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Apresenta

HO'PONOPONO
Antiga técnica/prática havaiana que equilibra

prosperidade, paz e saúde mental através da GRATIDÃO

Origem, história e os benefícios
alcançados na saúde mental.

Método para aplicação prática

Desenvolva a habilidade de equilibrar
as emoções e o comportamento a fim
de alcançar PAZ DE ESPÍRITO.
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                  Sejam muito bem-vindos! Vamos iniciar uma jornada
além do consultório médico para praticar a meditação,
orientada e guiada por mim. Para contar um pouco da minha
experiência, vou abordar como iniciei a meditação, há alguns
anos, com o objetivo de cuidar da minha própria saúde mental
e, a partir dela, conhecendo a sua importância, descobri os
benefícios de estender essas experiências aos meus pacientes,
integrando cuidados com corpo e alma. 
                 Eu sempre compartilho com as pessoas próximas e
com os paciente, o quanto sou grata pela medicina, o quanto
ela me dá suporte e entendimento sobre o corpo humano,
orgãos, doenças e o corpo físico para exercer minha profissão.
Mas, além dos protocolos médicos tradicionais, eu sempre me
interessei por algo a mais. Sempre entendi a importância de
avaliar além da doença, conhecendo a história de vida das
pessoas. Para entender os meus porques, vou te contar a trilha
que percorri, desde quando descobri meu sentido de missão e
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Médica | Saúde Mental da Mulher
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Prefácio

compreendi o propósito de ajudar o máximo de pessoas que
buscam a evolução do corpo, mente e espírito, que busco para
mim mesma.                                      
                Muito jovem, quando eu tinha por volta de 14 anos,
havia um assunto que me gerava muita angústia e
desconforto. Mesmo sendo batizada, recebendo toda
orientação religiosa, sentia um vazio quase existencial
quando me deparava com a ideia de morte; me recordo que
meu pensamento era: "porque estudar, namorar, casar,
cumprir obrigações se quando eu morrer, nunca mais vou ver
ou estar com meus pais, amigos, e familiares?”. Isso não fazia
sentido nenhum pra mim e esse assunto realmente mexia
com as minhas emoções. Mas o que isso tem haver? Quero
compartilhar com você, que desde criança alguns pilares são
importantíssimos para a desenvolvimento da nossa saúde
mental. O pilar da espiritualidade – independentemente da
religião seguida – precisa ser cuidado. 
                    Para mim, essa angústia foi se dissipando no
instante em que, através da espiritualidade, comecei a
compreender o sentido de missão e propósito de vida, e,
assim, as coisas passaram a fazer mais sentido e a vida ficou
um pouco mais leve.
                   Mais tarde, quando já estava na faculdade, comecei
a desenvolver esse pilar e, sobretudo quando ingressei no
internato, tendo o primeiro contato com a matéria de
psiquiatria clínica, a minha empatia com o outro foi tão
grande e avassaladora que, ao presenciar de perto o limite da
psique humana, percebi que a minha missão estava centrada
em ajudar as pessoas.
                3
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                Quando me formei já sabia qual era o meu propósito
e, após a concluir minha formação em medicina, entendi que
precisa prosseguir. Estimular a paixão por conhecimento, de
alguma forma, me faz sentir útil e me aproxima do meu
propósito de ajudar o próximo. Desde criança já despontava
em mim um traço marcante de curiosidade e inquietação e
essas qualidades (sim, eu vejo que estas características
revelaram-se qualidades, pois me fazem buscar compreender
profundamente o sentido das coisas) guiaram-me durante
toda a vida acadêmica e profissional, me provocando a ser
proativa e buscar fazer a diferença.
                  Assim, parti para iniciar a minha especialização em
psiquiatria clínica. Concomitantemente, inicei também uma
formação de medicina e espiritualidade, pela Pineal Mind-
SP, e foi algo com impacto transformador na minha jornada.
Integrar a medicina, a neurociências, a psiquiatria e a
espiritualidade me permitiu perceber as coisas sob óticas
distintas, mas profundamente complementares. Assim,
nunca me contentei em prescrever uma medicação e esperar
que tudo fique bem. Não desconsidero ou menosprezo a
importância da medicação mas sempre entendi que a
indicação do tratamento alopático, o medicamento sintético
(desenvolvido em laboratórios) deve ser prioridade para tratar
estágios graves das doenças. 
                   Por isso, o meu foco estava em prevenir a doença e
estimular a SAÚDE! E quero te dizer que o contexto da sua
vida, experiências, emoções, criação, traumas, e muito mais
precisam ser levados em consideração e serem cuidados e
tratados, mesmo antes de a medicação alopática ser 
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necessária. E o que isso tem haver com terapia holística e
meditação? Para mim, tudo está conectado. "Somos a
construção de tudo que realizamos nesta vida, esse
emaranhado de histórias, escolhas e fatos, é você." E, neste
contexto de intensas descobertas e aprendizado, a minha
própria saúde fraquejou.
                      Apesar de ser apaixonada por cuidar, em me sentir
útil, em ajudar o outro com meu trabalho, passei por um
momento em que desenvolvi a Síndrome de Burnout,
decorrente de esgotamento físico e mental relacionado ao
trabalho, com quadro depressivo associado. Neste momento,
percebi que tudo o que praticamos de forma excessiva, sem
equilíbrio, se torna uma desordem. Sendo assim, passei a ter
uma tristeza intensa, frustração, choros, não conseguindo
trabalhar da forma como gostaria, perdendo o desejo de
realizar aquilo que mais amava fazer. Tirei deste episódio
algumas lições valiosas para minha vida. Compreendi que
para conseguir cuidar do outro, precisaria, antes, me cuidar.
Decidi olhar para minha dor e buscar a minha melhor versão.
Voltei a me reconectar com a profissão e ser 100% responsável
por tudo em minha vida.
                       Na minha busca por autocuidado, mergulhei de
cabeça para me aprofundar nas práticas integrativas à saúde e
percebi que poderia também ajudar meus os pacientes, além
da prescrição de medicação. Foi, portanto, quando olhei para
dentro de mim, que permiti que as possibilidades de melhora
acontecessem. Ao estar pronta para compreender isto, o
universo me revelou um anjo chamado Lara, minha cunhada
do coração, que me apresentou estudos e artigos sobre a 5
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 prática e técnica do HO 'PONOPONO.
                      Confesso que aquele momento foi um divisor de
águas. Em 2014 iniciei a prática da meditação e, desde então,
restabeleci o meu equilíbrio; a meditação tornou-se meu
amuleto da sorte, a trilha sonora da minha vida, o meu
escudo contra qualquer situação que possa me tirar da minha
paz interior. 
                      O DESPERTAR para o compreender a saúde pela
evolução do tripé corpo, mente e espírito, me levou a fazer
cursos para gerar autoconhecimento. Realizei estudos e
curso nas áreas de Programação Neurolinguística, em
distintas práticas integrativas complementares à saúde,
como Aromatologia (estudo terapêutico sobre óleos
essenciais), Aromaterapia, Cromoterapia, Reiki, Medicina
Antroposófica, Medicina e espiritualidade, Yoga,
Arteterapia, Biodança, Fitoterapia, Naturopatia, assim como
seminários de Ho'ponopono. Busquei diversas terapias do
segmento holístico, li centenas de páginas de livros sobre a
psique humana e a saúde mental da mulher, para descobrir
como podemos usar métodos complementares para
desenvolver a saúde e bem-estar e desenvolver a capacidade
de ter o controle sobre si mesmo. 
                     Eu disse sim para a mim, para o despertar de uma
nova consciência, disse sim para minha mudança, e desde
então eu vivo me cuidando com amor, respeitando o meu
interno, tratando as minhas memórias, minha história e
nesse caminho de autoconhecimento, eu descobri minha
principal missão e propósito aqui na terra, que é ajudar as
pessoas a se curarem e a despertarem, além do consultório
 
 

Prefácio
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médico, desenvolver a capacidade de as pessoas serem quem
elas desejam ser. Estou e estarei sempre me preparando para
aqueles que precisam de um suporte medicamentoso, mas
compreendo que o foco deve estar em se antecipar para
prevenir a chegada da doença. "A alma guarda o que a mente
tenta esquecer", então sei que há muito desafios e acessar o
corpo físico, mental e espiritual, vem sendo o trabalho para o
qual tenha me dedicado há alguns anos.
                Aprendi, com todas as pessoas que chegavam até
mim, necessitadas de cuidados, que eu poderia fazer bem
mais do que um atendimento médico psiquiátrico, no
sentido estritamente clínico. Nesse sentido, os cuidados com
o paciente se iniciam desde quando EU agradeço, todas as
manhãs, pela minha profissão, e, pelo exercício da gratidão,
abro meus próprios caminhos para acolher da melhor
maneira os corações e mentes dos pacientes,
acompanhando-os com a missão de buscar a melhora
completa do quadro de dor, angústia e sofrimento,
renovando-os para que possam viver de forma plena as suas
jornadas.
                Com este desejo, decidi escrever e compartilhar este
e-book com vocês. Senti em mim que chegou o momento de
ajudar o máximo de pessoas, além do consultório médico.
Tenho me dedicado a ajudar as pessoas a entenderem o
Hooponopono e o aplicarem em suas vidas de forma prática e
leve, e hoje te entrego esse presente a vocês, através dessa
grande experiência, para que você possam ter uma
transformação na sua vida, pois isso faz a diferença.
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Gratidão por unir seu caminho ao meu para a
cura, e obrigada por ser quem tu és.

 

THAÍSSA R. PANDOLFI REZENDE

Eu AFIRMO que, na minha vida, a meditação e o
Hooponopono estão inseridos, e contribuiram de forma
intensa para uma mudança fantástica. Acredite: é real! Leia
com carinho toda a história, como tudo começou e o
conhecimento aqui colocado e pratique no seu cotidiano.
VOCÊ MERECE SER FELIZ.
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INTRODUÇÃO  
                 Este e-book foi elaborado para vocês, de
forma exclusiva. Por meio dele eu busco apresentar
uma ferramenta de meditação eficiente, que ajudou
muito a vida de muitas de pessoas, inclusive a
minha: O HO'PONOPONO.
                  Você provavelmente irá se questionar de
que modo essa palavra tão diferente pode mudar a
sua vida, ou o que ela significa. Porém, nesta leitura,
você vai descobrir toda a história, o conceito e como
essa ferramenta pode ser realmente
transformadora. Neste primeiro momento, você
deverá deixar de lado todos os pensamentos de
questionamento e se foque em conhecer,
compreender e assimilar, da maneira mais aberta,
as informações que irei transmitir.
                Ao final do e-book, se você sentir que estas
breves lições fizeram sentido e quiser utilizá-las,
será um prazer acompanha-los no aprofundamento
posterior. A partir de agora, aproveite destas breves
páginas em que abordo aspectos introdutórios, de
modo simples e direto, e permita-se conhecer
importante método para acessar grandes
transformações na sua vida.
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             Trata-se de prática iniciada por tradições
havaianas. Ganhou notoriedade no mundo ao trazer
prosperidade, saúde física e emocional, paz de
espírito e outros benefícios para quem a utiliza.
              Em seu modo mais popular e superficial, o
ho’oponopono consolidou-se como poderoso
mantra, que possui a capacidade de restaurar a
harmonia interior e a harmonia nas relações
interpessoais de qualquer pessoa. 
Quando somos crianças, aprendemos algumas
palavras mágicas como, obrigada, sinto muito, me
perdoe, sou grata.
            Mas, quando adultos, ressignificamos essas
expressões como simples gestos de educação e de
respeito ao próximo. Na verdade, estas expressões
nunca deixaram de ter um significado poderoso: nós
só não tínhamos conhecimento do quão importantes
elas são e de quais os efeitos que causam quando
unidas.
 

ENTENDENDO O HO´PONOPONO
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            Na língua Havaiana, Hoo significa "causa” e
ponopono quer dizer "corrigir, endireitar”. A união
dos termos, Ho’oponopono, confere à expressão o
sentido de “corrigir um equívoco” ou "tornar justo”. 
            O Ho’oponopono é um apelo à Divindade para
cancelar e significar as memórias e acontecimentos
que estão se repetindo como problemas. Você pode,
através desse mantra, buscar aliviar recordações que
tocam repetidamente na sua mente, pensamentos
repetitivos, recorrentes.
             Aquietar a mente daquele incessante embate
mental interno, precipitados em situações
estressantes e desagradáveis, que te geram emoções
tóxicas e, por fim, canalizar sua mente para
encontrar a Paz.
 

SIGNIFICADO DO NOME HOOPONOPONO
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               Origem da prática do Ho’oponopono guarda
relação com uma filosofia, um estado de espírito, de
origem ancestral Havaiana, oriundo da tribo
indígena Kahunas, liderada pela Xamã Morrnah
Simeona. 
               A técnica enfatiza um processo de
arrependimento ou reconciliação entre pessoas de
uma mesma comunidade, onde o perdão era
concedido sob a presença de um líder..
               A prática do ho’oponopono não requer
muitos ensinamentos, mas serve para purificar o
próprio corpo e se livrar de memórias ou
sentimentos ruins, que prendem a mente em uma
sintonia negativa. Por trás de toda situação, todo
acontecimento e todo encontro que ocorre na vida,
uma memória é guardada. 
               A finalidade do Ho'oponopono é acessar e
liberar as memórias que possam impor obstáculos
na vida da pessoa ou ser fonte de dor, pesar ou
sofrimento.
 
 

ORIGEM DA PRÁTICA
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 Ho’oponopono, Oração Original ( Morrnah Namalaku Simeona)
 

Divino Criador, Pai, Mãe, filho - todos em um.
Se eu, minha família, os meus parentes e
antepassados ofendemos sua família, parentes e
antepassados em pensamentos, fatos ou ações,desde
o início de nossa criação até o presente, nos pedimos
o seu perdão. Deixe que isto se limpe, purifique,
libere e corte todas as memórias,bloqueios, energias
e vibrações negativas. Transmute essas energias
indesejáveis em pura LUZ. E assim é. Para limpar o
meu subconsciente de toda a carga emocional
armazenada nele, digo uma e outra vez durante o
meu dia as palavras-chave do Ho’oponopono.
EU SINTO MUITO, ME PERDOE, EU TE AMO, SOU
GRATO.
Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e
com quem tenho dívidas pendentes. Por esse
instante e em seu tempo, por tudo o que não me
agrada de minha vida presente EU SINTO MUITO,
ME PERDOE, EU TE AMO, SOU GRATO.
 

A ORAÇÃO ORIGINAL COMPLETA
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 Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar
recebendo danos e maus tratos, porque
simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles
antes, em alguma vida passada.EU SINTO MUITO,
ME PERDOE, EU TE AMO, SOU GRATO. 
Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu
quem pede perdão a esse alguém agora, por este
instante, em todo o tempo, por tudo o que não me
agrada em minha vida presente. EU SINTO MUITO,
ME PERDOE, EU TE AMO, SOU GRATO.
Por este espaço sagrado que habito dia-a-dia e com o
qual não me sinto confortável.  EU SINTO MUITO,
ME PERDOE, EU TE AMO, SOU GRATO. 
Pelas difíceis relações das quais guardo somente
lembranças ruins. EU SINTO MUITO, ME PERDOE,
EU TE AMO, SOU GRATO.
Por tudo o que não me agrada na minha vida
presente, na minha vida passada, no meu trabalho e
o que está ao meu redor, Divindade,limpa em mim o
que está contribuindo com minha escassez.
EU SINTO MUITO, ME PERDOE, EU TE AMO, SOU
GRATO.
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Se meu corpo físico experimenta ansiedade,
preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio
e penso: Minhas memórias, eu te amo! Estou
agradecido pela oportunidade de libertar vocês e a
mim. EU SINTO MUITO, ME PERDOE, EU TE AMO,
SOU GRATO.
Neste momento, afirmo que TE AMO. Penso na
minha saúde emocional e na de todos os meus seres
amados…TE AMO.
Para minhas necessidades e para aprender a esperar
sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas
memórias aqui neste momento.
SINTO MUITO, TE AMO.
Minha contribuição para a cura da Terra: Amada
Mãe Terra, que é quem Eu Sou Se eu, a minha
família, os meus parentes e antepassados te
maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e
ações desde o inicio de nossa criação até o presente,
eu peço o Teu perdão deixa que isso se limpe e
purifique, libere e corte todas as memórias,
bloqueios, energias e vibrações negativas, transmute
estas energias indesejáveis em pura LUZ e assim é.
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Para concluir, digo que esta oração é minha porta,
minha contribuição, à tua saúde emocional, que é a
mesma minha, então, esteja bem. E na medida em
que você vai se curando eu te digo que... Eu sinto
muito pelas memórias de dor que compartilho com
você.
Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a
cura. te agradeço por estar aqui para mim...

E    TE AMO    por ser quem você é.
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“Sinto muito”: nesta frase assumimos
responsabilidades sobre a nossa situação
atual, reconhecemos que algo (físico, mental
ou emocional) aconteceu no passado e se
firmou na memória. Esse reconhecimento
mostra que a pessoa está preparada para a
mudança necessária e tão almejada.
 
“Me Perdoe”: quando pedimos perdão,
pedimos perdão a nós mesmos e ao Criador
para nos ajudar a nos perdoarmos por essas
memórias que se repetem em nosso sistema.
Desta forma, obtemos a libertação do
problema causador da aflição.
 
 
 

AS 4  FRASES CHAVE
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“Sou grato”: a gratidão é sinônimo de fechamento de
ciclos e de certeza e confiança na ação do Criador,
independentemente de como ou a partir de que
religião você o identifique. Devemos ser gratos por
nosso inconsciente dar a oportunidades de limpar e
curar nossas memórias. SINTO MUITO, ME PERDOE,
TE AMO, SOU GRATO!
 
“Eu te amo”: não há nada mais potente do que
magnetizarmos o amor para permitir que retorne a
nós. Quando dizemos “eu te amo”, dizemos que
amamos nossas memórias e que somos gratos por
podermos libertá-las e a nós mesmos. O amor é a
nossa melhor forma de reconexão com o Divino e de
transformação de toda energia bloqueada.
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VOCÊ É 100% RESPONSÁVEL POR TUDO

RESPIRAÇÃO HÁ
AGUA AZUL SOLARIZADA

ENTREVISTA COM O DR. LEN
HO’OPONOPONO POR JOE VITALE

QUE ACONTECE EM SUA VIDA

 

Existe muito conteúdo sobre o assunto, se desejar se
aprofundar pode entrar em contato comigo, como:
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O cérebro é o órgão da mente. Nossa
capacidade de pensar, sentir e imaginar o
futuro, com base nas experiências do passado
ou não, dependem de complexas reações
químicas comandadas por nossos genes, que
estão estreitamente ligados tanto ao meio
ambiente interno quanto ao externo, o que
permite sofrer vários tipos de influências, seja
do campo somático ou do psicológico. 

MANTENHA  a sua MENTE  e  SEU
corpo saudáveis.

Deixo abaixo os meus
contatos por meio dos
quais você pode me
encontrar. Estou

disponível para tirar as
suas dúvidas e te ajudar
a encontrar a melhor
versão do SEU EU.
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Agradeço por termos nos
conectado.

Saiba que você está no lugar
certo e eu me sinto feliz por
você se permitir ser cuidada!

Um beijo no coração!
 

Telefone: (27) 99846-7117
Instagram: @drathaissapandolfi
E-mail: thaissapand@gmail.com

Dra Thaíssa Pandolfi 
Rezende

Proibida cópia e comercialização deste  material sem autorização.  Conteúdo desenvolvido por Dra. Thaíssa R Pandolfi|  2020
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