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NOTA do EDITOR 

SOMOS UMA FAMÍLIA -  
SOMOS UM.  

      Somos o que concebemos de 
nós mesmos. Podemos ser: uma 
pessoa, uma família (pai, mãe, 
irmão, irmã, etc.), uma 
comunidade, uma sociedade, uma 
nação, a humanidade, o sol, o 
universo, a vida, o amor, luz, etc.  
Você é suas:                          .  
sensações, sentimentos, emoções, 
pensamentos...  
Você é o que come, bebe, cheira, 
toca, ouve, sente, fala, pensa e algo 
mais. Podemos pensar que na sua 
família, alguns membros podem 
representar:  
O bom ou o mal                              .  
O bonito ou o feio                               .  
O inteligente ou o bruto                    .  
O generoso ou o egoísta               .   
O amoroso ou o odioso                      . 
O flexível ou o rígido               .  
O republicano ou o demócrata        .  
O comunista ou o socialista            . 
O santo ou o criminoso                 . 
E assim por diante.                    . 
Porém a idéia não é julgar, pois 
isso não ajuda ninguém.               .  
Então, o que fazer com nosso irmão 
ou irmã que se transforma num 
ladrão ou um mentiroso ou uma 
pessoa que mostra outros traços 
negativos? Como nos ajudar e 
ajudar a ele/ela, para que o Divino 
que está dentro de nós brilhe?  
 
Em nossa família, aprendemos a 
tolerar e às vezes compreender, 
inclusive abraçar e amar a todos, 
apesar de nossas diferenças, 
porque reconhecemos que temos o 
mesmo pai e a mesma mãe. Temos 
os mesmos gens (?)                      .  
Portanto, a pergunta seguinte é: 
podemos ampliar o conceito de 
“nossa família”?                  .  
Podemos ver a possibilidade de que 
todos os seres têm campos  

 

 
energéticos ou partículas similares? 
Podemos melhorar nossas     . 
qualidades mudando nossas atitudes 
de:  
Ira -> Tolerância -> Perdão –> 
Compaixão –> Compreesão -> Amor 
Incondicional -> Paz            . 
Lembre-se que a paz começa dentro 
de você. O amor começa dentro de 
você.  
Então, como tornar-se cheio de 
amor? Como expressar esse amor?  
Você já tem algumas respostas:     . 
servir aos demais, ajudar os 
necessitados, orar, cantar, fazer 
Mantras, dançar, escutar com 
atenção, mostrar seu talento artístico 
para melhorar as qualidades 
positivas nos demais, sorrir, rir, 
meditar, plantar uma árvore, 
expressar compaixão a todos os 
seres, etc. E sim, sim, sim, 
fazendo o Agnihotra podemos 
acelerar o processo e 
facilmente preencher todas as 
esferas com Amor.  O que 
ocorre no planeta é o resultado 
do que está acontecendo 
conosco e vice-versa. Ao 
estabelecermos o equilíbrio em 
nós mesmos, também estamos 
trazendo equilíbrio ao nosso 
planeta e vice-versa.  Ao nos 
convertermos em células de 
amor, nosso planeta se 
converte em um corpo 
amoroso.  
Vamos neutralizar a contaminação 
dentro e fora.                . 
Vamos fazer Agnihotra e nos 
dar conta de nossa unidade.     .  
OM Paz Paz Paz. 
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HISTÓRIAS DE CURA COM HOMA  

 

Sangeeta Sharma 
Dhamnod, M.P., India 

"Tenho 44 anos de idade. Sofri de uma enfermidade de 
pele e alergias por mais de 15 anos. Eu era alérgica ao 
sol e minha pele tinha comichão. O tratamento médico 
convencional não estava me ajudando. Com a prática 
da Terapia Homa me curei. Comecei com o 
Agnihotra, porém não o fiz regularmente, o que 
demorou quase dois anos. Eu apenas colocava as mãos 
perto do fogo e logo as colocava nas áreas onde tinha 
problemas. Agora não tenho mais comichão, nem 
erupções e minha pele é normal, apesar de nunca 
ter tomado a cinza de Agnihotra, nem a ter untado na 
pele. Não sabia que poderia fazer isso.  

 

Também tive alguns furúnculos nas costas e tratando do mesmo modo reduziram o 
tamanho.  
Ademais, agora me sinto mentalmente muito tranquila e minha consciência 
espiritual aumentou.                                                         .  
Minha filha costumava ficar irritada rapidamente antes de praticar o Agnihotra e agora não 
mais. As pessoas que vêm à minha casa se sentem como se estivessem num templo. Quase 
todos dizem que e sentem melhor aqui.  Se todo mundo começasse a fazer Agnihotra 
em sua casa, o mundo seria um lugar melhor. 
 
Prakash Sharma  
(esposo) 

"Tudo o que minha esposa disse é verdade. Agnihotra traz 
energia positiva para a casa e elimina as negativas. Ambos 
somos Mestres de Reiki e a energia positiva nos ajuda a fazer 
nosso trabalho melhor. No Reiki canalizamos a energia do 
Universo para la cur. Com o Agnihotra as energias 
positivas aumentan na atmosfera e ao nosso redor e é 
mais fácil aproveitá-las e transferí-las ao paciente para 
a cura".  

 

Marcela Corredor  
Bogotá, Colombia, América do Sul 

"Realmente sinto que o que me aconteceu é algo quase 
imperceptível e que se pode atribuir unicamente ao 
Agnihotra. Na sexta-feira, há 8 dias, sofria de dor na 
planta do pé. E estive com essa dor todo o dia. Nas sextas 
nos reunimos na  casa da Sra. Maria Teresa para fazer o 
Agnihotra. Quando cheguei lá, já estava com essa dor há 
umas 7 ou 8 horas. Quase não podia caminhar. Quando fui 
embora, já não tinha dor e desde então não voltou mais. 
Meu problema foi solucionado através dos muitos 
fogos de Agnihotra que foram feitos."  
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¡AGRICULTURA HOMA - A SOLUÇÃO PARA O FUTURO DO PLANETA ! 

 A Revista Alemã "Raum und Zeit" (Espaço e Tempo) publicou:  
"TERAPIA HOMA – FOGOS CURATIVOS" 

  

Estudos de campo escuro das amostras de 
maçã com agricultura orgânica. 

Amostras de maçã com "agricultura 
orgánica Homa". 

El O Sr. Helmut Rathschiller entregou a informação e documentação para este artigo que foi 
publicado na revista “Raum und Zeit” de fevereiro de 2011. Este é um extrato:                   .  
Estudos de campo escuro nas amostras de maçãs de Tirol do Sul, Italia:                      .  
O Sr. Rasmus Gaupp do Instituto Europeu Hado Life comparou as maçãs de dois agricultores 
orgânicos em Tirol do Sul mediante a microscopia de campo escuro. Enquanto um dos agricultores 
utilizava a agricultura orgânica convencional, o outro aplicava agricultura orgânica mais a Tecnologia 
Homa.  Ele faz o Agnihotra do nascer e do pôr-do-sol na fazenda e aplica a cinza de Agnihotra na 
superfície cultivada. As imagens de 2009 e 2010 mostram resultados interessantes (acima):        .  
As amostras procedentes da agricultura orgânica com Tecnologia Homa mostram que 
um hexagrama está sempre presente, o que indica uma qualidade especial.           .  
Como explicar o efeito da Terapia Homa?                                                                            .  
Assim como nos cristais de água, as imagens de campo escuro mostram um maior grau de 
ordem com a Tecnología Homa. Os fogos Homa podem ordenar e harmonizar o 
ambiente nos níveis sutis.  Todos os ecossistemas se beneficiam com os fogos Homa. Rudolf 
Steiner afirmava que as plantas assimilam até uns 70% dos nutrientes através das folhas, de tal modo 
que a qualidade da atmosfera exerce um papel mais importante que o solo.       .  
A atmosfera Homa apoia de maneira muito positiva a respiração das plantas e a formação de 
clorofila. As plantas recebem os nutrientes e a força de vida necessária para estabelecer um equilíbrio 
ecológico. Desta maneira, o ciclo de oxigênio na natureza é reforçado.                           .  
Todos estão convidados a aprender mais sobre a Terapia Homa. Quanto mais se estender, é melhor 
para o nosso mundo... . 

Extratos do livro do Mestre Shree Vasant "Terapia Homa - Nossa Última 
Oportunidade", publicado en 1989:                                        . 
"Num futuro próximo, a ciência não será capaz de reconhecer a valência química de muitas 
substâncias. Tantas mudanças estão se produzindo. Os elementos da natureza estão 
mudando. Em breve teremos que recorrer à ciência dos  Yagnyas (Fuegos Védicos) para 
aprender como salvar o planeta. Se se practicar os fogos HOMA em grande escala, a 
mudança na atmosfera salvará o planeta.                                             .  
A velocidade de movimento dos prótons, nêutrons e  elétrons está começando a mudar 
devido à poluição. Toda a criação está passando por uma mudança na estrutura. Assim é 
como alguns elementos se fundem e se convertem em elementos totalmente novos, causando 
tanta confusão. O Homa Agnihotra é a solução. Então tudo volta ao seu estado normal.     .  
A poluição é a doença. A Terapia Homa é a cura. A prática da Terapia Homa 
repõe os nutrientes que a contaminação rouba do nosso meio ambiente." 
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EVENTOS em DHULE, MAHARASHTRA, INDIA 

 

O Dr. Nana Joshi e seu 
filho, o Dr. Pravjin 
Joshi, ambos doutores 
ayurvédicos iniciaram 
a prática diária de 
Agnihotra em sua 
clínica.  
Um grupo de médicos e 
estudantes de Medicina 
Ayurvédica de diferentes 
partes da Índia estão sendo 
capacitados pelo Dr. Joshi 
na aplicação do 
Panchakarma. Ele vem 
ensinando isso           . 
gratuitamente durante 50 
anos! 

  

Estes doutores desempenham um importante papel ao mostrar como a ciência da 
Medicina Ayurvédica ajuda a equilibrar os doshas (humores- biótipos) do corpo para 
estabelecer a saúde. Este grupo de jovens profissionais se mostrou entusiasta, cheio de 
energia e amor. Logo voltarão aos seus lugares de origem com uma potente ferramenta em 
suas mãos: A Terapia Homa. Queremos dar graças a todos eles por seu maravilhoso serviço. 
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ECO NOTÍCIAS 

 

A China produz ‘leite humano’ de vacas 
transgênicas 

The Telegraph, April 26, 2011 

Os pesquisadores da Universidade Agrícola da China buscam o 
respaldo de uma empresa  de transgênicos para colocar o leite 
num prazo de dez anos nas gôndolas dos supermercados.  
Numa entrevista ao periódico inglês Telegraph, o representante 
dos Laboratórios State Key, da referida universidade, o professor 
Ning Li, afirma que o leite de vaca transgênica tem sabor igual ao 

leite normal (no especifica se de vaca ou mulher) e  que levará pelo menos três anos para 
comercializar as pesquisas e pelo menos dez para que  “o leite quase humano esteja na 
xícara dos consumidores”. As vacas geneticamente modificadas também são indistinguíveis 
das vacas comuns.                                                          : 
As experiências para cruzar genes humanos e bovinos foram impossíveis na Europa, porém 
a legislação chineza nesse campo é muito mais relaxada. Os pesquisadores usaram 
tecnologia de clonagem para introduzir genes humanos no DNA de vacas leiteiras antes que 
os embriões modificados fossem implantados nas vacas.                             :   
Concretamente, a proteína introduzida nas vacas é a lisozima, uma enzima presente no leite 
humano, nas lágrimas e na saliva que atua como barreira para as infecções. A lisozima atua 
como antimicrobiótico natural para proteger as crianças durante seus primeiros dias de 
vida. As vacas transgênicas chinesas também são capazes de produzir lactoferrina e alfa-
lactalbumina, ambas de origem humana.                                    : 
Apesar dos cientistas alegarem a inocuidad do leite produzido pelas vacas transgências, o 
certo é que dos 42 bezerros transgênicos nascidos durante o experimento, 26 
deles morreram durante os dez primeiros dias de vida. Os grupos que se opõem à 
proliferação dos transgênicos puzeram a boca no mundo ao conhecer as experiências com as 
vacas geneticamente modificadas. Para maiores informações:                             :                               
http://www.telegraph.co.uk/earth/agriculture/geneticmodification/8423536/Genetically -
modified-cows-produce-human-milk.html  

 

  

Nível 7 - Fukushima vs Chernóbil - Como dem ser comparadas?  
Por DK Matai, 13 de abril 2011, 08:36 AM 

O nível 7 é o nível mais grave de INES - International Nuclear Event Scale (Escala 
Internacional de Eventos Nucleares), descrito como "um grande lançamento de material 
radiativo com um grande impacto na saúde e no meio ambiente, requerendo a aplicação de 
medidas amplas e extendidas."                                                                     . 
Embora, segundo algumas medidas, Fukushima não alcançou o nível de contaminação 
radiativa provocada por Chernóbil, aconselhamos cautela devido à presença de plutônio e  
piscinas com centenas de milhares de toneladas de materiais nucleares radiativos. Se as 
coisas não melhorarem, existe a possibilidade de que o problema de Fukushima possa ser 
maior que o de Chernóbil. Para mais informações:                                                                   ..  
http://www.businessinsider.com/level-7-fukushima-vs-chernobyl-how-do-they-really-
compare-2011-4  
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EVENTOS em DHULE, MAHARASHTRA, INDIA 

 

 

Hospital de 
Cuidado 

Intensivo "OM", 
Dhule   

Depois de um 
convite do Dr. 

Surjmal Jakhete e 
seu filho, o Dr. 

Manish Jakhete a 
Terapia Homa foi 
apresentada neste  

Hospital de 
Emergência e 

Cuidado Intensivo.   

 

(Foto acima) O Prof. Abel 
Hernandez deu uma palestra 
sobre a TH aos médicos e 
enfermeiras.             

(Foto da esq.) Depois da prática de 
Agnihotra na sala de 
hemodiálise, o Sr. Abhay 
Paranjpe e sua esposa Anjaly 
explicaram o processo de Agnihotra 
e deram vários testemunhos de 
Cura Homa. 

 

  

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS em DHULE, MAHARASHTRA, INDIA 

 

 

Outro médico 
ayurvédico que 
pratica a Terapia 
Homa em Dhule é 
o Dr. Naresh 
Jate (foto acima, 
segundo a direita). 
Fomos visita-lo em 
seu consultório e o 
Prof. Abel mostrou 
como vários casos 
de algumas 
enfermidades 
“incuráveis” foram 
curados com a 
prática diária de 
Agnihotra e o uso 
de sua cinza 
curativa. 

A Terapia Homa nunca deixa de nos surpreender com seus resultados. O Dr. 
Naresh Jate prepara medicamentos ayurvédicos para seus pacientes e para outros médicos 
ayurvédicos.  Ao praticar o Agnihotra, ele também agrega a energia do Agnihotra a todos os 
medicamentos preparados ali e a muitos acrescenta a cinza de Agnihotra. 

Apesar de que na Índia os Yagnyas (Homas) são conhecidos em muitos lares, os 
objetivos são geralmente religiosos. Eles ficam muito surpresos quando veem 
nos vídeos centenas de pessoas em diversas partes do mundo com diferentes 
religiões fazendo o Agnihotra por razões de saúde. Agnihotra é uma ciência e 
dá resultados maravilhosos se for praticado corretamente (horário exato no 
segundo, ingredientes corretos, pirâmide de cobre com dimensões exatas, 
pronúncia correta dos mantras, etc.). 
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EVENTOS em DHULE, MAHARASHTRA, INDIA 

 

 

O êxito de Anjaly 
como professora 
se deve a que ama 
o que faz e 
também inclui a 
prática de  Homas 
com as crianças.   .  
Ela dá aulas de 
reforço a vários 
grupos de mais ou 
menos 12 estudantes 
e cada um tem sua 
agenda particular. E 
os poucos minutos 
com o Homa em sua 
aula os prepara para 
receber, assimilar e 
recordar os temas 
muito melhor.      . 
Também através do 
fogo Homa sentem 
calma, vêm as cosas 
na perspectiva   . 
correta, são    . 
agradecidos e se    . 
divertem enquanto  . 
aprendem. 
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EVENTOS em DHULE, MAHARASHTRA, INDIA 

 

J.R. City High School – Dhule                                            . 
A diretora deste Colégio de 3 mil estudantes da 5ª série ao 3º colegial, a Sra. Rohinitai 
Kulkarni, convidou o  Prof. Abel e o Sr. Abhay para apresentarem o Agnihotra 
aos professores. Ela própria é uma Agnihotri. Os alunos desta escola são provenientes da 
cidade de Dhule e arredores. Eles amam o esporte e são campeões nacionais de 
Mallakhamb (Yoga no mastro).                                                 .  
Foto abaixo à esq. – O jornal local “Olá Dhule!” informou  à comunidade sobre esta 
apresentação Homa. 
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EVENTO em TAPOVAN, MAHARASHTRA, INDIA 

Na fazenda Homa de Tapovan, Anne Godfrey capacita  mulheres (principalmente viúvas 
ou divorciadas) em costura simples e assim elas podem ter oportunidade de trabalhar e viver 
com dignidade e ser capazes de criar seus filhos.  

 

Foto acima mostra Karin Heschl da Áustria ensinando e praticando o  Vyahruti Homa. Ela 
mora na Índia e ajuda Anne nessa gigantesca tarefa de ajudar centenas de mulheres em 
diferentes aldeias. Este grupo de mulheres veio por três dias a Tapovan para o programa de 
capacitação. Além de aprender costura simples, também se enteraram do Agnihotra e do 
Triambakam Homa. Também lhes foi ensinado como utilizar a cinza de Agnihotra. 
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EVENTO em TAPOVAN, MAHARASHTRA, INDIA 
 

O Prof. 
Abel 

também deu 
seu tempo 

para 
mostrar 

exercícios de 
yoga 

energeti-
zantes, 

que 
podem ser 
praticados 
inclusive  
com as 

crianças 
no colo. 

Oficina de costura para mulheres                                           .  
Em apenas alguns dias, as mulheres aprendem algumas técnicas simples de confecção 
artesanal. Assim, elas podem trabalhar em sua própria casa e cuidar e ganhar dinheiro 
suficiente para sustentar seus filhos. Porém, não é só isso. As mulheres também aumentam 
seu poder em nível pessoal.  A confiança em si mesmas aumenta, já que não dependem da 
boa vontade dos outros. Se você está interessado em saber mais sobre Anne, Karin e o 
trabalho com essas mães, visite:  www.rosecircles.com 
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EVENTO em JALGAON, MAHARASHTRA, INDIA 

 

Jalgaon, India             . 
O Sr. Abhay e o Prof. Abel 
foram convidados a 
visitar um grupo de 
devotos de Sri Sri 
Ravishankar em 
Jalgaon para ensinar-lhes 
o Agnihotra e dar 
informações da Terapia 
Homa. A abertura se 
realizou com um 
Vyahruti, o qual 
contribuiu para que todos 
entrassem no mesmo 
comprimento de  onda de 
comunicación. (foto 

esq.) 

 

 

A apresentação dos 
diversos aspectos da 
Terapia Homa e de seu 
poder curativo terminou 
com muitos Agnihotras.  
Sri Sri Ravishankar 
também promove a 
Terapia Homa para 
melhorar a qualidade 
vida. O Sr. Sunil Dusane 
organizou este encontro 
em Jalgaon, que é uma 
das  áreas mais quentes 
da Índia na temporada de 
verão. Assim, o calor de 
nossos corações se reuniu 
com o calor da terra ... 
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EVENTO em TAPOVAN, MAHARASHTRA, INDIA 

O Sr. Bruce Johnson escreveu sobre o 10º Aniversário do Triambakam 
contínuo em Tapovan:                                                    .  
Em 25 de marzo de 2011 celebrou-se o 10º aniversário da prática contínua do Triambakam 
Homa Tapovan, que está no norte do estado de Maharashtra na Índia ocidental. Nos últimos 
30 anos, em vários países, têm sido feitos Triambakam Homa similares.  
Com o esforço constante de um pequeno grupo de pessoas dedicadas e inspiradas pelos 
ensinamentos do Grande Mestre Shree Gajanan Maharaj e seu humilde discípulo, Shree 
Vasant, tem mantido este fogo para o benefício da Mãe Terra e a humanidade inteira. Este 
fogo é da maior importância agora porque as catástrofes naturais e as provocadas pelo 
homem se intensificam em magnitude e frequência.                                         .  
Shree Vasant disse: "Só através do fogo HOMA o planeta pode ser salvo. Através da prática 
intensa de YAJNYA (Homa) uma corrente inversa pode ser gerada. É UMA CORRIDA 
CONTRA O TEMPO".                                         .  
Para aqueles que desejam mais informação podem visitar: tapovan3@yahoo.com 

 
 

 
 

 

As fotos acima mostram o Sr. 
Tryambak Kankhare (Bua) e o Sr. 
Prabhakar Patil (Nana), que fazem o 
Triambakam Homa durante as horas 
noturnas. Cada noite, cada um deles faz 
6 horas deste Homa o fazem de forma 
contínua durante os últimos 10 anos. 
As demais fotos mostram o Sr. Abhay Paranjpe com sua esposa Anjaly, o Sr. Sanjay Patil con 
sua esposa Manisha durante a festividade. Também vemos os administradores Bruce 
Johnson con sua esposa Anne Godfrey no momento do Agnihotra. 
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Dia 12 de Março - DIA MUNDIAL AGNIHOTRA em BELGAUM, 

KARNATAKA 

 

A seguinte carta 
inspiradora foi 
enviada pelo Sr. 
Vinayak Lokur:  
"Estimado Sr. Abel, 
de fato foi um prazer 
conhece-lo junto às 
outras pessoas em 
Maheshwar e     . 
aprender algumas 
coisas mais sobre a 
Terapia Homa. 

Tenho o prazer de informa-lo que, tomando a inspiração de todos vocês - depois de conhecer 
o êxito em diferentes fazendas Homa – começamos a prática de Agnihotra e 
Triambakam em nossa fábrica. Apesar de se tratar de uma indústria mecânica, 
é uma fazenda para nós e a chamamos "nosso templo de trabalho". Provavelmente 
é a primeira fábrica industrial em adotar estas técnicas e  estou certo de que a prática de 
Agnihotra vai agregar mais valor ao nosso lema para cuidar do meio ambiente.       .  
Em 12 de Março celebramos o Dia Mundial de Agnihotra com a realização de um 
programa de sensibilização onde o Dr. Pramod Basarkar, o Sr. Tejasvi Naik e o 
Sr. Abhay Mutalik Desai iluminaram o pessoal da nossa fábrica com uma 
demostração prática e contando suas experiências pessonais.                  .  
Desde então estamos realizando a prática do Agnihotra diariamente e o Triambakam Homa 
em grupos durante 15 minutos cada dia. Tive a oportunidade de conversar com a Dra. 
Monika Koch e receber sua orientação sobre como pode ser aplicada na fábrica. Tenho muita 
esperança nos efeitos positivos. Alguns efeitos que já vi no curto período de 10 dias são:    .  
- Observei que nossos trabalhadores, que participam do Agnihotra, expressaram sua vontade 
de contribuir economicamente para o custo dos insumos. Eles se senten parte desta Terapia. .  
- Também há 6 pessoas que se inspiraram e começaram a fazer Agnihotra em suas casas.  
- Um filho do nosso supervisor decidiu ter uma vaca em sua casa e também começou a fazer  
Agnihotra em seu lar. Já que ele tem espaço, eu também decidi ter minha própria 
vaca, que será cuidada por ele. Assim, termos um total de duas vacas."      . 
Saudações cordiais, Vinayak Lokur                                                .  
Chefe Executivo                                                                               . 
Empresas de Experts de Engenharia 

  

As Fotos esquerda 

mostram o Abhay 

Mutalik Desai, o Sr. 

Vinayak Lokur, o 

Dr. Pramod 

Basarkar e o Sr. 

Naik Tejasvi com 

os empregados 

desta empresa em 

Karnataka.  
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EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - ARGENTINA 

 

 

 

A Srta. Mariela Pugliese (foto da 

esq. - primeira a direita), Mestra de 
Reiki e promotora Homa continua nos 
enviando fotos maravilhosas de suas 
atividades em La Rioja e outras partes 
da Argentina. As fotos nesta página 
mostram as Mestras de Reiki com 
seus pacientes fazendo o Homa 
Triambakam. Depois dos tratamentos 
com Reiki, continuaram com o 
tratamento de Agnihotra.               .  
A atmosfera Homa promove o 
fortalecimento do tratamiento de 
Reiki e com maior poder curativo. 

Mariela e suas amigas fazen o  serviço 
de tratamento Homa de forma 
gratuita. Um serviço de amor! 
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EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - HIMALAYAS  
 

Reiner e Manuela Sczypior 
escreveram sobre seu tour de 
“Cura nos Himalayas”:  

"Nossa primeira parada foi na gruta 
do Maha Avatar Babaji (foto esq.), 
bem conhecido através do livro 
"Autobiografía de um Yogui". 
Manuela viu este cenário uns 20 anos 
atrás em um sonho. Fizemos Homa e 
mantras na gruta, seguido por uma 
longa meditação. Manuela viu os olhos 
da terra se abrindo para receber a 
cura. 

 

Nossa próxima parada foi Baijnath 
(foto esq.),  que tem uma série de 
templos construídos entre os séculos 9 
a 12. Diz-se que foram construídos em 
uma noite. Realizamos o Agnihotra e 
depositamos as cinzas no rio. Patal 
Bhbaneshwar foi nossa última 
parada. Dizem que esta gruta é tão 
velha como a própria terra. Não 
permitiram acender fogo dentro das 
grutas, porém distribuimos a cinza de 
Agnihotra em vários lugares. Nós, 
Swamini Suryapradibha (líder do 
grupo), Lakshmi Bagya, o Sr. P., Manu 
e  Reiner, todos sentimos que este giro 
de cura tinha um significado profundo 
e importante." 

EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - USA 

 

Santa Fe, Novo México  

A Sra. Ivy Amar (2ª a direita) 
compartilha uma foto onde celebra 
com amigos o Equinócio de 19 de 
março fazendo o Triambakam 
Homa e Agnihotra no nascer e no 
pôr-do-sol. 
 
Ivy, junto com Maria Rathner (1ª 
a direita) de Albuquerque 
organizam reuniões periodicamente 
e promovem a Terapia Homa no 
estado de Novo México. 
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O CANTINHO DA SAÚDE com MONIKA 

Farmacêutica Monika Koch, Alemanha 

HERPES – VARICELA 

A Herpes Zóster é um problema que está associado a dor. Comumente aparece 
na área da cintura, mas também pode ocorrer em outras partes do corpo, como 
debaixo das axilas, ao redor do olho, etc. Em geral, se pode determinar esta 
enfermidade através da dor intensa que se sente como uma grande quantidade 
de agulhas, seguida de uma inflamação dolorosa na região. 

 

Geralmente persiste uma dor forte, mesmo se a infecção já foi curada.                  .  
O herpes é causado por um vírus e é contagioso, motivo pelo qual a maioria das pessoas está 
infectada por uma ou outra variante de herpes. Isto pode ter sido através da varicela na infância, 
um herpes labial ou o herpes zóster.                                             .  
Se uma pessoa se infectou uma vez com uma variante de herpes, o vírus permanece latente no 
corpo. Usualmente, se a pessoa se cura, o vírus apenas se oculta inativamente, porém não é 
eliminado.  
Agora, se tantas pessoas já estão infectadas com o vírus, então, por quê  nem todo mundo sofre 
de dor constante e inflamação?                                                 .   
Isso nos traz ao ponto principal: o sistema imunológico de um corpo forte e saudável pode 
manter o vírus sob controle e evita a enfermidade. Só se me esforço muito de alguma maneira, ou 
se estou muito estressado, ou tenho muita ira ou preocupação, então o sistema imunológico pode 
chegar aos seus limites e os vírus podem florescer e desenvolver estes sintomas (dor e 
inflamação).  
Como posso evita-lo?                                                   .  
Uma vez que a enfermidade só pode florescer quando meu sistema imunológico 
alcançou seus limites, eu posso fortalecê-lo e reforça-lo mediante:               . 
1) a prática do fogo Agnihotra.                                              .  
2) a ingestão da cinza de Agnihotra, a qual contém encapsulada a energia vital proveniente do 
fogo Agnihotra. Em situações de stress, se pode tomar ½ - 1 colher de chá de cinza de 
Agnihotra a cada hora com água, mel, yogurte, etc. Desta maneira também se pode 
compensar a acidose do corpo que não só vem através do consumo de alimentos críticos, como 
doces, farinha branca, arroz branco, etc., mas também pelo stress, a falta de sono, etc.  
3) Em situações de maior quantidade de stress pode praticar todos os dias o Triambakam Homa 
por uma hora, além do Agnihotra (nascer e pôr-do-sol).                                                    .  
4) Se o nível de stress é ainda mais alto, pode praticar duas horas ou mais de Triambakam Homa.  
Experimente esta forma de melhorar o nível energético e fortalecer o sistema imunológico!  
Outros pontos importantes são: dormir o suficiente para um descanso completo; fazer 
algumas atividades ao ar livre para se beneficiar do campo magnético da Terra;  comer 
alimentos frescos suficientes e tomar duchas e banhos para dissipar o stress.  
Porém, o que acontece se estou doente de herpes?                                                 . 
Os sintomas dolorosos se acalmam rapidamente com o seguinte tratamento: Tomar 
1/2 colher de chá de pó e cinza de Agnihotra com 1 colher de chá de prata coloidal (30 
ppm) cada 2 horas. (Aa fotografia mostra uma molécula de prata coloidal). 

 

 

Também pode misturar 200 ml de prata coloidal (30 ppm) com 
½ colher de chá de pó de cinza de  Agnihotra e molhar um pano 
na mistura para aplica-lo na região dolorida. Repita isto com a 
frequência que for possível até que a dor se acalme (pelo menos 4 
vezes ao dia). Além disso, tomar bastante  vitaminas do 
complexo B (vitamina B1, B2, B6, B12), de modo que os nervos  

dolorosos possam se acalmar rapidamente. O que esta doença está tentando dizer? 
Estou muito chateado e estressado? Estou comendo pouca comida fresca? Estou me 
esforçando mais do que posso? Estou trabalhando demais? Estou dormindo o suficiente?  
É muito importante fazer algumas mudanças, caso contrário esta doença tão dolorosa 
sempre pode voltar.  
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MENSAGEM DO MESTRE SHRII VASANT 

29 de Março, 2011  
MESTRE SHRII VASANT URGENTE 
Mensagem recibida através da Sra. Parvati  

"Agora, todos vocês devem tomar a 
cinza de Agnihotra todos os dias, pelo 
menos três vezes ao dia. Se possível, 
acrescente a cinza na caixa d’água, poço, ou 
pelo menos à água potável com regularidade.  
As partículas de radiação viajam e não 
respeitam as fronteiras; também não vão a 
uma região e a outras não. Portanto, estejam 
preparados. 
Mesmo que a mídia informe que os níveis de 
radiação são muito baixos e que é “inócuo” 
deve-se ler nas entrelinhas. Devem-se tomar 
precauções em qualquer lugar onde more.   
Aos que residem no litoral, estejam avisados 
de que haverá outro movimento. Como Órion 
indicou em várias ocasiões, as regiões 

 

costeiras não são seguras.                                                          . 
Agora, tenha em conta que nas fazendas Homa, onde são realizados todos os 
Homas com regularidade, a pureza da atmosfera, do solo e da água está protegida.  
Armazene os insumos para os HOMAS: esterco seco de gado bovino, ghee, arroz. 
Armazene alimentos e outros produtos básicos para um período de seis meses. 
Sim, você ainda tem tempo de fazer isso.                                            . 
Porém, deve fazer ghee e armazená-lo tão rápido como seja possível.  
Beba agua pura. Se não puder acrescentar a cinza de Agnihotra ao poço ou caixa 
d’água, acrescente-a à água de beber diariamente.                        . 
Uma vez mais, Enfatizamos que não se deve ceder ao pânico, à 
preocupação o medo e incerteza de nenhum tipo.                              . 
Uma vez mais enfatizamos que "estar avisado (alertado) é estar preparado." 
Isso não é nada novo. Já falamos nestes termos, alarmados pela situação do meio 
ambiente há anos. Isso agora é mais urgente, já que as catástrofes das últimas 
semanas aumentaram a consciência coletiva dos perigos para a comunidade 
mundial.  
Não devemos adotar um enfoque arrogante, pensando "isso não vai me afetar". 
Quando uma catástrofe deste porte ocorre em qualquer lugar da terra hoje em dia 
afeta a todos.                                                           .  
Temos a solução em nossas mãos. Este é o momento de ir em frente com 
tudo o que se tem demonstrado, seja cientificamente ou empiricamente.  
Caminhe na luz com valentia e vontade firme. Não há barreiras para a Verda de. 
Adiante com as bênçãos. Mova-se com a Graça.                                     .  
OM TAT SAT." 
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EXTRATOS DAS TRANSMISSÕES de ÓRION 

Sobre falar e viver a VERDADE. 
Sim, sim. A constante revisão das 
palavras e ações de cada pessoa é uma 
excelente ferramenta para o auto estudo. 
Quer dizer, tornar-se mais consciente de 
cada palavra pronunciada ou ação 
realizada trará claridade de pensamento, 
palavra e ação. Isso ajuda a pessoa a 
tornar-se mais “honesta consigo 
mesma”. Isso é vital nesta etapa da 
evolução do mundo, sem mencionar a 
própria evolução pessoal.  
A tendência da mente é apontar as 
debilidades dos outros, encontrar faltas 
ou criticar aquilo que um não aceita 
como verdade, ou aquilo que incomoda. 
Porém, esse é um pensamento 
superficial que só pode enganar a 
própria pessoa para se sentir “melhor 
que” ou “acima de outro ser humano”. 
O mesmo se pode dizer sobre 
preocupar-se com o que outros pensam 
de vocês! O que os outros pensam é 
irrelevante quando um está vivendo sua 
própria verdade. Isso apenas interessa à 
mente, que percebe as próprias palavras 
e ações como menores que as de outro 
ser humano. Este é o outro lado da 
mesma moeda. A moeda é o ego.  
Pensar que somos “melhor que” 
ou “pior que” é basicamente o 
mesmo. Por que pensar em tudo? 
Falem a verdade. Assim, o que os outros 
pensem ou falem de vocês não 
importará o mínimo.  Se seu objetivo é 
verdadeiro, nenhuma outra direção 
atrairá a mente. Quando estamos 
imersos na VERDADE, não há nada 
mais importante que isso. Quando 
estamos imersos na VERDADE, a 
consciência é o Amor e o conhecimento 
de que cada ser humano é igual a nós. É 
como deve ser. É como é. OM. 

Sobre o meio ambiente, Japão e a 
Verdade.  
Em relação ao atual estado do meio ambiente no 
mundo, sim, há uma grande agitação na 
Natureza. Isso foi dito e profetizado há muito 
tempo. Muitas regiões anteriormente seguras 
também estão em perigo. O catastrófico 
terremoto e tsunami do Japão estão se tornando 
algo muito típico na condição ambiental.  Esta 
não é necessariamente uma conspiração, como 
aqueles com essa predileção alegariam. Muitas 
perturbações da Natureza provêm da 
despreocupação inconsciente do homem com o 
planeta e a saúde de seus habitantes. Sem 
dúvida, está se tramando mais do que o 
evidente, o que indica alguma interferência 
humana. Porém, no caso da situação do Japão, 
este é um ato da Natureza, pura e simplesmente.  
Devemos cuidar de não nos envolver 
demasiadamente com teorias da conspiração e 
levar em conta que tudo é parte de um planeta 
em crise absoluta. Tem havido alguns novos 
desenvolvimentos que permitirão aos seres 
humanos se elevarem acima de suas 
circunstâncias de uma maneira não usual. Este é 
um segredo muito confidencial e só será 
revelado quando aqueles nos gabinetes dos 
governos deixarem o cargo e permitirem que a 
verdade seja revelada. Esse tempo chegará. Esta 
é a Era da Verdade. Não importa que métodos 
empreguem para escondê-la todos falharão. A 
Verdade não pode ser contida, escondida, 
disfarçada ou mal usada. Ela sairá. Sim, a 
Verdade sairá à Luz. 

 
www.oriontransmissions.com  
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