


Liberando 
Padrões  
Mentais  
com  o  

Ho’oponopono 



O novo 



Viver em plenitude... 



Paz além de todo entendimento 



O que são 
problemas? 



Memórias 



Todas as coisas 
materiais são feitas 
de átomos. Todas!  

Átomos – partículas 
subatômicas  – 

flutuações de energia 
e INFORMAÇÃO em 

um imenso espaço de 
energia e Informação. 



Conclusão fundamental 
dos estudiosos do campo 
quântico: “a matéria prima 
do mundo NÃO é material, 
as coisas essenciais são 
‘não-coisas’.” 
Toda a nossa tecnologia se 
baseia nesse fato. 
O Átomo NÃO é a unidade 
básica da matéria. 



TUDO no 
Universo é 
energia e 

informação. 
Pensamentos 

são impulsos de 
energia e 

INFORMAÇÃO. 



Assim como o 
pensamento se 

projeta das moléculas 
do nosso corpo, esses 
mesmos impulsos de 
energia e Informação 

projetam-se como 
‘eventos’ espaço-
tempo em nosso 

ambiente. 



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 o movimento contínuo 

dessa matriz do nada. 



Problemas são apenas 
memórias do passado que 
se repetem no 
subconsciente. 
 
Aparecem para que as 
enxerguemos com os olhos 
do Amor e para que 
possamos agir a partir da 
Inspiração. 



Temos ESCOLHAS! 
 

. Permanecer envolvidos 
com as memórias 

Ou... 
. Pedir ao Criador que 

transmute as memórias em 
Luz, devolvendo a nossa 

mente ao estado original de 
vazio, livre. 



Ao permitir que as 
memórias assumam o 

controle, renuncio 
tanto à clareza mental 

quanto à minha 
harmonia com a 

Divindade. 



A Petição: 
Divino Criador, 
transmute as memórias 
do meu subconsciente 
que são reencenadas 
como as percepções, os 
pensamentos e as 
reações que eu tenho a 
respeito dessa 
situação/pessoa. 



Ho’oponopono é o processo de nos desfazermos 
das energias tóxicas dentro de nós para permitir 

a entrada de Insights divinos. 
Ho’oponopono = corrigir um erro. 

Erro – nasce de pensamentos contaminados por 
memórias dolorosas do passado. 



Possibilita trabalhar 
diretamente com a 

Fonte que 
transmuta os 
pensamentos 

incorretos em Amor. 



 
Forma como operamos nossa vida e relacionamentos: 
1. O universo físico é uma realização dos meus pensamentos. 
2. Se meus pensamentos são cancerosos, eles criam uma realidade física 
cancerosa. 
3. Se meus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade física 
transbordando AMOR. 
4. Eu sou 100% responsável por criar meu universo físico como ele é. 
5. Eu sou 100% responsável por corrigir os pensamentos cancerosos que 
criam uma realidade doente. 
6. Não existe lá fora. Tudo existe como pensamentos em minha mente. 
 
 



A Paz começa comigo. 
 
. Limpeza:  Liberar as 
memórias do subconsciente 
que dizem que os problemas 
estão ‘lá fora’ e não do lado 
de dentro. 
 

. Memórias que se 
apresentam como problemas 
são Oportunidades de nos 
libertarmos. 
 



A Paz começa comigo. 
 

. Propósito do processo de 
limpeza: Restaurar a 

Identidade Própria da 
pessoa, seu ritmo natural 
com a Inteligência Divina. 

. Para que: o ‘Zero’ se abra e 
a Alma seja permeada de 

Inspirações. 
 



100% Responsável 
pela minha vida. 

 
. Significa que tudo na 

minha vida – pelo 
simples fato de estar 

na minha vida – é 
minha 

Responsabilidade. 
 



Para o 
Ho’oponopono: 

. Curar significa amar 
a si mesmo. Essa é a 
melhor maneira de 

se aprimorar. 
Quando você se 

aprimora, aprimora 
o mundo. 



As perguntas são: 
 - O que está acontecendo em mim para que eu cause 
esse problema? 
-Como posso corrigir esse problema em mim? 
  Ho’oponopono da Identidade Própria:  
curar de dentro para fora. 



Memórias? 
Ou ... 

Inspiração? 



. Na maior parte do tempo, 
o que está se manifestando 
é lixo – são memórias 
acumuladas. 
. O que eu sinto quando 
alguém faz/fala algo ou 
quando alguma coisa 
acontece. 
. Programas mentais 
tóxicos. 



Ficamos ‘presos’ nos programas. 
Nossa mente tem uma visão minúscula, 
incompleta e incorreta do mundo. 



. Para a grande maioria de 
nós, as escolhas não são 
formadas de maneira 
consciente. São formadas na 
mente inconsciente. 
. Uma preocupação é uma 
memória. A única coisa a 
fazer é amá-la, perdoá-la e 
agradecer por ‘enxergá-la’, 
. Assim, nós a purificamos e o 
Divino terá uma chance de 
nos Inspirar Soluções. 



Milagres: 
. Quando deixamos de lado 
os recursos acumulados da 
mente e confiamos naquilo 
que não faz parte da 
‘tagarelice’ mental. 
. Quando confiamos em 
nosso elo com o Divino. 
. Por meio da limpeza 
constante passamos a ser 
capazes de escolher o 
melhor em cada momento. 



Os ganhos com a limpeza acontecem porque: 
. Escolhemos NÃO obedecer à memória/hábito que estava 
nos incentivando a seguir determinados padrões (programas). 
. Com uma escolha consciente de NÃO seguir os impulsos 
causadores de dependência, introduzimos nossa capacidade 
de livre vontade... Ou de livre ‘não-vontade’. 





Morrnah Nalamaku Simeona 
 

Dr. Ihaleakala Hew Len 
Joe Vitale 



“Divino Criador, pai, mãe, 
 filho em um... 

Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais 
ofendemos a Ti, 

à Tua família, parentes e ancestrais em 
pensamentos, 

palavras, atos e ações desde o início da nossa 
criação até o presente, 

nós pedimos Teu perdão... 
Deixe isto limpar, purificar, liberar, cortar todas as 

recordações, bloqueios, 
energias e vibrações negativas 

e transmute estas energias indesejadas em uma Luz 
Pura... 

Assim está feito.” 
 

Morrnah Nalamaku Simeona 





. Em resposta ao nosso apelo, o Amor – Deus – inicia o 
processo místico de transmutar os pensamentos 
incorretos. 



. Em seguida, o Amor libera as energias neutralizadas 
dos pensamentos, deixando-as em um estado de 
vácuo, vazio, liberdade. 
. Nesse estado, o Amor, Deus, os preenche com Ele 
mesmo. 
 



. A pessoa se renova e se 
revigora no Amor. 
. Isso também acontece 
com a(s) outra(s) pessoa(s) 
envolvida e com toda a 
situação em questão. 
. Onde antes havia 
desespero, agora existe 
Amor. Onde antes havia 
escuridão na alma, agora 
existe a luz do Amor. 



SINTO MUITO 
Reconhecemos que há um ‘vírus’ sabotando nosso sistema mental. 
 

ME PERDOE 
Limpamos o caminho para que a cura se manifeste. O que está 
bloqueando nosso bem-estar é a falta de amor. O perdão abre a porta 
que permite ao Amor voltar. Estou pedindo ao Divino que me ajude  a 
me perdoar. 
 

TE AMO 
Evocamos o Espírito do Amor para curar. Corrigimos dentro de nós o 
programa oculto limitante do que estávamos participando. 
 

SOU GRATO 
Agradecemos a bênção de ‘enxergar’ as memórias em questão e a 
Oportunidade de limpá-las, de eliminar o ‘vírus’ mental e transmutar 
tudo em Amor. 



Amo vocês queridas 
memórias,  sou grato 
pela oportunidade de 

libertar vocês e à 
mim. 

 
 





IMPORTANTE!!! 
 

. Aquilo a que você resiste, 
persiste. (Jung) 
. A ‘Resistência’ nos mantém em 
um constante e incessante 
estado de afastamento da nossa 
Identidade Própria, da 
Liberdade, da Inspiração e, 
acima de tudo, do próprio 
Divino Criador. 
. A resistência nos mantém em 
um estado permanente de 
ansiedade e empobrecimento 
espiritual, mental, físico, 
financeiro e material. 
 



4 palavras Super 
importantes: 

 

ENTREGO 
CONFIO 
ACEITO 

AGRADEÇO 
 



GOTA DE ORVALHO 



. Preocupações são simplesmente 
memórias sendo reencenadas e elas 
substituem o ‘Zero’ em nós. 
. O retorno ao Zero requer que a 
Divindade apague as memórias que 
estão por trás das preocupações. 
. 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... 



http://hooponoponomentelivre.blogspot.com.br/ 
 
http://www.facebook.com/hooponoponomentelivre 
 
Meditação no You Tube: 
http://www.youtube.com/watch?v=B2PbRosVeZ4 

 
 
 

 

Aloha! 
Regina Tavares 

http://hooponoponomentelivre.blogspot.com.br/�
http://www.facebook.com/hooponoponomentelivre�
http://www.youtube.com/watch?v=B2PbRosVeZ4�


GRATIDÃO 
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