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NOTA do EDITOR 

"UM MINUTO POR DIA PODE 
SALVAR A TERRA"  

É possível que já conheçam a história 
sobre o rei e os 3 príncipes. Ela é 
mais ou menos assim: Era uma vez 
um rei muito sábio que tinha três 
irmãos. Eram os guerreiros mais 
poderosos do Império.                        .  
Um deles era o melhor arqueiro. 
O outro era o melhor com a espada. 
O último era o melhor com a lança. 
Diz-se que uma manhã o rei se 
levantou e decidiu visitar uma região 
conflitiva do seu reino, que estava 
distante aproximadamente 6 horas a 
cavalo. Assim, foram bem cedo pela 
manhã e chegaram ao meio dia. Ali 
tudo estava seco. Tinham muita 
sede, porém não havia água 
disponível. De toda maneira, o sábio 
rei sabia que em direção ao leste, a 2 
horas de distância, havia um poço 
com muita água. Por isso, enviou o 
melhor arqueiro para trazer água.   . 
Quando ele chegou lá, tinha muita 
sede. Mas, ao aproximar-se da água, 
ouviu uma voz que dizia: “Pare”! 
Então, se deteve e olhou tudo ao seu 
redor, porém não viu ninguém. Aí 
pensou: “Isso pode ser minha 
imaginação”. Assim, correu ao poço e 
bebeu a água. Depois disso, morreu. 
4 horas mais tarde, o rei disse: “Ele 
já deveria estar de volta”. Então 
enviou seu segundo irmão, o que era 
o melhor combatente com a espada. . 
E ele se foi. Quando chegou, pode ver 
um corpo no chão e também ouviu 
uma voz: “Pare”! Porém, não havia 
ninguém de pé. Este príncipe 
também se precipitou ao poço, bebeu 
a água e morreu.                            .  
8 horas mais tarde, o rei estava 
preocupado. Então decidiu enviar 
seu último irmão, o melhor com a 
lança. Ele fez o mesmo e morreu.  
12 horas mais tarde, o rei estava 
perplexo porque seus irmãos não 
tinham voltado. Então foi busca-los.  
Ao aproximar-se do poço, ele 
também ouviu a voz: “Pare”! Aí, 
olhou em volta e não viu ninguém, só 
os 3 corpos dos seus irmãos no chão. 
Pensou: “Deve haver alguém mais”. . 
Assim, o rei perguntou: “Quem é 
você? O que quer?” Uma voz disse: 
“Eu sou o espírito do poço e antes de 
deixa-lo beber a água, deves 
responder corretamente uma 
pergunta”.   

 

 

O rei disse: “OK”, e a voz perguntou: “Qual é a 
coisa mais incrível”? O rei pensou: “a resposta 
deve estar próxima e relacionada com os 
acontecimentos atuais”. Aí, a luz veio à sua mente.  
“Eureka”! Ele respondeu: “O mais assombroso é 
que vemos pessoas que morrem todos os dias, 
porém nunca pensamos que isso vai acontecer 
conosco”. A voz respondeu: “Agora você pode 
beber”. 
Bom, também vamos passar através desta 
transição de deixar o corpo, porém não temos que 
nos apressar. Você viu o tsunami atingir o Japão e 
continuar em frente. Um desastre natural conduz 
a perdas econômicas, ambientais e sim, sim, sim, 
humanas. Os desastres naturais podem ser:           . 
tsunamis, avalanches, erupções límnicas, 
tempestades, ciclones tropicais, furacões, tufões, 
secas, incêndios florestais, epidemias, pandemias, 
inundações, tornados, furacões, erupções 
vulcânicas, chuvas de granizo, ondas de calor, a 
fome, erupções solares, eventos de impacto, etc. 
Eles podem ocorrer em qualquer lugar e em 
qualquer momento. Eles estão acontecendo agora.   
E sim, sim, sim, pode ser que estejamos em 
cabines diferentes, porém todos estamos 
na mesma nave espacial.  Antigos ou não tão 
antigos, informes científicos ou não científicos 
dizem o mesmo: a Terra está reagindo à conduta 
irracional humana. Uma grande quantidade de 
prejuízos pode ser detida ou reduzida. A 
resposta é dada nos Vedas – a prática em 
massa do Agnihotra pode ajudar a 
restabelecer os ciclos de energia do planeta 
e contrapor os efeitos da poluição e da má 
conduta do homem.   Agnihotra é o antídoto 
que pode ser injetado facilmente na atmosfera. 
Agnihotra é um processo simples e científico, que 
pode ser posto em prática já. Quão alto a Mãe 
Terra tem que gritar? Vamos unir nossas mãos e 
acender o fogo de Agnihotra. Iluminemos o nosso 
coração! Vamos difundir mais as energias de 
amor. Se ainda não começou, comece agora. Se 
você já pratica o Agnihotra, compartilhe. Se este é 
o seu caso, é possível que deseje criar um Centro 
Homa em sua casa ou lugar de trabalho! Recorde 
as palavras dos sábios: “Não temas, 
desperta e mantenha-te vigilante.Juntemos 
nossas forças. A Luz triunfará”. OM 

http://www.terapiahoma.com/
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Histórias de Cura com Homa   

 

Anjali Paranjpe 
Dhule, Maharashtra, Índia.  

"Minha mãe tem 78 anos. Se 
submeteu a uma cirugia ocular. 
Não podia ver bem depois disso. 
Porém, após participar regularmente 
do Agnihotra, ela lê, tece tricô e pode 
fazer todas as coisas. No prazo de um 
mês de estar na frente do fogo de 
Agnihotra, ela recuperou a vista". 
Foto da esq. Mostra Anjali com seu 

marido Abhay Paranjpe (filho do 
Mestre Shree Vasant) durante o 

Agnihotra matutino em Dhule. Eles 
promovem a Terapia Homa em toda 

a Índia e são um modelo exemplar 
do serviço incondicional. 

 

Dilip Patil 
Amalner, Maharashtra, Índia.  

"Tenho muitas experiências de cura com Agnihotra e sua 
cinza. Meu pai  tinha 67  anos quando sofreu um acidente e 
quebrou uma perna enquanto viajava de moto. A perna 
inchou. Fui a vários médicos e ele tomou medicamentos 
durante 6 a 7 meses.  Não sentía nenhuma melhora com este 
tratamento. Então lhe disse para fazer Agnihotra e 
tomar a cinza por via oral, e também apliacá-la com 
ghee na região afetada. Finalmente ele decidiu fazê-lo. 
Dentro de 3 dias seu problema foi solucionado e 
começou a caminhar com facilidade.   

Outra experiência foi com meu mestre de obra. Enquanto ele andava sobre o telhado, 
falava ao celular e caiu no chão lá em baixo, de vários metros de altura. Quebrou as duas 
pernas. Foi levado ao hospital e lá o engessaram. Tinha as pernas inchadas, não podia 
caminhar ou se movimentar.  Por isso, o médico lhe deu um pouco de um unguento para 
aplicar nas pernas. Ele usou este unguento na perna direita e na esquerda aplicou creme de 
Agnihotra. Depois de 3 dias a perna esquerda estava bem, não havia inchaço. Porém, a 
direita continuava igual. Então, aplicou o creme de Agnihotra  também na perna direita e 
no prazo de 3 dias ela estava totalmente  bem”.  

 

 

Todos os membros 
desta família praticam o 
Agnihotra diariamente.  
Na foto vemos o Sr. Dilip, sua 

esposa Prerna e suas filhas  
(13 anos) e Védica (de 3 

anos de idade, que quase 
desaparece atrás de seu fogo 
de Agnihotra) durante uma 

visita a Tapovan. 
 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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AGRICULTURA HOMA - A SOLUÇÃO PARA O FUTURO DO PLANETA  

THE INDIAN EXPRESS (periódico nacional) 25 de fevereiro de 2011: 
A "Universidade de Ciências Agrícolas (UAS) Dharwad 

conta agora com uma terapia de êxito para o controle de pragas –  
A TERAPIA HOMA" 

 

Artigo de Banerjee               . 
Samarpita, Pune                  . 
Imagine isto: Um sitiante 
elimina todas as pragas em 
uma área de 200 hectares com 
o uso da antiga ciência 
Ayurvédica. 
 
Tão difícil como possa parecer, 
a Universidade de Ciências 
Agrícolas (UAS) de 
Dharwad tem ajudado os 
agricultores a fazer exatamente 
isso há vários anos. 

Enquanto Agnihotra / Terapia Homa implica na agricultura ecológica, tem uma vantagem 
adicional: se ocupa das enfermidades transmitidas pelo ar também. 
Dr. P.W. Basarkar, bioquímico, quem levou a Terapia Homa à UAS, disse: "A agricultura 
ecológica não é nova no nosso país. De fato, se originou na Índia. E se sabe que não contamina o 
solo, nem a água, porém esta técnica Homa pode purificar o solo, a água e o ar na 
propriedade, assegurando assim que as enfermidades transmitidas pelo ar não 
danifiquem os cultivos de nenhuma maneira".                                         . 
Agnihotra segue este procedimento: a queima de determinadas substâncias orgânicas em uma 
pirâmide de cobre; Mantras específicos e tempos específicos correspondentes ao ritmo circadiano da 
natureza, (a hora exata ao segundo do nascer e pôr-do-sol). A cinza de Agnihotra é pulverizada nos 
campos. [...]                                                                                          . 
A técnica pode ser praticada em qualquer lugar: em casa, no jardim ou na propriedade rural. 
As pessoas que vem usando esta técnica atestam seus benefícios.                                        .  
Abhay Muthalik, um engenheiro químico que se converteu em agricultor ecológico, residente 
em Belgrano, vem usando esta técnica durante os últimos dois anos. "E meu produto nunca foi 
melhor. Os problemas que não se resolvem com a agricultura ecológica, se 
desvanecem com a Terapia Homa. A melhor parte é que é um processo tão simples que 
pode ser praticado por todos", diz Muthalik.                                                                                  .. 
Abhay diz que tem falado com os agricultores de Belgrano para animá-los a adotar esta técnica.  
Tejaswi Naik havia perdido as esperanças na agricultura até que encontrou a Terapia Homa. 
"Minha produção de bichos da seda esteve infestada de diversas enfermidades. Os 
bichos da seda acabavam morrendo pelo efeito residual dos pesticidas tradicionais. 
Então pela incursão na agricultura ecológica, soube da Tecnologia Homa e decidi dar-
lhe uma oportunidade".                                                       . 
Naik vem usando esta técnica durante os últimos seis anos. "Antes de utilizar a Tecnologia Homa, 
obtinha um rendimento de 40%. Agora com a Terapia Homa ele duplicou e a qualidade é 
inigualável em todo o distrito".                                                          . 
Umakant Tiwari, um agricultor de manga com sede em Unnao, Uttar Pradesh, não só está 
extremamente feliz com o êxito da Terapia Homa, mas também a promove em sua 
localidade.  [...]                                                                                                   . 
A Univ. de Ciências Agrícolas também vem difundindo a mensagem entre os 
agricultores. Diz o Diretor de Pesquisa, o Sr. P.M. Salimath: "Temos estudado o impacto deste 
tratamento Homa nas plantas. Hoje temos um grupo de estudantes fazendo pesquisas sobre os 
efeitos dos Homas nos diferentes cultivos. Temos difundido a mensagem entre os agricultores das 
regiões vizinhas. Também temos iniciado um curso para os agricultores pobres e mostramos a eles 
que há uma maneira diferente de cultivar que não é artificial e não necessita de pesticidas nocivos".  

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/


  

     BOLETIM HOMA  # 59                                             página 4 

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

ECO NOTÍCIAS 

 

Água do ar: Uma inovação que 

muda a vida  

Fonte: “Por Nuestro Futuro” 

Quarta, 2 de Fevereiro de 2011  

Em Sainte-Tule, França, Marc Parent 
inventou um moinho de vento capaz de 
satisfazer as necessidades do planeta que hoje 
indianos e americanos desejam adquirir. “Isso 
não resolverá todos os problemas do mundo, 
mas pelo menos a água já não será um deles” 
diz Marc Parent.  Ele inventou um sistema 
ecológico incrível que transforma o ar... 
em água potável!  

Recuperar a umidade atmosférica é um velho sonho, sobre o qual alguns pesquisadores têm 
trabalhado sem poder nunca chegar.                                             .  
Em seu laboratório, este “inventor” de 43 anos pesquisou mais de 10 anos para conseguir um 
protótipo eólico, hoje em dia em perfeito funcionamento.                                                    .  
A umidade do ar se condensa, o tubo superior se tranforma num reservatório de água e, ao final do 
circuito, vários filtros de partículas a tornam potável.                                                 .  
Só é necessário abrir a torneira e servir-se. Acabaram-se as secas da Autrália, foram vencidas as 
enfermidades levadas pelas águas estocadas, acabaram-se os kilômetros sob um sol escaldante para 
encontrar uma fonte de água na África. “Quando tive essa ideia foi para ajudar os outros’’.  
MARC PARENT teve essa ideia técnica e humanamente simples, que poderá revolucionar o mundo.  
Porém, no início, “me tomaram como louco”.                                                                         .  
Estava muito avançado para a época, foi difícil convencer. Mais informações acesse este link:         .  
 http://redjedi.foroactivo.net/t6262-marc-parent-un-inventor-frances-convierte-aire-en-agua e/ou 
http://nostromo-a-tierra.blogspot.com/2011/01/marc-parent-un-inventor-frances.html  
Mais informação sobre esta tecnologia em: http://www.eolewater.com/  

 

  

O terremoto do Japão também moveu 
o eixo da Terra por 10 cm segundo 
experts  

Por David James, 
Gales, Domingo, 13 de março de 2011  

Experts japoneses disseram que o terremoto 
de magnitude 8,9 foi causado por um 
transtorno na crostra terrestre que partiu o 
fundo do mar a centenas de quilômetros da 
costa. Os geólogos também calcularam que o 
terremoto deslocou o eixo da Terra em torno 
de 10 cm. Leia mais:   

 

http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2011/03/13/japan-earthquake-shifted-the-earth-s-
axis-by-10cm-experts-say-91466-28326468/#ixzz1GXze0ixX  

 

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
http://redjedi.foroactivo.net/t6262-marc-parent-un-inventor-frances-convierte-aire-en-agua
http://nostromo-a-tierra.blogspot.com/2011/01/marc-parent-un-inventor-frances.html
http://www.eolewater.com/
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2011/03/13/japan-earthquake-shifted-the-earth-s-axis-by-10cm-experts-say-91466-28326468/#ixzz1GXze0ixX
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2011/03/13/japan-earthquake-shifted-the-earth-s-axis-by-10cm-experts-say-91466-28326468/#ixzz1GXze0ixX
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EVENTOS em TAPOVAN, MAHARASHTRA, ÍNDIA 

 

 

 

Fazenda Homa               . 
Tapovan 
Ficamos muito felizes de 
poder pisar novamente 
neste lugar. Aqui têm 
feito o Agnihotra e o 
Triambakam Homa 24 
horas diariamente por 
quase 10 anos.               .   
As fotos mostram a 

pirâmide feita de pedra 
que se encontra diante 

da cabana Triambakam, 
a cabana Triambakam e 

muitos fogos de 
Agnihotra dentro. 

 

  

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS em TAPOVAN, MAHARASHTRA, ÍNDIA 
 

 

 

 

 

 

Bruce Johnson y Anne Godfrey da Austrália são os guardiães da fazenda Homa 
Tapovan. Chegaram há 13 anos e fizeram um paraíso desse lugar, que uma vez foi 
um deserto. Conseguimos passar uns dias maravilhosos ali e lhes agradecemos muito por 
seu amor e bondade!                                                        .  
A foto com Shiva foi tirada no pátio da casa principal e a foto acima foi tirada durante a 
cerimônia de Shivaratri, que é uma das festas mais importantes da Índia. As outras fotos 
foram tiradas durante o Agnihotra na cabana Triambakam. (As fotos com os fogos de 
Agnihotra em Tapovam foram feitas por MaryLeeWeir.com) 
  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS em TAPOVAN, MAHARASHTRA, ÍNDIA 
 

Um grupo  da  
Universidade 
de Sânscrito 
de Bombay 
veio visitar 
Tapovan sob 
a guia de 
Anjali 
Paranjpe. 
Eles 
assistiram a 
uma palestra 
sobre a 
eficácia da 
Terapia 

Homa em tratamentos de enfermidades em seres humanos, plantas e animais proferida 
pelo Prof. Abel Hernández. Uma demostração sobre como praticar o Agnihotra foi 
realizada pelo Sr. Sanjay Patil, administrador da fazenda Homa Tapovan. 

EVENTS in BAHADARPUR, MAHARASHTRA, INDIA 

 

Anne Godfrey fazendo um Vyahruti Homa na inauguração do projeto de "Lisa 
MacDonald" em Bahadarpur. Este foi idealizado para ajudar as mulheres do campo. 
O pai de Lisa, Ian McDonald, entregou máquinas de costura às mulheres do povoado 
em nome de sua filha, porque esse foi seu último desejo.  
  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS em AMALNER, MAHARASHTRA, ÍNDIA 

 

 

Universidade Pratap, 
Departamento de 
Química em Amalner 
O Reitor, Dr. S. R. 
Chaudhari, o Dr. L. A. 
Patiño e a Dra. Pawar,  
Decano de Botânica,  
organizaram um  
programa de Terapia 
Homa com o título 
"Como Salvar a 
Terra?"                                                              

Depois de um exercício de Concentração, o Prof. Abel Hernández deu uma palestra sobre a 
necessidade de aplicar a Ciência Ayurvédica Homa e acabar com a superstição (lançar venenos 
sobre a Terra e esperar que tudo acabe bem!). O Eng. Dilip Patil organizou este evento. 

 

Agnihotra do pôr-do-sol no recém-inaugurado Centro Homa de Amalner ao cuidado do 
Eng. Ing. Dilip Patil, sua linda esposa Prerna y suas filhas (Bhumika y Védica). Vários 
estudantes e professores da Universidade Pratap vieram aqui. 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS em AMALNER, MAHARASHTRA, ÍNDIA 

 

Maliwada, Amalner                                                   . 
Lindo encontro com o pessoal de Maliwada. A vídeo apresentação da Terapia Homa foi 
concluída com o relaxamento do Agnihotra. Também ouvimos testemunhos 
maravilhosos de cura de alguns Agnihotris. O Eng. Dilip Patil y Prerna fizeram a 
tradução para o Maharati. Agradecemos ao Sr. Abhijit Mahajam e à Sra. Sunkusari 
por seu amável convite. 

 

Colégio Santa Maria, 
Amalner 

Bhumika Patil e sua 
amiga Hitaishi 

Kothari escolheram 
como projeto de ciências 

o tema: "Como a 
Terapia Homa ajuda 

a salvar a Terra". 
Para isso utilizaram uma 

apresentação de slides 
que explicou o processo 
e os efeitos do Agnihotra 

no meio ambiente. 
Também mostraram seu 

experimento com 
 

 

 

 

brotos de feijão “mung”regado com a água da torneira 
(foto da esquerda à esquerda) e com água de cinza de 
Agnihotra (foto da esquerda à direita). Elas usaram a mesma 
quantidade de grãos em ambas as amostras e chegaram às 
seguintes conclusões: "Observação depois de um dia:     . 
-os brotos Homa são maiores em tamanho e pesam mais. São 
de cor mais escura e têm bom sabor.                           .  
Observação depois de sete dias sem regá-los 
novamente: 

- os brotos Homa de mung mantêm o mesmo aspecto, sabor, cor e tamanho. 
Eles têm sabor agradável. Parece que a cinza de Agnihotra atua como um 
conservante natural.                                                 .  
-No caso dos brotos de mung tratados com água comum, são duros, não têm bom aspecto, 
têm sabor ruim e não podem ser comidos".                                               .  
Bhumika e sua amiga Hitaishi ganharam o primeiro lugar com seu projeto! 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS em BHUSAVAL, MAHARASHTRA, ÍNDIA 

 

O Grupo "A Arte de 
Viver" de Bhusaval 
nos convidou para 
apresentar os efeitos da 
Terapia Homa e realizar 
a prática do Agnihotra. 
Também 
compartilhamos os 
sucessos e êxitos com 
esta ciência Homa na 
América do Sul. A 
reunião iniciu-se com o 
Vyahruti Homa (foto 
esq). Foram mostrados 
vídeos sobre a física do 
Agnihotra e 
testemunhos.  

O Mestre  Sri Sri Ravi Shankar tem indicado a todos seus seguidores ao redor 
do mundo que façam o Agnihotra. O Sr. Sunil Dusane organizou este evento e o Sr. 
Deepak Manore de Tapovan nos acompanhou. Na hora do Agnihotra, foram acesos 
muitos fogos e transformaram o salão da comunidade em um salão de luz e amor. Sentimos 
uma inião acimas das diferenças linguísticas, culturais, etc. (foto abaixo)  

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS em DHULE, MAHARASHTRA, ÍNDIA 

 

Escola do 
Menino 
Santo, Dhule 
OFICINA - 
YOGA E 
MEDITAÇÃO 
PARA 
CRIANÇAS (6 
dias).  
Pioneiros na 
Educação 
Holística das 
crianças - 
Educação para 
o intelecto, 

a mente, o corpo e o espírito. Capacitação de crianças sadias e felizes na Nova Era. 

 

 

   

Foto na parte superior mostra a prática do Agnihotra na escola do Menino Santo com a 
participação de: Anjali e Hrisihikesh Paranjpe, o Sr. e Sra. Cheema, sua filha 
Simran, Anne, Bruce, Ian, Suwindi, Mary Lee, Roberto, Taylor, Aleta y Abel 
fazendo Agnihotra. Participaram professores, estudantes e um repórter do jornal local. 
As demais fotos mostram como as crianças aproveitaram a oficina.  

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS em DHULE, MAHARASHTRA, ÍNDIA 

 

 

 

 

Escola do Menino Santo, Dhule                                                           . 
O Sr. M.S. Cheema, chefe administrativo e sua encantdora esposa, a Sra. Sarbjit, 
que também é professora, pediram a oficina "Homa-yoga e meditação" para seus mais de 
400 estudantes. O Prof. Abel e Aleta estiveram muito contentes de poder compartilhá-lo com 
as crianças. A oficina se baseia nos ensinamentos do Caminho Quíntuplo do Mestre Shree 
Vasant presentes em seu livro "Luz que conduz ao Caminho Divino" e no livro "Yoga e 
meditação para crianças" de Parvati (Fran Rosen). Não apenas participaram os estudantes, 
mas também os professores. Os pais também foram convidados a uma apresentação sobre os 
efeitos do Agnihotra: na saúde, bem estar e na capacidade de aprendizagem de seus filhos na 
escola e em casa. Foi uma experiência maravilhosa e todos estavam irradiando amor.  
Para ver um breve vídeo, por favor clique aqui: Oficina Homa no Menino Santo 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
http://www.homa1.com/video/holychild.wmv
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EVENTOS em DHULE, MAHARASHTRA, ÍNDIA 

 

"A Arte de Viver", Dhule 
Graças ao Sr. Sunil Dusane e sua encantadora irmã Sunita, foi feita uma apresentação 
sobre a Terapia Homa e seus efeitos sobre a saúde a este interessado grupo de meditadores. 
O fato é que a prática regular de Agnihotra aumenta os benefícios da 
meditação. 

  

Dhule, Índia                                                                          . 
Tivemos a honra de estar com a família Paranjpe (Sr. Abhay, a Sra. Anjali, Hrishikesh, 
Sarvajit, Shrikant e a vovó Saroji) por quase 2 semanas e promover juntos a Terapia 
Homa nas escolas, nos hospitais convencionais, clínicas ayurvédicas, grupos 
espirituais, etc. Foi uma experiência maravilhosa e alegre do trabalho em equipe. 
Estamos muito agradecidos por sua hospitalidade, atenção e cuidado amoroso.  
  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - BALTIMORE, MD, USA 

 

A Sra. Noni Ford enviou as seguintes fotos de diversas atividades da Comunidade 
Homa de Baltimore: Foto de cima mostra o Agnihotra durante a reunião do solstício. 

  

Foto acima à esq. Mostra o Círculo de cura para Mulheres com Maria Broom, que é 
realizado todas as quintas. A foto da direita mostra o Agnihotra na coberta. A foto abaixo 
mostra o encontro para o equinócio desta comunidade Homa.  

 

  

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS AO REDOR DO MUNDO – EQUADOR 

  

 

As fotos acima 
mostram o 
Centro das 
Pessoas com 
Dificuldade, em 
Libertad e o 
Dr. Eduardo 
Merino M.D. 
(com os braços 
elevados) 
descrevendo 
a Terapia 
Homa. Foto à 
esq. Mostra o 
grupo na hora 
do Agnihotra. 

 

 

O Dr. Eduardo Merino escreveu de 
Guayaquil, Equador:                             . 
"Querido Abel, tenho uma surpresa para 
você. Tive minha primeira sessão de 
Terapia Homa com 33 participantes!  O 
Dr. Juan Rivera, Diretor do Centro de 
Portadores de Deficiência e eu estamos 
formando o corpo médico e de 
reabilitação para esse centro em Libertad, 
Península de Santa Elena. No sábado 
realizei esta sessão. Foi muito 
interessante.  O nível de aceitação e 
bem estar foi magnífico". 

PERÚ - PIURA 
Esta foto foi mandada pela Sra. Juana Castro e mostra a hora do Agnihotra no Hospital 
do Seguro Estatal Reategui em Piura. Ali é feito o Agnihotra todos os dias. 

  

  

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS AO REDOR DO MUNDO – LITUÂNIA 

 

Andrius Bernardas 
Dapsys da Lituânia 
escreveu: "Estou 
profundamente 
interessado na Terapia 
Homa. Durante os 
últimos quatro anos, 
tenho trabalhado 
com êxito com a 
Terapia Homa no 
cultivo de                  . 
hortaliças e ervas 
na zona rural da 
Lituânia. Aqui estão 
algumas fotos da 
minha casa, meus 
amigos  e eu". 

 

  

EVENTOS AO REDOR DO MUNDO – ALEMANHA 

 

 

 

Raaja Fisher da Alemanha informa: "Aqui lhes mando umas fotos de um fogo 
Agnihotra que fizemos às margens do Rio “Elba”, no norte da Alemanha. Oferecemos as 
cinzas ao rio. Fizemos isso para apoiar as pessoas que estão lutando para 
manter este grande e belo rio em seu estado natural. Muitos industriais querem 
aprofundá-lo, ampliá-lo e mudar sua forma, de acordo com seus interesses. A temperatura 
estava abaixo de zero. Estamos enviando nosso amor daqui". 

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS AO REDOR DO MUNDO – ARGENTINA 

 

 

  

 

Mariela Pugliese escreve 
da  Argentina: 
"Queremos compartilhar estas 
fotos. Foram tiradas em La 
Rioja e tomara que chegue 
toda a energía maravilhosa que 
se gerou neste momento a cada 
um de vocês aquí e agora".         
. 
Fotos: Círculo de Cura de 

Mulheres com Agnihotra e 
Triambakam Homa nas 

montanhas. Foto à esq. - 

Agnihotra com o grupo de Reiki. 
 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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O CANTINHO DA SAÚDE HOMA com MONIKA 

Farmacêutica Monika Koch, Alemanha 
AGNIHOTRA - A SOLUÇÃO PARA A RADIOATIVIDADE 

Ouvimos falar da situação do Japão com os problemas da radiatividade e nos preocupa 
profundamente. Porém, não é só no Japão que existem tais problemas. Sabemos dos 
muitos ensaios nucleares do Kazaquistão, a situação em Chernobyl, bem como outras 
situações nucleares problemáticas no mundo todo, sejam ou não conhecidas pelo público. 
Inclusive, muitos submarinos velhos enfrentam problemas com a radiatividade. 

 

O que podemos fazer na prática? O que eu posso fazer?                                        .  
Agnihotra, o fogo Ayurvédico da pirâmide, apóia a cura e o equilíbrio em todos os níveis, inclusive 
quando há problemas com a radiatividade. O fogo de Agnihotra ajuda na cura da atmosfera, assim como 
na cura dos seres humanos, animais, plantas e toda a natureza no lugar onde é praticado. Estas 
propiedades curativas também são incorporadas na cinza de Agnihotra. Esta cinza é uma substância 
medicinal com todas as qualidades do fogo Agnihotra. Com um pequeno esforço, a cinza pode estar 
disponível para todos. Você pode comê-la pura ou em combinação com qualquer outro alimento. Você 
pode tomar a solução de Agnihotra, também pode tomar banho com ela, inclusive lavar sua roupa com 
ela. Você pode fazer seus próprios medicamentos, unguentos para as feridas, inalações para os pulmões, 
compressas, colírios, etc. Em muitos casos se provou útil para a cura, mesmo quando nada funcionava. 
Também pode borrifar/pulverizar a solução de cinza de Agnihotra em sua comida, plantas, campos 
agrícolas, margens do rio, etc. para a cura. A explicação detalhada de como praticar o Agnihotra e como 
fazer uso de sua própria cinza de Agnihotra como medicamento caseiro, o texto do livro completo e o 
vídeo de forma gratuita podem ser encontrados em: www.homatherapy.de Por favor, veja muitas 
experiências e resultados de cura no mundo todo em: www.terapiahoma.com                                                .                                                             
O que podemos fazer a mais, em especial na situação de alta radiatividade? Tem sido demonstrada a 
utilidade de beber muito chá verde sempre com a cinza de Agnihotra. Uma ajuda adicional pode ser 
obtida utilizando uma grande quantidade de missô misturado com a cinza de Agnihotra. Você pode 
utilizar esta mistura para suas sopas, verduras, saladas, cereais, arroz, untar o pão ou simplesmente 
dissolver em água potável. É muito útil usar bastante chá verde e missô junto com a cinza de Agnihotra. .                                                                  
E o que se pode fazer numa situação de emergência, quando não se tem a pirâmide de Agnihotra a mão, 
nem a cinza de Agnihotra?  O Sr. Emoto (do Japão) provou em todos seus livros que a água pode ser 
carregada com energias sutis (veja seus livros). E quando não se tem nada na mão, apenas um lápis e um 
pedaço de papel? Que podemos fazer então? Você apenas escreve as palavras "OM SHRII" e "CINZA 
AGNIHOTRA" no papel e põe tudo o que for beber, cada copo de água ou chá sobre essas palavras e 
deixe repousar sobre elas o maior tempo possível. A água se carregará com a energia dessas palavras. 
Posteriormente beba a água para que todas as células do seu corpo obtenham o apoio dessa informação 
curativa. Que toda sua água ou alimentos repousem sobre as palavras escritas no papel durante a noite e 
durante o dia. Portanto, tudo o que estiver bebendo e tudo o que estiver comendo pode obter essa 
energia curativa para si mesmo e o bem estar familiar.                                                                . 
Emoto explica como a energia das palavras pode ser transferida para a água e usá-la para beber, lavar a 
roupa, alimentar os animais domésticos, as plantas e os jardins com tal água.                                         . 
Você pode fazer isto quando o material para a realização d Agnihotra não estiver disponível.                    .  
O que fazer no caso de uma super-emergência e se não houver a oportunidade de fazer Agnihotra e usar 
sua cinza e não houver papel e lápis para escrever? Então você pode cantar essas palavras para dar a 
informação energética de cura: - a tudo o que beber e a tudo o que comer - a todas as células do seu corpo 
e à roupa- a todas as chuvas que podem cair - a todos os flocos de neve que porventura possam estar 
cobrindo seu corpo. Cante uma e outra vez - para o ar, os rios, o oceano. De maneira que tudo possa 
receber esta grande energia de informação curativa com todo o amor do seu coração. Tudo necessita 
desta cura.                                                   . 
E o que podemos fazer para ajudar quando estamos em localidades distantes dos desastres naturais? 
Podemos compartilhar esta informação com amigos ou qualquer pessoa que necessite. Compartilhar por 
correio, telefone, pelo pensamento ou pelo amor do nosso coração. Da nossa casa, ou de qualquer lugar, 
podemos optar por apoiar alguma pessoa, família, algumas crianças, alguém que trabalhe com cura, 
algum grupo de yoga, alguma tia querida no exterior ou qualquer outra pessoa usando este tipo de 
“comunicação”. Dessa maneira podemos apoiar qualquer um em qualquer lugar. Vamos 
preencher todos os campos de ação com Amor porque somos todos irmãos e irmãs. 
Somos uma grande família!  

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
http://www.homatherapy.de/
http://www.terapiahoma.com/


Por favor consulte também sobre a Radioatividade  as mensagens do Mestre nos 
Boletins Homa #5  e #44 e o artigo escrito por Karin Heschl no Boletim Homa #2 
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MENSAGENS DO MESTRE SHRII VASANT 

 

          Logicamente, você 
tem seu Karma. O 
tempo todo está aí. A 
Graça também está aí o 
tempo todo. Todo o 
tempo. Se você vive 
com amor e harmonia, 
a Graça abunda.        . 
Quando você cai, cai 
nos braços do seu 
Karma, porém quando 
se dá conta e baixa a 
cabeça, a GRAÇA 
intervem. Que todo o 
Karma passado seja 
limpo agora. Amai-vos 
uns aos outros.  

               
            O planeta foi semeado. Nosso trabalho se completou. Agora você 
vê o fruto das suas ações. Tudo o que foi iniciado, começou a frutificar agora 
– o positivo e o negativo. É uma limpeza das dívidas kármicas. É um processo de 
redenção agora com todas estas ações passadas. Aceite o que vier como vier. É 
como uma nova onda de Graça que se outorga agora.  

             Nesta vida são dadas opções a todos. Em qualquer momento se pode fazer 
uma escolha. Há aqueles que quando se vêm frente a uma escolha não podem, 
parece que são incapazes de decidir. Os que não podem decidir permanecem num 
estado de limbo. Neste estado inativo, a alma sofre muito.  

            Você pode escolher ser feliz ou estar triste. Escolher a miséria no lugar da 
alegria ou a felicidade no lugar da miséria. Quando realmente nos damos 
conta deste ponto, começamos a utilizar as ferramentas dadas a nós 
para tomar decisões positivas. 

           Tem compaixão com os que estão sós. Tem compaixão por aqueles que 
abandonaram seu LAR. Tem compaixão por aqueles que não creem mais, porque 
todos são nossos filhos, filhos do Senhor. Ninguém é melhor. Ninguém é mais 
alto. Ninguém é mais favorecido. Ninguém foi esquecido. Todos estão em 
nosso coração para sempre.        OM TAT SAT. 

  

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

Sobre as culturas ancestrais e o 
tempo. 
Bem, bem. Civilizações avançadas que 
vieram antes desta, muito mais 
avançadas em áreas como a astronomia, 
comunicações interplanetárias e 
similares, deixaram vestígios no tempo, 
sobre os quais podemos reconstruir a 
história. São dadas chaves na literatura 
antiga, porém também nas edificações, 
nas estruturas avançadas nas quais 
viveram ou armazenaram seus mortos. 
Estas culturas ancestrais são as que 
agora estão sendo visitadas, descobertas 
e revividas. 

Antigas modalidades de profecia e 
indicações para preservar a vida estão 
sendo decifradas nos textos antigos e 
históricos que estão surgindo. De fato, o 
Calendário Maya é realmente bastante 
preciso no seu conteúdo e precisamente 
oportuno. Há poucos que sabem 
verdadeiramente como lê-lo, já que tem 
uma grande profundidade e possui 
muitos desdobramentos, implicações, 
revela muitas verdades. Assim também 
ocorre em todos os extratos de escritura 
que pressagiam o futuro e falam em 
termos de mau agouro do tempo do em 
que vocês vivem agora. 

O tempo. Os seres humanos percebem o 
tempo de acordo os relógios e 
calendários, que eles mesmos inventam. 
Porém, estas são só tentativas, e 
certamente bastante rudimentares, de 
ordenar o universo. O que os humanos 
percebem como “agora” é simples e 
aparentemente até razoavelmente 
compreendido.   

No entanto, existem universos paralelos e o 
tempo está relacionado com incógnitas 
maiores do que as que podem ser 
representadas no calendário de 12 meses ou 
refletidas nos mostradores dos relógios e nas 
telas de seus “elaborados sistemas de 
computação!”. De fato, o tempo não pode ser 
calculado, porém no universo humano tudo 
deve encontrar uma forma de ser ordenado e 
regulamentado, a fim de aplacar a insegurança 
do homem acerca da compreensão do 
universo! Ele simplesmente tem que ter o 
controle sobre seu universo! Se isso não é real, 
então funcionará imaginá-lo, porém ele tem 
que ter o controle! Hmmm……. 

Sobre as Arcas de Fogo.                  . 
É um período vital que está na mão 
agora.  Aqueles de vocês que vieram – é 
o momento de construir ARCAS DE 
FOGO. O movimento em direção à Luz vai 
exigir refúgios seguros construídos na Terra e 
no interior da Terra.  
 
ARCAS DE FOGO. Este é o caminho do futuro. 
Isto é essencial na evolução da 
humanidade. ARCAS DE FOGO, refúgios 
seguros onde o alimento que se produz 
na atmosfera Homa é de qualidade 
curativa. É a Graça se revelando.  

 
www.oriontransmissions.com  

 

Obrigado por compartilhar as “Boas Notícias com este Boletim Homa!  
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