Agnihotra a celiakie
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Je mi 41 let. Před rokem jsem se od manžela dozvěděla o Homaterapii. Na začátku jsem ohňům moc
nevěřila, stejně tak, jako mnozí z vás. Moje zdravotní situace ale nebyla příliš dobrá. Nejdřív jsem se
dozvěděla, že mám střevní problémy. Později mi řekli, že
mám celiakii, která souvisí s jídlem.
Poté jsem zjistila, že také trpím těžkou anémií, bolestí hlavy a
svalů. V nohou jsem měla často křeče. Začal jsem ztrácet
zrak a někdy jsem i omdlela. Chodila jsem s námahou,
protože jsem kvůli anémii nemohla dýchat. Trávím hodně
času v posteli. To všechno způsobilo mojí emoční
nevyváženost. Takhle jsem trpěla tři roky. Měla předepsanou
tekutou výživu na jeden rok. Když jsem snědla něco
pořádného, dostala jsem velmi závažnou infekci. Bála jsem
se bolesti a průjmu. Séra a léky byly velmi silné.
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Přibližně v únoru 2008 jsem začala s praxí Homa terapie.
Brzy poté jsem si všimla, že se mi vrací zdraví a radost. Teď
užívám Agnihotra popel s každým jídlem (je v pepřence)
třeba do polévky a dokonce ho sypu i na zmrzlinu. Přestala
jsem brát všechny léky a hodně jsem se věnoval Agnihotře a popelu. Chtěla jsem zjistit, jestli je možné,
aby to Homa terapie vyléčila. Anémie zmizela a celiakie je také pryč!

Na osobní úrovni jsem velmi šťastná a spokojená, protože jsem překonala všechny problémy. U nás v
domě jsou děti v klidu a harmonii. V naší domácnosti dokonce došlo k revoluci a teď s mým manželem
běží všechno hladce. Jsem velmi klidná, protože nyní jsou moje city v harmonii. Zdraví je teď také v
pořádku. Také jsem si všimla velké změny na kůži. Tajemství mojí zdravé pokožky: Když provádím
Agnihotru ráno a večer, tak se vždy namažu ghím (přepuštěné máslo). Všechny ostatní krémy jsem
odsunula do pozadí. Agnihotra není jen o zdraví, ale také o kráse!
Homa ohně mi opravdu velmi pomohly. V mém domě jsou všichni šťastní. Jsme klidní a mírumilovní.
Pokud má někdo podobný problém, tak bych mu doporučila, aby prováděl oheň a nepolevil. Na začátku
jsem tomu nevěřila a myslím si, že je to normální. Je to vytrvalost, která vede k uzdravení. Přestala
jsem brát léky, abych zjistila, zda je to pravda. Ano, je to pravda, jsem uzdravená.
Patricio Vicente Feijoo (manžel Maria
Augustiny):
Je mi 47 let. Pravidelně, téměř celý rok,
provádím Agnihotru. Na osobní úrovni jsem
zaznamenal klid, mnohem více klidu. Byli
jsme v obtížné situaci, měli jsme problémy na
mnoha úrovních. Jako všichni Ekvádorci
jsme také trpěli hospodářskou situací.
Ekonomická krize nás také zasáhla. Na
osobní úrovni na nás čekala celá řada
vážných problémů o kterých jsme si mysleli,
že jsou nepřekonatelné. Nenašli jsme žádné
řešení. Hledali jsme nějakou alternativu.
Začali jsme s praxí Agnihotry. Cítíme více klidu, více uvolnění a už nemáme takové obavy z problémů.
Zbavili jsme se starostí. Nyní jsme zaměstnaní jejich řešením. Na rodinné úrovni jsme u našich dětí
zaznamenali velmi pozitivní výsledky, zdraví mé ženy se také zlepšilo. S Agnihotrou začala přibližně
před rokem a od té doby nepřestala. Zdravotní změny u mé ženy považuji za zázrak, protože
potřebovala jít na operaci, ale kvůli její anémii se nedala provést. Měla střevní problémy zvané
celiakie. Její střeva byla zničená a ona musela podstoupit operaci. Nyní je zdravá. Celá rodina je
šťastná.
Zdroj: http://homahealth.com/maria-agustina-mejias-healing/#more-75
Překlad: Jan Běhůnek DiS, https://www.homaterapie.cz/
Poznámka: Homa terapie je zejména o každodenní drobné a vytrvalé práci. Jakákoliv dlouhodobá a
trpělivá práce vede k úspěchu.

