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,,Agnihotru praktikuji téměř 8 let a měla jsem s ní mnoho zkušeností. Jedna z nejkrásnějších se stala
před 6 lety s mým pudlem, kterému jsem říkala Bambina. Onemocněl poté, co jsem se musela
přestěhovat. Doktor řekl, že má psinku, což je pro psy smrtelné onemocnění. Veterinář aplikoval 3
injekce. Řekl mi, že pokud se pes po určitém časovém období nezlepší, tak bude nutné ho uspat,
protože se již neuzdraví.
Každý den dostal injekci. Potom uplynul čas, který navrhl veterinář.
Pes se nemohl zvednout, byl velmi ztuhlý a z tlamy mu šla pěna.
Prakticky jsem si myslela, že pes umírá. Řekla jsem veterináři, co se
stalo, a on řekl: „Přijeďte a uspíme ho, aby zvíře tolik neutrpělo.
Byla jsem velmi smutná, nemohla jsem to udělat. Myslela jsem si, že
je nejlepší, když pes zemře přirozeně.
Pak jsem si vzpomněla na Agnihotra popel. Pes se nemohl pohnout,
nic spolknout nebo sežrat. Vzala jsem injekční stříkačku a smíchala
Agnihotra popel s vodou a roztok jsem mu do tlamy stříkala třikrát
denně. Dělala jsem to v sobotu, v neděli a v pondělí. V úterý zvedl
hlavu. Nebyl už tak ztuhlý, pěny bylo méně a já jsem si uvědomila,
že takové ošetření dobře funguje. Pokračovala jsem v tom dál.
Po dalších dvou dnech se pes mohl posadit a když dokázal spolknout
více, dostal další Agnihotra popel. Někdy zvracel. Když neměl u
tlamy žádnou pěnu, dala jsem mu do žrádla rovněž Agnihotra popel. Cítím, že se prostřednictvím
Agnihotra popela stalo něco velmi mocného. Po 8 dnech pes vstal a po 10 dnech se úplně zotavil.
Když jsem šla navštívit veterináře, tak řekl: ,,Ach, ty jsi si koupila dalšího psa?“ Řekla jsem: ,,Ne, to je
Bambina.“ Nemohl uvěřit tomu, že se pes uzdravil. Bylo to něco velmi krásného a dalo mi to mnohem
více víry v praktikování Agnihotry, protože se to stalo brzy poté, co jsem začala.“
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