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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 

Vabilo za udeležbo pri darilu za 90 rojstni dan 

Na začetku imam zelo pomembno obvestilo za zdravilce Sai Vibrionike. Kakor že veste, je 23 november 90 
rojstni dan našega ljubljenega Bhagawana Sri Sathya Sai Babe. Ob tej posebni in veseli priložnosti bo Sai 
Vibrionika pripravila darilo vibracijskih primerov za Swamija. Vabimo vse zdravilce, da pošljejo svoje primere 
zdravljenja, ker jih bomo vključili v darilo za našega Gospoda. 

S temi primeri izražamo svojo ljubezen do Swamija, saj je On resnični zdravilec vsakega bolnika in vseh nas. 
Praznovanje 90 rojstnega dne nam daje dragoceno priložnost, da izrazimo našo predanost Swamiju kot 
njegovo delovno orodje. Kaj bi lahko bil boljši način, da izrazimo našo hvaležnost za njegovo darilo, kakor da 
mu podarimo sadove naše seve, ki nam jo je zaupal! 

Sodelujete lahko vsi zdravilci in pošljete enega ali več primerov, da jih vključimo v posebno številko Novic ob 
90 rojstnem dnevu. Predstaviti želimo vsako regijo in vsako državo. Vključili bomo čim več primerov, ki jih 
pošljete do našega zadnjega roka. Ostale primere bomo objavili v naslednjih številkah. 

Prosimo, pošljite čim prej vaše primere na news@vibrionics.org. Dobrodošli so vsakdanji primeri vaše prakse 
in tudi posebni primeri. Prosimo, da napišete vse informacije, da nam prihranite čas in delo. V pomoč, da 
zberete vse informacije, sem pripravil seznam, da lahko preverite. Prosimo, kliknite tukaj za podrobnosti 
(Najprej morate vstopiti v stran ‘Vibrionics website’ www.vibrionics.org, tako da zapišete vaše ime in geslo; če 
potrebujete pomoč, nas najdete na news@vibrionics.org.). 

Primere sprejemamo do 10 oktobra. Rok 10 oktobra je zadnji. To nam daje čas, da pregledamo in poiščemo 
manjkajoče informacije za objavljene primere. Prosimo, ne čakajte do zadnje minute. Pošljite vaše primere 
kakor hitro morete, da lahko uredimo naše delovanje. Res upamo, da vsi zdravilci izkoristite to dragoceno 
priložnost. 

Zahvala za sevo zdravilcev iz Kerale 

Globoko cenimo delo koordinatorja iz Kerale in njegove skupine zdravilcev, ki prihajajo v Prashanti Nilayam in 
urejajo škatle zdravil 108CC. Te škatle so osnova za delovanje vibrionike! Mogoče ni očitno, ampak za to je 
potrebno veliko dela. Poleg tega so tudi prevzeli odgovornost za zbiranje podatkov, pripravo, tiskanje in 
pošiljanje ID kartic za članstvo v naši mednarodni zvezi IASVP. Njihova seva je koristna za vse zdravilce po 
svetu. 

http://vibrionics.org/jvibro/
http://vibrionics.org/jvibro/
mailto:news@vibrionics.org
http://vibrionics.org/jvibro/index.php/component/content/article?id=158
http://www.vibrionics.org/
mailto:news@vibrionics.org
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V tej številki so v središču zdravilci iz Delhija 

Tukaj je raznolika skupina predanih zdravilcev iz Delhija. Želimo pohvaliti koordinatorko Delhi-NCR 
Coordinator 02859...India za njen pomemben prispevek, ker je poleg svojega zbrala in uredila mnogo profilov in 
primerov zdravljenja. To je navdihujoč primer ljubezni v delovanju. 

Služimo Saiju z ljubeznijo 
Dr Jit K Aggarwal 

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

 Primeri uporabe kombov 

1. Parkinsonova bolezen in  Psoriaza 02859...Indija  

Marca 2013 je prišel k zdravilcu moški v žalostnem stanju. Pri hoji sta mu pomagala dva sinova. Imel je 
Parkinsonovo bolezen srednje stopnje z diagnozo pred 6 leti, zdravili  pa so ga z alopatskimi zdravili v državni 
bolnišnici v Delhiju; jemal je tudi zdravilo Zandopa (mucuna pruriens). Zaradi tresenja, otrdelosti in bolečin je 
bil odvisen od članov družine tudi za svojo dnevno rutino. Imel je tudi psoriazo in preležanine. V istem položaju 
ni mogel spati dalj časa in se je počutil neudobno. Dali so mu: 

Za Parkinsonove simptome: 
#1. CC18.6 Parkinson’s disease + CC20.2 SMJ tonic…TDS 

Za Psoriazo in preležanine: 
#2. CC21.10 Psoriasis + CC21.11 Wounds & Abrasions...TDS, ustno in tudi v kokosovem olju za zunanjo 
uporabo. 

V dveh mesecih so izginile težave s kožo, zato so dozo #2 zmanjšali na OD. Tudi Parkinsonovi znaki so se 
zmanjšali za 50%. Po hiši je lahko hodil brez pomoči. Spal je mirno in je bil kar srečen. Zdravnik je videl to 
izboljšanje in je zmanjšal glavno zdravilo za Parkinsonono bolezen za polovico. Bolnik je nadaljeval z 
zdravilom #1 TDS. Po enem mesecu se je njegovo stanje izboljšalo na skoraj 80%. Takrat je bolnik ponovno 
delal na svoji farmi in je bil zopet neodvisen, njegov zdravnik pa je zmanjšal zdravilo za sproščanje mišic. 
Bolnik in njegova družina so bili presrečni in zelo hvaležni Gospodu za njegovo božansko darilo. 

Prekinil je zdravilo #2, nadaljeval pa je še zdravilo #1 za tri mesece. Potem se ni več javil pri zdravilcu. 

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

2. Vneto stopalo (Infected foot) 02859...Indija  

Zdravilec piše: Aprila 2011 sem zaključil 3-dnevni tečaj za asistenta (Assistant Vibrionics Practitioner - AVP), ki 
je potekal v mojem mestu. Moja edina molitev je bila prošnja, da bi lahko pomagal vsaj eni osebi. Čez kratek 
čas sem dobil prvo bolnico. Srečal sem revno žensko, ki je imela otečeno in gnojno levo stopalo. Šepala je in 
težko opravljala svoje dnevne posle, da si je zaslužila za vsakdanji kruh kot hišna pomočnica pri mojih 
sorodnikih. To težavo je imela že več kot 14 dni. Dal sem ji: 
CC21.1 Skin tonic + CC21.11 Wounds & Abrasions...6TD 

Po enem tednu je gnoj iztekel, otekline in bolečine ni bilo več. Lahko je hodila in delala. Dozo sem znižal na 
TDS za tri dni, potem pa OD še en teden. 

Zdravilec razlaga: 
Bolnica je ozdravela in ji ni bilo treba porabiti časa ali denarja za alopatsko zdravljenje. Občutil sem čudenje, 
hvaležnost in globoko odgovornost za to sevo z največjo odkritosrčnostjo. Moja pot naprej me uči ponižnosti in 
redno opravljam sevo v revnih četrtih. Swamijeva ljubezen in milost stalno tečeta dalje. 

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

3. Zobobol, Pica – neprimerna hrana in izguba las 02859...Indija  

Maja 2013 je 22-letni moški opisal veliko občutljivost za hladno in vročo hrano, ki je povzročila zobobol. Iz 
otroštva je imel željo, da bi jedel kredo in drugo neprimerno hrano. Prejšnji mesec pa so mu začeli izpadati in 
siveti lasje, zato je bil zaskrbljen za svoj videz. Dali so mu: 
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Za zobobol in neprimerno hrano (pica): 
#1.  CC11.6 Tooth infections + CC15.4 Eating disorders…TDS  

Za izgubo las: 
#2. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS 

Po treh tednih je sporočil, da je zobobol prenehal, želja po neprimerni hrani se je zmanjšala na 80% in izguba 
las  na 60%. Po dveh mesecih je bil zdrav in zadovoljen. Dozo so znižali na OD še za en mesec.  

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

4. Stres pred izpiti 02859...Indija  

Prestrašeni starši 17-letnega dekleta so prišli k zdravilcu sredi januarja 2014. Njihova hčerka je bila odlična 
dijakinja, potem je pa odpovedala zaradi socialnega in akademskega pritiska, ker bi morala opraviti izpite za 
dvanajsti razred (Class XII Board exams) [Opomba: To so zelo zahtevni izpiti za indijsko srednjo šolo, ki 
omogočajo vpis na univerzo.] Izgubila je samozaupanje in zdelo se ji je nemogoče, da bi izrazila svoje znanje 
na izpitih. Dali so ji: 
NM5 Brain TS + BR4 Fear + BR6 Hysteria + SM1 Removal of entities + SM2 Divine protection + SM6 Stress 
+ SM9 Lack of confidence + SM41 Uplift + SR218 Base chakra + SR222 Sacral chakra + SR227 Coral…6TD 
v vodi 

Po enem tednu so starši sporočili pomemben napredek. Dijakinja je zopet veliko študirala. Dozo so znižali na TDS 
za 15 dni. Dekle je potem bila v prejšnji formi.  Dozo so zopet znižali na OD in nadaljevali do konca izpitov zadnji 
teden v marcu. Študentka je dobro opravila izpite in ponovno ima samozaupanje.  

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

5. Depresija, bolečina v vratu 02859...Indija  

27-letni moški je imel zelo boleč vrat že tri leta in je prosil za zdravila marca 2015. Alopatske terapije so le 
začasno pomagale. Povedal je tudi, da je imel različne težave v svojem življenju in je zato imel tudi depresijo, 
nizko samospoštovanje in občasno jecljanje. Zdel se je zgubljen. Dali so mu: 

Za bolečine v vratu: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC20.1 SMJ tonic + CC20.5 Spine…TDS 

Za mentalne in čustvene probleme: 
#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities…TDS 
Do sredine maja so bolečine v vratu izginile, drugi problemi pa so se popravili za 80%. Bil je srečen. Z zdravili 
je nadaljeval še en mesec TDS, potem pa zmanjšal na OD. Ker se stresno stanje še nadaljuje, bolnik še naprej 
jemlje zdravila OD v avgustu 2015. 

Komentar zdravilca: 
Ko je fant sporočil, da je bolečina v vratu ponehala in je bil srečen, je to bil zame čudovit občutek, saj je bil tako 
nesrečen ob najinem prvem srečanju. 

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

6. Depresija v menopavzi 02859...Indija  

Januarja 2015 je 49-letna ženska povedala zdravilcu, da je bila vedno nesrečna in je izgubila občutek pomena 
v življenju. V preteklosti je bila vesela oseba, zdaj pa ni imela več želje, da bi se srečala z ljudmi. Tudi njena 
menstruacija je bila neredna. Dali so ji: 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC8.6 Menopause…TDS 

Po enem tednu je bila presenečena, kako dobro je zdravilo delovalo. Po dveh mesecih, v marcu, je sporočila, 
da se počuti zdrava, mirna in zadovoljna. Dozo so znižali na OD za en mesec, potem pa na  OW.  Avgusta 
2015 je bolnica še na vzdrževalni dozi OW. Menstruacija se je popolnoma ustavila. Zdaj trdno verjame v 
vibrioniko in je k zdravilcu poslala že več bolnikov. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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7. Ekcem 11569...Indija  

60-letna ženska je imela ekcem pod očmi okoli 5 do 6 let. Koža je bila nabrekla. Poskusila je alopatska zdravila 
za ekcem, ki so delno pomagala, nabreklost pa je ostala. 5 maja 2015 so ji dali ta zdravila: 
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.6 Eczema…TDS v vodi 

#2. CC21.6 Eczema…BD v vodi za zunanjo 
uporabo. 

Prvih 10 dni ni bilo spremembe. Napredek se je 
pokazal, ko so dozo zdravila #1 povečali na vsakih 
10 minut eno uro na dan. Po treh dneh se je 
nabreklost vidno zmanjšala (glej slike spodaj: levo: 
pred zdravljenjem in desno: po zdravljenju). Ekcem 
se je zmanjšal na 80%. Zato so dozo #1 sremenili 
na 6TD za dva tedna in potem na TDS en mesec. V 
tem času je ekcem izginil. Zdravilo #1 je jemala OD 
še dva tedna. 

 

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

8. Kronični dihalni problemi 11569...Indija  

47-letna ženska je imela dihalne težave že dalj časa. Prišla je po drugem pojavu pljučnice. V preteklosti so se 
40 let ponavljale naslednje bolezni: bronhitis, strep-v grlu in tesnoba v prsnem košu. Bolnica je jemala 
alopatska zdravila, a tesnoba v prsih se ni izboljšala. 13 let je imela tudi Lupus in IBS. Najbolj je bila v skrbeh 
zaradi dihalnih problemov, zato so jo začeli zdraviti 29 aprila 2015 z naslednjimi kombi: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.7 
Throat chronic…TDS v vodi 

Po treh dneh ni bilo olajšanja, zato so spremenili doziranje na eno dozo vsakih 10 minut za eno uro dnevno. 
Po enem tednu se je tesnoba v prsih precej zmanjšala. Doziranje so spremenili na 6TD za tri dni, potem pa 
TDS za en mesec. V tem času si je ozdravila pljučnico in tesnobo v prsih. Nadaljevala je OD še en teden, 
potem pa se je odselila, zato niso zdravili drugih težav. 

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

9. Psoriaza na lasišču 11569...Indija  

50-letna ženska je imela 10 let psoriazo (bele luske -white scaling) na zadnji strani glave. Dali so ji: 
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.10 Psoriasis…TDS v vodi 

#2. CC21.10 Psoriasis …TDS v vodi za zunanjo uporabo. 

Po treh dneh je bilo blago izboljšanje.  Doziranje #1 so spremenili na eno dozo vsakih 10 minut za eno uro na 
dan naslednjih sedem dni in psoriaza se je izboljšala za 90%. Obe zdravili je ženska jemala TDS  še en 
mesec. V tem času je psoriaza izginila, zato so prekinili zdravilo #2. Avgusta 2015 bolnica jemlje zdravilo #1 
OD za preventivo. 

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

10. Povešena rastlina 11569...Indija  

Listi sobne rastline so se okoli en mesec povešali (glejte sliko spodaj, levo), čeprav so jo redno zalivali. Zato so 
ji dali zdravilo: 
CC1.2 Plant tonic…v vodi  

Že po eni dozi je rastlina oživela v 24 urah. Drugo sliko (spodaj desno) so posneli naslednji dan. 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

11. Abscesi in srbenje na nogi 11570...Indija  

11-letnega dečka iz revne družine so pripeljali k zdravilcu 27 aprila 2015; okoli 6-7 mesecev je imel abscese in 
srbenje na desni nogi. Alopatski zdravnik ga je zdravil z injekcijami in obljubil ozdravitev. Na začetku se je 
stanje izboljšalo za 20-30%. Potem se je infekcija zopet poslabšala. Bolniku so dali: 
#1. CC12.2 Child tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS 

#2. CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions …BD v kokosovem olju za lokalno 
nanašanje. 

Po 15 dneh je bilo 50% izboljšanje; po enem mesecu 
pa 90%. 

Potem se je deček vrnil v svojo vas na poletne počitnice 
in zdravljenje se je prekinilo. 28 junija so ga zopet 
pripeljali k zdravilcu.  Infekcija na desnem meču je 
izginila in koža se je celila. Imel pa je nova vnetja na 
desnem stegnu in na levi nogi (glej slike spodaj) 

Bolniku so dali #2 za lokalno mazanje in še: 
#3. CC12.2 Child tonic + CC17.2 Cleansing + CC21.2 
Skin infections + CC21.11 Wounds & 
Abrasions…TDS  

Deček je imel ‘pullout’ prvih 5-6 dni zdravljenja. 
Simptomi so se poslabšali, a so bili znosni, zato se je 
zdravljenje nadaljevalo. Potem se je vnetje počasi 
zmanjševalo. Dečkovemu očetu so svetovali, da 
skrbi za pravilno higieno tako, da ima deček svojo 
brisačo in da perejo njegove obleke ločeno od drugih 
in dodajajo antiseptik. 

2 avgusta, 2015, tri mesece po začetku zdravljenja, 
so sporočili ozdravitev. Barvni madež na koži je 
bledel (glej slike spodaj). Bolniku so svetovali, da 

nadaljuje z obema zdraviloma #1 in #2 OD še en mesec, preden prekine. 

Zdravilčeva razlaga: 

Zdravilec je hvaležen, da je lahko sodeloval pri tem božanskem zdravljenju. 

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

12. Slaba prebava, klamidija (Chlamydia), menopavza in afte 11572...Indija  

29 aprila 2015 je 49-letna ženska prišla k zdravilcu z več problemi, ki so trajali že tri leta. To so bili: slaba 
prebava, napenjanje, alergije na hrano in Chlamydia, poleg tega pa še nelagodno počutje po menopavzi, s 
skrajno suho vagino, vročimi vali in depresijo s spremenljivim razpoloženjem. 
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V ustih so se pojavljale afte (blisters), kadar je začela jesti. Afte so nastale po vsaki hrani razen soli, včasih 
tudi, ko ni jedla. Zaradi slabe prebave jo je napenjalo, imela je hude glavobole in je bruhala. Zdravniki so 
opravili različne diagnostične teste, poskusila je več alopatskih zdravil, a stanje se ni izboljšalo. Dali so ji: 

Za konstipacijo, klamidijo in menopavzo: 
#1. CC4.4 Constipation + CC8.5 Vagina & Cervix + CC8.6 Menopause…TDS 

Za napenjanje in afte: 
#2.CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion + CC11.5 Mouth infections + CC21.2 Skin infections + CC8.1 
Female tonic…TDS 

Za afte, v vodi za zunanjo uporabo: 
#3. CC11.5 Mouth infections + CC21.2 Skin infections…kadar potrebuje 

Po 10 dneh je bonica sporočila pomemben napredek. Pojav aft se je zmanjšal na enkrat v treh dneh. Drugi 
simptomi so se olajšali za 20%. Bolnici so dali še dodatno podporo: 
Za alergijo na hrano: 
#4. CC4.10 Indigestion…kadar potrebuje 

Slaba prebava se je končala po dveh tednih. Ostali znaki so se postopoma izboljševali. Afte so se pojavile še 
redkeje, znaki menopavze in zaprtje pa so prenehali po osmih tednih. Avgusta 2015 ima bolnica občasno 
samo še afte, ki se ponovijo, kadar uživa zelo pekočo hrano, enkrat na dva meseca. Zdravila še naprej jemlje 
po istem doziranju, ker se boji ponovitve prejšnjih simptomov. Poleg tega se počuti varno z vibrioniko, ker nima 
stranskih učinkov. 

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

13. Bolečine, psihični napadi in nizek krvni pritisk 11573...Indija  

23 aprila 2015 je prišel k zdravilcu 64-letni moški, upokojeni elektrikar, ki sta ga spremljala žena in mlajši sin. Podpirala 
sta ga pri hoji in opisala njegovo zdravstveno stanje, ker je bolnik slabo slišal. Že dolgo časa je imel bolečine in vnetje 
po telesu, neredno uriniranje, zelo malo je jedel in bil apatičen. Ti znaki so prihajali in odhajali že 20 let. Na njegovo 
zdravje so vplivale pretekle poškodbe. Pred 20 leti je padel z električnega droga in močno zlomil desno nogo (vstavili 
so mu palico - a rod). Pred 15 leti so mu odstranili slepič in pred 13 leti je dobil paralizo zaradi možganske krvavitve. 
Že 35 let je slabo slišal, slušni apparat je pa dobil šele pred dvema letoma. Bolnik je dobival tudi psihične napade 
(nočne more, depresijo, paranojo o črni magiji itd), ki so različno dolgo trajali. Bil je dober delavec, a je v delovnem 
okolju doživljal precej stresa zaradi nepravičnih odnosov. V času enournega pogovora je bil nemiren, pogovarjal se je 
sam s seboj ne glede na to, kaj so govorili o njem. Zaradi bolečin ni mogel stati ali sedeti več kot nekaj minut skupaj. 
Prihod k zdravilcu je bil zadnji poskus, ker druga zdravila niso pomagala. S sklenjenimi dlanmi je prosil za pomoč. Dali 
so mu: 
#1. CC3.6 Pulse irregular + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 
Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 
Muscles & Supportive tissue…v vodi, vsakih 10 minut 2 uri, potem 6TD do izboljšanja 

Po 10 dneh (3 maja 2015), je sin sporočil, da je oče tri dni govoril: “Vidiš, tudi to mi ne bo pomagalo,” a 
naslednjih 7 dni je nastopil viden preobrat v njegovem stanju. Bolečina in vnetje sta skoraj prenehala, počasi 
se je vračal v svoje prejšnje stanje in je bolje spal. Začenjal je prositi za svojo najljubšo hrano in se je bolje 
zavedal svoje okolice. Predvsem pa je bil srečen. 

Po 15 dneh je dobil nizek krvni pritisk (Na prvem srečanju pri zdravilcu tega niso omenili.). Zato so mu dali še 
zdravilo: 
#2. CC3.2 Bleeding disorders + #1...QDS 

Po enem mesecu so se vsi znaki izboljšali. Doziranje so zmanjšali na TDS naslednjih 15 dni, julija 2015 pa na BD. 
Avgusta 2015 je popolnoma ozdravel in nadaljuje zdravilo  #2...OD.  Ker je bolnik napredoval med vibro 
zdravljenjem, je njegov zdravnik zmanjšal alopatska zdravila, potem pa ukinil. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
14. Virozna vročina 11573...Indija  

Zdravilec piše: Naša mlajša hči, 9 let, je imela kašelj, glavobol, vneto grlo in prehlad dva dni. Ker so imeli 
mesečne teste, je šla kljub temu v šolo. Zvečer drugega dne sem pripravil: 
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#1. CC9.2 Infections acute + CC11.3 Headaches + CC12.2 Child tonic + CC19.2 Respiratory 
allergies…TDS  

Pred spanjem smo ji dali dve dozi. Ker sta se vročina in kašelj nadaljevala, smo zdravilo dopolnili: 
#2. CC9.2 Infections acute + CC11.3 Headaches + CC12.2 Child tonic + CC19.2 Respiratory allergies + 
CC19.3 Chest Infections chronic + CC19.6 Cough chronic …v vodi vsakih 10 minut od polnoči do dveh. 

Ob šestih zjutraj so vsi znaki izginili in je šla normalno v šolo. Zdravljenje smo nadaljevali še en teden.  

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

15. Diabetes 11573...Indija  

Živahna 47-letna ženska je 10 aprila 2015 prišla k zdravilcu z več problemi. Pred 18 leti je imela možgansko 
krvavitev po preveliki homeopatski dozi. Na srečo je ozdravela. Čez eno leto so odkrili benigni cervikalni tumor. 
Imela je tudi bolečine, vnetje in krče v rokah in nogah, za kar je jemala alopatska zdravila. Pred 15 leti je dobila 
diagnozo za diabetes in jejemala inzulin, njen sladkor pa ni bil pod nadzorom. Dali so ji: 

Za diabetes: 
#1. CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic…TDS 

Po 12 dneh jemanja zdravil ( 22 aprila 2015) je bolnica sporočila, da je njen sladkor prvič v 15 letih pod 
nadzorom in zato so ji zmanjšali inzulin. Potem je zdravilec dal še drugo zdravilo: 
Za vnetje, bolečine in krče: 
#2. CC3.7 Circulation + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS 

Avgusta 2015 so krči in vnetje prenehali, zato bolnica ni več jemala zdravila #2. Nadaljuje še z zdravilom #1 s 
ciljem, da se še izboljša njen krvni sladkor. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
16. Migrene, visok krvni pritisk, hemoroidi 11573...Indija  

Maja 2015 je 73-letni moški prosil za zdravljenje migrene, ki jo je imel že iz otroštva. Stanje je bilo verjetno 
dedno, ker so tudi drugi gružinski člani imeli ta problem. Drugih zdravstvenih podatkov bolnik ni povedal. Bil je 
zelo aktiven, soočal pa se je z družinskimi izzivi. Dali so mu: 

#1. CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  

Po enem mesecu ni bilo napredka v njegovem stanju, dobil pa je še visok krvni pritisk. Bolnik ni sodeloval pri 
iskanju vzroka kljub zdravlčevim spodbudam. Nekega dne pa se je vrnil in boječe povedal, da je že dve leti 
imel krvaveče hemoroide. Ni mu jih uspelo preprečiti. Dali so mu: 
#2. CC3.2 Bleeding disorders + CC3.3 High Blood Pressure (BP)  + CC4.4 Constipation + CC10.1 
Emergencies + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Že naslednje jutro je krvavenje ponehalo. Migrena in visoki krvni pritisk sta se zmanjšala, da je lahko bolnik 
normalno deloval po svoji rutini. Po dveh dneh so hemoroidi izginili. Njegovo razpoloženje se je tudi 
izboljšalo. Po 15 dneh je bilo stanje pod nadzorom. Zato je zdravilec dal novo kombinacijo zdravil: 
#3. CC3.2 Bleeding disorders + CC3.3 High Blood Pressure (BP)  + CC4.4 Constipation + CC11.4 
Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic…BD 

Avgusta 2015 je zdravilec dal za preventivo: 
#4. CC3.3 High Blood Pressure (BP)  + CC4.4 Constipation + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…BD 

Sledilo je postopno zmanjševanje doziranja. 

Opomba zdravilca: 
Pomembno si je zapomniti, da je ozdravitev možna samo, kadar bolnik pove zdravilcu vse svoje zdravstvene 
težave. 

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

17. Boleče grlo, kašelj in hripavost 11574...Indija  

75-letni moški, pevec, je imel boleče grlo, kašelj in hripavost že dva tedna. Zdravilec mu je dal: 
CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...TDS 
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Po dveh dozah je lahko izpljunil precej gnoja in grlo se je čistilo. Po dveh tednih je popolnoma ozdravel. 

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

18. Kronično grlo, bolečina v gležnjih in vroči vali 11964...Indija  

54-letna ženska je imela že 20 let kašelj, boleče in srbeče grlo ter hripavost. Simptomi so se poslabšali po jedi, 
takrat je čutila oviro v grlu. Bila je tudi zelo alergična na kisel okus. Njeno stanje se je poslabšalo enkrat v dveh 
ali treh mesecih, zato je takrat vzela alopatska zdravila, ki so začasno pomagala. Bolečine v gležnjih je imela 
že štiri leta zaradi Plantar Fasciitis, tudi za to je začasno jemala alopatska zdravila. Pred dvema letoma je 
dobila še vročinske vale dva do trikrat dnevno.       

Bila je nerazpoložena, ker se je predala svoji usodi in je dnevne obveznosti opravljala z močjo svoje volje. Ko 
je začela jemati vibracijska zdravila, ni imela drugih zdravil. 10 decembra 2014 ji je zdravilec dal: 
Za Plantar Fasciitis, kašelj in vročinske vale: 
#1. NM3 Bone I + NM6 Calming + NM8 Chest + NM10 Climacteric + NM32 Vein Piles + NM36 War...TDS 

Za bolečine in kronično grlo: 
#2. NM59 Pain + NM71 CCA...6TD 

Sedmi dan je bolnica sporočila 75% izboljšanje bolečine v gležnjih in vročinskih valih ter 50% olajšanje v grlu. 
Zdravilo #2 so spremenili na TDS. Po enem mesecu je bolnica premagala svojo melanholijo in je sporočila več 
kot 80% izboljšanje zdravja. Ni imela bolečin niti občutka ovire v grlu. Zdravilec je pripravil novo zdravilo. Nekaj 
je odvzel in dodal NM2 Blood in SM40 Throat za splošno stanje in kronične probleme: 
#3. NM2 Blood + NM3 Bone I + NM6 Calming + NM10 Climacteric + NM32 Vein Piles + NM36 War + NM59 
Pain + SM40 Throat...TDS 

Po dveh mesecih so vse bolečine izginile, grlo je bilo normalno in vročinski vali so se pojavljali samo včasih. 
Ker ni bilo več vnetja in okužbe, so ukinili NM2 Blood, NM36 War in NM59 Pain. Za ostala kronična stanja so še 
dali: 
#4. NM3 Bone I + NM6 Calming + NM10 Climacteric + NM32 Vein Piles + SM40 Throat...TDS  

V manj kot treh mesecih je bila bolnic zdrava in je lahko jedla tudi kislo sadje. Julija 2015 je brez težav in jemlje 
zdravilo OD. Vsa družina je sprejela Sai Vibrioniko, ker so spremljali ozdravitev te ženske. 

Bolnica pripoveduje: 
Sem iz Delhija v Indiji. Skoraj 2o let sem imela občutljivo grlo. Pogosto sem imela napade kašlja in občutila 
oviro v grlu, posebno po jedi. Ker sem se bala kašlja, sem se izogibala pogovorom s prijatelji. Moj glas je 
postal hripav in nisem mogla jesti nič kislega ali pa piti mrzel napitek. Anti-alergiki in antibiotiki so pomagali 
samo začasno. Pred tremi leti sem dobila še hudo bolečino v levi peti in gležnju. Stanje so imenovali ‘Plantar 
Fasciitis’. Nobeno alopatsko zdravilo ni pomagalo. Zadnji dve leti pa so me vročinski vali spravili v obup. Živela 
sem mehanično, vdana v usodo. 

10 decembra 2014, en dan po obletnici poroke sem od moža dobila najboljše darilo v mojem življenju v obliki 
blagoslovljenih zdravil Sai Vibrionike. Od takrat se mi dogajajo čudovite stvari. Ne spominjam se, kdaj sem se 
nazadnje počutila tako dobro, fizično in mentalno. Zdaj je preteklo 6 mesecev, odkar uživam svobodo, še 
posebej, kadar jem kislo sadje in pijem hladne pijače. Nimam bolečin v gležnjih in lahko nosim kateri koli tip 
čevljev. Priključila sem se svetu vibrionike in pomagam pri pripravi zdravil. Moja družina je tudi sprejela 
zdravljenje z vibrioniko. Z veseljem pričakujem, da bom nekega dne tudi jaz postala zdravilka. 

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

19. Razpršena cerebralna atrofija in depresija 11964...Indija  

82-letni moški, ki je imel več težav, se je popolnoma potegnil vase 14 januarja 2015. Prenehal se je gibati, ni 
hotel jesti ali vzeti zdravil, izgubil je spomin in ni nikogar več prepoznal. Sprejeli so ga v bolnišnico z diagnozo 
razpršene cerebralne atrofije, akutnega zmedenega stanja, spremenjenega čutilnega centra in demence. 
Njegovo stanje se je poslabševalo. Včasih je postal nasilen do negovalnega osebja. Ni hotel jemati zdravil. Po 
15 dneh so ga zdravniki poslali domov kot brezupen primer. 

5 februarja 2015 je bolnikov sin prišel k zdravilcu in ga prosil, da obišče bolnika, ki ni hotel niti odpreti oči. Zdravilec  
se je sam v sobi pogovarjal z bolnikom. Po prigovarjanju in živahnih pripombah je bolnik odprl oči in   rekel, da ga 
boli vse telo. Po Swamijevi milosti je sprejel vibhuti in pristal, da vzame vibro zdravila. Dali so mu: 
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Za mentalno zmedenost, demenco in izgubo volje do življenja: 
#1. NM2 Blood + NM5 Brain TS + NM6 Calming + NM7 CB7 + SR268 Anacardium + SR425 Clematis + 
SR344 Avena Sat + SR428 Gorse…TDS 

Za nemoč ‘debility’: 
#2.  SM41Uplift…6TD 

Za pozitivnost v bolnikovem okolju: 
#3.  CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS v vodi, da so jo poškropili v 
sobi in okoli postelje. 

Bolnikov sin je vzel zdravila, a jih ni dal očetu, ker so drugi člani družine nasprotovali. Po treh dneh jih je sin 
pregovoril in začel dajati zdravila očetu 8 februarja. Tretji dan je bolnik vstal, deseti dan je začel jesti trdno 
hrano in po dveh tednih je že šel sam na stranišče. Začel je prepoznavati ljudi in je sam prihajal h kuhinjski 
mizi. Takrat je zdravilec začutil božansko moč v polnem teku in je bil priča čudežni moči božanskih zdravil. 
Tudi bolnikova družina je prepoznala čudež.            

Po treh tednih se je bolnikovo stanje izboljšalo za 80%. Po 40 dneh sta se mu povrnila budnost in 
samozaupanje; bil je dobre volje in zgovoren.         

Potem se je bolniku začela tresti desna roka. Zato je zdravilec še dodal: 
#4. NM43 Tremors + #1.   

#2 je prekinil. 

Po dveh tednih se je bolnik prenehal tresti. 

Ta star bolnik, ki ni imel več upanja, je z vibrioniko ozdravel v manj kot dveh mesecih. Avgusta 2015 je bil popolnoma 
priseben, srečen in spomin se mu je povrnil. Nadaljeval je z zdravilom #4 za preventivo. 

Bolnikov sin poroča:  
Mojega očeta so novembra 2014 operirali za zamenjavo srčnega spodbujevalca. Potem je doma okreval, sredi 
januarja 2015 pa je dobil vročino in ni več prepoznal ljudi. Izgubil je kratkoročni spomin in se spominjal samo 
preteklih stvari. 

Zopet so ga sprejeli v bolnišnico in nevrolog je dal diagnozo razpršene cerebralne atrofije, akutne zmedenosti 
in spremenjenega ‘sensoriuma’.  Po 15 dneh v bolnišnici ni bilo napredka. Postal je tudi trmast, prenehal se je 
gibati in ni hotel jemati zdravil. Vse je kazalo, da ne želi več živeti. Zdravniki mu niso mogli pomagati in smo ga 
vzeli domov. Doma se je stanje slabšalo, ker ni hotel jesti, odpreti oči ali vstati iz postelje. V naš dom je prišla 
žalost. 

Nekega dne ga je obiskal stari prijatelj in ko ga je videl v takem stanju, nam je svetoval, da gremo k vibro 
zdravilcu. Pred tem nismo slišali za vibrioniko, a smo bili v stanju, da verjamemo vsemu. Poklical sem zdravilca 
in razložil naš primer. Prišel je k nam domov. To je bilo okoli 5 februarja. Najprej drugi družinski člani niso bili 
za to. Jaz sem vztrajal in pričel z zdravljenjem po treh dneh. Temu je sledil samo čudež.      

Tretji dan je moj oče vstal iz postelje in začel jesti sadje. Potem je začel prepoznavati osebe in se zanimal  za 
telesne vaje, ki jih je na njem izvajal fizioterapevt. Njegovo zdravljenje je napredovalo, začel se je gibati po hiši 
in pogovarjal se je s prijatelji in sorodniki, kadar so prišli na obisk. Po enem mesecu se mu je vrnil spomin. 
Pojedel je več hrane in začel je jemati zdravila tudi za druge težave. Ni bi več trmast. Kaj je lahko še čudež, če 
ni to! 

Nima več živčnih simptomov, čeprav ima več drugih težav in jemlje vibracijska zdravila s polnim zaupanjem, 
poleg tega pa še alopatska zdravila. Tudi jaz se zdaj zdravim z vibrioniko! 

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

20. Napadi panike in izbruhi (Fits) 11964...Indija  

30 decembra 2014 je prišla k zdravilcu 28-letna ženska z več težavami: zaskrbljenostjo, strahom, hudim 
glavobolom, nočnimi morami in napadi panike, ki jih je imela že pet let. Bila je v hudem stresu in ni veliko 
povedala o sebi. Da bi jo pomiril, ji je zdravilec dal: 

Za pomiritev: 
#1. NM2 Blood + NM6 Calming + NM25 Shock + BR2 Blood Sugar…TDS 
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Po dveh tednih se je vrnila in povedala, da ima pogoste izbruhe. Včasih je izgubila zavest, ko je sedela ali celo kuhala. 
Ob izbruhih je izgubila samonadzor, trgala obleko in metala stvari naokoli. Po takem dogodku je imela hud glavobol, ki 
je trajal 3 do 4 ure. Na začetku so se izbruhi pojavili skoraj vsak teden, z alopatskimi zdravili pa so se zmanjšali na 
enkrat ali dvakrat mesečno. Jemala jih je že pet let. Trenutno ni jemala nobenih zdravil, izbruh pa je imela vsak 
mesec. Prejšnji dan je imela dva napada v času 6 ur. Zdravilec ji je dal: 
Za izbruhe: 
#2. NM6 Calming + NM50 Epilepsy + NM78 Epilepsy-B + BR2 Blood Sugar + SR235 Bladder + SR240 
Kidney + SR260 Mag Phos…TDS 

Za nujno pomoč med izbruhom: 
#3. NM91 Paramedic Rescue + NM95 Rescue Plus… vsakih 15 minut v primeru napada tako dolgo, da se 
je počutila vredu. 

Prvo dozo zdravila #2 je dobila pod jezik 17 januarja 2015. Po treh dneh se je počutila 50% bolje brez 
glavobola. Potožila pa je o skrajni nemoči, zato so zdravilo #2 dopolnili: 
#4. NM2 Blood + NM75 Debility + NM90 Nutrition + #2 

Po dveh tednih je zdravilec pri bolnici opazil popolno spremembo. Bila je vesela in živahna, brez glavobolov in 
izbruhov. Ko dva tedna ni imela nobenih znakov, so ji zdravilo zmanjšali za dva tedna. Po 6 mesecih je brez 
simptomov na preventivni dozi #4…OD. Vsa družina je srečna. V njihovi hiši pa imajo redno kliniko vibrionike. 

Bolnica pripoveduje: 
Živim v Mangolpuriju, v Delhiju. Moje zdravstvene težave so se začele pred petimi leti, ko sem po porodu 
drugega otroka šla v svojo domačo vas. Brez vidnega razloga se mi je začela pojavljati nezavest. Ko sem se 
zavedela, nisem prepoznala družinskih članov in moje obnašanje je kazalo izgubo mentalnega ravnovesja. V 
Delhiju so me zdravili v več bolnišnicah. Po 6 mesecih sem začela prepoznavati družinske člane. Pojavi 
nezavesti pa so se nadaljevali. Po dveh letih alopatskega zdravljenja so se pojavi nezavesti zmanjšali na 2-3 
krat mesečno od prejšnjih dvakrat na teden. Moja zaskrbljenost se je nadaljevala. Nisem mogla biti sama in to 
je prizadelo naše družinsko življenje.  

Decembra 2014 je mojega moža, ki je bil pred tem študent Bal Vikas in Saijev devoti, neki zdravilec nagovoril, 
da so v naši hiši imeli kliniko vibrionike. Ker je to bil projekt Sai seve, se je moj mož strinjal za tedensko kliniko. 
Takrat je moj mož zdravilcu omenil moje zdravstveno stanje. 

Na začetku nismo želeli povedati vseh podrobnosti. Po dveh tednih zdravil vibrionike sem zopet dobila napad – 
dva v enem dnevu – in počutila sem se bedno. Poklicali smo zdravilca in razkrili vso mojo zdravstveno kroniko 
petih let. Čeprav sem bila mentalno in fizično prizadeta, nisem nikoli izgubila upanja in vere v Swamija. Slabo 
sem se počutila samo zaradi moža, otrok in drugih družinskih članov, ki so zaradi mene trpeli.  

Dali so mi nova zdravila, ki so začela takoj spreminjati moje stanje. V enem tednu se je pokazal čudež. Bila 
sem mirna, razdraženost uma je prenehala in napadi so izginili. Začela sem trdno spati brez nočnih mor. Po 
enem mesecu sem imela samo še spomine na težke čase.  

Zdaj je preteklo 6 mesecev in nikoli v življenju se nisem bolje počutila. Vsa naša družina je hvaležna 
Bhagawan Babi za njegovo milost in da nam je dal priložnost služiti v Sai Vibrioniki. Čudež Sai vibrionike je 
postal znan v našem kraju Mangolpuriju, kjer klinika zdaj deluje trikrat tedensko. 

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

 Profili zdravilcev 

Profile raznolike skupine iz Delhija predstavljamo v tem posebnem poglavju, v katerem 6 novih zdravilcev 

opisuje svoje izkušnje. Te profile je zbrala in uredila koordinatorka Delhi-NCRr02859...Indjia. Njen profil je prvi: 

Zdravilka 02859...Indija piše: Na univerzi v Delhiju sem več kot 28 let poučevala elektroniko in julija 2011 sem 
začela izvajati vibrioniko. Od takrat sem zdravila različna akutna in kronična stanja. Del 
mojega služenja-seve je tudi priprava delavnic in povezovanje dejavnosti vibrionike v 
okraju Delhi-NCR. 

Preden sem spoznala vibrioniko, sem vedno imela željo služiti, a nisem našla prave stvari. 
V tečaj vibrionike sem se vpisala z namenom, da najdem svoje področje služenja. Med 
prvimi bolniki je bila hišna pomočnica pri mojih sorodnikih. Videla sem jo, ko je šepala z 
otečenimi stopali, ki so jo bolela in bila polna gnoja. Z odkritosrčno molitvijo k Babi sem ji 
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dala zdravilo. V enem tednu je ves gnoj odtekel, bolečine ni bilo več in hodila je normalno. Bilo je neverjetno! 
[Pripomba urednika: Primer je opisan v teh ‘novicah’] Čudila sem se, zakaj sem bila izbrana kot orodje, da 

olajšam življenje tej osebi. Čas je tekel in imela sem blagoslov še za več takih 
trenutkov, ki so me začudili: ‘Zakaj jaz?’. Služenje v taborih in pomoč 
prizadetim sta mi prinašala veliko radosti. Mojo globoko željo po služenju je Sai 
Baba uresničil na nepredvidljiv način. Naučila sem se živeti s čudeži. 

Opazila sem tudi, da je svet vibracij tako močan, da se ves čas pojavlja veliko 
nerazložljivih povezav. Tukaj je primer, ki se je zgodil pred kratkim. 
Sodelavka je razlagala, kako je v osmem mesecu nosečnosti imela veliko 
srbenja. Ko sem pregledovala svojo elktronsko pošto, je neki zdravilec poslal 
primer z enakim problemom in opisal uspešno rešitev! Takšne stvari se ves 
čas dogajajo in nas spominjajo na Babovo nevidno božansko prisotnost.  

Na drugi ravni je vibrionika najboljši dokaz, da je povezava med znanostjo in 
duhovnostjo zelo resnična – in hkrati celo mistična. To je zanimiva tema za 

raziskavo. Delovanje z vibrioniko je eden najboljših načinov, da ljubimo vse in služimo vsem (Love All, Serve 
All.)! 

Moji primeri 

 Parkinsonova bolezen in psoriaza 

 Infekcija stopala 

 Zobobol, Pica in izguba las 

 Izpitni stres 

 Depresija, boleč vrat 

 Depresija in menopavza 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Zdravilka 11569…Indija ima PhD iz elektronike in poučuje na univerzi v Delhiju. Tako piše: “Verjamem, da sem kot 
duša poslana za višji namen in to je seva, ker to najraje delam. Zelo sem srečna, da imam priložnost na 
katerikoli način služiti drugim ves čas. Ker  me že pet let zanimajo energijske vibracije (čakre idr), me je 

sodelavka seznanila z vibrioniko leta 2014, zdravilka02859…Indija,v času ko sem tudi jaz 
močno potrebovala zdravljenje. Uspešno so me ozdravili.” Vibrioniko vidi kot 
učinkovito in priročno sredstvo za bolnike in je hvaležna, da sodeluje v skupini 
vibrionike. 

Njeni primeri 

 Ekcem 

 Kronični dihalni primeri 

 Psoriaza lasišča 

 Povešajoča rastlina 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Zdravilka 11570…Indija ima diplomo ‘Masters’ za javno upravo (Public Relations). Po državni službi se je upokojila in 
zdaj vodi digitalno tiskarsko podjetje. Z navdušenjem opravlja vibrioniko, odkar je opravila tečaj AVP aprila 2015. 

Tako piše:  “Zdravila sem veliko bolnikov. Akutni problemi kakor so vročina, diareja, afte 
v ustih, ječmenček na očesu, potovalna slabost so se izboljšali že po 2-3 dneh 
zdravljenja in včasih tudi v enem dnevu po Swamijevi milosti. Tudi za kronična stanja v 
primerih diabetesa, hipotiroidizma, kašlja, epilepsije, depresije, nespečnosti, nohtov, 
fisure, odrgnin, kožnih alergij, hudega srbenja po telesu, hemoroidov, neredne 
menstruacije in podobno – je vibracijsko zdravljenje pokazalo dobre rezultate, zopet po 
Swamijevi milosti." 

Njeni primeri 

 Abscesi in srbenje na nogi 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Zdravilka 11571…Indija je računalniški tehnik. Od spomladi 2015 je zdravila bolnike s prehladom, kroničnim 
kašljem, neredno menstruacijo, srbenjem med nosečnostjo, spondilitisom, slabotnimi 
očesnimi mišicami, s problem z lasmi in slabo prebavo. Vibrioniko je spoznala med svojo 
nosečnostjo in je bila tako navdušena, da je takoj šla na tečaj. Rodila je deklico. Tako 
opisuje svojo izkušnjo: 

"Proti koncu tretjine nosečnosti sem nekega dne dobila neznosno bolečino v spodnjem 
trebuhu in bruhanje. Naslednje jutro sem šla k zdravniku. Dal mi je dve injekciji, eno za 
bolečino in drugo za možno kislino. Svetoval mi je, da grem na ultrazvok pregled, če se 
bolečina nadaljuje. Dva dni nisem čutila bolečine, potem pa se je povrnila. Bilo je res 
hudo in sem bila zaskrbljena. En teden pred tem nisem šla redno na veliko potrebo. Bila 

sem zaprta. Mati mi je prinesla vibracijsko zdravilo od zdravilca11476…Indija.  Po enem tednu (skupaj s tremi litre 
tople vode na dan) se je moje stanje ozdravilo. Nadaljevala sem zdravljenje in skozi vso nosečnost ni bilo več 
težav. Tako me je Swami uvedel v vibrioniko. Odločila sem se za tečaj in pomoč trpečim ljudem, sebi in 
družini.  

Po AVP tečaju, ki je bil zame čudovita izkušnja, sem si naredila zdravila:  
#1. CC4.10 Indigestion + CC8.2 Pregnancy tonic + CC12.1 Adult Tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…TDS 

Prvih nekaj dni sem se počutila fizično in mentalno zelo lahka, hkrati pa tako zaspana, da sem prespala večino 
dneva in vstala samo za nekaj hrane. Po nekaj dneh sem bila zopet normalna. 

V 8 mesecu nosečnosti sem ponoči dobila srbenje po vsem telesu in nisem mogla spati. Zato sem vzela: 
#2. CC21.1 Skin tonic + CC22.2 Skin infections + CC22.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema...TDS ustno in 
tudi v kokosovem olju za zunanjo uporabo 

Po enem tednu je srbenje ponehalo in sem zopet lahko spala. V 38 tednu mi je zdravnik povedal, da imam 
ozek pelvis in je svetoval carski rez, zato sem začela jemati: 
#3. CC10.1 Emergencies…TDS  

Vsa tri zdravila sem jemala do poroda. 2 julija 2015 sem rodila zdravo deklico. Zdravila sem jemala še en 
mesec, da sem hitro ozdravela in skrbela za otroka. En teden po carskem rezu (C-Section) sem se počutila 
kakor po normalni nosečnosti z malo bolečine v trebuhu. Takšna je moč Sai vibrionike. Zdaj se počutim varno, 
ker imam ves čas Swamijev blagoslov. 

Želim dodati, da je otrok normalno rasel ves čas nosečnosti – čeprav sem v nosečnosti pridobila samo  6 kg , 
skupaj s 3 kg otrokove teže. To je bilo pomembno zame. Čeprav nisem pridobila veliko teže, sva bila otrok in 
jaz zdrava. Ob prvem obisku pri zdravniku, skoraj en teden po porodu, sem imela zopet enako težo 54 kg 
kakor pred porodom." 

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

Zdravilka 11572…Indija žena komandanta brigade, se je pred kratkim upokojila kot namestnica predsednika v 
podjetju za komunikacije kot vodja prodaje in marketinga. Zdaj posveča svoj čas sevi v 
vibrioniki in drugim dejavnostim v Gurgaonu. Prepričana je, da je vibrionika spremenila 
njeno življenje. Zelo je vesela, kadar vidi nasmeh na obrazih bolnikov po zdravljenju. 
Od srca je hvaležna Babi, da je postala orodje za to sevo. 
 
Njeni primeri 

 Slaba prebava, Chlamydia, menopavza in afte v ustih 

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

Zdravilec 11573…Indija je delovni profesionalec. Je tudi naturopat in vadi jogo. Njegova starša sta bila zvesta 
Babova slednika od leta 1970. Ker sta pred 20 leti nenadoma umrla eden za drugim zaradi 
raka, se je začel zanimati za alternativne zdravstvene sisteme. Zaradi te izkušnje ga boli, 
ko gleda ljudi, ki uničujejo svoje življenje zaradi slabih navad. Mnogi se ne zavedajo 
preprostega dejstva, da so osnovne potrebe za zdravo življenje (voda, zrak in sonce) vse 
naravnega izvora in jih Bog daje brezplačno. Kadar daje vibro zdravila, vsakemu bolniku 
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svetuje  pravilne spremembe življenjskega stila, ki bi mu pomagal ohranjati zdravo življenje. 

 V Sai vibrioniko ga je uvedel Saijev slednik decembra 2014. Takoj je vedel, da je to prava stvar za njega. 
Aprila 2015 je začel delati kot AVP. 

Zdaj razmišlja, da ga je Baba vsa leta postopoma mentalno in fizično pripravljal, da prevzame to novo 
odgovornost in ljudem ponudi služenje, ki se ujema z njegovo filozofijo zdravega življenja, kakor ga on vidi — 
brezplačno. Zato pravi: “Vem, da je Baba pravi zdravilec in jaz sem samo medij; kljub temu sem srečen, da me 
je Baba izbral za to plemenito delo. Čutim, da se s pomočjo  vibrionike bolje duhovno povežem z Babo. To je 
pravo področje, da se učimo nesebičnega služenja in ljubezni do človeštva.” Tukaj so primeri, ob katerih je 
čutil, da ga je Baba vodil že od samega začetka. 

Njegovi primeri 

 Telesne bolečine, psihični napadi in nizek krvni pritisk 

 Virozna vročina 

 Diabetes 

 Migrene, visoki krvni pritisk, hemoroidi 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Zdravilka 11574…Indija ima diplomo PhD za računalniško znanost in poučuje na univerzi v Delhiju. Tečaj 

vibrionike je zaključila aprila 2015. Z vibrioniko jo je seznanila sodelavka, 
zdravilka02859…Indija, ki jo je zdravila za težave s kožo. Pred dvema letoma je imela 
hude akne na obrazu. Večina kože je bila vneta. Skoraj nič ni bilo normalne barve 
kože. Potem se je stanje razširilo še na vrat in hrbet. Jemala je samo vibracijska 
zdravila. Že po dveh dozah se je zmanjšala rdečina na obrazu. Po dveh mesecih je 
bila vsa koža čista. Bila je navdušena. Ker vibrionika ni imela stranskih učinkov, je ta 
ženska želela spoznati ta način zdravljenja. Zelo je srečna, da izvaja to sevo, ker je 
vibrionika holistično zdravljenje – ne samo fizično, ampak tudi mentalno, čustveno in 
duhovno. Do zdaj je imela največ primerov za bolečine v kolenu, izpuščaje, akne in 
izpadanje las.  

Ko je začela zdraviti, je bila zelo zaskrbljena za rezultate. Veselila se je prihoda bolnikov, da bi ji povedali o 
napredku pri simptomih. Podzavestno je čakala na dobre novice o njihovi ozdravitvi. Sčasoma je razvila globlje 

razumevanje. Zdaj prosi Swamija, da ji pomaga izbrati 
zdravilo in vadi nenavezanost na izid. Želi se naučiti še več 
o vibrioniki, da bi lahko pomagala mnogim ljudem. 

Tukaj deli z nami dobre učinke komba CC1.2 Plant tonic in 
veselje, ki ga občuti v svetu vibrionike.  

Tako piše: “Komplet ‘108 Combo Vibro kit’ sem dobila 5 
aprila 2015. Ko sem ga nosila domov, sem v posodi videla 
rastlino ‘Shalmia’ [sezonska rastlina z rdečimi rožami], ki 
smo jo imeli na stopnicah. Zaradi prezaposlenosti je dva ali 
tri dni nismo zalili. Rastlina je ovenela (glej sliko, levo 
spodaj). Rekla sem si:  “Tukaj je moj prvi bolnik”. Eno 
kapljico CC1.2 Plant tonic sem dodala 1 litru vode in zalila 

rastlino.” Pričakovala sem, da bo vzelo nekaj dni, da rastlina oživi. Naslednje jutro sem šla gledat svojega 
‘bolnika’ in sem bila presenečena, da je bila rastlina že 
polna življenja (glej sliko desno spodaj).  

Vibrionika je imela dober učinek tudi na paradižnik. Niso 
ga posadili, sam je zrasel v loncu. Ko je bila rastlina visoka 
okoli 10 cm, so jo začeli zalivati s kombom CC1.2 Plant 
tonic…OW. Sadeže je rodila, ko je bila okoli 90 cm visoka 
(3-4 feet tall). Potem so jo zalivali vsak drugi dan. Najprej 
je dozorelo 9 paradižnikov, kmalu pa še pet (glej slike 
spodaj). Bili so zelo okusni. 
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S kombom CC1.2 so rešili sadiko ‘Neem’, ki ni uspevala, ker so jo večkrat presadili. Listi so postali rjavi in so 
posamično odpadali. Zato so jo zalivali s CC1.2 Plant tonic in jo tudi božali. Dva tedna ni bilo spremembe, na 
15 dan pa so na eni veji poganjali listi (glej sliko levo spodaj). Zdravilk piše: “Bili smo skoraj tako srečni, kakor 
da bi gledali novorojeno dete.” 

Zdravilka je tudi uporabila kombo CC1.2 za oživitev občutljive rastline Ber iz vrtnarije. Kljub redni oskrbi, 
zalivanju in sončni svetlobi se je rastlina popolnoma posušila v 4-5 dneh po prihodu v svoj dom. Zdravilka ji je 
dala CC1.2 Plant tonic…OD prvi teden, potem #3TW drugi teden, ampak napredka ni bilo videti. Nadaljevala 
je z istim doziranjem. Po 15-20 dneh je opazila majhne zelene listen na začetku    suhega rjavega stebla (glej 
sliko desno). To je bil srečen trenutek. Rastlini je dala ime ‘Hope - upanje’. Ber še nadalje uspeva z vibracijami. 

 

Njeni primeri 

 Boleče grlo, kašelj in hripavost 
 
 

 

 

 

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

 Profil zdravilca 11964...Indija Leta 1978, ko sem uspešno končal elitno akademijo narodne obrambe  (the elite 
National Defence Academy, Khadakvasla), so me starši odpeljali v Shirdi in Puttaparthi na zahvalne daršane. 

Swamijevi blagoslovi, ki tečejo iz njegovih dvignjenih rok, so me v naslednjih 34 
letih spremljali skozi moje nevarno in grobo življenje v indijski vojski. S pehoto sem 
opravljal različne dolžnosti v sovražnih okoljih, kjer sem bil priča prelivanju krvi in 
ubijanju. V vseh takih izkušnjah sem občutil Swamijevo božansko prisotnost in 
zaščito. Njegovo vodenje mi je pomagalo, da sem posvetil svoje služenje indijski 
vojski in narodu nad skrbmi za sebe. Po njegovi milosti so me nagradili z medaljo 
‘Vishisht Seva Medal’, ki mi jo je izročil indijski predsednik za delo izven redne 
dolžnosti. Dvakrat so mi tudi dali priznanja komandirji v severni in južni vojski za 

izredna dejanja proti sovražniku. 
Leta 2012, ko sem se upokojil iz vojske v starosti 54 let [Opomba urednika: na 

položaju polkovnika], so mi ponujali privlačne službe. Vse sem odklonil in prosil Swamija, da mi da priložnosti za 
služenje Njemu. Ker sem bil član Saijeve družine, sem začel delovati v organizaiji ‘Sri Sathya Sai Seva 
Organisation’ v našem okraju Delhi-NCR. To delo sem na začetku opravljal samo mehanično. V meni ni bilo vidne 
spremembe, nobenega znaka duhovnega napredka. Na dan novega leta 2014 sem slišal za Sai Vibrioniko in sem 
se vpisal v tečaj. Po končanem JVP tečaju v mesecu aprilu sem postal zdravilec in moje življenje je začelo dobivati 
duhovni namen. Bil sem priča čudežu Sai Vibrionike, ki mi je odkrivala svojo skrivnost. Začenjal sem opažati in 
občutiti, kako zdravila delujejo na ljudi in rastline.  

Ko sem končal štiridnevni naporni tečaj za SVP decembra 2014, mi je dr Aggarwal dal SRHVP – strojček in 
kartice. Potem so me usmerili v proces očiščevanja. Ta proces mi je dal odlično priložnost, da sem se poglobil v sebe 
in poskušal razumeti resnični smisel življenja. V tem času mi je Swami redno pošiljal bolnike in mi dovolil opravljati 
sevo kljub mojim napakam in občasnim dvomom. To je potrditev njegovega usmiljenja in neskončne ljubezni do nas. 
Njegova ljubezen me tudi spodbuja, da opišem svojo izkušnjo procesa očiščevanja. 

11 decembra 2014 sem začel čiščenje s kombom NM25 Shock...TDS. Šesti dan so se pojavile telesne 
bolečine, močan glavobol in tahikardia (povečan srčni utrip). Moj srčni utrip se je povečal na več kot 130 
utripov in krvni pritisk se je dvignil do 200/120. Prekinil sem zdravilo NM25 Shock, jedel sem vibhuti in ostal v 
postelji 36 ur. Tretji dan sem bil za 90% zopet normalen. Potem sem začel jemati NM85 Headache-BP + BR5 
Heart + SM11 Blood Pressure + SM15 Circulation...QDS in prekinil z vsemi drugimi zdravili, tudi alopatskimi 
za visoki krvni pritisk, ki sem jih jemal že 15 let in se prepustil Swamiju. Po enem tednu sem se počutil 100% 
normalno in sem ponovno začel jemati NM25 Shock – začel sem OD in povečal na TDS. 

Prvi teden v januarju 2015 sem zopet bil v Prashanti Nilayamu, kjer sem srečal doktorja in gospo Aggarwal. 
Svetovala sta mi, da vzamem kot naslednje zdravilo za čiščenje NM83 Grief…TDS, ki sem ga začel jemati 15 
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januarja. Po treh dneh sem imel težke oči in sem spal tudi podnevi. Dva dni sem spal večino časa, vsakič sem 
se prebudil pomlajen. 

Prvi teden v februarju, ko sem se že počutil zelo dobro, se je pojavila stara poškodba. Leta 1990 sem igral 
košarko in utrpel manjši premik ploščice v lumbarnem predelu. Takrat sem ozdravel z alopatskimi zdravili, 
jogo, akupresuro in akupunkturo. Nisem vedel vzroka, zakaj sem dobil akutni išias v levi nogi in zelo občutljivo 
koleno, da nisem mogel hoditi. Imel sem tudi otrpel hrbet, da se nisem mogel pripogniti v pasu. Pregled z MRI 
je pokazal premik ploščic v celem lumbarnem delu. Svetovali so mi tablete za bolečine in sprostitev živcev. To 
sem odklonil, namesto tega sem namazal vibhuti in vzel vibracijsko zdravilo, ki mi je pomagalo ozdraveti v 
manj kot v dveh mesecih: 
NM3 Bone Irregularity + NM6 Calming + NM21 KBS + NM24 Rheumatism & Arthritis + NM40 Knees 
+ NM54 Spasm + NM113 Inflammation + OM16 Knees + OM30 Connective Tissue + SM33 Pain + SM36 
Skeletal + SR271 Arnica + SR421 Bach Flower Cerato + SR479 Cartilage + SR500 Intervertebral Discs + 
SR510 Muscles + SR517 Parathyroid + SR540 Vertebrae...TDS 

Hkrati sem tudi nadaljeval čiščenje z zdravilom NM72 Cleansing…TDS. 

Z Babovo milostjo sem zdaj brez bolezenskih znakov. Ker sem izkusil učinke zdravil na sebi, jim zaupam. Prisilni 
počitek mi je tudi dal čas, da sem ponovno študiral knjige vibrionike, tudi ‘Soham Series of Natural Healing’. Najbolj 
pomembno pa je bilo to, da sem lahko opravljal sevo in sprejemal bolnike. Novi bolniki mi omogočajo še več 
pogleda v ta zdravila.    

Opravil sem več kot eno leto seve za Sai vibrioniko in moje življenje se je spremenilo. Doma imam redno 
kliniko za bolnike eno uro zjutraj in eno zvečer. Poleg tega prihajajo še drugi bolniki po telefonskem sporočilu. 
Nekatere družine v soseski so se popolnoma preusmerile v Sai vibrioniko. Imam tudi kliniko v revni ulici 
mestne četrti, dvakrat tedensko, v hiši Saijevega slednika.  

Po Swamijevi milosti mi je delo z vibrioniko dalo novi smisel življenju. Postalo je edini namen mojega obstoja. 
To je seva z ljubeznijo, ki se dogaja 24 ur vsak dan. Ko sem zaključil tečaj za SVP, se je priključila tudi moja 
žena kot asistentka in delava skupaj – na spodbudo dr Aggarwala.  

Našega ljubljenega Bhagawana ves čas prosiva, da postaneva čista kanala njegove ljubezni, njegove svetlobe 
in njegove zdravilne energije, da lahko pomagava vsem, ki nam jih pošilja. 

Njegovi primeri 

 Kronično grlo, bolečina v gležnju in vročinski vali 

 Razpršena možganska atrofija in depresija 

 Panični napadi in izbruhi 

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

 Kotiček za odgovore 

1. Vprašanje: Bolnica ima težave s spominom. Boji se, da je na pragu Alzheimerjeve bolezni. Ali je kombo 
CC17.3 Brain & Memory tonic dovolj ali ji moram dati za Alzheimerjevo bolezen? 

       Odgovor: Najbolje je dati CC17.3 Brain & Memory tonic skupaj s CC18.2 Alzheimer’s disease, ker to 
deluje kot preventiva za Alzheimerjevo bolezen. V vseh primerih je bolje dodati kombo, kadar ne veste, ali 

bi ga dali ali pa ne. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
2. Vprašanje: Ali vibracije izpuhtijo, kadar pustim kroglico dalj časa v kapici stekleničke, na primer ko iščem 

otroka, da bi mu dal kroglico v usta?   

       Odgovor: Ne, vibracije so usidrane v kroglicah. Kadar kroglice postanejo preveč mokre, ker smo dali v 
kombo več kapljic pomotoma ali pa smo morali dodati več kombov v eno stekleničko, namerno pustimo 
stekleničko odprto, da odvečni alkohol izhlapi. 

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

3. Vprašanje: Ali pripravljamo zdravila pred bolnikom ali pa gremo v drugo sobo?  
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       Odgovor: Kadar uporabljamo škatlo 108CC, lahko delamo zdravilo pred bolnikom. V primeru strojčka 
SRHVP pa je odvisno od počutja bolnika. Nekateri lahko izgubijo občutek vibracijske skrivnosti, za 
skeptične bolnike pa je bolje iti v drugo sobo.  

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

4. Vprašanje: Kadar pišem zgodovino primera, ko je zdravilec tudi bolnik, ali moram omeniti to dejstvo ali pa 
lahko dam samo splošne podatke, kakor sta ‘ženska 42let’?  

       Odgovor: Zdravilcu ni treba omenjati sebe kot bolnika, če pa to stori, postane primer bolj avtentičen. 
Zdravilec, ki poroča o svojem primeru, ga ponavadi natančneje opiše, posebej tudi čustva itd.  

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

5. Vprašanje: Kakšna je razlika med doktorjem in zdravilcem? Pogosto rečemo, da nismo doktorji, ampak kaj 
to pomeni?  

       Odgovor: ‘Doktor’ na splošno pomeni osebo, ki je opravila dolgotrajen medicinski študij in ima državno 
licenco, da opravlja medicinsko zdravljenje. Vibracije, ki jih mi dajemo, so popolnoma varne in ne vsebujejo 
kemičnih ali rastlinskih snovi. Zato se imenujemo zdravilci (practitioners=praktiki), da nas ne bi zamenjali s 
šolanimi zdravniki, najpogosteje alopati. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
6. Vprašanje: Mnogi ljudje imajo živosrebrna polnila v zobeh. Ali ta kovina ne vpliva na vibracijska zdravila? 

Neka starejša bolnica je imela kovinsko spojko v zobni protezi. Ali to vpliva na vibracijsko zdravilo, ko ga ima 
v ustih? 

       Odgovor: Tako kot druge kovine tudi živo srebro vpliva na vibro zdravila. V resnici ima veliko bolnikov živo 
srebro ali pa kovinske mostičke v zobeh. V naši praksi smo ugotovili, da so tudi v teh primerih vibracijska 
zdravila učinkovita. Takoj ko damo zdravilo pod jezik, telo vsrka vibracije. 

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

7. Vprašanje: Poleg vibrionike opravljam tudi drugo brezplačno sevo za svoje bolnike. Nekateri ljudje pridejo 
po nasvet, drugi sprašujejo za posebne terapije, kakor je reiki. Tudi to je seva, ker dajem ljudem svoj čas. Ali 
lahko ta čas vključim v mesečna poročila? 

       Odgovor:Vaše mesečno poročilo se nanaša samo na sevo vibrionike, zato seva v drugih terapijah ne 
spada v vaše poročilo. Če pa svetujete med tem, ko zdravite z vibrioniko, lahko ta čas vključite. 

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

8. Vprašanje: Prosim, svetujte, kaj storimo, kadar pride bolnik zaradi neke težave in opazimo, da ima še drugi 
znak (na primer, bulo na glavi). Ali predlagamo vibracijsko zdravilo tudi za drugi znak? Ali pa samo prosimo 
Babo za pomoč? 

       Odgovor: V vsakem primeru molimo k Babi, ker je on zdravilec. Odvisno pa je od vašega odnosa do 
bolnika, kaj mu boste rekli. Če dobro poznate bolnika, se lahko pozanimate o drugem znaku in se zavedate 
občutljivega položaja. Bula na glavi bi po bolnikovem mnenju lahko bila moteča, maligni znak ali pa znak 
domačega nasilja. Če bolnika ne poznate dobro, je bolje počakati, da bolnik dobi več zaupanja v vas in 
vibracijska zdravila. 

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

9. Vprašanje: Ali lahko damo olivno olje pod gumijasti pokrovček znotraj stekleničk 108CC, da bi jih lažje 
odprli?  

       Odgovor: Na ta pokrovček ne smemo ničesar nanašati, da ne bi okužili zdravila v steklenički. CC 
stekleničko lažje odpiramo, kadar držimo gumijasto kapico trdno z eno roko, stekleničko pa sučemo z drugo 
roko. Klik - Click here za demo. 

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

10. Vprašanje: Slišal sem, da naj ne bi tresli stekleničke 108CC, preden jo uporabimo. Je to res? 

https://www.youtube.com/watch?v=EUCVMPlecZ0&feature=youtu.be
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       Odgovor: Ne. Nasprotno, je vedno prav, da stresemo steklenoičko pred uporabo. Stekleničko 108CC držimo 
navpično in jo tresemo tako, da z njo udarjamo v dlan druge roke in ne v obliki številke 8. V času polnjenja 
škatel vam rečejo, naj ne tresete stekleničk 108CC, da prihranite čas. Ker večina zdravilcev potuje, se škatle 
gotovo pretresejo. 

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

 

 





Božanske besede  Mojstra zdravilca 

"Če posadite kuhan fižol, ne bo pognal korenine. Kako lahko potem živim bitjem prispeva življenje? 
Vitamini in beljakovine, ki so dragocene sestavine, se uničijo med kuhanjem, da bi ugodili okusu!... 
Nekuhana hrana, oreški in sadje, kaleče stročnice so najboljše. Uporabite jih vsaj pri enem obroku, 
morda za večerjo; to vam bo zagotovilo dolgo življenje. In za dolgo življenje si moramo prizadevati, da 
lahko svoja leta izkoristimo za služenje soljudi (fellow beings)" .   

    …Sathya Sai Baba, “Good Health and Goodness – Dobro zdravje in dobrota”, govor, 30 September 1981       
 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf  

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

“Začnite služiti, roke ste dobili za služenje človeštvu. Roke, ki služijo, so svetejše od ustnic, ki molijo. 
Zato začnite služiti in dosezite blaženost. Kadar opravljate dobra dela, uživate mir v svojem življenju”.  

                …Sathya Sai Baba, "Service To Man Is Service To God – Služenje človeku je služenje Bogu”, govor,1Jan,2004   
 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf 

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

Obvestila  
 ZDA - USA Shepherdstown, WV: SVP delavnica 18-20 September 2015 & AVP delavnica 16-18 Oct 

2015, contact Susan at trainer1@usa.vibrionics.org 

 Poljska Wroclaw: 19 Sep 2015 & Warsaw 3 Oct 2015, Osvežilni seminar, contact Dariusz 
at wibronika@op.pl 

 UK-Združeno kraljestvo,  London: Osvežilni seminar 4 Oct 2015, contact Jeram at 
 jeramjoe@gmail.com or by telephone at 020-8551 3979   

  Francija Tours: Osvežilni seminar 10 Oct 2015, contact Danielle at trainer1@fr.vibrionics.org 

 Italija  Padua, Venice: SVP delavnica 16-18 October 2015, contact Manolis 
at monthlyreports@it.vibrionics.org 

 Indija Puttaparthi, AP: AVP delavnica 18-21 Nov 2015, contact Hem at 99sairam@vibrionics.org 

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

Dodatek

AVP delavnica v Delhiju, 4-5 April 2015 

Delhi-NCR Koordinator 02859...Indija poroča: Tečaj za asistente zdravilce vibrionike (AVP) je potekal 4-5 aprila 
2015 v Delhiju, v Indiji. Šest oseb je pred tem uspešno končalo dopisni tečaj. Po pregledu teoretičnih vidikov 
vibrionike, smo jim pokazali praktično delovanje. V modelnih klinikah so tečajniki  sprejemali resnične primere  

in predpisovali zdravljenje. Dr Jit Aggarwal je sodeloval s študenti po Skype- klicu. Po božji volji je stik trajal 
celi dve uri brez težav v povezavi. 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf
http://trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:wibronika@op.pl
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
https://news.vibrionics.org/Downloads/99sairam@vibrionics.org
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Potem so novi zdravilci 
napolnili svoje’108CC’ škatle. 
To je bila energijska izkušnja, 
ker je v dvorani odmevalo 
petje ‘Om Sri Sai Ram’. Vsi 
študentje so bili srečni, ker 
so dobili svojo škatlo 
kombov. [Opomba urednika:  
Zdravilci asistenti (AVP), ki 

so zaključili svoj tečaj na tej delavnici, v teh novicah opisujejo svoje izkušnje kot novi zdravilci v profilih.] 

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

Prva AVP delavnica v Franciji, 21-22 junij 2015 

Francoski koordinator 01620…Francija poroča: 21-22 junija 2015 so trije študentje vibrionike iz Francije in Belgije, ki 
so uspešno končali dopisni tečaj, prišli v Tours v Franciji, da bi opravili še praktični del tečaja za 

AVP. Imeli so tri učitelje vibrionike, zato so imeli skoraj osebno poučevanje: en učitelj za študenta! Udeleženci 
so dobro opravili preizkus in vsi so zdaj asistenti - AVP. 

Postavili smo velik ekran za projekcijo vibrionike - PowerPoint, zato so vsi dobro videli in zlahka odgovarjali na 
vprašanja. 

Pripravili smo tudi posebno vajo za prvi večer. Dali smo jim 
knjigo kombov 108CC in jim razložili, kako jo uporabljamo. Potem smo vsakemu naročili, da izbere primer, ki 
so ga navedli v prošnji za tečaj in ga pravilno zapišejo, tudi kombe, ki bi jih dali. Drugi dan so vsi prebrali svoje 
zapise. Potem smo se pogovarjali o zdravljenju vsakega bolnika posebej in o predstavitvi primera. Tako so se 
študentje seznanili s pravilnim zapisom primerov (case histories) in dobili izkušnjo za raziskovanje primernih 
kombov. 

Za tečajnike smo pripravili vegetarijanske obroke z veliko zelenjave in sadja. To je bila priložnost, da smo 
razložili in v praksi prikazali koristi dobre diete in zdravega življenja. 

Na koncu smo bili vsi srečni, ker smo imeli dolg Skype intervju z dr Aggarwalom. Novi asistenti so bili 
navdušeni in pripravljeni, da opravljajo ljubečo sevo za Swamija.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Povzetek srečanja zdravilcev iz Združenega kraljestva, 16 avgusta 2015, v Ilfordu, v Essexu 

To poročilo je sestavil UK koordinator 02822…UK   iz  zapiskov treh zdravilcev: Practitioner 02899…UK , Practitioner 

03507…UK in Practitioner 03510…UK. 

Organizator UK koordinator je pozdravil 15 zdravilcev, 2 sta sodelovala na Skype-u, in se vsem zahvalil za 
prisotnost. Najprej smo se zahvalili Swamiju, da nas je blagoslovil s to zdravstveno znanostjo. 

Sledijo povzetki: 
1.0 Pisanje primerov 
1.1 Navodila za pisanje primerov 

Za podrobnosti, click here –klik tukaj (Najprej morate iti na - Vibrionics website www.vibrionics.org, uporabite 
svoje ime in geslo). 

1.2  Kriterij za pošiljanje primerov 

Ta se je razširil v primerjavi z Novicami iz julija/avgusta - Sai Vibrionics Newsletter. Zdaj ne sprejemamo samo 
posebnih primerov, ampak tudi navadne in enostavne. Vsi zdravilci naj pregledajo svoje zapiske in nam 
pošljejo primere. 

2.0  Sprejem bolnikov in kako ostanemo med pogovorom osredotočeni na Swamija 

Predlogi po razpravi: 
2.1 Priprava za sestanek – prvo srečanje 

 Mentalno se očisti in osredotoči um in srce k Swamiju. 
 Prepričajte se, da ste mirni in ne sevate negativnih vibracij. 
 Molite/meditirajte, da dobite božansko zaščito pred negativnimi energijami. 

2.2  Sprostite bolnika 

 Toplo pozdravite bolnike, ki pridejo na razgovor; naj se počutijo varno in udobno. 
 Zdravilka naj sedi ob ženski – bolnici, da vzbudi občutek bližine in zaupanja. 

2.3  Poslušanje bolnikov 

 Dovolite bolnikom, da se odprejo in poslušajte potrpežljivo. Najpomembnejša vidika zdravljenja sta: bolnik 
se mora počutiti dovolj varnega, da lahko zaupa svoja globoka čustva; potrpežljivo poslušanje.  

 Bolnikom dajte kvaliteto časa. Ostanite osredotočeni. 
 Če poslušate s sočutjem, se razkrije veliko stvari. To spodbudi začetek zdravljenja. 

2.4  Povezava s Swamijem 

 Ohranjajte notranjo povezavo s Swamijem, med tem ko poslušate bolnika. 
 Poslušajte njegovo vodenje od znotraj. 
 "Slišite kot Swami”, ko poslušate bolnika in dovolite Swamiju, da prevzame ves potek. 

2.5  Družinski in individualni pogovori 

Ob skupinskem srečanju družine lahko nekateri bolniki občutijo priložnost, da povedo svoje probleme drugim 
članom družine, česar jim niso mogli doma povedati. Pogovor s posamezniki pa omogoča večjo odprtost 
bolnikov. 

3.0  Vprašanja za razpravo 

3.1 Vprašanje: Bolnikom svetujemo, da izgovarjajo fraze ’Ho'oponopono phrases’:  “Žal mi je. Prosim, oprostite 
mi. Hvala. Rad vas imam”. Komu to govorimo? [Opomba urednika: Zdravilec omenja  ‘Ho'oponopono (ho-o-
pono-pono) mantro’, ki jo uporablja havajska tradicija za spravo in odpuščanje.] 

Mnenja: 
 Teh fraz ne govorimo posebni osebi. Na splošno jih govorimo univerzumu. 
 Te fraze govorimo duši. Vaše življenje je rezultat vaših dejanj, vašega načina življenja. Skozi pet čutil 

sprejemate toksine. Te trditve pomagajo pri očiščevanju. Kadar jih izgovarjate, prevzemate polno 
odgovornost za vse v vašem življenju. Vse ste ustvarili vi. S tem priznate svojo napako, pravite, da vam je 
žal in se osredotočate k ljubezni, ki čisti in zdravi. 

http://vibrionics.org/jvibro/index.php/component/content/article?id=158
http://www.vibrionics.org/
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3.2 Vprašanje: Kaj storimo, če bolnik ne ve, kakšen tip glavobola ima? 

Mnenje: Dodajte oba komba, CC11.3 Headaches in CC11.4 Migraines. 

3.3. Težek primer: Ženska je močno ljubosumna 

Saijeva slednica je bila močno ljubosumna zaradi svakinje, ker je imela več pozitivnih kvalitet. Poleg vibracij so 
predlagali različne pristope: 
 Govorite - recitirajte ‘Ho'oponopono fraze’ (glejte zgoraj) 
 Delajte očiščevalno vajo: Zaprite oči, naredite tri globoke dihe in si predstavljajte belo tablo. Zapišite vse 

svoje negativne misli na to tablo in jo potem zbrišite, da je čista in bela, kakor um, ki ga očistimo negativnih 
misli (Citat iz: Dr. Srikanth Sola, Golden Age Workshop – Delavnica zlate dobe 

 Razvijajte ljubezen do sebe, znanje o sebi in samozaupanje. Bolničina svakinja samo odseva lepe 
lastnosti, ki jih ima bolnica v ravni duše. Različne vaje lahko pomagajo: meditacija, branje Swamijevih 
naukov in drugih duhovnih besedil (omenili so: Michael Brown - Presence Process=Proces prisotnosti) in 
uporaba pozitivnih afirmacij (primer iz knjig Louise Hay). 

 Uporabite tehniko Phyllis Krystal: ‘Heart-Ribbon-srčni trak: Zaprite oči, naredite tri globoke dihe in si 
predstavljajte trak Zlate svetlobe, ki sije iz srca na sliki vašega najljubšega božanstva. Opazujte, kako se 
trak povezuje z vašim srcem. Nadalje si predstavljajte ta trak, kako se od vašega srca premika k srcu 
osebe, proti kateri ste negativni/jezni/zagrenjeni. Potem si predstavljajte isti trak, kako se premika iz srca 
tiste osebe nazaj k srcu božanstva. To zaključuje trikotnik traka in dokazuje, da vsako živo bitje sprejema 
enako ljubezen božanstva in da so vsa bitja oblike ljubezni. 

3.4  Zdravljenje različnih bolezni (zdravilci razpravljajo) 

Predlogi: 
3.4.1 Za jezo in strah 

Dodamo CC4.2 Liver and Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC13.1 Kidney & Bladder tonic. 

3.4.2  Za moteno spanje 
 Uporabimo CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders…ena doza pol 

ure pred spanjem in če je potrebno, še dve dozi na pol ure. Če gre morda za mentalne težave, dajte  
CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.1 Brain disabilities. 

 SM2 Divine Protection je samo uspešno delovalo brez drugih zdravil. Včasih so dodali CC18.1 Brain 

disabilities. 

3.4.3 Za epilepsijo 

Dajte CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.3 Epilepsy. 

3.4.4 Za diabetes 
 Dodajte CC13.1 Kidney & Bladder tonic k zdravilu za diabetes. 
 Opozorite bolnike, da ne prenehajo jemati vibracij, ker se simptomi popravijo. Namesto tega predlagajte 

bolnikom, da se s svojim zdravnikom dogovorijo za zmanjšanje alopatskega zdravila. 
 Povejte bolnikom, da ne začnejo zopet jesti sladkarij, keksov in kruha, ker morda telo potrebuje več let, da 

postane zopet normalno. Prav tako morajo bolniki še naprej jemati vibro zdravila. 
 Nasvet za diabetike: Zjutraj vzemite eno žlico cimetovega praška, jogurt in česen, potem pa počakajte 45 

minut za absorpcijo, preden začnete vaše dnevne aktivnosti. 

3.4.5 Bolečina v hrbtenici, ki seva do sedal (buttocks): 
 CC20.5 Spine je pravo zdravilo. 
 Če mislite, da je problem povezan z denarjem, skrbmi in stresom, dodajte CC15.1 Mental & Emotional tonic 

in tudi CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic. 
 

3.4.6 Psihosomatične nepravilnosti: 
Dajte CC15.1 Mental & Emotional tonic + C15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain and Memory tonic. 
 

3.5  Mnenja o uporabi posebnih kombov: 
3.5.1 CC17.2 Cleansing 
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 Ta kombo lahko povzroči ‘pullout’, zato ga dajte ob koncu zdravljenja ali proti koncu, ko se bolnik počuti 
vsaj 70% bolje. 

 Na začetku zdravljenja smo ga uporabili brez problemov za zunanje čiščenje bolnikovega okolja. 

3.5.2 CC12.1 Adult tonic 

Koristno je v začetku, da gradi moč. 

Om Sai Ram 

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

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


