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Mému otci v červenci 2014 diagnostikovali v tlustém střevě karcinom 2. stupně, což byla v mém
životě zlomová událost. Onkolog zahájil léčbu. Protože se jednalo o alopatickou léčbu, dostal otec
velmi těžké dávky chemikálií. Pro pacienta i pro celou rodinu to bylo velmi bolestivé. Agnihotru
praktikuji posledních 5 až 6 let. V říjnu nebo v listopadu 2014 jsem požádal svého otce, abych v
jeho domě provedl Agnihotru a on souhlasil. Den, kdy začal provádět Agnihotru byl den, kdy se
začal zbavovat bolesti.
Bez bolesti a bez vypadávání vlasů dokončil třetí kolo
chemoterapie. Takže to byla dobrá zkušenost pro celou rodinu.
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Další ošetření chemoterapií neplánujeme, protože je naprosto v
pořádku. Je mu 76 let a chodí jako normální člověk. Také
navštívil Somayag v Maheshwaru a Tapovan navštívil 2 nebo 3
krát, což je jízda autem přes 8 hodin.
Také bych chtěl sdílet následující zkušenost matky mého
přítele. Trpěla ekzémem a její kůže vypadala velmi špinavě.
Tento ekzém byl velmi svědivý a po celou noc se škrábala.
Ekzém sahal od kolen dolů a od paží až po prsty. Do rukou
nevzala jídlo (jako se to v Indii běžně dělá) asi 10 let, protože její ruce vypadaly špinavě a byly plné
boláků.
Když jsem se s ní setkal, poradil jsem jí, aby začala praktikovat Agnihotru. Za 10 dní, kdy začala
provádět Agnihotru začala jíst s rukama a poranění kůže byla zahojené.
Další zkušenost byla měl tchán mého přítele, který je diabetik. Navštívil mého přítele, který také
dělá denně Agnihotru a zůstal tam přes noc. Kvůli své nemoci každou noc vstával tak 10 až 12krát
každou noc, aby se vymočil. V den, kdy spal v Homa atmosféře, chodil na WC jen 3 až 4 krát. O
své zkušenosti všem vyprávěl.“
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