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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 
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Z Mize Dr Jit K Aggarwala 

Dragi zdravilci 

Z veseljem spremljamo navdušenje ljudi, ki sprejemajo vibracijske tečaje. Prejšnji mesec so naši učitelji iz 
Indije izvedli dve AVP delavnici v Nagpurju in Jabalpurju. V obeh je bilo po 18 novih udeležencev in ti študentje 
so se odlično odzvali. Vsem nedavnim zdravilcem Sai Vibrionike želimo uspešno delo na tej novi poti služenja! 

Pred kratkim so imeli v Londonu delavnico za 8 starejših zdravilcev (A senior vibrionics practitioner (SVP) 
workshop). Imeli so tako dobre rezultate, da so hoteli postati SVP samo po enem letu delovanja kot začetniki 
(Junior VP). Vsi so imeli odlične ocene (91-98%) in so se odločili, da bodo delali še več seve! V Londonu bo ta 
mesec še ena delavnica za začetnike (JVPs). Izvajala jo bo naša upokojena učiteljica. Sevo z vibrioniko izvaja 
ves čas z odličnimi izidi. Prejšnji teden se je vrnila iz zdravilskega tabora v Sierra Leone, kjer je zdravila 
306 bolnikov v 7 dneh in poučevala 4 osebe, da so postale JVP. 

Vsem starejšim zdravilcem s primernimi izkušnjami svetujemo, da razmislijo o udeležbi na tečaju za učitelje in 
tako bodo lahko prirejali delavnice in osvežilne tečaje v svojih deželah. Prav tako so vsi začetniki dobrodošli, 
da se prijavijo v tečaj za starejše zdravilce.  

Ob številnih priložnostih sem dobival navodila in nasvete o Vibrioniki naravnost od Swamija. To so bili 
nepozabni časi! V intervjuju 19 januarja 2005 sem rekel Swamiju: ‘S Tvojo milostjo ozdravimo celo raka in 
AIDS’.  Swami je odgovoril: ‘Kadar zdravite z ljubeznijo, vsi ozdravijo’. To me spominja še na drugi intervju 
skoraj deset let prej, ko sem opravil zdravljenje okoli  2,000 - 3,000 bolnikov. 

Nekega dne sem vzel na daršan svoj zvezek zapisov in sem takoj dobil intervju. Bil sem navdušen, ker sem 
hotel Swamiju povedati, da je ta terapija tako čudovita in vsi bolniki se počutijo bolje po Njegovi milosti. V sobi 
je bilo več ljudi in zvezek je bil na tleh poleg mene. Intervju se je bližal koncu, jaz pa nisem imel priložnosti 
povedati Swamiju o bolnikih. Moje navdušenje se je hitro spreminjalo v razočaranje. V tistem trenutku je 
Swami vprašal: ‘Aggarwala, kaj je v tistem zvezku?’ Lahko si predstavljate moje veselje, ko sem skočil in 
Swamiju pokazal zvezek. Odpiral sem strani in v radostnem tonu rekel: ‘Swami, poglej – vsi tile bolniki so 
ozdraveli s pomočjo tega čudovitega sistema vibrionike’. Swami je bil videti zelo vesel in me je pohvalil z 
velikim nasmeškom na Svojem obrazu: ‘Opravljaš zelo dobro delo. Vem, da se vsi tvoji bolniki počutijo bolje, 
ampak ne zaradi tvojih zdravil! Jaz zdravim tvoje bolnike’. Ta stavek je bil zame hud udarec in jasno se 
spominjam svoje misli v tistem trenutku: ‘Dovoli mi, da hitro zbežim iz tega prostora!’ Naš vsevedni, vsevidni 
Swami je videl, kako se je pokazal moj ego in z enim udarcem ga je poslal nazaj na tla. Tistega dne sem dobil 
veliko lekcijo – spoznal sem, kako občutljiv (subtle) je ego, da lahko stopi v glavo, ne da bi se ga človek 
zavedal.  

http://vibrionics.org/jvibro/
http://vibrionics.org/jvibro/
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Ob spominu na te dogodke zdravimo naše bolnike z ljubeznijo, ker je LJUBEZEN najpomembnejši del 
zdravljenja. Ljubezen je vsemogočna. Ne pozna meja in zato lahko opravi čudežne ozdravitve! Mnogo takih 
‘ozdravitev z ljubeznijo’ imamo tudi zapisanih. In pred vsako priložnostjo zdravljenja prosimo Swamija, da 
odstrani vsako sled ega iz našega razuma, ker je On edini, ki lahko ozdravi naše bolnike. Mi smo samo orodje, 
On je edini Zdravnik.  

Služimo  Saiju z ljubeznijo 
Jit Aggarwal 

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

 Primeri Uporabe Kombov 

1. Diabetes 2640…India       

Zdravniku, 67 let, ki je delal v ESIS bolnišnici, so svetovali operacijo za katarakto. Vendar pa njegov krvni 
sladkor ni bil na primerni ravni kljub temu, da je jemal inzulin že dalj časa. Ker je bila operacija nujna, je prosil 
za pomoč in so mu dali to kombinacijo: 
CC6.3 Diabetes…BD 

Poklical je že po enem tednu, da je imel operacijo in je bil srečen, da je raven njegovega sladkorja padla. 
Potem so mu dali: CC12.1 Adult tonic…TDS 

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

2. Angiom pri otroku 2640...India 

Štirimesečnega dojenčka so prinesli na zdravljenje velikega tumorja, ki ga zdravniki niso upali zdraviti. Ker je 
bil otrok zelo slaboten, ga niso mogli operirati pred enim letom starosti. Otrok je imel vročino, prehlad in kašelj, 
ko so ga prinesli k zdravilcu, ki je tudi alopatski družinski zdravnik. Otroku so dali naslednji kombo: 
#1. CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic + NM6 Calming:  2 
piluli raztopiti v pol skodelice vode (prekuhane in ohlajene)…TDS.  

Zdravilec je dal prvo dozo.  Družini so svetovali, da do devetega meseca daje zdravilo v vodi. Potem so mu 
dali kroglice kar v usta.  

Ko so se končale akutne težave, so mu dali naslednji kombo: 
#2. NM6 Calming + NM27 Skin + NM113 Inflammation + SR293 Gunpowder + SR528 Skin + SR576 
Tumours…BD 

Po šestih mesecih je tumor izginil in se je zlil s kožo. To je lep in izreden primer. Otrok je zdaj star 30 mesecev 
in zdrav. Na koži je ostalo le nekaj pigmenta. Še naprej mu dajejo to kombinacijo. 

                                                        

                                  Po 6 mesecih zdravljenja                                               Po  2 letih zdravljenja 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3. Žolčni kamni 2804…India 

Moški 55 let je imel več let bolečine v trebuhu. Zdravnik mu je svetoval sonografijo trebuha. Ta pregled je 
pokazal povečan žolčnik z odebeljeno steno zaradi vnetja, ki so ga povzročili žolčni kamni ob vratu žolčnika. 
Svetovali so mu operacijo. Upal je, da mu lahko pomaga Sai Vibrionika. Povedal je še, da je težko in boleče 
uriniral. Dali so mu: 
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.7 Gallstones + CC4.11 Liver & Spleen + CC13.2 Kidney & 
Bladder infections + CC15.1 Mental & Emotional tonic …TDS. 

Po dveh tednih je sporočil, da sta se obe vrsti bolečin zmanjšali. Zdravilo je jemal dva meseca in potem je imel 
še eno slikanje. Tokrat je bil žolčnik delno razširjen, s tankimi in pravilnimi stenami, brez kamnov ali poškodb. 
Zdravilec je poslal dokaz - kopijo obeh slikanj. 

Po  Swamjevi milosti je to primer odličnega zdravljenja problema, ki je dandanes postal zelo pogost. 

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

4.  Slab vid 2789…India 

Osemletna deklica je imela suhe oči in zelo slab vid. Po pregledu so zdravniki izjavili, da ne morejo ničesar 
storiti za izboljšanje stanja. Ta deklica je imela visoko vročino, ko je bila stara dve leti. Takrat je izgubila vid in 
imela suhe oči: 
CC7.2 Partial Vision…TDS 

Po 6 mesecih jemanja komba so bile oči deklice zopet vlažne in je normalno videla. Zdravilo še jemlje, da se 
ne bi težava ponovila.    

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

5.  Akne 2799…Velika Britanija 

Moški 21 let je prišel k zdravilcu, ker je imel akne že 5 let. Pokrivale so ves njegov obraz in hrbet. Dali so mu: 
NM2 Blood + NM6 Calming + NM36 War + NM37 Acidity + NM61 Acne + SR293 Gunpowder + SR309 
Pulsatilla 30C + SR329 Crab Apple + SR342 Antim Crud + Echinacea (30C) from homoeopathic 
store…TDS  

Po dveh tednih je bilo stanje 50% bolje. Še naprej je jemal zdravila. Po dveh mesecih so akne izginile, 
zdravilec pa mu je svetoval, da jemlje kombo še 6 mesecev z manjšo dozo, da ne bi prišlo do ponovitve. 
Težava se ni nikoli več ponovila..  

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

6. Čustveni stres in napetost 0437…India 

Osebnost 49-letnega mizarja se je spremenila od dobrega in discipliniranega delavca v zaskrbljenega in 
motenega človeka, ki ni mogel več opravljati svojega dela. Zdravilcu je razložil, da je po kratki bolezni umrl 
njegov starejši brat. Tako je poleg svoje družine skrbel še za bratovo in je imel finančne težave. Poleg vsega 
tega se je vsako noč en mesec v njegovih sanjah pojavljal brat, stal ob njegovi postelji in obupano jokal. To ga 
je prebudilo in potem se ni več upal zaspati. Postal je mentalna in čustvena razvalina in njegovo zdravje je 
propadalo. Dali so mu: 
NM6 Calming + NM28 Sleep + NM83 Grief + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SM41 
Uplift…TDS 

Dali so mu tudi vibuti z vodo pred spanjem in mu naročili, da ima ob postelji sliko Sai Babe, ker je bil Njegov 
slednik. Kmalu se je brat nehal pojavljati v njegovih sanjah in moški se je postopoma počutil bolje. Po enem 
mesecu je bil zopet normalen. 

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

7. Anti-kemoterapija in rak 2494…Italija 

Ta zdravilec je poslal pomembno informacijo za tiste zdravilce, ki imajo Sai Ram strojček. Odkril je, da lahko 
dobimo hitrejše rezultate v dveh primerih: 
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Anti-kemo primeri. Da odstranimo stranske učinke kemoterapije, damo SR559 Anti Chemotherapy v dveh 
potencah po naslednjem redu: 
SR559 Anti Chemotherapy (60C & 1M)…1 doza na 10 minut  2 uri, potem vsako uro do konca dneva. 
Naslednji dan 6TD in potem TDS  do naslednje kemoterapije. Zopet ponovimo po gornjem navodilu, to je 1 
doza na 10 minut...Za  60C potenco nastavimo število 371. 

Primeri raka.  SR522 Pituitary Anterior + SR523 Pituitary Posterior dodamo kombu za raka: CC2.1 + CC2.3. 
Dobro je še dodati zdravilo za čiščenje krvi SR272 Arsen Alb (200C). 

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

 Nasveti za zdravje  
Seznam hrane z veliko soli 

    
Telo potrebuje sol (sodo) za pravilno delovanje, a preveč soli poveča nevarnost za 
kap, srčni napad, visoki krvni pritisk in bolezni ledvic. Klinika Mayo iz ZDA pravi, da 
zdravi odrasli ljudje ne potrebujejo več kot 2300 mg soli na dan. Tisti, ki imajo visoki 
krvni pritisk, bolezen ledvic ali pa nevarnost srčnih težav, bi morali uporabljati le 1500 
mg soli ali pa manj dnevno. 

HITRA HRANA 

‘Fast food’ restavracije ponujajo hitre in dokaj poceni obroke in prigrizke. Ta ugodnost ima ceno -- mnoge 
sestavine vsebujejo visoke ravni soli. Ena jabolčna pita iz restavracije s hitro prehrano ima 400 mg soli, po 
podatkih univerze Colorado State University Extension, iz ZDA.  

ZAČIMBE IN POLIVKE 

Uporaba polivk in namazov lahko spremeni hrano z malo soli do visoke vsebnosti, ki močno poviša uporabo 
soli. Klinika Mayo svetuje vsem, ki želijo zmanjšati vnos soli, da zmanjšajo začimbe, omake in druge dodatke. 
Kečap, gorčica, sojina omaka, solatni prelivi in omake vsebujejo sol. Sojina omaka ima skoraj pol 
priporočenega dnevnega vnosa z 1029 mg soli v veliki žlici  omake ( po podatkih Colorado State University 
Extension.) Kečap ima 156 mg soli v jušni žlici omake. To predstavlja več kot 10% dnevnega vnosa za tiste, ki 
so se odločili za vnos samo 1500 mg dnevno. 

PEČENA HRANA 

Poleg visokih ravni maščobe in sladkorja imajo nekatere vrste pečene hrane veliko soli. Univerza Washington 
University St. Louis objavlja, da ima krof (3.5 oz) 500 mg soli, kar je več kor  20% priporočenega dnevnega 
vnosa. Enaka količina kruha vsebuje 300 do 500 mg soli, kar je odvisno od sestavin in načina priprave. Druga 
pečena hrana z veliko soli so še keksi, mafini, skorja pite in sladko pecivo. 

KONZERVIRANA HRANA 

Konzerve vsebujejo sol, ki ohranja zelenjavo in preprečuje hiter propad. Sol daje tudi okus konzervirani hrani. 
Taka hrana so konzervirani fižol, vložena zelenjava in kislo zelje (sauerkraut). Univerza Colorado State 
University Extension poroča, da ena skodelica konzervirane koruze vsebuje 384 mg soli. Sveža in zmrznjena 
koruza pa ima manj kot  10 mg soli za en obrok. 

SIR 

Ustanova Oklahoma Cooperative Extension razlaga, da procesirani siri vsebujejo disodium fosfat, ki povečuje 
vsebnost soli. Tudi sirni namazi imajo veliko soli. Siri z veliko soli so čedar, parmezan in ameriški ali pakirani 
siri. Okoli ena unča ameriškega sira ima 406 mg soli (pravi Colorado State University Extension). Manj soli pa 
imajo kremni sir, švicarski sir in mocarela. 

SOLJENI PRIGRIZKI 

Nekateri prigrizki imajo sol za boljši okus, zato je bolje, da zmanjšamo uporabo soljenih prigrizkov. Soljeni 
oreški, precte in razni čipsi dodajajo sol k naši dnevni prehrani. Že dve precti imata 490 mg  soli, po podatkih 
Rice University   …Leigh Zaykoski 



5 

Napotki v ZDA 

 MayoClinic.com:Kako nadzorujemo navade v uporabi soli 

 Colorado State University Extension: Sol v prehrani 
 Washington University St. Louis: Ravni soli v splošni hrani 
 Palo Alto Medical Foundation: Hrana z veliko soli 
 Oklahoma Cooperative Extension: Dietna sol in soda 
 Rice University: Sol in  ultrasposoben atlet 

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

Dnevno pitje čaja zmanjšuje ravni trigliceridov, zmanjša nevarnost srčnih bolezni 

Ljudje, ki se zavedajo pomena zdravja, poznajo namen pitja čaja že desetletja in izbirajo pijačo prijetnega 
okusa namesto sladkih brezalkoholnih pijač, da preprečujejo presnovna neravnovesja kot je diabetes. Pred 
kratkim so ugotovili, da brezalkoholne pijače povečajo nevarnost nekaterih kroničnih stanj zaradi velike 
vsebnosti kisline, ki lahko moti celični metabolizem, ker jim jemlje dragocene minerale, kakor sta kalcij in 
magnezij. 

Raziskovalci iz ZDA in Škotske so objavili podrobnosti študije iz revije Preventivna medicina. Ta študija 
ugotavlja, da tri skodelice črnega čaja dnevno lahko zmanjšajo nevarne trigliceride za 36% in vrednost LDL do 
HDL holesterola za 17 odstotkov in s tem pomembno izboljšajo srčnožilno zdravje. Avtorji te študije so zapisali: 
"Zmerno pitje črnega čaja izboljša ravni neodvisnih nevarnih dejavnikov za srčnožilne bolezni in 
antioksidativno obrambo v plazmi." 

Pretekle študije so opozorile na veliko dobrih lastnosti pitja manj fermentiranega zelenega in belega čaja, ker 
njihova visoka vsebnost antioksidantov znižuje nevarnost raka, demence in srčne bolezni. Čeprav so avtorji 
posebej raziskovali vpliv črnega čaja na človeško zdravje, ne imenujejo posebnih mehanizmov 
delovanja črnega čaja, zato je verjetno, da vse tri vrste čaja (črni, zeleni in beli) kažejo enake pozitivne 
učinke na zmanjšanje nevarnosti srčnih bolezni. 

Raziskovalci so zbrali 87 udeležencev v starosti od 25 do 60 let za izvedbo raziskave. Vsak je dobil nalogo, da 
vsak dan spije tri skodelice črnega čaja ali pa topple vode v času 12 tednov. Znanstveniki so ugotovili, da je 
pitje črnega čaja znižalo ravni krvnega sladkorja za 18.4 odstotka in 36 odstotkov ravni trigliceridov. Visoki 
krvni sladkor in preveč maščob v krvi poznamo kot glavna dejavnika za povečano nevarnost srčne bolezni in 
za več hudih kroničnih bolezni. 

Raziskovalna skupina je zaključila:  "Visoke ravni polifenolov, vključno z arubigini in aflavini v čaju lahko ščitijo 
celice in tkiva pred oksidativno poškodbo, ker odstranjujejo proste radikale brez kisika. Tako postanejo fenoli v 
čaju aktivni antioksidanti v prebavnem sistemu in drugih tkivih." Rezultati pitja treh skodelic čaja vsak dan so 
pomembni, ker v precejšnji meri ščitijo pred srčnožilnimi boleznimi. Zagotovite si sveži čaj (hladen ali topel) in 
ne uporabljajte pakiranih ali procesiranih vrst, ki imajo kemične dodatke.         …John Phillip 

Viri za ta članek iz revije Natural News so: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743511004877  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22198621 
http://www.nutraingredients.com 

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

 Kotiček za odgovore 

1. Vprašanje: Ena izmed mojih pacientk gre v Sai Babov ašram v Indiji. Kaj ji lahko dam, da tam ne bi dobila 
malarije? 

Odgovor: Dajte ji CC9.3...OD, naj vzame zvečer tri dni pred odhodom, 3TW medtem ko živi na področju 
komarjev in še tri dni po povratku. Če imate Sai Ram Potentiser strojček, ji dajte: NM116 Malaria  Extra 
Strength + SR261 Nat Mur (CM) + SR263 Nat Sulph (CM) namesto CC9.3. 

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

http://www.mayoclinic.com/health/sodium/NU00284/NSECTIONGROUP=2
http://www.ext.colostate.edu/pubs/foodnut/09354.html
http://oto2.wustl.edu/men/sodium.htm
http://www.pamf.org/heartfailure/lifestyle/diet/foods.html
http://pods.dasnr.okstate.edu/docushare/dsweb/Get/Document-2394/T-3142.pdf
http://www.rice.edu/~jenky/sports/salt.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743511004877
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22198621
http://www.nutraingredients.com/Research/Black-tea-shows-heart-health-benefits-RCT-data/
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2. Vprašanje: Prosim za vaš nasvet o učinkovitosti Sai Vibrionike za dokončno bolne bolnike z rakom.  

Odgovor: Imamo primere raka, ki so popolnoma ozdraveli in takšne, ki niso. Občutek ljubezni, ki ga daje 
zdravilec bolniku, zaupanje in vera v Boga so sami v sebi zdravilna vibracija. Poleg tega je pomembno, da 
ima bolnik zaupajoče srce, odločnost za življenje in se zna vsak dan osredotočati na bivanje v sedanjosti; 
ne obžaluje preteklosti in ne skrbi za prihodnost, v takih primerih se zgodijo čudeži. 

Prvi primer naših zdravilcev je bil možganski tumor, ob katerem so zdravniki obupali. Bolniku so prisodili 
samo še dva meseca življenja. Zdravilka je bila šokirana, da mora zdraviti tako resen primer, saj je šele 
pred kratkim opravila tečaj. Šla je obiskat bolnika na njegov dom. Rekla mu je, da se ne sme vdati, naj 
zaupa Bogu in jemlje vibracijska zdravila, naj uživa zdravo hrano in bo ozdravel. Tudi ona je kasneje jokala, 
ko ji je bolnikova družina sporočila, da se bolniku stanje izboljšuje.  

Zelo pomembno je, da bolnik verjame, da lahko upa na ozdravitev. Baba pravi:  ‘Vse bolezni se začnejo v 
glavi’, zato vedno spodbujajte bolnike, da zagotovijo v svojem razumu, da je vibrionika božansko zdravilo. 
Bolnik si lahko vizualizira, da se sladkorne kroglice borijo proti njegovi resni bolezni. Premagati morajo svoje 
prepričanje, da so dokončno zboleli in kmalu lahko zopet postanejo zdravi in močni. 

Če pa bolniku iz kateregakoli vzroka ne moremo pomagati in se pripravlja na smrt, potem je najboljše 
zdravilo SR272 Arsen Alb (CM) ALI CC15.1 Mental & Emotional tonic za tiste zdravilce brez strojčka 
Sai Ram Potentiser. To zdravilo zagotavlja mir in olajšanje v zadnjih trenutkih življenja. Jemati bi ga morali 
BD in raztopiti kroglice v vodi, ker je ta način učinkovitejši; doza je 5 ml vode, ki jo držimo pod jezikom eno 
minuto, preden jo pogoltnemo. 

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

3. Vprašanje: Kaj lahko damo, da preprečimo sončni udar v hudi vročini? 

Odgovor: Kombo proti sončarici ali slabemu počutju v vročem vremenu je CC21.3 Skin allergies. 
Vzamemo ga 3TW za preprečitev ali OD v najbolj vročem času, ko je zelo težko prenašati vročino. 
Uporabniki Sai Ram strojčka lahko naredijo: NM6 Calming + NM34 Water Balance + NM63 Back-up + 
SR270 Apis Mel + SR298 Lachesis + SR309 Pulsatilla (30C) + SR317 Sulphur (30C). Pomembno je, da 
imamo pokrito glavo, kadar hodimo zunaj na vročini. Ko telo oddaja vročino, se znojimo, to je naravni način 
ohlajevanja telesa. Ob vročem vremenu moramo piti veliko vode. Če pijemo ohlajeno vodo, nas ohladi 
samo začasno. Ledena voda pošlje telesu napačen signal, da je mrzlo; zato telo odbrži vročino. Ko odteče 
hladna tekočina iz želodca v okoli 30 minutah, se počutimo še bolj vroče kot prej! 

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

4. Vprašanje: Že tri do štiri mesece imam težave s hripavostjo in slabim glasom. Diagnoza je utrujenost 
glasilk in zdravnik svetuje popolno tišino. Jemal sem  CC19.7 + CC12.1, a ni pomagalo. Kaj naj storim?   

Odgovor: Škoda, da vam CC19.7 ne pomaga. Seveda je pomemben zdravnikov nasvet, da ne govorite, 
kolikor se le da. Vedeti pa moramo, da je vaša težava lahko povezana z napetostjo, stresom, žalostjo ali 
skrbmi, čeprav se jih ne zavedamo. Zato predlagam, da en mesec jemljete CC19.7 + CC15.1…TDS in tudi 
molite za  Swamijevo pomoč.  

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









Božanske besede  Mojstra zdravilca 

"Puščam vam sporočilo, da o njem razmišljate, to je Ljubezen (Prema - pure love). Ljubezen je Bog, 
Bog je Ljubezen. Kjer je Ljubezen, tam je prisoten Bog. Ljubite vse več in več ljudi, ljubite jih močneje; 
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spremenite ljubezen v služenje, spremenite služenje v čaščenje; to je najvišja sadhana (Duhovna 
vadba -spiritual practice)."           

      ...Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol 5, Ch 17 

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

"Na splošno človek išče samo srečo in radost; v nobenem stresu si ne želi bridkosti ali žalosti! Srečo 
in radost sprejema kot dobre prijatelje, bridkost in žalost pa kot prave sovražnike. To je velika napaka. 
Ko  smo srečni, je nevarnost žalosti velika; strah, da bomo izgubili srečo, preganja človeka. Žalost 
pospešuje spraševanje, razlikovanje, samospraševanje in strah, da se bodo zgodile še slabše stvari. 
Prebuja nas iz lenobe in domišljavosti. Sreča nas zavaja, da pozabimo svoje obveznosti do sebe kot 
človeškega bitja. Človeka potegne v egoizem, ki zavaja človeka v greh. Žalost pa v človeku prebuja 
pazljivost." 

"Zato je žalost pravi prijatelj; sreča iztroši zalogo zaslug in prebuja nižje strasti. Zato je vresnici 
sovražnik. Žalost odpira oči; pospešuje razmišljanje in nam da nalogo, da se poboljšamo. Človeku tudi 
podarja nove in koristne izkušnje. Sreča zamegli izkušnje, ki človeka naredijo močnega. Zato moramo 
sprejemati težave kot prijatelje; vsaj ne kot sovražnike. Najbolje je sprejemati srečo in žalost kot 
božanska darila. To je najlažja pot do osvoboditve." 

"Če tega ne vemo, je to prava nevednost. Tak neveden človek je slep; srečo in žalost lahko primerjamo 
s slepim človekom, ki ga mora vedno spremljati nekdo, ki vidi. Če sprejmemo slepega človeka, 
moramo sprejeti tudi tega z očmi, ker je stalni spremljevalec slepega človeka. Tako sta tudi sreča in 
žalost neločljivi; ne moremo izbrati samo ene, žalost poudarja vrednost sreče. Srečni se počutimo v 
nasprotju z žalostjo," tako je Krišna govoril Ardžuni, da ga pouči o nepomembnosti vseh dvojnosti.” 

...Sathya Sai Baba, Geeta Vahini  

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

Obvestila  
Prihodnje delavnice 

 Italija Venice 14-17 Sep v Benetkah - Senior VP workshop – za starejše zdravilce. Podrobnosti dobite pri 
Fabio Previati na tel: 041-563 0288.  previati.fabio@gmail.com.  

Vsi učitelji:  Če pripravljate delavnico, pošljite podatke na: 99sairam@vibrionics.org 

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

POZOR: Če spremenite elektronski naslov, nas obvestite na news@vibrionics.org takoj ko je mogoče. Prosim, 
pošljite to informacijo še drugim vibro zdravilcem.  

Zdravilci, te novice lahko date svojim bolnikom. Svoja vprašanja morajo poslati vam – za odgovore ali 
raziskave. Hvala za vaše sodelovanje.  

Naš naslov - Our website is www.vibrionics.org  

Da vstopite v portal zdravilcev, potrebujete vašo registracijsko številko (Vibro Registration number to access 
the Practitioner Portal).  

 
Om Sai Ram 

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