
                             
Para este ritual, sugiro as seguintes ferramentas Ho'oponopono: 

Ferramentas Ho'oponopono
para o Ritual

Água Azul Solar

Mirtilos / Ameixas Roxas

Coco

Biscoito de Gengibre

Hibisco Duplo Amarelo



Ferramentas Ho'oponopono
para o Ritual

Água Azul Solar

Coloque um pouco de água da torneira em uma garrafa de vidro azul.
Qualquer tom de azul funciona. 

 
Complete a garrafa com água filtrada. 

 
Coloque a garrafa com água para tomar sol por até

1 hora.  
 

Ela pode ser consumida por todas as pessoas da casa e por animais e
utilizada para borrifar nas plantas, 

na casa, para lavar roupas e na limpeza da casa. 
 

Consuma o máximo de água azul solar todos os dias. 
 

A Água Azul Solar é água glacial. 
A água glacial é a água Azul Gelo. 

 
Azul Gelo é a cor do cordão que conecta as 3 mentes com a

Divindade. 
 

Quando consumimos Água Azul Solar estamos abrindo os caminhos
para os Reinos Angélicos, que oferecem Inspiração para cumprirmos

nosso propósito de vida. 



Ferramentas Ho'oponopono
para o Ritual

Mirtilos / Ameixas Roxas

Os Mirtilos representam os Reinos Angélicos. 
 

Seu consumo nos proporciona os elementos necessários para
avançarmos em nosso trabalho espiritual. 

 
Podemos pensar, repetir e consumir a Ameixa Roxa no lugar dos

mirtilos. 



Ferramentas Ho'oponopono
para o Ritual

Coco

Coma um pouco de coco por parte da manhã ou à noite. Ou pense, 
imagine ou repita: coco, coco, coco. 

 
O coco e seu óleo permitem uma aproximação maior com a

Consciência Divina. 



Ferramentas Ho'oponopono
para o Ritual

Biscoito de Gengibre

Quando pensamos, imaginamos, repetimos ou consumimos o Biscoito
de Gengibre todas as outras ferramentas de limpeza são ativadas. 

 
Ele funciona como rodas que nos levam de volta ao ZERO. 

 
Representa a união perfeita e limpa todo o material antigo e velho. 

 
 



Ferramentas Ho'oponopono
para o Ritual

Hibiscos Duplo Amarelo

Ela está relacionada com a produção de OURO. É a essência espiritual
do ouro e representa a CONSCIÊNCIA DIVINA. 

 
As pétalas que florescem e caem no chão não devem ser recolhidas. 
Elas retornarão à terra e trabalharão para sustentar e animar a Mãe

Terra. 
 

As árvores Lehua em Big Island no Havaí recebem a vibração do 
Hibiscos Amarelo e, através do mel lehua, trabalham na limpeza de

memórias viciosas. 
 

Ela pode ser cultivada no chão ou em um pote. Podemos ter
também imagens e fotos dela em nosso computador ou celular. 

 
O melhor lugar para ela é na entrada da casa ou do apartamento. 

 


