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Dr. Luis Almeida Vera je epidemiolog, který se rovněž věnuje psychologii, alternativní medicíně,
akupunktuře, moxování, neurální terapii a irisdiagnostice
„Právě teď používáme Homa terapii u vysoce rizikových pacientů s přenosnými infekcemi a
degenerativní patologií. Máme několik případů pacientů, kteří dlouhodobě trpí nespavostí, ale po
aplikaci Agnihotra popela byly výsledky velmi dobré. Pacienti byli v krátkém čase schopní přestat
užívat léky, z nichž mnozí pravidelně užívali prášky na spaní. V současné době tito pacienti již
nejsou závislí na psychostimulačních lécích a ani na jiných lécích. Jejich stav se zlepšil pouze
prostřednictvím Homa terapie.
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Měli jsme jiné případy s psoriázou (lupénka). Někteří pacienti si
aplikovali Agnihotra popel na nemocné paže a nohy, zatímco jiní
užívali Agnihotra popel jen vnitřně. Ze zdravotního centra Abel
Gilbert, kde také pracujeme s alternativní medicínou, s tím máme
bohaté zkušenosti. Společně s Dr. Abel Gilbert Jimenezem jsme
prostřednictvím Homa terapie dosáhli snížení ničivých účinků
psoriázy. Jedná se o degenerativní onemocnění, které má
psychogenní základ a jeho příčinou je především stres. Stres je
základní problém, který poškozuje struktury organismu. Homa
terapie zohledňuje něco velmi důležitého a tím je celistvá lidská
bytost se třemi úrovněmi – myslí, duchem a tělem. Homa terapie
funguje na všech těchto úrovních, i když jsou v disharmonii.
Máme pacienty s diabetem nebo s vysokým krevním tlakem, který jsme upravili s Homa terapií. V
případě diabetu máme zkušenosti s pacientem s diabetickou nohou. Agnihotra popel se aplikuje na
ránu způsobenou nedostatečným prokrvením. Jednomu pacientovi byla navržena amputace nohy.
Nicméně, po použití Agnihotra popela začala řádná krevní cirkulace a pacient se ze svého problému
vyléčil.
Také při některých povrchových zraněních, ranách a řezných poraněních, zejména ve zdravotním
centru Abel Gilbert, při mimořádných událostech používáme Homa terapii jako další pomoc a
doplněk. Tuto terapii používáme také při klonování homeopatických produktů. Dospěli jsme k
závěru, že aplikace Homa terapie je pro nás zásadní.

Byl tady jeden HIV pozitivní pacient, který se léčil na veřejné státní klinice. Ředitel Enrique
Gagliardo je jeden z propagátorů Homa terapie. Tento pacient se léčil tabletami z Agnihotra popela.
Analýza v březnu 2002 v Atlantě v USA potvrdila, že je pacient HIV pozitivní. O rok později, tedy
v březnu 2003, podstoupil další test. Pacient byl po ošetření tabletami z Agnihotra popela a
ohňovými technikami Homa terapie HIV negativní. To nám dává určitou jistotu o významu a
transcendence toho, co je doopravdy Homa terapie z hlediska organické struktury, mysli, těla a
ducha.
Homa terapie se začala provádět v rodinných kruzích. Lidé z nízkopříjmových skupin a mnozí další
si v této situaci nemohou dovolit návštěvu lékaře nebo lékařské ošetření. Na něco takového prostě
nedosáhnou. Tady se Homa terapie velmi osvědčila a je pro takové lidi nesmírně důležitá.
Můj velmi osobní i profesionální názor je takový, že pokud si pacienti mohou vyhradit nějakou
chvilku z jejich 24 hodinového režimu, tak je to právě okamžik východu a západu slunce. Mohou
tak zažít léčivou sílu Agnihotra ohně a dosáhnout s ním vynikajících výsledků. Propagovat a
podporovat Agnihotru je naše povinnost."
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