Pomůcky na Agnihotru

Mantry

Agnihotra
Na Agnihotru je potřeba měděná pyramida přesně
daného tvaru a rozměrů. Měď je také vodičem
jemných energií.
Pro Agnihotru se používají léčebné substance, jako
je sušený kravský trus a ghí (přepuštěné máslo),
stejně tak se používá celozrnná rýže.
Ve všech starých kulturách, ať už to jsou původní
obyvatelé Severní nebo Jižní Ameriky, nebo ve
Skandinávii, východní nebo západní Evropě,
Africe nebo Asii, tam všude je sušený kravský
trus pokládán za léčebnou substanci se silným
dezinfekčním a detoxikačním účinkem.
Z kravského trusu, ghí a rýže se během procesu
Agnihotry tvoří taková kombinace, která na jedné
straně stoupá do atmosféry a neutralizuje všechno
negativní a na druhé straně vyživuje veškerý život.
Výnosy úrody stoupnou a Matka Země se vrátí do
harmonie s vesmírem.

Vibrace existují všude. Přesněji řečeno je všechno,
dokonce i materie, vibrace. Kde jsou vibrace, tam je
i zvuk. Když zpíváme mantry, aktivují tóny zvláštní
vibrace, které mají určitý vliv na okolí. Tímto způsobem
se dá dosáhnout požadovaného účinku. Pro různé cíle
existují odpovídající vibrace; vibracemi manter se tak
dají pozitivně ovlivnit různé věci.
Když někdo v čase Agnihotry s čistým srdcem
odrecituje mantry do Agnihotra pyramidy, pak si popel
zachová tuto čistou energii a léčivé vlastnosti popela se
tak posílí.
Při východu Slunce
Surjája Swáhá Surjája Idam Na Mama
Pradžápataje Swáhá Pradžápataje Idam Na Mama
Při západu Slunce
Agnaje Swáhá Agnaje Idam Na Mama
Pradžápataje Swáhá Pradžápataje Idam Na Mama

Více informací najdete na našich internetových stránkách
www.homatherapie.de
Německá společnost pro Homa-terapii
kterou reprezentuje: Dr. Ulrich Berk, předseda
Haldenhof, 78357 Mühlingen
Německo
e-mail: dght@homatherapie.de

Uzdravení atmosféry

Stará věda o léčení
Agnihotra a Homa-terapie

Působení Agnihotry

Znečištěné životní prostředí je v současné době
jedním z největších problémů. Homa-terapie je
způsob, jak naši atmosféru, půdu a vodní zdroje opět
vyčistit.

Přesně v okamžiku východu Slunce proudí do
pyramidy záplava jemných energii. Pohybují se ve
tvaru pyramidy. Během západu Slunce, přesně v této
formě opět z pyramidy vyvěrají.

Agnihotra je základní oheň Homa-terapie. Je to
dárek lidstvu z nejstarší vědy o bioenergii, lékařství,
zemědělství a klimatu podle Véd.

Kamkoliv tento proud energie při východu Slunce
vstoupí, způsobí silný očistný efekt na všech úrovních.
Tento proces Agnihotra posiluje následujícím
způsobem:

Agnihotra je proces čištění atmosféry
prostřednictvím ohně. Provádí se v měděné pyramidě
v souladu s biorytmem východu a západu Slunce. Tím
se neutralizují následky znečištěného životní prostředí
na rostliny, zvířata a lidi.
Všechny oblasti života na této planetě:
•

životní prostředí

•

zemědělství

•

zdraví

•

lidská psychika

se naplní novou energií a opět se zharmonizují…
léčíme náš svět.

Éterické energie jsou nositelem jemné hudby.
Agnihotra mantry jsou odrazem této hudby. Ve
vzájemné souhře přesného okamžiku, měděné
pyramidy a velmi speciálních látek použitých pro
oheň, stejně tak síla manter nad pyramidou vytvoří
kanál, který proniká celou atmosférou. Skrz něj pak
volně proudí energie Prány.
V přesném okamžiku pro Agnihotru se okolo měděné
pyramidy kumuluje ohromné množství energie.
Pyramida působí jako generátor a oheň jako turbína.
Tím se vytvoří určitý druh magnetického pole, který
neutralizuje negativní energie a informace, a ty
pozitivní posílí.
Kouř, který při provádění Agnihotry vzniknul,
současně neutralizuje škodlivé částice v atmosféře a na
jemné úrovni jejich radioaktivní záření. Nic se nezničí,
nýbrž promění.

Použití

Životní prostředí
Atmosféra, vodní zdroje a naše půda, se vyčistí
prostřednictvím Agnihotry a jejího popela. Tyto
úžasné účinky začala moderní věda právě zkoumat.
Zahrádkaření a zemědělství
Během Agnihotry se v blízkosti pyramidy okolo
rostlin tvoří energetické pole, aura. Rostliny jsou
silnější a odolnější vůči nemocem.
Homa-terapie posiluje zdraví zvířat. Žížaly a včely
jsou v atmosféře Homy šťastné.
Lidová medicína
Když oheň Agnihotry dohoří, stáhne se její
energetické pole zpátky do popela. Agnihotra
popel se používá jako základ v lidové medicíně, s
překvapujícími úspěchy v mnoha zemích.
Lidská psychika
V atmosféře, kterou Agnihotra vyčistila, opět bez
potíží a harmonicky proudí životní energie (Prána,
Chi, Ki nebo Orgon). To má velmi pozitivní účinek
na naši psychiku.

