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Homa terapii jsem začal praktikovat asi před 2 roky. Bez lékařského vysvětlení jsem měl srdeční
záchvat (ischemickou chorobu srdeční a akutní infarkt myokardu). Jsem sportovec, od 18 let cvičím
jógu a dobře jsem se s tím vyrovnal.
Takové poškození může způsobit problém
odloučení/rozchodu nebo emocionální problém.
Nevěděl jsem, jak odloučení zvládnout a měl
jsem deprese. Za 3 měsíce jsem měl infarkt.
Lékaři nemohli vůbec nic dělat. 60% srdce
odumřelo, 50% levé strany a 10% pravé strany.
Pomalu jsem se zotavil. Začal jsem cvičit jógu v
parku Los Fundadores. Nyní máme stabilní
skupinu, která má 45 lidí a přechodnou skupinu
ve které je 35 lidí. Obě skupiny zde cvičí jógu.
Praktikování Homa terapie také zvýšilo počet
členů jógové skupiny. Jak to?
Homa ohně totiž sdílíme ostatními tak, jak jsme je
obdrželi. Existuje axiom, který říká, že ,,ten, který
nežije službou, neslouží životu". To je něco, co
musíme mít na paměti.
Foto: Audo Quesada v parku Las Fundadores.
Homa ohněm pomáháme sami sobě a sloužíme
rovněž našim sousedům. Léčíme sami sebe a
pomáháme ostatním v léčení. Tomu se říká
požehnání.
Když tento proces provedeme, každý dostane zdarma léčebný Agnihotra popel. Nikdo za to neplatí.
Není to podnikání. Uvědomte si, že pokud máte vlastní Agnihotra pyramidu pomáháte sami sobě,
pomáháte vaší rodině, vašim sousedům a světu. Jedná se o velmi malou investici. Musel jsem
investovat více než 9 000 000 pesos na mé problémy se srdcem. Tady nemusíte investovat skoro
nic, jen 180 000 pesos na sadu s Agnihotrou se všemi pomůckami.

Tímto způsobem denně získávám svůj lék. Problém se srdcem zapříčinil nespavost. Jinými slovy
jsem spal asi hodinu denně a pak jsem byl vzhůru.
Byl jsem velmi překvapený, když mě Diana Molano pozvala na regionální shromáždění, protože
přijeli prof. Abel a jeho paní Aleta, aby přednášeli o Homa terapii. Řekl jsem si, že setkání
navštívím, protože se mi takové přírodní věci líbí. Přednáška a setkání bylo velmi krásné. Druhý
den ráno jsem se vzbudil za zpěvu malých ptáků. Přemýšlel jsem kolik je asi hodin? Spal jsem totiž
bez potíží celou noc jako malý anděl. Bylo ráno za 10 minut šest. Běžel jsem do parku, abych se
účastnil Agnihotry. Další noc to samé a následující noc zase to samé.
Pak jsem řekl Dianě: ,,Prosím, přineste mi soupravu na Agnihotru. Všechny jsem pozval na čtvrtek
do našeho centra jógy. Na setkání s Homa terapií tehdy přišlo 45 lidí. V jógové škole Samádhi
praktikujeme Homa terapii již dva roky. Letos v lednu jsem absolvoval přísné lékařské testy,
Holterův monitor, zátěžové testy atd. Lékaři tvrdili, že mě před tím špatně otestovali, protože nyní
srdce pracuje na 48% !!!
Je to možné? Takové zázraky se dějí s Homa terapií. Není to víra, je to technika, která se musí
provádět s disciplínou. Výsledky můžete vidět sami na sobě, aniž byste museli patřit k nějakému
konkrétnímu náboženství. Výhody z těchto Homa ohňů, z této starobylé védské medicíny, jsem
přijal.
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