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Vibrionika je proces zdravljenja
z vibracijami. Nima stranskih
učinkov in se priporoča za
ljudi, ki so polni strahu, čustveno nestabilni, imajo pomanjkanje samozaupanja in slabo
samopodobo. Uporabljajo jo
tudi kot dodatno pomoč pri
zdravljenju oseb s prekomerno
telesno težo in počasnim metabolizmom. Na voljo je v obliki
globul, podobnih homeopatskim, s katerimi v telo vnesemo vibracije.
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ibracija je energija. Vsaka snov v vesolju ima edinstveno energetsko polje ne
glede na to, ali je živa ali neživa. Avra na
primer predstavlja vibracije, ki obdajajo človeka.
Vemo, da ima človek sedem glavnih energetskih centrov (čaker), ki so povezani z organi v
fizičnem telesu. Vsak organ ima svojo vibracijo,
jetra imajo na primer drugačno vibracijo kot
ledvici. In te vibracije uporabljamo pri delovanju na organe.

PRISTOP, PRILAGOJEN POSAMEZNIKU

Vibracije
za zdravje
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»Pri vibrioniki dobi oseba zdravilno vibracijo,
ki nima nobenih stranskih učinkov, in sicer na
dva načina: preko vode ali z globulami, odvisno od osebe in njene težave. Terapevt presodi,
katera oblika je zanjo najboljša,« nam razloži
Edvard Berginc, ki se že dvajset let ukvarja z
naravnimi sistemi samopomoči, reikijem in
parapsihologijo. Poglobil se je v delovanje
energetskega in fizičnega sistema in deluje kot
energetski terapevt na področju osvobajanja
strahov, prepričanj, vzorcev, negativnih misli,
ki so vzrok številnih težav. Zadnjih sedemnajst
let uporablja vibrioniko v kombinaciji z drugimi
načini pomoči.
Ker je vsaka oseba individuum, je pristop
pri zdravljenju prilagojen posamezniku. Vibrionika je podobna homeopatiji v tem, da oba
sistema v celoti odstranita vzrok nastanka težave oziroma bolezni na vseh nivojih bivanja
(fizičnem, mentalnem, čustvenem, duševnem
in duhovnem) in s tem vzpostavita harmonijo

v telesu. »Gre za podobna principa, razlikujeta
se v višini potence in hitrosti delovanja, a obe
vodita k istemu cilju. Iz svoje prakse vem, da je
ob zdravljenju potrebno delo na sebi in ozaveščanje težave, soočanje z njo in nato osvoboditev. Velikokrat je najtežje priznati sebi, da smo
sami vzrok številnih težav, ki nas pestijo,« pravi
Edvard Berginc.

POGOVOR IN OSEBEN PRISTOP
Terapevt se z osebo temeljito pogovori, analizira njeno stanje, skuša najti vzrok težave in se
nato odloči, kateri način reševanja stanja bi bil
zanjo najboljši. »Ko išče pomoč, naj vsaka oseba začuti terapevta in mu zaupa – tako bodo
rezultati najboljši. Vibrioniko popolnoma prilagodimo posamezniku,« pravi Edvard Berginc,
ki dodaja, da moramo vedeti, da obstaja fizično, eterično, mentalno, duševno in duhovno
telo, ki so med seboj povezana preko energijskega delovanja. »Bistveni vzrok vseh bolezni,
stanj, težav in poškodb je človeški um. S čistim
umom se nas bolezni ne dotaknejo. Čist um
pa pomeni pozitivno mišljenje in harmonizacijo na vseh nivojih. S prisotnostjo sovraštva,
jeze, ljubosumja in drugih negativnih čustev
in prepričanj naš um ni več čist. S spremembo
mišljenja in odnosa do sebe in drugih ga lahko
očistimo. Bolezen v nas vstopi preko hrane in
petih čutil (vid, sluh, voh, tip, okus). Začne se na
najvišji ravni in konča v fizičnem telesu, zato je
pomembno, da se zdravimo v mislih, besedah
in dejanjih ter skrbimo za svojo harmonijo. Vse,
kar pozdravimo v mislih, ne pride v fizično telo
kot bolezen.«
Z operacijo lahko odstranimo bolni del organa, a po besedah sogovornika je najbolj pomembno odstraniti vzrok za naše stanje, saj tako
preprečimo ponovitev bolezni ali njeno selitev
na drug organ. »Vibrionika zdravi v jedru, zato
to zdravljenje imenujemo 'pull out' (potegniti
ven). Sproži močan proces samozdravljenja, pri
katerem je pomembno ozaveščanje. Na površje
potegne vzroke travme, ki imajo vpliv na težave
v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Osebo
je potrebno skozi te procese ozaveščanja spremljati, da lažje in hitreje pride do cilja. Pri tem
lahko uporabimo tudi druga znanja,« je prepričan Edvard Berginc.

POTEK ZDRAVLJENJA
Način zdravljenja se lahko med posameznimi terapevti razlikuje. »Sam se z osebo najprej
pogovorim in naredim svojo analizo (energet-

sko diagnostiko), pri kateri lahko uporabim
različne pripomočke in metode (nihalo, energetski pregled s senzorjem avre, vpogled preko
astralnih vodnikov), vedno sem voden s strani
vira. Oseba pove svoje težave in analizo uskladiva, sledi načrt postopka odpravljanja težave.
Pripravim vibracijsko zdravilo zanjo, oseba pride ponj in hkrati dobi navodila o jemanju ter
kontrolnem pregledu. Čas jemanja določim
glede na velikost težave,« pravi Edvard Berginc.
In kako vemo, da globule delujejo? »Pri močni
reakciji telesa vemo, da smo zadeli pravo vibracijo. Deluje v globini, zato njen učinek včasih
ni prijeten,« pojasni in ponovno poudari, da
vibrionika ni primerna za vsa stanja in da se je
pri večini težav pametno posvetovati z zdravnikom ter šele zatem pristopiti k dodatnemu
zdravljenju.
V času jemanja vibracijskega zdravila je dobro, da se vzdržimo pitja kave in drugih energetskih pijač, skrbimo za zdravo prehrano in se
izognemo zobozdravstvenim posegom, če je
to mogoče.

NA VOLJO TUDI PRI NAS
Vibrioniko priporočajo ljudem, ki so čustveno nestabilni, polni strahu, imajo pomanjkanje
samozaupanja in slabo samopodobo. »Uporabljam jo tudi kot dodatno pomoč pri zdravljenju
oseb, ki imajo težave s prekomerno težo in slabo delujočim metabolizmom. Njeno delovanje
je zelo široko, njen učinek pa je dobrodošel
na več področjih, saj pomaga odstraniti vzrok
in posledice težav, ob lastnem vložku osebe s
težavami pa ji dolgoročno pomaga izboljšati
kakovost življenja. Seveda pa moram opozoriti, da vibrionika ni nadomestilo za zdravniško
zdravljenje, čeprav lahko pomaga pri okrevanju. Nima stranskih učinkov, je vodena z energijo in od nje ne moremo biti odvisni,« pove
Edvard Berginc. Z njeno pomočjo lahko iz telesa za vedno odstranimo vzrok katere od naših
težav, če si seveda to dovolimo in nadaljujemo
drugače, kot smo bili vajeni, se znebimo starih
vzorcev in poskušamo misliti zdravo, ne samo v
besedah, ampak tudi v dejanjih.
Globule so na voljo tudi pri nas in so primerne za zdravljenje otrok, pa tudi živali. »Otroci in
živali so zelo dovzetni za to obliko zdravljenja.
Žal oboji večkrat prevzamejo naše težave, da
je nam v nekaterih situacijah v življenju lažje,
a odgovornost odraslega posameznika je, da
sam prevzame odgovornost za svoje težave,« je
prepričan Edvard Berginc.
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