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,,Je mi 61 let. Minulé léto jsem začala praktikovat
léčebný oheň na Homa farmě Shreedham v
Algodonales ve Španělsku. Farmu jsem navštívila s
přítelkyní. Byl to klíčový okamžik mého života,
protože jsem měla velmi těžké období. Rozhodla
jsem se jet na pár dní na jih. Christa mi vysvětlila jak
fungují Homa ohně a prováděli jsme Agnihotru.
Následující den jsem si všimla, že mé problémy a
můj postoj k nim jsou jiné. Cítila jsem se v pohodě.
Vrátila jsem se domů do San Sebastian s pyramidou a
pokračovala jsem v praxi Homa ohňů. Můj život se
změnil.
Můj vztah se zachránil. Nyní oba společně provádíme
Agnihotru. Ekonomická situace se také změnila. To
co dřív neprodalo, se nyní prodává.
Agnihotra je něco, co tě pozitivně aktivuje. Není to jako výra v loterii, ale pozitivně tě to
transformuje.
Teď je moje vášeň Agnihotra. Požádala jsem Christu a Ricarda, aby přijeli do San Sebastian a šířili
tuto metodu dál. Lidé, kteří provádějí Agnihotru, mají radost. Chceme to posunout o něco dál. Měla
jsem nápad založit Homa farmu, což je nádherné místo. Zvu vás na návštěvu, aby jste zažili tuto
energii, která nikde jinde není. Je to jako ráj.
Pokud někdo změní postoj k životu, změní se všechno. Pokud máte na mysli i jiné věci, okolní
prostředí se také změní. Praktikuji také Reiki a jógu, ale Agnihotra má sílu, která vás pohltí a
prověří. Musíte prostě získat pyramidu a udělat to; je to úžasné. Děti jsou také rády, když sedí v
řadě před ohněm. Je to pěkná praxe a je to trochu božská meditace. Mám mnohem víc energie než
předtím. Dělám věci jinak a mám na všechno čas. Vstávám ráno 6 a už nemám žádný problém se
spaním. Před tím byl můj nervový systém extrémně poškozený.

Můj manžel na takové věci nevěřil, ale teď se změnil a je šťastný. Chtěla jsem tím říct, že se mohou
přihodit různé věci, ale vy se při tom můžete cítit dobře. I když to zní zvláštně, je to pravda. Tento
proces může provádět každý a nesetkala jsem se s nikým, kdo ho praktikoval a necítil pozitivní
změnu.
Další zkušenost mám s mojí dcerou, která se zúčastnila Agnihotry a vzala si Agnihotra popel. Měla
ve svém hrdle bulku (nádor, chuchvalec). Všichni lékaři říkali, že musí jít na operaci. Moje dcera
neustále opakovala ,,obtěžuje mě to, mě to obtěžuje." Řekla jsem jí, ať si dělá to co chce, ale ať
určitě přijde na prezentaci Homy s Christem a Ricardem a vzala si Agnihotra popel. Nejprve šla na
večeři se svým přítelem. Protože něco snědla, začala kašlat a tu bulku dostala ven. Na Agnihotře
byla i před tím, ale tentokrát polykala popel přímo.“
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