnik odkril, da otrok nima ene ledvice. Zato je ponavljal te preglede vsake 4 naslednje 
tedne. Mlada zakonca sta bila zelo zaskrbljena. V naslednjih 2 pregledih se ledvica še ni pojavila. Moški  
je povedal to novico prijatelju, Sai sledniku, ta pa mu je povedal o Sai Vibrioniki. Dal mu je tudi naslov 
zdravilca, s katerim se je povezal še isti dan. Prosil je za pomoč. 

24 februarja so ženski dali: 
CC10.1 Emergency + CC12.1 Adult tonic + CC12.2 Child tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + 
CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC13.4 Kidney failure + CC13.5 Kidney stones + CC15.1 
Mental & Emotional tonic…TDS v vodi,  3 dni in potem QDS do konca nosečnosti.  

Naslednji pregled je še pokazal odsotnost ledvice. V 36 tednu pa se je že pokazala druga zdrava ledvica. 
Presrečna zakonca sta bila prepričana, da je Sai Baba vrnil ledvico s pomočjo vibrionike. Deček se je rodil 
močan in zdrav 30 aprila 2016.  

Otrokov oče pravi:  
“….novica o manjkajoči ledvici nas je potolkla…..Iskrena hvala našemu Swamiju (Miracle Man – človeku 

čudežev). Zdravilki se želim zahvaliti od srca, ker je bila Swamijevo orodje in nam je pomagala v težkem 
času, …za njene ponižne in ljubeče besede in za vse molitve za otroka. Hvala tebi, Swami, za tvojo 
ljubezen in blagoslov." 

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

2. Infekcija sinusov 01339...ZDA  

18 marca 2016 je prišel 68 – leten moški, ki je rekel, da mu vnetje sinusov povzroča bolečine že več kot 6 

mesecev. Različni antibiotiki niso uspeli trajno ozdraviti infekcije. Stalni glavobol ga je motil pri 
celodnevnem delu. 

Zdravilec mu je dal: 
CC2.3 Tumours & Growths + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis…QDS v vodi. 

Čez 4 dni, 22 marca 2016 je bolnik sporočil, da ni več imel glavobola in pritiska v sinusih. Zdravilo je jemal 
še en teden QDS, nato pa OD še en teden. 27decembra jepotrdil, da se bolečina ni vrnila in je prosil zdravilo 
za drugo težavo. 

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

3. Kronični kašelj, težko dihanje pri psu 00462..ZDA  

Majhen 13-letni japonski psiček Chin pri zdravilčevem sosedu je kar naprej suho kašljal in težko dihal že 

eno leto. Veterinarjeva zdravila niso pomagala, zato je lastniku predlagal, da psa uspavajo in končajo 
njegovo trpljenje. Leta 2013 je zdravilec ponudil zdravljenje. Sosed je za nekaj dni prestavil srečanje pri 
veterinarju. Tudi zdravilec je bil veterinar in je psa pregledal: prsni koš psa je bil čist, cervikalne žleze pa 
so bile otekle, ne pa boleče. Psiček ni dobival nobenih zdravil. 

Dali so mu:  

NM36 War + NM63 Back-up + NM95 Rescue Plus + CC19.6 Cough chronic…v pitni vodi dvakrat 
dnevno. 
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Čez dva dni je prišla soseda s psičkom, ki je bil 100% zdrav. Njen mož ji ni dovolil iti k zdravilcu 
prej! Zdravilo so prekinili čez en teden. Psiček ni imel nobenih težav in je živel še eno leto in pol, nato pa 
mirno poginil v spanju 

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

     4. Infekcija urinarnega sistema 00462..ZDA  

Neke noči leta 2001 je sosedov sin potrkal na zdravilčeva vrata in sporočil, da ima njegova mati hude 

bolečine. Zdravilec je pohitel v njihovo hišo in ugotovil, da ima 45-letna gospa iz Peruja močne bolečine v 
spodnjem trebuhu in pekoči občutek pri uriniranju. Zaradi težave s pogovornim jezikom ni mogel dosti 
spraševati in je sklepal, da mora imeti infekcijo sečil. Bolnica ni jemala nobenih zdravil. 

Zdravili so jo z naslednjim kombom: 
#1. SM33 Pain + SR260 Mag Phos + CC13.2 Kidney & Bladder infections...vsakih 5 minut 

Potem so jo peljali v bolnišnico za nujno zdravljenje, če bi bilo potrebno. Medtem ko je čakala v ambulanti, 

je že po 20 minutah občutila 20% olajšanje, čez eno uro pa 50%. Bolnica ni bila več skrčena zaradi 
bolečin. Počasi se je zravnala, malo hodila in je zopet urinirala brez bolečin. Po nadaljnjih 30 minutah se je 
počutila 75% bolje in jo je začelo skrbeti glede plačila, ker ni imela zdravstvenega zavarovanja .  

Kmalu se je nasmehnila in predlagala, da gre domov. Medicinski sestri so sporočili njeno odločitev in 
peljali so jo domov. Zdravilo je potem jemala vsako uro do jutra, nato pa znižala na TDS. 

Tretji dan ni bilo več dosti bolečin, zato so zdravilo spremenili:  
#2. CC13.2 Kidney & Bladder infections...TDS  

Po enem tednu je bolnica sporočila 100% izboljšanje. Zdravilo so potem znižali na BD še za nekaj dni in 
prenehali. Ker se je družina preselila, zdravilec ni mogel dobiti informacije o sedanjem stanju bolnice. 

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

5. Seneni nahod in srbenje lasišča 02899...Združeno Kraljestvo -UK  

29 marca 2014 je 31-letna ženska vprašala za zdravljenje senenega nahoda in srbečega lasišča. Seneni 
nahod je imela že od starosti 13 let in je jemala anti-histaminske tablete. Simptomi so bili: srbeče in tekoče 

oči, kihanje pa se je poslabšalo v bližini vodnih lilij. Čeprav so ji tablete pomagale, se je seneni nahod 
poslabšal, ko se je septembra 2012 preselila domov. 

Več kot 5 let je že trpela zaradi stalnega srbenja lasišča, vzrok pa ni bil znan. Srbenje se je zmanjšalo, ko 
je po nasvetu zdravnika zamenjala šampon, ni pa prenehalo. Dali so ji: 

Za seneni nahod, srbeče in tekoče oči: 
#1. CC7.3 Eye infections + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC19.2 Respiratory allergies…TDS. 

Za srbeče lasišče: 
#2. CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies…TDS. 

Po enem tednu je srbenje lasišča izginilo, zdravilo pa je jemala še naprej. Simptomi z očmi so se izboljšali 
za 50% in je zmanjšala dozo anti-histamina. 

Junija 2014, v najtežjem času za bolnike s senenim nahodom, je bolnica sporočila, da se je zdravljenje 
senenega nahoda upočasnilo. Ob vročih in suhih dnevih se je počutila slabše, ker se je zvišala raven 
cvetnega prahu. Svetovali so ji, da vzame zdravilo #1 v vodi pogosto po požirkih ves dan in upošteva 

pravilo 20 minut. Čez 4 tedne se je bolnica počutila 100% bolje in je bila vesela. Svetovali so ji, da 
nadaljuje z zdravilom #1…BD in ga je jemala do septembra. 

Januarja 2015 se je ponovilo srbenje lasišča, a je prenehalo po 7 dneh jemanja zdravila #2. Poleti  2015 je 
v presledkih jemala zdravilo #1 in ni potrebovala anti-histamina. Povedala je, da so ji zdravila veliko 
pomagala in je ostalo izboljšanje iz prejšnjega lea. Edini problem je še bilo kihanje v bližini vodnih lilij. 

Poleti 2016 je bil kombo #1 z dozo OD dovolj, da ni bilo senenega nahoda. Svetovali so ji, da poveča dozo 

na BD, kadar napovedujejo visoko raven cvetnega prahu. Stanje se je izboljšalo tudi v bližini vodnih lilij. 
Samo ob vročih dneh, ko je bilo veliko cvetnega prahu, je občutila blage znake . Tega leta ni več 

potrebovala anti-histamina. Bolnica je prenehala jemati kombo #1 v septembru 2016 in ga bo zopet jemala 
poleti 2017 za preventivo. Do decembra 2016 se srbenje lasišča ni ponovilo. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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 6. Neznana bolečina v otroku 02921...Italija  

Mati je privedla 8-letno deklico k zdravilcu 16 aprila 2016. Deklica je imela močno bolečino v spodnjem 
delu trebuha in v črevesu. Že 3 mesece je občutila bolečino, ki se je razširila v glavo, gornji hrbet, roke in 
noge. Jemala je močne tablete proti bolečinam (painkillers). Olajšanje pa je trajalo samo kratek čas. 

Zdravniki niso mogli postaviti diagnose niti najti vzroka. Pregledi niso pokazali nobenih nepravilnosti v 
njenem telesu. Mati je rekla, da v bližnji preteklosti deklica ni imela čustvene travme. Rekla je: “Bolečina 
se pojavlja kadarkoli, kjerkoli in traja od nekaj minut do 2 ur. Moja hčerka je že zamudila 2 meseca šole.” 
Zato je mati hotela poskusiti vibrioniko, s katero jo je seznanila prijateljica. 

Zdravilo je začela jemati 17 aprila:  
CC4.6 Diarrhoea + CC12.2 Child tonic…6TD 

Že prvi dan je bolečina padla za 75% in deklica se je dobro počutila 2 dni. Tretji dan je dobila ‘pullout’ v 
obliki hude bolečine. Tudi tablete proti bo lečinam niso pomagale. Zato so zdravljenje prekinili za 2 dni, da 
bi bolečina izginila. 

Po 5 dneh je vzela zdravilo OD in je istega dne čutila olajšanje za 10%. Čez en teden je prenehala jemati 

tablete proti bolečinam in naslednji dan se je bolečina zopet znižala za 75%. Čeprav se je zdelo zdravilcu, 
da je bolnica živčna, je še naprej dal isti kombo. Čez 2 tedna je bolečina izginila, nastopilo je 100% 
izboljšanje. Deklica je bila zelo srečna brez bolečin. 

Zdravilo so ji dali OD še 3 tedne, potem pa znižali na 3TW en teden, nato  2TW drugi teden. Za konec je 2 
tedna vzela zdravilo OW  in prenehala 30 junija.  Oktobra 2016 je bila brez bolečin. 

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

 7. Globoka venska tromboza…UK 10940...Indija  

33-letna ženska je bila v bolnišnici z vensko trombozo (deep vein thrombosis - DVT) leta 2012. Čez 3 leta 

se je problem ponovil, zato je bolnica prosila za vibro zdravljenje. Pod kolenom desne noge je imela krče 
in občutek otrplosti. Zaradi tega njena hoja ni bila prijetna, sedenje s prekrižanimi nogami pa boleče. Kot 
učiteljica je stala dolge ure in veliko hodila po stopnicah, to pa je poslabšalo njeno stanje .  

28 oktobra 2015 so ji dali: 
CC3.1 Heart tonic + CC3.4 Heart emergencies + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS. 

Alopatskih zdravil ni jemala, po nasvetu pa je delala telesne vaje.  

Po 2 tednih zdravljenja je sporočila 60% olajšanje, še vedno pa je težko stala ali sedela dalj časa, na 
primer med bhadžani in molitvijo. Še naprej so ji svetovali isto zdravilo z nižjo dozo - BD.  

Čez 3 tedne je bilo stanje boljše za 95%. Lažje je stala dalj časa in hodila po stopnicah. Zato so dozo 
znižali na OD za en mesec, nato pa je bolnica prekinila. Decembra 2016 je stanje bilo skoraj brez težav s  
95% olajšanjem. Kadar je zelo zaposlena in če sedi dalj časa, se slabše počuti. Po počitku pa znaki 
izginejo. 

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

   8. Psihosomatsko neredno uživanje hrane 11567...Indija  

22-letna ženska je prišla k zdravilcu skupaj z materjo 20 marca 2015. Že iz otroštva je imela nenavadno 
težavo, da ni mogla jesti riža (glavna hrana v Južni Indiji), ker je imela občutek, da je riž obtičal v grlu. Zato 
je imela 3 manjše obroke (snacks).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Mati se je posvetovala z zdravniki, ti pa so potrdili, da v požiralniku ni bilo nobene ovire. Vzrok je verjetno 

bil psihološki. Svetovali so ji, da uživa le malo riža. Kadar je to poskusila, je morala ves čas piti vodo. Ker 
se je bala, da se bo zadušila, ni mogla pojesti več kot nekaj grudic. Homeopatsko zdravljenje ni bilo 
uspešno. Dali so ji: 

CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.4 Eating disorders…TDS 

Naslednji dan so sporočili, da je že po eni piluli ženska postala lačna in je pojedla nekaj riža. Po 10 dneh 

je že pojedla 25% več riža, prav toliko pa je zmanjšala pitje vode. Strah pred zadušitvijo je izginil. 
Svetovali so ji, da jemlje zdravilo do normalnih obrokov.  

Urednikova pripomba:  
To je edinstven primer zdravljenja travme na podzavestni ravni. Verjetno je bil vzrok prehitra prekinitev                    

dojenja in prezgodnje hranjenje z rižem. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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   9. Nepravilna prehrana 11577...Indija  

60-letna ženska je nenadoma dobila odpor do vse hrane in pijače in je prenehala jesti in piti . Po 3 dneh so 
jo v šibkem stanju odpeljali v bolnišnico. Obširne raziskave niso pokazale nobenega očitnega vzroka, vsi 
rezultati pregledov so bili normalni. Bolnici so predpisali alopaska zdravila in ji svetovali za primerno hrano 

in tekočine. Toda njen odpor do hrane in pijače je vztrajal in ni hotela vzeti niti zdravil. Ko so jo domači 
prisilili, je spila malo vode. Po 2 dneh so jo odpustili iz bolnišnice. Družina je bila v hudih skrbeh zaradi 
njenega šibkega stanja in odklnjanja hrane. Ko so ji povedali o vibro zdravilih, se je strinjala. 

Od 8 aprila 2016 so jo zdravili z naslednjim kombom: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.4 Eating disorders...QDS v vodi 

Po 2 dneh je sprejela nekaj hrane in pijače. Po enem tednu je bil viden napredek. Jedla in pila je skoraj 

normalno, lahko je hodila in govorila. Do konca aprila je bilo izboljšanje 100% in videti je bila v redu. 
Svetovali so ji, da jemlje zdravilo QDS še 2 tedna, potem pa BD 2 tedna, preden preneha. Decembra 
2016 je še naprej normalno jedla. 

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

10. Migrena, težave s spanjem 03516…Kanada  

40-letna ženska je 10 marca 2015 prosila za zdravljenje kroničnega stanja. Že 3 leta je imela  hudo 

migreno in slabo spanje. Za migreno sta bila značilna močan glavobol in slabost. To jo je spremljalo vsak 
dan od jutra do večera. Redno je morala počivati čez dan, da si je delno olajšala glavobol. Samo na ta 
način je lahko imela odprte oči in bila pozorna na svoje delo. Poskusila je homeopatska zdravila, a brez 

uspeha. Alopatski zdravniki niso ugotovili vzroka migrene in ji niso dali zdravil. Jemala je močna zdravila 
proti bolečinam, ki so malo olajšala migreno, za spanje pa ni jemala zdravil. Ko je prišla k zdravilcu, je bila 
izčrpana zaradi stalnega glavobola in nespečnosti. Dali so ji : 

Za migreno: 
#1.  CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + 
CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities...TDS 

Za spanje: 

#2.  CC15.6 Sleep disorders...2 dozi pred spanjem, z 1 uro premora.  

Po enem mesecu je bilo 10% izboljšanje pri migreni, pri spanju pa za 20%. Po 2 mesecih, maja 2015, je 

bilo 50% izboljšanje v obeh primerih in avgusta še bolje do 90%. Zato so zdravilo #1 znižali 
na OD, zdravilo #2 pa je enako jemala še naprej. Ko je začela vibro zdravljenje, je prenehala jemati 
zdravila proti bolečinam. 

Marca 2016 je bilo stanje enako 90%. Glavobol je imela 2-3krat na teden in je trajal 2 uri, a je bil močan le 

10% v primerjavi s prejšnjim stanjem. Pojav migrene je izboljšala, da je vzela še eno dozo komba #1 in 
potem počivala. Postala je bolj vesela. Po zadnjem srečanju je jemala oba komba še naprej do konca in 
prekinila. Zdravilec ji je svetoval zdrav način življenja in prehrane. 

Septembra, ko je pripeljala po zdravila še sina, je bila zdrava in polna energije. V več mesecih se bolezen 
ni ponovila. Decembra 2016 se je dobro počutila. 

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

11. Kronična levkoreja 11578...Indija  

40-letna ženska je imela vsak dan močan vaginalni izcedek že 20 let. Ni jemala nobenih zdravil, pa tudi 
vzroka tega problema ni poznala. Vendar jo je to stanje motilo. 

11 aprila 2016, so ji dali ta kombo:  

CC8.1 Female tonic + CC8.5 Vagina & Cervix + CC8.6 Menopause + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic...QDS  

Po 2 tednih je sporočila 75% izboljšanje, po 1 mesecu pa je bila 100% ozdravljena. Doziranje so znižali 
na BD za 1 mesec in potem prekinili. Ker je bila zadovoljna s tem zdravljenjem, se je zdravila še za artritis 
in anemijo. Redno prihaja k zdravilcu in v 7 mesecih se levkoreja ni ponovila.  

Urednikova pripomba: 

Za vsa kronična stanja bi morali pravilno zniževati jemanje zdravila. V tem primeru je bila težava stara 20 
let, zato bi morali zdravilo postopno zniževati za dalj časa, končati pa z dozo OW. 

************************************************************************************************* 
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 Profili zdravilcev  

Zdravilka 01339...ZDA  je zaključila svoje poklicno življenje leta 2006 kot namestnica predsednika prodaje za 
večje podjetje zdravstvenega zavarovanja v ZDA. Njen šef, zdravstveno 
zavarovanje in farmacevtska industrija so bili tako močno usmerjeni v 

dobiček in ne za skrb bolnikov, da je ugotovila, da to ni pravično 

(dharmic). Očitno je bilo, da se njeno delo in duhovno življenje nista 

ujemala. Občutila je nelagodje, ko je njeno podjetje odklanjalo bolnike, zato 

se je umaknila. Od takrat veliko dela z bolniki in administracijo vibrionike. 
Poleg tega je bila v preteklih 10 letih redna prostovoljka na brezplačni 
kliniki v domačem okolju. Bila je tudi iniciatorka drugih projektov vibrionike 
za pomoč v domačem in mednarodnem merilu. 

Septembra 1999 je prvič obiskala Sai Babo in je slišala ime vibrionike od 
sostanovalke v ašramu. Šla je k Dr Aggarwalu in opravila tečaj vibrionike. 
Čez nekaj dni je zapustila Prashanti s strojčkom SRHVP, karticami, 

kroglicami, stekleničkami in z velikim navdušenjem za služenje. Bila je 
vedno pripravljena služiti in srečna pri tem delu. V času tega prvaga obiska 

je bila tudi večkrat blagoslovljena z intervjujem pri Sai Babi. Prvič ji je rekel, da ji bo dal novo službo. 

Vprašala je zakaj, ker je pred 3 meseci dobila novo službo. Odgovoril je: “Da, vem, ampak to delo vam bo 
dalo več zadovoljstva.” Vprašal jo je tudi, kaj si želi. Rekla je: “Želim služiti.” Ko se je upokojila, je začela 
služiti s polnim delovnim časom.  

Januarja 2009 se je zdravilka vrnila v ašram in delala pri Dr Aggarwalu, ki ji je predstavil novo škatlo 

108CC, katero je Swami blagoslovil s svojimi rokami. Takrat se je odločila, da se nauči uporabljati to 
škatlo in se je z njo vrnila domov.   

Čez več mesecev se je udeležila srečanja (retreat) v ZDA z mislijo, da bi morda lahko dvignila zavedanje 
o vibrioniki na tem medicinskem taboru. Bila je presenečena, ker je že prvo jutro zdravila 25 bolnikov v 
tem taboru! Vendar pa ni imela s seboj dovolj stekleničk, ker ni pričakovala tako velikega odziva za 

vibrioniko. Ker je imela samo še 9 stekleničk, je prosila  Swamija za več stekleničk ali pa bi morala 
odkloniti bolnike. Ko je naslednje jutro pripravila svojo mizo, je dala 9 stekleničk v vrečko ob svoji strani. 

Zdravila je bolnike in ni gledala v vrečko. Tako se je zgodil čudež. Tega jutra je dala zdravila 29 bolnikom 
– z 9 svojimi stekleničkami in 20 materializiranimi! V 2 dopoldnevih je 54 bolnikov prejelo vibro zdravila – 
lep primer Swamijevega božanskega posredovanja kot potrditev zdravilki, da še naprej širi njegovo 
ljubezen v obliki  vibracij.  

Od tistega dne se zdravilka ne ozira več nazaj – beseda o vibrioniki se je razširila in veliko ljudi prihaja po 

zdravila. Njen mož pediatrist je pogosto slišal dele njenih pogovorov z bolniki, zato sta ga prevzela ljubeča 
skrb in razumevanje, ki ju je podarjala vsakomur. Večina bolnikov je preživela z vibro zdravili, a najbolj 
zaradi njene ljubezni in sočutja. 

Ker je področje, kjer zdravilka živi, bolj redko poseljeno, deluje v glavnem po e-mailu, telefonu, skypu in 

pošti. Njeni bolniki priporočajo vibro zdravljenje in svoje dobre izkušnje svojim prijateljem in družinam, zato 
prihajajo vedno novi bolniki. 

Ob številnih obiskih v ašramu je obiskala Dr Aggarwala in opazila njegove dolge ure za vibrioniko ob 
računalniku, ko je odgovarjal na enaka vprašanja različnih zdravilcev iz raznih delov sveta. To je bilo 

zahtavno delo in je vzelo veliko časa. Predlagala je, da posodobi stran (website) vibrionike in pokaže 
pogosto postavljena vprašanja ter druge zadeve, da bi učinkovito komuniciral z vsemi zdravilci; tako bi 
zmanjšal število odgovorov po e-mailu. Dr Aggarwal je rekel: “Dobra ideja, naredite to!”  “Jaz naj delam? 

Ničesar ne vem o tej zadevi (websites)!” Potem je rekel: “To lahko delate. Swami bo pomagal.” Lahko je 
napisala vsebino, a ni vedela, kako ustvariti stran (website). Kmalu je Swami poslal na pomoč ljudi, ki so 
znali delati z računalnikom. Zbiranje je trajalo 2 leti in obširna stran www.vibrionics.org je začela delati na 

dan Guru Purnime leta 2009. Na svoji mizi ima še zdaj primeren citat Sathya Saija: “Ni pomembno, kako 
zahtevno je delo, uspeli boste, ker bom vso pot z vami!” (Sathya Sai Novice, marec 2007). 

Vibrionika se je hitro širila in rasla, za to pa je potrebovala še bolj aktiven način komunikacije z vsemi 
zdravilci. Tako sta julija 2010 zdravilka in Dr Aggarwal začela izdajati novice. V manj kot 2 mesecih, 
preden je prva izdaja izšla septembra 2010, sta jo predstavila Swamiju (Sai Vibrionics Newsletter) 17 

septembra 2010. Swami je skrbno pregledal vse strani skupaj z Dr Aggarwalom, potem pa jih blagoslovil 
in obdržal. Zdaj novice redno izhajajo in predstavljajo ljubeče delo prostovoljnih zdravilcev, ki služijo kot 

prevajalci, uredniki pimerov, pisci in odgovorni za pošiljanje (website). To je združilo svetovno vibro 

http://www.vibrionics.org/
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skupnost, da si izmenjujemo izkušnje in uspešne primere, odgovarjamo na vprašanja in predstavljamo 
zdravilce iz vsega sveta.  

Oktobra 2012 je zdravilka organizirala prvo delavnico za AVP v ZDA, kjer sta poučevala Dr & Mrs 
Aggarwal, v Hartfordu, CT; bilo je 22 študentov. Po tej delavnici je bila zdravilka prva izbrana 

koordinatorica in učiteljica za ZDA  & Kanado. Od leta 2013 vodi e-tečaje za izbrane candidate in 3-
dnevne delavnice za AVP (asistente). Sodeluje z aktivnimi prostovoljci – zdravilci na svojem področju in 
jim nudi tehnično pomoč. To pomeni vodenje mesečnih konferenc za zdravolce, da se pogovarjajo o 

izbranih temah. Zdravilka je s svojo skupino zdravilcev začela novi projekt (The Broadcasting Network – 
mrežo pošiljanja zdravil za pomoč zdravilcem AVPs/VPs s tistimi bolniki, ki ne morejo jemati vibro zdravil 
zaradi bivanja v bolnišnici ali drugih ovir – na dan Guru Purnime 2016.   

Seva, še posebej služenje z vibrioniko, je postala izvor velikega zadovoljstva za zdravilko, kakor ji je 

Swami obljubil leta 1999. S služenjem kot glavno obliko na njeni duhovni poti je hitro napredovala. Tako 
pravi sama: "S prostovoljnim delom z bolniki in vibro študenti je moje srce zacvetelo s sočutjem in se 
izrazilo s prijetno vibracijo ljubezni za vse, ki trpijo ali pa si želijo služiti za vibrioniko. Globoko sem 

hvaležna Swamiju, da mi je dovolil služiti kot njegovo orodje za zdravljenje in poučevanje Sai Vibrionike.” 
– To je zares ganljiva zgodba o načrtovanju Mojstra! 

Njeni primeri: 
V plodu manjka ledvica 

Infekcija sinusov 

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

Zdravilec 00462…ZDA se je prvič srečal s homoeopatijo leta 1978, ko je delal 

kot veterinar v Bangaloreju. Imel je to srečo, da je spoznal 
Swamija Anando in Swami Narayani na njunii delavnici. Oba sta izdelala 

večje število  homoeopatskih mešanic, ki jih poznamo z imenom Narayani 
mešanice. Ker je želel najti pomoč za primere, ki jih ni mogel zdraviti v 
veterinarski medicini, se je zdravilec odločil naučiti Narayani sistem 

zdravljenja. Po uspešnih izidih tega zdravljenja se je prijavil kot 
prostovoljec v kliniki v Bangaloreju (Narayani system of healing). Ta klinika 
je delovala 2 večera v tednu od 17 ure dalje in je zdravila 200-400 bolnikov 
z veliko ljubeznijo in predanostjo. 

Zdravilec se spominja, kako je starejši zdravilec nežne narave (Sai slednik) 

nanj naredil poseben vtis, ker je uspešno zdravil bolnike. To je bil rezultat 
služenja z brezpogojno ljubeznijo ne glede na spol, družbeno ekonomski 

položaj ali versko ozadje. Ta moški mu je bil pomemben vzor in mu je 
oblikoval njegov pogled in odnos do služenja v širši družbi . Leta 1986 se je preselil v ZDA in je bil 
navdušen, potem ko je s to obliko zdravljenja služil v centrih za rehabilitacijo divjadi. 

Po več desetletjih služenja se je zavedel, da odgovor za zapletene življenjske probleme leži v preprostih 
rešitvah. Dolga leta služenja in izkušenj pri zdravljenju različnih težav je razvil učinkovita zdravila (stock 

remedies) za pogoste in sezonske težave. Veliko uspeha je imel s kombi za alergije, revmatoidni artritis, 
poškodbe in splošno vročino. Za alergije je odkril učinkovito kombinacijo vibrionike homeopatskega 

zdravila v prodaji, ‘Allergen Zone 5’, na osnovi cvetnega prahu v Texasu, kjer trenutno deluje. Vsakega 
bolnika skrbno spremlja, da se ne bi sezonska alergija spremenila v resno dihalno bolezen. Njegov uspeh 
pri zdravljenju alergij so potrdili mnogi bolniki. 

Ta zdravilec tudi sodeluje pri raziskavi zdravljenja kroničnih bolezni, kakor so rak in luskavica  (psoriasis), 
tako da natančno zapisuje vse podatke o bolniku in preštudira različne primere ter zdravniška poročila. 

Poroča o zanimivem primeru zdravljenja raka. Sodelavka v centru za rehabilitacijo živali mu je zaupala, da 
je imela raka v desni dojki. Tumor se je odprl na površino. Ni šla k zdravniku, ker ni imela zdravstvenega 
zavarovanja. Zdravilca je prosila za pomoč, ker je v centru videla uspešno zdravljenje živali z vibrioniko. 
Predpisal je kombo za raka ter mentalni in čustveni kombo za čustvene težave. 

Kmalu po začetku zdravljenja je šla po načrtu ustanove ‘Medicare plan’ k onkologu, ki je bolnico poslal na 
pregled vsega telesa. Ta je pokazal en nodul v dojki in 3 nodule pod pazduho, kar je pomenilo metastaze. 
Zato jo je zdravnik dal na kemoterapijo. Tako je vzporedno jemala še vibro zdravila, ki so delovala na 

stranske učinke (slabost) kemoterapije. Čez 2 meseca slikanje ni več odkrilo nobenega nodula niti 
metastaze. Dobila je dobro napoved (prognozo) in nadaljuje z obojimi zdravili. 
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Zdravilec pripisuje svoj uspeh zdravljenja bolnikov 3 ključnim lastnostim – popolna predaja božanskemu 
vodenju, neomajna vera v sistem zdravljenja in disciplina pri služenju skupaj z delovanjem s čistim 
namenom. Pravi, da je v procesu izbiranja kartice večkrat opazil, da lahko roka potegne ‘napačno’ kartico 

ali kombo, ki se pa izkaže kot pravilno zdravilo . Zdravilec je ugotovil, da najbolje deluje, kadar opravlja 
sevo zgodaj zjutraj pred dnevnim hrupom. Pisanje dnevnika in natančno dopolnjevanje vsak dan je zelo 
pomembno za učinkovito spremljanje, skrb in raziskovanje. Meditacija je povečala njegovo sposobnost za 

diagnozo in zdravljenje. Prav tako poudarja, da bolniki zelo cenijo in bolje napredujejo, če se z njimi 
ljubeznivo pogovarja; in kadar čutijo, da jih razume in podpira ves čas zdraljenja brez pričakovanja 
povračila. 

Zdravilec čuti veliko zadovoljstvo in inspiracijo, kadar vidi bolnike, da se zdravijo. Nekateri bolniki želijo 

nekaj prispevati ali ‘povrniti’ za svoje zdravljenje, zato se odločijo za dober namen po svoji izbiri. Nekateri 
so se naučili uporabljti vibrioniko, da lahko dajejo naprej brezpogojno ljubezen v obliki zdravilnih vibracij. 
To je dober veter milosti za Sai Vibrioniko! 

Njeni primeri: 

 Kronični kašelj, težko dihanje pri psu 

 Infekcija urinarnega sistema 

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

 Kotiček za odgovore  

   1. Vprašanje: Moj bolnik želi uporabljati ajurvedsko olje (z močnim vonjem mete) za masažo telesa. Ali bi 
to vplivalo na učinek vibro pilul?  

    Odgovor: Da ohrani učinkovitost zdravila, naj vzame vibro zdravilo 20 minut prej ali pa vsaj eno uro po 
masaži.  

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

    2. Vprašanje: Bolnikom svetujemo, da se z rokami ne dotikajo pilul zaradi njihove učinkovitosti. Če 
se pa dotaknemo praznih pilul, ali se bodo kontaminirale? 

   Odgovor: Tudi če se ne kontaminirajo, ko se jih dotaknemo, odločno svetujemo, da uporabljate čisto 

nekovinsko žlico za predevanje pilul. V vsakem primeru si temeljito umijemo roke samo z vodo (brez mila), 
preden pripravljate zdravila. 

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

    3. Vprašanje: Ne sprejemamo nobenih donacij ali daril. Včasih pa bolniki prinesejo stekleničke, kroglice ali 
pa vodo vrtnic (za očesne kapljice). Ali lahko te stvari sprejmemo? 

   Odgovor: Darila takih stvari za sevo lahko sprejmemo, če nismo bolnikov spodbudili, da jih prinesejo. 

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

4. Vprašanje: Moja steklenička alkohola ima vibracije proti sevanju -  NM45 Atomic Radiation & SR324 X-

ray. Ali lahko uporabljam ta alkohol za pripravo nozod? Razumel sem, da ne bi smeli nozodam dodajati 
drugih vibracij. 

    Odgovor: Na splošno nozodam ne dodajamo drugih vibracij, a lahko dodamo zdravila proti sevanju, 

kadar priprabljamo nozodo telesnega izločka, kakor so urin, sputum ali sluz. Za potenciranje krvi ali las pa 
svetujemo samo čisti alkohol. Te snovi so integralni deli telesa.  

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

   5. Vprašanje: Če bolnik dalj časa jemlje krvno nozodo za kronični problem, potem pa se pojavi nujna 
akutna težava, ali lahko damo obe zdravili hkrati? 

    Odgovor: Ker akutna težava kmalu mine, je bolje prekiniti nozodo. Lahko pa vzamemo nozodo in čez 
eno uro še drugo zdravilo. To pa lahko upočasni izboljšanje akutnega problema. 

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

   6. Vprašanje: Eden mojih bolnikov ne more vzeti zdravila v hladni vodi. Zdravilno vodo mora pogreti v 

steklenici, ki jo postavi v posodo z vročo vodo.Ali je ta način v redu? Ali je bolje, da vzame bolnik zdravilo 
samo v kroglicah? Ne vem, če bi vročina plinskega gorilnika vplivala na zdravilo?  
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    Odgovor: Večkrat smo že povedali, da shranjujemo vibro zdravila na temperature pod 40C. Način 
pogrevanja zdravilne vode, ki ga uporablja bolnik, je dober, kadar voda v zunanji posodi ni prevroča. 

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

   7. Vprašanje: Moje plastične stekleničke nimajo ravnega dna, ker so robovi dna malo dvignjeni. Ali lahko 

uporabljam take stekleničke za zdravila, čeprav se ne dotikajo dna tunelčka? Ugotovil sem, da ima večina 
plastičnih in steklenih prosodic malo dvignjen rob na dnu. 

    Odgovor: Vemo, da ima veliko stekleničk dvignjen zunanji rob. Vendar pa lahko vibracije potujejo tudi 
po obodu do medija znotraj; zato lahko uporabljamo takšne stekleničke. 

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

   8. Vprašanje: Ali moramo vzorce in zdravilne medije dati v zaprte posodice v tunelčka strojčka  SRHVP? 

      Odgovor: Ne, zdravila lahko pripravljamo v odprtih posodicah. 

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

9. Vprašanje: Kadar pripravljamo kombo v strojčku SRHVP s kapljico alkohola, ga včasih dosti izhlapi, še 
posebej če uporabimo več kartic. Ali lahko še vedno dodamo kroglice in jih pretresemo za zdravilo? 

    Odgovor: Da, lahko jih pretresete in pripravite zdravilo. Izhlapevanja bo manj, če imate na steklenički 

pokrov. Vendar pa morate biti prepričani, da je dovolj alkohola v steklenički . Za pripravo daljših kombov, 
kar traja več minut, dodajte še eno kapljico alkohola. Če še vedno mislite, da ni ostalo dovolj alkohola, 
lahko dodate še eno kapljico po pripravi zdravila. 

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

   10. Vpašanje: Kadar damo bolniku vibracije alopatskega zdravila, na primer tableto proti bolečinam ali 
antibiotik, ali naj bolnik še dalje jemlje alopatsko zdravilo ali ga pa prekine in vzame samo vibracije? 

       Odgovor: V primeru antibiotika bolnik ne sme prekiniti alopatskega zdravila.  Zdravilo proti bolečinam 
lahko zmanjšuje/ustavi, če se bolnik dobro počuti in se je pogovoril z zdravnikom. 

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

Božanske besede Mojstra zdravilca 

“Če se komu zgodi poškodba ali težava, jim moramo poskušati pomagati. Služenje ni samo delo in 

čiščenje okolice. Služimo lahko tudi z besedami. Dobra beseda lahko potolaži njihova srca, z 
dobrim delom lahko olajšamo njihov um. Tako z dobrimi besedami in z dobrimi deli pomagamo 
drugim in to je dobro služenje.”            

   …Sathya Sai Baba, “Služenje človeku je služenje Bogu - Service To Man Is Service To The Lord” 
Summer Showers in Brindavan 1973 

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

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

“Jeza je eden od sovražnikov zdravja. V kri pošilja strup in povzroči spremembo, ki pokvari 
kri.....Drugi vzrok slabega zdravja je zlo in slabo ravnanje. Ljudje mislijo, da hudobna oseba ni 
bolna, vendar je večina bolezni mentalnega izvora. 

Tudi zdravniki morajo bolnike prijazno obravnavati in razumeti svoj poklic kot predanost  

soljudem. Svoje zdravje najbolje ohranjamo z dobrimi mislimi in dejanji. Najboljša je pozornost 

http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf
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glede prehrambenih navad. Kokosovo jedro, kokosova voda, kalčki, nekuhana ali na pol kuhana 
zelenjava so dobri za zdravje.”  

…Sathya Sai Baba, “Dobro zdravje in dobrota - Good Health and Goodness”     
Discourse, 30 September 1981 

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

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

Obvestila 

Delavnice v pripravi

 Indija Nagpur, Maha: Osvežilni  & VP seminar 18-19 februar 2017, pokličite ali se povežite z 

Rajan  sandipandrajan@gmail.com ali po telefonu 9011-058 530 

 Indija Puttaparthi: AVP delavnica 17-21 marec 2017, povežite se z Lalitha  elay54@yahoo.com  po 

telefonu 08555-288 377 

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

na wibronika@op.pl 

 ZDA - USA Shepherdstown, WV: AVP delavnica 31 marec-2 april 2017, povežite se s Susan 

na trainer1@usa.vibrionics.org 

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

Dodatek 

Opozorilo za uporabnike škatle 108CC 

Zdravilka 00002…UK, naša vodja raziskav je opazila, da mnogi zdravilci dajejo preveč kombov za preproste 

primere, ki se najbolje zdravijo na enostaven način, pogosto samo z enim kombom (CC). Ona pripravlja 
kombe na podlagi knjige ‘Materia Medica’, upošteva pripombe zdravilcev, svojo dolgoletno prakso z 
vibrioniko in radiestezijo in po notranjem vodenju, ki ga dobiva za vsak kombo posebej.  

Nepravilna uporaba preveč kombov razgradi učinek vseh zdravil v vsakem kombu in podaljša čas 
zdravljenja.  

Če kombo, ki ga izberete iz knjige 108CC ne daje pravega rezultata, potem dodate drugi primeren kombo 
CC. Če tudi to ne deluje, pišite za navodila na comboQueries@vibrionics.org. 

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

NASVETI ZA ZDRAVJE- Ali lahko uživamo v postu? 11422…Indija 

Vidimo, da ljudje uživajo pri jedi. Ali vidimo koga, ki uživa v postu? Mogoče lahko, še posebej če 
razmislimo o več možnostih posta, ki nam nudijo veselje. Morda se moramo več naučiti o povezavi med 
namenom našega življenja, našim zdravjem in o znanosti o the stvareh. 

1. Poglejmo znanost o postu1 

‘Autophagy’ je grška beseda, ki pomeni, da celično telo lahko poje samo sebe. Ta celični proces omogoča 

telesu, da se očisti mikro organizmov in toksičnih proteinskih agregatov. Med stradanjem post posreduje 
med prebavo in recikliranjem odvečnega celičnega materiala. Drugače kot drugi mehanizmi celične 
razgradnje ‘autophagy’ odstranjuje dolgotrajne proteine, velike makro-molekularne komplekse in organele, 

ki so postale odvečne ali poškodovane. Na kratko povedano: po nekaj urah posta se oblikuje membranska  
struktura, ki se imenuje ‘autophagosomes’  v vseh celicah in lovi nepotrebni celični maerial, bakterije, 
viruse itd. Deluje tako, da te snovi ovije in jih prenese v “oddelke za reciklažo”, ki se imenujejo 

‘Lysosomes’ in so prisotni v vsaki celici, da uničujejo. Hkrati pa koristne delce uporabijo za gradnjo novih 
celic. Tako post pospešuje ta ‘autophagy’ proces; to je spreten notranji reciklažni program telesa. 
‘Autophagy’ so prepoznali že v 1960-ih letih, Dr Yoshinori Ohsumi pa je ta fenomen znanstveno dokazal v 

svoji raziskavi. Ta ‘cellular - celični’ biolog iz Japonske je dobil Nobelovo nagrado za fiziologijo v letu 2016 
za odkritja v zvezi z mehanizmi ‘autophagy’. 

2. Post pospešuje imunost proti raku in drugim boleznim 

Periodični post je najpreprostejša rešitev za zmanjšanje rakastih celic. Te celice potrebujejo veliko več 
hrane  kakor pa normalne celice, do 30 krat več. Že samo s postom ob določenih dneh lahlo zmanjšamo 

mailto:sandipandrajan@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:wibronika@op.pl
mailto:trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:comboQueries@vibrionics.org
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raven rakastih celic2. Po neki raziskavi bi lahko že podaljšani nočni post (ne manj kot 13 ur) zmanjšal 
pojav (risk -nevarnost) tipa-2 diabetesa, srčno žilne bolezni, raka dojke in drugih rakov; raziskava se 
nadaljuje3&4.  

3. Naravni načini za čiščenje in zdravljenje telesa 

Človek ne bi smel niti jesti niti se postiti na silo. Tako kot hranjenje naj bi se tudi post ujemal z naravnim 
ritmom telesa. Človeška fiziologija gre skozi krog mandale približno vsakih 40 do 48 dni. V tem krogu 

(ciklusu) so 3 dnevi, ko telo ne zahteva hrane. Telo pozna svoje dneve za čiščenje. Po tradiciji imajo v 
Indiji  praznik Ekadashi, ki pride po luninem koledarju enkrat na 14 dni (in 3krat v ciklu 48 dni), določen kot 
dan posta5&6. 

4. Postite se inteligentno z zavedanjem 

Telo in um moramo pripravljati več dni ali celo mesecev, preden se odločimo za post, še posebej če  ne 

moremo biti brez hrane iz navade, mentalne ovire, nepravilne ‘sadhane’ ali ravni delovanja. Za začetek 
moramo prekiniti malice med obroki. 8 ur je idealni premor med obroki. Obvezni minimum je 5 ur5! Lahko 
pa pijemo toplo vodo z limeto, zeleni čaj ali pojemo lahko prebavljiv sadež, da premagamo skušnjavo po 

malici. Prvi otroški korak za post bi bil 13-urni post skozi noč s primernim spancem in počitkom. To 
pomeni, da bi moral biti premor med večerjo in zajtrkom naslednji dan 13 ur. Naslednji korak bi lahko bil 
en obrok na postni dan, kar je bolje kakor post celega dne. Končno lahko napredujemo v postu z dieto 
sadja ali svežih sokov, preden gremo v celodnevni post z vodo. 

5. Sledimo božanskim navodilom7-9 

Zavedajte se namena življenja in resničnega pomena zdravja 

Naš božanski zdravilec, Sri Sathya Sai Baba, je večkrat ponavljal, da je namen življenja spoznati Sebe in 

ga uresničiti; osvoboditi se kroga rojstva in smrti! Rodimo se zato, da bi se naučili, kako  živeti, da se ne bi 
več rodili. Vse delovanje ima ta končni namen in cilj. Razne vrste seve, čaščenja in znanja imajo ta končni 
namen v življenju. Da bi to dosegli, je najbolje biti zdrav. Zato moramo spoštovati telo in ga ohranjati v 
zdravju, da dosežemo ta plemeniti namen.  

Post za duhovno moč in najboljše zdravje 

Baba pravi:” Post je ‘Upavaas’, kar pomeni ‘Živeti v bližini Boga’. Zapomnite si, da je namen posta 

preživeti čas v kontemplaciji o Bogu in ne samo kaznovati telo, da se odpovemo enemu ali več 
obrokom”…Sathya Sai Speaks vol 6 February 1966. “Post pospešuje duhovno moč”…Mahashivratri 
Festival, marec 1966. Tako kot sprejemamo hrano skozi pet čutil, tudi post uravnava vse, kar prihaja 
skozi 5 čutil, tako da čisti misli, besede in dejanja. 

Priporočila in povezave - ‘Links’ 

1. Odkritja mehanizmov za 

Autophagy https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2016/advanced-
medicineprize2016.pdf 

2. http://www.sadhguruonline.com/blog/yoga-and-breast-cancer-prevention 
3. http://www.breastcancer.org/research-news/can-fasting-reduce-recurrence-risk 
4. http://www.medicaldaily.com/fasting-not-eating-13-hours-breast-cancer-remission-380262 

5. Ali post kaj koristi? http://isha.sadhguru.org/blog/lifestyle/food/is-there-any-benefit-to-fasting/ 
6. Ekadashi post in recepti, če človek mora jesti! http://isha.sadhguru.org/blog/yoga-

meditation/demystifying-yoga/ekadashi/ 

7. Zdravje, hrana in duhovna disciplina, Divine Discourse, 8 oktober 1983 & Mahashivratri Festival, 
marec 1966 - Sathya Sai Baba Speaks – SS Baba govori o hrani, Sri Sathya Sai Sadhana Trust, prva 
izdaja, september 2014, stran 33. 

8. Sathya Sai Speaks – govori o postu http://sssbpt.info/ssspeaks/volume06/sss06-02.pdf 

9. Postite se en dan v tednu http://sssbpt.info/ssspeaks/volume09/sss09-21.pdf 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Seminar za osvežitev in zavedanje, Francija 

Zdravilec 01620 poroča o seminarju 11 septembra 2016,, ki je potekal v mestu Vienne (jugo vzhodna 

Francija), vodili pa so ga  3 francoski učitelji za zdravilce ‘veterane’ in nove prostovoljce. Veterani so se 
učili v zgodnjih dneh vibracijskega programa uporabljati strojček SRHVP, veliko časa pred uvajanjem 

škatle 108CC. Starejši zdravilci so bili navdušeni za novosti v razvoju vibrionike in za prednosti škatle 
108CC, ker je še niso poznali. Novi prostovoljci pa so želeli vedeti vse o vibrioniki.  

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2016/advanced-medicineprize2016.pdf
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2016/advanced-medicineprize2016.pdf
http://www.sadhguruonline.com/blog/yoga-and-breast-cancer-prevention
http://www.breastcancer.org/research-news/can-fasting-reduce-recurrence-risk
http://www.medicaldaily.com/fasting-not-eating-13-hours-breast-cancer-remission-380262
http://isha.sadhguru.org/blog/lifestyle/food/is-there-any-benefit-to-fasting/
http://isha.sadhguru.org/blog/yoga-meditation/demystifying-yoga/ekadashi/
http://isha.sadhguru.org/blog/yoga-meditation/demystifying-yoga/ekadashi/
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume06/sss06-02.pdf
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume09/sss09-21.pdf
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Zaradi različnih pričakovamj udeležencev so začeli seminar s 
predstavitvijo uvodnega francoskega videa o vibrioniki. ‘Slides’ – 
sličice iz delavnic  za  AVP so pokazali z namenom za razumevanje 

in zavedanje o koristih uporabe škatle 108CC. Učitelji so razložili, 
kaj pomeni biti zdravilec vibrionike in individualne lastnosti, ki jih 
pričakujemo pri kandidatih. Predstavili so tudi profil vzornega 

predanega francoskega zdravilca 01480*, da bi dvignili inspiracijo. 
Vsu udeleženci so dobili študijski prospekt in brošuro o vibrioniki. 
(*ena Reg # za moža in ženo) 

Udeleženci so bili zelo zadovoljni s seminarjem, ker je uresničil 
njihova pričakovanjea; izrazili so željo za formalno izobraževanje v uporabi škatle 108CC. 

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

Vibro tabori na  Vedanta šoli v kraju Pune 

Zdravilecr 10375…Indija poroča, da so po Swamijevi 
milosti septembra 2016 začeli izvajati mesečne 
tabore vibro seve na šoli ‘Vedanta School 

v Alandiju, v kraju s templjem, 25 km od mesta 
Pune. Alandi je priljubljeni romarski kraj, kjer je v 
13 stoletju Marathi svetnik Saint 

Dnyaneshwar doživel Samadhi (zapustil svoje 
telo). V Alandiju je skoraj 100 Vedanta šol, kjer se 
študentje učijo petja ‘kirtan & abhang rendition, (v 

jeziku Marathi predane pesmi o Gospodu Vitthalu) 
in študirajo svete spise Vedante. V tej šoli je 350 

študentov med    15 in 30 letom. Študentje so 
preprosti ponižni duhovni iskalci in prihajajo iz 
ekonomsko šibkih domov. V mestu ni prave 

medicinskie ustanove, zato lahko vibrionika 
pomaga tem študentom v njihovih zdravstvenih 
težavah.  

Zdravilec poroča, da so dobili pozitivna poročila iz prvega tabora, zato so organizirali še 3 tabore in dali 

zdravila 173 bolnikom. Zdaj 4 zdravilci iz mesta Pune vodijo tabor vsak mesec. Uspešni tabor je spodbudil 
vibro zdravilce, da razširijo svoj program v drugih šolah, vaseh in med romarji v tem duhovnem kraju. 
Zdravilka je tudi zaprosila voditelje templa, da dovolijo še en dodatni tabor v svojih prostorih. Zdravilci 
želijo služiti obiskovalcem templa 2 uri popoldan po taboru v šoli. 

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

Osvežilni seminar v Chennaiju 

Zdravilec 11422 poroča, da so imeli svoj prvi osvežilni seminar 9 decembra 2016 v Chennaiju z 9 
udeleženci. Dr Jit Aggarwal je govoril skupini preko 
Skypa z začetnimi in končnimi navodili. Na 

seminarju so obravnavali 4 glavne teme:  
1. Zdravilci bi morali ves čas izboljševati svoje 

znanje in razumevanje z rednim študijem vibro 

knjig, novic in knjige o prvi konferenci ‘International 
Conference Proceedings book’. Spodbujajo jih, da 
se srečujejo z drugimi zdravilci in redno obiskujejo 

delavnice ter osvežilne seminarje. 
2.  Delovanje z jasnim razumevanjem, da je 

Swami resnični zdravilec in mi smo njegovo 

ponižno orodje v njegovi ljubezni. 
3. Navodila za natančno pisanje poročil o 

primerih bolnikov in posredovanje uspešnih 

primerov. 
4. Naša pomembna obljuba Bogu, da 

pošiljamo mesečna poročila. To bi morali pošiljati 
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koordinatorjem zadnji dan vsakega meseca, tako da lahko oni pošiljajo svoja poročila Dr Aggarwalu prvi 
dan vsak mesec. 
Razpravljali so o vprašanjih, ki so jih zdravilci poslali vnaprej in je Dr Aggarwal odgovarjal. Na seminrju so 

udeleženci obljubili, da bodo v prvi polovici leta 2017 pregledali priročnik  AVP, tako da bo vsak 
udeleženec predelal eno poglavje. 

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

 

Kerala sveti 

Odprli so novo stalno vibro kliniko, ki deluje vsak dan v kraju 
Kizhuthani, na podeželskem področju v pokrajini Thrissur v 

Kerali od 23 novembra 2016 dalje. Klinika je darilo za 
Swamijev  91 rojstni dan z namenom, da olajša težave 
bolnih – pomaga nemočnim in širi veselje ob zdravljenju… 

 

 

 

Om Sai Ram 

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


