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Za dva měsíce mi bude 80 let. Jen pro informaci: víc jak 30 let jsem byl silný kuřák, obvykle jsem
kouřil 2 krabičky cigaret denně. Během víkendů a svátků jsem kouřil téměř 3 krabičky.
Během 30 let jsem také pracoval s agrochemikáliemi, které
jsem na pole stříkal z malého letadla. Nejprve se postřik do
vzduchu vypouštěl z trupu letadla. Později byl pokrytý i
kokpit, což bylo ještě nebezpečnější, protože se výpary
koncentrovaly v kabině. Tyto postřiky jsou vysoce toxické.
Takže jsem dostal rakovinu krku a před 10 lety jsem měl
operaci.
Foto: Jorge Cabrera se svojí ženou Leonor Tafur praktikuje
Agnihotru
Před několika lety jsem se přestal cítit dobře a chodil jsem
jen kratší vzdálenosti, protože mě bolely nohy. Když jsem
šel se svojí ženou na procházku, musel jsem se po dvou blocích posadit třeba i na chodník. Než
jsem pokračoval dál, tak jsem musel chvíli odpočívat. Nemohl jsem chodit ani do schodů. Rozhodl
jsem se jít k lékaři, protože situace byla velmi vážná. Otočit se v posteli mi způsobilo takovou
únavu, že jsem nemohl dýchat. Musel jsem zůstat v klidu.
U lékaře jsem prošel sérií vyšetření a rovněž mi udělal rentgenové snímky. Moje diagnóza zněla
plicní emfyzém, což je nevyléčitelné a nezvratné onemocnění. Lékař mi řekl, že po celý život
musím užívat léky a nesmím s tím přestat. Vzal jsem si předepsané léky na 2 roky a každý měsíc
jsem vydal nejméně 450 soles ($ 1 USD = 2.7 soles).
Pak jsem začal provádět Homa terapii. Každý den, ráno a večer, jsem dělal Agnihotru. Protože jsem
se cítil dobře, rozhodli jsme se po zhruba šesti nebo osmi měsících vyrazit do zahraničí. Jednoho
dne během cesty, protože jsem se cítil tak dobře, jsem přestal užívat léky. Prostě jsem je přestal
užívat a už je neberu. To bylo před 18 měsíci.
Teď chodím každý den do posilovny a zvedám své tělo a cítím se dobře. Při posledním vyšetření mi
lékař řekl: ,,Jorge, ty jsi lépe okysličený než já. Mám hodnotu 95% a ty 98%.
Jsou to už tři měsíce, žádného doktora jsem nenavštívil a cítím se dobře.“
Zdroj: http://www.agnihotra.org/2018/02/03/healing-with-homa-therapy-18/
Překlad: Jan Běhůnek DiS, https://www.homaterapie.cz/

