Tutorial

Como Realizar
Agnihotra
Passo a Passo

A Shree Vasant
Quem difundiu a Terapia Homa por todo o planeta
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Material

Pirâmide

Esterco

Ghee

Arroz






Pirâmide Específica
Esterco seco de vaca (pode ser de vaca, boi, bezerro)
Ghee (Manteiga sem sal clarificada - de leite de vaca)
Arroz Integral (Grãos Inteiros)
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Material
Você vai precisar também:
 Tabela com horários de Nascer e Pôr-do-Sol
 Relógio sincronizado (c/ marcador de segundos)
 Fósforos

Pirâmide

Esterco

Ghee

Arroz
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Preparação
Comece a preparar o fogo com uns 10
minutos de antecedência em relação ao
horário indicado na tabela. Deixe tudo à
mão.
Inicie colocando um pedaço de esterco no fundo da
pirâmide. Vá dispondo outros pedaços em volta,
formando um arranjo como na figura abaixo. O
Agnihotra gera muito calor, portanto a pirâmide deve
estar apoiada sobre um material termo-resistente:
tijolo, pedra, madeira grossa, etc..

Arroz
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Preparação
Unte com ghee os pedaços de esterco. O arranjo deve
ser armado de maneira que fique com boa circulação
de ar e um furo no centro.
Este é um arranjo típico, para gerar uma boa chama. Dependendo do local
(como num automóvel, por exemplo), pode ser necessário construir um arranjo
menor, para uma chama menor, sem prejuízo do resultado medicinal.

Arroz
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Preparação
Unte um pedaço de esterco fino com bastante ghee.
Este pedaço deve caber no vão deixado no centro do
arrajo.

Arroz
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Preparação
Faltando uns 5 minutos para o nascer ou pôr-do-sol,
acenda o pedaço de esterco e insira-o no arranjo.
Importante observar que o tempo de antecipação vai
depender das condições climáticas, espessura do
esterco, etc.
Lentamente todo o esterco pegará fogo.

Isqueiro,
querosene,
líquidos
inflamáveis,
cânfora

NUNCA

Arroz

devem ser
usados para
acender o
fogo de
Agnihotra.
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Preparação



Observações!

 Somente o esterco de vaca deve ser usado como lenha.
 Em nenhuma hipótese jogue ou deixe cair o fósforo queimado no
arranjo.
 Se necessário use uma pinça de cobre para segurar o esterco aceso e
insertá-lo no vão.
 Eventualmente pode ser usado um leque para aumentar a ventilação.
 Nunca sopre com a boca.

Isqueiro,
querosene,
líquidos
inflamáveis,
cânfora

NUNCA

Arroz

devem ser
usados para
acender o
fogo de
Agnihotra.

10



Preparação
Deixe preparado o arroz na quantidade certa para ser
colocado no fogo em duas porções. Aplique um pouco
de ghee sobre os grãos. Cada porção é o equivalente à
quantidade de arroz que podemos segurar com a ponta
dos dedos.
Pode ser usado um pratinho de cobre para esse fim ou qualquer outro
recipiente de argila, louça, madeira ou vidro. Não use nenhum outro metal
exceto o cobre!

Arroz
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Prática
Sempre atento ao horário, quando o fogo já estiver
alto, segure o pratinho contendo o arroz com a mão
esquerda. Se preferir, use a própria palma da mão
esquerda para conter os grãos de arroz untados com
ghee. Com a mão direita, segure uma porção de arroz
e leve-a em dirção ao peito, mantendo-a nessa posição
até o momento exato indicado na tabela.

Arroz
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Prática
No exato momento indicado na tabela, cante o primeiro
mantra (para o nascer ou pôr-do-sol, conforme for o
caso). Leve a mão direita que está com o arroz em
direção ao fogo e logo após a palavra SWAHÁ, lance o
arroz diretamente nas chamas.

Sūryāya swāhā
Sūryāya idaṁ na mama

Este é o primeiro
mantra do nascer do
sol. Para o pôr-do-sol
use o primeiro mantra
do pôr-do-sol.

Arroz
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Prática
Em seguida, cante o segundo mantra. Segure a
segunda porção de arroz com a mão direita junto ao
peito. Do mesmo modo, leve-a em direção ao fogo e
logo após a palavra SWAHÁ, lance o arroz
diretamente nas chamas.

Prajāpataye swāhā

O segundo mantra é
idêntico para o nascer
e o pôr-do-sol.

Prajāpataye idaṁ na mama

Arroz
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Prática
Isto completa o processo de Agnihotra. O Fogo
trabalha por si. Deixe que se extinga naturalmente. Se
desejar, aproveite o micro-clima de cura gerado com
essa prática. Permaneça neste ambiente o máximo de
tempo que puder e quiser. É um ótimo momento para
praticar exercícios respiratórios, meditar ou
simplesmente relaxar...
Não interfira no Fogo
após cantar o Mantra.
Não abane, não
adicione mais ghee,
esterco ou qualquer
outro material.

Arroz
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Mantras
Nascer do Sol
Sūryāya swāhā
Sūryāya idaṁ na mama
Prajāpataye swāhā
Prajāpataye idaṁ na mama

Pôr-do-Sol

Os mantras são
cantados uma única
vez em cada
Agnihotra!

Agnaye swāhā
Agnaye idaṁ na mama
Prajāpataye swāhā
Prajāpataye idaṁ na mama

Arroz
Os mantras são muito simples. Até uma criança
pode aprender. Sua correta pronúncia é
importante. Ouça o áudio para perceber o ritmo e
a entonação. Se desejar, entre em contato com
alguém experiente para receber mais
esclarecimentos!

Veja no final deste manual endereços para
consulta e para baixar os arquivos de áudio com
os mantras!
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Observações
 Garantindo o Efeito medicinal
Agnihotra deve ser realizado seguindo estritamente o
procedimento mencionado, já que se trata de uma
ciência. Como toda ciência, exige máximo rigor para a
obtenção dos resultados.

 Precisão no Horário



O primeiro mantra deve ser cantado EXATAMENTE no
horário indicado na tabela de horário para o nascer ou
o pôr-do-sol. Neste momento o fogo deve estar pleno.
A duração deste evento na natureza é um intervalo
muito curto. Saindo desse curto intervalo (da ordem de
segundos), não há garantia de se obter efeitos de cura
e não pode ser considerado um Agnihotra medicinal.

 Posição Arroz
Ao realizar o Agnihotra é recomendado tirar os
sapatos. A posição do praticante pode ser
sentada no solo com as pernas cruzadas
(posição de Lotus) ou numa cadeira, com a
pirâmide apoiada numa mesa, para os que têm
dificuldade em se sentar no solo ou outro
motivo. A posição da pirâmide pode variar,
desde a altura do umbigo até a do coração.
Veja no final deste manual endereços para
consulta e para cálculo do horário.
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Observações
 Fluxo Energético
O máximo efeito curativo do Agnihotra ocorre devido
ao fenômeno da ressonância. Tudo no universo é
vibração e energia. No horário específico de Agnihotra,
após percorrerem todo o trajeto do sol até o local onde
o fogo está sendo realizado, os raios solares incidem
na pirâmide e rebotam, emanando um fluxo
ascendente. Neste momento ocorre o efeito de
ressonância, envolvendo a vibração do evento neste
específico intervalo de tempo, a vibração inerente dos
materiais envolvidos no processo, a vibração da forma
e a vibração do som dos mantras. O fogo age como
catalizador e propulsor dessas energias que são
arremessadas com força para cima e em espiral a
partir da pirâmide.
O fluxo energético gerado e emanado em um Agnihotra
Arroz
é muito intenso, porém é sutil. Por isso, há a
necessidade de ser rigoroso com os procedimentos
envolvidos, os materiais utilizados, o horário e a
postura pessoal, encarando a prática como um
processo que faz parte de uma ciência. Ou seja, o
praticante de Agnihotra, no fundo é um cientista de
uma ciência muito sofisticada, por lidar com campos
muito complexos e sutis de energia e suas interações.
Veja no final deste manual endereços para
consulta e mais informações!
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Observações
 Restrições
Agnihotra é para todos, independente de raça, crença,
religião, nível sócio-econômico ou cultural-intelectual.
Como toda terapia, porém, há certas situações em que
há algumas restrições.
No Ayurveda, determinadas terapias (cikitsa) têm suas
restrições considerando diversos fatores, alguns dos
quais puramente fisiológicos, outros também
vibracionais.
Por exemplo, não se dá nem se recebe Abhyanga
(massagem com óleo medicado) se há alguns desses
sintomas: muito acúmulo de toxinas no organismo (ama)
e nos processos naturais de eliminação dessas toxinas,
que são: febre alta; gripe ou resfriado forte, com coriza;
períodos menstruais, principalmente nos 3 primeiros
dias; pressão arterial muito alta; feridas abertas, com
hemorragias.

Do mesmo modo, o fogo terapêutico Agnihotra não deve ser
realizado se a pessoa estiver com febre alta ou algum tipo de
sangramento, seja uma hemorragia interna ou externa ou
ferida aberta. Isto vale também para a mulher em seu período
menstrual, considerando que nesses dias de sangramento ela
passa por um intenso processo de limpeza, porém no sentido
oposto ao do Agnihotra (veja o item anterior – Fluxo Energético). O
fluxo energético nesses dias é em espiral para baixo, para a
Terra. O mesmo ocorre no caso de mães que deram à luz
recentemente e ainda estão em seu período de sangramento.

Arroz



Várias culturas antigas consideram isso como
ciência. Nas culturas modernas esse saber foi
abandonado.

Veja no final deste manual endereços para
consulta e para mais informações.
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