Vysilující nemoc

Vysilující nemoc
Rosa Aguirre
Arménie, Kolumbie,
Jižní Amerika
25.7.2014
Je mi 55 let. O Homa terapii jsem se dozvěděla od mého souseda. Věděl,
že jsem nemocná. 22 měsíců jsem ležela jen v posteli. Museli mě nosit,
protože jsem nemohla vstát nebo cokoliv udělat. Nemohla jsem se
obléknout nebo se sama najíst. Nemohla jsem být sama.
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Byla to velmi obtížná situace. Byla jsem stále víc postižená. Obešla jsem
všechna vyšetření a navštívila všechny druhy lékařů. Lékaři provedli CT
vyšetření a další bolestivé testy. Rovněž jsem byla jsem vyšetřená ve městech Pereira a Manizales,
ale nedostala jsem žádnou diagnózu. Ještě víc jsem
zeslábla a byla invalidní. Zhubla jsem 14 kilo.
Pak se můj soused zeptal mého manžela, ,,proč ji
nepřivezeš do Homa Medical Center Botica de la
Abuela?"
Tak mě sem přivedl a nemohla jsem tomu uvěřit – začala
jsem klidně spát! Pro mě to bylo štěstí, protože jsem
nebyla schopná v klidu spát. To se ale změnilo v průběhu
prvního týdne s Homa terapií. Takže můj manžel viděl
zlepšení a vozil mě tam každý den. Byla jsem u
Agnihotra ohně, užívala jsem popel a dýchala léčivý
kouř.
Moje vnučka Nicole, která mě vždy doprovázela, se v
noci pomočovala v posteli. Lékař jí řekl, že její močový
měchýř je příliš malý. To je důvod, proč nemohla zadržet
moč na delší dobu. Ale teď je v pořádku. Také ji bolely
nohy. Už se v noci nepomočuje a nemá žádné bolesti v
nohou.
Foto: Vnučka Nicole si ohřála ruce nad Homa ohněm a
přiložila je na kolena své babičky.

Cítím se skvěle, díky Bohu. Teď jsem
schopná vstát. Mohu se i sama
obléknout a jíst bez pomoci. Vařím
jídlo pro své děti. Nyní na ulici
používám hůl pouze pro lepší
rovnováhu, ale doma hůl nepoužívám
a ani chodítko. Nemohla jsem
zvednout ruce nad ramena, ale teď
můžu. Měla jsem velmi bolavý krk,
teď už ne. Teď si češu vlasy, používám
make-up a koupu se. Mám hodně vůle
a cítím se velmi inspirovaná. To vše se
stalo během posledních 3 měsíců s
Homa terapií. Je to Duch svatý, který
mě přivedl k ohni přes mého souseda a já jsem také přivedla další lidi, aby praktikovali Homa
terapii.
Foto: Paní Rosa Aguirre (zcela vlevo) během Agnihotry v Homa Medical Center "La Botica de la
Abuela".
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