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Sai Vibrionika…za odličnost in dostopno zdravljenje – brezplačno za bolnike 
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Z Mize Dr Jit K Aggarwala 

Dragi zdravilci 

Zadovoljen sem, ko sprejemam in berem vaša poročila o tem, koliko ur služenja z vibrioniko ste opravili vsak 
mesec...in še bolj čudovito je, ko si predstavljam, koliko bolnih ljudi je ozdravelo s to obliko zdravljenja. 
Gospodova milost je vedno z nami. Swami je odprl nova področja seve z vibrioniko v ZDA (kjer so tabori 
postali stalna dvomesečna oblika) in v Združenem kraljestvu.   

Dve nedelji v mesecu duhovna skupina ljudi različnih verstev daje hrano 100-150 brezdomcem v parku blizu Bele 
hiše v Washingtonu, DC. Pripravijo okusno vročo vegetarijansko hrano in jo delijo skupaj s toplo in hladno 
pijačo ter s prijaznim nasmehom. Višja zdravilka vibrionike 1339…USA  in njen pomočnik sta dobila dovoljenje, da 
imata mizo v parku in ponujata Sai Vibrioniko brezdomcem v času kosila. Neka ženska je dobila kombo za  
katarakto. Čez en mesec je prišla iskat zdravilca, ker se je njen vid zelo popravil. Taki neverjetni izidi so 
pripomogli, da je vibracijska terapija v parku postala redna. Zdravilka se je čudila, kako odprti so bili brezdomci 
za alternativno zdravljenje. Ker nimajo možnosti za zdravstveno varstvo, iščejo naravna sredstva za svoje 
zdravje. 

Festival zveze verstev je letni dogodek v Southall Parku v Londonu. Letos so povabili skupino  vibrionike, da je 
postavila stojnico in vodila zdravstveni tabor v času festivala, ki je potekal  8 julija. Čeprav je bilo vreme najprej 
slabo, je Swami pozneje poslal sonce in tako so se prišli mnogi pozanimat o vibrioniki in nekateri so tudi 
sprejeli terapijo. Skupina predanih zdravilcev je delala ves dan od desete do sedemnajste ure in obravnavala 
121 bolnikov. Pomagat so prišli tudi novi zdravilci, ki so opravili tečaj pred dvema mesecema. Zdravilci so si 
razdelili naloge po tekočem traku – nekdo je delal zdravila, drugi je razložil navodila in nekateri so pisali 
poročilo. Ena skupina je izvajala prikaz na računalniku. Vsi so čutili Swamijevo prisotnost.  

Nedvomno je dobro delo, da zdravilci opravljamo sevo vibrionike za tiste ljudi, ki so blizu nas. Je pa dobro tudi 
razmisliti, da bi šli od doma in zajeli širšo populacijo – mnogi od njih še niso slišali za Vibrioniko – v obliki 
taborov (camps). Če ste organizirali ali pomagali pred kratkim v takem taboru  Vibrionike, bi mi radi o tem od 
vas slišali. Neverjeten odziv bolnikov ob takih dogodkih (mnogi si ne morejo privoščiti nobene druge oblike 
terapije) nas opominja, da nas Swami vedno vodi – pošilja nam bolnike in On sam jih tudi zdravi.  

Pred kratkim sem zasledil zelo zanimivo informativno spletno stran, ki vam jo posredujem. Poglejte 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/tutorials. Ta stran iz Narodne medicinske knjižnice v ZDA (the National 
Library of Medicine) pripravlja video navodila o različnih zdravniških stanjih in postopkih. To je čudovit vir še 
posebej za zdravilce vibrionike, ker mnogi od nas nimajo medicinskega predznanja in navodila so namenjena 
navadnim ljudem.  

http://vibrionics.org/jvibro/
http://vibrionics.org/jvibro/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/tutorials
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Zopet vas vse prosim, da nam morate pošiljati posebne primere. Pripravljamo še eno knjigo zanimivih in 
neverjetnih primerov in tega ne moremo narediti brez vaše pomoči. To je tudi priložnost za vas, da boste imeli 
vaše primere v tisku (vendar ne objavimo vašega imena, da varujemo zasebnost bolnikov in zdravilcev; 
objavimo samo številko zdravilca). Kmalu pričakujem vaš odziv. 

Služimo Saiju z ljubeznijo 
Jit Aggarwal 

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

 Primeri Uporabe Kombov 

1. Hiperaktiven otrok 2640…India 

Mati je prinesla svojo 4-letno hčerko k zdravilcu, ker je bila hiperaktivna – neravnovesje v obnašanju otrok, ki 
se kaže kot čustvena nestabilnost, jeza, zaskrbljenost in napadalnost ali pa razdiralno obnašanje, ki se danes 
vse bolj širi.  Vse alopatsko zdravljenje do sedaj ni bilo uspešno in mati je bila  fizično in mentalno izčrpana 
zaradi hčerkinega nemira. Dali so ji naslednje: 
CC15.5  ADD & Autism…TDS.   

Po enem mesecu zdravljenja je bila deklica povsem normalna. 

Za hiperaktivne otroke je pomembno, da jim ne dajemo večine pakiranih pijač, sladkarij in druge hrane, ker 
mnoge od njih vsebujejo dodatke za barvo in okus ter veliko sladkorja in te snovi povzročajo neravnovesje v 
otrocih, ko rastejo. Preberite si vse, kar piše na takih izdelkih.    

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

2. Infekcija po porodu z bolečino v dojki 2802…Velika Britanija 

28-letna mati je imela pred 2 tednoma porod s cesarskim rezom. En teden po porodu je dobila virusno 
infekcijo; znaki so bili močno potenje, bolečine v telesu in občutek izčrpanosti. Imela je tudi bolečine pri 
dojenju. Zdravnik ji je dal antibiotik, a po enem tednu ni bilo izboljšanja, zato je šla k zdravilcu. Dal ji je:  
CC8.3 Breast disorders + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS. 

Kombo CC21.11 je vključil kot preventivo, če bi bolnica imela abscess v dojki. Čez šest dni je sporočila, da se 
je že po dveh dneh počutila bolje in znaki so počasi minevali. Zdaj je zdrava in lahko doji otroka brez bolečin.  

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

3. Astma 2789…India 

12-letna deklica je imela napade astme od rojstva. Dali so ji: 
CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack…TDS. 

Napadov astme nima več in še naprej jemlje to zdravilo. 

Če ima otrok astmo od rojstva, ima tudi Tuberculinum miazem in je zato pomembno, da čimprej damo tudi to zdravilo. 

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

4.  Diabetes z visokim krvnim pritiskom 01423J…India 

49-letni moški je eno leto imel diagnozo diabetes, ko je prišel k zdravilcu. Imel je tudi visok krvni pritisk in 
holesterol. Dali so mu: 
CC3.3 High Blood Pressure + CC3.5 Arteriosclerosis + CC6.3 Diabetes…TDS. 

Ob rednem merjenju nekaj tednov ni bilo spremembe. Pokazalo pa se je, da imajo tudi jetra probleme; zato so 
dodali CC4.2 Liver and Gallbladder tonic. Potem se je bolnik začel počutiti bolje. Redno merjenje je kmalu 
pokazalo tudi normalen sladkor. Po dveh mesecih so bolniški testi pokazali normalen krvni pritisk 120/80 in 
holesterol se je znižal. Zdravnik je pripomnil: “Vi ste že skoraj brez diabetesa!” in je vprašal bolnika, če je imel 
alternativno zdravljenje. Alopatsko zdravilo so zmanjšali, vibracijsko zdravilo pa še jemlje. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. Pankreatitis 2494…Italija 

Ženska je bila v bolnišnici in je klicala zdravilca, če bi ji lahko pomagal. Zdravniki so bili v skrbeh, ker alopatska 
zdravila niso pomagala. S strojčkom (Sai Ram Potentiser) so ji zdravilci pošiljali naslednjo kombinacijo: 
NM36 War + OM1 Blood + OM17 Liver-Gallbladder + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + 
SR265 Aconite + SR271 Arnica + SR293 Gunpowder + SR516 Pancreas…podnevi in ponoči. 

Po nekaj dneh se je stanje bolnice izboljšalo; imela je manj bolečin in vročina je pojenjala. Ob koncu tedna se 
je lahko vrnila domov. Zdravniki so se čudili ob tem nenadnem izbiljšanju. 

Zdravilci s škatlo 108CC in  SaiRam strojčkom bi lahko pošiljali: CC4.7 + CC15.1 + CC12.1…6TD. 

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

6. Težava z zanositvijo 00437…India 

29-letna ženska je bila poročena 10 let in ni imela otrok. Samo enkrat je postal noseča, a je že zgodaj izgubila 
plod. Zdravniški testi so pokazali vse vredu z njo in možem, bila pa je zelo debela. V preteklosti je bila 
operirana, odstranili so ji fibroid in verjetno je bila hipotiroidna. Dali so ji: 
Za ženo: OM24 Female Genital + BR16 Female + SM21 Female + SM39 Tension + SM41 Uplift + SR255 
Calc Sulph + SR262 Nat Phos…TDS. 

Za moža: OM22 Male Genital + BR17 Male + SM32 Male + SM39 Tension + SM41 Uplift + SR216 Vitamin-
E + SR254 Calc Phos + SR522 Pituitary Anterior + SR534 Testes…TDS. 

Z Babovo milostjo je bolnica dobila sina, ki se je rodil prezgodaj. Skoraj en mesec in pol je bil v inkubatorju in 
specialisti so skrbeli zanj. Zdaj je star dva meseca in starša sta srečna. 

Za zdravilce s škatlo 108CC: za ženo: CC8.1 + CC15.1…TDS za moža: CC14.3 + CC15.1…TDS  

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

7. Kolaps diska 2799…Velika Britanija 

55-letna ženska je šepala, ko je prišla k zdravilcu. Že 10 let je imela okvarjeno ploščico in bolečine v kolenu, 
močne tablete niso zmanjšale bolečin. Dali so ji: 

NM3 Bone-I + NM6 Calming + NM24 Rheumatism & Arthritis + NM36 War + NM40 Knees + NM113 
Inflammation + OM3 Bone Irregularity + OM16 Knees + OM18 Sacral & Lumbar + OM30 Connective 
Tissue + OM31 Spine: Lumbar-Sacral + OM32 Spine: Dorsal + OM33 Spine: Brainstem + SM34 Arthritis 
+ SM33 Pain + SR293 Gunpowder + SR295 Hypericum (200C) + SR457 Bone + SR463 Cranial Nerves 
(CM) + SR479 Cartilage + SR500 Intervertebral Discs + SR517 Parathyroid…TDS tri mesece. 

Po enem mesecu je sporočila, da je bilo bolje za 75%. Nadaljevala je z zdravilom in po drugem mesecu ni 
imela več bolečin. Zdravilo so zmanjšali na BD in čez en mesec na OD. Zdravilo jemlje še naprej enkrat 
dnevno. 

Za zdravilce s škatlo 108CC : CC20.1 + CC20.2 + CC20.3 + CC20.4 + CC20.5…TDS 

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

 Nasveti Za Zdravje  
POGOSTO JEJTE PAPAjO  

 

Papaja izvira iz južne Mehike, zdaj jo pa gojijo v mnogih tropskih deželah 
(v Braziliji, Indiji, Indoneziji, Južni Afriki, Vietnamu in na Sri Lanki). 
Tradicionalni zdravilci jo cenijo že stoletja kot močno zdravilo. Papaja je 
okusno sadje in polna vitaminov ter fito snovi, druge dele rastline pa so 
uporabljali tudi za druge zdravstvene probleme. 

Raziskovalec Dr. Nam Dang z univerze na Floridi in njegovi sodelavci na 
Japonskem so objavili nove dokaze, da papaja deluje proti celicam raka. 

Odkrili so, da je imel izvleček suhih papajinih listov močan učinek proti raku – tumorjem, ki so jih vzgojili v 
laboratoriju – tudi proti raku materničnega vratu, cerviksa, dojke, jeter, pljuč in trebušne slinavke. 
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Pred kratkim objavljena študija v Journal of Ethnopharmacology (Revija etnofarmakologije) je pokazala, da ima 
papaja direkten protirakav učinek na različne maligne tvorbe. Poleg tega so prvič tudi zapisali, da izvleček 
papajinih listov poveča izdelavo ključnih signalnih molekul z imenom Th1-tip citokinov. 

Tako uravnavanje imunskega sistema daje možnost, da uporaba papaje lahko pomaga imunskemu sistemu 
premagati raka. Poleg tega je možnost, da bi papaja lahko pomagala zdraviti ali preprečevati druge 
zdravstvene probleme, kakor so vnetja in avtoimunske bolezni. 

Raziskave so pokazale, da so učinki papaje proti raku najmočnejši, kadar rakaste celice dobijo večje doze 
izvlečka iz papajinih listov — in to brez toksičnih učinkov na normalne celice, kakor jih imajo glavne terapije 
raka. 

V izjavi za medije je Dr. Dang poudaril, da se sposobnost papajinega izvlečka, da ustavi raka brez toksičnosti, 
ujema s poročili prvotnih ljudstev  Avstralije in Vietnama. 

“Na osnovi opazovanja bolnikov, ki so jemali ta izvleček na kliniki, ni občutnih znakov toksičnosti; zdi se, da bi 
ga lahko jemali dolgo časa — tako dolgo, dokler deluje,” je izjavil Dr. Dang, ki je professor medicine in direktor 
urada za klinične poskuse z rakom (UF Shands Clinical Trials Office). 

Znanstveniki ustanove UF so izpostavili 10 različnih vrst rakastih celic na štiri vrste moči izvlečka papajevih 
listov. Po 24 urah so izmerili učinke izvlečka in papaja je v vseh kulturah upočasnila  rast tumorjev. 

Kako papaja v resnici deluje, da ustavi maligno rast? Da bi to odkrili, so se raziskovalci osredotočili na  linijo T-
limfoma rakastih celic. Odkrili so, da je eden od protirakastih dejavnikov papajinega izvlečka naravna 
sposobnost, da ubija maligne celice – ne pa zdravih. 

Raziskovalci želijo nadaljevati te poizkuse s testiranjem za zdravljenje raka s papajo na živalih in s študijami z 
ljudmi. Dr. Dang in njegovi sodelavci so zaprosili za patent tega procesa na univerzi v Tokiu, da destilirajo 
papajin izvleček in želijo izločiti posebne zmesi tega izvlečka, ki delujejo proti rakavim celicam. 

S tem namenom se je Dr. Dang povezal s Hendrikom Lueschem, profesorjem medicinske kemije v centru (UF 
Shands Cancer Centre), ki je strokovnjak za ugotavljanje in uporabo naravnih izdelkov v medicinske namene. 
Dr. Luesch je pred kratkim odkril še enega naravnega bojevnika proti raku — koralno sestavino, ki blokira rast 
rakastih celic. 

Koristi za zdravje: 
Sladka in okusna papaja je odlična za zajtrk in sadne solate. Lahko jo zmešamo z jogurtom za okusen  
‘smoothie’. Lahko jo tudi dodamo zelenim solatam. Še posebej je okusna skupaj z limoninim sokom. Papaja 
koristi za srčne bolezni, preprečevanje raka in gripe ter za zdravo prebavo. 

Prehrambena vrednost papaje: 
Papaja je vir vitamina C, saj srednje velika papaja vsebuje okoli 150% dnevne vrednosti. Je tudi vir vitamina A, 
v beta-karoten obliki. Vsebuje tudi vitamin K, vitamin E, folično kislino in tudi  mineral kalij (potassium).  

Papaja za preventivo bolezni srca: 
Koristnost papaje za zdravje je v tem, da vsebuje visoke doze treh vitaminov, ki sodelujejo v preventivi bolezni 
srca - vitamin A, vitamin E in beta-karotene. Poleg tega visoke ravni folične kisline v papaji lahko znižajo ravni 
amino kisline ‘homocysteine’, ki pospešuje srčne bolezni.  

Papaja preprečuje prehlad in gripo: 
Hrana, ki ima veliko vitamina C, pomaga okrepiti imunski sistem. Vitamin C preganja simptome gripe, prehlada 
in pljučnice. Vitamin A pa podpira tudi imunski sistem. 

Papaja za preventivo napake v živčnih nitkah (Neural Tube Defect Prevention): 
Ker imajo papaje folično kislino, lahko preprečijo napake v živčnih nitkah. Če jemo tako hrano pred 
nosečnostjo in med njo, to lahko pospešuje normalen razvoj hrbtenice fetusa. 

Papaja za prebavo: 
Papaja vsebuje posebne prebavne encime, z imenom ‘papain in chymopapain’, ki sodelujeta pri prebavi 
beljakovin. Papajo pogosto uporabljamo za razstrupljanje in počitek prebavnega sistema, ker je tako bogata s 
prebavnimi encimi. Antioksidanta vitamina C in E ter folična kislina pomagajo preprečiti tudi raka debelega 
črevesa. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Vsrkavanje  vitamina D in koža 

Ljudje včasih imenujejo vitamin D kot ‘sončni vitamin’ in mislijo, da je vitamin D hranilo, ki ga dobijo od sonca. 
Sončni žarki ne vsebujejo vitamina D; posebni ultravioletni žarki tečejo skozi kožo in koža sintetizira energijo v 
vitamin D, s tem pa se začenja process v jetrih in ledvicah, da ustvari  hormon kalcitriol. 

Hranilne vrednosti: 

Vitamin D je predhodnik hormona kalcitriola in sodobne raziskave ugotavljajo, da ima ta hormon pomembno 
vlogo za razvoj in vzdrževanje celic. Zato se vitamin D razlikuje od drugih vitaminov, ki služijo bolj kot gorivo za 
telesne procese, ne da bi jih usmerjali. Ker je ta vitamin topljiv v maščobi, se višek vitamina D shranjuje v 
telesu v maščobnem tkivu in se ne izloča skozi ledvice kakor v vodi topljivi vitamin C in različni B vitamini. 

Vitalne vloge: 

Vitamin D igra več vlog v telesu, na prvem mestu je pospeševanje vsrkavanja kalcija v tankem črevesu med 
prebavnim procesom. Brez vitamina D se ne more odvijati pravilna mineralizacija kosti, kar pomeni graditev in 
preoblikovanje kosti. Pomanjkanje vodi v rahitis pri otrocih in osteomalacijo ter osteoporozo pri odraslih. 
Vitamin D pomaga uravnavati količino kalcija in fosforja v krvi, zmanjšuje vnetja, podpira imunsko delovanje in 
oblikuje razvoj beljakovin v povezavi z genskim kodiranjem. 

Viri vitamina D: 

Sončna svetloba spodbuja proces sinteze vitamina D. Po trditvah narodnega inštituta za zdravje (the National 

Institutes of Health's Office of Dietary Supplements) gre "Ultraviolično (UV) B sevanje z valovno dolžino 290-

315 nanometrov skozi nepokrito kožo in pretvarja kožni 7-dehydrocholesterol v previtamin D3, ki potem 

postane vitamin D3." Drugi viri pa so ribe, ribje olje, okrepljeni mlečni izdelki in gobe ter dodatki, ker se vitamin 

D ne pojavlja v drugih oblikah v večjih količinah. 

Kako ga dobimo: 

Najboljši način je dovolj sončenja, ampak ne preveč zaradi nevarnosti kožnega raka. Že nekaj minut 
izpostavljanja soncu na dan daje dovolj UVB valov, da se začne proces vitamina D. Ljudje s temnejšo kožo 
potrebujejo nekaj več časa na soncu kakor pa svetlopolti ljudje, zaradi melanina, ki ovira vsrkavanje. 
Raziskovalci svetujejo pet do 30 minut na soncu med deseto in petnajsto uro dvakrat na teden, da napolnimo 
zalogo vitamina D. Za ljudi z večjo možnostjo kožnega raka in za ljudi s sedečim načinom življenja v stavbah 
pa tudi dodatki dobro delujejo. 

Kaj preprečuje srkavanje: 

Prostor, letni čas in predmeti preprečujejo vsrkavanje UVB žarkov. Vse, kar ovira sončne žarke, zmanjšuje tudi 

sintezo vitamina D, to so obleke, kreme s faktorjem sončne zaščite višje od SPF15, snovi na oknih in oblaki na 

nebu. Ljudje s temno kožo potrebujejo več sončne svetlobe, ker njihova večja količina melanina zmanjšuje 

sprejemanje UVB žarkov.  

www.livestrong.com/article/109767-skin-absorb-vitamin-d-sun/#ixzz20jZYHZLf  

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

 Kotiček Za Odgovore 

1. Vprašanje: Katero razmerje potrebuje bolnik, če prenese vibracije s kroglic v vodo?   

Odgovor: Razmerje ni pomembno in ni določeno! Predlagamo 4 kroglice v 200 ml vode, za en liter pa je 
dovolj 5 kroglic. Pomembno pa je, da tekočino močno pretresemo 108-krat. Normala doza vode je 5 ml, ki 
jih vzamemo z nekovinsko žličko. Zdravilo moramo obdržati pod jezikom eno minuto, preden ga popijemo.   

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

2. Vprašanje: Opazil sem, da se tekočina v škatli 108 kombov zmanjšuje, čeprav jih nisem uporabljal. Zakaj je 
tako? 

Odgovor: To je normalno. Molekule zdravilnega alkohola so zelo občutljive in njihova točka vrenja je nizka. 
Zato hitro izpareva, četudi so stekleničke pravilno zaprte. 

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

http://www.livestrong.com/article/109767-skin-absorb-vitamin-d-sun/#ixzz20jZYHZLf
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3. Vprašanje:  Če sem odsoten za dva meseca, kako se dogovorim z bolniki, da dobijo zdravila v času moje 
odsotnosti? 

Odgovor:  Priporočamo, da določite primerno osebo v vaši družini ali med rednimi bolniki, ki bo pripravila 
zdravila. Ta oseba lahko postane vaš pomočnik. Lahko pa se tudi dogovorite z drugim zdravilcem v vašem 
okolju in tja napotite vaše bolnike. Če ne poznate drugega zdravilca, potem pišite na 
healerInfo@vibrionics.org in dobili boste informacijo. 

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

4. Vprašanje: Ni mi jasno, kakšen je postopek tresenja za stekleničke s 108CC, potem ko jim dolijemo 
alkohol. Prosim, pojasnite. 

Odgovor: Stekleničko zdravila 108CC moramo pretresti 9-krat tako, da močno udarjamo z osnovo 
stekleničke na dlan druge roke. Če želite, lahko molite med tresenjem, na primer: ‘O Gospod! Naj Tvoja 
božanska ljubezen in zdravljenje prežameta to zdravilo’. To bo še posebej okrepilo zdravilo medtem ko ste 
pozorni na  afirmacijo. 

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

5. Vprašanje: Mislim, da je potrebno pretresti 108 CC stekleničke vsaki dve leti, da aktiviramo zdravila. Ali je 
to pravilno? 

Odgovor: Tukaj ni trdnega pravila, ker mnoge stekleničke pretresemo med uporabo in med dolivanjem. 
Vendar pa priporočamo, da vsako stekleničko pretresete tako, da jo 9-krat udarjate na dlan druge roke in s 
tem zagotovite učinek kombov.  

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

6. Vprašanje: Ali lahko ženska zdravilka daje zdravila med menstruacijo? 

Odgovor: Da, na vsak način je dovoljeno. Za zdravilce in zdravilke je dobro, da imajo čiste misli in mir v 
sebi, kadar zdravijo bolnike.  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vibrionics stall at the Unity of Faiths festival in Southall Park, London 

mailto:healerInfo@vibrionics.org
mailto:news@vibrionics.org
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Vibro in Park - Serving the Homeless - Washington DC  USA 

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

 

 

 

 

 



Božanske Besede  Mojstra Zdravilca 

"Služenje v vseh oblikah, kjer koli ga opravljate, je v glavnem Duhovna disciplina; to je oblika 
miselnega čiščenja. Če služenja ne razumete na ta način, se vnema za služenje zmanjša ali pa 
spremeni v ponos in hvalisanje. Pomislite za trenutek – ali služite Bogu ali pa Bog služi vam? Ko 
ponudite mleko lačnemu otroku ali pa odejo premraženemu bratu na pločniku, dajete darilo Boga v 
roke drugega darila Boga! Darilo Boga odlagate v skladišče Božanskega principa! Ne pozabite – Bog 
služi in dovoli vam, da vi služite! Brez Njegove volje ne more zanihati niti travica v vetru. Vsak trenutek 
napolnite s hvaležnostjo darovalcu in prejemniku vseh daril!”  

                                                       Sathya Sai Baba - Divine Discourse (božanski govor), Feb 20, 1966 

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

Samo zunanja čistoča ni dovolj, očistiti morate vaš um in razviti notranjo čistost. Zapomnite si, da je 
vseprežemajoči Bog navzoč v vsakem človeku. Morate si želeti in delati za srečo drugih. Resnično 
praznovanje pomeni, da si vsak človek deli srečo z drugimi. Dajte srečo drugim. Šele potem imate 
pravico, da jo prejmete od drugih. Vedno vadite ‘Dam in vzamem’. Prizadevajte si za dobrobit vsakogar, 
ne samo zase in za svojo družino.” 
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                                                         Sathya Sai Baba - Divine Discourse (božanski govor), Apr 15, 2003 

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

Obvestila  
Načrtovane delavnice  

 Indija Mumbai : 21-22 julij, Začetni tečaj za škatlo 108CC. Več informacij dobite pri: Nand Agarwal na
 agarwalnl60@yahoo.com 

 Indija Kasargod v Kerali: 28-29 julij,Začetni tečaj za škatlo 108CC. Več informacij daje M.    Pankajakshan 
na pankajsai9@gmail.com 

 Italija  Benetkah 14-17 sept, Delavnica za višje zdravilce. Več informacij daje Fabio Previati na telefonu: 
041-563 0288.  previati.fabio@gmail.com 

 Združene države Dallasu, Texas: 6-7 okt , Začetni tečaj za zdravilce s škatlo 108CC.Informacije daje 
Susan na sairamhealing@gmail.com  

  Združene države  Hartfordu, Connecticut: 20-21 okt, Začetni tečaj s škatlo 108CC.Informacije daje 
Susan na sairamhealing@gmail.com  

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

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

ZDRAVILCI, POZOR 

Če spremenite naslov, nam čim prej sporočite na news@vibrionics.org  Prosimo, posredujte to informacijo še 
drugim zdravilcem. 

Te novice lahko date vašim bolnikom. Svoja vprašanja morajo poslati vam, da dobijo odgovore ali pa za 
raziskave. Hvala za vaše sodelovanje. 

Naš naslov je www.vibrionics.org  

Za vstop v portal zdravilcev potrebujete vašo registracijsko številko.  
 

Om Sai Ram 

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