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Je mi 44 let. O Homa terapii jsem slyšel před 4 lety prostřednictvím Endiru a Diany, kteří vyučují
jógu. Tehdy jsem byl ve stavu neustálého duchovního hledání. Procházel jsem různými
náboženskými organizacemi, ale technika Homa Terapie mě zcela naplnila, protože jsem pocítil mír.
Mír, který jsem jinde nenalezl.
Před 15 lety jsem byl v armádě, kde jsem byl postřelen. Byly to
čtyři kulky a jedna z nich mi přerušila míchu. Od té doby jsem nebyl
schopný chodit. Paraplegie také znamená poškození močové
soustavy, trávicího systému, osteo-svalovou atrofii atd. To vše
zhoršuje zdraví a ovlivňuje kvalitu života.
Foto: Hernan Melo se svým synem Martinem
Mám permanentní močový katetr 24 hodin denně, takže se do mého
močového měchýře dostane mnoho bakterií, což způsobuje různé
zdravotní potíže, jako je infekce, horečka atd.
Cítil jsem, mě mě Homa terapie posílila. Přestože jsem Agnihotru
praktikoval pouze dvakrát nebo třikrát týdně, Agnihotra popel
užívám denně. Teď už těmito zdravotními problémy netrpím.
Řekl jsem to svým kolegům, kteří mají stejné zdravotní postižení a mají podobné problémy kvůli
permanentnímu katetru. Obvykle se musí pravidelně užívat antibiotika. Nyní jsem tři roky bez
použití antibiotik.
Homa terapie je integrální terapie. Pomáhá psychicky a fyzicky.
Je tady také případ mého syna Martina, kterému jsou 3 roky. Je to můj nevlastní syn, ale mám ho
rád, jako by to byl můj vlastní syn. Měl zkušenosti s Homa ohněm, když byl ještě v matčině lůně a
navštívila nás matka Irma García. Těhotná matka ve čtvrtém měsíci se účastnila workshopu s
mandalami s večerní Agnihotrou. Dítě obdrželo léčivé vibrace Homa ohně. Když mělo dítě 2
měsíce zjistilo se, že má srdeční onemocnění a narodilo se s jednou srdeční komorou. Pak proběhla
operace a hospitalizace, která trvala jeden rok. Ve městě Medellin provedli dvě operace s otevřeným
srdcem. Většina dětí, které mají takovou diagnózu, nepřežije. Syn to ale zvládnul. Užívá Agnihotra
popel a kdykoli je to možné, provádí se mnou Agnihotru. Velice se mu to líbí. Hraje si, běhá, skáče,
ale později bude možná potřebovat další operaci.
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