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Boletim traduzido 
por Tania Garcia 

 

NOTA do EDITOR 

AUMENTANDO A 
POTÊNCIA DO CÉREBRO 

(PARTE II)  

       Da última vez estávamos 
vendo o cérebro como um 
computador para facilitar a 
compreensão de suas funções. 
Poucas pessoas são médicos em 
Neurologia ou Psiquiatria, 
porém, muitas pessoas estão 
familiarizadas com o 
funcionamento básico de um 

computador pessoal (PC).       .  
Para acelerá-lo, se mencionou no 
Boletim Homa anterior que se 
pode:  
a) Mudar a infraestrutura 

(partes) do PC.                  .  
b) Utilizar os novos softwares e 

fazer alguns ajustes.               .  
c) fazer os dois: a) e b).            
Hoje vamos nos centrar em b), 
novos softwares mais os ajustes 

ou reconfigurações.           .  
Assim podemos:         . 
A) "Limpar os arquivos 
temporários". 
Ou seja, eliminar a informação 
irrelevante, arquivos danificados, 
etc.  
B) "Esvaziar a lixeira. Esta é a 
eliminação do lixo mental (dados 
inúteis). 

C) "Desfragmentação":        . 
reorganizar seus dados  
importantes. Isto é, organizar 
suas tafefas prioritárias no tempo 
e espaço para serem  mais 
eficazes.  
D) "Atualizar  seus aplicativos", 
com os "upgrades"  ou voltar a 
instalar a última versão dos seus 
programas. 
Isto consiste em atualizar sua 
informação e conhecimentos 
práticos para realizar 
determinados trabalhos e 
resolver problemas. É uma 
espécie de auto-estudo ou 
Swadhyaya. 
E) "Reconfigurar os programas 
para manter a compatibilidade  

 

 
Iluminando nossa Mente 

entre eles e a compatibilidade com o 
sistema operacional (OS)". 
Tentar modificar suas atitudes para 
melhorar a integração e a cooperação em 
um grupo.  
F) "Reparar Erros". 
Isto se faz mediante a eliminação dos 
traumas psicológicos. 
G) Aprender os truques de cada 
programa. 
Isto é ver seus pensamentos, palavras, 
emoções e ações, para que assim 
possamos ‘Ser o que Pregamos’.  
H) "Ligar o computador e usá-lo". 
Isto é mover o corpo e a mente com 
atenção. Exercitar, meditar e realizar 
(conscientizar-se).  
Anteriormente também falamos de 
alimentos para o cérebro, os elementos 
estruturais e a cinza de Agnihotra para 
impulsioná-lo. Agora estamos falando de 
"ações a tomar". Algumas ações para 
melhorar a atividade cerebral são as 
seguintes: 
1. Respiração profunda.       2. Meditar. 
3. Sentar-se com a coluna reta. 
4. Bons hábitos de pensamento. 
5. Uso do tempo ocioso. 
6. Aprender um idioma. 
7. Exercícios de atenção. 
8. Escrever.     9. Ouvir Mozart. 
10. Desenvolver sua intuição. 
11. Dormir melhor.   
12. A prática de Yoga Nidra. 
13. Velocidade de leitura.  14. Exercícios.  
16. Aprender de maneira mais eficiente. 
15. Desenvolver sua criatividade. 
20. Falar.   21. Faça algo que goste. 
22. Ajustar suas crenças. 

http://www.terapiahoma.com/print/BoletimHoma69.pdf
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NOTA DO EDITOR cont. 

23. Exercícios para o cérebro. 
24. Aprender coisas novas.  
25. Caminhar.    26. Fazer Mantra. 
27. Evitar discussões desnecessárias. 
28. Rir.    29. Brincar. 
30. Montar quebra-cabeças.   31. Cantar 
32. Consciência de si mesmo. Silêncio 
33. Auto-motivação. 
34. Evitar o excesso de stress. 

35. Educação continuada. 36. Comer menos.  
37. Tomar o café da manhã. 
38. Evitar o diabetes. 
39. Perguntar.  40. Cheirar Alfavaca. 
41. Temperatura agradável. 
42. Fazer um plano de capacitação 
intelectual.  
  E sim, sim, sim,  Agnihotra é algo simples 
que qualquer um pode fazer. Esse processo 
bio-energético pode:  
1) Ativar os neurônios, acelerar a 
liberação de neurotransmissores e  

melhorar a comunicação entre os 
neurônios.  
2) Queimar o lixo mental, matar os 
virus sutis, Spyware, worms, etc. = 
vícios, a raiva, o orgulho e outras 
tendências negativas.                  .  
3) Purificar a unidade de Corpo-Mente. 
Vamos nos lembrar também que você tem que 
fazer uma  manutenção constante no seu  
PCM (Personal Mental Computer) porque a 
unidade de Corpo-Mente usualmente produz 
lixo enquanto funciona. Do mesmo modo, 
esta unidade deve ser resetada (?),  ou 
seja, zerar com regularidade com a 
prática de Agnihotra.                          .  
Portanto, acenda o fogo da pirâmide de 
Agnihotra para obter um rendimento 
superior, acelerar a mente e ter maior 
clareza. 
OM AGNIHOTRA OM OM SHREE OM  

 

HISTÓRIAS DE CURA COM HOMA 

James Mesa García 
Jaén, Cajamarca, Perú  

     "Tenho 41 anos. Agradeço ao Eng. Alex Córdoba e o Sr. 
Walter Salazar que sabiam do meu problema de saúde e me 
convidaram para conhecer a Terapia Homa em uma 
apresentação do Prof. Abel. Eu tenho um problema de 
diabetes e isso vem desde criança. Aqui nesta região não se 
fazia exame de diabetes nas crianças. Eu sempre fui gordinho, 
porém comecei a emagrecer e estava muito feliz, porque estava 
perdendo peso.  Porém, a surpresa era que eu estava com 
diabetes. Os exames mostraram que eu tinha 450 de glicose no 
sangue. Assim começou, fazem 10 anos.                            .  
O médico me disse que ele também tinha diabetes há 25 anos e 
que só tinha que controlar com a comida e os remédios e que   

não aconteceria nada.  O problema é que tenho diabetes hereditária. Meu pai faleceu 
com diabetes há um ano. Ele tomou tanto remédio e seguiu tudo o que o médico lhe 
disse, mas as drogas atrapalharam o fígado. Ele morreu de cirrose aos 65 anos.                 . 
Há dois anos atrás, cheguei a ter glicose de 640. Repetiram o exame várias vezes, porque os 
médicos não acreditavam. O problema é que todos os dias me doía o corpo e tinha 
insônia. Não dormia durante a noite toda. Para mim, descansar era um 
problema, porque as articulações doíam muito. Eu era um drogadicto legal, 
porque todos os dias tinha que tomar remédio.                                                      .  
Porém, nestes dias que tenho vindo participar da Terapia Homa já não me dói o 
corpo e durmo muito bem. Também mudou meu ânimo, me sinto mais feliz, 
porque já não me dói o corpo. E isso aconteceu só vindo na Terapia Homa, 
respirando a fumaça curativa e tomando a cinza de Agnihotra". 

 

http://www.terapiahoma.com/
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HISTÓRIAS DE CURA COM HOMA  

Víctor Camocha 
Jaén, Cajamarca, Perú 

"Tenho 48 anos. Nosso caso está 
relacionado a nosso filho Rodolfo 
de 11 anos. Ele sofria das 
amígdalas e numa conversa com o 
Eng. Luis Tafur, eu lhe contei que 
meu filho se sentia mal e que 
necessitava operar. Porém, ele disse: 
Porque vai operá-lo? Então nos 
explicou a Terapia Homa, que eu não 
conhecia. Ele nos disse que esteve 
trabalhando em Piura com a Terapia 
Homa e teve experiências muito 
boas. Então eu disse que queria saber 
mais e ele nos convidou à sua gráfica, 
para o Agnihotra.                                   .  
(foto: Sr. Víctor Camocha e sua 

esposa)  

Realmente meu filho estava muito mal. A inflamação das amígdalas já estava quase 
fechando a garganta. O médico me disse que estava muito mal e que isso não 
lhe permitiria crescer bem e sofreria muito com esse problema e que teria que 
operá-lo o mais rápido possível.                                                 .  
Então, minha esposa começou a ir com o garoto todos os dias de manhã e à tarde ao 
Agnihotra com o Eng. Luis Tafur. E também tomamos a cinza de Agnihotra todos os dias 
com suco.                                                                 .  
Aos 10 dias voltamos ao hospital e o médico disse: “vamos fazer tudo para que o operem já”. 
Porém minha esposa disse: “Um momento, doutor, poderia vê-lo se está bem”? E ele disse 
que  em 10 dias não seria possível que estivesse bem, porém o examinou. E ao 
abrir-lhe a boca, não viu nada. Ele logo disse: “Senhora, o que aconteceu aqui? A senhora lhe 
deu o remédio que receitei”? E ela disse que não havia dado nada,  somente o havia 
levado à Terapia Homa. E ele disse: “Me explique isso”. Então ela lhe explicou e o 
médico disse: “Bom, minha senhora, se ele se curou assim, então siga com a terapia”.        . 
E outra coisa interessante aconteceu com minha esposa. Ela gosta de correr. Porém eu lhe 
dizia para fazer exercício, que aproveitasse que a criança gostava de futebol e também gosta 
de correr. Então ela dizia que depois lhe dava dor no corpo o dia todo. Porém, já fazendo 
Agnihotra ela mudou e foi correr com o filho.  Deu uma volta, duas voltas no estádio, 
três voltas, quatro voltas e no outro dia não lhe doía nada. E assim tem corrido 
quatro dias. E eu lhes digo,  sou futebolista e depois de um treinamento assim, no 
dia seguinte, me doíam todos os músculos. Isto é realmente incrível. E por isso 
participamos da Terapia Homa todos os dias, porque sabemos que é bom.          .   
Minha mulher com esta terapia faz de tudo. Se levanta cedo, faz o café da manhã, lava, 
limpa, cozinha, faz de tudo e não tem empregada. Tornou-se muito ativa.  Se Deus me dá 
vida, sempre vou continuar com a Terapia Homa. Quando deixo de participar é 
como se me faltasse algo. Me falta a energia e a Terapia Homa me enche de 
energia. Isto é verdade porque o vimos na nossa família e não vamos enganá-los”.  
                            

 

  

  

http://www.terapiahoma.com/
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HISTÓRIAS DE CURA COM HOMA  

 

Victoria Mercedes Montesa la Torre 
Bagua Grande, Amazonas, Perú  

"Tenho 66 anos. A primeira vez que fui à Terapia 

Homa tinha uma dor de cabeça, porque tinha 
cólera. Porém saí como nova, graças ao 
Agnihotra.  
Porém também tinha problemas com o estômago por 
causa dos comprimidos que tomava para o 
colesterol e o triglicérides. Estes comprimidos 
me davam gastrite. Com a Terapia Homa 
também acalmei a gastrite. Já faz mais de um 
ano que não tomo comprimidos para 
triglicérides nem para o colesterol.                    . 
Além disso, sofria com miomas por muito tempo. 
Há 15 anos me tiraram um no Hospital de Chiclayo, 
porém uma ecografia que tiraram há vários meses 
mostrou um mioma de três centímetros. Quando 
comecei com a prática de Agnihotra, preparei o 
creme de Agnihotra com a cinza e o ghee e  

espalhei no baixo ventre. Além disso tomava bastante cinza de Agnihotra por 
via oral. A última ecografia mostrou que o mioma desapareceu”.  
  

 

Celina Bacáya 
Bagua Grande, Amazonas, Perú 

"Tengo 57 anos. No ano 2000 eu tinha uns 
problemas de saúde e me aproximei dos 
promotores de saúde em Chachapoyas, 
Departamento de Amazonas. Ali cheguei quando 
vocês estavam fazendo o Agnihotra. Depois fui a 
Lima e participei por 15 dias do Agnihotra que era 
feito no parque de Miraflores. Eu sofria de 
sinusite desde um ano. Naquela época 
adquiri meu kit e fazia os fogos e em 17 dias, 
sem tomar as cinzas, me curei.                         .  
Quando começamos a fazer o Agnihotra no 
Restaurante “Las Terrazas” da Dra. Gloria 
Carrascal, notamos que na vizinhança havia muito 
barulho e escândalos. Também deve-se notar 
que a cadeia está nessa região. Chamava a atenção 
o barulho. Porém, depois de um tempo, com a 
Terapia Homa, via-se uma paz de Deus na 

vizinhança. Agora tudo está tranquilo e isso teve raíz na prática da Terapia 
Homa". 

   

  

  

http://www.terapiahoma.com/
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AGRICULTURA HOMA - A SOLUÇÃO PARA O FUTURO DO PLANETA  
EXPERIÊNCIA NO SÍTIO HOMA OM SHREE DHAM, AUSTRÁLIA 

Por Fritz e Lee Ringma 

"Tínhamos um poço perfurado, apesar das indicações de que não há correntes subterrâneas 
nesta terra. Se encontrou água semi-artesiana a 40 metros (130 pés).   
Foi examinada no laboratório e mostrou-se altamente salina e alcalina. O pH foi de 9,5 e a 
salinidade de 1.150 ppm. Portanto, se realizou o fogo AGNIHOTRA diariamente 
próximo ao poço e acrescentamos nele a cinza de AGNIHOTRA com 
regularidade. O Departamento do Estado de Recursos Hídricos realizou testes  

periódicos dos poços de nossa região e todos se 
assombraram ao ver que a salinidade e a alcalinidade 
se reduziu com cada relatório do laboratório, até que 
finalmente, depois de 6 meses com o tratamento 
Homa, tínhamos água potável. 
Agora, o pH se mantém em 7,2, que é neutro e a 
salinidade é de 720ppm,  dentro das normas 
estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde para 
a água potável". 

  pH Salinidade 

Primeira análise 9.5 1150 ppm 

Depois de 6 meses 

com TH 
7.2 720 ppm 

 

 
A cabana de Agnihotra da fazenda 

Homa Om Shree Dham 

  

 
O Eng. Alex Córdoba na fazenda de 

abacaxi dando seu testemunho. 

Eng. Agrônomo Alex Cordoba              . 
Jaén, Cajamarca, Perú 

"Por quê nos tornamos interessados em 
pesquisar e fazer esta prática da Terapia 
Homa na fazenda? Por algo curioso que 
aconteceu há pouco tempo. No mês de maio eu 
saio de férias e eu tinha um pé de abacaxi no 
escritório, porque queria mostrar como era um 
pé de abacaxi cada vez que viesse algum amigo, 
porque às vezes não dava para ir à fazenda. E 
este pé de abacaxi já tinha um ano e não 
se desenvolvia. Estava num estado físico 
como se estivesse doente e amarela, não  

crescia. As irmãs que estavam no campo já estavam produzindo, porém a planta do vaso 
não crescia, era sem graça, doente. Bom, eu dizia, este não é seu clima, está na sombra, está 
num vaso, não é o solo adequado, apesar de ter-lhe posto fertilizantes. Quando saí de férias, a 
deixei nesse estado. Um mês depois volto e a encontro verdinha, com folhas novas; 
havia uma mudança totalmente interessante. Não soube o que tinha acontecido. O 
único que eu disse aos rapazes que me ajudavamno escritório foi “ai, caramba, quando saí 
trataram muito bem das minhas plantinhas”.                                        .   
Um ano depois, numa reunião, levantou-se um senhor e me disse que seu filho, que fazia 
estágio conosco ali (e que praticava a Terapia Homa porque sua irmã se havia curado com 
Agnihotra), havia posto a cinza de Agnihotra nesta planta umas duas vezes. Então 
soube que isto havia produzido esta mudança impressionante. Então encontrei 
a explicação para este fenômeno e por isto queremos aplicar a Terapia Homa 
nos 10 hectares de abacaxi”.  

 

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

 

O FUTURO DA COMIDA  

Um vídeo que fala sobre o futuro dos alimentos de acordo 
com os tipos de produção atuais. Nos ajuda a tomar mais 
consciência com respeito à nossa atitude frente às grandes 
coorporações alimentícias.  

http://ortomolecularmedicina.com/sitio/?cat=22  

  

 

Refrigerar alimentos sem eletricidade 

O invento denominado "Pot-in-pot" foi 
desenvolvido por Mohamemed Bah Abba, 
morador do norte da Nigéria, onde 90% das 
aldeias não possuem eletricidade. Graças a 
esse método é possível refrigerar alimentos sem 
consumir energia. Seu funcionamento é básico e 
consiste em colocar uma vasilha dentro de outra 
maior, encher o espaço entre elas com areia  

molhada e cobrir a parte superior com um pano úmido. Quando a água evapora, extrai com 
ela o calor armazenado dentro da vasilha, gerando assim um decréscimo na temperatura 
interna. É um processo natural, barato e fácil de elaborar.                                                  .  
Desta forma, os alimentos perecíveis que duravam apenas 3 dias (antes de começar o 
processo de decomposição) agora podem  chegar a durar até 3 semanas. Com seu invento 
ganhou o Rolex Award que reparte $75.000 dólares em prêmio.                                          . 
As idéias brilhantes não são difíceis de executar, está aqui um claro exemplo disso. A 
tecnologia era conhecida há séculos, porém nunca havia sido aplicada a esse problema. 
(Foto: AIDG's) 

 

  

 

BASF renuncia a desenvolver e 
comercializar transgênicos na Europa 

A forte resistência social na maioria 
dos Estados membros a fez desistir. A 
empresa concentrará suas atividades de 
biotecnologia vegetal na América e na Ásia.  

Bruxelas. (EP).- A empresa química alemã BASF anunciou que renuncia a 
desenvolver e comercializar organismos geneticamente modificados na Europa, 
entre eles a polêmica batata transgênica Amflora, devido à forte resistência 
social na maioria dos Estados membros e concentrará suas atividades de 
biotecnologia vegetal na América do Norte e do Sul e na Ásia. 
"Estamos convencidos de que a biotecnologia vegetal é uma tecnologia chave para o século 
XXI. Porém, há uma falta de aceitação desta tecnologia em muitas partes da Europa – por 
parte da maioria dos consumidores, agricultores e políticos", disse o responsável por esse 
departamento na BASF, Stefan Marcinowski. Para mais informação:                  .                                                  
http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20120117/54244528168/basf-renuncia-
desarrollar-y-comercializar-transgenicos-europa.html  
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EVENTOS em LONYA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ  

 

Agnihotra do nascer do sol no povoado de Lonya Grande, onde chegaram pessoas 
idosas de vários quilômetros de distância, a pé, em estradas de terra e às vezes 
na chuva. Presenciamos muitos testemunhos de cura através dos fogos Homa 
e tomando a cinza de Agnihotra.  

 

O Prof. Abel 
aproveitou a 

oportunidade para 
visitar a escola de 

Lonya Grande, 
onde a Sra. Lastenia 

é professora.  Até 
os jovens mais 

difíceis se 
calaram e 

participaram 
frente a essa 

autoridade de 
barba grande. 

Depois comentaram 
que gostariam de ter 

mais aulas.... 

 

  

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS em LONYA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ 

A despedida dos afetuosos habitantes do 
povoado de Lonya Grande foi celebrada com 
muitos fogos Agnihotra, com alegria e 
abraços. Aprendemos muito com essas pessoas 
simples e amorosas. Nos poucos dias de nossa 
estadia, aproximadamente 15 pessoas adquiriram seu 
kit de Agnihotra e começaram sua prática. Entre 
eles, pessoas com mais de 80 anos de idade e 
alguns não sabem nem ler nem escrever. 
Porém, ao sair, todos sabiam como fazer Agnihotra, 
cantar os Mantras e ler o horário corretamente. Nos  
deixaram sem palavras, mas 

 

com muita alegria no coração.Este lindo grupo de pessoas agora estão sob as asas da Prof. 
Lastenia Baca Campos e do Bel. Ademar Gonzalo Fernández. 

 

EVENTOS em BAGUA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ 

 

O Prof. Abel fez uma apresentação áudio-visual no Município Bagua Grande. O Prefeito,  Sr. 
Milecio Vallejos Bravo, que conhece a Terapia Homa através do Eng. Luis Tafur, convidou 
para se fazer conhecer o Agnihotra na sua cidade. 

 

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS em JAEN, CAJAMARCA, PERÚ  

 

Através do Eng. Luis 
Tafur, Promotor da 
Terapia HOMA em Jaén, 
conhecemos o Eng.  Alex 
Cordoba, que usava a 
agricultura convencioanl 
com agrotóxicos por não 
conhecer melhores 
alternativas. (fotos em seu 

escritório compartilhando o 

Agnihotra) 

 

 

Compartilhando o Agnihotra da manhã no Hotel Cancun com a proprietária, a Sra. 

Amanda (foto acima e no centro frente ao Agnihotra). 
  

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS em JAEN, CAJAMARCA, PERÚ  

 

 

O Prof. Abel fez várias  video-apresentações da Terapia Homa na área de saúde e 
de agricultura que terminaram com uma sessão de Agnihotra. Também treinou 
a equipe da "Agro Bien" com os Mantras básicos da Terapia Homa. A convite da 
Prof. Lasteña Baca vieram alunos para experimentar e conhecer esta técnica ancestral de 
cura Total.  
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EVENTOS em CHIRINOS, CAJAMARCA, PERÚ  

 

Ativação de um Ponto de Ressonância Homa na 
fazenda de abacaxis do Eng. Alex Cordoba & Co. 

Outra fazenda que vai produzir alimento sudável e nutritivo 
para o corpo e energético e positivo para a mente. Aqui é 

uma realidade - Que o Alimento seja seu 
medicamento! 

A foto abaixo mostra uma 
sessão de Agnihotra em Jaén na 

loja  "Agro Bien" do Eng. 
Alex Cordoba 
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EVENTOS em PIURA, PERÚ  

 

 

Hospitais Estatais, Piura                .  
Todos os dias, também no Natal e Ano 
Novo, continuaram as sessões do fogo de 
cura Agnihotra no Hospital Reategui 
e no Hospital Cayetano Heredia.       

O Prof. Abel aproveita este tempo para nos 
fazer compartilhar, refletir, ouvir, 
sonhar e plantar sementes de 
virtude em nossa mente e nosso 
coração, como diz na oração de São 
Francisco de Assis: Senhor, fazei-me 
instrumento da vossa paz, que onde haja 
trevas levemos a luz...... 
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EVENTOS em CASTILLA, PIURA, PERÚ   

 

Compartilhando o Agnihotra 
com a Eng. Erika Paredes e seus 
filhos, Estefania de 7 anos e  
Víctor de 4 anos que se negaram a 
comer carne desde o nascimento, o 
que deixou o restante da família 
meio confusa. Porém, eles se 
desenvolveram maravilhosamente 
com a comida vegetariana em todos 
os sentidos. Estefânia ganhou vários 
prêmios em concursos escolares 
locais por sua destacada inteligência 

 e capacidade mental. Agora, além disso, aprenderam os mantras rapidamente e também 
estão praticando a Terapia Homa. Foto abaixo compartilhando o Agnihotra com amigos 

em Los Ceibos, Castilla, onde tivemos a honra de estar na presença do Dr. Julio Cavero 

= 2º à direita. 

 
 

EVENTOS em PIURA, PERÚ   

 

Hospital Reategui, 
Piura  
Agnihotra no Hospital 
Reategui sob a direção do  
Prof. Cesar Gonzáles. 
Toda vez que a agenda 
nos permite participamos 
com muita alegria das 
sessões de Agnihotra. 
Onde há mais fogos, 
mais força curativa se 
expande e mais 
relaxado termina o 
dia.  

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

O Dr. Enrique 
Gagliardo e a Mestre  
de Reiki, Srta. Mabel 
Iturralde convidaram 
para ir ao seu Centro 
de "Terapias 
Energéticas Ki" 
compartilhar o Agnihotra 
(foto à direita) e  
presenciar uma video-
apresentação sobre os 
efeitos curativos na Saúde 
com o Dr. Abel 
Hernández.  
Neste Centro de Cura são 
oferecidas uma variedade 
de terapias naturais.  

 

 

 

O Dr. Enrique Gagliardo, há anos, foi 
quem facilitou a elaboração dos 
comprimidos "Homa Vida" (foto à 

esq.) com uma empresa farmacêutica. 
Milhares destes comprimidos de cinza de 
Agnihotra foram distribuídos 
gratuitamente a pacientes e médicos 
para lhes dar a oportunidade de integrar, 
usar e experimentar facilmente o poder 
da cinza de Agnihotra.  

 

A Sra. Sonia Hunter organizou um Rudra Yagnya no Centro Homa de Guayaquil, 
onde chegaram também o Eng. Hernan Posas, dono da "Fuente de Alegria" (Banana 
Homa), o Sr. Adardio Piedrahita com a família e Luis Carriel, todos vindos da cidade de 
Vinces.  
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EVENTOS em GUAYAQUIL, EQUADOR 

 

Centro Medico Homa de Guayaquil: Para começar o ano de 2012 com toda a força 
positiva, o Dr. Montufar e sua esposa Olga organizaram um Rudra Yagnya com os 
os Agnihotris em seu consultório. Foi uma festa de luz, harmonia e agradecimento. Ao 
terminar o Rudra chegou a hora do pôr-do-sol e celebramos o Agnihota com quase 40 
Fogos. (fotos esta página) 
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EVENTOS em GUAYAQUIL, EQUADOR 

 

Centro Médico Homa de Guayaquil: Tivemos a honra de participar  de várias sessões  
de  de Agnihotra com o Dr. Montufar (foto abaixo, primeiro à esq.), sua família e seus 
pacientes.   Toda vez é uma alegria ver o grupo de Agnihotris do querido doutor e ouvir 
testemunhos de saúde. O Dr. Montufar agora tem também uma fazenda, onde cresce o 
melhor cacau do mundo com a Terapia HOMA. 
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EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - PUNO, PERÚ 

O Naturopata, Sr. Joe Encinas escreveu da cidade de Puno: "Lhes conto que a 
maior parte dos domingos estou realizando fogos Homa com minha esposa e alguns amigos  
e temos experiências muito lindas. Principalmente na resolução de situações 

 

desarmônicas de 
saúde. 
Distribuimos a cinza, 
que é utilizada em 
inúmeras situações, 
como por exemplo: 
soluciona 
problemas de 
escaras, pontas 
duplas de cabelo, 
dor no estômago, 
fungos, manchas 
na pele, 
queimaduras, 
feridas, etc. com 
resultados muito 
bons". 

EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - MÜRZHOFEN, ÁUSTRIA 
 

Reiner e Manuela Szcypior escreveram da Áustria:  
"Fomos convidados para falar sobre o Agnihotra numa Exposição "Encontro de Consciência" 
na cidade de Mürzhofen na Áustria, a qual foi bem concorrida. OM SHREE ." 
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EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - HUARMACA, PERÚ 

 

O Prof. Egberto Oriel Pacheco escreveu do povoado de Huarmaca, Piura,Perú: 
 "Minhas respeitosas saudações. Estou enviando algumas fotos do Agnihotra que estamos 
fazendo nestes meses , aproveitando minhas férias na minha terra natal Huarmaca. 
Aqui estamos com crianças e mães de família, assíduos participantes do fogo 
Agnihotra do nascer e pôr-do-sol. Com minhas saudações. Om Shree OM". 
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O CANTINHO DA SAÚDE HOMA COM MONIKA 

Farmacêutica Monika Koch, Alemanha  
A DOR NAS COSTAS  

        Você sofre de dor nas costas? Na parte superior, média ou baixa? 
Ocasionalmente ou de forma crônica?                             .  
Logicamente, em todas as questões de saúde, o médico de sua confiança 
deve ser contatado. Porém, você também pode jogar um papel importante 
no apoio à sua saúde. Na área das costas – como com muitos 
outros problemas – tem sido demonstrado que o magnetismo é 
muito importante para as células.  

 

O magnetismo da terra, do qual todas as células recuperam forças e orientação, está 
enfraquecendo. Além do mais, muitas pessoas vêm aumentando seu período de tempo em 
casa, no carro, no metrô, etc., onde o geomagnetismo é,  mais ainda isolado, não podendo 
ser percebido.  Porém, nossas células necessitam dessa força magnética  e da orientação 
para poder crescer adequadamente  e funcionar corretamente. Porém, como posso fazer 
para que o campo magnético seja mais forte?   

 

Surpreendentemente , o processo do fogo Agnihotra 
produz uma grande quantidade de bio-eletricidade e 
bio magnetismo disponível para nosso sistema. Fotos Kirlian 
demonstraram que os componentes elétricos dos nossos corpos 
absorvem esta energia para que flua muito bem e a transforme 
em saúde. Isto significa que, com o fogo de Agnihotra 
tenho uma maravilhosa fonte de bio-magnetismo que 
apoia minha saúde. Este bio-magnetismo se encontra 
selado na cinza, e assim temos uma substância 
medicinal disponível em qualquer momento.         .   
Demonstrou-se ser muito eficaz misturar a cinza de Agnihotra e 
ghee em forma de pomada.   

 

Dependendo da gravidade dos sintomas, isto pode ser aplicado de hora em hora sobre a 
região dolorida ou tão frequentemente quanto seja possível. Quanto mais melhor.        . 
Se é necessário ainda uma ajuda adicional, você pode por ímãs (com adesivos) de de 1000 
a 1800 gauss gauss nas regiões dolorosas. Durante o dia, você pode fixar os ímãs na 
região dolorida, porém tirá-los à noite. Este método provou ter êxito com muitas dores e 
doenças. 
Se se sente dor na região lombar, também pode ser possível que ela se espalhe desde a 
região dos rins. Neste caso, pode ser de grande ajuda evitar toda proteína animal (incluindo 
leite, queijo, yogurte, etc.) a partir do meio dia. Melhor ajustar completamente sua dieta à 
proteína vegetal. A miúde, isso ajuda surpreendentemente  a acalmar a dor nos rins. Além 
disso, você pode fazer um tratamento com chá de cavalinha (Equisetum arvensis L). Ferver 
a cavalinha por pelo menos 15 minutos antes de coar. Tomar em seguida.               .               
Gostaria de saber com mais precisão com que tema específico de sua vida a dor 
na coluna pode estar relacionada? Existe uma literatura interessante sobre a relação 
entre os problemas e a dor nas costas por Louise Hay (Cura teu Corpo) e Dethlefsen (A 
doença como caminho) e outros. Certas áreas do corpo parecem estar em ressonância com 
certos assuntos. Assim, podemos ver cada vez mais a importância de uma mente equilibrada 
e positiva, não só para se sentir feliz, mas também para manter nosso corpo saudável ou, em 
caso de enfermidade, recuperar a saúde rapidamente. A Terapia Homa e o Caminho 
Quíntuplo nos proporcionam a melhor e mais fácil rota para chegar a essa 
meta passo a passo. 

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


      BOLETIM HOMA # 69                                         página 20 

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

MENSAGENS DO MESTRE SHREE VASANT 

             Então, pense sempre: 
estas são minhas duas 
opções. Se escolher 
argumentar, escolhe 
conscientemente prejudicar 
os outros ao seu redor. Se 
escolher amar, tolerar, 
cuidar, compreender, 
harmonizar, então escolhe o 
maior bem para todos e a 
Graça derramará muitas 
bênçãos sobre você. 

            Busque a paz. Não 
busque viver no caos e 
desgraça. A felicidade pode 
ser sua num instante. Seu 
Mestre o levará a isto. 

           Veja quais são seus 
limites, porém não insista 
neles. Veja seus pontos fortes 
e aumente-os. Passe um 
tempo em silêncio, YAJNYA, 
meditação, etc. Liberte-se da 
escravidão do apego. 

 

               
                A preguiça é a antítese do devoto dedicado. As prioridades mudaram e 
a confusão é o nome do jogo. Se nos rendemos à Vontade do Supremo todos os 
dias, fazemos um esforço para fazer Sua Vontade, então, em última instância, 
todos esses efeitos e idiosincrasias desaparecem e não há tropeços.  

                As casas onde se realiza o Agnihotra serão locais de refúgio. Os 
Templos de Fogo serão os lugares de refúgio. Agora é o momento de começar. 
Você não precisa ter medo. Lhe foi dito que sua família estará a salvo. Você 
será capaz de salvar a todos quando chegar o momento. Não permita que a 
debilidade cresça e se agrave como uma chaga. Seja forte. As coisas vão piorar 
no mundo. Porém, existe uma possibilidade. Não tenha medo. Você será 
guiado, como foi antes.  
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EXTRATOS DAS TRANSMISSÕES DE ÓRION 
(como recibido por Parvati Bizberg, Polônia; tradução ao espanhol de Jessica Auza e Jimena Clarke) 

Sobre a Verdade.                . 
Sim, sim. Certamente é verdade que a mente 
humana pode ser utilizada para buscar a 
Verdade. Porém, a verdade não é aquela que 
pode ser verdadeiramente compreendida 
somente pelo intelecto. O coração deve estar 
aberto para receber a verdade, a sabedoria 
mais elevada que nenhum intelecto pode 
alcançar. Os grandes Mestres têm sabedoria 
muito além da compreensão, apesar de que 
eles possam ou não ter intelectos bem 
treinados. De fato, muitos leram e estudaram 
muito, o que lhes permite falar a linguagem  
das pessoas com maior e mais amplo 
alcance. Porém, há aqueles em completo 
controle de suas faculdades, capazes de 
aceder a todo o conhecimento que eles 
poderiam ter aprendido através do intelecto, 
sem nunca ter recebido educação e, em 
alguns casos, sem nunca ter lido uma 
palavra. É este conhecimento mais elevado o 
que mais se necessita e o mais benéfico na 
vida da pessoa, a própria busca da evolução 
espiritual. Não é tanto o saber muito, senão o 
ser. O trabalho agora é aceder àquele 
conhecimento espiritual ou sabedoria que 
não pode ser compreendida, nem sequer 
alcançada pelo intelecto.                . 
 
Quando vocês se aprofundam em 
conspirações e reveleções de eventos e 
pessoas no mundo, aprofundam na 
consciência de alguém mais, o qual poderia 
ser ou não 100% verdade. A verdade 100% 
não pode ser encontrada por tais vias. 
Simplesmente entretêm a mente com 
bobagens, ao se deixarem levar pelas 
conspirações. Elas poderiam inclusive ser 
quase completamente verdade em alguns 
casos, porém estar consciente vai mais além 
daquele consjunto linear de parâmetros que 
estão sendo vendidos como a nova realidade.  

Ah, vamos, não é tão simples. As denúncias 
de tal magnitude raras vezes são 100% 
verdade. Dito isto, vocês podem informar-
se e estar conscientes dos deliberados erros 
de cálculo da verdade por parte dos meios 
de comunicação e as transmissões de fatos 
distorcidos para arrepiar o cabelo do 
“público” desprevenido. É bom manter 
alguma consciência dos eventos de hoje e 
ver por trás das histórias evidentes. Porém, 
não percam seu precioso tempo 
descobrindo os elementos sem descobrir de 
verdade, pois vocês deverão fazer coisas 
maiores. OM                           ..  
Como saberão o que é o intelecto e o que é o 
coração? Treinando a mente para ouvir os 
sinais que somente vocês serão capazes de 
decifrar. Quando vocês estiverem diante de 
algo que está em ressonância com seu ser, 
até sua pele se sentirá diferente! Verão às 
vezes que não há palavras para descrever 
aquilo que chegaram a perceber. As 
realizações são como revelações que vêm 
quando a pessoa está pronta para recebê-
las. Elas não requerem “processamento”, 
palavra da moda para integrar sentimentos 
à própria consciência. As revelações e as 
realizações  não vêm como um precesso, 
tampouco requerem o mesmo. Elas vêm 
num instante, preparadas durante um 
tempo, porém, subitamente a pessoa 
consegue saber o que ansiou toda a vida.  
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