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Ukázky z jeho projevu:
„Jsem doktor klinické patologie v nemocnici ,,Marino Molina“ v Comas, Lima, Peru. Právě jsem
jeden měsíc prováděl Homa terapii. Také jsem dva roky experimentoval s komplementární (tzn.
alternativní) medicínou. Po 30 letech lékařské praxe jsem zklamaný z toho, když vidím výsledky co
jsme se učili na lékařské fakultě.“
Rozhodl jsem se studovat medicínu, protože jsem
chtěl sloužit, léčit a utěšovat lidi. My jsme od
toho ale opravdu daleko. 30 let v laboratoři mezi
zkumavkami a krevními vzorky, mezi přístroji,
mezi požadavky lidí kteří vidí, že je skutečně
neléčíme a nemoc jim ani neulehčíme.
S komplementární medicínou jsem zjistil, že na
lékařské fakultě jsem se na člověka naučil dívat
jen jako na maso, kosti, nervy, žíly, tepny,
změněné metabolity (některé jsou příliš vysoké,
některé příliš nízké, atd.) a následně mu podat
léky, aby se zvýšily nízké hodnoty nebo snížily
zvýšené hodnoty.
Foto: Dr. Tomas Zapata - vlevo, se naučil Homa
terapii od med. tech. Christiana Alvaro Vasqueze.
V nemocnici provádějí Agnihotru.
Máme rovněž energetickou dimenzi, o které jsme se ve škole nic neučili. Toto poznání je na fakultě
téměř zakázané. Někteří stále nerozumějí tomu, že nejsme jen z masa a krve. Máme duši a duše je
určitý rozměr energie. Prostřednictvím Christiana Alvaro jsem s boží milostí objevil Homa terapii.
Byl jsem komplementární medicínou zklamaný, protože je ovlivněná obchodním chováním západní
medicíny. Studovat komplementární medicínu je drahé.
Dokonce i veřejnost je zkažená a myslí si, že to co je zdarma nemá žádnou hodnotu. Musí se hodně
účtovat aby lidé cítili, že je to efektivní.
Mnoho lidí říká, že čte Bibli, ale nechápou její poselství. Ježíš používal jen své ruce a bláto. Prostě
jednoduché věci, jako se používají v Homa terapii: přepuštěné máslo a koláčky sušeného kravského
trusu, což jsou produkty z hovězího dobytka a přírodní rýže. Jedná se o přírodní suroviny.

Zjistil jsem, že Agnihotra mění chování lidí. Není třeba brát halucinogeny, Ayahuascu nebo San
Pedro, aby se zjistila diagnóza. Tady se inhaluje léčivý kouř. Pouze ten, kdo chápe a celé roky čte o
kvantové fyzice, se může pokusit najít nějaké vysvětlení. Homa terapie vytváří fenomén, který
uzdravuje a centruje lidi na cestě ke spravedlnosti, pravdě a smyslu života. Homa terapie lidi
harmonizuje bez užívání léků, halucinogenů nebo zdlouhavé psychoterapie. Rovněž lidem pomáhá
najít cestu být upřímný k sobě samému a k druhým. Nakonec nám pomáhá pochopit boží přikázání
„Miluj svého bližního jako sebe.“ Mým snem bylo vždy dělat s boží pomocí léčitele, protože jsem
si za své povolání nechtěl nic účtovat. To je moje naděje.
V laboratoři jsme dali Agnihotra popel do Petriho misek, abychom viděli zda obsahuje mikroby.
Dali jsme Agnihotra popel na agar (přírodní polysacharid), na krev, atd., tedy na 4 různé látky a nic
nevyrostlo. Čekal jsem 24 hodin, 48 hodin, 72 hodin a nic, prostě nic. Agnihotra popel je skutečně
sterilní a aseptická substance.
Když vypijete sklenici čerstvého kravského mléka, tak nemáte ani představu, co všechno se do vás
dostalo. Naočkoval jsem tedy kravské mléko a byly v něm koky, diplokoky, streptokoky a
stafylokoky a celá flóra. To si nedovedete představit.
Homa terapie je vibrační medicína
Nakonec jsme pochopili, jak jsou frekvence důležité. Například zdraví lidé mají za normálních
podmínek frekvenci 80 MHz, mrtvé tělo má 20 MHz a lidé s 40 MHz jsou na cestě k onemocnění
jako je např. rakovina. Homa terapie má bio-energetický základ.
Byl jsem úplně fyzicky vyčerpaný a odrazen realitou tím, jak se věci mají, ale Homa terapie mě
povzbudila. Jednoho dne jsem se kupodivu snažil léčit sám sebe nějakou Homa mastí. Dostala jí
poprvé i moje koťata a trochu masti snědly. Během několika minut začala skákat. Byla tak šťastná,
že poskakovala po celém domě.“
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