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Lichaamsdelen Sanjeevinis
 B5
Bloed Sanjeevini
 B24
Afweersysteem Sanjeevini
 B41
Luchtpijp Sanjeevini
 B43
Neus- en Hoofdholtes Sanjeevini
 B48
Amandelen en Keel Sanjeevini
 B53
Longen Sanjeevini
Aandoeningen Sanjeevinis
 D23
Bronchitis Sanjeevini
 D35
Hoest, Droge Sanjeevini
 D44
Afscheiding (alle) Sanjeevini
 D48
Noodsituatie Sanjeevini
 D50
Koorts en Griep (alle) Sanjeevini
 D68
Infectie Sanjeevini
 D96
Longontsteking Sanjeevini
 D113 Kosmische Kracht Sanjeevini
 D114 Innerlijke Vrede Sanjeevini
 D116 Verkoudheid / Sinusitis Sanjeevini
 D118 Zere Keel Sanjeevini
 D169 Vergeving Sanjeevini
Fotokopieën van dit Combinatieblad in
zwart/wit zijn volledig effectief. Voel je vrij
om kopieën met famillieleden, vrienden en
anderen te delen, in onbaatzuchtige liefde
en dienstverlening.

Waarschuwing: Jouw medische arts is de beste begeleiding voor diagnose en behandeling van alle aan de gezondheid gerelateerde
problemen. De subtiele Sanjeevini helende gebeden trillingsremedie dient altijd genomen te worden naast de medicatie die door uw dokter
is voorgeschreven. De Sanjeevini gebeden zullen altijd het helingproces van binnenuit helpen en ondersteunen.
Drie eenvoudige stappen voor het opzetten van de Sai Sanjeevini Helende Gebeden Uitzending. Het maakt niet uit in welk deel van de
wereld we ons bevinden, de afstandsheling kan altijd gedaan worden.
Stap 1: Houd deze Uitzendingspagina voor je op je mobiele telefoon, de laptop of desktop. Of neem een print of kopie van deze pagina en
houd deze voor je.
Stap 2: Bid vanuit de diepten van je hart gedurende een minuut of meer voor het holistische welzijn en de bescherming van een ieder die
getroffen is door het Coronavirus en voor iedereen die kwetsbaar is. Welk gebed om te zeggen voor het opzetten van de Uitzending?
Elk gebed van elk geloof of overtuiging is even krachtig als het komt uit een gevoel van Eenheid met al diegenen die door lijden heengaan.
Het volgende gebed is een richtlijn:
“Oh Heer, heel en bescherm alstublieft met Uw helende liefde en genade al diegenen die getroffen zijn door het Coronavirus en al
diegenen die kwetsbaar zijn, in China en in alle andere landen. Vergeef ons alstublieft voor al het verkeerde dat we hebben gedaan,
bewust of onbewust, in dit leven of in vorige levens, wat de oorzaak zou kunnen zijn van deze epidemie. Geef ons al de wijsheid en
kracht om met mededogen en in harmonie met alle wezens (inclusief dieren) en met het milieu te leven. Moge wij allen met uw
genadigheid en zegening onze levens opnieuw opbouwen op de sterke funderingen van Satya (Waarheid), Dharma (Goed Gedrag),
Shanthi (Vrede, Prema (Liefde) en Ahimsa (Geweldloosheid), hetgeen ons altijd beschermd zal houden tegen letsel en schade en
ons zal verzekeren van ware blijvende vrede, harmonie, vreugde en voorspoed in onze levens, individueel en collectief.”
De helende Uitzending met alle Sanjeevini gebeden en je eigen oprechte gebeden werkt nu.
Stap 3: het verversen van de Helende Uitzending. Wanneer eenmaal de Uitzending opgezet is, zal deze 24/7 (24 uur per dag, 7 dagen per
week) blijven uitzenden totdat je de intentie uit om dit te beëindigen. Echter, het wordt sterk aangeraden dat de Sanjeevini helende
Uitzendingen ververst worden om de zuiverheid van onze helende gebeden en intenties te versterken. Dit kan eenmaal per dag worden
gedaan, of tweemaal per dag of eenmaal per week … afhankelijk van de ernst van de situatie en jouw intuïtieve innerlijke begeleiding.
Uitzendingen worden ververst door het brengen van je bewustzijn naar deze Sanjeevini Uitzendingspagina en vanuit de diepten van je
hart een minuut (of meer) te bidden. Het is niet nodig om de Uitzendingspagina voor je te hebben voor het verversen van de Uitzending. Het
mentaal visualiseren van de pagina en je vurige gebed opzeggen is voldoende.
Hoe lang dient de Uitzending te blijven staan? Totdat de dreiging van het Coronavirus is ingedamd en het leven overal terugkeert naar
normaal. Laat je leiden door je innerlijke begeleiding.
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