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Qualquer pergunta e 
contribuição para o 
Boletim Homa, por 
favor, escrever ao Dr. 
Abel Hernández &  
Aleta 
Macan, 

 Por favor, 
incluir na 
correspondência 
também o lugar, 
distrito país CEP onde 
você vive. Isso nos 
ajuda a ser mais 
eficientes ao 
responder. Muito 
Obrigado!

terapiahoma 
@yahoo.com

 

 NOTA DO EDITOR 

OS VEDAS -  

O Conhecimento Revelado  

Algumas pessoas dizem que a vida é
só, sofrimento. Quando você nasce,
chora. A medida que cresce, você
também tem caídas, Algumas são
físicas, outras emocionais e outras
mentais. Ainda que você consiga
recuperar-se, a maioria das vezes,
você sente dôr. Além de perder seres
queridos e como doi! Quando você
fica velho, pode ficar doente. Isto
também e dôr. A morte é dolorosa
para muitas pessoas, pelo apego que
elas sentem pelos seus corpos. Se,
quando terminamos uma relação,
certamente há dôr. Podemos mudar
esta seqüência de acontecimentos?
Alguns são inevitáveis. Podemos
eliminar a dôr associada a estes
eventos? A resposta é sim, sim, sim.
Através de um treinamento mental
apropriado, nos podemos aprender a
não nós afogarmos nas águas das
emoções. Podemos caminhar sôbre
elas. A resposta está nos Vedas. Que
são Os Vedas? Ao princípio da
Criação, o homen recebeu um
manual para viver em harmonía com
a natureza e consigo mesmo. Este
manual é Os Vedas. O têrmo "Veda"
provem da raíz "Vid", conhecer. A
palavra Veda significa
"Conhecimento". Os Vedas são As
Verdades Eternas Reveladas por
Deus aos grandes Rishis. A palavra
“Rishi” significa “vidente”, de Dris,
ver. O Rishi é o Mantra-Drashta,
vidente de Mantra (pensamiento).
Ele viu a Verdade ou a escutou
(Shruti). Portanto, las Verdades dos
Vedas são Revelações. O Rishi não
inventou Os Vedas. Ele descubriu a
verdade eterna. Os Vedas não são
uma composição de alguma mente
humana. Os Vedas são a
materialização do Conocimiento
Divino. Os livros podem serem
destruidos, porém não o
conhecimento. Este é eterno. A
propósito, se você investiga,
encontrara que a verdade contida
em todas religiões provem dos
Vedas.  

 

 
Mahashree Gajanan Maharaj resucitou os 
Vedas e agora o Agnihotra é acessível a 

todos para viver uma vida feliz.. 

El O discípulo pergunta ao Mestre: Por que 
não consegui a Auto-realização, se medito 
diariamente?O Mestre diz: ”Bom, há muitos 
fatôres relacionados a cada caso em 
particular. Sem duvida, a paciência é 
importante. Perguntemo-nos: Que espécie 
de pensamentos e emoções enchem nossa 
mente e o coração durante o día?(Marque 
um “x”)  
a) dinheiro 
b) sexo  
c) divertimento  
d) comida  
e) poder  
f) fama  
g) trabalho por motivos pessoais  
h) corpo físico (beleza, saude, esportes, 
etc.)i) moda, vaidade (oro, diamantes, 
roupa, etc.)  
j) carro, casa, plantas, animais, pessoas  
k) recordação do passado 
l) fantasias e sonhando desperto 
m) etc. 
Ou, esta voce saturando sua mente e coração 
com pensamentos e emoções que nos ligam 
a:  
a) Deus, Satguru  
b) Jesús, Virgem Maria  
c) Santos  
d) Meditação, Mantras, etc. (Tapa)  
e) Autoestudo (Swadhyaya)  
f) trabalho desinteresado (Karma), Vikarma 
g) Daana 
h) Yagnya (Agnihotra, Homas) 
i)  etc.. 

http://www.terapiahoma.com/
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Continuação da nota do editor:  
Qual e seu primeiro pensamento quando se desperta?  
Qual e seu último pensamento antes de dormir? 
"Somos o que pensamos." Os pensamentos se convertem 
em palavras e atos -> tendencias -> caráter 
(personalidade) -> destino. Nosso Direito de 
Nascimiento e chegar a ser UNO com o Pai, UNO com 
todos.(Quizás nos já somos UNO?) 
Nós temos livre arbitrio e podemos escolher: esgotarnos 
tras as ilusões transitórias ou escutar a MAHASHREE 
GAJANAN MAHARAJ quando nos dá a chave para 
romper o ciclo doloroso de vida e muerte.  
"Yagnya, Daana, Tapa, Karma Swadhyaya nirato 
bhawetEsha ewaji shrutyuktaja Satya dharma 
sanatanaja" (Sapta Shloki Vs.7)  
Sentido: mantem-te absorto com as práticas do 
quíntuplo sendero (Yagnya, Daana, Tapa, Karma e 
Swadhyaya). Esta é a religião eterna que foi dada a 
través dos Vedas. 

 
A pratica de Agnihotra nos ajuda a romper o 

CICLO DE VIDA e MUERTE e nos leva de regresso a 
Fonte.  

SANAÇAO COM OS FOGOS HOMA 

 
 

A Sra. Noma Casmos feliz com seus  
amigos Abel e Ivy.. 

Noma Casmos, 74 anos de idade, em sua 
primera reunião de Agnihotra em 
Albuquerque. Veio com um andador que também 
servia como cadeira de roda ao mesmo tempo. 
Sua mão estava vendada, devido a uma operação 
havía deixado com dor e sem força para segurar 
um copo ou fazer algo com sua mão. Ela estava 
sofrendo de dor em todo seu corpo por mais de 
três anos, porém especialmente nas suas costas e 
braços a causa de um acidente. Ela recibeu o 
poder curativo de 10 pirâmides de fogo Agnihotra 
e levou a cinza de Agnihotra a sua casa. Depois de 
tomar um banho e aplicar a cinza de Agnihotra em 
todo seu corpo, sintia-se tão bem que não queria 
deitar-se. Porém durmiu 10 horas seguidas 
(acostumava levantar-se 2 a 3 vezes por noite). 

Dois días depois na reunião de Agnihotra em 
Santa Fé, Noma Casmos veio dar seu 
testemunho. Estava curada! Deixou sua cadeira 
de roda em casa. Lavantou-se da cadeira sem 
ajuda; já podía caminhar sem ajuda; ela 
levantou-se da cama como uma pessoa normal 
(normalmente precisava meia hora); ela inclusive 
podia cruzar as pernas e ja podia segurar um 
copo de água na mão. A coisa mais importante é 
que a dor desapareceu. Ela está muito feliz e 
agradecida a Dios.  

Para ver o video clip (ingles) de Noma 
Casmos fazer clik: 
www.terapiahoma.com/video/noma_casmos.wmv  

http://www.terapiahoma.com/
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AGRICULTURA HOMA e AS ABELHAS 

 

 
 

Esta colmeia é 
de 

aproximadame
nte 2 pés (60 

cm).  

  
Granja Homa "Tapovan"   Parola, Distrito: Jalgaon, Maharashtra, INDIA 
•As abelhas estarão morrendo em grande escala em todos lugares do mundo. Elas não podem conseguirem 
suficiente alimento para sobreviver.  
• As abelhas são necessárias para manter o balance ecológico do planeta. Inclusive se empregamos todos os 
métodos conhecidos para melhorar os sólos e a agricultura orgánica sustentável, as abelhas continuarão 
morrendo. Isto é uma grande ameaça para a produção agrícola.  
• No sítio Homa de 6 hectáres em Tapovan, há mais de 25 colmeias naturais de abelhas silvestres (ver 
fotos). 
• Nas abelhas, ha certas hormonas inatas que se produzen únicamente na atmosfera Homa. 
• Este tema é desconhecido pela ciencia atual. Estas hormonas ajudam a mejorar os niveis de produção e 
nutrição nas verduras e frutas. 

Efeitos da Supertecnología Homa em Cúrcuma  

 
A planta de cúrcuma chegou a uma altura 

de 5 pés (1.5 metros)   Cúrcuma florecendo Colheita de cúrcuma 
Granja Homa "Tapovan",   Parola, Distrito: Jalgaon, Maharashtra, INDIA 
• Plantamos cúrcuma durante a temporada de monzón do 2006.  
• Cúrcuma não se cultiva em nuestra área normalmente. 
• Cúrcuma e uma espécie para a comida e também uma medicina (antibiótico natural). 
• Plantamos uma pequena seção de um quarto de acre (0.1 ha) entre a choza de Agnihotra e a choza de 
Triambakam. 
• Pulverizamos a colheita com o Homa varias vezes.  
• O Biosol Gloria Homa é uma parte importante da agricultura orgánica Homa. E um fertilizante natural 
muito poderoso, que contém cinza de Agnihotra.  
• Depois de 8 meses, as plantações estavam prontas para colher. 
• Se colho 1.52 toneladas em um quarto de acre (0.1 ha)l equivale a 6.1 toneladas por acre (15.2 toneladas por 
hectárea). 
• A colheita normal com agro - químicos e aproximadamente 4 toneladas por acre. 
• Em uma fazenda Homa não se utiliza agro- químicos sintéticos. 

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

 

O Mistério da Primavera:  
Onde estão todas as abelhas?? 
 
Os científicos e apicultores perguntam por que se reduziu 
repentinamente a população de abelhas.  
ABCNEWS.com 
Por MIGUEL MÁRQUEZ 
1 de Abril de 2007  

E um mistério que causa debate acalorado no mundo da apicultura: Que acontece com as 
abelhas? Por que estão deixando suas colonias e desaparecendo por milhões de um día para outro 
sem advertencia nos Estados Unidos, Canadá e Europa? Na nação há 2.4 milhões de colonias de 
abelhas usadas na agricultura para polinizar tudo (almendras, frutas, plantas que dão flores, etc.). 
Os apicultores calculam que o 25% das colonias (600,000) estão desaparecidas misteriosamente. 
Um informe do Ministério de Agricultura nos EE.UU. diz que 27 estados desde Nueva York até a 
Califórnia estão afetados. O congreso se reuniu com apicultores, científicos e funcionários do 
governo. Os apicultores se queixaram de que o governo não esta respondendo adecuadamente. 
Os funcionários do Ministério de Agricultura dizem que têm mostras das abelhas, porém não têm 
o dinheiro para estudá-las. David Ellingson, um apicultor de Minnesota diz que este ano é 
"catastrófico" e que se necessita dinheiro imediatamente para investigar este mistério. Os 
Apicultores só podem tratarem de adivinhar a causa. Alguns culpam a um inseticida chamado 
Gaucho, porque éste les afeta o sentido de orientação Outros dizem que e causado pela seca ou o 
maior calor neste inverno. Outros apicultores dizem que o assunto é complexo e que alguns 
apicultores principiantes estão cometendo certos erros.Joe Traynor, um vendedor de abelhas no 
Vale Central de Califórnia, que trabalhou com abelhas durante 40 años, diz que os apicultores 
devem ser mais cuidadosos, se querem que suas colonias sobrevivam. "Se não as trata 
oportunamente e não las dá o alimento complementario, não vão ter uma colonia forte", disse. "É 
um trabalho constante. Antes podiamos abandonar as abelhas, por ém atualmente, devemos 
estar com elas, cada 2 ou 3 días, ou a colonia vai sofrer ." Os agricultores de amêndoas em 
Califórnia estão muito preocupados. Eles precisam de un milhão de colonias de abejas para 
polinizar as árvores de amêndoa (30 bilhões de abelhas). Muitas delas se estão transportando por 
caminhão de un lado para outro dentro do país. Paul Wenger da Oficina de Granjas de California 
testificou: "As abelhas são os heróis anónimos da importante industria de amêndoas que 
representam mais de 2.5 mil milhoes de dólares anuais."Wenger acrecentou que além do mel e 
amêndoas, muitas outras coisas estão em perigo. Em California as abelhas polinizan os melões, 
cerejas, abacates, peras de Bartlett, kiwis, maçãs, pepinos, ciruelas, ciruelas sêcas, morangas, 
plantas ornamentais e dezenas de verduras e sementes de flôr. A dôr maior estão sofrendo os 
apicultores. Os outros agricultores todavia não reportam problemas. Os apicultores advertem que 
a diminuição nas colônias de abelhas vai afetar o preço do mel e eventualmente o preço dos 
produtos (alimentos). Albert Einstein, citado no jornal “Der Spiegel” de Alemanha, disse uma vez, 
"Se a abelha desaparecera da superficie do globo, ao homen restaria quatro anos de vida. Não 
mais abelhas, não mais polinização, não mais plantas, não mais animais, não mais homens." 

  
22 de Abril de 2007 Mensagem de ORIÓN sôbre a urgência da apicultura: 
"Em cada granja, fazenda, sitio homa, deve haver abelhas. A arte de criar abelhas é de absoluta 
urgência, tanto aprender como ensinar. Em um ambiente Homa, as abelhas devem ser capazes de 
sobreviver enquanto em todos os outros ambientes, elas desapareceram. Enfermedade não é 
necessariamente o tema aqui. As abelhas estão simplesmente desaparecendo. Por tanto, as 
granjas Homa são a única resposta. Sim, sim! Comprem abelhas e favos e aprendam 
imediatamente todo o que é, necessário para mantê-las, ao estilo Homa. Em efeito, comecem 
com o mínimo de duas, máximo de trê es neste momento. Mais tarde, podem aumentar. Isto é, 
de suma importância para o eco equilibrio do lugar. Todas as outras granjas Homa existentes 
devem considerar isto como um assunto urgente e começar com a criação de abelhas de 
imediato." 

  

http://www.terapiahoma.com/
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USA HOMA TOUR - EVENTOS  

 
14 de Abril, Pinecrest, Miami, FL 
John Papavaritis compartilhando o 
Agnihotra com seus familiares e amigos. 

15 de Abril, El Doral, Miami, FLCurso de 
Sanação Mántrica Homa com a professora 
Gladys Rozenthal. 

19 de Abril, Miami, 
FLEntrevista em vivo em 
programa de TV "Quiéreme 
Descalzi" 

 

20 de Abril, West Palm 
Beach, FL 
MaYu Natural Center 

Depois de fazer o Agnihotra, 
continuamos com o curso de 
Sanação Mantrica Homa e 
todos praticamos o 
Triambakam Homa. O Dr. 
Mario Chavez e sua senhora 
Yuri estão fazendo uma 
grande obra de serviço nesta 
comunidade.  
Tel: 561 - 296 6757 

 

21 de Abril, Miami, FL 

 A través da TV, convidamos 
para uma Sanação Massiva 
sobre a direção de Meche e 
Orlando Polo. Eles continuam 
ensinando 
desinteresadamente o 
Agnihotra. 
 
Tel: 786 - 333 9186 
  

 
22 de Abril, Miami, FL 
Compartilhando Agnihotra com Swami Ram, 
sua familia e amizades no "Centro de 
Aprendizagem Hindú". Um jovem Peruano deu 
seu testimunho de como os fogos Homa ajudam 
as crianças. 

23 de Abril, Coral Gables, FL 
Yvette experimentou rápidamente 
câmbios positivos na sua vida com o 
fogo Agnihotra e agora o comparte 
com sua familia e amigos.  

23 de Abril, Miami, FL 
Compartilhando o Agnihotra 
em vivo com o público de 
"Radio Zero". Os locutores 
também se animaram a 
consumir a Cinza Curadora   

 
 

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


     BOLETIM HOMA  #  13                                            página 6 
www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info

USA HOMA TOUR  - EVENTOS  
  

  

28 de Abril, Albuquerque, NM 
Agnihotra com o Sr. Mohan e a Sra. 
Elli o "Ayurvedic Center" 

29 de Abril, Santa Fe, NM 
A presentação da Terapia Homa dentro de um seminário de Yoga propiciado 
por o Sr. Raman e a Sra. Ivy. Depois da prá atica do Agnihotra escutamos o 
testimunho da Dra. Jessi Merckl com Melanoma. Para ver este video clip 
(ingles) hacer clic: www.terapiahoma.com/video/dr_merckl.wmv  

 
30 de Abril e 1 de Maio, Albuquerque, NM 
Apresentação do Agnihotra e da Terapia Homa na maravilhosa Igreja Mennonite. Isto foi concertado por Maria 
Rathner, Ivy Amar e Estefanía Cohen. Aqui, a Sra. Noma Casmos participou por primeira vez do fogo sarador de 
Agnihotra e este mudou sua vida por completo. Também escutamos o convincente testimunho da Sra. Delia Tamez, 
quem escutou a Voz do Fogo, convidando-la a ser UNA com a Divinidade. 

  
2 de MaioKBAC FM 98.1 Santa Fe,NM  
Entrevista na Radio com o Sr. Alan 
Hutner, quiem agora quer voltar a 
praticar Agnihotra e fazer 
acompanhamento com a T. Homa. 

2 de Maio, Santa Fe, NMApresentação Homa e Cura Massiva com o Agnihotra. 
No Nuevo México agora há muitos mais Agnihotris graças aos esforços de Ivy, 
Maria e Estefanía. Istoé uma benção para todos!  

  

 

3 de Maio, Los Ángeles, CA 
Agnihotra com o Dr. Rathner, o Sr. 
Mikel Scott e o Prof. de Antropología, 
Dr. David Blundell, na Universidad 
UCLA, quem trabalha um projeto de 
integração dos harijans na India. 

4 de Maio, Los Ángeles, CA 
Video Apresentação da Terapia Homa 
e Agnihotra organizado pelo Prof. 
Emigdio Espinoza, Maestro em Feng 
Shui e sua senhora. Isso foi um 
encontro com muitos soldados da luz.

5 de Maio, Los Ángeles, CA 
Video Apresentação de HT e Agnihotra 
na casa do Dr. Barry Rathner com 
familiares e amigos. A Sra. Donna Scott 
chamou a muitas pessoas para este 
evento.   

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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6 de Maio, Los Ángeles, CA 
Agnihotra no Parque Monterey com o Prof. Emigdio Espinoza e muitas pessoas interesadas. Mais de 30 novas 
pirámides se acenderam neste Festival de Amor e Luz. Muitas pessoas estão prontas para estos cambios positivos em 
sua vida. Karli (a izquierda) fez o cartaz de Agnihotra Mantra e sua amiga a ajudou segura-lo para que todos o 
aprenderam. 

 
7 de Maio, Los Ángeles, CA 
A Sra. Esperanza, dona da 'Libreria 
Latina' convidou muita gente ao 
Agnihotra a través de seu programa 
de radio. Ela continuara com as 
reuniões e trenamientos de Agnihotra 
2 veces a semana com a ajuda de 
Barry, Mike e Donna.Esperanza sabe 
que istos é so começo de 'algo 
Grande'.  

8 de Maio, Encinitas, CA 
Patricia Norton organizou a 
Apresentação de T.H. e Agnihotra na 
Igreja 'Seaside'. Inclusive o vigia 
adquiriu seu kit despois de 
experimentar o fogo sarador do 
Agnihotra. Uma vez mais vemos que 
qualquer pessoa pode incorporar 
estos fogos Homa a seu cotidiano e 
receber a ajuda necessaria. 

9 de Maio, San Diego, CA 
Video Apresentação e treinamento de 
Agnihotra na 'Casa do Jardín 
Encantado'. Algumas pessoas aquí tem 
problemas serios de saude. Eles 
adquiriron 2 kits para continuar com a 
pratica de Agnihotra diariamente com 
a ajuda de Patricia. 

  
11 de Mayo, Jackson, MS  
Celebrar o Agnihotra com veteranos 
entregues ao servicio como Blake, 
Franklin, Barbara, Sonita, Cliff, 
Cristina, Alejandra, Patricio e muchos 
outros são uma grande honra. 

Houve um belo testimunho do Sr. 
Demetrius Smith, quem sufria de dor 
severa artrítica nas mãos e 
experimentou alivio instantáneo e 
completo com o Agnihotra massivo. 
Agora ele tem seu kit e esta començar 
a praticar com a ajuda do grupo de 
poio de Jackson. a

12 de Maio, Jackson, MS 
2nda Apresentação da Terapia Homa e 
Agnihotra na Igreja 'Word and 
Worship' (Palabra e Devoção) junto 
com seu Pastor, quem sugiriu 
continuar com este Agnihotra massivo 
pelo menos uma vez ao mês neste 
lugar.  
Patricia William Bullock nos disse que 
durante o Agihotra sintiu que lhe 
tiraram um grande peso de cima que 
gerava stress e sofrimento. Agora, ela 
se sente revitalizada. Agnihotra traz 
muita Esperanza e Luz aos corações e 
lares de quem decide praticá-la. 

Acima: 
Celeste e 
Nikolas estão 
disfrutando o 
encontro de 
Agnihotra em 
Jackson, MS. 

A esquerda: 
Bhakti Singh 
de nove anos 
ensinou os 
Mantras 
Agnihotra com 
sua dôce voz.  

 
  

 

http://www.terapiahoma.com/
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MENSAGENS DO MESTRE SHREE VASANT 

A paciência e uma virtude que deve ser 
ensinada. A paciencia o ajudará muito 

na vida. A paciência modera a 
expectativa e nos dá o espaço e tempo 

necessário para crescer 
espiritualmente. 

Quando a gente conhece ao Sadguru, 
nunca e um encontro casual. E sempre 

uma benção e há sempre um ponto 
decisivo na vida. Todas as vidas, 

passadas e presentes estão frente a 
frente. Ele reajusta suavemente as 

moléculas e células do corpo ao elevar 
sua mão dando bençãos. 

  

Teu trabalho e amar. Por tanto e um 
trabalho simples muito bem 

remunerado. Enquanto mais amas, 
mais graça desce sobre ti. 

  

O 13 de Maio, celebramos o aniversario do Mestre SHREE VASANT e o 17 de Maio o aniversário 
de MAHASHREE GAJANAN MAHARAJ. São um exemplo de AMOR em AÇÃO. 

(Para ler mais sobre a vida e labor de Mahashree, você e pode copiar e/ou entrar na 
siguinte direção:  http://www.paramsadgurushreegajananmaharaj.com/pssgm/biography.htm  ) 

  
Aleta e Abel querem usar esta oportunidade para agradecer a todos os que estão direta ou indiretamente 
ajudando a difundir o Agnihotra nos EE.UU. Sentimo-nos muito afortunados por ter a oportunidade de 

conhecer nossos irmãos maiores Agnihotris, que tem feito uma obra estupenda de serviço impessoal por anos. 
Todo nosso amor e respeito para eles. Obrigado a eles e as bençãos dadas a estes centros Homa, a Graça se 

expande.  

Estaremos em Madison, VA del 15 ao 17 de Maio (Lisa e Rich - teléfono: 540 - 948 4945). 
Em Baltimore do 18 ao 23 Maio (Ann e Tom - telefone: 410 - 922 8747) 

Nova York do 24 al 26 de Maio (Cecibel e Miguel - telefone: 914 - 410 3427) 
Miami do 27 ao 29 de Maio (John - phone: 305 - 238 3308) 

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
http://www.paramsadgurushreegajanan/
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EXTRATOS das TRANSMIÇÕES de ORIÓN 

Paradójicamente, quando as medicinas alopáticas 
perçam sua capacidade para ser efetivas na cura de 
enfermedades, e o mundo enteiro se torne mais 
propenso a enfermedades, o poder da CINZA DE 
AGNIHOTRA para sarar enfermedades aumentará 
dramáticamente! Guardem sua Cinza em cobre, 
vidro, cerâmica e similares…nunca em plástico, 
nunca em metal. Conservem só Cinza de Agnihotra 
pura para fins medicinais. Distribuam-la 
gratuitamente. Recordem que estes días já estão 
chamando as suas portas. O futuro é AHORA. 
Estejam preparados. 
OM. 

8 de Maio, 2007   
 
Sim, sim. Risco de enfermedades, particularmente 
provenientes de fonte de água contaminada. Agora é 
maior que nunca antes. Cidades inteiras receberam o 
conselho de não tomar água e eventualmente, a elas se 
aconselhara não usar a água para banhar-se e lavar. Isto 
tem consequencias extremamente sérias. Como alguém 
que mora na cidade pode criar sua propria fonte de água? 
Em esse momento, a gente sairá apressadamente a viver 
em áreas periféricas, a fim de sobreviver a contaminação 
e as enfermedades decorentes dela. Vocês que são 
considerados ‘Eco Pioneros’ agora, e considerados tontos 
ao trocar o conforto e o estilo de vida da cidade pela vida 
do campo, serão sitiados com solicitudes de ajuda. 
Muitos, em esse momento, não terão as habilidades e a 
conciência para começar a forjar-se uma vida 
autosuficiente em zonas rurais. Eles não virão equipados 
nem bem treinados com uma habilidade para a jardinaria 
ou um conhecimento pratico de agricultura orgânica, 
construcão de casas, ou saber sarar-se com ervas. Porem 
por absoluta necesidade, eles serã ao atraídos para este 
estilo de vida. Criem agora esses lugares, os quais, de ser 
possivel, possam expandirse para proporcionar um 
santuário a aqueles que o necessitem. Alguns virão com 
consciência econômica e meios financieros, porém sem o 
conocimiento eles estarão perdidos. Particularmente os 
benefícios de cura do fogo e da cinza HOMA serão 
incomparáveis em um mundo onde as medicinas 
alopáticas perderam sua eficácia.  

Para ler as Transmições de Orión completas, por favor entre 

em:: www.oriontransmissions.com   

Obrigado por compartir este Boletim. 

Outros web sides sobre a TERAPIA HOMA: 

www.terapiahoma.com 
www.homatherapy.info  

www.agnihotra.org 
www.homatherapie.de  
www.homatherapy.de 

www.tapovan.net 
www.homatherapyindia.com 

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

www.terapiahomabrasil.net 
 

Fazer clicke aqui para ver outros Boletins HOMA e uma versão para imprimi-los 
 

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

