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Z Mize Dr Jit K Aggarwala 

Dragi zdravilci 

Z velikim veseljem in navdušenjem oznanjamo – da smo dobili naš novi ‘website’! Delovati je začel danes, na 
Babav rojstni dan – www.vibrionics.org. Gotovo ste sprejeli email z vašim imenom in geslom – zato se prijavite. 
Veseli bomo vseh odzivov (feedback) – predlogov, komentarjev ali pohval... To nam bo pomagalo, da bo naša 
stran koristnejša, informativna in prijazna za vse zdravilce vibrionike. Želimo, da ta stran postane forum za 
obveščanje o naših izkušnjah z vibrioniko, za posebne zdravstvene primere in druge zadeve v zvezi z 
vibrioniko. Vsi vemo, kako učinkovita so lahko vibracijska zdravila z neskončnimi  Swamijevimi blagoslovi – čas 
je, da skočimo na  omrežni vlak in popeljemo ta sistem zdravljenja povsod, kamor seže internet!  

Nekaj pomembnega si morate zapomniti – ustvarili smo nove sekretariate za naše zdravilce v Indiji in vas 
prosimo, da pošiljate vaša mesečna poročila SAMO na email naslovov (Ids), ki so spodaj omenjeni, odvisno od 
tega, v kateri državi živite (ni pomembno, kje ste bili na tečaju). Ne kopirajte svojega poročila na kak drugi 
email ID – naslov in poslati ga morate v obliki, kakor je zapisana spodaj. Prosim ne pošiljajte  nobenih priponk; 
poročilo v pravilni obliki zapišite v glavnem delu email-a.  

Secretariati v indijskih državah, kamor morate pošiljati poročila 

AP……………....ap@in.vibrionics.org  Karnataka…..............….kar@in.vibrionics.org 

Assam……..assam@in.vibrionics.org Kerala…………….……..ker@in.vibrionics.org 

Delhi-NCR..…delhi@in.vibrionics.org Maharashtra& Goa….maha@in.vibrionics.org 

Gujarat............. guj@in.vibrionics.org Rajasthan….…………….raj@in.vibrionics.org 

Haryana……….har@in.vibrionics.org Sikkim…………..………..sik@in.vibrionics.org 

J & K…….……..jnk@in.vibrionics.org UP & UK……...……….upuk@in.vibrionics.org 

Vsi drugi zdravilci v Indiji, uporabljajte ta naslov…….monthlyReports@in.vibrionics.org 

Secretariati v drugih državah 

Vsi zdravilci v Italiji, uporabite ta email naslov………….…monthlyReports@it.vibrionics.org 

Vsi zdravilci na Poljskem, uporabite naslov…           …..…monthlyReports@pl.vibrionics.org 

Vsi drugi zdravilci izven Indije, uporabljajte ta naslov…..monthlyReports@vibrionics.org 

http://vibrionics.org/jvibro/
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mailto:ap@in.vibrionics.org
mailto:kar@in.vibrionics.org
mailto:ass@in.vibrionics.org
mailto:ker@in.vibrionics.org
mailto:del@in.vibrionics.org
mailto:mng@in.vibrionics.org
mailto:guj@in.vibrionics.org
mailto:raj@in.vibrionics.org
mailto:kar@in.vibrionics.org
mailto:sik@in.vibrionics.org
mailto:jnk@in.vibrionics.org
mailto:upk@in.vibrionics.org
mailto:monthlyReports@in.vibrionics.org
mailto:monthlyReports@it.vibrionics.org
mailto:monthlyReports@pl.vibrionics.org
mailto:monthlyReports@vibrionics.org


2 

 

Oblika poročila 

 

Mesečno poročilo za mesec___________________       

Ime: _____________________________Registracijska številka: ____________        

Število ur seve v tem mesecu: _____             

Število zdravljenih bolnikov: stari___ + novi___ +živali___+ rastline____ 

Poseben primer (če ga imate):  

 

Ustvarili smo izbrane naslove za druge email-e, ki jih morda želite poslati. Prosimo, pošiljajte sporočila na 
pravilne naslove, da se izognemo zmešnjavi in zagotovimo  hiter odgovor, če je potreben. 

Opisi primerov (Case Histories) .Taki opisi naj veljajo le za primere, pri katerih rezultati izstopajo. Prosimo, 
da napišete trajanje bolnikovih simptomov/bolezni in odstotek izboljšanja, ko primer napreduje . V primeru 
problema s kožo slikajte prizadeti del, kjer je to primerno, pred zdravljenjem in po njem. V drugih primerih 
priložite zdravnikov izvid. Če živite v Indiji, pošljite vaše primere na naslov: caseHistories@in.vibrionics.org. Če 
živite izven Indije, jih pošljite na: caseHistories@vibrionics.org. 

Opise primerov zbiramo za naš ‘ website’; če imate primere zdravljenja, ki jih želite objaviti na tej strani, jih 

pošljite na gornji naslov. 

Vprašanja bolnikov. Če živite v Indiji:  nasvete za probleme bolnikov, zdravila in kombe daje naša predana 

skupina na  email ID: comboQueries@in.vibrionics.org 

Če živite izven Indije in potrebujete nasvet, je email ID: comboQueries@vibrionics.org 

Informacije za zdravilce. Naslov za zdravilce vibrionike po svetu, izven Indije, je naslednji  email ID: 

healerInfo@vibrionics.org. Zdravilci v Indiji uporabite naslov ID: healerInfo@in.vibrionics.org 

Še enkrat vas spomnimo, da morate zapisati vašo posebno številko v vrstici - predmet v vseh email-ih, ki jih 
pošiljate, da lahko ugotovimo vašo identiteto in vam hitro odgovorimo. Ker imamo več kot 4000 zdravilcev po 
svetu (in še vedno štejemo!), v prihodnosti ne bomo mogli obravnavati anonimnih sporočil.  Anonimni  email-i 
pomenijo sporočila brez registracijske številke. 

Pred kratkim so imeli poljski zdravilci osvežilno srečanje v Sobótki, na Poljskem (poglejte sliko). Z 
dvodnevnega seminarja smo dobili fantastičen ‘feedback’. Prisotnih je bilo več kot 60 zdravilcev iz vse Poljske, 
ki so si medsebojno podelili svoje izkušnje z vibracijskimi zdravili. Nekateri od njih so opisali čudovite primere 
in upamo, da jih bomo lahko objavili v naslednjih novicah. Takšni osvežilni tečaji so lahko zelo informativni in 
inspirativni – če želite imeti seminar na vašem področju, nam prosim sporočite, da se lahko povežemo in 
dogovorimo z drugimi zdravilci. 

Na koncu še majhna opomba…čeprav z vibrioniko delujemo že od 1994, smo uradno spremenili ime Vibrionike 
v Sai Vibrioniko leta 2011 v čast našemu dobrotniku– Bhagawan Sri Sathya Sai Babi. Za večno smo hvaležni 
našemu Gospodu za Njegovo ljubezen, milost, Njegovo vodenje in zdravljenje ljudi, ki jim nesebično služimo. 
Hvala Ti, Swami, da si nas izbral za svoje orodje. 

Služimo Sai-ju 

Jit K Aggarwal 

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

 Primeri uporabe kombov 

Prvi trije primeri so od dveh zdravilcev –moža in žene. Neumorno delata na odprtem prostoru blizu 
ašramskega supermarketa v Prashanti Nilayamu in pomagata mnogim ljudem v težavah. 

1.  Kroničen primer vročine 2786…Rusija 

34-letna ženska iz Argentine je prišla k zdravilcem v Prashanthi Nilayamu, ker je že 14 let trpela zaradi stalne 
vročine. Imela je vse znake splošnega prehlada: bolelo jo je grlo, imela je bronhitis in visoko vročino. Bila je pri 
večih zdravnikih, ki so opravili različne teste, tudi test krvi, a niso mogli razložiti, zakaj je bila v takem stanju 
toliko let.  

V razgovoru z bolnico so zdravilci ugotovili, da je njen prijatelj zbolel za posebno virusno obliko malarije, ko je 
bila stara 20 let in ga je tri dni negovala v bolnišnici. Takrat se je začela njena vročina, a vsi testi za malarijo so 
ostali negativni.  

Zdravilci so domnevali, da se je vibracija te bolezni prenesla v njeno astralno/etrsko telo, ker je bila zelo 
čustvena oseba, v stresu in strahu, ker je negovala človeka, ki ga je imela rada. Bivala je v okolju, kjer je bilo 
več primerov malarije. Da bi preverili to teorijo, so ji dali: 
CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases…TDS  

CC9.2 so ji dali za znake prehlada in vročine, ki jih je prenašala toliko let,  CC9.3 pa ima vsa zdravila za 
malarijo, zato so upali, da bo ta kombinacija ozdravila vzrok njene bolezni.   

Po treh dneh zdravljenja je imela močan ‘pull-out’ z bruhanjem. Čez en teden je odšla domov v Argentino. Čez 
dva tedna je poslala sporočilo z zahvalo zdravilcem za zdravljenje in je sporočila, da je popolnoma zdrava brez 
znakov vročine. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2.  Osteomyelitis v desni golenici 2786…Rusija 

59 – letna ženska iz Azerbaidžana je imela hude bolečine v desni golenici, z imenom osteomyelitis – vnetje 

kosti in mozga, ki ponavadi nastane zaradi infekcije. Golenica je bila modrikasto sive barve z nekrotičnimi 

madeži (mrtve celice) v sredini. Vzdolž notranje strani kosti so bile tri fistule, iz katerih je tekel gnoj. Zelo malo 

krvi je krožilo v upognjenih nožnih prstih in hoja je bila boleča. 

Znana je preteklost teženske: bila je zelo nesrečna v otroštvu, ker so jo vzgajali v otroškem domu in z otroki so 

kruto ravnali. Ko je bila stara 10 let, je skočila z višine in si resno poškodovala desno stopalo. Imela je 

operacijo, poskusili so popraviti poškodbo, vendar je to povzročilo začetek distrofije – propadale so mišice v 

goleni. Alopatski zdravniki so dali diagnozo poliomyelitis  za to stanje. Ko je bila stara 30 let, je imela operacijo 

in drugo zdravljenje, da bi popravili njeno bolečo golenico, a ni bilo uspeha. Spremenili so diagnozo v 

osteomielitis. Pet let pred obiskom zdravilca se je njeno stanje poslabšalo in zdravnik je predlagal, da golenico 

amputirajo.  

Zdravilci so ji dali:  

#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities…TDS   

#2. CC20.6 Osteoporosis…6TD  

Po enem tednu jemanja kombov je lahko hodila brez bolečine, prsti na stopalih pa so še vedno boleli. Drugi 

kombo so spremenili:  

#3. CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…TDS and 

#4. CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS (narejeno v olju za nanašanje na odprte fistule) 

Po treh tednih je barva noge postala normalna. Še vedno je teklo malo gnoja iz fistul, zato so ji dali novo 

zdravilo – nozodo gnojne tekočine:  

#5. Nosode of pus from fistulas…6TD 

Čez dva meseca je tudi golenica postala normalna, obe fistuli sta bili ozdravljeni, druga je puščala le še malo 

brezbarvne tekočine. Zdravilci so ukinili kombinacijo #1 in ji dali še #3 & #5. 

Takrat je bolnica zapustila ašram, bila je zelo srečna z izidom zdravljenja, ki ji je prineslo transformacijo po 
tolikih letih trpljenja. 

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

3.  Kronični prehlad 2786…Rusija 

47- letna Rusinja je prišla k zdravilcem s prehladom, več mesecev je imela glavobol in splošno slabo počutje. 

Dali so ji: 

CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases…TDS  

Po treh dneh je prehlad popustil, glavobol in drugi znaki pa so ostali. Po pozornem spraševanju je bolnica 

povedala, da sta pred 18 meseci z možem imela prometno nesrečo. Avto je bil uniučen, onadva pa nista bila 

poškodovana. Ker so se znaki prehlada pokazali po nesreči, sta zdravilca sklepala, da je bolnica verjetno 

nevede imela travmo in je bila po tem dogodku v šoku. Takoj so ji dali:   

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities…OD 

Po treh minutah je bolnica postala nezavestna, ampak se je počasi zavedla v 10 minutah. Počutila se je zelo 

slabotno, s pomočjo moža se je vrnila v sobo in počivala. Naslednji dan je prišla zdravilcema povedat, da se je 

počutila zdravo, brez prehlada in drugih znakov, ki jih je imela 18 mesecev.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dobili smo prošnjo, da objavimo več primerov zdravljenja s Sai Ram strojčkom (Healing Vibration Machine). 
Sledi nekaj takih primerov. Prosimo zdravilce, ki uporabljajo strojček, da nam pošljejo zanimive primere za 
prihodnje novice in za naš ‘ website’. 



5 

4. Trauma z očesom 2711…Malezija 

62 – letna ženska je po nesreči zadela levo oko s koncem očal, kar je povzročilo počenje krvne žile. Njeno oko 
je postal temno rdeče in boleče. Morala je nositi sončna očala, da ljudje ne bi videli rdečega očesa. Rekla je, 
da ni hotela prestrašiti otrok! Njen zdravnik je predpisal zdravila proti bolečinam in antibiotike ter rekel, da bi se 
rdečina morala očistiti v 3 do 4 tednih. Tri dni po obisku zdravnika je prišla k zdravilcu, ker jo je antibiotic silil na 
bruhanje in ni hotela čakati tri tedne, da bi se počutila bolje. Zdravilec ji je dal: 

NM17 Eye + BR 20 Eye + BR21 Injury + SM41 Uplift…TDS 

Po treh dneh je rdeča barva izginila in oko je bilo čisto. Bolnica je bila vesela, da je ozdravela že po enem 
tednu. 

Opomba: Enakovredni kombo za gornje vibracije: CC7.1 Eye tonic + CC7.6 Eye injury 

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

5.  Hodgkin’sova bolezen 0660…ZDA 

65-letna ženska je prišla k zdravilcu po tej diagnozi, alopatsko zdravljenje je imela že dve leti. Dali so ji: 
NM6 Calming + NM59 Pain + NM63 Back up + NM110 Essiac + BR2 Blood Sugar + BR3 Depression + 
SM5 Peace & Love Alignment + SM13 Cancer + SM24 Glandular + SM40 Throat…6TD dva tedna, potem 
TDS. 

Po dveh tednih je bila bolj umirjena. Ta vibracijska zdravila je jemala še 4 tedne, potem pa je krvni test pokazal 
normalno stanje. Rak se ni ponovil v preteklih 6 letih. 

Opomba: Enakovredni kombo za gornje vibracije: CC2.1 Cancers. 

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

6.  Slabe šolske ocene 1159…Hrvatska 

10 - letno deklico so pripeljali k zdravilcu, ker je imela v šoli moteno vedenje in težave z učenjem, da ni 
napredovala. Dali so ji: 
NM5 Brain tissue salts + NM104 Tops…TDS 

Po enem mesecu jemanja tega komba je njena mati povedala, da se je deklica umirila in dosegla svoje 
najboljše ocene v šoli. Njen učitelj je bil začuden ob tej spremembi in je vprašal mater, kako so deklici 
pomagali! 

Opomba: Enakovredni kombo za gornje vibracije: CC17.3 Brain & Memory tonic. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
7.  Ledvično vnetje 59…Hrvatska 

28 – letna ženska je imela hude bolečine zaradi nefritisa – ledvičnega vnetja, ki sta ga povzročila bakterijska 
okužba in cistitis – pogosto pekoče uriniranje. Dali so ji: 
#1. NM21 KBS + BR11 Kidney...TDS 

#2. SR296 Ignatia...Enkratna doza 

Že po enem dnevu se je počutila bolje in po treh dneh so simptomi izginili. Zdravilo je jemala še en mesec, da 
so zagotovili popolno ozdravitev. 

Opomba: Enakovredni kombo: CC13.2 Kidney & Bladder infections. 

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

 Nasveti Za Zdravje  

Ingver – Zdravi Bolečine Mišic 

V tradicionalni indijski in kitajski medicini so že zdavnaj uporabljali ingver kot zdravilo za slabost, slabo prebavo 
in napenjanje. Zdaj so pa znanstveno dokazali, da pomaga olajšati mišične bolečine po pretirani telesni vadbi. 
Nova študija kaže, da dnevna uporaba ingverja lahko olajša bolečine, ki sledijo napornim vajam. 

Raziskovalci na univerzi v Georgiji so preizkušali, če dnevna doza ingverja lahko prepreči mišične bolečine po 
telesni vadbi. Skupina s 34 udeleženci je vzela kapsule z 2g surovega ingverja: to je enakovredno 500 mg 
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kapsulam surovega ingverja, ki jih prodajajo v trgovinah z zdravo prehrano. Druga skupina 40 ljudi je vzela 2g 
na vročini obdelanega ingverja, ker so prejšnje študije pokazale, da segrevanje ingverja lahko poveča lastnosti 
za sproščanje bolečine. Tretja skupina je vzela placebo. Vsi udeleženci so jemali kapsule 11 dni – 7 dni pred 
napornim dvigovanjem uteži, ker so pričakovali mišične bolečine in vnetje –in 3 dni potem.  

Po 11 dneh jemanja kapsul so pri udeležencih merili različne vrednosti, med njimi: napor, stopnjo bolečine, 
obseg gibanja, moč in vnetje. Ugotovili so, da so udeleženci, ki so jemali nadomestek surovega ingverja, imeli 
25% manj bolečin kakor pa skupina s placebom; skupina, ki je jemala vročinsko obdelan ingver, pa je imela 
23% manj bolečin od skupine s placebom.  

Patrick O’Connor, PhD, ki je vodil raziskavo, je razložil, da ingver deluje podobno kot ne-steroidna protivnetna 
zdravila (NSAIDs) , kakor sta aspirin in ibuprofen, poleg tega pa ingver vpliva na receptor bolečine, ki ga 
najdemo v perifernih živcih in zmanjšuje izdelavo vnetnih snovi v telesu. Dr. O’Connor tudi pravi, da so 
udeleženci v tem poskusu občutili večjo sprostitev bolečin kakor pa udeleženci v podobnih preizkusih z 
ibuprofenom in naproxenom, a z manj nevarnosti za draženje želodca in ulkusov, ki jih povzročajo nesteroidna 
protivnetna zdravila. Ti rezultati so bili objavljeni septembra 2010 v reviji o bolečinah - The Journal of Pain.  

Če želite to preizkusiti, ko načrtujete daljšo vožnjo ali naporen trening, si kupite ingverjeve kapsule, ki 
vsebujejo standardiziran izvleček z vsebnostjo ingverja 5% in jemljite dva grama dnevno več dni, pred 
načrtovano vadbo. Če vam je všeč okus ingverja, vzemite eno čajno žličko praška ali ½ žličke izvlečka ali eno 
žlico drobno narezanega svežega ingverja. 

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

Zakaj lasje osivijo?  

Ali ste se kdaj spraševali, zakaj lasje osivijo, ko se postaramo in če lahko kaj storimo, da to preprečimo ali pa 
upočasnimo? Tukaj je pogled v vzroke sivenja in nekaj dejstev, ki vplivajo na to. 

Starost, pri kateri dobimo prvi sivi las (če lasje ne izpadejo), določa genetika. Verjetno dobimo prvi sivi pramen 
ob enaki starosti, kakor so ga dobili naši starši in stari starši. Vendar pa je potek sivenja delno pod našim 
nadzorom. Znano je, da kajenje pospeši sivenje las. Anemija, slaba prehrana, premalo B vitaminov in 
nezdravljena stanja ščitnice tudi pospešijo sivenje. Kaj povzroča spremembo barve las? To je povezano s 
procesom, ki nadzoruje izdelavo pigmenta z imenom melanin, to je isti pigment, ki potemni našo kožo na 
sončni svetlobi.  

Vsaka lasna ‘jamica-follicle’ vsebuje celice pigmenta, ki se imenujejo melanociti. Te celice izdelujejo 
peumelanin, ki je črn ali temno rjav, in feomelanin, ki je rdeče rumen in pošiljajo melanin v celice, ki izdelajo 
keratin, to je glavni protein v laseh. Ko odmrejo celice, ki izdelujejo keratin (keratinociti), se ohrani barvilo 
melanina. Kadar začnemo siveti, so melanociti še vedno prisotni, a postanejo manj aktivni. V lase prihaja manj 
pigmenta, zato so videti svetlejši. Ko sivenje las napreduje, melanociti odmirajo tako dolgo, da ni več nobenih 
celic, ki bi izdelovale barvilo.  

Čeprav je to normalen in neizogiben proces staranja in ni povezan z boleznijo, lahko nekatere avtoimunske 
bolezni povzročijo prezgodnje sivenje. Nekateri ljudje začnejo siveti že pri 20 letih in so popolnoma zdravi. 

Močan šok ali pa stres tudi lahko povzročita hitro sivenje, vendar ne čez noč.                                                                             

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

 Kotiček Za Odgovore  

1. Vprašanje: Ali lahko dam kombo za nespečnost ljudem, ki imajo redno ta problem in če je tako, ali naj ga 
vzamejo trikrat dnevno ali samo pred spanjem? 

Odgovor: CC15.6 lahko date vsakomur, ki ima problem s spanjem, kroničnim primerom in tistim, ki so 
včasih budni, ker ima njihov um še vedno skrbi. Zaradi tega komba ne postanemo odvisni tako kot od 
alopatskih zdravil. Ta kombo bi morali jemati 30 minut pred običajno uro za spanje. Če ne zaspimo, lahko 
vzamemo dozo štirikrat vsake pol ure, dokler ne zaspimo. Če se zbudimo ponoči in ne moremo ponovno 
zaspati, vzamemo še eno dozo. 

Zdravilci s ‘Sai Ram Healing Vibration’ strojčkom dajo: NM6 Calming + NM28 Sleep + SM5 Peace & Love 
Alignment + SM37 Sleep + SM39 Tension + SR275 Belladonna (30C) + SR303 Opium + SR306 
Phosphorus (30C) + SR309 Pulsatilla (30C). 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2. Vprašanje: Bil sem bolan s prehladom in vročino in sem ozdravel, ampak precej las mi izpada. Kateri 
kombo naj vzamem? 

Odgovor:  Kombo za izpadanje las je CC11.1 ali pa CC11.2. Kadar izpadajo lasje po akutnem prehladu ali 
kadar imamo nizko energijo, potem vzamemo CC11.1. Kadar pa izpadajo zaradi kroničnega problema ali če 
je nevarnost za plešavost, potem moramo dati CC11.2. Ne pozabite dati še CC12.1, kadar se to dogaja po 
bolezni. Če je bolnik slabokrven, pomaga tudi CC3.1. 

Zdravilci s strojčkom dajo: NM2 Blood + NM12 Combination-12 + NM22 Liver +  NM75 Debility + NM84 
Hair Tonic + OM12 Hair + SM6 Stress + SM25 Hair + SM41 Uplift + SR264 Silicea + SR408 Secale 
Corn (30C). 

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

3. Vprašanje: Eden izmed mojih bolnikov jemlje ajurvedska zdravila. Ali mora prenehati z ajurvedskim 
zdravljenjem, ko začne jemati zdravila Sai Vibrionike? Učitelji na delavnici so nam povedali, da ne moremo 
združevati vibracijskih zdravil s homeopatijo ali ajurvedo. 

Odgovor:  Da, bolje je, da preneha. Na splošno je varneje, da ne kombiniramo zdravil Sai Vibrionike s 
homeopatijo ali ajurvedo. Lahko pa kombiniramo vibracije z alopatskimi zdravili. Bolj natančen odgovor 
najdete v naši knjigi ‘Manual for Vibrionics Practitioners – Priročnik za zdravilce vibrionike’. 

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

4. Vprašanje: 23-letna hči nekega Sai slednika je imela infekcijo možganov. Zdravili so jo alopatsko in je 
ozdravela, ampak zdaj ima hude glavobole. Prosila                                                                                                                                                                                                                      
je za vibracijsko zdravilo, ampak ne vem, katero kombinacijo naj dam.   

Odgovor:  Dajte ji CC11.4 Migraines + CC18.1 Brain & Emotional tonic, ker imata oba komba veliko 
zdravil za možgane.  

Če imate strojček, ji dajte: NM5 Brain TS + NM6 Calming + NM44 Trigeminal Neuralgia + NM85 
Headache-BP + OM13 Trigeminal + SR275 Belladonna (30C) + SR273 Aurum Met + SR295 Hypericum 
(30C) + SR359 Zincum Met + SR458 Brain Whole + SR468 CN5: Trigeminal. 

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

5. Vprašanje: Moj mož je srčni bolnik in je imel dva srčna napada. Ima tudi diabetes. Dajem mu CC3.1 Heart 
Tonic in CC6.3 Diabetes. Ali bi mu morala dati tudi CC3.4? Svetovali ste nam, da ne damo več kot dva 
komba za eno osebo. Ali lahko dodam še enega? Moj mož ne verjame v Sai Vibrioniko, zato mu dajem 
zdravilo v vodi. Ali mu bo pomagalo? Prosim za nasvet.  

Odgovor: Še naprej dajajte vašemu možu CC3.1 Heart tonic. Samo v nujnih primerih dajemo CC3.4. Prav 
tako mu dajte še naprej CC6.3 Diabetes, ampak redno merite krvni sladkor, ker diabetiki skupaj s tem 
zdravilom včasih ne potrebujejo toliko inzulina. Samo izkušeni zdravilci lahko dajo več kot dva komba hkrati 
in to samo takrat, če simptomi to zahtevajo. Čeprav vaš mož ne verjame v vibrioniko, bodo kombi zagotovo 
pomagali in s pomočjo vaše vztrajne vere, bi lahko bila ozdravitev čudežna. Ne pozabite, da je Baba 
večkrat blagoslovil ta sistem in ker končno samo On zdravi, se posebne ozdravitve dogajajo skoraj vsak 

dan. 

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

Zdravilci: Ali imate vprašanje za Dr. Aggarwala?  Pošljite mu ga na news@vibrionics.org 

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

mailto:news@vibrionics.org
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Božanske besede  Mojstra zdravilca 

“Tri vrste dejavnosti dosežejo Boga in dobijo Njegovo milost: (1) tiste, ki nimajo osebne želje, (2) kar 
prihaja iz nesebične ljubezni in (3) molitev iz čistih src.  Taka dejanja gredo naravnost do Boga in On 
jih posluša.  Za ostalo so odgovorni različni polbogovi, vsak za svoje področje. Zato naj bodo molitve 
nesebične, polne ljubezni in brez navezanosti na darilo, ki bi ga naj prinesla molitev.”  

  …Sathya Sai Baba, “Thought for the Day”, July 23, 2011, Prashanti Nilayam 

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

“Ljudje, ki so polni ega, radi komandirajo druge. Vse gledajo skozi očala, ki so obarvana z meglico 
sebičnosti in ljubezni do sebe. “Moje besede so resnične. Moje mnenje je pravilno. Moja dejanja so 
pravilna.”  Takšno obnašanje je škodljivo za duhovne aspirante. Aspiranti morajo navdušeno 
sprejemati objektivno kritiko, predlog ali nasvet od kogarkoli. Poleg tega morajo zmanjšati vse 
diskutiranje in argumente, ker tak govor povzroča nasprotovanje in nas lahko vodi v jezno povračilo in 
maščevalno bitko. Ne borite se za spoštovanje iz okolja. Ne občutite ponižanja ali jeze, ko ljudje ne 
priznajo  vaših zaslug. Tega se morate najprej naučiti, če želite duhovni uspeh. Ne bodite srečni, kadar 
vas hvalijo; to je nevarna past, ki vas lahko zapelje na stranpot in ovira vaš napredek. 

…Sathya Sai Baba, “Thought for the Day”, October 28, 2011, Prashanti Nilayam 

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

Obvestila

Predvidene delavnice v Indiji 

 Indija Nagpur v Maharashtri : 26-27 November 2011,Delavnica za sedanje zdravilce (AVPs). Pokličite Dr. 
A. Ghatol na 9637-899 113 ali 9423-424 126 ali Rajan Joshi tel 9422-548 910. 

 Indija Aluva v Kerali: 26-27 November 2011, Delavnica za sedanje zdravilce (AVPs). Pokličite M. 
Pankajakshan na 0480-282 0789 or 9995-788 035 

 Indija Srikakulam v AP: 17-18 December 2011, Delavnica za novince, ki se želijo naučiti tega zdravljenja 
za sevo. Pokličite vašega State Sevadal koordinatorja Sri R Laxmanrao na 9440-168 606 ali po emailu 
rlaxmanrao11@gmail.com ALI vašega okrajnega predsednika G. Ramanababu na 9394-769 108. 
 

Vsem učiteljem: Če načrtujete delavnico, nam pošljite podatke na editor@vibrionics.org 

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

POZOR: Če spremenite vaš email naslov, nas prosim čim prejobvestite na news@vibrionics.org ali na 
naši strain - website www.vibrionics.org . Prosimo, posredijte te novice še drugim zdravilcem 
vibrionike,ki še ne poznajo teh novih uslug emaila. 

Te novice lahko pošljete tudi svojim bolnikom. Svoja vprašanja morajo poslati vam ali pa vašemu 
učitelju – za odgovore ali raziskave. Ogledate si lahko tudi  našo stran za vprašanja o kombih in email 
naslovih. Hvala za vaše sodelovanje.  

Om Sai Ram 

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