
Meditação de Purificação com a Criança Interior  
Por Letícia Vidigal - Ho`oponopono Anjos

 
A Meditação da Criança Interior pode ser encontrada em vários

canais do Youtube com orientações do Dr. Hew Len. 
 

O objetivo da minha gravação foi possibilitar que ela seja
realizada de olhos fechados por todos e que os exercícios
propostos sejam feitos imediatamente, com o tempo de

interação entre nossa mente consciente e a criança.
 

É importante ressaltar que essa meditação fortalece, 
de acordo com o Dr. Len, a mais 
importante relação na Criação: 

a relação entre a mente consciente 
e a mente subconsciente. 

 
Para o Ho’oponopono, a mente consciente é Uhane 

ou a mãe, e a mente subconsciente é Unihipili 
ou criança – a nossa criança interior.

 
Quando a mente consciente, a mãe, assume humildemente

que não possui todas as respostas e que é a mente
subconsciente, a criança interior, que precisa 

ser acessada para purificar as memórias, promovemos a
melhor parceria para as nossas vidas. 

 
Pois, de acordo com o Ho’oponopono, 

a nossa Criança Interior é a responsável por “guardar” todas as
nossas memórias. 

 
 



Nossa criança também carrega o “peso”
de cada uma delas e purificando as memórias,

a liberamos desse peso.   
 

E são essas memórias que se manifestam através da nossa
realidade. Somos 100% responsáveis por tudo que nos

acontece porque o que nos acontece é uma manifestação de
nossas memórias boas ou ruins.

 
As memórias que manifestam situações indesejadas (ou

memórias ruins) podem – e devem ser purificadas. 
 

Fazendo isso modificamos nossa realidade e a realidade das
pessoas que nos cercam. 

Purificamos os registros que carregamos 
e que se manifestam no mundo!  

 
Sabemos que as frases “Eu sinto muito, por favor, me perdoe,

eu te amo, sou grato” são frases que podem ser usadas
constantemente para purificar essas memórias. 

 
E a meditação de hoje também é, de acordo com o Dr. Hew

Len, uma outra forma de fazermos isso. 
 

Lembrando que a meditação nos auxilia a silenciar a mente
para, além de purificarmos, nos abrirmos para receber a

inspiração do nosso Eu Divino. 
 

E que assim seja!
 

Muita luz!
 

Aloha!


