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,,Je mi 46 let. Když jsem se vrátila domů po mém prvním setkání s Agnihotrou, z mého oka se uvolnilo 
něco lepkavého. Podívala jsem se na sebe do zrcadla a zjistila jsem, že větší část výrůstku na oku 
(p  terygium  ) zmizela. Byl to zázrak. Stalo se to po první
Agnihotře. Zbývá ho jen trochu.

Ilustrační obrázek: pterygium v oku

Poznámka: Agnihotra se praktikuje bez očekávání nebo přání.
Její účinek se často projeví až po delším období. Není to tak,
že se při každé Agnihotře ,,musí něco stát“. Léčebný proces,
který se spustí hned při první Agnihotře, je proto výjimečný.

Agnihotra je pro nás kouzelná, dobrá a tak krásná, že jsme se
rozhodli ji praktikovat při východu a západu slunce. Neustále
jsem svému manželovi říkala: „Lásko, vezmi si Agnihotra popel“. Trpěl totiž rýmou. Po několika 
dnech, když si uvědomila že nemá žádné další problémy, jsem začala popel sama vyhledávat. Trpěl 
rýmou více než 20 let a za méně než 3 týdny to bylo pryč.

V domě také panuje větší harmonie. Sama na sobě jsem si všimla psychologické 
změny. Od dětství jsem hodně trpěla. Můj otec byl alkoholik a sukničkář. Kvůli 
jiné ženě opustil mojí matku se 6 dětmi.

Když se to stalo, dala nám matka nějaký jed, abychom to všechno ukončili. Jedna
žena vešla do domu a zachránila nás. Kvůli naší finanční situaci byla moje matka
velmi nervózní a ustaraná. Takže jsem byla psychicky velmi rozrušená, ačkoli 
jsem hledala pomoc a zkusila mnoho terapií, včetně jógy. Nyní jsem v mém srdci
našla mír a v mé mysli světlo. To se stalo během Agnihotra ohně. Koneckonců, 
pořád mám stejný domov, stejného manžela, stejnou situaci, ale nebyla jsem 
vděčná a plná míru. Teď se cítím velmi šťastná. Mám všechno; mám své tělo, 
zdraví, svého manžela, můj dům atd. A jsem velmi vděčná. Je to stav radosti. 
Dříve jsem byla velmi depresivní. 

Další účinek Homa ohně je takový, že zlepšil vztah s mým manželem. Nyní jsme si velmi blízko a plní 
harmonie. Zapomněli jsme na mnoho rozdílů, které jsme měli. Náš vztah je velmi, velmi harmonický; 
je milující a pozorný.“

Zdroj: http://homahealth.com/category/pterygium/ 
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