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„Je mi 65 let. Před 7 lety, jsem prožívala strašlivou zkušenost s chemoterapií. Měla jsem rakovinu,
ale myslím že víc než rakovina to byla chemoterapie, která mě zabíjela. Pro mojí existenci to bylo
absolutně obtížné. Kvůli bolesti jsem nemohla otevřít ani oči. Toxicita mě v posteli držela 3 týdny.
Nemohla jsem ani mluvit. Byla jsem v hrozném stavu, bylo to nepohodlné. Také jsem trpěla
flebitidou (zánět žil) tam, kde jsem injekčně dostávala chemikálie. Byla to hrozná bolest. Byla jsem
opravdu ve velmi špatném stavu.
Postaraly se o mě přítelkyně. Jsou to mé sestry v duchu, jsou to sestry Garzón. Vzaly mě do svého
domu, abych potkala prof. Ábela. Poznala jsem Homaterapii a praktikovali jsme Agnihotru.
Byla jsem okamžitě nadšená, protože změnu která nastala, jsem považovala za radikální. Kvůli
bolesti jsem nebyla schopná otevřít oči, které nesnesly světlo a silně pálily. S první Agnihotrou se
moje oči uzdravily. Bylo to radikální uzdravení. Potom jsem myslela, že to mohl být jen nějaký trik.
Z vlastní iniciativy jsem si vzala trochu Agnihotra popela a ghí, tajně jsem je smíchala a aniž bych
se někoho ptala, potřela jsem si paže na místě, kde mám bolestivé žíly. Cítila jsem takovou úlevu!
Krém jsem používala denně a do 8 dnů byl zánět žil pryč!
Při druhém setkání mi prof. Ábel řekl, že pacienti konzumovali Agnihotra popel během léčby
chemoterapií. Hned jsem si řekla ,,já to udělám, chci to
zkusit“. Vždy jsem u sebe měla malou láhev grepového
džusu do kterého jsem přidala lžíci Agnihotra popela.
Jediná špatná věc byla ta, že to byla moje poslední
chemoterapie a já ji vydržela bez potíží. Skvělé! Pila jsem
Agnihotra popel s džusem ve stejný čas, kdy chemoterapie
tekla do žíly. Mělo to naprosto zázračný účinek. Malátnost
se už nikdy neopakovala.
Foto: Maria Teresa Amaya v Popayan sdílela své svědectví
Chci sdílet svůj příběh, protože rakovinou skutečně trpí
mnoho žen. Myslím si, že Homaterapie by se měla
praktikovat. Nezáleží na tom, jestli tomu věříte nebo ne. Je
to biofyzikální realita. Působí to na naše tělo. Teď mám
perfektní zdraví a už nemám žádné příznaky rakoviny.“
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