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,,Co se týká ohně v Homa terapii, tak jsem měl příležitost vyhodnotit
léčení jednoho psa na předměstí New Columbus v Bogotě. Pes trpěl
vážnou infekcí ucha a z ucha byl již cítit zápach. Ačkoliv pes patřil
jednomu veterináři, tak nebyl schopen psa vyléčit a to ani s
antibiotiky. Navštívili jsme ho a naučil ho, jak se provádí Agnihotra
oheň. Pak jsme připravili mast s popelem, ghí (z přepuštěného
nesoleného másla) a rostlinným extraktem s názvem ,,Sangre de
Grado“. Aplikovali jsme to na ucho nemocného psa. Následující den
bylo ucho již suché, nehnisalo a bylo již vyléčené. Byl to velmi
krátký a závažný případ, který ukázal, že Agnihotra popel má velkou
léčivou sílu.
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V Kostarice znám také jednu paní, která provádí Homa oheň. Je manželkou jednoho producenta v
televizi, který se jmenuje Zully Hoffman. Denně praktikovala Agnihotru a používala popel. Popsala
nám případ pacienta s rakovinou, který se uzdravil a případ dalšího pacienta, který si nádor na
mozku vyléčil pomocí popela z Agnihotry. Také popsala případy lidí, kteří praktikují Agnihotru a
popel dali jednomu člověku, který trpěl na AIDS. Tato osoba také prováděla urinoterapii a uzdravila
se. Lidé, kteří bez jakéhokoliv důvodu trpěli různými druhy vyrážek na kůži až po nejzávažnější
rány, se uzdravili mastí z Agnihotra popela. Také jsme byli informováni o lidech s žaludečními a
dvanáctníkovými vředy, kteří po použití Agnihotra popela dosáhli velmi významného zlepšení. Tato
paní, která denně praktikuje Homa oheň, rozdala Agnihotra popel těm lidem, kteří se s ní podělili o
tyto různé případy.
Chci udělat další svědectví o práci, kterou udělala Agnihotra v blízkosti hlavního města v okrsku
Tunja, v Columbusu. Není to od Bogoty daleko. Jeden majitel půdy a farmář v této oblasti, měl
některé velmi vážné problémy. Jeho pastviny, takříkajíc ,,umíraly“, byly něčím napadené. Jednalo
se o černé mušky, které pastviny zlikvidovaly. Tento pán měl mnoho dobytka a směřoval ke krachu.
Předtím než upadl do dluhů, tak prodal většinu svého stáda dojnic. Jedna přítelkyně mu řekla, že
tady je potřeba Agnihotra oheň. Dojeli jsme na tuto farmu majitele a jeho rodinu jsme naučili, jak se
tyto ohně provádí. Zůstali jsme tam na dva dny a udělali jsme oheň na pastvině, kde trávu tato
pohroma doslova vypálila. Takže se naučili praktikovat Homa ohně a prováděli je během dalších
dvou měsíců. Když se pastviny obnovily, tak to bylo velké překvapení. Majitel se ekonomicky
zotavil a vyhnul se bankrotu. Byl ochoten prodat svou půdu za minimální cenu, takže by ji
prakticky daroval. To co se stalo, bylo něco mimořádného, byl to skoro zázrak. Stalo se to v oblasti
180 km od Bogoty, v městě zvaném Columbus.“
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