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

Sai Vibrionika - Novice 
www.vibrionics.org 

“Kadarkoli vidite bolnika, obupano ali žalostno osebo, to je vaša priložnost za sevo - služenje.”  
                          …Sri Sathya Sai Baba 

Leto 8, številka 3                                                                                                                      Maj/Jun 2017  
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Z mize Dr Jit K Aggarwala  
Dragi zdravilci 

24 aprila 2017 je bil 6 dan Aradhana Mahotsavam (dan molitve v spomin). Ta dan Swamijevega 

Mahasamadhija (odhod iz fizičnega telesa) se globoko dotika vseh Sai slednikov in nas spominja, da se 
obrnemo navznoter in odkrijemo Gospoda Saija – naše bistvo. Tudi Jezus je učil : “Nebeško kraljestvo je v 
vas”. Pravo vprašanje pa je, kako človek udejanji to notranjo povezavo in večno živi v blaženosti tega 

kraljestva? Odgovor nam daje sam Mojster : “Za ljudi sta ljubezen in služenje kot dve krili, ki mu 
pomagata, da si prizadeva uresničiti duha.”…Sathya Sai govori, 28.34: 21 november 1995. Zato odprimo 
vrata naših src in sprostimo božansko ljubezen v nas in jo pošiljajmo z nesebičnim služenjem. To je 
skrivnost za resnično srečo.  

Imamo veliko predanih zdravilcev, ki živijo v duhu idealov našega Mojstra in opravljajo izredno služenje za 
vibrioniko. V teh novicah pozdravljamo prevajalce naših novic in drugih vsebin  vibrionike. Njihovo delo je 
pomembno za naše medsebojno sodelovanje in pomaga na več nepogrešljivih načinov. Zelo cenimo 

njihove radodarne napore. Da bi izrazili našo hvaležnost, smo vključili kratka poročila o njihovih izkušnjah 
v sevi. 

Prejšnji mesec od 24-27 marca smo imeli narodno delavnico na Poljskem. Bilo je čudovito, ker so prišli 
tudi zdravilci iz sosednjih držav, kakor so Nemčija , Norveška, Romunija in Slovenija! Z nami so podelili 

posebne primere zdravljenja; nekateri so bili tako ganljivi, da so mnogim obudili solze radosti! Takšen 
dokaz rasti Sai Vibrionike v Evropi je zelo spodbuden zaradi izjemnega osebnega prizadevanja in 
poklicnega razvoja vibro zdravilcev. Upamo, da bomo lahko objavili izide te delavnice bolj podrobno v 
prihodnjih novicah.  

Raziskovalci iz ZDA so začeli projekt za boljše razumevanje zdravljenja različnih stanj, ki se pojavljajo pri 

rastlinah in živalih. Upajo, da bodo odkrili nove vpoglede za večjo učinkovitost pri zdravljenju različnih 
bolezni v obeh kraljestvih. 

Vse vas spodbujam, da razširite vaše delovanje  k čim več ljudem, kolikor je mogoče s Swamijevimi 
zdravilnimi vibracijami in da ne pozabite božanske narave vseh ljudi ter Saijevega ljubečega poslanstva. 

Prav tako vabim vse zdravilce, da se včlanite v naše mednarodno združenje (International Association of 
Sai Vibrionics Practitioners, tako da se vpišete na naši strani www.vibrionics.org in izpolnite obrazec v 
knjižnici ‘Resource Library’. Upam, da se povezujete z vašimi koordinatorji, pošiljate vaša vprašanja in 
ponudbe za sodelovanje pri naših  organizacijskih ali administrativnih nalogah. Vedno vas potrebujemo in  
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zelo cenimo!  
Večno bomo hvaležni vsakemu od vas in še najbolj Swamiju, da nam je dal to priložnost za “Ljubi vse, 
služi vsem” z vibrioniko. 

Služimo Saiju 
Jit K Aggarwal 

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

1. Rak grla 02090...Indija 

Junija 2014 je prišel k zdravilcu sin 90-letnega moškega zaradi očetovega zdravja. Na osnovi testa MRI je 

dobil diagnozo ‘napredovala stopnja raka grla’. Bolnik je zelo težko jedel in pil. Diagnozo je najprej postavil 
kirurg (ENT) in bolnika so poslali k specialistu za raka v državi Kerala. Ta je svetoval obsevanje in je 

opozoril sina o možnih posledicah, tudi srčni odpovedi in smrti . Povedal je tudi, da bo bolnik po treh 
mesecih potreboval cevko za hrano in vodo. Sin se je posvetoval z več specialisti in vsi so bili enakega 
mnenja. Potem se je družina odločila proti alopatskemu zdravljenju in obiskala vibro zdravilca. Zdravilec 

jim je svetoval, da bolnik jemlje oboje zdravljenje skupaj, a niso sprejeli alopatskih zdravil na svojo 
odgovornost. Bolnik je začel z naslednjim kombom: 
#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC19.7 Throat 
chronic…TDS 

Pregled po enem mesecu je pokazal izboljšanje . Bilo je precej manj bolečine in lažje je jedel in pil. Bolnik 

je čutil 20%  napredek. Zdravilec pa je po notranjem vodstvu dodal še en  kombo poleg #1: 
#2. SR522 Pituitary Anterior + SR523 Pituitary Posterior…TDS 

Bolnikovo stanje se je postopoma izboljševalo. Po 2 letih jemanja vibro zdravil je specialist za raka izjavil, 
da ja ta primer skrivnost za moderno znanost. Nobenega znaka za raka ni bilo več! Bolnik je užival 
normalno hrano brez cevke. Julija 2016 je bolnik mirno umrl brez težav. 

Urednikova opomba: V času zdravljenja raka je zdravilec dajal  še primerna dodatna zdravila za razne 
akutne probleme, kakor so vročina, kašelj, utrujenost ter infekcija, kakor je bilo potrebno. 

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

2. Težave pri učenju 02090...Indija  

8 januarja 2017 je mlada mati pripeljala k zdravilcu 8-letno hčerko. Bila je v tretjem razredu, a se še ni 
pravilno naučila abecede. Zdravilec se je pogovarjal z deklico in materjo, nato pa predpisal naslednje 

zdravilo: 
CC12.2 Child tonic + CC15.5 ADD & Autism + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS 

Po 6 tednih je vesela mati sporočila pripombo hčerkine učiteljice. Deklica se je v kratkem času naučila 
abecedo in njena zbranost se je zelo izboljšala. Zdravilec je svetoval materi, da še eno leto daje to 
zdravilo.  

Opomba urednika: Dajanje krepčil (tonics) otrokom je med zdravilci v Kerali postalo priljubljeno, ker so 
dosegli odlične izide. 

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

3. Osteonekroza reber 10602...Indija   

67-letna ženska je prišla k zdravilki 7 septembra 2016, ker je imela boleče gnojne tvore okoli brazgotine 
pretekle operacije. Kirurg je potrdil, da so tvori nastali zaradi osteonekroze, ki se po navadi pojavi po 
radioterapiji. Pred 18 leti je bolnica imela radioterapijo za raka dojke, potem pa še večjo operacijo za 

odstranitev močno vnetih reber. To operacijo je predlagal kirurg, da bi ustavili širjenje infekcije. Bolnica se 
je zelo bala te operacije, ker je pri prejšnji operaciji imela hude bolečine 2 tedna prej in po njej. Zdravilka ji 
je svetovala, da se odloči za operacijo in ohrani trdno vero v Swamija, božanskega zdravnika. Dala ji je 

naslednja zdravila: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  

#2. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC9.2 Infections acute + CC21.11 Wounds & 
Abrasions…6TD   
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27 septembra je bolnica prestala operacijo s polnim zaupanjem. Poseg je trajal več kot 5 ur, a bolnica ni 
imela bolečin. Naslednji dan je govorila z zdravilko s svoje postelje (ICU bed) in  je srečna povedala, da ni 
imela bolečin niti prej niti po operaciji. Kirurgi so bili presenečeni, da se vnetje ni razširilo, kakor so 
pričakovali in so izrezali samo eno rebro na vrhu.  

Po 1 mesecu so dozo #2 znižali na QDS, po 2 mesecih na TDS in na BD za #1. Po 3 mesecih se je prišla 

ženska zahvalit k svoji zdravilki. Svetovala ji je, da nadaljuje z obema zdraviloma OD za en mesec, potem 
pa OW za preventivo. Ob naslednjem obisku je bila bolnica zdrava in ni več potrebovala zdravila . 

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

4. Kronična trebušna bolečina 10602...Indija  

93-letna ženska je že 40 let imela bolečine v trebuhu, ko je prišla k zdravilcu 7 marca 2015. V tem času je 
imela alopatsko zdravljenje in več operacij, kakor so odstranitev maternice pred 35 leti, žolčnika pred 20 

leti, zdravljenje trebušne slinavke in ledvičnih kamnov pred 10 leti in operacijo hernije pred 5 leti. Kljub 
vsemu temu niso našli pravega vzroka za trebušno bolečino. Zdravilka je ugotovila, da je ženska poleg 
tega imela tudi akutno bolečino v želodcu s pekočim občutkom, prav tako še vrtoglavico v zadnjih 2 tednih. 
Izgubila je apetit in energijo, zato je bila razdražena in zmedena. 

S pomočjo molitve je dala naslednja zdravila:  
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.7 Vertigo…6TD 

#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 Appendicitis + CC4.4 Constipation + CC4.5 Ulcers + 
CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.9 Hernia + CC4.10 Indigestion…6TD 

Po 2 tednih je ženska veselo sporočila, da se je pojav bolečine  v želodcu zmanjšal za 50% in vrtoglavica 
je izginila. Lahko je že dobro jedla in pridobila  energijo. Zato so dozo obeh zdravil #1 in #2 znižali 

na QDS. Po 1 mesecu je bila bolnica brez težav in se je 100% dobro počutila. Zdravila je jemala 
dalje BD še 1 mesec in potem OD 1 mesec, nato pa zaključila. 

20 januarja 2016 se je prišla ženska zahvalit zdravilcu in Babi, da jo je ozdravil. V času sporočanja aprila 
2017 je ženska brez ponovitve težav. 

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

5. Diabetes 11576...Indija  

78-letna ženska z diagnozo diabetesa iz leta 2009 je prišla k zdravilcu 3 aprila 2016. Bila je zelo utrujena 

in je morala pogosto počivati. Mnoga leta omejene diete in nadzorovanja sladkorja so jo čustveno 
prizadela. Njen krvni pritisk in holesterol sta bila normalna in v družini ni bilo diabetesa. 

Njen sladkor je bil 180mg/dl (normalno 70-100mg/dl) in postprandialni zapis 240mg/dl (normal <140 
mg/dl). V preteklih 7 letih je dobivala različna alopatska zdravila, trenutno pa Metformin 500mg (in vitamin 
B12) z obrokom 2x dnevno.  

S pomočjo nihala je zdravilec ugotovil, da jetra bolnice niso dobro delovala. Zato je dal naslednji kombo: 

CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic…QDS v vodi. 

Dieta, telesne vaje in nadzor teže so spadale k temu zdravljenju. Svetovali so ji hrano z nizko glikemično 
vrednostjo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(GI) in uživanje veliko sveže zelenjave, žitne trave in sveže narezano čebulo in dovolj vode ves dan. 
Svetovali so ji redne preglede pri zdravniku za nadzor sladkorja in  alopatskih zdravil, če bi padla raven 
sladkorja. 

Po 10 dneh je bil 20% napredek pri sladkorju, po 9 tednih pa 50%, zato so dozo znižali na TDS. Počutila 

se je lažja in je imela več energije. Po 4 mesecih sta bili obe vrsti sladkorja (na tešče in po hrani) vedno 
normalni in tako so znižali dozo na BD, potem pa postopno na OW do januarja 2017. Tudi zdravnik je 
znižal Metformin od 2x na 1x dnevno in ga ukinil proti koncu januarja 2017.   

Aprila 2017 je bila ženska v dobrem stanju brez težav in še naprej jemlje zdravilo kot preventivo OW. 

Zdravilec pravi:  
Na razpolago so vsi laboratorijski izvidi, ki pri bolnici kažejo zmanjšanje krvnega sladkorja . 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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6. Hipotiroid 11576...Indija  

12 marca 2016 je prišla k zdravilcu 42-letna ženska, ki je imela premalo delujočo ščitnico že 10 let. Imela 

je previsoko težo in slabo energijo zaradi znižanega hormona ščitnice. Čeprav sta bila srčni ritem in 
holesterol normalna, se je počutila utrujeno, počasno, depresivno, nemirno in razdražljivo. Tudi spala je 
slabo in vedno jo je zeblo. Jemala je 75mg  Thyroxina dnevno. 

Dali so ji naslednje zdravilo: 
CC6.2 Hypothyroid + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS v vodi. 

Ob prvem obisku pri zdravilcu je posebej poudarila, da se je počutila srečno, ko je dobila prvo dozo. Po 1 

mesecu so vse vrednosti hormonov FT3, FT4 in TSH padle. Po 3 mesecih junija 2016 so krvni testi 
pokazali, da je njena ščitnica delovala  normalno. Zato je zdravnik znižal thyroxin na 25mg. Tudi zdravilec 

je začel zniževati doziranje, na OD do avgusta in na  OW do oktobra. Septembra 2016 je zdravnik ukinil 
thyroxin. Aprila 2017 ženska še jemlje vibro zdravilo OW in hormonske vrednosti so stabilne. Tudi njena 
telesna teža se je znižala za 10kg. 

Zdravilec pravi: 
Z veseljem dodajam, da se je ta gospa ponovno poročila oktobra 2016 in zdaj živi v drugem mestu.  

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

7. Rana zaradi poškodbe 03536...Italija  

53-letna ženska, umetnica (restoration artist), je imela rano na koncu desnega kazalca, ki jo je povzročil 

košček lesa ali žeblja. Rana je bila velika 8 mm. Zaradi položaja rane, narave dela bolnice in hladnega 
vremena se rana ni zacelila od nastanka pred 1 mesecem. Ob prvem srečanju 25 januarja 2017 je bila 
rana videti kot razpoka (a fissure), malo je krvavela, bila je vneta in boleča. Bolnica se zaradi tega še ni 
zdravila.  

Zdravilec je pripravil naslednji kombo: 
CC21.5 Dry Sores + CC21.11 Wounds & Abrasions v alkoholu in je dal naravnost na odprto rano. S 
presenečenjem so gledali, kako je v nekaj minutah vneta rdečina okoli rane zbledela in koža je dobila  

normalno barvo. Rana se je začela zapirati in je bila videti zdrava. Poleg te fizične spremembe je tudi 
bolečina izginila in se ni ponovila. Na videz je bilo 100% izboljšanje v nekaj minutah. Za preventivo in da 
ne bi ostal bolan kakšen vidik rane, je zdravilec dal še enkrat zgornje zdravilo v alkoholu čez 5 ur .  

V 2 dneh je mrtva koža sama odpadla. Bolnica ni mogla razumeti, kar je videla. Rekla je, da je to res nekaj 

posebnega in ni mogoče razložiti z znanostjo. Za zdravilca pa je to bila še ena potrditev veličine in 
skrivnostnega načina, kako deluje božanska ljubezen. Po tej izkušnji bolnica jemlje samo vibracijsko 
zdravljenje za vse zdravstvene težave. 

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

8. Leishmaniosis Canine 02584...Italija  

Neki lovec je prosil zdravilko, da bi zdravil njegove 4 lovske pse, stare med 7 in 8 let, ki so bili resno bolni 
zaradi pasje težave z imenom ‘Leishmaniosis Canine’, znane kot nevarna bolezen, ki jo prenašajo muhe, 

podobne komarjem na podlagi parazita. 2 psa sta bila bolna že več kot 1 leto, druga 2 pa nekaj mesecev. 
Znaki so bili izguba teže, popolna izguba dlake in nohti niso rasli.  Veterinar je predlagal uspavanje psov, 
ker ni poznal nobenega načina zdravljenja za to bolezen. 

30 novembra 2005 je zdravilka dala naslednji kombo:  

#1. NM2 Blood + NM86 Immunity + NM116 Malaria Extra Strength + OM28 Immune System + SM26 
Immunity...OD 

Lastniku je svetovala, da daje psom zdravilo 3 tedne, potem prekine za 3 tedne in to ponovi 3x. Vendar so 
vsi 4 psi ozdraveli že v času 3-4 tednov. Zdravilka je odšla za 4 mesece na počitnice! Ko se je vrnila, je 
lovec sporočil, da so psi zopet izgubili dlako in so oslabeli . 4 maja 2006 je zdravilka dala drugi kombo, da 

ga lastnik psov doda vodi za njihovo pitje: 

Za izgubo dlake: 
#2. SR256 Ferrum Phos + SR361 Acetic Acid 

V 3 tednih so se psi okrepili in dlaka je ponovno začela rasti. Ker je bila bolezen ‘Leishmaniosis Canine’ 

pogosta na otoku, kjer je živel lovec, je zdravilka dala kombo #1…OD kot preventivo vsako leto spomladi. 
Psi so bili zdravi in bolezen se ni ponovila. Lastnik psov je bil srečen in hvaležen. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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9. Kronična kislina & alergija na žita10001...Indija  

Septembra 2015, je 28-letna ženska obiskala zdravilca, ker je že 8 let imela močno kislino. Temu je sledil 

hud glavobol, ki je trajal več ur skoraj vsak dan in bolnica je morala vzeti zdravilo proti bolečinam (Crocin). 
To je bolnici povzročalo stres in nizko samospoštovanje. Bolnica je prenehala jemati tablete in se odločila 
za  vibro zdravilo:  

Za kislino in glavobol: 
#1. CC4.10 Indigestion + CC11.3 Headaches + CC12.1 Adult tonic…6TD 

Ob visokem stresu: 
#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…ena doza, ko je potrebno. 

Bolnica se je takoj bolje počutila in je po 1 tednu sporočila 80% olajšanje glavobola. Zdravilo #2 je vzela 
2x v tednu in ni imela več stresa. Po 1 mesecu so znižali kombo #1 na TDS in potem naprej 
do OW, preden so zaključili po še 1 mesecu. Bolnica je prenehala jemati tudi kombo #2,  ker ni bil več 

potreben.  

Februarja 2016 je bolnica povedala, da je 3 leta imela alergijo na čapatije iz žitne moke. Ko jih je pojedla, 

je dobila bolečino v želodcu. Zdravilec je naredil zdravilo iz žitne moke na potenci 200C in ga 
dal TDS. Po 1 mesecu je bolnica sporočila 100% olajšanje bolečin in zopet uživala čapatije. Doziranje so 
zniževali do OW, nato pa po 3 mesecih zaključili julija 2016. Ob zadnjem pogovoru decembra 2016 je bila 

ženska brez težav in ni več potrebovala zdravil. 

Urednikova opomba:  
Kislina in glavobol bi se lahko pojavila zaradi alergije na žito. Če bi jo najprej zdravili za alergijo, bi verjetno 
drugi znaki izginili brez nadaljnjega zdravljenja. Zato je pomembno, da bolnika povprašamo o  vseh 
znakih že ob prvem srečanju. 

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

  10. Zaskrbljenost zaradi izpitov 02899...UK – Združeno kraljestvo 

Mati je pripeljala 15-letnega fanta k zdravilcu 27 marca 2016. Študiral je za GCSE končne izpite, zato je bil 
v močnem stresu, kar je povzročilo panične napade. Ta izpit je bil za fanta zelo pomemben za njegovo 
kariero. Ta mladi študent na splošno ni bil nagnjen k stresu, tokrat pa je bil zelo zaskrbljen, da je občasno 
tudi krvavel iz nosa. Medicinske pomoči niso iskali.  

Poleg tega je pozimi vedno imel vneto grlo in prehlad in je jemal zdravila brez recepta. To je pomagalo le 
začasno in se je težava ponavljala. Mati je tudi omenila, da je fant bil čustven in občutljiv.  

Dali so mu: 
CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.7 Throat 
chronic…v vodi  vsakih 10 minutes 1 uro, potem 6TD. 

Po 6 tednih je mati sporočila, da se je sin dobro počutil in da mu je zdravilo zelo pomagalo, ker ga je 

pomirilo ob začetku izpitov. Kadar je mati pozabila pripraviti zdravilo v vodi, ga je sin sam pripravil, ker je 
čutil dobre učinke. Izpite je imel maja in junija, rezultate pa je dobil avgusta. 27 septembra je mati 
telefonirala, da je sin ves čas jemal zdravila do zadnjega izpita. Fant je prevzel pogovor. Bil je navdušen in 

je sporočil, da mu je zdravilo pomagalo doseči odlične izide, zato so bili prijatelji in družina veseli . Do 27 
marca 2017 ni imel skrbi, stresa, panike ali krvavitve iz nosa od julija 2016 in tudi ne prehlada ter vnetega 
grla. Zdaj srečno nadaljuje svoj študij.  

Poročilo bolnika: 
Pred končnimi izpiti sem imel občutek, da ne morem prenesti pritiska. Veliko sem pričakoval od sebe, a 

stres mi je odvzel samozaupanje. Moja mama je šla k zdravilcu, ki mi je dal vibro zdravila. Pred 
ponavljanjem (revision) sem si pripravil zdravilo v vodi in takoj po pitju sem začutil olajšanje, v telesu ni 

bilo napetosti. Na 10 minut v eni uri sem naredil požirek vode, prenehal za 2 uri in nato ponovil ta krog. 
Preden sem poskusil to zdravilo, nisem mogel prenesti fizičnega in mentalnega stresa zaradi izpitov. Po 2 
tednih zdravljenja sem čutil dobre učinke v telesu – dalj časa sem lahko delal brez stresa in probleme sem 

videl v drugi luči. Na koncu sem dosegel najvišje rezultate in moja skrivnost je bilo to zdravilo v vodi. 
Zdravilcu se posebej zahvaljujem za priložnost, da sem spoznal to zdravilo in njegove dobre učinke name 
in na moj um.  

***************************************************************************************************  
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Profili zdravilcev  
    Zdravilec 02090…Indija si je po upokojitvi leta 2001 želel začeti  osebno sadhano. Bil je vnet slednik Swamija in 

je pogosto hodil v Prashanti Nilayam. Nekega dne je šel na študijski kroželk in je 
ugotovil da je Dr JK Aggarwal imel tridnevno vibro delavnico. To alternativno 

zdravljenje ga je takoj pritegnilo, ker je pred tem že sodeloval  pri organizaciji 
zdravilnih taborov v Kerali. Z močno željo je šel k Dr Aggarwalu, da bi spoznal ta 
sistem. Po zahtevnem intervjuju se je z 12 kandidati iz raznih krajev sveta vpisal v 
učni program za uporabo strojčka SRHVP. 

Pred tem se je ta zdravilec naučil drugih oblik alternativnega zdravljenja, kakor so 
reiki, magnetna terapija, naturopatija, zeliščna zdravila in je dobil diplomo MD za 
alternativno medicino. Po nekaj mesecih delovanja z vibrioniko je spoznal, da ni 

boljše terapije od te, ki jo je blagoslovil sam Gospod. Začutil je, da je verjetno 
Gospodova volja zanj, da služi z vibrioniko, kakor pa da sledi osebni sadhani v 

samoti. Ob naslednjem obisku ašrama je  Swami z nasmehom sprejel 

njegovo pismo, v katerem ga je prosil za blagoslov, da opravlja ves čas 
sevo vibrionike. Od takrat se  zdravilec s polno vnemo ukvarja s to sevo in 
Gospod ga je nagradil z mnogimi bolniki.  

Zaradi poplave bolnikov je moral narediti isto zdravilo večkrat za različne 

bolnike in to je vzelo veliko časa s strojčkom SRHVP. Tako je dobil novo 
idejo, da je pripravljal zdravila za splošne bolezni v 10ml plastističnih 
stekleničkah. Kmalu se je število teh stekleničk povečalo. Zato je njegov 

mizar izdelal prvo škatlo kombov (poglejte sliko) dvojne velikosti današnje 
škatle 108CC!   

Leta 2008 je želel razširiti Swamijeve zdravilne vibracije v druge dele Kerale, zato se je sestal z državnim 
predstavnikom medicine (state medical trust convenor), ki je vodil Sai bolnišnico v Kerali. Na začetku ni imel 

uspeha, potem pa je dobil dovoljenje za mesečne vibro tabore v bolnišnici – to je bil pomemben miljni 
kamen za vibrioniko! 

Leta 2010 je organiziral prvo AVP delavnico v Kerali, nato pa še druge. Zato ima zdaj Kerala več kot 100 
predanih zdravilcev, ki jih spodbujajo mnogi pozitivni rezultati. Včasih občuti izziv nekaterih vibro zdravilcev, 
ki želijo opraviti tečaje v drugih oblikah alternativnega zdravljenja. Misli, da so nestabilni zaradi pomanjkanja 

osebne sadhane v njihovem vsakdanjem življenju. Vodi tudi brezplačne ure joge in o duhovnosti v 
zdravstveni oskrbi za bolnike in zdravilce. 

Pod vodstvom tega zdravilca je vibro skupina v Kerali pripravila mnoge posebne programe za preventivo in 
terapevtsko zdravljenje. Na primer, pripravili so poseben paket vibro zdravil za različne skupine žrtev 

‘Endosulfan’ v pokrajini Kasaragod. Hotel je narediti še več za vibrioniko, zato je ustanovil 3 vibro centre, ki 
so odprti vsak dan. Tri leta je bil tudi urednik mesečnih vibro novic v Kerali. 

Ta zdravilec je zdravil ogromno bolnikov za vse vrste bolezni, kakor so neplodnost, alkoholizem, problemi s 
ščitnico, fibroidi, ciste, PCOD, levkoreja, menstruacijski problemi, prhljaj, alopecia, migrene, prostata, 

psihiatrične težave, zaprtost, alergije, astma, sinusitis, zamrznjeno rame, artritis, sončne opekline in rak. 
Delal je tudi poskuse z rastlinami. Odkril je, da je CC1.2 Plant tonic najkoristnejši za rastline v zgodnji rasti. 
Izidi so odlični, če to zdravilo damo mladim sadikam (starim 1 ali 2 tedna).  

Kljub fizičnim težavam zaradi starosti ta zdravilec še vedno navdušeno širi Swamijeve zdravilne vibracije do 

bolnikov v oddaljenih krajih Kerale in služi kot aktivni vodja v Sai Organizaciji. Spodbudil je mlajše zdravilce 
in svojo družino, da sprejemajo vodilno vlogo v vibrioniki. Čestitamo temu zdravilcu za predanost poslanstvu 
vibrionike in molimo, naj bo njegova zgodba izrednega služenja močna spodbuda vsem zdravilcem! 

Njegovi primeri : 
 Rak grla 
 Težave z učenjem 

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

   Zdravilka 10602 …Indija se je upokojila kot učiteljica leta 2009. K Swamiju je prišla že leta 1995 in se  takoj 
vneto vključila v vse oblike Sai služenja,na primer Bal Vikas, petje bhajanov, učila je petje Ved in meditacijo 

na svetlobo (Jyoti light). Je aktivna članica pri seva dal skupini in prostovoljka pri Vidya Vahini. Leta 2012 je 
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bila edina izbrana v državi Maharashtri, da je študirala za  diplomo o človeških vrednotah v vzgoji in 
izobraževanju in je dobila zlato medaljo. 

Že v otroštvu je rada služila. Pri 10 letih je delala v očetovi lekarni; njen oče je bil 
zdravnik pri Siddha-Ayurvedic-Unani. Leta 2008 je dobila vibro zdravilo za hudi 
prehlad in kašelj in je ozdravela v 2 dneh. To jo je spodbudilo, da se je kmalu 

vpisala v tečaj vibrionike . Želela je postati Swamijevo orodje, da bi olajšala 
trpljenje mnogim bolnikom in je zaključila tečaj leta  2009 v Mumbaiju. Naslednjih 
5 let je aktivno sodelovala v vibro taborih, ki so potekali trikrat tedensko. 

Potem ko se je leta 2014 preselila v Chennai, je zdravila bolnike na domu in 

njihovo število se je povečalo. Ljudje pridejo k njej, ko vidijo koga, ki je izboljšal 
svoje zdravje z vibrioniko. Redno sodeluje v programih Sai seve, v prostem času 
pa širi zavedanje o vibrioniki med sledniki. Skupaj z drugimi zdravilci vodi 14-
dnevne tabore v bližnji okolici. 

Zdravilka je srečna, kadar pripoveduje, kako ji je Swami dal zlato priložnost, da 
služi z vibrioniko. Zelo je zadovoljna, da lahko da zdravila s Swamijevim blagoslovom, kadar ji ljudje povedo 
svoje  probleme. Veliko radost okuša, ko vidi bolnike tako hitro ozdraveti.  

   Uspešno je zdravila  mnoge akutne in kronične primere. Na primer, 62-letni moški je imel cirozo jeter, pa 
alopatska zdravila niso pomagala. Dala je naslednji kombo in ozdravel je v 3 mesecih, ko je jemal samo 

vibracije: 
   CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC4.11 Liver & 

Spleen + CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic 

V drugem primeru je 68-letna ženska z akutnimi bolečinami v kosteh in mišicah, ki so trajale že 7 let in 
alopatska zdravila niso pomagala, imela 100% izboljšanje v 8 ted                                                                                                                                                                                                                                
nih s temi kombi: 
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic 

#2. CC3.7 Circulation + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis 
+ CC20.4 Muscles & Supportive tissue 

Pogosto zelo uspešno uporablja naslednja zdravila iz škatle 108 splošnih kombov: 
1. CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic za bolnike, 

ki trpijo zaradi  depresije, skrbi in zmedenosti.  
2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic pospeši zdravljenje, če ga dodamo zdravilom za kožo.  
3. CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic je pomagal mnogim glavnim pevcem, da so 

ohranjali čisto grlo in niso bili hripavi.  

Njeno delovanje ji je na več načinov pomagalo. Postala je bolj sočutna do bolnikov. Čuti, da ji Swami 

pošilja bolnike z različnimi  problemi, da preizkuša njeno sposobnost povezovanja z bolniki in da razume 
njihove težave. Njena intuicija se je okrepila in pred izbiro zdravil vedno moli za vodenje. Potovanje z 

vibrioniko pomeni zanjo učenje in izkušanje Saijeve ljubezni na vsakem koraku in vpliva nanjo kot 
elektrika, ko čuti, da ji je Sai vsak dan bližje. 

Njeni primeri : 
 Osteonekroza reber 
 Kronična bolečina v trebuhu 

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

Zdravilec 11576…Indija Služi človeštvu na več načinov; bil je član pomorske 
skupine (Naval Aviation Cadre) v indijski oboroževalni službi in tudi 
strateških silah (Strategic Forces). Ko se je z medaljami  upokojil iz vojaške 

službe, je študiral na več znanih univerzah v ZDA in Indiji. Ker je čutil skrb 
za prizadete ljudi, se je vključil v socialno službo in spodbujal njihovo 
samozavest. Pred kratkim je v New Yorku zaključil študij za družbeno 

odgovornost, ki raziskuje in spodbuja humanitarne projekte za družbeni 
sektor po svetu. Sodeloval je v altruističnih projektih in obiskoval vasi z 
namenom obravnavati alternativne načine: Sai Sanjeevini, naturopatija, 

reiki, pranično in theta zdravljenje, NLP, ponovna povezava, akupresura, 
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Sujok, hipnoterapija in zvočna terapija. Leta 2015 se je odločil za študij Sai Vibrionike v Puttaparthiju in 
novembra postal AVP, nato pa  VP maja 2016. 

   Sodelovanje v zdravstvenih taborih z drugimi zdravilci iz Kerale enkrat mesečno v preteklem letu si šteje za 
blagoslov. Mesečna srečanja v Kochiju mu dajejo priložnost, da se uči in pove svoje izkušnje. Ta zdravilec 
dosti potuje in vedno s seboj prevaža vibro ‘wellness kit’ – komplet zdravil, da lahko služi, kjer je 

potrebno. Ima precej bolnikov, ki živijo daleč vstran, zato jim pošilja zdravila po pošti. Vsem bolnikom 
priporoča, da jemljejo zdravila v vodi, ki je dober prenosnik vibracij. Vesel je, ko vidi dobre rezultate po 
zdravljenju rastlin in živali z vibro sistemom.  

Uspešno je zdravil mnoge primere mentalnih problemov. Za tiste, ki imajo psihološko težavo ali neko 
obliko skrbi ali stresa, je CC15.2 Psychiatric disorders nepogrešljivo zdravilo, ki daje hitre in odlične 

rezultate. Navaja primer 23-letnega diplomanta inženirja, ki je imel panične napade, močno depresijo, 
nizko samozaupanje in potrtost v zadnjih 3 letih. Zato je pogosto imel razne vrste nesreče. Psihiatrične 
pomoči ni sprejel, odločil se je za vibro zdravila. 5 avgusta 2016 mu je zdravilec dal: 

   CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory 
tonic…QDS v vodi.  

   Po 3 dneh je oče opazil 25% izboljšanje v njegovem stanju, po 1 tednu pa je bilo oč itno, da se je fantu 
povrnilo veselje do življenja in je začel hoditi na intervjuje za službo. Po 3 tednih so doziranje znižali na OD, 
po dodatnih 7 tednih pa na OW, preden so prekinili po 1 mesecu. Aprila 2017 se mladenič počuti zelo dobro. 

Našel je dobro službo in zadovoljno živi v Kanadi. 

   Ta zdravilec spodbuja introspekcijo, da bi odkrili in prebudili notranje zdravilne sile v vsakem od nas in 
poudarja duhovno naravo zdravljenja. Prav tako poudarja pomen discipline pri jemanju predpisanih zdravil in 
opominja bolnike, da jemljejo zdravila z molitvijo in vero. 

   V prizadevanju ‘Ljubi vse, služi vsem’, delo z vibrioniko v njem prebuja čudovite občutke božanstva . To je 
glavni razlog, da je prenehal uporabljati vse druge terapije kmalu potem, ko se je poglobil v Sai vibrioniko. S 

pomočjo seve se njegov um postopoma razkraja in bolj in bolj opaža, da – dogodek, oseba,  kraj ali stvar ne 
vzbuja v njem niti sodbe niti predsodkov. To je njegov glavni cilj življenja, da bi dosegel resnično 
enakodušnost v vseh okoliščinah in zato čuti, da je vibro seva resnično prava oblika sadhane, da bi dosegel  

ta cilj. 

Njegovi primeri : 

 Diabetes 
 Hipotiroid  

 

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

 Kotiček za odgovore 

1. Vprašanje: Moja bolnica mi je povedala, da je že nošenje stekleničke v žepku na prsih olajšalo njen 

simptom. Ali je še kdo poročal o tej stvari? 

   Odgovor: Da, nekaj bolnikov je sporočilo, da jim je steklenička tesno ob telesu dala skoraj enako 

olajšanje kakor oralno jemanje zdravil. To se dogaja pri bolniku, ki je občutljiv za te subtilne vibracije in jih 
lahko vsrka s tem, da je blizu njih. Tak učinek je popolnoma odvisen od posameznega človeka.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Vprašanje: Moj bolnik ima že več let težavo ‘empyema’. Dal sem mu kombo CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC19.5 Sinusitis, ki pa ni pomagal. Kaj vi predlagate? 

      Odgovor: Empyema je zbirek infekcijske tekočine v votlini, pogosto v pljučih. Predlagamo, da 

date CC19.3 Chest infection chronic + CC19.6 Cough chronic in CC15.1 Mental & Emotional 
tonic lahko še dodate. Ker je to kronična bolezen, se dolgo zdravi. Zato so pomembne še spremembe v 

načinu življenja, posebej dieta in manj hrane zvečer.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3. Vprašanje: Svojo škatlo 108CC in druga zdravila sem shranjeval v zabojčku, ker sem mislil, da je iz 
aluminija. Pred kratkim sem pa odkril, da ta zabojček priteguje magnetke. Ali je kakšno navodilo, da ne 
smemo dajati zdravila noter ali blizu kovinske posode?   
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       Odgovor: Na splošno kovinska škatla ne vpliva na zdravila, ki so v plastičnih stekleničkah. Zato tudi 

mislimo, da je kombo komplet varen, če ga hranimo v kovinski škatli. Seveda pa ne moremo dati zdravilnih 
kroglic direktno v kovinsko škatlo. Kljub vsemu je bolje shranjevati SRHVP vstran od kovinskih škatel. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Vprašanje: Ali lahko vibracije v gibajočem avtu ali vlaku vplivajo na zdravila? Ali tudi potovanje z letalom 
spremeni vibro zdravilo? 

      Odgovor: Mehanske vibracije v gibajočem avtu/vlaku/letalu ne bi smele vplivati na  vibro zdravilo. Vendar 

pa je elektromagnetska radiacija, ki prihaja v letalo, drugačna zadeva, saj radiacija nevtralizira zdravilne 
vibracije v zdravilu. V zdravilih je precej zaščite, ker smo dodali vibracije proti radiaciji v vsako stekleničko v 

škatli 108CC. Nekateri zdravilci raje zaščitijo zdravila in svojo škatlo 108CC z aluminijevo foljo dobre 
kvalitete. Te folje ne smemo ponovno uporabiti, ker nastanejo drobne poškodbe (se prelomi) . 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Vprašanje: Ali je kakšen nasvet za zdravilce, da ostanejo motivirani in nadaljujejo z vibro sevo? 

       Odgovor: Če ne upoštevamo ovir in težav, je pomen osebne duhovne rasti s pomočjo seve ali druge 

duhovne vadbe sama po sebi spodbujajoča sila. Na splošno delovanje z vibro sevo daje resnim in predanim 
zdravilcem dovolj energije, da nadaljujejo z delom. Vendar pa je nekaj okoliščin, ki zdravilcem vzamejo 
pogum. 

   Vemo, da se novi zdravilci včasih počutijo osamljeni in to zamegli njihovo navdušenje. Zato smo pripravili 
nekaj spodbud za ta problem. Po novem mentorskem programu dobi novi zdravilec mentorja, ki ga osebno 

podpira. Starejši zdravilci, ki se ne počutijo dovolj samozavestne, se tudi lahko prijavijo v ta  program. Naš 
poudarek na srečanjih lokalnih zdravilcev in konferencah jim pomaga ostati v stiku z drugimi in razjasniti 
dvome. Pišite na healerInfo@vibrionics.org za podatke o drugih zdravilcih na vašem področju, če želite z 

njimi redno sodelovati. Zdravilci iz ZDA in Kanade lahko pišejo direktno svojemu koordinatorju 
na healerInfo@us.vibrionics.org. 

   Kadar zdravilci nimajo rezultatov po svojih pričakovanjih ali pa začnejo zdraviti zapletene primere, za katere 
nimajo zaupanja (včasih zaradi pomanjkanja znanja), je vedno pripravljena  dati  nasvete skupina na 
comboQueries@vibrionics.org. 

   Pogosto slišimo, da nekateri zdravilci nimajo dovolj bolnikov. V takih okoliščinah svetujem, da zdravijo 
rastline in živali. Da dobijo več bolnikov, pomagajo tudi telefonski/skype posveti in pošiljanje zdravil. 

  Predvsem pa je bistveno, da vztrajamo pri drugi osebni duhovni vadbi, kakor so meditacija, džapa, bhadžani, 

recitiranje, obiskovanje satsangov in študijskih krožkov ter branje duhovne literature in tako ohranjamo 
osredotočenost na vibro sevo. 

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

 

Božanske besede Mojstra Zdravilca 

“Prepričajte se, da ne morete dolgo živeti, ne da bi drugi služili vam ali pa vi njim. Vsi odnosi: 
gospodar-služabnik, vladar-podložniki, guru-učenec, poslovodja-zaposleni, starši-otroci so 
povezani z medsebojnim služenjem. Vsak človek je služitelj (sevak). Kmet in delavec, ki jima 

služite, pridelujeta vašo hrano in obleko kot njuno služenje za vas. Zapomnite si, da ste dobili telo 
s čutili, umom in možgani zato, da jih uporabljate za pomoč nemočnim. Seva je najvišja pot 

predanosti, ki pritegne božjo milost.”            

      …Sathya Sai Baba, “Equipment for Service – oprema za služenje”, 

predavanje, 21 November 1986 
 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf 

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

mailto:healerInfo@vibrionics.org
mailto:healerInfo@us.vibrionics.org
mailto:comboQueries@vibrionics.org
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf
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“Velik del vode, ki jo pijemo, se izloča kot urin. Majhen del spite vode postane življenjska energija. 
Zato narava hrane in vode, ki ju zaužijemo, odloča o našem značaju. Božanstvo lahko dosežemo le, 
če nadzorujemo kvaliteto naše hrane in vode. Zato tudi pravimo, da je hrana Bog. Če odmetavamo 

hrano, odmetavamo Boga. Ne odmetavajte hrane. Jejte samo, kar potrebujete in se prepričajte, da 
je hrana satvična. Odvečno hrano dajte tistim, ki jo potrebujejo.”  

…Sathya Sai Baba, “Nauki Bhagawana Sri Sathya Sai Babe – knjiga -volume 1” 
https://www.sathyasai.org/publications/TeachingsOfBSSSB-Vol01.html 

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

Obvestila  

 Francija Dordogne: Osvežilni seminar & AVP delavnica 3-4 Junij 2017, stik Danielle 
na trainer1@fr.vibrionics.org 

 India Puttaparthi: AVP delavnica 10-14 julij 2017, stik Lalitha na elay54@yahoo.com ali po telefonu 850 
067 6092  

 India Puttaparthi: AVP delavnica 18-22 November 2017, stik Lalitha na elay54@yahoo.com ali po 

telefonu na 08555-288 377  
 India Puttaparthi: SVP delavnica 24-28 November 2017, stik s Hem na 99sairam@vibrionics.org 

*****************************************************************************
Dodatek 

  Nasveti za zdravje  

Voda in zdravje, 3 del – Čista energijska voda na naraven način! 

Ugotovili smo že1, da so naša telesa v glavnem voda, ki ima velik spomin. Vsak dan bi morali piti dovolj vode 
počasi, mirno in ljubeče, da se ohranjamo hidrirani, energični in brez bolezni. Zato mora naša pitna voda 
varovati našo vitalno življenjsko energijo.  

Globalna količina vode se manjša! Ocenjujemo, da ena petina ljudi na svetu živi na področjih s premalo 
vode in okoli ena četrtina ima premalo čiste vode2.  Tudi če je voda, morda ni pitna ali pa ni v bližini tistih, ki 

jo potrebujejo3. Distilirana voda nima mineralov in ni priporočljivo, da bi jo pili, ker škodi zdravju4. 
Ustekleničena  mineralna ali prečiščena voda je morda čista, brez fizične kontaminacije, morda pa nima 

vitalne življenjske energije in nas tudi ne odžeja. Poglejmo nekaj preprostih načinov, kako dobimo in 
shranjujemo čisto vodo in tudi kako lahko našo vodo energiziramo in s tem tudi sebe! 

1. Kovine lahko čistijo 
Shranjevanje vode v bakru in srebru so omenjali že v nekdanjih tekstih A jurvede za očiščevanje5. V tem 
pomenu so naredili obsežne raziskave z bakrom in srebrom, zato imamo veliko informacij o njihovi rabi za 
hrano in higieno, za dizinfekcijo vode in zraka, za zdravljenje ran in čiščenje površin3. 

2. Voda iz bakrenih posod – nekaj študij5 -7 

Raziskave v inštitutu za zdravje v ZDA (US National Institute of Health) so pokazale, da je bakrena 

posoda imela učinek čiščenja mikrobialno onesnažene vode. Pred kratkim je okoljska agencija iz ZDA 
registrirala baker kot edino trdno površinsko snov, ki ubija bakterije, ki morda grozijo človeškemu zdravju. 
Odkrili so, da je vsebina bakra v vodi, ki jo shranimo v bakreni posodi, v dovoljeni meri 2 mg/liter, kakor 

določa svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Po njihovih študijah je glavni dejavnik, da bi baker na 
ravni nad 2.5 mg/liter dal vodi grenek okus; na višji ravni bi spremenil barvo vode.   

3. Voda iz bakrenih posod - Eliksir!8-13 

Po tradicionalni modrosti pridobi voda, ki jo shranimo v bakreni posodi najmanj 4 ure, še najbolje čez noč , 

določeno kvaliteto, ki je zelo dobra za zdravje in energijo na splošno in še posebej za jetra . Baker jonizira, 
daje energijo in uravnava pH (raven kislosti) vode in jo na ta način oživlja. Takšna voda je naravni anti-
oksidant, naše celice jo zlahka vsrkajo in tako pospešuje  hidracijo v telesu. 

Eden ali 2 kozarca te vode na prazen želodec zjutraj ima učinek razstrupljanja. 

Ajurveda navaja, da ima takšna voda sposobnost uravnovešati vse 3 doše - Vato, Pitto in Kapho, ki so 

osnovni telesni elementi. Ta voda ne samo ubija škodljive bakterije in olajša želodčne in črevesne težave, 
ampak tudi zmanjša vnetje v želodcu, zdravi ulkuse, dihalne težave in artritis ter okrepi srce, mišice in 
tkiva. 

mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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4. Vodo pijte z modrostjo iz bakrenih posod6,12,13 

Skupaj z vso vodo na dan je dovolj, da spijete to vodo enkrat zjutraj in enkrat zvečer, a dobite količino 
bakra, ki ga telo potrebuje (okoli 1.2 mg dnevno). To vodo pijemo 3 mesece, potem prekinemo za 1 

mesec, da odstranimo odvečen baker, če se je naložil v telesu. Takšen krog lahko nadaljujemo vse 
življenje za najboljšo korist zdravja. 

Ajurveda ne priporoča pitja vode (ali uživanja hrane)  v stoječem položaju. Priporoča pa, da vedno pijemo 
mlačno vodo. Če pijemo hladno vodo, jo mora telo segreti na svojo temperaturo in to zahteva večjo 

količino krvi v prebavnem sistemu. V tem primeru se zmanjša dotok krvi v možgane in srce, kar škodi 
zdravju. 

5. Voda iz srebrnih posod12,14-16 

V študiji o patogenih črevesnih bakterijah so opazovali in odkrili, da je učinek vode, shranjene v srebrni 
posodi, pokazal razločno sposobnost srebrnih posod, da dezinficirajo vodo. Strokovnjaki so ugotovili, da 
noben mikroorganizem ne preživi več kot 6  minut pod direktnim vplivom živega srebra (colloidal silver). 

NASA je sprejela rusko metodo čiščenja vode z uporabo ijoniziranega srebra, ki je lažje in tudi 
učinkovitejše. 

Ajurveda pravi, da voda iz srebrne posode ohlaja telo, nadzoruje  pitta došo, okrepi imunski sistem in jo 
lahko pijemo vsak dan.  

6. Voda iz medeninaste posode17-18 

Mikrobiologi iz Združenega kraljestva (UK) so naredili poskuse in odkrili, da voda shranjena v medeninasti 
posodi, preprečuje bolezni, ki nastajajo v vodi, ker bakterije težje preživijo v tej posodi. Ker je medenina 
zlitina bakra (70%) in cinka (30%), bakreni ijoni čistijo vodo. Veliko bolezni, ki jih prenaša voda, bi lahko 

preprečili v deželah v razvoju, če bi ljudje sprejeli tradicionalno modrost in uporabljali medeninasto posodo 
za shranjevanje pitne vode.  

7. Nežno čiščenje kovinskih posod19-20 

Bakrene, medeninaste in srebrne posode bi morali čistiti vsak dan, nežno z drgnjenjem limone ali njenega 

soka, skupaj s soljo ali ‘tamarind’ pasto ali pa brez nje. Čez pol minute operemo s čisto vodo. Teh posod 
ne smemo grobo drgniti. So še drugi načini, ki jih lahko raziščemo.    

8. Voda iz glinenih posod (blato - mud)12,13,15,21-22 

Pitna hladna voda iz čistih glinenih posod ima osvežilen zemljin okus in ponuja druge koristi za zdravje . Te 
posode so primernejše za vroče poletje. Glinene posode ohladijo vodo zaradi izhlapevanja in jo približajo 

telesni temperaturi v močni vročini, poleg tega pa omogočajo naravno zdravljenje z elementi zemlje. To je 
edinstvena naravna kvaliteta, ki jo imajo te posode z luknjicami in je ni v drugih posodah. Naravna glina je 
po naravi alkalna in se pomeša s kislino vode ter na ta način ustvarja pavilno ravnovesje pH. Takšna voda 

pomaga zmanjšati kislino in olajša prebavne probleme. Ta voda je v nasprotju z vodo iz hladilnika nežna 
do grla. Lahko jo pogrejemo, še posebej, če pijemo na prazen želodec zgodaj zjutraj. Glinena posoda ni 
draga, čistimo pa jo samo s krtačo brez dodatkov, enkrat v 2 dneh. Če nimamo glinene posode, je bolje 
uporabiti posodo iz nerjavečega jekla, kakor pa plastične posode.  

9. Voda, ki jo postavimo na sončno svetlobo13,23-26 

Sončna svetloba izboljša kvaliteto vode. Z nekaterimi poskusi so dokazali, da voda v steklenicah 
kobaltove modre barve uniči vse bakterije ali viruse, če jih postavimo na direktno sonce za  20 minut ali pa 

na umetno svetlobo eno uro. Potem jo dobro pretresemo za boljšo energijo. Steklenico zapremo z 
nekovinskim pokrovom, da jo zaščitimo pred prahom in drugimi delci. Več o tem lahko najdete na 
omenjenih povezavah (links). 

10. Izboljšanje vode iz pipe (tap water)8,27 

Pitno vodo čistijo, preden jo pošljejo v naše domove in vsebuje naravne minerale. Ko pa potuje do naših 
hiš skozi več ovinkov in svinčene ter plastične cevi, vsrka veliko negativitnosti in njena  molekularna 

zgradba je prizadeta. V tropskih deželah, kakor je Indija, lahko dobi tudi škodljive bakterije. Kakor ima 
voda spomin, da obdrži vtis nečistosti, ima tudi svoj način, da se povrne v prvotno stanje. Če pustimo to 
vodo iz pipe nemoteno 1 uro, negativnost izgine. Če shranimo vodo v odprti posodi 24 ur  (ali prekuhamo 

20 minut), izhlapi raztopljeni klor in voda postane bolj pitna. Vodo iz pipe lahko prekuhamo, ohladimo ali 
pa s filtri očistimo in jo primerno shranimo.  
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11. Oblika posod je tudi pomembna12,28 

Idealna oblika posode za pitno vodo bi bila tradicionalna okrogla ali eliptična, ker ima manj površinskega 
pritiska. Takšne oblike ustvarjajo svoj vrtinec in tako znotraj podpirajo neprestano energijsko gibanje in 
zato voda ali druga tekočina, ki jo shranimo v njih, ohranja svojo življenjsko silo . 

12. Strukturirana voda je vredna spoštovanja!26,28-30 

Postana voda se lahko pokvari in dobi neželjene energije. Naravno tekoča spiralna voda ima dobro 

oblikovane plasti in se imenuje strukturirana voda. Študije so pokazale, da je voda iz Gangesa naravno 
strukturirana in prenaša zapis strukturirane vode, ki jo najdemo v celicah. 

Načini, kako energiziramo in strukturiramo vodo: najdemo lahko različne načine od navadnih do 

zapletenih. Priročnik Vibrionike za starejše zdravilce Vibrionike opisuje način za strukturiranje vode v 

Dodatku (Appendix A5). V eni od študij so ugotovili, da je mešanje vode z žlico bolje povečalo energijo 
vode kakor pa strulturirni pripomočki. Vodo lahko mešamo na oba načina, v smeri urnega kazalca in v 
nasprotni smeri nekaj minut, da ustvarimo vrtinec. Pomembno je, da se v mislih povežemo (‘connecting’) z 

vodo in ne hitrost mešanja. Nadalje lahko energiziramo vodo v obliki “8” ali neskončnega simbola ∞ , ki je  
geometrijski predstavnik neskončne in večne narave energije. Takšen proces očisti vodo neželjenih 
spominov onesnaženosti ali energij, ki jih morda nosi in jo naredi občutljivo (sensitise it), da sprejme samo 
koristne energije iz neskončnega kozmosa.  

Prav tako so odkrili, da ima energiziranje vode z zvokom pri 432Hz najvišji učinek in je najboljši način 

strukturiranja vode. Ta študija pravi, da bi zdravilni zvoki imeli enako dober učinek na človeka, ki je v 
glavnem voda, če ima zvok tako globok učinek na povečanje energije v vodi30. 

13. Uporaba vibrionike za čiščenje in energijo vode 

Da bi odstranili nečistosti, vključno s strupenimi kemikalijami , traumo in negativnimi energijami iz vode, 
lahko uporabimo naslednja vibro zdravila: 
CC10.1 Emergencies, CC15.1 Mental & Emotional tonic ali CC17.2 Cleansing, če imamo škatlo 108CC 
box 

NM6 Calming, NM25 Shock, SM1 Removal of Entities, SM14 Chemical Poison or SM16 Cleansing, če 
uporabljamo strojček SRHVP. 

Za energijo vode in izgradnjo imunosti: 
CC12.1 Adult tonic iz škatle 108CC box ali SM2 Divine Protection, NM86 Immunity ali SM26 Immunity s 
strojčkom SRHVP. 

Opomba: Samo nekovinske posode uporabljamo za vsa vibro zdravila.  

14. Energija vode po načinu Sai – Ljubezen in petje - Chants! 

Vodo zunaj in tudi v naših celicah lahko čistimo in strukturiramo, kadar ostajamo tihi in v molitvi nekaj časa  
in se zavestno povezujemo s Stvarnikom in njegovim stvarstvom. Zdravilne zvoke lahko pošiljamo 
zavestno v vodo, kjerkoli smo s pomočjo petja (chanting) ali če smo v prostoru, ki ima zdravilne  vibracije. 

Voda v naših celicah je zelo pomembna za naše zdravje, zato jo moramo spoštovati in vzdrževati z vso 
ljubeznijo, ki jo premoremo; tako se bodo širile ljubeče vibracije tudi okoli nas. 

Sri Sathya Sai Baba je priskrbel čisto pitno vodo po WHO merilih (standards) miljonom ljudi v Južni Indiji 
do njihovih domov z veliko ljubeznijo. Projekt čiščenja vode daje čisto vodo stotinam vasi in se nadaljuje z 

vodilnim rekom “Ljubi vse, služi vsem”. V teh vaseh so izginili problemi z bolečinami v sklepih in telesu, 
poleg tega so se občutno zmanjšali prehlad in druge težave. Ta projekt se postopoma širi, da bi pokril 
celotno deželo2. 

Priporočila in povezave  

1. Sai Vibrionics Newsletter – Novice, knjiga 8, številka 2 
2. http://sailoveinaction.org/project/DRINKING-WATER-DEFLUORINATION 

3. http://www.academicjournals.org/article/article1380626432_Varkey.pdf 

4. http://www.mercola.com/article/water/distilled_water.htm 

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312355/ 

6. http://www.wholesomeayurveda.com/2017/02/27/correct-way-to-drink-water-copper-vessels-health-
benefits/ 

7. http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/copper.pdf 

8. http://isha.sadhguru.org/blog//lifestyle/health-fitness/treat-yourself-to-a-copper-detox/ 

http://sailoveinaction.org/project/DRINKING-WATER-DEFLUORINATION
http://www.academicjournals.org/article/article1380626432_Varkey.pdf
http://www.mercola.com/article/water/distilled_water.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312355/
http://www.wholesomeayurveda.com/2017/02/27/correct-way-to-drink-water-copper-vessels-health-benefits/
http://www.wholesomeayurveda.com/2017/02/27/correct-way-to-drink-water-copper-vessels-health-benefits/
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/copper.pdf
http://isha.sadhguru.org/blog/lifestyle/health-fitness/treat-yourself-to-a-copper-detox/
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9. http://www.dailyayurveda.com/blog/5-amazing-health-benefits-of-drinking-water-out-of-a-copper-vessel 

10. http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/10-benefits-of-drinking-water-from-a-copper-vessel-
p214/ 

11. https://www.vasantihealth.com/copper/ 

12. https://www.mygov.in/sites/default/files/user_comments/Health_Tips_latest%20pdf.pdf 

13. http://naturalwaysofliving.blogspot.in/2010/04/which-water-is-best-for-drinking.html 

14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25145073 

15. https://www.quora.com/What-difference-does-it-make-if-I-drink-water-stored-in-a-stainless-steel-silver-
copper-clay-or-glass-jug 

16. http://www.space.news/2016-06-06-nasa-open-to-using-silver-treated-water-in-space-despite-fda-
opposition.html 

17. http://www.nature.com/news/2005/050404/full/news050404-14.html 

18. http://globalvarnasramamission.blogspot.in/2014/05/use-of-copper-and-brass-way-to-good.html 

19. https://anubhavati.wordpress.com/2010/09/28/5-minutes-to-sparkle-your-silverware-and-keeping-them-
that-way/ 

20. htp://www.boldsky.com/home-n-garden/improvement/2013/tamarind-uses-cleaning-032137.html 

21. https://vaishali2013.blogspot.in/2016/02/healing-power-of-clay-pot-water.html 

22. http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/health-benefits-of-water-matka-clay-pot-k0417/ 

23. http://www.instructables.com/id/Miraculous-Solar-Charged-Water/ 

24. http://www.robinskey.com/blue-solar-water/ 

25. https://hubpages.com/health/Health-Benefits-Of-Water-Blue-Water 

26. Priročnik vibrionike za starejše vibro zdravilce (Senior Vibrionics Practitioners), dodatek - Appendix A-5 

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

club/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf 

28. http://www.spiritofmaat.com/feb11/water_structuring.pdf  

29. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/01/29/dr-pollack-on-structured-water.aspx 

30. https://www.youtube.com/watch?v=Cm0l9O5E4YM 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1         
2. Priznanje našim prevajalcem

Ta del novic posvečamo nekaterim predanim zdravilcem, ki neutrudno prevajajo naše vibro novice (in 

druge tekste) iz angleščine v svoj materin jezik. Od srca molimo, da bi bralci dobili navdih od teh primerov 
nesebičnega in vztrajnega dela, ki dodaja posebno vrednost Swamijevemu vibro poslanstvu. 

Zdravilka 00723…Bosna (Hrvatsko/Bosansko)  prevaja novice od začetka leta 
2010. Še preden je postala vibro zdravilka, je začela prevajati različne knjige o 

vibrioniki in priročnike. To je zanjo posebej pomembna izkušnja, ki ji je dala 
priložnost, da se veliko nauči o različnih boleznih; najpomembnejše pa je to, da 
se je naučila veliko o samem zdravju. Tako pravi sama: « Zahvaliti se moram 

moji izkušnji prevajanja, da sem postala zdravilka in upam, da bom lahko še 
bolje služila Bhagawanu s tem njegovim božanskim orodjem. » 

 

 

 

Zdravilka 01620…Francija (Francosko) je aktivna prevajalka od leta 2012. Ker 
je potrjena vibro učiteljica, je prevedla besedila za pristop in učenje ter vse 
novice do danes. Zdravilka pravi, da bolje razume in ceni vsebino vsakih 

novic, ker porabi veliko časa za prevajanje besedil. Poleg tega se vsakič, 
ko prevaja novice, počuti, kakor da jo ‘odnese’ v Prashanti Nilayam. Najbolj 
uživa ob branju profilov zdravilcev. To ji daje dobro družbo enako mislečih, 
čeprav ne v fizični bližini. Zelo je hvaležna Swamiju, da ji daje to sevo. 

 

 

http://www.dailyayurveda.com/blog/5-amazing-health-benefits-of-drinking-water-out-of-a-copper-vessel
http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/10-benefits-of-drinking-water-from-a-copper-vessel-p214/
http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/10-benefits-of-drinking-water-from-a-copper-vessel-p214/
https://www.vasantihealth.com/copper/
https://www.mygov.in/sites/default/files/user_comments/Health_Tips_latest%20pdf.pdf
http://naturalwaysofliving.blogspot.in/2010/04/which-water-is-best-for-drinking.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25145073
https://www.quora.com/What-difference-does-it-make-if-I-drink-water-stored-in-a-stainless-steel-silver-copper-clay-or-glass-jug
https://www.quora.com/What-difference-does-it-make-if-I-drink-water-stored-in-a-stainless-steel-silver-copper-clay-or-glass-jug
http://www.space.news/2016-06-06-nasa-open-to-using-silver-treated-water-in-space-despite-fda-opposition.html
http://www.space.news/2016-06-06-nasa-open-to-using-silver-treated-water-in-space-despite-fda-opposition.html
http://www.nature.com/news/2005/050404/full/news050404-14.html
http://globalvarnasramamission.blogspot.in/2014/05/use-of-copper-and-brass-way-to-good.html
https://anubhavati.wordpress.com/2010/09/28/5-minutes-to-sparkle-your-silverware-and-keeping-them-that-way/
https://anubhavati.wordpress.com/2010/09/28/5-minutes-to-sparkle-your-silverware-and-keeping-them-that-way/
http://www.boldsky.com/home-n-garden/improvement/2013/tamarind-uses-cleaning-032137.html
https://vaishali2013.blogspot.in/2016/02/healing-power-of-clay-pot-water.html
http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/health-benefits-of-water-matka-clay-pot-k0417/
http://www.instructables.com/id/Miraculous-Solar-Charged-Water/
http://www.robinskey.com/blue-solar-water/
https://hubpages.com/health/Health-Benefits-Of-Water-Blue-Water
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.spiritofmaat.com/feb11/water_structuring.pdf
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/01/29/dr-pollack-on-structured-water.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Cm0l9O5E4YM
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Zdravilka 02713…Avstrija (Nemško) je zdravilka od leta 2006 in je prevedla 
vse novice od začetka. Prevajanje novic je zanjo naloga, ki jo izpolnjuje 
in spodbuja (a challenge). Zdravilka je polna hvaležnosti Swamiju, da 

ima majhno vlogo v njegovem stalnem poslanstvu. V napetem in 
meditativnem poteku prevajanja občuti njegovo prisotnost, ki jo ves čas 
opominja ljubeznivo in jasno, da je on končni ustvarjalec. Sama pravi : 

“Vsake novice pričajo o njegovi brezpogojni ljubezni za vse človeštvo. 
Zaključiti želim z enim mojih najljubših citatov Mojstra zdravilca: ‘Glava v 
gozdu, roke v družbi’. 

Zdravilka 03108…Grčija (Grško) je postala AVP (asistentka zdravilka) v 

Puttaparthiju  septembra 2013 in je doživela veliko čudežev s svojimi 
bolniki, družino in pri sebi. Ko je pred 2 letoma začela prevajati novice, 
je bilo to zanjo težko delo, ker moramo biti zelo natančni pri boleznih in 

včasih je potrebno skrbno raziskati primer, da bi ga razumeli v celoti. 
Kljub temu je ta izkušnja zanjo pravi blagoslov. Takole pravi : “Po nekaj 
praktičnega dela čutim, da sem še bolj vstopila v svet vibracij. To ni 

samo prikaz primera, ampak je bolj sodelovanje v celotnem procesu. 
Kadar se več ur osredotočam na novice, razumem bolje, kako ta 
čudežni svet deluje. In prevajanje je neverjeten način, da se naučimo 

več, ker je vsak primer edinstven. Z izkušnjami drugih zdravilcev si 
pomagam okrepiti svoje zdravljenje. Zato je moj edini nasvet: “Vsake 
novice so posebne in jih moramo večkrat brati”. 

 

Zdravilka 01588…Italija (Italijansko) je opravila tečaj leta 2000 in je kmalu 
začela prevajati knjige Soham o naravnem zdravljenju, potem vibro 

priročnike in končno še novice, da je začela že s prvo številko, ki je izšla 
septembra 2010. Njen najljubši del novic so ‘primeri zdravljenja z uporabo 

kombov’. Branje o neverjetnih ozdravljenjih tolikih bolezni je okrepilo njeno 
vero in zaupanje v izredne moči Mojstra zdravilca Gospoda Sri Sathya Sai 
Babe. S podnapisi je prevedla tudi naš video “Kaj je vibrionika?” v 

italijanščino in ga doživela kot razsvetljujočo izkušnjo. Tako pravi o sebi : 
“Zelo sem hvaležna Swamiju in se veselim, da bom opravila še več 
prevodov v prihodnosti”. 

 

 
Zdravilec 02779…Japonska (Japonsko) prevaja naše novice vse od začetka. 
Močno je prepričan, da mu prevajanje kot seva veliko koristi. Pomaga mu pri 
zdravljenju tako, da širi njegovo znanje o tehničnih pojmih in o prevajanju. 

Močne spodbude pridobiva predvsem iz izkušenj zdravilcev, Babovih besed 
in mentorstva Dr Aggarwala. Ta zdravilec poroča : “Prepričan sem, da je ta 
seva takšna božanska milost, ki nam podarja duhovno energijo in moč 
(stamina), da lahko neprestano gremo naprej proti cilju.” 

 

Zdravilec 02150…Poljska (Poljsko in rusko) aktivno 

prevaja naše vibro materiale v poljščino od leta 2001. Ko naš ruski 
zdravilec 00004…Kanada, ki je prevajal vse novice do decembra 2015, ni mogel 
nadaljevati zaradi drugih dolžnosti, je poljski zdravilec prevzel tudi ruske novice. 

Seva s prevajanjem mu zelo koristi, ker ga seznanja z najnovejšim razvojem 
vibrionike in s postopki različnih vibro dogodkov po vsej zemeljski celini . Ta 

zdravilec dobiva svojo dnevno spodbudo z branjem Swamijevih misli in citatov. 
Tako pravi : “Zelo sem srečen, da me je Swami izbral kot orodje za njegovo 
delo.” 
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Zdravilka 02308…Slovenija (Slovensko) deluje z vibrioniko že 15 let. Prevedla je 
vse študijske materiale od vsega začetka in tudi vse novice. Zdravljenje z 

vibrioniko in prevajanje sta medsebojno povezana in koristna, zato ju ceni in je 
hvaležna za oboje delovanje. Spodbudo za sevo je dobila na daršanu ob prvem 

obisku v Prašanti Nilajamu, ko ji je Swami poslal globok pogled skozi oči. Ta 
dogodek je spremenil njeno življenje v odkritosrčno služenje in predanost 
zdravljenju in pomoči drugim, še posebej s Sai Vibrioniko. 

 

 
Zdravilec 02678…Španija (špansko) se je odpravil na svoje božansko 

potovanje decembra 2016 v starosti 81 let. Z vibrioniko je začel zdraviti leta 
2003 in je služil kot prevajalec naših priročnikov, delovnih modulov in vseh 
novic v španščino od leta 2009. Zelo ga pogrešamo! 

 
 

 

Zdravilec 11567…Indija (Telugu) prevaja in povezuje delo s prevajanjem novic v Telugu že 1 leto. Hvaležen je 
za ta blagoslov in prednost, da lahko opravlja to delo, ker resnično pomaga bolnikom, ki želijo uporabljati  
vibro zdravila, pa ne morejo razumeti tega načina zdravljenja zaradi jezikovne ovire. Med tem delom je 

večkrat začutil Swamijevo božansko zagotovilo: “Če ti opravljaš moje delo, bom jaz pazil na tvoje delo”. Pri 
tem delu ga podpira  

Zdravilka 15568…Indija ki se je pred kratkim pridružila naši vibro družini. Čuti, da 
jo prevajanje navdihuje in ji osebno pomaga; na primer, spoznala je izrek 

Ho'oponopono, ki ji pomaga v vsakdanjem življenju. Občutek ima, da se s 
Swamijem povezuje, kadar prevaja odlomek : "Božanske besede Mojstra 
Zdravilca”, zato mu je hvaležna za to sevo. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. AVP delavnica v Puttaparthiju, 17-21 marca 2017 

Prvo AVP delavnico leta 2017 v Puttaparthiju sta 
vodila izkušena učitelja 10375 & 11422 od 17 do 

21 marca za 5 udeležencev iz držav Kerala, Tamil 
Nadu in Telangana.  

Udeležence sta skrbno vodila skozi osnovno 
vsebino vsakega poglavja AVP priročnika in 

podajala praktične primere. Udeleženci so se naučili, 
kako se pogovarjamo z bolniki, zapisujemo podatke, 
izdelujemo zdravila in pripravimo zapis uspešnega 

primera. Spoznali so pomen mentorstva in rednih 
mesečnih poročil v obliki, ki so jo dobili ob svoji 
obljubi Swamiju. Vseh 6 dni so imeli povezovalne 

skype pogovore z Dr Aggarwalom, tudi zvečer pred 
začetkom tečaja. Vodil jih je k pravilnemu pristopu 
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delovanja in kako obravnavamo bolnike s sočutjem in razumevanjem, ne da bi nas prevzelo pričakovanje 
ali skrbi, kakšen bo izid zdravljenja. Pripovedoval je tudi o svojih lepih izkušnjah s Swamijem in o vodenju, 
ki ga je dobil od njega ter o vodilni svetlobi za vse zdravilce. Učitelji so bili veseli skype povezave, saj so 
dobili še več informacij, študentje pa odgovore na veliko vprašanj.  

Vsi udeleženci so opravili preizkus z visoko oceno in so odšli iz Puttaparthija s trdno odločitvijo in 
navdušenjem, da začnejo svojo pot delovanja s Sai Vibrioniko. 

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

4. Srečanje zdravilcev v Hyderabadu, v Indiji - 26 marca 2017 

Vseh 14 aktivnih zdravilcev iz Hyderabada se je udeležilo srečanja, ki ga je gostil Zdravilec00123  26 marca 
2017. Zdravilci so izmenjali svoje izkušnje, metode delovanja in koristne kombe. 

Gostitelj je poudaril, da se je na svoji 22-letni poti z vibrioniko 
naučil veliko stvari, ki jih je zbral za dobrobit skupine. 

Najpomembnejši sta lastnosti, da služimo brez pričakovanja 
ali nagrade in sprejemamo bolnike z ljubeznijo in 
odkritosrčnostjo. Do bolnikov moramo biti prijazni in strpni in 

zdravilci moramo skrbeti za svoje fizično, mentalno in 
duhovno zdravje. Skupina je zadovoljna z mentorskim 
sistemom, ki so ga uvedli pred kratkim in starejšim 

zdravilcem je bilo žal, da so te vrste vodenja pogrešali v 
svojih prvih letih prakse. Zdaj so se odločili, da se povežejo 
po elektronskem mediju in si delijo svoje znanje, izkušnje in 

primere za stalni napredek. Zdravilec11562 je ponudil 
petminutni video o človeški anatomiji za kroženje med 
zdravilci.  

Pozneje popoldne so imeli skype povezavo z Dr Aggarwalom. Skupino je spomnil na dejstvo, da energija 

teče, kadar je med zdravilcem in bolnikom ljubeč odnos. Vsako zdravilo deluje, če ga dajemo z 
“LJUBEZNIJO”, ker je Swami tisti, ki ozdravlja naše bolnike. Srečanje so zaključili z navdušeno odločitvijo, 
da bodo imeli redne in pogoste delavnice. Vsi so odšli domov z obnovljeno voljo, da se še bolj poglobijo v  
vibro sevo. 

Om Sai Ram 

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

 


