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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 

Dva starejša zdravilca vibrionike, ki sta vodila tabore po Indiji, sta poslala čudovito poročilo o zdravilskem 
taboru letos poleti v Himalaji. Novica o dveh tujcih, ki zdravita brezplačno, se je razširila po dolinah večjega 
področja države  Himachal Pradesh in je spodbudila mnoge ljudi, da potujejo 5-6 ur z avtobusom in potem še 
pešačijo dve uri, da dobijo zdravilo,  “ki deluje čudežno”. Bili so srečni s kroglicami, ki zdravijo brez stranskih 
učinkov in preženejo artritis, mišične bolečine, gastritis, zobobol itd, pogosto kar čez noč. Novico so sporočili 
sorodnikom in prijateljem in brez reklame so prišli ljudje vsak dan iz bližnjih in daljnjih vasi ter iz mest Manali, 
Mandi, Bunthar in Kullu.  

Po Swamijevi milosti so zdravilci pomagali 412 bolnikom in so videli več čudežnih ozdravitev. Neka starejša 
ženska, ki je imela hude telesne bolečine (osteoporozo),vročino, slaba jetra, anemijo, bila je v postelji in tudi v 
žalovanju za umrlim možem. Po treh dneh jemanja vibracijskih kroglic je bilo stanje 70% boljše, lahko je sama 
hodila po hiši, vročina je izginila  in zopet se je smehljala. Vsa njena družina je bila srečna in hvaležna. Še 
posebej hvaležni so bili nosači, ki nosijo dan za dnem težka bremena, ko so njihove bolečine izginile čez noč. 
Zdravilca sta bila presunjena zaradi Swamijeve velike ljubezni in sočutja in sta bila srečna, da jima je dal to 
čudovito priložnost biti priči Njegovi božanski zdravilni roki.  

Septembra smo imeli delavnico za starejše zdravilce v Benetkah v Italiji. Vseh 9 zdravilcev je trdo delalo in so 
osvojili vse znanje iz knjige že pred tečajem. Zato smo lahko zaključili tečaj v 3 dneh. Vsi udeleženci so dobro 
rešili teste in dobili Sai Ram strojčke. Zahvaliti se moramo italijanskemu koordinatorju 2494 , ki je organiziral 
delavnico. Pripravlja redna srečanja za zdravilce, da lahko izmenjujejo svoje izkušnje in ohranjajo zdravilsko 
zanimanje!  

Vsem koordinatorjem in aktivnim zdravilcem na drugih področjih  priporočam, da imajo taka srečanja in 
osvežilne tečaje – na ta način nas motivirajo in vodijo bližje k našemu Gospodu, da opravljamo svoje izbrano 
delo seve z večjim navdušenjem, ljubeznijo in posvečenostjo. 

Z ljubeznijo služimo Saiju 
Jit Aggarwal 

P.S. Vsi vemo, da je dieta zelo pomembna pri zdravljenju bolezni in ohranitvi zdravja.  Pred kratkim sem našel 
zanimive in koristne internetne strani.  

1. http://www.acidalkalinediet.com/Alkaline-Foods-Chart.htm#.UC31BjICCdM.gmail  

Ta stran poudarja razlike v hrani s kislo in bazično prebavo.  

2. http://www.thefutureofhealthnow.com/defeating-ms-with-the-paleo-diet-drug-free ALI 

http://vibrionics.org/jvibro/
http://vibrionics.org/jvibro/
http://www.acidalkalinediet.com/Alkaline-Foods-Chart.htm#.UC31BjICCdM.gmail
http://www.thefutureofhealthnow.com/defeating-ms-with-the-paleo-diet-drug-free
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   http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/12/23/overcoming-multiple-sclerosis-through-diet.aspx   

To je neverjeten video o zdravnici, ki je premagala Multiplo Sklerozo (MS), zaradi katere se ni mogla gibati in je 
ogrozila njen spomin ter kognitivno sprejemanje. Izvajala je preizkus na sebi za življenje ali smrt in dramatično 
spremenila svojo dieto. Verjamem, da lahko vsakdo pridobi z gledanjem tega videa – ta zgodba resnično 
spremeni življenje! 

3.http://www.bottomlinepublications.com/content/article/health-a-healing/how-a-harvard-brain-specialist-keeps-
her-own-brain-healthy-simple-steps-anyone-can-take?utm_campaign=_%20BQR0UVWB8to60A  

Znanstveniki so verjeli, da spomin in druge mentalne sposobnosti neizogibno upadajo s starostjo. Ni več tako. 
Zdaj vemo, da možgani lahko oblikujejo nove živce in ustvarjajo nove živčne poti vse življenje. V tem članku 
specialistka za možgane in spomin iz Harvardske zdravstvene šole, ZDA, opisuje, kaj dela, da ohranja svoje 
možgane zdrave. To je poučno in zanimivo branje. 

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

 Primeri uporabe kombov 

1. Poškodba kolka in noge 01272J…India 

Starejša ženska, 96 let, je padla in si zlomila kolk ter desno nogo.  Kljub njeni starosti so se zdravniki odločili 
za poseg, da bi se zopet lahko gibala. Zdravilec vibrionike je dal bolnici nekaj kombov kot pomoč za ozdravitev 
po operaciji: 
#1. CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures…6TD 

#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  

Po 45 dnevih je bolnica lahko sedela v postelji brez pomoči. Čez nekaj tednov se je zopet počutila močna. 
Poleg tega se je izboljšal tudi njen spomin in ni bila več tako pozabljiva! Zdravilec pravi, da lahko zdravila 
delujejo čudežno, kadar vidimo  Swamija v vsakem bolniku, se jim ljubeče posvetimo, molimo k Swamiju in 
opravljamo sevo z največjo predanostjo!  

Tisti s strojčkom Sai Ram lahko dajo: 
#1. NM3 Bone I + NM20 Injury + NM25 Shock + NM32 Vein-Piles + NM67 Calcium + OM18 Sacral & Lumbar + 
OM27 Supportive Tissue + OM30 Connective Tissue + BR21 Injury + BR23 Skeletal + SM28 Injury + SM36 
Skeletal + SR457 Bone + SR573 Osteoporosis…6TD 

#2. NM4 Brain 2 + NM5 Brain Tissue Salts + NM6 Calming + NM12 Combination 12 + NM63 Back-up + NM69 
CB8 + BR2 Blood Sugar + BR4 Fear + SM5 Peace & Love Align. + SM41 Uplift + SR325 Rescue + SR434 
Larch + SR437 Oak + SR438 Olive + SR546 Baryta Carb (30C)...TDS  

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

2. Visoki krvni pritisk 2799…Britanija 

48-letni moški je že 15 let trpel zaradi visokega krvnega pritiska (okoli 160/100) . Alopatska zdravila niso 
pomagala. Dali so mu ta kombo in mu naročili, da se vrne čez dva tedna: 
CC3.1 Heart tonic + CC3.3 High Blood Pressure + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities…TDS 

Čez dva tedna je njegov pritisk padel na 140/80 in v nadaljnjih dveh tednih je bil normalen – 125/70. Tudi 
zdravila je njegov zdravnik zmanjšal. Zdravilec je svetoval bolniku, da še jemlje ta kombo 6 mesecev, potem 
pa postopno zmanjšuje na OD. 

Morda se sprašujete, zakaj je ta bolnik dobil toliko kombov samo za visoki pritisk. Ta izkušeni zdravilec je 
vedel, da je bilo alopatsko zdravilo za visoki pritisk neuspešno več let in zato je bolnik lahko imel še kak drug 
problem. Zato je vključil tudi kombe za mentalni in čustveni  stres ter težave z živčnim sistemom.  

Podobni kombo s strojčkom:  
NM2 Blood + NM6 Calming + NM12 Combination 12 + NM25 Shock + NM37 Acidity + NM57 Heart 
Palpitations + NM64 Bad Temper + NM69 CB8 + NM95 Rescue Plus + OM1 Blood + OM7 Heart + BR2 Blood 
Sugar + BR7 Stress + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Align. + SM11 Blood Pressure + SM15 Circulation 
+ SM39 Tension + SM41 Uplift + SR302 Nux Vom + SR433 Impatiens + SR461 Brain (Medulla) + SR462 Brain 

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/12/23/overcoming-multiple-sclerosis-through-diet.aspx
http://www.bottomlinepublications.com/content/article/health-a-healing/how-a-harvard-brain-specialist-keeps-her-own-brain-healthy-simple-steps-anyone-can-take?utm_campaign=_%20BQR0UVWB8to60A
http://www.bottomlinepublications.com/content/article/health-a-healing/how-a-harvard-brain-specialist-keeps-her-own-brain-healthy-simple-steps-anyone-can-take?utm_campaign=_%20BQR0UVWB8to60A
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(Pons) + SR523 Pituitary Posterior + SR531 Suprarenal/Adrenal Gland + SR535 Thymus Gland.  

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

3. Ozdravitev hišne rastline 00275J…India 

Ta zdravilec  je zdravil rastlino (Brahmakamal) proti glivični infekciji – z belimi madeži na listih. Eno dozo 
CC1.2 Plant tonic je dal v pol litra vode in vsak dan poškropil rastlino. Po 3 dneh so se madeži začeli 
zmanjševati, nastali so novi listi in en popek je zacvetel. 

Listi druge rastline so oveneli ob selitvi. Že po enkratnem škropljenju (CC1.2) je rastlina oživela.  

Če nimate zbirke 108CC, lahko pomagate rastlinam s temi zdravili: 
NM2 Blood + NM3 Bone + NM12 Combination 12 + NM20 Injury + NM25 Shock + NM91 Paramedic Rescue + 
SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 
Stress + SM14 Chemical Poison + SM26 Immunity + SM41 Uplift + SR325 Rescue + SR329 Crab Apple + 
SR360 VIBGYOR + SR432 Hornbeam + SR566 Fungi-pathogenic. Zdravilo naredite v stekleničko z 
alkoholom, dajte 5 kapljic v en liter vode in škropite en teden.  

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

4.  Glaukom 1176…Bosna 

Zdravilka 76 let je šla pred dvema letoma na pregled oči, ker ji očala niso več tako pomagala kot prej. Okulist 
je rekel, da ima glaukom s pritiskom v obeh očeh okoli 32 mm Hg, tako kot njen oče. Povedali so ji tudi, da ji 
leča ne more pomagati v desnem očesu, ker je oko postalo ‘leno’. Zdravilka je bila v skrbeh, ker je njen oče 
imel enako stanje in je postal slep. Dali so ji kapljice (Cosopt), da bi zmanjšale očesni pritisk. Po dveh mesecih 
je pregled pokazal, da je očesni pritisk padel na okoli 20 mmHg. Kmalu pa je morala prenehati uporabljati te 
kapljice, ker je dobila alergijo in njen jezik je otekel. Dobila je druge kapljice (Xalatan), ki so dražile njene oči, 
zato jih ni več jemala. Naredila si je naslednji kombo: 
#1. NM17 Eye + NM48 Vitamin Eye Compound + NM109 Vision + BR20 Eye + SR454 Aqueous Humour + 
SR465 CN2: Optic…TDS 

Ko je dobila zbirko 108CC, si je naredila še en kombo: 
#2. CC7.1 Eye tonic + CC7.4 Eye defect + CC7.5 Glaucoma…TDS  

Odkar jemlje vibracijska zdravila, se je njen vid postopoma izboljšal za 25% in očesni pritisk je vredu med 15 in 
20 mm Hg. Zdravljenje še nadaljuje s tema komboma. 

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

5. Alopecia 2640…India  

Ženska je imela dve goli površini zadaj na glavi blizu skupaj.  Ena je imela premer 2,5cm in druga več kot 1cm. 
To je trajalo že dve leti. Dobila je kombo: 

NM84 Hair Tonic + NM90 Nutrition + OM12 Hair + SM41 Uplift + SR272 Arsen Alb + SR306 Phosphorus 
+ SR318 Thuja + SR319 Thyroid Gland…TDS 

Po štirih mesecih sta imeli obe površini goste lase. 

Če imate zbirko 108CC, dajte  CC11.2 Hair problems. 

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

6. Depression 2365…Belgium 

Ta ženska 34 let je trpela za depresijo, odkar se spominja. Bila je ločena z dvema otrokoma, za katere so 
skrbeli drugi zaradi njene težave. Bila je prestrašena, histerična, žalostna in zaskrbljena s stalnimi glavoboli in 
neprijetnim občutkom na vrhu glave. Ni imela apetita in energije. Zdravniki pa so trdili, da z njo ni bilo telesno 
nič narobe. Dali so ji vibracijska zdravila: 
#1. NM6 Calming + NM12 Combination 12 + BR2 Blood Sugar + BR3 Depression + BR4 Fear + SM2 
Divine Protection + SM6 Stress + SM9 Lack of Confidence + SM39 Tension + SR360 VIBGYOR + SR561 
Vitamin Balance…TDS. 

#2. SR383 Cuprum Met,  narejeno v olivnem olju za masažo nog…OD. 
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V enem tednu je bil precejšen napredek. Čez en mesec se je počutila zelo srečno in nič več depresivna. 
Zdravila je jemala še dva tedna in ko jo je zdravilec videl, je popolnoma ozdravela.   

Tisti ki imate zbirko 108CC, dajte CC15.1. 

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

 Nasveti za zdravje  
Ali imate težave s spanjem? 

Po dolgem sestanku v službi ali pa po prepiru s pomembno osebo se zdi nemogoče mirno spati osem ur. Take 
težave lahko nastopijo ravno takrat, ko zares potrebujemo počitek, ker zaradi pomanjkanja spanja težje 
uravnavamo stres. Zato se prenehajte obračati v postelji. Imamo najboljše nasvete za dobro spanje, tudi če ste 
v stresu. 

Premagajte težave s spanjem – Načrt za vaše delovanje 

Ne delajte v postelji  niti v spalnici. Če postane postelja delovna miza, postelje ne 

vidimo več kot prostor za počitek.  Dalj časa pred spanjem odložite računalnik, 

telefon in druge tehnične pripomočke. Umetna svetloba, ki prihaja iz teh aparatov, 

lahko pokvari naravni krog spanja v telesu. 

Pojdite spat ob primerni uri. (To naj postane navada.) Še posebej nas mika, da bi 

ostali pokonci vso noč, kadar nas prevzame neko delo in hočemo dokončati projekt.  

Cela noč bedenja pa ovira našo pozornost naslednji dan.  Budnost do sončnega 

vzhoda lahko ovira tudi učne sposobnosti in poveča zaskrbljenost. (V resnici nam to lahko povzroči stres.) 

Ohranjajte redne ure spanja in zjutraj bo vse videti bolje. 

Umirite se. Pomembno je, da se nekaj časa umirjamo med koncem dela in ko se namestimo v postelji. 

Poskusite s toplim tušem ali pitjem rastlinskega čaja. Če ostajamo budni zaradi motečih skrbi, jih zapišimo v 

dnevnik. Ali pa poslušajmo nekaj mirne glasbe.  

Vzemite si kratek energijski počitek. Če nam je stres odvzel trden spanec prejšnjo noč, malo zadremajmo 

čez dan. Deset do dvajset minut bi moralo biti dovolj, da se prebudimo sveži in bolj budni. Dremajte samo 

popoldan, da boste lahko ponoči še vedno dobro spali.              

http://www.livestrong.com/blog/are-you-sabotaging-your-sleep#ixzz26kWO1Bzt 

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

Kaj je rak kože? 

Pojem kožnega raka označuje različna rakasta stanja, ki se pojavijo na koži. Dve glavni skupini kožnega raka 
sta melanom in ne-melanom.  Primeri ne-melanoma so zelo pogosti in ozdravljivi tipi kožnega raka. Melanom 
je najhujša oblika kožnega raka, ozdravljiv samo v zgodnji fazi odkritja. 

Ne-Melanom – Karcinom osnovnih celic 

Ta karcinom nastane v najnižji plasti epidermisa, v osnovni plasti kože. Nastopa v treh od štirih primerov 
kožnega raka, ki ponavadi prizadene  soncu najbolj izpostavljeno površino kože, kot je obraz. Najpogostejše 
oblike so na pogled majhne, trde in blede ali pa dvignjene tvorbe, ki so sivkaste, rožnate ali rdeče barve. Taki 
primeri se počasi širijo in se dobro odzivajo na zdravljenje. 

Luskasti celični karcinom 

Ta rak se tudi pojavi  v epidermisu, ampak na vrhnji plasti. Videti je kot kepa z rdečo in grobo površino in se 
pojavi na enakih površinah telesa kot rak osnovnih celic. 

Velika razlika je v tem, da se luskaste celice pogosteje širijo, zato so nevarnejše za zdravje. 

 

http://www.livestrong.com/blog/are-you-sabotaging-your-sleep#ixzz26kWO1Bzt
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Melanom 

Melanom je tudi povezan z izpostavljanjem soncu, pogosteje v primerih hude opekline na hrbtu ali spodnjem 
delu nog.  Ta rak se nepojavlja tako pogosto kot prejšnja dva, zato pa je bolj nevaren. Pogosteje se širi v druge 
organe v telesu in lahko pelje v smrt. 

Melanom nastaja v celicah melanocitih, ki proizvajajo barvo v koži. Te celice naredijo kožo poleti rjavo ali pa 
pegasto in večkrat spremenijo rakave celice v rjavo ali črno barvo. To je dober znak, da lahko opazimo raka, 
preden je prepozno. 

Kako preprečimo kožnega raka 

Sonce je škodljivo za kožo, ker ima nevarne ultravijolične (UV) žarke. Navajamo nekaj načinov, kako zaščitimo 
sebe in otroke pred temi žarki. 

 Daljša obdobja časa se zadržujte izven sonca. To je posebno pomembno med deseto in šestnajsto uro. 

Zapomnite si, da so UV žarki enako močni  v oblačnih in sončnih dneh. 

 Vsak dan uporabite sončno zaščito. Uporabite zaščito   "širokega spektra" s SPF 15 ali višje. Ljudje s 

svetlo kožo potrebujejo SPF 30 ali višje. To zaščito namažite 20 do 30 minut pred odhodom na sonce in 

ponovno mažite na dve uri. 

 Nosite zaščitna oblačila. To so širokokrajni klobuki, sončna očala in gosto tkana oblačila. Temnejše 

barve dajo boljšo zaščito. 

 Spoznavajte vašo kožo. Pregledujte kožo zaradi sprememb, posebno znamenja in pege. Tukaj so 

posebna navodila po abecedi. 

Kaj pomenijo črke ABCDE? 

To je enostaven način, da si zapomnite, kakšne spremembe iščete v koži. 

A. Pomeni asimetrijo. – Ali je pega ali znamenje videti grobo (ne gladko)? 

B. Pomeni 'Border Irregularity, neoblikoan rob.' – Ali so robovi nepravilni? 

C. Pomeni barvne spremembe. – Ali so v tvorbi različne barve? 

D. Pomeni diameter ali premer. – Ali je več kakor 6 mm? 

E. Pomeni evolucijo ali razvoj. – Ali je barva, velikost ali pa znak spremenjen? 

Zdravljenje kožnega raka 

Kožni rak je ozdravljiv, kadar ga hitro odkrijemo. To velja tudi za melanom. 

Če opazite na koži kakšno spremembo, ki je zgoraj omenjena, pokličite zdravnika. Opravili bodo biopsijo, da se 
prepričajo, če je prisoten kožni rak. 

Zdravljenje kožnega raka pomeni manjše ali večje operacije, obsežneje pa obsevanje ali kemoterapijo. 
Odvisno je od tipa in stopnje kožnega raka. 

Nekateri kožni raki se ponavljajo, tudi če so bili že ozdravljeni. Zato je pomembno, da si redno pregledujemo 
kožo, še posebej, če smo že imeli kožnega raka. 

Viri: Kaj morate vedeti o kožnem raku. Rockville, MD.: National Cancer Institute.: 2005. (17 Oktobra 2009 
dostopno na http://www.cancer.gov/cancertopics/types/skin.) 

Sai Vibrionika ponuja zdravstvene informacije in članke v poučne namene; alopatski zdravstveni nasvet ni 
namen teh navodil. Vsem bolnikom svetujte, da gredo k svojemu zdravniku za posebne zdravstvene probleme. 

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

 Kotiček za odgovore 

1. Vprašanje: Ni mi jasen postopek tresenja, ko pripravljam zdravila in polnim stekleničke z alkoholom v zbirki 
108CC. Prosim, razložite. 

http://www.cancer.gov/cancertopics/types/skin
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Odgovor: Mnogi zdravilci imajo enak problem. To temo smo že obravnavali v prejšnjih novicah in zdaj 
vidimo, da je zelo pomembna. Zato zdaj združujemo vse prejšnje odgovore. Po nadaljnji raziskavi 
opisujemo pravilen postopek tresenja med pripravo zdravil.  

a) Kadar dodajamo kroglice eni kapljici nabitega alkohola, moramo stekleničko 9-krat pretresti v obliki 
ležeče 8. 

b) Kadar prenašamo vibracije iz kroglic v vodo, dodamo 5 kroglic v največ 1 liter (1,000 ml) vode in 
premešamo z nekovinskim pripomočkom, da se kroglice raztopijo. 

c) Če prenašamo vibracije iz alkohola v vodo, vzamemo le 1-2 kapljici alkohola za 200 ml vode in 
pretresemo ali zmešamo 9-krat. 

d) Za več zdravila v vodi dodamo 100 ml (3½ ounces) nabite vode v največ 20 litrov (5 galon) vode in 
zmešamo 9-krat. 

e) Kadar je malo zdravila v zbirki 108CC, napolnimo stekleničko do 2/3 z alkoholom in jo tresemo 9-krat, 
tako da udarjamo s stekleničko ob dlan druge roke. 

f) Kadar pripravljamo zdravilo v kremi/gelu/olju, moramo okoli 50 ml snovi dodati nekaj kapljic alkohola in 
dobro zmešati z nekovinskim pripomočkom. 

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

2. Vprašanje:  Ali je res, da so vibracije učinkovitejše v vodi kakor pa v kroglicah? 

Odgovor: Da. Že dolga leta dobivamo poročila zdravilcev (in taka je tudi naša osebna izkušnja), da 
vibracijska zdravila delujejo hitreje, če jih jemljemo v vodi. To si razlagamo tako a. Od vseh znanih snovi 
ima voda najboljši spomin. b. Telo je sestavljeno iz okoli 70% vode, zato je vsrkavanje vibracij iz vode 
hitrejše in obširnejše. Zato priporočajte vašim bolnikom, da raztopijo 5 kroglic zdravila v okoli  200 ml (7 
unč) vode. Za eno dozo je 5 ml (1 čajna žlička) te vode več kot dovolj.  

Bolnikom povejte, da morajo uporabljati kozarec ali plastično posodo (ne kovinsko) in običajno preventivo, 
da zdravilo ni izpostavljeno mobilnim telefonom, računalnikom, direktni sončni svetlobi itd. Za družinsko 
uporabo pripravljajte zdravilo v vodi. Ta voda drži nekaj dni. Poskusite in morda boste presenečeni z izidi! 

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

3. Vprašanje:  Ali lahko varno zdravim nosečo žensko, za težave, ki niso povezane z nosečnostjo? 

Odgovor: Da, lahko ji date katerikoli kombo iz zbirke 108CC ali pa zdravilo s Sai Ram strojčkom (dodajte 
še kakšno zdravilo kot pomoč v nosečnosti, na primer Pregnancy tonic). Bolnici svetujte, da hodi na redne 
preglede pred porodom in po njem 

 

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

4. Vprašanje: Kako pomembno je zdravilčevo telesno in mentalno zdravje v času priprave zdravil? Ali lahko 
to delam, kadar imam vročino/prehlad ali napad migrene? Ali je primerno pripravljati zdravila, če sem v 
stresu, depresiji ali žalosti?  

Odgovor: Dobro je, da  smo telesno in mentalno zdravi. Če se ne počutimo dobro, je primerno pripravljati 
zdravila, če: a. Lahko jasno razmišljamo.  b. Lahko molimo k Swamiju s čistim umom, da prosimo za 
Njegovo vodstvo in pomoč, preden začnemo s pripravo. Kadar opravljamo sevo z ljubečim srcem, zdravilec 
pogosto premaga svojo težavo (včasih le začasno), kadar pomaga bolnikom za njihove probleme. 

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

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

***************************************************************************************************** 
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Božanske besede  Mojstra zdravilca 

“Vsak trenutek bi morali preživeti v razmišljanju o Bogu.  Morda se sprašujete: “Če preživim vsak 
trenutek v razmišljanju o Bogu, kako lahko opravljam svoje delo?” Ne delajte razlike med vašim in 
božjim delom. Vaše delo je božje delo, ker ste tudi vi Bog. Napačno je razmišljati, da je vaše delo v 
molitvenem prostoru božje delo, zunaj je pa vaše delo. Ne bi smeli imeti takih občutkov razlikovanja. 
Razmišljajte, da je vaše srce božji oltar in obrnite pogled navznoter. Kdor razume to resnico in tako 
tudi deluje, je pravo človeško bitje.”       

     Sathya Sai Baba - Divine Discourse, Ganesh Chaturthi 2000  

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

“Seva po vsem svetu, v vseh oblikah je na prvem mestu Duhovna disciplina – mentalno čiščenje!  Brez 
takega odnosa in navdiha se želja zmanjša ali pa spremeni v ponos in bahavost. Pomislite za trenutek: 
Ali služite Bogu? Ali Bog služi vam? Ko ponudite mleko lačnemu otroku ali odejo tresočemu bratu na 
pločniku, v resnici dajete božje darilo v roke drugega božjega darila.” 

                                                                     Sathya Sai Baba – Sanathana Sarathi, December 1993 

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

Obvestila  
 

      Delavnice v pripravi  

 UK, London, JVP delavnica 27-28 Sep 2012. Javite se Pavalam Gunapathy at 020-8204 2114 ali po 
emailu nat: pavalam1@hotmail.co.uk 

 Poland, Wroclaw: Začetna VPs delavnica in osvežilni tečaj za delujoče zdravilce AVPs   6-7 April  2013. 

 Poland (kraj še ni znan) Delavnica za delujoče zdravilce 27-29 September 2013. Javite se Dariusz Hebisz 
at +48 606 879 339 ali po emailu wibronika@op.pl za vse   delavnice na Poljskem. 

 India Nagpur in Maharashtra: JVP delavnica za začetnike 13-14 Oct 2012. Javite se Ashok Ghatol at 
9637-899 113 ali po emailu vc_2005@rediffmail.com 

 India Punjab: AVP delavnica 1-2 December 2012.Pokličite Pushkar Mehta at 9958-995 234 ali po emailu 
nat: prmehta11@yahoo.com 

 India New Delhi: AVP delavnica 15-16 December 2012 in SVP delavnica 10-19 Dec 2012.Pokličite Vinod 
Nagpal na 011-2613 2389 ali email : vinodknagpal@gmail.com  

 India Mumbai (Dharmkshetra: AVP delavnica 21-22 December 2012 in osvežilna delavnica                     
23 December 2012. Pokličite Sandip Kulkarni na 9869-998 069 ali email : sanket265@yahoo.co.in 

 United States Hartford, Connecticut JVP training - vaje 20-21 Oct  2012 .Javite se Susan na 
sairamhealing@gmail.com 

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

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

ZA VSE ZDRAVILCE 

Če spremenite vaš email naslov, nas prosim obvestite na news@vibrionics.org kakor hitro mogoče. Prosimo, 
obvestite še druge zdravilce vibrionike. 
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Te novice lahko date bolnikom. Vprašanja za odgovore ali raziskave morajo poslati vam. Hvala za vaše 
sodelovanje. 

Naša internetna stran je www.vibrionics.org  
Zdravilci potrebujete svojo registracijsko številko za dostop v Portal zdravilcev.  
 

 
Om Sai Ram 

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

 
 

 

http://www.vibrionics.org/

