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

  

NOTA DO EDITOR 
PEACE  PAZ  FRIEDE  PAIX  PACE  
SHALOM   SHANTI 
Você se lembra a ultima vez que 
escutou alguém dizer: "Descanse em 
paz"? As possibilidades são muitas, 
especialmente num funeral. Para 
muitas pessoas, a vida é uma luta 
continua, mesmo que desejem a paz 
total. Há câmbios naturais que criam 
tensões, porém há muitas situações 
creadas artificialmente que 
multiplicam por mil esta luta. 
Lancemos uma olhada ao redor: 
Guerras em Irak, Gaza, África. 
O terrorismo e os suicídios.  . 
O abuso de crianças e   mulheres.    A  
violência familiar.  . 
O abuso contra a Natureza. 
As catástrofes naturais. 
Pragas, enfermidades, epidemias. 
Crise econômica, desemprego, pobreza, 
etc. 
Isto parece distante de um Mundo 
Pacífico. Parecera que a inveja, o ódio e 
o medo estão fazendo ao homen atuar 
como um animal louco que está 
matando a natureza a isso se soma a 
que Sua Mente está nublada, portanto,  
muitas de suas decisões são 
equivocadas. 
 1) Nossos corpos, mentes e 
corações são partes ou células de 
este HOMEN imenso. 
2) Todas estas partes ou células 
devem interatuar. 
3) Muitos corpos estão 
 infeccionados, enfermos e frágeis.
4) Muitos corações estão cheios de 
ódio,  cólera, etc. 
5) Algumas mentes nubladas, estão 
 guiando outras mentes nubladas. 
(cegos guiando a cegos.) 
6) Inclusive o espaço entre estas 
células está contaminado. 
7) Muitas células (pessoas) de este 
HOMEN estão infectadas por um 
comportamento canceroso. (O 
Câncer cresce, desordenadamente 
e ocupa outros espaços alheios.) 
Porém muitos tratamentos têm sido 
provados. Este HOMEN ainda está em 
"Estado Crítico". 
Mesmo assim, a Ciência Antiga de 
Medicina Ayurveda, aponta una 
solução simples, prática, econômica e 
potente para este paciente. A Medicina 
é   AGNIHOTRA, o Fogo básico de 
Cura da Terapia Homa. Agnihotra pode 
trazer estabilidade, saúde e paz a este 
HOMEN.  

 

 
                                    HOMEN
(*) Normalmente as células sincronizam seus 
esforços para beneficio do Todo. Ainda que haja 
diferentes espécies de células, mesmo assim, se 
apóiam. Elas trabalham em equipe. 
 Agora, podemos eleger: 
A) Cerrar nossos olhos a está imagem e ser parte do 
problema. Esperar a morte para conseguir um pouco de paz 
(talvez?). 
 B) Despertar e ser, uma Parte Ativa da Solução. 
Façamos Agnihotra para Limpar a Atmosfera 
consequentemente, Iluminemos   a   Mente e...... 
Vivamos em Paz! 
 
A seguir: Podemos ver alguma conexão com a história 
seguinte? 
Certa vez havia um Grande Reino com um Rei sábio. O povo 
tinha uma vida simples e uma mente elevada. A maioria 
das pessoas caminha- vam sem sapatos. Elas viviam, em 
sua maioria, placidamente, mesmo assim, algumas delas 
vieram a queixa-se porque machucavam os dedos dos pés, 
cortavam a sola e pisavam espinhos ao caminhar. Então, o 
Rei chamou seus conselheiros. Um sugeriu “cubrir todos os 
caminhos e calçadas, porém isto era meio complicado. 
Outro disse: “Obrigar todos a usar sapatos,”porém parecia 
dogmático. Al final alguém disse o seguinte: “Fabriquemos 
suficientes sapatos para aqueles que necessitam” . O  Rei 
aceitou: “Parece boa Idea”! Assim o pessoal continuo  suas 
plácidas e pacíficas caminhadas sem muitos ou nenhum 
 problemas." 
SOMOS UM. OM TAT SAT. 
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   SANAÇAO COM OS FOGOS HOMA 

Professores cantando Triambakam com as crianças diariamente. Professora Agurto com sua filha Claudia e sua neta 
Lucia  

Pilar Roosevelt Libertad Agurto Plata 
Bernal- Piura, Perú,  América do Sul 
pili_agurto@hotmail.com  
A pratica da Terapia Homa como disciplina permitiu-me experimentar como professora nas praticas de Desenho e Pintura do CEP.
TERESA DE CALCUTA. Esta escola abriga muitas  crianças excepcionais. 
Realizando os fogos de Agnihotra e Triambakam e alternando dito labor com ensinamentos de espiritualidade para os infantes dentro do
horário curricular. Dia a dia, eles progrediam e respondiam não só ao atendimento das aulas, mas também conseguiam aquietar-se, relax ar-
se, deixando-se guiar em direção a um estado de meditação.  Assim, paulatinamente a agressividade em seus jogos e os gritos no 
salão diminuíram, o que deu cabida a uma melhor atenção e rendimento, no decorrer da aula. Os meninos experimentaram 
mudanças positivas em seu comportamento e agora esperam com alegria a prática do Triambakam no oratório da escola. Os professores e os
pais de família agradecem à bênção de conhecer e praticar os fogos.  
Pessoalmente, tenho a Terapia Homa como uma disciplina. Chego a minha vida num momento crucial, pois sofria de severas dores
articulares, mal-estar geral, stress, mau caráter e outros. Depois de sete anos de prática, agora meus males atenuaram ou desapareceram. 
Erradique o mal hábito de fumar cigarros, consegui mudanças em minha dieta e tive de volta a alegria de vivir sorrindo e servir.  
Aprendi e tomei consciência do importante que é nossa respiração, que ademais de purificar nossa mente e nosso corpo, eleva nosso 
espíritu. Sensibiliza a você ao ponto de lograr conhecer a paz interior que todos levamos dentro, causando muita claridade no pensamento e
o contentamento de nosso ser tal qual é. Agora sei que ao praticar os fogos da Terapia Homa. Agora, participo desse 
panorama de esplendor e simplicidade que é a vida, onde o amor flui muito facilmente, que sorrir não é difícil e
qualquer vicissitude que se apresenta passa sim muito esforço. 
Na atualidade junto a minha filha Claudia Eillen e minha netita Lucía Yamile nossa vida transcorre feliz e próspera porque sei que gozo do
amor recíproco e tenho fé no hoje e no porvir, tudo graças a pratica dos fogos da Terapia Homa que, graças a Deus, realizam-se em muitas 
partes do mundo! Um Abraço. Pili. OM SHREE OM 

  

    

 
A Senhora Ysela junto a Irmã Estrela e outras amizades 

praticando o Agnihotra na Capela Humboldt em  São 
Cristobal,Ilha Galapagos, Ecuador, Sul América  

Ysela Cobos Córdova 
Isla San Cristóbal, Pto. Bacarizo Moreno, 
Ilhas Galápagos, Equador, Sul América   
Eu estava doente, há um ou dois meses que fiquei em cama. 
Tinha umas dores horríveis. Eu estava enferma. Estava com umas dores 
terríveis de barriga, devido a quistes que tenho no ovário. Tomava 
pastilhas, mas doía mesmo assim. Quando vim para a Terapia Homa, logo
no 1ºdia, a dor desapareceu. Depois sentia uma dor parecida quando 
corremos e ao dia seguinte a gente amanhece em má condição física.
Comecei então a assistir todos os dias o fogo de Agnihotra.  Logo a segui, me 
desapareceram as dores. Nos primeiros dias! Aos seguintes dias já se
desapareceu todos os sintomas. Agora realmente, não sinto aquela dor. 
Há vários dias não dormia, porém desde o primeiro dia que assisto a 
Terapia Homa, durmo placidamente tranqüila. 
 Tenho 10 dias fazendo a Terapia. Fui alérgica a todas as comidas. Quando 
comia lagosta, mariscos, abacaxi ou melão me fazia mal. Para livrar da 
alergia tinha que tomar medicamentos ou tomar banhos de sol ou entrar ao
mar. Nestes dias não senti nada de alergia. Antes de conhecer a Terapia
Homa, a cada momento me estava coçando.                             
(continuação pagina 3) 
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SANAÇAO COM OS FOGOS HOMA 

Continuação -Testemunho -Sra. Ysela Cobos Córdoba 
Também faz um ano tinha uma tose feia e seca. Um mês se acalmava e no outro voltava a começar. Ultimamente estava tomando alho 
com leite, minha mãe me diz que isso me aliviaria um pouco. Também tome água com yuyo, porém o primeiro dia que vim a Terapia Homa
 a  tosse desapareceu.  A pesar disso seguia sendo incrédula. Porém agora já posso falar tranquilamente. Aqui está minha aluna. Ela pode 
testemunhar o que acontecia nas classes. Quando falava, começava a tossir e isso me preocupava porque pensei que era algo do pulmão,
Pensava ir ao continente para me tratar com médicos. Agora a Terapia Homa afastou de mim todos esses males tares. Agora 
quase não me lembro quantas doenças eu tive.  Não gosto de contar minhas doenças nem falar em publico, porem como sei que esta Terapia
Homa é de Deus, a todos vocês digo que em realidade  isto é algo bom e nos pode ajudar. Estou muito bem e contente. Obrigada a Terapia
Homa.     
  

Terapia Homa e as mudanças na minha vida 

Eng. Fernando Valladares 
Lima, Perú, Sul América 
fer_vall@hotmail.com  
Parte 1 de seu Testemunho sobre os efeitos da Terapia Homa: 

Sou engenheiro Zootecnista. A causa de meus estudos sobre agricultura 
ecológica, me he dedicado totalmente a la enseñanza da misma. Agora que 
conheço a Terapia Homa, estou surpreendido por as coisas boas e positivas que 
encontrei. Conheci a terapia Homa procurando algo para a agricultura, Porém 
agora eu sei que não é só bom para isso, também para a saúde humana. Eu vejo 
que os efeitos psicológicos são muito bons. O primeiro que eu 
experimentei é um relaxamento, muita paz e bastante alegria; tenha 
maior força de voluntade e autocontrole. Pratico o Mantra "OM SHREE" 
durante o Agnihotra. Tem um efeito muito bom, no aspecto  de gerar mais força 
de vontade e autocontrole. É belo, muito belo! Descanso mais profundo e me 
acordo mais cedo. Tenho mais energia para trabalhar. Porém, mesmo eu sendo 
yoga, vejo que estas práticas me ajudaram, e muito. 
Levo seis semanas praticando a Terapia Homa experimentei elevação de meus 
corpos sutis. 

 
Por momentos sinto um amor Universal e acho que é a causa da  Terapia Homa. Quando caminho pela  rua sinto 
um carinho por todas as pessoas que vejo passar. Sinto como uma Felicidade. Isso é o que mais eu gostei da 
Terapia Homa.  
Sou uma Pessoa sensível e posso sentir a vibração sutil. Capto que a atmosfera de meu lar ficou saturada de uma vibração
muito positiva e isso esta atraindo coisas positivas a minha vida neste momento. 
Eu notei que a pratica do Triambakam atrai prosperidade e tem um efeito muito poderoso. É bom augúrio. Isso eu 
notei claramente. Ao menos na minha pessoa. Eu vejo que na manha é muito auspicioso, atrai o que é bom. Eu fico 
assombrado o que me esta acontecendo nestes dias. Com meus cursos de agricultura orgânica, estava um pouco 
decaído, porém desde que comecei  com a Terapia Homa, começaram a chamar-me de maneira nunca vista. Empecei com a 
propaganda na rádio e não me chamavam muito antes, e agora me chamam freqüentemente. Chamaram-me muitas pessoas, 
porém uma chamou-me de longe para uma assessoria importante. Tenho feito contatos importantes. Isso aconteceu
exatamente quando me iniciei  nos fogos Agnihotra.  Para mim é algo muito importante, evidente e concreto. Se que se
manifesta a prosperidade praticando a Terapia Homa. Ontem precisava mais informação sobre a agricultura. Então consegui
informação para meu curso, sobre Agricultura Orgânica de um livro que eu pedi emprestado. Ao lado do sitio onde eu estava
tirando copias xérox, houve uma senhora que perguntou: “Onde há um engenheiro agrônomo? Meu esposo já esta velho,
meus filhos não estudaram nada de agronomia, eu estou velha, meu esposo quer obsequiá-los a uma pessoa, já que não sei 
que fazer com estes livros. Meu esposo me diz que procure a alguém para obsequiá-lo.” Eu digo, sou agrônomo e fizemos o 
contato, falta concretizá-lo. Porém isso me chamou a atenção, nunca me havia acontecido na vida, eu fiquei assombrado! 
Meu amigo, Alberto, comenta-me, que com a pratica da Terapia Homa, começaram a acontecem coisas assombrosos. E é
certo, porque com uma pessoa éramos praticamente inimigos, agora nos cumprimentamos, depois de não sei quantos anos. 
Isso me deixa assombrado e deve-se a Terapia Homa, sem dúvida.  
 Tenho pouco tempo praticando a Terapia Homa, porém, eu posso ver que é muito positiva sua influencia
na minha vida. Vou incorporar a Terapia Homa em minhas práticas como parte do curso, até onde aprendi, já que ainda 
me falta capacitar-me, porém agora vou começar ensinando o Agnihotra e as aplicações que estou dando as cinzas ao
misturá-las com as preparações. Eu gosto da investigação e estou fazendo alguns descobrimentos com a cinza do Agnihotra, 
porém sei que no futuro vai ser muito mais. Penso misturar-los com estratos de plantas. De esta forma desejo encontrar 
coisas muito boas para a agricultura e poder brindá-lo à sociedade em geral e aqueles amantes de agricultura orgânica. 
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 AGRICULTURA HOMA 
Informe da Eng. Irma Jiménez, SENASA (Serviço Nacional de Saúde Agrária), 

Piura, Peru, Sul América 

O campo Homa com Feijão Caupi no fundo "El Aromo" 

 
Tec. Homa Lídia Ato, Eng. Irma Jiménez e proprietário  

do "Aromo" Sr. Klaus Mucke. 

 
Boas colheitas com o Método Agrícola 

Homa em TUDOS OS CULTIVOS. 

Temos um Programa Nacional de Controle de Pragas no qual levo as 
evaluaçoes. Sou uma pessoa professional e neutral porém agora estou vendo os 
resultados da Terapia Homa.  Em aquele tempo quando comecei fazer estas 
evaluaçoes as fiz com um critério científico.  
Trata-se do Fundo "Aromo" no Vale do Alto Piura. Iniciamos as avaliações no 
cultivo do feijão Caupi e aconteceram resultados surpreendentes. Observo-se 
no Fundo "Aromo" que havia verdadeiramente Praga, com uma porcentagem 
mínima, chamada o "Oidium", que empeço a atacar ao feijão Caupi. Porém 
também se desenvolveu um biocontrole ao 100%. O Cilobora que é um 
Coccinelídeo que se alimenta de micelo de fungo Oidium, o que me 
surpreendeu verdadeiramente. No "Aromo" só com Terapia Homa houve 
uma produção de 4000 mil kg/ hect. aproximadamente.  
Naquela época também em a zona de Chauchape se estavam levando a término 
cultivos simultâneos com feijão Caupí, perém aqui se fez avaliações 
consecutivas. 
 Comecei a fazer comparações:  
 Chauchape tinha 100 hect. de feijão Caupí e sob as mesmas condições 
climáticas estava-se desenvolvendo este cultivo. Também atacou o Oidium em 
Chauchape. Estes senhores trabalhavam com uma empresa agrícola e tiveram 
ataque de Oidium. Por problemas econômicos suspenderam as aplicações 
químicas já que eles tudo o realizaram com fertilizantes químicos. Tiveram 
ZERO produção.  
 Eu fazia observações tanto no Chauchape como no "Aromo" e esta é minha 
experiência.   

O Eng. Godofredo García Pérez de Piura, Perú, Sul 
América,  nos deixo chegar esta carta: 
Fecha: Quarta-Feira, 11 de Janeiro de 2007 
 
Dr. Abel Hernández: 
Continuamos avançando com a Terapia Homa no 
fundo (granja de 40 hect.) com bons resultados. A 
manga Kente floresceu tarde, contudo floresceu e isto 
provocou que a colheita venha atrasada, porém com 
muita boa projeção.  
Os fundos (fincas) vizinhos floresceram muito pouco 
ou na maioria dos casos não o fizeram.  
Muito abrigado por tudo.  
Eng. Godofredo García Pérez 

Eng. Godofredo García Pérez em sua finca Homa frente a 
cabana de Agnihotra 

Ver mais testemunhos da Agricultura HOMA em 
http://www.terapiahoma.com/agricultura/index.htm  
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NAIROBI (Reuters) – A mudança de clima descontrolada 
poderia levar a extinção ao 72 % das espécies de aves do 
mundo; porém temos uma oportunidade de limitar as perdas, diz 
num informe a agrupação de proteção do meio ambiente WWF o dia 
terça-feira. 
O informe também diz “Na Bahía de Hudson ao norte de Canadá,  
mosquitos estão saindo do cascarão e chegaram aos números 
máximos prematuramente em primavera, pero as aves marinas não 
haviam ajustado seu comportamento reprodutivo ali”. 

ECO NOTICIAS E MAIS 

WASHINGTON (Reuters) 
As estadísticas do número de mortos em Darfur mudam de 
70,000 a quasi 400,000, calculado por o grupo da Coalizão para 
Justiça Internacional durante um período de 26 meses. Os Estados 
Unidos tem chamado esta tragédia pelo único nome que reflete seu 
significado, o único nome que merece ser chamado: "Genocídio", 
diz Rice num discurso para a Sociedade de África. 
Khartum (Reuters) – O Governo de Suán e rebeldes de Darfur 
aceitaram fazer um alto ao fogo de 60 dias e uma cima de paz 
patrocinada pela União Africana e as Nações Unidas como os passos 
para parar a violência em Sudão Ocidental, diz um funcionário 
Americano na Quarta-Feira.  
Os expertos calculam que 200,000 pessoas foram assassinadas 
e 2.5 milhões destituidas de seus lares principalmente por 
rebeldes não-árabes que tomaram as armas a começos de 2003 
acusando ao Governo de negligencia. O Exército de a Uniao Africana 
não foi capaz de conter a violência porém Sudão rechaça A 
Resolução do Concelho de Seguridade da ONU que autoriza que 
22,500 soldados encarregados do mantimento da paz da ONU, 
estejam na zona. 

  

Não esqueçamos ao ler estas noticias catastróficas que podemos enviar Luz e Amor as 
regiões em guerra, durante o Agnihotra e nossas meditações e orações. 

Agnihotra é um presente para a humanidade e vem das antigas ciências Védicas da 
bioenergia, a Medicina, a Agricultura e Engenharia Climática. 

   Carregada com energias curadoras do Fogo Agnihotra 

 

A senhora Pilar esteve assombrada vendo os retratos feitos durante um 
círculo de amigas compartindo o Agnihotra. Você pode ver a Mala de 
cristal "acendida" depois da pratica do Agnihotra. Uma Mala é como um 
Rosário, que se usa para a meditação. 

"Anjo de Fogo", enviado por 
Jimena de Inglaterra. Que este 
Anjo nos ilumine e nos traiga 
paz neste Novo Ano. 

  
Retrato antes do Agnihotra. Retrato DEPOIS de 

Agnihotra.  
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EVENTOS 

Vídeo Conferencia Científico Cultural:  
“Como preparar-se para as Mudanças 
Climáticas Vindouras?“  
No auditório do Governo Central 
Piura, Perú  
Sábado 20 de Janeiro as 5:00 PM 
Entrada Livre 
Auspiciado por ONG. Agrohoma 

 

 
Piura, Perú, Sul América.  
Assombrosos resultados desde o primeiro dia com a pratica do Agnihotra num Centro de Reabilitação de 
Drogaditos e Alcoólatras, de nome "El Buen Pastor". Experimenta-se mais cooperação entre os 54 pacientes, 
melhor sono, menos depressão, menos medicação, menos dor físico e mental, mais alegria e irmandade entre 
eles. 

Natal com a Família Homa em Piura. 
 

Reuniões de Agnihotra no Centro Homa de Piura. 

  
Recebendo o Ano 2007 com as Benções de muitos Fogos Homa,  vibrações de Paz, Amor e Harmonia.  
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MEMSAGENS DO MESTRE  
SHREE VASANT 

As Culturas poderiam mudar. O Fogo une todas 
as Culturas. O Fogo esta na Raiz de todas as 
Culturas. Com você voltando na época de 
nossos ancestrais, você certamente encontrará 
o Fogo ao final. Incluso cita-se como o Fogo da 
Purificação, o Fogo Eterno, etc. Qualquer 
Cultura: Africana, Inca, Judia, Muçulmana 
entre outras, fizeram uso deste Fogo. Esta 
ciência energética não é nova. 

A gente deve por sua própria evolução por 
cima de todas as preocupações materiais: as 
incumbências sociais, as ilusões, as desilusões, 
as ambições. Estes devem ficar a um lado. Isto 
não quer dizer que a Pessoa não deva ter 
objetivos. Ao contrario, VOCÊ DEBE 
ENCONTRAR SUA MISSÃO NA VIDA. O GURU 
dirá qual é ela. O discípulo encontra a Verdade 
a través das práticas que foram ensinadas pelo 
GURU. 
O GURU não diz necessariamente: "iIsto é,” 
mas sim: "Esta é a maneira de chegar. Estas 
são as práticas que le ajudaram a conseguir 
seu objetivo.”  
O objetivo sempre é A ILUMINAÇÃO. O 
verdadeiro GURU não tem interesse em 
qualquer outro objetivo. Sempre seu objetivo é 
sua Liberação final, incluso se você não 
“pensa”  nela nesses termos.  

       

A mente deve sempre afirmar e reiterar o 
Sagrado. 

  

Para ver um vídeo onde o Mestre Vasant explica a Terapia HOMA, entre em: 
http://www.terapiahoma.com/video/shree_explaining_ht.wmv  

Para ver o último vídeo da Terapia HOMA que foi apresentado na TV Nacional do 
Peru faça click aqui: http://www.terapiahoma.com/video/franqueza.wmv 
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EXTRATOS das MEMSAGENS de ORIÓN 

 
Se você tem o espaço e a infra-estrutura para ajudarem a 
seres menos afortunados que vocês, façan-o. Sem 
simplesmente são capazes de oferecer jantares preparadas 
em seus lares e com conforto, então façam-o. Se podem 
ajudar a outros a sair das drogas e o álcool, ou a escapar de 
uma situação abusiva, façam-o. Não retenham o amor com 
que foram imbuídos. As ferramentas estão sendo entregues a 
vocês todos os dias. Estas ferramentas certamente devém ser 
usadas para o auto-descubrimento, auto-desenvolvimento, 
porém chegam a um ponto em que este conhecimento e 
sabedoria, esta experiência e esperança devem ser 
compartidas.  
E acontecerá que grandes ondas de destruição 
engolfaram o planeta Terra. Haverá paredes de 
fogo, ondas de chuva, inundações, e fome. 
Obscuridade onde deveria haver luz, dias sem sol. 
Haverá noites que são dias e dias que são noites. 
Porém escutem oh meninos, virá uma mudança de 
consciência pura e ele mental seguida por uma 
grande paz e de uma alegria sublime que um nunca 
poderia imaginar-se que exista! Então, não tenham 
medo. Tudo está marchando de acorde ao plano. Na 
realidade desde faz semanas. Esta é a era do 
descobrimento e o poder da VERDADE se revelará. 
Mantenham a Fé. 

ESCUTEM. Involucrem-se em perpetuar 
a mudança nas fronteiras do mundo. 
Involucrem-se. Comprometam-se. As 
formas são muitas. O momento é 
crucial. 
A força do Fogo curará a Terra, porém 
faz falta muitas mãos!!! 

 
To read the complete Orion Transmission 
please enter: www.oriontransmissions.com 

 
Obrigado por toda a cooperação para este Boletim e mantenha-nos 

informados sobre SUA experiência com o Agnihotra e os Fogos Homa.  
Também 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 
 


