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Abel Hernández & 
Aleta Macan em 
terapiahoma 
@yahoo.com Por favor 
acrescente seu 
endereço. Gratos! 

Traduzido por 
Tania Garcia. 

 

NOTA do EDITOR 

SOLDADOS DA LUZ  

       Por que os soldados? Diz-se 
que a necessidade é a mãe da 
criatividade. Assim, os soldados 
são chamados em situações 
especiais para:  
1. A defesa ou proteção do povo 
que pode ser atacado por um 
inimigo nacional ou extrangeiro.  
2. Estabelecer a orden em zonas 
de conflito. 
3. Manter a paz, a calma. 
4. Apoiar em operações de 
resgate. 
5. Mitigar o impacto produzido 
pelas mudanças climáticas e/ou 
desastres. 
6. Defender, resistir, atacar, 
neutralizar o inimigo do povo. 
7. Outros 
Porém, estamos em guerra? 
Vejamos. Se fizermos uma 
sondagem superficial do globo,  
observamos que estamos nos 
libertando de muitas guerras 
armadas em regiões como: Síria, 
Israel/Palestina, Iraque, 
Afganistão, Índia/Pakistão, 
Colômbia, África, Perú, etc. 
Porém também vemos que há 
guerras de índole:  
1. Econômica         2. Social 
3. Nacional             4. Regional 
5. Comunitária       6. Familiar  
7. Religiosa             8. Étnica 
9. Política             10. Laboral 
11. Meio ambiental 
12. Planetária  
Além disso, vemos guerras mais 
específicas como a guerra contra: 
a) A pobreza extrema 
b) A fome 
c) O desemprego 
d) A exploração infantil laboral 
e) O racismo 
f) O abuso sexual 
g) Enfermidades como: AIDS, 
câncer, etc. 

 

 
Alguns Soldados da Luz 

h) O analfabetismo  
i) A poluição química: na atmosfera, 
nas águas, solos, subsolos, nos 
produtos e alimentos agrícolas e 
pecuários, etc. 
j) A poluição sensorial (visual, 
auditiva, olfativa, etc.) 
k) A poluição 
sutil:                                   -
  emocional/mental 
- eletromagnética (linhas elétricas, 
microondas, celulares, antenas, 
televisão, etc.) 
- subliminar (oculta): na música, 
filmes, literatura, etc. 
- radioatividade gerada pelos  
acidentes nos projetos nucleares ou 
lixos radioativos 
l) Os agrotóxicos sintéticos 
(agricultura convencional) 
m) Os transgênicos 
n) A mineração irracional  
o) O narcotráfico  
p) O terrorismo e o tráfico de armas 
q) O tráfico de mulheres brancas e 
crianças 
r) Os vícios ilegais: drogas (maconha, 
coca, êxtasis, etc.) 
s) Os vícios legais: alcoolismo, 
tabagismo, fármacos, jogos de 
cassino, jogos virtuais, internet/chat, 
etc. 
t) O maltrato e a matança de animais.  
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NOTA do EDITOR cont. 

u) A corrupção                                       .                                 
Nota: não somente lançamos venenos ao 
nosso meio ambiente com nosso lixo urbano, 
águas negras, industriais, etc. mas também 
estão pulverizando deliberadamente muitas 
cidades e campos com nuvens químicas 
daninhas (Chemtrails).  
Podemos continuar:                           . 
a) sendo testemunhas deste cenário com 
indiferença  
b) escolher olhar para o outro lado                 . 
c) permanecer adormecido ou anestesiado .. 
d) nos enganando em acreditar que tudo está 
acontecendo a poucas pessoas e que nunca 
vai nos. Atingir                                      .  
e) outros                                 . 
Como vocês já sabem, a raiz de todos 
esses problemas está em uma mente 
enferma com avareza, egoísmo, inveja, 
luxúria, ira, medos, etc. Para estas 
enfermidades, não há comprimidos, 
nem injeção e portanto  

a solução está em “Conheça a Si 
Mesmo” e na prática do Amor 
Incondicional ao próximo, a você 
mesmo e a Deus que reside em todos. 
         O Caminho Quíntuplo (Agnihotra, 
Daan, Tapa, Karma, Swadhyaya) nos 
ajuda a despertar, olhar para fora e 
para dentro com clareza e perceber a 
Divindade em todas as partes e assim 
responder com valentia a essas 
guerras.. Podemos ficar mais potentes 
com a pirâmide de Agnihotra como 
arma de fogo de dispara Energias de 
Amor, Nutrição e equilíbrio para o 
meio ambiente e a todos os.seres. 
       Assim, facilmente, todos teremos a 
oportunidade de nos converter num 
Soldado da Luz. Vamos em frente, que 
com a Luz e o Amor sempre estamos 
destinados a triunfar.                             . 
OM AGNIHOTRA OM 

 Ana Grace Mosquera 
Armenia, Quindío, Colômbia 

"Tenho 60 anos. Eu os acompanhei no 
Festival Homa no Instituto SENA de 
Armenia. Meu problema era muito sério, não 
podia conciliar o sono, insônia. E depois 
que saí do evento Homa, me dei conta 
que meus olhos estavam pesados e 
dormi a noite toda e tenho continuado 
a dormir bem e por isso estou vindo 
aqui. Lhes agradeço muito".                                  
. 
(na foto abaixo a Sra. Ana Grace -primeira 

à esq.- participa do Agnihotra no Centro 
Médico Homa La Botica de la Abuela) 

 

 
 

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

Ana Maria 
Armenia, Colombia, Sur América 

"Quero contar-lhes uma experiência com meu filho. Ele tem 
20 anos e era muito rebelde, muito agressivo, muito 
difícil. Eu acredito que ele ainda não pode passar a 
adolescência. Há  2 semanas comecei a fazer os fogos 
(Agnihotra) em casa. Ele me dizia que isso parecia maluco e 
“para que isso?”. Porém, eu lhe dizia: “quando quiser, pode me 
acompanhar”. Na semana passada ele me viu fazendo o 
Agnihotra na garagem e se aproximou e sentou num ladinho e 
surpreendentemente ele levou as mãos ao fogo e as pôs na 
cabeça, no peito e no estômago, com muito respeito. No dia 
seguinte, me disse: “Não vai fazer o fogo?”. O certo é que já 
o sinto diferente em seu comportamento. Me saúda 
melhor, está mais tranquilo, não está brigando tanto 
com sua irmã.    

Comecei a ver que está mudando de verdade. Agora estou colocando a cinza de Agnihotra no 
seu chocolate quente. Também estou colocando com os temperos, no sal, na pimenta. Agora 
na minha casa tudo tem cinza de Agnihotra: na sopa, nos sucos, está por todas as partes". 

  
 

Rosa Eulalia López Pedraza 
Bogotá, Colômbia 

"Tenho 65 anos. Há 3 anos estive hospitalizada por 
uma pneumonia. Desde então fiquei mal dos 
pulmões. Me fizeram exames e me disseram que estava 
muito mal e que teria que continuar com os medica-
mentos. E desde então, toda vez que caminhava uma ou 
duas quadras, ficava sem ar, tinha que parar mesmo se 
estivesse caminhando no plano. Porém, era muito mais 
difícil se tinha que subir escadas. Tinha que parar mais 
vezes para poder respirar. Me sentia oprimida.                .   
Porém, com uma semana de vir à Terapia Homa 
no Centro Homa de Bogotá e tomar a cinza de 
Agnihotra já podia respirar bem. 

 

Agora subo para minha casa no terceiro andar, subo o morro e já não me dá asfixia. Me sinto 
muito bem, muito bem.  Eu às vezes usava inaladores, porém já nem voltei a olhar 
para eles, já não tomo nenhum remédio e nem voltei ao médico. Essa foi minha 
primeira experiência.                                             .  
Minha segunda experiência foi que eu sofria de prisão de ventre e estava há nove 
dias sem poder evacuar. Eu me sentia a ponto de explodir e me dei conta que não havia 
tomado  a cinza de Agnihotra e comecei a tomá-la com todos os líquidos.  Agora me 
sinto divinamente e posso evacuar normalmente.                                  .  
Também tinha uma dor no cólon terrível e pouco a pouco foi desaparecendo e 
agora não tenho nada. Me sinto divinamente graças à Terapia Homa e à 
constância que tive. Há 2 meses tenho vindo toda quinta-feira aos fogos Homa.     .  
Sou a mãe de Amparo, que curou seu braço. Ela era muito cética, porém agora é a primeira 
animada para a  Terapia Homa e inclusive noto que tem fé. Ela realmente mudou". 

 

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

 

Amparo Morato López 
Bogotá, Colômbia 

"Tenho 42 anos. Agora estamos no salão 
comunitário de Santa Bárbara, o novo  Centro 
Homa de Bogotá. Tive um acidente de trânsito que 
me deixou várias sequelas no corpo. O braço foi 
acometido na parte radial e cubital. Fizeram várias 
cirurgias, porém não podia movimentar meu 
braço com facilidade. (A Srta. Amparo mostra na 
foto que agora com a ajuda da Terapia Homa pode 

movimentar seu braço melhor). E por tomar a 
cinza de Agnihotra regularmente e aplicá-la 
com ghee, a dor diminuiu.  

Eu estive tomando morfina desde o ano passado. Agora estou há dois meses 
sem ela porque desapareceu  a dor. Agora, inclusive, posso movimentar melhor 
o braço. O Sr. Javier e os vizinhos são testemunhos de que não podia me movimentar. 
Antes, inclusive com a fisioterapia tinha muito pouco movimento.  Agora, com 
a Terapia Homa, não tenho necessidade da morfina e tenho mais movimento".  

 

Bella Venice Amaya 
Armenia, Colômbia 

"Tenho 58 anos. Venho à Terapia Homa do Centro Médico 
Homa La Botica de la Abuela por mais ou menos um mês e 
meio. Tinha problemas com meu filho, ele é  muito 
difícil. Ele é muito soberbo. E à noite, depois que 
participei da Terapia Homa, ele se aproximou de mim, 
me abraçou e me beijou. Ele é pouco amoroso, nunca 
havia feito isso antes". 

 

Jenny López Salcedo 
Armenia, Colômbia 

"Tenho 52 anos. Há cerca de 3 anos venho tendo 
problemas com artrose no joelho. Isso foi quando 
descobriram, porque na verdade tem mais tempo.        
. Durante todo esse tempo tenho estado tomando 
anti-inflamatórios e me disseram que deixasse de pular. 
Não podia subir escadas, porém moro num quarto andar e o 
edifício não tem elevador. Há 3 meses e meio vim à cura 
coletiva Homa que vocês fizeram no  SENA. Ali conheci o 
Agnihotra e o Ayurveda. Isso foi num sábado e no dia 
seguinte, domingo, na igreja, pude ajoelhar para 
orar e fazer  

muitas outras tarefas que para mim antes eram impossíveis. Agora não sinto 
nenhum incômodo no joelho, posso dobrá-lo sem nenhum problema e isso 
aconteceu vindo somente uma vez por semana ao Centro Médico Homa La 
Botica de la Abuela e tomando a cinza de Agnihotra". 

 

http://www.terapiahoma.com/
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AGRICULTURA HOMA - A SOLUÇÃO PARA O FUTURO DO PLANETA  

Eng. Agrônomo Orlando Salinas Pérez 
Sta. Helena, Peru 

"Sou Engenheiro Agrônomo e quando trabalhei em Tingo Maria com 
enxertia, conheci um agricultor da região, o Sr. Manuel Muñoz e ele me 
falou da Terapia Homa. Não lhe dei muita importância porque estava 
em outra coisa. Um dia o encontramos, quando ele estava fazendo seu 
fogo. No dia seguinte passamos por sua terra e as pequenas 
plantinhas de cacau estavam pulverizadas com a cinza dos  

 

fogos Homa. Depois de 2 anos, voltei para comprar várias gemas para propagá-las em 
outras propriedades. Encontrei a propriedade do Sr. Muñoz, onde havíamos feito enxerto e  
pensava  encontrar uma plantação que estivesse recém produzindo, porém 
encontrei a plantação como se houvessem passado cinco anos. Era uma 
produção grande, uma produção bárbara que ele tinha com a Tecnologia 
Agrícola Homa".  
  
Gloria Patricia Gaviria 
Armenia, Quindío, Colômbia 
 
“Tenho 50 anos. Lhes conto que tinha uma planta que estava 
morrendo. Eu gostava muito dessa planta, porém notava que ela 
estava cada vez pior e pior e fiz de tudo para ver se podia 
ressuscitá-la, porém, nada.  
Quando comecei a vir aqui ao 'Centro Médico Homa La Botica de 
la Abuela', para a Terapia Homa, eu levava a cinza de 
Agnihotra e  

 

a tomava. Então pensei: não perco nada se der um pouquinho de cinza a essa plantinha tão 
feiinha.  E comecei a colocar a cinza de Agnihotra na terra e notei que a plantinha 
começou a fortalecer, a crescer, nasceram os brotinhos. Ela está frondosa, está 
linda e eu feliz com minhas plantas. E o que estou fazendo agora é que ponho um 
pouquinho de cinza de Agnihotra em todas as plantas, na água de rega. Estão 
lindas minhas plantas! Esta cinza é tão poderosa. Há tantas intenções de amor no 
momento que se faz o Agnihotra, pois esta cinza deve ter muita energia positiva. Não 
demorei muito para ver a mudança nas minhas plantinhas, talvez nem 3 semanas”.  

 

  

 

Granja Homa Tapovan, 
Índia 

Plantando nossa 
Cúrcuma Orgânica 

Homa  
 

Hoje,  30 de maio, estamos 
semeando nossa cúrcuma. 

Em primeiro lugar 
mantivemos o  

material de semeadura molhado à sombra (as temperaturas diurnas de mais de 45 graus são 
comuns em maio). Agora estamos deixando de molho os rizomas numa mistura de Biosol Homa junto 
com a cinza de Agnihotra. Depois os plantamos ao longo das linhas de rega por gotejamento.  
A plantação com 3 meses: Esta foto foi tirada em 9 de setembro. Cresceram muito bem. 
Estamos esperando uma colheita excelente. Sanjay  y Deepak(esq.) 

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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ECO NOTÍCIAS 

Uma Meditação Preciosa 

"O ordinário ... é parte do nosso mundo onde a 
beleza se entrelaça em cada detalhe ... É a parte do 
nosso mundo que nos pode maravilhar... Porém 
muitos de nós passamos os dias sem saber, sem 
ligar... Porém alguns sim, a vêem..." 

 

Esta meditação mostra a bênção da visão - tanto metaforicamente como de forma explícita – 
foi rodada com um pressuposto de $ 25 (para os óculos de sol), utilizando uma câmera digital 
SRL e um iPhone. http://www.karmatube.org/videos.php?id=3155  

 

 

AS ESCOLAS MATAM A CRIATIVIDADE  

O Sir Ken Robinson é reconhecido em nível mudial como 
um especialista em criatividade e educação. Nascido em 
Liverpool, Inglaterra e numa família de classe operária com 
sete filhos.  Ken Robinson contraiu pólio aos 4 anos de idade, 
sendo decisivo o apoio dos seus pais para que completasse 
sua educação e não permitisse que sua deficiência definisse 
sua pessoa. 
... Em ocasiões, já não se trata de conferir conhecimento, 
muito   

menos de impulsionar uma formação total do ser humano, mas o sistema completo é 
formulado de acordo com um modelo econômico onde o ser humano conta muito pouco: o 
importante é a produtividade e as demandas do mercado. Mais informações, veja o vídeo: 
http://www.youtube.com/watch?v=nPB-41q97zg  

Provérbio Cherokee:  

"O chamado mais elevado da mulher é guiar o homem em 
direção à sua alma, de maneira que ele possa unir-se com a 
Fonte. Seu chamado mais baixo é seduzí-lo, separá-lo de sua 
alma e deixá-lo vagando sem direção.                                       .  
O chamado mais elevado do homem é proteger a mulher, de 
maneira que ela esteja livre para caminhar sobre a terra sem 
problemas. Seu chamado mais baixo é emboscá-la e forçar sua 
entrada na vida de uma mulher". 

 

 

 

Este documentário trata do fenômeno dos 
Chemtrails (trilhas químicas). 

O título original é "What in the world are 
they Spraying?" ("Que será que estão 
pulverizando?") 
É produzido por G. Edwar Griffin, Michael 
Murphy e Paul Wittenberger. Descubra 
outra verdade. Este filme é sensasional. 
Legendado em espanhol. 
http://www.youtube.com/watch?v=WzDxE
78JZ74&feature=related  

 

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS em ARMENIA, QUINDÍO, COLÔMBIA  

 

Armenia, Centro Médico Homa La Botica de la Abuela                                   . 
De segunda a sexta vêm pessoas com seus problemas de saúde, problemas familiares, 
problemas de trabalho, etc. para encontrar alívio e o encontram nestes poucos minutos 
frente ao fogo Agnihotra. (Foto acima)                                              . 
Depois do Agnihotra, especialmente nas quintas-feiras, há cantos coletivos em conjunto 
como o "Círculo de Cura para as mulheres". (Fotos abaixo a jovem Oriana del Mar 

com seu tambor nos ensinando uma linda canção indígena que alegra nossos corações) 

 
 

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EVENTOS em ARMENIA, QUINDÍO, COLÔMBIA 

 

Visitando os jovens 
da Fenix para 
compartilhar o 
Agnihotra e saber 
que seguem firme 
com todos os fogos 
Homa (Agnihotra, 
Triambakam, etc.) 
durante o dia. 
Como na maioria 
das famílias Homa, 
estão radiantes e 
felizes.   

 

Armenia, Centro Médico Homa "La Botica de la Abuela" 
Às vezes há tantas pessoas no  fogo medicinal Agnihotra, que temos que abrir as portas    

 

para que as 
pessoas de fora 
participem,  já 
que muitos se 
aproximam 
para 
evidenciar as 
energias 
curativas. O 
Prof. Abel sempre 
compartilha 
interessantes 
histórias sobre a 
Terapia Homa.  
(foto acima e à 

esq.: paz e 

harmonia 

interna e 

externa através 
da prática do 

fogo Agnihotra) 
 

  

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


      BOLETIM HOMA # 74                                                 página 9 

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

EVENTOS em SALENTO, COLÔMBIA 

 

Visitando a ecovila 
Anthakarana nas 

montanhas, longe de 
qualquer influência que não 

nasce do interior. É uma 
comunidade criativa, 
amorosa, curativa e 

inspiradora. 

 

Aqui vivem uns poucos 
escolhidos guardiães 
das montanhas, 
cuidando e vivendo 
com a natureza de par 
em par. Aceitando os 
desafios e 
transformando-os em 
força de crescimento e 
conhecimento 
espiritual. São pessoas 
muito especiais, tão 
alegres e contentes que 
parecem de outro 
século.  

 

 

Agora desejam retomar 
a prática do Agnihotra 
mais seguidamente. 
Quando fizemos o 
Vyahruti Homa, 
levantou-se um vento 
por uns instantes, 
sussurrando, levando 
uma brisa fresca e nos 
deixando saber da 
alegria dos espíritos 
das montanhas e 
comunicando-se 
agradecidos com o 
espírito do fogo Homa.  

 

Foi uma maravilhosa experiência. Deyanira, Bahamar, Nicolas, Jaime, Oriana del Mar, seu 
esposo Osiris, e sua filha Taini compartilharam uma deliciosa comida vegetariana conosco e 
saímos enriquecidos de haver visitado esta ecovila em serviço do santuário das montanhas. 
Em Anthakarana se organizam oficinas criativas de cura com diferentes técnicas como o 
Reiki, temascal, cantos, danças, etc. (Fotos: Ecovila Anthakarana, casas e várias 

construções feitas por eles mesmos. Também mantêm uma estufa para hortaliças; têm 
cabras, gansos, etc.) 
  

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


      BOLETIM HOMA # 74                                                 página 10 

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

EVENTOS em TENJO, COLÔMBIA 
 

Granja Homa 
em Tenjo, 
Cundinamarca 
Colômbia 
Apenas 
chegamos à     . 
Fazenda  
Homa da   . 
Madre Maria  . 
Teresa Nuñez, 
começamos o 
Rudra Yagnya 
em companhia 
dos  Agnihotris 
que haviam 
comparecido de 
diferentes partes 
de Bogotá e das 
cidades vizinhas 
para este dia 
especial de lua  

cheia, eclipse solar e alinhamento do planeta Vênus com a Terra e o Sol.  (ver foto à acima) 

O Rudra terminou com muitos fogos Agnihotra (ver foto abaixo) e todos sentimos 
uma paz e tranquilidade imensa. Nos sentimos como flutuando nas nuvens, sob o calor do 
sol, livres, conectados unicamente à Graça Divina. Isto despertou o desejo de crescer em 
espírito e fortalecer nosso serviçp ao planeta com os fogos Homa.                          .  
Este dia havia muito para compartilhar, muitas experiências que contar, muitos abraços, 
amor e sorrisos para dar. Na sequência compartilhamos também alguns clipes do vídeo de 
cura  Homa, gravados recentemente em Armênia. Todos estavam assistindo com muita 
atenção os milagres que ocorreram com a prática constante dos fogos Homa.  

 

  

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

No dia seguinte, fizemos o Agnihotra da manhã e da tarde em diferentes lugares da fazenda. 
São muito queridos os lugares da Virgem de Cristal (fotos  abaixo esq) e da Virgem em 
frente à Fonte da Gratidão (ver fotos abaixo segunda fila). Homas realizados por 
Maria Teresa, Gloria y Aleta. Também a cabana principal de Agnihotra é muito querida, pela 
energia especial que se sente nela. O Prof. Abel ficou com o salão de cura para poder estar  

 

com os 
visitantes 

da fazenda 
que 

chegam 
todos os 
dias de 

manhã e à 
tarde. Além 

disso, 
também foi   

 

 

0 aniversário 
da Maria 
Teresa e o 

comemoramo
s com um fogo 
especial antes 

de um 
maravilhoso 

café da 
manhã ao ar 

livre. 
 

 

NOTA: Como a Matemática, a Física, a Química ou outra Ciência, a Terapia Homa (TH) 
tem um caráter universal, já que provém da Ciência da Medicina Ayurveda. Portanto, a 

TH não está conectada a uma religião em particular e respeita todas as crenças 
religioasas.  
À tarde visitamos o Colégio FACE em Tenjo, o qual é um colégio muito próximo à Pedagogia 
Waldorf. A fundadora é a Prof. Margot de Pellegrino e sempre cria espaço para novos ensinos. 
Julián Acosta e sua esposa Yolanda Mahecha, cujos filhos estudam no FACE, organizaram este 

encontro, primeiramente com os educadores e professores. (foto abaixo: apresentação 

audiovisual da Terapia Homa ao grupo administrativo e pedagógico do colégio) 
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EVENTOS em TENJO, COLÔMBIA 

Colégio FACE, 
Tenjo 
Para o dia 
seguinte, a 
Diretora 
organizou para 
que todas as 
classes (aprox. 
180 estudantes 
desde 4-5  anos 
até mais ou 
menos 18 anos de 
idade) e seus 
professores 
principais em 3 
grupos pudessem 
estar com o Prof. 
Abel, que lhes 
apresentou o fogo   

Homa, conversou com eles e fez exercícios de yoga terapêutica com todos. Yolanda 
Mahecha e seu filho Lucas começaram uma das aulas com um Vyahruti Homa. (ver fotos 

esta página) 
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EVENTOS em TENJO, COLÔMBIA  

 

Todos, os alunos e Profesores 
desfrutaram dos Homas com as 
aulas de Yoga, que o Prof. Abel 
planejou de acordo com a idade dos 
estudantes. Havia muitos risos e 
sorrisos e todos tentaram fazê-lo da 
melhor maneira. Muitos dos jovens se 
deram conta que há que trabalhar mais  
para manter o corpo flexível, saudável e 
com boa postura. (ver fotos acima e à 

direita)                        . 

À  tarde nos encontramos novamente 
com todos os professores para aprender 
os Mantras principais do Agnihotra e do  

Triambakam Homa. A dona da escola, a Prof. Margot de Pellegrino foi a primeira a 
conseguir um kit de Agnihotra para ela e um para o colégio. Também a chefa administrativa 
e vários professores encomendaram seu próprio kit. Julián Acosta e sua esposa Yolanda se 
comprometeram  a visitar o colégio toda manhã para praticar juntos o Agnihotra e mais 
adiante introduzir o Triambakam Homa em cada classe diariamente por 15 minutos. (foto 

abaixo esq. a proprietára, Prof. Margot de Pellegrino praticando o Triambakam 

Homa e à direita Aleta ensinando o  Triambakam Homa aos professores e ao 

pessoal administrativo do colégio) 
 

 

  

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


      BOLETIM HOMA # 74                                                 página 14 

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

EVENTOS em BOGOTÁ, COLÔMBIA   

 

 

Visitamos o novo Centro Homa de Bogotá, que 
está nas mãos serviçais de Andrea, Javier  e 
Wendy, junto com a Madre Maria Teresa. 
Escutamos maravilhosos testemunhos de pessoas 
deste bairro que vieram às quintas ao Centro Homa 
para participar do Agnihotra e receber sua cinza 
curativa. (ver testemunhos na seção "Histórias de 
Cura Homa"). Nos alegrou muito ver esta jovem 
família entregue ao serviço à  

comunidade. Como todos os sábados, o Dr. Jesús Orlando Gómez e sua esposa 
Julia celebram o  Agnihotra com convidados em sua casa. Depois do fogo, há cantos 
devocionais e orações, que abrem e iluminam o coração ainda mais. Estamos 
muito agradecidos por haver participado deste lindo encontro (ver fotos abajo). 
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EVENTOS em VINO DEL ALTO, COLÔMBIA 

 

A Sra. Norma Rodríguez (1ra esq.) de Vino del Alto depois de uma palestra com o Prof. Abel na 
granja Homa de Tenjo, sobre os benefícios da Terapia e agricultura Homa e o que significa ter 
um Ponto de Ressonância Homa (Centro de Poder),  nos convidou a sua linda fazenda.   
Ao visitar a fazenda, o Prof. Abel reuniu primeiramente todos os trabalhadores para explicar os 
benefícios à saúde que a prática dos fogos Homa proporciona. Cada um deles tem ou conhece um 
familiar com problemas de saúde. Assim, se entusiasmaram em ajudar nesse Projeto de Agro-Eco-
Turismo Curador com a introdução das técnicas de fogos bioenergéticos Homa. Depois 
de estabelecer o Ponto de Ressonância, a Sra. Norma e cada um dos trabalhadores decidiram 
entregar seus melhores desejos para o desenvolvimento desta fazenda com um pouco de terra 
durante a ativação. Todos ficamos em silêncio desfrutando da alegria e a beleza deste momento. Até 
a vaquinha recém-nascida, chamada “Prema”, nos acompanhou. 
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EVENTOS em TENJO, COLÔMBIA 

 

Na granja Homa 
de Tenjo todos os 

dias chegavam 
pessoas 

interessadas em 
aprender e 
conhecer a 

técnica principal 
da Terapia 

Homa, chamada 
Agnihotra'.  

 (foto esq.) 

.Em Bogotá celebramos um encontro Homa no escritório da "Monarca Shows", 
uma companhia que promove espetáculos com fogos de artifício (pirotecnia). A 
Sra. Maria Teresa, a Srta. Carmiña e a Sra. Claudia praticam os Homa ali todos os 
dias. (fotos abaixo) 
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EVENTOS em CIRCASIA, QUINDÍO, COLÔMBIA 

 

 

A prática do Agnihotra no campo 
(fotos acima) com a Dra. Mónica, 
seu esposo  Hiram, e a Madre Dora 
em  frente a uma pequena 
escultura da Virgem, foi uma 
experiência maravilhosa de 
tranquilidade e paz.                   .  
Continuamos os encontros diários antes 
do pôr-do-sol para compartilhar o 
Agnihotra.      Também temos 
frequentemente a maravilhosa 
visita os jovens da Fenix, 
participando com seus kits de Agnihotra, 
cantando e desfrutando o aqui e agora.  
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EVENTOS em ARMENIA, QUINDÍO, COLÔMBIA 

  

 

Às quintas, as mulheres chegam uma hora antes do Agnihotra para se 
encontrarem em seu espaço de cura, compartilhar idéias cantos e danças e 
levar este despertar para casa, para o trabalho, aos seus amigos, etc. Quando 
vem a comunicadora estratégica, publicitária e cantora Martha Helena 
Hoyos, sempre é uma alegria muito grande, pois compartilha muito 
conhecimento útil e prático.  

 

Também há aulas de Yoga na 
Botica nas terças, quintas e 
sábados. O Prof. Abel dá estas aulas 
que fortalecem o corpo físico, a 
vontade, perseverança e nos faz sentir 
bem. Temos frequentemente a 
participação os jovens do Fenix. A aula 
começa com um Vyahruti Homa. 
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EVENTOS em ARMENIA, QUINDÍO, COLÔMBIA 

 

AGNIHOTRA depois 
da palestra com o 
Prof. Nestor 
Ocampo (ecologista 
y 
ambientalista)        O 
Centro Médico 
HOMA "La Botica 
de la Abuela" o 
convidou para nos 
informar dos últimos 
acontecimentos na 
área ambiental de 
Quindío e da 
Colômbia. (abaixo)  

 

Ele nos informou da situação muito 
preocupante, já que quase todas as fontes 
de água são compradas por companhias 
grandes ou multinacionais. Há muitos 
problemas de mineração a céu aberto, 
Mega- mineração, construção de túneis 
com produtos químicos, contaminando o 
fornecimento de água das populações, etc. 
Graças a Deus temos A SOLUÇÃO:  o 
AGNIHOTRA 

 

 Portanto, compartilhemos o fogo Agnihotra, sabendo que temos em nossas 
mãos um instrumento de Descontaminação sumamente PODEROSO. 
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EVENTOS em ARMENIA, QUINDÍO, COLÔMBIA 

❤ DIA DO MEIO-AMBIENTE ❤  

 

 

Chegou o Dia do 
Meio-Ambiente e 
Bahamar, 
Nicolas e Jaime 
de Anthakarana 
foram os 
primeiros a chegar 
ao  parque 
"Sucre" no 
Centro de 
Armenia para 
começar o dia 
com jejum e 
meditação.  

 

Depois chegaram Dora e Aleta, 
começando o  Triambakam Homa que 
se mantinha aceso até o Agnihotra.    . 
Chegaram Oriana del Mar e Deyanira 
com amigos que  se dedicaram  a 
fazer cartazes e desenhos para 
informar o público. (1ra foto acima 

Heidi van Hoof da Holanda, Andrew com 

seus amigos e os jovens do Fenix em 

frente ao Triambakam Homa) 
O cantor Lukas, sua esposa Monika e 
seus amigos músicos nos        . 
presentearam com umas             . 
maravilhosas e alegres canções.  
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EVENTOS em ARMENIA, QUINDÍO, COLÔMBIA 

❤ DIA DO MEIO-AMBIENTE ❤  

  

Durante todo o dia houve atividades como danças indígenas com Jaime, danças com 
Oriana e Deyanira, concerto de tambores, os cantos de Lucas e seu grupo, etc. 
envolvendo os visitantes na celebração do dia do meio-ambiente desta maneira sagrada e 
desperta.  

 

A  hora do Agnihotra foi mágica e a madre Dora compartilha sua experiência:      . 
"Estávamos sob uma árvore plantada no meio do parque. Quando os fogos Agnihotra 
estavam ardendo, o vento sacudiu os ramos da árvore e esta, generosamente, soltou todas 
suas folhas secas e semi secas de diferentes cores, numa combinação de amarelos, verdes e 
marrons, espalhando-as por todo o parque, acompanhado pela sua própria música e 
unindo-se ao Mantra do Agnihotra. Foi somente nestes instantes do fogo, revelando-nos a 
alegria da Natureza nestes momentos sagrados".  Assim terminou este dia com muito amor 
e agradecimento em nossos corações. 
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EVENTOS em QUIMBAYA, COLÔMBIA 

Visitamos a fazenda do Sr. 
Roberto Restrepo para 
apresentar a Terapia Homa em 
seus aspectos agrícolas e de 
saúde humana. (foto à direita) 

A Madre Dora, junto com a  
Sra. Stella prepararam um 
almoço delicioso e saudável, com 
ingredientes cultivados na 
atmosfera Homa. Ao pôr-do-sol 
compartilhamos o Agnihotra 
com os moradores e visitantes 
neste ambiente de beleza 
natural. (foto abaixo)  

 

 Visitando os jovens do Fenix com seu 
diretor Erikson Rivera para              . 
compartilhar o  Agnihotra com eles, que 
dedicadamente continuam diariamente ao 
nascer e pôr-do-sol. Eles seguem com as 
disciplinas dos Homas durante o dia e 
outras instruções do Prof. Abel. Cada visita é 
uma alegria imensa de vê-los saudáveis e 
radiantes, cheios de energia, com 
pensamentos e atitudes positivas,            . 
trabalhando harmoniosamente em equipe.  . 
Já vão a certos lugares para falar e avisar do 
perigo das drogas, ajudando outros jovens a 
se manterem limpos. (foto à direita) 
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EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - PIRQUE, CHILE 

  

A Srta. Angelin Gonzáles escreve de Pirque, Chile: 
"Aqui lhes mando algumas fotos tiradas de fogos Homa com alguns amigos em Pirque. 

Espero aos poucos convocar mais pessoas que se somem a esta linda vivência. Abraços". 

EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - GUAYAQUIL, EQUADOR 

O Sr. Ivan Urueta Sánchez escreve de Guayaquil, Equador:                       . 
"Queremos compartilhar com vocês algumas das atividades realizadas no Centro 
terapêutico Iluminaris do Sr. Jimy Paredes. Estamos ensinando e expandindo a 
Terapia Homa. Somos Raúl, Mariana, Rocío, Lalo, Roberto entre outros. Aqui lhes 
enviamos con carinho uma foto tirada no Centro Iluminaris no dia 20 de maio de 2012 
(eclipse solar)." 
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EVENTOS AO REDOR DO MUNDO-WETTENHAUSEN, ALEMANHA 

 

A Associação Homa Heiligenberg enviou o seguinte artigo:                         . 
"A organização alemã "Bund für Umwelt und Naturschutz "(Organização para a Proteção do 
Meio Ambiente e da Natureza) de Kammeltal convidou ao "Verein für Homa-Therapie e.V." 
(Associação da Terapia Homa) para dar uma coferência sobre o Agnihotra. Este evento 
ocorreu em Wettenhausen, no sul da Alemanha.                                             . 
A reunião começou com o Agnihotra do pôr-do-sol, que foi realizado por Hans 
Daikeler y Bernd Frank (ambos da Homa-Hof Heiligenberg). Se propagou 
imediatamente um ambiente agradável.                           .  
A apresentação com slides cobriu a origem, a prática e as aplicações do Agnihotra. Foram 
apresentadas fotos do Homa-Hof Heiligenberg  para ilustrar o excelente efeito da Terapia 
Homa no cultivo de hortaliças. Isso foi complementado com fotografias da América do Sul, 
onde o Prof. Abel Hernández ensina esta técnica a inúmeras pessoas que a praticam com 
muito êxito.                                             .  
Entre a platéia estavam alguns agricultores orgânicos que estavam felizes de conhecer um 
instrumento simples e prático que ajuda a contra-atacar a enorme contaminação do meio 
ambiente hoje em dia.  Adotarão esta técnica e começarão as experiências em seus campos e 
hortas com a cinza de Agnihotra.                                                  . 
A uns 20 km de Kammeltal, uma usina de energia nuclear foi construída. Desde o acidente 
nuclear do Japão, muitos dos residentes estão preocupados pelo aumento da radiação 
nuclear. Uma ajuda possível através da realização de Agnihotra é como um raio de esperança 
para muitos deles.                                            . 
Alguns participantes informaram que durante os últimos anos, o céu tem ficado nublado 
pelos chemtrails e um céu azul sem nuvens é visto raramente. Investigações nacionais 
indicam que as substâncias químicas nocivas dos chemtrails chegam às águas subterrâneas.. 
Se o Agnihotra e a cinza de Agnihotra são capazes de neutralizar estas substâncias tóxicas, 
muitas pessoas desesperadas, por fim, haverão encontrado uma solução.                        . 
Esta reunião Homa deu um novo ponto de vista positivo aos participantes, 
porque eles sabem agora que são capazes de purificar a atmosfera, solo e água e 
restaurar o equilíbrio ecológico através da prática de Agnihotra - para o 
benefício dos seres humanos, animais e plantas. Foi uma reunião abençoada". 
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EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - TV na ALEMANHA 

 

Alpenparlament TV 
"Cura Holística com Terapia 
Homa" 
O conselheiro da 'Universidade 
Agrícola Palampur' na Índia 
para a Agricultura Homa, o Sr. 
Reiner Sczypior, numa 
conversa com Michael Vogt sobre 
os benefícios da Terapia Homa. 
Para saber mais da conversa  
(alemão)  veja: 
http://alpenparlament.tv/playlist 
/592-ganzheitliches-heilen-mit-
homa-therapie  

EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - TAPOVAN, ÍNDIA 

Curso de Certificação para Professores Homa                                    . 
O primeiro  curso de certificação para professores de Terapia Homa aconteceu em  
Tapovan  (Índia) de 22 a 24 de fevereiro. Foi um curso em imersão, de 3 dias. Um pequeno 
grupo de experientes praticantes de Agnihotra assistiram ao curso, incluindo o Dr. RK 
Pathak de Lucknow, ex diretor da ICAR (Indian Council of Agricultural Research = 
Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola), o Sr. e Sra. Anand Gaikwad de Thane, que têm um 
Ponto de Ressonância Homa em sua fazenda, o Sr. Umakant Tiwari, de Unnao que também 
tem um Ponto de Ressonância Homa  em sua fazenda, o senhor Aaron Kidd da Austrália, que 
está trabalhando aqui em Tapovan e também em Maheshwar e o Sr. Sanjay Patil, que é o 
gerente da fazenda Homa Tapovan. 

Facilitaram a formação os experientes profesores de Terapia Homa, o Dr. Ulrich Berk da 
Alemanha, Karin Heschl da Áustria, Anne Godfrey e Bruce Johnson da Austrália e Abhay e 
Sarvajit Paranjpe da Índia. 

 

 

Foto acima à esquerda: o curso começou com um Vyahruti Homa.                . 
Foto acima à direita: as demonstrações práticas estiveram a cargo de Karin e 
Anne sobre como preparar medicamentos com a ceniza de Agnihotra. Todos os 
participantes desfrutaram da possibilidade de preparar seus próprios 
medicamentos. Eles incluem a preparação do pó com a cinza de Agnihotra, a 
pomada com Ghee e cinza de Agnihotra, a inalação de vapor e as gotas para os 
olhos desenvolvidas pela farmaceuta Monika Koch da Alemanha. 
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❤ EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - TAPOVAN, ÍNDIA cont. 

 

Karin mostrou também alguns 

aspectos dos tratamentos de 

sementes com a Tecnologia Homa e 

os participantes se somaram à 

plantação de algumas sementes de 

hortaliças (ver fotos).  Foi entregue 

a cada participante uma pasta de 

material com todos os aspectos da 

Terapia Homa, incluindo material 

impresso e CDs.                        .  
Os participantes expressaram seu 

reconhecimento ao aprender muitas 

coisas que não sabiam da Terapia 

Homa. 
 

 

 

Foto abaixo: 
Todos os 

participantes 

receberam 

um  

certificado 
ao completar 

o curso.  
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O CANTINHO DA SAÚDE HOMA COM MONIKA 
Farmacêutica Monika Koch, Alemannha  

O QUE NECESSITO PARA ESTAR SAUDÁVEL?      
CINESIOLOGIA  

               Hoje quero lhes contar uma história que aconteceu realmente na 
farmácia:  Uma senhora me falou de sua dor no ombro, que se 
extendia até o pescoço. Ela me contou que já havia tentado de tudo: 
analgésicos, terapia de calor, injeções para a inflamação e que inclusive 
havia recebido tratamento quiroprático. Havia tentado tudo, porém a dor 
sempre voltava.  

 

Ela estava muito desesperada pela dor permanente. Por puro desespero, ela me perguntou 
que mais poderia fazer.                                                       . 
Se você quer saber o que pode ajudar uma pessoa em sua situação atual, isto é muito fácil. 
Qualquer pessoa pode fazer isso com um simples teste da força muscular dos braços (mais 
informação sobre este tema busque “Cinesiologia”). Estique um braço ao lado e peça a um 
amigo para empurrá-lo para baixo. Desta maneira, podemos determinar facilmente a força 
muscular nesse momento. Agora, por exemplo, se pode manter na outra mão um 
medicamento ou uma erva e repetir a prova da força muscular. Se você tem mais poder para 
se opor à pressão para baixo, então a substância que tem nas mãos apoia a vitalidade do seu 
corpo. Se a força muscular continua a mesma, a substância não está melhorando sua saúde.  
E se o músculo do braço fica mais fraco, então a substância que estamos avaliando significa 
uma carga para o corpo.                                                    .  
Com este teste do músculo, o sistema de retroalimentação corporal é utilizado 
para responder diretamente, porque a tensão muscular é uma resposta direta 
do estado funcional do corpo. E é interessante saber que inclusive mantendo 
escrito em um pedaço de papel o nome da substância ou erva é suficiente para 
fazer a prova.  

Desta maneira,  se pode testar primeiro a força 
muscular neutra (sem ter nada na outra mão) e 
depois repetir o mesmo teste com  a cinza de 
Agnihotra. Pode-se ver claramente como a cinza de 
Agnihotra é capaz de apoiar nossa saúde.                  .   
Eu aconselhei à senhora antes mencionada a fazer um teste 
mais, com magnésio (para relaxar possíveis micro-espasmos 
nos vasos sanguíneos), assim como vitaminas do complexo B 
(vitamina B1, B2, B6, B12, para estabilizar os condutos 
transmissores da dor) e os adesivos com ímãs (1000 gauss 
de intensidade de campo para melhorar a circulação do 
sangue).  

 
 

Depois de alguns dias a senhora voltou feliz e me disse que havia experimentado muitas 
substâncias diferentes desta maneira e que havia recebido a cura completa da sua dor 
tomando 300 mg de magnésio durante 5 dias.                                             . 
Este é só um exemplo de como alguém pode verificar facilmente o que é de apoio para sua 
saúde – e se é necessário, inclusive antecipado, antes de comprar e tomar diferentes 
medicamentos, sem saber seu efeito.                                                           . 
E de novo, é muito impressionante ver como a cinza de Agnihotra ajuda a 
força e a saúde do corpo de uma maneira fácil, maravilhosa, orgânica!  

Para mais informação: http://www.homatherapy.de  
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MENSAGENS DO MESTRE SHREE VASANT 

 

Pratique isto hoje.              . 
Onde está a questão de não 
sentir alegria?                .   
Faça Mantra.                         . 
Que somente as palavras 
d’Ele saiam de seus lábios. 
Espere antes de falar como se 
tivesse um filtro entre seus 
pensamentos e sua voz.   . 
Isto filtra seus pensamentos 
e só permite passar aqueles 
de pureza e luz. Assim, 
poderá saber que você é o 
pensamento, a palabra e o 
filtro. É assim que se aprende 
o controle da palavra. 

               Mais meditações, mais silêncio. Incuta a sabedoria através do silêncio. 
Não julgue. 

             O que está ocorrendo é que há uma grande onda de energia que circula 
agora. Os que estão preparados serão levados a esse estado superior. Então, a 
energia pode ser totalmente ativada para este trabalho superior no planeta.  

             Porque você espera estar maltratado, esquecido, não correspondido, então 
trata de se deprimir, preocupar ou se assustar antes do tempo. É como rejeitar 
uma pessoa antes que ela o rejeite. É uma bobagem. Não há nenhuma razão para 
estar deprimido. Simplesmente faça um esforço constante. 

               Você vê um nível e sente parte da energia em outro nível. Porém, há 
muitas coisas mais que não se pode imaginar. A pessoa é mantida nesse estado 
muito inocente, porque o que se faz através dela não é o que se pode entender 
num nível intelectual. Porque você não sabe o que é, porém mesmo assim sente 
respeito por essa energia, ela pode funcionar. Assim, você pode ser utilizado 
mais e mais, como um instrumento. Este é um Momento de Realização.  
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EXTRATOS DAS TRANSMISSÕES DE ÓRION  
(como recibido por Parvati Bizberg, Polônia) 

Sobre Órion e a Sobrevivência 
Planetária 
Sim, sim. Você está em contato com 
nossa galáxia. Devemos comentar que é 
uma surpresa tanto valor que se dá à 
palavra daqueles com muito menos 
conhecimento sobre a situação a repeito 
de Órion. 

Em primeiro lugar, a existência de mitos 
relacionados a Órion é inverossímel, 
uma distante declaração da imaginação, 
que tem a capacidade de causar confusão 
em campo que de outro modo seria claro.  
 
De fato, se alguém se põe a pesquisar a 
constelação de Órion e sua influência na 
arte, na arquitetura e inclusive em 
massas de terra, nesse mesmo planeta, 
através das eras, desde a cultura egipcia, 
até a cultura tibetana, desde então até 
agora, desenterraria uma miríade de 
positivo significado histórico. Não dêm a 
essas divagações bobas de escritores de 
ficção científica uma oportunidade de 
introduzir o medo em suas mentes. 

Acreditem no que vocês experimentam. 
Aos demais, deixem que eles acreditem 
no que desejarem. A VERDADE 
triunfará ao final. Neste caso, a Verdade 
triunfará num futuro muito próximo.  

Nos fazem graça as travessuras de hoje no seu 
planeta. Entendemos a obsessão com o medo de 
extraterrestres como um assunto triste,  
considerando tudo o que os seres interplanetários 
estão fazendo para salvar e guiar cuidadosamente 
seu planeta para a segurança. OM. 

É verdade, ocorrerá que as nações se levantarão 
uma contra a outra. É verdade que massas inteiras 
de terra serão tragadas pelos poderosos mares. Ao 
final, haverá ondas gigantescas, catástrofes e 
agitação. Sim, porém a civilização não terminará.   . 
Sobrevivirá pelos esforços de poucos e não de 
muitos. Levantem-se para serem contatados como 
uns dos poucos , para quem salvar o planeta Terra 
da destruição é uma necessidade urgente. É um 
presente  para toda a humanidade  que este planeta 
será salvo. Nos mantemos totalmente fiéis a este 
fim.  
Somos Órion. 

 

 
www.oriontransmissions.com  

 

Gratos por compartilhar as "Boas Notícias" com este Boletim Homa! 
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