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My lidé máme velkou touhu být šťastní, zdraví a svatí. Máme silné nutkání šířit znalosti o
tom, že jsme našli způsob, jak těchto cílů dosáhnout.
V Indii se během posledních šesti let vyvinul jedinečný, ale smutný problém. Více než 200
000 zemědělců, kteří byli vystaveni finančním a jiným tlakům, totiž spáchalo sebevraždu
(pozn. sebevraždy páchané od roku 1997, kvůli GM semenům firem Cargill, Monsanto a
Syngenta). Indická vláda byla přinucena zemědělce dotovat, aby se zabránilo dalším takovým
tragédiím.
Homa psychoterapie tvrdí, že Agnihotra působením Prány mysl transformuje, vyjasní a
uklidní ji. Nabídne lidem perspektivu, která vede nejen ke stavu uvolnění, ale podporuje i
sebevědomí. Vyvine v lidech pocit, že jsou schopni překonat obtíže.
Homa terapie má mnoho výhod, ze kterých mají prospěch rostliny. Velkou hodnotu mají
rovněž pozitivní zážitky a emocionální rovnováha lidí, která byla pozorovaná v mnoha
různých zemích. Homa terapie je pro nás všechny velký přínos.
Prováděj Agnihotru a Homa terapii na svém statku. Nedávej nám prosím ale žádnou vinu za
to, když zjistíš, že z toho máš prospěch ty, tvoje rodina a tvoji zaměstnanci. Pokud chceš
vrátit svoje trápení zpět, samozřejmě ti ho vrátíme.
Podstatou je následující: Atmosféra, která je víc jak znečištěná, působí na všechny živé
bytosti na naší planetě, včetně lidí, zvířat a rostlin. Takže není vůbec překvapující, že procesy
spojené s Homa terapií, mají pozitivní vliv na všechny živé organismy.
Homa terapie přivede přírodu zpátky do rovnováhy. Skrze ní se sníží vnější stresové faktory.
Dvojité slepé studie, které jsem provedl na univerzitě v Púně ukázaly, že pokud se tyto tři
energetické substance (kravský trus, ghí, rýže) prostřednictvím Agnihotry během východu
nebo západu slunce nějakým způsobem pozmění, jsou účinky nejen menší, ale rovnají se nule.
Načasování se musí přesně dodržovat. Mantry se musí recitovat správně. O třech typech
materiálů (kravský trus, ghí, rýže), které se mají spálit, se nesmí diskutovat. Velikost a tvar
měděné pyramidy se musí respektovat tak, jak je to předepsané.

Nakonec nás poučila kvantová fyzika, že účinky některých zjevně fyzikálních procesů mohou
mít mnohem větší sílu a také ji mají, než co to, přiznává čistě fyzikální věda. To je odkaz na
Védy, kde se píše, že účinek Agnihotry sahá 12 km směrem vzhůru a má průměr 1 km. Může
se to nyní prokázat? Ještě ne. Je to výzva.
Pokud bychom měli čekat, až do sebe všechno zapadne, může být už pozdě. Zkušenosti jsou
zaznamenané a někdy jsou dokonce shromážděné celkem vtipné důkazy, které jsou nesporné.
Ve výjmečném stavu ve kterém se nacházíme, kdy v určitých procesech musíme možná
podstoupit určitý kompromis, bychom měli vyzkoušet Homa terapii a následně poskytnout
důkaz.
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