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Je mi 25 let. Měla jsem problém s polycystickými vaječníky. Od puberty jsem měla problémy s
menstruací. Někdy mezi jednou a druhou periodou uplynuly 2 nebo 3 měsíce. Od začátku byl tento
rytmus spíš nepravidelný. Začala jsem menstruovat, když mi bylo 10 let. Od té doby jsem měla
předepsáné antikoncepční pilulky.
Vypadá to, že mi nakonec ublížily zdravotní kontroly které ukázaly, že cysty spíš rostly, než aby se
zmenšovaly. V té době mi bylo 15 let. Pak už nebyl poškozený pouze jeden vaječník, ale oba dva.
Během několika let mě ošetřovalo celkem šest lékařů
(gynekologů). Poslední lékař řekl, že se nedá nic dělat,
děloha a vaječníky by se měly odstranit. Bylo mi 20 let.
Ten den jsem šla domů, v pláči jsem objímala svou
maminku a říkala jsem jí, že se nikdy nestanu matkou.
Nechtěla jsem ale operaci nebo brát další léky.
Foto: Karen Cueva Noboa dává svědectví v Homa
Center "Vida Nueva".
Když jsem se setkal s Vivianou, mi bylo 22 let. Řekla
mi o Homa terapii. Zpočátku jsem tomu moc
nerozuměla a byla jsem poněkud nedůvěřivá. Pak mě
pozvala na jedno zdravotní setkání. Doktor řekl: ,,Když se nadechnete kouře, položte své ruce také
na místo, které vás bolí“. Vzpomínám si, že si položím ruce na břicho. První věc, kterou jsem
udělala byla prosba, aby cysty zmizely. Velmi jsem se modlila. Viviana mi dala Agnihotra popel a
začala jsem ho užívat. To jsem prováděla celý měsíc, dokud jsem nepřišla do jejího Homa
centra ,,Vida Nueva". Agnihotra popel byl ve šťávě, ve vodě, v koktejlech nebo jsem užívala jen
čistý popel. Po 6 měsících mi Viviana řekla, abych šla na zdravotní testy, protože musela na několik
měsíců odcestovat do Itálie. Nikdy jsem však na testy nešla a pokračovala jsem v léčbě s Homa
terapií. To bylo v říjnu a v prosinci jsem už byla už těhotná. Těhotenství bylo normální a trvalo 9
měsíců. Teď budou synovi dva roky a také užívá Agnihotra popel."
Zdroj: http://homahealth.com/category/infertility/
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