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NOTA do EDITOR

A VIAGEM DA VIDA
Os
caminhos
onde
transitamos são a Vida. Às vezes
campos, montanhas,
NOTA DO EDITOR vemos
praias, jardins, rios, mares,
_________________
selvas, desertos, etc. Às vezes
vemos
concreto,
asfalto,
HISTÓRIAS DE
CURA HOMA
plástico, metal. Às vezes
_________________
caminhamos com outros e às
vezes parece que estamos sós. .
AGRICULTURA
Às vezes somos brindados por
HOMA
sensações (visões, sons, cheiros,
_________________
sabores, etc.) belas e prazerosas
e às vezes nos expomos a
ECO NOTÍCIAS
_________________
sensações
grotescas
e
repulsivas. Ao caminhar, às
EVENTOS
vezes
nos
encontramos
__________________ perdidos e às vezes bem
situados. Às vezes a viagem se
O CANTINHO DA
converte
num
filme
de
SAÚDE COM A
aventura,
romance,
ação,
FARMACÊUTICA
comédia ou gozo e outras é
MONIKA KOCH
_________________
drama,
terror,
ansiedade,
tristeza. Porém, sempre parece
MENSAGENS DO
ser como um documentário que
MESTRE SHREE
nos ensina e revela mais e mais;
VASANT
e quando cremos que já vimos e
_________________
experimentamos tudo, vem a
surpresa e o susto. A maioria de
EXTRATOS DAS
TRANSMISSÕES DE nós anda a pé, de ônibus, carro,
ÓRION
trem ou avião e outros andam
_________________
sobre um animal ou veículo de
tração animal. Muitos de nós
viajamos com nosso corpo e
Seus comentários,
perguntas, sugestões sentidos, poucos viajam com a
e/ou contribuição ao mente. A
maioria viaja a
Boletim Homa são
cidades,
moradas
ou espaços
bem vindos; escreva
externos
e
poucos
viajam a
para
Abel Hernández &
moradas e reinos internos.
Aleta Macan em
terapiahoma@
yahoo.com Por favor
acrescente seu
endereço. Gratos!
Traduzido por
Tania Garcia

Isto nos lembra uma história
Sufi (clique aqui). Todas estas
experiências vão acompanhadas
da montanha russa emocional
(sobe e desce).

O C.Q. ilumina nossa mente e
nosso caminho
O que é certo é que o C.Q. – Caminho
Quíntuplo (Agnihotra, Daana, Tapa,
Karma e Swadhyaya) nos facilita a
realização de nossas viagens de forma
mais consciente e a compreensão da
relação e unidade entre as aparências
externas e internas, mantendo a
objetividade, a equanimidade e a
serenidade.
Sim, sim, sim, esta Paz está ao
alcance de todos. Então,
purifiquemos nossa mente e
coração para nos sincronizarmos
com a Vontade Divina e
possamos perceber e
compreender o imperceptível, o
incompreensível.
Muitos tropeçam nos caminhos
escuros, porém cada vez somos mais
nos caminhos da Luz. Lembremos que
a prática de Agnihotra nos dá clareza e
nos permite servir desinteressadamente e intensamente. Isto nos facilita
o “ser feliz aqui e agora”.
OM OM OM
OM SHREE OM
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HISTÓRIAS DE CURA COM HOMA
Martha Lucia Velásquez de
Londoño
Armenia, Quindío, Colômbia
“Tenho 60 anos e vivi em Armenia a
vida toda. Há 15 dias fui ao Centro
Médico Homa La Botica de la
Abuela convidada por minha amiga, a
Dra. Stella Cruz. Ela comentou comigo
sobre a Terapia Homa e quis assistir.
Eu levava 13 dias sem dormir e 14
dias
com
uma
enxaqueca
horrível. Eu havia sofrido de
gastrite por 25 anos. Tomei com fé a
cinzinha de Agnihotra. Esta noite não
tive que tomar ‘trazodona’ nem
A Sra. Martha Lucia dando seu testemunho
‘amitriptilina’. No dia seguinte não
no evento Homa do SENA
tinha gastrite e achei tão
_______________________________________
estranho, que também não me doía a cabeça, nem voltou a doer e nem voltei a
ter gastrite.
.
Também tenho osteo-artrose porém há dez dias não tenho dor. E aqui estou dando
testemunho, graças a Deus. Agora não tomo remédios. Só faço Agnihotra e tomo a cinza. Só
estou tomando o remédio para a pressão alta por recomendação do Prof. Abel, que me disse
que é melhor tirá-lo pouco a pouco.
.
Eu era uma pessoa com um gênio muito volátil e gostava de ser meticulosa na minha
casa, na ordem, na limpeza, no asseio, no fato de que nenhum pertence da casa podia ser
movido do lugar e era muito psico-rígida. Então, Sebastián, que é um parente do meu
marido, um jovem de 20 anos, à noite me deixava o copo na pia, a colher de antiácido, o
saquinho de amendoim, etc. No dia seguinte eu levantava e dizia: “Quero matá-lo. O que é
essa desordem? Por que ele deixou o chinelo jogado, o copo, a colher, o saquinho?”. Dois
dias depois de estar tomando a cinzinha Homa, eu já ia dizer “quero fazer compota
dele, porque não aguento”. Então eu me disse: “Hoje não vou voltar a dizer isso a Sebastián.
Eu o abençoo, abençoo, abençoo; vou aceitá-lo como ele é. Ele não tem que ser como eu
sou. Eu não posso crucificar os demais pela minha maneira de ser”. Esse dia ele
me disse: “você está com outra cara”. Eu respondi: “Não, é a mesma”. Ele disse: “eu vejo uma
cara diferente”.
.
Casualmente, esse dia já eram umas 11 da manhã e não havíamos podido estender as camas
da casa porque estava muito ocupada. A senhora que me ajuda e eu não havíamos podido. Eu
lhe disse: “fique tranquila, não se preocupe, agora estenderemos as camas. Não há pressa,
não se preocupe”. Então meu marido disse: “Ui, filha, vou te dar cinza de Agnihotra
de manhã, ao meio dia, à noite, a toda hora”. Eu sinto que meu carácter mudou.
Além disso, as pessoas que estão ao meu redor me dizem: “Martha Lucia, você mudou, te
vemos tão diferente. Já não está nesse corre corre, nessa angústia, nisso tão horrível que a
víamos tão desesperada”.
.
E a realidade é que SIM, sinto que tirei 30 anos de cima de mim. Já não tenho stress,
já não tenho angústia. Não gosto que me deixem as coisas assim (de qualquer jeito), porém já
não me dá ira contra essa outra pessoa. Já não quero fazer compota com ela. Agora quero
abençoá-la e eu a abençoo. Essa é outra bênção que eu tive com o Agnihota e a cinza Homa.”
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HISTÓRIAS DE CURA COM HOMA
“O médico me pediu esta manhã que ficasse de cócoras e eu lhe disse que não senti nada.
Então ele me disse: “Você não tem nada, estou mais doente que você”. Então eu lhe disse:
“Esta semana eu lhe trago o remédio para que se alivie mais do que eu estou aliviada”.
E meu marido, que é bem cético, me disse: “eu não
acredito muito, porém se vovê acredita eu vou acreditar”. E
eu lhe disse: “Veja como eu estou bem”. “Precisamente,
porque a vejo tão bem”. Então eu lhe disse: “Ontem à noite e
anteontem você não tomou seu remédio para a dor no joelho
– que querem operar”. Então ele me disse: “Veja, e não
voltou a doer”. E há uns vinte minutos, quando lhe perguntei
por telefone como estava seu joelho ele me disse: “Faça de
conta que eu tenho vinte anos. Não me dói
absolutamente nada”. Acho que meu marido é uma das
pessoas mais céticas, porém, dizia que ia tentar nos
acompanhar para o fogo neste evento. Ele disse: “Estou
muito feliz, minha filha. Estou sem nenhuma dor”. Isso vem passando há aproximadamente
2 semanas. Há 5 anos consumo ‘trazodona’ y ‘amitriptilina’ para poder dormir. E
quando não adiantava um quarto de comprimido ou meio, tinha que tomar um inteiro e às
vezes às duas da madrugada eu acordava e não podia conciliar o sono e tomava outro
comprimido. E já tem 13 dias que não tomo nenhum.
Todos os dias tomo a
cinza com a mão ou com
água. Não me sinto
fatigada, não me sinto
cansada, não me sinto
estressada. Hoje recebi
uma bênção muito
grande através da
Terapia Homa”.
(Foto acima com seu
marido durante o Agnihotra
no La Botica de la Abuela e
à esquerda no Evento Homa
do SENA entre Martha
Elena e Lina.)

Luis Eduardo Cortés
Armenia, Quindío, Colômbia
73 anos
“Eu tinha uma asfixia que não podia caminhar e desde que
comecei a tomar a cinza do fogo tenho vindo até o terminal a
pé. Já ando por todas as partes. Esta asfixia eu tinha por
20 anos e agora estou muito bom”.
(foto mostra o Sr. Luis Eduardo Cortés em frente ao fogo
Agnihotra no Génesis)
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HISTÓRIAS DE CURA COM HOMA
Jenny López
Armenia, Quindío, Colombia
"Tenho 52 anos. Soube que havia um evento de cura Bioenergética
com a Terapia Homa no auditório do SENA, aqui em Armênia e
pensei: “que bom, eu vou”. Fui com minha dor no joelho, que não
me deixava, nem com glucosamina, nem com ibuprofeno. O
diagnóstico é artrose no joelho, uma inflamação com dor
pontual. Moro num quarto andar e descia com a perna dura,
para não dobrar o joelho. Então aceitei o convite e depois do
Agnihotra do pôr-do-sol do dia 3 de março, me deram a cinza de
Agnihotra. Fui para casa e tomei a cinza à noite com um
pouquinho de água. E no dia seguinte, quando fui à igreja, me
ajoelhei. Isso eu não podia fazer por muito tempo, porque me sentia como uma mulher de
80 anos. E hoje é quinta feira, 9 de março. Já passaram 6 dias e ainda não tenho dor.
Porém são 6 dias tomando a cinza de Agnihotra. Hoje é minha segunda terapia
de Agnihotra e estou contente”.
Dra. Luz Estella Cruz
Armenia, Quindío, Colômbia
"Eu sou bacteriologista, profissional da Saúde. Essa
tem sido minha profissão há mais de 30 anos. Há mais de 8
anos me dedico a estudar e aplicar em meus amigos e em toda
minha família a medicina bioenergética, junto com o Dr.
Lema e outros profissionais da saúde que também têm se
dedicado a estudar. Participo da Terapia Homa há 8 meses no
Centro Médico Homa “La Botica de la Abuela” e tenho meu
próprio kit de Agnihotra há uns 15 dias. Tenho sido muito
criteriosa, indo todos os dias à La Botica de la Abuela.
O que notei em mim? Eu tinha uma gastrite muito forte.
Melhorei muitíssimo. Já não tomo ‘ranicidina’ e
‘omeprazol’, nem nada. Com minha terapia e minha cinza Homa venho
melhorando minha saúde. Antes tinha uma gastrite com vontade de vomitar,
com regorgitação. Eu deixei todas as drogas convencionais que lhe dão nas EPS’s
(Entidade Promotora de Saúde) e me dedico à Terapia Homa com sua cinza. Fora isso,
melhorei meu entorno familiar, meus filhos. Isso não somente ajuda a nós mesmos, mas
também ao nosso entorno, aos nossos seres queridos. Eu tenho filhos já maiores,
profissionais, todos com saúde e trabalho de muito êxito. Penso que isto ajudou muito a
minha família. E as minhas plantas – é incrível como as plantas da casa que estão quase
morrendo voltam e ressuscitam e ficam lindas. É uma terapia que ajuda a tudo, a cada um,
ao meio ambiente e a nossos seres queridos.
.
Eu quero contar algo mais. Tenho um irmão na Espanha, que em dezembro foi
diagnosticado com câncer na garganta. Desde o momento que me informaram disso,
comecei a invocá-lo na Terapia Homa. Ele perdeu a voz, tinha dificuldade para
respirar. Lhe fizeram uma cirurgia. Eu conheci sua história porque o médico me
enviou seus dados pela Internet. Seu caso foi conduzido por um otorrino oncologista e o
diagnóstico era ‘câncer de garganta’. E a surpresa de ontem foi que o operaram e a patologia
saiu negativa. Agora não tem câncer de garganta. O invocava sempre na Terapia
Homa. Fiz isso por 2, quase 3 meses, todos os dias no Agnihotra. Estas são
notícias muito alentadoras".
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AGRICULTURA HOMA – A SOLUÇÃO PARA O FUTURO DO
PLANETA !
Prêmio 2010 ASPEE LMPATEL "CAMPONÊS DO ANO" dado à Sra. Asha Tejasvi
Naik de BELGAUM, ÍNDIA
Extratos do artigo do "All About Belgaum" (Tudo sobre Belgaum)
"A Sra. Asha Tejasvi Naik é a ganhadora do prestigiado PRÊMIO “AGRICULTOR
ANO 2010” ASPEE LM PATEL (na categoria “Camponesa feminina”). Este é um prêmio
em nível nacional e leva um prêmio em dinheiro, troféu e uma citação de reconhecimento.
Este foi apresentado a ela pelo professor M.S. Swaminathan, eminente cientista, membro do
Rajya Sabha e o pai da revolução verde na Índia, numa brilhante cerimônia celebrada em 1º
de janeiro de 2012, na UAS Navsari de Gujarat.
.
A Sra. Asha Naik da aldeia de Tal & Modaga Dist. Belgaum é uma agricultora
Orgânica Homa que vem praticando a sericultura pelos último 15 anos. Ela tem 3
hectares de terra dedicada ao cultivo da amoreira V1. A Sra. Naik não utiliza fertilizantes
químicos ou pesticidas e é uma produtora orgânica certificada e participa
ativamente da preservação da diversidade ecológica e da saúde do solo.
.
Ela utiliza restos de galhos de amoreira para produzir adubo compostado. Beneficiou-se
mediante a prática de técnicas Agnihotra da Agricultura Homa ao erradicar pragas e
enfermidades, bem como a criação de uma atmosfera pura cheia de energias positivas no seu
sítio. Ela consegue 6900 dfls e produz 5,5 toneladas de casulos de seda por ano.
.
Também foi a ganhadora do Prêmio Shresta Krishi Mahile de 2007, da UAS Dharwad. Ela é
membro do clube de alimentos orgânicos. Também é convidada como especialista,
além de ser uma portavoz e treinadora em vários eventos relacionados com a
sericultura e a floricultura.
.
Ela tem uma mensagem muito importante para a comunidade agrícola: "pensar grande
para ser grande. Ser autosuficiente e autônomo mediante o uso dos recursos
disponíveis no sítio. Isso agrega valor aos produtos do sítio e seus ingressos
crescerão quatro vezes".
Também
recomenda aos
escritores do
programa de
estudos das
escolas
editarem as
palavras
“era uma vez um
camponês
pobre” nos
textos, já que
estas palavras
desencorajam as
mentes jovens
de serem um
agricultor bem
estabelecido e
próspero".
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ECO NOTÍCIAS
ALFALFA GENETICAMENTE MODIFICADA
Fiquei muito surpresa quando soube da proposta de
permitir alfafa geneticamente modificada no Canadá. A
alfafa é um cultivo forrageiro que é muito popular, com
4,5 milões de hectares de produção. É utilizado como feno
e pasto para as vacas, carneiros, porcos e cavalos e como
um alimento de alto valor proteico para os animais. Tratase de um cultivo perene que cresce em raízes profundas,
pelo que uma vez que a variedade transgenica seja
plantada, seria muito difícil para os agricultores se
desfazerem dela.
E as abelhas também adoram alfafa. Isto significa, porém, que quando se alimentam de um
cultivo de alfafa geneticamente modificada, levariam seu pólen modificado geneticamente à
contaminação de outras plantas – incluindo aquelas em terras de cultivo orgânico. Se a
alfalfa transgênica contamina os campos dos agricultores orgânicos de feno, com o que vão
alimentar seus animais? E os agricultores poderiam ser demandados pelo “roubo” dos gens
modificados geneticamente.
.
Sabemos que quando o pólen do milho transgênico se queima ou é levado a
uma planta como a serralha, pode matar as larvas da borboleta monarca – e
que os gens dos cultivos transgênicos podem ser levados pelo menos 21km
através do pólen.
.
O Canadá já aprovou o cultivo de alfafa transgênica, porém ainda não é legal vender as
sementes, diferente do que ocorre nos Estados Unidos. A União Nacional de
Agricultores se opõe por completo, igual à maioria dos produtores de
forragens. O risco que isso supõe para os sítios orgânicos é enorme, motivo pelo qual
realmente se deve tentar detê-lo – veja a Ação do Mês. Há um grande vídeo de 3 minutos de
desenhos animados. Por favor, dê uma olhada e comece a se preocupar a respeito – veja: .
www.cban.ca
Ver vídeo http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tlbtIEVF77Q
300.000 CONTRA MONSANTO
O gigante do agrotóxico, a Monsanto, sempre está
molestando os agricultores – entre 1997 e 2010 foram
apresentadas 144 demandas contra os agricultores por
infração de patente e são investigados mais de 500
agricultores por ano. E devido ao risco de contaminação
de cultivos com sementes modificadaas geneticamente,
os agricultores orgânicos de pólen se vêm obrigados a
não cultivarem soja, milho, algodão, beterraba de açúcar ou canola, para se protegerem da
demanda da Monsanto contra eles por uma possível contaminação.
.
Assim, o que as mesas serão, finalmente resultou numa demanda por 83 demandantes,
o que representa 300.000 agricultores orgânicos, os cultivadores de sementes
orgânicas e as empresas de sementes orgânicas. A demanda aborda o fato da
Monsanto hostilizar e ameaçar os agricultores orgânicos com demandas de “violação de
patente” se todos os agricultores orgânicos terminam com uma quantidade mínima de
sementes transgênicas em suas terras. Os direitos dos agricultores orgânicos da América
contra a Monsanto são apresentados à Public Patent Foundation. Depois de escutar os
argumentos, o juiz Buckwald ditará sua decisão em 31 de março sobre se a demanda irá a
juízo. www.osgata.org
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EVENTOS em GÉNESIS, ARMENIA, COLÔMBIA

Génesis, Colégio "Instituto Técnico Industrial"
.
Continua a prática diária do fogo Agnihotra nesta instituição que ensina mais de
1800 estudantes. Graças aos esforços da voluntária Sra. Elsa e seus ajudantes, os
estudantes receben estas energias curativas e harmonizadoras ao estar no ambiente escolar.
A Terapia Homa aumenta o QI, como se pode ver também até em pessoas com
disfunções.(foto acima)

EVENTOS em CALARCÁ, QUINDÍO, COLÔMBIA

Calarcá, Centro de Ajuda em Farmacodependência
.
Compartilhando o Agnihotra com o grupo "Fenix", que está experimentando melhor sono e
reagindo com mais alegria pelos fogos curativos Homa (Agnihotra, Triambakam, etc.).
Fomos acompanhados por Ana Maria, Jorge Wiliam, Lucas, Patrícia com suas filhas e a
Madre Dora.
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EVENTOS em ARMENIA, QUINDÍO, COLÔMBIA
Compartilhando o Agnihotra matutino e meditação em círculo familiar com
amigos. (fotos abaixo)

O Prof. Abel continua falando dos efeitos da Terapia Homa por diferentes estações de
Rádio, Televisão e jornais para convidar o público para os eventos Homa em
Calarcá e Armenia. Também usamos alto-falantes,
volantes, cartazes e
panfletos para este propósito.

EVENTO em CALARCÁ, QUINDÍO,
COLÔMBIA
Celebramos um lindo Evento HOMA no povoado
de Calarcá, organizado pela Madre Dora
Betancur e a equipe da "Botica de la
Abuela".
Compareceram aproximadamente 250
pessoas interessadas em saber mais sobre esta técnica de
cura. O Prof. Abel apresentou a Terapia Homa e seus
efeitos na saúde de Cura ao vivo. A Sra. Valvanera
contou que o nódulo do seio, diagnosticado
cancerígeno, desapareceu praticando a Terapia Homa
e aplicando o creme de Cinza de Agnihotra. A Dra. Luz
Stella Cruz compartilhou seu testemunho de cura de
gastrite através da prática dos fogos Homa. Todos os
participantes receberam a cinza de Agnihotra e
várias pessoas junto com o Dr. Humberto Lema
querem organizar um grupo ou Centro
Homa para Calarcá.
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EVENTO em CALARCÁ, QUINDÍO, COLÔMBIA
Prof. Abel e a Madre Dora abrindo o evento Homa em Calarcá; o grupo
musical chirimilla "Semillas de Paz" sob a direção do jovem Oscar Echeverry
do Instituto Técnico Industrial do projeto "Paz e Arte" no Génesis; o público
durante o Agnihotra e a fila de Agnihotris participando ativamente da cura
neste evento de Luz e Som.
Fotos:

BOLETIM HOMA # 71

página 10

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

EVENTO em ARMENIA, QUINDÍO, COLÔMBIA
Celebramos outro maravilhoso Evento Homa na cidade de Armenia no
Auditorio do SENA (Servicio de Enseñanza Nacional – Serviço de Ensino
Nacional). Chegaram muitas pessoas em busca de saúde e bem estar. Ouvimos testemunhos
ao vivo com intervalos de música: a chirimilla, o Sr. Jaime, que veio de Bogotá para
cantar a Ave María e a Sra. Martha Elena Hoyos, que animou a todos a cantar e até
dançou com o Prof. Abel no palco.

Ao perguntar coletivamente pelas enfermidades que o público sofria, havia
muitas mãos levantadas, algumas não baixaram, porque sofrem de tudo. A Sra.
Martha Lucia nos deu seu testemunho de saúde física e da mudança de atitude que
experimentou com os fogos Homa. (ver páginas de "Histórias de Cura Homa")
A Cantora Martha
Elena Hoyos em
plena ação de encantar o público. A
Sra. María Teresa, a
Madre Dora e a Sra.
Elsa mantinham o
Triambakam Homa
aceso durante todo o
evento.
Vieram
Agnihotris
e pessoas
de Bogotá,
Medellín,
Manizales,
Ibagué e
outros
lugares
para se
unirem e
dar apoio
neste
Festival de
Cura.
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EVENTOS em ARMENIA, QUINDÍO, COLÔMBIA

O Sr. Jaime Valbuena

As "Semillas de Paz (Sementes de Paz)" sob regência de Oscar
Echeverry (flauta)

Em um profundo silêncio, as muitas chamas de Agnihotra fizeram sua dança
para que as Energias Angelicais curassem o corpo e a mente do público.
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EVENTOS em ARMENIA, QUINDÍO, COLÔMBIA

O
Centro
Médico
Homa "La Botica de la
Abuela",
Armenia
Mais e mais pessoas ficam
sabendo da técnica de
Agnihotra diariamente e se
aproximam
para
experimentar
o
efeito
destes fogos curativos da
Medicina Ayurvédica.
O Prof. Abel mostra
também
diariamente
surpreendentes
.
testemunhos relacionados
aos . participantes.

(fotos desta página durante o Agnihotra que se compartilha de segunda a sexta)
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EVENTOS em ARMENIA, QUINDÍO, COLÔMBIA
O
"Dia
da
Mulher"
foi
celebrado na Botica
de la Abuela com o
Triambakam Homa,
com uma palestra
sobre a origem deste
dia, com cantos e
ritmos tradicionais
guiados por Martha
Elena Hoyos, com
danças do ventre e
cantos do coração
por
Danahe
Mendoza.

Ao terminar com o Agnihotra mergulhamos até o profundo da nossa alma para
agradecer por este encontro tão lindo.
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EVENTOS em ARMENIA, QUINDÍO, COLÔMBIA

Os rostos e o espírito iluminados pelo fogo Agnihotra refletem paz,
transcendência e alegria.

Um pássaro aparece no fogo feito no jardim de pátio, onde eles nos alegram com seu canto.
Matías (o neto da Madre Dora) ama tomar a cinza de Agnihotra e ajudou a peneirá-la para
os eventos Homa.
O Agnihotra do
nascer do sol nos
ajuda a
sincronizarmos
energeticamente
com a natureza
para aumentar
nossas forças
positivas.
O Agnihotra do
pôr-do-sol nos
ajuda a encontrar
um sono
renovador.
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EVENTOS em ARMENIA, QUINDÍO, COLÔMBIA
Oficina "Quem Canta seus Males Espanta" com a Sra. Martha Elena Hoyos,
cantoara, compositora, poeta, investigadora das músicas tradicionais da
América, reconhecida nos países da América Latina por seu talento e trabalho
musical.
Martha Elena nos
presenteou
esta
experiência única de
encontrar
sons
escondidos dentro
de nós e tirá-los de
uma
maneira
musical e divertida.
Começamos
a
oficina de 3 horas
com um Viahruti
Homa e terminamos
com o Agnihotra.

Também dançamos, cantamos e desfrutamos esta atividade no ambiente da Botica de la
Abuela, a qual está carregada com energias curativas dos fogos HOMA. (fotos esta página)
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EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - SABANETAS, VENEZUELA
A Sra. Beatriz Hillsberg escreve de
.
Sabanetas, Edo. Aragua, Venezuela:
.
"As fotos são tiradas na Fazenda Sabanetas. Já
temos quase um ano fazendo oficinas e retiros. A
Dra. Irma García inaugurou esta Fazenda. As
pessoas comentam que sentem muita paz e
conseguem meditar rápidamente.
.
Ensinamos Agnihotra, o Vyahruti e o
Triambakam Homa, secamos o esterco de vaca,
ensinamos a preparar o ghee e os remédios
caseiros Homa. Também damos palestras sobre
os aspectos psicológicos e agrícolas da Terapia
Homa. Além disso fazemos oficinas de Yoga.
.
Procuramos fazer Bio-construção e outras
técnicas como minhocultura, compostagem,
cultivos de curto e médio prazo. Lhes mandamos
muito carinho desde a Venezuela. Om Shree
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EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - MÉXICO, CIDADE
A Sra. Ceneth Sanabria enviou estas fotos da Cidade do México com muitas
saudações.

EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - MAHESHWAR, ÍNDIA
A Srta. Sunita Dusane
escreveu de Dhule,
Maharashtra,
Índia:
"Estimados amigos, lhes
envio
umas
fotos
extraordinárias que foram
tiradas quando estava
fazendo o Triambakam
Homa no Somayag 2011
em Maheshwar. Uma Sra.
de Kazakhstan as tirou e
demoraram a chegar às
minhas mãos. O poder
dos
fogos
Homa...
Com muito carinho. Om
Shree Om.

EVENTOS AO REDOR DO MUNDO - GUAYAQUIL, EQUADOR
O Tec. Med. Alvaro Raul Obando escreveu de Guayaquil, Equador:
"Dando cumprimento ao messe do nosso coração e extendendo o conhecimento da
Luz do Amor através do Fogo
Curativo Homa, lhes fazemos
chegar a notícia de que nos finais
de semana desde o mês de
novembro (sábados e às vezes
domingos) estamos fazendo o
fogo Agnihotra na Escola de Reiki,
Massagens e Spa “Iluminaris”, do
Terapeuta
Jimmy
Paredes.
Estamos com Marianita, Roberto,
Pedro, Gloria, Miguel, Rocío e eu,
Raul. Abrazos de Luz. Om Shree".
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O CANTINHO DA SAÚDE HOMA COM MONIKA
Farmacêutica Monika Koch, Alemanha
O MEDO x A CONFIANÇA
Quando perguntamos às pessoas: “Você tem medo?”, muitos podem
dizer: “Não, eu não tenho medo, tudo está bem, a vida segue como
sempre”. Somente alguns vão dizer: “sim, tenho medo, meu trablho é
inseguro, alguém da família está doente, estou sendo acusado por outros
no trabalho, não tenho dinheiro suficiente a longo prazo, tenho medo de
morrer, a poluição me assusta, o futuro desconhecido me assusta”, etc.
Parece que mais e mais pessoas sentem temor a cada dia, porém nem todo mundo fala disso
abertamente. Há razões muito diversas para o temor, porém uma coisa é certa: o medo nos
paraliza. Bloqueia as forças para fazer uma mudança. O medo nos debilita. Porém, o que
posso fazer? Sinto medo porque não vejo uma maneira de mudar algo, ou não sei o que vem
em minha direção, ou porque perdi o controle sobre certas circunstâncias e já que não possa
mudar isso, me sinto impotente.
De fato, poderia ser que nesse momento não tivesse nenhuma
solução para um problema e isso me assusta. Porém, pode ser que
me sinta forte e seguro em outras áreas onde posso apoiar outras
pessoas. Talvez me preocupe pelo dinheiro, porém tenho um pouco
de tempo para cuidar dos filhos de uma mãe angustiada que
necessita ajuda. Talvez esteja preocupado com minha saúde, porém
posso passar um pouco de tempo para ajudar um vizinho numa
melhor organização do seu jardim. Talvez me preocupe pelo
envenenamento da natureza e me sinta impotente para mudar isso,
porém tenho alguns minutos para fazer o fogo Agnihotra ou poderia
inclusive ter um pouco mais de tempo para praticar outros fogos e
Mantras Homa de cura.
Portanto, se estou preocupado e com medo de algumas coisas porque não sei a solução, pelo
menos posso ajudar os outros e a Mãe Natureza, onde vejo algumas opções. E minha
experiência sempre é a mesma, minhas forças aumentam quando sirvo a
outros. Minha confiança se fortalece. Meu otimismo cresce. E com frequência, de
repente, uma idéia vem à mente sobre como resolver e mudar a situação de medo. Talvez
uma solução, ou ao menos um alívio aparece.
.
Se pensar bem, é possível chegar a muitas maneiras de como se pode ajudar os outros e a
natureza, para que ao menos os outros possam experimentar algum alívio. E então, observe
como se abre uma porta e a assistência nos é apresentada.
.
Logicamente, cada situação é diferente , porém eu sempre tenho experimentado que,
quando ajudo os outros apropriadamente, uma ajuda me vem mais facilmente. Ajudar os
outros num espírito de humildade é uma das possibilidades de liberar-se do medo. E com a
finalidade de ajudar todo o entorno de uma maneira magnífica, os fogos
curativos da Terapia Homa e os Mantras são meios poderosos. Eles não só
ajudam a todo o entorno, porém ao mesmo tempo ajudam a mim. Porém isso só funciona se
o praticamos. Quer dar a eles uma oportunidade?
.
Você pode dar um apoio a sua força também com remédios naturais. Boas opções para isso
são: ouro coloidal ou ouro homeopático, kava kava, “escova negra” (Cytsus scoparius Linn),
galanga, lúpulo, bálsamo de limão, etc. E conseguirá um efeito ainda maior se tomarmos a
cinza de Agnihotra com regularidade, junto com esses remédios naturais. E o bonito é que
quando o medo se transforma em confiança, você experimenta um dia mais
feliz.
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MENSAGENS DO MESTRE SHREE VASANT
Para superar a dualidade, é
necessário haver a união do espírito
individual com o Divino. Isso se faz
através da culminação dos esforços. Há
momentos em que se requer pouco
esforço por parte de alguns e
aparentemente intermináveis esforços
necessários por parte de outros. É
necessário estarmos atentos a todo
momento para receber a Guia Divina.
Temos nossas
responsabilidades mundanas, porém
agora é um momento crucial, em que
temos que economizar energia e utilizála nos lugares corretos.
Imagine que você é uma
criança pequena e está atolado no
barro. Seu pai vem e te dá a mão.
“Deixe-me ajudá-lo a sair do barro”.
Você diz: “Quero ficar aqui”.
“Por que”?
“Porque sem esse barro estou só”.
Você vê a forma ridícula como funciona a mente. Qualquer criança daria a mão ao
pai e se livraria deste lodo. Não é que você esteja brincando no barro, mas na
realidade está preso a ele. Confie no pai. Em seguida, uma vez que esteja livre deste
barro, será limpo, como só uma mãe ou um pai lava a criança pequena. Estamos
tentando tirá-lo deste lodo. É como uma armadilha. Uma pessoa é escrava de seus
desejos e ilusões. Outra é escrava de suas emoções.
Seja mais específico com a apresentação da Terapia Homa, mais direto,
porém sempre utilize o bom humor. Realmente é um ingrediente necessário no
caminho espiritual. Assim, se você pode trazer alegria em vez de entregar uma
mensagem forte à pessoas, então seu instrumento está verdadeiramente servindo à
Vontade Divina.
Sempre seja humilde. Não ceda às reinvindicações do ego. Vocês estão se
tornando mais fortes na Luz.
Este é o melhor momento para Swadhyaya (auto-estudo) intenso. Para se
ajudarem uns aos outros com amor e apoio. Ver e reconhecer o propósito e metas
em si mesmo e nos outros, os obstáculos, as fortalezas e as debilidades e os dons que
tem que ser dados às pessoas.
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EXTRATOS DAS TRANSMISSÕES de ÓRION
(como recibido por Parvati Bizberg, Polônia)

Sobre os Desafios Meio Ambientais e .
as Soluções
.
Bem, bem, agora este é o ano no qual tudo
acontecerá... Ignorem as assustadoras
profecias que não podem incluir o
elemento da GRAÇA.
.
É através de todos seus esforços
monumentais para salvar o planeta que o
planeta será salvo.
.
Em breve os antigos sistemas cairão.
.
Certamente sistemas antiquados, que já não
servem à população do planeta, necessitam
cair e ser substituídos por tecnologia mais
elevada; aquela que está disponível e ao
alcance do bolso de todos.
.
Esperem uma quebra, caos nas cidades.
.
Percebam que para mudar para o bem, o
antigo deve ser substituído. O planeta está
num estado de caos. O caos do meio
ambiente causa estragos em todos os níveis. .
Continuem apoiando e protegendo o meio
ambiente e procurem purificar seus recursos
essenciais de água. A água será um
componente essencial no
.
rejuvenecimento do planeta TERRA. .
Os recursos do ar já estão sendo
constantemente
contaminados
de
forma deliberada, cruel, a fim de
controlar a população. Protestem por
todas as pulverizações com agrotóxicos, as
quais são essencialmente uma guerra
química. Apenas os efeitos são graduais e não
ocasionam um grande alarme.
.
A queima destes antigos fogos védicos
de cura, não somente é uma grande
bênção para a humanidade, mas uma
ferramenta essencial e vital para a
purificação. Pesquise-a. É verdadeiramente
milagrosa e agora finalmente conseguirá seu
renome. OM.

Sobre o Mudar de Si Mesmo ao Serviço .
Sim, sim. Enquanto este planeta parece estar
num estado de caos, o meio ambiente em
estado de sítio, porém muitas pessoas
permanecem apegadas a padrões de
comportamento costumeiros; os quais
debilitam seu propósito, dividindo-os em vez
de uní-los a seus companheiros Trabalhadores
da Luz.
.
O comportamento que está centrado no
cumprimento dos próprios desejos e
expectativas não tem lugar no novo
mundo que está se criando. É tudo
sobre como vocês podem servir, o que
vocês podem dar de seu a todos ao
redor.
Quando a pessoa se permite cair no lodo dos
sonhos ilusórios, se envolve em saudade e
expectativa; resultando finalmente em um
constante sentimento de vazio, por terem sido
incapazes de satisfazer suas próprias
demandas. A maior depressão nasce disso. A
RESPOSTA É O SERVIÇO.
.
É através do SERVIÇO que a chave abre
o cadeado e as comportas que dão na
alma se abrem. Ali, a GRAÇA pode
preencher cada um dos seus espaços
vazios.
Logo,
vocês
se sentirão
completos. OM.
.

www.oriontransmissions.com
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