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1. Vídeo sobre as 3 mentes.
2.   Vídeo sobre a Criança Interior

 
 

 
 
 
 



 

Uhane 
 

Uhane é a nossa mente consciente ou a Mãe para o Ho'oponopono.
A mente consciente tem, como principal objetivo,

nos proteger. Ela analisa, reflete e julga. Sua percepção ocorre através
dos sentidos, o que, muitas vezes, lhe dá a certeza de que sabe tudo.

 
Para o Ho'oponopono, a mente consciente não consegue perceber o que

se passa realmente, pois as memórias estão em uma dimensão
inacessível a ela. Mas apenas quando a mente

consciente dá sua permissão e decide pela purificação, acessando
Unihipili, é possível realizar a purificação dessas memórias e, finalmente,

a transformação da realidade. 
 

Portanto, Uhane tem um papel fundamental. Suas análises sobre o que
está acontecendo são, muitas vezes, equivocadas, mas não existe

purificação de memórias sem um ato de nossa
mente consciente. Ela precisa decidir purificar e precisa acessar Unihipili

para que isso aconteça.
 
 

 
 
 
 



 

Unihipili
 

Unihipili é o nome dado para a nossa mente subconsciente, também
chamada de criança interior. A criança interior tem um papel

fundamental para a cura e resolução dos nossos problemas, pois é na
mente subconsciente que estão armazenadas todas os registros de
nossas vidas - algo que a neurociência tem confirmado ao longo dos

anos. Quando temos armazenados todos os registros em nossas
mentes, eles, de alguma forma, irão nos influenciar. Carl Jung dizia: "Até
você se tornar consciente, o seu inconsciente irá dirigir sua vida e você
vai chamá-lo de destino." São esses registros que o Ho'oponopono nos
convida a purificar para que essa influência seja cada vez menor - pois

devemos mostrar à criança que fomos o quão segura e amada ela
é, permitindo que ela se liberte do que nos impede de sermos mais

completos hoje. A principal relação que existe, para o Ho'oponopono, é a
relação entre a mente subconsciente e a mente consciente, Uhane. A

mente consciente sempre acredita que ela sabe tudo,
pois é ela que processa o que vivenciamos no presente.

Entretanto, quando ela aceita humildemente que isso não é verdade e
entra em contato com a mente subconsciente para conseguir seu apoio,
as memórias podem, finalmente, ser entregues à Divindade (através de

outra mente, a superconsciente ou Aumakua) e purificadas.
 
 

 
 
 
 



 

Aumakua
 

Aumakua é a mente ou
parte de nós que está mais próxima da Divindade. É a nossa centelha

divina, que nos conecta com a Fonte e nos intui diariamente para
agirmos conforme o nosso propósito.

Aumakua também "entrega" nossas memórias
à Divindade quando praticamos as frases do Ho'oponopono. Acessamos

as 3 mentes quando fazemos isso, mas é Aumakua que finalmente
acessa o Divino e nos liberta (atenção: e toda a Humanidade) dos

registros existentes, nos aproximando do Zero.
Além disso, recebemos sua inspiração diariamente. Mas nem sempre

estamos atentos ao que é dito por esse Eu Superior, pois não nos
permitimos parar de pensar. Existem algumas pesquisas que indicam

que o ser humano pode ter até 50 pensamentos por minuto! Como
podemos ouvir o que Aumakua nos diz se estamos o tempo todo

ocupados mentalmente?
Quando fazemos os exercícios do Ho'oponopono e purificamos nossas
memórias, estamos também acessando com mais facilidade esse Eu. E

ele é fonte de amor, de paz, de tranquilidade e de sabedoria.
Transformamos o mundo realizando a verdadeira

mudança possível: em nós mesmos.
 



 

Mas como purificar memórias? 
 

Purificar as memórias é a forma que o Ho'oponopono nos ensina para
transformar tudo que nos incomoda nas nossas vidas. 

Isso porque, para o Ho'oponopono, o que acontece conosco e nos
incomoda são apenas manifestações de nossas memórias, registros que
temos em nossa mente subconsciente daquilo que nos aconteceu nessa
vida, em vidas passadas e com os nossos antepassados. Algumas vezes
essas memórias estão sendo transmitidas há gerações, como a crença

de que as pessoas na família tem problemas cardíacos ou que todo
homem da família é alcoólatra. Memórias que "compramos" para nós,

que ficam registradas no nosso subconsciente e passam a se manifestar
exatamente como programado, nos indicando o que precisa ser

purificado. Quando desconhecemos o Ho'oponopono acreditamos em
sorte, azar ou destino. Quando conhecemos, passamos a acreditar que
quem escolhe nossas vidas somos nós e que podemos escolher viver

influenciados pelas memórias ou pela Inspiração. Temos apenas que...
purificar.Mas como fazemos isso?O primeiro passo é conhecer as

ferramentas de purificação. Algumas delas são as 4 frases (sinto muito,
me perdoe, te amo, sou grata), beber água azul solar, realizar a

respiração HA, repetir "gota de orvalho" ou jujubas. E, a partir daí, fazer
uso delas o tempo todo, principalmente aquelas que apenas precisamos

repetir. Aconteceu algo - gota de orvalho. Aconteceu outra coisa - te
amo, sou grata. Aconteceu mais uma - gota de orvalho... e por aí vai.
Podemos acordar e beber água azul solar ou fazer a respiração HA.

Antes de ir dormir podemos fazer a Prece de Encerramento e repetir as
frases (quantas vezes quisermos). O importante é lembrarmos que

nossa mente consciente - que pensa, analisa e se relaciona - não sabe
quais são as memórias que precisam ser purificadas para que uma

situação mude, apenas a mente subconsciente (ou a criança interior)
sabe. Portanto, devemos ser gentis com a nossa criança e confiar que o

que será purificado é o melhor para nós.
 



 

Mas como purificar memórias? 
 

Você pode começar o dia purificando memórias 
com o auxílio do Ho`oponopono

 
Para começar, sente-se na beirada da sua cama e respire fundo. Vamos

fazer um ciclo de respiração HA para começarmos voltando nossa
atenção para nós mesmos e purificando memórias.⠀Para a respiração
HA é importante que você respire pelo nariz e através do abdômen. A

contagem deve ser feita mentalmente e não contamos 7 segundos, mas
7 tempos.⠀Inspire contando até 7.Segure contando até 7.

Expire contando até 7.Segure contando até 7.⠀Repita por 7 vezes.⠀
 

Em seguida, faça a leitura da Prece de Abertura do
Ho`oponopono:⠀

 
 

Eu sou o Eu⠀
 

Eu surgi do vazio para a luz,
Eu sou a respiração que acalenta a vida,

Eu sou aquele vazio, o vão além de todas as consciências,
o Eu, o Id, o Todo.⠀

Eu reteso o meu arco do arco-íris além das águas,
A continuidade da mente com as matérias.⠀
Eu sou a entrada e a saída da respiração,⠀

A brisa invisível, intocável,⠀
O indefinível átomo da criação.⠀

Eu sou o Eu.
 
 
 



 
Em seguida, converse com a sua Criança Interior.

 
Imagine-se diante de você quando criança. 

 
Lembre-se da sensação de ter um adulto por perto: era reconfortante ou

assustador? Abaixe-se para ficar próximo à sua Criança e aproxime-se
dela com gentileza. 

Você deve conseguir tocá-la sem assustá-la.
Declare seu amor a ela, o quanto ela é querida, o quanto ela é a amada.

Quando começamos nosso dia nos conectando com a nossa Criança,
estabelecemos a relação mais transformadora do Ho`oponopono, pois
muitas vezes agimos através da mente subconsciente e nem sabemos.

 
Termine o momento de conexão dizendo: 

 
Minha Criança, deixe que o amor flua em mim para você e de nós para o

PAI. Deixe que o Divino Criador nos abrace 
em um círculo de AMOR DIVINO. 

 
Está feito. Assim é. Estou livre!⠀

 
Se desejar, faça uso de alguma ferramenta do Ho`oponopono para

fechar esse processo.
 
 


