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

Sai Vibrionika - Novice 

www.vibrionics.org 

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

Leto 10, številka 6                                                                                                                      Nov/Dec 2019  
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  Z mize Dr Jit K Aggarwala  

Dragi zdravilci! 

Z blagoslovom vam pišem iz Prashanthi Nilayama, kjer so se že začele priprave na Swamijev rojstni dan. 
Tukaj so Swamijeve besede: “Bog je samo eden, ni dveh. On prebiva v vašem srcu. Če neprestano 
razmišljate o njem, tudi vi postanete Bog. Kogarkoli srečate, jih sprejmite kot utelešenja božanstva. To je 
načelo božanstva…Kamorkoli gledate, tam je Bog prisoten. Kogarkoli vidite, v njem je Bog. Bog nima 
drugačne oblike. Vse oblike so njegove. Zato je Veda razglasila: Sahasra Seersha Purushaha Sahasraksha 
Sahasra Pad (Kozmično Bitje ima tisoč glav, oči in stopal)”…Convocation Discourse - Govor, 22 novembra 
2010. Zares imamo srečo, da živimo v njegovi prisotnosti! 

Kakor vemo, je božanska energija onkraj (neodvisna od) časa in prostora in zato je vseprisotna, vsevedna 
in vsemogočna. Ni ločena od nas ali daleč od našega dosega. Swami je rekel, da je nesebično služenje 
najboljša pot za naš čas in dobo, da bi se povezali z Bogom, ga srečali in spoznali. Tako je, ker Bog 
obstaja kot ljubezen – in seva je izražanje njegove čiste ljubezni. Vibracije v zdravilih vibrionike in 
delovanje nesebičnega služenja sta tudi na ravni enotnega polja čiste ljubezni in neskončnih potencialov; 
zato dajejo obema, zdravilcu in bolniku priložnost, da izkusimo to čudovito povezavo z božansko čisto 
ljubeznijo. To povezavo med fizičnim in duhovnim kraljestvom zdaj bolje razumemo, ker jo je razložila 
kvantna mehanika. Dejansko so si mnogi znanstveniki med seboj povezanih področij izbrali kot življenjsko 
poslanstvo, da gradijo zavedanje o naši sposobnosti prehoda v nevidno enotno polje z namenom, da se 
sami zdravimo. Ne morem dovolj poudariti, kakšno srečo imamo, da izvajamo tisto, kar je moderna znanost 
komaj začela razumeti in ceniti – resnično medicina prihodnosti, kakor jo je imenoval Swami. 

Zavedamo se, da je vibrionika še v otroški dobi in neprestano raste, ker ves čas prihajajo na svetlo nove 
informacije zaradi poročanja zdravilcev in naše raziskovalne skupine. Te informacije zberemo in jih 
posredujemo z medijem naših novic. Hkrati dopolnjujemo knjige, to so AVP & SVP priročniki, knjiga 108CC 
in priročnik za SVP (Vibrionika 2018). Ker tiskamo dopolnjene knjige vsakih nekaj let, verjetno mnogi 
zdravilci nimajo novejše izdaje. Zato predlagam, da pregledate naše dvomesečne novice, takoj ko izidejo in 
še posebej, da si skopirate Kotiček za odgovore, Dodatek in primere zdravljenja. Na ta način boste na 
tekočem z najnovejšimi inovacijami v vibrioniki in odkrili boste tudi, da smo odgovorili na veliko vaših 
vprašanj in dvomov! Če imate še vedno kakšen dvom ali vprašanje v zvezi s kombom ali zdravilom, pišite 
naši skupini ‘ComboQueries’, ki z veseljem odgovarja na vsako ‘email’ prošnjo. Poleg nalaganja novic na 
našo glavno stran (main website) www.vibrionics.org, vam pošiljamo tudi povezavo na vaš osebni email; 
zato bodite na to pozorni. 
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Razumemo, da zdravilci ne morete vedno daleč potovati, da bi se udeležili srečanj in osvežilnih delavnic. 
Zato so nekatere skupine začele uporabljati orodje internetnih konferenc, kakor sta ‘Skype in Go to 
Meeting’. Imamo poročila, da so bila ta internetna srečanja zelo uspešna. Naša ZDA & Kanada 
koordinatorka 01339  prireja mesečne telekonference uspešno že skoraj 10 let. Zaradi tega smo se odločili, 
da postavimo uradni video-konferenčni sistem za prihodnje seminarje. To bo v celoti vodil zdravilec 03560,  
ki se je zgodaj upokojil iz ‘IT’ službe v ZDA in se je odločil preživeti velik del svojega časa za služenje 
vibrioniki. Trenutno vodi naš ‘website’, pomagata pa zdravilca 03531 & 02844 in povezuje starejši 
zdravilec 11964. Za vibrioniko je pravi dar, ker zelo učinkovito ureja naše dnevne posle in drugo za naše 
internetne strani. Pripravljen je prevzeti večjo vlogo – to je zares spodbudno in priporočljivo kot vzor za 
druge zdravilce! 
Saiju služimo z ljubeznijo. 

Jit K Aggarwal 

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

 Profili zdravilcev 

Zdravilec 11600…Indija je računovodja in zaposlen v družbenem sektorju že 18 let. Novembra 2004 je pozabil 
denarnico doma in se je tega spomnil na pol  poti v avtobusu. Sopotnik je bil 
Saijev slednik in mu je plačal vozovnico. Povabil ga je tudi na Saijeve badžane  
na svojem domu in mu dal knjige o Swamiju. Po tej nepozabni predstavitvi 
Swamiju se je počasi vključeval v dejavnosti Sai organizacije. Po prvem 
Swamijevem daršanu leta 2010 v Delhiju je z velikim navdušenjem opravljal 
različne vrste seve, tudi na zdravilnih taborih. 
Spodbudil ga je zdravilec 11573...Indija ,  ki je zdravil njegovega bolnega očeta in 
zato je po tečaju postal asistent - AVP julija 2018 in zdravilec - VP decembra 
2018. V preteklem letu je zdravil več kot 350 bolnikov z različnimi težavami, 
kakor so anemija, nizko število krvnih ploščic, visoki KP, konstipacija, gastritis, 
hipotiroid, vnetje očesa, neredno in bolečo menstruacijo, menopavzo, virusne 
infekcije, migrene, močenje postelje, ledvični kamen, urinarno infekcijo, 
nespečnost, depresijo, potovalno slabost, astmo, sinusne probleme, artritis, 

šiatiko, kurja očesa in preležanine. Bolnik z rakom je imel obsevanje brez stranskih učinkov potem, ko je 
vzel vibro zdravila. Bolniki z rakom,  povečano prostato, odpovedjo ledvic in Parkinsonovo boleznijo z 
rednimi alopatskimi zdravili so imeli viden napredek po jemanju vibrionike. Njegova kombinacija za 
kronično kislost je CC3.5 Arteriosclerosis + CC4.10 Indigestion + CC13.1 Kidney & Bladder 
tonic...TDS; hitro je pomagala v vseh 25 primerih, ki jih je zdravil. 

Ta zdravilec je pripravil 2 kompleta “wellness kits”; enega vedno nosi s seboj. Omogočil mu je hitro in 
popolno olajšanje za znance, sodelavce in med pogostimi uradnimi potovanji za akutne zadeve, kakor so 
vročina, prehlad, kašelj, slaba prebava in bolečine. Drugi komplet ima doma, da lahko člani njegove 
družine hitro pomagajo vsakomur v težavah, kadar njega ni doma. Na domu zdravi bolnike ob koncu tedna 
in praznikih in ima celodnevno kliniko enkrat mesečno v stanovanju. Tudi ob delovnih dneh je pripravljen 
pomagati bolnikom pred ali po službi. Hvaležen je, da mu žena pomaga pri pripravi zdravil, posebno ob 
zdravilnih taborih pri skupini Samiti. Ta zdravilec uporablja svoj potovalni in prosti čas za študij AVP 
pripročnika, knjige o mednarodni konferenci in Sai literature.   

Velikokrat v času vibro seve je izkusil Swamijevo vodstvo. Zato je zelo hvaležen Swamiju, da je postal kanal 
Njegove ljubezni. Zaveda se, da nam je bog dal neprecenljiva darila vode, sonca in kisika, da nas ohranja 
zdrave. Zato čuti, da je najboljši način pokazati našo hvaležnost s služenjem prizadetim ter preprečiti 
bolezni; zdravilci smo srečni, da imamo priložnost za takšno delo s čudovitim medijem vibrionike. Pravi, da 
je še bolj pomembno delovati za samo-transformacijo; to pomeni, da si prizadevamo naš um osvoboditi 
toksinov ega v obliki skrbi, strahu, jeze in drugih slabosti, ki se pojavijo ob prvi priložnosti. Ugotavlja, da je 
postal bolj samozavesten in skromen, odkar deluje z vibrioniko. 

Njegovi primeri: 

• Wheezing – hropenje 

• Migrena 

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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  Zdravilka 02840...Indija  , je študirala komercialo in že 9 let poučuje računovodstvo in prednosti ‘Microsoft 
Utilities’ na kolidžu. Poleg tega je 8 let članica glavne fakultetne skupine na 
inštitutu računovodij ‘Institute of Chartered Accountants of India’. Leta 2016 je 
opravila doktorat iz računovodstva. Ob poklicnih dolžnostih skupaj z enako 
mislečimi ljudmi vodi brezplačne poučne e-programe (e-learning programs) o 
karieri in osebnem razvoju za šole in kolidže. Že od študija je navdušena za 
sevo, zato je dobila priznanja (laurels) za aktivno vlogo v socialnem programu 
za dvig podeželja (National Social Service program for rural upliftment) v Indiji. 

Že v otroštvu je bila sledilka Shirdi Sai Babe, k Swamiju pa je prišla leta 2010. 
Spodbudil jo je stric s svojim aktivnim služenjem v Sri Sathya Sai organizaciji  
in tako je postala članica skupine ‘seva dal’ (redarji v ašramu) leta 2011. Čez 
nekaj dni je spoznala Swamijeve besede: « Kadarkoli vidite bolnika, obupano 
ali žalostno osebo, to je vaše področje seve”, ko je spremljala sorodnika, ki je 
šel po vibro zdravilo v Puttaparthi. Takoj je poiskala vpis v tečaj vibrionike in 

postala AVP decembra 2011. Njeno zaupanje v vibrioniko se je okrepilo, ko je videla grudice vibhutija na 
pokrovčkih nekaterih stekleničk v svoji škatli 108CC kmalu potem, ko je opravila tečaj. V 8 letih svojega 
delovanja je večkrat občutila božansko prisotnost na različne načine, na primer vibhuti na Swamijevi sliki in 
poseben vonj vibhutija v času taborov vibrionike. 
Ta zdravilka je zdravila več kot 2600 bolnikov z različnimi težavami, kakor so kislina (ali kislost – acidity), 
retinopatija, menstrualni problemi, neplodnost, glavoboli in migrene, stres, shizofrenija, vertigo, astma, 
kroničen kašelj, vneto rame (frozen shoulder), glivice (fungal infection), tinea corporis in vitiligo. Po njenih 
izkušnjah dodatek komba CC15.1 Mental & Emotional tonic pospeši zdravljenje, ker v ‘metro’ mestih (s 
podzemeljsko železnico) prevladuje stres zaradi veliko dnevnega potovanja v gostem prometu. Vedno nosi 
s seboj svoj komplet zdravil (wellness kit) in je mnogim pomagala v nujnih primerih na svojih poteh v službo 
in domov. Nekega dne je sopotnica na vlaku imela napad bolezni, zato je z njo izstopila na naslednji postaji 
in ji dajala kombo CC10.1 Emergencies na 10 minut tako dolgo, da so prišli družinski člani in jo odpeljali 
domov. Pozneje so ji sporočili, da je zdravnik pohvalil pravočasno prvo pomoč. 

Njen skrben odnos in pripravljenost za pomoč privabljata bolnike, ki so v glavnem njeni študentje in 
sodelavci. Njena dnevna molitev s hvaležnostjo Swamiju zagotavlja, da ima dovolj bolnikov za služenje. 
Kadarkoli je primer zapleten in razmišlja, katero zdravilo naj da, dobi od znotraj jasno vodenje. Če sreča 
nekoga, ki si ne upa vzeti vibrionike, jim ponudi zdravila za rastline. Postopno se prepričajo in vzamejo 
zdravila tudi za sebe. 

Zdravilka pravi, da je pri delovanju z vibrioniko postala enakodušna v različnih situacijah, empatična do 
bolnikov in oprošča sebi ter sodelavcem, prijateljem in družinskim članom. Resnično verjame, da je Saijevo 
orodje in njen življenjski namen je služiti človeštvu, da izpolni Swamijevo naročilo: «Služenje človeku je 
služenje Bogu» in «Ljubite vse – služite vsem» ( “Manav Seva is Madhav Seva” and “Love All - Serve All”). 
Prepričana je, da 100% zaupanje zdravilca in molitev od srca, napolnjena z ljubeznijo in hvaležnostjo, dela 
čudeže. 

Njeni primeri: 

• Astma 

• Glivična infekcija 

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

 Primeri uporabe kombov  

1. Wheezing - Hropenje 11600...Indija 

81-letni moški je trpel zaradi hropenja s kašljem skoraj vsak drugi dan že 10 let, kljub alopatskemu 
zdravljenju. Ker je dihanje postalo težje, je bil odvisen od inhalatorja v preteklih 2 letih. Od julija 2018 se je 
kašelj okrepil, zato je imel rumenkasti izmeček (phlegm) in to je bilo neznosno in utrudljivo. Bolnik je bil 
prepričan, da so se njegovi problemi poslabšali zaradi njegove slabe imunosti in prevelike onesnaženosti v 
Delhiju.  

11 septembra 2018 je zdravilec dal naslednje zdravilo: 
CC12.1 Adult tonic + CC19.4 Asthma attack + CC19.6 Cough chronic…TDS 

slNews%202019-11%20Nov-Dec%20RG.docx#c
slNews%202019-11%20Nov-Dec%20RG.docx#c
slNews%202019-11%20Nov-Dec%20RG.docx#d
slNews%202019-11%20Nov-Dec%20RG.docx#d
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Njegovi znaki so postopno popuščali in do konca oktobra so popolnoma izginili. V tem času bolnik ni jemal 
drugih zdravil, prvi mesec je uporabljal samo inhalator, kadar ga je potreboval. 2 novembra so znižali 
doziranje na OD, potem postopoma na OW in ustavili 31 decembra 2018. Bolnik je nato preživljal več časa  
v rodni vasi, kjer je bil zrak čistejši. Noben znak se ni ponovil, čeprav je v bližnji preteklosti bil okoli 4 
mesece v Delhiju. 
19 oktobra 2019 so mu dali kombo CC12.1 Adult tonic + CC19.1 Chest tonic…TDS za 1 mesec in potem 
izmenično s kombom CC17.2 Cleansing za 1 leto, da bi ohranjal svojo  imunost.  

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

   2. Migrena 11600...Indija  

12 septembra 2018 je 33-letna ženska prišla k zdravilcu zaradi hudega glavobola, ki ga je imela vsak teden 
že 1 leto. Na začetku je bil močan prvi dan, skupaj z bruhanjem in slabo prebavo, potem pa je postopoma 
popuščal 3 do 4 dni. Na splošno jo je bolela vsa glava, včasih pa samo ena stran. Imela je občutek, da živi  
s stalnim glavobolom. Alopatska in homeopatska zdravila ji niso pomagala in jih ni več jemala. 
Ko je prišla k zdravilcu, je bila depresivna; dal ji je: 
#1. CC4.10 Indigestion + CC11.3 Headaches + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

30 septembra 2018 je bolnica sporočila, da ni bilo olajšanja. Zdravilec je ugotovil, da so njeni znaki za 
migreno, zato je okrepil kombo #1:  
#2. CC11.4 Migraines + #1…TDS 

Po 2 tednih so znaki postali blažji in znosni. Po 2 nadaljnjih tednih je sporočila 100% olajšanje glavobola in 
prebave. Čez 2 tedna so postopoma zniževali doziranje in prekinili kombo #2  31 decembra 2018.  

17 oktobra 2019 je bolnica prišla k zdravilcu in povedala, da se njeni znaki niso ponovili. Kot preventivo ji je 
dal CC17.2 Cleansing…TDS za 1 mesec, potem izmenično s kombom CC12.1 Adult tonic za 1 leto. 

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   
3. Astma 02840...Indija  

48-letni moški je uporabljal inhalator enkrat dnevno za astmatične napade že 14 let, zadnji 2 leti pa že 
trikrat dnevno. Sape mu je zmanjkovalo, ko je hodil po stopnicah, po obroku in kratkotrajni hoji. Stanje se 
mu je poslabšalo v prvi polovici septembra 2018, nekaj dni je bil v bolnišnici. Testi so pokazali zmerne ovire 
v pljučih, zato je jemal alopatska zdravila.  

Ni želel biti odvisen od alopatskih zdravil, ki mu niso dosti pomagala in je prišel k zdravilcu 25 septembra 
2018. Dali so mu:  
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 
Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack…eno dozo na 10 minut za 1 uro, potem pa 6TD.  

Bolnik je sporočil, da sta se moč in trajanje brez sape zmanjšala za 30 % po 3 dneh; dihal je bolje. Po 1 
tednu je dihanje postalo normalno in je prenehal uporabljati inhalator. Zato so doziranje znižali na TDS. Po 
še 1 tednu je dobro hodil, šel po stopnicah in jedel brez občutka pomanjkanja sape. Doziranje so znižali 
na BD in nadaljevali 6 mesecev, da se je bolnik dobro počutil. Aprila 2019 je test pokazal čista pljuča. 
Nobeden od znanov se ni ponovil, zato so doziranje znižali na OD in po 6 mesecih na OW  10 oktobra 
2019. Potem so mu dali CC12.1 Adult tonic…TDS za 1 mesec, izmenično s kombom CC17.2 Cleansing 
za 1 leto kot preventivo. 

Opomba urednika: CC19.1 Chest tonic ni potreben, ker je že vključen v CC19.2 in CC19.3. 

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

4. Glivična infekcija 02840...Indija  

12-letni deček je pred 4 leti dobil diagnozo hude glivične infekcije (široko tinea corporis) na obeh nogah. V 
nekaj dneh se je razširila na vse telo. 9 mesecev je jemal alopatska zdravila, da je ozdravel. Po 3 mesecih 
pa so se znaki ponovili. Pojavljali so se v rednih intervalih 2 do 4 tednov pretekla 3 leta in alopatska 
zdravila so samo začasno olajšala stanje. Zato so se starši odločili za vibrioniko, niso pa takoj ukinili 
trenutnih zdravil. 

K zdravilcu so prišli 3 septembra 2017. Deček je imel rdeč srbeč izpuščaj na obeh nogah, ponekod je tekel 
gnoj. Lehe izpuščajev je imel tudi na desni roki in trebuhu. Dali so mu: 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin 
allergies + CC21.7 Fungus ustno in v vibhutiju za zunanjo uporabo…6TD  
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Po 4 dneh je izginil izpuščaj na roki in trebuhu. Po nadaljnjih 10 dneh so gnoj in izpuščaji na obeh nogah 
skoraj izginili in ni bilo srbenja. Zdaj so starši prenehali dečku dajati alopatska zdravila. Doziranje so znižali 
na TDS. Čez 2 tedna je bolnik imel suho kožo, zato so zunanje zdravilo naredili v olju. 

Po še 2 tednih je bila koža  normalna brez sledi, zato so doziranje znižali na OD  in še enkrat, potem pa 
prekinili 15 novembra 2017. 18 oktobra 2019 je bolnik potrdil, da ni bilo ponovitve. 

Opomba urednika: CC21.1 Skin tonic ni bil potreben, ker je že vključen v obeh 
kombih CC21.2 in CC21.3. 

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

5. Pogosto uriniranje 11615...Indija 

94-letni moški je pogosto uriniral, 10-12 krat dnevno (v 24 urah) že 9 mesecev, njegovo normalno število je 
bilo 5-6 krat dnevno. Včasih ni mogel nadzorovati in je imel mokro perilo. Jemal je alopatsko zdravilo 
Urimax-100, a ni dosti pomagalo. Želel je poskusiti vibrioniko in je 12 avgusta 2019 prišel k zdravilcu, ki mu 
je dal : 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.3 Incontinence + CC14.2 Prostate + CC15.1 
Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia…6TD  

Po 18 dneh, 30 avgusta 2019 je sporočil, da je uriniranje postalo normalno. Lahko ga je tudi nadzoroval, 
Zato so doziranje znižali na QDS. Po 1 mesecu, 30 septembra so še znižali  na TDS in  potem na OD  12 
oktobra 2019. Bolnik še nadaljuje z zdravilom Urimax-100, vendar je jasno, da je nastopilo izboljšanje šele 
z jemanjem vibro zdravila. Do 30 oktobra 2019 se znaki niso ponovili in zdaj jemlje kombo na OD. 

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

6. Boleče koleno 11602...Indija 

70-letna ženska je težko hodila zaradi hudih bolečin v obeh kolenih že 6 mesecev, čeprav je jemala tablete 
proti bolečinam in je hodila na fizioterapijo. Pred 2 mesecema je imela visoki holesterol pri vrednosti 280 
mg/dl in je jemala alopatsko zdravilo. K zdravilcu je prišla 9 marca 2019, ker je želela obnoviti svoje 
vsakodnevne sprehode. 

Za obe težavi so ji dali naslednje zdravilo:   
CC3.5 Arteriosclerosis + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + 
CC20.6 Osteoporosis…TDS 

Svetovali so ji, da uživa več solate in vključi proso v svojo prehrano, zmanjša naj mlečne izdelke in olje za 
cvrtje uporabi samo enkrat. 

Po 3 dneh so se bolečine izboljšale za 90%, po še 4 dneh pa izginile. Ker se je dobro počutila z vibrioniko 
in spremenjeno dieto, je 17 marca 2019 prenehala jemati alopatsko zdravilo. Po 1 tednu je prenehala jemati 
tudi tablete proti bolečinam in prekinila fizioterapijo. 
9 maja 2019 je z lahkoto hodila na sprehode brez bolečin in holesterol je bil normalen pri vrednosti 
105mg/dl, zato so znižali doziranje na OD in potem na OW  25 maja 2019.  

29 oktobra 2019 je po 5 mesecih potrdila, da je bil holesterol še naprej normalen pri 127mg/dl  in ni imela 
bolečin, a zdravilo še jemlje OW. Poleg tega so ji dali CC17.2 Cleansing…OD. 

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

7. Absces 11601...Indija   

61-letna ženska je dobila diagnozo diabetesa pred 3 leti in zdravnik ji je predpisal Amaryl 1½ mg na dan, 
da je njen krvni sladkor ostal stabilen. Pred 2 letoma je imela absces na desni nogi, ki se ni ozdravil z 
zdravili in so ga operirali. Njen zdravnik je to pripisal diabetesu. Pred 1 mesecem je dobila še večji absces, 
okoli 25 mm velik na trebuhu (blizu popka) z vnetjem naokoli. Ta predel je bil rdečkast, srbeč in zelo boleč. 

Tokrat ni hotela iti na operacijo in je prišla 28 marca 2019 k zdravilcu, ki ji je dal: 
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD za 3 dni, potem 
pa TDS. 

#2. CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions v olivnem olju za zunanjo uporabo…TDS 

Vsak teden je bolnica zdravilcu marljivo sporočala napredek (poglejte slike). Velikost in rdečina abscesa 
ter prav tako srbenje in bolečina so se postopno manjšali v času 8 tednov, koža pa je postala suha do 23 
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maja 2019. Po še 4 tednih, 19 junija 2019, je absces izginil (slike), ostala je brazgotina. Doziranje obeh 
zdravil so znižali na OD in prekinili čez 1 teden.  27 junija so ji dali CC12.1 Adult tonic za 1 
mesec alternativno s CC17.2 Cleansing…OW. 

30 oktobra 2019 je bolnica potrdila, da se absces ni ponovil in je bila zdrava. Izrazila je tudi željo, da bi jo 
zdravili za diabetes, od novembra 2019 dalje. 

Opomba urednika: Idealno bi bilo, če bi ji 27 junija, ko so prekinili zdravila, dali še CC21.1 Skin tonic vsaj 
za zunanjo uporabo za brazgotino. 

 

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

8. Zelene mušice na vrtnici 02802...UK-Združeno kraljestvo  

Zdravilka ima na vrtu staro vrtnico, ki je poleti vedno imela uničevalne zelene mušice (aphids). 22 maja  
2019 so bili popki pokriti s temi mušicami. Takoj je pripravila kombo CC1.1 Animal tonic + CC17.2 
Cleansing in ga poškropila tisti in naslednji dan. 

Po 1 tednu je opazila, 
da je večina mušic 
izginila. To je bilo 
veselje za zdravilko, 
saj je škropila samo 
dva dni. Po še 10 
dneh, 9 junija 2019, je 
videla, da je bila 
rastlina brez mušic 
(glej sliki).To je bil 
čudež,  da vse poletje 
mušic ni bilo več na 
rastlini ali okoli nje. 
Pozneje pa je zdravilka 
ugotovila, da bi morala 
uporabiti kombo CC1.2 
Plant tonic namesto 
CC1.1 Animal tonic! 

 

 

https://news.vibrionics.org/ckeditor_assets/pictures/495/content_vol_10_issue_6_case_612_after.jpg
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Urednikova opomba: Oba komba CC1.1 Animal tonic in CC1.2 Plant tonic vsebujeta SR315 
Staphysagria, ki so ga uspešno uporabljali za napad insektov. Poleg tega je verjetno pomagal tudi NM35 
Worms v CC1.1. Seveda pa ne smemo podcenjevati namena zdravilke, ki je hotela odstraniti mušice! 
************************************************************************************************ 

 Kotiček za odgovore  

1. V letu  9, številka 1 novic ste razložili potek izdelave očesnih kapljic. Ali lahko pripravimo kapljice za nos 
in uho na enak način? 

Odgovor : Ne, potek je malo drugačen: 

Za nos: Edina razlika je, da lahko date kapljico pravilnega komba direktno v 30 ml  destillirane ali 
prekuhane vode ali v katerokoli olje visoke kakovosti. Dobro pretresite in nosne kapljice so pripravljene. 

Za ušesa: Potek je enak, vendar je bolje, da ne uporabimo vode.  

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

    2. Ali je primerno, da zdravilec opravlja še kakšen drugi sistem zdravljenja brezplačno? 

Odgovor: Ne, ker sta vera in vztrajnost zdravilca zelo pomembna za vibrioniko, da lahko deluje pravilno in 
za njeno rast. 

Če zdravilo ne deluje (ni zaželjenega izida) in ima zdravilec možnost poskusiti drugo terapijo, to morda 
stori, ne da bi raziskal polni potencial vibrionike; to razumemo, ker človeški um želi raziskovati različne 
načine za hitrejše olajšanje. Zdravilec lahko spregleda dejstvo, da imamo veliko različnih vibro kombov za 
isti problem! Za bolnika je bolje, da dobi drugi kombo kakor pa povsem drugačno zdravljenje. 

Nadalje je Swami potrdil, da je vibrionika zdravilo prihodnosti, vendar je bilo opravljenih malo raziskav, 
da bi odkrili njen velik potencial. Praksa in preizkusi počasi odkrivajo in pomagajo razvijati njene različne 
možnosti. Njena rast je stalen proces, ki je možen samo s predanimi zdravilci. Gotovo ni v interesu rasti 
vibrionike, če zdravilec deluje še z drugim sistemom zdravljenja hkrati. 

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

3. Kako določam število bolnikov za mesečno poročanje, kadar delujem kot član skupine v taborih? 

Odgovor: V primeru tabora si več ljudi deli delo zapisovanja primerov, izdelave in dajanja zdravil bolnikom 
s primernimi navodili. Nekateri zdravilci morda samo pripravljajo zdravila v večji količini in jih pošiljajo 
drugim zdravilcem. Za vsakogar je enostavno šteti ure seve. Za mesečno poročanje števila bolnikov pa si 
zdravilci enakovredno razdelite celotno število zdravljenih bolnikov. Kadar damo isto zdravilo večjemu 
številu bolnikov, na primer tonik za možgane in spomin (Brain & Memory tonic), celemu razredu učencev, 
štejemo vsakih 15 minut seve za 1 bolnika. Takšna 15-minutna formula je primerna tudi, kadar zdravilo v 
vodi naredimo doma za dvorišče ali park za več živali. Normalno štejemo 10 rastlin za 1 bolnika, če jih 
zdravimo 1 mesec. Kadar pa zalivamo rutinsko veliko rastlin, štejemo 15-minut seve za 1 bolnika. 

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

4. Bolnika, ki ne opiše jasno svojih znakov, ne morem spraševati o pravem vzroku težav. Kako rešujemo 
takšno dilemo? 

Odgovor:  Kadar imate takšnega bolnika, priporočamo, da pripravite zdravilo glede na njegove znake in 
vaše opažanje bolnikovega obnašanja in telesa. Ob prvem srečanju ni nujno potrebno vedeti vsega o 
bolnikovem problemu. Sprašujte le toliko, da se bolnik dobro počuti; zapišite si druga vprašanja za 
kasnejša srečanja, ko ste ustvarili zaupanje. Včasih je to več srečanj, da se bolnik odpre in vam zaupa. 
Nekateri bolniki se ne izražajo dobro verbalno. V takih primerih zdravilci dajo bolnikom seznam vprašanj 
pred srečanjem, da imajo čas premisliti. Ne pozabite, da ima vsaka oseba edinstven kompleks  telesa in 
uma. Zdravilci moramo biti z bolniki ljubeči, občutljivi in taktični pri opazovanju ljudi, ki želijo pomoč. Če nič 
ne deluje, molite in se povežite z notranjim glasom za jasnost in to pogosto odpira vrata. 

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

5. Ker se pojav raka dviguje, ali lahko damo  preventivno zdravilo družinskim članom bolnika z rakom? In 
kaj je primeren kombo za bolnike, ki jim rak popušča (remission – miruje, po kateremkoli zdravljenju)? 

Odgovor: To je posebej pomembno za bolnike, ki jim rak miruje ali pa imajo starše ali stare starše, ki so 
imeli raka in zato potrebujejo zaščito pred dednim rakom.  Zdravilci s škatlo 108CC dajte CC2.1 Cancers. 
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Tisti, ki imate strojček SRHVP, dajte BR4 Fear + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + 
SR282 Carcinosin CM. V obeh primerih je doziranje: OW zvečer za 2 meseca, OM (1 dozo na mesec) za 
6 mesecev, 1 dozo vsakih 6 mesecev še 2 leti in 1 dozo na leto še 3 leta. 

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

 

 Božanske besede Mojstra zdravilca  

“Vsi potrebujemo vitamine A, B, C, D in E. Vitamini in proteini so na razpolago v satvični hrani. 
Proteini so v mleku, smetani in celem žitu; zelenjava tudi vsebuje veliko vitaminov. Indijci in tujci 
zaradi svojih navad preidejo na nevegetariansko hrano in pijejo alkohol, zato si pokvarijo življenje. 
Zdravje je bistveno za vsa človeška bitja. Če je človek zdrav, lažje opravlja duhovne vaje. Ves čas  
si kvarimo zdravje z lastnimi rokami. Ne bi smeli biti zadovoljni z občutkom, da so ljudje srečni  
samo s hrano, obleko in streho."          
                             ...Sathya Sai Baba, “Sathya Sai Speaks on Food - SS govori o hrani-govori prvih 81 let  
                                                                                  njegovega življenja” Discourse - govor 27 avgust 1994 

 
                                                                        http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume26/sss26-04.pdf  

   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
"S pomočjo seve se zavedate, da so vsa bitja valovi Božanskega oceana. Nobena druga sadhana 
vas ne more podati v neprestano razmišljanje enosti vseh bitij. Bolečino drugih čutite kot svojo; 
uspeh drugih si delite z njimi. Da vidimo vsakogar kot sebe in sebe v vsakomer, to je osnova 
sadhane v  sevi. Poleg tega vpliva seva na ego, da ne hrepeni po hrani. Ob trpljenju drugih  
pospeši vašo ponižnost in ko hitite pomagat, ne razmišljate o tem, kako visok ali nizek je njihov 
socialni ali ekonomski položaj. Najtrše srce se počasi mehča kot maslo s priložnostmi, ki jih daje 
Seva Dal."                    
                                   ... Sathya Sai Baba : “No Bumps, No Jumps – Nič sunkov, nič skokov”, Discourse –  
                                                                                                                               Govor 14 november 1975  
                                                                                  

                                                                             http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-18.pdf 

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

 Obvestila  

Delavnice v pripravi (Pozor – majhna sprememba datuma v  februarju 2020) 

❖ India Puttaparthi: AVP Workshop 16-22 november 2019, kontakt Lalitha elay54@yahoo.com ali po 
telefonu 8500-676-092 

❖ India Puttaparthi: SVP Workshop 24-28 november 2019, kontakt Hem  99sairam@vibrionics.org 

❖ India Puttaparthi: AVP Workshop 23-29 februar 2020, kontakt Lalitha  elay54@yahoo.com ali po 
telefonu 8500-676 092 

❖ USA Richmond VA: AVP Workshop 3-5 april 2020, kontakt Susan SaiVibrionics.usa.can@gmail.com 

❖ India Puttaparthi: AVP Workshop 08-14 julij 2020, kontakt Lalitha  elay54@yahoo.com ali 
po telefonu  8500-676 092 

❖ India Puttaparthi: AVP Workshop 16-22 november 2020, kontakt Lalitha elay54@yahoo.com ali po 
telefonu 8500-676-092 

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





http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume26/sss26-04.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-18.pdf
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:SaiVibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
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 Dodatek 

1. Nasveti za zdravje 

Delujte za zdravo ščitnico! 

“Zmerna hrana je najboljše zdravilo… Ne tekajte v bolnišnico za vsako malenkost. Preveč zdravil je tudi 
slabo. Dovolite naravi, da se s polno močjo bori z boleznijo in vas ozdravi. Prevzemite več načel  
naturopatije in nehajte tekati k zdravnikom…” Sri Sathya Sai Baba1 

 

1. Ščitnica in njena življenjska vloga 

Thyroid – ščitnica je majhna kot metulj oblikovana endokrina žleza v sredini spodnjega vratu, pod 
Adamovim jabolkom, na obeh straneh grla in gornjega dela sapnika (trachea).2-4 

 Vloga ščitnice: Njena glavna vloga v endokrinem sistemu je ta, da uravnava telesni metabolizem, to je 
sposobnost celic, da razkrojijo hrano in jo spremenijo v energijo. Vpliva na 
skoraj vse metabolične parametre in to so apetit, energijska raven, srčni 
utrip, telesna temperatura in cirkulacija, rast in razvoj kosti (posebno pri 
otrocih), ton in gibčnost mišic, raven krvnega sladkorja, delovanje 
črevesja, raven holesterola, maščobo, ogljikove hidrate, metabolizem 
proteinov, telesno težo, raven kalcija v krvi, centralni živčni in  
reproduktivni sistem.2,3,5-9 

 
Kako deluje ščitnica:  Pravilno delujoča ščitnica absorbira jod iz hrane, 
ga kombinira z aminokislino tirosin v telesu in ga spremeni v hormona T3 
in T4  (tri-iodothyronine in thyroxine respectively), da opravljata svoje delo. 
Od drugih endokrinih žlez se razlikuje po tem, da lahko shranjuje 
hormone, ki jih prideluje.8,9,10 

Regulirata jo hipofiza in hipotalamus: Delovanje ščitnice urejata in nadzorujeta hipofiza – glavna žleza 
(master gland), ki se nahaja v središču glave pod možgani. Hipofiza uravnava izdelavo hormona TSH 
(thyroid stimulating hormone) kot termostat, ki podpira ščitnico. Obratno pa hipofizo stimulira hormon 
(thyroid releasing hormone TRH), ki ga izloča hipotalamus, nevroendokrina žleza, ki leži globoko v 
možganih.3,5,6,8,10 

Paratiroidne žleze: Zadaj pa so na ščitnico pritrjene 4 majhne paratiroidne žleze. S ščitnico nimajo odnosa 
delovanja.11,12 

2. Nepravilnosti v ščitnici 

Nastaneta lahko 2 težavi. Izločanje ščitničnih hormonov (T3 in T4) je lahko premajhno zaradi premalo 
aktivne ščitnice (hipotiroid) ali preveliko zaradi preveč aktivne ščitnice (hipertiroid). Preprost pregled krvi 
pokaže stanje. Znaki in vzroki se razlikujejo od osebe do osebe.2 

Znaki delovanja ščitnice: Ponavadi je raven TSH, ki ga izloča ščitnica, znak normalnega delovanja 
ščitnice. Če ščitnica postane počasna, mora hipofiza izdelati več TSH, da stimulira ščitnico za izdelavo več  

hormonov. Če krvni test pokaže visoki TSH, to 
pomeni hipotiroidizem. Če pa je ščitnica preveč 
aktivna, mora hipofiza prenehati izdelavo TSH, da 
ščitnica izloča manj hormonov; Krvni test pokaže 
nizek TSH, ki označuje hipertroidizem. Na ti stanji  
pa lahko vplivajo bolezni in zdravila. TSH test ni  
edini za diagnozo nepravilnega delovanja ščitnice. 
Pogosto uporabljamo testa T3 in T4, da določimo,  
če je potrebno zdravljenje ščitnice.13,14 
Normalna ščitnica: Tipična vrednost TSH za 
normalno ščitnico je: 0.4 do 4-5 mU/L (milliunits per 
litre of serum). To služi samo kot vodilo, ker se 

spreminja s starostjo, spolom, nosečnostjo in tudi po  laboratorijih.13,14 

Simptomi hipotirodizma: Simptomi se spreminjajo glede na pomanjkanje hormona. Na splošno se telesni 
metabolizem upočasni, ker ne more v normalni hitrosti uporabljati energije. 

• Dojenčki so neaktivni in tihi, imajo slab apetit in dolgo spijo. 
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• Otroci slabo rastejo, pozno dobijo stalne zobe in puberteto, tudi mentalno se slabo razvijajo. 

• Simptomi za odrasle so lahko: dvig teže, tudi če ne jedo preveč, napihnjen obraz, utrujenost, povečana 
občutljivost za mraz, suha koža, zaprtje, pozabljivost, blaga depresija, tanjši lasje, dlaka raste na  
obrazu, hripavost, povečana raven holesterola, slabotne mišice, občutljivost in okornost ter pogoste in 
težke menstruacije pri ženskah.2,3,5-8,15,16,18 

Vzroki hipotiroidizma: 

• Pomanjkanje joda, kar ne velja za dežele, kjer uporabljajo jodirano sol. 

• Vnetje ščitnice (tiroiditis), ki je tudi lahko posledica avto imunske motnje (Hašimotov tiroiditis), kadar telo 
napade tkivo ščitnice, ki preneha izdelovati hormone in odmre; to je neboleča bolezen in se pojavlja pri 
ženskah srednje starosti. 

• Nedelujoča ščitnica pri dojenčkih, odstranitev ščitnice ali motnja hipofize. 

• Preveč joda zaradi zdravil za mentalne bolezni, motnje prehrane ali krvi.3,6,7,15,16 

Simptomi hipertiroidizma: Lahko posnemajo druge zdravstvene probleme in otežujejo diagnozo. 
Normalno telo prehitro uporablja energijo. 

• Glavni znaki so: ščitnica je videti večja zaradi vnetja spodaj vratu, hiter srčni utrip (tahikardija) – več kot 
100 utripov na minuto, nepravilen srčni utrip, srce razbija, hiter pulz ali tresenje prstov na rokah, kadar 
jih držimo naravnost. 

• Drugi znaki so še lahko velik apetit, nenadna izguba teže tudi z več užite hrane, zaskrbljenost, živčnost 
in razdražljivost, nenavadno potenje, povečana občutljivost za vročino, tanjša koža, lomljivi lasje, 
pogosto gibanje črevesja, utrujenost kakor da so mišice slabotne, slaba zbranost, osteoporoza, 
nespečnost, rdeče ali izbuljene oči in neredne ali pomanjkljive menstruacije pri ženskah.. 

• Starejši odrasli morda nimajo znakov ali pa subtilne znake, kakor je povečan srčni utrip, slabo 
prenašanje vročine in postanejo utrujeni ob navadnem delu.2,3,5-8,15,17,18 

Vzroki hipertiroidizma: 

• Grave-ova bolezen, kadar imunski sistem napade ščitnico, da izdela več hormonov, kakor je potrebno 
(pogosto pri ženskah pod 40 let); to včasih vodi do očesnih bolezni z različnimi znaki. 

• Preveč joda v telesu zaradi preveč zdravil za ščitnico ali dodatkov. 

• Toksični adenomi, golša in vozlički v žlezi izločajo hormone, ki motijo kemično ravnovesje v telesu; 
akutni tiroiditis, kadar vnetje povzroča puščanje hormonov. 

• Moteno delovanje hipofize ali rakasta rast v ščitnici.3,6,7,15,17 

3. Preprečimo problem s ščitnico 

Če katerikoli znak vztraja, priporočamo test ščitnice in nemudoma zdravljenje. Študije so pokazale, da se 
slabo delovanje ščitnice lahko pokaže v drugih motnjah, kakor so povečanje žleze slinavke (salivary gland 
enlargement), dihanje skozi usta, sindrom pekočih ust, karies in zobna osteoporoza.19,20 Vendar pa si lahko 
prizadevamo   in si tudi moramo prizadevati za zdravo ščitnico z naslednjimi ukrepi 8,21-30 

• Redna vadba na svežem zraku, poudarjajo jo znanstvene študije22, in jogijske asane pod vodstvom 
strokovnjaka. 18,21 

• Hrana, bogata z jodom in aminokislinami. Sezonsko sveže sadje, posebno barvito sadje, to je 
jagodičje in grozdje; zelena zelenjava: ohrovt, brokoli, špinača; polnovredno zrnje, najbolje namočeno 
čez noč ali kalčki, oreški in semena: cashew – indijski oreški, mandeljni, bučke in fenugrik; in še jogurt. 
Vendar pa ne smemo jesti preveč ene vrste hrane, tudi če jo priporočajo kot zdravo izbiro.23-30 

• Vitamin B-12 (za vire tega vitamina poglejte novice, leto 9, številka 4, julij- avgust 2018).27-29 

• Selen se nahaja v brazilskih oreških, sončnicah, gorčičnih semenih, lanu, kikirikiju, ječmenu in rjvem 
rižu.26-29 

• Izogibajte se ali zmanjšajte nekatere vrste hrane: gluten, slane izdelke, postano ali procesirano 
hrano, skrite maščobe in sladkor, ki so v pecivu, keksih, čokoladi in pijačah: tudi kavo.27-30 

• Vibrionika ima  zdravila: CC6.1 Hyperthyroid, CC6.2 Hypothyroid, CC12.1 Adult tonic, CC12.4 
Autoimmune diseases, CC15.4 Eating disorders, CC17.2 Cleansing, če imate škatlo 108CC; NM72 
Cleansing, NM86 Immunity, SR290 Endocrine integrity, SR308 Pituitary Gland, SR319 Thyroid 
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Gland, SR498 Hypothalamus, SR517 Parathyroid, SR567 Hyperthyroidism, SR568 
Hypothyroidism, SR572 Obesity, če uporabljate strojček (potentiser). 

Priporočila in povezave (Links): 

1. Hrana in zdravje:http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf 

2. Kaj je ščitnica: https://www.webmd.com/a-to-z-guides/do-i-have-thyroid-problem 

3. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/8541-thyroid-disease 

4. Taber’s Cyclopaedic medical dictionary – medicinski slovar, izdaja 20, 2001, stran 2187 

5. https://www.endocrineweb.com/endocrinology/overview-thyroid 

6. Metabolizem: https://healthywa.wa.gov.au/Articles/S_T/The-thyroid-gland 

7. http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/endocrine/thyroid/physio.html 

8. https://www.crozerkeystone.org/conditions/endocrinology/Thyroid-Disorders/ 

9. Priročnik za mlajše vibro zdravilce, angleško, 2007, poglavje 7: Anatomija in telesni sistemi, stran 37 

10. Delovanje ščitnice: https://www.endocrineweb.com/conditions/thyroid/how-your-thyroid-works 

11. http://endocrinediseases.org/parathyroid/parathyroid_background.shtml 

12. https://www.endocrineweb.com/endocrinology/overview-parathyroid 

13. Indikatorji delovanja ščitnice: http://www.btf-thyroid.org/information/leaflets/34-thyroid-function-tests-guide 

14. https://www.webmd.com/women/what-is-tsh-test#1 

15. Motnje ščitnice: https://www.webmd.com/women/guide/understanding-thyroid-problems-basics#1 

16. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hypothyroidism/symptoms-causes/syc-20350284 

17. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperthyroidism/symptoms-causes/syc-20373659 

18. https://www.artofliving.org/in-en/yoga/health-and-wellness/cure-thyroid-with-yoga 

19. Thyroid & BP – Ščitnica in KP: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3230087/ 

20. Thyroid and mouth – Ščitnica in usta: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3169868/ 

21. Delujte za zdravo ščitnico: https://www.youtube.com/watch?v=3VZF-F6LRwU 

22.  Fizične vaje so pomembne: http://www.amhsjournal.org/article.asp?issn=2321-
4848;year=2015;volume=3;issue=2;spage=244;epage=246;aulast=Bansal 

23. Balanced food- Ravnovesje v prehrani: https://www.webmd.com/women/features/low-thyroid-alternative-therapy#1 

24. Iodine rich food – Hrana, bogata z jodom: https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iodine-Consumer/ 

25. Amino acids rich food – Hrana, bogata z aminokislinami:https://www.medicalnewstoday.com/articles/324229.php 

26. Selen v hrani: http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=nutrient&dbid=95 

27. Foods for thyroid – Hrana za ščitnico: https://www.livestrong.com/article/497146-vegetarian-diet-for-hypothyroidism/ 

28. https://www.onegreenplanet.org/natural-health/how-to-take-care-of-your-thyroid-on-a-plant-based-diet/ 

29. Plant based diet best- Najboljša dieta je z rastlinami: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3847753/ 

30. Foods to avoid – Hrana, ki se je izogibamo: https://www.everydayhealth.com/hs/thyroid-pictures/foods-to-avoid/ 

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

2. AVP delavnica & osvežilni seminar Zagreb, Hrvaška, 5-8 september 2019 
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Dr & gospa Aggarwal sta bila zelo počaščena s povabilom na ta  seminar v Zagrebu, točno 20 let po  
njunem prvem obisku na Hrvaškem, ko sta vodila 68 zdravilcev za uporabo strojčka SRHVP in sta imela 
delavnico v Zagrebu in Splitu. Zahvala za uspeh sedanjega dogodka pripada koordinatorici 03577 ki je več 
mesecev trdo delala. Za pripravo tega seminarja je posamično poiskala več kot 100 sedanjih zdravilcev 
(skupaj jih je na Hrvaškem 160) z namenom, da jih motivira za obnovitev znanja o vibrioniki. Imela je veliko 
dela, da je povabila in pregledala prijave, se pogovorila s kandidati in vodila dopisni tečaj. Skrbno je 
pregledala vse podrobnosti za gladek potek seminarja, čeprav je skupina imela nekaj večjih izzivov. To je 
bila visoko predana skupina 15 udeležencev, 6 novih in 9 zdravilcev, ki delujejo že 2 desetletji; vsi navzoči 
so dobro študirali in obnovili svoje znanje teorije in prakse v vibrioniki. Uživali so pouk v ozračju, ki je bilo 
napeto s študijem in vendar neformalno in domače. Ta seminar je bil zelo pomemben za naslednji korak v 
razvoju  
Sai vibrionike na Hrvaškem. Spodbudil je novo navdušenje v vseh udeležencih za služenje z vibrioniko. 

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

3. Mesečna avdio konferenca, ZDA, 15 septembra 2019 

To okroglo mizo je vodila in spodbudila severnoameriška koordinatorica in učiteljica 01339. Tema je bila  
“Kaj nas ovira, da bi imeli več bolnikov”; udeleženci so povedali svoje ideje in nove izkušnje, kako 
pridobijo nove bolnike. 
• Ker so ozdravljeni bolniki najboljši zagovorniki vibrionike, jim naročite, da povedo svoji družini,  

• prijateljem in sodelavcem in zdravijo svoje in njihove živali in rastline. 

• Neka zdravilka je pripravila 150 brošur Sai vibrionike na 3 straneh in jih pustila na nekaj mestih  
velikega  Sai srečanja. Samo nekaj ljudi jih je vzelo. Zdravilka je do zdaj dobila 5 novih bolnikov.  
  

• Dve leti sta 2 SVP zdravilca vodila predstavitev zavedanja na sejmu alternativnega zdravljenja. Bilo je 
veliko ponudnikov in miza vibrionike je bila tudi priljubljena. Na mizi z barvnim prtom je bil računalnik, ki 
je neprestano vrtel 2 videa o vibrioniki. Poleg tega so imeli tristranske brošure (trifold) s kontaktnimi 
informacijami, ki so navajale različne koristi brezplačnega vibro zdravljenja. Razdelili so okoli 80 brošur. 
Mnogo ljudi se je zanimalo in so postavljali primerna vprašanja. 

• Neka starejša zdravilka je doma prirejala sestanke z vibro informacijami, prikazovala video z vsebino 
‘Kaj je vibrionika?, predstavila škatlo 108CC in potem so sledila vprašanja in odgovori (Q & As). Prišlo 
je 15-20 oseb, v glavnem Sai sledniki; na 1 izmed srečanj je gostja s psihično sposobnostjo videla  Sai 
Babo, kako hodi med vsemi ljudmi in se dotika stekleničk 108CC. Odkrila je, da bodimo srečni in ljudje 
želijo vedeti več. Mnogi vzamejo takoj pripravljeno zdravilo. Zanimajo se za datum naslednjega 
takšnega srečanja, da lahko povabijo družino in prijatelje. 

• Več zdravilcev uporablja poslovne kartice. Neka zdravilka SVP doda nekaj kartic ob zdravilu ali pa po 
pošti, da lahko bolniki dajo komu naprej. Tako je dobila dosti novih bolnikov. Skupina zdaj pripravlja 
enotno kartico (standardizing the cards). 

• Neka SVP se je preselila  v novo velemesto, oddaljeno 170 milj in je iskala podobno misleče duhovne 
ljudi. Pred kratkim je našla takšno skupino, ki se srečuje dvakrat tedensko in se pogovarja o knjigi ‘A 
Course in Miracles – Tečaj o čudežih’, ki jo zdravilka že pozna. Pridobila je 4 nove bolnike po ustnem 
izročilu prvega bolnika, ki je izkusil učinke vibrionike. 

• Ko novi bolniki želijo plačati za zdravila, jim neka zdravilka pove, da je edino plačilo, ki ga lahko 
sprejme, naj drugim povedo o tem zdravljenju. Bolniki to razumejo in storijo in tako pridejo novi bolniki. 

• Neka zdravilka vzame svoje zdravilo med ljudmi v javnosti. Tujci ali prijatelji jo vprašajo, kaj jemlje; na  
ta način lahko govori o vibrioniki. 
 

Skupino so spomnili, da je dober način sklic nedeljske večerne konference s petjem 108 Gayathri mantre, 
kakor jo poje Sathya Sai za zdravje in zdravljenje vseh naših sedanjih in preteklih bolnikov, naših družin in  
Matere Zemlje;  tako dosežemo posebej pretekle bolnike. Na ta način spoznajo, da mislite na njih, ker jih 
povabite na druženje in njihova družina dobi vibracije zdravilne ljubezni. Poleg tega nekateri  želijo obnoviti 
svoja zdravila. 

   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. Letno srečanje zdravilcev, London, UK – Združeno kraljestvo, 22 september 2019 

Organiziral ga je UK koordinator 02822, zdravilci so bili prisotni iz vseh delov UK - 25 (med njimi 3 zdravniki 
in 4 medicinske sestre), 6 pa preko video konference. Tam so bili 3 člani gostiteljeve družine in en gost 
govornik, izkušen zdravnik, ki je osebno izkusil ta sistem in poslal več svojih bolnikov k našim zdravilcem. 
Dva mlada prostovoljca sta vodila video konferenco. Koordinator je imel težko delo, da je spodbudil 
zdravilce, naj pošljejo vnaprej svoje uspešne primere, svoja vprašanja in težke primere za pogovor. 
Navzoči so bili zelo navdušeni, ker so pričakovali odgovore na veliko vprašanj (objavili jih bomo v 
naslednjih novicah), obenem so uživali ob poslušanju uspešnih primerov. Splošno mnenje je bilo, da upada 
število bolnikov, ki iščejo vibro zdravila v UK. Zato so cenili predloge, ki so jih dali zdravilci iz ZDA (glejte #3 
zgoraj) in so se odločili uporabiti te  inovativne ideje v  praksi. Nekateri so predstavili uspešna  zdravila za 
različne probleme. Zdravilca (SVPs) 02899 & 02900 sta povedala zanimivo izkušnjo njune hčere z vibrioniko. 

Preventiva za akutno gorsko slabost (Acute Mountain Sickness) 

 Neki mladi učitelj s skupino 18 otrok in 2 sodelavcema se je odpravil na  4-tedenski geografski izlet v 
Indijo. Ker je bil v programu tudi planinski ‘trekking’, bi lahko dobili planinsko bolezen (Acute Mountain 
Sickness -  AMS) zaradi višine & nizke ravni kisika ter nenadnih vremenskih sprememb. Zato sta starša 
zdravilca za hčer pripravila preventivno zdravilo direktno v alkohol (drugače bi morali dati 90 kapljic v 
kroglice) in sta v stekleničko dodala večino kombov iz škatle 108CC (razen kategorij 1, 2, 8, 14 & CC17.2 
Cleansing). Poleg tega sta ji dala tudi normalno potovalno zdravilo: CC4.4 Constipation + CC4.6 
Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical 
diseases + CC10.1 Emergencies. 

Po prihodu je moral vsak član očistiti pitno vodo s prekuhavanjem, toda hči zdravilcev je bila vesela, da 
samo doda 1 kapljico zdravila v litersko steklenico vode na dan in to pije po požirkih ves dan. Sodelavca 
sta se ji posmehovala. Klicala sta jo ‘Hippy Dippy’, ona pa se je samo smejala. Te kapljice bi rada dala 
otrokom, a ji starši niso dovolili.  

Otroci in sodelavca so trpeli zaradi znakov AMS, kakor so slabost, glavobol, zadihanost, kašelj, vročica, 
slabo spanje, ona pa je edina ostala zdrava vse 4 tedne. Sodelavec je ostal v Indiji še 1 mesec, zato jo je 
prosil, da mu podari vibracije. Po 1 mesecu ji je sporočil: ‘Vibracije vsak dan in sem bil v redu. Znanstveno 
dokazano, da to zdravilo deluje’.  

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

5. SVP delavnica, Ales, Francija, 20-24 oktober 2019  

    Dogajalo se je na domu zdravilke, ki je toplo sprejela udeležence: 4 SVPs in  2 novinca SVP. To delavnico 
    so izkusili kot pravo poglobitev metod  Sai vibrionike, saj so jo obogatili z razpravo o miazmih in nozodah  
    za bolj specifično zdravljenje. Oba nova ‘SVPs’ sta doživela odprta vrata v drugo dimenzijo. Udeleženci  
    so  izjavili, da je delovanje s škatlo 108CC enostavno in mehanično, medtem ko je izbiranje kartic za  
    strojček  analitično 

    in trening za možgane! Udeleženci so skupaj pripravljali obroke in tako so se pogovarjali o načelih zdrave 
    prehrane. Nova člana sta uspešno opravila preizkus znanja in v svetem vzdušju sprejela strojček SRVP kot 
    dragoceno darilo po dani zaobljubi. Bila sta navdušena za nadaljnjo sevo s polnim razumevanjem, da jima 
    ta novi korak nalaga več odgovornosti v družini vibrionike in evoluciji Sai vibrionike.  
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80 -letna dolgotrajna zdravilka 02499 je 
prenesla svoje navdušenje vsem 
udeležencem, ko jim je posredovala 
svoje izkušnje z uporabo strojčka. Dr 
Aggarwal je po Skype-u pojasnil nekaj 
vprašanj za boljše razumevanje, med 
drugim razlog, zakaj dajemo Base 
čakro pred miazmi in uporabo ‘Bowel 
nosodes – črevesnih nozod’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6. AVP delavnica in osvežitev, Ales, Francija, 26-28 Oktober 2019 

To AVP delavnico z osvežilnim 
seminarjem je obiskalo 6 ljudi, med njimi 
so bili 3 starejši zdravilci (SVPs). 
Udeleženci so imeli posebno korist 
zaradi vzorca klinike, ki je bil prvič 
predstavljen na francoski delavnici. 
Primer te klinike so pripravili ‘SVPs’, da 
bi asistenti ‘AVPs’ bolje obvladovali 
različne situacije: kako vodimo posvet, 
katero bolezen zdravimo prvo, če ima 
bolnik 2 kronični ali pa akutno in 
kronično bolezen, kako ravnamo s 3 tipi 
‘pullout-a’, kako izbiramo kombe in 
določimo njihovo doziranje in kako po 
izboljšanju znižujemo doziranje, to je 
pogostost jemanja zdravila. Asistenti 

‘AVPs’ so bili veseli, ker so jim predstavljeni primeri in situacije resnično pomagali, da so pridobili več  
znanja in večje samozaupanje za delo v prihodnosti. 
Novo kvalificirani AVP je več let opravljal administrativno delo za vibrioniko v Franciji in po odličnem 
preizkusu je sprejel škatlo s 108CC z velikim aplavzom. Dr Aggarwal je preko Skype-a pojasnil še več 
dvomov, tudi zmedo ob akutni in kronični bolezni z močnimi akutnimi znaki. 

 

Om Sai Ram 

 

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