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V lednu 1997 jsme s Rogerem Subotnikem cestovali do Panamy, abychom tam v rámci boje s 
nemocí černá sigatoka (plíseň listů) představili Homaterapii. Tato houba útočí zejména na listy a 
kmen banánovníků. Houba ve Venezuele a Kolumbii zabila banánovníky na ploše několika tisíc 
hektarů. V boji s touto chorobou se používaly stále silnější fungicidy a po nějaké době se dosáhlo 
určitého úspěchu. Nakonec byly chemikálie
tak jedovaté, že byly schopné vyhubit nejen
houbu, ale i člověka. Stovky farmářů v
Jižní Americe opustily své farmy kvůli
nemoci, která jim zdevastovala celé
hospodářství.

Foto: napadené banánovníky v Panamě

V Panamě 16. ledna 1997 začal náš projekt
Homaterapie, jak se prostřednictvím
starobylé védské vědy dá odstranit černá
sigatoka. Pro tento úkol byla vybraná
farma, kterou vlastní Francisco a Ismelda
Baules. Farma o rozloze dva a půl hektaru
se nachází osm kilometrů od Puerto
Armuelles, které bylo také silně napadené
černou sigatokou. Ekonomická situace
Baulesových již neumožnila dál pokračovat v chemickém ošetření banánovníků a proto byli velmi 
vděční za léčivé ohně Homaterapie. Byli k této nové zkušenosti zcela otevření.

Když jsem dorazil na farmu, můj první dojem nebyl příliš dobrý. Z banánovníků zbyl les kmenů s 
hnědými, suchými mrtvými listy; na kmenech zůstalo jen několik listů. Z těchto banánovníků bylo 
přibližně 50 % silně infikováno a dalších 20 % mělo příznaky nemoci. Rostliny, které nesly ovoce a
plody před sklizní, neměly jediný zelený list; všechny odumíraly nebo již odumřely. Sklizené ovoce
bylo také infikované. Slupky banánů měly spoustu tmavých skvrn a vypadaly špinavě. Každý 
banánovník nesl jen patnáct až dvacet plodů. Bylo tam jen několik kvetoucích rostlin. Vypadalo to, 
že rostliny a půda mají jen malou sílu. Celková atmosféra byla slabá a vyčerpaná.

Po deseti dnech
Již v prvním týdnu, kdy se denně při východu a západu slunce praktikovala Agnihotra a 4 hodiny 
oheň Om Tryambakam Homa, se na rostlinách v okolí začaly objevovat nové výhonky. Atmosféra 
celého místa a rovněž rostlin celkově posílila.

https://cs.qwe.wiki/wiki/Black_sigatoka


Po dvaceti dnech
Každý den přicházeli lidé, aby se něco dozvěděli o tomto ajurvédském léčivém ohni. Všimli si 
změn a zpozorovali, že oblast vypadá mnohem zeleněji. Na banánovnících vyrostlo mnoho nových 
listů. Listy zůstaly zdravé a silné. Míra infekce viditelně klesla.

Po třiceti dnech
Rostliny, které vykvetly, jsou nyní zdravější. Z devíti listů jsou například pouze tři napadené nemocí
a další mají jen skvrny. Zbytek roste a
je zdravý. Francisco uvedl, že na
farmě vidí zlepšení o 40%.

Foto: Homa a konvenčně vypěstovaný
banán 

Po čtyřiceti dnech
V některých dnech přicházelo mnoho
lidí z okolních míst, aby zažili
Agnihotru a slyšeli o očistných a
léčivých účincích. Matky přinášely
své astmatické děti, aby mohly
inhalovat léčivý kouř z ohně. Také požádaly o Agnihotra popel, aby ho mohly použít k přípravě 
jednoduché lidové medicíny. Později se vracely s tím, že jejich děti poprvé spaly hluboce, klidně a 
dlouho bez astmatických záchvatů. Bolest ze svalů zmizela po masáži s ghí, do kterého se přidal 
prášek z Agnihotra popela. Na bolesti v krku pomohlo pití směsi Agnihotra popela, citronu a medu. 
Bolesti břicha zmizely po požití Agnihotra popela s vodou. Otoky kloubů, problémy s pokožkou, 
bolesti hlavy a otevřené rány se zlepšily a léčily pomocí medicíny z Agnihotra popela. Někteří lidé 
přicházeli jen proto, aby zažili pokojnou atmosféru, která uvolňuje stres a napětí. Jejich tváře se 
potom rozzářily světlem, které je ukryté někde hluboko v nás všech.

Poznámka: Kniha s léčebnými recepty od Moniky Koch je ke stažení zde.

Po padesáti dnech
Rostlinám se dařilo i když bylo málo deště. Voda je pro veškerý život na této planetě nezbytná. 
Některé slabší rostliny odumíraly, ale celková energie byla zdravá. Atmosféra byla silná a plná 
výživných látek. Elidor, soused z druhé strany silnice, nám oznámil pozoruhodný pokrok na své 
plantáži. Nové rostliny byly silné a nevykazovaly žádné známky napadení. Vyrostly z nich nové 
výhonky, které byly zářivě zelené. Některé rostliny měly zárodky nových květů, což bylo pro tuto 
roční dobu neobvyklé.

Po šedesáti dnech
Francisco a jeho nevlastní syn Julio odřezali staré a mrtvé listy. Tato oblast nyní vypadá jako zelený
ráj. S rostlinami pečlivě pracují a pozorně je sledují. Oba zjistili, že mladé rostliny jsou velmi silné 
a úplně bez nemocí. Nová sklizeň ukázala, že v době řezání mají až pět zelených listů. Banánovníky
nemají žádné skvrny. Je to také první sklizeň, ve které rostliny vyrostly v Homa atmosféře. V 
jednom trsu je až 35 plodů. Je úžasné zažít tuto obrovskou změnu za pouhé dva měsíce. Francisco 
sdělil, že na farmě zaznamenal až 70% zlepšení.

Zdroj: http://homafarming.com/black-sigatoka-project-in-panama/ 

Zkušenosti dalších farmářů: Agnihotra_brainstorming_booklet_2012.pdf

Překlad: Jan Běhůnek DiS, https://www.homaterapie.cz/ 
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