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,,Je mi 42 let. Lékaři mi zjistili třetí stádium rakoviny prsu. Když vám řeknou, že ,, máte rakovinu“
tak jste plní obav a myslíte si, že umřete.
Chemoterapie na léčbu třetího stupně rakoviny neměla
žádný vliv; nádor pokračoval v růstu a dosáhl velikosti
12 x 10 cm. Byl docela velký. Po operaci, se léčba
chemoterapií aplikovala na čtvrté stadium rakoviny.
Postup byl následující: chemoterapie, chirurgie a znovu
chemoterapie. V průběhu chemoterapie jsem nemohla
chodit, bolest byla velmi intenzivní a cítila jsem ji i v
kostech.
Nemohla jsem jíst. Když jsem byla sama ve svém pokoji,
tak jsem se tomu vzpírala a křičela jsem. Nechtěla jsem,
aby mě někdo navštívil, protože jsem se cítila jako lidská
houba.
Doktoři mi řekli, že léčba byla velmi silná a vše záleží na
tom, jestli to moje tělo vydrží a skončí s obranou vůči
této léčbě. Nemohla jsem spát a myslela jsem na nejhorší.
Měla jsem obavy ohledně toho, kdo se bude starat o mé
děti. Vzala jsem si Agnihotra popel a spala jsem, jako bych užila 4 tablety Diazepamu. Další den
jsem se cítila zcela klidná. Moje nálada se také začala měnit. Už jsem nebyla v napětí, nervozita a
moje mysl mě už dál nezrazovaly.
Nechtěla jsem přijmout pátou chemoterapii, byla jsem vyděšená. Ale poté, co jsem si vzala
Agnihotra popel, to bylo snadné.
To popel mi hodně pomohl. Pouze jeden den jsem měla bolesti, ale byla to bolest mírná a snesitelná.
Dříve mi museli 3 x podávat silné léky proti bolesti. Protože jsem je nepotřebovala, tak se lékař se
divil a zeptal se mě, zda mám nějaké bolesti.
Chemoterapie na mě prakticky nemá žádný vliv. Po chemoterapii jsem doma klidná a ospalá. Před
užíváním Agnihotra popela jsem po chemoterapii trpěla bolestí po dobu 7 dní a připadala jsem si,
jako když do mého těla bodají nože. To všechno se stalo v březnu. To bylo před 9 měsíci a cítím se
skvěle.

Byla jsem na všech vyšetřeních a teď nemám nic. Emocionálně
se cítím se dobře a víc se starám o to, co jím. Užívám
Agnihotra popel s vodou během celého dne. Pokud cítím
trochu víc úzkosti, vezmu si trochu víc popela a znovu cítím se
dobře.
Foto: Paní Norma Yanet př praktikování Agnihotry
Moje osmiletá dcera Patricia Yanet, byla velmi neklidná. Měla
velkou úzkost, jedla proto víc a měla docela nadváhu.
Zpočátku nechtěla Agnihotra popel užívat, ale smíchala jsem
ho s jogurtem a po pěti dnech úzkost zmizela. Je to úžasné,
protože před tím jedla a chtěla stále víc. Pak mi začala
říkat ,,mami, nemám hlad, nechci to jíst". Její úzkost je pryč a
začala hubnout.“
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