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Mít v domě samostatnou místnost na Homy, to je sen mnoha agnihotristů. Je to místo k odpočinku,
relaxace, míru a doplnění životní energie. Čím déle se Homa ohně v takové místnosti provádí, tím více
se zaplňuje vysokými vibracemi, které jsou plné světla. Pro Agnihotru rovněž stačí malý koutek v
nějaké místnosti.
Více zde: Agnihotra a vykuřování.pdf
Pro léčebné terapeutické účely se doporučuje vdechnout alespoň část kouře. Jak vysvětlil védický učitel
Šrí Vasant, jeho látky se tak dostanou rychleji do plic a krevního řečiště, což má příznivý účinek na
plíce, oběhový systém, mozek a nervový systém. Pokud účinky kouře chcete zesílit, není potřeba tolik
větrat. Mějte na paměti, že stěny, nábytek, čalounění a záclony postupem času ztmavnou. Takovou
místnost bude potřeba častěji vymalovat. Pokud z nějakého důvodu velké množství kouře vadí, lze
pyramidu ihned po zazpívání mantry zakrýt kachlem, měděným plechem nebo velkým hrncem.
Více zde: Agnihotra a čištění vzduchu.pdf

Účinek Agnihotry je možné zesílit tím, že se v rohu místnosti postaví ještě jedna rezonanční pyramida.
To se udělá následujícím způsobem: Provedete první Agnihotru a popel necháte v pyramidě. Měděnou
pyramidu i s popelem umístíte v rohu místnosti tak, aby její boční hrana směřovala k východu. Tato
rezonanční pyramida se již dál nepoužívá. V druhé Agnihotra pyramidě se pak každý den provádí
pravidelný obřad.
Více zde: Rezonanční bod
Místnost, ve které se provádí pouze Homy a recitují mantry a jinak se v ní nehovoří, se postupem času
stane jedinečným zdrojem energie. Říká se, že po zhruba 100 letech je takové místo tolik naplněné
energií, že může dojít k okamžitému vyléčení, aniž by se dělalo cokoliv dalšího.
Například paní B.F. v německém Kasselu prováděla v místnosti velmi zatížené geopatogenními zónami
po dobu deseti dnů různé Homy. Když krátce nato přišel místnost prozkoumat stavební biolog
(baubiolog), byl úplně ohromen. Zjistil totiž, že se geopatogenní zóny posunuly o několik metrů a nyní
se daly změřit o kus dál v zahradě.
Pokud se pod postelí nacházejí spodní
proudy vody nebo jiné nepříznivé vlivy a
záření, tak může pomoci pod postel
umístit Agnihotra popel. Pokud chcete
užívat Agnihotra popel vnitřně, měli
byste ho dávkovat ve velmi malém
množství. Obsahuje vysoké energie a
může se dostavit nespavost.
Více zde: Agnihotra popel a jeho
užívání.pdf
Jeden praktikující, který Homy pálí již
několik desetiletí měl také dobrou
zkušenost s popelem pod postelí. Krabici
od bot naplnil z 1/3 Agnihotra popelem a
potom ji pod postel umístil tam, kde cca
leží jeho hrudník. Několik prvních nocí
se hodně potil a nespal tak hluboce.
Ostatní, kteří testovali popel pod postelí
zjistili, že se jejich úroveň snů zlepšila a
byli odpočinutí i po mnohem kratším
spánku.
Více zde: Agnihotra popel a informace z
jiných dimenzí.pdf
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