
Flores 
 

- Passe a sua mão ou mãos gentilmente sobre 
a planta, nas flores, folhas e frutas.  

- Isso permite que você receba tratamentos 
especiais de limpeza de incrível beleza 

e poder. 

"Eu bebo mentalmente o limão azedo" 
 

- O limão está repleto de Raios Solares Divinos. 
- Tem relação específica com a limpeza das 

classes e eventos em andamento.  
- Derrete os elementos e os pensamentos.  

Permite a LIBERDADE aos Cosmos.  
- Qualquer um pode usá-lo. 

"Eu puxo o plugue" 
 

- "Eu puxo o Plugue."  
Visualize que o plugue de um dreno (ex. 

tubo, pia etc.) é puxado. 

Ferramentas



"Eu alcanço a Mão Divina" 
 

- Mentalmente diga ou faça: "Eu alcanço a Mão 
Divina." 

- A prática deste processo trabalha no 
movimento para frente, para cima e para fora. 
Sem a nossa lama e confusões - para a nossa 

própria I-dentidade.  

Laranja 
 

- Representa o raio solar.  
- Purificação que trabalha na liberação do 

pensamento.  
- Corte a laranja em fatias pequeninas.  

- Mentalmente diga: "Eu bebo o ouro", como se 
a laranja fosse ingerida pela casca.  

- Faça o processo duas vezes por dia, na parte 
da manhã e novamente à noite. 

Fonte Perfeita  
 

É utilizada principalmente para a limpeza 
com crianças.  

- "Fonte Perfeita". 



       PROTEÇÃO E I-DENTIDADE DO UNIHIPILI  
 
O Unihipili ou a criança em nós reage como se fosse 
um aspecto indisciplinado, desprotegido, desamado de 
nós. Ele também pode ser referido como a aparência 
de "serpente" dentro de nós.  
 
O próprio Unihipili ou a própria criança pode 
manifestar-se como a parte elevada, refinada do 
nosso ser, ou pode reagir como uma "serpente" 
destrutiva.  
 
O dano é multiplicado e acentuado pelas "formas 
coletivas de pensamentos" das forças negativas; ideias 
de criminosos, ladrões, prostitutas, políticos, doleiros, 
traficantes de escravos, fomentadores da fome, 
matadores, assassinos, estupradores etc.  
 
O Unihipili deve ser definido como a criança amada, a 
irmã mais nova ou o irmão mais novo, o filho ou a 
filha, que é a melhor forma de relacionamento que 
qualquer um poderá ter. O Unihipili ou a criança 
dentro de nós (não biológica) irá responder ou reagir 
de acordo com a nossa "escolha".  
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COMO CUIDAR DO UNIHIPILI 
 

1. Acaricie gentilmente o topo da cabeça do Unihipili 
com amor, cuidado e interesse.  

2. Abrace a criança gentilmente, não com um "abraço 
apertado". O abraço apertado assusta a criança.  

3. Toque a sua mão gentilmente, afagando-a levemente. 
4. Segure os seus ombros e ofereça o amor ilimitado 

para a criança. Ao expressar isso, certifique-se de fazê- 
lo com sentimento, caso contrário, a criança perceberá 

através de um curto-circuito.  
5. Faça a respiração extra para o Unihipili antes de 

fazer aos outros.  
 

LEMBRETE: A sua atitide está sendo vista por ele/ela a 
cada momento.  

 
PROTEÇÃO 

 
Purifique a si mesmo em favor da criança ou Unihipili. 
Cure as dores, as cicatrizes e as feriadas acumuladas 
em todos os reinos: oceânico, terrestre, aéreo, animal, 
vegetal e de toda a humanidade desde o início da 

criação.  
2. Vista a criança com um macacão macio de um 

cálido azul da cabeça aos pés. os sapatos e as luvas são 
da cor índigo. Há uma fita elástica abdominal de 7 
polegadas (18cm) com 3 ganchos e ilhoses ao lado 
esquerdo. Isso assegura que a criança mantenha-se 

firme pela fita e não solte como o velcro. 
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A fita poderá parecer antiquada, mas ela tem os 3 
propósitos: 

 
a) satisfação 
b) segurança 
c) garantia 

 
3. Envolva a criança em azul índigo com forro azul 
gelo. O azul gelo possui uma pitada de cor de rosa 

suave para dar um ar de compaixão e amor.  
 
 

A BOLSA DO UNIHIPILI 
 

A Uhane é responsável pelo suprimento da bolsa 
com os itens que o Unihipili precisa: roupas, 

alimentação e um saco ziplock para colocar a muda 
de roupa que precisa ser lavada.  

No final do dia, a Uhane é responsável pela 
remoção de todas as roupas, usadas ou não, e 
qualquer sobra de alimento. Todas as roupas 

usadas deverão ser purificadas, lavadas e passadas.  
O Unihipili escolhe a bolsa e as cores para a bolsa.  

 
A bolsa é de extrema importância, e a Mãe tem a 

responsabilidade de verificar se a bolsa está 
completa com as roupagens e a alimentações 

necessárias antes que a Criança saia do lar. A Mãe 
também é responsável por verificar se a criança 

carrega a bolsa com ele ou ela para qualquer lugar 
que ele ou ela vá. 
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A percepção da Mãe deve ser a de preparar tudo que 
ela acredita que a sua Criança irá precisar para se 

sustentar durante o dia todo. A bolsa estará repleta de 
itens que a Mãe intuir para a necessidade de sua 

Criança no decorrer do dia. Esta preparação é 
semelhante com o dia de deixar a criança pronta para 

o dia da escola. A Mãe oferece mais Amor para a 
própria Criança Interior do que para a sua própria 

criança.  
 

Lembrete: Mais atenção. 
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