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,,Jsem absolventka psychologie. Zdá se, že Bůh rád zkouší psychology. Dal mi tedy příležitost
pozorovat duševní zdraví mé dcery v raném stádiu. U mé dcery se projevily problémy s agresivitou
a hyperaktivitou a když byla malá užívala ritalin (zvyšuje v mozku hladinu dopaminu). Užívala
rovněž 5 tablet karbamazepinu (antiepileptikum) denně, než jsem našla Homa terapii. Brala také
jiné léky, aby byla pod kontrolou.
Když jí bylo 12 let byla u ní diagnostikovaná schizofrenie. To znamenalo stálou krizi a náš dům
vypadal jako psychiatrická nemocnice. Mnohokrát jsme přišli na pohotovost do nemocnice Emilio
Bardisan a zdravotní sestra se zeptala: ,,Kdo je tady pacient?“. Byla jsem totiž také v krizi a
nemohla jsem dceru zvládnout.
Mé zoufalství bylo o to větší, protože jsem ji viděla trpět doslova živou smrtí. Léky na schizofrenii,
jak víte, jsou extrémně silné. Dali jsme jí injekce, po kterých byla nadopovaná. Uspali jsme jí na 24
hodin denně. Bylo to hrozné.
Díky Bohu jsem se dozvěděla o Homa terapii. Mnozí se na mou dceru sledovali, když jsme dorazili
na kliniku Turiassu v Limě. Během Agnihotry v našem domě křičela a pokračovala několik dalších
hodin. Při třetím sezení s Agnihotrou přestala křičet. Až do dnešních dnů, jsme už nikdy neměli
krizi s agresí a nedostatečnou kontrolou. Poté, co mi její psychiatr mi řekl: "Dělejte si na vlastní
nebezpečí co myslíte“, jsem během 6 měsíců postupně ubírala léky. Za 6 měsíců jsem vysadila léky
úplně.
Teď se jí daří velmi dobře a neužívá žádné léky. Praktikujeme spolu pouze Homa terapii. Díky tomu
jsem velmi šťastná. Jsem ráda a Homa terapii toho hodně dlužíme. Ale jako každá věda, i tahle
vyžaduje disciplínu. Pokud to člověk dělá s disciplínou a s vytrvalostí, nedovedete si představit jaké
to má výhody."
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