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

Sai Vibrionika - Novice 
www.vibrionics.org 

“Kadarkoli vidite bolnika, obupanega ali žalostnega človeka, to je vaša priložnost za sevo.”  
                                      …Sri Sathya Sai Baba 

  Letol 3 Izdaja 1                                                                                                                       Januar 2012                                  

V tej številki 

 Z mize Dr Jit K Aggarwala 1  

 Primeri z uporabo kombov 1 - 3 

Nasveti za zdravje 4 - 5 

 Kotiček za odgovore 5 - 6 

 Božanske besede Mojstra zdravilca 6 

 Obvestila 6 

Z Mize Dr Jit K Aggarwala 

Dragi zdravilci 

Večina  že veste, da nekateri prejšnji zdravilci vibrionike uporabljajo strojček (Sai Ram Healing Vibration 
Potentiser - SRHVP) in kartice namesto novejše škatle kombov (108CC box). Ta novi sistem vibracijskega 
zdravljenja smo ustvarili s Swamijevim blagoslovom pred okoli 4 leti, ko smo ugotovili, da je uporaba strojčka 
počasna in nerodna za zdravljenje mnogih bolnikov, ki so napolnili vibracijske klinike in tabore. Kombinirali smo 
zdravila, ki jih uporabljamo za podobne bolezni in znake in tako ustvarili skupino 108 pripravljenih kombov, ki 
pokriva skoraj vse vrste človeških bolezni (tudi za rastline in živali). Verjetno se čudite, kako lahko eno zdravilo 
deluje za toliko različnih problemov. Na primer CC21.2 zdravi vse kožne infekcije od aken do Vitiliga. Ta 
zdravila so v sozvočju z zdravljeno boleznijo, druge vibracije pa gredo skozi bolnikovo telo brez škode. 108 
splošnih kombov je čudovito darilo našega  Bhagawana, ki nam omogoča lažje in hitrejše zdravljenje bolnikov, 
obenem pa je to veliko lažji sistem za  poučevanje. Če ste kdo izmed zgodnjih zdravilcev in želite imeti škatlo 
108CC, se nam javite. Če aktivno uporabljate škatlo 108CC in želite napredovati v sistem SRHVP, lahko pri 
nas dobite navodila za nadaljevalni tečaj vibrionike. Aktivnim zdravilcem vedno radi pomagamo pri njihovi sevi. 

Zdi se, da je malo zmešnjave zaradi novih naslovov nekaterih izmed 108 splošnih kombov. V novejši knjigi 
(izdaja 2011), ostajajo številke kombov enake, dodali pa smo še nekaj novih bolezni, ki jih lahko z njimi 
zdravimo. Samo naslove nekaterih kombov smo spremenili, kjer prejšnje ime ni več primerno opisovalo 
kombo. Če imate kak dvom, poglejte v seznam (index) in se prepričajte, da predpisujete pravilni kombo  za 
zdravljenje bolezni. 

Ob času božiča in novega leta so našo pisarno oblegali zdravilci, ki so želeli novo škatlo. Naj vas spomnim, da 
vam ni potrebno kupovati nove škatle. Prinesite s seboj svojo škatlo, ko pridete prihodnjič v  Prashanti in jo 
dopolnite iz naše škatle (Master Box), ki smo jo odnesli na Babov Mahasamadhi (grob) za Njegov blagoslov. 
Dobite lahko tudi novo knjigo 108CC (izdaja 2011), ko pridete dopolnit vašo škatlo.  

Ob začetku tega novega leta so vibracije v Prashanti Nilayamu čudovite in čutimo Swamijevo prisotnost in 
energijo ljubezni kakor vedno. Odločimo se, da nadaljujemo Swamijevo delo z novim navdušenjem in 
brezpogojno ljubeznijo tudi v tem letu in še mnoga leta naprej. Vsem skupaj vam želim srečno 2012, polno 
ljubezni in seve! 

Služimo Sai-ju z ljubeznijo, 
Jit Aggarwal 

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

1. Izguba spomina, pomanjkanje energije, bolečina v kolenu 01423J…India 

46-letna ženska je potožila o stalni utrujenosti, izgubi spomina in bolečini v kolenu. Dali so ji: 
CC12.1 Adult tonic…TDS 

Po enem mesecu je sporočila, da je lahko neutrudno delala ves dan, ni imela bolečine v kolenu in njen spomin 
se je izboljšal. Naslednjih 15 dni je jemala zdravilo BD in zdaj  OD. 

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

2. Ishemična bolezen srca 00600J...India 

Moški 61 let, ki je imel težave s srcem od leta 2001, je imel kap leta 2006 in 2009. Prišel je k zdravilcu, ker je 
pred kratkim v presledkih doživljal omotico, nezavest in praznino v možganih, zadnja dva dni pa so se znaki 
poslabšali. Bil je pri kardiologu in nevrologu, imel je slikanje MRI, izvidi pa bi bili znani čez nekaj dni. Začasno 
mu je zdravilec dal naslednji kombo:  
CC3.5 Arteriosclerosis + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.7 Vertigo…6TD 

Rezultati pregledov v bolnišnici so pokazali srčno kap iz preteklosti in zoženje karotidnih arterij, ki hranijo 
možgane, 77% zoženje na levi strani in 48% na desni strani. Svetovali so mu takojšnjo operacijo. Bolnik je imel 
popolno zaupanje v Swamija, redno je jemal kombo in se počutil mnogo bolje. Njegova družina ni bila 
pripravljena sprejeti rizika in je bolnika pripravljala za odhod v Bombay na operacijo. Ponoči pred odhodom je 
prišel Swami v njegove sanje in mu povedal, naj ga ne skrbi in naj ne gre na operacijo. Zato se je bolnik 
odločil, da bo jemal kombe, ki mu jih je dal zdravilec in je odpovedal operacijo. Po Swamijevi    

Zdravilci, ki uporabljajo strojček ( Sai Ram Potentiser), naj dajo naslednje: BR5 Heart + BR18 Circulation + 
SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + SM15 Circulation + SR265 Aconite (200C) + SR271 
Arnica (30C) + SR273 Aurum Met + SR383 Cuprum Met (30C) + SR413 Sumbul (200C) + SR415 Terebin 
(200C) + SR495 Heart + SR546 Baryta Carb. 

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

3. Izguba sluha in kap 01423J…India 

76 – letna ženska je imela možgansko kap pred enim letom. Posledica je bila izguba sluha v desnem 
ušesu, v levem pa je neprestano slišala moteč zvok. Zdravnik specialist je rekel, da je nastalo 
neravnovesje in ne morejo pomagati. Zdravilec ji je dal naslednji kombo:  
CC5.2 Deafness + CC5.3 Meniere’s disease + CC18.4 Paralysis…TDS 

Po dveh tednih se je pojavil šibek sluh v desnem ušesu. Po dveh mesecih je lahko zopet dobro slišala. 
Tudi zvok v levem ušesu je prenehal. Zdravilo še jemlje…BD. 

S strojčkom lahko damo: NM51 Earache + NM77 Ear Nerve + OM10 Ear + BR19 Ear + SM19 Ears + 
SR375 Chinin Sulph (30C) + SR380 Colchicum + SR415 Terebin (30C) + SR471 CN8: Auditory + 
SR490 Eustachian Tube. 

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

4. Diabetes Mellitus tip 2 27    86…Rusija 

58-letna ženska je imela diabetes tipa 2 že 9 let. Bila je čustvena debela ženska v slabem zdravstvenem 
stanju z veliko stresa in malo energije. Jemala je alopatska zdravila za diabetes -  Byetta in Glucovance. 
Njena raven sladkorja v krvi je bila 10 enot, normalno pa je 5.5 enot. 

Dali so ji #1) CC12.1 Adult tonic + CC15.4 Eating disorders + CC18.1 Brain disabilities...TDS. 

 #2) CC6.3 Diabetes…TDS.  

V dveh tednih je imela veliko več energije. Raven sladkorja se je malo znižala. V naslednjih 10 dneh je sladkor 
še padel za 9 enot.  

#2) so zamenjali  z naslednjim kombom, ki so ga naredili v strojčku ‘Sai Ram Potentiser’: 
#3) SM17 Diabetes + SM4 Stabilising + SM39 Tension…OD  prvi teden, potem TDS. 
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 Po še enem tednu se je raven sladkorja zmanjšala na normalnih 5.5 enot in bolnica je začela zmanjševati 
alopatsko dozo. Nadaljnjih informacij ni, ker se je bolnica vrnila v svojo domačo deželo. Zdravilci upajo, da bo 
bolnica ozdravila diabetes in začela novo življenje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Zdravilci s strojčkom ‘Sai Ram Potentiser’ bi lahko dali:  tonik: NM63 Back-up + NM75 Debility; za 
motnje v prehrani: BR9 Digestion + SR280 Calc Carb (30C) + SR319 Thyroid Gland + SR341 Alfalfa 
+ SR498 Hypothalamus + SR530 Stomach + SR572 Obesity;  stres: NM6 Calming + NM37 Acidity + 
BR2 Blood Sugar + BR4 Fear + BR6 Hysteria + BR7 Stress + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine 
Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SM39 Tension;  
diabetes: NM21 KBS + NM74 Diabetes + OM8 Hypo & Hyperglycaemia + OM9 Digestive 
Psychosomatic + BR2 Blood Sugar + SM41 Uplift + SR302 Nux Vom + SR305 Pancreatin + SR319 
Thyroid Gland + SR320 Thyroidinum + SR499 Insulin + SR568 Hypothyroidism. 

Enakovreden kombo lahko nadomesti #3 zgoraj: CC6.3 + CC12.1 +CC15.1. 

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

5. Katarakta 2095...ZDA 

Duke, pes, 12 let, je imel katarakto in so mu dali naslednje zdravilo: NM47 Cataract Compound + NM48 
Vitamin Eye Comp + NM68 Cataract Comp-B…BD.  Veterinarju niso povedali, da je pes dobival vibracijska 
zdravila, zato je ob naslednjih obiskih kimal z glavo, večkrat pregledal svoje zapiske in oči psa. Katarakta 
ponavadi kaže napredujoče poslabšanje, toda Duke je videl bolje, oči niso bile več mlečne in katarakta se je 
raztapljala. 

Opomba: Enakovredni splošni kombo: CC7.2 Partial Vision. 

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

6. Vera, zaupanje, disciplina in potrpežljivost 

Ta članek je pred kratkim zapisal zdraviilec 1339…ZDA bolnici, ki je opazila, da je pozabljala jemati zdravilo in 
je ugibala zakaj. 

Razvijati in ohranjati vero, zaupanje, potrpežljivost in disciplino v tej Kali jugi je težko za vse ljudi, razen za 
najbolj razvite duše. Naš egoistični um ima močan vpliv, govori nam, da ne potrebujemo tega ali onega, 
povzroča nam dvome, skrbi, žalost, jezo ali druga negativna in obremenjujoča čustva ali pa vzvišena čustva, 
um skače nazaj in naprej od preteklosti v prihodnost in tako dalje. Vse te stvari nas nadzorujejo in zadržujejo, 
da nismo popolnoma prisotni vsak trenutek našega življenja. 

Morda vam dvomeči um govori, da vam take majhne bele sladkorne kroglice na morejo pomagati. Same po 
sebi zelo verjetno ne. Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, Bog, ki se je manifestiral v človeški obliki, je ukazal, da 
naredimo božanske zdravilne vibracije in jih damo v kroglice. Potem jih je s svojo roko prepojil s svojo Shakti, 
ki zdravi, obnavlja, dviguje in blagoslavlja na tisti ravni, ki je za vsakega bolnika potrebna. Naša naloga je, da 
mora vsak imeti zaupanje v Njega (v katerokoli božje ime ali obliko, ki nam je dragocena), zaupanje, da Bog 
ne dela napak. Karkoli se zgodi, je za naše najvišje ali največje dobro. Biti moramo potrpežljivi in se ukloniti 
Njegovi volji in zaupati, da je On vedno z nami, v vseh časih in krajih; On nas varuje, vodi, ljubi in skrbi za nas. 

Stari rek pravi: ‘Bog hrani ptice, a ne meče hrane v njihova gnezda’.  Skrbi za ptice, a za svojo hrano morajo 
delati. Tudi mi moramo delati za vse, kar si želimo – za izobrazbo, denar, da vzgojimo ljubeče otroke, za 
duhovno rast in pa vzdrževanje/obnovitev dobrega zdravja. Vse to zahteva disciplino in vztrajno potrpežljivost. 

 Kadar združimo vero in zaupanje z Disciplino, jemljemo vibracijska zdravila in čakamo s potrpežljivostjo, se 
lahko odprejo vrata za čudovite stvari. Take dogodke smo videli velikokrat; ljudje ozdravijo, v njihovem življenju 
se zgovijo dobre stvari...ker si dovolijo imeti vero in zaupanje, vadijo potrpežljivost in zavestno disciplino, da 
opravijo svojo nalogo, ki omogoča spremembo in zdravljenje. Dolžina časa je različna pri enem in drugem 
posamezniku.   

Zato umirite svoj um in si utrdite vero, zaupanje, disciplino in potrpežljivost s temi  “majhnimi belimi kroglicami” 
ter dovolite Gospodu vsega sveta, da vam da zdravljenje, svojo veliko ljubezen, ob svojem času, tako kot On 
najbolje ve, kaj je dobro za  vas.  Om Sai Ram! 

***************************************************************************************************** 
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 Nasveti za zdravje  
Naučite se sprejeti vročino, ne se je bati 

Ena izmed največjih napak v zdravstvu dandanes je vloga vročine – povišane telesne temperature. Zaradi 
nerazumevanja se mnogi starši bojijo vročine, kadar bi jo morali sprejeti in spoštovati. Vročina je  poseben in 
zapleten proces telesa. Zaigra tako kot simfonija samo takrat, kadar je potrebna, da spodbudi imunski odziv, 
uniči napadajoče organizme in pospeši obnovo zdravja.  Ameriška akademija za pediatrijo (za zdravje otrok) je 
izrazila skrb v študiji leta 2011, ker bi morali starši razumeti, da vročina sama ni nevarna za zdravega otroka. V 
resnici je koristna in glavni namen zdravljenja bi moral biti izboljšanje počutja in ne zniževanje temperature. 

Tradicionalno so vročino pravilno razumeli in spoštovali. Ljudje so vedeli, da se vročina v telesu dviguje in 
potem popusti, kakor se valovi ustavijo ob obali. Zdaj pa večina poskuša vročino takoj potlačiti, ne da bi 
razumeli njen proces, s snovmi, ki temperaturo znižujejo; to so zdravila acetaminofen, aspirin and ibuprofen. 
Na splošno imenujejo  te snovi ‘zmanjševalci ali tlačilci vročine’.  Ta sredstva lahko hitro zmanjšajo 
temperaturo, obenem pa utišajo telo, ovirajo krepitev imunskega sistema, dovolijo preživetje napadalcem in 
pogosto zelo verjetno omogočijo tudi razvoj kronične bolezni. 

Starši večkrat nepravilno uporabljajo ali dajejo ‘tlačilce vročine’ ali pa jih dajejo preveč. Petdeset odstotkov 
staršev meni, da je temperatura pri manj kot 100.4°F že vročina in 25% skrbnikov takrat da antipiretik, preden 
temperatura zares doseže stanje vročine. Še bolj zaskrbljujoče je, da 85% staršev prebuja otroka iz spanja, da 
mu dajo zdravilo. Okoli 80% pediatrov se s tem ne strinja. Fiziološko zdravljenje, ki se dogaja med spanjem, 
daleč presega željo po znižanju telesne vročine. 

Moderna medicina nas vodi vstran od telesa. Ob zdravljenju simptomov bolniki pričakujejo takojšnje rezultate. 
To še bolj drži za starše, ki jih preveč skrbi za otroke. Zdravljenje simptomov brez zdravljenja vzroka je 
podobno primeru, kakor če bi vzeli baterije iz alarma za ogenj, medtem ko hiša zgori. Pomembno je, da učimo 
starše in otroke poslušati in razumeti znake telesa, ne jih samo odstranjevati. 

Prava vročina je v ustih nad 100.4° F. Ponavadi se vročina sama omeji in traja kratek čas. Ni dokazov, da 
vročina poslabša potek bolezni ali pa povzroča dolgotrajne nevrološke zaplete. Razumeti moramo, da vročina 
sama ni bolezen, ampak samo znak neravnovesja v telesu. 

Ljudje hočemo ostati živi. To velja za vse ravni človeškega bitja. Mentalno, fizično in biološko delujemo tako, 
da podaljšujemo življenje. Ko to razumemo, lahko dojamemo, da je vročina fiziološki proces, ki ga telo 
uporablja za boj proti infekciji in tako pospešuje preživetje ali življenje. Ko napadalec (virus, bakterija itd.) 
vstopi v telo, gredo znaki v možgane – v točko hipotalamusa  ("set point"). To dvigne termostat za nekaj dni, da 
lahko ubije vsiljivca. Znaki lahko pridejo iz bakterijskih  toksinov ali pa iz odziva telesa na vsiljivca, to pomeni 
izdelavo citokinov, kemičnih mediatorjev, makrofagov in protiteles. Dvig temperature okrepi imunski sistem, ki 
stimulira vnetje, da varuje določeno področje  telesa, prepreči širjenje infekcije in začne zdravilni proces. 

Vedno se posvetujte z zdravnikom,  kadar vročina preseže 102°F ali pa traja dlje od treh dni. Pomagamo si 
lahko s hladnim obkladkom ali ledeno oblogo. K zdravniku gremo tudi, kadar vročina povzroča hudo nelagodje, 
težko dihanje, okorni vrat, krče in kadar smo negotovi. Pomembno je, da podpremo telo z dovolj vode in 
nadomestimo izgubljeno sol.   

   …L. Chimileski for http://www.naturalnews.com        

 (V vaši knjigi poiščite primerno zdravilo za vročino in ostala potrebna zdravila) 

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

IZGUBA SLUHA 

Neprijetno je, če ne slišimo dovolj, da bi se pogovarjali s prijatelji in družino. Težave s sluhom lahko pogosto 
izboljšamo. Gluhost nas lahko ovira, da zvokov sploh ne slišimo. 

Kaj povzroča izgubo sluha? Nekaj možnih vzrokov: 
 Dednost 

 Bolezni – vnetje ušesa, meningitis 

 Travma 

 Nekatera zdravila 
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 Dolgotrajna izpostavljenost močnemu hrupu 

 Staranje 

Poznamo dve glavni vrsti izgube sluha. Ena nastane, kadar si poškodujemo notranje uho ali slušni živec. Ta tip 
izgube je trajen. Druga vrsta nastopi, kadar slušni valovi ne morejo doseči notranjega ušesa. Povzročijo ga 
lahko ušesni vosek, tekočina ali pa poškodovani ušesni bobnič. Če jih ne zdravimo, se slušne težave 
poslabšajo. Če imamo težave s sluhom, lahko dobimo pomoč. Načini zdravljenja so naslednji: slušni 
pripomočki, vstavitev kohlee (polžek), posebna vadba, nekaj zdravil in operacije 

 …NIH: National Institute on Deafness and Other Communication Disorders- Narodni inštitut za gluhost in 
druge motnje komunikacije 

(Poglejte v knjigo 108 kombov v skupini 5 ‘Ušesa’ ali knjigo o vibrioniki 2004 - SRHVP 3.5) 

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

BOLEZNI PROSTATE 

Prostata je žleza. Pomaga izdelovati tekočino, ki vsebuje semenčice - spermo. Prostata obkroža cevko, ki 
odnaša urin iz mehurja in ven iz telesa. Prostata mladega moškega je velika kot oreh. Z leti počasi raste večja. 
Če postane prevelika, lahko povzroča težave. Te so pogoste po 50. letu. Starejši ko je moški, tem bolj je 
verjetna težava s prostato. 

Nekaj splošnih problemov: 
Prostatitis - infekcija, pogosto jo povzroča bakterija 

Benigna prostatična hiperplazija ali BPH – povečana prostata, ki lahko povzroči kapljice po uriniranju ali 
pogosto potrebo po odvajanju, še posebej ponoči 

Rak prostate – pogosta oblika raka, ki se uspešno zdravi, če ga hitro odkrijemo 

…National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases-Narodni inštitut za diabetes in prebavne 
ter ledvične bolezni 

(Poglejte v knjigo 108 splošnih kombov v skupini 14 ‘Male organs-moški organi’ ali v knjigo o vibrioniki 2004 - 
SRHVP 3.14) 

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

 Kotiček za odgovore 

1. Vprašanje: Če pride bolnik z artritisom, ali mu dam CC20.3 ali pa bi moral razmisliti še o drugih kombih? 

Odgovor: Kadar pride bolnik z artritisom, tudi če ga je določil zdravnik, je dobro začeti zdravljenje s  
CC20.1, ali CC20.2, če ima močne bolečine. Če nobeden teh dveh kombov ne pomaga, damo CC20.3. Če 
tudi to ne pomaga bolniku, potem dodamo CC20.4,  ki vključuje mišice in oporna tkiva, na katere je lahko 
vplivalo artritično stanje. 

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

2. Vpršanje: Kateri kombo deluje za nizek hemoglobin? Mnoge ženske imajo ta problem. 

Odgovor:  Anemijo ali nizek hamoglobin zdravimo s CC3.1 Heart tonic, vendar pa moramo najti vzrok 
anemije, na primer pri ženskah močne menstruacije. V takem primeru damo CC8.7 Menses heavy, ki tudi 
zdravi ta problem. Če primanjkuje železa, potem dodamo CC4.2 Liver tonic h kombu CC3.1. 

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

3. Vprašanje: Med zdravljenjem kroničnega problema je bolnik dobil gripo. Ali naj ustavim zdravljenje 
kroničnega problema, medtem ko zdravim to akutno stanje? 

Odgovor: Ni stalnega pravila za tako situacijo. Zdravilec se mora pametno odločiti. Na primer, če bolnika 
zdravimo za raka in dobi prehlad, nadaljujemo z zdravili za raka, ker je tako bolje. Podobno velja za 
zdravljenje artritisa, če bolnik dobi gripo. Vendar pa ni nič narobe, če prekinemo kombo za arthritis za nekaj 
dni, medtem ko bolnik jemlje CC9.2 za gripo. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. Vprašanje: Ali lahko zmešam zdravila iz različnih Narayani skupin? Ali je kakšno pravilo za kombinacije 
vibracij? 

Odgovor: Mešate lahko katerokoli zdravilo ali mešanico z drugim zdravilom ali kombom. Edino pravilo je 
kombinacija vibracij, ki čimprej pomagajo bolniku. Kadar povezujete eno zdravilo ali mešanico z drugimi, 
zaobjamete vse oblike in znake bolezni. Na primer prehlad lahko spremljajo vročina, težka glava, zamašen 
nos, boleče grlo, kašelj ali prebavne težave in vse te znake poskusimo zaobjeti v kombo: NM11 Cold + 
NM18 General Fever + SM35 Sinus + SM40 Throat + NM8 Chest + NM80 Gastro. Za akutne znake dajte 
kombo 6TD za 1-2 dni, potem zmanjšajte na TDS. 

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

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









Božanske besede  Mojstra zdravilca 

“Če je človek danes pod vplivom žalosti in bridkosti, je zato odgovoren njegov razum. Sreča in žalost, 
prijetne in neprijetne stvari ter čutni užitki, ki jih človek doživlja, prihajajo iz njegovega razuma. Vse te 
stvari nas mučijo, ker je razum poln občutkov dvojnosti. Kadar svoj razum naučimo videti enost vsega 
stvarstva, ne bo nobenih nepravilnosti. Vse v življenju bi morali  sprejemati  z nasmehom. V tem 
dvojnem svetu je naravno, da se menjavata dobiček in izguba.  Temu se ne moremo izogniti. Ne bi 
smeli obupovati, kadar se soočamo z nesrečo niti se preveč veseliti, ko se nam smeji sreča. Nesreča je 
kamen za en korak proti večni blaženosti.”                   

…Sathya Sai Baba, ‘Thought for the Day’ Prashanti Nilayam 

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

“Ne ocenjujte drugih po tem, ali si zaslužijo vašo pomoč. Pozanimajte se, ali so nesrečni, to je dovolj 
dokazila.  Ne glejte, kako se obnašajo do drugih ljudi; prav gotovo se lahko spremenijo ljubeznijo.  
Seva je za vas pomebna kakor zaobljuba, Sadhana, duhovna pot.  To je kakor sam dih.  Konča se samo 
takrat, ko vas zapusti dih.”                                      

 …Sathya Sai Baba, Divine Discourse, Feb 19, 1970 

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

Dokaz o dežju je mokrota tal. Tako je dokaz resnične predanosti v mirnem razumu, ki ga je aspirant 
uspel ustvariti; to je mir, ki ga varuje pred neuspehom in ga ohranja mirnega ob izgubi in žalitvi. 

                                                                                …Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol 5, p308 

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

Obvestila  
Delavnica v pripravi 

 Poljska 24-25 Marec v Wroclawu – Delavnica za nove interesente (new JVPs). Pokličite Dariusz Hebisz na 
071349 5010 ali po emailu d_hebisz@hdp.com.pl.     

 Vsi učitelji:  Če pripravljate delavnico, pošljite  podatke na editor@vibrionics.org 

***************************************************************************************************** 
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POZOR: Kadar spremenite svoj e-mail naslov, nas prosim čimprej obvestite na news@vibrionics.org . 
Prosimo, da to informacijo delite z drugimi zdravilci vibrionike.  

Zdravilci, naše novice lahko pošljete svojim bolnikom. Če imajo vprašanja ali želijo razskave, jih morajo 
poslati vam. Hvala za sodelovanje.  

Naša internetna  stran je www.vibrionics.org  

Da vstopite v portal za zdravilce, potrebujete vašo vibracijsko registracijsko številko. 

Om Sai Ram 

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