Хома Стопанство Хайлигенберг
Агнихотра
Изцеление за атмосферата
Хома Стопанството в Хайлигенберг е основано
1988 година по инициатива на Хорст Хайгл. Тук могат да се видят и съпреживеят на практика положителните ефекти от Агнихотра, както и в безплатни
информационни семинари да се изучи техниката.
Агнихотра – ние и Земята имаме нужда от нея!
• С Агнихотра се постига пречистване на атмосферата, почвата и водата.
• Агнихотра помага да се възстанови екологичното равновесие.
• Подпомага за поддържане здравето на хора,
животни и растения.
• Хармонизира тяло, дух и душа.
• Облагодетелства личното духовно развитие.
• Усилена бива жизнената енергия, (Прана или
Чи наречена), която тече отново хармонично.
Както се вижда на снимките на биоенергийното поле,
след агнихотра нивото на
фината енергия се повишава до 100 %. Дупки в
енергийното поле, които са
следствие от отслабване на
организма, биват затворени. Това се случва както при
хора, така и при животни и
растения.

Това, от което Земята се нуждае

Древно знание възродено на ново
Агнихотра идва от Ведите
Ведите се числят към най-старите ръкописи в историята на човечеството. Те съдържат изконни знания,
обединяващи природни закони, спиритични закономерности, наука и етични принципи.
Хома терапията е описана във Ведите като метод,
смесица от науките за биоенергетика, медицина,
климатология и селско стопанство и служи освен
това за спиритуалното развитие на човек.
Агнихотра е основната техника с огън
(хома или ягна) на хома терапията.
Агнихотра е лесна за изпълнение и трае около 10
минути. Необходимите материали са точно определени и всяко едно от тях е със силно чистещо действие: кравешка тор (съдържа вещество подобно на
пеницилин), ги (пречистено масло) и ориз. Формата
и размерът на пирамидовидната купичка за Агнихотра играят също огромна роля при изгарянето, както
и материалът мед, който има свойствата на енергиен проводник и е антибактериален.
Агнихотра се провежда по време на изгрев
и залез слънце, време,
през което върху съответното място се излива огромно количество
фина енергия.
По време на ритуала биват рецитирани кратки мантри, които са точно определени за изгрев и залез.
Така се появават, въчникват изцеляващи енергии,
които биват проводени в атмосферата и се намират
и в пепелта, която остава след това.
Агнихотра действа по закона за резонанса:
„Излекувай атмосферата и тя ще излекува теб.“
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Хома Стопанството
райска градина на здравето

Пътят на петте добродетели за
мир и хармония за всички

Дружество за хома – терапия
Цели

На площ от 80 ооо м. отглеждаме зеленчук, плодове и билки. Почвата, семената и зреещите плодове се третират допълнително с високо енергийната
и богата на хранителни вещества агнихотра пепел.

Есенцията на Ведите бива обобщена в 5 основни
линии, които могат да бъдат погледнати като вечната закономерност за един щастлив съвместен
живот на Земята. Те обогатяват и свръзват всички
култури, раси, религии, вероизповедания и социални класи.

С цел организация и финансиране на хома стопанството беше основано дружеството за хома терапия, което е признато за дружество с нестопанска
цел. Членовете на дружеството работят в хома стопанството на доброволни начала в свободното си
време.
Нашата основна цел
е да изследваме въздействието на техниките
с огън, познати от Ведите и да предадем нашия
опит.
През цялата година се
състоят безплатни информационни семина- Агнихотра бива теоретичери. Актуален план на ин- ски и практически обяснена.
тернет страницата.
Хома стопанството е един вид показно стопанство,
което съществува преди всичко благодарение на
доброволния труд и подкрепа чрез членове на дружеството и дарения. Ние сме благодарни за всяка
помощ, която допринася за разпространението на
агнихотра. Ето защо ви каним най-сърдечно да ни
подкрепите, да учим заедно, да трупаме заедно
опит и да го споделяме един с друг, да се заредим с
енергия… Радваме сe да ни посетите.

В атмосферата, пречистена от агнихотра, природата може да си възвърне екологичния баланс, така
че хората, животните и растенията да са в хармонично единство и обмен един с друг.
Научните изследвания показват, че след агнихотра
токсините в околната среда са значително намалени, патогенни микроби дори до около 90 %.

Особено при коренните зеленчуци се
вижда, какво е влияниеъо на Agnihotra
върху структурата на
клетъчната водата:
структурата е силно
изразена и хармонична и показва, че
е създаден по-висок
порядък, пълен със
сила и енергия.

Нашите цели в Хома Стопанството
☼ ефективна и активна защита на околната среда
☼ източник за добра, високоенергийна храна
☼ да се даде възможност на
всички, да изпитат хармонизиращия ефект на агнихотра
върху тялото, душата и духа
☼ подкрепяме научни анализи с ефекта от агнихотра
☼ да споделим това знание
с всички, които искат да помогнат на себе си, другите и
земята

Наръчник по Агнихотра - книгата на Хорст и
Биргид Хайгл
Агнихотра – произход, практикуване и
приложения, както и други книги, свързани с агнихотра, могат да се намерят на
следния адрес Verlag Horst Heigl, 88633
Heiligenberg, www.heigl-verlag.de
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Допълнителна информация за Ведите, ритуали с
огън и мантра, агнихотра и пътят на петте добродетели, както и списанието „Agnihotra Aktuell“ ще
намерите на нашата интернет страница.
Дружество за хома-терапия
Oberhaslach 6, D - 88633 Heiligenberg
Телефон за информация: 0049 7552/938760
Телефон на магазина в хома стопанството:
0049 7552/938754
Интернет: info@homa-hof-heiligenberg.de
www.agnihotra-online.com
Фейсбук: agnihotra.homa.hof.heiligenberg

Нашите годишни срещи през
лятото имат за
цел обмяна на
опит.

Сметка за дарения
Verein für Homa-Therapie e.V.
Sparkasse Salem-Heiligenberg BLZ 690 517 25
Kontonr. 20 42 356
IBAN: DE39690517250002042356
SWIFT: SOLADES1SAL

