
 1 

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

Sai Vibrionika - Novice 
www.vibrionics.org 

“Kadarkoli vidite bolnika, obupano ali žalostno osebo, to je psiložnost za vaše služenje.”   
                                                        …Sri Sathya Sai Baba 

Leo 8, številka 2                                                                                                                        Mar/Apr 2017  
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Z mize Dr Jit K Aggarwala 

Dragi zdravilci 
Upam in zaupam, da ste doživeli močan Mahašivratri in zdaj vidite njegovo dobrobit v vašem življenju. V 
enem od mnogih govorov na dan Šivaratri je Swami rekel: “Niste sposobni izslediti glavnega vzroka 
vašega trpljenja. Zato začnite opravljati dobra dela. Gojite sveta občutja. Služite soljudem. Takšno delo 

vodi k predanosti.” Opozarja nas, da sledimo njegovim stopinjam in začnemo služiti v vaseh ter revnih 
ulicah, kjer ljudje potrebujejo osnovne stvari. To je tudi sam delal že v svojem otroštvu…Sathya Sai 
Speaks Volume 32 part-1 

Naj nas take besede in občutki opogumijo ter spodbudijo tako, da postanejo vodilno načelo našega 
življenja. Razširimo tudi naš raziskovalni program, ker je potrebno ohranjati kolesa inovacij v gibanju. V 

naših zadnjih novicah smo si za leto 2017 postavili cilj, da bomo širili raziskavo možnosti za zdravljenje 
rastlin in živali. Delati nameravamo z večjo množico testnih in kontrolnih skupin. Za to potrebujemo 

primerno okolje in predane raziskovalce. Prosim vse zavzete strokovnjake za dobrobit živali in rastlin, da 
se oglasijo in mi pošljejo ‘email’, kaj jih zanima v tem projektu. 

Hvaležno objavljam, da je Swami poslal veliko milost za naš vibracijski program, ker nas je vključil kot 
integralni del klinike ‘the Wellness Clinic at the Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences, v 
Whitefieldu, v Bengaluru in smo začeli na večer Mahašivaratrija, 23 februarja 2017.  

Duhovni napredek in odličnost v vibrioniki sta globoko povezana – zdravilci ne moremo pomembno 

napredovati brez urejenega duhovnega življenja. Z veseljem poročam, da so naši zdravilci iz Kerale 
organizirali prvi Sadhana tabor (camp) na prvi novoletni dan 2017 v bolnišnici ‘Sai Hospital v kraju 
Shormnur, v Kerali. To je bil pomemben dogodek za vibrioniko v Kerali. Močno priporočamo, da pripravite 

še več takih spodbudnih Sadhana taborov v rednih presledkih po vsem svetu z namenom, da širimo 
svetlobo in pomen duhovne dobrobiti v življenju zdravilcev. Navdušeno čestitamo temu čudovitemu 
prizadevanju.  

V tej številki je zdravstvena tema o vodi. Swami pravi: “Voda je bistvo življenja človeka”. Poudarjamo 

neverjetne lastnosti vode, dodajamo članek o dehidraciji in kako jo lahko preprečimo. Mislim, da vas bo to 
zanimalo in informiralo, ker se bliža poletje. Objavljamo tudi profile štirih izmed naših mnogih mladih 
zdravilcev, ki so začeli delovati z vibrioniko šele pred kratkim. Spodbudno je spoznati njihovo navdušenje, 

ki se kaže v njihovih uspehih in se je dotaknilo življenj mnogih bolnikov. 

Če boste prebirali bogato vsebino, vas bodo spodbudile Swamijeve besede: “Imejte visoke 

ideale. Prizadevajte si za svoj dvig. Prizadevajte si za najvišji cilj: za Boga.” …Mahashivratri discourse, 
Brindavan 7 Mar 1978.  
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Božanska ljubezniva resnica je resnično naš najvišji cilj in upamo, da nam ga seva vibrionike pomaga 
doseči. 

Z ljubeznijo služimo Saiju 
Jit K Aggarwal 

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

 Primeri uporabe kombov  

1. Mnogi napadi (strokes), izguba spomina in sluha 03535...ZDA  

Zdravilec je obiskal 89-letnega moškega, ki je prišel iz bolnišnice. Izrazil je željo, da bi jemal vibro 

zdravila za nizko energijo, izgubo sluha že dve leti (morali so vpiti v njegovo uho) in eno leto lažjo težavo 
s spominom (na primer: pozabljal je imena in dogodke). Za ta stanja ni jemal zdravil. V nekaj preteklih 
letih je imel tihe srčne napade in več ishemičnih napadov (TIA ali mini kap). Od takrat je jemal zdravilo 

proti strjevanju krvi, kar je vodilo do kronične anemije zaradi kapljanja krvi iz črevesa. Zato je moral vsaka  
2-3 mesece v bolnišnico na krvno infuzijo, da so dvignili raven njegovega hemoglobina. Težko je tudi 
hodil ali stal brez opore in je vedno potreboval spremljevalca.  

2 novembra 2015 so mu dali zdravila: 

#1. CC3.5 Arteriosclerosis + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC20.3 Arthritis…BD 

Še naprej je jemal zdravilo proti strjevanju krvi. Po enem mesecu so dodali kombo za izgubo spomina:  
#2. CC5.2 Deafness + #1...BD 

Čez 2 tedna je zdravilec izvedel, da je bolnik že 10 let jemal zdravilo za visoki pritisk in diabetes. 
Povprečno je imel krvni pritisk 125/75, HbA1c pa je bil 8.7%, kar je pomenilo visoko raven sladkorja kljub 

jemanju tablet. Za ti 2 stanji so dodali še: 
 #3. CC3.3 High Blood Pressure + CC6.3 Diabetes + #2...BD 

15 januarja 2016 je družba prijateljev na družinskem srečanju doživela presenečenje, ker se je bolnikovo 
stanje občutno izboljšalo. Njegovi hčerki sta obvestili zdravilca, da je njun oče pred tem težko sedel več 
kot 10 minut; večino dneva je ležal ali pa spal. Med tem srečanjem na domu, kjer so imeli več dejavnosti 

pozno v noč, je oče sedel in užival celih 5 ur. To je opazilo več ljudi. Njegov sin se je čudil, ker je oče bil 
pozoren in zbran, spomin in sluh sta se izboljšala, predstavo je celo komentiral.  Aprila so dozo #3 znižali 
na OD. Junija  2016 se je njegov sluh izboljšal na 80%, ravni spomina in energije pa na 100%.  

Alopatska zdravila za diabetes in visoki krvno pritisk je ves čas jemal skupaj z vibrioniko. Decembra 2016  

se je izboljšala raven sladkorja, vrednost HbA1c se je znižala na.25%. Sedaj bolnik hodi brez 
spremljevalca, ima pa oporo. Večino časa se pogovarja, gleda TV in bere knjige v sedečem položaju. 

30 januarja 2017 je bolnik v dobrem stanju. Med zdravljenjem z vibrioniko v 15 mesecih ni bil v bolnišnici. 
Njegova družina to pripisuje samo vibrioniki, ker druge spremembe zdravil ni bilo; ostala zdravila jemlje 
enako že okoli 10 let.Ta uspeh je povzročil, da je zdravilec dobil 6 novih bolnikov ob priporočilu družine 

tega gospoda.   

Bolnikov sin piše : 
V preteklih 5 letih se je zdravstveno stanje mojega očeta slabšalo, večino svojega življenja pred tem je pa 
bil zdrav. Je duhoven človek z močno vero v Boga. V preteklosti je pomagal mnogim ljudem z dobavo 

brezplačnih  homeopatskih zdravil. Zdaj smo vsi presenečeni opazili, da sta se njegov sluh in spomin 
precej izboljšala. Njegovi krvni testi so pokazali dobre ravni hemoglobina in odkar jemlje vibro zdravila, 
oče ni bil v bolnišnici. Njegovo splošno počutje se je izboljšalo in oče zopet uživa kvalitetno življenje. Zdaj 
opravlja vse dejavnosti sam, brez pomoči drugih. 

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

2. Zaskrbljenost, strah, napadi panike 03535...ZDA  

30-letni moški je prišel k zdravilcu zaradi zaskrbljenosti, močnega strahu, napadov panike in depresije, kar 
je opažal že 10 let, zadnji 2 leti pa se je poslabšalo. Med ljudmi je dobival grozljive misli, da ga bodo 
napadli in skrbelo ga je za družino, kako bodo preživeli, če umre. Posvet pri psihiatru ni dosti 

pomagal. Med napadi skrbi se je njegov krvni pritisk dvignil do 160/80, povečal se je srčni utrip, dihanje je 
postalo težko in čutil je omotico. Te skrbi so se povečale v zadnjih 5 mesecih, ko je žena rodila prvega 
otroka in so ob rojstvu nastopili zapleti. Svojih skrbi ni mogel nikomur povedati, niti ženi niti materi. Pri delu 

se ni mogel zbrati in ves čas je bil v strahu. Bil je obupan in se je spraševal, če se bo sploh kdaj rešil teh 
peklenskih muk, za katere je rekel, da  “jih ne bi želel niti najhujšemu sovražniku”. Priznal je, da je bil že v 
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otroštvu prestrašen. Takrat je izgubil očeta in mati je postala zaskrbljena in prestrašena, nagnjena k 
depresiji. Bolnik ni jemal nobenih zdravil. 

10 februarja 2016 so mu dali naslednje zdravilo: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 
Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain 

disabilities…TDS  

Čez 2 tedna je bolnik sporočil, da se počuti veliko bolje. V naslednjih 3 tednih se je stanje izboljšalo na  

90% glede skrbi, strahu in panike. Krvni pritisk je padel na 135/80. 

Aprila 2016 so dodali še kombo za krvni pritisk:  

#2. CC3.3 Blood pressure + #1...TDS 

Po 6 tednih je bil brez zaskrbljenosti in strahu.  Avgusta je pritisk postal normalen pri 120/80. V 4 mesecih 

je bil moški 100% brez težav. Zdravilcu je povedal, da temu ni mogel verjeti, ker na začetku ni zaupal 
vibrioniki. Njegova družina se je čudila spremembi tega bolnika v mirnega človeka. Žena je govorila : “Ali 
si to res ti brez skrbi?” Bolnik se je počutil dobro ves dan. Ker ni imel skrbi in strahu, je bil njegov um čist 

in se je lahko osredotočil na delo. Do zadnjega srečanja januarja 2017 ni imel ponovitve prejšnjih 
problemov in jemlje zdravilo #2 še TDS. Dodatno se zdaj zdravi še za ‘Achalasio’, za kar je pred kratkim 
dobil diagnozo. 

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

3. Hemoroidi, uhajanje blata, razdraženo črevo, gastroezofagialni refluks 01001...Uruguaj 

74-letni moški je imel že 15 let krvaveče hemoroide (uporabljati je moral vložke) in uhajanje blata. K 
zdravilcu je prišel 20 junija 2016. Pred 1 mesecem  je dobil tudi diagnozo razdraženega črevesa (IBS). 

Dali so mu naslednji kombo: 
#1. CC3.2 Bleeding disorders + CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + 

CC12.1 Adult tonic…TDS 

Bolnik ni jemal drugih zdravil. Do 27 junija se je krvavenje ustavilo. Znaki IBS so se izboljšali za 20%. Pri 
uhajanju blata še ni bilo bolje. 

13 julija so spremenili kombo: 
#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
#1…TDS 

Zdravilka je po nasvetu  mentorja bolniku naročila, da mora večkrat na dan delati vaje za okrepitev 
odvajalnih mišic. Do 19 avgusta se je odvajanje blata in stanje IBS izboljšalo na 90%, tako je bil bolnik 

skoraj brez problemov. Še naprej je jemal zdravilo #2 TDS.  17 januarja so zmanjšali dozo na BD in 31 
januarja na OD. Potem se je ponovilo krvavenje. Doziranje so obnovili na BD, ker je bilo prehitro znižano 
na OD. Krvavenje je prenehalo in bolnik se je dobro počutil. Zdravilo še jemlje BD.  

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

4. Alergični rinitis, slaba prebava, zaskrbljenost 01001...Urugvaj 

49-letna ženska je imela alergični rinitis že 32 let, slabo prebavo, napihnjen trebuh, glavobole in čustvene 
probleme od ločitve 2014. Od takrat se je počutila negotovo, zaskrbljeno in utrujeno . Za pomiritev je več 
jedla (binge eating). Pred vibro terapijo ni jemala zdravil. 26 septembra 2016 so ji dali:  

Za prebavne in čustvene probleme:  
#1. CC4.1 Digestive tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC10.1 
Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.3 Addictions + 
CC15.4 Eating disorders + CC18.1 Brain disabilities…TDS  

Za alergični rinitis:  
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 
Sinusitis...TDS 

Bolnica se ni javila 2 meseca. 10 decembra se je oglasila po nova vibro zdravila. Redno jih je jemala in 
dobro napredovala. Občutila je 100% izboljšanje prebavnih in dihalnih problemov od začetka 

novembra. Bila je tudi mirnejša, gotova, čustveno stabilna in glavobol se je pojavil redko. Ob naslednjem 
obisku 16 januarja 2017 je povedala, da ni bilo poslabšanja , zato so dozo zdravil znižali na BD. 7 februarja 
se je res dobro počutila. V sredini februarja bodo znižali dozo na OD  za en mesec in potem ukinili. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. Oči – srbijo, pečejo 01001...Urugvaj 

57-letna ženska je imela srbeče, pekoče in utrujene oči že 4 leta . Veliko ur dela na računalniku in to je 

verjetno povzročilo težave. Alopatska zdravila je jemala 4 leta: proti alergiji in kapljice za oči, ki pa niso 
pomagale. 

8 avgusta 2016 so ji dali ta kombo:  
#1. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC7.1 Eye tonic + CC7.3 Eye infections + CC7.6 Eye injury + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  

Bolnica je še naprej jemala kapljice za oči. Do 18 avgusta so se vsi znaki izboljšali za 20%, po 5 tednih pa 

za 60%. 15 decembra so vsi znaki prenehali. Prekinila je alopatska zdravila in nadaljevala z vibro 
zdravili TDS. Na računalniku je delala brez težav. 29 decembra 2016 so znižali dozo na BD za 2 tedna in 
potem na OD še 2 tedna, nato pa TW do 15 februarja 2017. Nobena težava se ni ponovila. 

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

6. Velika vročina telesa 11577...India 

4 aprila 2016 je 35-letni moški prišel k zdravilcu, ker je že en mesec imel vročino v telesu. Imel je tako 

službo, da je moral veliko potovati v hudi poletni vročini. Vročina mu je povzročala bolečine v trebuhu, 
tekoče blato in neznosni pekoči občutek po vsem telesu. Bolnik je pil dosti tekočine, a problem je ostajal. 
Za to stanje se še ni zdravil. 

Dali so mu naslednji kombo:  
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies...TDS  

Po 2 dneh je vročina izginila in počutil se je 100% normalno. Po 4 tednih je bil čisto v redu. Za preventivo je 
jemal zdravilo TDS do konca poletja. Po več mesecih je sporočil, da se dobro počuti. 

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

7. Poškodba prsi 11578...India 

28 aprila 2016 je stara mama pripeljala k zdravilcu 9-letno vnukinjo, ki je imela bo lečino v prsih. Pred 4 
meseci je v šoli dobila udarec z žogo, potem pa oteklino blizu bradavice in bolečino v prsih. Niso šli k 
zdravniku, odločili so se za vibrioniko. 

Dali so ji ta kombo: 

CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC20.2 SMJ 
pain + CC20.7 Fractures...QDS 

Po 1 tednu je oteklina izginila, ostalo pa je okoli 50% bolečine. Po drugem tednu je bila deklica zdrava in 
brez bolečine. Svetovali so ji, da jemlje zdravilo BD še 2 tedna in potem preneha, če je vse v redu. 

Opomba urednika: 
Ker je bolnica imela bolečino zaradi poškodbe, ne bi potrebovala zdravil za srce. 

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

8. Klinična depresija 02799...UK –Združeno kraljestvo 

61-letna ženska je 20 let trpela zaradi depresije in je prišla k zdravilcu 6 avgusta 2016 skupaj z možem, ki 
je zdravnik. Učinke vibrionike so videli pri prijateljih, zato je bila njuno zadnje upanje. Mož je opisal ženine 
težave: bila je plaha, težko se je družila z ljudmi, imela je napade ‘obsessive-compulsive disorder’ (OCD) in 

več strahov (fobij). Panična je postala celo ob pogledu na pločevinke ob cesti. V njunem življenju je bilo le 
malo normalnosti ali sreče. Bolnica ni kazala resnih problemov navzven, bila pa je plaha in je malo 
govorila. Bila je v stiski, med tem ko so se pogovarjali o njenem stanju.  

Imela je alopatska zdravila: Citalopram 10 mg za  depresijo in Quetiapine 200 mg, ki so ga po navadi dajali 
za shizofrenijo ali bipolarni sindrom. Kljub tem zdravilom se je v zadnjih dveh letih njeno mentalno  stanje 
poslabšalo.  

Dali so ji naslednje zdravilo: 
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic + 
CC18.1 Brain disabilities...QDS 
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Po 3 tednih je mož sporočil 25% izboljšanje mentalnega stanja in bolnica je bila tudi malo vesela. Ker je 
poznal stranske učinke ženinih zdravil, jih je želel zmanjšati. Zdravilec je svetoval 10% manj zdravil ob 
jemanju vibrionike QDS. 

V naslednjih 10 dneh se je počutila  30% bolje in alopatska zdravila so zmanjšali za 15%. 

Čez 2 tedna so sporočili 50% izboljšanje. Bolnica je bila srečna in se je družila s člani družine brez strahu. 
Alopatska zdravila so znižali za 20%.  

Po 2 naslednjih tednih je bilo 60% izboljšanje. Alopatska zdravila so znižali za 25% prvotne doze. Bolnica 
je povedala, da zopet uživa v hišnih delih.  

Proti koncu oktobra, čez 2 tedna se je počutila 70% bolje in opravljala več hišnih del ter družabnih 
dejavnosti. Alopatska zdravila so znižali na 50%.  

V naslednjih 3 tednih je bilo 90% izboljšanje. Njeno vedenje je bilo skoraj normalno, zdravila so znižali za 
75%. 2 decembra  2016, v kratkem času 4 mesecev je bila bolnica 100% zdrava. Vzkliknila je, da ni bila 
nikoli tako srečna v življenju. Pozabila je na svoj občutek manjvrednosti. 16 decembra je sporočila 

zdravilcu, da je prekinila alopatska zdravila. Tudi mož je bil navdušen, da se je zdravljenje tako hitro 
končalo in tudi jemanje alopatskih zdravil. Vibro zdravilo so zmanjšali na TDS za 1 teden. Januarja 2017 
jemlje dozo BD in bo tako nadaljevala še 6 mesecev, da se ne bi težave ponovile. 

Zdravilec razlaga:  
Videl sem veliko uspešnih primerov, ta pa se je tako hitro razrešil, ker je imel pomembno vlogo pri 
zdravljenju njen mož. On je dajal vsa zdravila z ljubeznijo in pozornostjo.   

Opomba urednika: 
Tonik za jetra so dodali za potlačeno jezo, prvo pomoč in tonik za ledvice pa za strah. 

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

  9. Kronični kašelj, potovalna bolezen 11570...Indija  

15-letna deklica je imela kronični kašelj iz otroštva, k zdravilcu je prišla 12 julija 2015. Poskusila je z 
alopatskimi in homeopatskimi zdravili, a olajšanje je bilo samo začasno. Njen oče je imel enak problem, 
zato so posumili alergen v okolici ali pa je bolnica dobila infekcijo od očeta. Dali so ji ta kombo: 

Za kronični kašelj: 
#1. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergency + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.7 
Throat chronic…TDS 

Bolnica takrat ni jemala drugih zdravil. Po 3 tednih je bilo 75% izboljšanje. Ker je to bil star problem, je 

jemala enako dozo zdravila do 25 decembra, ko je sporočila, da nima več kašlja. Dozo so znižali na BD za 
2 tedna, potem na OD za 1 mesec in prekinili 10 februarja 2016.  

25 decembra 2015 je bolnica sporočila, da gre s starši na počitnice in jo je skrbelo, ker je od starosti 2 let 
imela potovalno slabost, zato je prosila za zdravilo. V preteklosti je poskusila domača zdravila, ki niso 
pomagala. Kadar je potovala, ji je bilo slabo in je bruhala, če je kaj pojedla. Dali so ji: 

Za potovalno slabost: 
#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.1 Travel sickness 

Svetovali so ji, da pripravi zdravilo v vodi in vzame  5ml vsakih 15 minut med vožnjo. Med potjo tja ji je bilo 
slabo le enkrat, na poti nazaj pa nič in je lahko jedla ter pila normalno. Na prihodnjih potovanjih je tudi 
vzela zdravilo in ni imela slabosti. Junija 2016 je šla na 7-urno pot po cesti; ni vzela zdravila in tudi slabosti 

ni bilo. Ob zadnjem obisku decembra je bila že 1 leto brez kašlja. Potovalne slabosti ni več, tudi če ne 
vzame zdravila in med potjo kaj poje. 

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

Zdravilec 03535...ZDA  PhD za kemijo je znanstvenik po poklicu. Odkar so ga v otroštvu peljali k Swamiju, je 

videl v Sai organizaciji veliko programov služenja.Sodeluje v dejavnostih vseh 3 kril Sai centra in še 
posebej je aktiven s poučevanjem (SSE).  

Swamijevi ideali so ga spodbudili, da bi več služil. Najprej je pomagal pri 
organizaciji brezplačnih zdravilnih taborov v ZDA za ljudi brez zdravstvenega 

zavarovanja. To mu je bilo v zadovoljstvo; želel si je pa še preprosto, poceni in 
učinkovito metodo dajanja zdravil bolnikom. Sai vibrionika je bila prava stvar! Za 
vibrioniko je najprej slišal od člana v svojem centru leta 2015. Prepoznal je 

možnosti, se takoj prijavil in študiral, da je postal zdravilec asistent -  AVP 
oktobra 2015. Hitro je napredoval v pravega zdravilca maja 2016 in nato v 
višjega zdravilca - SVP oktobra 2016. Prepričan je, da ga je Swami blagoslovil s 

sevo vibrionike in uslišal njegove molitve.  

Ko je postal zdravilec, je želel zdraviti 91 bolnikov v 1 letu do Swamijevega 91 rojstnega dne. Bil je v 

stresu, ali bo dosegel ta cilj, ker živi na oddaljenem področju v ZDA in ne pozna veliko ljudi, ki bi želeli 
jemati energijska zdravila. Ker je ponujal zdravila z ljubeznijo in sočutjem, je pritegnil takšne ljudi. Bolniki so 
prišli tudi od daleč. Ni pa še dosegel svojega števila. Z molitvijo je dobil priložnost, da ponudi zdravljenje 

ljudem v Indiji, kjer se je rodil. Med 2-tedenskimi počitnicami septembra 2016 je v domačem  Sai centru 
predstavil predsedniku in slednikom video vibrionike in knjigo prve konference - Sai Vibrionics 
1stInternational Conference book. Pričakoval je okoli 20 ljudi, bil pa je presenečen nad velikim številom 

obiskov na svojem domu. V tem času je zdravil 140 bolnikov.  

Ta zdravilec je zdravil različna stanja: kislino, alergijo, amebično dizenterijo, skrbi, artritis, astmo, krvni 

pritisk, diabetes, epilepsijo, gripo, boleče rame, putiko, hipotiroidizem, slabo prebavo, ledvice, migrene, 
panične napade, psoriazo, šiatiko, spondilitis, kap, tresenje in ulkusni kolitis. Večina primerov se je 

izboljšala. Ker sam ni imel zdravstvenih izkušenj, si ni mogel predstavljati ali sanjati o tem, da bi lahko koga 
zdravil. Poln radosti in hvaležnosti Swamiju je spremljal olajšanje trpljenja mnogih oseb.   

Tukaj je nekaj primerov ozdravitev, ki izstopajo v njegovih zapisih: 

1. Neka mati 13-letne deklice se je prišla zahvalit. Njena hči je imela hudo astmo in je morala uporabljati 

pršilec že od zgodnjega otroštva, po nekaj mesecih vibro zdravljenja pa ni imela več težav. Pred tem je bila 
tako slabotna, da ni mogla telovaditi in se igrati, zdaj pa je vadila karate.  

2. Neki bolnik je trpel zaradi amebične dizenterije  26 let in je imel strogo dieto, ki je slabo vplivala na 
njegovo zdravje. Po jemanju vibrionike 3 mesece so vsi znaki izginili. Zdaj lahko hodi jest tudi v restavracije 
brez problema. 

3. Neka ženska več let ni mogla zanositi in je imela splav leta 2013 in zopet 2016. V globoki žalosti po 
drugem splavu se je bala, da ne bo več zanosila. Zdravilec je zakoncema pošiljal zdravila novembra 2016 

in po 2 mesecih je ženska zanosila januarja 2017. Bila je presrečna. 

4. Oseba, ki je že 3 leta trpela zaradi cerebralne ataksije, je težko hodila in govorila; 2 meseca po jemanju 

vibrionike se je stanje pomembno izboljšalo. 

5. Diabetični primeri so se zelo izboljšali, mnogi bolniki so znižali ravni sladkorja do normale; nekateri niso 

več potrebovali inzulina. 

6. Zdravilec in vsa družina so opazili okrepljen imunski sistem po jemanju vibrionike (pred tem so jemali 
alopatska zdravila) za ponavljajoče prehlade in gripo. Zdaj takšni znaki izginejo že po 1 dnevu ali nekaj 
urah, ko vzamejo zdravilo. 

Zdravilec tudi opisuje 2 posebna primera ozdravitve s pošiljanjem zdravil s 
strojčkom SRHVP.  

1. Med študijsko delavnico za SVP mu je žena sporočila o daljnjem sorodniku na 
intenzivni negi (ICU) ; zdaj ima ventilator, ker se njegova vitalnost ni  normalizirala 

po operaciji arterijske blokade. Zdravila je pošiljal 2 dni s tečaja, potem pa od 
doma še nekaj dni. Bolniku se je stanje izboljšalo in so ga poslali domov. Sorodniki 
so že izgubili upanje in so bili prepričani, da je vibrionika čudežno delovala.  

2. Pred kratkim je skupina za pošiljanje zdravil prosila, da zdravilec sprejme primer  
12-letnega dečka, ki je imel možganski tumor. Nekaj dni je bil na intenzivni negi; 

tumor se je razširil po vseh možganih. Mati je povedala, da se je bolnik tresel in 
imel slabost. Niti svojega imena ni mogel izgovoriti, ni poznal družine ; odzival se je 
samo na nekatere ukaze zdravnikov. Zdravilec je neprestano pošiljal zdravila in 
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naslednji dan je bolnik govoril. Prestavili so ga v navadno sobo in čez 2 dni poslali domov. Pošiljanje 
zdravil se je nadaljevalo in bolnikovo stanje se je  izboljšalo. Nekega dne je dečkova mati prinesla kartico, 
na kateri je dečel napravil sliko Swamija iz semen in se je zahvalil zdravilcu. To je bil nepričakovan in 

dragocen trenutek za zdravilca, ko je dobil tako pristen izraz ljubezni in hvaležnosti od otroka .   

Kadar dela zdravila, zdravilec vedno poje Sai Gajatri. Ko drži zdravilo v roki, meditira in si predstavlja 

peščeno uro, v kateri je Swami v gornjem delu in pošilja svojo zdravilno energijo v kroglice spodaj. Čuti, da 
samo Swami zdravi bolnike, zato si prizadeva biti njegovo ponižno orodje in se mu predaja. Prepričan je, 
da je delo z vibrioniko izboljšalo njegovo osebnost ; postal je bolj ponižen, ljubeč, skrben, sočuten, 

samozavesten, marljiv, discipliniran in predan Swamiju.   

Vibro seva je zanj učinkovita duhovna vadba (sadhana); ga dviguje in nagrajuje, daje zadovoljstvo in radost 

vedno, ko se spomni smejočih obrazov bolnikov, ki so se rešili bolezni in trpljenja. Takšni dogodki so mu v 
večje zadovoljstvo kakor pa poklicni dosežek ali denarna nagrada . 

Primeri : 

 Mnoge kapi, izguba sluha in spomina  

 Zaskrbljenost, strah, panični napadi 

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

Zdravilka 01001…Urugvaj iz Južne Amerike je ljubila Boga z veliko predanostjo že v otroštvu. V starosti 5 let je 
imela lepo vizijo Matere  Marije. Svojo duhovno pot je začela v starosti 21 let in čez 2 
leti je od učitelja joge slišala za Sai Babo. Intuitivno je takoj vedela, da je njen božanski 

učitelj, ki ji bo pomagal na njeni poti samorealizacije. Decembra 2009, čez 6 let, je 
potovala v Prašanti. Takrat se je njeno življenje rušilo; doživljala je ločitev in propad 
restavracije, kjer je bila solastnica. Počutila se je izgubljeno in od srca prosila Babo na 

daršanu, da jo vodi naprej.  

Takoj po daršanu jo je prijatelj iz njihove skupine iz Urugvaja prosil, da bi pomagala 

ženski s prevajanjem zdravilnega dela. Ko je srečala Dr Jit in Mrs Hem Aggarwal, 
kako sta opravljala sevo z vibrioniko, je globoko začutila, da bo nekega dne tudi ona 

to delala. Baba je lepo odgovoril na njeno molitev. Zaradi kratkega časa takrat ni mogla opraviti tečaja. 

Njena ljubezen do vibrionike je bila tako močna, da je vsak dan pomagala s prevajanjem in bila del 
vibrionike ter doživela radost ob sevi. 

Decembra 2011 je bila zopet v Prašanti Nilajamu in zaprosila za vibro tečaj, a je niso sprejeli, ker je delala 
kot terapevtka  akupresure. Morala je čakati. Med tem je delala z akupresuro, srečala svojega moškega in 

leta 2013 sta imela otroka.  

Novembra 2015 je starejša gospa iz Urugvaja, ki je bila zdravilka 5 let, z nihalom dobila odgovor, naj svoj 

vibro strojček in knjige da tej ženski. Takoj je poklicala Dr Aggarwala! Poslal ji je prijavnico in morala se je 
odločiti in izbrati akupresuro ali vibrioniko. Razmišljala je o tem in in neke noči se je  Baba pojavil v njenih 
sanjah ter ji jasno pokazal, da je vibrionika njena pot. Brez dvoma je vedela, da mora opustiti akupresuro. 

Ko se je odločila, je sprejela strojček SRHVP in druge materiale od starejše zdravilke, ki je umrla naslednji 
mesec! 

Naša zdravilka je opravljala tečaj preko interneta za AVP in junija 2016 je potovala v London na praktično 
delavnico, kjer je dobila škatlo 108CC box že pripravljenih zdravil. Od takrat dela polna hvaležnosti našemu 
Gospodu, da jo je izbral kot svoje orodje. Rada se uči in veliko časa opravlja sevo, poleg tega pa je mlada 

mati. V 6 mesecih je že dobila preko 70 bolnikov z različnimi težavami: artritis, problemi s kožo, prebava, 
težave s srcem in psihiatrična stanja.  

V posebnem primeru je 78-letni moški imel akutni cistitis z vročino in pogostim uriniranjem. Takoj je začel 
jemati antibiotke, a po 10 dneh ni bilo nič bolje. Ko mu je zdravilka dal vibro zdravila, so vsi znaki izginili v 
24 urah. Stanje je bilo normalno. 

31-letna zdravnica je imela 5 mesecev neprestane kolike v trebuhu z zaprtjem in diarejo. Začelo se je s 

čustvenim problemom v družini. Kot zdravnica je mislila, da ima celiakijo, a ni vzela alopatskih zdravil. Po 
10 dneh z vibro zdravili se je počutila 80% bolje in v 2 tednih je ozdravela.  

Ima še več podobnih primerov čudovitih ozdravitev in več primerov je že objavila. Mnogi njeni bolniki so 
popolnoma ozdraveli. 

Primeri : 

 Hemoroidi, inkontinenca blata, razdraženo črevo, gastroezofagealni refluks  

 Alergijski rinitis, slaba prebava, skrbi, um 
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 Oči – pečejo, srbijo 

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

   Zdravilca11577 & 11578…Indija delujeta z vibrioniko od marca 2016, oba v Puttaparthiju in tam okoli. Mož ima 
diplomo iz kemije ( PhD), žena pa (MSc) za razvoj človeka in družine (Human Development and Family 

Studies) in tudi za tehnično komunikacijo. 

Sta srečna zakonca; žena je slišala za vibrioniko leta 2015 od 
družinskega prijatelja in je bila takoj navdušena. Ona je skrbna in 
ljubeča učiteljica Bal Vikas in otroci so med poukom pogosto povedali 

o svojih zdravstvenih težavah. Čutila je, da je vibrionika božansko 
orodje, študentom je olajšala zdravstvene probleme, zato se je 
odločila, da se nauči o tem sistemu. Mož je slišal o tem že pred 9 leti, 

a se je začel zanimati šele, ko je žena začela študirati za tečaj. Čudilo 
ga je, da vibro zdravila niso samo učinkovita za različne bolezni, 

ampak so tudi neškodljiva brez stranskih učinkov, ker ne vsebujejo 
kemičnih snovi.  

Oba sta opravljala tečaj po e-pošti in obiskala  4-dnevno praktično delavnico, da sta postala zdravilca 
družabnika. Po 6 mesecih sta izpolnila vse pogoje za prava zdravilca ; to je bilo avgusta 2016.  

Z Bagavanovim blagoslovom od aprila 2016 vodita redne vibro zdravstvene tabore dvakrat tedensko v 
bližnji vasi Yenumulapally. Do nedavnega sta pomagala preko 500 bolnikom, največ z akutnimi težavami, 

kakor so : prehlad, kašelj, vročina, glavoboli, sončarica in diareja – z dobrimi izidi. Zdravila sta tudi razne 
kronične težave : migrene, bolečo hrbtenico, infekcijo ledvic, astmo, infekcije oči in ušes, bolečine v 
kolenih, neredne menstruacije, kožne alergije, nepravilno prehrano in inkontinenco. 

Na začetku sta izkoristila vodenje mentorjev in starejših zdravilcev. Tako sta spoznala in bolje razumela 

različne bolezni in primerno izbiro zdravil. Kmalu sta opazila, da se je povečalo zaupanje bolnikov, ko sta 
spraševala za prvotne vzroke bolezni, še posebej v primeru čustvene napetosti, ki izhaja iz tekočih in 
preteklih okoliščin. 

Zakonca sta izkusila učinkovitost vibro zdravil tudi na sebi, ker sta se otresla odvisnosti od alopatskih 
zdravil. Glede tega sta zelo srečna. Mož je tako odstranil svojo 3,5- letno kronično alergijo na oreške. Po 2 

mesecih jemanja vibro zdravil ni  več imel alergije in je lahko jedel katerekoli oreške. Pred tem je jemal 
ajurvedska zdravila okoli 6 mesecev in homeopatska okoli 1 leto, a je oboje le malo pomagalo. Tudi žena 
uporablja vibrioniko za svoje akutne težave.  

Oba čutita blagoslov, da lahko delata s tem sistemom, ki jima daje zadovoljstvo in dobro počutje . Najbolj pa 

cenita osebno zadovoljstvo, ki ga čutita pri svojih bolnikih, ko ozdravijo. Veselita se postati višja zdravilca, 
da bi lahko oporavljala več služenja za bolnike in za širjenje božanskega poslanstva blagoslovljene Sai 
vibrionike.  

Že sedaj sodelujeta v vibro administraciji. Žena dela v skupini, kjer pomaga oblikovati novice. Mož pa 

sodeluje pri osnovnem delu za  mobilizacijo in koordinacijo zdravilcev, da bi začeli s Sai vibrioniko v Sathya 
Sai bolnišnicah v Puttaparthiju in Whitefieldu. 

Ta pozitivna in prijazna pot mladih zakoncev je še en spodbuden primer za druge mlade zdravilce. 

Primeri : 

 Preveč telesne vročine 

 Poškodba prsi 

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

 Kotiček za odgovore  

  1. Vprašanje: Ugotovil sem, da se voda pokvari, preden jo porabimo, če dam  5 pilul v 200 ml vode na 

TDS ali pa nižje doziranje. Ali je kakšna alternativa? 

      Odgovor: Glede na klimo ali druge okoliščine se voda lahko pokvari v času 3-7 dni. Zato svetujemo, da 

raztopite 3 pilule v 100 ml  vode in pokrijete posodico. Prečiščena voda je dobra dalj časa. Poleg tega je 
najbolje, da vodo v ustih malo mencamo, preden jo pogoltnemo. 

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

   2. Vprašanje: Ali zdravilo bolje deluje, če stekleničko z zdravilom ali vodo pretresemo vsakič, ko jo 
uporabimo? 
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       Odgovor: Da, tresenje zdravila 2-3 krat prebuja notranjo moč, če je morda ‘zaspala’. Bodite previdni, 

da ne tresete premočno, ker se lahko spremeni potenca zdravila! 

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

  3. Vprašanje: Ali lahko uporabim pitno vodo iz pipe za kapljice za oči ali nos  (dodam 3 piule ali 1 kapljico 
komba na 100 ml vode)? Uporabljam samo destiirano vodo, ki traja 4 tedne in je zelo učinkovita, še 
posebej pri katarakti? 

     Odgovor: Č e vam je destilirana voda všeč, je v redu. Lahko uporabljate tudi prečiščeno/ustekleničeno 

vodo, ki traja samo 1 ali 2 tedna. Ne uporabljajte pitne vode iz pipe, ker ponekod dodajajo kemikalije, ki 

lahko zmotijo delovanje vibro zdravil ali pa dražijo oči. Voda iz pipe pa naj vre 20 minut in potem jo 
ohladite, preden naredite kapljice za oči. 

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

 4. Vprašanje: Ali lahko zmanjšam doziranje TDS na OW, ko se bolnik počuti 100% bolje? 

     Odgovor: Ne, ne naravnost TDS na OW. Da se znaki ne povrnejo, je najbolje zniževati doziranje počasi, 

najprej na OD, potem na 3TW, 2TW in končno na OW. Takšen potek bi moral biti v vseh kroničnih 
primerih. V akutnih primerih pa lahko znižamo tudi iz TDS na OD za nekaj dni, preden prenehamo jemati 

zdravilo.  

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

  5. Vprašanje: Zdravimo primere boleče hrbtenice in mialgije. Bolniki so zadovoljni. Ko bolečina mine, ne 

želijo počasi zniževati doziranja na OW, ampak vztrajajo na OD. Ali je to vredu?  

      Odgovor: Pri starejših bolnikih je v redu še naprej OD, pri mlajših pa počasi znižujemo na OW kot 

preventivo.   

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

  6. Vprašanje: Ali kaj vpliva na vibro zdravljenje, kadar se bolnik odloči vzeti alopatsko zdravilo zaradi 

poslabšanja simptomov (1 tip ‘pullouta’)?  

      Odgovor: Ne, ker alopatska zdravila ne nasprotujejo vibro terapiji. Vibro zdravila delujejo na subtilni 

ravni, alopatska pa olajšajo znake na fizični ravni. 

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

  7. Vprašanje: Ali nastopi ‘pulout’, če se na začetku akutne bolezni znaki poslabšajo? 

      Odgovor: Ponavadi v akutnem primeru ni pullout-a. Kadar se pojavi akutna bolezen, je poslabšanje 

znakov normalno, razen če jih pravilno zdravimo. Tudi če damo pravilne vibracije, potrebujejo nekaj časa 
za delovanje, zato se zdijo znaki slabši. V takem primeru to ne kaže na ‘pullout’.  

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

  8. Vprašanje: Ali lahko damo drugi kombo, če bolnik jemlje miazem? 

       Odgovor: Nobenega vibro zdravila ne damo poleg miazma 3 dni prej in 3 dni pozneje za kronične 

bolezni. V vmesnem času lahko damo drugi kombo. Miazma ne smemo dati, kadar zdravimo akutne 

probleme. 

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

  9. Vprašanje: Vem, da bi moral obnoviti vibracije v škatli 108CC vsaki 2 leti iz ‘mojstrove’ škatle v 

Prashanthi Nilayamu (PN). Če moji škatli poteče čas in ne morem potovati, ali lahko naredim 108 kombov 
s svojim strojčkom ‘ Sai Ram Healing Vibration Potentiser’. 

      Odgovor: Zdravilci lahko naredijo 108 kombov, če imajo strojček ‘Sai Ram  potentiser’. Vendar pa je v 

vsakem kombu posebna dimenzija in to je zdravilna energija Bhagawana Sri Sathya Sai Babe. To energijo 
je Bagavan dal, ko smo prve kombe naredili po njegovem vodstvu in blagoslovu. Od takrat redno 

obnavljamo kombe v Mojstrovi škatli v PN na polju moči Babove energije, ki je še zdaj tako močna, kakor 
je vedno bila. Dokaz za to so neštete nepričakovane ozdravitve, ki jih vsa leta pošiljajo zdravilci. Zdravilci, 

ki ne morejo priti v PN, se lahko povežejo z lokalnim koordinatorjem, ki jim bo obnovil njihove kombe iz 
svoje škatle.  

***************************************************************************************************  
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Božanske besede Mojstra zdravilca  

“Slabe misli in občutki se porajajo v umu. Poleg tega so tudi slabe misli in občutki. Človek je 
zdrav samo, kadar izkorenini vse slabe misli in občutke. Mnoge bolezni izvirajo iz misli, ki polnijo 

um. Slabe misli povzročajo slabo prebavo, vplivajo na srce in prinašajo spremembe v krvnem 
pritisku; skrbi so vzrok mnogih mentalnih bolezni. Diabetes in pljučne bolezni tudi imajo mentalne 
vzroke.”            

   …Sathya Sai Baba, “The power of the Lord's name” Discourse, 25 November 1998  
 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-05.pdf  

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

 “Danes v naši deželi govorijo o družbenem služenju na več načinov. Takšno služenje si pogosto 

zasluži ime “showy work – delo za razkazovanje” in ne “družbeno delo”. Nekateri voditelji želijo 
opravljati družbeno delo. Vzamejo metlo in pometajo ulice, pokličejo fotografa, se slikajo z metlo 
in poskrbijo, da se slika pojavi v časopisu. Ljudje si ne bi smeli želeti takšne reklame. Nikoli ne bi 

smeli razviti takšnega ega. Vse služenje mora izhajati iz srca.”  

…Sathya Sai Baba, “Service To Man Is Service To The Lord, Summer Showers in Brindavan 1973 
http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf 

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

Obvestila  

Načrtovane delavnice 

 Indija Puttaparthi: AVP delavnica 17-21 Marec 2017, povežite se z Lalitho na elay54@yahoo.com ali 

po telefonu 08555-288 377 
 Poljska Wroclaw: Narodni osvežilni seminar 25-26 Marec 2017, povežite se z Dariusz 

na wibronika@op.pl 

 Francija Dordogne: Osvežilni seminar & AVP delavnica 3-4 June 2017, povežite se z Danielle 
na trainer1@fr.vibrionics.org 

 Indija Puttaparthi: AVP delavnica 10-14 Julij 2017, povežite se s Hem na 99sairam@vibrionics.org  

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

Dodatek 

       1. Nasveti za zdravje

Voda in zdravje, prvi del – Čudeži vode!  

Če razumemo vodo, to pomeni, da precej razumemo o vesolju, čudežu narave in življenja samega1. 

Najprej moramo poznati vodo in kako lahko spremeni naše življenje! Voda je navaden, a najčudovitejši 
element; Vede so jo proglasile za sveto, znanstveniki pa so jo na široko preštudirali z začudenjem. Voda je 
del naše vsakodnevne izkušnje; vodo vidimo, pijemo in uporabljamo vsak dan. Vsi vidiki našega življenja 

potrebujeo vodo, na splošno čisto vodo. Ali lahko obstajamo brez vode? 

1. Planet Zemlja je v glavnem voda 

Voda je prisotna na planetu zemlje kot eden izmed 5 osnovnih elementov (panchabhutas), ostali pa 
so zemlja, ogenj, zrak in prostor (Eter). Voda zavzema okoli 72% našega planeta. Tudi človeško telo je 

podobno sestavljeno iz istih 5 elements in ima 72% vode2. Rastline in živali imajo več kot  60% vode v avoji 
prostornini3. Voda je glavna sestavina skoraj vseh življenjskih oblik. 

 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-05.pdf
http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:wibronika@op.pl
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
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2. Božanska navodila (Dictates) 

“Voda nam daje življenje. Prihaja iz glave Šive. Voda je sveta” – Baba4. Devet verzov ‘Apah Suktam’ 

v Rigvedi (10.9) slavi in prosi vodo kot vir življenja in energije; to je zdravilo, ki ga moramo vedno 
spoštovati z molitvijo, da nas varuje in hrani5. “Velik del vode, ki jo pijemo, odteče kot urin. Zelo majhen del 
vode, ki jo spijemo, postane prana (življenjska sila). Zato narava hrane in vode, ki ju uživamo, določa naš 

značaj. Božansko lahko dosežemo samo, če nadzorujemo kakovost naše hrane in vode.”…Sathya Sai 
Baba, citat iz Vision of Sai vol-2 by Rita Bruce, p234 

3. Voda ima edinstvene lastnosti 

Znanost pravi, da je voda preprosto 2 atoma vodika, ki sta povezana z 1 atomom kisika in ima zato 

edinstvene  elektro-kemične lastnosti. V naravi obstaja v treh stanjih: trdno, tekoče in plinsko. Brez vode ne 
bi bilo življenja na tem planetu. Voda je nujno potrebna kot topilo, v katerem se snovi raztopijo in kot 
bistveni del mnogih metaboličnih procesov v telesu3. 

4. Voda se odziva in reagira1,6-8 

Voda ima sposobnost kopirati, se spominjati informacij in ji lahko dodamo energijo; takšna voda ima 
zdravilne lastnosti. Voda se odziva in reagira na misli, besede in glasbo ter tako spreminja svojo fizično 

zgradbo. Onesnaženo vodo lahko očistimo z molitvijo in pozitivno predstavo (vizualizacijo) in nasprotno. To 
se je pokazalo s pomočjo poskusov z vodnimi kristali, ki jih je v 1990-ih letih izvajal Masaru Emoto, 
japonski avtor, raziskovalec, fotograf in ‘entrepreneur’. Vodo je izpostavil različnim govorjenim in napisanim 

besedam, slikam, videom, glasbi in molitvi, potem pa je to vodo hitro zamrznil in pregledal estetske 
lastnosti nastalih kristalov z natančno mikroskopsko fotografijo. Odkril je, da zmrznjena voda iz pipe, 

stoječa ali umazana voda oblikuje asimetrične nerodne kristale, medtem ko je deževnica , voda iz čistih 
izvirov in rek, iz ledenikov in iz svetih krajev po svetu oblikovala lepe kristale. Prav tako je odkril, da je 
voda, ki jo je izpostavil pozitivnim vibracijam z zvoki, mislimi in pisavo naredila vizualno "prijetne" 

simetrične kristale, voda ob negativni energiji pa je dala popačene zmrznjene oblike. Prof  Emoto pravi, da 
pozitivne besede poduhovljajo vodo in kažejo življenje v najbolj harmonizirani in polni obliki. Oblikovanje 
kristalov  ob ljubezni in hvaležnosti je prava veličina. Če misli lahko tako vplivajo na vodo, si predstavljajte, 
kako lahko naše misli vplivajo na nas! 

Čeprav znanost dvomi v te poskuse, so drugi ljudje z novimi  poskusi še nadalje okrepili dokaz čudežnih 
lastnosti in neverjetnega spomina vode9-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Voda – Tekoči računalnik s fotografskim spominom 

Water Memory documentary10   - dokumentarec Spomin vode, ki ga je leta  2014 posnel Nobelov 

nagrajenec, prikazuje neverjeten fotografski spomin vode, kako kupček vode deluje kakor spominska 
kartica računalnika in je sposoben zapisati in shraniti informacije. Zdi se, da je molekularna zgradba vode 

pomembnejša kakor pa njena kemična sestava. Voda si zapomni onesnaženje, kemično zlorabo, naša 
čustva in celo naklonjenost in nesprejemanje. Kriminal se dogaja, kjer ljudje pogosto preklinjajo. Stanje 
vode se spreminja glede na to, kako z njo ravnamo. Ko so v laboratoriju testirali sveto krstno vodo iz 

obreda v cerkvi, je imela močno stabilno zgradbo. Voda lahko sprejema in prevaja (transmit) 
signale. Subtilne energije lahko vtisnemo v vodo celo iz razdalje 10000 km. 

Spomin vode se uporablja v homeopatiji za izdelavo zdravil, ki postanejo močnejša s ponavljajočim 
redčenjem in pretresanjem snovi do ravni, kjer ni več sledu snovi  v zdravilu. Samo spomin snovi ostane v 
zdravilu, ki ne povzroča škodljivih stranskih učinkov. 

 



 12 

6. Spomin zemljine vlage11 – Nova edinstvena študija 

National Aeronautics and Space Administration NASA – Narodna letalska in prostorska administracija v 

ZDA zbira podatke iz vesolja, zraka, kopnega in morja, da bi povečala razumevanje našega planeta , 
izboljšala življenje in varovala našo prihodnost. Znanstveniki iz inštituta za tehnologijo v Massachusettsu  
(MIT) v Cambridge-u in laboratorij NASA raziskujejo spomin vlage v prsti gornjih (top 2 inches) 5 cm zemlje 

od leta 2015. Spomin vlage prsti, ki ga študija spremlja, lahko pomaga pri oblikovanju zemeljske klime, 
napovedi vremena in nadzorovanju rasti poljedelskih pridelkov. 

7. Spoštujte vodo 

Ključ do zdravja leži v spoštovanju vode . Z neegativnimi čustvi in mislimi onesnažimo vodo v svojem 

telesu. Ravnodušnost je lahko tudi bolj škodljiva, kakor nam kaže nepopolni kristal, ki ga je oblikovala 
zanemarjena voda1. Z našo mislijo in čustvom lahko spremenimo molekularno zgradbo vode, ne da bi 

spremenili njeno kemično sestavo. Celo kako gledamo kozarec vode, ga držimo, pijemo ali nekomu 
ponudimo lahko vpliva na vodo, na nas in druge12. Naše življenje je lahko bolj zdravo, mirno in radostno, če 
ravnamo z vodo mirno in skrbno s spoštovanjem. Čaščenje vode lahko postane oblika reka  “Ljubi vse, 

služi vsem” in tako izražamo ljubečo hvaležnost do človeštva in našega planeta. 

8. Povežite se z vodo ter širite ljubezen in hvaležnost 

S tem ko živimo v telesu smo na neki način premikajoče se vodne 
posode. Kakovost vode v nas je naravnost povezana s tem, kakšen tip 

človeškega bitja smo13! To verjetno tudi nakazuje, da voda v našem 
telesu, možganih in srcu ni čista, dokler smo v  mentalnem/čustvenem 
prijemu 6 sovražnikov : želje, jeze, ponosa, pohlepa, navezanosti in 

ljubosumnosti. Vodo v sebi in okoli nas lahko čistimo in polnimo 
s pozitivnostjo, ljubeznijo in hvaležnostjo. Na ta način je lahko vse 
prisotna voda v vseh oblikah medij za nas, da širimo mir, ljubezen in 

radost po vsem vesolju; to se nam povrne kot odsev, odziv in odmev. 

 

9. Vibrionika in voda 

Notranja narava vode nam 
daje ključ, zakaj zdravila v 

vodi delujejo učinkoviteje 
in hitreje. Poleg tega se 
moramo v umu pozitivno 

osredotočiti, med tem ko 
delamo, jemljemo in 
dajemo zdravilo in tudi ko 

pijemo primerno vodo, da 
bi lažje izločili toksine iz 
telesa. 

 

 

 

Priporočila in povezave 

1. Skrita sporočila v vodi, Masaru Emoto, Atria Books Edition, 
2005  http://isha.sadhguru.org/blog/video/the-5-elements-of-existence-explained/ 

2. Voda ima edinstvene lastnosti: http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8a.html 
3. Satja Sai govori, Vol.27, 23rd November 1994 

4. Rig Veda o vodi: http://www.greenmesg.org/mantras_slokas/vedas-apah_suktam.php  
5. Voda se odziva in reagira: Emotovi poskusi z vodnimi 

kristali: https://www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=emoto+water    https://www.youtube.com/watch?v=Is8FE0RQo8A  
6. Kakšen ‘Bleep – elektronski zvok( ?) poznamo – ‘Feature’ film o mislih in tudi vodnih 

kristalih: https://archive.org/details/WhatTheBleepDoWeKnow_201601#   

7. Spomin vode: Znanstveni dokaz :  https://www.youtube.com/watch?v=59iuelCL0M  

http://isha.sadhguru.org/blog/video/the-5-elements-of-existence-explained/
http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8a.html
http://www.greenmesg.org/mantras_slokas/vedas-apah_suktam.php
http://https/www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=emoto+water
http://https/www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=emoto+water
https://www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=emoto+water
https://www.youtube.com/watch?v=Is8FE0RQo8A
https://archive.org/details/WhatTheBleepDoWeKnow_201601
https://archive.org/details/WhatTheBleepDoWeKnow_201601
https://archive.org/details/WhatTheBleepDoWeKnow_201601
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8. Spomin vode – film leta 2014 o poizkusih z vodo, profesor,  Nobelov nagrajenec 
Luc Montagnier,virolog, uporabil tehnologijo znanstvenika Dr Jacques Benveniste-a, ki je prvi opozoril 
na spomin vode v 1980-h letih)  https://www.youtube.com/watch?v=R8VyUsVOic0  

9. NASA študija o spominu vlage v prsti (study on Soil Moisture 
Memory) http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6726  

10. Sadhguru v Chennai-ju IIT : Voda ima spomin: https://www.youtube.com/watch?v=6C1p4HUHlfE  

11. Mi smo steklenica spomina: https://www.ishafoundation.org/news/columns/Mystic-
Mantra/2012/DeccanChronicle-22-Mar-2012.pdf 

Voda in zdravje, 2 del– Dehidracija 

1. Kaj je dehidracija1-3 

Preprosto povedano je dehidracija precejšnje zmanjšanje vode v telesu, ki moti normalno delovanje . Zgodi 

se lahko vsakomur. 

Voda zavzema vsaj dve tretjini našega telesa in je bistveno hranilo za naše zdravje . Njena glavna vloga je 

omogočanje normalnega delovanja. K celicam nosi hranila, uravnava temperaturo, pomaga pravilni 
prebavi, je mazilo za naše sklepe in oči, poleg tega pa kožo ohranja zdravo tako, da odstranjuje toksine in 
tudi vsrkava šok. 

Naše telo izgublja vodo in nekaj soli v naravnem toku fizioloških procesov, kakor so dihanje, izločanje, 
vsakodnevne dejavnosti in klimatski pogoji. Telo ima tudi poseben sistem uravnavanja vode in se prilagaja 

tako, da prenese vodo v tiste celice, ki jo potrebujejo. Ima sistem skladiščenja za maščobo, ne pa za vodo. 
Dehidracija ima svoj ‘prag’, ravnovesje vode je moteno, izid tega pa je premalo vode za naše celice in 

pravilno delovanje organov. 

Žeja je neprecenljiv vgrajen mehanizem in telesni signal, da se mora voda dopolniti, ko telo izgubi 1 -2 %  

normalne količine vode. 

2. Kako dosežemo stopnjo dehidracije3 

Dehidracija se ne zgodi nenadoma ali pa zaradi bolezni. Lahko nastane, če vsak dan premalo 
pijemo. Dehidracija se pojavi, kadar ne opazimo žeje, potem ko jo večkrat zanemarimo. Postopna 
dehidracija lahko dolgoročno vodi v kronične bolezni. 

Lahko so še drugi dejavniki ali zdravstvena stanja . Dehidracija nastopi, kadar pijemo manj vode kakor je pa 
porabimo, ne samo po naravni poti, ampak tudi zaradi preveč dela ali telesnih vaj, izpostavljenosti vročini 
ali stresu pa tudi boleznim, kakor so bruhanje, diareja, visoka vročina, pogosto uriniranje, poškodba itd. 

Redno pitje mrzlih pijač, koka kole, kave in uživanje suhe hrane črpajo vodo iz telesa in povzročijo 
dehidracijo. Nekateri dejavniki ali pa njihova kombinacija lahko tiho vodijo telo na stopnjo dehidracije, ki 
povzroči nenaden izbruh bolezni. 

Nobena druga tekočina ne more nadomestiti pomembne vloge vode v telesu, niti mleko in sokovi! 

3. Simptomi/znaki dehidracije, ki jih moramo upoštevati1-4 

Povečana ali nenadna žeja, suha usta, otečen jezik, otrplost (lethargija), premalo živahnosti, šibkost, 
omotica, palpitacije, zmedenost, počasnost, izguba zavesti, zgoščeno/zmanjšano uriniranje, glavoboli, 
trebušne bolečine, nizek krvni pritisk, zgubana ali suha koža, temno rumena do rdečkasta barva urina  

(normalna barva urina je brez barve do svetlo rumena). Človek bi se moral opazovati in se zavedati stanja 
telesa ter potrebe po vodi. Povečan vnos vode odpravi dehidracijo, v resnih ali zapletenih primerih pa je 
treba takoj k zdravniku, brez odlašanja! 

Poskusi umiritve znakov pomanjkanja vode v telesu z zdravili ali kemičnimi izdelki so lahko 
nevarni. Takšno stanje lahko dolgoročno poškoduje telesne celice. 

4. Posebna skrb za otroke in starejše1-2 

Znaki žeje se zmanjšujejo, ko se staramo. Brez pravočasne pozornosti za pitje dovolj vode so otroci, 

starejši, atleti in kronični bolniki bolj dovzetni za dehidracijo. Starši in skrbniki morajo biti pozorni na ta 
problem, kadar skrbijo za takšne osebe na domu. 

5. Preventiva je najboljša: Bodite pravilno hidrirani!1-2 

Zelo pomembno je, da se zavedamo telesnih potreb, da se odločimo, koliko vode bomo pili, kdaj bomo pili 

in kako bomo pili, da se izognemo bolezni! To se pri posamezniku spreminja glede na starost, spol, 
zdravstveno stanje, klimo, kraj bivanja itd. Tisti ljudje, ki imajo zdravstvene probleme, jemljejo zdravila ali 
se zdravijo, morajo biti posebej budni in se posvetovati z zdravnikom. 

https://www.youtube.com/watch?v=R8VyUsVOic0
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6726
https://www.youtube.com/watch?v=6C1p4HUHlfE
https://www.ishafoundation.org/news/columns/Mystic-Mantra/2012/DeccanChronicle-22-Mar-2012.pdf
https://www.ishafoundation.org/news/columns/Mystic-Mantra/2012/DeccanChronicle-22-Mar-2012.pdf
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6. Priporočena količina vode/načrt, ki ga priporoča znani zdravnik iz Irana ; bolnike je zdravil z vodo 
namesto zdravil in tukaj ga objavljamo kot širši osnovni vodič3 

 Telo potrebuje okoli 1.5 do 2 litra (6-8 kozarcev) vode dnevno za osnovno delovanje. Idealno je, da 

porazdeljeno čez dan pijemo 1 do 2 kozarcev vode. Najbolje je piti vodo preden začutimo žejo. 

 Vodo bi morali piti kot prvo star zjutraj, da popravimo dehidracijo po dolgem spanju. Začnimo z 1 

kozarcem in postopno povečujmo do 3 kozarcev v enem  mesecu, vsak po svojem času. Kot prvo 
hranilo je voda učinkovito odvajalo, ki odstrani toksine in čisti telo od znotraj. Poskrbeti moramo, da ne 

pijemo ničesar, kakor sta kava in čaj, vsaj 1 uro po tem. 

 Vodo pijemo pred telovadbo, da omogoča znojenje . 

 Pitje vode pred tuširanjem priporočamo za tiste, ki imajo omotico po tuširanju. 

 Vodo bi morali piti pol ure pred vsakim obrokom, da pripravimo prebavni sistem, še posebej tisti, ki 

trpijo zaradi gastričnega ali prebavnega nereda in neugodja. 

 Potem vodo pijemo 2 do 2,5 uri po obroku, ko se zaključi prebavni proces v želodcu. To popravi 

dehidracijo, ki jo povzroča drobljenje hrane. 

 Vodo bi morali piti vedno, ko smo žejni—tudi med obrokom v manjši količini, samo toliko, da umirimo 

žejo. 

 En kozarec vode bi morali spiti tudi pred spanjem, da preprečimo srčni napad. 

7. Za hidracijo je pomembno, da hrana vsebuje 70-80% vode5 

Znano je tudi prepričanje, da čez dan ne bi pili po požirkih, ker to lahko povzroči neravnovesje v telesu 
zaradi preveč tekočine. Kadarkoli smo žejni, spijemo dovolj, da pogasimo žejo in zraven še 10-15%. 

Telo je možno ozdraviti z dovolj vode vsak dan in z več vode v hrani, kakor so sveža zelenjava in sadje, 
posebno ob  vročem vremenu. Vsebnost vode v hrani bi morala biti 70 do 80%, sorazmrno z vodo v telesu. 

8. Vibracijska zdravila, ki preprečujejo in zdravijo dehidracijo 

Najbolj primerno vibracijsko zdravilo za ohranjanje dovolj vode v telesu je NM34 Water Balance. 

Če imamo škatlo 108CC, lahko izberemo 1 ali več kombov, glede na stanje v telesu in prizadeti 
organ: CC3.1 Heart tonic, CC4.1 Digestion tonic, CC4.6 Diarrhoea, CC5.3 Meniere’s disease, CC7.3 

Eye infections, CC12.1 Adult tonic, CC13.1 Kidney & Bladder tonic, CC18.1 Brain disabilities, 
CC19.6 Cough chronic, and CC21.1 Skin tonic.  

Če uporabljate strojček SRHVP, lahko izbirate: NM2 Blood, NM5 Brain Tissue Salts, NM18 General 
Fever, NM34 Water Balance, NM63 Back-up in NM75 Debility, odvisno od znakov. 

Zdravniško pomoč brez odlašanja moramo poiskati v akutnih primerih in za življenje nevarnih okoliščinah. 

Priporočila in povezave 
1. https://www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=What+is+dehydration 
2. http://articles.mercola.com/dehydration-symptoms.aspx 
3. “Niste bolni, žejni ste”, Dr F. Batmanghelidj MD, temelji na njegovi pionirski raziskavi o vlogi vode v 

telesu in kako lahko olajša veliko zdravstvenih stanj ter na njegovih izkušnjah pri zdravljenju bolnikov  
(Warner Books 2003 edn). 

4. http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coral-

club/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf 
5. http://www.ishafoundation.org/us/blog/the-power-of-water/ 

V tej vsebini so zbrani podatki iz različnih internetnih strani (sites) in knjig, ki jih navajamo in to ne 
pomeni nadomestilo za zdravniško oskrbo. 

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

2. Kliniko Sai Vibrionike odpiramo v bolnišnici SSSIHMS, Whitefield, Bangalore 

Vibrionika se vztrajno približuje svojemu namenu, da postane 
zdravilo prihodnosti, kakor je dejal Baba v osebnem intervjuju. 

Decembra lani je Dr Aggarwal sprejel klic zdravniškega 
nadzornika iz bolnišnice Sri Sathya Sai General Hospital 
(SSSGH) v Bangaloreju, ki je prosil, če bi lahko predstavil 

vsebino vibrionike na informativni seji o dopolnilni alternativni 
medicini na inštitutu ‘Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical 
Sciences, SSSIHMS’, v Whitefieldu. Pred začetkom tega 

dogodka na novoletni večer, 31 decembra 2016 v dvorani 

https://www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=What+is+dehydration
https://www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=What+is+dehydration
http://articles.mercola.com/dehydration-symptoms.aspx
http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coral-club/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf
http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coral-club/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf
http://www.ishafoundation.org/us/blog/the-power-of-water/
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‘Dhanvantri hall’, so položili delovni program k lotosovim stopalom v Swamijevi sobi. V trenutku sta bila oba 
lista papirja polna vibhutija – resnično velik blagoslov za novo zamisel, da bi v bolnišnici ‘Super Speciality 
Hospital’ začeli skupno zdravljenje! 

Direktor SSSIHMS in nadzornik SSSGH sta dolgo 
govorila  o pomenu alternativnega zdravljenja in o 

nujnosti, da postane integralni del Swamijevega 
zdravstvenega poslanstva. Poleg Sai Vibrionike so 
predstavili 3 ključne zdravilne terapije - Tachyon, 

Access Bars in Akupresuro. Odločili so se, da 
ustanovijo kliniko za zdravje ‘Wellness clinic’ pri 
bolnišnici SSSIHMS, kakor hitro bo možno. 19 

januarja 2017, ob obletnici otvoritve  SSSIHMS, so 
izdali brošuro za to kliniko, ki jo je sestavil član in 
tajnik ustanove ‘Central Trust’ ob velikem dogodku, 

ki mu je predsedoval minister za zdravje v Karnataki 
in so se ga udeležili člani Central Trust-a in drugi 
dostojanstveniki.  

23 februar 2017 je bil mejni dan v zgodovini Sai 

Vibrionike, ker je vibro klinika uradno postala del Wellness Centra ; otvoritev je bila istega dne pri bolnišnici 
SSSIHMS, v Whitefieldu. Na poseben dan, na predvečer Mahashivratrija, je kliniko odprl direktor bolnišnice 
na proslavi v stavbi ‘OPD wing’. Zanimanje za vibrioniko je bilo veliko in 5 bolnikov so zdravili že dopoldne, 

čeprav naj bi klinika začela delati čez 3 dni. Resnično Swamijeva milost in blagoslov!  

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

3. Osvežilna delavnica in seminar o zavedanju, v Nagpurju 

Da bi zdravilci dopolnili svoje znanje in bili na tekočem s strogimi sedanjimi standardi poučevanja, so v 

Nagpurju v državi Maharashtra imeli to delavnico. 
Učitelj VT10375 in koordinator v Nagpurju SVP10228 sta imela 
več mesecev dela, da sta organizirala ta seminar. Titi, ki 

niso opravili dopisnega tečaja, so se navdušeno prijavili za 
tečaj po internetu. Za zdravilce, ki nimjo računalnika, so 
pripravili navadni (manual) tečaj. Ta 2-dnevni pouk sta 

uspešno vodila VT10375 in SVP10001 z 29 zdravilci (14 
pomočnikov = AVPs & 15  zdravilcev - VPs). Prisotnih je bilo 
tudi 8 kandidatov, ki želijo opravljati sevo Sai Vibrionike; to 

je potekalo 18-19 februarja 2017.   

Vsebina tečaja je bila naslednja: uvod v vibrioniko, pomen pisanja zgodovine bolnikov, pisanje primerov, 
zadnje novosti v vibrioniki in nasveti za učinkovito uporabo vibrionike. Vsi navzoči so aktivno sodelovali ob 
prikazu 21 kategorij v škatli ‘108CC Box’ in spoznavali osnovno anatomijo s praktičnega vidika.  

Na koncu so vsi zdravilci z odliko opravili preizkus, potem pa še obnovili svojo obljubo Bogu -  ‘Promise to 
God.’ Bili so zelo srečni, da jih je pred slovesom po telefonu nagovoril Dr Aggarwal in temu so sledila še 

vprašanja in odgovori ter pojasnjevanje dvomov. Srečanje so zaključili s pomembnim sporočilom: “Vedno 
se spomnite, da je ON Zdravilec in vi ste njegovo izbrano orodje”. 

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

4. Tabor Sadhane za zdravilce v Kerali  

Zdravilci iz Kerale so organizirali prvi tabor Sadhane, ki je potekal na novoletni dan 2017 in ga je vodil Dr 
Anandamohan, državni koordinator zdravniške skupine SSSSO in skrbnik bolnišnice ‘Shormnur Sai 
Hospital’, ki jo poseduje ustanova ‘Kerala trust’. Pozdravil je skupino 32 zdravilcev in poudaril pomen 

duhovnosti in osebne duhovne vadbe (sadhana) pri njihovem zravilskem delovanju. Poudaril je razliko med 
zdravljenjem (healing - se nanaša na osebo) in odstranjevanjem bolezni - curing (se nanaša na bolezen) in 
omenil, da mora biti za popolno zdravljenje prisotna duhovna raven. To pomeni, da je vsak zdravilec 

odgovoren za svoj duhovni razvoj. Sistem vibrionike je uvedel in blagoslovil Sathya Sai Baba ter zagotovil 
njegovo čistost in koristnost (purity and beneficence). Zato si mora vsak zdravilec prizadevati, da postane 
čist in ljubeč inštrument v Njegovih rokah in tako povečuje učinkovitost zdravil. Najbolje se moramo 

potruditi, da poduhovimo naše vsakdanje življenje, kar koristi vsakomur izmed nas in tudi tistim, ki iščejo 
pomoč. Podrobno je govoril o naslednjih vidikih : 
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1. Odnos telo-um-duh in njegov učinek na zdravje: Duhovno smo povezani s celotnim vesoljem in 
vseprisotnim božanskim zdravilcem v vsakem izmed nas, z Mojstrom zdravilcem, ki je osnova in 
temeljni kamen zdravja in zdravstvene oskrbe. Uravnovešanje in povezovanje telesa, uma, duše in 

duha s pomočjo svetovanja nam pomaga, da se povežemo z božanskim 
zdravilcem.                                                                              

2. Duhovna skrb kot integralna komplementarna terapija: Nudimo jo lahko vsem bolnikom kot skrb na tretji 

ravni. Temelji na uvajanju (integrating) petih človeških vrednot v vsakodnevno življenje in ta  program 
podpira miren um in sproščeno telo tako, da spodbuja introspekcijo. To vodi do spremenjenega 
dojemanja in posledično k višji ravni zavedanja  ter razširjeni zavesti. 

3. Duhovnost in paliativna skrb: Duhovna podpora vsakomur zmanjša breme bolezni, še posebej na 
kritični in terminalni stopnji. Jasno razumevanje na osnovi Bhagawan Babovega vodenja in njegovih 
naukov o univerzalnih vrednotah bi moral razumeti vsak zdravilec ne glede na področje delovanja 

(alopatija, ajurveda, homeopatija ali druge terapije). 
4. Duhovna skrb kot del preventivne zdravniške oskrbe: Za preventivo je najboljši zdrav um in duhovno 

znanje je osnova za takšen 

um. Mentalna moč, ki temelji na 
zdravi duhovnosti, pospešuje in krepi 
imunski sistem, ki povečuje splošno 

zdravje in učinkovitost preventivnega 
zdravljenja. 

Pred tem je predsednik (tudi državni 
vibro koordinator 02090) v svojih 
začetnih opombah citiral Swamijeve 

besede o Sadhani in poudaril, da bi 
morala biti naš um in intelekt vedno 
polna čistih misli in nesebične 

ljubezni. To pa omogoča zdravilcem, 
da učinkoviteje opravljajo zdravljenje. V kratkem poslovilnem (valedictory) skype nagovoru je Dr Aggarwal 
podal pregled novih razvojnih dogodkov v vibrioniki in je tudi čestital novi iniciativi. Ker je prepričan v boljše 

rezultate, je omenil pomen tega novega poudarka na duhovno naravo zdravljenja. Na koncu so vsi navzoči 
izrazili višjo vrednost vsega, kar so se naučili in izrazili upanje, da bo v prihodnosti več takšnih taborov. 

 

Om Sai Ram 

 

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


