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terapiahoma 
@yahoo.com  
Por favor acrescente 
seu endereço. Gratos! 

Boletim traduzido 
 por Tania Garcia 

 

  NOTA do EDITOR 

A VIDA é UM JOGO (Parte I)  

O objetivo neste jogo é voltar ao 
“Lar” (hOMe). Porém, o que é o 
Lar? Para alguns é a Verdade, a 
Realidade, Ananda, Bem-
aventurança, a União com o Divino, 
etc. E em que consiste este jogo? É 
simples, você caminha através de 
caminhos diferentes e está exposto a 
diferentes situações e pessoas. Eles 
vão nos desafiar e nos por a prova se 
somos capazer de reagir com Amor 
Incondicional. Isto pode ser difícil 
às vezes, porque podemos ser 
elogiados, apreciados e mimados e 
nosso ego fica encantado com isso. 
Porém, isso pode ser seguido de 
insultos e danos (mental, emocional 
ou físico) e o “ego” poderia se sentir 

ferido.        .  Muitas situações se 
colocam diante de nós para que 
nosso ego (eu inferior) se enrede nos 
altos e baixos da vida. Todas as 
coisas que fazem com que o ego se 
apegue à personalidade, emoções, 
etc. se convertem em obstáculos. 
Exemplos disto são os pares: 
elogio/insulto, beleza/feiúra, 

saúde/doença,     . alegria/tristeza, 

calor/frio...     .  
Este caminho tem muitas 
montanhas, vales, depressões, 
buracos. Como podemos evitar que 
nosso ego caia nas armadilhas e 

ciladas neste jogo?                .  
O que nos ajudar  a nos concentrar 
no Eu Superior nos aproxima do 
“Lar”. Alguns santos dizem: “Tome 
cuidado”, “Seja vigilante”, “Vejamos 
a Divindade por trás das mácaras”, 
“Mantra todo o tempo”, “O Reino 
está dentro de você”, “Entregue-se à 
Vontade Divina”, “Controle seu 
ego”, etc.  De qualquer ponto (x, y, z, 
w) no caminho da vida, podemos 
caminhar em direção ao caminho da 
luz, em direção ao “Lar”. Com 
atitudes similares ao amor, à 
bondade, à compaixão, 
compreensão,  perdão, também 
podemos trazer o estado 
(mental/espiritual) do “Lar” a 
qualquer ponto onde estivermos 
(aqui e agora). 

 

 
¿Donde estás? 

Algumas pessoas contratam personal 
trainers para dar forma a seus corpos. 
Eles pagam a esses treinadores para 
por a prova suas limitações físicas e 
pouco a pouco aumentar seus 
músculos, a força, flexibilidade, 
resistência, coordenação, equilíbrio. O 
caminho da vida também nos 
apresenta outro tipo de personal 
trainers que desafiam nossa 
capacidade emocional e mental.. 
E o bom é que geralmente 
trabalham para nós de forma 
gratuita. A interação com esses 
treinadores (familiares, amigos, 
inimigos) pode nos ajudar a ver as 
coisas de diferentes perpectivas. Isso 
“nos prepara” para o jogo da vida. Há 
muitos atletas convencionais que 
treinam durante anos para competir e 
ganhar medalhas e troféus.  Do 
mesmo modo, a maioria das pessoas 
está treinando todos os dias em 
diferentes aspectos para obter alguma 
recompensa (dinheiro, fama, poder, 
coisas, alimentos, casa, posição 
econômica, sexo, filhos, etc.) em busca 
da felicidade. Porém, estas 
recompensas costumam trazer um 
pouco de alegria seguida de 
sofrimento. Há outras atividades que 
podem produzir uma alegria mais 
duradoura nesse jogo? Sim, sim, sim, 
YaDaTaKaswa. Como? Yagnya, Daana, 
Tapa, Karma e Swadhyaya.                .  
Om Shree Om              (Continua...)  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
mailto:terapiahoma@yahoo.com
mailto:terapiahoma@yahoo.com


     BOLETIM HOMA  # 57                                             página 2 

www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info 

Histórias de cura com Homa 

 
A Sra. Clara Martínez se 

surpreendeu como haviam 

desaparecido as verrugas 
em poucos dias com a 

Terapia Homa.  

Clara Martínez 
Bogotá, Colômbia, América do Sul  

"Conheço o Agnihotra há quase dois anos. Aprendi como fazer 
o colírio de Agnihotra. Eu tinha um problema em que me 
saíram umas verrugas na pálpebra superior direita e abaixo 
do olho esquerdo. Primeiro pensei que eram espinhas, mas 
depois de quase 10 meses começaram a crescer. Estavam se 
tornando cada vez maiores. Fui a uma dermatologista e me 
recomendaram uma cirurgia. O oftalmologista me operou a 
pálpebra superior direita, porém a verruga abaixo do olho 
esquerdo já levava muito tempo e crescia cada vez mais. A 
dermatologista havia me dito para extraí-la ou 
queimá-la, porém eu não queria porque não sabia como 
ficaria meu rosto. Quando faltavam 15 dias para a cirurgia, me 
lembrei do colírio de Agnihotra e disse "vamos  ver".  

 

Um pouco incrédula comecei a passá-lo com um pouco de cinza de Agnihotra. Eu faço 
Agnihotra, não regularmente, porém faço sempre e tomo um pouco de cinza depois. O caso é 
que ao terceiro ou quarto dia, em tão pouco tempo, me levantei de manhã e "Oh, não tenho 
nada. Não tenho absolutamente nada". Minha pele estava totalmente limpa e não tive que ir 
à dermatologista. Isso foi uma experiência maravilhosa". 
  

 

Nelly Rippe  
Bogotá, Colômbia, América do Sul  

"Pratico o Agnihotra há quase 8 anos e tenho tido muitas experiências. 
Uma das mais lindas foi há uns 6 anos com  uma cadelinha  
“pooddle”, chamada Bambina, que adoeceu depois que tive 
que mudar de casa. O veterinário disse que ela tinha uma 
doença que geralmente é mortal.  De qualquer maneira, ele ia 
aplicar 3 injeções e me disse que se ela não melhorasse, teríamos que 
aplicar a eutanásia, porque depois disso nenhum cão poderia se curar 
daquela doença.  

Aplicaram uma injeção por dia e passou o tempo indicado pelo veterinário e a cadelinha já 
não se levantava,  ficou enrigecida, soltava espuma pela boca, praticamente pensei 
que ela já estava morrendo. Expliquei para o veterinário o que se passava e ele disse: 
“Traga-a para aplicar a eutanásia para que o animalzinho não sofra tanto”. Isso 
me dava muita tristeza, eu não poderia fazer isso. Pensava que o melhor seria que ela 
morresse naturalmente. Então me lembrei da cinza de Agnihotra. Peguei uma seringa e 
misturei cinza com água e aplicava 3 vezes ao dia uma seringa com força, 
porque já não movimentava a boca, nem engolia, nem nada. Lhe dei isso num 
sábado, domingo e segunda. Na terça ela levantou a cabeça, já não estava tão rígida, a 
espuma já não era tanta e me dei conta de que estava funcionando, então continuei com o 
tratamento. Depois de mais 2 dias, a cachorrinha estava sentando e à medida que começava 
a engolir mais, lhe dava cinzas com mais frequência. Às vezes ela vomitava. Quando já não 
babava mais, lhe dei pó de cinza de Agnihotra com comida. Eu sinto que algo muito 
poderoso se passou com ela e a cinza de Agnihotra. Com 8 dias levantou e com 10 dias 
estava completamente recuperada. Quando fui ao veterinário, ele disse “Ah 
você teve que comprar outra cadelinha”. Eu disse “Não é a mesma, Bambina”. 
Ele não podia acreditar que ela tinha se curado. Isso foi algo muito lindo e me deu muito 
mais fé, porque aconteceu quando eu comecei com o Agnihotra". 
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AGRICULTURA HOMA - A SOLUÇÃO PARA O FUTURO DO PLANETA 

Informe de Reiner e Manuela Szcypior desde Shimla, 
Himachal Pradesh, Índia  

“A plantação Homa da família Mehta ”  

"A família Mehta vive próximo a Shimla e eles praticam a 
Agricultura Homa  há 4 anos. Nesta região nas montanhas dos 
Himalayas se cultivam principalmente maçãs e pêssegos. A 
família Mehta tem árvores frutíferas como maçãs, ameixas, 
pêssegos, lichias, cerejas e há alguns anos também cultivam 
mangas. Além disso também cultivam vários tipos de hortaliças 
como couve-flor, repolho, cenoura, vagem, tomates, ervilhas, 
berinjelas, pimentas, ervas medicinais e aromáticas.   

 

Estes são alguns dos resultados que observaram com a agricultura Homa:  
• Todas as frutas e verduras têm uma melhor qualidade e sabor excepcional.    .   
• Os pêssegos têm um tamanho extraordinário e o comprador extrangeiro comentou que 
nunca havia comido pêssegos tão saborosos.                                    .  
• As doenças e as pragas são controladas com as técnicas da agricultura Homa e suas 
colheitas aumentaram em comparação com as dos vizinhos.                      .   
• É muito notável que na época do ano quando quase não havia maçãs em toda a região, a 
família Metha obteve quase a mesma quantidade de colheita de costume.       .   
• As árvores de manga dos vizinhos sofreram com as noites geladas, porém as da 
família Metha não mostraram nenhum dano.                                   .  
• As pessoas dizem que eles etão praticando em sua fazenda "a Magia Homa".   .   
As fotos mostram a região do Himalaya onde se encontra a fazenda da família Metha; o  

Sr. Sushi Mehta fazendo Triambakam Homa; a cabana de Agnihotra; uma árvore de 
lichia; uma árvore de manga.  
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ECO NOTÍCIAS 

 

A Rendição da Elite Orgânica frente à Monsanto – E agora? 

Terça, 01 de fevereiro de 2011 por: Ronnie Cummins 

No meio de uma batalha de 12 anos para evitar que as culturas 
transgênicas da Monsanto (GM) contaminem 25 mil fazendas e 
plantações orgânicas, os consumidores de produtos orgânicos e os 
produtores dos Estados Unidos vêm enfrentando a traição. 

Um grupo da elite orgânica, encabeçada pela “Whole Foods Market” (WFM), “Organic 
Valle” e “Stony Field Farm” decidiram que é hora de se render à Monsanto.  
Num e-mail cuidadosamente redatado, porém enganoso, enviado a seus clientes na semana 
passada, a WFM, enquanto proclamava seu apoio ao orgânico e à “pureza das sementes”, deu 
luz verde aos burocratas da USDA para aprovar a “desregulação condicional” à alfafa da 
Monsanto, que é geneticamente modificada e resistente a herbicidas. Isto significa que a WFM e 
seus colegas estão dispostos a apoiar a plantação química massiva e intensiva de alfafa 
transgênica: garantindo a difusão de sementes com genes mutantes em todo o país; garantindo 
a contaminação da alfafa para alimentar “animais orgânicos”; garantindo a intoxicação em 
massa dos trabalhadores agrícolas e a destruição dos solos pelo herbicida tóxico, Roundup; e 
garantindo a produção de súper ervas daninhas que são resistentes ao Roundup e que requerem 
herbicidas mortais como o 2.4 D para ser pulverizado em milhares de hectares de alfafa nos 
Estados Unidos.                                                          .  
Em troca de permitir a contaminação premeditada da Monsanto na reserva genética de alfafa, a 
WFM quer uma “compensação”. Em troca de um novo assalto aos trabalhadores agrícolas e 
comunidades rurais (um estudo recente em grande escala na Suécia verificou que a pulverização 
com Roundup duplica o risco de sofrer de câncer nos agricultores e moradores rurais). A WFM 
espera que a tendência à biotecnologia da USDA seja regulada em vez de aplaudida para a 
Monsanto. Estudos recentes mostram que o Roundup destroi os microorganismos essenciais do 
solo que proporcionam  nutrição para as plantas e contribui para a produção de gases de efeito 
estufa, desestabilizando o clima. Por permitir isto, a WFM quer que o tirano biotecnológico de 
São Luis pague uma “compensação” aos agricultores, por manter silêncio “pelas perdas 
relacionadas com a contaminação de seus cultivos”.                                                 .  
Aproximadamente 2 / 3 dos produtos vendidos pela Whole Foods Market e seu 
principal distribuidor, a United Natural Foods (UNFI) não estão certificados como 
orgânicos, mas são alimentos e produtos convencionais (transgênicos 
contaminados com agrotóxicos) disfarçados de “natural”.                      .  
O pequeno segredo suiço da WFM: A maioria dos produtos chamados “naturais” que eles 
vendem estão contaminados com transgênicos. A WFM e a UNFI estão maximizando seus 
ganhos mediante a venda de produtos quase naturais com os altos preços dos produtos 
orgânicos. Os consumidores de produtos orgânicos têm cada vez menos opções de produtos 
certificados como orgânicos, enquanto os agricultores e pecuaristas orgânicos perdem mercado 
frente aos impostores com o rótulo “natural”.                                 .  
Não é de estranhar que menos de 1% das terras agrícolas americanas têm a certificação 
orgânica. Apesar de bem intencionados, porém enganados, os consumidores têm aumentado as 
compras de produtos orgânicos e “naturais” a 80 mil dólares (aproximadamente 12% das vendas 
dos supermercados).                                            .  
A solução: A verdade nos rótulos permitirá aos consumidores retirar do mercado os alimentos 
chamados “naturais” que são contaminados com agrotóxicos e transgênicos.                .  
Para pressionar a WFM e a maior das cadeias de supermercados nacionais na adoção voluntária 
das práticas do rótulo verdadeiro, você pode assinar aqui e fazer circular esta petição: 
http://www.capwiz.com/grassrootsnetroots/issues/alert/?alertid=21526516&type=CU   
Você pode ver:                                                    .  
http://naturalnews.tv/v.asp?v=FF65E429DB859424A3AFE8FDA3FE05CE e para mais 
info: http://www.naturalnews.com/031168_organics_Monsanto.html#ixzz1EaJvw39I  

 

http://www.terapiahoma.com/
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FESTIVAL HOMA em GUAYAQUIL, EQUADOR, AMÉRICA DO SUL 

 

  

 
 

Uma vez mais, em dezembro, 
o tradicional Festival 
HOMA foi organizado pelo 
Dr. Montufar, sua esposa 
Olga, seus filhos e a ajuda de 
muitos pacientes. A  Sra. 
Sonia Hunter do Centro 
Homa, o Dr. César Merino e 
outros convidaram a 
comunidade através do rádio 
e da televisão.  

 
  

O salão da Universidade Metropolitana de Guayaquil ficou cheio com mais de 500 pessoas que 
vieram de diferentes partes do país para participar deste evento de júbilo. O Dr. César 
Merino e seu pai, o Dr. Eduardo Merino (foto acima à esq.) se encarregaram do 
Triambakam contínuo durante o Festival. Vários grupos de crianças e jovens apresentaram 
coloridas danças folclóricas. Um deles foi o “grupo de dança da princesa”, sob a direção da Sra. 
Carmen Preciado Fuller. Também apreciamos as danças apresentadas pelos portadores de 
necessidades especiais. (ver fotos nesta e na próxima página)  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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FESTIVAL HOMA em GUAYAQUIL, EQUADOR, AMÉRICA DO SUL 

 

  

Uma vez mais 
este foi um  
Festival de 
alegria, 
música, 
dança, canto, 
amor e luz. 
Foram feitos 
muitos fogos 
Agnihotra a 
favor da paz 
em nossos 
corações e no 
mundo. 
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FESTIVAL HOMA em GUAYAQUIL, EQUADOR, AMÉRICA DO SUL 

 

 

Também Papai Noel e seus ajudantes estiveram muito ocupados distribuindo presentes a 
cada criança. Expressamos nosso agradecimento especial ao  Eng. José Barrezueta 
Becherel, Reitor da Universidade Metropolitana de Guayaquil, ao Dr. Luis 
Almeida (Decano de Estudos da Saúde) aos grupos de dança e a todos os 
envolvidos em tornar possível este maravilhoso evento.  

 

 

  

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS em GUAYAQUIL, EQUADOR, AMÉRICA DO SUL 

 

 

Centro Homa de 
Guayaquil 
Sessões diárias de 
Agnihotra são 
oferecidas neste Centro 
de Cura sob a direção de 
Sonia Hunter (primeira 

na foto à esq.) há 
muitos anos, sempre de 
forma gratuita. Também 
todo mundo pode 
receber as cinzas de 
Agnihotra 
gratuitamente. 

 

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS em GUAYAQUIL, EQUADOR, AMÉRICA DO SUL 

 

 

 

 

Os alunos do 
Dr. Max 
López visitam 
o Centro 
Médico 
Homa do Dr. 
Montufar 
com 
regularidade 
para 
aprender 
sobre a  
Terapia 
Homa.  

O Prof. Abel teve a oportunidade de ensinar algumas técnicas de yoga para estarmos mais 
conscientes das nossas capacidades físicas, melhorá-las e aumentar a força de vontade e 
concentração. Os pacientes também participaram da sessão de yoga com grande 
entusiasmo. Isto foi seguido pelo Agnihotra.  

 

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS em GUAYAQUIL, EQUADOR, AMÉRICA DO SUL 

 

O Centro 
Médico 
Homa "El 
Buen Pastor" 
do Dr. Jaime 
Montúfar se 
transforma 
diariamente 
com o 
Agnihotra do 
pôr-do-sol num 
lugar de 
meditação 
para os 
assistentes e 
pacientes. 
Todas as 
atividades 
param  e se faz 
uma pausa. 
Todos respiram 
profundamente, 
relaxam e se 
sentem leves, 
como se fosse 
tirado um peso 
de cima de si. A 
alma se alegra 
com a energia 
do fogo 
curativo. Estes 
momentos 
maravilhosos 
durante o fogo 
de Agnihotra  
trazem a 
desejada paz e 
unem a todos 
com amor e 
harmonia.  
(perceba a Paz 

nas fotos 
desta página)  
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EVENTOS em PIURA, PERÚ, AMÉRICA DO SUL 

 

O CENTRO HOMA DE 
PIURA convidou a todos 
os Agnihotris para um 
Rudra de final de ano. 
Demos Graças ao 
Universo por todas as 
bênçãos e 
ensinamentos 
recebidos através deste 
HOMA. Também foi 
celebrado o  “Círculo de 
Cura para Mulheres” 
onde cada mulher 
expressou sua gratidão. 
(foto abaixo)  
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EVENTOS em PIURA, PERÚ, AMÉRICA DO SUL 

 

Hospital Estatal 
Jorge Reátegui  
A prática diária de  
Agnihotra continua 
neste hospital, onde 
chegam cada vez mais 
pacientes. Eles 
compartilham suas 
experiências, 
permitindo que a 
compaixão e 
compreensão entre 
eles aumenta dia a 
dia...  

 

 

O 
Promotor 

Homa, 
Eng. Luis 

Tafur e 
suas filhas 

Lucia, 
Raquel e 
Tina de 

Jaén 
visitaram 
Piura no 

Natal. 
(foto der.) 
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EVENTOS em PIURA, PERÚ, AMÉRICA DO SUL 

 

 

 

Hospital 
Regional 
Cayetano 
Heredia do 
Departamento 
de Piura  
Também neste 
grande hospital 
continuam com 
as sessões diárias 
terapêuticas 
bioenergéticas 
do Agnihotra 
Vespertino.  

 Inclusive, neste entorno, a mente pode ser transcendida e a paz e o silêncio podem ser 
sentidos por todos os participantes. 
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EVENTOS em PIURA, PERÚ, AMÉRICA DO SUL 

 

Que alegria poder compartilhar o 
Agnihotra e sentarmos juntos para 
meditar, orar por nossos filhos e 
antepassados, pelos outros e pelo 
planeta Terra! 
Que alegria poder agradecer à 
Divindade pelo amor que sentimos, 
que recebemos e que compartilhamos 
com nossos irmãos e irmãs de 
diferentes cores e crenças!  
Que alegria nos sentirmos um 
coração, uma alma, uma só família! 
SENTIR A UNIDADE. 
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EVENTOS em PIURA, PERÚ, AMÉRICA DO SUL 

 

O Centro Homa de Piura 
convidou a família de Agnihotris 
para mais um Rudra no início do 
ano, para celebrar e receber o Ano 
Novo de 2011. Que todos sejamos 
guerreiros da Paz e da Luz, levando 
adiante nosso trabalho com força, 
dedicação e humildade, servindo 
um ao outro com corações e mentes 
abertas.   
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EVENTOS em PIURA, PERÚ, AMÉRICA DO SUL 

 

 

 

Nos dois principais 
hospitais de Piúra, 
onde é oferecida a 
Terapia Homa de 
forma gratuita a 
qualquer paciente, 
com ou sem seguro 
médico, esta 
técnica 
bioenergética é 
praticada na 
categoria de 
"Medicina 
Complementar". 
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EVENTOS em LIMA, PERÚ, AMÉRICA DO SUL 

 

 

Uma rápida visita a Lima 
nos deu a oportunidade 
de compartilhar o 
Agnihotra com o Prof. 
Humberto Guerrero, 
Agnihotris e  visitantes 
em seu restaurante 
"Sabor y Vida". Foi bom 
ver tantos "velhos" 
amigos Homa, escutar 
suas experiências e 
compartilhar algumas 
das experiências colhidas 
em nossos tours Homa. 
Lima continua servindo 
com os fogos HOMA!  

FUTUROS EVENTOS - SOMAYAG, Fevereiro de 2011 Maheshwar, Índia  

 

Para maiores detalhes: http://www.somayag.org 

  

http://www.terapiahoma.com/
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O CANTINHO DA SAÚDE HOMA com MONIKA 
Farmacêutica Monika Koch, Alemanha  

SUA OPORTUNIDADE. EXPERIMENTE!  

Acabo de regressar da minha viagem Homa ao Kazaquistão e quero 
compartilhar com vocês a seguinte experiência: muita gente no kazaquistão, 
especialmente em Almaty, conhecem e amam o fogo Agnihotra e aplicam 
suas cinzas em diferentes casos. Uma senhora me disse que sua mãe 
sofreu um derrame cerebral e o doutor disse que ela viveria 
somente 10 dias mais e que os membros da família deveriam estar  

  

preparados para sua morte.                                                         .   
Nesta situação, a filha decidiu dar à cinza de Agnihotra uma oportunidade, dando-a à sua mãe 
para tomá-la em forma de pó. Ao mesmo tempo, preparou um unguento de Agnihotra (pó de 
cinza de Agnihotra com ghee) e lhe massageou a cabeça várias vezes ao dia. E o que aconteceu?  
Sua mãe se recuperou totalmente e segue vivendo feliz!                                        .  
Interessante? Inesperado? Um milagre?                                        . 
O médico disse isso baseado em suas experiências com muitos outros pacientes, e sem dúvida a 
morte poderia haver ocorrido.                                           .  
Porém, ao mesmo tempo, sempre temos a oportunidade ou pelo menos podemos fazer uma 
tentativa com o fogo de Agnihotra e sua cinza. Minha própria experiência é a seguinte: 
evidentemente uma enfermidade grave pode levar à morte, porém podemos ajudar e apoiar, 
inclusive nesta situação, com o fogo de Agnihotra e sua cinza para tornar a transição mais fácil.    

  

Se, por exemplo, tirarmos uma fotoKirlian das 
mãos de uma pessoa, veremos o contorno 
rodeado de raios de luz que se chamam “coroa”. 
Se ocorrer uma enfermidade, inclusive antes de 
se manifestarem seus sintomas, podem ser 
vistos buracos no lugar correspondente aos 
órgãos afetados. Por exemplo, Peter Mandel da 
Alemannha é um reconhecido especialista neste 
método e na documentação da enfermidade e 
sua evolução com a foto Kirlian. Quer dizer, se 
uma enfermidade é curada, o buraco 
correspondente se preenche novamente com 
luz.  Em consequência, se uma 
enfermidade significa a falta de radiação 
da luz, é fácil entender porque a cinza de 
Agnihotra e o Agnihotra podem ajudar em 
qualquer enfermidade, não importa o 
lugar. 

Aura de uma pessoa 

deprimida. 
Aura da mesma 

pessoa 3 minutos 

depois de tomar a 
cinza de Agnihotra. 

O fogo de Agnihotra preenche toda a atmosfera com energia através da combinação ótima de 
ingredientes curadores. Assim praticamente banhamos todo o corpo com esta energia lumínica 
e ela chega a todas as áreas. A cinza de Agnihotra contém a energia produzida pelo fogo de 
Agnihotra em forma selada. Isso significa que onde se aplica a cinza de Agnihotra, interna ou 
externamente, o corpo recebe esta energia.                                        .  
Portanto, se houver uma deficiência energética no corpo e isso produzir uma enfermidade, é 
lógico que ao injetar esta energia, a saúde se restaure. Isto não é um “milagre”, mas a aplicação 
de leis sutis da natureza.                                          .  
Logicamente,  também pode ser possível que numa situação crítica a alma decida 
terminar sua vida. Porém, inclusive nestas situações, minha experiência é que o 
Agnihotra e sua cinza sempre assistem na “transição”.  E isto ocore suavemente. 
Muitas experiências mostram uma e outra vez que temos uma Última Oportunidade de fazer 
pelo menos uma tentativa de ajudar e apoiar em qualquer situação difícil com o fogo de 
Agnihotra e sua cinza curativa. Que maravilhoso!   

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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MENSAGENS DO MESTRE SHREE VASANT 

 

           Quando há mais 
problemas, muitas 
vezes há mais 
oportunidade para 
ensinar o fogo. O 
sofrimento prepara a 
pessoa para Deus. Agora 
toda a humanidade está 
sofrendo os efeitos da 
poluição. Assim, agora o 
Agnihotra pode ir a todo o 
mundo. Agora chega um 
momento em que temos 
que aprender a viver neste 
mundo e mesmo assim 
manter a vida espiritual.  
As pessoas em geral não são 
capazes de integrar os dois. 
Logicamente, a lição é para 
todos neste momento. Não 
podemos subir para as 
montanhas do Himalaya e 
viver como monges. Não é 
assim agora.  

           Na cozinha, os cozinheiros trabalham com energia e não só com alimentos. 
Portanto, o melhor seria cantar Mantras em silêncio ou em voz alta durante a 
preparação da comida. Além disso, limitar a entrada de outras pessoas durante a 
preparação de alimentos.                                                      
Isto parecerá estranho num primeiro momento aos convidados ou familiares que 
não estão acostumados com essa prática, porém vai melhorar a atmosfera na qual 
se cozinha e em última instância ajuda na digestão também.                    .  
Pode-se colocar um aviso quando a cozinha está em uso. Além disso, todo 
aquele que cozinhe, deve ter tomado um banho recentemente. Não se requer 
roupa de meditação, porém simplesmente estar limpo e com roupa limpa. Estas 
seriam novas normas na cozinha. 

           Onde está a questão de dor ou angústia? Todos podem se queixar de se 
sentirem tristes às vezes, sem dúvida. Você pode falar sobre isso, porém não deixe 
que isso seja um costume. Não se torne dependente de sentir-se “mal” para se 
sentir “bem”. Não se apegue à alegria ou à tristeza. Mantra todo o tempo. Logo 
chegará a um equilíbrio e se sintonizará com uma Vontade Superior. Então, não 
terá as flutuações do estado de ânimo. Trata-se de uma sintonia. Não permita que 
as coisas se acumulem na mente. Estas pressões da vida cotidiana devem ser 
tratadas uma por uma, não todas de uma vez.  Depois, quando sentir que é 
muito, a meditação e Yajnya são a chave. 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EXTRATOS DAS TRANSMISSÕES DE ÓRION 

Sobre o poder da Luz                  . 
Este é um tempo para a revelação, 
resolução e revolução interior e exterior 
– assim como para a EVOLUÇÃO! À 
medida que as pessoas se localizam nos 
seus postos de Luz, o poder da Luz 
cresce.  
As atuais ameaças contra a cura 
alternativa, contra os estilos de vida 
orgânicos e saudáveis e formas 
sustentáveis não poderão se 
materializar. Elas serão detidas. O 
poder da Luz é muito grande para ser 
destruido. A Luz sobreviverá. Estejam 
certos disso.  

Não alimentem o medo. Sejam 
corajosos.   

Sobre elevar-se acima da emoção 
Bem, bem. Em qualquer situação 
estressante, se eliminarem o quociente 
emocional, a solução poderá chegar 
com menos efeitos residuais. O 
investimento emocional dará resultado 
– sempre trará frutos – doce, agridoce, 
ou amargo, um resultado virá.  
Quando vocês se elevam acima do 
desgaste das emoções, desapegando-se 
do complicado apego ao desejo e à 
nostalgia, sua visão torna-se mais clara.  
Quando os seres se complicam nos 
envolvimentos emocionais, perdem sua 
clareza e comprometem seus próprios 
pontos de vista, além de sua saúde e 
bem estar. 

Sobre “O Amor Prevalecerá”           . 
Aqueles “no poder” são designados― quer dizer, 
qualquer um que “eles” quiserem que esteja no 
poder a qualquer momento, é exatamente o que 
será. Até pessoas inocentes poderão ocupar 
posições de poder, até em postos 
governamentais do mais alto escalão – para 
algum propósito. O objetivo pode ser sinistro, 
mesmo quando o ocupante do cargo tenha a 
melhor das boas intenções de mudar o mundo.  
Aqui está o lado brilhante. O poder da Luz é 
muito mais forte por natureza. Este é o poder 
que prevalecerá em seu planeta. Aqueles que são 
do bem, também serão protegidos e isolados, de 
maneira que possam levar a cabo seu propósito 
de fechar a brecha  e criar a UNIDADE entre 
todos nesta civilização.                .  
Não esperem que a política salve o planeta. Este 
não é o campo eleito para o bem mais elevado, 
nem é o da influência mais positiva. O AMOR 
PREVALECERÁ. Examinem sua conduta em 
relação ao AMOR.                       .  
Caminhem na Luz. Movam-se entre vocês 
com amabilidade e consideração, com 
compaixão e compreensão. Há uma 
Vontade mais Elevada, queridos amigos, e há 
saída! OM. 

 
www.oriontransmissions.com  

 

Gratos por compartilhar as “Boas Notícias” com este Boletim Homa! 

Outras páginas Web sobre a Terapia Homa: 

 

www.terapiahoma.com    www.homa1.com   www.homatherapy.info  

www.agnihotra.org     www.homatherapie.de      www.homatherapy.de 

www.tapovan.net    www.homatherapyindia.com     www.homatherapy.org 
  www.homatherapypoland.org    www.homapsychotherapy.com 

www.agnihotra.com.au    www.terapiahoma.org  
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