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Seus comentários, 
perguntas, sugestões e/ou 
contribuição ao Boletim 
Homa são  
bem-vindos. Escreva para  
Abel Hernández &  
Aleta Macan,  terapiahoma 
@yahoo.com  
Por favor acrescente seu 
endereço. Gratos! 

Boletim traduzido 
 por Tania Garcia 

 

 NOTA do EDITOR 

A VIDA É UM JOGO (Parte II) 

Vamos continuar caminhando e 
fazer mais auto-estudo.               .  
Neste jogo buscamos um tesouro 
(lar = hOMe) que lhe dará a 
felicidade permanente. No 
caminho, você encontrará 
pessoas, objetos e situações que 
provocam altos e baixos no nosso 
nível de felicidade.              .  
À medida que o tempo passa, 
vemos que todos buscam o 
mesmo tesouro e muito, muito 
poucos o encontram. Poderia 
parecer que ele se esconde em 
algum lugar e alguns de nós 
parecemos estar continuamente 
cegos, manipulados ou 
enganados pelas aparências. E 
nosso discernimento é posto à 
prova continuamente.              .    
Como você reage quando alguém 
mente, o insulta, o agride? Como 
você reage quando alguém o 
adula, mima ou atende bem? Por 
trás de cada situação há uma 
lição para aprender ou uma pista 
que indica o caminho.  
Algumas pessoas vão a todas as 
partes metodicamente ou na 
sorte, falando, escutando, 
tocando, para buscar.  
À medida que percorremos o 
caminho da vida, nos damos 
conta de que:                             .  
1) Estamos estancados quando 
não agimos.                  .  
2) Acumulamos pontos, 
recebemos conselhos, 
avançamos quando:            .  
a) Reagimos com Amor 
Incondicional em todas as 
situações. Amamos o próximo 
como a nós mesmos           . 
b) Agimos ou servimos sem 
expectativas  
c) Dizemos a verdade                .  
d) Nos colocamos no lugar dos 
outros  
e) Nos vemos nos outros e  

 

 
Podemos chegar ao “Lar” mais 
rápido de qualquer ponto deste 

jogo. + 

realmente escutamos ao próximo     .   
f) Outros (cantamos com alegria, 
dançamos, oramos, meditamos, 
adoramos ao Senhor)                  .  
3) Perdemos pontos, reduzimos a 
velocidade ou retrocedemos (?) 
quando:  
a) Agimos ou reagimos com ira, 
orgulho, ciúmes, luxúria, inveja, 
cobiça etc.                              .  
b) Julgamos e/ou temos expectativas 
em relação aos outros.                         
.  
c) Fazemos mau uso dos nossos 
talentos, dons ou faculdades        .  
d) Tiramos conclusões precipitadas .  
e) Mentimos, roubamos, ferimos    .  
f) Nos deixamos levar por    . 
preconceitos       g) Etc.      .  
Aliás, você sabe que uma milha é 
igual a 10 Km em pelo menos alguns 
países? Você pode ver a resposta no 
próximo Boletim Homa.             .  
Também o Caminho Quíntuplo 
(YaDaTaKaSwa) nos ajuda a:           .  
1) Ajudar os outros                   .  
2) Ganhar pontos nesse jogo da vida.  
3) Chegar ao Lar um pouco ou 
muito mais fácil                               .   
Enquanto isso, recordemos que 
quando andamos no Caminho 
da Luz, deixamos de competir e 
começamos a cooperar. E 
quando alguém chega à meta 
(hOMe), todos nos 
beneficiamos e comemoramos!  
OM SHRII OM 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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História de Cura com Homa  

 
A Sra. Patricia fazendo Agnihotra 

Patricia de la Espiella 
Weston, Flórida, USA  

"Sofria de uma alergia aos vegetais e frutas. 
Quando comia estes alimentos, minha 
garganta fechava. Isso durou muito anos. 
Inclusive um médico famoso daqui, o Dr. 
Lama, disse ao meu esposo Oscar que o 
melhor que eu poderia fazer era comprar 
um revólver e me matar, porque não havia 
maneira de controlar esta alergia. Então, um 
amigo corretor de imóveis que viu como eu tinha 
os olhos inchados me disse: “Vou levá-la à Terapia 
Homa e ali não terá que simplesmente acreditar. 
Não é uma religião”. E eu fui. Participei do 
Agnihotra, tomei a cinza e me curei por 10 
anos! Por 10 anos não tive nenhum problema! 
Isso foi maravilhoso.                                         .  
Porém, depois voltei a ter alergia. Então conheci o 
Dr. Mario Chávez,  me deu a cinza e disse que 
deveria toma-la por 21 dias. Mas, antes de 
transcorrido esse tempo, fui a uma quitanda onde  

 

estavam cortando umas mangas e comi um pedaço sem me lembrar da alergia.                     .  
Logo me preocupei e esperava ter a reação, porém não aconteceu nada. Voltei a me curar. 
Depois disse que ia ter a prova com uma uva, mas por garantia com um copo de água e um 
com um comprimido ao lado. Comi uma, duas, três uvas e não aconteceu nada. A última 
prova foi uma melancia. E não aconteceu nada. Agora comecei a praticar o Agnihotra 
e como de tudo".                                                                    . 
Toda a família se reúne em volta do Agnihotra no pátio. A Sra. Patricia também 
observou que suas  plantas crescem melhor com água de cinza de Agnihotra. 

 

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

Bruce Johnson 
“Nossas vacas na fazenda Homa Tapovan ”  

"Em Tapovan, temos no momento 9 vacas, 4 touros, 9 bezerros e 7 recém nascidos. Também 
temos 2 bois para trabalhar a terra de cultivo. Nosso gado é nativo da Índia (Desi). Também 
temos vacas “Gir” e raças mistas. Temos gado há vários anos e são 3 gerações. Em Tapovan 
estamos fazendo o Triambakam Homa de 24 horas todos os dias por quase 10 anos e para 
isso usamos ghee puro de leite de vaca. A metade deste ghee provém da nossa própria 
produção.   
Documentamos por um período de 6 meses (de 1º de outubro a 31 de março de 2010) nossa 
produção de ghee. Observamos que a quantidade de gordura do leite é de 42,3 g/l 
em Tapovan, enquanto na região normalmente a média é de 30g/l de leite. Isto 
significa que na atmosfera Homa as vacas produzem mais de 30% de gordura que em outros 
lugares similares.                                                        ..  
Nos povoados da região o gado Gir dá 5 litros de leite por dia, porém em Tapovan 
conseguimos 6 litros de leite da mesma raça.                                                       .  
Nossas vacas são muito saudáveis em comparação com as vacas dos camponeses do 
povoado, que sofrem muito com os carrapatos  e as infecções nas patas na estação fria 
(similar à febre aftosa) o que não tivemos nenhuma vez aqui. Os gastos com veterinário dos 
criadores de gado do povoado é de aproximadamente 1.000 rúpias por vaca ao 
ano, enquanto aqui em Tapovan não passamos de 1.000 rúpias para 3o animais ao 
ano. E isso é só para a assistência ao parto ou tratamento de uma vaca que tenha ingerido 
algum inseto venenoso ao comer as ervas do campo.”                                           ..   
As fotos mostram as vacas felizes em seu estábulo na fazenda Homa Tapovan. Uma 
vaca Desi, uma vaca Gir, os bois que transportam os turistas aos povoados próximos e 

os bezerros recém-nascidos.    
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ECO NOTÍCIAS 

 

O fundo do Golfo do México ainda está coberto de 

petróleo. Estamos muito longe da recuperação.  

De: Jeremy Hance -MONGABAY.COM Publicado no dia 

23 de Fevereiro de 2011 

Samantha Joye da Universidade da Geórgia viu o fundo do Golfo 
do México e não é bonito. Em sua intervenção frente à Associação 
Americana para o Progresso da Ciência, Joye disse que encontrou 
em vários lugares do fundo do Golfo camadas de petróleo com 

uma espessura de cerca de 10 centímetros.                                     .  
Ela fez várias análises químicas para determinar que o petróleo no solo fosse proveniente do poço de 
BP Macondo, que se rompeu no mês de abril passado. Depois de estudar vários lugares 
meticulosamente, Joye disse que o derramamento de petróleo teve um impacto notável. “Os 
organismos que filtram a água enquanto se alimentam, os moluscos invertebrados, os corais, outros 
seres marinhos, todos foram substancialmente afetados e por afetados quero dizer 
literalmente – exterminados (assassinados)”, disse à BBC. Ela tirou fotos e um vídeo dos 
corpos marinhos afogados pelo óleo, tais como caranguejos, corais, estrelas do mar, moluscos de 
concha.  

  

 

A Indústria Brasileira de carne é culpada pelo 

desmatamento do Amazonas.  

De: Merco Press                                        .  
Porém, não é só sapato. Produtos tão diversos como bolsas, 
alimentos pré-cozidos e empresas tão grandes como Tesco, BMW, 
IKEA e Kraft também dependem do couro do Amazonas. 
Praticamente todos os consumidores do mundo ocidental têm um 
subproduto da destruição da Amazônia em seus lares, em alguma 
parte, gostem ou não.                                                                ..  
De fato, estas marcas estão impulsionando a destruição  

mediante a compra de carne de vaca e produtos de couro de fornecedores inescrupulosos 
no Brasil, assinala o informativo do Greenpeace.                                              .  
O informe diz que a indústria pecuária é a principal causa de desmatamento no mundo 
ao arrancar as árvores para dar lugar a ranchos. O governo do Brasil também está impulsionando 
isso ao oferecer milhões de dólares em empréstimos para apoiar a expansão da indústria pecuária. O 
Presidente Lula da Silva se comprometeu a duplicar a participação do seu país no mercado mundial 
de carne até 2018. Este informe contrasta estas inversões com as promessas de Lula de reduzir o 
desmatamento em 72% até a mesma data e estabelecer um fundo internacional para a proteção da 
Amazônia.  

 

  

Kiesha Crowther (A vovozinha) 
Ela vem de um povoado muito pequeno no Colorado e desde a 
infância é capaz de ver  a energia dentro de tudo o que está 
vivo. Ela é capaz, desde uma tenra idade, de falar com os 
animais e escutar o que eles têm a dizer.  
Esta é sua mensagem:  
http://www.youtube.com/watch?v=J4uFG0Vffc8  
http://www.youtube.com/watch?v=bLbEtlsO3PU  
http://www.youtube.com/watch?v=7FzQZPXGNZM   

  

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS em PIURA, PERÚ, AMÉRICA DO SUL  

 

Hospitais 
Estatais em 
Piura, Perú  
As sessões de 
Terapia Homa 

(Agnihotra) 
continuam nos 

principais 
hospitais, sob a 
direção do Prof. 
César González 

e sua esposa 
Gaby Zapata.  

 

 

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EVENTOS em GUAYAQUIL, EQUADOR, AMÉRICA DO SUL 

 

Antes de sair do Equador, visitamos o Centro Médico Homa do Dr. Montúfar.               . 
Geralmente esta clínica é a última oportunidade para muitos pacientes que chegam com 
doenças incuráveis ou muito avançadas. Muitos se curaram por completo e estão muito 
agradecidos ao Dr. Montúfar e sua linda família por haver trazido a Terapia Homa para suas 
vidas.  

 

  

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EVENTOS em GUAYAQUIL, EQUADOR, AMÉRICA DO SUL 

 

Centro Homa de Guayaquil  
As sessões diárias de Agnihotra continuam sob a supervisão da Terapeuta Sonia Hunter, 
suas ajudantes Luzmila, Verónica e outros.  

WEST PALM BEACH, FLORIDA, EE.UU. 

 

O Centro 
nutricional Mayu 
organizou uma 
sessão de Agnihotra 
e convidou o Prof. 
Abel para apresentar 
os últimos casos de 
sucesso e 
testemunhos com a 
Terapia Homa. Foi 
maravilhoso ver 
tantos “velhos” 
amigos de Agnihotra 
depois de muito 
tempo. Testemunhos 
de cura maravilhosos 
foram relatados por 
várias pessoas, o que 
animou os recém-
chegados a iniciarem 
a prática de 
Agnihotra e dar-lhe 
uma oportunidade.   

 

 

  

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS em WEST PALM BEACH, FLORIDA, EE.UU. 

 

A Sra. Aleyda abriu sua casa aos praticantes de Agnihotra que participaram da oficina de 
“Cura Mântrica Homa” proferida pelo Prof. Abel Hernández. Ela foi encerrada com o 
Agnihotra, num ambiente sereno e cheio de luz e amor. Muitos Agnihotris participaram e é 
muito gratificante ver como esse grupo cresce sob o cuidado amoroso do Dr. Mario 
Chávez e sua esposa Yuri. Eles são terapeutas e nutricionistas, que viajam com 
frequência a outras regiões e também ensinam a Terapia Homa. Aquí também nos 
encontramos com alguns Xamãs, líder Apache Joe, guerreiro da Luz (na foto abaixo 

segundo à esq.). Estivemos com ele numa linda cerimônia ancestral.   

 

  

 

http://www.terapiahoma.com/
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SOMAYAG na GOSHALA, MAHESHWAR, ÍNDIA 

 

 

O sacerdote principal, Hari Apte iniciou o Somayag junto ao Sr. Abhay 
Paranjpe. Ele e sua devotada esposa Anjali receberam o Fogo Sagrado. Em 
seguida o passaram a outros até leva-lo ao lugar do Somayag.  

 

 

Cavidades especiais 
para o fogo são 
construídas em cada 
Somayag. Todos 
tiveram a 
oportunidade de 
triturar o Soma 
com água, que logo 
foi entregue ao 
fogo.  Aqui vemos 
Simona e Mateo. O 
Agnihotra vespertino 
encheu a sala do 
Somayag com um 
aroma e calor 
incomparáveis... 

 

 

  

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


  

     BOLETIM HOMA  # 58                                             página 10 

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

SOMAYAG na GOSHALA, MAHESHWAR, ÍNDIA 

 

 

A Missão do 
Caminho Quíntuplo 
da Índia convidou 
também este ano a 
um poderoso 
SOMAYAG, que 
durou cinco dias. Foi 
o quarto de uma série 
de sete Somayags. 
Centenas de pessoas 
assistiram a este Homa 
especial. Eles vieram do 
exterior e de todos os 
cantos da Índia. O 
sacerdote principal foi 
novamente o Sr. Hari 
Apte, que dirigiu o 
Somayag na forma 
védica tradicional.  

Foi gerada uma grande energia de cura e foram eliminadas muitas impurezas.  
As fotos desta página e das seguintes falam por si sós sobre o Somayag. Por favor, 

detenham-se em vê-las. A maioria foi tirada pela linda Simona, da Eslovênia. 

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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SOMAYAG na GOSHALA, MAHESHWAR, ÍNDIA 
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SOMAYAG na GOSHALA, MAHESHWAR, ÍNDIA 

 

 

 

 

 

Fotos da esq. Para a dir. A cidade de Maheshwar às margens do Rio Narmada. A neta 

do sacerdote Hari Apte. Dançando as danças da Paz Universal com Lisa Powers. Rica 
comida da cozinha na Goshala, servido por Ariel, Suwindi, Joshua, Sarvajit, Tom y 

Patricia. O Dr. Ulrich Berk acariciando um bezerrinho.  
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SOMAYAG na GOSHALA, MAHESHWAR, ÍNDIA 

 

Entardecer no Rio Narmada. Hora de nos sintonizarmos com a natureza, conectar com 
nossa mãe terra, deixar de lado nosso dia de trabalho e permitir que nossa alma escape com 
os últimos raios do sol. A beleza da Deusa Narmada é impressionante, seu silêncio 
majestoso e seu fluxo constante são tão profundamente comoventes, com seu som 
reconfortante. Gratidão, Narmada!  

 

 

 

Agnihotris de todos os continentes, raças e crenças participaram do SOMAYAG, 
no qual mais de 1000 Agnihotras foram acesos, contribuindo gloriosamente para o Ciclo da 
Vida. Todos estamos muito agradecidos aos organizadores: Abhay Paranjpe, Sarvajit 
Paranjpe, Karin Heschl, Anne Godfrey, Bruce Johnson, Ulrich Berk e seus 
muitos ajudantes de Tapovan, da Goshala e do exterior. Todo mundo desfrutou 
da presença amorosa da Mãe Kusum.  

  

http://www.terapiahoma.com/
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SOMAYAG na GOSHALA, MAHESHWAR, ÍNDIA 

 

Todo mundo dançou 
alegremente. O 
Somayag foi uma 
bênção para o planeta, 
para todos os 
participantes e gerou 
uma cura que vai 
muito além de nossa 
compreensão... As 
fotos abaixo mostram  
algumas das 
ferramentas utilizadas 
durante o Somayag; 
Agnihotra com a Sra. 
Parvati na pedra de 
Parshuram às 
margens do rio; 
Centenas de 
Agnihotras foram 
realizados em todos os 
cantos da Goshala.    
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SOMAYAG na GOSHALA, MAHESHWAR, ÍNDIA 

 

 

 

(foto 
acima e 
abaixo) 
Agnihotra 
vespertino 
sob a 
“árvore de 
Krishna”.  
(foto ao 
centro) 
Agnihotra 
matutino 
com o 
grupo de 

curadores do Kazaquistão,   convidados pela farmacêutica  Monika Koch. 
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SOMAYAG na GOSHALA, MAHESHWAR, ÍNDIA 

 

No último dia 
do Somayag, 

depois de uma 
festa, os 

instrumentos e 
ferramentas 

foram 
entregues ao 

Rio Narmada e 
a seguir todos 
se banharam 

em suas águas.  
 

 

À noite, as lâmpadas de ghee na folhas de bananeira foram postas sobre o Rio Narmada com 
uma oração de agradecimento.  
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EVENTOS AO REDOR DO MUNDO 
 

Na foto se pode ver a Dra. 
Marveys Hernández da 
Venezuela apresentando o 
Agnihotra em Caracas. Ela 
promove a Terapia Homa através 
da TV e de palestras. Depois de sua 
cura de câncer através da Terapia 
Homa, se converteu em uma súper 
promotora incansável. É uma 
guerreira com a Luz do Agnihotra. 

CARACAS, VENEZUELA 

 

 

MÁLAGA, ESPANHA 

 

A Sra. América Camacho escreve 
da Espanha: 

“Lhes mando uma foto do nosso 
encontro na terça feira no Bar Cafeteria 
“Luau” em Alaurin da Torre em Málaga. 
Gostamos de compartilhar o Agnihotra 
e nos sentimos muito bem. Recebam 
todo o amor de Málaga”.  

 

COLÔMBIA 

Judith e Ceneth Sanabria 
escrevem de Bucaramanga: 

“Fomos convidados pela Sra. 
Carolina Torrado para o 
Agnihotra na fazenda "La Pola". 
Éramos um grupo de 40 pessoas 
e foi maravilhoso. Enviamos Luz, 
Paz e Amor para todos”.  

 

Julián Acosta fez uma 
apresentação Homa na 
"Botica de la Abuela" em 
Armenia.  

Muitas pessoas aprenderam 
Agnihotra através dele e dos 
esforços da Sra. Dora Betancur, a 
proprietária da Botica.  
Agora a “Botica de la Abuela” 
também é um Centro Médico 
Homa que atende sob a direção 
do Dr. Humberto Lema Gómez.  
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O CANTINHO da SAÚDE HOMA com MONIKA 

Farmacêutica  Monika Koch, Alemanha  

O FÍGADO e a VESÍCULA BILIAR  

Em geral não sentimos o fígado e a vesícula biliar. Se sentimos uma dor 
ou pressão do lado direito, abaixo das costelas, isso poderia ser um 
problema com eles. Talvez uma cólica?                                         . 
Sentindo-os ou não, estes órgãos realizam um trabalho muito importante 
para nós. Eles desintoxicam o corpo de vários produtos de eliminação 
metabólica, toxinas ambientais, etc. Porém a ira, a fúria e a raiva também 
afetam o fígado e a digestão. “Como posso tratar meu fígado para que seja 
feliz, faça todo o trabalho e se mantenha saudável?”.  

 

Se quisermos facilitar seu trabalho, devemos deixar de consumir álcool e muitas gorduras. 
Isso reduz a carga do seu trabalho duro.                                               .  
Além disso, podemos apoiar as funções do fígado com infusões de ervas 
amargas como: cardo mariano, alcachofra, dente de leão, raiz de absinto ou 
similares. Preparamos um chá e acrescentamos a cada xícara uma pitada de pó 
de cinza de Agnihotra. Tomar 3 a 4 vezes ao dia.                                  .   
Para ajudar o fígado em nível local, podemos aplicar o unguento de Agnihotra (ghee com 
cinza de Agnihotra transformada em pó) diretamente sobre a pele nessa área. O melhor é 
fazer isso três vezes ao dia. Se estivermos em casa, também podemos aplicar compressas 
quentes no fígado: ferver uns 3 litros de água com duas colheres de cinza de Agnihotra 
transformada em pó durante uns 10 minutos. Em seguida coar usando um filtro de papel ou 
pano. Então, molhamos um pano (toalha, pano de prato, o que tivermos à mão) com esta 
água e aplicamos o mais quente possível sobre a região hepática (nota: cuidado para não 
queimar a pele, porém deve estar tão quente quanto possamos suportar). Cobrir com uma 
toalha seca e deixar assim por uns 15 min. Podemos repetir o mesmo procedimento em 
seguida. Isso pode ser feito várias vezes e na maioria das vezes dá um enorme alívio quando 
sofremos de dor hepática.                                                        .  
Porém, o que fazermos com a frustração, a ira e a raiva em nossas vidas? Simplesmente 
esqueça essas coisas e olhe em direção ao futuro, assim novas possibilidades e soluções 
chegarão para preencher seus dias de alegria. A prática de Agnihotra ao nascer e ao pôr-do-
sol pode nos ajudar tremendamente a ver as coisas com diferentes perspectivas e a resolver 
os problemas. Quer experimentar? Acredite apenas em sua própria experiência! 

 

    

Cardo mariano Alcachofa  
Raíz de diente 

de león 
Ajenjo 

Para maiores informações visite: http://www.homatherapy.de  
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MENSAGENS DO MESTRE SHREE VASANT 

 

     O trabalho de autodesenvolvimento 
é um processo contínuo, porém não é 
todo feito em nível consciente. A ideia 
de “aprender a amar a si mesmo” e 
atender as próprias necessidades é 
muito saudável. Porém, enfatizamos, 
pode-se conseguir muito mais 
aumentando nossa consciência e 
fortalecendo nossa devoção. Através 
do serviço aos demais, por exemplo, a 
pessoa aprende a amar a si mesmo 
como ama o outro. Ou seja, o reverso é 
verdadeiro.  
 
              Se nos enchemos de amor 
verdadeiramente, isso por si só é 
suficiente. Através desse amor 
todos os que entrarem em 
contato conosco sentirão a 
vibração curativa que ele emana. 
Pode imaginar os efeitos positivos 
obtidos se você abandonar o medo, se 
se negar a ceder à ira e mantiver um 
bom estado de ânimo?  Então a 
GRAÇA aumenta. O amor é a energia 
mais poderosa disponível.  

               
            Não diga: “Oh! Aqui não tem amor”. Traga você o amor.  

           Somente através do esforço constante se pode romper este padrão de 
comportamento negativo que causa toda a dor em si e nos outros. Não estamos 
aqui para proporcionar amor e aceitação aos demais? Não é nosso dever? Então, 
onde está a questão de amar ou não amar? Nunca deixe de amar. Nunca negue 
seu amor. Este amor que está em você é o que traz cura aos outros.  

            No começo, a mente é sempre preguiçosa para iniciar uma nova disciplina. 
Ela pode criar muitas desculpas para não fazer nenhum esforço. Por isso, temos 
que treiná-la. Uma coisa é não fazer determinado trabalho se o corpo estiver 
muito cansado. Outra coisa é quando o corpo está preparado, porém a mente não 
está controlada. Temos que controlar a nossa mente.   

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EXTRATOS DAS TRANSMISSÕES DE ÓRION  

Sobre a Unidade e a cura do planeta 
Sim, sim. Um dos sinais da obscuridade é 
quando aqueles que trabalham juntos, 
lentamente começam a separar-se uns dos 
outros, causando divisão, separação e 
desunião. Este é um tempo em que todos 
os Trabalhadores da Luz devem lutar 
absolutamente por melhores relações 
humanas, começando em casa.            .  
Partindo do pressuposto que o ambiente 
de casa também reflete o ambiente 
exterior, devemos tomar precauções 
adicionais para evitar sermos afetados 
pelo mundo exterior. Obviamente, vocês 
não podem vigiar as portas e acessos para 
manter a energia negativa lá fora! Porém, 
o que podem fazer é intensificar a energia 
positiva, incluindo em suas práticas 
diárias o canto, a meditação, os fogos 
sagrados, as orações, a cura através do 
som e movimento e, finalmente, mais 
esforços para se compreenderem e se 
comunicarem de uma maneira positiva, 
mesmo quando surjam problemas.  
Em vez de temerem o mundo externo, à 
medida que ele vai se tornando mais e 
mais sinistro e aterrador, acentuem tudo 
aquilo que atrai a Luz. Enfoquem-se 
naquilo que aumenta sua fé, seguindo-o 
com renovado vigor e intenção de curar.   
O mundo piorará antes de melhorar.     . 
Pensem no mundo como alguém com 
necessidade de curar-se de uma grande 
quantidade de doenças devidas ao ar, à 
água e ao solo impuros, e a uma alma 
descuidada. Então, permitam que sua 
natureza maternal, à qual todos os seres 
humanos têm algum acesso, se levante e 
traga consigo uma onda de compaixão e 
cuidados.   

De modo que o mundo se tornará uma 
criança necessitando de cura, em vez de uma 
entidade maligna que perturba sua paz 
mental. Seus esforços de amar este mundo 
pouco manejável criarão uma nova onda de 
energia que promoverá a cura de dentro para 
fora, em todas as esferas que nos rodeiam.     .  
Sim, soa como um plano nobre, cósmico, 
inclusive impossível. Porém, isso é o que 
vocês têm às mãos para empregar na criação 
de uma mudança num mundo muito 
necessitado dela. Levantem suas vozes e 
cantem! Mesmo em suas próprias vozes há 
energia para curar. Não se vejam como se 
fossem vítimas sem poder fazer nada, nem 
tampouco agressivamente, encontrando 
culpados. Em vez disso, levantem suas vozes 
como UMA SÓ VOZ e observem a mudança 
de energia dentro de seu próprio coração e 
nos corações daqueles com os quais 
compartilha esta mesma intenção. Há poder 
na unidade e poder em unirem-se como UM..  
Considere tudo aquilo que não promove a 
UNIDADE como fora da sintonia com a 
Vontade Mais Elevada. Assim, afiarão seu 
próprio poder de discriminação, sabendo 
intuitivamente o que é “correto” para seu 
coração. 
Além disso, conduzam as crianças para casa. 
Agora é a hora das crianças. OM TAT SAT.  

 
www.oriontransmissions.com  

 

Gratos por compartilhar as “Boas Notícias” através deste Boletim Homa!  
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