


















































Pensamentos são 
impulsos de energia 

e INFORMAÇÃO. 



A pergunta é: 
Que tipo de 

INFORMAÇÃO eu 
tenho enviado para o 

Universo? 



    Problemas = memórias, 
programas e padrões se 

repetindo no 
subconsciente. 

 





ESCOLHAS 



Processo de transmutação de 
energias tóxicas dentro de nós. 

Permite a entrada de insights 
divinos.  

‘Corrigir um erro’ - nasce de que 
pensamentos contaminados por 

memórias dolorosas do 
passado. 



Trabalho direto com a 
Fonte que transmuta os 

pensamentos 
incorretos em Amor. 



Morrnah Nalamaku Simeona 
 

Dr. Ihaleakala Hew Len 



1. O universo físico é uma realização dos meus pensamentos. 
2. Pensamentos doentios criam realidade física doentia. 

3. Pensamentos perfeitos criam realidade física cheia de AMOR. 
4. Sou 100% responsável por criar meu universo físico como ele é. 

5. Sou 100% responsável por corrigir pensamentos doentios que criam realidade doentia. 
6. Não existe ‘lá fora’. Tudo existe como pensamentos em minha mente. 

 
 



• . A limpeza é feita para liberar as 
memórias do subconsciente. 

• . Memórias que dizem: “os 
problemas estão ‘lá fora’ e não 
aqui  dentro”. 

• . Tudo não passa de: 
Oportunidades para nos 
libertarmos. 
 



Lembre-se: 100% Responsável ! 

A Paz começa comigo. Sempre. Em qualquer situação. Sem exceção. 
 



     Restaurar a nossa Identidade Própria, nosso ritmo natural com a 
Inteligência Divina é a verdadeira LIBERDADE. É a verdadeira FELICIDADE. 
Somente dessa forma a Alma pode ser permeada de Inspirações. 

 



      Por meio da limpeza constante passamos a ser capazes de escolher o 
melhor em cada momento. 



• NÃO obedecer mais às memórias que estavam nos incentivando a seguir 
determinados programas. 

• Com a escolha consciente de NÃO seguir os impulsos causadores de 
dependência, introduzimos nossa capacidade de livre... ‘não-vontade’. 



Postura adequada. 
Respiração HÁ. 
Petição ao Divino Criador. 



A Fonte, Deus responde transmutando os pensamentos incorretos. 



Sinto muito. 



Me perdoe. 
 



Te amo. 



Sou grato. 



O Criador libera as energias neutralizadas dos pensamentos deixando-as em 
estado de vácuo, vazio, LIBERDADE. 

Nesse estado, o Amor, Deus, os preenche com Ele mesmo. 
 



• Nós e a outra pessoa 
envolvida e toda a 
situação em questão nos 
revigoramos no amor. 

• Onde antes havia 
desespero, agora existe 
Amor. Onde antes havia 
escuridão na alma, agora 
existe a luz do Amor. 



         Sinto muito 
       
             Me perdoe 
 
             Te amo 
 
          Sou grata 



• Amo vocês queridas memórias, sou grato pela 
oportunidade de libertar vocês e à mim. 
 
 



• ENTREGO. CONFIO. ACEITO. AGRADEÇO 
 



Água Azul Solarizada 



• O Zero é a residência da Divindade. É a nossa residência. 
• De Onde e de Quem brotam todas as Soluções. 
• De onde brotam todas as bênçãos... Prosperidade, Saúde, Amor, Paz... 









 
Aloha! 

Regina Tavares 

Blog:  http://hooponoponomentelivre.blogspot.com.br/ 
Meditação: http://www.youtube.com/watch?v=B2PbRosVeZ4 

http://hooponoponomentelivre.blogspot.com.br/�
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