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"V naší čajové zahradě jsme měli několik typů infekcí, včetně různých druhů škůdců až po houbové
bakterie. Když se čajové keře prořezaly až na kořeny,
škůdci napadli nové vyrůstající listy. Ty se zkroutily a
ztratili jsme tak mnoho dobrých listů.
Od té doby, co jsme začali dělat Homa terapii a aplikovat
Biosol, který je vyrobený z Agnihotra popela, jsou naše
čajové listy bez infekce. Kvůli škůdcům nebo chorobám
jsme nepřišli o žádnou úrodu. Nedávno jsme naše keře
prořezávali a nebyly vůbec napadené. Nové listy jsou
zelené a svěží. Všechny čajové listy mají zdravý lesk
(záře). Listy zůstávají čerstvé i hodiny po utržení. Kvalita
listů se velmi zlepšila!
Naše stříbrné duby, které čajovníkům poskytují stín, se v posledních dvou letech téměř
zdvojnásobily (jejich obvod). Přitahují spousty obchodníků s dřevem, kteří se na ně vyptávají, což
je velmi zábavné. Každého překvapilo, že naše stříbrné duby také začaly kvést! Zdá se, že nikdo
předtím takové květy neviděl! Jsou to všechno velmi povzbudivé změny.
Náš zelený čajový likér
Také jsme začali ručně vyrábět zelený čajový likér
(extrakt ze zeleného čaje, který neobsahuje alkohol), z
keřů z naší zahrady. Pro všechny, kteří tento likér
ochutnali, je to extra třída. Tento zlatavě zelený likér
získáváme bez jakékoli hořké chuti. Je dobré ho užívat
nejlépe bez cukru, medu nebo podobných sladidel.
Jedná se o vysoce náročný způsob výroby čaje. Kromě
toho je obohacený bylinkami, které rostou na Homa
farmě. Naše zdraví se zlepšilo a žijeme v míru a
spokojenosti.

Květinová zahrada
Máme také květinovou zahradu, kde pěstujeme několik druhů rostlin. Používáme Agnihotra popel a
Homa terapii, proto jsou barvy květin hlubší a jasnější. Přitahují rovněž mnoho druhů ptáků a
motýlů. Zdá se, že počet ptáků v naší zahradě a jejich rozmanitost stoupá každý den.
Rovněž jsme náhodou zjistili, že chřadnoucí rostliny se oživí tím, pokud se zalijí vodou s Agnihotra
popelem. V současné době, kdykoli děláme nové řízky na výsadbu, tak je na několik hodin
namočíme do vody s Agnihotra popelem a pak je zasadíme. Nové listy rostou rychleji a snadněji
vytváří kořeny.
Naše okrasné stromy začaly kvést již v prvním roce
a mnoho lidí, včetně našich pracovníků, to
překvapilo.
Byl tady ještě jeden strom, jehož jméno nevíme. Z
malého řízku za rok vyrostl do výšky zhruba 3,5
metru a vytvořil korunu plnou květů (viz foto). Další
řízek jsme zasadili do květináče a pak jsme ho
přinesli sestře mé ženy, která žije asi 8 km od našeho
domu. Na konci roku vyrostl na zhruba 0,5 metru a
neměl žádné květy.
Také jsme si všimli, že se na celé zahradě zvětšilo zadržování vody. Dokonce i když jsou silné
deště, tak voda neodtéká pryč a nemáme žádnou erozi půdy.
Rostliny reagují na Homa terapii
Víc než cokoli jiného, je nejvýraznějším rysem naší čajové zahrady ohromný pocit štěstí. Jako
kdyby se nás rostliny snažily oslovit a říkaly nám, jak jsou šťastné."
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