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Dr. Jaime Montufar:
Před nějakou dobou se v ústavu sociálního zabezpečení (ekvádorská státní nemocnice) zjistilo, že
paní Mesa v hlavě měla 15 meningeomů (5 velkých a 10 malých nádorů). Trpěla silnými bolestmi
hlavy a dalšími problémy. V
současné době má za sebou 2
měsíce léčby Homa terapií.
Pacientka svědomitě
praktikuje Homa terapii a má
vlastní pomůcky na
Agnihotru. Může svými
vlastními slovy formulovat,
do jaké míry se zotavila.
Předtím měla četné bolesti
hlavy, trpěla stresem a kvůli
rozmazanému vidění
nemohla řídit auto atd. právě
proto, že nádory tlačily tuto
část mozku. Teď je pacientka
úplně jiná.
Foto: Dr. Montufar a jeho pacientka, paní Maria Eleonor Mesa
María Eleonor Mesa Tovar:
Je mi 41 let. Můj problém začal před čtyřmi lety. Trpěla jsem bolestí v levém oku a vždycky jsem
byla vystresovaná a cítila jsem se špatně. Těmto příznakům jsem ale nevěnovala pozornost a k
lékaři jsem nešla. V červnu 2016 se stav zhoršil. Bolest se zvětšila a mojí hlavě něco začalo bušit.
Nemohla jsem spát. Takže jsem si nechala provést funkční magnetickou rezonanci a lékaři
zjistili meningeomy v různých částech mozku. Všichni lékaři mi řekli, že musím jít na operaci. To
znamená jedna operace na každý meningeom. Bylo jich ale tolik! Cítila jsem, že nikdy nezvládnu
tolik operací. Lékaři mě také varovali, že mohu zůstat v kómatu. Rozhodla jsem se, že operace
nepodstoupím a upřednostnila jsem přírodní léčbu.

Nikdy jsem o Homa terapii neslyšela. Jeden přítel mě přemluvil, abych navštívila Homa zdravotní
centrum El Buen Pastor (Dobrý pastýř), které pro pacienty provozuje Dr. Jaime Montufar.
Téměř dva a půl měsíce jsem každý den navštěvovala Agnihotru a opravdu se cítím skvěle. V hlavě
už necítím tlukot a v poslední době mé bolesti hlavy zmizely. Spím velmi dobře a probouzím se
uvolněně. Můžu znovu řídit auto a už nejsem nervózní. Zlepšuje se to krok za krokem.
Teď můžu dělat všechny své každodenní úkoly.
Každému vyprávím, že s problémem, který jsem měla, jsem nic nedělala. Ale díky Bohu jsem tady
a pokračuji v Homa terapii. Agnihotru dělám ráno doma a na klinice Dr. Jaime Montufara provádím
od pondělí do pátku Agnihotru a Trymbakam Homu. Agnihotra popel užívám 2 až 3x denně.
Všichni moji přátelé a rodina říkají, že u mě zaznamenali pozitivní změny.
Moje matka a mé dvě dcery se mnou také chodí na ošetření Dr. Montufarovi. Dokonce s námi jdou i
naše kočky, aby z Homa ohňů měly prospěch.
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