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NOTA do EDITOR 

TAPA  

Vamos relembrar. Tapas 
são auto-disciplinas 
físicas e mentais, que 
se praticam com a 
finalidade de 
canalizar nossa bio-
energia de forma 
efetiva em uma 
direção positiva. Tapa 
também pode ajudar a 
evitar alguns problemas 
no futuro. Algumas Tapas 
são as seguintes:          .  
1) Satya: dizer a 
verdade.(viva o que fala) . 
2) Ahimsa: não matar, 
praticar a não violência 
(física, verbal, mental, 
etc.) 
3) Asteya: não roubar.  
Porém, há outras Tapas 
que não são tão óbvias, 
como: 
Evitar a gula            . 
Evitar julgar os outros     . 
Evitar subtâncias  
intoxicantes (drogas, 
álcool, tabaco, junk food,  
etc.), etc.                         . 
Agora, vamos nos 
concentrar na gula 
(comer em excesso). Na 
verdade, o auto-estudo 
nos leva a uma situação 
que a maioria das pessoas 
enfrenta num momento 
ou outro: têm fome e são 
colocadas diante de uma 
quantidade enorme de 
pratos deliciosos. Quanto 
vai comer?  

 

 
TAPA ajuda a controlar a gula.  

Algumas vezes você pode comer em 
excesso. Isso não é tão mal. Então, o 
que você faz?                           .  
Pode deitar-se sobre o lado esquerdo 
para aumentar o fluxo de ar pela fossa 
nasal e ajudar a digestão. Porém, se 
isto se torna num hábito (comer em 
excesso), poderia conduzir a alguns 
problemas, como:              .   
Indigestão, dor abdominal, diarréia, 
prisão de ventre, sobrepeso, obesidade, 
flatulência, arrotos, insônia, cansaço, 
doença, etc.                            .  
Comemos para viver, porém às vezes 
parece que queremos viver comendo. 
Que podemos fazer? TAPA.                   .  
Algumas sugestões são:              .  
1) Determine qual é o melhor alimento 
para você. Será uma dieta que lhe é 
apropriada de acordo com sua 
anatomia, fisiologia, economia e que 
seja amigável com a ecologia. É lógico 
que não necessita nem de junk food 
nem refrigerantes com gás.              . 
2) Coma quantidades moderadas. 
Evite tomar água gelada ou bebidas, 
especialmente durante as refeições.. 
Coma frutas com o estômago vazio.    . 
3) Faça exercícios e lembre-se que “a 
mente controla o corpo” e “a 
respiração regular estabiliza a mente”.. 
E sim, sim, sim, vamos tomar decisões 
positivas e praticar Agnihotra para 
controlar melhor nossa mente.          .   
Om  Om  Om 
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HISTÓRIAS DE CURA COM HOMA  

 

Enith Luz Cordoba 
Armenia, Colômbia 

"Tenho 26 anos. Tenho um filho de 11 anos que sofre com 
crises de asma há mais de um ano.   O dia que eu vim à 
Terapia Homa, ele estava muito mal. Tinha que correr para 
o hospital porque ele estava com a crise. Então uma amiga, 
Sandra, falou dessa terapia e me deu a cinza de Agnihotra. 
Eu dei a ele, porém disse que iria com ele ao hospital, 
porque estava muito mal. Mas, após 10 minutos dele tomar 
a cinza, o garoto estava respirando bem e não lhe dei 
inaladores nem o colocamos no oxigênio. Ele está bem. Se 
chama Johny Stiven Córdoba.                                          . 
Tenho outro filho de seis anos e meio. Ele tem déficit de 
atenção com hiperatividade. Lhe dou medicamentos 
há três anos, porque sem eles não pode dormir e fica 
insuportável.  

Há 10 dias venho lhe dando a cinza de Agnihotra e não estou dando a droga que 
supostamente lhe tenho que dar diariamente e o garoto está bem. Já pode 
dormir. Antes, eram 3 da manhã e já estava lidando com ele. Sem as drogas geralmente 
passava as noites inteiras sem dormir, se batia diariamente porque é hiperativo e faz 10 dias 
que está bem. Ele se chama  Juan Camilo Madrid." 
Mani Grisales 
Armenia, Colômbia  

"Tenho 55 anos. Antes tinha dor no corpo todo, nas 
costas, nos braços, todo o corpo. Ia aos médicos e me 
davam acetaminofen. Não me fazia nenhum efeito. Sofri com 
isso 5 anos.  A perna direita também ficava inchada e a 
dor no joelho não me deixava fazer nada. Estava muito 
mal. Agora vim por 5 vezes à Terapia Homa e tomei a cinza e 
minha perna não está mais inchada e já não tenho dor no 
corpo". 

 

Sofía Laura Prieto 
Armenia, Colômbia 

"Tenho 12 anos e sofro de asma.  
Quando corro, me agito muito e doi meu 
peito.  Graças à cinza de Agnihotra e 
à Terapia Homa agora corro e não 
sinto o mesmo que antes. Melhorei, 
já não me dói tanto o peito e posso correr 
mais, me sentindo melhor. Agora estou 
entre o primeiro e o segundo lugar na 
minha classe. Hoje fiz Agnihotra com a 
pirâmide". 
(Laura Sofia é a primeira à esq.) 
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HISTÓRIAS DE CURA COM HOMA  

 

Patricia Piñeros 
Armenia, Colômbia 

"No início do ano estive muito doente. Fizeram muitos 
exames em mim. Num deles apareceu um  tumor 
perto da bexiga. Tenho tendências ao câncer, 
porque meus pais, minhas tias e muitos da família 
morreram de câncer. Isso me preocupa demais. 
Comecei a ir na Terapia Homa no Centro 
Médico Homa “La Botica de la Abuela” e 
comecei a fazer Agnihotra em minha casa com a 
pirâmide e a tomar a cinza. Não tomei nenhum 
medicamento. Comecei a fazer os emplastros com 
ghee e a cinza de Agnihotra e também usei esse creme 
por via oral.    

Exatamente no Dia das Mães senti umas dores imensas, como um parto. Me sentia muito 
mal e muita vontade de ir ao banheiro. Minha filha e uma tia me levaram, porque eu não 
podia caminhar pela dor tão imensa que sentia. Então expeli o tumor! Naquele momento 
minha filha disse que aquilo era um coágulo de sangue, porém o peguei e olhando de perto 
era uma coisa carnosa, era um tumor. Desde então não senti mais nenhuma dor. A cinza 
de Agnihotra me serviu muito. Agora durmo bem e além disso, me tirou muitas 
outras doenças. Convido vocês a fazerem a Terapia Homa e consumirem a cinza. E se 
quiserem também ir à La Botica de la Abuela.                                                              . 
Há 20 dias, o Dr. Escanilla em Calarcá, me disse que não tenho nada. Tenho uma 
ecografía que mostrava o tumor e agora tenho uma ecografía total abdominal 
que mostra que não tenho nada". 

Marlene Zapata                                          .             
Armenia, Colômbia                                         ..          
"Vim cerca de 8 vezes à Terapia Homa. Estava muito 
doente e me doía o seio. Tomei antes muitos 
medicamentos porém nada dava resultado. E vindo aqui (ao 
Agnihotra) e tomando sua cinza, já não tenho tido mais dor 
no peito.                                          . 
Minha filha também tinha uma dor na mão. A mão estava 
inchada e comecei a dar-lhe a cinza. No outro dia já não 
tinha nada. Ela sempre sofreu essa dor.  Agora nos 
sentimos muito melhor". 

 

 

María Cecilia Salazar 
Armenia, Colômbia  

"Tenho 63 anos. Não dormia com uma dor na 
perna, e não sabia nem como colocar a perna para 
poder dormir. Depois de 3 vezes de vir à Terapia Homa, 
no Centro de Desenvolvimento Comunitário no Bairro 
Gênesis,  saiu a dor na perna e nem me dá azia.  
Tenho vindo ao Agnihotra da tarde e tomado sua 
cinza". 

 

Clique aqui para mais testemunhos de cura Homa em Armenia, Colômbia 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
http://www.terapiahoma.com/video/genesis_armenia.wmv
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AGRICULTURA HOMA -  

A SOLUÇÃO PARA O FUTURO DO PLANETA ! 

MINHA  EXPERIÊNCIA COM A AGRICULTURA HOMA 
Dora Betancour, Armenia, Quindío, Colômbia  

 

Dora nos conta sua história Homa: 

"Há dez anos tive um sítio que estava 
impressionantemente cheio de broca. Broca é a 
doença que dá no café. É um inseto que ataca a 
semente. O comprei com a esperança de ir morar lá e 
plantar para comer, para o autosustento, mas vi muito 
pouca esperança.  Assim, antes de fazer a casa, foi 
instalado um Ponto de Ressonância, com as 
cabanas de Agnihotra e Triambakam e as 
colunas de ressonância. Todos os dias eu e os 
empregados fazíamos o Agnihotra e o Tryambakam, 
às vezes até 6 horas por dia, e 24 horas na lua cheia e 
lua nova. O café começou a mudar a folhagem, a cor e 
ficou mais brilhante. Os galhos doentes começaram a 
brotar saudáveis. E o fruto já não estava brocado. 
Apesar de ser um pequeno terreno, havia muita 
abundância de café. As pessoas começaram a 
perguntar o que estava acontecendo aqui, porque 
inclusive no sítio do lado começou a melhorar da 
broca.  
(a foto mostra a Sra. Dora com o Sr. Roberto sob 

um pé de urucum) 
Outro detalhe é que o  comitê de cafeicultores (Federação Nacional de 
Cafeicultores) tomou conhecimento e veio ver a terra e fizeram uma medição 
da qualidade do café e me perguntaram por quanto queria vendê-lo, porque era 
de muito alta qualidade. Eles já compraram meu café 6 vezes.                          . 
Também tinha abacate, repolho, banana, cenoura, alface, beterraba e 
aproximadamente umas 103 variedades de ervas aromáticas com lugar para 
desidratá-las e isso era muito lindo. Nunca tiveram fungo. Tuda dava com uma 
facilidade impressionante. A fauna era linda. Chegavam uns pássaros às árvores da casa que 
não eram vistos em nenhum lugar da região. Também vimos animais como o bicho preguiça, 
pendurado no alto da árvore e o tivemos ali como visitante por uns três meses. Logo 
desapareceu e o encontramos mais abaixo, no bambuzal. Essas são coisas que geralmente 
não há nas fazendas e as pessoas da região diziam que algo especial estava ocorrendo ali.  
A propósito, eu não usava nada de agrotóxicos sintéticos. Todas as regas eram 
feitas com cinza de Agnihotra e de Tryambakam.   Eu colocava a cinza em grandes 
tanques de água com o Yantra para depois regar com aspersores.                                          .  
Depois me mudei para uma casa que tinha um abacate seco no quintal. A primeira coisa 
que fiz foi podar toda a rama seca. Então comecei a banhá-lo com água de cinza de 
Agnihotra e lhe tirei muito musgo que tinha. Eram parasitas que o estavam comendo. 
Porém estava fazendo isso com a intenção de semear uma trepadeira chamada “olho de 
poeta” para que este canto da casa tivesse flores. Logo começaram a sair as folhas do abacate 
e hoje o temos com abacate.  Mesmo tão velhinho, ainda nos dá abacates. Já nem 
pensava que ele iria se recuperar. Quando começou a dar frutas, tirei a trepadeira dele".  

  

  

http://www.terapiahoma.com/
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ECO NOTÍCIAS 

 

Atenção às lâmpadas de baixo consumo:  

Se alguma se quebra,  devem ser seguidas as 
instruções do Ministério da Saúde britânico 
para que juntos evitemos os graves danos 
causados pelo mercúrio.                          . 
Aviso do Ministério Britânico de Saúde sobre as 
lâmpadas de economia de energia: 
Este tipo de lâmpadas que são chamadas econômicas ou 
de baixo consumo, no caso de se quebrarem, nos 
expõem a um sério perigo. Tanto que todo mundo 
deverá sair desse cômodo por pelo menos 15 minutos! E 
evitar esmigalhar os vidros quebrados.    

Porque contêm mercúrio, que é venenoso e causa enxaqueca, desorientação, desequilíbrios e 
diferentes problemas de saúde quando inalados.                                                   .  
Causa problemas de pele a muitas pessoas como alergias e outras doenças graves, apenas 
tocando nessa substância ou inalando-a.                                                      .   
Além disso, o ministério alertou sobre não limpar os restos da lâmpada quebrada com o 
aspirador, já que espalharia a contaminação para outros lugares da casa ao usá-lo novamente.  
As lâmpadas deveriam ser limpas com uma escova comum e ser mantidas num saco fechado, e 
logo ser posta fora de casa, no lixo de materiais perigosos, usando luvas de borracha para se 
proteger do contato com os vidros e o mercúrio.  

 

  

 

Chamamos as Sequoias a 
despertar  
Através de Aurelia Louise Jones  

"Somos o Espírito das Sequoias, somos 
os fiéis amigos que vos tem amado e 
querido há mutíssimo tempo. Somos os 
gigantes sábios que tem embalado e 
nutrido todas as civilizações do vosso 
planeta desde o princípio. Somos Devas 
que sustentam grandes poderes e somos 
também parte do equipamento protetor 
deste planeta.  

Somos os fiéis serventes da vossa bendita Mãe Terra". ...  Nós, as Sequoias, somos os 
guardiães e devas da costa oeste e devido à nossa presença, nosso amor e grandes poderes 
protetores, estas terras tem sido isoladas de muitas calamidades da natureza. Por favor, 
lembrem-se que os desastres naturais são produzidos, sempre, por desequilíbrios energéticos 
na retícula eletromagnética da Terra, que procedem de vórtices de energias discordantes que 
tem sido criadas e acumuladas por um uso incorreto das energias criativas da humanidade, 
pensamentos negativos e falta da qualidade do amor de uns para os outros e para todas as 
demais formas de vida.  Somos os armonizadores da natureza onde vivemos e nossa influência 
se irradia longe e amplamente. Durante séculos temos podido absorver em nossos gigantescos 
corpos grande parte de vossas energias discordantes, de modo que isolamos o hemisfério 
ocidental das consequências de muitos desastres naturais.    
  

  

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS em VILLA DE LEYVA, COLÔMBIA 

 

Villa de Leyva                                                        . 
Introdução da Terapia Homa pelo Prof. Abel no Centro "Samadhi" da Sra. 
Myriam Neiva e sua irmã Graciela. Eles convidaram seus amigos e vizinhos para 
experimentar esta antiga técnica de cura. Foi apresentada pela primeira vez nesta cidade 
artística e turística. (Fotos acima e abaixo) 

 

 

No dia seguinte, muitos dos seus 
amigos vieram para o  Agnihotra 
do nascer do sol e isso foi o 
começo de um dia belo e feliz. 
Vários deles começaram a prática 
de Agnihotra. Myriam abre seu 
Centro "Samadhi" nas terças para 
as reuniões de Agnihotra do pôr-
do- sol. (foto esq.) 

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EVENTOS em VILLA DE LEYVA, COLÔMBIA 

 

A Sra. Myriam, 
com a ajuda de 
amigos, 
convidou a 
população local 
através de um 
artigo no 
"quadro de 
avisos local" da 
cidade. (foto 

esq.) 

 

 

 

 

 

Muitas pessoas assistiram a 
apresentação audio-visual Homa 
no "Centro Holístico Aluna" e 
participaram do Agnihotra. O 
coro infantil de Villa de Leyva, 
sob a direção da Sra. Luisa 
Fernanda, encantou a todos 
com canções para a Mãe Terra. 
Foi uma festa de cura, alegria e 
amor.  
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EVENTOS em VILLA DE LEYVA, COLÔMBIA 

 

Os proprietários de  
"Aluna", Octavio e 
Carmenza Quintero 
e sua família foram 
nossos anfitriões 
maravilhosos. Eles 
aprenderam Agnihotra 
através de Franklin 
Cerinza. Estavam 
ansiosos por saber 
mais. Agora eles 
compartilham o 
Agnihotra com o 
público todas as  
quintas. 

 

 

A sala de conferências de "Aluna" voltou a encher-se de gente ansiosa por saber 
como se curar com os fogos ayurvédicos medicinais. A apresentação Homa com 
vídeos e testemunhos de todo o mundo foi encerrada com a paz experimentada com o 
Agnihotra.  

 

 

Este foi 
realizado no 
templo de 
meditação. 
Novas 
pirâmides de 
Agnihotra 
foram acesas e 
seus 
proprietários 
estavam 
felizes ao 
compartilhar 
a cinza 
medicinal 
com todos os 
participantes. 
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EVENTOS em VILLA DE LEYVA, COLÔMBIA 

 

 

  

Villa de Leyva                                                    . 
O “Retiro Homa” de 2 dias em “Aluna” esteve cheio de atividades, como aulas 
de yoga, oficinas de Cura Mântrica Homa, caminhadas, meditação, danças, 
fogos Homa, etc. Nos serviram uma excelente comida vegetariana preparada com amor e 
tivemos a sorte de que Kumaris dançasse um capítulo do Bhagavad Gita. Ela recebeu o 
treinamento em danças sagradas na Índia e nos fez sentir como estar num templo. Todas 
estas atividades ocorreram em uma atmosfera cheia de nutrição, amor e 
alegria, o que abriu nossos corações e mentes e nos uniu como uma família.  
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EVENTOS em  BOGOTÁ, COLÔMBIA 

 

Chegamos de 
volta a Bogotá 
justo a tempo 
para o  
Agnihotra das 
quintas no 
Centro Homa. A 
Sra. María 
Teresa 
preparou tudo 
que é necessário 
para 
proporcionar 
uma experiência 
poderosa e 
amorosa através 
dos fogos Homa.  

 

 

Também tivemos a 
oportunidade de celebrar o 
Agnihotra com o  Dr. Jesús 
Orlando Gómez, sua 
esposa, a Dra. Julia e um 
grupo de  Agnihotris. Foram 
compartilhados cantos 
devocionais e uma leitura do 
Bhagavad Gita. Seu 
compromiso de ajudar e 
servir ao próximo é 
admirável. 
(fotos esq. e abaixo) 

 

  

  

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS em ARMENIA, QUINDIO, COLÔMBIA 

A convite da Madre Dora Betancour (Diretora do Centro Médico Homa "La Botica 
de la Abuela") e do Sr. Lucas Maya, chegamos a  Armenia, uma cidade rodeada de 
colinas maravilhosas, com uma vegetação exuberante e um clima privilegiado. Pertence à 
zona cafeeira da Colômbia. 

   

Foram programadas entrevistas no rádio e televisão (CNC de Quindío) com a idéia de 
informar a toda a comunidade sobre os eventos científicos culturais de Cura com a 
Terapia HOMA. Também vários jornais informaram sobre a Terapia Homa e convidaram à 
comunidade para todos os eventos que são sempre gratuitos. 

 

 

A Sra. Dora Betancour, o Dr. Humbeto Lema, o Dr. Jesús Castaño, a Srta. 
Enerieth e o Prof. Abel Hernández formaram uma equipe de relações públicas e fizeram 
um grande trabalho para provocar um grande interesse na Terapia Homa nos expectadores 
do rádio e televisão. (fotos esta página) 

 

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS em ARMENIA, COLÔMBIA 

 

O Centro Médico Homa "La Botica 
de la Abuela" se encheu de pessoas 
que desejavam experimentar o 
Agnihotra e receber sua cinza curativa. 
Também contamos com a 
participação do coro infantil 
"Semillas de Amistad (Sementes 
de Amizade)" sob a direção de seu 
maestro Oscar. Com a prática do 
Agnihotra, a atmosfera se encheu de 
alegria e as pessoas saíram felizes com o 
conhecimento de uma poderosa técnica 
de cura.                         .  
(fotos esta página) 
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EVENTOS em ARMENIA, COLÔMBIA 

 

O Dr. Humberto Lema do Centro Médico Homa em Armenia abriu este Festival de 
Cura. A apresentação audiovisual do Prof. Abel Hernández sobre a Terapia Homa 
e seu efeitos foi acompanhada por artistas grandes e pequenos,  como: 

 

 

O coro infantil  "Semillas de Amistad" do bairro Génesis, sob a direção do Sr. 
Oscar. Também o Sr. Walter Mendoza encantou o público com as melodias do seu 
saxofone.  

 

 

O grupo "Takiwaska" encantou a todos com músicas e canções folclóricas. A equipe da  
“Botica de la Abuela" estava preparada com materiais de Agnihotra e bebidas saudáveis. 
A Sra. Dora Betancour fez o Triambakam Homa continuamente durante o evento. 
Isto contribuiu para que todas as mentes se sintonizassem na mesma 
frequência. 
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EVENTOS em ARMENIA, COLÔMBIA 

 

 

Este feliz 
aconteci-
mento 
terminou 
com os 
muitos fogos 
transforma-
dores de 
Agnihotra e 
ninguém se 
foi sem 
receber sua 
cinza  
curativa. 

 (fotos esta página) Neste evento todos receberam muitas bênçãos!  

 

Os Agnihotris se 
encheram de alegria 
por  ter podido 
compartilhar seus 
fogos curativos, suas 
cinzas, suas 
experiências, seu 
tempo e seu amor 
com as pessoas que 
estão em busca de 
saúde e felicidade.   
Uma vez que se 
encontra a paz, a 
compaixão para 
ajudar os demais 
cresce...  

 

  

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


  

 

 

     BOLETIM HOMA # 64                                                     página 15 

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

EVENTOS em ARMENIA, COLÔMBIA 

 

O Prof. Abel também apresentou a Terapia Homa na escola  "FACE" (Fundação para a 
Atualização da Educação), cujo Diretor, o Sr. Andrés Quijano, com a assistência da  
Sra. Danahe Mendoza, convidou os pais. Esta escola privada põe ênfase na educação 
integral e na criatividade. Consideram que o desenvolvimento das emoções, da vontade, do 
pensamento e a ação social são um passo importante na aquisição de conhecimentos. (foto 

acima durante o Agnihotra) 

EVENTOS em  CALARCA, COLÔMBIA 

  

"Pachamama" Ecovila em Armenia                                                       . 
Lucas, Marta, Sofía, Dora, Juan, Marlene, Alfredo e outros vizinhos se 
reuniram para celebrar o Agnihotra. "Pachamama" é uma pequena comunidade, onde 
as pessoas cultivam seus próprios vegetais e frutas, fazem carpintaria, constroem suas 
próprias casas, etc. Foi lindo ver o apoio e o amor entre eles. Ali se pratica Agnihotra 
regularmente através do Sr. Alfredo Jaranmillo e sua esposa Marta. 
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EVENTOS em GENESIS, ARMENIA, COLÔMBIA 

 

A Madre Dora Betancour, o Dr. Javier Aristizábal e sua esposa Lucena estão 
apoiando a comunidade no Génesis, que é um dos bairros mais pobres de Armenia. O Prof. 
Abel e Aleta foram convidados para iniciar a prática do Agnihotra no recém construído 
“Centro de Desenvolvimento Comunitário”. Assim este Centro foi inaugurado com a 
primeira apresentação de Agnihotra e sua prática no pôr-do-sol. Isto resultou ser a primeira 
de muitas maravilhosas, inspiradoras e curativas reuniões de Agnihotra.  Mais de cem 
pessoas participam de cada vez e se produziram muitas curas ("milagros"). 
Todos levam um pouco da cinza de Agnihotra. (fotos acima e abaixo) 
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EVENTOS em GENESIS, ARMENIA, COLÔMBIA 

 

Com certeza, a música e 
o canto se 
transformaram em 
parte destes 
encontros curativos  
Homa. O coro infantil  
"Semillas de Amistad" 
(foto esq) e a banda 
"Los Ángeles de Dios" 
estiveram presentes com 
suas lindas, devocionais e 
rítmicas canções. Damos 
graças a John, o líder 
da banda, a Milton o 
baterista, e os anjos 
Daniela, Beatriz, 
Karen, Tania e 
Sandra. (foto abaixo) 

 

Os instrumentos 
musicais que estes 
jovens estão tocando 
são patrocinados 
pelas famílias 
Aristizábal e 
Betancur. Que 
maneira maravilhosa 
de guiar estas almas 
belas em uma direção 
criativa! E combinada 
com a Terapia 
Homa a Música 
aumenta seu poder 
curativo e penetra 
profundamente 
nosso ser. 
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EVENTOS em GENESIS, ARMENIA, COLÔMBIA 

A seguir são mostradas fotos de várias sessões de Agnihotra no Centro de 
Desenvolvimento Comunitário do  Génesis, Armenia. Por favor, veja as páginas 2 e 
3 com alguns dos testemunhos de cura Homa que aconteceram através dos potentes fogos 
de Agnihotra. 
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EVENTOS em GENESIS, ARMENIA, COLÔMBIA 

Também ensinamos o Triambakam 
Homa (foto direita), como preparar 
Guee e a forma de secar esterco de 
vaca, para que a comunidade possa ser 
autosuficiente. A propósito, este Centro de 
Desenvolvimento Comunitário (CDC) tem 
sua própria horta. Mostramos vídeos 
surpreendentes de testemunhos de cura de 
diferentes partes do mundo e as pessoas 
estavam ansiosas por compartilhar suas 
experiências de cura e melhoras em todos 
os níveis. É a GRAÇA operando. 
SOMENTE A GRAÇA.   

 

 

 

 

A Sra. Nelly (foto acima), a mãe do padre católico local, faz Agnihotra e se assegura de que 
todos recebam pelo menos um pouco de cinza ao sair. Há longas filas de pessoas esperando 
pacientemente sua vez. (foto acima à direita) 
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EVENTOS em ARMENIA, COLÔMBIA 

 

 

O Prof. Abel também deu 
oficinas de Yoga, Yajnya, 
Mantra e Meditação" no  
Centro Médico Homa "La 
Botica de la Abuela". Todos os 
funcionários foram treinados no 
Agnihotra e no Tryambakam 
Homa pelo  Prof. Abel, Aleta e a 
madre Dora. 
Todos estão convidados à prática 
do Agnihotra e a experimentar a 
"paz que ultrapassa todo 
entendimento". 
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EVENTOS em ARMENIA, COLÔMBIA 

 

 O Agnihotra do 
nascer e do pôr-
do-sol é praticado 
de segunda a sábado 
no  Centro Médico 
Homa. Um 
calendário grande é 
colocado na entrada 
para que as pessoas 
saibam exatamente a 
hora do Agnihotra.  

 

 

 
Madre Dora durante o Agnihotra  

 

A madre Dora Betancour é o coração e a alma do Centro Médico Homa "La Botica 
de la Abuela". O objetivo deste lugar é facilitar o "encontro de um novo ser". Este centro se 
compõe de um restaurante gourmet vegetariano, uma loja de produtos biológicos, um 
consultório médico, onde o Dr. Humberto Lema trata os pacientes com a Terapia Homa, 
remédios alternativos e convencionais. A Sra. Danahe Mendoza pratica tratamentos 
ayurvédicos, ensina meditação, etc. Também são dadas aulas de yoga, pintura e aulas de arte 
para crianças, cursos de nutrição e cozinha vegetariana, etc. A madre Dora pratica Agnihotra há 
12 anos. Ela viu e experimentou seus maravilhosos efeitos em muitos níveis. Os fogos Homa 
estão profundamente arraigados nela, e como ela diz, a tansformaram. Tudo o que deseja 
agora é Servir. Ela foi nossa maravilhosa anfitriã em Armenia. Com seu amor e cuidado, a 
difusão da Terapia Homa tem sido fácil e efetiva. Também queremos agradecer ao Dr. 
Javier Aristizábal e sua esposa Lucena por seu apoio, suas idéias e seus corações 
abertos. 

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


      BOLETIM HOMA # 64                                                     página 22 

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

EVENTOS em ARMENIA, COLÔMBIA 

A "Botica de la Abuela", agora também introduziu o "Círculo de Mujeres de Fuegos 
Sanadores (Círculo de Mulheres de Fogos Curativos)" nas quintas, sob a direção da 
Sra. Danahe Mendoza. As mulheres fazem Triambakam Homa, depois praticam o 
Agnihotra com uma breve meditação. Também se canta/ouvem música com alguma mensagem 
e dançam.  Se despedem com o abraço "te vejo, te respeito e gosto de ti" como o chama 
Danahe. Assim, felizes e radiantes mulheres vão para suas casas para compartilhar esse amor 
com sua família. (fotos abaixo tiradas por Enerieth) 

 

 
María José de los Ángeles, de 5 

anos fazendo Triambakam Homa 
  
Na escola do Bairro Génesis as pessoas tembém se reuniram para ouvir mais sobre a 
Terapia Homa e experimentar o Agnihotra. (fotos abaixo) 
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EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - JAPÃO 

O professor de Terapia Homa, o Sr. Reiner Szcypior foi convidado a se unir numa  
"Cerimônia de Oração pela Paz Mundial" com o Sr. Masaru Emoto no dia 25 de 
julho. Esta cerimônia foi transmitida para todo o mundo. Muitas pessoas de 
diferntes partes do planeta participaram da oração e Agnihotris acrescentaram a 
cinza do fogo curativo em fontes de água. Reiner escreveu do Japão: "O Dr. Masaru 
Emoto convidou para tomar medidas para a purificação de   
Fukushima. Ele é o mensageiro da água. É 
incansável no seu esforço em aumentar a 
consciência sobre a importância da água 
purificada para a autocura e cuidar dos nossos 
recursos hídricos.                      . 
Em seu discurso disse que ele acredita que 
Agnihotra cura a água, o solo e a atmosfera 
e que a fumaça de Agnihotra pode proteger 
as vacas e a natureza afetada pela 
radioatividade. E que isso era necessário 
em Fukushima e em outras partes do 
mundo.   

 

 

 

O Mestre Vasant afirma no livro "Terapia Homa, Nossa 
Última Oportunidade": "A cinza de  Agnihotra resolve 
totalmente o problema da radiação".                             .  
"Quando se faz o Agnihotra, a fumaça reúne as 
radiações nociva na atmosfera e num nível muito sutil 
neutraliza seus efeitos radioativos".               .  
Quero expressar meu amor e gratidão ao Dr. Emoto e sua equipe 
por sua ajuda e por criar consciência. Também amor e gratidão a 
todas as pessoas ao redor do mundo que já estão envolvidas em 
atividades curativas para a Mãe Terra". 

(As fotos mostram: 1) Dr. Emoto e Reiner Szcypior 2)a 
prática de Agnihotra ao nascer do sol de frente para o 

oceano 3) Pondo a cinza curativa de Agnihotra no oceano no 

Japão.) 
 

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


  

     BOLETIM HOMA # 64                                                     página 24 

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

EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - CARACAS, VENEZUELA 

 

 

De Caracas, Venezuela a Dra. Marveys Hernández enviou estas fotos onde está 
ensinando o Agnihotra na  Multiplaza "Paraíso", com a ajuda de seu amigo  Zadir Correa 
(foto a esq.), que ajuda a  promover a Terapia Homa em várias áreas da saúde.  

EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - MANHATTAN, NY, USA 

A foto seguinte veio de Manhattan, Nova York e foi enviada por Michelle e Cecibel 
Balandra. Michelle (em frente à primera pirâmide à direita) escreve:                      . 
"Tivemos uma maravilhosa reunião de Agnihotra. O pôr-do-sol estava maravilhoso! Fizemos 
o Agnihotra em Manhattan, desta vez em outro parque. Ultimamente, cada vez que 
escolhemos um lugar para fazer o Agnihotra, justamente antes do entardecer, temos visto 
um pássaro vermelho vindo muito perto de nós. Eu já o vi umas 5 vezes! É vermelho como o 
fogo e tão lindo. Tenho certeza que é um lembrete da harmonia entre a natureza e os 
seres humanos que se estabelece cada vez que fazemos o fogo Homa. É uma 
bênçao maravilhosa"! 
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EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - LA RIOJA, ARGENTINA 

  

A Srta. Mariela Pugliese 
enviou estas fotos de La Rioja, 
onde ela, junto com amigas, 
practicam a Terapia Homa e 
fazem Reiki. Elas oferecem este 
serviço todo segundo sábado do 
mês gratuitamente à comunidade. 
Na foto à esquerda elas se 
revezam cantando o Triambakam 
Homa e as fotos acima foram 
tiradas durante o Agnihotra. 

 

 

 

Luciana Eleonora Federico 
La Rioja, Argentina 

“Olá, queria contar minha experiência com a 
Terapia Homa. Trabalho num jardim de 
infância, onde tinham com mascote um 
coelho, que as crianças gostavam muito. Uma 
manhã, há três meses, o encontramos 
largado, sem poder se mover, nem 
levantar para comer. A diretora o levou a 
uma veterinária onde lhe deram injeções para 
ver se melhorava, porém lhe disserram que já 
estava muito velhinho (8 anos) e que não ia 
viver além do final de semana.  

Eu pedi para a diretora e o levei para minha casa. Minha amiga, Mariela Pugliese, me 
presenteou com a cinza de Agnihotra para que desse a ele com água e lhe 
pusesse em cima do dorso, o eu fiz. Para minha alegria Petiso (assim se chama) começou 
a se levantar e  comer. Agora vai inteirar três meses na minha casa. Ele não quer tomar 
água se não tiver cinza,  ou quando ponho cinza em cima de alguma fruta, primeiro ele 
lambe a fruta e depois a come.  É como se soubesse que isso o faz se sentir melhor. 
Levo foto dele para as crianças, que haviam ficado muito tristes quando o viram doentinho e 
agora ficam contentes de ver que ele está melhor e riem quando lhes conto de suas 
travessuras, como bater a patinha na caixa onde o coloco porque já não tem comida ou 
quando o levanto e me dá beijos. É um animal muito doce e estamos muito felizes de 
que graças à cinza de Agnihotra ele possa estar melhor. Gratidão"! 
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O CANTINHO DA SAÚDE HOMA COM MONIKA 

Farmacêutica Monika Koch, Alemannha 
NERVOS DE AÇO (Parte 2)  

Na farmácia, na família, nas oficinas, ao dirigir ou durante as compras, 
venho observando mais stress nas pessoas. Talvez tenham mais 
compromissos em menos tempo, têm problemas sem resolver ou talvez 
sofram enfermidades? Muitas pessoas se sentem tristes ou deprimidas. 
Além das circunstâncias pessoais, a própria terra está mudando. Seu 
campo magnético está mudando, assim como a sua frequência 
fundamental.  E precisamente isto tem um impacto em nossa saúde e em 
nossas ondas cerebrais e determina como nos sentimos.  

 

Que posso fazer para me sentir melhor?                                                      . 
1) Criar um ambiente e espaço para mim. Ajudará muito se eu criar um plano de 
pausas ou descansos durante a rotina diária. Estamos sempre marcando compromissos com 
os outros e também podemos marcar compromissos com a gente mesmo, para respirar 
conscientemente, pensar e ganhar forças.   

 
Através do Agnihotra é como 

se um canal direto se abrisse 
para receber a energia do 

sol. 

2) Recarregar suas baterias: A forma mais simples de 
recarregar as baterias é fazendo Agnihotra e os Homas 
complementares. Através deles, é como se um canal direto se 
abrisse para receber a energia do sol, que para nós é a energia 
mais poderosa e vital. Assim reunimos força, confiança e 
conseguimos maior clareza em relação aos nossos próximos 
passos.   
3) Passo a passo: Divida o trabalho e o tempo em passos 
manejáveis para atingir os objetivos mais facilmente. 
Concentre-se no que pode fazer hoje. Que posso fazer agora?   
4) Busque apoio da natureza: Você nunca está sozinho! 
A natureza ama ajudá-lo e para aproveitar essa ajuda, você 
pode diariamente caminhar um pouco com os olhos abertos 
contemplando a natureza, entre as pedras, as plantas, as 
flores, as árvores e a água. Desfrute da natureza 
conscientemente e assegure-se de que ela se confraternize 
com você.  

 

Você pode também colher ervas e preparar um chá acrescentando cinza de Agnihotra.  
Especialmente para equilibrar a mente, temos o bálsamo de limão, erva de São João, 
valeriana, kava kava, etc. O melhor é por sempre um pouco de cinza de Agnihotra no chá 
para aumentar o poder curativo das plantas. Se tiver plantas medicinais em seu jardim, o 
melhor é acrescentar um pouco de cinza de Agnihotra na terra, diretamente ou misturada na 
água. 
5) O ouro coloidal - Sol para a  alma: O ouro coloidal (ouro ionizado na água) é utilizado 
desde os tempos remotos para equilibrar e fortalecer a mente.  Junto com a cinza de 
Agnihotra, seu apoio é maior. O ouro pode ser tomado diretamente como o ouro coloidal ou 
como o ouro homeopático (Aurum metallicum), porém sempre acrescente uma pitada de 
cinza de Agnihotra. Que acontece se você não tem ouro coloidal? Então pode tentar o 
seguinte: escreva o nome “ouro coloidal” num pedaço de papel e coloque sob um copo com 
água (veja Emoto “As mensagens ocultas na água”). A água pode absorver informação e 
desta maneira se carrega da vibração do ouro e depois se pode beber esta água.  
A natureza realmente quer nos apoiar  e nos ajudar de muitas formas, se a 
respeitamos. Como agradecimento,  você pode pulverizar a cinza de Agnihotra na 
natureza e dessa maneira também apoiar o meio ambiente.  E se abrir seu coração e deixar 
que esse amor flua na natureza, terá um dia muito mais feliz! 
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MENSAGENS DO MESTRE SHREE VASANT 

        O mais importante que se 
requer para esse trabalho é a 
humildade. Tudo começa no 
interior. Não é uma idéia ou um 
conceito. A prática de serviço aos 
outros produz humildade. Assim, 
esta se desenvolverá de forma 
natural. Servir todo o tempo. 
Pense em tudo como serviço e você 
encontrará uma grande alegria ao 
fazê-lo.  
 
       Solte o passado em vez de levá-
lo com você. Todo o tempo faça 
Mantra para manter a mente 
focalizada. Quando a mente se 
distrair, ou levar a atenção de uma 
coisa para outra, faça o Mantra.  

 

       Pare, sente-se e faça Mantra até que o centro esteja de novo no foco. Isto é 
como uma meditação consciente e desperta. Será muito útil. 

        Deixe de lado todos os pensamentos, idéias ou impressões negativas. 
Substitua estes pensamentos por pensamentos positivos e afirme o positivo, 
fazendo seu Mantra pessoal. Aprenda a falar somente de maneira positiva. 
Logicamente, negue-se a entrar em brigas. Isso tem um forte aspecto sobre os 
demais. Por outro lado, se vocês se cuidam e se apóiam, o amor que emana é 
tão puro, tão maravilhoso. Tem um poder curativo. 

         A filosofia é delicada para o homem. Os homens respeitam a filosofia. A 
participação nos debates filosóficos é como um cão que dá voltas e voltas 
tentando pegar seu rabo. Ele pode pegar sua ponta só para perdê-la de novo. 
Não há tempo para a filosofia. Não há fim para ela, nem satisfação, nem 
realização final. Nós não somos a mente. Portanto, podemos, devemos ir mais 
adiante. 
O QUE É SAGRADO ESTÁ NO SILÊNCIO. 

        Não pense: “O que acontecerá”? Concentre-se no que já é, quer dizer, 
“estar aqui e agora”. 

       Há grande sofrimento no mundo, muita dor, muita perda. Todos aqueles 
que estão preparados por seu Karma serão ascensionados à LUZ.  
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EXTRATOS DAS TRANSMISSÕES de ÓRION 

Sobre a cura - física, mental, 
emocional, espiritual e global      . 
Sim, sim, sim. Enquanto os sonhos de 
muitos se esvaem, muitos vão se realizar 
logo. Aqueles com uma finalidade real sem 
dúvida vão prosperar na nova onda de 
energia curativa que se aproxima.  
Em meio ao caos, as mudanças climáticas, 
as mudanças no planeta,  há uma onda 
de energia curativa sendo enviada 
para o seu planeta. Ela será sentida e 
experimentada por aqueles de natureza 
sensível e sobretudo por aqueles que estão 
envolvidos na cura dos demais. Haverá um 
fortalecimento das energias curativas em 
geral e durante os próximos meses em 
particular. É uma tendência que não fará 
senão aumentar, diametralmente oposta às 
energias negativas que se lançaram sobre o 
planeta Terra. Estas energias curativas 
vão acelerar nossa cura em todos os 
níveis: físico, mental, emocional, 
espiritual e, em última instância, em 
nível global. 

Agora, para aproveitar ao máximo 
absoluto as energias curativas 
prontas para serem captadas, devem 
ser cunpridos certos princípios e 
práticas projetados para maximizar 
os aspectos positivos da cura. 

A dieta deve melhorar,  mesmo que 
seja ligeiramente. Estar consciente da 
importânica de ingerir apenas substâncias 
não tóxicas na dieta é de vital importância. 
Deve-se fazer todo o possível para comer 
somente alimentos orgânicos, sempre que 
possível. Também,  aumente a ingestão 
de água pura e limpa. Isto é essencial 
para as próximas mudanças na atmosfera e 
flutuações da Terra.  A água é o curador 
definitivo. Fogo e água. 

Então, a atitude mental também 
necessita melhorar. Todos comecem a ser 
conscientes de seus pensamentos, para que 
as palavras e ações correspondam. A mente 
deve ser considerada um lugar sagrado que se 
deve começar a  limpar e depurar. A mente 
tem tendências ou sulcos de pensamento 
habitual, que podem levar a pessoa a um 
atoleiro de ilusão e engano. Nenhum dos 
pensamentos negativos prosperará se você 
deixar de dar-lhes enfoque e atenção. Porém, 
tem que ser militante e firme ao se recusar a 
ir na direção passada!  

Manter-se em boa companhia é 
fundamental,  agora mais que em qualquer 
outro momento da vida. Se houver pessoas ao 
seu redor que tem pensamentos negativos, 
com os quais você se sente como se fosse 
puxado para o fundo do poço do 
descontentamento, afaste-se de sua presença, 
ou faça com que se retirem da sua.   Inclusive, 
se isso significa umas "férias" daqueles a 
quem ama, pode ser o começo para virar uma 
esquina em outra direção. 

Isto é essencial. Todos vocês necessitam 
um intercâmbio energético com 
pessoas de idéias afins na mente e no 
coração. É vital que vocês recebam o apoio, 
a compreensão e a inspiração que realmente 
necessitam e merecem.  Se demorarem, o 
processo se torna insustentável. Isto é 
essencial. A Amizade Real, no sentido mais 
elevado, é importante aqui.  
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