Homa-Hof Heiligenberg
Agnihotra
Ozdravitev Atmosfere

Domačija Homa-Hof Heiligenberg v Nemčiji je bila
ustanovljena na iniciativo Horsta Heigla leta 1988.
Pri nas na domačiji lahko pozitivne reakcije Agnihotra rituala vidite in občutite. Na brezplačnih informativnih seminarjih se lahko naučite starodavnih
ognjenih tehnik.
Agnihotra obred – Naša Zemlja in mi potrebujemo
ta obred!
• Z Agnihotra obredom je možno očistiti atmosfero, zemljo in vodo.
• Obred pomaga, da ponovno vzpostavimo ekološko ravnovesje v naravi.
• Ognjeni obred pomaga pri ohranjanju zdravja pri
ljudeh, živalih in rastlinah.
• Ognjeni ritual Agnihotra harmonizira telo in
duha.
• Obred vzpodbuja notranjo duhovno rast.
• Življenjska energija (Prana ali Chi) se okrepita
in lahko spet harmonično tečeta.
Kot je razvidno iz GDV-posnetkov, se pri Agnihotra obredu in
po njem poveča fino-telesna
svetloba do 100% ali več. Tudi
energetične luknje, ki kažejo
na slabljenje organizma, se
ponekod zaprejo. To se zgodi
pri ljudeh, živalih in rastlinah v
enaki meri.

Kar potrebuje Zemlja

Staro znanje ponovno v uporabi
Agnihotra izhaja iz Ved
Vede spadajo med najstarejše zapise na Zemlji. Vsebujejo izvorno znanje, ki je združeno pod različnimi panogami: naravni zakoni, spiritualna vodila, znanost in
osnove etike.
HOMA-Terapija je v Vedah opisana kot procedura iz
znanstvene panoge pod okriljem bioenergije, medicine, klimatologije in agrarnih znanosti, ki vrh vsega služi spiritualnemu razvoju človeka.
Agnihotra je osnovna ognjena tehnika
(Homa ali Yagna) HOMA-Terapije.
Agnihotra je zelo enostavna pri izvajanju in traja le
nekje 10 minut. Sestavine so točno določene in v svojih lastnostih močno očiščevalne: posušeni kravji gnoj
(vsebuje penicilinu podobno snov), Ghee (očiščeno
maslo) in riž. Oblika in mere piramidalne Agnihotraposode so pri izgorevanju zelo odločilnega pomena,
kakor tudi surovina iz katere je Agnihotra-posoda izdelana, v našem primeru baker – ker ima baker lastnost
prevodnika energije in bakterijo-statične lastnosti.
Agnihotra ognjeni ritual
se izvaja ob sončnem
vzhodu in zahodu. V tem
času se na vsak posamezen kraj izlije ogromen
val fino telesne energije. V trenutku sončnega
vzhoda in zahoda zapojemo nekaj zlogov mantre, ki so točno usklajeni z
vzhodom in zahodom sonca. Tako nastanejo zdravilne
energije, ki se razširijo v atmosfero in ki ostanejo tudi
v pepelu obreda.
Agnihotra deluje po sistemu resonance:
„Ozdravi atmosfero
in ozdravljena atmosfera bo ozdravila tebe“
več na nasledni strani 2

Domačija Homa-Hof
Vrt poln zdravja

5 poti
Mir in harmonija za vse

Društvo za HOMA-terapijo
Naše želje

Na domačiji Homa-Hof pridelujemo sadje in zelenjavo ter zelišča na površini večih hektarjev. Obdelava
zemlje, pridobivanje semen, sadje in zelenjave je
osnovano kot biološko kmetovanje. Zemlja, semena
in rastoč pridelek dodatno obdelujemo z visoko energetičnim in s hranili bogatim Agnihotra-pepelom.

Bistvo Ved je bilo združeno v 5 smernic, ki jih lahko
vidimo kot večne zakonitosti za srečno medsebojno
delovanje vseh na Zemlji. 5 poti iz Ved bi naj bili povezovalni členi za vse, namenjeni medsebojnemu povezovanju med različnimi kulturami, ljudstvi, religijami,
izpovedmi in socialnimi sloji.

Društvo za Homa terapijo „Verein für Homa-Therapie
e.V.“ je bilo ustanovljeno za lažjo organizacijo in financiranje Domačije Homa-Hofiz. Društvo ima registrirano obče koristno, neprofitno dejavnost za varovanje
okolja. Vsi člani društva opravljajo vse dejavnosti prostovoljno.

V atmosferi, ki je očiščena z ognjenim Agnihotra obredom lahko narava ponovno pridobi svoje ekološko
ravnovesje v katerem lahko človek, živali in rastline
ponovno najdejo medsebojno harmonijo.
Znanstvene študije dokazujejo, da s pomočjo Agnihotra obreda lahko znatno zmanjšamo zastrupljenost
okolja, patogene bakterije tudi preko 90%.
Na domačiji Homa-Hof si želimoi
☼ učinkovito in aktivno okoljevarstvo
☼ izvor dobrih in energije polnih živil
Zlasti na gomoljni
zelenjavi lahko opazimo kašen vpliv ima
Agnihotra obred na
celično vodo. Struktura vode je izražena in
harmonična in kaže
na višjo organiziranost kristalov polno
moči in energije.

☼ vsem dati možnost, da doživijo ugodno delovanje Agnihotra obreda na telo in dušo
☼ podpirati znanstvene raziskave na področju Agnihotra
terapije in obredja
☼ deliti znanje s tistimi, ki
želijo sebi, drugim in našemu
Planetu pomagati

Knjiga: Osnova za Agnihotra obred (le v nemškem jeziku) „Agnihotra – izvor, praksa in
uporaba“. Avtor: Horst in Birgitt Heigl
Knjige o Agnigotra terapiji, obredih, mantrah in še čem s tem povezano najdete na
strani založbe Horst Heigl, 88633 Heiligenberg, Nemčija, www.heigl-verlag.de

Daan

Tapa

Nesebično delimo z
Vaje za samodisciplino,
drugimi, zato da vzpoda svoje slabosti sprestavimo ravnovesje med
menimo v prednosti,
dajanjem in sprejemazato da dosežemo
njem ter preidesvoj cilj.
mo v stanje
Yagna
konstantne
Ognjeni rituali za očisprostitve.
ščenje atmosfere, vode,
zemlje za regeneracijo
človeka, živali in rastlin.

Swadhyaya

Karma

Pravilno
nesebično
delovanje nam
obrodi dobro usodo;
kar seješ, to žanješ.

Raziskovanje
samega sebe
(„Kdo sem?“) za
samo-odgovorno
življenje samo-spoznanje.

Več informacij o Vedah, Homa (Yagna) terapiji, Agnihotra obredih in več o 5 poteh iz Ved, kakor tudi časopis „Agnihotra Aktuell“ najdete na naši spletni
strani.
Društvo za Homa terapijo
Verein für Homa-Therapie e.V.
Oberhaslach 6, 88633 Heiligenberg,
Nemčija
Info-Telefon: 0049 7552/938760
Shop-Telefon: 0049 7552/938754
Internet: info@homa-hof-heiligenberg.de
www.agnihotra-online.com
Facebook: agnihotra.homa.hof.heiligenberg

Naš glavni cilj je raziskovanje vplivov vedskih
ognjenih tehnik (Homa )
in širjenje le-teh.
Redno prirejamo brezplačne Info-seminarje.
Vsi aktualni termini so
objavljeni na naši spletni strani.

Ognjeni obred Agnihotra je
obširno teoretično in praktično obrazložen.

Domačija Homa-Hof v Heiligenbergu v Nemčiji je paradni primer, ki živi od prostovoljnega dela, podpornikov, prispevkov dobrotnikov in donacij. Hvaležni smo
za vsako pomoč, ki nam omogoča, da lahko Agnihotra bolje širimo.
Vabimo vas,
da pomagate,
se učite, zbirate in izmenjujete izkušnje
in se napolnite z novo energijo … Veseli- Naša vsakoletna srečanja služijo zlasti
izmenjavi izkušenj.
mo se vas.

Podatki za prispevke in donacije:
Verein für Homa-Therapie e.V.
Sparkasse Salem-Heiligenberg BLZ 690 517 25
Kontonr. 20 42 356
IBAN: DE39690517250002042356
SWIFT: SOLADES1SAL

