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Qualquer pergunta, 
comentário ou 
contribução mandê-
nos ao Boletim Homa, 
por favor, escrevam. 
Dr. Abel Hernández & 
Aleta Macan 
terapiahoma@ 
yahoo.com  
Por favor, incluir na 
correspondência 
também o lugar, 
distrito e país onde 
você reside. Nosso 
muito obrigado!

 

Agora vamos convidá-lo a visualizar o 
siguinte filme: 
Vemos um chofer de ônibus, o Sr. Cho, 
atrás do volante, dirigindo acima da 
velocidade permitida. Êle está distraído 
com o rádio. Alguns pasageiros estão 
brincando, apesar dos avisos da estrada. 
De repente, o Sr. Cho vê uma luz 
vermelha que indica 'gasolina baixa', 
mesmo assim pensa que ainda pode 
chegar a seu destino. Uns minutos mais 
tarde, a luz que indica 'baixo nível de 
óleo' acende, porém o Sr. Cho ainda 
pensa que pode continuar. Logo, o ar 
condicionado deixa de funcionar e 
alguns pasageiros começam a queixar-se 
e pedir que pare. Porém a maioría das 
pessoas está incitando o Sr. Cho para 
que continue dirigindo, porque êles já 
estão atrasados para o trabalho. Algunos 
comerciantes oferecem mais dinheiro ao 
chofer e o prometem pagarem a 
reparação. Simplesmente ignoram as 
luzes vermelhas. Muitos dos pasageiros 
são indiferentes a situação. Êles estão 
dormindo ou comendo ou lendo ou 
jugando ou olhando a televisão ou 
ouvindo música ou sintindo-se 
impotentes. A propósito me esquecia de 
mencionar; o Sr. Cho esta bêbado, igual 
que alguns pasageiros. Êle continua 
dirigindo e cruzou a esquina com o sinal 
vermelho. Então um policíal o detém, 
porém alguns dêstes pasajeiros são 
políticos e comerciantes importantes, 
que dizem ao policíal que êles estão com 
pressa e seria melhor para êle, aceitar 
uma gorgeta e permitir-lhes continuar a 
viagem. Então o Sr. Cho recomeça sua 
viagem conduzindo imprudentemente. 
Sai e entra na estrada, várias vêzes. 

 

Quando começa a dormir e o onibus está a 
ponto de cair no pricipício, um policíal 

federal acende suas luzes vermelhas e toca a
sirene fortemente. Êste valente Capitão da 
policía para no caminho, levanta a mão e 
ordena: "Pare o ônibus. Então o Sr. Cho 
freia. O ônibus dá uma volta e algumas 

pessoas se ferém, porém o bus não cai no 
despenhadeiro. Êste Capitão chama aos 

bombeiros, paramédicos e muitos outros 
trabalhadores desinteresados para o 

rescate. Portanto muitos passageiros são 
salvos.  

Agora alguns pensadores dizem que 
algo similar está passando em grande 
escala, onde a Terra representa nosso

ônibus. As Luzes Vermelhas, são as 
catástrofes naturais e as cauzadas pelo 

homen (aquecimento global, o degelo dos 
polos glaciais, os gases tóxicos provênientes 

das entranhas da terra, o aumento de 
pragas, as enfermedades na agricultura, 

gadería e saúde humana. Os transgênicos, a 
extinção das espécies, a escasez de água, as 

inundações, as sêcas, a chuva ácida, etc.) 
Mesmo que o produtor deste filme, 

claramente dá um final feliz, surgem as 
seguintes perguntas: 

1) Que personagem estás representando? 
(chofer, pasageiro distraído, comerciante, 

indivíduo atento, policial, paramédico, 
bombeiro, assistente, etc.) 

2) Podes ver as luzes vermelhas?  
Todos estamos viajando na Nave Espacial 

Terra e a prática massiva de Agnihotra (fogo
simples), é o instrumento eficaz para 

reparar o dano cometido contra nossa Mãe 
Terra (Pachamama).  

3) Que vais fazer? Temos opção de 
DORMIR ou DESPERTAR.  

 

http://www.terapiahoma.com/
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Minhas experiências com a Terapia Homa 

Lisa Powers, Madison, VA, USA 
"Agnihotra, foi para mim um grande instrumento para o auto-
desenvolvimento e o progresso espiritual. Quando estamos tratando de 
melhorar nossas atitudes devemos interiorizarnos e observar nossas ações. 
Como posso ser melhor? Talvez isso que fiz, não foi o melhor. Devemos 
admitir quando nos equivocamos. Isto, é auto-estudo, observarnos para 
conhecer e assumir nossos “erros.” Isto às vêzes nos trás sentimentos 
dolorosos, que podemos superar fàcilmente através do processo de 
Agnihotra. Êste nos ajuda a aliviar êstes maus sentimentos. A 
culpabilidade por exemplo não um bom sentimento. “ 

" Não nos ajuda. Devemos ser sinceros conosco, porém principalmente levar dentro de nos a 
intenção de fazermos cada vez melhor. Sempre haverá uma próxima vêz? Agnihotra também 
nos ajuda a ser mais amorosos, porque aprendemos amar a nos mesmos e logo é mais fácil amar 
todos. O simples fato de ensinar e compartir o Agnihotra com outros, tem sido uma forma 
maravilhosa de servir ao próximo e isto me enche de alegría, especialmente quando voltam e 
dizem: "Oh, como me sinto muito melhor! Minha saúde está melhor e me sinto mais tranqüilo." 
Isso é um imenso presente, poder compartir êste e ver as maravilhas que acontecem! Eu tive 
experiências com o Agnihotra em lugares onde havia más vibrações.Lugares habitados por 
fantasmas. Faz um ano uma amiga me convidou a fazer o Agnihotra em sua casa e me disse que 
aconteceram muitos acidentes de carros frente a esta. Quando cheguei ali, senti como se 
houvera chegado a um cemitério à meia-noite. Foi realmente terrível. Não podia crer que tão má 
vibração havía nêste lugar. Se sentia como uma pêso no ar, um mal-estar e cansaso. Cheguei a 
sua casa um pouco antes e quis fazer outro fogo antes do Agnihotra. Quando estava preparando 
a pirâmide, esta se virou e algo de cinza caiu sôbre o piso. Isso nunca me aconteceu antes. Logo 
fizemos o Agnihotra e houve um câmbio por completo na atmosfera, e vibrações. Esta pessoa 
começou a fazer o Agnihotra e de vêz em quando me convida a fazê-lo com ela.Outra experiência 
similar aconteceu faz muitos anos, quando várias pessoas habitávamos uma casa com um 
espíritu infeliz. Escutávamos ruídos na parede, porém não havía nada que o causava e havían 
outras coisas. O gato entrava na sala e de repente saía correndo, como se houvesse alguém mais. 
Todos sentíamos uma presença. Por tal motivo, fazer 24 horas de Triambakam Homa e depois 
tudo estava bem, ok." 

  

 

Sudagar Salanki 
Técnico de Telefonía, Cidade de Parola, Maharastra, India  

 "Eu sufría de dôres de cabeça, enfermedades na pele e dôr nas costas. 
Devido a isto, eu não podia fazer meu trabalho bem. Porém depois de 1 mês 
de fazer o Agnihotra, minha pele se curou e as dôres desapareceram. Agora 
sou muito feliz e também tenho paz mental."  

    

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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AGRICULTURA Y GADERÍA HOMA 
Granja Homa "Tapovan", Distrito de Parola, Jalgaon, Maharashtra 

  
"Tapovan" e os sítios, justo antes do começo das chuvas que acontecem antes dos ventos 

periódicos que sopram em direção contrária especialmente na India. 
É êsse o panorama do lugar onde foi fundada a granja Homa "Tapovan" foi fundada em 1992 pelo Mestre Shree 
Vasant. As pessoas encarregadas desde 1997 são Bruce Johnson e Anne Godfrey de Austrália. Com muita 
disciplina, esfôrço, dedicação organização, talento, determinação e amor para todos, Tapovan se converteu na 
granja Homa modelo da India. O que era no princípio um deserto se converteu em Oásis, verde, fresco e 
exuberante. Visitantes de todos lugares do planeta vêm experimentar e aprender Terapia Homa, a qual não só 
inclui a prática dos fogos saradores Homa, mas também a criação de gado vacuno, a lumbricultura, a preparação 
do Biosol Glória, a agricultura Homa, a apicultura natural, a colheita de água de chuva, as casas ecológicas e a 
preparação de Medicinas com a Cinza de Agnihotra. O Triambakam Homa de 24 horas foi estabelecido dia 25 de 
março del 2001 permanentemente. Isto não só ajudou a granja Tapovan, sino também a todas granjas cercanas 
com melhores sólos, níveis de água e produtividade (ver la foto arriba).Anne e a Madre de Tapovan todos a 
chaman "Madam" com muito amor. Ela está trabalhando com as mujeres e os povos cercanos. Dá trabalho a mais 
de 500 mulheres a través da fabricação de artígos caseiros e é isto o faz com uma grande atitude de serviço e apoio 
a todas as irmãs.  

 
Tapovan em 1997  

 
Misma vista de Tapovan em 2007   

 
Gadería   

Gloria Biosol  
 

Lombricultura Homa  
 

Viviendas y paisagens 
ecológicos 

 
El Agnihotra do por-do-sol se faz diàriamente com todos os trabalhadores e convidados ao Centro Homa Tapovan. 

Muitas vêzes vemos mais de 50 pirâmides de Agnihotra acesas. Assim, êste deserto se converteu em um Oásis, 
onde todos encontram alívio, armonía, muita sáude e amor expresado por Bruce e Anne, os guardiãs de Tapovan 

junto a seu filho Aarón. Para mais informação podem verem: www.tapovan.net  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
http://www.tapovan.net/
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ECO NOTICIAS 

Sêca: uma nova norma atravessa o país?  
Por Patrick O'Driscoll  

 "USA Today" – Sexta-feira, 8 de Junho del 2007 

 

A sêca, algo muito comum no ocidente por uma década, agora se 
extendido até um terço do continente estadounidense. Êsse está 
expandindo. A medida que o verão começa, a metade da nação está 
a anormalmente sêca devido a falta de chuva que conduz a escasez 
de águas, segúndo o Supervisor de Sêcas dos EE.UU. (índice das 
condiçoes semanales). "El momento de dizer a la gente que estamos 
en meio de uma s êca e implementar programas de conservação e 
agora, no dentro de un año", dijo Gleick. Mientras tanto, California 
e Nevada chegaram a seus periodos mais sêcos (de Junho a Maio) 
desde 1924, e a escasez de água no ocidente pode provocar fogos 
florestais. 

De costa a costa os efeitos da sêca são tão variados como as paisagens: Na California Central, os rancheros estão 
vendendo seu gado vacuno o transportando-os para fora do estado já, que o pasto está secando. No Valle 'Antelope' no 
sul da California, a precipitação e só o 15 % do normal, o qual eliminou as flores de primavera de amapôlas de 
Califónia. No sul de Flórida, o Lago Okieechobee caiu a um record de 8.94 pés a semana pasada. Havia tanta sequía 
que 12,000 ácres sé incendiaram més passado. Em Alabama as lagunas das granjas comerciais de bagres estão 
diminuindo, e mais da metade das colheitas de milho e trigo estão em más condições. "As sêcas continuaram vindo, 
porém as maiores temperaturas vão produzir mais estrés acuífero", disse Kathy Jacobs, diretora do Instituto de, Água 
de Arizona.  
Esta sequía foi particularmente severa em três regiões: no Sudeste, no Sureste y en el Norte de Minnesota. La severa 
sêquía de California y Arizona sé expandiu a 11 estados ocidentais. Em o condado de Los Ángeles o corpo de 
bombeiros ameaçou em cancelar os fogos artificiais de quatro de julho, se as condições pioram. A cidade de Burbank, 
CA já cancelado o show de fogos artificiais. O Sudeste, poco acostumados a estas sêcas, está sofrendo muito. Os oito 
estados desde Mississippi as Carolinas chegando a Florida, reportan que os lagos estão reduzindo, os cultivos estão 
murchando e os níveis dos poços de água estão baixando e há mais restrições no uso da água. 

A ONU pede ao mundo que reduzam as 
extinções:  

TRES ESPECIES ES CADA HORA  

por Alister Doyle  
"Reuters" - Miércoles 23 de Maio del 
2007 

Oslo - As Nações Unidas disseram a terça-feira, que as actividades humanas estão acabando com três espécies de 
animales ou plantas por hora e o mundo deve fazer mais esfôrçõ para disminuir a velocidade das maiores extinções 
desde a época dos dinosauros, antes de 2010. O 22 de Maio, o dia internacional da diversidade biológica, Os 
científicos e ambientalistas fizeram públicos, os informes sôbre as amenaças para as criaturas e plantas. incluindo 
baleias, linces de Siberia, batatas silvestres e amendoim. "La Biodiversidade se está, perdiendo a una velocidad sem 
precedentes", dijo el Secretário General de ONU, el Sr. Ban Ki Moon en su declaração. O aquecimento global se está 
acescentando a outras amenaças como a desmatamento para criar animais, plantas, granjas e ciudades, a contaminaçao 
e o aumento das populaçoes. "A resposta global a êstês desafíos deve ser: mais pronta a todo nível, nacional e local", 
disse o Sr. Ban Ki Moon. Muchos expertos calculam que o mundo não logrará o objetivo sinalado pelos líderes 
mundiais no cume da Terra. Terra em 2002, a qual fala de uma "Redução significativa" nas perdas das espécies antes 
de 2010. "Em realidade estamos experimentando a maior quantidade de extinções desde a desaparição dos 
dinosaurios", dijo el Sr. Ahmed Djoghlaf, diretor da convenção da diversidade biológica da ONU. Os Dinosaôurios 
desapareceram faz 65 milhões de anos, quizás depués de um imcpato de um meteorito. "A velocidade de extinção está, 
ascendiendo 1,000 vêzes por cima do normal. Cada hora, três espécies desaparecem. Cada dia, 150 espécies se 
perdem. Cada ano entre 18,000 e 55,000 espécies se extingüem, disse: “Acausa são as atividades humanas.”   

  

http://www.terapiahoma.com/
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USA HOMA TOUR - EVENTOS  

 
16 de Maio, Madison, VA 
Vides apresentação da Terapia Homa em Sul América na Escola "Hearthstone". 
Esta reunião e a entrevista com o periódico local foram coordenadas por Lisa e 
Richard Powers. 

 

17 de Maio, Madison, VA 
Por fim nos reunimos com nossos 
queridos irmaõs e irmãs da comunidade 
Homa en Madison. Eles nos receberam 
com muito amor. O templo de fogo 
"Parama Dham" foi establecido em 
1973. Aqui se faz diàriamente o 
Agnihotra do sair e do pôr-do-sol e 4 
horas Triambakam Homa. Também se 
mantém às 24 horas de Triamkabam os 
dias de lua cheia e lua nova. (De 
izquerda a direita: Gaby, Stu, Abel, 
Mike, Susi, Jim, Carey, Lisa e Richard)  

 

18 de Maio,  Baltimore, 
MD 
Homa Vídeo Presentação 
uma escola de Yoga e 
Nutrição organizado pelo 
jovem praticante de 
Agnihotra Ryan Couto e 
sua querida família. 
Muchos fuegos de 
Agnihotra se ascenderam 
no estacionamiento da 
escola. 

  
19 de Maio, Baltimore, MD 
Ensinando e compartilhando as maravilhas de 
Agnihotra nun Centro de Rehabilitação para drogaditos 
e alcoólatras no centro da cidade de Baltimore. 

20 de Maio, Baltimore, MD 
AAgnihotra vídeo apresentação e prática massiva no 
Centro de Yoga de Angeli & Pratip. Êste Centro foi 
recém estabelecido e em consequência inaugurado.   

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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USA HOMA TOUR  - EVENTOS  
20 de Maio, 
Baltimore, MD -
Satsang com 
Comunidade Homa 
de Baltimore 
Pudemos assistir uma 
das reuniões de 
Satsang, que se 
fazem todos 
domingos e onde 
interacambiamos 
momentos de muita 
alegria através de 
cantos, danças e 
música. 

 
23 de Maio, Baltimore, MD: Todos as quartas-feiras a comunidade Homa se reúne para compartilhar o 
Agnihotra dentro do tipi (loja de campanha, seguida de cantos devocionais). Êstes cantos chegam ao coração! 
Además esta comunidade está muito bem organizada e tem vários cômites para apoiar o trabalho da Terapia 
Homa que oscila desde jardinaria local até protejo Homa internacionais.

 

24 de Maio, Baltimore, MD 
Agnihotra Agnihotra e vídeo apresentação da Terapia 
Homa na comunidade Latina de Baltimore organizada pela 
Sra. Norma Wooten. A Sra. Olinda do Perú convidou todos 
seus clientes e amigos para esta seçao de fogos que têm 
poder de curar. Seu sal ã ao de beleza se transformou 
rápidamente nun lugar de ensinamento Homa e ela 
continua comtribuindo ao levar o conhecimento dos Fogos 
Ayurvédicos com a assistência e o entusiasmo dos 
membros da Comunidade Homa de Baltimore. Apesar dos 
dias atarefados típicos do sistema de vida norte-
americano, pudemos ver que os Agnihotris de EE.UU. se 
senten felizes de ensinar e apoiar as pessoas interesadas 
na Terapia Homa. Para mais informação ver "Enlaces" e 
"Centros Homa" na pág. web. 

  
28 de Maio, Miami e 29 de Maio, Hialeah, FL 
Ultimas reuniões com nossas famílias de Agnihotra no continente americano e dando a conhecer experiências com muito amor e 
alegria antes de começar nosso viaje a Madre India. 

Anuncio: 
Praticantes de Agnihotra interesados de adquirir mais conocimiento em Agricultura Homa têm a 

posibilidade de participar ativamente em fincas Homa nos EE.UU.Por favor, contatar: 
Ing. Luis Mamud y Maria: lmamud@yahoo.com  (Jackson, Mississippi) 
Sr. Jay Kuzminsky: jay1956@comcast.net  (Maryland/Pennsylvania)  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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 HOMA TOUR EN LA INDIA 

 
1 de Junho, Mumbay, Maharashtra (MH) 
Agnihotra do por-do-sol com o Sr. Abhay 
Paranjpe, sua família e amigos. 

2 de Junho, no caminho a Tapovan, MH
Agnihotra do nascer-do-sol durante o 
percorrido, no exato momento, ao largo do 
caminho. 

3 de Junho, Malegaon, MH 
Wenda (Uk), Anne y Bruce 
(Australia) estão recebendo 
reconhecimento da "Asociaçao de la 
Proteção de Vacas" por seu apôio e 
trabalho na India.  

 
3 de Junho, Malegaon, MH 
Video Vídeo apresentação da Terapia Homa 
pessoas chaves como o Sr. Jitubhai 
Kutmutiya (diretor de Hospital Ayurvédico 
'Sane Guruji'). 

5 de Junho, Jalgaon, MH 
Entrevista na estaçao de rádio "All India" 
com o Sr. Satish Pappu, a qual foi 
organizada pelo Sr. Devidas Wani. (foto 
direita) Agnihotra na Clínica Ayurvédica do 
Dr. Jahagirdar.  

 
6 de Junho, Tapovan, Maharashtra, India 

Agnihotra do nascer-do-sol com visitantes que chegaram inesperadamente a noite anterior. Eles foram recebidos com ceias e se 
quedarom nas belas cabanas, construídas para êste propósito. Estas famílias e seus muitos membros querem praticar o 

Agnihotra. Assim muitos fogos sanadores são acesos diariàmente para apoiar o ciclo energético nesta área e muito mais.... 

 
10 de Junho, Parola, MH 
Apresentação de Agnihotra a um grande grupo de pessoas em 
Jalgaon. Isto foi arranjado pelo Sr. Dilip Patil, Ingenheiro da Telefônica 
de BSNL e sua esposa Prerana. Também conhecemos a Pooja Jain e 
sua mãe filmamos su testimonio onde fala de sua asombrosa sanação 

11 de Junho, Maheshwar, M.P. 
Que bendição chegar a Maheshwar, um lugar especial 
frente ao rio Narmada! Êste é um dos PONTOS DE 
LUZ na Terra, que emana energías de CURA para 
todo o planeta.    

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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Mensagens do Mestre SHREE VASANT 

Há muchos sendeiros disponibles, porém 
tambiém há como resultado muita 

confusão. Há buscadores espirituales que 
toman os ensinamentos como se estiveram 
provando roupa numa boutique cansando-

se ràpidamente de una nueva moda, se 
dirigen a la próxima tienda para 

experimentar la próxima "emoção" 
esotérica. 

Com a prática diária de Agnihotra nós 
começamos o processo de auto-cura e 

contribuimos ajudar as pessoas em eliminar 
as barreras que os impedia a triunfar com 

boa saúde e sabiduría interior. 

Uma vez que el alma está disposta a servir o 
Mestre, o Mestre sempre proverá o 

caminho, melhor forma para que o devoto 
seja útil. Aprende a ser un guerrero e não 

um "queixoso" (sôbre preocupado). 

Se miramos a dificuldade como um desafío 
em vêz de um bloqueo, nós podemos 

ponernos por cima da situacão fácilmente.  

 

Quando as pessoas se casam com 
expectativas de que a pessoa com quem está 
casando-se, mude e encha todos os desejos, 

logo o matrimônio se converte em uma 
carga. É difícil satisfazer essas expectativas 
e também é difícil enfrentar a desiluzoões 

quando estas expectativas não são 
cumpridas. 

  

 
  

 

http://www.terapiahoma.com/
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EXTRATOS DAS TRANSMIÇÕES DE ORION 
como fora recibido por a Sra. Parvati em Bhrugu Aranya, Poland 

La vida é efímera y la vida e eterna— sin embargo, 
disfrutên-la e compartam-la. Hablen las palabras 
de amor que têm na ponta da su lengua o en lo más 
hondo de su coração. Não retengan los halagos por 
miêdo a que estos se vayan a la cabeça, de alguiém. 
Deixem que vaian onde seja, porem digan palabras 
de agrado y de gratidão, de perdón y de amabilidad. 
Uno nunca sabe cuándo será el último respiro. 
Entonces mantengan el Nombre de Dios en la 
punta de su lengua, ya sea que éste sea su Mantra 
personal o un texto Sagrado, Aleluya, Alá, Jesús, 
Dios, Amén. Que sea uno de halago al 
Todopoderoso. Deixem que éste enche seu 
coraçãó... 

18 de Abril del 2007  

... A grandeza é medida no caráter de um ser humano, 
não necessáriamente em seus hábitos e costumes. 
Todos vocês têm hábitos que desejam vencer, porém 
sua grandeza é medida de acôrdo como vocês interatú 
ã a com os outros. Como vocês são capazes de dar e 
como são capazes de receber gentilmente e utilizar as 
muitas bençãos na vida, assim é como suas vidas são 
medidas.  
Por tanto, tome-se o tempo para ser amáveis. Tomen-
se o tempo para cultivar a paciência e o entendimento. 
Tomen-se o tempo para ser mais gentis e aceitar as 
falhas e debilidades dos outros. Tomen-se o tempo de 
exaltar-se em Su Nombre esparsam Sua dita ao largo 
de suas vidas. Não estejam demasiado ocupados para 
escuchar a um amigo que necessita. m su generosidad 
para dar más de sus bienes materiales para asistir a 
otros que lo necesitan. Recuerden las celebrações dos 
outros y compártan-las. N õo corran por la vida, 
apurados por terminar de hacer cosas para que 
possam relajar-se. Reláxen-se e logo terminen de fazer 
as coisas! Al menos, aquellos de vocês que trabajan 
duro y que têm la tendência a trabajar mais da 
medida, tomen-se el tiempo de respirar e caminhar, de 
deleitarse en la abundância y maravilla de la 
Naturaleza, disfruten los câmbios de estacãon, 
escuchen la risa de los niños, dancen, canten, oren, 
sejam felices! 
La vida é mais que amontoar fortuna e salvaguardá-la. 
A vida é mais que esperar a que o amanha traga o 
desejo de seus sonhos. La vida é hoy, el momento, o 
preciado del momento.  
La vida está en la quietud de la reflexión silenciosa y 
en la reunião de amigos llevada por la risa y 
camaradería.   
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