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Novoroční poselství na rok 2018 od mistra Šrí Vasanta
(Přijala v meditaci Parvati Rosen-Bizberg, Polsko)
Je to období, které je předpovezené v Bibli a ve starých posvátných textech všech
náboženství.
Je to období velké temnoty a období velkého ozařujícího
světla.
Zaměř se na světlo.
Uvědomuj si temnotu a buď ostražitý k nebezpečí.
Vždy se ale zaměř na světlo.
Největší nástroj, který jsi dostal je OHEŇ
Síla léčit, očišťovat a čistit vzduch, vodu, půduto vše je v jednoduché Agnihotře.
Každá myšlenka je známá, vyjádřená nebo nevyjádřená.
Každý hovor je slyšet.

Ilustrace 1: Vasant V. Paranjpe

Nikdy, v žádném okamžiku se necítíš sám.
Jakmile se jednou ruka chytí, je to tak navždy.
Nyní, víc než kdy jindy, odmítej být vtahován do konfliktu, strachu nebo úzkosti.
Ve světle ohně, se vždy nalezne řešení.
Choď ve světle.
Buď nezatížený.
Všechna naše láska a požehnání je vždy s tebou.
OM TAT SAT.

Dobré zprávy od Moniky Koch
Agnihotra je řešení radioaktivity
Slyšeli jsme o situaci v Japonsku, jaké má problémy s radioaktivitou a jsme hluboce
znepokojení. Ale nejen Japonsko má takové problémy. Víme o
mnoha jaderných zkouškách v Kazachstánu, o situaci v
Černobylu a o dalších problémech s radioaktivitou po celém
světě, ať už o tom veřejnost ví či nikoliv. Problémy má rovněž
mnoho jaderných ponorek, které se potýkají se svým pohonem
apod.
Co můžeme dělat prakticky? Co může udělat každý?
Agnihotra, léčivý oheň v pyramidě podle Ajurvédy, podporuje
uzdravení a rovnováhu na všech úrovních a to i v případě,
pokud se vyskytují problémy s radioaktivitou. Agnihotra oheň, Ilustrace 2: Farmaceutka
Monika Koch
na místě kde se provádí, poskytuje základní léčení pro
atmosféru, všechny lidi, živočichy a rostliny. Tento proces je
následně uložen do Agnihotra popela. Popel je léčebná substance a má v sobě všechny
vlastnosti Agnihotra ohně, který je tak dostupný kdykoliv a pro kohokoliv.
Můžete ho jíst, pít nebo ho přidat do vody, když se koupete. Můžete si v něm mýt svoje
oblečení, když ho přidáte do vody na praní. Dá se z něj vyrobit vlastní medicína, masti na
rány, inhalace do plic, oční kapky apod. Je prokázané, že u nevyléčitelných stavů, kde už
nedochází k žádnému posunu, poskytne alepoň úlevu.
Popelem můžete také posypat vaše jídlo, rostliny, léčit s ním půdu a řeky apod. Podrobné
vysvětlení, jak provádět Agnihotru a jak si ze svého vlastního Agnihotra popela můžete
udělat medicínu, kompletní knihu a video najdete zdarma na webových stránkách
www.homatherapy.de. Mnoho zkušeností a výsledků léčby z celého světa najdete na
stránkách www.terapiahoma.com.

Co můžete udělat sami v situaci s vysokou radioaktivitou? Je prokázané, že velmi pomáhá
pít hodně zeleného čaje vždy s trochou Agnihotra popela. Hodně pomáhá pasta ze
sójových bobů miso promíchaná s Agnihotra popelem. Tuto směs můžete použít pro
všechny vaše polévky, zeleninu, saláty, obiloviny, rýži atd. Pastu si rovněž můžete rozetřít
na chleba nebo ji rozmíchat ve vodě a vypít. Je velmi prospěšné vypít hodně zeleného čaje
a miso s Agnihotra popelem.
Co můžete udělat v nějaké situaci když u sebe nemáte ani Agnihotru a ani Agnihotra
popel? Dr Masaru Emoto z Japonska ve všech svých knihách popsal, že vodu můžete
nabíjet energií. Když nemáš nic, jen tužku a kus papíru, co se dá dělat?
Stačí napsat slova ,,OM SHREE" a ,,AGNIHOTRA-ASH“ (Om Šrí a Agnihotra popel) na
papír. Vše, co pijete, každou sklenici vody nebo čaje, nechte co nejdéle stát na kousku
papíru, aby voda mohla přijmout energii těchto slov.
Když se potom napijete, tak všechny buňky
vašeho těla získají tuto léčebnou informaci a
mnoho podpory. Pokládejte veškerou pitnou vodu
a jídlo na takové papírky s napsanými slovy nejen
přes den, ale i na noc. Jídlo a pití získá tuto
léčebnou energii, aby se vám dobře dařilo.
Dr. Emoto popsal, jak se může energie slov
přenášet do vody. Pití takové vody, praní oblečení
v takové vodě, napájení domácích mazlíčků,
zalévání rostlin a záhonů, může poskytnout velkou
podporu, když není možné provádět Agnihotru.
Představte si, že jste v nějaké výjimečné situaci a
není možné provádět Agnihotru nebo používat
Agnihotra-popel. Dokonce nemáte ani tužku a
žádný papír, na který byste mohli psát. Pak prostě
tato slova zpívejte, abyste poskytli léčebné
energetické informace všemu, co pijete, co jíte.
Zpívejte tato slova znovu a znovu veškerému
vzduchu, krajině, všem řekám a oceánu, aby to
všechno mohlo získat tuto velkou energii
léčebných informací, s veškerou láskou ve vašemu
srdci, protože všechno potřebuje takové léčení.
Jak můžete pomoc, když jste na nějakém místě,
které je daleko od takové katastrofy? Můžete tyto
informace také sdílet s přáteli nebo s lidmi v nouzi, kteří jsou namístě ohrožení. Z domova,
kde se právě nacházíte, můžete podpořit nějakého konkrétního člověka, nějakou rodinu,
dítě, nějakou léčitelku, nějakou skupinu co cvičí jógu nebo kohokoliv. Prostě můžete být v
kontaktu s kýmkoli, koho se se rozhodnete podpořit. Jsme všichni jako bratři a sestry ze
stejné rodiny a zaplňujeme všechny sféry láskou!
Zdroj: http://himalayahomahealing.blogspot.co.at/2011/03/shree-in-meditation-throughparvati.html?spref=tw

Znovuobnovení Agnihotry
V roce 2018 oslaví Shree 100. narozeniny
Před tisíci lety se ohňové obřady prováděly téměř po celém světě. Postupem času se však
stále víc různě padělaly nebo zkomplikovaly až se nakonec zcela vytratily nebo upadly v
zapomnění. Rádi bychom vám sdělili neobvyklý způsob, jak došlo k jejich obnovení:
Bylo to na začátku minulého století, kdy si jeden moudrý Ind jménem Bhao Saheb
Shingavekar, dělal starost o úpadek duchovního života. Věděl, že odklon od věčných
duchovních zákonů nakonec povede ke katastrofickým podmínkám ve vnějším světě. K
tomu aby nastal obrat, potřeboval božskou bytost, která zase vyžadovala obzvlášť čistou
matku. Začal tedy intenzivně recitovat Gayatri mantru, kterou opakoval víc jak 2 000 000
krát. Zjevilo se mu božské světlo v podobě vysoké bytosti Gayatri která mu slíbila, že se
mu narodí dcera. Gayatri je také považovaná za matku Véd. O rok později se narodila
dívka, která dostala jméno Sonamata (Sona = zlato) kvůli svému zlatému vzhledu.
Ve vhodném věku se Sonamata provdala za muže,
který se jmenoval Laxman Rajimwale. Oba celý
svůj život věnovali duchovním cvičením a službě
druhým. Sonamatě bylo v jedné vizi sděleno, že
poskytne život ,,Světlu vesmíru". Dne 17.5.1918
se jí narodil syn, kterému se říkalo ,,Gajanan".
Později byl známý jako Param Sadguru Shree
Gajanan Maharaj (vyslovuj: param sadguru šrí
gadžanan maharadž, většinou se říká jen Šrí).
V roce 2018 je tomu přesně 100 let.
Již ve věku 7 let začal Shree s intenzivními
duchovními disciplínami, které praktikoval po
celý život. V roce 1944 prostřednictvím vize
pochopil, že vědění věčných duchovních zákonů
tak, jak jsou zanesené ve Védách, odumírá. Složil
tedy přísahu:
,,Já znovuobnovím Védy“
Po jeho přísaze se mu zjevilo 5 pokynů. Ty
obsahují zjednodušenou kvintesenci Véd, které
může zvládnout každý. Později dostaly název
,,Pětidílné stezka“. Jedním z těchto pokynů je
Yagna (Yajňa, čti Jadžna). Je to obecný termín
pro ohňové obřady, kdy Agnihotra tvoří základ.

Ilustrace 3: Param Sadguru Shree Gajanan
Maharaj

Díky své přítomnosti a duchovním disciplínám vytvořil Shree potřebnou energii k tomu,
aby se tyto poznatky mohly šířit dál. Brzy se našli lidé, kteří se věnovali jejich

praktickému zavádění do praxe. K němu se v roce 1954 připojil pan Mahanubhav
Madhavji Potdar (1915-1974), kterému se také říká Potdarsaheb. Podle jeho pokynů 22.
února 1963 provedl kněz jménem Shri Hiralal Sharma první Agnihotru v podobě, která je
dnes známá po celém světě.
Potdarsaheb začal se šířením Agnihotry a zahájil počáteční vědecký výzkum s
velkolepými výsledky. Během výzkumu se zjistil bakteriostatický účinek (množení
patogeních mikroorganismů se sníží o více než 90%), změřil se zmírňující účinek na stres
a pozitivní vliv na zemědělství, zdraví, psychiku atd.
Celosvětové šíření v roce 1972 začal Shri Vasant Paranjpe (1921 - 2008). Shree Gajanan
ho požádal, aby jeho slova předal všem lidem na celém světě. Od té doby Shri Vasant
téměř až do konce svého života cestoval pod neustálým vedením Shree Gajanana po všech
kontinentech.

Ilustrace 4: Působení Agnihotry na okolí

Tímto způsobem se v roce 1974 také dostal do Německa k Horstovi Heiglovi, který pak
okamžitě od cestoval ke Shreemu do Indie. O několik let později Shree Horsta pověřil, aby
vyučoval Pětidílnou stezku, což dělal nejprve soukromě, později na statku Homa-Hof
Heiligenberg. Tak se z Homa statku stalo centrum k šíření jeho díla.
Agnihotra se dnes provádí po celém světě. Je to velká pomoc proti vnějšímu, ale i
vnitřnímu znečištění, se silným čisticím účinkem. Když naše myšlenky budou znovu čisté,
tak budeme zodpovědně a láskyplně zacházet s naší planetou a se vším, co na ní žije.
Zdroj: https://agnihotra-online.com/images/articles/agnihotra-aktuell/Agnihotra-Aktuell2018-01.pdf

Pětidílná stezka ke šťastnému životu

Jadžna
Homa terapie je věda, která se zabývá čištěním atmosféry pomocí ohně. Agnihotra Homa
(Jadžna) je základní Homa, která je vyladěná na biorytmus východu a západu Slunce.
Vyživuje říši rostlin, léčí nemoci ve svém okolí a uvolňuje zatíženou mysl od napětí.
Agnihotra je základní technikou, která pochází z Véd. Je to věda o bioenergii, medicíně,
zemědělství, změně klimatu a meziplanetární komunikaci.

Daan
Sdílejte svůj majetek s ostatními v duchu pokory. Do nevyvážené finanční oblasti to
přinese řád a povede tak k neulpívání na světovém majetku.
Tapa
Nacvičujte disciplínu těla a ducha. To pomáhá dosáhnout lepšího vyladění těla a ducha.
Výsledkem je vyvážený stav duše.
Karma
Vytvářejte neustále dobrou karmu (praktikujte správné jednání), která oslabí zátěž
negativní karmy. Tím začnete investovat do vlastní budoucnosti. To znamená, že co dnes
uděláme, za to si poneseme odpovídající plody. Pokud vysejeme lásku a vlídnost, bude
naše zahrada hojně požehnána láskou. Nacvičujte karmu k sebeočistě.
Swadhyaya
Studium sebe sama. Pokud chceme najít opravdové odpovědi, měli bychom se ptát: Kdo
jsem já? Jaký je smysl mého života? Pokud náš život podřídíme BOŽÍ VŮLI, tak jako
výsledek obdržíme klidnou psychiku: ,, Ne má vůle, ale tvá vůle staň se.“
Autor: Vasant V. Paranjpe

Slovo redakce
Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
dostalo se vám do rukou historicky první číslo českého Homa zpravodaje. Nápad vytvořit
vlastní časopis, který se bude věnovat Homaterapii a Agnihotře je asi 2-3 roky starý.
Životní prostředí kolem nás se nachází v katastrofickém stavu. Nejde jen o radioaktivitu o
které se téměr nemluví, ale i těžké kovy v atmosféře, mikroplast v oceánech, otrávené řeky
a umírající lesy. Homaterapie nabízí řešení.
Časopis je určený k volnému šíření a kopírování. Pravděpodobně bude vycházet 2x ročně.
Vaše podněty, nápady, nabídky a možnosti spolupráce, pište prosím na email:
jan.behunek@gmail.com
Příští číslo se již nebude tolik věnovat teorii, ale bude víc zaměřené na praktické
zkušenosti. Příjemné čtení.
Jan Běhůnek DiS

