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 NOTA del EDITOR  

O QUE ESTÁ 
ACONTECENDO?  

Escutando, vendo, ou simplesmente 
com os olhos semi abertos, você pode 
perceber que estamos experimentando 
sérios desafios, um atrás do outro, tais 
como: tsunamis, terremotos, 
radioatividade, ondas de calor, ondas 
de frio, erupções vulcânicas, 
inundações, secas, crises econômicas, 
violência doméstica, desintegração 
familiar, delinquência, guerras, roubos, 
sequestros, problemas com a produção 
de alimentos, o consumo de alimentos e 
medicamentos que matam aos poucos,  
um comportamento depredador em 
relação ao meio ambiente, etc.             .  
Porém, ao mesmo tempo,  novas e 
antigas formas para superar os 
problemas estão surgindo como nunca 
antes. Agora tem mais gente:             .  
1 – Abrindo os olhos e despertando com 
o som do alarme que a Natureza 
dispara.   
2 – Fazendo Auto-reflexão e buscando 
eliminar seus crocodilos internos, ou as 
impurezas mentais (o ego, a avareza, a 
luxúria, a inveja, a ira, a gula, etc.).        .   
3 – Olhando para trás e tomando a 
decisão de perdoar, de ser livre de 
ressentimentos e de ser capaz de 
expressar sua verdadeira natureza – 
“Ser Amor”.                    .   
4 - Meditando e buscando a Luz Divina 
Imutável e o Som Sagrado em seu 
interior.   
5 – Ajudando e servindo os outros 
desinteressadamente.   
6 – Reconhecendo seus medos e 
enfrentando-os, cortando as amarras 
dos vícios porque querem ser livres.     .   
7 – Percebendo que o amor pode ir. 
além de presentes, elogios e sexo.     .   
8 – Questionando e desafiando a 
conduta de alguns dirigentes em uma 
sociedade decadente.           .    
9 – Começando a melhorar o mundo 
exterior melhorando seu mundo 
interior. Pensamentos positivos e 
emoções positivas geram palavras, 
ações e resultados positivos.           .   
10 – Mudando seus hábitos alimentares 
para consumir mais produtos naturais 
saudáveis vegetarianos (não sintéticos), 

 

 
Trabalho Angelical! 

para reduzir a toxidade de seus corpos e apoiar 
a Natureza.                                 .   
11 – Compreendendo o absurdo de manter 
certos padrões de conduta que foram 
programados por alguns grupos (ocultos ou 
disfarçados) cujo interesse principal consiste 
em controlar, manipular e manter as pessoas 
na escuridão e transformá-las em escravos e 
robôs.   
12 – Reconhecendo que muitos programas de 
televisão, o rádio e os jornais não refletem 
necessariamente a realidade.               .   
13 – Cortando alguns entretenimentos tóxicos..   
14 – Tirando gradativamente os véus que 
cobrem seus olhos e vendo com mais clareza o 
caminho que conduz à tranquilidade e à paz.     .    
15 - Pensando que é melhor:                     .  
controlar a si mesmo que controlar os outros, 
servir que ser servido, amar que ser amado, 
dar que receber, escutar que falar, perdoar que 
ser perdoado, acariciar que bater, pedir 
desculpas que ser orgulhoso, elogiar 
sinceramente que insultar, dizer a verdade que 
mentir, e assim sucessivamente.                       .   
E sim, sim, sim, mais pessoas (crianças, 
adolescentes e adultos) estão praticando 
o Caminho Quíntuplo (Yagnya, Daana, 
Tapa, Karma, Swadhyaya). Clique  aqui 
para ver como as crianças em idade escolar 
aproveitam esses ensinamentos e Yoga.        .   
Comencemos com o Agnihotra para eliminar a 
poluição em todos os níveis e conseguir a 
unidade e a comunhão (Somos todos parte do 
Todo e o Todo está em cada Um).                        .   
Também há mais gente que lembra que ao final 
de todas as lutas o bem sempre triunfa sobre o 
mal, a verdade vence a mentira, a luz dispersa 
a escuridão e o amor ganha do ódio e da dor 
emocional.    
OM OM OM    OM Shrii OM 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
mailto:terapiahoma@yahoo.com
mailto:terapiahoma@yahoo.com
http://www.homa1.com/video/holychild.wmv
http://www.homa1.com/video/holychild.wmv
http://www.homa1.com/video/holychild.wmv
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HISTÓRIAS DE CURA COM HOMA 

 

Jorge Enrique Lopez  
Guayaquil - Equador, América do Sul 

"Sou equatoriano natural da cidade de  
Guayaquil. Tenho 59 anos e sou casado com 
Lidia Nereise Martínez. Somos pais de três 
filhos e temos uma linda neta de 8 anos de 
idade.   
Antecedentes 
Era uma pessoa de caráter muito forte. Em 
casa as coisas tinham que ser como eu 
queria.  Não permitia que ninguém 
interviesse em minhas decisões.  

Eu mostrava pouca comunicação com toda minha família, chegando a manter distância das 
reuniões familiares para que não houvesse influência sobre os que viviam comigo. Ou seja, 
eu era como um  Adolf Hitler. Me dá pena. Por essa atitude tive dois enfartos no coração, 
crises de hipertensão, gordura no fígado, varizes internas, dores nos rins, stress, etc. Fui 
executivo de uma empresa por 37 anos, a cargo de 120 pessoas a quem tinha que atender no 
aspecto laboral e no empresarial dia a dia.  Eu era Gerente Administrativo, Financeiro, 
Despachante Aduaneiro, Comprador local e Importador. O Dr. Alfredo Palacio, ex 
presidente da República, meu cardiologista, me disse que era muito trabalho e que eu 
deveria tirar um longo descanso.  Ele me disse que no ritmo que eu ia era minha 
saúde, minha vida ou minha norte.                                                    .   
Um dia viajei para a cidade de Vinces com minha esposa. Conversando com uns amigos, eles 
me informaram que havia um médico que curava ou aliviava as dores com um fogo. Não 
queria perder mais tempo e fui ao Centro Homa “La Zenaida”, com Luis Carriel Mendoza, da 
equipe médica. Participei pela primeira vez do abençoado fogo Agnihotra e desde então o 
faço todos os dias no “Centro Médico Homa O Bom Pastor”, com o Dr. Jaime Montufar, ou 
em nossa casa.                                                                          .  
Benefícios recebidos com a prática de Agnihotra                                                             . 
Desde aquele dia, começou para mim uma nova vida, querendo mais a minha família, já que 
a estava perdendo por minha atitude. Graças ao Senhor sigo com sua bênção. Todos os dias 
faço o fogo curativo bioenergético Agnihotra pela manhã em casa, com meus familiares e à 
tarde com o Dr. Jaime Montufar, tomando a cinza no café da manhã, no almoço e antes de 
deitar. A prática deste fogo me mudou bastante. Sou uma outra pessoa. 

 

O Agnihotra me trouxe verdadeira 
Paz, Saúde, Harmonia, Alegria ao 
meu espírito. Dou graças ao Senhor e 
peço que possa seguir compartilhando 
este conhecimento para o benefício da 
humanidade, pelo tanto que 
necessitamos da Terapia Homa hoje em 
dia.   Om  Shree Om" 

(a foto acima mostra o Sr. Jorge 

fazendo o Agnihotra com sua esposa e 

à esq.  com seus amigos) 

 

  
 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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O artigo seguinte foi incluído com o propósito de mostrar como um processo similar, 
porém com alguma diferença, demonstrou ter validade científica. A Terapia Homa é 

um processo védico simples, não vinculado a nenhuma religião, e quando praticada 
segundo o que foi prescrito, tem um máximo de benefícios positivos.  

Os cientistas dizem: Os Yagnyas Védicos reduzem a poluição da 
água e do solo. 

07/06/2011 
Nova Delhi: Os primeiros resultados de um estudo científico, 
conduzido durante o Yagnya Védico no Kerala, mostram que os 
antigos cantos em sânscrito, os fogos e a fumaça destes fogos 
bioenergéticos aceleram a germinação das sementes do entorno e 
baixam o nível de contaminação microbiana na água e no solo.  
O Yagnya "Athirathram" foi realizado na aldeia de Panjal, em Thissur, no Kerala, 
de 4 a 15 de abril.                                                               .  
Os cientistas que investigam o impacto desta técnica sobre o meio ambiente dizem 
que o fogo misturado com as ervas, madeira, leite e o suco da planta Soma atuou 
como um purificador natural. A planta Soma cresce em abundância nos Ghats 
ocidentais, na fronteira do Kerala.                                          .    
Uma equipe de cientistas disse num comunicado que "os estudos mostraram 
resultados encorajadores para o meio ambiente". A declaração da 
Varthathe Trust, organizadora do evento, dizia: "Havia uma evidência 
preliminar de que o Yagnya teve um impacto positivo na germinação 
das sementes".                                           . 
Os cientistas dirigidos por V.P.N. Nampoori, ex-diretor da Escola Internacional de 
Fotônica da Universidade de Ciência e Tecnologia de Cochin (CUSAT), plantaram 
três tipos de sementes – caupi, feijão mungo e feijão de Bengala – em volta do 
lugar do Yagnya.                                                    .  
"Os resultados mostraram que o crescimento acelerou", disse  Nampoori. 
A análise microbiológica realizada a distâncias de 500 metros a 1,5 kilômetros do 
local  do Yagnya para controlar as colônias de bactérias, antes e depois do Homa, 
concluiu que  "o ar e a água ambiental estavam mais puros e com baixa 
contagem microbiana".                                           . 
Uma análise sobre as dimensões da temperatura das chamas da “grande bola de 
fogo” gerada pelos sacerdotes védicos, mediante uma lenta sequência de cantos e 
oferendas esporádicas de leite, “soma rasa” e manteiga clarificada ao fogo 
sagrado,  mostrou que na bola de fogo havia um comprimento de onda 
estranhamente alta, similar à observada em raios laser típicos, a uns 3.870 graus 
centígrados". 
O estudo do fogo foi realizado por especialistas do Instituto Indiano de 
Astrofísica de Bangalore.                                                            . 
O Sr. M. Krishnakumar do Kerala, erudito nos  Vedas disse: "O estudo científico 
foi um esforço pioneiro para explorar os efeitos do Yagnya nas pessoas, no meio 
ambiente e na atmosfera".                                                                    . 
Fonte: IANS 

  

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


     BOLETIM HOMA # 62                                                     página 4 

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

ECO NOTICÍAS 

 

Os Estados Unidos gastam milhões de dólares 
para o tratamento de crianças doentes em 
decorrência da poluição.  

Nova York: Os Estados Unidos estão gastando 
milhares de milhões de dólares a cada ano para o 
tratamento médico das crianças que adoeceram 
devido à contaminação do meio ambiente, segundo 
um novo informe    

05/05/2011  Fonte: IANS/ Foto: Reuters                                                                    .   
Em 2008 foram gastos mais de $76 mil milhões em tais tratamentos como consequência da 
contaminação do ar e à exposição a substâncias químicas tóxicas e outros contaminantes, diz o 
estudo realizado por pesquisadores da Escola de Medicina Monte Sinai.                           . 
O estudo advertiu que se não se controlar a poluição química, os custos com a 

saúde aumentarão astronomicamente.                                    .    
"Se não se controlar estes fatores ambientais que podem ser evitados, continuaremos afetando 
a saúde de nossos filhos e os custos com a atenção médica subirão", disse Leonardo Trasande, 
autor do estudo.                                                      . 
Os pesquisadores estudaram o custo do câncer infantil e  as enfermidades crônicas como 
a asma, a síndrome de déficit de atenção, o autismo e as disfunções intelectuais 
vinculadas, ao menos em parte, a toxinas e contaminantes na água, ar, solo e 
alimentos.   
O estudo aparece na edição da revista "Health Affairs" de maio.                       . 
A mesma revista também publicou outro informe no qual se relata que há umas 83.000 

substâncias químicas atualmente no mercado americano. Para saber mais, visite:              .  
http://green.in.msn.com/greennews/article.aspx?cp-documentid=5150527 

 

 

 

Petróleo na alimentação junk food                        .  

Terça, 10 de Maio de 2011                                     . 
Fragmento do programa "TV Foro" do VTV, apresentado por 
William Castillo, no qual o engenheiro de alimentos Odín 
Ramos e o pesquisador  naturista Daniel González fazem 
experimentos mostrando como pode ser nociva a alimentação 
junk food. Eles mostram com que facilidade se queima o  
"Cheese Tris" ou supostos salgadinhos de milho com queijo  

para crianças (parecido a "Cheeto´s" e similares). Indicam que está feito com derivados 
de petróleo, carbono e numerosos preservantes químicos e assinalam os perigos 

dos mesmos.  Para ver o vídeo, clique:                                                                                             .  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=XF1lQPjHNVU  
 

 

Uma mensagem de ESPERANÇA                                         . 
Pela primeira vez na história do planeta, estamos tendo a oportunidade de 
mudar o curso dos acontecimentos a partir do amor. Agora que já sabemos 
que o sistema da gestão da escassez está em seus últimos suspiros, o 
despertar da consciência é um fato “certo”. A maneira exemplar com 
que milhões de pessoas estão parando o tempo, a partir do 
interior de seus universos, destaca o poder das energias sutis 
procedentes das mentes interconectadas.  Para ver esta mensagem 
de ESPERANÇA clique:                                                 .  
Em português: http://youtu.be/gxLfcqtr3M8   

 

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
http://green.in.msn.com/greennews/article.aspx?cp-documentid=5150527
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=XF1lQPjHNVU
http://youtu.be/gxLfcqtr3M8
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EVENTOS em WESTON, FLÓRIDA, USA 

 

 
 

 

Weston, FL, EE.UU.    .              
Foi uma experiência 
muito linda compartilhar 
os fogos curativos com 
nossos encantadores 
anfitriões, a  família de 
Oscar e Patricia 
Espriella. Foi realizado 
um Yagnya Rudra com os 
Agnihotris presentes de 
West Palm Beach, Sul de 
Miami e outras áreas. A 
finalização foi  uma 
relaxante experiência com 
o Agnihotra. 

 

Também capacitamos os empregados  da fábrica "Princess Mama"com o Om 
Triambakam Homa.  (foto ao centro à direita) 
  

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS em WEST PALM BEACH & COCONUT CREEK, FL, USA 

 

West Palm Beach          . 
A primeira reunião Homa 
na Flórida se realizou no 
“Mayu Natural Center”, 
onde o Dr. Mario Chávez e 
sua esposa Yuri mantêm os 
fogos Homa de Cura há 
muitos anos. Aqui o Prof. 
Abel também foi 
entrevistado para a 
televisão pelo Sr. Carlos 
Mahecha. (foto esq.) 

  

 

Coconut Creek               . 
A Sra. Aída Palacios, com a 
ajuda de sua família, da 
Sra. Gloria Echeverría e 
amigos organizaram e 
convidaram um grupo de 
Agnihotris para participar de 
uma video apresentação  Homa 
com o Prof. Abel. Conhecemos 
muitos Agnihotris que estão se 
preparando para os próximos 
eventos mundiais. Eles estão 
buscando terrenos com certos 
critérios básicos para 
estabelecer comunidades Homa. 
(foto acima e esq. por Catalina 

Palacios) 

  

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS em WEST PALM BEACH, FL, USA 

 

West Palm 
Beach, "Mayu 
Natural 
Center”, 
Um potente 
Rudra Yajnya foi 
realizado por um 
grupo de 
Agnihotris. Esta 
foi uma 
experiência 
estimulante e 
enriquecedora 
para todos os 
presentes. (foto 

esq.) 
O Rudra 
terminou com o 
Agnihotra (foto 

abaixo), que 
trouxe muita paz, 
alegria e 
tranquilidade aos  

corações e mentes de todos.  Parecia que as árvores e toda a Natureza sussurravam 
“Estamos agradecidas”. 

 

  

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EVENTOS em LAKE WORTH, FL, USA 

 

Lake Worth       .                
A Sra. Miriam 
Molano, que pratica 
o Agnihotra há vários 
anos e vem tendo 
resultados 
maravilhosos, 
organizou uma vídeo 
apresentação sobre as 
últimas notícias da 
Terapia Homa. O Prof. 
Abel começou o 
encontro com um 
Vyahruti Homa, como 
sempre (foto acima).  

 

 

  

Aproveitamos muito o reencontro com amigos e a oportunidade de poder compartilhar os 
fogos curativos.  . 

  
 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS em BOGOTÁ, COLÔMBIA, AMÉRICA DO SUL 

 

 

Em Bogotá 
tivemos uma 
recepção 
tranquila e 
bela em um 
encontro 
organizado 
pelo Sr. 
Oswaldo 
Rodríguez e 
sua esposa 
Carmenza,  
a Sra. María 
Teresa e 
outros 
amigos 
Homa. 
As pessoas 
novas 
receberam 
uma 
introdução 
sobre a 
Terapia Homa 
e seu efeito 
sobre a saúde. 
Os muitos 
fogos de 
Agnihotra ao 
pôr-do-sol  
abraçaram a 
todos com 
uma paz e 
tranquilidade 
neste agitado 
centro de 
Bogotá. 

 

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS em BOGOTÁ, COLÔMBIA, AMÉRICA DO SUL 

 

No Centro Homa de Bogotá, a Sra. María Teresa Núñez, se reúne com pessoas para 
aprender, compartilhar e celebrar o Agnihotra todas as quintas. Muitas pessoas iniciaram a 
prática de Terapia Homa neste Centro Homa e elas estão muito agradecidas. Nossa gratidão 
por seu serviço desinteressado. Muitos receberam ajuda em tempos de necessidade, cura em 
casos de doença, alegria nos momentos de depressão e assim se formaram maravilhosas 
amizades. A família Homa está crescendo dia a dia em número, em amor e 
serviço.   

 

Bogotá  
O Dr. Harold Fajardo (segundo à direita) convidou o Prof. Abel para apresentar a 
Terapia Homa em sua  Clínica Médica. Vários Agnihotris nos acompanharam nesta linda 
tarefa. Esta maravilhosa experiência animou alguns pacientes a começar sua própria prática 
dos fogos Homa.                                                        .   
O Sr. Franklin Cerinza organizou esta reunião e uma vez mais pudemos desfrutar das 
canções devocionais do Sr. Jaime Valbuena depois do Agnihotra e de uma meditação 
silenciosa. 

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


     BOLETIM HOMA # 62                                                     página 11 

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

EVENTOS em BOGOTÁ, COLÔMBIA, AMÉRICA DO SUL 

 

Bogotá Norte                                                                . 
Os médicos Jesús Orlando Gómez e sua esposa Julia Emma, estão 
compartilhando o fogo Agnihotra e cantos devocionais com frequência com amigos em 
busca de saúde e crescimento espiritual. Eles e seus filhos abrem com amor as portas de 
sua casa e seu coração para compartilhar os Homas aos sábados no pôr-do-sol (foto 

acima).                     . 
Nós,  Aleta y Abel, estamos muito agradecidos por serem nossos anfitriões generosos e 
pelo apoio na difusão da Terapia Homa na Colômbia. O Mestre Shree Vasant esteve 
com essa família em Popayán em Bogotá e SUAS bênçãos podem ser 
palpáveis no coração destes seres. 

 

Bogotá Norte                                             . 
O Dr. José Antonio Magmud organizou uma apresentação da Terapia Homa e 
Agnihotra a um círculo de amigos na casa da Sra. Yolanda Pabón. O Prof. Abel 
mostrou vários testemunhos de cura a as pessoas estavam ansiosas para experimentar o 
fogo Agnihotra. Foram respondidas muitas perguntas, porém a única maneira de saber 
realmente o que é o Agnihotra é através da prática pessoal desta técnica. Mil palavras são 
só palavras. A prática de Agnihotra leva à experiência. Alguns deste grupo compraram 
seu kit e participaram da oficina de Mantras Homa. Essa é a forma mais fácil de 
conhecer o poder do Agnihotra e da Terapia Homa (foto acima).  

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS em BOGOTÁ, COLÔMBIA, AMÉRICA DO SUL 

 

 

Bogotá - Seminario de 
Mantra Homa I                  .  
O Sr. e Sra. Cancelado 
convidaram para a realização 
da Oficina de Mantra Homa I 
em seu prédio. As pessoas que 
recentemente adquiriram seu 
kit de Agnihotra participaram 
com o propósito de aprender 
a teoria e a prática dos 
Mantras básicos, ou seja, 
Agnihotra, Triambakam e 
Vyahruti Homa corretamente, 
para poder receber os 
maravilhosos benefícios 
derivados da prática deste 
antigo método de cura. 

 

  

 

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS em TENJO, COLÔMBIA, AMÉRICA DO SUL 

  

 

 

Tenjo 
Duas reuniões foram organizadas 
em Tenjo, na fazenda Homa da Sra. 
María Teresa Núñez, onde as 
crianças dos vizinhos adoram 
particiapar. Parece que o fogo de 
Agnihotra brinca com elas (ver 

foto primeira fila à direita).        . 
Recentemente foi instalada uma  
"Gruta para a Virgem Maria", que 
tem uma estátua de cristal 
maravilhosa, rodeada de grandes 
cristais, que refletem as chamas 
Homa (primeira fila, foto esq.).  

 

A fota acima mostra as crianças cantando o Triambakam Homa, realizado 

diaraiamente nesta fazenda.   
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EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - UGANDA, ÁFRICA 

PROJETO HOMA PROMETRA UGANDA, ÁFRICA                              . 
O Dr. John Matlander esteve ensinando a Terapia Homa na África de dezembro 
de 2010 a fevereiro de 2011. Ele informa:                                                     . 
“Prometra Uganda é uma ONG criada em 2000 para responder às más 
condições de saúde e os insuficientes serviços de saúde modernos, através da 
utilização da medicina tradicional.  Está afiliada à Prometra Internacional com sede 
em Dakar, Senegal. Foi fundada pelo Dr. Sekagya Yahaya que é médico cirurgião e 
também trabalha com cura baseada em antigas tradições. Esta organização tem sua sede em 
Kampala, capital de Uganda, porém a operação se realizou em Buyija, a 45 km de distância, 
na zona rural. As construções estão localizadas em 240 hectares de terras agrícolas, que 
incluem uma mata nativa, uma pequena área de cultivo, algumas vacas e cabras e as 
instalações de moradia para alojar o pessoal e convidados para as conferências.                       .   
Prometra oferece cursos aos curandeiros tradicionais locais, bem como uma certificação. Por 
volta de 2000 curandeiros estão registrados e trabalham em grupos. As aulas são dadas na 
mata, onde também são cultivadas ervas medicinais. Depois de ter conhecimento do 
Agnihotra na Medicina e na Agricultura, o Dr. Sekagya decidiu introduzir 
Agnihotra em suas aulas de medicina tradicional.   
Remédios preparadas com a cinza de Agnihotra são 
utilizados para os pacientes (ver foto à direita). A 
AGRICULTURA HOMA é usada para aumentar a 
produção das plantas medicinais e na produção de 
mel no projeto apícola localizado na mata. Os 
curandeiros estão utilizando o mel em seus 
preparados. 
Decidimos treinar 8 pessoas,  que por sua vez 
capacitarão os líderes de cada grupo de curandeiros 
tradicionais  (foto abaixo esq.) 

 

Isto foi um desafio, já que o principal problema surge com a manteiga clarificada (ghee). 
Para o treinamento foi comprado o ghee de uma fazenda. Porém no meio do mato, os 
curandeiros tradicionais são principalmente pequenos agricultores com uma renda muito 
baixa, que os impossibilita comprar ghee. Assim, a única alternativa para a PROMETRA era 
comprar o ghee para eles.  As poucas vacas disponíveis na comunidade somente dão um 
litro de leite por dia. Por isso, decidimos comprar uma vaca de raça que produz no mínimo 
10 a 15 litros de leite por dia. Encontramos uma linda vaca e a compramos. Depois de 
poucos dias começamos a produzir manteiga da maneira tradicional, agitando o leite 
talhado numa garrafa para transformá-lo em manteiga.  Porém, para tornar as coisas mais 
fáceis e rápidas, o Sr. Franklin Nelson dos Estados Unidos nos enviou um separador e uma 
batedeira de creme de leite. Assim, se fechou o ciclo". (ver vaca foto abaixo à direita) 
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EVENTOS AO REDOR DO MUNDO – UGANDA, ÁFRICA 

PROJETO HOMA PROMETRA UGANDA, ÁFRICA por Dr. John Matlander   
Durante o treinamento tivemos algumas experiências agradáveis que 
gostaríamos de compartilhar:                                                             . 
* Quando chegamos à fazenda, no primeiro dia, na hora do jantar, tivemos a surpresa de ver 
muitos ratos correndo por todos os lados, inclusive nos dormitórios. Ao fazer o 
Agnihotra do nascer do sol, pedimos aos ratos que voltassem para a mata à qual pertencem e 
colocamos a cinza de Agnihotra em volta da cozinha. Eles desapareceram, inclusive 
depois de 2 meses não voltamos a vê-los. 
* Uma manhã encontramos uma galinha com 
uma perna machucada, mancando. Os 
trabalhadores disseram que ela ia para a panela no 
almoço, porém dissemos que "Nãoooo, vamos 
tentar curá-la". Então, amarramos um graveto na 
perna e aplicamos o creme de Agnihotra todos os 
dias. Depois de uma semana a galinha começou a 
utilizar a perna. Na segunda semana tiramos o 
graveto e ela já corria com todas as outras 
galinhas. (ver fotos à direita) 

  

* Havia um projeto de apicultura com 8 
colméias, porém as abelhas eram tão 
agressivas que ninguém podia aproximar-se sem 
ser atacado, sendo necessário usar roupas e malhas 
especiais. Decidimos fazer 30 minutos de 
Triambakam Homa todas as manhãs, 
começando a 30 metros da porta e nos 
aproximando a cada dia. Depois do 6º dia, 
estávamos na porta e entramos. Surpresa! As 
abelhas voavam em volta, porém não 
atacaram. No dia seguinte chegou grupo de 
carpinteiros para trabalhar nas caixas e ninguém 
foi atacado.   

 

* Durante as 3 últimas semanas de treinamento, demos consulta e tratamos pacientes com a 
cinza de Agnihotra, creme de cinza de Agnihotra e colírio de Agnihotra para os olhos.  

Verificamos uma alta taxa de HIV/AIDS, além de 
sífilis, tuberculose e malária entre as principais 
doenças crônicas. Os resultados foram surpreendentes. 
As pessoas responderam rapidamente aos medicamentos 
Homa. Especialmente com os efeitos colaterais do 
HIV (herpes e erupções na pele), a cura foi aos 3 
ou 4 dias. Tínhamos tantos pacientes que não havia 
cinza suficiente para continuar com os tratamentos.  

* Um garoto de 5 anos chegou uma tarde com uma crise 
asmática. Participou do Agnihotra, aspirou a fumaça e 
a crise parou.  2 meses depois, sua mãe disse que ele 
não havia tido novo ataque de asma. (direita) 
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EVENTOS AO REDOR DO MUNDO – UGANDA ÁFRICA 

PROYECTO HOMA PROMETRA UGANDA, ÁFRICA por Dr. John Matlander  

* Durante o treinamento, um garoto de 5 anos,  
E. Sekatte Vivian (foto direita), com um 
problema cardíaco genético chamado 
"fluxo livre" (free flow) mostrou uma 
importante recuperação depois de 4 
semanas de tratamento com creme de 
Agnihotra em seu peito a cada noite:          . 
    Data      Pressão Arterial       Pulso.. 
14/01/2011          60/40                     146/mm 
22/01/2011          80/50                     110/mm 
30/01/2011         70/50                      105/mm 
06/02/2011         90/40                       90/mm 
Quando começou o tratamento, ele não podia 
brincar com as outras crianças, porque 

 

desmaiava. Depois da 3ª semana de tratamento HOMA, estava jogando futebol 
com seus amigos. Para chegar ao Agnihotra, ele tem que caminhar três horas 
desde a mata onde mora e outras três horas para voltar para casa! 

 

 
  

Queremos dar um agradecimento especial ao Sr. Franklin Nelson, que orientou, 
apoiou, patrocinou e ajudou em tudo o possível para que esta viagem Homa à 
África tenha sido um êxito".                                                                . 
As fotos acima mostram o Dr. John Matlander (camisa branca) compartilhando e 

ensinando o Agnihotra com os pacientes em Buyija.                                                       .  
Haverá mais notícias sobre a África no próximo Boletim Internacional Homa. Se alguém 
quiser patrocinar mais viagens Homa no continente africano, por favor, entre em contato 
com o Sr. Franklin Nelson: franklincnelson@yahoo.com. Qualquer ajuda é bem vinda e 
apreciada, já que se está projetando mais trabalho Homa nesta região. 

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


     BOLETIM HOMA # 62                                                     página 17 

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

EVENTOS AO REDOR DO MUNDO – NOVA YORK, USA 

 

Em Nova York, Michelle Balandra, com o apoio de seus pais, a Sra. Cecibel e o 
Sr. Miguel,  organizou uma reunião de Agnihotra para A saúde e o Meio Ambiente", 
onde apresentou os fogos curativos Homa. Michelle escreveu: "Graças a Deus não 
choveu, e tudo o que era necessário foi dado no momento preciso. Tivemos 11 pirâmides! E 
todas estiveram em volta de um lindo octógono. Também havia pessoas novas! 
Continuaremos durante todo o verão, com a meta de ter 100 pirâmides para o final do verão. 
Amor e Paz". 

 

 

Encontro de Agnihotra em um parque em 
Nova York, o qual é um maravilhoso 
entorno para esta reunião. As árvores e 
as plantas recebem os benefícios e os 
pássaros se unem aos cantos dos 
Mantras sagrados. O pequeno Gurumel 
também está praticando Agnihotra com 
seus pais. 
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EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - MAHARASHTRA (MH) & 

KARNATAKA 

O Sr. Bruce Johnson escreveu sobre uma turnê Homa em Maharashtra e 
Karnataka, Índia. Um grupo de voluntários Homa da Missão do Caminho Quíntuplo 
embarcou num tour visitando dois estados da Índia ocidental. Havíamos sido 
convidados pelo Dr. P.W. Basarkar da Universidade de Ciências Agrícolas de  
Dhaward, Karnataka, para o estabelecimento de Pontos de Ressonância Homa 
(PRHoma) em várias fazendas orgânicas. O grupo estava formado por Bruce 
Johnson, Abhay Paranjpe, Sanjay Patil e Kailas Patil. 
"A primeira parada 
foi na aldeia 
Chikurde, 
Kolhapur, MH, 
onde ativamos um 
PRHoma na 
fazenda do Prof. 
Shriniwas Bagal 
que conta com 4ha 
de cana de açúcar 
orgânica. 

  

De Chikurde, viajamos para uma fazenda leiteira orgânica de Sri Suhas Patil  em 
Audumbar. A fazenda tem de 15 a 20 vacas nativas e eles produzem seu próprio ghee 
orgânico para a venda. No dia seguinte, demos uma palestra na Universidade Agrícola 
de Kolhapur, que foi organizada por Shri Vijay Shete que é o encarregado do Centro 
de Yoga em Kolhapur. 
Continuando, viajamos para Karnataka, onde a 
primeira parada foi na fazenda de Shri 
Madanmohan (camisa listrada), um 
agricultor educado que conta com 4 hectares 
de cana de açúcar orgânica. 

O seguinte Ponto de Ressonância Homa foi 
na fazenda de  Shri Vishwanath Kabbur 
que conta com 11 hectares de cana de açúcar 
e cúrcuma e fica no povoado de Kalloli, 
próximo de Gokak. 

 
 

 

O PRHoma final 
foi estabelecido na 

fazenda de Shri 
Ramsiddha 

Navim que cultiva 
11 ha de cana de 

açúcar e cúrcuma.  
(fotos dir.) 
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EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - MH & KARNATAKA, INDIA 

Os agricultores de Karnataka foram coordenados pelo Dr. Patil Chaya que leciona no 
Colégio de Agricultura em  Arabhavi,  próximo a Gokak. Antes de sair de Karnataka, 
visitamos o Dr. Basarkar, Professor de Bioquímica e Decano  da Ação Social 
Estudantil na Universidade de Dharwad. Ele vem incentivando os estudantes a 
fazerem pesquisas em agricultura orgânica Homa em seus Mestrados.  Também visitamos 
Shri Abhay Mutalik Desai em sua fazenda orgânica Homa, de 50 acres com cana de 
açúcar, onde vem praticando a agricultura Homa desde 1999. (foto abaixo esq.) 

 
 

Voltando a Maharashtra, visitamos a fazenda Homa e o Centro de Naturopatía de Shri 
Ravindra Wadekar no povoado de Talwade, Ratnagiri. (foto acima primeiro à direita) 
Também visitamos Shri Madhukar Patwardhan em Ratnagiri que tem um templo de 
fogo em sua residência. Ele organizou uma palestra em sua casa e também organizou uma 
reunião com o grupo de produtores de manga no povoado de Malgund. Depois estivemos 
rapidamente em Pandharpur, visitando a ONG Palavi, que ajuda a umas 50 crianças  

  

com AIDS.  
A Sra. 
Mangala 
Shah (foto 

abaixo 

direita), os 
tem aos seus 
cuidados e os 
anima a fazer 
Agnihotra e 
Triambakam 
toods os días.   
. (foto esq) 

 

 
 

Agnihotra na estrada com o Dr. Basarkar 
fazendo o fogo na companhia de Kailas 
Patil, Abhay Paranjpe y Bruce Johnson. 

De Ratnagiri, viajamos para o distrito de 
Sholapur onde nos encontramos com um 
grupo de Agnihotris e  produtores de romã, no 
povoado de Ajnale". 
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O CANTINHO DA SAÚDE COM MONIKA 

Farmacêutica Monika Koch, Alemanha  

INFECÇÕES COMO A ECEH E OUTROS  

A EHEC (Escherichia coli enterohemorrágica) é um grande problema agora 
aqui na Alemanha. É uma infecção causada por bactérias específicas que se 
suspeita que residam nos vegetais. As pessoas especulam acerca da origem 
desta bactéria, onde alguém pode se infectar, quais são os sintomas desta 
doença e os efeitos da infecção a longo prazo. 

 

Quando agentes patógenos novos ou conhecidos aparecem de forma acumulada, pensamos 
numa epidemia. Como nos mantermos saudáveis? Como prevenir uma 
enfermidade? O que fazer, se estamos infectados? 

1. O mais importante é o fortalecimento do nosso sistema imunológico. En geral, um 
patógeno só pode adoecer uma pessoa debilitada. Se o sistema imunológico estiver forte, o 
corpo pode defender-se sem ficar doente. Sabemos isso porque observamos determinadas 
situações: uma pessoa com um resfriado entra numa sala cheia de gente e nem todos ficam 
resfriados. A maioria das pessoas se mantém saudável, apesar de estarem na mesma 
situação. Suas defesas são suficientemente fortes para lutar contra estas bactérias. O mesmo 
acontece com outras enfermidades. Assim, a regra mais importante é manter um sistema de 
defesa forte. Podemos ter um apoio através da prática contínua de Agnihotra e a 
ingestão de cinza de Agnihotra.  

2. O passo seguinte é evitar o contato com agentes patógenos tanto quanto possível: 
por exemplo, comer e beber somente alimentos cozidos ou pelo menos descascados. Isso se 
demonstra muito útil quando se viaja ao exterior, onde nos colocamos em contato com 
patógenos desconhecidos. Também é importante evitar picaduras de insetos, já que eles 
também podem transmitir doenças.  

3. Porém, o que fazer se já há uma infecção? Em geral, é 
recomendável praticar Agnihotra duas vezes ao dia e 
tomar duas colheradas de prata coloidal (30 ppm) 4 
vezes ao dia com meia colherada de pó de cinza de 
Agnihotra (colher de chá). Isto na maioria das vezes tem 
sido suficiente para deter uma infecção, 
independentemente de que o patógeno seja resistente ou 
não.  
 
Por isso é importante preservar a paz, aplicar os melhores 
métodos de prevenção e em caso de emergência ter um 
remédio ao alcance das mãos. Desta maneira, podemos 
nos manter saudáveis e fortes e ao mesmo tempo podemos 
ajudar os outros. 

 
Recupere-se rapidamente com 

Agnihotra.  
 

Para maiores informações visite: http://www.homatherapy.de  
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MENSAGENS DO MESTRE SHREE VASANT 

 

                 Quando a mente está clara, a 
orientação é recebida num nível mais 
sutil. Você se torna mais, como se diz, 
“intuitivo”, porém isso não é obra sua. Em 
outras palavras, seu instrumento (mente) 
é um canal mais claro para receber 
informação. Quando você não penetra 
suficientemente neste âmbito mais sutil, 
mesmo assim recebe orientação, porém 
geralmente superficial. Quer dizer, 
instruções sobre o que deve fazer em seus 
assuntos diários. Isto também é bom. O 
que se recebe é muito claro. Porém o nível 
mais profundo é quando você tem acesso a 
um domínio maior da VERDADE. É sutil. 
Purifique o corpo e a mente com 
uma dieta leve, yoga, meditações e 
permita que este “conhecimento 
interno” chegue através do seu 
instrumento.  
Se você penetrar um pouco mais profundo 
na meditação, muitas coisas serão ainda 
mais esclarecidas. Então se chega a um 
nível ainda mais sutil.  

                         
                      A compreensão pode chegar em um momento. Nem tudo é intelecto. 
Nem tudo é análise. A compreensão requer que você esteja disposto a se ver 
imparcialmente em uma dada situação, rompendo deste modo a resistência e se 
permitindo à clareza da visão, que dá lugar a uma compreensão mais profunda.    
                                   

                     A confusão vem com a poluição mental. Não se envolva – ao 
contrário, evolua. Não permita que a confusão dos outros o perturbe. 
Não se deixe influenciar por opiniões alheias. As pessoas têm seus próprios 
interesses, e deste ponto de vista falam, criam rumores e constroem muros entre 
facções que na realidade não existem. 

                      Se uma pessoa não participa de um desentendimento, o ciclo chega ao 
fim. Procure saber como servir os demais, como você pode entender melhor os 
pontos de vista dos outros. Seja o primeiro a assumir a responsabilidade da sua 
parte num desacordo. Isso é humildade. Isso não pode ferir ninguém. Isso só 
pode começar a curar. 
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EXTRATOS DAS TRANSMISSÕES DE ÓRION 

Sobre Tempos de extremos.                . 
Sim, sim. Infelizmente durante este tempo 
extremamente tenso no qual todos vocês 
vivem agora, os extremos se tornarão ainda 
mais pronunciados. Eles serão 
experimentados em diversos níveis, incluindo 
o desequilíbrio emocional, restrições físicas e 
distúrbios mentais. Porém, aqueles de vocês 
que empregam as diversas soluções que 
pesquisaram ao longo dos anos anteriores, 
verão que na realidade estão melhorando.       .              
No campo dos distúrbios mentais, aqueles de 
vocês que verdadeiramente podem começar a 
recorrer aos sistemas de apoio estabelecidos 
por si mesmos e simultaneamente dar energia 
aos outros, notarão que as mudanças são 
menos traumáticas, menos difíceis e com 
muito mais probabilidade de se manifestarem 
de maneira positiva. 

Estes são tempos de extremos. Aqueles 
de vocês com assuntos de ira, por exemplo, 
verão que suas tendências serão mais 
pronunciadas e exigirão um maior esforço 
para reverter a situação. Aqueles cujas 
tendências vão em direção ao medo, 
experimentarão o mesmo. Agora se requer um 
maior esforço para superar as tendências 
negativas da mente. Você faria bem em 
empregar alternativas positivas como 
medidas coretivas. 

Empregar rapidamente o uso da 
negação, seja aceitando para salvar sua 
pele, ou se desculpando 
apologeticamente  para evitar a culpa 
não terá nenhum resultado. Seria 
melhor enfrentar aquilo que é sua 
maior fraqueza, admiti-la de modo 
claro e começar a realizar esforços 
verdadeiros e definidos claramente. As 
palavras valem pouco quando se trata 
do desenvolvimento de si mesmo!   

Melhor é empregar ações, começando com 
a auto-disciplina e o perdão. Certamente, 
sem verdadeiro perdão não se pode 
progredir no caminho espiritual.               . 
Pronunciar as palavras sem aplicar a auto-
disciplina e um esforço honesto, tampouco 
resultará em progresso. Você deve 
aprender a viver o caminho, em vez de 
simplesmente falar nele! 

Sobre estar preparados.                    .  
Sim, sim. O armazenamento de alimentos é uma 
tarefa essencial que se deve começar, se é que 
ainda não o fizeram. Aqueles de vocês em regiões 
de risco farão muito bem em armazenar provisões 
para um período de seis meses. Isto não é somente 
em caso de emergência, mas uma boa prática, já 
que é provável que a disponibilidade e os preços 
flutuem nos meses e anos vindouros. Você deveria 
considerar não apenas sua própria família ao 
reservar provisões. Sempre acrescente pelo menos 
uma ou duas pessoas a mais na sua lista. Poderá 
ser útil.                      .  
O estar preparado é a antítese de viver com medo e 
preocupação. Quando se está preparado para 
qualquer eventualidade, pode-se continuar a vida 
de modo mais relaxado e confiante. Deste modo, a 
preocupação é substituída pela preparação.                       

Tomem água e TOMEM REGULARMENTE 
CINZA DE AGNIHOTRA, TODOS VOCÊS, 
JÁ. 

 
www.oriontransmissions.com  

 

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