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O Portal™ - Ho’oponopono “Abençoando” 

© 2015-2018 Soubem Ltda. e Alexander McAllister. Todos os direitos reservados. Todos os 

direitos reservados aos autores, e donos dos copyrights dos textos, citações, fotos e 

ilustrações contidos neste PDF. Este material NÃO pode ser copiado, reproduzido, adaptado, 

ou alterado em qualquer forma.   A citação ou menção dos textos neste PDF deve ser 

acompanhada do link www.soubem.com   

É proibido distribuir este e-book e mp3 associado via e-mail, pen drive ou CD. A citação ou 

menção desta obra deve ser acompanhada do link www.soubem.com. Notificação: o autor não 

se responsabiliza por quaisquer erros e omissão nos textos, também não se responsabiliza por 

danos sofridos pelo usuário do sistema, protocolos, técnicas, instrumentos e aparelhos 

descritos neste e-book. O leitor assume total responsabilidade pelo uso ou não do que é 

apresentado aqui. Este material é oferecido unicamente como informação educacional. Não 

tem a intenção de diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer problema psicológico ou 

físico. Se você sofre de alguma doença, recomendamos que você consulte um terapeuta e/ou 

médico qualificado. 

A VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS É CRIME! LEI FEDERAL N° 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 

1998 

 Clique no ícone ao lado para acessar o documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9610.htm
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Olá, grato por adquirir este Mp3. Tenho a certeza, e garanto, que terás uma 

experiência marcante ao ouvir este Mp3, e transformadora ao passar a aplicar 

o processo Ho’ooponopono do abençoar. 

Este áudio é produzido com sons que sincronizam as ondas elétricas dos seus 

hemisférios cerebrais ajustando sua vibração até uma frequência que 

sintoniza a intenção de Limpeza através do abençoar. Nesta frequência, você 

vai emitir um sinal limpo e forte que vai atrair um padrão de estabilidade 

emocional – característico do Ho’oponopono o Portal, de alinhamento com o 

Divino em ti, com maior discernimento em relação à tudo em sua vida a partir 

do seu coração. Tudo de forma simples, objetiva e rápida. No final deste E-

Book temos mais informações sobre a tecnologia utilizada nessa gravação, e 

recomendação de uso. 

 

Alexander McAllister 
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O Processo do “Abençoando” 

 

Adaptação e interpretação no Portal de um texto de Serge Kahili King.  

 

Texto compartilhado por Jens Weskott, nosso colaborador.  

Reserve um tempo e um lugar, preferencialmente  silencioso, à sós para fazer 

esse exercício. Se dê esse presente. 

É importante se hidratar bem antes da audição do Mp3, tenha um copo d’água 

próximo de você caso sinta sede durante o processo.  

 

Na primeira vez é recomendável ouvir sentado(a), depois pode fazer 

deitado(a) e até antes de dormir, pode adormecer ouvindo também. Ouça 

como fundo musical no seu dia a dia, só não utilize no seu carro. 

http://www.soubemloja.com/magia-dos-kahunas.php
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"Todo indivíduo é responsável por sua experiência pessoal" - 
Serge Kahili King (1938- ), Kahuna (Xamã) havaiano 

 

A filosofia Kahuna pode ser resumida em quatro afirmações:  

1. "Você cria a sua realidade" - "O mundo é o que você pensa o que ele é" – A 

realidade é criada  através de suas crenças, expectativas, atitudes, desejos, 

medos, julgamentos, interpretações, sentimentos, intenções e pensamentos 

constantes e persistentes. 

 

2. "Você recebe aquilo em que você se concentra" – "A energia flui para onde 

vai a atenção" - os pensamentos e sentimentos que você nutre, ciente ou não 

deles, formam o molde para trazer à sua vida a experiência mais equivalente 

possível àqueles pensamentos e sentimentos. 

 

3. "Você é ilimitado" – "Não existem limites" - não há limites para o seu eu, 

não há limites entre você e seu corpo, você e o mundo, ou você e Deus. 

Quaisquer divisões usadas para a discussão são termos de função e/ou 

conveniência, pois o isolamento é apenas uma útil ilusão. 

 

4. "O seu momento de poder é agora" – "Agora é o momento do poder" - você 

tem o poder no momento presente de mudar as crenças limitantes e, 

conscientemente, plantar as sementes para um futuro de sua escolha. Se você 

muda o pensamento, muda a experiência. 

 

 

O Preparo do Campo 

Toda semeadura depende de um solo bem preparado, adubado, fértil. A 

semeadura no Campo da Criação requer o mesmo zelo. Começa pela atitude 

de gratidão, abençoado-se todas as coisas, toda a Criação e lembrando 

sempre, que somos instrumentos dessa Criação e testemunhas d’Ela. 

No caso específico disso que é a nossa Oficina da Manifestação, “Abençoe a 

todos e a tudo que represente o que você almeja para você em sua vida.” 
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Serge King (a seguir ideias de seu “Aloha Spirit” que me foi passado pelo 

amigo, meu mentor, Jens Weskott). 

O ato de abençoar um bem, atrai e aumenta aquele mesmo bem para sua 

vida e para a vida de quem você estiver abençoando. 

Não tenha receio de dizer ou pensar : “eu te abençoo” 

Abençoar, é elogiar, de coração, algo bem feito, é apreciação sincera do 

próximo. É gratidão pela existência daquele bem. 

Abençoar, é ter a expectativa saudável de um bem a se apresentar em sua 

vida, no seu tempo e no seu devido lugar, no presente, sem a ansiedade do 

futuro. 

Abençoe a saúde, sua e dos outros, dos animais, até das plantas. 

Abençoe a Natureza e tudo o que há nela. 

Abençoe tudo o que você repara como sendo bem feito, bem construído, bem 

elaborado. 

Abençoe tudo o que expressa a abundância. Abençoe a prosperidade, sua e do 

próximo. Abençoe o viço da vida, a exuberância. Abençoe o dinheiro e tudo 

de bom que ele representa. Aplique “Colibri” nos sentimentos opostos a 

esses. 

Abençoe a felicidade. Abençoe tudo o que é bom, nas pessoas e nas coisas.  

Abençoe todo o potencial de sucesso e felicidade que vê em sua volta. 

Abençoe todos os sinais de sucesso. Abençoe todas as realizações, todo o 

progresso na sua comunidade, cidade, país.  

Abençoe todos os meios de transporte e todas as pessoas que usam esses 

meios. 

Abençoe todos os indícios de alegria, prazer, satisfação e divertimento.  

Abençoe as expressões humanas. Abençoe o riso. Abençoe os eventos 

esportivos, o teatro, o cinema, as artes. 

Abençoe tudo o que for demonstração de confiança, segurança, solidez e 

força nas pessoas, nos animais e objetos.  

Abençoe as construções, o aço, o concreto, as máquinas, a tecnologia. 

Abençoe todos os sinais de amor e de amizade. Abençoe tudo o que for zelo, 

acolhimento, carinho, compaixão verdadeira e apoio. Abençoe os 

relacionamentos harmoniosos entre as pessoas, na natureza, na arquitetura. 

Abençoe tudo o que for relação, que mostrar conectividade, que tocar 

gentilmente, respeitosamente. 

Abençoe tudo o que for demonstração da Paz do Ser; a tranquilidade, a 

serenidade. Abençoe esses sinais na natureza, na água, no ar. Abençoe as 
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paisagens, as vistas longínquas, o horizonte, as estrelas, a lua. Abençoe tudo 

o que for agradável no sabor, no som e no cheiro; tudo o que for belo e 

agradável ao olhar, ao tocar. Abençoe o movimento do vento e do mar, do rio 

e do riacho, o vôo dos pássaros e das borboletas. 

Esses, são alguns exemplos do que você pode abençoar. 

Lembre-se que, abençoando o que você admira, estará reconhecendo aquilo 

como um bem e esse bem virá para sua vida. Querendo emagrecer, abençoe 

as pessoas magras na sua vida, os animais esguios  – de acordo com Serge 

King. Ele ainda revela que utilizou do poder do ato de abençoar para curar seu 

corpo, aumentar seu faturamento, desenvolver habilidades, criar 

relacionamentos profundamente amorosos com sua esposa e filhos. 

Sou grato. Te amo. Somos abençoados, na Paz do Ser somos capazes... 

 

 

 

O que são “Tons Isocrônicos” 

Isocrônicos são pulsações que ligam e desligam em regularmente. Os tons 

Isocrônicos estimulam determinada frequência/atividade cerebral. A 

quantidade de pulsações por segundo indica a frequência. Por exemplo, 10 

pulsações por segundo induziria no cérebro uma frequência de 10Hz. Isso 

excita o Tálamo e faz com que o cérebro passe a imitar a frequência dos 



8 
 

toques Isocrônicos, alterando sua atividade cerebral. São similares aos 

Monaurais, exceto que estes são um pulso de onda senoidal, em vez de pulsos 

totalmente separadas de um único tom. Estes não precisam de fones de 

ouvido, mas seu uso pode torná-lo mais efetivo. 

 

Exemplo de ton isocrônico 

O ritmo dos tons Isocrônicos gera um estado poderoso e consistente de 

treinamento que não se “desgasta” com o uso. 

Tons Isocrônicos geram um efeito quase irresistível para assimilar o que é 

proposto pela gravação, não requer que os fones de ouvido sejam especiais, 

de alto desempenho. 

Por que recomendamos os fones de ouvido mesmo nos áudios em que são 

utilizados Tons Isocrônicos? Os efeitos são reforçados pelos fones de ouvido 

até porque, quando não usamos fones, a mente tende a vagar e nos distraímos 

facilmente por qualquer motivo que possa nos perturbar ou interromper. 

Alerta 

Não utilize a gravação enquanto conduzindo um veículo, ou operando alguma 

máquina ou equipamento, ou se você sofre de epilepsia, ou se você está 

sujeito à episódios convulsivos, se você está  grávida, utilizando um marca-

passo, ou sob a influência de medicamentos ou drogas.  Ao sentir algum 

desconforto físico ao utilizar a gravação, descontinue o uso e escreva para o 

contact@soubem.com 

Para produzirmos nossos MP3s de meditação e para melhor contato com o seu 

subconsciente utilizamos uma tecnologia proprietária, muito efetiva. Estas 

gravações tem um efeito benéfico poderoso, embora à primeira audição o tom 

isocrônico possa ser um pouco incômodo, não force nada, ouça em um volume 

confortável que não estressa seus ouvidos. 

 

 

Pedido 

Solicito que postem suas experiências no fórum 

www.hooponopono.forumbrasil.net . É importante compartilhar, já que essa é 

mais uma ferramenta útil, assim, poderemos registrar o que estará nos 

http://www.soubemloja.com/medite---mp3s-etc.php
http://www.hooponopono.forumbrasil.net/
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revelando. Você também pode também registrar suas observações no 

Facebook, no nosso grupo O Portal/Ho’oponopono, aqui. 

Muito grato pela colaboração. Na reverencial Paz do Ser. 

  

 

RECURSOS 

 

O Portal 

O Portal™ é um caminho, um momento de inteira tranquilidade. E o que 

ocorre, o que recebemos é sempre de uma maneira muito pessoal.  

O seu formato e estrutura facilita para que entremos em contato com quem 

somos, com um olhar para dentro, nos comunicando com o Divino em nós, às 

vezes nos é mostrado algo, que gera em nós o desejo de compartilhar, e aqui 

com total liberdade temos a oportunidade de curar e sermos curados. 

O processo O Portal é fácil de aplicar, não requer exercícios "calistênicos 

mentais", pelo contrário, é um processo de entrega e sintonia que se consegue 

seguindo uma simples meditação. Uma vez que se abre esse canal, há um 

desdobramento a partir da inspiração da sua própria Essência. 

As sessões virtuais e workshops são a oportunidade de você entrar nessa 

sintonia através da ressonância. É uma experiência única, viva, que transpõe 

os conceitos de si que rodam no ego; ao mesmo tempo, um alívio por ser tão 

singela e clara.  

Só cabe a você, silenciar sua mente e simplesmente observar as artimanhas 

desses diversos "programas eu sou assim" rodando ali dentro e assim, você se 

liberta. Não tem nada místico, misterioso ou secreto, está tudo em você, 

todas as respostas! 

 

Quaisquer dúvidas, sugestões ou questionamentos escreva para o 

contact@soubem.com    

Informações sobre como fazer um Pedido de Limpeza para as sessões, você 

encontra aqui. 

Atendimento particular com Al McAllister aqui. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/185782004779196/
mailto:contact@soubem.com
http://www.hooponopono.ws/pedidos-de-limpeza.php
http://www.soubemloja.com/atendimento-particular.php
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