Провеждане на ритуала Агнихотра
Настоящето упътване служи за коректното провеждане на Агнихотра. Агнихотра способства за пречистване на въздуха, почвата и водите, помага да се възстанови екологичното равновесие. Освен това благоприятства хармонизирането на човешкото
тяло, душа и дух.
Провеждането на Агнихотра и приложението на получената при ритуала високо енергетизирана хома-пепел се нарича хома - терапия. Тя се базира на централната идея:
„Излекувай атмосферата и излекуваната атмосфера ще излекува теб.“

Провеждане
Медният съд се поставя върху огнеупорната подложка. Страните, не ъглите, да са
насочени към четирите посоки на света.
В малката паничка се разбъркват малко ориз и ги и се държат на разположение. Необходимото количество е два пъти
от това, което може да се вземе с три
пръста (една щипка).
Няколко малки парчета тор се намазват
с малко ги от двете страни. Как да се разположат парчетата в медния съд, решава всеки сам. Най-подходящо е едно парче
да се сложи на дъното. След това, три до пет минути преди изгрев или залез, се пали
едно тънко парче и се поставя напряко в пирамидата върху парченцето в основата и
после други върху него, едно върху друго като на решетка. Трябва да може да влиза
въздух, а отгоре да има достатъчно място за ориза.
Към момента на изгрев или залез слънце огънят трябва вече да се е разгорял
добре, тогава се рецитира мантрата и след думата суаха се слага една щипка
от ориза с ги в пламъците.

На залез мантрата:

Провеждане на ритуала
Агнихотра е лесен за изпълнение ритуал и изисква само около 10 минути. В един меден съд с форма на пирамида се пали огън от сушена кравешка тор и ги, пречистено
масло. Точно по време на изгрев и залез слънце в пламъка се добавят малко ориз и
ги и се рецитира комбинация от думи (мантра), която е точно съобразена с честотите
на вибрация по това време на деня.
Необходими принадлежности и познания
- съд за Агнихотра (меден съд с точно определена форма и размер)
- сушена кравешка тор (вафли)
- ги (пречистено масло)
- пълнозърнест ориз ( натурален ориз, цели неварени зърна) и малка паничка
- таблица с точното време на изгрев и залез слънце за съответното място
- точен часовник (дигитален, със секундарник)
- точно владеене текстовете на мантрите
- кибрит (не запалка!)
- огнеупорна подложка (например камък или тухла)
- за провеждане на закрито е необходим отдушник за дима
- за провеждане на открито евентуално параван за защита от вятър и течение,
също и за защита от любопитни погледи
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Аг - на - йе

суа - ха,

Пра - джа - па-та-йе

аг - на - йе и - дам

на ма - ма

суа - ха, пра- джа па-та-йе и дам на ма-ма

На изгрев мантрата:

Сюр - йа - йе

суа - ха,

сюр - йа - йе и - дам

Пра - джа - па-та- йе суа - ха, пра- джа па-та - йе

и

на ма - ма

дам на ма - ма

(Мантрите се рецитират според фонетичната им транскрипция, така например ū и ā са дълги
гласни. Нотите са само за помощ при разучаването и не отговарят на фактическия ритъм.)
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След еднократното рецитиране на мантрата, ритуалът е изпълнен. Не са необходими по-нататъшни
действия или пособия. Останете до огъня, прави
или седнали, до като угасне.
Препоръчва се медният съд да се остави там където е, до следващия път, защото от него продължава да се излъчва енергия. Ако е навън, да се покрие съда с камък или меден капак, за да не разнесе вятърът жар.
Преди следващия ритуал Агнихотра пепелта се
събира за съхранение в един съд от глина, стъкло или мед. Груби парчета пепел или ги, останали в пирамидата, се отстраняват
най-лесно с дървена лопатка или четка (да не се използват остри или ръбести
предмети). Пепелта от Агнихотра е особено богата на минерални вещества и заредена с енергия и може да се използва по много начини.
Видео с указания на английски за коректно изпълнение на ритуала ще намерите тук, на немски и английски. www.agnihotra-online.com > AGNIHOTRA > Agnihotra
practice

Где получить необходимые для Агнихотры предметы?
Принадлежностите за Агнихотра могат да се закупят на място в Хома Стопанството.
Ориз и Ги се намират в хранителни стоки, еко и аюрведа продукти. Изсушена кравешка тор може да съберете сами (моля преди това попитайте стопанина на животните). Указания за произвеждане на Ги и сушене на кравешка тор може да намерите на нашата интернет страница и в книгата Агнихотра. Сушена кравешка тор се
продава и в Хома Стопанството.
За да ви улесни в изучаването на мантрите, издателство Хорс Хайгл има диск с Агнихотра и Ягна мантрите. На този запис мантрите се повтарят бавно 9 пъти - идеално за учене.
За точното време за провеждане на ритуала на мястото, на което се намирате, ви
е необходима таблица с времената. Времето на изгрев и залез слънце от вестници
и календари, не е подходящо, защото се дефинира по друг начин!
Тук можете да намерите времената за провеждане на Агнихотра
Времето за Агнихотра може да получите, да бъде калкулирано, безплатно на следната страница: www.agnihotra-online.com > AGNIHOTRA > Calculating Agnihotra times
За смартфон и айфон съществуват различни Аппсове, които изчисляват времето за
Агнихотра

За да гори добре кравешката тор, трябва да бъде съхранявана на сухо и топло място.
През зимата може да държите няколко парченца в купичка върху парното. За разпалка се използва едно тънко парче, което от двете страни е намазано с ги.
Когато това парченце се разгори добре, го поставяте на пряко в медния съд и върху
него се подреждат останалите парчета. Някои хора предпочитат да подредят парчетата едно върху друго, на решето и да оставят по средата място за подпалката. И в двата случая се получава добре горящ огън.
Най-добре се получава подпалката, дори и на по-дебели парчета, ако предварително
се потопи в разтопено ги. Добре е да имате малък запас от подобни парчета.
Вместо къси кибритени клечки могат да се използват и дълги за запалване на
огъня. Внимавайте барут от кибритените клечки да не попадне в пирамидата.
Може да се ползва и тънко малко парченце дърво за подпалка или кравешка тор.
Моля, не използвайте запалка. Свещта да се изгаси, защото димът й има смущаващо действие върху дима от Агнихотра.
Навън е нужен най-вероятно параван за защита срещу вятър и течение.
Накрая още една молба. Агнихотра не е нечие изобретение, което се нуждае от
промени и подобрения, а знание, което ни е предоставено за ползване и което
по същността си е съвършено. Така че – не променяйте ритуала, моля.

Подробна информация
Това кратко въведение би трябвало да ви помогне в коректното
изпълнение на Агнихотра. В Хома Стопанството Хайлигенберг се
провеждат редовно безплатни семинари (на немски език), в които се предоставя възможност да се изучи Агнихотра, както и да се
убедите лично от успехите в селскостопански аспект и по отношение на фината енергия. Други срещи, в това число и на беседи и
семинари извън Хома Стопанството са подробно представени на
интернет страницата, така че заповядайте.
За по-изчерпателна информация препоръчваме книгата „Агнихотра -произход,
практика и приложения“ от Хорст и Бригит Хайгъл. Тя е налична в момента само на
немски език на следния адрес www.homa-hof-shop.de.

Желаем ви много радост с Агнихотра
Хома Стопанство Хайлигенберг, Център за разпространяване на Агнихотра
Дружество с нетърговска цел .Хома Терапия
Оберхазлах 6, 88633 Хайлигенбер
Телефон 0049 7552 938760
Телефон офис 0049 7552-938754
Факс 0049 7552-938756
Е-Майл: info@homa-hof-heiligenberg.de
Интернет: www.agnihotra-online.com
Фейсбук: agnihotra.homa.hof.heiligenberg

Указания за получаване на добре горящ огън и успешно провеждане
Нека някой, който със сигурност владее провеждането на ритуала, да ви покаже как
става. Най-добре е разбира се, ако успеете да посетите някой от безплатните семинари, които се провеждат в ХС или беседа.
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