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Vejo como um mantra de cura ou oração pessoal e também como um comando de alta 

frequência vibratória que funciona como uma senha ao universo! Capaz de 

transmutar, cancelar, apagar energias, sentimentos, memórias, crenças, mágoas e 

julgamentos armazenados em nosso inconsciente. A proposta é assumir 

responsabilidade diante dos acontecimentos de nossa vida e repetir as frases: “Sinto 

muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato”. 

O Ho’oponopono na língua original do Havaí significa, “corrigir um erro”, ou acertar o 

passo. Ele trabalha diretamente com nossa mente inconsciente, limpando tudo aquilo que 

armazenamos como verdade e nos sabota, nos deixa doentes, nos atrapalha e nos impede 

de alcançarmos nossos sonhos, de sermos quem queremos ser, e principalmente nos afasta 

de nossa essência, da fonte criadora, ou Deus. Nada mais é que uma ferramenta que 

transcende o tempo, que nos foi entregue pelo criador para que conseguíssemos 

reconectar-nos a nossa essência. 

 

Os Princípios Fundamentais do Ho’oponopono são: 

 

1. O universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos. 

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

3. Se os meus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade física repleta de 

AMOR. 

4. Sou 100% responsável por criar o meu universo físico do jeito que ele é. 

5. Sou 100% responsável por corrigir os pensamentos destrutivos que criam uma 

realidade enferma. 

6. Não há “lá fora”. Tudo existe como pensamentos na minha mente. 

 

História: 

 

O Ho’oponopono surgiu de uma nativa Havaiana Kahuna, através da atualização 

de um método onde as pessoas que vivenciavam os problemas, se reuniam e cada um 

abordava o que sentia, sua percepção do problema, para que fosse resolvido junto. 

Morrnah Nalamaku Simeona, inclusive em 1983 foi reconhecida como tesouro vivo do 

Havaí. 

O método foi atualizado, entendendo que os problemas não precisariam ser 

compartilhados para serem resolvidos, e que cada um poderia curar seus problemas 

através da extinção de memórias e programas do inconsciente que induziram aquela 

situação. Baseado no poder de curar o outro através de sua própria cura. Curando apenas 

a si mesmo, podemos curar o outro que está em nossa vida, simplesmente manifestando 

a nossa necessidade de cura interior. O outro, somos nós mesmos, e é nossa 

responsabilidade limpar tudo que criamos a partir dos nossos pensamentos e crenças 

acumuladas desde o início de nossas experiências. 

Dr. Ihaleakala Hew Len, terapeuta e professor, também Havaiano, foi um aprendiz 

de Morrnah Nalamaku Simeona, Mestre Principal de Ho’oponopono. Conhecido por 

curar um pavilhão inteiro de presos de alta periculosidade, que viviam encarcerados em 

um manicômio, sem contato com o mundo externo, no Havaí. Aceitou o trabalho, porém, 
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avisou que não manteria contato físico algum com cada interno. Passou a realizar cura 

através das fichas de cada paciente, em sua sala, aplicando as palavras chave do 

Ho’oponopono. Em quatro anos o Hospital fechou, pois não havia mais pacientes, todos 

estavam curados. Em poucos meses de tratamento, os pacientes começaram ser liberados 

para pegar sol, outros fortemente medicados começaram a reduzir muito a medicação, e 

aqueles que jamais teriam possibilidade de serem liberados, tiveram alta. 

Quando fazemos o mantra Ho’oponopono, a divindade/universo absorve os pensamentos 

ou energias dolorosas e as neutraliza, purificando e transmutando em pura luz. 

Significado de Cada Termo: 

 

Quando você diz “Sinto muito” você reconhece que algo (não importa se saber o 

que) penetrou no seu sistema corpo/mente. Você quer o perdão interior pelo o que lhe 

trouxe aquilo.  É uma abertura, uma poderosa palavra que mostra que você está preparado 

para o salto. Você sente, você quer romper o padrão, não quer repetir, quer ir além, quer 

eliminar a erva daninha, quer abrir-se, desbloquear, você está preparado para isso. 

Ao dizer “Me perdoe” você não está pedindo a Deus para te perdoar, você está 

pedindo a Deus para te ajudar A SE perdoar. Por favor me perdoe, estou pedindo perdão 

em mim mesmo e assim me libertando dos problemas. Você está pedindo a Deus que o 

perdoe e que o ajude a perdoar e ser perdoado. Você se abriu e agora quer dissipar isso 

de você e do universo. O perdão é uma das formas mais grandiosas de crescimento, de 

purificação, de limpeza. É o elixir que rompe barreiras, quebra correntes, elimina 

ressentimentos e mágoas, o perdão é uma arte, uma benção, e você irá colocar isso em 

ação. Aqui você não vê culpas, culpados, absolutamente nada. 

O “Te amo” transmuta a energia bloqueada (que é o problema) em energia 

fluindo, religa você ao Divino. Eu te amo, pois sei que sou parte do divino, e que assim 

sendo sou “perfeito” em minha origem. É a transmutação, não existe nada mais poderoso 

do que permitir que o amor volte a fluir em nosso corpo, é como a água no final da tarde 

que irriga as plantas numa fase terminal. É nesse instante que você sente revigorar, sente 

a fluidez, a corrente, a energia, e a cada sistema que ela penetra, ela dissolve, limpa e flui, 

como a água em um momento de muita sede. 

O “Sou grato” é a sua expressão de gratidão, sua fé que tudo será resolvido para o 

bem maior de todos envolvidos. Obrigada (sou grato) por este problema ter se 

manifestado em minha vida, assim eu tenho mais uma chance de limpá-lo. A gratidão é a 

maior expressão, nela obtemos um fechamento do ciclo, em geral agradecer é algo 

tremendamente incrível. É a revelação dos verdadeiros valores. 

A partir deste momento o que acontece a seguir é determinado pela Divindade/Universo, 

você pode ser inspirado a tomar alguma ação, qualquer que seja, ou não. Lembre-se 

sempre que o que você vê de errado no próximo também existe em você, somos todos 

Um, 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. 

 

 



Dúvidas frequentes: 

 

1 – Para que Serve a Meditação Ho’oponopono? 
Quando recitamos o Ho’oponopono, estamos em uma postura de abertura, de 

compreensão. Entramos em contato com a divindade, seja ela interna ou externa. Estamos 

abertos para limpeza, purificação, para ir diretamente à fonte dos problemas, com a 

intenção de dissolvê-los e não para criar mais, afinal, todos os nossos problemas estão 

arraigados no nosso inconsciente. 

Usando o Ho’oponopono, você neutraliza, expurga a energia mental da memória na qual 

você está associado à determinada pessoa, situação ou crença. No processo, essa energia 

é liberada, e de certa forma transmutada pela luz divina. Quando isso ocorre, fica um 

espaço de libertação dentro de você, um vazio onde energias mais sutis da luz do divino 

do amor imediatamente passam a fluir e preencher. 

2 – É PRECISO REPETIR O MANTRA QUANTAS VEZES? 
As frases podem ser usadas na sequência que você quiser e quantas vezes desejar. Se 

sentir que uma única vez é o suficiente, acredite, é o que você precisa. Eu já vi 

casos/conquistas quase imediatas com o mantra sendo dito apenas uma vez. Pode ser dito 

em voz alta ou mentalmente. 

3 – OS RESULTADOS DEMORAM MUITO A APARECER? 
Os resultados dependem da determinação/verdade com que recitamos as frases. Outro 

ponto importante é tentar se libertar completamente das expectativas em relação à rapidez 

que os efeitos aparecerão na sua vida. E lembre-se sempre: a conquista do “milagre” 

proposto pela técnica está diretamente relacionada ao desapego, amor, aceitação, verdade 

e gratidão. Não é necessário nenhum tipo de ritual para praticarmos a técnica. 

4 – PRECISO REPETIR O MANTRA PERTO DA PESSOA COM A QUAL 

TENHO PROBLEMAS? 
Não, pode ser feito a distância, não tem limite. Sempre que constatarmos algo 

desagradável em nossas vidas poderemos recorrer ao mantra. O principal é assumir que 

se algum relacionamento conflituoso está em sua vida, a situação é de sua 

responsabilidade. Afinal, você só reconhece aquilo que conhece. E se algo está 

incomodando, é porque conhece aquilo, está no seu inconsciente ou mesmo no seu 

consciente. 

5 – POSSO FAZER HO’OPONOPONO PARA QUEM NÃO CONHEÇO? 
Podemos e devemos recitar as frases de autorresponsabilidade e autocura para tudo e 

todos. Por exemplo, se estou assistindo o telejornal e vejo uma notícia ruim que me 

emociona ou incomoda, aproveito para falar ou mentalizar o mantra em relação àquela 

situação. Se meu desejo é viver em paz, aproveito todas as oportunidades para purificar 

em mim as possíveis crenças em meu inconsciente que fazem com que me identifique 

com aquela notícia. 

Vamos lembrar que as situações que trazem emoções fortes, principalmente, são sinais 

de identificação. Ou seja, há algo dentro de você que encontra algum tipo de 

reconhecimento com o que está sendo mostrado. Portanto, você tem toda a condição de 

integrar essas situações ou emoções por meio de seu perdão e amor. 



Podemos usar a frase como início da oração: Divindade limpe em mim as memórias 

que estão causando este problema (causando o problema, pode ser a doença que está 

vivenciando, a mágoa que está sentindo, ou a causa do sofrimento). 

Reflita e pratique! A paz começa dentro de você! 

Considerações Finais: 

Assumindo completa responsabilidade pela sua vida, tudo o que você vê, ouve, saboreia, 

troca ou experimenta, de qualquer forma é a sua responsabilidade, porque está na sua 

vida. A atividade terrorista, o presidente, a economia, ou qualquer coisa que você 

experiência e não gosta, está ali para curar em você. Nada disso existe, exceto como 

projeções que saem do seu interior. A cura é sua! 

Você verá o salto quântico ocorrendo quando passar novamente por uma situação 

parecida com a anterior que lhe foi dolorosa, e perceberá que sua atitude de passar pelo 

mesmo obstáculo é outra, totalmente positiva, sem repetição de padrões. A mágica está 

em amar a si mesmo, é curar sua própria vida, é como se você curasse uma parte de 

si e o Universo recebesse essa cura. Esta é a melhor forma de SER cada vez melhor. A 

medida que você melhora a si mesmo, melhora o mundo. 


