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Je mi 39 let. Přišel jsem do zdravotního Homa centra The Good Shepherd (Dobrý pastýř), protože jsem
se pokusil o sebevraždu.

Byl jsem velmi depresivní. Vypil jsem půl litru koktejlu chemikálií
včetně odstraňovače barev a jedu potkany. Odstraňovač barev je
smrtící látka, zejména pokud se užije perorálně. To bylo před 4 týdny.

Potom mě vezli v bezvědomí do státní nemocnice. Krev mi vytékala
ústy a nosem.

Pak mě poslali do nemocnice v Guayaquilu, protože to vypadalo, že to
moje tělo zřejmě nezvládne. Když jsem se další den probudil z
kómatu, tak mi řekli, že umřu. Moje tělo bylo zevnitř zničené. Z úst
jsem zvracel podivné věci a cítil jsem se velmi špatně.

Pak jsem řekl: „Vezměte mě k Dr. Montufarovi, protože můj syn se u něj dostal rychleji ze svých 
zdravotních problémů.“ Moji bratři a sestry nevěřili, že by mi mohl pomoc. Bývalá manželka v tomto 
zdravotním Homa centru již byla a řekla mým příbuzným, aby mě sem přivezli. Když mě sem přivezli, 
tak jsem nemohl chodit. Ale doktor Montufar mi připravil vodu z Agnihotra popela a ještě ten den jsem
mohl chodit. Další den jsem přišel pěšky, abych se zúčastnil Agnihotra ohně. Cítil jsem se velmi 
posílen. Nemohl jsem pít mléko a ani vodu. Všechno co jsem vypil, jsem okamžitě vyzvracel a cítil 
jsem silnou bolest. Nicméně bez problémů jsem mohl pít vodu s Agnihotra popelem.

Nyní jsem úplně zdravý a můžu jíst cokoli. Nemám žádné bolesti a po psychické stránce se cítím jako 
znovuzrozený. Díky Bohu a ohňům Homa terapie jsem v pohodě.

Mimochodem, když jsem se vrátil do nemocnice, tak doktoři nemohli uvěřit, že jsem ještě naživu. 
Když mě uviděli, všichni mě obklopili a sledovali mě. Byli v šoku. Podle nich jsem měl být mrtvý, 
kvůli odstraňovači barvy Lagnate a jedu na krysy. Pak se zeptali: „Kde jsi se uzdravil?“ Řekl jsem jim: 
„Na místě, které je velmi blízko.“ Dal jsem jim vizitku zdravotního Homa centra. 
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