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Mám 2 dcery. Mladší třináctiletou dceru a sedmnáctiletou, která studuje medicínu. Jmenují se Sofia a 
Sara a rovněž mají dvě štěňata. Nedávno jsme s jedním ze štěňat prodělali určitou zkušenost. Jedno ze 
štěňat jsme dali očkovat. Tu noc jsme všichni spali klidně. Následující den se štěně nemohlo hýbat, 
plazilo se pouze s pomocí předních pacek. Na zadní nemohlo vůbec. Když jsme viděli takovou reakci, 
nevěděli jsme, co udělat. Moje dcera začala chodit do školy a štěně mi zůstalo v péči. Pomyslela jsem 
si: Bože, co mám dělat? Po poledni, přesně ve 12:55 jsem natočila video, abych kritickou situaci s 
malým pejskem zaznamenala.

Pak jsem šla k veterináři, který pejskovi aplikoval očkovací
vakcínu. Řekl, že štěně má nějaké poškození, které souvisí s
jeho nervovým systémem. Dále, že ho musíme stabilizovat,
jeho stav změnit a dát mu léky. Poté jsem měla štěně vzít do
nemocnice na ultrazvuk a zjistit, zda nějaké orgány
neatrofovaly.

Když jsem to všechno slyšela, připadalo mi to velmi složité. Na
léčbu jsem neměla žádné peníze. Zavolala jsem tedy příteli,
který je také veterinář. Pode něj bylo velmi pravděpodobné, že
se vakcína vstříkla do šlachy.
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Nejprve jsem nevěděla, co mám dělat. Okamžitě mě něco
osvítilo – Homa terapie! Klidně jsem pejska vzala domů a
připravila mu velkou misku s Agnihotra popelem. Štěně se
napilo; napilo se celkem hodně. Zdálo se, že tu vodu miluje.
Byl to Boží zázrak, protože odpoledne ve 14:18 jsem nahrála
další video. Štěně si na něm už hraje a skáká s druhým psem. Byli jsme tak šťastní.

Ten samý den, jen o něco později, jsem se nožem řízla velmi hluboko do palce levé ruky. Okamžitě 
jsem aplikovala Agnihotra popel do rány a krvácení se okamžitě zastavilo. Odpoledne už byla rána 
uzdravená. Je to super snadné. 



Homa terapie v mém životě způsobila zázraky a jsem velmi šťastná. Na citové úrovni se cítím velmi 
stabilní. Být svobodná matka, to vyžaduje hodně. Existuje mnoho různých rolí – fungovat jako matka, 
pracovat, vychovávat, starat se o kariéru, práce na dobu určitou, atd. Nemám jistotu stálého zaměstnání 
a je to generátor neustálého stresu.

V prosinci mě pozval přítel, abych zažila Homa terapii v centru BoticaSol. Uvědomila jsem si, že je to 
léčebný prostor, který jsem potřebovala. Mantry mi připadaly velmi povědomé. Oheň mi připomněl 
šťastné zážitky z dětství u babičky na venkově, kde také hořel oheň. Dojila jsem tam krávy a zápach 
kravského hnoje se mi opravdu líbil. Velmi mě přitahuje všechno, co souvisí s Homa terapií. Všechno 
mi připadá velmi blízké.

Veškeré zkušenosti, cvičení a techniky, které jsem našla v BoticaSol prostřednictvím Homa terapie, v 
mém životě vyvolaly neuvěřitelnou změnu a transformaci. Jsem velmi vděčná a zejména paní Doritě z 
BoticaSol za to, že tento prostor otevřela. Přijali mě s velkým objetím. Cítím se tady jako doma a ráda 
se dobrovolně účastním Homa terapie, protože na to mám čas a touhu. S Homa terapií se cítím velmi 
šťastná.
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