Věda

léčivý oheň
a zemědělství
budoucnosti
Respektovaný německý profesor Ulrich Berk píše
pro Šifru o vědě, která dokáže doslova divy: například
vyčistit vodu, vzduch i půdu od všech jedů, které do
nich lidstvo vypouští. Text: Ulrich Berk, Překlad: Jan Běhůnek

A

gnihotra je léčivý oheň,
který pochází ze starobylé
ájurvédy. Je to proces čištění
atmosféry pomocí speciálního ohně Agnihotra, který se provádí
každý den při východu a západu slunce. Má pozitivní účinek, jenž snižuje
stres, obecně podporuje zdraví a dodává energii. Tento jednoduchý, ale mocný prostředek používají lidé na celém
světě ze všech společenských vrstev.
Dosahují fantastických výsledků, které
transformují jejich životy a rovněž pomáhají léčit naši Zemi.
Agnihotra pochází z Véd, starobylého vědění, jež bylo zaznamenáno
do sanskrtu. Sanskrt je vysoce sofistikovaný a komplexní jazyk, který je
základem všech indoevropských jazyků. Tvrdí se, že informace ve Védách
představují vědění, které bylo sděleno zjevením a tisíce let se předávalo
ústně. Teprve asi 1500 let př. n. l. bylo
poprvé zaznamenáno v písemné formě. Védické poznání je tedy starší než
indická kultura.
Hodně védických znalostí v průběhu času upadlo v zapomnění, nyní se
ale znovu oživují. Již před tisíci lety se
Védy zabývaly komplikovanou fyzi-
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kou našeho vesmíru, včetně podrobného popisu atomu. Jsou tam rovněž
popsané metody k dosažení vyššího
stavu vědomí, jak žít v souladu se
Zemí a stejně tak techniky k čištění
atmosféry.
Z tohoto pradávného pokladu vědění pochází věda o čištění pomocí ohně.
Tehdy se v mnoha starých kulturách
prováděly speciální ohňové obřady,
například indiáni Hopi, Mayové, Aboridžinci či sibiřští šamani. Agnihotra
z této vědy o ohni opět vychází a může
ji provádět každý.

V záplavě energií

Ohňová technika se provádí v malé
měděné pyramidě, která má speciální velikost a tvar. V ní se pálí přírodní
rýže, sušený kravský trus a ghí (tuk
z čistého, nesoleného másla). Během
přesného okamžiku západu a východu
slunce se zazpívají mantry a do ohně se
vhodí malá porce rýže.
Přesně v okamžiku Agnihotry se
okolo měděné pyramidy kumuluje obrovské množství energie. Vznikne magnetické pole, které zachytí životodárné
energie slunce a vytvoří léčivou biorezonanci, která očišťuje atmosféru od

škodlivých látek a neutralizuje škodlivé
záření. Výsledkem je atmosféra, která
vyživuje všechny formy života. Samotné provádění Agnihotry pro uživatele
generuje energetickou ochranu.
Během východu / západu slunce z něj
vycházejí jemné toky energií, které se
rozprostírají až k Zemi. Na souřadnicích, kde právě slunce vychází / zapadá,
dochází k záplavě těchto energií.
Jeden z hlavních bodů Agnihotry
je zpívání manter v sanskrtu během
ohně. Sanskrt je čistě vibrační jazyk,
který dosud v žádné kultuře nesloužil
jako mateřský jazyk. Zpíváním manter
se uvnitř pyramidy vytváří rezonance,
která prostřednictvím ohně proudí do
atmosféry.
Víc než kdy jindy potřebuje lidstvo
způsob, jak vyčistit atmosféru, vypěstovat si potraviny bez škodlivých látek
a znovu dosáhnout stavu harmonie s jinými živými bytostmi a naší planetou.
Agnihotra je jednou z cest, jak tohoto
cíle dosáhnout.
Transformující efekt Agnihotry je
zaznamenán v celé řadě vědeckých
studií a osobních příběhů z celého
světa. Jedná se o léčebný nástroj, který může použít každý; bez ohledu na
rasu, náboženství nebo osobní přesvědčení. Existují studie o pozitivním
vlivu na rostliny a lidské zdraví, o čištění ovzduší, také i v oblasti psychoterapie.
Tisíce lidí na všech kontinentech používají Agnihotra popel k léčbě různých
onemocnění. Účinky je možné velmi
snadno a rychle sledovat u vyrážek
kůže nebo odřenin. Kouř z Agnihotry
pomáhá při astmatu. Existují svědectví
pacientů, kteří si Agnihotrou a popelem z ní vyléčili nejrůznější onemocnění. Jedná se například o AIDS, alkoholismus, astma, hypertenzi, depresi,
gastritidu, onemocnění srdce, zápal
plic, migrénu, infekci ledvin, Parkinsonovu chorobu, schizofrenii, nespavost,
lupénku a tumory.
Zkušenosti lékařů a výpovědi pacientů z celého světa najdete na stránce
Homa Health. Německá farmaceutka
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Monika Kochová sepsala různé léčebné
recepty a návody do své knihy o Homa
terapii, která je ke stažení i v češtině.
Vzhledem k těmto úspěchům existují v Jižní Americe některé nemocnice, kde lékaři a pacienti společně
praktikují Agnihotru, a urychlují tak
proces léčení.
Během posledních desetiletí je
s Homa zemědělstvím mnoho dobrých
zkušeností. Z počátku se uchytila zejména v Jižní Americe a později v Asii,
Indii a Evropě.
Zásadní průlom nastal, když se černá
sigatoka, což je velmi rezistentní houbové onemocnění banánů, vyléčilo pomocí Homy. Banánovník a banánovník
zeleninový, které v oblasti Amazonie
patří mezi hlavní zdroje potravy, byly
na velkých plochách napadené touto

Pozitivní účinky Agnihotry:
£

Snižuje se stres a psychické napětí

£


Obnovuje
mozkové buňky, revitalizuje pleť
a čistí krev

£


Vytváří
velké množství záporných iontů, které
vyživují atmosféru

£

Neutralizuje patogenní bakterie

£


Kouř
z Agnihotry působí přesně opačně než
všechny ostatní typy kouře: je-li inhalován,
vstupuje do krevního oběhu a zlepšuje prokrvení. Působí jako tonikum pro centrální nervový
systém a přivádí tělo do stavu harmonie

£


Pokud
se rostliny nacházejí v Homa atmosféře,
která vznikne vibracemi Agnihotra ohně
v pyramidě, při bližším zkoumání se dá formálně
pozorovat, jak rostou a vzájemně komunikují.
Agnihotra rostliny vyživuje, ty jsou potom
šťastné a daří se jim

£


Stejně
jako rostlinám, tak i lidem a zvířatům
poskytuje Agnihotra živiny

£

 provádění Agnihotry vzniklý kouř
Při
shromažďuje částice škodlivého záření z atmosféry a na velmi jemné úrovni zneutralizuje jejich
radioaktivní účinky

£

V blízkosti pyramidy se okolo rostlin vytvoří
energetické pole, určitá aura. Rostliny jsou
silnější a odolnější vůči chorobám

£


Pokud
plamen dohoří, je tato energie zachována
v popelu. Proto se tento popel používá jako
základ v lidové medicíně.
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tody Homa zemědělství. Jejich zkušenosti jsou popsané ve cvičebním Homa
manuálu. V Peru si této metody dokonce všimla vláda a v širokém měřítku ji
doporučuje.
Mezitím vznikly některé Homa farmy v Evropě: v Německu, v Rakousku,
Itálii a Polsku. Česko na svou první
Homa farmu zatím čeká. Kromě toho
se dosáhlo velmi dobrých výsledků:
V Itálii se napadené jabloně zákeřným
bakteriálním onemocněním vyléčily,
zatímco sousední farmy velké plochy
s nakaženým stromy pokácely a spálily je.
V Německu se zelenina a salát
z Homa farmy prodávají na trhu. Mnoho zákazníků tvrdí, že chuť zeleniny je
lepší než u produktů jiných ekologických zemědělců.

Zásadní průlom nastal, když se černá sigatoka, což
je velmi rezistentní houbové onemocnění banánů,
vyléčilo pomocí Homa terapie.
houbovou nemocí. Ošetření pesticidy
bylo neúspěšné. Velmi rychle se vyvinula rezistence a vymírání plantáží pokračovalo.
Na jedné farmě byla již většina banánů skoro shnilá. Majitel přemýšlel,
že to vzdá a svou půdu prodá. Nakonec ale na plantáži použila speciální
rezonanční technika, která zvětšila
energetické pole Agnihotry na velkou rozlohu (až 80 ha). Kromě toho
se rostliny postříkaly směsí vody
a Agnihotra popela, rovněž roztokem
hnojiva složeného z vody, kravského
hnoje, kravské moči, žížalového vermikompostu.
Rostliny se během několika týdnů
od napadení černou sigotokou zotavily,
a na konci sezony dokonce měly nadprůměrnou úrodu banánů, které už
byly odepsané!
Tyto úspěchy se rychle roznesly po
okolí a další farmáři začali používat me-

V Polsku před založením jedné
Homa farmy příslušný vládní zemědělský inženýr odebral vzorek půdy.
Potom řekl, že z několika důvodů nic
nevyroste: půda byla velmi kyselá,
měla pH 4,4.
Navrhované řešení, dovézt na pozemek několik tun vápna nebo čedičového prášku, by bylo příliš drahé.
S kompostem, velkým množstvím
Agnihotra popela, pravidelným prováděním Agnihotry a dalších Homa
ohňů přesto uspěli. Mohli pěstovat
zeleninu, salát a byliny, včetně rajčat,
které se v této oblasti obvykle nepěstují. Pozdější měření ukázalo zlepšení půdy na hodnotu pH 7,2.
Je zajímavé, že Agnihotra a Agnihotra popel na jedné straně pomáhá kyselé, ale také zásadité půdě. Jeden pokus
v Indii ukázal, že půda s pH 9,8 se během jediné sezony po přidání Agnihotra popela snížila na pH 7,6.
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S léčivými účinky Agnihotry se můžete blíže
seznámit i v České republice. V listopadu o ní
přijede vyprávět Bernd Frank z německého
statku Homa Hof Heiligenberg – 4. listopadu
v Čeckých Budějovicích, 5. listopadu v Praze
a 6. listopadu v Plzni. Foto Adobe Stock

To znamená, že Agnihotra a Agnihotra popel jednoduše nepůsobí jen
jedním směrem. Vrací přírodu do
harmonie, v jednom případě je to
zvýšení hodnoty pH, v jiném případě snížení. Podobné pozorování se
týkalo krevního tlaku: U lidí s hypertenzí se po Agnihotře krevní tlak
snížil, u lidí s hypotenzí se krevní
tlak zvýšil.

Energie z vesmíru

Výzkum Agnihotry začal na počátku
80. let, a to zejména v zemích východní
Evropy. Fyzici zkoumali rozměry měděné pyramidy a objevili velmi mnoho matematických vztahů, mimo jiné
číslo pí a e. Také se zkoumal účinek
Agnihotry na vodu, kdy se zjistilo, že
se mění permitivita vody vůči magnetickému poli.
To je velmi důležité, protože voda je
hlavní složkou v buňkách všech živých
organismů – rostlin, zvířat, lidí. Procesy probíhající v buňkách jsou řízeny
zejména elektromagnetickými silami. Pokus ukázal, že Agnihotra popel
není radioaktivní, a to i v případě, že
použité složky (kravský trus, ghí, rýže)
radioaktivní jsou. Agnihotře a radioaktivitě se věnuje celé číslo časopisu
Satsang.
V posledních desetiletích došlo
k různým experimentům i v oblasti zemědělství. K tomuto tématu se
před několika lety v Indii konala vědecká konference a jednotlivé prezentace v angličtině byly zveřejněny
v této knize.
Proč Agnihotra pomáhá v zemědělství? Zvyšující se znečištění půdy, vody
a vzduchu ovlivňuje také růst rostlin.
Budeme-li naše životní prostředí čistit
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pomocí Agnihotry, nebudou tyto škodlivé vlivy existovat.
Další pokusy v mnoha vědeckých
ústavech prokázaly, že Agnihotra
podstatně sníží množství škodlivých
bakterií ve vzduchu. Také redukuje
počet částic, které se dají vdechnout.
Po přidání Agnihotra popela se zvyšuje počet prospěšných bakterií ( jde
o ty, které pomáhají vázat dusík a rozpouští fosfor ve vodě), zatímco patogenní bakterie a plísně se dál nemnoží.

Vzorky vody se umístily do několika
uzavřených lahví, některé byly skleněné a další byly z kovu. Tyto kovové
láhve fungovaly jako Faradayova klec,
která odstíní elektromagnetické pole.
Když se vzorky vody zkoumaly, objevil
se překvapivý výsledek: Voda ve všech
lahvích zaznamenala významné zlepšení oproti vzorkům, které byly přivezeny do laboratoře ihned. Tohle se
očekávalo. Zajímavé je to, že v podstatě není žádný rozdíl, zda byly lahve ve

Pokus ukázal, že Agnihotra popel není radioaktivní,
a to i v případě, že použité složky (kravský trus, ghí,
rýže) radioaktivní jsou.
Pokud se Agnihotra popel přidá
do vody, sníží se počet koliformních
bakterií. Stejného účinku se dosáhne
tím, když se nádoba s vodou postaví vedle Agnihotra ohně. To funguje
i tehdy, pokud je nádoba uzavřená,
takže účinek nevychází jen z kouře
Agnihotry. Kolem Agnihotry musí
existovat určité energetické pole,
které tento účinek vytváří. Pokus
měl ukázat, o jaký druh energetického pole se jedná.

Faradayově kleci nebo ne. To vede k závěru, že energetické pole Agnihotry je
mimo spektrum elektromagnetického
pole. Celý pokus je k přečtení zde.
O jaký druh energetického pole se
jedná, to musí ukázat další výzkum.
Předpokládá se, že se jedná o energii
Prány. Pro tuto životní energii, která
proudí celým vesmírem, existuje mnoho jmen – Čchi, Ki, Orgon atd.
V současné době na jedné indické univerzitě probíhá jednoduchý

výzkumný projekt s dalekosáhlým
dopadem: během Agnihotry jsou
v místnosti přítomní pacienti s astmatem, kterým se změří kapacita
plic předtím a potom. Hypotéza je
taková, že dýchací kapacita se s Agnihotrou zvětší. To by vysvětlovalo,
proč si tolik lidí během Agnihotry vyléčilo astma.
Tato metoda je zvláštní tím, že Agnihotru u sebe doma může snadno provádět každý a v bezprostředním okolí
čistit životní prostředí. Sami si kolem
sebe můžeme vytvořit zdravou a čistou oázu, kdy nejsme závislí na druhých. Pokud tuto metodu bude provádět víc a víc lidí, vzniknou stále větší
oblasti, kde ve vzájemné harmonii žije
člověk a příroda.
V České republice byla Agnihotra poprvé představena na počátku 80. let, ve
městech jako Praha, Brno, Hradec Králové či Český Krumlov. Mezi známé české propagátory Agnihotry patří i alternativní spisovatel, publicista, hudebník
a učitel Vlastimil Marek. Bylo by hezké,
kdyby se Agnihotra v České republice
prováděla v širším měřítku, stejně jako
v mnoha jiných zemích. K tomu by měl
přispět i tento článek.
Autor je vědec, působí na univerzitách
po světě a koordinuje globální výzkum
agnihotry. www.homaterapie.cz
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