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A Síntese – Ho’oponopono O PORTAL™
© Alexander McAllister, www.soubem.com
Todos os direitos reservados.
Observações importantes:
Lembramos que os processos Ho’oponopono descritos nesse texto não são terapias e nem
procedimentos médicos. E que, portanto, não tem por finalidade diagnosticar, tratar, curar, aliviar ou
prevenir quaisquer doenças. Para estes fins, por favor, consulte um profissional da área médica.
A concepção e conceito deste material é propriedade de Alexander J. McAllister Jr., o autor.
A citação, uso das ilustrações ou menção dos textos neste PDF deve ser acompanhada do link
www.hooponopono.com.br
Você pode distribuir este PDF via e-mail, mídia social ou cópias impressas, sem alterar o conteúdo.
Foto da capa © Mike Krzywonski
© deposit photos

Mp3s e E-books aqui: www.soubem.com

Você pode assistir vídeos de algumas sessões e reuniões no nosso canal YouTube, aqui:
https://www.youtube.com/user/crescentbrazil
Nós temos uma área de membros assinantes no site Soubem, veja aqui:
http://www.soubem.com/pagina_de_compra
Sendo assinante você colabora na manutenção desse trabalho, somente R$20,00 por mês
para garantir a gratuidade das sessões e o atendimento assistencial à quem chega
buscando ajuda e informações.
Com essa mensalidade você tem acesso às 4 sessões de EFT das segundas-feiras de cada
mês, também tem acesso aos vídeos dessas sessões, vídeos das sessões de Limpeza e
reuniões Soubem de Perguntas & Respostas. Ainda temos um blog com textos especiais.
http://www.soubem.com/pagina_de_compra
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É Simples

Ho’oponopono O PORTAL é simples
•

Sentiu a interferência, o incômodo, o estorvo, a dúvida?

•

Pense: "te amo" algumas vezes até sentir uma mudança de ânimo (do seu
clima emocional).

•

Seja grato e aguarde a próxima oportunidade de Limpeza... não tarda.

•

Ho’oponopono incessante é isso, você presente, consciente, reparando no
que incomoda e pedindo a limpeza.

Quanto mais você limpa menos você quer diagnosticar, destrinchar, desconstruir,
tentar entender o porquê e o quando de si e dos outros. Existe um norte dentro de
você.
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Antes de tudo, para deixar bem claro...

Para melhor aproveitar esse conteúdo e realmente ter resultados com
Ho’oponopono você precisa despojar-se de toda uma bagagem mental, de apegos a
crenças sobre busca e caminhos. Ou no mínimo deixar isso de lado enquanto se
familiariza com este conteúdo.
Não há intenção de ofender suas sensibilidades referentes a crenças em diversos
tipos de disciplinas e sistemas que se baseiam em conceitos “Nova Era”, isso inclui
toda gama de “ho’oponoponos” divulgados pela internet afora.
Se você tem um envolvimento com estes tipos de conceitualizações e técnicas saiba
que elas podem gerar enormes interferências e turbilhões na sua vida e prejudicar a
sua experiência com Ho'oponopono.
Por favor repare; se a sua vida está dando para trás, se há autossabotagem, perdas,
insuficiências de tudo que é tipo, inclusive financeira, problemas de saúde,
relacionamentos conflituosos, isso pode ser consequência desse envolvimento. Há
em você (devido a esse envolvimento) possíveis aberturas, portais, para tudo que é
tipo de interferências de “memórias” (programas mentais) que se alimentam de
seus sentimentos e sua energia vital. Isso é um alerta sério, consequência de
depoimentos e experiências compartilhadas nos atendimentos particulares.
Sabemos o quanto difícil é aceitar o que está sendo colocado aqui para o seu
exame... Mas deixamos sempre bem claro que fazer uma limpeza efetiva – como
ensinamos com o Ho’oponopono O Portal, que traz resultados, é uma questão de
entrega, e não intenção visando um resultado.
Quem é que determina o resultado? Quem é que realmente faz a limpeza? Pois é a
Divindade, é Deus, não a gente. É aí que entra a humildade, o reconhecer qual é a
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nossa responsabilidade. É o abrir mão de acreditar que que é você que "faz e
acontece".
Muito se fala hoje em dia em intenção quântica, "holográfica", em ser "co-criador"
com o Universo, isso é engano, o Universo também é criação de Deus. Portanto o
universo não é fonte manifestadora à qual você deve se dirigir com pedidos. É
fazendo isso que você se abre para interferências nocivas. Lembre-se do que o Dr.
Len diz, a tua Limpeza pode resolver o problema de alguém no outro lado do
mundo... mas não é você que determina isso, que tem o poder determinante.
Portanto é importante abrir mão de querer um resultado, de "direcionar energia de
limpeza".
A nós só cabe mesmo reparar que está havendo uma interferência que nos
incomoda, nos prejudica. Sentimos muito por não ter prestado a atenção antes, mas
agora pedimos perdão nos perdoando por essa falta de consciência. É o
arrependimento. Amamos a oportunidade de fazer a Limpeza e somos gratos por
tudo isso!
Lembro que tudo que compartilho, nos sites e mídia social, assim como o meu
atendimento particular não constitui recomendação ou diagnóstico médico e
psicológico. Tenho competência e resultados com o Ho’oponopono, isso posso
passar para você com segurança, respeitando os devidos limites das estruturas
mentais de crenças que são importantes para você – embora você vai
eventualmente ver as (possíveis) limitações que essas estruturas geram e
sustentam na sua vida.
Gratidão por ter lido este aviso até o final.
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Significados:
Ho’oponopono
Ho’oponopono é “tornar certo, colocar no prumo” através de um processo. Desde
tempos remotos no Havaí é feito como uma terapia em grupo mediada por um
xamã (Kahuna). A Kahuna Morrna Simeona (19 de Maio, 1913 – 11 de Fevereiro, 1992)
criou uma nova versão onde o processo é interior, e não interpessoal. Ela deu o
nome de Identidade Própria Através do Ho’oponopono. O que ensinamos deriva
dessa prática.
Memórias
Memórias são os registros, recordações de acontecimentos na sua vida,
armazenados na sua mente subconsciente. Carregam emoções que fazem a pessoa
“reviver” traumas, acontecimentos desagradáveis, etc.
Ferramentas
Ferramentas são os processos que compõem o sistema Ho’oponopono e que
“descarregam” os sentimentos armazenados nas memórias.
Limpeza
Limpeza é o descarregar das emoções armazenadas nas memórias. Ao fazer isso a
pessoa deixa de se sentir “vítima” de determinada pessoa ou pessoas, de
circunstâncias, lugares e coisas lembradas.

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA
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Ho’oponopono O Portal
O Ho’oponopono O Portal é o desdobramento do Ho’oponopono que me foi
passado pelo Dr. Len em 3 anos de correspondência. Seguiu as diretrizes do livro
“Limite Zero” mas desenvolvendo sua própria linguagem e ferramentas para nós
aqui no Brasil. Portanto é fruto da experiência e compartilhar de muitos.
Este Ho’oponopono não se atem à conceitos e sistemas de crenças, somente o
essencial para a comunicação, é mais a didática da aplicação para se obter
resultados efetivos e reais. É a verdadeira motivação, que vem de dentro e não a
passageira do “lá fora”, do “fazer e acontecer” de memórias rodando no ego.
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Os Princípios do Ho’oponopono Conforme a
Morrnah Simeona
1. O universo físico é uma realização dos seus pensamentos.
2. Se seus pensamentos são cancerosos, eles criam uma realidade física cancerosa.
3. Se seus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade física
transbordando AMOR.
4. Você é 100% responsável por criar seu universo físico como ele é.
5. Você é 100% responsável por corrigir os pensamentos cancerosos que criam uma
realidade doente.
6. Não existe lá fora. Tudo existe como pensamentos em sua mente.
Morrnah Simeona
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Desenho de Al McAllister

Texto do E-book Ho’oponopono (Curso Ho’oponopono O Portal)

Como Praticar o Ho’oponopono
“O intelecto não dispõe dos recursos para resolver problemas, ele só pode manejálos. E manejar não resolve problemas. “ Morrnah Simeona
Ao fazer o Ho’oponopono você pede a Deus, para limpar, purificar a origem destes
problemas, que são as recordações, as memórias. Você assim neutraliza a energia
emocional que você associa à determinada pessoa, lugar ou coisa. No processo esta
carga de sentimento é libertada e transmutada em pura luz por Deus. E dentro de
você o espaço que foi liberado é preenchido pela luz de Deus. Então, no
Ho’oponopono não há culpa, não é necessário reviver sofrimento, não importa
saber o porquê do problema, de quem é a culpa, sua origem.
No momento que você nota dentro de si algum incômodo em relação a uma pessoa,
ou lugar, acontecimento ou coisa, inicie o processo de limpeza, peça a Deus:
“Divindade, limpe em mim o que está contribuindo para este problema.”
Então use as frases desta sequência: “Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato.”
várias vezes. Você pode destacar uma frase que lhe toca mais naquele momento e
10

repeti-la. Deixe sua intuição lhe guiar.
* Quando você diz “Sinto muito” você reconhece que algo (não importa saber o
que) penetrou no seu sistema corpo/mente. Você admite a desatenção, a falta de
consciência em relação ao que lhe trouxe aquilo.
ATENÇÃO: Como explicado logo abaixo*, deixe de usar o “Sinto muito” se a
condição piorar em vez de melhorar.
*Ao dizer “Me perdoe” você não está somente pedindo a Deus (ou a quem você
ofendeu) para te perdoar, você está pedindo a Deus para te ajudar se perdoar.
* “Te amo” abrange tudo, a Limpeza descarrega a carga de sentimento (que é o
problema) guardada na memória.
* “Sou grato” é a sua expressão de gratidão, sua fé que tudo será resolvido para o
bem maior seu e de todos envolvidos.
A partir deste momento o que acontece a seguir é determinado por Deus, você
pode ser inspirado a tomar alguma ação, qualquer que seja, ou não. Se continuar
uma dúvida, continue o processo de Limpeza e logo terás a resposta quando
completamente limpo.
Lembre-se sempre que o que você vê de errado no próximo também existe em você
– memórias que compõe o ego julgando, portanto toda cura é auto cura. Na medida
em que você melhora o mundo também melhora. Assuma esta responsabilidade.
Ninguém mais precisa fazer este processo, só você.

*Observação: O uso da frase “Sinto muito” precisa ser revisto após um tempo de
prática, a indicação de se deixar de utilizá-la geralmente é quando as coisas
parecem piorar. Com tempo fica claro que há dois efeitos possíveis ao se aplicar o
“Sinto muito” sem a devida atenção:

1. A frase exacerba a situação indesejável, reforçando o sentimento que
sustenta o cenário que se deseja mudar. É o “sentir demais”.
Portanto nada muda, ou até piora. É por causa disso que muitas
pessoas deixam de lado o Ho’oponopono, pois utilizam da sequência
das frases como mantra, sem se dar conta de que cada frase tem uma
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assinatura vibracional. E o “Sinto muito” pode se sobrepor às outras,
naturalmente.
2. A frase “Sinto muito” é aplicada como arrependimento por algo feito,
sentido. Neste caso a Limpeza procede como pedido de perdão e a
condição melhora.

O sofrimento é uma demonstração do grau de identificação com
memórias/programas no ego. Simples assim. Quanto maior a identificação, maior a
resistência e dor.
A energia que você associa à determinada pessoa, lugar ou coisa é a energia da
identificação emocional. É essa energia que é cancelada, transmutada a Luz. O Zero,
o espaço vago, é a ausência dessa energia naquela memória ou conjunto de
memórias (programas "eu sou assim"). Por isso após a limpeza aquela recordação
não te atinge, não te aflige mais. Faz parte de sua história pessoal, mas não te
define mais como pessoa, como vítima.
A memória "ativa" (com carga) depende de disparos de emoção para se alimentar e
projetar aquela realidade/cenário que chama os participantes que vibram na mesma
frequência. Cancelada a carga emotiva não há como se contar a mesma história,
pois não te define mais, o palco e cenário deixa de existir como uma peça em cartaz,
então há espaço para a expressão inspirada da verdadeira Identidade, que está
alinhada com a Fonte - que é o que presenciamos com facilidade no Portal.
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O processo de Limpeza, transmutação de memórias, é descrito no final do livro
“Limite Zero” pelo próprio Dr. Len. A ilustração abaixo mostra onde “residimos” a
maior parte do tempo na mente. A nossa realidade de vida, de limitações,
sofrimento e vitimização, é projetada nessa “lama” de memórias.
A Limpeza é justamente dessas memórias que rodam na mente e nos ocupam com
seus apelos, demandas, preocupações e exigências.

Ilustração do E-Book do Curso Ho’oponopono O Portal
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Pedidos de Limpeza Específicos
Sobre o direcionamento de um "pedido" para resolver um problema específico; à
princípio não é necessário.
Muitas vezes a intenção de se mudar uma condição desagradável piora a situação
por reforçá-la ainda mais com a atenção dada. A vontade de mudar aumenta o foco
na condição atual, fazendo ela perdurar por mais tempo, isso porquê o que você
está sentindo é a ausência daquilo que almejas. É o que se sente profundamente,
muitas vezes de forma inconsciente, que determina a manifestação.
Melhor pedir a Deus para limpar as memórias responsáveis pela ansiedade em
relação a determinado problema. A lembrança lhe provoca ansiedade, este
sentimento é o elo direto com a memória que causa o problema. Não importa saber
o porquê, de onde veio, etc.
Pratique o Ho'oponopono e deixe a Divindade resolver a questão, decidir qual o
resultado. Será sempre o melhor. O mesmo vale para o bloqueio em algumas áreas
da vida. Todos nós temos bloqueios. Então, peço a Deus que limpe em mim as
memórias que compartilhamos, limpe em mim as memórias que causam os
problemas, transmute-as em pura Luz.
Agora, se você estiver no limite, numa ansiedade maior e/ou travado(a) em relação
algum assunto, pode ser útil um atendimento particular para receber uma
orientação para sair da condição desagradável. O atendimento é via Skype ou
WhatsApp com Ho’oponopono e EFT O Portal para agilizar a resolução. Leia mais
aqui: https://hooponopono.com.br/atendimento

14

Ferramentas do Ho’oponopono O Portal
Divino Criador
Aqui está a oração original da Morrnah Simeona, simples e poderosa:

“Divino Criador, pai, mãe, filho em um...
Se eu (seu nome), minha família, meus parentes e ancestrais lhe ofendemos (o
nome da pessoa), à sua família, parentes e ancestrais em pensamentos, palavras,
atos e ações do início da nossa criação até o presente, nós pedimos seu perdão...
Deixe isto limpar, purificar, liberar, cortar todas as recordações, bloqueios,
energias e vibrações negativas e transmute estas energias indesejáveis em pura
luz...
E assim está feito.”
Morrnah Nalamaku Simeona Criadora do Ho’oponopono da Identidade Própria
Faça esta oração para qualquer sentimento em relação a problemas com pessoas;
ao se fazer o apelo ao Divino Criador estamos nos dirigindo ao aspecto Divino que
existe dentro de todas as pessoas, que é a extensão do Divino Criador, Deus, pois
fomos criados à Sua imagem e semelhança. Só é necessário isso.
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A prática constante da sua presença no momento, é Ho'oponopono, e firma uma
atitude que facilita lidar com as surpresas no dia a dia.
Temos um acessório à prática do uso do Divino Criador (com a “Oração Original”)
da Morrnah Simeona, clique na imagem:

Água Solar Azul

Ao bebê-la você está pedindo a Divindade para cancelar as memórias que você
compartilha com outras pessoas. Não é necessário pensar as frases.
Como fazer Água Solar Azul; use uma garrafa, jarra ou vasilha de vidro. Existe no
mercado garrafas de água que são perfeitas para isso, de cor azul cobalto, mais
intenso, embora já ouvi dizer que aquele azul clarinho de algumas garrafas também
16

funciona. Encha com água (filtrada), cubra a boca da garrafa com algo, tipo papel
manteiga ou filó (fixe no lugar com um elástico ou fita crepe), para impedir que
poeira, ou insetos, caiam dentro, e deixe exposta à luz do sol por no mínimo uma
hora. Em dias nublados coloque a garrafa debaixo de uma lâmpada halógena (é
incandescente, não use lâmpada fluorescente). Quer saber mais? Veja no e-book
especial sobre a ferramenta, https://hooponopono.com.br/agua-solar-azul
Aloha
Significa: Estar na presença (Alo) do Divino (Ha). Quando dizemos Aloha para uma
pessoa, estamos reconhecendo o Divino nela, no sentido que ela é filho ou filha de
Deus.

Apagador
Pegue um apagador de borracha de verdade ou imagine um, e passe sobre as
memórias. O Dr. Len é enfático em recomendar que se faça isso antes de ler e-mail,
postagens em fóruns, antes de falar no telefone, ao assistir televisão, antes de
sentar em uma cadeira, etc.
Azul Gelo
Para aliviar dores próprias e alheias, físicas ou emocionais. Pode ser estendido para
cura da natureza. Use nas plantas em tempo de poda ou corte. Também pode se
dizer “Gelo Azul”, reforça o efeito sedativo.
Chave de Luz

Use para mudar para melhor o clima de qualquer situação desagradável, de conflito
ou desavença. Joga a Luz Divina sobre o momento trazendo a paz. Desliga
recordações rodando na Mente Subconsciente.
Ligar a Luz!
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Chocolate Quente

Beber chocolate quente apaga memórias manipuladoras que buscam vantagem em
relacionamento à dois em vez de fazer as coisas que são divinamente corretas.
Também liberta as memórias que possam causar violência no relacionamento,
apaziguando as coisas e mostrando que relacionamentos tem a ver com Amor e não
ganho de vantagem.
Colibri

Dissolve sentimentos de escassez, e ao mesmo tempo traz a vibração da Alegria,
Energia, Abundância e Viço da Vida. É ferramenta exclusiva do Ho’oponopono O
Portal. A ferramenta COLIBRI se apresentou no Ho'oponopono O Portal em 2009.
Ela começou como instrumento para a limpeza dos sentimentos de escassez
financeira, e através dos anos se desdobrou para a limpeza de outras questões
relacionadas à limitação da abundância de coisas boas na sua vida.
Como se usa a ferramenta?
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Ao perceber a aflição, desconforto ou resistência que é a indicação de um padrão de
pensamento (e sentimento) indesejável sendo instalado na sua mente,
simplesmente pense ou fale “Colibri”. Você pode repetir várias vezes até sentir uma
mudança positiva no seu ânimo naquele momento.
A ferramenta COLIBRI corta a aflição, cancela a energia negativa da memória
tentando se instalar na mente, querendo o comando da situação. Assim mudando a
vibração desagradável para uma de a certeza da resolução para o melhor, de
solução se apresentando, atraindo para você no presente a alegria da abundância
de recursos e bem estar em sua vida! Veja mais no site:
https://hooponopono.com.br/venda-colibri
Gota de Orvalho

Funciona em tudo. Pense na frase quando com medo, se sentindo ameaçado, triste
ou com raiva. Você pode pensar “Gota de Orvalho” ao ver alguém em apuros de
qualquer tipo. Não existe limite para seu uso.

Havaí

Sopro e água do Divino. Pensar "Havaí" limpa memórias.
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Mirtilos (blueberries)

Limpa pensamentos, melhora a qualidade dos mesmos.
M&Ms

São confeitos coloridos com a parte interna de chocolate. Ao comê-los, ou imaginálos, limpamos memórias, principalmente as traumáticas que programaram a Mente
Subconsciente na infância. Cancela memórias de ódio, raiva, em relação ao sexo
oposto.

Morangos

Cancela memórias relativas à assuntos do coração.
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Pilastra da Paz do Eu
No Ho’oponopono do “Limite Zero” é um tubo de Divina Luz que desce sobre você.
Simplesmente pensando na “Pilastra da Paz do Eu”, automaticamente você se
coloca na irradiação da Divindade naquele momento. Seu ser será totalmente
protegido de interferências negativas. Você pode então direcioná-la a qualquer
pessoa ou coisa para ter harmonia, é só pensar na “Pilastra da Paz do Eu". Mas é
importante entender que essa proteção é consequência da Limpeza. O conceito de
“direcionar” pode confundir, pense em termos de “considerar”, reparar que tens a
percepção de algo necessitando da Limpeza. Esse “algo” que chama a sua atenção
existe aonde? DENTRO de você. A Limpeza é sempre em nós. Estás pedindo a
Limpeza do registro que está na sua mente, a Limpeza desse registro é DENTRO de
você. Se a Pilastra trouxe paz para a situação isso foi decisão de Deus, não a tua
intenção... Embora exista sempre a possibilidade de alguma memória egóica sua se
apoderar do resultado. Mas isso faz parte desse descobrir-se na prática.
Com o advento do Portal foi esclarecido que há a variação “Pilastra da Paz do Ser”,
o “Ser” sendo mais dinâmico, expansivo e expressivo. Na Paz... Somos.
www.soubem.com
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Porém, dentro do contexto do Ho’oponopono do “Limite Zero”conforme o Dr. Len
ensina pode-se utilizar “Pilastra da Paz do Eu”, pois está assim indicado nas petições
da Morrnah Simeona.

“Quem Sou Eu?”. Se pergunte isso sempre ao fazer um julgamento de alguém, de
um evento, situação ou de si próprio. Isso expõe a memória no comando de você
naquele momento, é ela que está fazendo o julgamento. Outra ferramenta chave,
exclusiva do Ho’oponopono O Portal.

Respiração Ha
O avô de todas as ferramentas de limpeza, de acordo com o Dr. Len. Fecha portais
psíquicos, é a inspiração de Mana (Energia Vital vinda de Deus), elimina depressão,
limpa o campo energético do corpo, dentro dos conceitos da Morrnah Simeona
liberta espíritos ainda presos ao plano terreno.

Respiração Ha

© Al McAllister www.soubem.com

O Dr. Ilaheakalá Hew Len ensina a fazer 9 respirações (inspirar/expirar) numa
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contagem mental de 7, isto é:

•
•
•
•
•
•
•

Inspirar - contar até sete,
segurar o ar por mais uma contagem de 7,
expirar pelo nariz - contando até 7,
com os pulmões esvaziados espere por mais uma contagem de 7,
inspire, novamente contando até 7,
segure por outra contagem de 7,
expire, segure... continue repetindo a sequência até inteirar os nove
conjuntos inspirar/expirar.
Você estará movimentando a energia vital pelo corpo, o que faz bem ao
acordar e antes de dormir, e qualquer hora que você sentir vontade.

Faça toda a respiração sempre pelo nariz, sem forçar, para não hiperventilar, o que
pode provocar tontura. A respiração deve ser suave. O ritmo da contagem difere de
pessoa a pessoa, não é uma contagem em segundos. Siga seu próprio ritmo.
O Dr. Len recomenda que se forme o símbolo do Infinito com os dedos das mãos
enquanto se faz a Respiração Ha, veja as ilustrações que seguem.
Ilustrações © Al McAllister
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www.soubem.com

O Dr. Ihaleakalá Hew Len afirma que este processo pode eliminar rapidamente um estado
de depressão, ou preveni-lo.

Sinto Muito
Quando você diz “Sinto muito” você reconhece que algo (não importa saber o que)
penetrou no seu sistema corpo/mente. Você admite a desatenção, a falta de
consciência em relação ao que lhe trouxe aquilo.
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Este perdão interior é o arrependimento, mas pode ter também o efeito de se
“sentir muito mais” a condição indesejável. Neste caso pare de usar a frase.
Sou Grato

É a sua expressão de gratidão, sua fé que tudo será resolvido para o bem maior seu
e de todos envolvidos.

Te Amo
“Te amo” abrange tudo, a Limpeza descarrega a carga de emoção (que é o
problema) guardada na memória.
Outra maneira de se entender o “te amo” é como sendo uma benção. Você
reconhece a expressão de algo que lhe desagrada, que é desconfortável. Nesse
reconhecer ao dizer (Eu) “te amo” você está pedindo à Divindade a limpeza daquilo.
É importante dizer “te amo” para tudo que você vê e reconhece como sendo do
bem, que expressa qualidade, talento, o bem feito, a natureza se expressando, tudo
que é de Deus. Este é o abençoar do “te amo”.

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC
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Poster no www.hooponopono.com.br

Girassol
É como Al McAllister iniciou esse trabalho de compartilhar Limpeza, leia mais aqui:
https://hooponopono.com.br/poster-girassol

Há mais ferramentas mas não há espaço para todas aqui, pois estamos
apresentando o essencial para você aplicar logo o Ho’oponopono em sua vida. Se
quiseres que sejam incluídas outras ferramentas no e-Book entre em contato com a
Scarlett no WhatsApp (21) 99550.9045.
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Um alerta: Japamala NÃO é ferramenta para Ho’oponopono.

E a questão das 108 vezes?
Repetir as frases 108 vezes é uma crença no utilizar do japamala (o uso de um terço,
ou contas para mantras, de origem hindu) para "fazer" Ho'oponopono. Falta uma
noção real da prática, da dinâmica das frases, no caso.
"O japamala complica um processo que é simples e objetivo..."

Descrever o uso das frases como mantra foi um engano do Joe Vitale no livro Limite
Zero, em um momento de empolgação. Impressiona o número de vezes que as
pessoas fazem essa pergunta das “108 vezes” em sessões, palestras e workshops o que mostra a dimensão do equívoco e potencial de confusão gerado na vida de
uma pessoa desavisada, mal orientada. Um equívoco provocado por alguém que
quis inserir o Ho'oponopono dentro do sistema de crença que ele compartilha.
Dentro da nossa experiência atendendo pessoas em vários estágios de aflição e
confusão devido ao uso do japamala, fica claro que isso é uma memória "fazendo
Ho'oponopono", querendo "se consertar".
Portanto uma recomendação baseada em experiência: NÂO use o japamala. Ele
pode piorar um cenário de vida indesejável, e o sofrimento que faz parte daquele
cenário. O japamala complica um processo que é simples e objetivo.
Alerta dado.
http://hooponopono.forumbrasil.net/t92-como-praticar-corretamente
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A Chave: Os Sentimentos
O sentimento, a emoção que se vibra, é o que sustenta, alimenta, mantém em pé os
cenários! A Mente Subconsciente (a criança interior - Unihipili) não entende de
palavras, ela entende de sentimentos. Você pode bombardeá-la de boas intenções,
afirmações e pensamentos positivos, mas se lá no fundo houver um pingo de dúvida
sobre o merecimento ou não do que você almeja - é esse sentimento de dúvida que
prevalece, por ser mais forte, mais familiar, por ser o mais vivenciado como padrão.
A sua vida move sempre na direção do seu pensamento dominante.
"Caminho" é conceito. Revelação do verdadeiro Caminho, que é único, só se tem
pela presença no Presente. Melhor quando fora do apego aos apelos do mundo da
dualidade. É onde distinguimos o que é real. O Portal
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Nosso Despertador
Neste Mundo da Dualidade dois sentimentos não ocupam o mesmo espaço, ou
você se sente bem de diversas maneiras ou... se sente sem ânimo, se sente mal,
indiferente, e outras graduações de negatividade. Ao prestarmos a atenção ao
nosso sentimento temos a indicação de nos lembrarmos da limpeza, justamente
para nos sentirmos melhor chegando na paz que a limpeza nos proporciona. A Paz
nos permite testemunhar o Mundo fora das seduções do Mundo da Dualidade, mais
e mais. Estamos no Mundo mas não somos dele. Assim vemos o que é falso e o que
é verdadeiro.
A Limpeza sempre nos revela um vislumbre da nossa real condição que é de
identificação com memória/programa mental.
O indicador de que se está repetindo um padrão negativo (memórias repetindo um
programa) é a dor, a dúvida, sentimento de culpa, raiva, impotência, a ausência de
bem estar, é a baixa auto-estima, as manifestações de escassez, de tudo que é tipo,
de relacionamento abusivo, codependente, de falta de prosperidade, de saúde
debilitada, etc.
Quanto maior a identificação com aquele programa, maior o sofrimento, a
ansiedade, o desespero

Por isso a importância de se fazer a Respiração Ha ao acordar e antes de dormir,
para definir uma atitude de gratidão e amor próprio. É o seu desligar da tomada
antes de dormir, e o ligar na tomada da plenitude da vida ao acordar.
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Memória Fazendo a Limpeza, como
ver isso?
Chega uma hora que há a constatação de que é alguma memória/programa "eu sou
assim", no ego, que está fazendo a limpeza. Use sempre da ferramenta “Quem Sou
Eu?”, ela lhe proporciona uma visão não crítica, não participante da situação,
impedindo que você seja sugado para dentro daquele cenário. O contraste facilita
pedir a limpeza daqueles sentimentos.
Agora, não é muito fácil admitir isso, geralmente as memórias engendram
autossabotagem e outros conflitos interiores e exteriores para manter a pessoa
inconsciente e em desequilíbrio.
O auto-sacrifício na limpeza é uma das condições mais preponderantes nesta ilusão
de si. As coisas tendem a piorar até que a pessoa (sendo memória/corpo de dor) se
encontra no fundo do poço da sua vaidade (e arrogância). Mas isso também faz
parte do aprendizado.
O tamanho do sofrimento depende do tamanho da identificação com aquela
memória “limpadora”, o quanto ela consegue resistir no orgulho. É um processo de
desintoxicação... Uma vez iniciada a limpeza, a memória não tem para onde correr,
pois quanto maior a resistência maior a exposição à Luz de Deus. O Amor sempre
triunfa na entrega, na Paz.

O que está no outro está em mim?
Muitas pessoas ficam agarradas nesse conceito do "o que está no outro está em
mim" e usam como um "chavão". Não é assim, e é importante não aceitar isso dessa
maneira, assim como a questão da "responsabilidade".
O que está no outro e também está em você são memórias que julgam. Você não
tem necessariamente em você o mesmo padrão de comportamento. Se você repara
que a pessoa está mentindo para você, ou é infiel, ou trapaceia, isso não significa
que você tem esse padrão de comportamento em você.
O que há a ser limpo é o "eu" que julga. Este “eu” memória é o que expomos, e
limpamos, nos workshops e atendimento particular.
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As Petições
As Petições da Morrnah Simeona são orações no verdadeiro sentido da palavra
havaiana pu-le, um “pedido sincero”, não é uma súplica ou imploração. Essas
petições são poderosas ferramentas de limpeza pela vibração de Divina Luz de Deus
que elas invocam.

“Eu” Sou o “Eu”
OWAU NO KA "I"
“Eu” venho do vazio à luz,
“Eu” sou o sopro que nutre a vida,
“Eu” sou aquele vazio, o oco além de todas as consciências,
O “Eu”, o Id, o Todo.
“Eu” reteso meu arco dos arco-íris atravessando as águas,
O continuum de mentes com matéria.
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“Eu” sou a inspiração e a expiração do sopro,
A invisível, intocável brisa,
O indefinível átomo da criação.
“Eu” sou o “Eu”.

Divino Criador
Divino Criador, pai, mãe, filho em um...
Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais lhe ofendemos, à sua família,
parentes e ancestrais em pensamentos, palavras, atos e ações do início da nossa
criação até o presente,
nós pedimos seu perdão...
Deixe isto limpar, purificar, libertar, cortar todas as recordações, bloqueios,
energias e vibrações negativas
e transmute estas energias indesejáveis em pura luz...
Assim está feito.

A Paz do “Eu”
A Paz esteja convosco, Toda Minha Paz,
A Paz que é “Eu”, a Paz que é “Eu Sou”.
A Paz para todo tempo, agora e para sempre e eternamente.
Minha Paz “Eu” lhe dou, Minha Paz “Eu” deixo contigo,
Não a Paz do mundo, mas, somente Minha Paz,
A Paz do “Eu”
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Questões específicas
Com certeza cada situação sendo vivenciada é única e pessoal, mas o tema em si se
repete para muitas pessoas e é isso que aparece nos Pedidos de Limpeza e
perguntas nas sessões virtuais e eventos presenciais como workshops, palestras e
vivências. Assim estamos colocando a seguir a Limpeza para esses temas mais
comuns. Se houver mais algum que você sente importante ter aqui escreva para
scarlett.soubem@gmail.com para considerarmos incluir nessa parte do E-Book.
Nossa abordagem sobre qualquer assunto é bem diferente - e às vezes provoca
resistência, ou reações diversas em função da pessoa ter crenças favoritas sobre
espiritualidade, cosmovisão, e técnicas de autoconhecimento.
Constatamos, através de anos de prática do Ho'oponopono O Portal, que você
mentalizar o que acredita precisar, como abundância, dinheiro, prosperidade, é na
realidade uma memória querendo consertar a situação através dos seus próprios
esforços e conhecimento. O resultado é sempre impermanente e eventualmente
insatisfatório. Um exemplo disso é a ferramenta "Colibri", ela passa ao largo de
todas essas ponderações e técnicas, é simples; sentiu? Pense "Colibri", e aguarde...
as coisas se mostram, e a Limpeza procede.
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Escassez Financeira
Todo padrão de escassez é consequência de um hábito de pensar a vida. Há fatores
na formação da pessoa que determinam esse padrão de insuficiência financeira. Ele
pode muitas vezes se apresentar após um periodo de prosperidade e de repente a
pessoa começa a perder dinheiro, a empobrecer (“eu não mereço ser próspero...
Não posso ganhar mais dinheiro do que meu pai ganhava... Estou tirando de quem
não tem... “etc.). O desfecho é que nada mais parece dar retorno adequado para o
sustento e bem-estar.
Para aliviar a tensão use da ferramenta Colibri toda vez que aparecer a ansiedade
em relação à dinheiro, contas, dívidas, etc. Procure se ligar no que essa ferramenta
vibra de viço de vida, a energia boa da certeza de que tudo vai ficar bem,
sentimentos de abundância e felicidade.
O que falta em nossa vida é geralmente aquilo que não estamos dando, faça o
dinheiro circular, dê dinheiro para alguém, sem esperar retorno. Depois quando
começar a melhorar se organize e reserve 10% de tudo que você ganhar em uma
poupança/conta de investimento a ser mexida somente após a aposentadoria. Ou,
dê 10% dos seus ganhos para entidades ou pessoas que lhe deram alguma
informação, conhecimento ou palavra de real valor. É a melhor forma de se abrir as
comportas da abundância na vida. E limpe todo sentimento que aparecer dizendo e
justificando-se no "não" a isso. Limpe também o “não” ao ato de fazer as contas
referente à dívidas, e à necessidade de um planejamento financeiro para saná-las e
começar a se equilibrar financeiramente para prosperar.
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Relacionamentos
Relacionamentos de todos os tipos só são sadios quando você tem um
relacionamento sadio consigo mesmo(a). As pessoas em nossa volta estão ali para
confirmar o que acreditamos sobre nós mesmos, portanto quanto mais você se
respeitar se considerar, enfim, se perdoar e se amar, mais você será respeitado,
considerado, amado. Simples assim!
As pessoas se empolgam nas relações, há um troca troca de agrados que na
realidade não são sadios, são indícios de co-dependência. A comprovação disso está
no grau de cobrança e expectativas em torno da relação depois de um tempo.
Expectativas que são impossíveis de serem atendidas porque escondido nelas há o
programa da vitimização a ser completado.
Esse é o resumo da maior parte dos relacionamentos, que começa com o “ficar” e
debanda pelo namoro baseado no físico, chega um casamento de conveniência
para atender expectativas pessoais, ou de família, e acaba em separação, divórcio.
Se a pessoa fizer uma lista de reivindicações é um calhamaço de reclamações,
significados diversos e auto-justificativas. Mas é a partir desses julgamentos,
sentimentos de culpa e culpar, que se aplica a Limpeza e tudo começa a mudar para
melhor... Abençoe a tudo e a todos em sua vida, pense "Te amo" em cima de todos
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sentimentos que tiveres de agora em diante, por mais difícil que seja imaginar,
pensar isso em relação à pessoa, e aguarde...
Depois de um tempo o programa/memória que roda na tua mente e que se afirma
através desses sentimentos diversos de falta de consideração, de merecimento,
raiva, medo, indignação, etc. vai perdendo a sua força de controle, e você terá o
alívio que busca.
Use do Exercício do Espelho para desenvolver um apreço pela sua própria pessoa;
ao acordar e antes de dormir, se olhe no espelho, bem nos seus olhos e fale por
alguns minutos; “Eu te amo, eu te considero, eu te aprecio, eu te abençoo. Me
perdoe, eu te perdoo. Te amo, sou grato por ti em minha vida. Sou grato, te amo.”

Relacionamentos: Mãe, Pai e Família
Repito o escrito anteriormente: Relacionamentos de todos os tipos só são sadios
quando você tem um relacionamento sadio consigo mesmo(a). As pessoas em
nossa volta estão ali para confirmar o que acreditamos sobre nós mesmos, portanto
quanto mais você se respeitar se considerar, enfim, se perdoar e se amar, mais você
será respeitado, considerado, amado. Simples assim! E isso vale principalmente para
família já que nossa visão de si, sendo pessoas bem-sucedidas, felizes ou vítimas –
de circunstâncias, ou pessoas, vem do seio da nossa família.
Na questão da formação de cada um sempre nos referimos ao Unihipili, nossa
“criança”, a Mente Subconsciente, como sendo o lugar da origem de todos os
problemas que vivenciamos. É através do se perdoar nele que conseguimos
transpor as armadilhas e prisões da formação.
Muitas vezes a relação conflituosa com a mãe, e pai ausente (mesmo estando
“presente”), gera uma série de questões e comportamentos desastrosos para o
filho ou filha. Isso atualmente fica mais complicado ainda devido a ideologias que
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são propagadas na mídia, e que são agressivas no seu esforço para se afirmarem e
se sentirem aceitas.
Entenda que a tua mãe (ou pai) "roda" na tua mente, essa é a origem do conflito, já
reparou que muitas vezes você se pega tendo atitudes, expressões, que são dela?
São de enorme sutileza mas volta e meia aparecem, é aquele "Nossa! falei igual à
minha mãe (ou em outros casos, ‘meu pai’)".
Geralmente com tempo assume-se a identidade da mãe e aí há o perigo de uma
identificação onde se faz de tudo para buscar a aprovação e validação do seu
comportamento e crenças no mundo "lá fora", em grupos, círculos de amigos que
pensam de forma "semelhante", seitas, etc. para se afirmar como NÂO sendo igual
...a sua mãe (ou pai). Mas esse esforço para consertar as coisas só fortalece a
situação indesejável, e firma a identificação com aquela memória “mãe/pai”.
Em primeiro lugar use da nossa ferramenta do Ho'oponopono O Portal; "Quem sou
eu?", se pergunte; "Quem sou eu que estou vivendo uma situação conflitual com
minha mãe? Quem sou eu que acredita que minha relação com minha mãe é muito
frustrante?”. Substitua “mãe” por “pai” conforme a necessidade do momento.
Isso vai expor as memórias com as quais você está identificado e que dependem
que essa relação continue disfuncional para continuarem te controlando.

Repare nos significados e explicações que vem à tona na mente, tudo isso é esse
personagem se expressando, acusando, se justificando. Peça a limpeza em cima
desses sentimentos todos, desde frustrações, raiva, culpa, medo, etc... vai
Limpando e aguarde, terás aos poucos o vislumbre de quem és realmente, uma
pessoa responsável pela sua vida e que tens escolhas a partir de uma consciência de
Si, e não do personagem que se vê vítima.
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Autoestima
A sua autoestima sempre tem a ver com a sua mente Subsconsciente, o Unihipili,
onde são guardados os registros/memórias desde a gestação e o seu nascimento.
Lá pelos 5 aos 7 anos passamos por situações de julgamentos conflituosos em
relação às figuras de autoridade na nossa vida; geralmente nossos pais. O Unihipili
então desenvolve defesas próprias, significados e artifícios psicológicos para
proteção, para aliviar a dor e aflição do que presenciou, sofreu naquela tenra idade.
Com isso há uma perda de contato com seu Unihipili, e você passa a ver o mundo
cada vez mais de forma racional a partir dos dados acumulados. Esse jeito de ver o
mundo constrói um personagem que se vê falho, defeituoso e precisando se
melhorar, essencialmente se consertar.
O Exercício do Espelho é de extrema valia para a autoestima; ao acordar e antes de
dormir, se olhe no espelho, bem nos seus olhos e fale por alguns minutos; “Eu te
amo, eu te considero, eu te aprecio, eu te abençoo. Me perdoe, eu te perdoo. Te
amo, sou grato por ti em minha vida. Sou grato, te amo.” Esse é o processo de se
reconciliar com seu Unihipili, todos os seus problemas tem origem e passam por ele,
é nele que tens a Limpeza para a melhora de sua autoestima.
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Saúde
Quando não processamos corretamente as energias diversas de sentimentos que
passam pelo nosso sistema mente/corpo vão se formando bloqueios e
concentrações de energias tóxicas.
E quando a pessoa desenvolve o vício de pensar pensamentos, crenças e
significados obsessivos e tóxicos, ela fica sujeita a apelar para diversos artifícios
para aliviar essa tensão. Artifícios químicos como o álcool nas bebidas, nicotina no
tabaco, açúcar, carboidratos, etc. na alimentação, sexo desmedido, atividades de
alta adrenalina, e mais. Com tempo o corpo não tem mais como lidar com isso e
somatiza doenças em diversos locais. Há orgãos como os rins que espelham as
consequências de atitudes de “engolir sapos”, são as disfunções renais. Tumores
são concentração de lixo tóxico no corpo, lixo tóxico que pode ser, além do que
consumimos - pensamentos obsessivos.
Como limpar isso? Faça o básico; reconheça que há a interferência no seu sistema
mente/corpo, deixe o sentimento se mostrar, vir à tona e o abençoe com um
simples “Te amo”. Se houver um local específico de disfunção no corpo sinta a Luz
Divina Azul Gelo cobrindo aquele local e dissolvendo a dor, ou o que estiver
instalado lá. Pense; “Azul Gelo, Gelo Azul. Te amo, te amo, te amo.” Aplique durante
um ou dois minutos, repita toda vez que sentir alguma ansiedade procurando voltar
a se instalar em você.
Quer mais formas de Limpar? Acesse aqui: https://hooponopono.com.br/recursos
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O PULO do GATO!
Existe algo que é fundamental para tudo que foi abordado aqui dar resultado.
ALEGRIA é a força motriz para a melhora de tudo. Por isso tanta ênfase em
abençoar, em ser grato(a) por tudo em tua vida – apesar das evidências ao
contrário.
Quando triste, desanimado(a), procure lembrar de algo engraçado em sua vida, ou
use um artifício para ajudar você mudar o padrão; assista à uma comédia, dê risadas.
Isso muda o seu ânimo para melhor logo de cara.
Cultive esses sentimentos bons, use memórias dessa forma, não deixe memória
ruim ser instalada em você pelo o que a mídia apresenta, os programas de televisão,
as notícias ou o que alguém fala.
Não se deixe ser enganado(a) pelo “padrão Globo de qualidade”. Ali escondido no
aparentemente belo, no verniz do visual bonito, no tecnicamente bem feito, tem
um veneno insidioso, intencional, querendo te aprisionar na vanguarda da
retaguarda da desesperança e medo através de novelas e programas que só
mostram e valorizam disfunções psicológicas. Sim, a intenção por trás é te
convencer que o disfuncional é normal, através do chocar, afrontando a família, a
moral e a ética. ACORDE!
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Alexander McAllister nasceu em Porto Alegre – RS. Artista Plástico formado pelo
Pratt Institute em Nova Iorque. www.almcallister.com
Sua trajetória de vida é pontuada por muitas experiências, leituras, conhecimentos
e práticas. Há mais de 30 anos pesquisa técnicas de meditação e outras disciplinas.
No final dos anos 70 aprendeu a meditar na FHU (Foundation of Human
Understanding) com Roy Masters, se aprofundou em estudos dos materiais de G.I.
Gurdjieff, P. D. Ouspensky, e Jane Roberts (Seth Materials). Através de estudos de
Idries Shah chegou ao Sufismo, participando das atividades da Ordem HalvetiJerrahi (de Istanbul) em Nova York. No Brasil bebeu Oasca durante onze anos no
Centro Espírita União do Vegetal. Também fez mestrado em Reiki e tem
certificações em outras disciplinas espirituais/psicológicas.
Através do estudo de Huna com o material de Otha Wingo nos E.U.A. e Jens
Weskott no Brasil, chegou ao Ho’oponopono, sistema de auto-cura de origem
havaiana criado pela kahuna Morrnah Simeona. Durante 3 anos de correspondência
com Ihaleakalá Hew Len, o Dr. Len do livro “Limite Zero”, que foi treinado pela
Morrnah, passou a praticar o Ho’oponopono. Essa prática é divulgada no
www.hooponopono.com.br.
É o principal responsável pela disseminação do Ho’oponopono no Brasil. Em 2007,
escreveu e distribuiu gratuitamente o 1º e-Book desta milenar prática havaiana, cuja
essência revela-se no Ho’oponopono O Portal. Você tem em mãos a edição mais
recente desse e-Book.
Al McAllister é o idealizador do sistema O Portal, através do qual apresenta diversos
cursos, encontros virtuais e presenciais, além de sessões virtuais gratuitas para
limpeza compartilhada de memórias com Subidas ao Portal.
Ele é o autor do livro “Ho’oponopono O Portal: Descoberta do Ser” que pode ser
adquirido aqui: http://www.hooponopono.ws/O-Livro.php
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Manual da Sessão

O Sistema O Portal é apresentado nas sessões virtuais, workshops e vivências
presenciais que realizamos durante o ano em diversas cidades. Através desse
processo, é possível uma exposição e limpeza eficaz de padrões comprometedores,
limitantes da expressão do ser de cada um. Há dois processos utilizados para isso no
que chamamos de A Limpeza; o Ho’oponopono e a terapia EFT.
Ho’oponopono é um processo de auto-cura popularizado pelo livro “Limite Zero”, do
Joe Vitale e o Dr. Ihaleakalá Hew Len. Trata-se distúrbios e disfunções diversas
aplicando frases como “Te amo” e “Sou grato(a)” em cima dos sentimentos
relacionados a estes distúrbios e disfunções. Consideramos este E-Book
Ho’oponopono que tens em mãos como essencial para sua experiência no Portal em
sessões, atendimento particular e workshops.
EFT, sigla que no inglês significa Emotional Freedom Technique (Técnica de Libertação
Emocional), é um processo desenvolvido pelo engenheiro americano Gary Craig. No
Portal a aplicação é simplificada (seguindo a linha do Robert G. Smith com sua “Faster
EFT”) e muito eficaz, tanto que mudamos a sigla para Emoção Focada Transformada.
As sessões virtuais são uma chamada para uma nova condição de vida, uma
demonstração do que é o alinhamento com a Divindade. Nas sessões, sente-se
claramente a sua relação com o Amor Incondicional de Deus. Nas sessões, e
principalmente nos eventos presenciais, tem-se a oportunidade de aprender como a
qualidade da nossa relação com Deus é importante para a nossa vida, saúde e
felicidade.
Em pouco tempo, encontra-se o ponto da definição de quem somos realmente. Isso
se dá pelo sentir, não requer esforço, somente a entrega e humildade ao se permitir
ter essa consciência de si perante a Divindade.
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Preparando-se para a sessão virtual
O Contato pela Primeira Vez
Se você está tendo o contato com O Portal pela primeira vez, não se preocupe, não
há degraus a serem galgados, ou análises a serem feitas sobre qualquer problema.
Nem a necessidade de desconstruir o problema por etapas, em interpretações e
enquadramento em alguma infraestrutura conceitual.
O processo de acesso, que é a Subida ao Portal, é o de conscientização através do
sentir. Essa conscientização é cura. O Portal é para cura de todos os aspectos
desalinhados, doentios e comprometidos na sua maneira de ser.

Orientações para melhor aproveitamento

É importante beber água antes, durante e depois da sessão. O corpo é um
sistema elétrico composto de inúmeras combinações de carbono, hidrogênio,
e oxigênio. Essas combinações, cristais de carbono, são os condutores dessa
irradiação e impulsos elétricos por todo o corpo. Esse processo depende da
hidratação. Tenha sempre um copo-d’água próximo.
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A experiência é isso mesmo: Experiência. Não é conceitual, não é filosofia ou
teoria, não se busca nem se repete efeitos, ou eventos. O Portal é literalmente
a experiência do presente.

Sente-se com as costas retas, a coluna na vertical, numa cadeira ou poltrona.
Pode fazer em pé também. Ajuda na concentração se os pés estiverem
plantados no chão.
Abra mão de qualquer tipo de expectativa em relação a algum resultado.
Simplesmente, entregue-se. É a ressonância que “faz”. Aceite o fato de que
você não precisa fazer nada, somente ouvir e permitir-se sentir.

Há um tempo de adaptação à energia do Portal. É possível que nos primeiros
momentos não se sinta nada; no entanto, basta entregar-se e logo se sente a
vibração característica do Portal.

O sentir vontade de adormecer é natural, pois mudamos naturalmente de
frequências de ondas cerebrais. Há a percepção de um “deslocamento”, mas
a sensação disso é a confirmação da sua sintonia com o trabalho sendo
desenvolvido.

Esse trabalho ocorre num patamar de expressão que o racional não consegue
acompanhar nem entender de imediato o que está acontecendo, por isso, não
se preocupe com a falta de “dados”, informações usuais, familiares e
conhecidas. Confie, e entregue-se. Tudo é feito na maior segurança do Bem.
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Sessão Virtual com Subida ao Portal toda terça-feira às 21:00 horas (horário
de Brasília), em sala virtual acessada pelo botão verde no site
www.soubem.com
As sessões acima são gratuitas, cadastre-se no fórum Ho’oponopono e no site
www.soubem.com para receber avisos de sessões especiais e eventos.
Temos grupos no WhatsApp também onde compartilhamos informação, para
participar entre em contato com a Scarlett no WhatsApp (21) 99550.9045
Há sessões virtuais agendadas de vez em quando, são anunciadas no website
principal que é o www.soubem.com e no Facebook.

Nós temos uma área de membros assinantes no site Soubem, veja aqui:
http://www.soubem.com/pagina_de_compra
Sendo assinante você colabora na manutenção desse trabalho, somente
R$20,00 por mês para garantir a gratuidade das sessões e o atendimento
assistencial à quem chega buscando ajuda e informações.
Com essa mensalidade você tem acesso às 4 sessões de EFT das segundasfeiras de cada mês, também tem acesso aos vídeos dessas sessões, vídeos
das sessões de Limpeza e reuniões Soubem de Perguntas & Respostas. Ainda
temos um blog com textos especiais.
http://www.soubem.com/pagina_de_compra
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https://www.facebook.com/hooponoponooportal/

O Portal™ - O que é
O Portal™ é um processo de revelação, que só se apresenta na Paz.
O processo O Portal™ não trata de comandar condições ou ideais
conceitualizados.
Não há a intenção de sublimar a Mente Subconsciente, nem de buscar novos
padrões no ser.
O processo transcende o racional nesses aspectos.

O Portal é simples – Princípios
Antes de O Portal, era o mundo “lá fora” ditando a nossa vida; era o que
contemplávamos, inconscientemente...
Nas sessões virtuais e vivências, enxergamos com clareza esses fatos:

O que se pensa, o que se ouve, o que se fala, geram sentimentos. Esses
sentimentos têm uma "assinatura", uma frequência vibratória.
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O que você está vibrando (sentindo) é o que você atrai para a sua experiência
de vida. Não é necessariamente o que você está pensando. Olhe em sua
volta...

A escolha é sua; infelizmente a maior parte do tempo são memórias fazendo
as escolhas. O Portal é a oportunidade para limpar essas memórias e destitui-las
do poder sobre você. Assim você começa a fazer suas próprias escolhas.

Âncoras
São recomendações para melhor aproveitamento e presença na sala virtual, se sentir,
use o que tem cabimento para você. Não há exigências no Portal.

Recomendação do Dr. Len: No dia-a-dia, no local de trabalho ou em casa,
coloque um copo d’água, ¾ cheio, próximo a você. Esta água acumula uma
carga negativa, enquanto você pratica a limpeza. Recomenda-se desfazer-se
da água e renová-la no mínimo duas vezes por dia.
Se você tiver outros assuntos ou situações específicas que lhe estejam
provocando ansiedade, recomendamos que escreva em um pedaço de papel
e coloque debaixo do copo com água. Você também pode escrever o nome
de uma pessoa, ou pessoas, com quem você esteja vivenciando algum conflito
ou dificuldade no relacionamento. Atenção: Esta água deve ser lançada fora,
portanto, não deve ser bebida. Depois da sessão, despeje a água na pia e
jogue o papel no lixo, não é necessário queimar, pois já cumpriu a sua função.

Faça a Respiração Há uns 15 minutos antes da sessão, para se tranquilizar.
Se tiver Água Solar Azul, beba-a durante a sessão.
Procure observar os sentimentos que se apresentam, porém, evite analisar,
identificar a origem, somente limpe em cima desses sentimentos com “Te
amo” ou outra frase, que sinta ser-lhe conveniente. Lembre-se de que é a
Divindade quem limpa; a você cabe apenas pedir a limpeza do que lhe está
incomodando.
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Procure manter os olhos fechados, seguir a orientação, porque isso ajuda a
manter a concentração durante a sessão.

Lembre-se que estes procedimentos são para ancorar a sua atenção, reforçar o que
estamos fazendo durante 40 minutos + ou – assim facilitando a experiência do
processo durante este tempo juntos. Não tem obrigatoriedade, nem são “mágicas”
e afins.

As respostas dadas em sessões, e reuniões Soubem não devem
ser consideradas como conselho, recomendação, diagnóstico
ou protocolo terapêutico. Não há participação na sua história,
nem análise ou desconstrução do problema. Nossa
responsabilidade está em lhe proporcionar um local onde se
situar e mudar o foco para uma melhor condição, através do
reconhecimento de que há uma Força Maior que te ama e quer
ver você se realizando.
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Pedidos de Limpeza
Nós oferecemos um recurso que facilita a limpeza de memórias, programas, crenças
e condicionamentos, antes e durante as sessões e reuniões virtuais: O Pedido de
Limpeza – um e-mail enviado para alimpeza@soubem.com. Registramos e com zelo
e atenção o e-mail é colocado em uma pasta especial para a Limpeza na sessão.

No Pedido de Limpeza, você primeiro faz um desabafo da situação desagradável.
Expressa os seus sentimentos – eles têm ligação direta com as memórias causadoras
do cenário de dificuldade –, deixe-os vir à tona na sua mente para serem expostos à
limpeza, que já se iniciou no momento em que você decidiu e começou a escrever.

Feche o e-mail com uma lista de coisas pelas quais você é grato(a) agora, nesse
momento da sua vida, por menos importantes que aparentemente sejam. Inicie essa
lista com o "Eu desconheço o porquê ou o como, mas sou grato(a) por... (sua lista)".
Isso lhe garante uma imediata e gentil mudança de padrão, como consequência da
Limpeza, começando pela gratidão. Eis a entrega! Isso é entregar-se à Divindade, à
Deus – é Ele quem resolve tudo.

Escrever o Pedido de Limpeza é a pessoa se ouvir. Ao se situar e se ligar no
sentimento de gratidão, mesmo que tênue, a resposta já está vindo, trazendo
a pessoa para o estado de consciência.
A prática no Portal mostra, depois de um tempo, que a gratidão e felicidade
são a CAUSA, e não a consequência de uma experiência prazerosa.
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O seu Pedido de Limpeza é particular e mantido em sigilo, ele é colocado numa
pasta para a sessão, nela a energia da Limpeza é alavancada e realçada pelo
propósito de todos os presentes, concentrados no processo. Após a sessão
os e-mails são descartados.
A partir do momento em que você escreve o seu Pedido de Limpeza, você já
está sendo atendido, atendida, é você comunicando-se com Deus.
A participação na sessão facilita a limpeza do seu Pedido, embora não seja
obrigatório. Ali nos reunimos para firmar o pensamento no propósito de
reforçar e compartilhar da Limpeza. O benefício chega a você.
É desnecessário repetir o Pedido de Limpeza, mas, às vezes, determinados
assuntos trazem mais memórias semelhantes a serem limpas, então escreva
um novo Pedido. O importante é situar-se e limpar o cenário, cancelando o
roteiro, para você parar de desempenhar aquele papel que lhe foi imposto, na
maior parte das vezes, inconscientemente.
É importante conscientizar-se de que contar a mesma história (de problemas,
de dificuldades, etc.) é vício de pensamento. É o “ruminar” pensamentos.
Memórias/programas “eu sou assim” são “seres ruminantes”, que estão
sempre buscando validação, afirmando-se como se sendo a “gente”. A
responsabilidade está em pedir a limpeza desses padrões. Isso se vê, se expõe
claramente ao se escrever o Pedido de Limpeza. Fica mais claro ainda no
Portal. Lá, através da gratidão, você escolhe ligar-se nos sentimentos de
abundância, felicidade, saúde e viço e exuberância da vida – o que chama para
sua experiência de vida mais de tudo isso que é bom.
Se a situação é particularmente difícil de você lidar, experimente uma consulta
particular via Skype ou WhatsApp, informações aqui.
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Mapa para a sessão

Por Judith O’Hare (Criadora do Grupo de Limpeza online nos EUA - 2007)
Estamos na sessão para receber a Divina Inspiração, soluções Divinas para problemas
pessoais e orientação Divina, enquanto limpamos as memórias/programas que
compartilhamos. É importante resistir à vontade de se dar conselho, querer resolver
problemas ou participar da história do próximo – isso é o trabalho da Divindade.

Enquanto conversamos ou estamos em silêncio na sessão, a limpeza se realiza.
Quando alguém fala, ou escreve algo no chat da sala, preste atenção aos sentimentos
que vêm à tona, ao que vem à sua mente e limpe em cima disso. São as memórias que
compartilhamos sendo reveladas. Observe “quem” em você julga, avalia, sentencia.

Ser 100% responsável requer atenção aos “despertadores”, às placas no caminho, que
são os problemas. Quando nos ocorre um problema, o intelecto sempre busca
alguém ou alguma coisa para culpar. Insistimos em procurar fora de nós a origem dos
problemas.
”Estamos aqui somente para trazer Paz à nossa própria vida, e se trazemos a Paz para
nossa vida, tudo à nossa volta descobre o seu próprio lugar, seu ritmo e Paz”. Morrnah
Simeona
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”Todos os conflitos se iniciam no nosso interior. Tudo o que fazemos vem do que
pensamos.

Quando sentimos medo de qualquer coisa, estamos admitindo, que essa ‘coisa’ tem
poder para ferir-nos. Tem uma passagem bíblica que diz: ‘Onde está o teu coração aí
também está o teu tesouro’.

O fato é que cremos no que valorizamos. Se estamos com medo, inevitavelmente
estamos valorizando de uma forma ‘errada’ (inconsciente). O medo é sempre um
sinal de tensão, surgindo todas as vezes em que o que queremos conflita com o que
fazemos. Concentrar-se no medo intensifica a ausência de amor. É a hora de pedir a
limpeza e nos prepararmos para a mudança - Aprendizagem significa mudança.”
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O Portal™ – Propósito
A Vida é Exuberância, é Amor. Qual o nosso exercício diário? Estarmos conscientes
disso.
Olhamos as coisas fora da identificação com "mundo da dualidade" quando estamos
no Portal, de onde temos o ponto de vista da nossa real condição de ligação com o
Divino. Quando olhamos assim, fica clara a diferença entre o que é a realidade e o que
é memória/programa "eu sou assim" interpretando, escolhendo por nós.
O que é essa interpretação? O significado dado ao evento a partir de crenças,
conceitos de programas rodando na mente. Esse julgamento, esse significado, é
memória vulnerável à Limpeza! É para se aproveitar o momento. O Portal chama a
pessoa para o lugar no momento presente. Naquele momento, naquele encontro
consigo mesmo, dissolvem-se os sentimentos de culpa, de raiva, de impotência,
ressentimentos e mágoas - e nos olhamos com Amor. A partir desse olhar,
compadecemos com o que estamos vendo, estamos nos abrindo para a expressão
de nossa alegria, abundância, felicidade, saúde.
Sou grato. Na Paz!
Al McAllister

No início das sessões, pedimos à Divindade que recolha as memórias (padrões)
indesejáveis que se estão repetindo em nós, todo o sofrimento, todos os sentimentos
ruins, enfim tudo o que foi escrito nos Pedidos de Limpeza, e transmute tudo à mais
pura Luz.

Te amo.

Sou grato.
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O Portal™– A Subida
•

A Subida ao Portal é o procedimento de acesso ao Portal, é uma meditação
que produz um efeito de percepção de conectividade com Deus através do
seu Amakua, essencialmente o seu Anjo da Guarda.

O Portal™ – Encontros, Workshops e Vivências
Você pode reunir familiares e amigos na sua casa uma ou mais vezes por mês para
juntos fazerem a Subida ao Portal. A estrutura da Subida em si não permite que
qualquer vaidade se afirme na condução da mesma.
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No Portal a mente competitiva não tem como se pronunciar, nem vangloriar-se, por
isso não temos “mestres”, “conselheiros” ou “diretores”. Trabalhamos juntos em
prol dessa mensagem Divina de Fé, do júbilo e esperança. Revelação.
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Quem somos e considerações finais.

O Ho'oponopono do livro “Limite Zero”, o processo conhecido como

A Identidade

Própria Através do Ho’oponopono, SITH (Self I-Dentity through Ho’oponopono®)
conforme criado pela kahuna havaiana Morrnah Simeona, é propriedade intelectual,
com todos direitos reservados (copyright) da IZI LLC.
Eu aprendi Ho’oponopono com Ihaleakalá Hew Len, o Dr. Len deste livro; “Limite
Zero”.

No ano de 2009 recebi uma solicitação da IZI LLC, descrita aqui, que essencialmente
me obrigou a me desvincular totalmente do material deles. Eles divulgam uma
versão da história do Ho’oponopono da kahuna Morrnah Simeona que difere de
relatos de outras pessoas que foram estudantes dela, nos EUA e Alemanha,
inclusive junto com o Dr. Len. Sei da real origem através de pessoas como o Jens
Weskott, representante da Huna Associates no Brasil e um dos fundadores da
Associação de Estudos Huna. Aprendi que é simples, assim a prática dá melhores
resultados.
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Este Ho’oponopono do Dr. Len, que divulgo desde 2007, se transformou através da
minha prática e Inspiração em Ho’oponopono O PORTAL.
O Dr. Len foi generoso comigo em me orientar por quase 3 anos, e ele me
incentivou a compartilhar o que aprendia no site www.hooponopono.com.br e
Fórum Ho'oponopono www.hooponopono.forumbrasil.net. O processo que
usamos nas sessões, atendimento particular e workhops, A Subida ao Portal, se
apresentou através deste Ho'oponopono.
Com certeza tem gente que discorda do que fazemos, conceitualizam de outra
maneira o Ho’oponopono, mas sou fiel ao que o processo me proporcionou; a visão
do Portal que é a percepção e expressão expansiva do ser sempre honrando a
Divindade. Isso é exemplificado nas sessões, Workshops e Vivências no Portal.
Importante, repetindo o alerta do início deste e-Book: NÃO transitamos por
sistemas de crenças, conceitos supostamente de “física quântica” que na forma
como apresentada nesses lugares é na realidade pseudociência. Nosso foco é na
didática, garantimos a sua mudança de percepção, sem racionalizações
complicadas.
Na realidade "Ho’oponopono" é uma pequena parte do que Jesus ensinou. O que
temos com Ho’oponopono é a salvação do jugo dos programas mentais através das
quatro jóias de Jesus: Compaixão - Humildade - Amor - Gratidão. Sinto muito – Me
perdoe - Te amo – Sou grato.
Por isso o alerta em relação aos diversos “ho’oponoponos” divulgados na internet,
em páginas, vídeos e afins, todos tem como base conceitos e técnicas “Nova Era"
que tem o universo como origem de manifestação. Muito se fala hoje em dia em
intenção quântica, "holográfica", e ser "co-criador" com o Universo, isso é engano,
o Universo também faz parte da criação, não empodera ninguém nem é fonte
manifestadora.
Essa crença pode gerar enormes interferências e turbilhões na sua vida, e prejudicar
a sua Limpeza com Ho'oponopono. Esta é uma das razões pelo o qual muitos
deixam de praticar o Ho’oponopono pois acham que parou de funcionar, que não
dá mais resultado como antes.
Sabemos o quanto difícil é aceitar isso... Nós deixamos sempre bem claro que fazer
a Limpeza efetiva, que traz resultados, é uma questão de entrega, e não intenção
visando um resultado. Quem é que determina o resultado? Quem é que realmente
faz a Limpeza? Pois é a Divindade, é Deus, não a gente. É aí que entra a humildade, o
reconhecer qual é a nossa responsabilidade. É o abrir mão de acreditar que que é
você que "faz e acontece".
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Lembre-se do que o Dr. Len diz, a tua Limpeza pode resolver o problema de alguém
no outro lado do mundo... Portanto é importante abrir mão de querer um resultado,
de "direcionar energia de limpeza". A nós só cabe mesmo reparar que está havendo
uma interferência que nos incomoda, nos prejudica. Sentimos muito por não ter
prestado a atenção antes, mas agora pedimos perdão nos perdoando por essa falta
de consciência. Gratidão!
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Workshops já realizados em Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR),
São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Guaruva (SC), Santo Amaro da Imperatriz (SC), Niterói
(RJ), Rio de Janeiro (RJ), Praia do Rosa (SC), Gramado (RS), Areia (PB), Maceió (AL), Recife
(PE), Rio do Sul (SC), Sorocaba (SP), Sorocaba (SP), Vacaria (RS), Campinas (SP), Petrópolis
(RJ), Teresópolis (RJ), Caxias do Sul (RS), Monte Alegre do Sul (SP), Palmas (TO) e mais a
seguir.

Para marcar um workshop na sua cidade: Entre em contato a Scarlett Palhano
scarlett.soubem@gmail.com ou pelo WhatsApp: (21) 99550.9045
Para atendimento particular comigo veja as informações aqui:
https://hooponopono.com.br/atendimento
Somos gratos pela sua colaboração e limpeza, na Paz do Ser.
Al McAllister

Visite nossa página no Facebook:
https://www.facebook.com/hooponoponobrasil
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Grupo Ho’oponopono O Portal no Facebook:
https://www.facebook.com/groups/185782004779196/
Muito grato!

Desejo a você a Paz do ser com Deus, a Paz muito além do entendimento possível
ao racional.
Al McAllister
Para maiores esclarecimentos sobre o Ho’oponopono visite o
www.hooponopono.com.br e www.hooponopono.forumbrasil.net

Apoio: www.soubem.com
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