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,,Je mi 23 let. Když jsem dostal diagnózu JRA (juvenilní revmatoidní artritida), šel můj zdravotní
stav rychle dolů. Byl jsem úplně normální mladý muž, dělal jsem mnoho sportů. Sport bylo něco, co
se mi hodně líbilo. Prakticky během jednoho roku jsem zůstal ležet v posteli a nemohl jsem se
hýbat. Moje tělo bylo oteklé a všechny klouby mě bolely.
Obrázek: Ivan Andres (vlevo) a
prof. Pedro Henry Ariza
Nemohl jsem nic dělat. U nás doma
byli všichni zoufalí. Mojí bolestí
také trpěli. Kdykoli moje máma
něco slyšela o nějaké doporučené
pomoci, tak to pro mě dělala. Třeba
mě vzala k nějakému doktorovi a
spousta dalších věcí.
Náhodou jsem slyšel nějaký pořad
v rozhlase, že do města přijel prof.
Abel s Homa terapií. Moje máma
mě tam chtěla dostat. Bylo to ale
velmi obtížné, protože jsem se
nemohl pohybovat. Někteří moji
sousedé a velmi dobří přátelé se
rozhodli, že mě tam přivezou na kole. Seděl jsem na kole, na kterém mě tlačili. Dovezli mě tam, ale
bylo to mučení. Kvůli otoku těla jsem nesnesl, aby se mě někdo dotýkal. Přijeli jsme pozdě a terapie
už skoro skončila. V tu chvíli se rozdával Agnihotra popel. Pro mě to bylo poněkud zvláštní. Byl po
cestě tak unavený, že jsem se posadil a také jsem si vzal Agnihotra popel.
Pět minut po požití popela Agnihotra se stalo něco působivého. Cítil jsem touhu vstát, což jsem také
udělal. Mohl jsem vstát zcela sám! Když jsem to místo opustil, jel jsem na kole. Vrátil jsem se sám
a na kole! Stát na nohou a ohýbat nohy v koleni bylo něco, co jsem dřív nedokázal.
Pro mě to bylo něco naprosto zvláštního, protože jsem dlouhou dobu nemohl stát, nemohl jsem
chodit a dělat další věci. Potom začal proces regenerace.

Otok mého těla se začal pomalu ztrácet. S pomocí Agnihotra popela jsem začal mé tělo ovládat.
Vyšetření, které provedli moji lékaři, vypadalo celkem dobře.
Vedu celkem normální život. Můžu chodit a běhat. Homa terapie mě podržela a tak ji stále
praktikuji. Potom je tady další věc. Asi před 6 měsíci jsem se přihlásil na taneční akademii. Teď
tancuji salsu a cítím se dobře.
Děkuji profesorovi PedroHenry Arizovi, který byl velmi důležitou osobou v mém životě. Bez něj a
bez sezení Homa terapie, které tady v Sena každý týden organizoval, bych tady dnes nestál.
Děkuji!"
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