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Предговор
Данашњи свет је динамичан, различит и пун утисака који имају велики утицај на
наше животе. Ми непрекидно морамо да се се суочавамо са разноликошћу и са
новим ситуацијама.Тако је наше тело напрегнути до својих граница да би се
навикло и то ствара доста стреса.
Ми спајамо различите факторе под термином загађења животне средине, нпр.
токсична контаминација хране и воде, радиоактивност, звуци и друго. Све су ово
спољашњи притисци који стварају стрес и напрежу наш систем. У исто време
наша лична ситуација, навике и проблеми имају погубни утицај на наше здравље.
Пре свега, здравље је најбитнија ствар у животу. Без доброг здравља ми не
можемо да обављамо свакодневне послове. Свако цени здравље, поготово кад
смо болесни. Морамо да се суочимо са тежњом враћања здравља. Прост начин би
био да покушамо да останемо у здравом стању. Здравље није све али без доброг
здравља све је теже.
Због овога, свакоме је дата помоћ, било код куће, на послу, на путу или спорту.
Где год да је вршење Хома терапије је материјална потреба. Ова терапија заиста
има широке апликације, које не само очувавају и подржавају људско здравље већ
и здравље биљног и животињског царства. Чак и собе, зграде, вода, земља, стене
и цела атмосфера профитирају од лечења и радости.
Шта је Хома терапија? Одакле потиче и како могу ја да добијем нешто од тога?
Ово ће бити појашњено у следећим поглављима.
Пошто сам ја фармацеут ступила сам у контакт са многим пацијентима са
различитим физичким и психичким болестима и проблемима који су створили
стрес, превише рада, несрећа и депресија. Такође сам наишла и на дечије
проблеме. Од све ове патње сам нешто врло битно научила: ,,Најбољи лек је да
останеш здрав“. Ово је највиши циљ и спада у све аспекте живота. Када се осећам
лепо и здраво једино тада могу да обавим све своје послове и да уживам у томе.У
том случају главни смисао ове књиге је да се покажу искуства у вези тога како
остати здрав.
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Једнако важно питање је, ако сам болестан како могу да се опоравим? Ако сам
заражен, доктор коме верујем је прва особа коју ћу ја да посетим са својим
питањима. У исто време, где год да сте можете да урадите много за своје здравље
и имуни систем. У свим мојим годинама искуства пронашла сам да је Хома
терапија најбољи начин да помогнем себи. Једноставна је, јефтина и веома
ефикасна. У следећим поглављима волела бих да поделим ова искуства да би вам
дала алатке које ће вам служити у вашем задатку за очување здравља.
Следећно важно питање је да ли бисте желели да будете здрави? Да ли бисте
желели да постанете здрави?
Прво би могло да звучи смешно да поставите такво питање, јер свако жели да
буде здрав. Без обзира, ово је кључно питање. Здравље значи имати различите
аспекте човека да буде у хармонији или да их врати у хармонију. Свака особа има
слободан избор да покуша то или не. Наше тело, у ствари наше цело биће, је као
добро наштимован инструмент који се понаша позитивно или негативно на
промену. Ми имамо моћ да очувамо овај инструмент.
Размишљајте о овоме: Да ли желите да будете здрави? Онда је Хома терапија
ваша прилика!
Хома терапија је потпуно откривена наука. Стара је попут творевине. У току
времена ова наука је била изгубљена али је сада оживљавају да води људе у
поправак загађења планете у којој се данас налазимо. Хома терапија долази из
ВЕДА, древног највишег знања о телу познато човеку.
Данас, већ много људи жели да искористе древну науку лечења познату као
Ајурведска техника, да би очували своје здравље и безбедност. Са Хома
терапијом, која је део Ајурведе можете да ојачате своје здравље: код куће, на
послу, на путу, бавећи се спортом, где год да сте.
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Парам Садгур Шри Гаџанан Махараџа је оживео ову древну науку за добробит
човечанства и благословио је Шри Васанту Паранџпеу са наредбом да прошири
ово знање широм света. Захваљујем им свим срцем за њихов диван поклон који
свима даје приступ лечењу природним путем, са кореном из древне мудрости
ВЕДА
Од 1974 ја сам радила са Хома терапијом, Агнихотром и Агнихотриним пепелом.
Током ових многих година вежбања и искуства ја сам развила једноставан систем
апликација тако да би свако кроз своје перформансе Агнихотре могао да лечи и да
производи своју Агнихотра домаћу медицину. У овој књизи смо сажели основне
инструкције, тако да би се могло лако разумети. Напредне информације се могу
наћи на следећим сајтовима:
www.homatherapy.de
www.Agnihotra-medicine.com
www.terapiahoma.com
и/или
www.homatherapy.com
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1.
Ваздух, наша најбитнија храна
Свако хоће да остане здрав, весео и срећан. Да би се то постигло морамо
пажљиво разматрати све у вези с тим. Чак се и дете радује срећном дану.
Научници су покушали да ураде многа истраживања у вези с тим. Упркос томе,
много је препрека одржавању здравља и среће, па се наставља потрага за
узроцима, решењима и излазима.
I.

Храна је битна

Свако зна да имамо више снаге када се добро хранимо. Уједно постајемо
слабији ако не једемо, не једемо довољно или једемо погрешну врсту хране. Зато
је битно да обратимо пажњу на то шта и како једемо и да једемо квалитетну храну.
То је веома добро познато. Исхрана атлетичара је под надзором стручњака како
би постигли добре резултате и остали здрави. Постоји много дијетних програма за
различите сврхе.
II.

Течност је још битнија
Када почнемо да више водимо рачуна о своме телу, схватимо да је

правилни унос течности вероватно још битнији од хране. Без хране можемо да
преживимо неколико недеља. Без воде наш ниво енергије се брже исцпљује.
Наше тело треба довољно течности или многи органи неће да функционишу
правилно и пропада нам метаболизам. Зато је веома битно да уносимо довољно
воде и да наша пића буду квалитетна, да би могла да служе нашем телу на
правилан начин. На овај начин метаболизам наставља да ради правилно, мозак
функционише правилно и кожа остаје негована. Битно је да водимо рачуна да
имамо најбољи квалитет воде пошто је то наша основна течност.
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Ми имамо одељења за водопривреду која треба да осигурају безбедност
пијaће воде. Ми имамо строга правила како бисмо осигурали чистоћу пића. Све
ово је и више него потребно и представља предуслов да би имали довољно
квалитетне течности доступне нашем телу и његовом правилном функционисању.
III.

Дисање је најбитније.

Потребно је за наш опстанак
Овај део је веома често занемарен. Шта се дешава с телом без ваздуха за
дисање? Мој живот је одмах готов! Ово указује на пресудну важност
квалитетног ваздуха за дисање. Погледаћемо колико је битно да имамо
добар ваздух.
Иако је ово од пресудне важности, ми смо једва свесни да морамо да
бринемо о овој веома битној чињеници а у исто време да загађење средине
наноси тежак ударац ваздуху који удишемо. Не само да се отровни гасови свих
врста ослобођају у ваздуху, попут отровних издувних гасова из саобраћаја и
система грејања, већ и читава наша индустрија производи многе шкодљиве
гасове. Из наше потребе за удобношћу, за мобилним телефонима, за радиом,
телевизорима, радарима који производе електромагнетну радиjацију, звуке,
ултразвучне таласе и друго, ми загађујемо ваздух који је толико важан за опстанак.
Има неколико могућности за чување чистог ваздуха. Неко би могао да хода
у шуми и да се осећа мало боље него на пример у тржном центру у великом граду.
Може да се хода на плажи или на планинама и удахне свеж ваздух. Постоје чак и
ваздушне бање где се излажемо бољем ваздуху. Meђутим, чак и у таквим местима
ваздух је загађен. Истраживања показују да чак и на Хималајама, где нема никакве
индустрије или икаквог тешког загађења средине, снег је загађен радијацијом.
Тако да нико не може да замисли каква је ситуација у таквим такозваним
“природним“ областима.
Проблем у вези са загађењем средине постаје већи и алармантнији. Не само да
нам прете рупе у озонском омотачу, већ има много других здравстено
угрожавајућих фактора.
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Са свим овим компликованим проблемима око средине намеће се једноставно
питање: Како да се заштитим и како да обезбедим здрав ваздух за дисање?
Одговор је једноставан.
Са „Хома терапијом“ могуће је лечити атмосферу. Може да се добије ваздух за
дисање и овај здрав извор енергије помаже да ојачате себе, своје здравље и
имунитет.
Када се истражује тема здравља, интересантно је да се нађу сличности у
историји медицине у неким погледима живота.
У древним временима човек је живео са различитим материјалима као што су
биљке, камење, земља и метал. Палио је дрво и угаљ и друге материјале и
добијао светло тако што je сагоревао тврде супстанце. Дуго се већ зна да се може
добити снага тако што се једе квалитетна храна. Тако, у случају болести покушала
би се обновити снага храном или материјалима као биљним лековима,
кромпиром, плодом вишње итд. Неко је чак и покушао да дода драгуље, злато,
накит или друге материјале. Неки материјали су били познати као битни за
здравље па је медицина користила те супстанце за лечење. Чак и данас неколико
ових апликација указује како физичке супстанце имају утицај на психолошко
стање.
Касније се долазило до сазнања о томе како да се чува здравље и
ефикасност истраживањем течности. Хидрауличка моћ је била коришћена за
разне сврхе. Грејање и коришћење горива је постало учестало. И у овој области
здравства све више система течности су коришћене. Лечење водом за пиће су
била развијена. Кнајп је имао величанствене успехе са различитим методама
лечења водом и хомеопатских апликација.
Уз те методе даље успехе су добијене са „Таласо“ терапијама, радом са морском
водом и сличним супстанцама. Течности су постале део нашег живота и нашег
напретка.
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Ових дана, даљи развој је забележен и ми користимо боље системе. Ваздух
је постао начин транспортације кроз развој аеронаутике. Енергија је изведена од
више супстанци методама било да је реч о електрицитету, атомској енергији,
сунчевој енергији и сл. Знање константно стиже у више суптилних домена.
Такође у медицини више суптилних метода лечења се сада користе. На
пример, има стимулативних бања или озрачивања додатих као последњи одговор
за тешке болести, другачији начини терапија се сада користе. јер сада постоји још
једна могућност која је врло проста, Хома терапија. Када је неко здрав онда ће му
очувати здравље, а када је неко болестан, лечење је олакшано. Хома терапија се
може вежбати код куће, на послу или путу итд. Шта је Хома терапија? Како се
врши?
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2.
Хома терапија:
Најједноставнија и најутицајнија помоћ
Ти лечиш атмосферу а атмосфера лечи тебе. Ово је главна замисао Хома
терапије. Речи ,,Излечи атмосферу'' имају широке последице које није још
проучила модерна наука.
Хома терапија враћа хранљиве материје које загађење узима из наше средине.
Молекуларна промена атома - фисија и фузија узрокују својства елемената да
промене атомску структуру и масу. Ротацијом електрона и неутрона мења се
брзина. Ако је дат научницима квалитетан увид можемо им показати како се ово
знање може корисно употребити у неким областима и може се сагледати
перспектива Хома терапије.
Ово ће можда звучати превише технички, али можемо имати једноставну корист
од овог знања и ове прилике у нашем животу да добијемо лечење у нашој кући, на
послу, путовању или било где. Хома терапија је савршена наука. Једноставно је
вежбати је и има невероватне ефекте. Верујте једино у оно што сте искусили.
Можете, на пример, да вежбате Хома терапију четири недеље и онда закључите
да ли вам помаже или не. Ова књига вас саветује како да вежбате ову древну
науку сами. Цена је занемарљива и доноси толико предности!
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3.
Агнихотра за ваше здравље

Древно знање је дато кроз Ведско знање да има безброј билиона универзума, од
којих је један наш.
Хома терапија је материјал помоћи за срећан живот.
Агнихотра је основна форма Хома терапије, која одговара једном биолошком
ритму изласка и заласка Сунца.
Агнихотра је основа Хома терапије и може се лако користити. Током овог
процеса једна лековита атмосфера се одвија, која је такође запечаћена у пепелу
ове ватре. У наредном поглављу причаћемо о искуствима овог лековитог ефекта.
Али како се одвија ово лечење?
,,Тачно за време изласка Сунца поплаве суптилних енергија досежу Агнихотра
пирамиду. Ово покреће пирамидну форму. За време заласка Сунца ове енергије
се повлаче у исти облик. Где год се енергетски поток судари за време изласка
Сунца, изазива јако прочишћавање на свим нивоима“.
Процес Агнихотре се одвија на следећи начин:
Музика прати ову поплаву енергије које долази од Сунца. Агнихотра - мантре
одражавају суштински звук ове музике. У тачно време, бакарна пирамида,
специфични материјали коришћени у овој ватри и моћ мантри, стварају један
суптилни енергетски канал изнад пирамиде. Ова енергија се уздиже кроз целу
атмосферу унутар сунчевог опсега и ,,Прана” или животна енергија се креће
слободно кроз овај тунел.
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,,Огромна количина енергије се скупља око Агнихотрине бакарне пирамиде
тачно за време Агнихотриног времена. Једна врста магнетног поља се ствара, она
која неутралише негативну енергију и појачава позитивну. Дакле, ствара се један
позитиван квалитетан образац. Када се Агнихотра обавља, дим из Агнихотре
штетну радијацију у атмосфери на једном врло фином нивоу неутралише њихов
радиоактивни ефекат.
Ништа се не уништава, једноставно се мења. Када је Агнихотра ватра
запаљена, нема само енергије од ватре већ се субтилне енергије стварају од
ритма и мантри. Ове енергије се производе у атмосфери ватре. Пирамида је
произвођач енергије, а ватра је турбина. Такође треба обратити пажњу на
квалитет материјала који је спаљен и тад је пун ефекат исцељења Хомом.
„Много енергије исцељења одишу од Агнихотрине пирамиде. Једно (аура)
енергетско поље се ствара око свих живих бића у близини пирамиде. На овај
начин, људи, животиње и биљке постају отпорније на заразе. Када се пламен
Агнихотрине ватре угаси, аура поља повлачи се у пепео, што се користи као основ
за народну медицину.
Кроз нормалну вежбу Агнихотре један позитиван енергетски образац се ствара
који подстиче све нивое.
Ова древна наука такође описује ефекте Агнихотре:
,,Ако се биљке поставе у соби где су чуване вибрације Агнихотрине ватре, једна
суптилна енергија је довољна да се види раст, комуникација итд.
Биљке које добијају исхрану од Агнихотре постају срећне и добро расту. Као што
Агнихотрина пирамидна ватра даје исхрану биљкама, такође даје и за људе и
животиње.У пракси од Агнихотре приметићеш да тензије нестају и почећеш да
осећаш мир. Ум је преобликован толико лепо, толико нежно седећи у
Агнихотрином ваздуху.
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“ Агнихотра обнавља мождане ћелије. Она ревитализује кожу. Она чисти крв. Она
је холистички прилаз животу.
„Агнихотра има способност да неутралише бактерије.
“ Ви седите уз Агнихотрину ватру и дишете дим који иде брзо у крвоток и плућа.
Ово има одличан ефекат на респираторни систем, плућа, циркулаторни систем,
мозак и нервни систем. Овај ефекат је још већи ако је Агнихотрин дим прогутан.
Хиљаде људи са разних континента различитих раса, језика, вера и духовних
група који вежбају Агнихотру су приметили да само што се обавља Агнихотра (за
време заласка и изласка сунца), осећају се као да их одбрамбени филм окружује.“
Да би се обављала Агнихотра следећи материјали су потребни:
Бакарна пирамида:
За Агнихотру потребна вам је бакарна пирамида одређене величине. Бакар,
керамика и злато су једини материјали за пирамиду. Бакар и злато су проводници
суптилне енергије.
Органски смеђи пиринач:
Органски смеђи пиринач се користи за Агнихотру. Глазирани пиринач губи
нутрициону вредност и зато треба смеђи пиринач или басмати. Само несломљени
делови требало би да се користе за Агнихотру. Ако је пиринач сломљен, субтилна
енергетска структура је нарушена и отуда нема способности за исцељење
Агнихотрином ватром.
Масло (ги, гхи, прочишћени или рафинисани путер - маслац)
Узми мало непосољеног путера од крављег млека који нема никакав додатак и
чист је. Истопи га на ниској температури. Чврсте супстанце подигну се навише па
их онда треба скинути дрвеном кашиком и бацити.
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Онда остане чист путер који се ставља у цедиљку за кафу. Тако може да траје дуго
времена без хлађења. Масло је врло посебна лековита супстанца. Када се
користи у Агнихотриној ватри понаша се као носач за субтилне енергије. Моћна
енергија је закључана у овом материјалу.
Сушена кравља балега
Узми балегу од краве или бика. Обликуј у облику палачинке и остави на Сунце.
Агнихотрина ватра се спрема користећи ову сушену крављу балегу.
Код свих древних култура, било да су јужноамерички, домороци северне
Америке, европски, скандинавски, кравља балега се сматра медицинском
супстанцом с јаким дезинфекционим квалитетима. Када се Агнихотра обави
крављом балегом, маслом и пиринчем, комбинација се ствара која се подиже у
атмосферу и неутралише све негативности и негује цео живот. Здравље је
поправљено, повећава се принос биљкама и земља се поново усаглашава са
космосом.
Припрема за Агнихотрину ватру
Постави квадратно парче кравље балеге на
дно бакарне пирамиде. Постави делове
кравље балеге, који су били намазани са
маслом. Дозволи ваздуху да пролази, додај
мало масла на мало парче кравље балеге и
запали је те онда то убаци у пирамиду. Ускоро
ће се запалити сва балега у пирамиди.
Можете да користите руку да помогнете ватри али
немојте да дувате устима да не ширите бактерије.
Немојте да користите нафту или било какав
материјал да упалите ватру. За време заласка или
изласка Сунца један добар пламен ће бити
припремљен у пирамиди.
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Поступак Агнихотре
Узми неколико зрна органског смеђег пиринча у суд или на своју леву шаку и
додај неколико капи масла на њих. Тачно при излазку Сунца изговори
прву ,,Мантру“ и после речи ,,Сваха“ додај неколико зрна пиринча (што мање
можеш, неколико ситних зрна) онда изговори другу ,,Мантру“ и после
речи ,,Сваха“, додај другу порцију пиринча на ватру. Ово завршава јутарњу
Агнихотру. Током заласка Сунца уради исту ствар тако што користиш
другу ,,Мантру“. Тиме се завршава вечерња Агнихотра. Ако промашиш време, ово
није Агнихотра и нећеш добити ефекат исцељења у атмосфери или у пепелу.
Агнихотра ствара лековиту и исцелитељску атмосферу. После сваке Агнихотре
покушај да проведеш што више минута у медитацији. Можеш да седиш барем док
се ватра сама не угаси. Пре следеће Агнихотре покупи пепео и сачувај у чаши.
Може се користити за биљке или народну медицину.
Мантре
Вибрације постоје свуда. Само је вибрација када уђеш унутра. Тамо где је
вибрација, тамо је и звук. Када урадимо ове ,,Мантре“ звукове које направимо,
активирају се посебне вибрације које стварају одређену атмосферу или ефекат.
Онда су тражени резултати схваћени. Ове вибрације постоје за све, зато се све
може активирати, контролисано или променити са мантрама Када неко са чистим
умом говори мантре у Агнихотра пирамиду у Агнихотра време, пепео задржава
енергију и својства исцељења постају моћнија.
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Агнихотра Хома мантре
Агнихотра се вежба са следећим мантрама:
За време изласка Сунца:
Сурјаје сваха,
1.

(Сур-ја-је Сва-ха)

Додај прву порцију пиринча помешано са маслом у ватру,

Сурјаје идам на мама. (Сур-ја-је и-дам на ма-ма)
2. Прађапатаје Сваха, (Пра-ђа-па-та-је Сва-ха )
Додај другу порцију пиринча помешано са маслом у ватру,
Прађапатаје идам на мама. (Пра-ђа-па-та-је и-дам на ма-ма)
Заврши Агнихотру за време изласка Сунца.

За време заласка Сунца:
Агнаје Сваха,

(Аг-нај-е Сва-ха)

1. Додај прву порцију пиринча помешано са маслом у ватру,

Агнаје идам на мама. (Аг-нај-е и-дам на ма-ма)
Прађапатаје Сваха, (Пра-ђа-па-та-је Сва-ха)
2. Додај другу порцију пиринча помешано са маслом у ватру,

Прађапатаје идам на мама. (Пра-ђа-па-та-је и-дам на ма-ма)
Заврши Агнихотру за време заласка Сунца.
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Значење:
О Свемогући Оче
Ти си створитељ свих ствари
ништа није моје
биће воља твоја
Ове и друге ,,Мантре“ су доступне на ЦД-у или Ју тјубу.
Агнихотра урађена овим редом је описана као врло корисна за исцељење у
овој древној Ајурведској науци. Заснована на овој древној науци и помоћу
знања модерне фармације, створила сам систем апликација које су помогле
хиљадама. Можеш једноставно искористити ове или бити креативан и створити
нове апликације. Али, оне треба само да буду припремљене природним
материјалима. Напиши нам своје искуство да други могу да имају корист од
тога као што су многи други урадили.
Ако сте болесни, разговараћеш са својим доктором и специалистом. Али, у
исто време можеш да помогнеш њиховом труду тако што ојачаш свој имуни
систем. Можеш да урадиш нешто за своје здравље; због тога хоћемо да вам
покажемо неке Агнихотра апликације.
Агнихотра пламен ствара посебну атмосферу за исцељење и зато је врло
битно ако хоћемо да водимо рачуна о свом здрављу, можда дођемо до питања:
,,Како атмосфера за исцељење може да излечи моје тело“? Можда смо ми
заборавили колико смо повезани са природом и како зависимо од ње. Тако што
дишемо узимамо директан извор енергије. Има велике разлике између дисања
зараженог ваздуха, на пример, у средини градског саобраћаја и дисања чистог
ваздуха док шеташ кроз шуму.
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Можда кроз једноставну илустрацију можемо да разумемо како нам чист ваздух
помаже. Ако одемо на бензинску станицу и упалим мотор, аутоматски се ствара
штетан гас. Није битно ко вози, и даље ће бити штетног гаса. Природни закон
стоји иза овога: Где год да гас или бензин гори, токсични гас се ствара. Особа
која дише овај гас пати од одговарајућих ефеката. Али са друге стране, ако
запалимо супстанце за исцељење, није битно од кога или где, истом логиком
гасови за исцељење стварају ефекат лечења на тело. Људско тело се разболи
због отровних гасова. Иако је Агнихотра древна наука, то нам је сада потребно
за наш модеран живот зато што смо сви изложени загађеној и токсичној
атмосфери. Где могу да купим здрав ваздух? Сам ћу морати да га производим
са Агнихотром и онда ће моја цела околина добити од тога. Мој цео животни
простор може бити пун мира и радости. Занимљиво је што у модерној науци
медицина потврђује да је човек срећнији што му је стабилније здраље.
Срећа је битна за твоје здрављеи чак и за твоју лепоту. Када неко осећа срећу,
цео хормонски систем ослобађа разне супстанце које побољшавају тело.
Агнихотра ти може помоћи да будеш у предности.
Има стално нових производа у модерној технологији као ,,хроно биологија“
која користи модерне експерименте да схвати да цело тело прати специјалне
ритмове. Постоји унутрашњи сат где различити циклуси за здравље и болести
имају своја посебна времена и ритмове који одлучују у природи. Са Агнихотром
можемо да наместимо природан, оптималан начин да исправимо природни
ритам и тако задобијемо здравље где год да смо.
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Научници су узбуђени за будућа истраживања која показују како ћелије тела
реагују на светло и како се здравље може побољшати светлом, звуком и
резонансом. Агнихотра ставља једноставни али моћни материјал помоћи у
наше руке; долази из древне науке али је модерна.
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4.
Агнихотрине апликације
Агнихотра дата кроз ,,ВЕДЕ“ ствара енергије за исцељење. Директно кроз
Агнихотрину ватру и њену атмосферу за лечење ми имамо основу за ојачавање
нашег здравља. Велика добробит је изведена од седења неколико минута уз
Агнихотрину ватру. Ово може бити искоришћено као директна терапија да се
сачува или побољша здравље. За стрес и главобоље благотворно је седети
мирно 15 минута или више у Агнихотриној атмосфери. Одагнајте своје мисли
или размишљајте о нечему лепом. За синуситис и респираторне проблеме,
чак и астму, показало се благотворно дејство, за многе људе, седење поред
Агнихотрине ватре и удисање дима као инхалација. Радите ово свакодневно
ујутру и увече отприлике по 15 минута. За несаницу показало се корисно да се
вежба ујутру и увече Агнихотра у спаваћој соби. Многи људи су пријавили боље
спавање и да су више способни за нови дан.

Показало се ефективно да се вежба прво Агнихотра и да се онда уради
једноставна јога вежба по имену ,,Поздрав сунцу'' због умора и да би се
побољшало здравље.
Многе физичке вежбе и технике за дисање не садрже потребну ефикасност,
пошто, током вежбе ваздух је загађен и ово представља стрес за тело. Али ако се
Агнихотра врши пре вежби онда изворни ефекат се може искусити.
А следеће се може искористити против депресије, вежбај Агнихотру током
изласка и заласка сунца и остани у Агнихотриној атмосфери 15 минута или више.
Уз то можеш шетати напољу пре 10 ујутру и после 16:30. Јутарња и поподневна
светла садрже велике моћи лечења преко различитих система тела. То подржава
функционисање тела и промовише здравље међу људима здравим или болесним.
По многим примерима то је директан алат за лечење. Заједно са Агнихотром
поново можемо да добијемо изворну моћ.
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Хиперактивна деца: Многи родитељи су искусили огромну помоћ вежбајући
ујутру и увече Агнихотру у соби где дете спава. У зависности од Агнихотриног
времена дете може да седи поред ватре и игра се у тишини или спава. Током сна
дете добија одмор и сан који му је потребан за избалансиран дан.
Туга у старијим годинама: тешко је наћи биолошке третмане за тугу у старијим
годинама који ће помоћи. Можеш да пробаш ово из претхотног текста: вежбај
Агрихотру увече и ујутру или питај некога да то ради за тебе. Пиј кантарион и седи
сваког јутра напољу најмање 30 минута или ако је могуће ходај за то време. Ради
ово пре 10 сати ујутру или после 4:30 по подне. Размишљај о томе како да неког
учиниш срећним. То је веома једноставно. Можда можеш са љубављу да
поздравиш странца, или даш некоме цвеће током шетње? Било шта да се уради
донеће срећу некоме. Овај другарски гест чини да се осећаш боље. Такође можеш
да унапредиш своје мишљење према животу са живљим чишћење организма.
Агнихотра и лака терапија: генерално неко ће приметити да било каква лака
терапија даје боље резултате свакодневно вежбајући ујутру и увече Агнихотру.
Независно од времена цели спектар дневног светла или само одређене боје се
користе у терапији, ти увек можеш да искористиш чињеницу да Агнихотра
дозвољава светлости да сија кроз здраву атмосферу и омогућава да светлост
даје оптималан ефекат за добробит.
Арома терапија може бити подржана Агнихотром пошто се атмосфера
делимично преноси на све делове. Ако радиш Агнихотру а онда узимаш третмане
по свом избору тело ће боље прихватити ефекте.
Агнихотра може да се користи одлично у биљној медицини. Ако се Агнихотра
користи ујутру или увече близу где лековите биљке расту лековита својства биљке
и есенцијална уља се побољшавају правећи више потенцијала у лековите сврхе.
У каменој медицини можеш да пробаш следеће: постави свој лековити камени
драгуљ или накит поред Агнихотрине пирамиде и онда можеш да изводиш
Агнихотру. Након што је ватра угашена можеш да користиш камени драгуљ као и
обично. Многи доживљавају да је лековита моћ камена повећана.
Агнихотра је одлична за здравље животиња. Можда имаш или гајиш домаће
животиње на фарми. Није битно која је животиња и које је величине, увек ће имати
користи од Агнихотрине атмосфере као и од Агнихотриног пепела. Уз то можеш да
додаш Агнихотрин прах, у исхрану или воду за пиће, поспеш је на рану, итд. Ово
ће директно допринети њиховом здрављу.
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У свим овим начинима да се ојача или избалансира здравље помоћу
Агнихотрине ватре ефекат ће бити интензивнији ако користиш Агнихотрин пепео. У
следећем поглављу ћеш наћи неке начине како се он користи. То значи да можеш
да користиш Агнихотру уз додавање Агнихотриног праха. Цена је занемарљива.
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5.
Припремање Агнихотриног праха

У древној науци живота или ти Ајурведи, спомиње се за лечење да се лековити
ефекти Агнихотрине ватре налазе у Агнихотрином праху. Зато је овај ефекат
доступан у форми праха. Прах се не може купити ни продати. Пошто сви вежбају
сопствену Анихотру можеш да користиш прах на једноставне начине. Испод ћеш
наћи бројне могућности коришћења али можеш пронаћи и свој начин. Као што
Хома терапија користи само природне супстанце, молим вас користите само
природне супстанце са Агнихотриним прахом у својим рецептима. Ми бисмо били
срећни ако бисмо добили повратну информацију о успеху па да могу да буду
подељени са осталима који траже помоћ.

Агнихотрин прах можеш да користиш на разне начине.
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Агнихотрин прах:
Најједноставнији начин за употребу Агнихотриног праха је у облику чистог
праха, у циљу да имаш добар прах спреман за коришћење, лако употребљив у
праху, филтрирај Агнихотрин пепео кроз фино сито, као што је сито за чај.
Једноставно продрмај прах кроз сито и ти ћеш имати добар прах. Веће и теже
делове који остају у цедиљци могу се дати биљкама или се ставити у изворе воде
као што су реке и језера. Сви извори воде ће бити захвални на лековитим
дејствима. Могу се такође ставити у компостну хрпу за енергизирање тла.
Кад год је Агнихотрин прах постављен даје исцељујућу енергију. Агнихотрин прах
добијен на овој начин је основа за све следеће апликације. Може се користити као
лечећи пудер за ране, угризе инсеката, екцеме, иритације на кожи, опекотине,
пликове, гљивичне инфекције, гнојне ране, отворене ране, синусе, посекотине,
модрице и све врсте кожних проблема. Многи људи узимају прстохват
Агнихотриног праха орално три пута на дан са видљивим резултатима. Осећају се
јаче и њихово тело се прочишћава. Према древној науци узимање праха је једина
ствар која спречава радиоактивност. Можеш да радиш своје експерименте на
пример да додаш прах у воду, јогурт, мусли итд.
Са овим Агнихотиним прахом можеш да пробаш много ствари:
Можеш да ставим кашику пуну Агнихотиног праха у каду за посебну енергетску
купку. Можеш да ставим мрвицу Агнихотиног пудерастог праха у лосион за тело,
уље за тело или воду за умивање тако да резултати Агнихотиног праха буду
видљиви. Ако не користиш никакве производе за тело увек можеш да ставиш
Агнихотин прах у бадемово уље и тако направитш лосион за тело пун енергије.
Такође можеш да комбинујеш Агнихорин прах са осталим природним
супстанцама.
Агнихорина маст:
Помешај Агнихотрин прах са маслом. Масло носи суптилну лековиту материју на
тачну локацију болести. У посуду погодну за припрему масти, помешај тежински
један део Агнихориног праха са 9 делова масла. Агнихотрина маст се користи
споља за све врсте кожних проблема: запаљења, екцема, ожиљака, суве коже итд.
Иначе се користи интерно за нпр. срчане проблеме, проблеме са бубрезима итд.
Намажи маст преко инфицираних органа попут срца и бубрега.
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Агнихотрина крема:
Комбинују запремински један део масла са три дела изворске или бунарске воде.
Замесити заједно у посуди од чистог бакра дланом десне руке док масло не упије
воду. Избаци вишак воде и онда поново додај три дела чисте воде маслу. Понови
овај процес барем петнаест пута, а онда комбинуј један део Агнихориног праха са
девет делова вода-масло емулзијом и стави у посуду погодну за припрему креме.
Ова крема се може користити интерно или екстерно и има јако дејство.
Агнихотрине капи за очи:
Агнихотрине очне капи потребно је правити изнова свакодневно. Помешај један
део Агнихотриног праха са десет делова дестиловане воде. Ова смеса мора да се
прокува на отвореном пламену 10 минута. Касније процеди смешу кроз филтер
папир, троструко савијену газу или нешто слично. Пацијент мора да стави једну
кап ове смесе у сваки угао ока и утрља једну кап у кожу испод ока неколико пута
дневно.
Aгнихотрина чепић:
Комбинуј седамнаест делова Агнихотриног праха са 95 делова масла.
Истопите смесу док се потпуно не растопи и сипајте у калупе. Ставите у
фрижидер да се згусне (стегне). Изнети смесу па је исеци у облику свеће и
користи.
Агнихорина инхалација:
Ставите једну кашичицу агнихотриног праха у лонац са куваном водом. Скинути са
шпорета. Онда пацијент треба да држи главу директно изнад лонца и дубоко
удише пару. Да се усресреди на пару, пацијент би требало да има танак пешкир
преко главе.
Агнихотрин облог:
Сипај једну кашичицу Агнихориног праха у један литар воде. Сада узми део
тканине, вате или вуне и потопи га у Агнихотрин прах и стави га преко
инфицираног дела на тело.
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Затим прекријте пешкиром, да би се упио вишак влаге, и оставите облогу 10 -15
минута да стоји. Затим поновите поступак. Облога се може стављати као хладна,
због стварања хлађења код истезања тетива, главобоље, ангине, спортских
повреда (масница), и за скидање температуре (увијање-завој). Али наравно, могу
се користити и са топлом водом ( топлом онолико колико може да се поднесе),
када вам је неопходна топлота, на пример код проблема са јетром и жучним
мехуром, код болова у леђима и проблема са срцем итд.
Тампонирање са кефиром
Умочите тампон у (јогурт) кефир и поспите га прахом Агнихотре ( пола
кашичице). Користите га како га користите за време менструације. Може се
користити 2-3 пута дневно. То је одлично средство за надражај, гљивичних
инфекција женских органа. Овај метод је посебно ефикасан ако се истовремено
комбинују јогурт тампони са исхраном јогурта помешаног са Агнихотра пепелом 1-3
пута дневно. Тело тада добија посебно лечење.
Агнихотрин сируп за кашаљ
Помешајте сок од једног лимуна са 2 велике кашике меда и пола
кашичице праха Агнихотре и додајте пола шоље прокуване воде. Узимати по једну
кафену кашичицу сваких сат времена.
Лечење раставићем
Узмите 5 кашичица раставића и једну кашичицу праха Агнихотре на
литар воде и прокувајте 10 минута. Затим процедите и пијте када желите уместо
чаја. Оно што остане после филтрирања може се користити као облога од трава 23 пута на дан на озлеђени део тела.
Такође се може користити споља код проблема са кожом главе. Може
се користити код различитих унутрашњих и козметичких проблема.
Агнихотрине облоге од лишћа купуса
Узмите лист купуса, очистите средину листа и растањите га флашом
или оклагијом док се не виде ћелије биљке. Поспите кашичицу праха Агнихотре са
једне стране и прислоните га на оболели део тела. То је одлично средство против
болова у зглобовима. Кроз 1-2 сата склоните лист и оперите кожу топлом водом,
док се не отклоне штетне материје.
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Сок од боквице
За лечење уједа инсекета и надражаја коже можете да уберете свежи
лист боквице и поспете га прстохватом праха Агнихотре. Ово брзо делује.
.
Прополис Агнихотра
Узмите прополис и помешaјте га са прстохватом праха Агнихотре.
Ова смеса се користи за спољну употребу за лечење тешких рана. Можете га јести
за побољшање виталности.
Лечење са Агнихотрином водом
Додајте једну велику кашику праха Агнихотре у 2 литре воде за пиће
пожељно из бунара. Кувајте воду док не прокључа. И даље кувати кључалу воду
10 минута без поклопца. Затим процедите смесу кроз цедиљку за чај или кафу,
или сачекајте док се прах не спусти на дно и сипајте у посебну посуду. Можете
пити воду у току дана. Многи људи пријављују да се осећају јачим и
уравнотеженијим после пијења Агнихотрине воде, и они осећају да је то
детоксикација.
Агнихотрин чај виталности
Кувајте воду до кључања и охладити је до 70º Ц. Додајте кашичицу
зеленог чаја и један прстохват праха Агнихотре. Нека одстоји око пола минута.
Може се пити веома често кад желите и ваше тело ће вам бити захвално за то.
Постоје многе књиге написане о здрављу подржавајући квалитете зеленог чаја у
комбинација са Агнихотра пепелом, сви њихови ефекати су оптимизовани и имаће
велику корист за твоје здравље.
Чај од Агнихотра трава
Спремите чај од трава по вашем избору и додајте у њега прстохват
праха Агнихотре. Запазићете колико је бољи ефекат.
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Лечење Агнихотра водом
Код лечења водом - умотавања (завијања), парна туширања, тада
ви можете додати кашичицу праха Агнихотре у воду. Ово појачава ефекат
одговарајућег третмана.
Агнихотрино купатило за лечење
Спремите концетрат за каду, узевши 3 велике кашике раставића на
литар воде и прокувајте 10 минута. Скините са ватре и додајте супену кашику
Агнихотриног пепела и 3 велике кашике зеленог чаја, оставите га 2 минута.
Процедите смесу и добићете прелеп концетрат за каду, који се додаје у пуну каду.
Обнавља вашу кожу и решава проблеме.
Када за опуштање
Напуните каду и додајте 2 капи етарског уља по вашем избору и 1
кашичицу праха Агнихотре.
Додајте ванилу ако сте напрегнути.
Додај уље матичњака ако сте у потрази за унутрашњим миром.
Додајте рузмарин ако ујутру желите брзо да се пробудите. Он побољшава
циркулацију.
Додајте јасмин ако желите да уживате у лепоти.
Посебан савет - додајте 1 велику кашику меда са прахом Агнихотре у каду
јер прелепо храни кожу.
Нега усне шупљине
Додати пола кафене кашике праха Агнихотре у пасту за зубе и
стално са њом прати зубе. Када исперете уста, узмите једну супену кашику
сунцокретовог уља ставите у њега прах и мућкајте ту смесу у устима око 2 минута.
Затим испљуните уље, па оперите зубе као што их перете.
Ако вас боли зуб, и треба га извадити ставите прах Агнихотре ради
смањења бола.
Уље за Агнихотрину масажу
Одаберите уље за масажу, додајте пола кашичице праха и
користите га по упутству. Ово уље се може употребити не само кад је тело
напрегнуто, оно је добро и код назеба, болова итд.
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Облоге од масла
Узмите што врелије масло (рафинисани малац) толико да може да се
поднесе, сипајте на облогу или завој одозго прах Агнихотре. Затим ставите облогу
на оболело место и оставите 30-60 минута и дуже. Може се ставити пешкир преко
завоја да би се фиксирао. Ако желите да појачате дејство облоге, ставите изнад
ње флашу вреле воде. Облоге се примењују код бронхитиса, кашља или ставите
је на јетру и жучни мехур или код бола срца.
Агнихотра зачин:
Узмите малу боцу лековитог зачина (нпр. ђумбир, куркума, рен, ким, орашчић,
коморач, копар, кари, итд), додај пола кашичице Агнихотра пепела у праху и
измешај добро. Сезонска ваша храна са њима донеће корист од енергије
Агнихотриног пепела.
Таласо-терапија и Агнихотра
Примените Таласо-терапију по избору ( када, облога, пилинг, нега
косе итд). Додајте 1 велику кашику праха Агнихотре, и ефекат ће бити увећан.
Нега косе са Агнихотром
Узмите 2 велике кашике раставића, једну кашичицу праха
Агнихотре на литар воде. Прокувајте 10 минута, затим процедите смесу кроз газу
или сито. Нежно трљајте кожу главе у трајању 3 минута ујутро и увече. Веома
ефикасан за проблеме са кожом на глави.
Сок од пшенице са прахом Агнихотре – савршена фонтана младости
Ставите зрна пшенице и мало праха Агнихотре у чинију, послужавник
или право у земљу у башти и чекати да проклијају до висине шаке (10 – 20 цм).
Додајте прах у канту за заливање. Када пшеница проклија исеците је и жваћите је
заједно са прстохватом праха Агнихотре тако да би се прах наквасио соком
пшенице. Затим испљуните влакна. Можете извући сок из пшенице и додајте
прстохват праха и одмах попијте, пре него што почну да оксидишу активне
сусптанце. Употребљавати само клице младе пшенице.
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Агнихотра клице
Семена која можете набавити ставите да проклијају и једите са
прстохватом праха Агнихотре. Ако се семена полију водом са прахом Агнихотре,
она постају много кориснија, Могу се додати и у салату.
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6.
Здравствени проблеми и апликације Хома
терапије
Према древној науци и извештајима о искуствима људи, препоручује се да се
изврши Агнихотра два пута дневно, при изласку и заласку сунца и да се
прстохват Агнихотриног пепела узме 3 пута дневно за боље здравље. Што
такође можете додати вашем режиму. (Претходно поглавље показује како да се
направе препарати за следеће здравствене проблеме).
Алергије:
Пијте Агнихотра сок од пшеничне траве 4 пута дневно и избегавајте било какву
храну која садржи животињске протеине (млеко, путер, сир, итд), уместо тога
једите биљне протеине попут тофу, продукте од соје уопште, махунарке, итд.
Страх:
Обављајте Агнихотру током изласка и заласка сунца, ако је могуће у спаваћој
соби, и пола кашичице Агнихотра пепела у праху са Матичњаком (Melissa
officinalis) као чај 3 пута дневно. Ставите доста ваниле у вашу ужину.
Проблеми са очима и остареле очи:
Нанесите 3 пута дневно једну кап Агнихотрине капи за очи у оба ока и трљајте
једну кап на кожи испод ока.
Депресија:
Пити кантарион (Hipericum perforatum) чај са једном кашичицом Агнихотриног
пепела 3 пута дневно. Једите сезонску храну са довољно морача. Важно је да
ходате сваки дан најмање 30 минута напољу, најбоље пре 10 ујутру или после
16:30.
Дијареја:
Након сваког пражњења црева узети 1 кашичицу Агнихотриног пепела са мало
воде.
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Хладноћа:
Узмите сваки сат по једну кашику Агнихотриног сирупа за кашаљ.
Висока температура:
Ставите Агнихотрин пепео у воду и нанети хладан облог на листове. Поновити
сваких 15 минута. Осим тога питјте сок од вишње са Агнихотриним пепелом.
Срце - циркулација крви:
Нежно масирајте Агнихотриним пепелом преко области срца 3 пута дневно и
пијте глогов чај (Crataegus monogina) са Агнихотра пепелом 4 пута дневно.
Сезонујте вашу храну са галангалом (ђумбиром).
Проблеми са кожом:
Нанесите Агнихотрин пепео или користите Агнихотрину маст или Агнихотрину
крему 3 пута дневно.
Јачање имуног система:
Пијте Агнихотрин сок од пшеничне траве три пута дневно. Сезонујте вашу
зимницу са довољно свежег ренданог рена или рена у праху.
Јетра / Жучна кеса:
Нанесите Агнихотра - масло облоге преко бубрега на горњем делу стомака, и
ставите топлу флашу воде на врх. Узмите много горких биљака попут маслачка
(Taraxacum officianale), артичоке (Cynara Scolymus), пелена (Artemisia absinthium),
чичка (Silybum mananum), итд
Проблеми са плућама:
Удишите Агнихотру 4 пута дневно.
Бубрези:
Нанесите Агнихотрин - масло облоге у пределу бубрега и пијте 3 литра
Агнихотрине воде са пепелом у току дана.
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Гљивичне инфекције:
Прах са Агнихотриним пепелом 4 пута дневно. За женске органе примењују се
неколико пута дневно тампони умочени у јогурт и посути Агнихотра - пепелом. Ако
је могуће једите доста јогурта - кефира у исто време.
Психички проблеми:
Обављајте Агнихотру током излазка и заласка сунца. Узмите 1 кашичицу
Агнихотриног пепела са чајем кантариона 4 пута дневно. Важно је да бринете о
својој јетри (погледајте апликацију за јетру). Ходајте или нежно трчите сваки дан
најмање један сат, ако може пре 10 ујутру или после 4:30 поподне.
Радиоактивност:
У древном знању наводи се да је Агнихотра пепео једини лек за радиоактивна
загађења.
Бол у леђима:
Поставите леђа на јастук испуњен зрнима пшенице помешаног са једном шољом
Агнихотра пепелом ноћу или када имате болове.
Несаница:
Обављајте Агнихотру у соби и узмите пола кашичице Агнихотра пепела са
једном кашичицом меда у чаши млека пре спавања.
Бол:
Нанесите облоге са Агнихотра пепелом и обновити их сваких 15 минута или
пудером повређени део са Агнихотра пепелом, поновите 3-4 пута дневно.
Слабост:
Узмите Агнихотрин сок од пшеничне траве 3-4 пута дневно са кашичицом меда.
Током дана пијте чај од пелина често са прстохватом Агнихотриног пепела у праху.
За хиперактивну децу:
Обављајте Агнихотру за време изласка и заласка сунца у спаваћој соби детета и
да узме дете 1 прстохват Агнихотра пепела са водом 3 пута дневно.
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Тумори (раст):
Нека проври 1 литар воде са 3 кашике Раставића (Equisetum arvense) и једном
кашичицом Агнихотра пепела током 10 минута, а затим процедите. Пијте овај чај
као третман неколико недеља. Филтриране биљке могу се користити као облога на
захваћеним деловима тела.
Даљи здравствени проблеми:
Изузетно смо се потрудили да вам донесемо додатне информације на дохват руке.
Посетите наше веб странице:
www.Agnihotra-medicine.com
www.homatherapy.de
www.terapiahoma.com
www.homatherapy.com

Још један наговештај:
Можда имате кућне љубимаце или домаће животиње. Можете ставити
Агнихотрин прах од пепела у воду за пиће животињама или у птичије купалиште у
својој башти. Такође можете да користите наведене апликације на животињама.
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7.
Хома терапија и лекови за зависнике од дроге
(Следеће поглавље је одломак из књиге „Хома терапија - наша последња
шанса од Васанта Паранџпеа)
У сваком програму лечења непосредни циљ је прекидање физичке и психичке
зависности од дроге. Добар почетак може бити присилна апстиненција у
контролисаном окружењу ако је зависник вољан да се лечи. Ако он то не жели,
онда има више отпора и одвикавање је теже. У сваком случају, мора да се нађе
начин јачања мотивације за прекид са дрогом. Када говоримо о мотивацији
долазимо до фактора ума. У ХОМА терапији ум добија помоћ од материјалног
процеса заснованог на енергији ватре бакарне пирамиде која помаже мотивацију.
Овај програм се може користити засебно или уз неко друго лечење који не
замењује једну дрогу другом блажом.
ХОМА терапија третира ум као податну материју. Тврди се да изазивањем
благотворних промена у физичком окружењу ума он тако може бити обликован.
ХОМА терапија користи посебне животне енергије које су доступне у ритмовима
природе као што су излазак и залазак сунца, пун и млад месец, итд. и инструмент
усклађивања ове енергије, тј. ватру бакарне пирамиде која се зове Агнихотра и
друге ХОМА методе. Нема потребе да се уместо дроге узимају било какви лекови.
У психотерапеутском програму рехабилитације зависника треба спровести
следеће ствари:
1. Уклањање физичке зависности.
2. Уклањање психолошке зависности чак и кад зависник не показује симптоме.
3. Бунтовни ставови који се граниче са прекршајем стечени током или пре
терапије.
4. Кораци се предузимају да се смање болови синдрома одвикавања.
5. Упорност нагона за дрогирањем иако је жеља смањена.
6. Подсвесни притисак да се пацијент препусти маштању пријатних искустава
доживљених током узимања дроге.
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7. Елиминисање емотивно несигурног стања особе и упућивање ка здравијим
навикама и бољем стању.
8. Олакшавање комуникације пацијента са околином (колегама на послу и слично)
9. Осамостаљивање пацијента усађивањем навика које воде ка љубави према
ближњима.
Обично услови за остваривање ових корака нису баш повољни, нпр.:
Лоше породичне везе и недостатак блискости између родитеља.
Малобројност ресурса и обученог особља, с обзиром на величину проблема
широм света.
Екстремни притисак загађене атмосфере на ум, што доводи до бојазности,
напетости, љутње, несигурности и породичних свађа чак и за нормалне породице.
Дроге и дилери су продрли у све поре друштва без обзира на сталеж или старост
(радници и богаташи, деца и стари).
Блиска веза између начина коришћења лажних лекова и подложности болестима
било директним обољевањем или упадањем у вртлог насиља, секса, итд.
Бркање етичких норми, лицемерно или на други начин, прижељкивањем
попустљивости друштва које покушава да преокрене тренд и покушава да се
врати у неки морални режим.
Насиље и страх прожима друштво.
Повећање броја случајева болести итд.
Иако нерадо, морамо признати да су нормални људи у свим друштвеним епохама
били изложени зависности. Стечене навике су штетне. Човек је жртва сопственог
беса, похлепе, пожуде, љубоморе, жеље, искушења, гордости итд. Он је као онај
магарац из приче о штапу и шаргарепи, замишља уживања горко слатког воћа
којим га живот мами. Таквим људима су пророци и свеци понудили једноставну
формулу:„Љуби ближњега свога као самога себе. ˮ Када говоримо о љубави, ту на
сцену ступа фактор ума.
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Древна наука лечења под називом Ајурведа каже да болест која се појављује на
физичком телу може имати узрок у обрасцима мисли и уму особе. У сваком
случају, лечење ума је тако да реагује са љубављу сваког трена помажући да се
успоставе здрави животни обрасци који би заменили старе. Лечење ума се
препоручује увек без обзира на употребу лекова.
У ХОМА терапији наркоманије користимо циклусе природе, њихов утицај на ум,
као и потенцијал ватре бакарене пирамиде под називом Агнихотра да обликује
атоме ума и испуни их љубављу. Тако се смањује улога терапеута. Свакодневно
паљење ватре Агнихотра бакарне пирамиде која гори неколико минута у зору и у
сумрак производи повољну промену у атмосфери и атмосфера доводи до промена
у уму особе која је у тој атмосфери. Пацијент треба само да буде у овој атмосфери
и аутоматски се његова напетост и узнемиреност уклањају у кратком времену и он
добија мотивацију да постане бољи. Читава група људи може се третирати
истовремено на овај начин практично без трошкова.
У званичној медицини улога терапеута је без премца. Ако је сам терапеут у
проблематичном стању ума, његов режим лечења ће бити озбиљно угрожен. У
ХОМА терапији свако може палитити ову бакарну пирамиду уз сигуран резултат.
Већина посла обавља природа, што је од велике помоћи. Када се једном уклони
физичка зависност, пацијент крупним корацима гази ка оздрављењу. Стотине
људи на свим континентима имало је користи од ове врсте третмана у својим
домовима, што је уштеда за државу.
План групног лечења
Потребни услови:
1. Просторија у који се смести групица. Тачно у зору и кад залази сунце
Агнихотра Хому обавља једна особа која може да буде терапеут, члан особља или
пацијент.У просторији треба да буде тишина, осим у време рецитовања мантре и
Агнихотра ватре. Лица која примају третман треба да се окрену на запад, а. особа
која пружа Хома третман на исток.
Ако се таква просторија налази у центру врта, биљке у башти ће боље расти.
Такође, биљке ће узвраћати љубав и то ће побољшати лечење.

32

2. Већа просторија у којој ће се бар 4 сата дневно изводити ОМ ТРИАМБАКАМ
ХОМА. Групе могу да се смењују. Терапеут или члан особља могу учествовати у
извођењу. То може бити дозвољено и пацијентима да пожеле да учествују у
обављању Хоме. Ако је могуће, кад год је пун месец или млад месец, треба током
24 сата обављати ову Хому.
3. Ако неко зажели да борави у тој атмосфери више дана или чак недеља, биће
потребно неколико соба. Свако треба да добије свој структуиран програм посебно
за сваки дан, на основу Хоме.
4. Доктор медицине треба да одобри вегетаријанску дијету и план детоксикације
који укључује воћне сокове и искључује лекове. То треба урадити за сваког
пацијента посебно.
5. Мали и једноставан програм јога вежби за неке појединце.
6. Једноставне вежбе дисања за одређене пацијенте.
7. Предавања о исхрани, кувању поврћа, Хома терапији баштованлуку, итд.
8. Материјал и менталне вежбе:
(а) усадити навику дељења имовине са другима како се човек не би везивао за
материјална добра ни патио због њиховог губитка.
(б) боље управљати сопственом енергијом док се бавимо свакодневним
пословима.
(в) све радње обављати препун љубави, служећи другима и на тај начин постићи
радост, а отклонити горчину, љубомору, итд.
(г) схватити неопходност постизања савршенства у животу и како то постићи
упознавањем самог себе.
За помоћ у успостављању таквих програма можете писати на неку од адреса које
су дате на крају књиге.
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Наведени програм на свим континентима подучавају волонтери који раде
бесплатно. Нема потребе за учлањивањем у неку организацију, ово није секта, не
делимо људе по вери. Само испуни срце љубављу и аутоматски ћеш постати
боља особа.
Друга важна тема је помоћ у правно-казненом систему. ХОМА терапија се може
применити за суштинску подршку и помоћ за све учеснике; може да помогне
жртвама да превазиђу трауме, починиоцима да се врати у нормално социјално
понашање и запосленима у овим установама да добију подршку у решавању
конфликтних ситуација и раду са проблематичним људима.
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8.
Здравље из ваше кухиње и врт са Хома
терапијом
Да бисмо сачували своје здравље, морамо водити рачуна о томе да једемо
здраву, органски узгајану храну. Што више виталне енергије биљка прими од
природе, више ће потенције пренети као храна. Уколико биљке расту у Агнихотра
атмосфери, моћи ће да добију више виталности, лековити потенцијал и хранљиву
вредност која може да се пренесе на нас. Да ли желите да засадите малу
«енергетски башту»? То је врло лако. Од вас зависи да ли ће бити мала или
велика. Најједноставнија и енергетски најбогатија храна може се добити од
изданака. Треба узети одговарајуће семе и полити га Агнихотра пепелом и водом.
Добијене клице можете користити с било којим оброком и оне ће вам обезбедити
дивну виталност. Користе се у салатама, с поврћем, супом, пиринчем, али не и
хлебом. Можете користити као прилог уз било које јело као квалитетан
биоенергетски оброк. Продужите енергију баште стављањем посуде или кутије на
балкон, у кухињу или на улазу куће. На овом простору може да расте пшеница,
сочно биље, зачинско или лековито биље.
Засадите семе са Агнихотра пепелом, поспите га око жилица корена
саднице залијте га Агнихотра водом. Биљке ће интезивније расти и бити виталније
уз помоћ Агнихотра атмосфере, Агнихотра пепела у земљи и Агнихотра воде.
Бићете здравији уз помоћ «Хома биљака». Покушајте, оне могу постати ваш
еликсир!
Када достигнете позитивне ефекте и уживате у биљкама, можете проширити
властиту башту. Можда бисте пожелели мало свеже салате или јагода. Радост је
гледати биљке које расту у Агнихотра атмосфери, одржавају наше здравље или
нам, у случају болести, доносе исцељење. Можете и украсити своју енергетску
башту.
Можда имате леп камен, шкољку или шишарку при руци. Можете да
користите мало морког песка и малу свећу да створите малу оазу или у мањој
посуди за воду приказати плутајући цвет. Створите за себе дивну оазу, пуну
виталности и радости!
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9.
Додатнe Хомe за ваше благостање
Особа која примењује наменски Хома терапију мора то чинити редовно. Она
ствара базични лековити циклус око свог физичког тела, прана омотач, ментални
плашт. Прана је животна енергија која пулсира кроз нас и повезује нас с космосом.
Атмосфера, прана и ум представљају нексус (везу), преносе лековити ефекат
атмосфере у домен ума. Свака промена индукована у атмосфери аутоматски
утиче на прану. Прана и ум могу се посматрати као две стране истог новчића.
Загађена атмосфера представља велику напрегнутост и притисак на ум.
Материјалном помоћи од Хома ватре можемо довести до корисних промена у
атмосфери које благотворно делују и на ум.
Неки људи воле да каде у својој соби. Пошто запале тамјан почињу да се
осећају боље. Мала промена у атмосфери има утицај на ум. Неко живи у
препуном граду и жели да иде у природу и проведе тамо дан. Мала промена у
атмосфери чини да се осећате срећним. Пракса Агнихотра ватре доводи до сјајних
промена у атмосфери по доласку чистоће и љубави; ум, који је суптилна материја,
у складу је с тим. Наш бес, пожуда и похлепа постају мањи и напетост која делује
на ум се смањује.
Редовном праксом Агнихотре јачају лековита дејства; по жељи, могу се
вежбати још две једноставне Хома ватре:

а), Виахрути Хома и
б) Ом Триамбакам Хома

Виахрути Хома (Vyahruti Yajnya)
Ова Хома може да се примењује у било које доба дана или ноћи, осим у време
које је наведено за Агнихотра ватру - излазак и залазак сунца. Ватру смо
припремили на исти начин као за Агнихотру. Постоје четири мантре. После прве,
друге и треће мантре треба додати неколико капи масла на ватру. Након четврте
мантре треба додати кашичицу масла на ватру.
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Виахрути јагија (Vyahruti Yajnya)
Бу сваха агнаје идам на мама
Буах сваха вајаве идам на мама
Сва сваха сурјаје идам на мама
Бур буах свах сваха прађапатаје идам на мама

(додај 1 кап масла)
(додај 1 кап масла)
(додај 1 кап масла)
(додај 1 кашичицу масла)

http://www.agnihotra.org/mantras/

Ова Хома може да се уради пре него што почнете сваки скуп или састанак. То
ствара лепу атмосферу за присутне људе.
Може да је уради једна особа, породица или група у кући. Покушајте да
медитирате или барем седите у тишини док се ватра не угаси или мало дуже.

Ом Триамбакам Хома (Om Tryambakam Yajnya)
У овој Хома постоји само једна мантра и после речи сваха, додајте кап
масла на ватру. Поновите мантре и поново додајте кап масла. Поступак можете
стално понављати. Међутим, ако сте то чинили за време изласка или заласка
сунца, требало би да изговорите Агнихотра мантру и да додате мешавину пиринча
и масла на ватру како је наведено у Агнихотра поступку.
Добро је уколико можете да урадите ову Хома ноћу у просторији у којој дете
спава. Имаће добар ефекат на њега. Хиљаде људи на свим континентима
редовно практикују ову Хома у својим домовима свако вече у трајању од петнаест
минута
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За Хома пољопривреду битно је да се људи смењују на четири сата. Ако је
особа нова, седи петнаест минута. Следећи пут би волела да седи дуже како би
осетила пуно лековито дејство. Као што је раније наведено, ова Хома може да се
примени на месту где се Агнихотра ватра редовно практикује.
Ом Триамбакам јагије (Om Tryambakam Yajnya)
Ом Триамбакам јаџамахе
сукандим пушти варданам
урварукам ива ванданан
мртјор мукшија мамртат сваха

"О, Ти свевидећи,
из незнања води ме у знање,
из таме води ме у светлост,
од смрти води ме у бесмртност."
http://www.agnihotra.org/mantras/

У САД, Европи, Азији, Африци и Аустралији постоје стотине места где се
практикује Хома ватра неколико сати дневно. Уколико се Хома ватра одржава
даноноћно, има сјајно лековито дејство. Људи могу да се смењују из сата у сат, а
неки могу да ложе ватру и два-три сата. Научници су открили јако магнетно поље
око овог места. Оно потиче од Хома и има директан утицај на време. То се лако
може доказати како је наведено у древним текстовима.
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Уколико је довољно људи на располагању, могуће је обављати двадесет четири
сата О триамбакам Хому на пун месец. Пун месец је посебан циклус који има
сјајан утицај на ум и биљно царство. Реч 'лудак' означава лудог човека који потиче
из луне, тј. месеца.
Можда сте провели тежак дан у продавници или је много туге у вашем
животу? Покушајте да урадите Виахрути Хому ујутру пре него што одете кући или
чак до један сат у трајању Триамбакам Хому.
Дан ће се провести лакше, а проблеми ће се брже разрешити.
Можда имате важан састанак, тешке преговоре или важан интервју? У овом
случају можете направити Виахрути Хому, у соби где ће састанак бити одржан.
Ситуацију ће учинити опуштеном - само покушајте и видећете.
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10.
Xома терапија са доктором и у
клиници
Доктор је специјалиста за питања у вези с болестима. Он има много
искуства и стално је у контакту са здравственим проблемима. Атмосфера болести
је интензивирана у клиници због концентрације разних болести, у којима има
веома болесних, екстремно болесних или чак људи на самрти. Према древном
знању, Агнихотра ватра може да растерети лекаре и пацијенте, да их снабде
оптималном енергијом. Атмосфера постаје прочишћена, смањује се ефекат
патогених бактерија. Ако се Агнихотра практикује поред болесникове постеље или
у лекарској ординацији, може да пружи изузетну помоћ. Агнихотра чак помаже
особама на самрти, члановима породице и другима, те је прелаз миран и лак.
Агнихотра Хома терапију изводимо при изласку и заласку сунца, у ординацији
или клиници. Неопходна је тишина. Столице или дневни кревет могли би бити
постављени у просторији за одмор; без обзира на то да ли су у питању доктор,
пацијент, медицинска сестра или посетиоци, они могу да допуне своје енергетске
резервоаре и побољшају властито здравље. Редовно седење може побољшати
атмосферу, било да је у питању пацијентово лечење или ведрија радна снага.
Агнихотра Хома се може користити и у соби за доставу. У интензивним
ситуацијама, као што је рођење, на пример, Хома терапија чини атмосферу
опуштеном. Хома терапија је заиста величанствен начин, приступачан и
универзално применљив.
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11.
Хома терапија управљање стресом, здравље и
заштита животне средине на радном месту
Данас је свака радна соба, небитно да ли је у питању простор запосленог
или послодавца, изложена стресу и притисцима. Економска ситуација постаје
тежа а запослени раде под стресом. Истовремено очекују оптималне
перформансе. Овај рат узима тежак данак здрављу. Данас је општепознато да су
стрес, бука, рад на рачунару, мобилни телефони итд. узроци болести, али често
немамо избора, јер није увек могуће променити услове рада. Али оно што могу
једноставно и ефикасно урадити јесте да ојачају имуни систем и отпорност на
болести, тако да без обзира на околности, људи могу бити здравији и долазити да
раде са бољом мотивацијом и са радошћу.
Направљен је извор енергије за све запослене, оаза рекреације, место где
се свако може опустити и мотивисати и одлучити колико ће ово место бити.
То може бити кутак у мирном месту, пола собе или цео простор, у зависности од
ситуације. Најважније је да перформансе Агнихотре доводи до атмосфере која
води излечењу у овом простору. Распоред изласка и заласка сунца, термини и
подаци о свим потребним састојцима Агнихотре треба да буду лако доступни, тако
да свако има времена да је обавља и тиме добија корист за целу фирму. Сад сте
опремили најважнији извор енергије за све.
Ако желите, можете да дизајнирате собу по вашем укусу, можете да имате
неколико столица за рекреацију, као и цвеће или биљке за опуштајућу атмосферу.
Ти би можда могао да имаш малу фонтану која би обезбедила влагу и пријатан
призор воде, уз опуштајућу музику, могао би да окречиш просторију меким
пастелним бојама. На овај начин створићеш оазу за опоравак од стресног дана,
где се можеш подмладити и где тело може бити спремно да се носи са свим
захтевима постављеним за њега.
Еколошко загађење ће бити неутралисано, и сви ће бити мотивисанији за
успех, јер ће се осећати мирније и срећније. Изгради успешан бизнис, обезбеди
оптималну атмосферу и амбијент. Примени модерну здравствену технологију која
ће вам, уз древну науку, обезбедити енергију за успех.
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12.
Хома терапија у вртићу и школи
Млади су наша будућност. Цело друштво зависи од деце која треба да имају
здраво детињство и тиме граде будућност. На овај или онај начин наша будућност
зависи од тога како се наша деца развијају. Међутим, ових дана живот је често
тежак и не тако срећан због наше деце и омладине.
Са Агнихотром и Хома терапијама у нашим рукама је моћ да помогнемо сваком
детету да има срећнији и испуњенији дан. Дете треба да се развија на здрав и
исправан начин. Зато је веома важна помоћ деци да могу да учествују у Агнихотра
Хома и живе у Хома атмосфери. То ће допринети изградњи емоционалне
равнотеже и физичког здравља. Било би дивно обављати Агнихотру и друге Хоме,
у вртићу и школи с присутном децом. Свако ће имати користи од тога деца,
наставници и васпитачи. С малом децом Агнихотра може да се примењује
свакодневно у сали, док старија деца воле да практикују сами Агнихотра Хому.
Ово је сјајна прилика да млади уоче емоционалну стабилност и напредак деце!
Агнихотра Хома ватра има благотворно дејство на хиперактивну и
хендикепирану децу и њихове родитеље.
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13.
Хома терапија и спорт
Многи људи данас налазе уживање и склад у спорту. Многи професионални
спортисти брину о свом начину живота у циљу постизања најбољих резултата:
1. Агнихотра Хома ватра у зору и сутон. Зашто? Јер су за сваког спортисту

дисање и мотивација кључне компоненте за успех. Са Агнихотра Хома у
даху производи се више енергије, тело апсорбује боље кисеоник и
користи детоксикацију ваздуха, заједно са енергијом. Стога мозак и све
ћелије у телу могу да раде много боље. Такође је показано да је у
Агнихотра атмосфери постаје услови за постизање виших циљева.
2. Унос три кашике Агнохотра Хома ватре у праху дневно погодан је за

детоксикацију, пречишћавање и снабдевање виталним елементима. То
обезбеђује боље функционисање у свим областима.
Тестирајте своје тајне за успех и снагу Хома терапије за своју предност!
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14
Хома терапија и музика
Модерна наука је показала испитивањима да је хармонична, лагана
музика веома корисна за добро здравље и да има лековита дејства на људски
организам. Купите ЦД и обезбедите терапију музиком за сваку болест.
Делотворнији ефекат постиже се када је атмосфера чиста, незагађена, без обзира
на то да ли се музика користи за уживање или у лековите сврхе. Агнихотра Хома и
Агнихотра Хома атмосфера проширују и продубљују ефекат и лепоту музике, те
долази до изражаја инспирације музичара. Овај ефекат може бити додат уз
употребу боје и светлости.
Деловањем Агнихотра пепела говор и певање постају квалитетнији.
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15.
Петоструки пут за срећан живот
1. Агнихотрин обред
Хома терапија је наука која се заснива на прочишћавању атмосфере
ватром. Агнихотра Хома је основна Хома. Она се обавља при изласку/заласку
сунца и даје хранљиве материје биљном царству, отклања болести у одређеној
области и уклања напетост у уму. На овом процесу се заснивају наука, медицина,
пољопривреда, климатски инжењеринг и међупланетарна комуникација.
2. Давање (Daan)
Дељење ваших средстава у духу понизности. То исправља дизбаланс у
финајсијским питањима и неповезаности са световним стварима.
3. Дисциплина (Tapa)
Дисциплина тела и ума. То је погодно за промене у ставовима ума и тела,
што резултира у складном стању ума.
4. Карма
Редовно вежбање и добра карма умањују терет, негативну карму, што је
почетна инвестиција за будућност. То значи да ће оно што урадите данас уродити
плодом. Семе љубави и доброте ће благословити башту пуну љубави.
5. Самоизучавање (Swadhyaya)
Самостална студија. Ако заиста желите да пронађете одговоре, запитајте
се: „Ко сам ја?” и ,,Шта је мој циљ у овом животу?”. Ово доноси као резултат мир,
ако је наш живот усмерен ка његовој, божанској вољи: „Није моја воља, али нека
буде воља твоја!“
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16.
Хома пољопривреда за добро здравље
( овде је преведен одломак из 6. књиге Хома терапија - наша последња шанса од
Васант Паранџпеа)
Хома терапија у пољопривреди може се паралелно примењивати са другим
методама.
Применом хемијског ђубрења и пестицидима временом се појавила потреба да
се повећава њихово дозирање и коцентрација или да се мења састав. Затим
долази тренутак када биљке не расту ако се не користи ђубрење. Али ако се
користи, оно нарушава састав земљишта и подземних вода. Штетне хемикалије
наше тело упија (апсорбује) преко хране коју једемо. Кроз неколико година на тој
земљи ништа више неће расти и њу треба напустити. То је један од узрока која је
натерала да се размишља о примени органске земљорадње и о биолошкој борби
са штеточинама. Иако су те мере дале добре резултате, због загађења земље
ситуација се опет погоршала. Фармери који су применили органску земљорадњу
нашли су се у тешком положају. Због повећања количине киселих киша горњи слој
практично је потпуно уништен, и ништа на тој земљи не може да расте. Узрок
наших болести се налази на дубини 15цм од површине земље. Примена Хома
терапије у пољопривреди је излаз.
Доле наведени подаци су засновани на старом учењу о пољопривреди које су
нам дате од памтивека. Стара ризница знања даје нам одговоре на сва ова
питања: Како да се обради земља пре сађења, како да се уради прихрана биљака,
како да се скупља летина и друго.
Структура и физиологија биљака
Биљке које су одгајене у земљи Хома терапије стварају сплет жила у облику
цилиндричних судова који дозвољавају води и хранљивим материјама да се лако
крећу по свим деловима биљке. То доприноси њиховом расту и репродукцији.
Осим тога то погодује производњи хлорофила и дисању биљке, који потпомаже
кружењу кисеоника у природи.
Ако се припремате за приказивање под микроскопом, може се видети
разлика између грађе ћелија биљака, које су одгајане у земљишту Хома терапије и
оних који су расли у уобичајеној средини.
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Промене атомске грађе биљака због загађивања онемогућава извлачење
корисних ствари за њудски живот, ако те биљке нису расле у земљишту Агнихотре,
са Агнихотриним прахом. Тада биљке које су у супротности са овим променама
чувају своје место у природној равнотежи.
Патолошки и хранљиви састав биљака се мења. Користећи Агнихотру многе
хранљиве материје и укус се чувају, што утиче на здравље. Укус, састав, боја,
величина плода постају изванредни.
Коренски састав биљака се мења захваљујући земљишту Хома терапије.
Корен остаје мали, али здравији. Захваљујући високом квалитету хранљивих
материја које он извлачи из земље.
Нови феноме у примени Хома терапије у земљорадњи тиче се гајења
сојиних зрна. Користећи Хома терапију у земљорадњи, настају интересантнији
процеси у патолошком сасатву зрна. Настаје хемијска реакција, где као резултат
заједно са сојиним зрнима тело добија део антитела што помаже борби са
различитим болестима од којих су неки познати лекарима а неки не.

Функције биљака
Када се изводи Хома терапија у башти или испод дрвета, дим прво утиче на
лишће. Оно делује као катализатор за производњу хлорофила у границама
хемијских реакција коју ће ботаничар лако записати.
Хома земљиште посебно оно које одговара Агнихотри, убрзава
метаболизам биљке, дајући приступ свим хранљивим материјама, које су
неопходне за снагу и здравље биљака, дозвољавајући да ефективније формира
еколошко уравнотежено спајање материја.
Систем корена биљака каква је Нади* црпи енергију из одређеног извора
ако је оно прописно развијено, онда распоређује енергију хранљиве материје по
целој биљци, дозвољавајући му да се равномерно развија. Када то оствари Хома
терапија, хранљиви елементи се шире по целој биљци равномерно захваљујући
његовим судовима. То исто се дешава у људском организму.
( *напомена систем Нади се помиње у древним текстовима, може се
описати као нешто слично нервном систему, али је финије и може се наћи у
људском телу).
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Принос
Ницање биљака у земљишту Агнихотре не треба очекивати да они постану велики,
уместо тога посматрајте величину, квалитет и спољашњи изглед његовог плода
или цвета. Сва енергија биљке одлази у плод, зато што вршећи Хому ми чинимо
биљку срећнијом.
Енергија биљке се распоређује тако, да кад се изводи Хома, избацује
хранљиву енергију у атмосферу, помаже да се хармонично створи енергија да би
се добило воће високог квалитета као резултат. Агнихотра је суштина Хома
терапије.
Интересантан феномен је када биљке расту у земљишту Агнихотре.
Енергетско поље слично аури развија се са биљком и остаје око ње док ради
Агнихотра. То поље садржи хранљиве материје (супстанце). Биљка је способна да
стално ствара тај ресурс, који је добијен захвањујући раду Агнихотре у близини
биљке. То доприноси максималном темпу раста биљке и добром приносу.
Плодно дрвеће ће вам донети дупли принос, ако регуларно радите Хому
и Агнихотру у башти. Можете почети од поморанџи која даје видљиве резултате.
Дрвеће мандарине и поморанџе дају добре резултате у ексериментима
са Хома терапијом, а крушке ће бити слађе и укусније.
Хиљаде пољопривредника раде Хома органску пољопривреду у Амазонском
региону Перуа Јужне Америке и они су сковали нови слоган : Искорените
сиромаштво користећи Хома технологију.
ТЛО
Земљиште у Хома атмосфери задржава влагу боље од било ког другог
земљишта. То је због масла и повратног утицаја Хома терапије на атмосферу.
Када киша која садржи хранљиве састојке пада, хранљиви састојак и влага се
одражавају као јединица у земљишту. Ово чини вегетацију бољег квалитета. Чини
се фантастично, али истина је.
У пољопривреди са Хома терапијом, резултат процеса Хоме је да неке
физичке интеракције са тлом чине хранљиве састојке које се већ налазе у
земљишту да постану још хранљивије. Када су хранљиве материје одсутне,
процес Хоме остварује и култивише раст нутритијента неопходних за здравији
живот биљке.
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У Агнихотра Хома атмосфери метаболички процес биљака се убрзава. То је

масло које се користи у процесу Агнихотра Хома као фактор катализације и на
више суптилнији ниво мантре у интеракцији са комбинованим дејством на
спаљено масло и пиринач. Ова комбинација улази у земљу након повратка из
сунчевог дометa.
Она улази у биљке, могло би се рећи, причвршћиваjући се на минерале док
се вода апсорбује кроз коренов систем биљке. Масло делује као катализатор
остварајући хемијску реакцију са биљком помажући у производњи ензима и
витамина и охрабрујући и продужавајући цикличне мере. Другим речима, биљке
сазревају брже, бољег су укуса и потпуно су боље због примене Агнихотра Хома у
башти.
Наравно, да је проветравање земљишта важан део у баштованству и
пољопривреди. Ако је Хома пепео постављен на врх земљишта пре његовог
третирања или обрађивања, то нам много помаже у прихрањивању биљке, а и
биљку чине срећном. Важно је да учинимо биљку срећном јер је то начин на који
биљка може започети да нам дају ефекат повратне љубави. Што више љубави сте
ставили у фарму или башту, више Хома делује, посебно се вртeћи око Агнихотра
Хома, веће су вибрације љубави у околини и људи ће бити срећнији. Такође,
приноси ће бити већи и укуснији.
Када се Агнихотра и Агнихотра пепео ставе на земљиште, помоћи ће
стабилизацији присутне количине азота и калијума. Микроелементи у земљишту
се мењају драстично. Микроелементи су важни за раст и сазревање биљке. Хома
терапија за пољопривреду је излаз. Са Хома пољопривредом почиње да буде
важно да све фазе природе раде у хармонији.
Дрвеће почиње да губи своју стабилност за земљиште. Земљиште има
проблема да подржава живот. Дрвеће има тенденцију да падне. Хома и Хома
терапија хране земљу.
Цео еколошки систем има користи од Хома. На пример, глисте могу да
генеришу више влаге у земљишту због деловања Хома терапије. Терапија их чини
срећним и њихов хормони делују да изливање секрета се повећа, од тога
земљиште има користи, а самим тим и биљке које живе у тлу. Глиста је важна за
пољопривреду. Хома атмосфера повећава хормоне у глисти које су укључене у
репродуктивном органу и помаже умножавању врста, што заузврат помаже земљи
да постане богатија.
Хемијска ђубрива ће се показати као мање ефикасна. Биће још регулација
које ће влада доносити против примене хемијских ђубрива, а тичу се опасности по
здравље. Хома терапија је одговор.
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Неко воће почиње да повећава репродуктивни циклус ако се Агнихотра
Хома примењује у поднебљу где се узгаја.
Јачина биљке зависи од хранљивих материја у тлу и атмосфере која га окружује.
Наука можда не ставља толико акценат на атмосферу, али то је један од највећих
фактора због система рециклаже кисеоника. Такође, ако је атмосфера испуњена
хранљивим материјама, биљка постаје веома срећна када је то примењено
процесом Хома терапије. Ово помаже повећању броја семена, броју плодних или
потенцијално плодних семена за клијање. Такође, клијању је помогло и
побољшани квалитет произведеног полена. Цео репродуктивни циклус биљке има
користи од атмосфере са Хома терапијом. Цео еколошки систем се мења.
Репродуктивни циклус биљака се мења. Ово утиче и на пчеле, а самим тим
њихова способност да обављају своју улогу опрашивања je повећана. Ово
позитивно утиче на способност биљака, посебно на одређено поврће, на њихов
принос и квалитет.
Помоћ за заштиту животне средине
Принципи живота мораjу бити исправљени на овој Земљи. Сви морају да буду
свесни да Хома терапија је неопходна за преживљавање. Ми црпимо хранљиве
материје из окружења. Оне морају некако да се замене. Хома терапија
је средство.
Елементи почињу да се мењају. Некако, због магнетизма место где се Хома
терапија примењује, потребни су елементи да одрже одређени живот, као основа
да поново привуку на планету манифестацијом неког другог начина преноса. Нeки
чак долазе са других планета.
Када је Агнихотра Хома примењена, постоји турбуленција електрицитета и етра
направљеног комбинацијом мантре и пожара који се протеже све до сунчевог
опсега. Ова турбуленција доводи до брзе и нагле промене структуре хранљивих
материја у тој области.
Више људи би требало да почне да обавља Агнихотра Хома испод дрвета. Ово
чини дрво срећним и дрво игра и пева. Такође, птице много привлачи
Агнихотра Хома је лековита за њих. Хома дрвеће ће ускоро почети да расте. Они
ће бити посебна врста. Они се сада генеришу у интензивној Хома атмосфери.
Природа је у потпуном превирању; тако много уништавања долази сада.
Морамо заситити атмосферу са хранљивим материјама. Масло је погонско
возило. Мантре су снага. Хома мора да се сада врши у великој мери.
50

Земљиштима су опљачкани њихови елеменати загађењем. Хома терапија може да
замени ове ствари које су од виталног значаја за сав живот. Земља пропада. Хома
терапија је начин да је сачувамо.
.

Инсекти
У пчелама су хормони који се производе искључиво у Хома атмосфери. Ова
тема је нешто што наука до сада у том погледу није наишла.
Ови хормони помажу хранљивом складиштењу у поврћу и воћу да би се добио
много већи принос.
Пчеле привлаче Хома атмосфера, као резултат количина енергије коју добијају
од Агнихотра ватре која им помаже да обаве већи ниво ефикасности. Када се ово
преведе на опрашивање, они могу помоћи да се повећа принос усева. Ово се
посебно односи на кукуруз, парадајз, бобичасто воће, воће и слично.
Ако се Хома непрестано примењује у башти, то само по себи је ефикасна
помоћ за инсекате. Атмосфера постаје засићена маслом и биљке могу да
произведу заштитни слој услед посебних хемијских комбинација у њиховом
хемијском сређивању и у интеракцији са маслом које биљке апсорбују дисањем.
Хома атмосфера, такође ствара нешто нематеријално што дозвољава овој
ситуацији да се догоди, која се заснива на вибрационом садржају атмосфере
услед мантре која се дешава све време. Инсекти су постали имуни на
инсектициде, пестициде и хладноћу. Напуните кућу са Агнихотра Хома пепелом.
Скакавци постају огромне штеточине. Не постоји начин да их контролишете.
Постоји један поступак према Хома Терапији. Ако користите спреј направљен од
Агнихотра Хома пепела, сушене кравље балеге и дестиловане воде и ширите
пепео по терену биљке ће бити сачуване.
Албино бубе наносе велику штету усевима. Они заразе усеве преко корена
биљака. То су створења налик ларвама или било каквим црволиким инсектима.
Једини начин да се спречи уништавање је да се изврши Агнихотра Хома на фарми
и стави пепео око биљака.
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17.
Пољопривредна пракса Хома терапијом
Следећи предлози су засновани на основу садашњих примена ХОМА
агротехничких мера у САД, Европи и Јужној Америци.
ХОМА терапија је холистичко лечење у пољопривреди које може бити коришћена
приликом примене било које агротехничке мере. Интезивне агротехничке мере чак
изгледају као највише применљиве и продуктивне. ХОМА терапија у
пољопривредној пракси се користи за третирање атмосфере, земљишта, биљака
и као заштита односно за третирање против штеточина и разних обољења.
Применом ХОМА терапије у пољопривреди могу се добити максимални приноси
на једној минималној пољопривредној јединици, задржавајући при том земљу
здравом, воду чистом као и чувајући хранљиве материје у атмосфери.

Третирање атмосфере
Агнихотра је основа у примени ХОМА терапије у пољопривреди. Она би требало
да буде примењена на централном месту на фарми или башти. У случају када је
фарма изузетно велика, тада би требало Агнихотра ХОМА терапију применити у
сва четири угла фарме: север, југ, исток и запад. Ако фарма превазилази 80
хектара, а особље се налази у пољу тада се ХОМА терапија може применити у
ентеријеру. Када се Агнихотра примењује у башти тада се користи доста кравље
балеге и други састојци. Примена је потпуна када је ватра распаљена. Агнихотра
ХОМА терапија у пољопривредној пирамиди је генератор животно одрживе
енергије. Након свега требало би ОМ ТРИАМБАКАМ ХОМА терапију примењивати
4 сата дневно. Применом Ахнихотра ХОМА ватре свакодневно обезбеђује се
лечење енергетског циклуса, генеришући више хранљивих састојака у атмосфери.
Третирање земљишта - прављење компоста
Када се једно узме од / из земље тада би једно требало да се и врати земљи. Ово
се у пољопривреди дешава приликом прављења компоста. Компостна канта или
гомила се може формирати применом било које методе. Приликом формирања
компостних слојева требало би додати Агнихотра ХОМА пепео. Агнихотра ХОМА
пепео који је тако додат материјалу, помаже да се материјал разложи, а земљишту
коме је додат даје фину енергију која помаже расту.
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Високе леје - издигнути кревети

Можда је најбољи начин да се сади је прављење хумки као у Биодинамичкој
/француској интезивној методи. Прављење хумки омогућава да више приноса буде
на мањој заузетој површини него примена било које друга вртларска метода. Она
такође омогућава лакше одржавање баште. Када се хумке формирају, то постаје
сталан изглед баште. Леје би требало да се простиру у правцу север – југ,
двоструко прекопани и по њима не би требало газити да би се избегло набијање
земље.

Супер земљиште
Требало би испитати земљиште у башти како би се установила pH вредност као
и које хранљиве састојке би требало додати. У првих 15 цм земљишта би требало
додати органско ђубриво, земљишни побољшивачи и Агхнихотра ХОМА пепео.
Препоручена ђубрива су брашно од памучног семена или соје, фосфатни
каменчићи и зелени песак. Препоручени земљишни побољшивачи су осушена
кравља балега, компост, тресет и песак. У зависности од добијених резултата
испитивања земљишта, доломитни креч може бити просут по површини леја.
Третирање семена и избор семена
Да би започели формирање једне баште могу се изабрати 10 усева који добро
расту у том поднебљу и такву башту је лако одржавати. Када се формира башта
на основу Биодинамичког /француског интезивног метода, тада се може
приступити набавци одговарајуће количине семена. Семе треба да буде органског
порекла, не хибридно, наравно ако неко жели да и у будућој башти користи семе
добијено из постојеће баште.
Ведски метод третирања семена.
Користити семе које није хемијски третирано. Семе које је третирано овом
методом постаје отпорније на многа обољења и штеточине, а уједно даје већу
снагу за почетни раст.
1. Ставити семе у чашу или шољу и сваку обележити са именом семена.
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2. Семе прелити са крављим урином и држати тако натопљено 1 или 2 сата.
Обезбедити да је семе добро промешано и да није испливало на површину.
3. Процедити семе и затим га покрити са крављом балегом. Семе би требало
добро измешати са балегом и да добро буде покривено истом. Смеса семена и
балеге је развучена на неко сувом тањиру, плочи или равној површини.
Пошто сво семе неће моћи да преживи дехидрацију након влажења, саветује се да
се смеса семена и балеге осуши до благо влажног стања. Такву смесу је лако
окрунити и ставити у леје или саксије. Ако не користите велику количину семена и
ако семе није сувише мало, тада се свако семе може појединачно омотати са
балегом
Садња семена
Када планирате да садите интензивније, треба да засадите семе у затвореном
простору пре последњег мраза, засадите интензивно у “кревете” и планирајте
биљке за јесењу жетву. Када се почиње са формирањем баште, због будуће
висине приноса би требало прво почети са зелено лисним врстама поврћа у
башти. То ће омогућити добар раст другим врстама касније у зависности од
климатских прилика. Луцерка може да расте на скоро свим фармама. Даје нешто
посебно у атмосфери и нешто више када расте приликом примене ХОМА терапија
агрикултурне методе. Ако је могуће, требало би планирати пособно место за
садњу соје.
Садња семена праћењем месечевих мена је у великој сарадниј са ХОМА
терапијом.Садња када нема месеца или када је пун месец, зависи од врсте
семена. Покушај да садиш врсте код којих се користи корен на или пре него што је
млад месец, а врсте код којих користимо надземни део пре пуног месеца. Када
садиш покушај да будеш пун љубави, ради Мантру, буде чист телесно и у
мислима.
Ради сетву семена уз помоћ Агнихотра ХОМА пепела. Може бити разбацано
заједно са семеном у свакој леји. Када се залије тек засађено семе, Мантру би
требало одрадити. Када се пресађују саднице у башту око кореновог система би
требало ставити Агнихотра ХОМА пепео. Садњу или пресађивање никада не
треба радити у току најтоплијег дела дана.
Жене током месечног периода не би требало да саде или буду близу баште.
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Храњење биљака и заливање
У ХОМА атмосфери и при примени интезивног баштованства, захтеви за
заливање постају мањи у зависности од климатских прилика и обима падавина.
Основно правило за заливање је 1.27 – 2,54 цм количине воде у седмици. Грубо,
то је 2 до 3 пута седмично заливање по 20 минута. Доследност је кључ.
Ако се залива ручно, тада треба заливати држећи канту у десној руци. Чисте
мисли, цела Мантра и срце пуно љубави су најбољи хранљиви састојци за биљку.
Прихрањивање
Храњење земљишта и прскање лишћа се препоручује сваке друге недеље.
Агнихотра Хома пепео може да се прошири на терен око биљака и на лишће да
помогне биљкама да се заштите од оштећења инсекатима.
Агнихотра биљна терапија
Да би се направио Агниготра ХОМА раствор за прихрањивање биљака потребно
је ставити две до четири кашичице измрвљене осушене кравље балеге у 4 литра
дестиловане воде и добро промешати. Раствор за прскање може бити направљен
тако што се две или четири кашичице Агнихотра ХОМА пепела дода у 4 литра
воде. Остави се да раствор стоји три дана. Процеди се кроз цедиљку као што смо
радили приликом прављења масла. Попрскати биљке како би се заштитиле од
инсеката и разних обољења.
Третмани против штеточина и болести
Када биљци оболи корен, паста може бити направљена од Агнихотра ХОМА
пепела и мало воде. Применити пасту на део корена који је оболео и заливати
биљку само и једино уз помоћ раствора Агнихиотра ХОМА пепела и воде. Биљка
ће бити врло брзо излечена.
Ако је биљка оболела тада биљку прихрањивати два пута дневно уз помоћ
Агнихотра ХОМА раствора и то непосрено пре свањавања и један сат након
заласка сунца. Буди пун љубави. Разговарај са биљкама, реци им да буду јаке и
да ће бити добро. У исто време када прихрањујеш биљке са раствором, прскај их
са раствором пепела и воде.
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