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 NOTA do EDITOR 

A ECONOMIA  

      A economia é um assunto 
em que a maioria das 
pessoas está interessada, 
porque muitos aspectos de 
suas vidas se vêm afetados 
por suas mudanças. Que 
mudanças?.  

A) Os norte-americanos e   . 
europeus (países 
desenvolvidos) se encontram 
numa crise econômica.  
B) Países emergentes (como 
Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul e alguns outros 
países como México e Perú) 
estão crescendo.                . 
Por que estas mudanças nos 
afetam?                           
Porque estamos muito 
interconectados e há muita 
interdependência econômica.  
Alguns especialistas dizem que o 
poder do dinheiro (o dólar) ainda 
tem valor em alguns países em                 
crescimento.                                 
Outras autoridades prevêm um 
colapso da economia.                . 
 Que podemos fazer para 
enfrentar os próximos 
eventos? Algumas pessoas vêm 
estas:  
A) Se você tem dinheiro, 
compre terras agrícolas com 
fontes de água. Selecione um 
lugar onde se possa cultivar 
todo o ano e que esteja muito 
longe das regiões costeiras, 
vulcões e falhas geológicas.  
Recomenda-se que tenham: 
acesso por estrada, eletricidade 
ou, melhor ainda, sua própria 
fonte de energia. 
B) Faça parte de uma 
comunidade auto-sustentável, 
quer dizer, que possa se  

 

 
PODEMOS ABRIR  OS OLHOS? 

sustentar independentemente do que 
ocorra ao seu redor e conte com segurança 
alimentícia e energética. Seus membros 
praticam o trabalho em equipe, o 
compartilhamento, a troca e o intercâmbio 
de serviços. Aqui não há dinheiro 
envolvido.                     .   
C) Não se preocupar, porque tudo vai 
estar bem, já que a crise econômica vai ser 
reparada dando mais dinheiro aos 
banqueiros.   
Outros poderiam pensar que:                 .  
D)  Não há criese econômica e que tudo 
está bem para todos.                         . 
E)  Há recursos suficientes para todos, 
porém a distribuição da riqueza 
simplesmente tem que ser modificada.    . 
F) A comunidade mundial é similar a um 
organismo vivo. Não pode crescer sem 
limites. Em geral há algumas restrições ou 
eventos impostos pela natureza ao redor 
ou pela mesma espécie para assegurar  a 
continuação de sua vida.                               . 
G) Outras teorias.                               .  
Independentemente dessas opções, a 
maioria das pessoas estará de acordo em 
dizer que não há uma economia 
equilibrada e justa para todos. E esta falta 
de controle nas macro  e micro economias 
é um reflexo da falta de controle e das 
impurezas presentes em nossas mentes.   .  
Muitas sociedades. inconsciente- 
mente promovem a prática do 
orgulho, da inveja,    . luxúria, 
avareza, ira (violência), etc.  
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NOTA do EDITOR cont. 

Assim, que sejamos mais despertos.       .  
O Caminho Quíntuplo (Agnihotra, 
Daana, Tapa, Karma, Swadhyaya) 
faciliata encontrar respostas para os 
nossos problemas mais significativos e 
soluções para os desafios ambientais. 
Se já estiver seguindo qualquer um deles, 
parabéns. Se não está, vamos lembrar:             .  
1) Já é hora de abrir os olhos e estar 
vigilante!  

2) Servir ao próximo                         . 
incondicionalmente é igual a ajudar 
a si mesmo e isto é igual ao bem-estar 
para todos a curto e longo prazo.         .  
3) Unindo nossas  mentes, corações e 
mãos, podemos caminhar para a Paz, 
Bem-aventurança e Prosperidade de 
todos. 
OM SHREE OM                               . 
Om Prosperidade Om 

 

HISTÓRIAS DE CURA COM HOMA 

 

Javier Antonio Patiño, Andrea Ramírez 
Mahecha e sua filha Wendy 
Bogotá, Colômbia  

“Esta região era um pouco perigosa, porém já 
não é, acalmaou bastante. Aqui havia muito 
perigo, muitos ataques, muita droga.       
. Antes se ouviam muitas brigas entre os 
jovens da vizinhança, mas agora já não. Agora 
estão recolhendo os jovens e levando-os a um 
centro de reabilitação de drogadictos. Isto não 
acontecia antes. São mudanças que ocorrem 
agora com a Terapia Homa. 

 

Também se observam mudanças nos vizinhos, porque antes havia muita agressividade. 
Antes havia muitas discórdias e muitas disputas, porém agora, com a Terapia 
Homa, se ouvem e dizem “vamos tentar mudar” e têm uma convivência muito 
melhor. Somos os afortunados anfitriões do novo Centro Homa de Bogotá e nos 
reunimos toda quinta na sala comunitária. Todos estão convidados a 
experimentar e participar da Terapia Homa”.  

  

Sra. Natividad Gonzales Barrero 
Centro Médico Homa La Botica de la Abuela  
Armenia, Colômbia  

“Tenho 85 anos. Sofria com uma gastrite há mais ou 
menos 25 anos. Muitas vezes tive que ir ao pronto 
socorro, porque as dores eram terríveis. Não podia 
comer porque tudo me fazia mal.                                      .  
Porém, estes três meses que tenho vindo ao Agnihotra e  
tomado a cinza, estou comendo bem, estou dormindo 
bem,  porque não dormia. Agora posso comer até pedra.       . 
Graças a Deus e à  Terapia Homa estou bem”. 

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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HISTÓRIAS DE CURA COM HOMA 

 
Sra. Rosa Aguirre (primeira à esq.) durante o 

Agnihotra na Botica de la Abuela. 

Sra. Rosa Aguirre 
Centro Médico Homa La Botica de la 
Abuela  
Armenia, Colômbia 

“Tenho 55 anos. Fiquei sabendo da Terapia 
Homa através do meu vizinho. Ele sabia que  
eu estava muito doente de cama há 22 
meses. Tinham que me carregar para cima e 
para baixo, porque eu já não podia fazer nada.  
Tinham que fazer tudo para mim. Não podia 
me vestir sozinha, comer sozinha, estar 
sozinha, porque para mim era uma coisa 
muito difícil. Me baixavam da cama carregada, 
pelas escadas até o carro. 

 

 
Sra. Rosa com seu vizinho. 

Eu estava ficando cada vez mais inválida. Fizeram exames em 
todas as partes, com todo tipo de médico. Tomografias e 
melografias, que eram as mais dolorosas. Fizeram exames em 
mim em Pereira e em Manizales, porém não conseguiam fazer 
nenhum diagnóstico. Simplesmente estava mais debilitada e 
inválida. Perdi 14 kilos.                                                  .  
Então, meu vizinho disse ao meu esposo na semana santa, 
porque não me traziam aqui, ao  Centro Médico Homa la Botica 
de la Abuela. Comecei a vir à Terapia Homa e não podia 
acreditar que comecei a dormir. Isso para mim é uma 
felicidade, porque não dormia. Porém, com a Terapia Homa 

 

comecei a dormir na primeira semana.Então meu esposo, vendo a 
melhora, me traz todos os dias. Eu venho ao Agnihotra e tomo 
a cinza e respiro profundamente a fumaça curativa.                    .  
E a menina, minha neta Nicole, que sempre me acompanha, urinava 
muito na cama. Os médicos disseram que ela tinha a bexiga muito 
pequena e não aguentava muito tempo.  E lhe doíam muito os pés 
também. Porém agora ela está bem, controla mais a urina e 
os pés já não doem.                                                      .  
E eu vou indo muito bem, graças a Deus.  Agora já me visto 
sozinha, já faço comida para meus filhos, já sou capaz de me 
manter de pé sozinha, levantando da cama e estou 
aprendendo a subir para o banheiro.  Utilizo a bengala para ter 
mais equilíbrio na rua, porém em casa já não uso o andador, nem a 
bengala. Desço as escadas segurando no corrimão, sozinha. A garota diz 
que tenho o andador de enfeite. Antes não podia levantar as mãos 

 

por cima dos ombros, agora sim. Antes me doía muito a nuca, agora não. Agora 
tenho muita força de vontade e muito ânimo. Agora posso me pentear e maquiar e já 
tomo banho sozinha.        Tudo isso está acontecendo nos últimos 3 meses com a 
Terapia Homa. Isto é obra do Espírito Santo, que através do meu vizinho me trouxe para 
cá e eu trouxe outras pessoas”.             Foto à direita: Nicole aquecendo suas mãos sobre o fogo 

Homa e levando-as aos joelhos para ajudar sua avó.  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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AGRICULTURA HOMA - A SOLUÇÃO PARA O FUTURO DO PLANETA! 

Dora Inés Betancur Sánchez, Armenia, Quindío, Colômbia 
“MEU JARDIM E HORTA ECOLÓGICA HOMA” 

“Com o desejo de complementar e assumir a 
responsabilidade de uma alimentação 
saudável, diferente da alimentação industrial que 
nos oferecem, decidi fazer da minha casa um jardim 
e uma horta Homa. Aqui convergem sentimentos, 
assistências, fadas e uma  permanente 
presença e manutenção através do fogos 
ayurvédicos Homa.      Com fertilizantes 
orgânicos  unidos às cinzas dos ditos fogos Homa, 
todo mês se rotacionam e circulam plantas de 
diferentes espécies: coentro, salsinha, alecrim, 
menta, alfavaca, orégano, acelga, espinafre,   

rúcula, aloe vera, pimentas, cenoura, beterraba, cebola, variedades de alface, 
cebolinha, repolho, brócoli, rabanete, tomate, gengibre, aspargo, dentre frutas 
como romã, limão, laranjas comuns, toranja, mexirica, figo e abacate, em meio 
a rosas, jasmins, aves do paraíso, açucena, bromélias, antúrios e palmeiras, em 
apenas 200 m2. Claro, somente com Homa é possível!  Os frutos e colheitas são 
admirados e apreciados por amigos, vizinhos e curiosos, além de abastecer o Centro Médico 
Homa La Botica de la Abuela com sua rica e saudável variedade.  Sem deixar de lado o 
gosto e a gastronomia ao consumir ricas e suculentas variedades de ervas, 
saladas, verduras e frutas Homa com seus ricos sabores, cores, odores e 
texturas, estes produtos com sua presença também enriquecem nossa vida 
cotidiana.  

 
 

 
 

 

A Madre Dora pode colher e aproveitar os frutos de 
sua horta durante todo o ano. Estão semeados de 

maneira que se pode colher cosntantemente.    

Fotos: 1) Pimentas de todas as cores para fazer pratos 

picantes.  
2) Dona Dora saboereando figos Homa com super-

tamanho.  

3) figos saindo por todos os ramos da árvore.  

4) As variedades de alface fazem parte da alimentação 
diária – aqui se vê a variedade romana.  

5) O viveiro é muito essencial e importante e tem 

sementes que são provenientes da horta Homa.  
 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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AGRICULTURA HOMA -  A SOLUÇÃO PARA O FUTURO DO PLANETA! 

Dora Inés Betancur Sánchez, Armenia, Quindío, Colômbia 
MEU JARDIM E HORTA ECOLÓGICA HOMA, continuação 

 Cabe anotar que algumas frutas como a 
romã (foto à direita), a laranja entre 
outros, sendo do mesmo tempo e do 
mesmo viveiro, cultivados em outros 
espaços de amigos, sem estar num 
ambiente Homa, não tiveram o mesmo 
resultado. Não tiveram colheita ainda.  
Observação feita por esses mesmos 
amigos. Para mim é uma alegria e um 
projeto anti-stress permanente, cultivando 
sonhos comestíveis. Somos o que comemos 
e comemos o que somos"... O pé de romã é 

um arbusto maravilhoso com suas flores e 
frutas vermelhas. São os favoritos da neta 

 

Maria José. Fotos abaixo: A horta ultrapassou a calçada. Agora os vizinhos admiram 
o que D. Dora faz e ela compartilha generosamente estes presentes Divinos com eles. 

Maria José, a neta de D. Dora, feliz com sua colheita de repolho. Compartilhamos  

 
 

entre 5 pessoas 

a primeira fruta 

de toranja de 

uma árvore de 2 
anos. Matias, o 

neto de D. Dora, 

preparando a 

cinza Homa 
pera as plantas. 

O Sr. Renzo, 

pulverizando 

cada planta com 
a solução de 

cinza de 

Agnihotra. 
 

 

   

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

 A EDUCAÇÃO PROIBIDA- FILME  

Sinopse: 
A escola cumpriu mais de 200 anos de existência e é 
considerada a principal forma de acesso à educação. 
Hoje em dia, a escola e a educação são conceitos 
amplamente discutidos em fóruns acadêmicos, 
políticas públicas, instituições educativas, meios de 
comunicação e espaços da sociedade civil.  

 

Desde sua origem, a instituição escolar tem sido caracterizada por estruturas e práticas que 
hoje se consideram em sua maioria obsoletas e anacrônicas. Dizemos que não acompanham 
as necessidades do Século XXI. Sua principal falência se encontra em um desenho 
que não considera a natureza da aprendizagem, a liberdade de eleição ou a 
importância que têm o amor e os vínculos humanos no desenvolvimento 
individual e coletivo.             . 
Ver um trailer: http://www.youtube.com/watch?v=BPME2GHBe9s  

 

  

REAÇÃO DE AMOR ENTRE ISRAEL E IRÃ POR 
AMEAÇAS DE GUERRA!!!  

Rony, 41 anos de idade, pai, desenhista gráfico, 
professor escolar e israelista pede sua ajuda. Existe a 
possibilidade de que a maioria das guerras 
sejam criadas por interesse? 

http://www.youtube.com/embed/I6sPCSJu31U?rel=0  
 

  

  

Nanotecnologia: Informe de avaliação do Comitê 
científico dos riscos sanitários emergentes e 

recentemente identificados (CCRSERI)  

As nanotecnologias tiram partido das propriedades únicas 
de partículas diminutas que se medem em escala de 
nanometros (milionésimos do milímetro).         .  
São um mercado florescente e na atualidade se empregam 
em múltiplas tecnologias e produtos de consumo.           .  
(Clique aqui para uma lista de tais produtos)   

Porém, os materiais que utilizam nanopartículas podem ter repercuções para a saúde 
humana e o meio ambiente. É necessário, portanto, avaliar os riscos destes novos materiais. 
As tecnologias atuais são adequadas para avaliar ditos riscos?  
Fonte: http://copublications.greenfacts.org/es/nanotecnologias/index.htm  

 

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
http://www.youtube.com/watch?v=BPME2GHBe9s
http://www.youtube.com/embed/I6sPCSJu31U?rel=0
http://www.nanotechproject.org/inventories/consumer/browse/
http://copublications.greenfacts.org/es/nanotecnologias/index.htm
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EVENTOS em ARMENIA, COLÔMBIA 

 

Foto acima: 

compartilhando  
o Agnihotra da 

tarde com 

pessoas  

buscando cura e 
alegria.  

Frente ao fogo 

encontram  

isso e muito 
mais... 

 

Foto à esq.: A cantora e autora Martha Helena Hoyos ensinando 

cantos e ritmos da alma.                                             .  

O Centro Médico Homa La Botica de la Abuela está convidado 
a participar toda semana na TV  Telecafé no programa 
"Expresión de lo Nuestro" com a Sra. Leidy Gutierrez e Yon 
Hernández. Esta é uma boa plataforma para falar e chegar a muita 
gente com a Terapia HOMA e tratamentos complementares 
relacionados ao poder curativo das plantas, receitas para a saúde, 
comida saudável, etc. 

 

(foto  

com o Dr. 
Humberto 

 Lema e o 

 Prof. 
Abel) 

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

 

 

O Centro Médico 
Homa (CMH) La 

"Botica de la 
Abuela"  atrai adultos, 

jovens, idosos e 
crianças de todas as 

classes e níveis socio-
econômicos.        A 

enfermidade, a droga e 
o sofrimento não 

conhecem barreiras, 
porém aqui todos são 

bem-vindos e a família 
se torma maior. 

 

Aos finais de semana 
compartilhamos o 
Agnihotra com a 
família da Madre 
Dora, que vem de 

diferentes partes da 
Colômbia. Muitos deles 

já estão também 
praticando o Agnihotra e 

têm tido experiências 
maravilhosas.      

 (Foto à esq.)  

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

Agnihotra no  
CMH      

"La Botica de la 
Abuela" 

Compartilhando e 
expandindo com 
eles as energias,  

bem-estar, alegria, 
cura, amor e  
muitas coisas  
lindas mais. 

 

 
  

FENIX, Centro de Desintoxição 
Homa 
                 Tem sido uma alegria poder 
visitar os jovens do FENIX e saber 
que todos estão bem e cheios de 
energia Homa, fazendo vários 
trabalhos manuais, com planos para 
criar um novo jardim, etc.     

           Aumentou o número de 
participantes e o Diretor Erikson 
Rivera  segue adiante com a prática 
diária do fogo Agnihotra  e com o 
Triambakam Homa. 

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS no MANANTIAL, CALARCÁ, COLÔMBIA 

 

A Sra. Elsa Leonor Pedraza Marín com a ajuda de suas filhas, colaram flyers 
por todo o bairro, para onde se mudaram recentemente. A acolhida a esse encontro de 
cura foi bem grande. Vieram pessoas com uma multiplicidade de problemas, para escutar o 
Prof. Abel Hernández falando sobre as boas características da Terapia Homa.  Foram 
exibidos vídeos; Aleta explicou em que consiste o Agnihotra e ensinou os Mantras 
correspondentes. A Madre Dora convidou para visitarem o Centro Médico Homa La Botica 
de la Abuela para aprender a fazer o ghee, os remédios caseiros Homa, aprender a se 
alimentar de maneira saudável, etc.                                                   .  
Foto acima - averiguando as enfermidades e sofrimentos e abaixo - AGNIHOTRA  

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS no MANANTIAL, CALARCÁ, COLÔMBIA 

 

Ao ver tanta necessidade de cura no bairro, a Sra. Elsa se comprometeu a 
compartilhar o Agnihotra da manhã e da tarde neste salão comunitário. É uma 
maravilhosa maneira de se integrar à nova comunidade – ajudando e servindo. 
Apesar de ser um bairro pequeno, há várias crianças com necessidades especiais e muitas 
pessoas sofrendo de diversas dores e enfermidades há muitos anos.  

 

Os fogos  
HOMA 

dão 
muita 

esperanç
a a 

pessoas 
que tem 
feito de 

tudo para 
se 

aliviarem 
e agora 
podem 

consegui-
lo.  

 

  

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

 

No Centro 
Médico Homa 

(CMH) "La 
Botica de la 

Abuela"  
diariamente  

chegam pessoas 
novas para se 

unirem à família 
Homa. 

 

 

O Prof. Abel sempre tem que responder muitas perguntas e com todo entusiasmo mostra 
vídeos, ensina a técnica simples de Agnihotra, anima os participantes a compartilharem 
sua história de cura Homa, etc.         A Madre Dora apoia a todos os participantes 
incondicionalmente, criando este espaço sagrado onde a cura pode ocorrer 
com tranquilidade e serenidade. Os pães, a comida e tudo que preparam na 
Botica são carregados com a energia curativa dos fogos Homa.  

 

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

 

No CMH 
"La Botica 

de la 
Abuela" as 

quintas 
são dias 

especiais.   
Cada vez 

mais 
mulheres 
chegam 
para o 

encontro 
do  

 

"Círculo de Cura de Mulheres"  (se um homem chega 
também é bem-vindo) para desfrutar as palestras, as 
danças, a música, o canto, etc. (foto à direita mostra 
Oriana del Mar ensinando um canto folclórico à Mãe 
Terra.  A Madre Dora fica extremamente feliz (na 
atmosfera Homa) por poder abrigar este encontro 
onde a mulher se encontra consigo mesma, é 
escutada, festejada e toma consciência do seu poder 
e força para fazer do mundo um lugar melhor. Todos 
os dias vêm mais pessoas para o Agnihotra e todos nos 
reunimos para presenciar o ato de cura.  Foto abaixo: O 
CMH "La Botica de la Abuela" participa semanal-
mente na TV  Telecafé no Programa 

 

 

 

"Expresión de lo 
Nuestro" 

com   Leidy 
Gutierrez e Yon 

Hernández. Isto é 
um reconhecimento 
ao trabalho que este 

CM Homa vem 
fazendo na 

educação, formação 
e assistência à 

saúde ao promover 
comida e 

pensamentos 
saudáveis. 
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EVENTOS em PEREIRA, RISERALDA, COLÔMBIA 

 

O Sr. 
Libardo 
Antonio 
Orozco e 

sua esposa  
María 

Consuelo de 
Pereira 

organizaram 
um encontro 

Homa para as 
pessoas do 

seu círculo de 
amigos. 

                Eles são  guardiães de sementes (mantêm um banco de sementes, 
intercambiam sementes e as compartilham com muito carinho).  
                O Prof. Abel falou ao grupo dos muitos benefícios que a prática do Agnihotra traz 
em todos os níveis (saúde humana e animal, agricultura, ecologia, etc.). (Fotos esta página na 

casa da Sra. Aloha, que amavelmente abrigou este encontro e foi uma maravilhosa anfitriã.)  

 

 

            Depois do 
Agnihotra do pôr-do-sol, 
os participantes queriam 
também praticar o 
Mantra matutino e assim 
o aprenderam. A Madre 
Dora trouxe vários kits 
de Agnihotra, que 
encontraram seu dono. 
(foto esq.) 
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EVENTOS em GUAYAQUIL, EQUADOR 

 

O Dr. Jaime Montufar nos informou:                                                : 
        "Graças à Divindade e ao Mestre Shree Vasant, o evento Homa do dia 21 de julho correu muito 
bem. Havia mais de trinta pirâmides de Agnihotra e dúzias de participantes. Foram repartidos mil 
panfletos. Nos concentramos nos testemunhos de pacientes e respondemos perguntas. A Terapeuta 
Sonia Hunter, diretora do Centro Homa, dirigiu o fogo e ensinou os Mantras. O evento foi muito 
lindo, cheio de harmonia e alegria. Muitas pessoas mais estão agora interessadas em conhecer mais 
sobre os fogos curativos Homa. Mil agradecimentos por suas orações. Lhes enviamos muito amor de 
Guayaquil.   OM SHRII OM"  

 

 

Foto acima - Dr. Jaime Montufar do CMH "El 
Buen Pastor" dando uma palestra aos participantes  
1ra Foto a la izq. Bel. Jorge López  dando seu 
testemunho junto ao Dr. Montufar. 
2da Foto a la izda. -Bel. Sonia Hunter do Centro 
Homa de Guayaquil ensinando os Mantras. 
Abaixo - Agnihotris de todas as idades  

 

 

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

 

 

Este evento de Cura Homa foi 
organizado pelo Dr. Jaime 
Montufar, a Bel. Sonia Hunter,   el 
Bel. Jorge López e os voluntários 
Homa. Fotos tiradas pelo Dr. Raúl 
Obando. O Dr. Raúl com sua família 
fizeram continuamente o 
Triambakam Homa para 
potencializar o Agnihotra e limpar o 
lugar energeicamente . 

 

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - DISTRITO BELGAUM, KARNATAKA, ÍNDIA 

Visita de acompanhamento à fazenda Homa da família Tejasvi Naik, em Modaga, Distrito 
Belgrano. Abhay Paranjpe (foto abaixo) realizou o Agnihotra na cabana principal do Ponto 
de Ressonância Homa na granja de sericultura, enquanto outro grupo (foto abaixo à dir.) 

o fez do lado de fora com o Sr. Naik Tejasvi (terceiro da direita). 

 
  

 

Seu produto regularmente recebe os melhores preços 
no mercado devido principalmente ao alto percentual 
de seda nos casulos.                                    :  
        A Sra. Asha Naik recebeu recentemente o 
prestigiado prêmio Aspee LM Patel (categoria 
feminina) de 'Fazendeira do Ano’ (ver Boletim 
Homa #71). Ela cria 6900  camadas livres de doença 
(dfl=disease-free layings) e produz  5,5 toneladas de 
casulos de seda ao ano.                                   :   
        Bruce Johnson deu uma palestra sobre a 
Terapia Homa a estudantes e professores na sala de 
conferências da Faculdade de Horticultura da 
Universidade  ‘Kittur Rani Chennamma’ em 

 

Arbhavi, Distrito Belgrano. A Dra. Chava Patil (foto abaixo à esq.) organizou a conferência e 
também ajudou com a tradução. Alguns dos estudantes e membros do pessoal durante a palestra  
(foto abaixo dir.). 

   

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - DISTRITO BELGAUM, 
KARNATAKA, ÍNDIA 

O Sr. Madan Waded (foto abaixo, à esq.) deu um testemunho sobre suas experiências 
desde que foi estabelecido um Ponto de Ressonância  Homa em sua propriedade 
em Shindikurbetta no ano de 2010.  O tempo de colheita do seu cultivo de cúrcuma 
reduziu de 8 para  meses e meio.                                                                  :  
                     A foto abaixo da esq. para a dir.: Prof. Balaji, Abhay Paranjpe, o Decano da 
Faculdade, Dr. SI Hanamashetti, Bruce Johnson, Dra. Chava Patil y 
amigas.       Animamos o Dr. Hanamashetti a iniciar ensaios de Agricultura Orgânica Homa 
na Universidade. 

 
  

Distrito KARWAR, KARNATAKA, ÍNDIA 

           O Dr. P.W. Basarkar leva a cabo a ativação das pirâmides de um Ponto de 
Ressonância Homa na chácara de 4 acres do Sr. Ramkrishna Palekar em Agadi, 
Karwar. (foto abaixo a esq.)                                                                  : 

           Ele é o administrador da empresa ‘Shri Shantadurga Agro&Alimentos’ e também 
presidente da associação ‘Moinhos de arroz do Distrito Karwar’.  O Sr. Ramkrishna 
Palekar realiza Agnihotra na cabana que está parcialmente construída. (foto abaixo à direita.) 

 

 
 

  

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - Distrito KARWAR, KARNATAKA, ÍNDIA 

Bruce Johnson fez a ativação das pirâmides de ressonância na plantação de 16 acres de nozes do 
Sr. Ashok Palekar em Indoor, Distrito Karwar. Ele conta com 10.000 árvores de nozes. Foto- jardim 
de manga ‘Hermanos Palekar’. (da esq. para a dir.: Ashok Palekar, Abhay Paranjpe, MV Patil, 
Bruce Johnson, Ramkrishna Palekar, Dr. PW Basarkar, Sanjay Patil.) 

   

O Sr. Ashok Palekar realiza Agnihotra em sua cabana de  Agnihota que está parcialmente 
construída (foto abaixo esq.). O filho do Sr. Ashok Palekar, Ganesh, realiza Triambakam 

Homa no lugar proposto para a cabana de cura (foto abaixo dir.). 

 
  

 

EVENTOS no distrito DHARWAD, 
KARNATAKA, ÍNDIA  

             Reunião com o Sr. MV Patil, que 
conta com uma Fazenda Homa no povoado 
de Guddadahulikatti, distrito 
Dharwad.     Bruce Johnson ativou as 
pirâmides de ressonância Homa em sua 
fazenda no ano de 2011.  

         O filho do Sr. Patil realiza Agnihotra na 
cabana que está parcialmente construída. 
(foto à esq.) 

 

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - Distrito DHARWAD, 
KARNATAKA, ÍNDIA 

    O Sr. M.V. Patil (foto abaixo) foi um agricultor orgânico por sete anos antes de 
dedicar-se à agricultura orgânica Homa no ano de 2011. Ele produz cana de 
açúcar e fabrica rapadura do seu produto. Também seus frutos de papaya são 
muito famosos devido a sua cor, sabor e tamanho.  A que é mostrada aqui (foto 

abaixo) é a variedade Red Lady, pesa 4,3 kg com uma circunferância de 72 cm. Nenhum de 
seus frutos de papaya tem menos de 3 kg. Ele não colhe todos os frutos, sempre deixa algo 
para os pássaros.  

 
  

EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - TAIWAN 

 
 

Foto acima – a rãzinha se aproximando sem 
medo Foto  dir. -durante o Agnihotra 

         O Sr. Tee-Liang Wong escreveu da 
Malásia: 
      "A Sra. Sew Moy de Singapura está 
visitando Taiwan e compartilhando o  
Agnihotra com o grupo "Art of Living" 
(Arte de Viver) de Taiwan. Uma pequena rã 
veio participar sem ter medo da gente".   
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EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - HEILIGENBERG, ALEMANHA 

 

                       A Família Homa da Fazenda em Heiligenberg informa sobre sua 2 ª 
Reunião Anual de Verão:                                                                     : 
             "Dia 14 de julho tivemos a 2ª reunião anual de verão de Agnihotris. Em 
comparação com o ano pasado, quase dobrou o número de visitantes. Houve 
mais de 180 pessoas  provenientes de diferentes partes da Alemanha, Áustria, 
Suiça e também outros países europeus.                                                         : 
O objetivo principal da reunião foi o intercâmbio de experiências e o 
compartilhamento da pacífica atmosfera Homa. Também foram explicadas 
coisas práticas como: a produção de ghee, das bolachas Homa de esterco de 
gado bovino, Homa na apicultura e o uso das cinzas Homa na agricultura.      : 
Cerca de 80 convidados aprenderam o Vyahruti Homa e a técnica de      : 
Triambakam Homa nesse día. (Foto de cima durante o Agnihotra)      : 
Nessa tarde calorosa, os grupos se sentaram para aprender e praticar os      : 
mantras. (Foto abaixo)  
A energia de ascenção do 

fogo Homa  podia ser 
sentida dentro da 

multidão e um sentimento 
de felicidade foi 

experimentado.       
Foi oferecida uma breve 
introdução aos princi-
piantes de Agnihotra. 

Reuniões informativas 
mais longas ocorreram 
regularmente durante a 

temporada de verão.  

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - HEILIGENBERG, ALEMANHA 

 

        O fogo de Agnihotra da tarde foi 
o ápice e o encerramento de um dia 
maravilhoso. Mais de  70 fogos foram 
acesos. Este ambiente de harmonia 
muito especial encheu o dia e 
acompanhou os visitantes em seu 
caminho para casa. Nos  demos conta 
que estas reuniões são de grande 
valor. "Velhos" Agnihotris, alguns 
deles com mais de 30 anos de fogo – 
puderam compartilhar suas 
experiências e entusiasmo com os   

principiantes.Muitos deles foram motivados neste campo de alta energia sutil para 
começar sua própria prática dos Homas. Todo mundo sentia notavelmente a paz e a 
harmonia". 
  (1ª foto – a fazenda se converteu em um acampamento para dar lugar a todos os 
visitantes.  2ª foto – A prática do Triambakam.   3ª foto - Durante o Agnihotra 
vespertino)         Para obter mais informação: www.homa-hof-heiligenberg.de 
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O CANTINHO da SAÚDE HOMA com MONIKA 

Farmacêutica Monika Koch, Alemannha 

PATÓGENOS  RESISTENTES 

                     Hoje em dia, existem muitos diferentes antibióticos para as muitas 
infecções. Porém, onde está o problema?                                                .  
A princípio, os antibióticos foram desenvolvidos e aprovados só para 
situações potencialmente mortais. Se supunha que na vida uma pessoa raramente 
se encontraria numa situação tão perigosa para que um antibiótico tivesse que ser  

 

 

utilizado.    (anti = contra e bios = vida, o nome já mostra o risco da substância) Porém, hoje 
os antibióticos são usados em muitas situações. Isto não estava previsto: a miúde os 
antibióticos são utilizados para um simples resfriado ou inclusive para uma simples 
tosse, inclusive em crianças e muitas vezes só para prevenção, por exemplo, no dentista 
ou na cirurgia.                                                                 .  
Além disso, há muitas aplicações de antibióticos na agricultura e na criação de gado. Isto contribui à 
existência de uma grande quantidade de cepas de bactérias resistentes ao longo da cadeia alimentar e 
estas bactérias estão se convertendo numa séria ameaça para os seres humanos.                                .  
       Portanto, mais rapidamente se desenvolvem bactérias resistentes que são imunes aos antibióticos 
conhecidos. Assim, novos antibióticos são desenvolvidos e as bactérias desenvolvem mais e mais rápido 
uma resistência a eles. Há termos ainda mais especiais para estes problemas, como o MRSA (Methicillin-
Resistant Staphylococcus Aureus = Staphylococcus Aureus Resistente a Meticilina), e os hospitais 
a miúde têm que explicar este problema aos pacientes. Já têm folhetos preparados para este problema. 
Isto pode causar situações que ameaçam  a vida, nas quais a pessoa não só morre devido a uma "sepsis 
simple", mas também devido a esses patógenos resistentes.  

              Como posso me proteger nesta situação? A prevenção sempre é o mais importante para 
evitar uma infecção com bactérias, virus ou fungos. Também uma boa higiene ajuda muito. Além disso, 
podemos fortalecer muito bem o sistema imunológico, as defesas naturais do nosso corpo com  a prática 
regular de Agnihotra como base para a administração de energia ótima para o corpo. O consumo 
contínuo da cinza de Agnihotra por via oral ajuda a desintoxicar o corpo e portanto reduz possíveis 
cargas ou pesos. Além disso, podemos tomar a espirulina como um provedor de nutrientes vitais.        . 
Quanto mais estável for nossa saúde, menor será a possibilidade de que se colonizem agentes 
patogênicos. 
             Porém, se uma infecção já se desenvolveu, o melhor é intervir o mais rapidamente possível para 
evitar a criação de uma situação pior. Aqui a recomendação é aplicar a prata coloidal com pó de cinza 
de Agnihotra (uma colherinha de cinza de Agnihotra em 500ml de prata coloidal; se necessário reforçar 
com mais cinza de Agnihotra). Tomar 4 vezes ao dia 2 colheradas desta mistura. A solução ótima da prata 
coloidal é de 30ppm (partes por milhão). Em outras palavras, de manhã, no almoço, no jantar e antes de 
deitar tomar duas colheradas desta solução. Especialmente antes de dormir é importante tomar esta 
solução uma vez mais, já que o corpo pode fazer o trabalho mais reparador durante a noite = cura, porque 
então pode trabalhar tranquilo para curar e não tem outras tarefas para cumprir.                                .  
              Para infecções externas, se necessário, se puede colocar uma mistura de prata 
coloidal com a cinza de Agnihotra em pó em forma de compressa sobre a região afetada.   . 
Ou, por exemplo, se há uma infecção nos dedos, também se pode submergí-los nesta mistura e banhá-los 
por um tempo.                                                      .    
             É sempre recomendável ajudar o corpo imediatamente para que uma enfermidade não possa 
progredir. Porque no início, a maioria das infecções podem ser curadas mais rápido. E, logicamente 
também há a felicidade de estar saudável o mais rápido possível.                               .  
(Se não encontrar a prata coloidal, pode-se fazer uma aplicação de íons de prata. Originalmente foram 
feitas (como por exemplo Micropur) para a desinfecção da água. Então, se pode ajustar a dose 
apropriada de tal solução.  É essencial o fato de que  na presença dos íons de prata, os 
patógenos não podem viver; também as bactérias patogênicas resistentes não podem 
seguir existindo. Porém, as bactérias que ajudam sua saúde, por exemplo, nos intestinos, 
não são prejudicadas por terem um metabolismo diferente. Assim, somente os agentes 
patogênicos são afetados).  
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MENSAGENS DO MESTRE SHREE VASANT 

 

             Mantenha as rendas bem 
apertadas para controlar a mente e 
reduzir suas tendências. Do 
contrário, a mente se vai e o corpo 
a segue, e tudo estará perdido.       . 
Mantenha a mente cheia somente 
de pensamentos positivos, Mantra, 
oração, cantos devocionais. Não se 
inquiete. Este é um bom momento 
para curar e ser forte com este 
amor curativo.  

            Você deve adotar o hábito de 
sorrir todo o tempo.Todo o tempo 
sorrindo. Isto tem um bom efeito 
na sua mente, sem mencionar a 
alegria que traz a outras pessoas.    

               Não se apegue ao medo ou 
ao sofriemnto. Deixe-os ir e 
preencha a mente com o Mantra. 
Faça fogos, uma hora de 
Triambakam de manhã, quanto 
mais cedo melhor. 

                A preocupação é como por um freio à vida. Deixe-a ir.       . 
Somente se esforce. Este esforço que você faz sempre se manifestará. 

                  Através da Devoção, você pode ascender mais. Diga 
simplesmente: “Eu quero ser feliz”. Não queremos poderes especiais, 
levitação e estas coisas. Somente queremos ser felizes e ajudar os 
outros a serem felizes. 

                Você está sendo utilizado como um instrumento para ajudar 
os demais. Assim, se há um “condutor” na orquestra, por que se 
preocupar com a próxima composição? Inclusive nas grandes 
orquestras se realizam mudanças. Os membros da orquestra devem 
estar atentos, escutar e seguir as instruções do condutor. Então, eles 
só têm que cuidar de seus instrumentos e mantê-los prontos e em 
perfeita sintonia. Então, não importa qual é a próxima composição, 
eles estão prontos, com instrumento em mãos para criar harmonia, 
todos juntos.  
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EXTRATOS DAS TRANSMISSÕES DE ÓRION  
(como recibido por  Parvati Bizberg, Polônia) 

          Sobre o Fenomenal Fogo Curativo — 
o Agnihotra                          . 
       Agora, ao elemento do FOGO. Estes fogos 
curadores dos quais vocês são tanto praticantes 
como partidários, são o essencial para 
bombardear o inimigo com a Luz!        Na 
realidade, estes fogos são muito mais efetivos do 
que vocês inclusive possam imaginar. Verão, 
quando falamos de um rompimento na cadeia 
de nutrientes, da força vital nutritiva e dos 
elementos da Natureza que estão sendo 
alterados, falamos do mundo tal como o 
conhecemos.                                                       Poré
m, existe um grupo daqueles que realizam estes 
Fogos dos quais falamos, e aquele grupo é 
responsável por continuar o esforço para limpar 
e purificar a atmosfera neste planeta, assim 
como injetar nutrientes no solo, na água e no ar. 
Uma demanda grande  o bastante. Há muitos 
mais de vocês. Haverá ainda muitos 
mais.  
            O que o fogo de Agnihotra faz é 
devolver a harmonia àqueles elementos 
que foram prejudicados, alterados. Em 
realidade promove uma cura dos 
elementos em si, que foram quase 
destruídos. Devido à natureza extremamente 
nutritiva deste potente fogo curativo e o incrível 
poder que emana na Natureza, a cadeia de 
elementos nutritivos numa atmosfera Homa, na 
realidade é curada.                                     
Se a pessoa pudesse filmar o progresso, 
se surpreenderia. Em realidade,  poderia 
ver a ruptura na cadeia, uma separação 
no fluxo de energias por todo o solo, o ar, 
a água. Quando se curam estes 
elementos, se assemelha a uma folha que 
se reforma a si mesma.  Se pudesse ser 
filmado em câmera lenta, seria como uma união 
de peças que de outro modo estariam dispersas 
na terra. 

          Este fogo tem um potencial incrível. 
Continuem bendizendo esta Terra com este 
fenomenal fogo curativo – Agnihotra.  

            Sobre o “Período de Graça” 
Planetário 
        Bem, bem, bem. Outra vez e outra vez e 
outra vez. Nossa amada família do planeta 
Terra – preparem seus corações para receber 
tudo o que está vindo a vocês desde o alto. 
Não há razão alguma para ter nenhum 
tipo de medo.                           .  
             As datas dadas são arbitrárias. 
Com cada oração, cada som sagrado 
pronunciado, cada fogo sagrado aceso, 
cada ato de amabilidade ao outro, este 
planeta se aproxima da Luz.             .  
              É através de todos seus contínuos 
esforços para salvar o planeta Terra, em cada 
nível – meio ambiental, espiritual – que estas 
datas arbitrárias são postergadas e o “Período 
de Graça” do planeta é extendido. Se o 
equilíbrio se inclina para a Luz, este planeta 
pode passar de estar em “cuidados intensivos” 
a “recuperação” e a verdadeira cura global  
pode ocorrer...                                .   
           Cada pessoa neste planeta tem o poder 
de fazer uma mudança nele.                .  
           Ao mudar a vocês mesmos, estão 
mudando o todo. ... As bênçãos,         . 
verdadeiramente abundam. OM.  
 

 
www.oriontransmissions.com  

 

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