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Qualquer pergunta e 
contribuição ao Boletim 
Homa, por favor, escrever 
ao Dr. Abel Hernández &  
Aleta Macan 
terapiahoma@ 
yahoo.com  

Por favor, incluir na 
correspondência também 
em lugar, distrito e país 
onde você vive. Isto nos 
ajuda a ser mais eficientes 
ao contestar. Obrigado! 

 

NOTA DO EDITOR 

PURIFICAÇÃO DA MENTE 

Temos o prazer de convidar-lhe a 
continuar com o estudo do Ser: quem
sou? Acaso sou simplesmente José, um
corpo de 40 anos e uma mente modelo 
1966 americano?
Isto também é chamado Swadhyaya em
sânscrito. Esta viagem de 
autodescobrimento     pode ser mais
excitante que qualquer outra viagem
convencional. É uma exploração  interna 
e externa  que nos leva à conclusões 
extraordinárias.  Lembre-se; a resposta 
está a nosso alcance.   
O descobrimento pode ser mais 
excitante que qualquer outra viagem
convencional. É uma exploração externa 
e interna que nos leva à conclusões
extraordinárias. Recordemos que la
respuesta está dentro e a nuestro alcance. 
Só lançaremos algumas perguntas e
algumas idéias para que você reflita.
Agora comecemos. Quê é a mente? 
Algumas pessoas dizem:
* É matéria sutil, que pode ser 
perturbada fàcilmente.
* É "criativa". Muitas máquinas e
objetos à volta foram    concebidas na
mente de alguém.
* Como é saudável, equilibrada e
harmoniosa nossa mente  mente! 
Descobrimos ao olhar interiormente e
exteriormente que nosso mundo
"objetivo" é um reflexo de nossa mente 
criativa.  
Assim notaremos que há muitas 
enfermedades psicosomáticas.
 
“Amarás ao Senhor, seu Deus, com todo
seu Coração, com toda sua alma e com
toda sua mente.” Bíblia, Mat. XXII – 37.
Quando você diz: "Esta é minha casa”.
"Quer isto dizer que você é sua casa”? 
Quando você diz: "Este é meu
automóvel." Quer isto dizer que você é o
automóvel? 
Quando você diz: "Este é meu braço".
Quer isto dizer que você é o braço? 
Cuando usted dice "Ésta es minha
mente". ¿Quer isto dizer que você é a
mente? 
A resposta é obviamente "Não".  
Você pode responder "Sim ou” "Não às
seguintes perguntas:” 
 
1) Faz você sempre o que sente e pensa
que é o melhor para você e todos que
estão perto? 
Às vezes queremos "X", pensamos "Y"
e fazemos "Z".  
2) Trabalham juntos: nosso corpo mente
e coração, com ações na mesma direção? 

3) Estão sincronizados? Estão em fase? 
Estão na mesma longitude de onda? 

 

 

A mente pode ser levada em muitas direções ao mesmo 
tempo por objetos e outros fatores através dos sentidos e 
outros meios.  
Pode sua mente (condutor) controlar os sentidos (cavalos selvagens) 
e outros fatores que a levada em diferentes direções para lograr 
certas metas (objetos, desejos, etc.)?  
Pode você visualizar um cavaleiro em uma estrada arrastado por 
cavalos? Quem está no controle? O cavaleiro ou os cavalos?  
Quais são suas metas ou desejos?  
Que posso fazer se tenho uma conduta compulsiva ou aditiva? 
Como cambiar nosso enfoque e manter nosso interesse?  
Como discernir melhor? Como aumentar nossa fôrça de vontade?  
Talvez sabemos que devemos mudar nossos pensamentos, porém 
não sabemos como.  
Talvez sabemos que temos que cambiar nossas metas, porém  por 
quais?  
Disse-nos: "Sêde transformados pela renovação da mente." Bíblia, 
Romanos XII – 2.  
Porém como concentrar facilmente toda tua mente, coração, alma e 
fôrças em:  
(a) Uma ação positiva.  
(b) Objeto digno. 
(c) Auto-estudo. 
(d) Outros. 
Como purificar a mente e eliminar as toxinas comuns (egoísmo, ira, 
enveja, luxuria, cobiça, orgulho, etc.) suavemente?  
Assim como o oro é purificado ao esquentá-lo com fogo, assim a 
mente é purificada com sentar-se frente ao Agnihotra que a 
induz a um estado de Meditação Espontânea.  

 
Si podemos cambiar nuestra mente, nosotros podemos cambiar 

o mundo. O Agnihotra aquieta, aclara e renova a mente. 
 
Agnihotra promove a Paz Interior e um grande Gozo. Vamos 
presenteá-la!  
"Para o ser que conquistou a mente, ela é sua melhor amiga, porém 
para aqueles cuja mente esta fora de controle, ela age como seu pior 
inimigo." Bhagavad Gita VI – 6 

No próximo Boletim Homa refletiremos sôbre a “alma”. Tem que ser purificada? São a mente e a alma, a mesma coisa? 
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TERAPIA HOMA cura enfermidades mentais (Esquizofrenia)  

 
Dra. Irma Garay com sua filha 

Psicóloga Irma Garay 
Lima, Perú, Sul America 
indyy5@yahoo.com  
 
Esquizofrenia, Hiperatividade, 
Agressividade. 

Meu nome é Irma Garay, sou licenciada em Psicologia. Como coisas da vida, dizem que ao psicólogo 
Deus dá provas. Assim que me deu a oportunidade de afrontar a situação mental de minha filha. Ela 
desde pequena afrontou problemas de agressividade, e hiperatividade. A propósito da Ritalina, ela 
também a consumiu desde que era pequena. Até que eu conheci a terapia Homa, ela consumiu 5 
pastilhas de calmapazepina e outros medicamentos para poder controlar-se. Ela foi diagnosticada 
inicialmente com problemas de agressividade e hiperatividade e quando Fez 12 anos já e diagnosticou 
esquizofrenia. Esto significaba crisis constantes y la casa parecía un auténtico hospital psiquiátrico. 
Mais de uma vez fui ao Hospital  Emilio Baldisan e a enfermeira perguntava: quem é a paciente? Eu 
também entrava em crise porque não podia controlá-la. Era a razão do desespero por ver minha filha 
morrer em vida pelos medicamentos, para a esquizofrenia os quais são sumamente fortes. Tomava 
injeção e dormia 24 horas al dia. Isto era terrível. Graças a Deus, conheci a Terapia Homa. Muitos de 
vocês conhecem o caso de minha filha. Quando chegamos à clínica TURIASSU ela durante todo o 
tempo do Agnihotra pasava gritando, e isto acontecia horas em minha casa. A terceira seção de 
assistir à Terapia Homa  os  gritos cesaron e até o momento presente, nunca mais voltamos a afrontar 
as crisis de agresividade, e descontrole total de minha filha. Aos seis meses e baixo minha 
responsabilidade fui retirando os medicamentos em forma paulatina. Já não toma remédios. 
Atualmente a tenho  totalmente controlada. Ela me havia dito que queria falar um pouquinho, porém 
acredito que ainda não é o momento. Atualmente ela está muito bem. Não toma medicamentos. Só 
praticamos a Terapia Homa. Graças a isto eu estou muito feliz, muito contente. Devo muito à Terapia 
Homa. Tenho muitas experiências e passaríamos horas falando. Eu assumi um compromisso de 
difundir a Terapia Homa para que vejam que nossas vidas mudam totalmente desde que se decidam 
fazer a Terapia Homa. Como toda ciência requer muita disciplina. Deve ser feita com disciplina e 
constancia. Se não fazemos assim, não acontece nada. Nossas vidas agora mudaram!Pensava que a 
saúde de minha filha era um karma. Agora penso que foi uma benção. Graças a ela  comecemos a 
Terapia Homa que mudou totalmente minha vida. Até o aspecto material. Vejo muitos benefícios, 
que nem se imaginam. Sòmente quero terminar, dizendo-lhes que provem. Façam para ver os 
resultados que vão experimentar. 

 
Fazer click aqui para ver o video com  a Sicóloga Irma Garay 
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SUPERTECNOLOGIA HOMA na AGRICULTURA e GADERIA 

Sítio Homa Bhrugu Aranya, Polonia 

 
Verduras deliciosas e suculentas crescem onde 
não deveria haver produçao alguma. 

Ervas culinárias e medicinais são mais 
poderosas na atmosfera Homa.  

Rãs apareceram e vivem
harmonicamente com 

Homa.  
Jarek and Parvati Bizberg 
terapiahoma@orange.pl  
 
Em nosso jardim de círculos concêntricos cultivamos ervas e verduras. Quando chegamos aqui, isto era só um campo que
não havía sido horta anteriormente. Isto aqui não e uma área de cultivo. Esta tierra e muito má e ácida. Porém nós
mantemos trabalhndo-la e as coisas crecen perfeitamente. Mesmo assim, sentimos que devíamos avaliar a terra. As pessoas
que fizeram as provas disseram: “Sentimos informar-les que nada crecerá aqui.” Porém como pode ver, tudo cresce
aqui. Nossas colheitas de verduras são abundantes, saudáveis maravilhosas. Istoé um milagre da Agricultura Homa.
Aqui nos comunicamos com os Devas (Espíritus benéficos da Natureza). Sentamô-nos em círculos e pedimos aos Devas
que se apresentem e nos guiem e nos indiquem o que cultivar, donde e com que plantas companheiras. É incrível a
informação que chega. Quando estamos desejosos de trabalhar com eles, eles estão muito desejosos de trabalhar com nos.
Desde o principio, eles nos guiaram a construir hortas com círculos concêntricos. Todo é em círculos. Esta lagoinha em no
centro fui criada como um centro energético e um dia, enquanto nos sintonizávamos com os Devas a través dos cantos, nos
chegou a todos a idéia de que “necessitamos rãs”. Naquela época não havía rãs alredor, porém ao terminar nossa reunião,
nos acercamos à lagoinha, e já havían rãs. Agora é uma lagoa de rãs. Um biólogo que nos visitou há unos meses, estava
assombrado da variedade de rãs que temos. Ele disse que muitas rãs estão em processo de extinção.
Alredor do centro temos principalmente hervas como salsa, tomilho, orégão, eneldo, coentro, camomila e mais. O
maravilhoso com as ervas Homa não é sòmente o sabor, mais também a potencia. Usualmente a bolsinha de chá de
camomila ou inclusive a infusão com ervas frescas não tem o efeito relaxante para dormir, porém se você toma um pouco
de nossa camomila Homa – você dorme! É muito potente. 
Em relação às verduras, nós cultivamos repolho o qual é muito difícil e ninguém alredor o faz. Nossos vezinhos que han
estiveram aqui sempre, só cultivam feijão, batatas e centeio, porque é bàsicamente o que pode crescer em este tipo de solo.
E eles têm que usar fertilizantes químicos junto com o método tradicional de esterco de vaca. Só o esterco de vaca nao é
suficiente para este tipo de solo. Pero nos somos afortunados gracias a Tecnología Homa (definitivamente no é graças a
nos, porque  ninguém é agricultor profesional). Cultivamos todas as variedades de repolho inclusive brócolis repolho,
graças a Tecnologia Homa. Alface, aipo, poros, betarrabas, zenouras e inclusive milho crescem muito facilmente. Nossos
vezinhos não podem cultivar nada disto. Precisam entender que estamos em uma área montanhosa e que não é em
absoluto uma área agrícola. Esta é bàsicamente uma área florestal com muitas árvores e bosques.
Temos tomates em invernadeiro, que são fantásticos, têm um sabor e textura que não se pode conseguir em nenhum
mercado.  
“Faz um tempo estivemos na vila e escutamos as mulheres dizer que ninguém tem tomates este ano, absolutamente
ninguém. Impossível cultivá-los nem mesmo com técnicas especiais. (invernadeiro)”. Então nos acercamos e dissemos:
nós temos toneladas de tomates e perguntamos qual era o problema? Qual era o problema? Então nos falaram das
diferentes problemas como: pragas, doenças etc. Nosso pequeno invernadeiro estava totalmente cheio de tomates
incrivelmente suculentos e deliciosos num momento quando absolutamente ninguém podia tê-los. Ninguém podia colhê-
los. Isso chamamos: Tecnologia Homa. 
Nossas vacas circulam livremente pelos campos. Durante o inverno as alimentamos com heno, que cortamos aqui em
nossa granja. 
Nossa comunidade está crescendo.  Temos muitos  visitantes de diferentes países e convidamos as pessoas para juntar-se a
nos comprando terrenos perto daqui, unido-se a nossa comunidade para desenvolver outros projetos como a plantação de
ervas medicinais e culinárias.. 
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ECO - NOTICIAS 

O Reporte Stern dia que as mudanças climáticas representam o fracasso
maior e amplo no setor econômico, que nunca vimos.  É difícil estar em 

desacordo com os fundamentos intelectuais e minuciosos deste informe. 

O Blair disse que as consecuencias da inatividade para o planeta serían "literalmente desastrosas". 
"Este desastre não ocorreria num futuro muito distante, porém em uma época bem perto.”  
 “A inversão agora nos pagará muitas vezes no futuro, não só com respeito ao meio ambiente, porém também 
economicamente."  
Ol Primeiro Ministro do Reino Unido advertiu que “A Luta contra o cambio climático não 
pode esperar mais"  
Um informe do economista, Sir Nicholas Stern, sugere que a economia mundial podia diminuir um 
20 % devido ao aquecimento do  planeta . 

  

Sir Nicholas advierte que el mundo enfrentara 
más inundaciones y  sequías 

Los Países 
pobres serán 
golpeados más 
duro por el 
calentamiento 

O informe diz “Plantas de 
Poder têm que reduzir 
emoções de gazes em 60-
70 %” 

El Reporte Stern pide un 
final para la 
deforestación  

Pia Hansen, de A Comiçao Europea, disse que o informe "Apresenta uns argumentos claros que demandam 
ação".  
"O câmbio climático não é um problema que Europa possa dar-se o luxo de ignorar. Pô-lo na pila "Demasiado 
difícil". Não é uma alternativa ou esperar para... Devemos atuar agora."  
Chega à Conclusão de que os maiores para a utilização de tecnologias de fontes de energia renováveis e 
"Carvão limpo" residem em interesses criados, barreiras culturais para cambiar e a simples falta de 
conhecimento.  

Recordemos ao ler estas noticias catastróficas que a prática massiva do fogo que cura 
“Agnihotra, pode reduzir o impato dos câmbios climáticos enormemente”.  

Agnihotra é um regalo à Humanidade e vêm das antigas ciências Védicas da Bioenergia,
Medicina, Agricultura e  Engenharia Climática. 

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

 
Reuniões de Terapia Homa no “Parque da Exposição” em Lima, Perú, Sul América. Todos os sábados e domingos se 

comparte el Agnihotra ao por do sol. Todos estão convidados a experimentar esta Paz e Harmonia que vem de 
imediato com a prática massiva do fogo curador Agnihotra. 

Vídeo Apresentação de Terapia Homa e pratica de Agnihotra como empregados de Cantayo, um Hotel de cinco 
estrelas em Nazca, Perú, Sul América. Os proprietários, Enzo e Lucia estão implementando a Supertecnología 
Agropecuária Homa para o campo e Terapia de Harmonização Homa para seus turistas e empregados.  

Dra. Marveys Hernández em numa Feria de “Métodos 
Alternativas para la Sanaçao” en Caracas, Venezuela, 
Sur América. Ela toma esta oportunidade de 
apresentar a Terapia Homa na Feria e também 
praticou o Agnihotra ao entardecer.  

 
Konrad trabalhou como voluntario  Homa en Sta. Elena de 

Guayren, Venezuela, Sur América. Além de fazer o Agnihotra 
manha e tarde praticou também muitas horas de 

Triambakam Homa diariamente. Este ´Yagnyaman´ esta 
rodeado com círculos de luz e parece que o estão  

acariciando e agradecendo por ser instrumento na sanação 
da Mãe Natureza, através da prática destes fogos HOMA. 
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EVENTOS 

     Gracias a David Sawyer e Mike Branning de 
Madison, VA, USA, a Terapia Homa foi apresentada 
profissionalmente durante 2 dias em Outubro na 
"Festa Verde" em Washington, DC. 

     Realizou-se Agnihotra todas as tardes no “Centro 
de Convenciones” que fica no parque “Mount 
Vernon Square”. O Agnihotra matutino foi realizado 
há seis quadras da Casa Branca.  

 

Christa e Ricardo Mena de Espanha, ensinando o 
Agnihotra durante suas férias na Ilha Maurício. 

Membros da Comunidade de Madison, VA, USA, 
celebrando o Agnihotra juntos. 

Você precisa do Horário de Agnihotra para o ano 2007? Mandê-nos com antecipação, por favor, a 
agnihotrahorario@yahoo.com seus dados completos  

(nomes, cidade, distrito, país e seu número telefônico). Muito obrigado! 

Convite  
Queremos agradecer lhes por todas as experiências, fotos, 
assistência e ajuda que faz este Boletim HOMA possível e 
queremos manter o convite para estar sempre aqui. Que 
este Boletim Homa seja uma janela aberta ao mundo por 
meio do qual se veja as maravilhas dos Fogos HOMA. 
Por favor, permita que muitos saibam de suas 
experiências. Compartindo nossas experiências com 
outros levamos a eles ESPERANÇA. 

Tua experiência poderá estar disponível em vários idiomas 
nos endereços web. 

 
Por favor, enviem suas fotos fazendo AGNIHOTRA 
com sua familia ou amigos. Talvez você já esta 
compartindo este conhecimento em eventos culturais, 
científicos ou espirituais. Ou melhor, você já enteja 
fazendo-o em casa, trabalho, hospitais, escolas, centros de 
saúde, reuniões privadas ou públicas. Comunique-nos suas 
experiencias. 
 
Ouçamos suas noticias. Sejamos parte da Onda Amorosa 
HOMA que está se extendendo por todo o mundo.  
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MENSAGENS DO  
MESTRO SHREE VASANT 

 
“Nosso exército tem que estar cheio de amor! Que não seja tão 

estrito na sua disciplina como para deixar de sentir Alegria. 

A disciplina e o gozo não são diferentes ou separados um do 
outro. 

 
Você pode rezar numa mesquita ou sinagoga, no bosque ou 

numa cabana de céspede modesta; você pode orar num palácio 
ou debaixo de uma caixa na rua da cidade. Nós não 

reconhecemos barreiras religiosas ou raciais. No amor não 
existe limites, nem barreiras. 

 
Cantemos diariamente às horas específicas. Sem obrigação. A 
Alegria inspirará para associar-se e levá-la a outros. Quando 

você canta é como orar. Então, cantemos mais. 

 
LAVEMOS O PLANETA COM AS VIBRAÇÕES DE AMOR, 
VERDADE E AGNIHOTRA. AGORA CADA ESQUINA DA 

TERRA ESTARÁ PROTEGIDA!” 

 

 

 
SILÊNCIO 

O SILÊNCIO DÁ ALENTO À VIDA. 

O SILÊNCIO REVELA TODOS OS SEGREDOS DO 
UNIVERSO. 

O SILÊNCIO PROVERA TODAS LAS RESPOSTAS. 

QUANDO TU ESTAS EM SILENCIO, SUA VOZ E MAIS 
CLARA. 

POREM O SILÊNCIO E MAIS QUE “NAO FALAR”. 

O SILÊNCIO E DETER A MENTE, ENCHENDO-A COM O 
SANTO NOME, MANTRA. 

DESALOJAR OS MEDOS. 

DIMINUIR OS DESEJOS. 

O SILÊNCIO É O PRIMEIRO PASO PARA SINTONIZAR O 
LIVRE ARBITRIO COM A VOLUNTADE DIVINA. 

¿COMO PUEDES SABER QUAL É A VONTADE DIVINA 
SE TUA MENTE ESTA TAO CHEIA DE ILUZÕES? 

O SILÊNCIO TE LEVARÁ A ELA. 
O SILÊNCIO TE LEVARÁ A ELA. 

Fazer click aqui para ver o video "Doutores doFogo" com uma   
Mensagem do Mestre Shree Vasant  
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Extratos das  
Transmisões de ORION 

  

          ficamos na escuridão e, por tanto, chegado o 
momento nos paralisamos de medo! Portanto, 
preparem-se e estejam prontos para afrontar 
qualquer adversidade. Talvez em sua área, haverá 
muito menos destruição e caos, mesmo assim, 
estejam preparados. Estarão em melhores condições 
de ajudar, albergar e atender a outros que venham 
de áreas que sejam devastadas por inundações, 
fome, terremotos ou pela guerra. De qualquer 
maneira, a preparação só pode ser uma forma 
positiva de viver a vida. 
 
           Criando uma atmosfera HOMA, grande parte 
do stress da contaminação do meio ambiente é 
neutralizada.  

            Sim, sim. O que vem não é para aceitar ou para 
não dar importância. A gente deve ver antes que suceda e 
estar preparado para o futuro da humanidade com o 
pleno conhecimento das conseqüências de não estar 
preparado. Guardem medicamentos necessários, 
implementos de primera necessidade, toda comida que 
possa ser armazenada e suficiente para um período de 
seis meses, provimento de água, velas para ter luz, 
implementos sanitários, suficiente vestimenta e 
materiais para construir e aquecer. Caso usem madeira 
como combustível, acumulem esta, para um mínimo de 
seis meses a um ano. Se acaso usam eletricidade, tenham 
sua própria fonte de esta energia. E assim 
sucessivamente. Estejam ao tanto de qualquer 
necessidade pessoal que possam ter. Si são artistas, por 
exemplo: tenham materiais para sua arte. Si são 
músicos, tenham seus instrumentos a mão Pode soar 
demasiado cauteloso, pero é melhor estar preparados 
para tal advertência de catástrofes e calamidades que 
marcaram os tempos futuros. 
 
Agora, aqueles que querem negar o fato de que este 
planeta está atravessando e continuará fazendo grandes 
câmbios durante os seguintes dez anos, neguem se 
precisam fazer, no entanto estar psiquicamente e 
fisicamente preparados para os retos aos que serão 
enfrentados só pode assistir a  humanidade em sua 
evolução. Ignorar os acontecimentos que estão sendo 
postos sobre a mesa por um número de fontes confiáveis, 
é ser negligente com vocês mesmos e com os outros. 
Estar preparados não quer dizer viver no medo ou operar 
sobre a base do medo. É o oposto.  Se a gente sabe o que 
nos espera, podemos preparar-nos para tal 
eventualidade, e por tanto estar calmos para o que 
venha. Se não nos preparamos porque escolhemos não 
enfrentar a possível realidade, mantemô-nos na 
escuridão, assim sendo, não nos preparamos porque 
escolhemos não enfrentar a possível realidade, 

 
Para ler as Transmisões completas de 

Orión, por favor, entrar em: 
www.oriontransmissions.com  

 
Por favor comparta este Boletim HOMA com todos que possa. Obrigado! 

Outros endereços web sobre a TERAPIA HOMA:  
 

www.terapiahoma.com  
www.agnihotra.org  

www.homatherapie.de  
www.homatherapy.de  

www.tapovan.net   
www.homatherapyindia.com   

www.homatherapy.org   
www.terapiahoma.com.pl  

    www.terapiahomabrasil.net = NOVA PÁGINA WEB EM PORTUGUÊS fazer click 
 aqui para ver outros Boletins HOMA e uma versão para imprimí-los. 

 


