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Marco Brutschin (na fotografii vpravo a jeho přítel a farmář Komla z Toga v západní Africe) sdílí
své zkušenosti:
,,Jeden můj přítel a zemědělec z farmy Komla z
vesnice Yépévié, Kpalime v Togu se mnou sdílel
své zážitky. Řekl, že po té, co začal praktikovat
Agnihotru a to navzdory současnému suchu na
jeho farmě hodně pršelo. V okolních oblastech
ale nepršelo.
Také mu velmi pomohla s jeho zdravím. Požádal
jsem ho, aby napsal něco o svých zkušenostech s
Agnihotrou pro Homa Newsletter (internetový
zpravodaj) a zde jsou výňatky z jeho dopisu:
,,V roce 2011 jsme začali pracovat na místě, kde
je nyní naše farma. Půda je velmi chudá. Koupili
jsme ji, protože jsme u řeky nedokázali nalézt
lepší místo. Praktikujeme a uplatňujeme veškeré naše znalosti ekologického zemědělství. Vždy
jsme se snažili tuto mrtvou půdu zúrodnit.
Když se v lednu objevil Marco Brutschin z Německa, naučil nás používat biodynamické
zemědělství. Rovněž nás naučil ohňovou techniku Agnihotra.
Řekl, že Agnihotra by mimo jiné mohla přispět k revitalizaci půdy. Jsem hledající a vyučování od
Marcuse jsem bral vážně. V březnu, s příchodem prvních dešťů, jsem viděl neobvyklý jev:
Na celé farmě se objevily malé houfy hmyzu. Konzultoval jsem to s dalšími zemědělci, protože
jsem nevěděl, co to znamená. Jeden z nich mi řekl, že tento hmyz se nachází pouze na velmi úrodné
půdě na horách a v lesích. Připadalo mu zvláštní, že se objevil v tak neúrodné půdě. Během pěti let
je to poprvé, co jsem ho tady viděl. Myslím si, že v jeho výskytu hrály Homa ohně důležitou roli.

Praktikování Agnihotry mi pomohlo ještě s dalším problémem. Od roku 2014 jsem měl často sen o
vlastní smrti. Protože jsem měl mnohokrát varovné sny, začalo mě to psychicky narušovat.
Ještě před tím, než Marco odjel z Toga, udělal na naší farmě Agnihotru po které následovala
meditace. Nechal nám tady všechny pomůcky, abychom v této praxi mohli pokračovat. Začal jsem
dělat Agnihotru a meditaci, ne ale každý den. Za méně než týden jsem si všiml, že nemám žádné
rušivé a špatné sny. Tak to pokračuje až dodnes."

Foto: Komla na farmě ,,Gavisa“.
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