O veche cunoaștere aplicată din nou.

Ferma Homa-Hof Heiligenberg
Agnihotra
Vindecarea atmosferei

Ferma Homa-Hof Heiligenberg a fost fondată în 1988 din inițiativa lui Horst Heigl. Se pot
vedea și trăi aici efectul pozitiv ale Agnihotrei și această ceremonie antică a focului poate fi învățată gratis cu ocazia evenimentelor
informaționale.
Agnihotra – noi și Pământul nostru, au nevoie
de ea!
•

Cu Agnihotra este posibilă curățirea atmosferei, a solului și a apei.

•

Ajută la restabilirea echilibrului ecologic.

•

Contribuie la sănătatea omului, animalelor
și a plantelor.

•

Armonizează corpul, sufletul și mintea.

•
•

Promovează propria creștere spirituală.
Energia vitală (Prana, Qiul) se întărește și
poate circula din nou armonic.
Așa cum se poate observa
pe fotografiile Kirilian, se
mărește emanația subtilă
în urma aplicării Agnihotrei
cu până peste 100%. Goluri, care denotă slăbiri ale
organismului se închid în
mare măsură. Aceasta se
întâmplă atât la om cât și
la animale și plante.

Ce îi trebuie Pământului

Agnihotra își are originea în Vede.

Vedele sunt unele din cele mai vechi scrieri de pe
Pământ. Ele conțin cunoștințe primordiale, care
unesc legi ale Naturii, cu reguli spirituale, știință
si bazele eticii.
Terapia – Homa este descrisă în Vede ca o procedură din științele bioenergetice, medicină, climatologie si agricultură și servește și dezvoltării
spirituale a omului.

Agnihotra este tehnica de baza a ceremoniei focului
(Homa respectiv Yagna) în terapia HOMA.
Agnihotra este ușor de realizat și durează aproximativ 10 minute. Ingredientele sunt exact stabilite și proprietățile lor au efecte deosebite de
curățare: baligă de vacă (conține o substanță
asemănătoare penicilinei), gee (unt fiert) și orez.
Forma și dimensiunile vasului piramidal, pentru
focul Agnihotra joacă un rol hotărâtor în procesul de ardere, la fel și cuprul ca material, care
are proprietăți bacteriostatice și de conducere a
energiei.
Agnihotra se realizează la răsăritul și apusul Soarelui. În aceste
momente ia naștere
un flux imens de energie subtilă, specifică
pentru acel loc. Se vor
cânta câteva silabe
(Mantre), care sunt corelate exact cu fenomenul de răsărit si apus al
Soarelui. Așa iau naștere energii vindecătoare,
care se răspândesc în atmosferă și sunt conținute
și în cenușa rezultată.
Agnihotra acționează pe principiul rezonanței:

”Vindecă atmosfera,
iar atmosfera vindecată, te vindecă pe tine”
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Ferma Homa-Hof

Asociația pentru terapia Homa

O grădină plina de sănătate
Pe o suprafața de mai multe hectare, creștem
legume, fructe și ierburi la Homa-Hof. Solul,
semințele și fructele în perioada de coacere,
pe lângă agricultura biologică, sunt tratate cu
cenușă Agnihotra bogată în energie și bogată în
nutrienți.
In atmosfera curățată prin Agnihotra, natura își
recapătă echilibrul ecologic și omul, animalele
si plantele devin armonioase în ele însele si în
interacțiunea lor cu mediul.
Studii științifice arată că, prin aplicarea ceremoniei focului Agnihotra, se reduc substanțial toxinele din mediu, iar bacteriile patogene se reduc
până la 90%.
Noi am dori, ca la ferma Homa-Hof:

☼ să protejăm activ mediul
☼ să creăm o sursă de energie benefică și bogată energetic pentru hrană
Acțiune Agnihotrei ☼ să oferim tuturor posibiasupra apei din ce- litatea, de a experimenta
lula, se poate arata acțiunea armonizantă a Agnihotrei asupra corpului, suîndeosebi la rădăcinoase: structura fletului și a spiritului
țesutului rădăcinii
☼ să sprijinim cercetările
este pronunțată și științifice legate de Agnihoarmonioasă și ara- tra
tă, că ia naștere o
☼ să împărtășim tuturor
ordine superioară
cunoașterea, celor care vor
plină de putere și
să se ajute pe ei înșiși, pe
energie.
alții și Pământul
Literatura care stă la baza ceremoniei
focului Agnihotra este „Agnihotra - Ursprung, Praxis und Anwendungen” („Agnihotra – origine, practica și aplicații” în limba germană) - de Horst si Birgitt
Heigl. Precum și o serie de cărți cu privire la informații legate de Agnihotra se
găsesc la Editura Horst Heigl, 88633 Heiligenberg,
www.heigl-verlag.de (cărțile sunt in limba germană)

Aspirațiile noastre

Calea celor cinci cărări

Pace și armonie pentru toți
Esența VEDELOR a fost comasată în 5 Reguli, care
pot fi privite ca legi veșnice pentru o conviețuire
fericită pe Pământ. Ele sunt o îmbogățire (spirituală) și o verigă pentru toate culturile, popoarele, religiile, confesiunile si păturile sociale.

Tapa

Daan

Exerciții de autodisA împarți in mod alciplinare, pentru
truist cu alții, pentru
a transforma
a crea un echilibru
slăbiciunile în
între a primi și
putere și pena da și a reYajnya
tru a atinge
aliza neatațelul propus
șarea
Tehnici de ceremonia focului pentru
curățirea atmosferei, a
apelor, a Pământului și
regenerarea omului,
Swadhyaya
Karma
a animalelor și a
plantelor.
Descoperirea
O acțiune
propriului sine
altruistă dreaptă
(”Cine sunt eu?”),
ne aduce un destin
pentru o viată
bun, pentru că ceea
responsabilă și
ce semănăm, acea
autocunoaștere
recoltăm

Mai multe informații despre Vede, legate de
Homa (Yagna) si cele 5 Reguli precum si a revistei ”Agnihotra Aktuell” le puteți accesa pe pagina
noastră de internet.
Asociatia pentru terapia Homa e.V.
Oberhaslach 6, 88633 Heiligenberg, Germania
Info-Telefon: 00497552/938760
Shop-Telefon: 00497552/938754
Internet: info@agnihotra-online.com
www.agnihotra-online.com
Facebook: agnihotra.homa.hof.heiligenberg

Pentru organizarea și finanțarea fermei HomaHof a fost înființată „Asociația pentru terapia
Homa eV“, care este recunoscută în domeniul
protecției mediului, ca o organizație non-profit.
Membrii gestionează ferma în mod voluntar, în
timpul liber.
Scopul nostru principal
este de a cerceta și de a
comunica efectele tehnicilor Vedice ale ceremoniei focului (Homa).
Organizăm regulat evenimente gratuite de informare. Datele actuale
pot fi găsite pe pagina Agnihotra este explicată
în detaliu atât teoretic,
noastră de internet.
cât și practic.

Homa-Hof este un obiect-pilot, care este în principal sprijinit prin asistență voluntară, sprijin din
partea membrilor susținători și a donațiilor. Suntem recunoscători pentru orice ajutor, deoarece ajută la răspândirea mai buna a Agnihotrei.
Vă invităm să ajutați, să învățați, să câștigați
experiență și
să faceți
schimb de
experiența, să
vă încărcați ...
Ne bucurăm
să vă întâlnim!

Întâlnirile noastre anuale de vară,
servesc îndeosebi, schimbului de
experiență.

Cont bancar de donații:
Verein für Homa-Therapie e.V.
Sparkasse Salem-Heiligenberg BLZ 690 517 25
Nr de cont. 20 42 356
IBAN: DE39690517250002042356
SWIFT: SOLADES1SAL

