
HO’OPONOPONO:
O poder está em você!



“... A terra não pertence ao homem; o
homem pertence a terra. Isso nós
sabemos. Todas as coisas estão
interligadas, como o sangue que
une uma família. O que quer que
aconteça à terra, acontece aos
filhos da terra. O homem não teceu
a trama da vida, ele é
simplesmente um fio nela. O que
quer que ele faça à trama, faz a si
mesmo...”

Chefe Indígena Seattle – quando o seu povo foi
obrigado a ceder suas terras aos colonizadores
norte‐americanos em 1852.



O que significa HO’OPONOPONO?
Em Havaiano, Ho'o significa “causa”, e ponopono quer dizer “perfeição”,

portanto Ho’oponopono significa “corrigir um erro” ou “tornar certo”. Você
pode, por meio desse sistema, livrar‐se das recordações que tocam
repetidamente na sua mente (aquela conversa mental interna incessante ‐
principalmente depois de situações estressantes e desagradáveis) e encontrar
a Paz.

Sem os pensamentos se repetindo, sem crenças limitadoras, sem
condicionamentos, sem as lembranças dolorosas, um espaço vazio se abre
dentro de você. O Ho’oponopono lhe permite soltar estas recordações
dolorosas, que são a causa de tudo que é tipo de desequilíbrios e doenças. Na
medida em que a memória é limpa, pensamentos de origem Divina e
Inspiração ocupam o vazio dentro de você. A única coisa que devemos fazer é
limpar; limpar todas as recordações, com quatro simples frases:

Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato.





MORRNAH  NALAMUKU SIMEONA

Morrnah Nalamuku Simeona, nasceu no dia
19 de maio de 1913 e veio a falecer em 11 de
fevereiro de 1992. Ela idealizou a técnica de
Ho'oponopono era pouco conhecida, mas
como é uma técnica extremamente poderosa
na auto‐transformação e cura, foi sendo
divulgada aos quatros cantos do mundo, e
atualmente está sendo reconhecido como uma
técnica de eficácia e eficiência para os
trabalhos de cura. Ela foi reconhecida como
uma curadora, tendo essa técnica originada no
Havaí, ensinada na versão atualizada do
Hooponopono.





Dr. Hew Len foi um grande aluno de Morrnah Simeona e praticante de uma nova
performance atualizada da técnica de Ho'oponopono. Ele foi a primeira pessoa
que documentou e confirmou a prova dos milagres de cura iniciado pelo processo
Ho'oponopono.

DR. HEW LEN

No período de 1984 até 1987 ele trabalhou no Havaí Hospital Estadual na supervisão de
segurança na habilitação de pacientes criminais insanos. Essas pessoas cometeram assassinatos,
estupros, agressões e devido ao seu grau de "insanidade", foram presos em penitenciária de alta
segurança psiquiátrica. Violência uns contra os outros membros e funcionários eram comuns
acontecer nesse hospital. Ao aplicar essa técnica por três anos seguidos, a violência quase
deixou de existir. Fora do local, atividades foram introduzidas para ex‐pacientes violentos e os
resultados foram positivos. O espírito e a ordem na unidade foram melhorados e a ala acabou
fechando por falta de detentps. As pessoas tinham melhorado, se curado e foram liberados ou
transferidos para outras alas não‐violentas. Todo trabalho foi documentado, descrito com
inúmeras testemunhas.



Quando Joe Vitale se reuniu com o Dr. Hew Len e perguntou‐lhe como exatamente
ele conseguiu curar esses pacientes violentos sem realmente ver cada um deles em
pessoa, sua resposta foi:

"Eu não curei essas pessoas. Eu curei a parte de mim que os criou ". Para mim, isso
foi a revelação mais fundamental naquele momento. Essa frase por si só explica a
premissa mais importante do processo da técnica Ho'oponopono:

Você é 100% responsável por tudo.
É responsável em tudo e, em todos os lugares! E isso significa a responsabilidade não
somente na sua história pessoal de sucessos e insucessos. Significa que se alguém fez
alguma coisa em algum lugar e você tomou conhecimento daquilo, ‐ você é 100%
responsável por isso. Pois todos SOMOS UM, não existe mais que UM. Logo tudo e
todos são apenas aparências do Ser, que é VOCÊ!



SOMOS TODOS UM

Por trás do que é físico, há uma matriz una, invisível, feita de nada – que
orquestra, instrui, orienta, governa e “obriga” a natureza a expressar‐se
conforme as “instruções”.
As experiências da vida “alegria, tristeza, êxito, fracasso, fortuna, pobreza” são
um movimento contínuo dessa matriz do nada.



SINTO MUITO

É um arrependimento de algo que está se manifestando
na minha vida.



ME PERDOE

É um pedido para que a divindidade que há em mim me ajude a
me perdoar. Se eu sou 100% responsável por tudo que me
acontece, eu tenho que perdoar a mim mesmo.



TE AMO

É amar a si mesmo, quando digo te amo, digo a mim mesmo. É
uma vibração muito alta que ajuda a transmutar todas as
memórias que estão bloqueadas e atrapalhando.



SOU GRATO (A)

Quando digo que sou “grata” também estou dizendo pra mim
mesmo que estou agradecendo por aquela memória que veio à
tona e será transmutada. Tudo será resolvido da melhor maneira
possível para mim e para todos os envolvidos.



1. O universo físico é uma realização dos seus pensamentos.

2. Se os pensamentos são destrutivos, eles criam uma realidade física
destrutivas.

3. Se os pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade física
transbordando AMOR.

4. Você é o responsável por criar seu universo físico como ele é.

5. Você pode alterar os pensamentos destrutivos que criam uma realidade
doente e muitos sofrimentos.

6. Não existe lá fora. Tudo existe como pensamentos em sua mente.

PRINCÍPIOS DO HO’OPONOPONO



IMPORTANTE:

‐O que está acontecendo em mim para que eu cause este
problema?
‐ Como posso corrigir este problema em mim?
‐ OBJETIVO: CURAR de dentro para fora.



Ho’oponopono, Oração Original
Morrnah Namalaku Simeona

Divino Criador, Pai, Mãe, filho - todos em um. Se eu, minha família, os meus parentes e antepassados ofendemos Sua
família, parentes e antepassados em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nos
pedimos o Seu perdão. Deixe que isto se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações
negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura LUZ. E assim é.
Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez durante o meu dia as
palavras-chave do Ho’oponopono. EU SINTO MUITO, ME PERDOE, EU TE AMO, SOU GRATO.
Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas pendentes. Por esse instante e em seu
tempo, por tudo o que não me agrada de minha vida presente. EU SINTO MUITO, ME PERDOE, EU TE AMO, SOU
GRATO.
Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o
que eu fiz a eles antes, em alguma vida passada. EU SINTO MUITO, ME PERDOE, EU TE AMO, SOU GRATO.
Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão a esse alguém agora, por este instante, em todo o
tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente. EU SINTO MUITO, ME PERDOE, EU TE AMO, SOU
GRATO.
Por este espaço sagrado que habito dia-a-dia e com o qual não me sinto confortável. EU SINTO MUITO, ME PERDOE, EU
TE AMO, SOU GRATO.
Pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças ruins. EU SINTO MUITO, ME PERDOE, EU TE AMO, SOU
GRATO.
Por tudo o que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e o que está ao meu redor,
Divindade, limpa em mim o que está contribuindo com minha escassez. EU SINTO MUITO, ME PERDOE, EU TE AMO,
SOU GRATO.
Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso: Minhas memórias,
eu te amo! Estou agradecido pela oportunidade de libertar vocês e a mim. EU SINTO MUITO, ME PERDOE, EU TE AMO,
SOU GRATO.
Neste momento, afirmo que TE AMO. Penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados… TE AMO.
Para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas memórias aqui
neste momento. SINTO MUITO, TE AMO.



Minha contribuição para a cura da Terra:

Amada Mãe Terra, que é quem Eu Sou…
Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com
pensamentos, palavras, fatos e ações desde o inicio de nossa criação até o
presente, eu peço o Teu perdão deixa que isso se limpe e purifique, libere e
corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas, transmute
estas energias indesejáveis em pura LUZ e assim é.
Para concluir, digo que esta oração é minha porta, minha contribuição, à tua
saúde emocional, que é a mesma minha, então, esteja bem. E na medida em
que você vai se curando eu te digo que...

Eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você.
Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura.
Te agradeço por estar aqui para mim...
E TE AMO por ser quem você é.



Divino Criador, Pai, Mãe, filho - todos em um.

Se eu, minha família, os meus parentes e antepassados ofendemos Sua
família, parentes e antepassados em pensamentos, fatos ou ações, desde o
início de nossa criação até o presente, nos pedimos o Seu perdão. Deixe que
isto se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e
vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura LUZ. E
assim é.

Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele,
digo uma e outra vez durante o meu dia as palavras-chave do Ho’oponopono.

EU SINTO MUITO, ME PERDOE, EU TE AMO, SOU GRATO.



Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho
dívidas pendentes. Por esse instante e em seu tempo, por tudo o que não me
agrada de minha vida presente

EU SINTO MUITO, ME PERDOE, EU TE AMO, SOU GRATO.



Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e
maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes,
em alguma vida passada.

EU SINTO MUITO, ME PERDOE, EU TE AMO, SOU GRATO.



Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão a esse
alguém agora, por este instante, em todo o tempo, por tudo o que não me
agrada em minha vida presente.

EU SINTO MUITO, ME PERDOE, EU TE AMO, SOU GRATO.



Por este espaço sagrado que habito dia-a-dia e com o qual não me sinto
confortável.

EU SINTO MUITO, ME PERDOE, EU TE AMO, SOU GRATO.



Pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças ruins.

EU SINTO MUITO, ME PERDOE, EU TE AMO, SOU GRATO.



Por tudo o que não me agrada na minha vida presente, na minha vida
passada, no meu trabalho e o que está ao meu redor, Divindade, limpa em
mim o que está contribuindo com minha escassez.

EU SINTO MUITO, ME PERDOE, EU TE AMO, SOU GRATO.



Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo,
tristeza, dor, pronuncio e penso: Minhas memórias, eu te amo! Estou
agradecido pela oportunidade de libertar vocês e a mim.

EU SINTO MUITO, ME PERDOE, EU TE AMO, SOU GRATO.



Neste momento, afirmo que TE AMO. Penso na minha saúde emocional e
na de todos os meus seres amados… TE AMO.
Para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem
medo, reconheço as minhas memórias aqui neste momento.

SINTO MUITO, TE AMO.



Benefícios da prática:

‐ Autonomia em eliminar a energia tóxica de padrões e crenças mentais limitantes.
‐ Abertura interna para pensamentos e sentimentos conectados com a Essência interior.
‐ Liberação da energia de pensamentos dolorosos e impeditivos que bloqueiam a auto
realização, a alegria e a plenitude, possibilitando o acesso à verdadeira Paz interior.
‐ Limpeza de memórias negativas para uma nova consciência, com atitudes mais
positivas e proativas.
‐ Passar a observar os ‘problemas’ como Oportunidades de mudar percepções e de
olhar para as situações com novos olhos.
‐ Responsabilidade total em escolher não obedecer mais às memórias negativas,
entrando em sintonia com a verdadeira Inspiração.
‐ Enxergar Soluções antes não imaginadas, totalmente fora do intelecto em todas as
áreas existenciais.



MEDIADORA

Heliane Vilela Soares
Master Coaching, Terapeuta Holística e Instrutora de Theta Healing
heliane.soares@gmail.com
(61) 9962.6605
STN Centro Clínico Vital Brazil, sala 235 / Asa Norte 




