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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 priložnost za vašo sevo.”   
                                                          …Sri Sathya Sai Baba 

Leto 9, številka 5                                                                                                                        Sep/Okt 2018  
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Z mize Dr Jit K Aggarwala  
Dragi zdravilci 

Z veseljem vam pišem ob dogajanju Ganesh Chaturthi, v tem posebnem času. Ob tej priložnosti želim 
našim židovskim bratom vesel Rosh Hashanah! Imamo to prednost, da smo del tega univerzalnega 
poslanstva Ljubezni, v katerem častimo vse vere in religije, navdušeno spremljamo vse praznike in 
pošiljamo božanske vibracije vsem in vsakomur – ter presegamo vse razlike med nami. To je edinstveno 
in nekaj posebnega! 

Naša srca in molitve tečejo k našim bratom in sestram v državi Kerala, kjer veliko trpijo zaradi vala 
katastrofalnih poplav brez primere. Spremljamo tudi veliki hurikan (Florence), ki prihaja v državi Južne in 
Severne Karoline v ZDA. V zadnjih novicah smo omenili, da smo začeli pošiljati zdravstvene vibracije iz 
ZDA materi Zemlji, da bi olajšali bolečine in trpljenje, ki jih doživlja naš planet. To iniciativo je v Indiji 
uresničil Practitioner  11573…Indija , ki je s skupino starejših zdravilcev začel redno pošiljati zdravstvene 
vibracije našemu planetu vsak četrtek. Velika je moč molitve (podobno kot pošiljanje vibracij), zato sem 
prepričan, da bi tudi kratka molitev od srca vsakogar izmed nas lahko veliko pomagala. 

V Prashanti Nilayamu izvajamo vibro klinike 15 dni v mesecu v zgradbi moških prostovoljcev (gents’ seva 
dal building), občasno pa tudi na ženski strani. Tega leta po Guru Poornimi sta pa 2 zdravilca pod 
vodenjem svojega Učitelja 11422…Indija  izvajala to sevo redno 3 krat tedensko. Med prostovoljci ‘seva dals’ 
je veliko povpraševanje za to sevo in bi jo radi imeli tudi druge dneve. Vsak zdravilec, ki prihaja v ašram in 
bi lahko izvajal to sevo en teden, naj nam piše na admin@vibrionics.org da zapišemo njihova imena. 
Načrtujemo kroženje s ciljem, da bi imeli kliniko vsak dan. 

Želim čestitati Zdravilcu 03560…ZDA  in njegovi skupini za prizadevanje in trdo delo, da so pripravili mrežo 
zdravilcev ‘website’, ki zdaj polno deluje. Pri vsakem novem začetku poznamo nekaj problemov (kot pri 
rasti zob – teething) in težav, ki jih srečujete skoraj vsak dan. Te težave so majhne in vam ne bi smele 
preprečiti uporabe tega omrežja. Lahko spremenite svoje osebne podatke (tudi vašo sliko), pošljete 
mesečno poročilo ali pa prosite za članstvo IASVP, ki je zdaj obvezno za vse tiste, ki so zdravilci (VP in 
višje). Če imate težave s pošiljanjem ur seve, se obrnite za pomoč na admin@vibrionics.org. 

Tokrat vam želim za konec povedati zgodbico o pomenu nesebičnega služenja, ki jo je povedal Swami na 
praznik Ganesh Chaturthi – “Neki deček iz Delhija je dobro poslušal Swamijeve nauke. Nekega dne je šel 
na kolidž na izpit, ki se je začel ob 8 uri. Med potjo je videl berača, ki se je opotekal, ker je bil bolan in ni 
mogel hoditi. Pomagal mu je vstati in ga odpeljal v bolnišnico. Ura je bila 10 in bilo je prepozno za izpit. 
Tako je razmišljal :  “To je bil Swamijev preizkus mojega obnašanja.” Nič ni obžaloval, bil je celo srečen. 
Ko je prišel k meni, mi je povedal : “Swami, en izpit je mimo in ne bom opravil tega letnika, bom pač drugo 
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leto. Ni mi žal, ker sem opravil tvoj preizkus.” Jaz sem mu rekel : “Ne skrbi, opravil si tudi svoj preizkus.” 
Naslednji mesec so bili objavljeni rezultati. Dobil je najvišjo oceno (He secured first class.).  

Deček ni bil v skrbeh zaradi izpita, ker je opravil plemenito delo služenja revežu. Mislil je, da ni opravil 
posvetnega preizkusa, opravil pa je božji preizkus. Veliko je takšnih študentov, ki dajo služenje na prvo 
mesto. Kadar imate takšen odnos do življenja, ne boste nikoli poraženi. Karkoli delate, delajte s polno 
srčnostjo. Tako lahko doživite božanskost.”– Božanski govor, Vinayaka Chaturthi, 1-09-2000, 
Prashanti Nilayam 

Služimo Saiju z ljubeznijo 
Jit K Aggarwal 

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

 Profili zdravilcev  

Zdravilka 11520...Indija  je doštudirala klinično psihologijo in upravljanje (management), deluje kot svetovalka 
za telo. V glavnem dela doma, da učinkovito uravnava svojo službo in 
odgovornosti do družine. Sai vibrionika jo je privedla  k Swamiju leta 2012. 
Leta 2008 je njen mož imel nesrečo in si je zlomil kolčne sklepe, kar je skoraj 
povzročilo invalidnost. Poskusil je vse vrste zdravljenja (alopatsko, ‘hic’, 
homeopatsko, ajurvedsko in drugo) eno za drugim, a se ni mogel gibati brez 
pomoči. Z vibrioniko ga jezačela zdraviti leta 2011, potem ko je slučajno 
srečala vibro zdravilko02860. Po 6 mesecih se je njen mož lahko gibal 
samostojno s pomočjo hojice (a walker) Po 1 letu je začel hoditi brez hojice po 
ravni površini. Ko je videla to čudežno ozdravitev, je bila zelo hvaležna  
Swamiju. Takoj se je odločila, da mu bo služila z vibrioniko.  

Tako je postala AVP decembra 2012, VP februarja 2013 in SVP februarja 
2015. Kmalu zatem si je njen mož zlomil gleženj. Imel je poškodovano vez in 
oteklino na levi nogi. Zaupal je samo vibrioniki, zato ga je zdravila žena. 
Ozdravel je v 25 dneh. To je ponovno utrdilo njeno vero v Swamija in 

vibrioniko. 

Ta zdravilka je od decembra 2012 uspešno zdravila 3300 bolnikov, posebej revne in potrebne pomoči za : 
krčne žile, UTI, vnetje mišic, ‘zamrznjeno rame’, zlome, ledvične kamne, opekline, kožne alergije, dihalne  
probleme, depresijo, poleg prehlada, kašlja in vročine. Čuti, da kadarkoli vzame stekleničko ali kartico po 
intuiciji (kakor da jo vodi Swami) pri pripravi zdravil, je ozdravitev hitrejša. Redno je pošiljala svoje 
uspešne primere v vibro novice. Prav tako redno študira novice na internetu (on the website).  

Ta zdravilka uživa ob zdravljenju 
rastlin v stanovanju s kombom CC1.2 
Plant tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic. Pravi, da so vse 
njene rastline bolj zelene in zdrave, 
kakor pa rastline v soseščini, tudi 
kadar je temperatura zunaj do 48°C 
poleti. Gornjemu kombu 
dodaja CC18.1 Brain disabilities in 
poškropi zemljo, preden prestavi 
rastlino ali pa posadi novo. Vedno je 

imela sočutje do živali in ptic, ki so občasno obiskale njen vrt, tako da jim je vsak dan v posodo nastavila 
vodo. Odkar je postala zdravilka AVP, je tem posodam začela dodajati CC1.1 Animal tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic in z veseljem gledala, kako je prihajalo vedno več ptičk in drugih živali (glej 
slike). 

Zdravilka čuti zadovoljstvo in veselje zaradi zdravljenja z vibrioniko kot ponižno orodje Boga. V tem času 
se je dvignila njena samozavest in njena vera v Boga se je poglobila. Prepričana je, da je zdravljenje hitro 
in čudežno, če to sevo opravlja s čistim srcem in občutkom predaje Bogu. Njena molitev se glasi : “Naj 
vsaka družina dobi kot blagoslov zdravilca Sai vibrionike!” 

Njen primer : 

 Mumps 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Zdravilec 03522…Mauricius, je zaposlen kot letalski varnostnik na otoku Mauricius že 16 let. Pri Swamiju je že 
iz otroštva in redno sodeluje v sevi Sai organizacije. Za zdravstvene možnosti  
Sai vibrionike je zvedel pri gledanju videa, kjer sta to temo predstavila Dr Jit & 
Mrs Hem Aggarwal. Ker ga je zanimalo, je poiskal vibrioniko na internetu, se 
takoj prijavil na tečaj, ga opravil na delavnici in postal AVP  marca 2015 in VP 
junija 2016. 

Pravi, da je zdravljenje s tem sistemom božji dar z blagoslovom samega 
Gospoda. Izpolnilo je njegovo željo, da kot ponižni član Sai družine služi revnim 
in trpečim. Čuti, da je nesebično služenje bolnikom s čudežno škatlo zdravil 
108CC velika odgovornost zanj kot zdravilca. Njegova vera v vibrioniko se 
poglablja, ko vidi hitro zdravljenje, kakor je videl v primeru 37-letnega moškega, 
ki je trpel zaradi hude diareje, ker je jemal antibiotike za boleče grlo. Bolnik je 
ozdravel že v 24 urah jemanja primernega komba vibrionike. 

Njegovo mnenje je, da večina bolnikov pričakuje hitre rešitve svojih problemov in hočejo hitre izide, ne da 
bi prevzeli odgovornost za svoje zdravje. Ne zanima jih popravljanje nezdravih navad ali načina življenja, 
ki so glavni vzrok njihovih težav. Zato je velik izziv pravilno svetovati bolnikom, da si zagotovijo dobro 
počutje na vse možne načine. Zahtevna naloga je tudi spodbuditi njihovo zaupanje in disciplino, da redno 
jemljejo zdravila. Za zdravilca je to bogata izkušnja učenja.  

Čuti, da se naša ljubezen širi, ko se zavemo, da je ista božanskost navzoča v vsakem bitju in da vidimo 
božansko v vsakem bolniku. Jezik ljubezni močno vpliva na čustva bolnika in pospešuje 
zdravljenje. Zdravilec dodaja zdravilom CC15.1 Mental & Emotional tonic, ker čuti, da močno prispeva k  
procesu zdravljenja.  

Poleg zdravljenja bolnikov se je priključil skupini, ki prevaja knjigo prve mednarodne konference v 
francoščino. Zdravilec pravi, da ga je seva naučila delati iz srca in mu pomaga napredovati na duhovni 
poti. Dodaja še : “Merilo za dobro delo ni število bolnikov, ki jim služimo, ampak kako dobro jim služimo”. 

Njegov primer:  

 Ledvični kamni  

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

 Primeri uporabe kombov  

1. Mumps 11590...Indija 

55-letni moški je imel otečen in boleč vrat (pod ušesom in zadaj) in 3 dni vročino. Njegov zdravnik je dal  
diagnozo mumpsa. Bolnik je jemal alopatska zdravila, a je prenehal, ker je bilo samo malo izboljšanja.  

2 aprila 2015 mu je zdravilec dal naslednji kombo: 
CC9.2 Infections acute + CC9.4 Children’s diseases + CC15.1 Mental & emotional tonic…TDS 

Po 2 dneh je bolnik čutil 90% izboljšanje v bolečini in otekanju, vročine pa ni bilo več. Po 1 tednu 9 aprila 
2015, tudi otekline in bolečine ni bilo več. Bolniku so znižali doziranje, on pa je prenehal jemati zdravilo, 
ker se je počutil popolnoma ozdravljen. 

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

   2. Ledvični kamni, izguba las 03522...Mauricius  

27-letni moški je prišel k zdravilcu 27 maja 2015. Že 2 leti je imel bolečine v hrbtu, ki so postale močne 
zadnjih 6 mesecev in so ovirale normalno življenje. Slikanje je pokazalo ledvične kamne in njegovo ime so 
dali na čakalno listo za ‘lithotripsy’ (postopek z UZ za drobljenje kamnov). Jemal je samo tablete proti 
bolečinam. Že 2 leti je imel tudi slabo prebavo in kislino. Zadnjih 5 mesecev je imel prhljaj in je izgubljal 
lase. Skrbelo ga je izpadanje las, ker so se na lasišču pojavljale plešaste lise. Preizkusil je šampon proti 
prhljaju, ajurvedsko olje in vitaminske dodatke, pa ni nič pomagalo. Dali so mu: 

Za ledvične kamne , slabo prebavo in kislino: 
#1. CC4.10 Indigestion + CC13.5 Kidney stones + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Za izgubo las in prhljaj: 
#2. CC11.2 Hair tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections …TDS 

Po 1 mesecu je bilo 50% manj bolečin v hrbtu in 80% manj kisline ter slabe prebave, pri izgubi las pa ni 
opazil spremembe. Po 2 mesecih je sporočil 40% izboljšanje pri izgubi las in kislini. 
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Po 3 mesecih  je vse izginilo. Ekografija 30 avgusta 2015 ni več našla ledvičnih kamnov. Ko je bolnik 
potrdil 100% izboljšanje teh znakov, so doziranje #1 znižali na OD še 1 mesec. Potem pa je prenehal 
jemati zdravila 1 oktobra 2015. Kombo  #2 je jemal še 3 mesece. 

Zdravilec ga je videl 30 decembra 2015 po 7 mesecih od začetka zdravljenja in bolnika ni prepoznal, ker 
so se njegovi lasje tako zgostili. Prhljaj je izginil in lasje so prenehali izpadati. Doziranje #2 so znižali na 
OD za 1 mesec in potem ustavili 

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

   3. Bolečina v hrbtu, neredna menstruacija 11595...Indija  

28 februarja 2018 je 35-letna ženska že 6 mesecev imela bolečino v hrbtu. Bolečina je potovala od 
spredaj nazaj in v levo koleno skupaj z zbadanjem, ki se je povečalo zvečer. Bolnica je pripisovala 
bolečino dnevni dolgi vožnji na dvokolesniku. Neredno menstruacijo je imela od vsega začetka in je jemala 
alopatska zdravila za odlog menstruacije. Pred kratkim je dobila diagnozo ‘cervicitisa in fibroidov’ v 
maternici. Prenehala je z alopatskimi zdravili in se odločila samo za vibrioniko. 

Dali so ji: 
CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC15.1 Mental & 
emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures...TDS v vodi 

Po 1 tednu je bolnica imela blago poslabšanje v bolečini (verjetno ‘pullout’). Po 2 tednih je sporočila 80% 
izboljšanje v bolečini in menstruacijo je dobila pravočasno brez drugih zdravil. Po 3 tednih, 20 marca 
2018, ni bilo več bolečine; doziranje so znižali na BD. 

Po 2 tednih so znižali na OD in avgusta 2018 še naprej jemlje zdravilo za preventivo OD. Bolečina v hrbtu 
se ni ponovila in menstruacija je redna že 6 mesecev. 

Opomba zdravilke: CC20.7 Fractures je dodala zaradi nenadnih sunkov na skoraj enourni vožnji s 
kolesom vsakega dne. 

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

4. Bolečina med prsti na nogah 11591...Indija  

Že 6 mesecev je 29-letna ženska imela bolečino med palcem in drugim prstom na levi nogi. Pri vsaki 
vožnji s kolesom ali hoji sta že po nekaj minutah nastala otekanje in vnetje, kar je povzročilo močno 
bolečino. Zato ni mogla hoditi. Bolečina je popustila samo med počitkom. 

Rentgenski posnetki niso ničesar pokazali. Njen mož je odšel delat v tujino in je bila v hudem stresu, ker je 
morala sama skrbeti za bolnega očeta. Počutila se je preobremenjeno. Ni jemala alopatskih zdravil, ker se 
je izogibala tablet proti bolečinam; zanesla se je samo na vibrioniko. 

2 decembra 2017 so ji dali: 
CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS v vodi ali vibhutiju kot mazilo. 

Po 1 dnevu je bolnica sporočila 100% izboljšanje, a se je naslednji dan ponovilo. Zato je zdravljenje 
nadaljevala in po 19 dneh je bolečina izginila. Tudi vnetja in otekline ni bilo več. 

Opomba urednika: Če bi poleg zunanje uporabe bolnica vzela zdravilo tudi ustno, bi prej ozdravela. 

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

5. Epilepsija, nedovzetna za zdravila 11591...Indija 

18-letni fant je imel že 2 leti vsak dan napade in je zaprosil za vibro zdravila 17 decembra 2017. Med 
napadom, ki je trajal nekaj sekund, je padel na tla ; vsak dan je imel 4-5 takšnih napadov. Po napadu se 
tega ni spomnil. Napadi so se pojavili kadarkoli in kjerkoli. Zdravniki so to epilepsijo poimenovali kot 
nedovzetno za zdravila (refractory - drug-resistant) in so svetovali operacijo možganov. Alopatska zdravila 
niso pomagala. 

Dali so naslednji kombo, bolnik je še naprej jemal alopatsko zdravilo: 
CC10.1 Emergency + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.3 Epilepsy...TDS 

Prve 3 dni je bolnik bil zelo žejen. Do 5 dne so se napadi začeli zmanjševati in do 10 dne  se je pojavil 
samo eden. 15 dne prvič ni bilo napada v 2 letih. 

20 dne je bolnik začel zmedeno govoriti, ker so zamenjali alopatska zdravila. Ni mogel stati ali sedeti in je 
pogosto padal. Vzeli so ga v bolnišnico, zamenjali alopatsko zdravilo in ga drugi dan poslali domov. 
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Od 25 dne so napadi ponehali za nekaj mesecev. Potem je imel bolnik kratek napad nekaj sekund vsaka 
2-3 tedne. Ob koncu avgusta še jemlje oboja zdravila in 2 meseca ni imel nobenega napada. 

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

6. Živčnost 11271...Indija 

43-letni učitelj ni imel dovolj samozaupanja in je trpel zaradi živčnosti že več kot 10 let. Bil je tako živčen, 
da ni mogel pisati na tablo in to je vplivalo na njegovo delo. Tudi seznama prisotnih ni mogel podpisati, če 
ga je kdo gledal; njegov rokopis je postal slabo berljiv. Zdravniki so dali diagnozo kot nevrološki problem. 
Poskusil je druge oblike zdravljenja, a nič ni pomagalo. Zato se je odločil za vibrioniko in 11 oktobra 2014 
so mu dali: 
#1. CC18.1 Brain & Memory tonic + CC18.4 Paralysis + CC20.5 Spine…TDS                       

Po 4 tednih se je bolnik počutil malo bolje, ker je lažje pisal, ni pa še zaupal sebi. 8 novembra 2014 so 
zdravilo spremenili: 
#2. CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.4 Paralysis + CC20.5 Spine…TDS 

2 meseca po začetku jemanja vibro zdravil je bolnik sporočil 50% izboljšanje v samozaupanju in 
zaskrbljenosti. Pisal je lahko brez strahu. Še po 2 mesecih se je izboljšanje dvignilo na 75%  in 9 maja 
2015 na 90%. Do julija 2015 se je rešil svojega mentalnega stanja, zato so mu zmanjšali doziranje na OD. 
Bolnik pa se je odločil, da bo še jemal ta zdravila TDS in avgusta 2018 tako še nadaljuje kljub 100% 
izboljšanju. 

Opomba urednika: Zdravilec je spoznal, da kombo CC20.5 ni bil potreben, ker pa je zdravilo dobro 
delovalo, ga je ohranil. 

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

7. Insomnia 03564...Avstralija   

69-letna ženska je prišla k zdravilcu zradi nespečnosti, ki jo je mučila že 10 let. Spat je hodila ob 10 uri 
zvečer, a po 1 uri se je že prebudila. Potem je težko zaspala, če ni vzela alopatske tablete. Preden je 
začela jemati vibro zdravila, je opustila alopatske tablete, ker je poznala njihove slabe stranske učinke. 

18 februarja 2018 so ji dali : 
#1. CC15.6 Sleep disorders...Eno kroglico pol ure pred spanjem. Če ni zaspala, potem je vzela 1 
pilulo vsakih 10 minut do ene ure.  

Po 2 dneh je bolnica imela 90% izboljšanje, ker je lahko spala samo z eno kroglico in se po eni uri ni 
prebudila. Vendar pa je sredi noči morala vzeti še eno. Po 3 dodatnih mesecih je to drugo kroglico vzela 
manj pogosto.  

Po še 1 mesecu, junija 2018, je čutila popolno ozdravitev, ker je samo včasih vzela drugo kroglico čez pol 
ure. Redko kdaj je potrebovala še eno kroglico sredi noči in takrat je hitro zopet zaspala. 

Zdravilec pravi: Ta bolnica je bila tako navdušena z rezultati, da je svetovala vibrioniko večim prijateljem. 

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

8. Menstrualne bolečine 11542...Indija  

16-letno dekle je imela menstrualno bolečino 2 leti. Bolečina je bila tako močna, da bolnica ni mogla iti v 
šolo vse 3 dni ciklusa. 2 leti je jemala alopatska zdravila, a ni bilo olajšanja. K zdravilcu je prišla na prvi 
dan ciklusa s hudo bolečino maja 2018. Dali so ji:  
CC8.7 Menses frequent + CC8.8 Menses irregular…TDS  

Bolnica je sporočila 100% olajšanje že po eni uri po prvi dozi. Bila je prijetno presenečena po tako hitrem 
izboljšanju. Vse 3 dni ni imela bolečine in je lahko šla na kolidž. Zdravilo je še naprej jemala TDS. 

Naslednji mesec je imela prvi dan malo bolečine in je lahko šla na predavanja. Druga 2 dni ni imela 
bolečin. Doziranje so znižali na OD in do avgusta 2018 se bolečina ni ponovila. 

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

9. Spondilitis 11542...Indija  

K zdravilcu je prišel 62-letni moški, ki je 6 mesecev imel bolečino v vratu. Zdravnik mu je dal ‘ovratnik’ za 
olajšanje. Dali so mu: 
CC20.1 SMJ tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.5 Spine…6TD 
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Po 24 urah je bolnik sporočil 25% izboljšanje in po 3 dneh 50% olajšanja. Po10 dneh je nastopila popolna 
ozdravitev (100%), zato je bolnik prenehal nositi ovratnik. Tudi doziranje so znižali na OD in ukinili po 1 
mesecu. 

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

10. PaiBolečina v nogah 11542...Indija  

70-letni moški je prišel k zdravilcu maja 2018, ker je že 3 leta imel bolečine v nogah. Dali so mu: 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + 
CC20.4 Muscle & Supportive tissue + CC20.5 Spine…6TD 

Po 24 urah je bolečina 100% prenehala. Bolniku so svetovali, da 1 mesec jemlje zdravilo QDS, potem pa 
so zniževali do nič. 

Opomba urednika: Ta zdravilec je sporočil še več drugih uspešnih primerov sklepnih bolečin, ki so bile 
podobne temu. 

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

11. Nadloga s podganami (Rodent Menace) 11573...Indija  

Vako leto ima zdravilčeva družina težave s podganami v času monsunov (Julij-september). Uporabljali so 
mišjo past. Tega leta pa je bilo drugače. Ena sama preveč aktivna podgana jim je kvarila spanje, ker je 
lomila in grizla različne stvari. Nobena past ni bila dovolj velika zanjo. Drugih možnosti niso uporabili, ker 
niso želeli raniti podgano. Zato je zdravilec poskusil z vibrioniko. 26 julija 2018 je pripravil zdravilo tako, da 
je dodal 150ml vode eno kapljico naslednjih zdravil: 
CC10.1 Emergencies + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory 
tonic + CC18.5 Neuralgia 

Zdravilec je zmešal okoli 1/3 zdravila v vodi z žitno moko in naredil 5 majhnih kroglic ter jih razpostavil na 
različna mesta v kuhinji tisto noč. Naslednje jutro ni bilo podgane niti kroglic. Naslednja noč je bila prva 
brez hrupa, ki so jo dobili po dolgem času. Po enem mesecu je še enako. V hiši niso več videli podgan. 
Zdravilec ni več potreboval teh kroglic, čeprav je najprej nameraval ta kombo uporabiti 3TW! 

Urednikova opomba: 
Preprosta alternativa namesto kemikalij za škodljivce. Presenetilo nas je, da v tem zdravilu ni 
komba CC1.1 Animal tonic, ker je zdravilec iz Združenega kraljestva pregnal ose samo s tem zdravilom, 
poglejte knjigo 2014 Conference Book, stran 68. Zdravilec pravi, da je ta tonik slučajno opustil in ne 
namerno. Kmalu se je spomnil in ga nameraval dodati drugič, pa ni bilo potrebno. Zdelo se mu je, da je 
podgana imela bolečine, ker je kar naprej nekaj grizla. Zato je mislil, da podgana potrebuje nekaj za 
pomiritev živcev in nadzor nad hiperaktivnostjo.  

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

12. Naraščanje bolečin 11594...Indija  

10-letna deklica je imela mišične bolečine v obeh nogah in rokah že 5 let. Dogajalo se je pozno popoldan 
in ponoči 3 krat tedensko in se poslabšalo po športu. Bilo je tako hudo ponoči, da se je deklica prebudila. 
Bili so pri zdravnikih, ki so dali diagnozo’naraščanje bolečin in je jemala tablete proti bolečinam, ki so 
samo začasno pomagale. Zadnja 2 dni je bila bolečina neznosna. Starši so bili v skrbeh, ko jih je poklicala 
učiteljica iz šole, ker je deklica kar naprej jokala. Ko je zdravilec videl deklico, je bila slabotna in imela 
malo apetita. Med jemanjem vibrionike ni vzela drugih zdravil. 

 9 marca 2018 so ji dali: 
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC17.3 
Brain and Memory tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 Muscles and Supportive tissue…eno dozo na 
10 minut  2 uri prvi dan, potem pa TD naprej 

Po 10 dneh se je deklica počutila 90% bolje in starši so še naprej dajali zdravilo 6TD. Po še enem tednu 
26 marca 2018 ni bilo več bolečin in iz šole ni bilo slabih novic; doziranje so znižali na TDS. Po 1 mesecu 
se bolečina ni ponovila in doziranje so znižali na OD. Po nadaljnjih 3 mesecih 1 avgusta, so se starši 
odločili prenehati z zdravilom. Deklica je 7 septembra 2018 popolnoma zdrava. Njeni starši so bili srečni in 
njena mati zdaj jemlje vibrioniko za kronične bolečine v sklepih ter ‘lipoma’. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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13. Kronova bolezen 11594...Indija  

62-letna ženska iz Avstralije trpi zaradi Kronove bolezni že 7 let. Njeni znaki so : huda bolečina in 
napenjanje v trebuhu, v črevesju sta se menjavali konstipacija in diareja, utrujenost, premalo apetita, 
postopna izguba teže. Bolnica je imela hemikolektomijo (kirurško odstranitev ene strani kolona) leta 2013, 
a to ni pomagalo. Njen zdravnik je rekel, da ni znanih zdravil za Kronovo bolezen, zato je naredila nekaj 
sprememb v svojem življenju in dodala meditacijo, vaje joge in urejeno dieto. Tudi po tem so znaki vztrajali 
in bolnica je obupala. Ko je srečala zdravilca ob obisku prijateljice v Indiji, je imela strogo omejeno dieto – 
nekaj kosov lubenice in eno jajčno omleto na dan. 

10 aprila 2018 so ji dali: 
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC10.1 Emergencies + CC12.1 
Adult tonic+ CC15.1 Mental and emotional tonic…eno dozo na 10 minut 2 uri,  od naslednjega dne 
pa 6TD. 

Naslednji dan je bilo 60% izboljšanje znakov, želodčne težave pa so ostale. Po 10 dneh so vsi znaki 
izginili in doziranje so znižali na TDS. Bolnica se je kmalu vračala v Avstralijo, zato so ji dali zdravilo za 6 
mesecev. Zdravilec ji je svetoval zniževanje. Po 1 mesecu je jemala zdravilo OD. Ob zadnjem ‘email’ stiku 
7 junija 2018, je ženska bila zdrava brez ponovitve znakov. Po vrnitvi v Avstralijo je z veseljem povedala 
prijateljicam, da ji je dragoceno zdravilo iz Indije odstranilo neozdravljivo bolezen. 

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

 Kotiček za odgovore 

1. Vprašanje: Če bolnik ne more ustaviti svojih negativnih misli, ali lahko vibracije pomagajo pri njegovi 
bolezni in negativnem razmišljanju? 

      Odgovor : Da, vibro zdravila lahko pomagajo pri obojem – bolezni in negativnem razmišljanju. Bolniki s  
pozitivnimi mislimi hitreje ozdravijo. Zato je naša prva skrb, da spodbujamo bolnike k pozitivnemu 
razmišljanju in da imajo zaupaje. Zdravilec mora imeti polno vero in zaupanje, da zdravila pomagajo 
zdraviti bolnikove probleme. Poleg tega pa je pomembno  odkriti izvor negativnih misli pri vsakem bolniku; 
po navadi so to potlačena čustva v strahu, zavrnitvi, šoku, jezi, žalosti itd. Zdravilec se mora potruditi, da 
odkrije skriti vzrok in da pravilno zdravilo, ki ga lahko izbere v skupinah 15, 17 ali 18. Če se bolnik vrne in 
je zdravljenje bilo samo malo učinkovito, se mora še več pogovarjati z bolnikom in pripraviti načrt. Tudi če 
vse to storimo, včasih ni ozdravitve. Potem zdravilec sam ne sme izgubiti srčnosti ali vere v vibro 
zdravljenje, ker ve, da včasih delujejo stvari, ki se jih ne da spremeniti, na primer bolnik ne more sprostiti 
svoje potlačitve, mogoče zaradi težke pretekle karme. Končno samo Bog ve, ker je samo on zdravilec, 
kdaj ozdraviti bolnika, ker je to odvisno od njegove notranje poti. Ljudje, ki zares verjamejo v Boga, to 
sprejmejo kakor Dr John Hislop, ki je srečen zapustil svoje telo, polno raka, kajti resnično je verjel, da on 
ni telo in s pomočjo bolezni je Gospod odstranjeval zadnje ostanke njegove karme.    

Včasih se boilezni počasi zdravijo zaradi telesne šibkosti v bolniku, na primer zaradi slabe prehrane ali 
dejavnikov okolja; Premalo negovanja otrok lahko pomeni, da so rasli brez zdravilne energije ljubezni. Ka 
dar človek nima upanja v življenje, težko doseže srečo, zdravo telo in um. Najpomembnejša vloga 
zdravilca je dajati ljubezen, pozitivnost in upanje.  

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

2. Vprašanje: Kaj predlagate za zdravljenje ginekomastije (povečane prsi pri moških) poleg  
komba CC14.3? 

     Odgovor: Če imate škatlo 108CC in ne stika s starejšim zdravilcem, je CC14.3 najboljše zdravilo za to 
stanje. Zdravilci s strojčkom SRHVP lahko dajo SR262 Nat Phos 6X…OD poleg SR381 Conium 
1M…OW. Dobro je vedeti, da je ta problem pogost pri debelih moških, zato lahko pomaga dieta za 
zmanjšanje teže.  

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

3. Vprašanje: Ali bi morali kartice SRHVP za čakre uporabljati posamezno ali jih lahko vse kombiniramo v 
enostavno zdravilo (single remedy)? 

     Odgovor: Nobenega zdravila za čakre ne bi smeli kombinirati. Najbolje je zdraviti po eno čakro. 
Potenca je CM in doziranje OD (pred spanjem) in v 2 dneh se čakra uravnovesi. V tem času ne damo 
drugih zdravil. Če bolnik že jemlje drugo zdravilo, ga prekinemo 3 dni pred jemanjem zdravila za čakro in 
ga zopet začnemo, ko je čakra v ravnovesju. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Vprašanje : Kolikokrat največ lahko damo zdravilo v 1 dnevu? Za nekatere bolnike je težko vzeti 
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kroglice TDS,  med tem ko drugi želijo vzeti več kot 6TD da bi pospešili zdravljenje. Nekateri ljudje  ne 
jemljejo zdravil redno in se pritožujejo, da vibro ne deluje.  Kako usmerjam takšne bolnike?               

        Odgovor: Večina ljudi želi hitro zdravljenje, ki so jih imeli več let, ampak zdravljenje lahko traja. Vibracije 
morajo postati močne v energijskem polju okoli telesa, preden delujejo v fizičnem telesu. Pomembno pri 
zdravljenju je, da zdravilci prisluhnemo bolnikovim pričakovanjem, a jih moramo bodriti, da so potrpežljivi in 
sledijo navodilom. Redno jemanje zdravil daje hitrejše izide. Če pa jemljemo zdravilo manj pogosto, je vse 
eno bolje kot nič. Največkrat v 1 dnevu lahko vzamemo zdravilo 6TD, razen v zelo akutnih primerih, ko ga 
jemljemo vsakih 10 minut. Nimamo objavljenih primerov, ki bi uporabljali zdravilo več kot 6TD. 

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

5. Vprašanje: Imam 3 bolnike z ušmi. Kateri način je najboljši za uporabo vibro zdravila? 

     Odgovor: Dajte CC11.2 Hair problems…TDS ali SR315 Staphysagria…OD ustno za en mesec. Ne 
priporočamo šampona za uši, ker vsebuje toksične kemikalije. Najbolje je narediti zdravilo v vodi in ga 
masirati v lasišče BD,  potem pa normalno oprati lase. 

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

 









Božanske besede Mojstra Zdravilca 

“Danes ljudje jedo hrano kadarkoli, da ne omenjamo pijač in prigrizkov vmes. Kako se lahko 
potem izognejo slabi prebavi in drugim boleznim? Človek potrebuje hrano, ki mu daje energijo 
okoli 1 kalorije na minuto. Mladi ljudje bi morali biti zadovoljni z 2,000 kalorijami hrane dnevno. Za 
zdravo življenje potrebujemo samo 1,500 kalorij na dan. Danes pa se je uživanje hrane dvignilo do 
5,000 kalorij. Zato ljudje trpijo zaradi slabe prebave in nespečnosti. Izguba spanja pa povzroča 
mnogo težav. Ne skrbite glede spanja. Če greste v posteljo brez skrbi, boste trdno spali."          

... Sathya Sai Baba, “The Moving Temple” Summer Showers – Gibajoči se tempelj, Poletne plohe, 1990 
poglavje - Chapter 3 

 http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1990/ss1990.pdf 

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

"Tisti, ki ste imeli priložnost služiti nesrečnim bratom in sestram, boste razumeli, kar vam pravim 
zdaj; nobena druga disciplina ni enaka služenju, da bi potlačila ego in napolnila srce s pravim 
veseljem. Če ponižujete služenje, izgubljate te darove. Val služenja po vsej deželi, ki ujame vsakega 
z navdušenjem, je sposoben izbrisati gore sovraštva, hudobije in pohlepa, ki zastrupljajo ta svet."   

                                                ... Sathya Sai Baba, “Sloni in lev” , govor 10 september 1969  
                                                                              http://www.sssbpt.ifo/ssspeaks/volume09/sss09-18.pdf  

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

Obvestila 

Delavnice v pripravi 

 Indija Delhi-NCR: Osvežilni seminarji: AVP/VP - 22 september, SVP - 23 september 2018, stik Dr 
Sangeeta Srivastava at dr.srivastava.sangeeta@gmail.com ali po telefonu 9811-298-552  

 UK London: Nacionalni letni seminar za osvežitev 23 September 2018, stik 
Jeram  jeramjoe@gmail.com ali po telefonu 020-8551 3979   

 Indija Puttaparthi: AVP delavnica 18-22 november 2018, stik Lalitha na elay54@yahoo.com ali po 
telefonu 8500-676-092 

 Indija Puttaparthi: SVP delavnica 24-28 november 2018, stik Hem na 99sairam@vibrionics.org 

http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1990/ss1990.pdf
http://www.sssbpt.ifo/ssspeaks/volume09/sss09-18.pdf
mailto:dr.srivastava.sangeeta@gmail.com
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org


 9 

 Indija Puttaparthi: VP delavnica za Keralo AVPs 30 november & 1 december 2018, 
stik Padma na trainer-cc@in.vibrionics.org 

 Indija Rajasthan: AVP osvežilni seminar, februar 2019, stik Hem na 99sairam@vibrionics.org 

 Indija Puttaparthi: AVP delavnica 6-10 marec 2019, stik na elay54@yahoo.com ali po telefonu 8500-
676 092 

 Indija Puttaparthi: SVP osvežitev 11-12 marec 2019, stik Hem na 99sairam@vibrionics.org 

 Indija Puttaparthi: AVP delavnica 17-21 julij 2019, stik Lalitha na elay54@yahoo.com ali po 
telefonu 8500-676 092 

 Indija Puttaparthi: AVP delavnica 18-22 november 2019, stik Lalitha na elay54@yahoo.com ali po 
telefonu 8500-676-092 

 Indija Puttaparthi: SVP delavnica 24-28 november 2019, stik Hem na 99sairam@vibrionics.org 

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

Dodatek

  1. Članek o zdravju

Kaljenje za dibro zdravje 

“Posejano seme vzkali v življenje, ko ga skuhamo, pa uničimo življenje. Uživanje hrane v naravnem stanju 
podaljšuje življenje. Nekuhana hrana vsebuje največ proteinov-beljakovin. Na primer velika količina 
proteina je v mung fižolu in sojinih zrnih…Pravi način za uživanje graha, fižola ali leče je, da jih namočimo 
v vodi in jih kalimo. Na ta način jih zaužijemo beljakovine v največji meri…” Sathya Sai Baba1 

1. Seme je izvor!  

Vsaka rastlina okoli nas je zrasla iz semena z blagoslovom in potrebno inteligenco ter podporo planeta. 
Znanstveniki še vedno raziskujejo, da bi razumeli, kaj se v resnici dogaja v semenu, ko prihaja v življenje 
in postane zanimivo za opazovalca. Ko začne seme kaliti, se v njem aktivirajo posebni biološki dejavniki, 
ki spremenijo shranjeno energijo v hranila, ta pa so potrebna za rast v zdravo in vibrirajočo rastlino. To isto 
spečo hranilno energijo v semenu lahko aktiviramo za človeško hrano na enostaven način tudi doma.1,2   

2. Kaj so kalčki?           

Kalčki kot hrna so zelo majhni poganjki, ki poženejo iz semen, potem ko smo jih namakali v vodi nekaj ur 
in jim dovolimo kaliti.2 

3. Kaj lahko kalimo? 

Vsa jedilna semena, to so cela žitna zrna, zelenjava, fižol, sočivje, leča in grah - lahko kalimo. Znana in 
priljubljena semena za kaljenje v različnih deželah so mung, čičerika, pšenica, alfalfa, sončična semena, 
fenugreek, zemeljski orešek - groundnut, redkvica in brokoli. Morajo pa biti ekološka (organic), zdrava, 
sveža in nič kemično obdelana, tudi ne zdrobljena, pečena ali kuhana.1,3,4 

4. Kako kalimo?      

Priprava kalčkov doma je hitra, lahka in poceni. Začnemo z majhnimi količinami. Semena shranjujemo in 
kalimo v čistih pogojih.1,3,4 

 Najprej dobro operi semena in jih daj v čisto posodo ali kozarec.  

 Dodaj 3 ali 4 dele vode 1 delu semena in pokrij. 

 Naj stojijo pri sobni temperaturi, da se dobro namočijo. Čas namakanja je različen. Nekatera semena 
potrebujejo samo 30 minut, večina semen pa čez noč – 6 do 8 ur ali več. Pravilno namakanje oživlja 
semena. Predolgo namakanje povzroči gnitje ali fermentacijo semen. Po 6-8 urah moramo vodo 
zamenjati.  

 Po namakanju moramo vodo odcediti, ker kaljenje ne more potekati v vodi. To vodo lahko uporabimo 
za hišne rastline.  

 Potem namočena semena oplaknemo. Damo jih v čisto posodo in zagotovimo, da ni čisto pokrita, 
najbolje je dati čez mrežico, da prihaja noter zrak. 

 Posodo pustimo na sobni temperaturi, kjer ni direktne svetlobe. Temno ali slabo osvetljeno okolje je 
najboljše. Ko so zrela, jih lahko damo na sonce, da začnejo tvoriti klorofil in druge sestavine. 

mailto:trainer-cc@in.vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org


 10 

 Splakovanje ponavljamo 2-3 krat dnevno, da semena ostajajo čista in vlažna.  

 Ko so kalčki pripravljeni, jih splaknemo in odcedimo.  

 Da ohranimo njihovo hranilno vrednost, kalčke shranimo v hladilnik ali pa takoj pojemo. V hladilniku 
ostanejo sveži nekaj dni.1,3,4 

Kaljenje je odvisno od vrste semena, splakovanja, temperature splakovalne vode in okolja. Manjša 
semena potrebujejo za kalitev 10 do 12 ur (na primer mung fižol). Večja semena rabijo 3 do 4 dni.1,3,4 

5. Zakaj kalimo?  

Vsa surova semena imajo v sebi skrita antihranila ali zaviralce encimov, ki zmanjšujejo sposobnost telesa, 
da bi vsrkalo in asimiliralo glavna hranila. Študije so pokazale, da kaljenje onemogoči te zaviralce in 
zmanjša alergene. Poleg tega precej izboljša hranilno vrednost, posebno minerale, vitamine, esencialne 
maščobne kisline, antioksidante in encime. Odstranjuje tudi škrob, ki tvori pline.3,4,6,9 

Ena od študij5 je pokazala povečanje vitamina C in kalcija po kaljenju. Zmanjšala so se antihranila, 
izboljšala pa prebava beljakovin. Neka druga študija7 , je pokazala, da je kaljenje povečalo dejavnost 
hidrolitnih encimov, vsebino nekaterih esencialnih amino kislin, vse sladkorje in B‐skupino vitaminov ter 

znižalo suho snov, škrob in antihranila. Prebavljivost shranjenih beljakovin in škroba se je izboljšala zaradi 
delne hidrolize med kaljenjem. Ugotovili so, da je prehransko izboljšanje odvisno od vrste žita, kvalitete 
semena in pogojev kaljenja. Vitamini, ki jih komaj zaznamo v suhih zrnih so se precej povečali in dosegli 
svoj vrh po 7 dneh kaljenja.8 

6. Dobre strani kalčkov  

Kalčki so najbolj sveži in hranljivi od vse zelenjave, ki je na voljo za našo prehrano in nam lahko koristijo 
na mnoge načine1,3,4,6,9-11. Lahko nam dajo:  

 takojšnjo energijo, ker so živi in zlahka prebavljivi ter ohranjajo ravni energije 

 odstranijo nečistoče in razstrupijo kri 

 spodbudijo imunski sistem in ščitijo celice pred poškodbami zaradi prostih radikalov  

 ohranjajo ravnovesje kislin in baz v telesu ter okrepijo prebavni sistem 

 pomagajo premagovati debelost, ker imajo malo kalorij, gradijo in okrepijo pa tudi mišice in tkiva 

 uravnavajo krvni pritisk in olajšajo srčno žilne težave 

 pomagajo uravnavati krvni sladkor in olajšajo revmatoidne bolečine 

 delujejo kot obramba proti kroničnim boleznim starejših ljudi 

 zmanjšajo znake pred menstruacijo in v menopavzi 

 okrepijo kožo, jetra in vse sisteme v telesu 

 delujejo kot čudežno zdravilo za mnoge bolezni, tudi raka, ker vsebujejo antioksidante. 

Na splošno so nekuhani kalčki kakovostna hranila in bi morali biti del naše prehrane. Dodamo lahko nekaj 
soka limone in začimbe, da so okusnejši. Mešamo jih lahko s solato ali pa jih jemo pred obrokom, med 
obrokom ali vmes kot zdrav prigrizek.  

Če iz osebnih razlogov ali zdravstvenega stanja nimate radi kalčkov, je lahko koristno samo namakanje. 
Cela zrna, leča, fižol in sočivje so bolj hranljivi, če jih kuhamo po namakanju čez noč. Oreškov ne smemo 
kaliti, samo namakamo jih.4 Mandlji so najboljši, če jih namakamo čez noč, naslednji dan pa jih 
splaknemo, odstranimo kožico in pojemo.12 

7. Previdnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Ljudje s slabotnim imunskim sistemom, otroci, starejši in noseče ženske naj se izogibajo surovim 
kalčkom. Lahko jih kuhajo v sopari in pojedo.13-14 

 Nekateri kalčki, kakor je fižol ‘kidney’, so lahko toksični, zato jih je treba skuhati.13 

 Topli in vlažni pogoji, ki jih potrebujejo kalčki za rast, so ugodni tudi za rast bakterij. Neki raziskovalec 
prehrane6  trdi, da je pri kalčkih nevarnost kontaminacije, ker vsebujejo žive encime, ki so ugodni za 
rast nevarnih bakterij, kakor sta salmonela in e-koli. Poleg osnovne preventive v higieni, je dobro 
kalčke shraniti v hladilniku in jih porabiti v 3 do 4 dneh.13-14 

 



 11 

Priporočila in povezave: 
1. https://www.slideshare.net/jannap/teachings-ofsathyasaibaba Nauki Sathya Sai Babe za zdravje, Srikanth Sola MD, stran 10. Tudi dodatek 

B. 

2. https://wonderpolis.org/wonder/how-do-seeds-sprout 

3. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/02/09/sprouts-nutrition.aspx 

4. https://draxe.com/sprout 

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4573095 

6. https://food.ndtv.com/food-drinks/6-benefits-of-sprouting-and-the-right-way-to-do-it-1691887 

7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2692609 

8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23088738 

9. https://foodfacts.mercola.com/sprouts.html 

10. www.thefitindian.com/benefits-of-eating-sprouts-in-our-daily-diet 

11. http://www.sproutnet.com/Resources-Research-on-the-Role-of-Sprouts-in-Wellness-and-Disease-Prevention 

12. http://www.saibaba.ws/articles/medicaladvices.htm 

13. https://www.precisionnutrition.com/all-about-sprouting  

14. http://www.foodsafety.gov/keep/types/fruits/sprouts.html  

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

2. ‘Addendum’ – dodatek k seznamu (Index) v knjigi 108CC  

Od zadnje izdaje knjige 108CC leta 2011 smo dodali precej sprememb k tem zdravilom v zadnjih 7 
letih. Ta seznam smo izpustili v prejšnjih novicah. 

Addisonova bolezen                                 6.1          Adhezije – povezanosti                        21.1 

Popuščanje nadledvične žleze                 6.1          Alopecia - plešavost                    11.2+12.4 

ASD                                        3.6+15.5+18.1          Aspergerjeva bol.                                 15.5 

Autism spectrum disorder       3.6+15.5+18.1          Baldness -plešavost                    11.2+12.4 

Blepharitis                                                 7.3          Cholera                                   4.6+4.10+9.3 

Concentration weak - slaba           17.3+18.1          Condyloma                             8.5/14.2+21.1 

Death approaching – bližnja 
smrt                                                        15.1          Dengue                                            9.3+3.1 

Down’s syndrome                            3.6+18.2          Epithelioma                             2.1+2.3+21.1 

Extremities painful, circulation, bolečine v udih - 3.7          Eye lashes in-turning – trepalnice-
navznoter                              7.1 

Eye stye-ječmenček                                 7.3          Genital cyst/wart-bradavica,female 8.5+21.1 

Genital cyst/wart, moški                 14.2+21.1          Genital herpes female                    8.5+21.8 

Genital herpes male-moški           14.2+21.8          Head Injury-poškodba glave 10.1+18.1+20.7 

Hysteria                                                   15.1          Involuntary semen-uhajanje                14.3 

Irritable bladder-razdražen 
mehur                                                      13.3          Leucoderma                       21.2+21.3+12.4 

Lung cancer-rak pljuč       2.1+2.3+19.3+19.6          Mycoplasma pneumonia-pljučnica-19.6+19.7 

Multiple sclerosis (MS)                18.4 + 12.4          Nose bleed-krvavi                                  10.1 

Oral Candida -ustna                               11.5          Plantar fasciitis                            20.1+20.4 

Polymyalgia Rheum.(PMR)  20.2+20.4+20.5          Prog. Syst. Sclerosis 12.4+15.1+21.2+21.3 

Prostate – enlarged-povečana       13.1+14.2          Prostatitis                                     14.2+13.1 

PSP Syndrome              7.1+15.1+18.4+18.6          Pulmonary hypertension-pljučni pr  3.1+3.6+19.3 

Retinitis pigmentosa                          7.1+7.2          Salmonella                                       4.6+4.8 

Scars internal-notranje brazg.                21.1          Sinusitis due to allergy                 19.2+4.10 

Skin dry – suha koža                              21.1          Spinal Injury-poškodba hrbten.    10.1+20.5 

Spine – degeneration-hrbten.                 20.5          Teething-rast zob                                  11.5 

Typhoid-recovery stage-okrevanje   9.1+4.11          Vitiligo                                  12.4+21.2+21.3 

Walking pneumonia-pri hoji            19.6+19.7          Zika virus                                          3.1+9.3 

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

 

 

 

https://www.slideshare.net/jannap/teachings-ofsathyasaibaba
https://wonderpolis.org/wonder/how-do-seeds-sprout
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/02/09/sprouts-nutrition.aspx
https://draxe.com/sprout
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4573095
https://food.ndtv.com/food-drinks/6-benefits-of-sprouting-and-the-right-way-to-do-it-1691887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2692609
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23088738
https://foodfacts.mercola.com/sprouts.html
http://www.thefitindian.com/benefits-of-eating-sprouts-in-our-daily-diet
http://www.sproutnet.com/Resources-Research-on-the-Role-of-Sprouts-in-Wellness-and-Disease-Prevention
http://www.saibaba.ws/articles/medicaladvices.htm
https://www.precisionnutrition.com/all-about-sprouting
http://www.foodsafety.gov/keep/types/fruits/sprouts.html
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3. AVP delavnica v Puttaparthiju, Indija 22-26 julij 2018 

9 kandidatov (7 iz Indije, 2 iz Puttaparthija*, eden iz Thailanda in eden iz Gabona) je opravilo tečaj za AVP 
(asistente) v tej intenzivni 5-dnevni delavnici. 2 
zdravilca iz Indije, ki sta pred leti opravila 
izobraževanje, sta se pridružila, da osvežita in 
okrepita svoje znanje. Delavnico sta vodila 2 
izkušena učitelja 10375 & 11422, ki sta imela 
spodbudne in medsebojno povezane teme in 
vsak dan se je po skypu iz Združenega 
kraljestva javil glavni vodja Dr Jit Aggarwal. 
Druga pomembna tema je bila živahen pogovor 
o pisanju primerov s Hem Aggarwal, ki je tudi 
vodila udeležence, da so sprejeli obljubo pred 
Swamijem zvečer pred sveto Guru purnimo. 

*Eden je alopatski zdravnik in druga ima 
dolgoletne izkušnje, ker je delala skupaj z 
očetom, vibro zdravilcem. Takoj po končanem 
tečaju so začeli opravljati sevo v zgradbi za 

ženske prostovoljke (Ladies’ seva dal building). 

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

4. AVP delavnica in osvežitev v Franciji 8-10 septembra 2018 

3-dnevno delavnico je vodila francoska koordinatorka in učiteljica 01620  v domu enega bodočih zdravilcev. 
Prisotnih je bilo 8 udeležencev - 2 nova študenta,  5 zdravilcev in novi zdravilec 03572 po skypu iz Gabona v 
Zahodni Afrikia. Delo je bilo zahtevno, a hkrati je bilo toplo in prijazno ozračje. Oba nova člana sta bila 
pozorna in zelo odzivna. Ob koncu delavnice sta bila oba ganjena ob sprejemu škatel 108CC. Bila sta 
tako navdušena, da sta ob času zaključnega govora Dr Aggarwala po skypu prva 2 bolnika iz okolice 
potrkala na vrata in nova zdravilca sta opravila prvi pogovor. Ostali zdravilci so bili navdušeni ob tej 
izkušnji  in izmenjavi idej. 

 

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

5. Vibrionika v državi Telangana State, v Indiji 9 septembra 2018 

Ob srečanju 2 pokrajin je 
imel zdravilec 11585 priložnost govoriti v 
prisotnosti državnega predsednika in skoraj 
vseh vodij Sri Satya Sai Seva organizacije v 
državi Telangana, poleg predsednikov 
pokrajin in vseh drugih vodij, tudi 
predstavnikov Samiti (conveners). Po 
Swamijevi milosti je govoril temu zboru 
visokih predstavnikov 25 minut o vibrioniki. 
Razložil je, kako deluje ta sistem na telesni, 
mentalno/čustveni in duhovni ravni, nima 
nobenih stranskih učinkov in daje čudovite 
rezultate. Seznanil jih je tudi o rednih 

zdravstvenih taborih v pokrajini. Poudaril je, da zlahka vodijo te tabore v katerem koli kraju. Povedal je, da 
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sta  z zdravilcem 11592 dosegla velik uspeh pri bolnikih ob tedenskih taborih pri templju Satya Sai Mandir 
Palvoncha. To je spodbudilo veliko zanimanja med vodji (office bearers). Po srečanju sta oba zdravilca 
sprejela 27 bolnikov, tudi nekaj vodij. Takšno zanimanje je spodbudno za delovanje vibrionike v tej državi. 

Om Sai Ram 

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


