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NOTA DO EDITOR 
 A ALMA PEREGRINA 
Logo Deus diz: “Façamos ao ser humano a
nossa Imagem e Semelhança.” Bíblia, Gênesis
I-26. 
 O Cora diz: “O Alma serena, volta ao Senhor,
alegre e contente frente a Ele”. 
O Bhagavad Gita diz: “O Atman não pode ser
assassinada, cortada, desidratada, molhada,
queimada. O Atman não pode nascer ou
morrer.” B.G. II-20, II-23 
“O Atman (alma) não pode ser compreendida
pela mente.” B.G. II-25 
  
Porém pode ser experimentado.  O que 
significa isto? 
Bom, há muitas experiências que não podem
ser explicadas completamente com palavras,
mesmo assim, são legítimas. Por exemplo, a 
fragrância de uma rosa, a loucura do mel, o
calor de um abraço, a cor azul, o sentir ao
escutar uma música, o calor de um abraço, a
ternura de um olhar, o contato visual com uma
imagem, uma palavra verdadeira, um retrato
etc.  
Mesmo assim, usamos a poesia, o baile, a
pintura, a escultura,as parábolas, as
comparações, as analogias, etc., para transmitir
esses sentimentos. Porém somos totalmente
conscientes de que a transferência de estas
experiências são incompletas na maioria dos
casos. Porém a mente ainda exige uma
explicação. Sendo assim comecemos a 
relatar uma história, quase verdadeira.
Convidamos-lhe a concentrar-se e 
analisar:  
 
Faz muito tempo havia alguém chamado o Sr.
A., quem morava num belo Lar onde ele tinha
tudo o que a gente pode desejar. Porém 
alguém, o Sr. T., o visitou e falou de outra
nação onde ele poderia ter outras experiências
fascinantes. O Sr. A. sem esperar  decidiu ir em 
busca de novas e prazerosas experiências. 
Tomou seu automóvel e seu chofer, o Sr. M. e
partiu. Depois de um tempo o Sr. A. se cansou e
ficou descontente com as supostas experiências
tão excitantes e decidiu regressar. Voltar ao
Lar!  Porém o Sr. M. estava conduzindo para
aonde ele próprio queria independentemente
dos desejos do Sr. A., o Sr. M. parava onde 
cheirava a pizza, ou escutava uma boa canção
ou via uma bela dama etc. O Sr. M. estava tão
distraído com o que via em seu caminho que
esquecia que o Sr. A. era o passageiro no
assento de trás. O Sr. M. estava tão enredado
com o que encontrava no caminho, tão 
preocupado pelo combustível, o motor e a
carroceria do carro etc. que esquecia a presença
do Sr. A.  Na história à seguir, A e o desejo que
ele tinha, de voltar a seu Lar. 

 

Às vezes o Sr. M. olhava alguns sinais 
apontando ao Lar, pero houve muitas 
tentações que o faziam tomar outra rota.  
  
Enquanto, o Sr. D. (o pai de A.) e todos os 
outros  sentiam sua ausência em casa, o Sr. 
D. enviou alguns filhos para buscar al Sr. A. e 
ajudá-lo a encontrar o caminho. Porém o Sr. 
M. estava embriagado, enfadado, cansado ou 
simplesmente ocupado a maior parte do 
tempo que não escutava as instruções dos 
irmãos. 
  
Entretanto, houve um irmão, o Sr. X, quem 
captou a atenção do Sr. M. e disse: “Pare e 
olhe para traz´. Olha o asento traseiro, aí 
está o  Sr. A., escute-o. Seu propósito, Sr. M., 
é trazê-lo à Terra Prometida, ao Lar. Se você 
faz, o que é correto para você, isto o enchera 
 de júbilo. Por isso esqueça dos seus desejos 
momentâneos e tente agradar al Sr. A.” O Sr. 
M. decidiu fazer assim, já que tudo o que ele 
havia feito até aqui, não contribuiu para sua 
felicidade total. Tudo o que ele havia feito só 
trouxe um gramo de felicidade (breve 
duração) em troca de uma tonelada de 
miséria (larga duração).  O Sr. M. decidiu 
que nada cambiaria a rota e por fim 
chegaram ao Lar. Isto o encheu de  gozo ao 
cumprir com seu dever. E agora o Sr. D., o 
Sr. X., o Sr. A. e todos são felizes,pois 
são  Uma Grande  Família. 
  
(continuação página 2) 
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   Nota do Editor continuado: 

Na historia à seguir, os Srs. também podem ser moças 
senhoras e os personagens podem ter os mais diversos 
nomes, porém um pouco de Tapa e Karma trarão mais 
claridade no relato. O Importante é saber: Quem sou eu 
nesta história? Estou no caminho ou em casa? Estou 
perdido? Tenho um mapa? Posso ver os sinais? 
 
Viajemos para dentro com muito fervor, e  logo 
estendamos a mão para servir com o Fogo do Amor. 
  
Podemos celebrar o Natal (o Sagrado 
Nascimento) e o Sublime Retorno ao Lar cada 
dia. Desejamos que teu Ser se encha de Luz, 
Amor, Compreensão e Realização. OM TAT SAT 
 
Aleta e Abel 

  

CIRCULO DE SANAÇAO DE MULHERES COM OS FOGOS HOMA 

Luisa Requena de Arteaga 
Piura, Peru, Sul América.  
Quinta-feira é um dia muito especial porque neste dia 
representamos a todas as mulheres do mundo que se 
encontram buscando um caminho e una ajuda. 
 
Nestas reuniões aprendi a eleger e a pensar 
reflexivamente, a tomar decisões frente às situações, 
problemas que se apresentam. Considero que nosso 
trabalho no grupo de mulheres com os fogos curadores 
Homa tem um impacto significativo não só para as 
mulheres, mas também para todos que nos rodeiam. 
 
Com o fogo de AGNIHOTRA da TERAPIA HOMA  

unimos toda nossa energia, nossa força. Abrimos nossos corações para encher-nos desse Amor Divino que tanto 
necessitamos para curar-nos. Entramos com os fogos Homa em um processo de sarar e assim estamos em contato com o 
poder de Deus. Porque a vida para que tenha sentido necessita do Espíritu e a Terapia Homa nos brinda esta saúde espiritual
que todas as pessoas necessitamos, si desejamos encontrar a felicidade verdadeira.
Com a Terapia Homa que realizo dia a dia em especial as quintas-feiras em que nos reunimos no Círculo de 
Sanação de Mulheres de Piura, consegui equilíbrio e, harmonia. Minha maneira de pensar se clarificou e
meu atuar e sentir está guiado pelo amor em cada situação que se apresenta em minha vida diária. Comecei a 
compreender que a espiritualidade pode conectar minha alma com outras pessoas a um nível muito profundo, especialmente
com minha família aprendia fechar portas a comportamentos negativos, obstáculos a situações que já não nos servem, nem 
nos nutrem. 
A Terapia Homa me permite lograr um cambio interior e me facilita o caminho a essa mudança. 
Desde aqui faço um chamado a todas as Mulheres do Mundo que fazem esta maravilhosa Terapia de Fogos, a unir-se em 
cada povo e em cada cidade, a fim de formar outros Círculos de Sanaçao de Mulheres; Tenho certeza que não se
arrependerão.  
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A TERAPIA HOMA NO MEU JARDIM 

Bernarda 
Guerrero, Cuenca, 
Ecuador  
América do Sul 

 

A partir da segunda e 
terceira semana de 
praticar a Terapia HOMA já 
poso ver os efeitos dessa 
Terapia. Eis aqui algumas 
das reações das plantas no 
meu jardim com a Terapia 
HOMA:  

 
Aqui temos uma Gardênia 
que estava sempre seca e 
também não crecía, porém 
agora com apresenta dos 
Fogos da Terapia HOMA, 
as folhas tem nova 
coloração e toda a planta 
se voltou para cima. 

Lá temos umas Margaridinhas. Tenho-as durante 
alguns anos (mais de cinco anos), porém na 
verdade não consegui que floresçam, apesar de que 
as regava. Agora podemos ver que há muitas flores 
aqui e a planta está alta e vigorosa. Não havia nem 
uma flor aqui, somente a planta verde. Eu tenho 
esta planta há cinco anos. Agora esta com flores e 
botões que abrir-se ao  florescendo. 

Esta planta de Tomatinhos 
ficava somente com as folhas. 
 Agora podemos ver que há 
algumas frutinhas verdes e 
vermelhas e também flores. 
Podemos observar assim um 
importante progresso.   

 
Aqui há uns Lírios, que também tinham 
muitos anos (mais de cinco anos) plantados 
sem lograr que floresçam significativamente, 
isto é quase nada, havia florescido. Agora há 
flores em todo momento e sempre há botões 
em flor esperando o momento certo para 
abrir-se. Isto tudo passa a acontecer, depois 
de praticar a Terapiahoma de cura total. 

A trepadeira LILÀS ou JAZMIM VIOLETA 
que se vê no muro(junto a Tupirosa 
vermelha), estavam ali mas eu não os 
havia visto nunca que estavam plantadas 
ai., porque como esta tudo coberto de 
plantas e nunca havia florescido. Agora sei 
que estão aqui, porque mostram suas 
flores. 

Esta Esparraguina ou Plúmula 
aqui que vêm entre minhas 
mãos, eu a plantei desde faz 
tempo ela não dava sinal de 
vida, tão só não morria, mas 
não racionava bem. Estava 
sempre seca, a pesar de que 
eu a regava. Quando 
começamos a praticar a 
Terapia HOMA, (TH) a planta 
mostrou brotos novos mais 
cheios de vitalidade. Todas as 
folhas verdes estão crescendo 
em direção luz solar, isto é, 
para cima.  

Também pude apreciar significativo progresso nuns morangos que 
deram frutos muito brilhantes, vigorosos e deliciosos. Também em uma 
amoreira, cuja produção de frutas aumentou no decorrer de nove meses 
com a práctica da Terapia Homa.  
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SUPERTECNOLOGÍA HOMA na AGRICULTURA e GADERÍA 

    
Ministerio da Presidencia - INADE 

Projeto Especial Alto Huallaga 

JEFATURA ZONAL LEONCIO PRADO - PADRE ABAD 
 
CERTIFICA: 
QUE DESDE FAZ 7 MESES DENTRO DO ÂMBITO DO ALTO HUALLAGA, SE ESTÁ APLICANDO A 
TÉCNICA DE AGRICULTURA ORGÂNICA E ECOLÓGICA CHAMADA TERAPIA HOMA, NO 
REJUVENECIMENTO DOS CULTIVOS DA REGIAO, CONSEGUINDO REDUZIR EM FORMA 
SUBSTANCIALLA PRESENÇA DOS DIFERENTES AGENTES PATÔGENOS, COM A 
CONSIGUINTE ERRADICAÇAO DE PRAGAS E ENFERMEDADES, INCREMENTÁNDOSE EL 
RENDIMIENTO DAS COLHEITAS, COM FRUTOS SAOS, DE MEJOR COLOR, SABOR, PESO 
TEXTURA, ETC. HAVENDO-SE INTENTADO SAIR DE ESTA SITUACAO DE EMERGÊNCIA 
FITOSANITÁRIA DESDE MUITOS ANOS ATRÁS CON MÉTODOS TALES COMO: CONTROL CULTURAL, 
CONTROL QUÍMICO, CONTROL BIOLÓGICO, CONTROL LEGAL, ETC. SEM LOGRAR NENHUM 
RESULTADO. 
NA ZONA DO ALTO HUALLAGA CONTAMOS A LA FECHA CON 30 MÓDULOS INSTALADOS Y OUTRAS, 
MAS EM INSTALAÇAO DE ÁREAS AGRÍCOLAS QUE SE APLICA TERAPIA HOMA, CADA UMA CON 40 
HAS, FAZENDO UM TOTAL DE ALREDOR DE 1,200 HAS, E TODAS SOB UM SISTEMA INTEGRAL DE 
CULTIVOS PERMANENTES COMO PLÁTANOS, BANANOS, MAMAO, CACAO, CÍTRICOS, ABACATE, 
CAFÉ, CHÁ CARAMBOLA, MANGA ETC., COMBINADAS CON PLANTAS ANUAIS E DE CURTO CICLO 
VEGETATIVO COMO: ARROZ MILHO, SOJA, CACAUHETE, SÉSANO, ETC., COMPLEMENTADA COM A 
ATIVIDADE APICOLA  A CRIAÇAO DE GADO VACUNO. 
DAMOS AMPLAS FACULDADES A DRA. GLORIA GUZMAN MENDEZ NA SUA CALIDADE DE 
ESPECIALISTA E RESPONSAVEL NA TERAPIA AGRÍCOLA HOMA, DENTRO DE NOSSA ÁREA DE 
INFLUENCIA E TEMOS CONSIDERADO DAR-LHES TOTAL APOIO AOS AGRICULTORES QUE VÊM 
LABORANDO APLICANDO TERAPIA HOMA, POR CONTRIBUIR COM SEU TRABALHO A FAVOR DA 
AGRICULTURA, A CONSERVAÇAO DE SOLOS, BOSQUES E PRESERVACIÓN DO MEIO AMBIENTE 
DENTRO DO ÂMBITO DO ALTO HUALLAGA. 
  

TINGO MARIA, 01 DE JUNIO DE 1999
  

MINISTERIO DA PRESIDENCIA – INADE 
  

Ing. José A. Muñoz  Cárdenas 
Projecto Especial Alto Huallaga 
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ECO NOTICIAS  
Os níveis do mar poderían aumentar 

repentinamente 
29 de Nov. del 2006 

por John Henzell  
A Muralha de Gelo de Ross 

 

 
Os cientistas determinaram que a muralha de gelo de Ross na Antártica, poderia derrubar sem advertência, em 
questão de dias, causando um aumento de 16 pies no nível do mar mundial. Se esta lamina de gelo da 
Antarctica ocidental desliza-se dentro do mar, chegaria a um nível catastrófico de mais de 50 pies, que 
destruiria todas as cidades costeras no mundo enteiro. Provas obtidas dos núcleos de gelo Antártica indicam 
que a muralha de gelo de Ross cairá, e que o desastre será repentino, como aconteceu no passado por razoes 
naturais. 
A terra já tem experimentado os eventos de aquecimento anteriormente. Não esta claro quando a muralha 
colapsará, porém o derretimento da muralha de Larsen desintegrou-se em 2002 praticamente sem 
advertência. O derretimento da muralha de Larsen não causuo um aumento nos níveis do mar, porque o gelo 
já estava flutuando. Isto não é o caso na muralha de Ross, já que esta placa de gelo está sobre terra e 
aumentaria mais de 18 milhões de milhas cúbicas de água aos oceanos. 
 O Herald de Nova Zelândia informa que a muralha de gelo de Ross é uma peça de gelo do tamanho da 
França. Uma equipe perforador de gelo de Nova Zelândia descobriu que os núcleos da muralha de gelo contem 
três milhões de anos de historia do clima. Estes revelan que a muralha de gelo de Ross desplomado no 
passado repentinamente.  

Não esquecemos ao ler estas noticias catastróficas que a pratica massiva do fogo de 
Curaçao “Agnihotra” pode reduzir o impacto das mudanças climáticas enormemente.  

Agnihotra é um presente à Humanidade e vem das antigas ciências Védicas da 
Bioenergía, a Medicina, a Agricultura e Engenharia Climática. 

EVENTOS 

 
Lima, Perú, Sul América 
Vídeo Apresentação Homa na "Conferencia 
Internacional de Eco-Aldeais no Século XXI"  na 
Universidade Agrária La Molina (UNALM) 
 Com a Terapia HOMA podemos viver sãos e em 
harmonia com a Natureza, conosco  e com os 
outros.  

Lima, Perú, Sul América 
A Associação Khuyana foi criada por pais com 
meninos autistas, meninos com deficiência de 
atenção, com hiperactividade, etc. Depois de uma 
introdução  acerca dos efeitos da Terapia HOMA, nos 
meninos com estes problemas, encerramos com a 
pratica de Agnihotra. Os pais estavam assombrados 
dos minutos de silencia que houve durante a pratica 
do Agnihotra.  

(Nas duas fotos se pode observar os Círculos de Luz durante o Fogo Agnihotra.) 
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EVENTOS 

 
Um novo lugar para la Terapia HOMA em Lima, Perú, Sul América, é restaurante 
"Rinconcito Vegetariano" do Prof. Humberto Guerrero, na Calle Recavarren # 156, 
Miraflores onde de segunda-feira a sábado se ensina o Agnihotra. 

Dra. Marveys Hernandez Compartindo e reforçando 
a pratica do Agnihotra entre amigas na casa da 

Sra. Cachi Bozo todas as quartas-feiras e domingos 
em Caracas, Venezuela. 

Lembranças desde Áustria onde Sabine 
pratica o Agnihotra com seus filhos e 

amiguinhos.  
(A pratica constante da Terapia HOMA ajuda 

ao Desenvolvimento Integral de nossos 
filhos.) 

 
Estamos praticando o Agnihotra na Clínica de 
Azogues, Cuenca, Ecuador, Sul América.  
 
Temos muitos resultados de Cura com a Terapia HOMA, 
especialmente com pacientes diabéticos. O Senhor, que 
esta sentado em cima a cama é cego e recebe diálise. 
Faz um mês, ele estava muito mal e agora se sente  
melhor.  
Também temos muitos pacientes que se aliviam de 
suas dores artríticas. Isso nos alegra muito!  
Que a Divindade os bendiga, Dr. John Matlander. 

 

No Perú, Sul América 
e em qualquer outra 
parte do mundo Papai 
Noel é sempre bem-
vindo, especialmente 
quando, depois dos 
fogos Homa, também 
traz presentinhos. 
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MENSSAGENS DO  
MESTRE SHREE VASANT 

Treinemos a Mente passo a passo. É como ensinar a um 
menino a caminhar. Não esperamos que um menino 

pequeno possa correr antes de caminhar. Primeiro um 
passo, logo outro. Você tem que tratar a mente como a 
um menino pequeno. Porém, é mais fácil treinar a um 

menino pequeno do que a mente.  

No futuro a comunicação será via VIBRAÇAO DO SOM 
E MANIFESTAÇAO DO PENSAMENTO. 

Se você cuida as pessoas de tal maneira, que as ajuda, 
para que se cuidem a si mesmo, você prestou a elas um 
grande serviço. Porém se você somente as cuida com o 

propósito de que dependem de você, isto é um De-
serviço. 

A personalidade é como um potro selvagem, que 
devemos domar.  

Busque a Divindade em todos os olhos. Mire somente 
isso. Não busque os defeitos nos outros, inclusive 
quando você os vê. Mire além deles. Comece isto 

imediatamente.  

 

O objetivo de todas as práticas espirituais é o mesmo A 
GENTE DEBE ENCONTRAR O MESTRE INTERNO. 

Isto significa encontrar a paz interior. Isto é a 
iluminação, ser um com Deus. Qualquer prática que te 

acerca a Divindade interior deves mantene-la. Em 
Qualquer Sendero espiritual deve haver muita alegria. 
Que não exista juízo, para si mesmo ou para os outros, 

Porém, especialmente, não julgar-se a si mesmo.  
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Extratos das Mensagens de ORION 

Nosso propósito é animar a humanidade para o el 
siguiente nivel e trazer a armonía e a Luz a este 
planeta. 
Esta é a era do conhecimento e da  revelação, 
descobrimento e realização da VERDADE que muito 
foi escondida.   Haverá continúas revelações, que levará a 
que o alarmante encobrimento do 9/11 seja descoberto frente 
as massas. 
 
O temor, é parte do problema que está sendo 
desmascarado. Não sucumba ao medo. É este a principal 
arma da “oposição” para a oposição. 
Esta é a principal ferramenta do Presidente Bush para 
manter ao público americano na escuridão, O MEDO. 
  
Sim, sim. Houve um giro nos eventos que predizemos que 
aconteceria, porém os efeitos alcançáveis se notaram em cada 
área da vida: no meio ambiente, na saúde nos níveis de 
contaminação e na investigação científica. O aquecimento 
global está extinto deste giro de eventos, visto que, o mesmo 
requerirá muito mais para investir no curso dos efeitos 
negativos produzidos pela indústria e a falta de controle 
seguro de emissões de gases. Sem dúvida, no lado bom, 
houve um efeito; um cambio de consciência que muitos 
Trabalhadores da Luz puderam atribuir-se. Nós devemos ter 
em mente que qualquer ação, realizada com fé e intenção de 
curar, tem um profundo efeito na totalidade da espécie 
humana. Por tanto, si há YAGNYAS massivos sendo 
realizados por vários grupos, estes Yagnyas realizados com 
completa intenção de sanar, têm o efeito desses fogos, agora 
amplificado, visto que a evolução planetária está acelerada.  
  
O crédito não é só de um grupo ou nação ou religião ou 
fundação espiritual. O que agora acontece, é o efeito de 
multiples orações Yagnyas sanadores, Mantras, e as 
bendições enviadas por todos estão dando seus frutos. 
Podemos ver o cambio na energia e outras mudanças em 
algumas áreas relacionadas com o meio ambiente. Ainda 
assim, precisamos fazer um grande esforço concentrado.  

fim de vencer a resistência por parte de os 
grandes negócios e companhias químicas 
corrompidas, sendo as mais ofensivas as atuais 
comidas geneticamente modificadas e a 
alarmante manipulação aplicada em cada país 
para opor-se à as leis e forçar acordos com esta 
cadeia do mal. Veremos uma caída definitiva 
dentro da estrutura que sostém este mal. Como 
 dissemos antes, A VERDADE será revelada. 
Tem que ser revelada. Esta é a Era da Verdade. 
Se o homen não fizesse nada em absoluto, igual 
poderia ler ‘o escrito na parede’. É tempo para 
isso. 
  
Rara vez alguém é capaz de evoluir somente 
pela atividade intelectual somente. 
 
EQUILIBRIO. EQUILIBRIO. 
EQUILIBRIO. 
 Físico-Mental-Espiritual. O descanso 
apropriado, uma dieta nutritiva, alimentos 
orgânicos, a meditação, Satsang e o SERVICIO, 
deveriam equilibrar as inverçoes e diversões 
mentais de cada um, como poderia ser o caso. 

 
Para ler as Transmissões 

completas de Orión, por favor, 
entrar em: 

www.oriontransmissions.com  
  

Por favor, comparta este Boletim HOMA com os outros. Obrigado!  




