HO’OPONOPONO

Ho'oponopono 001-091A.indd 1

14/02/20 09:12

Gostaria de agradecer ao Havaí e a todos os seus habitantes, do passado e do presente,
por terem me ajudado a descobrir e partilhar o espírito de pono.
Também agradeço aos mestres havaianos por nos ajudarem a compreender o mundo.
Espero que este livro seja para eles uma digna homenagem.

Malama pono!
(“Cuide-se para ser pono!”)
Título do original: Ho’oponopono – The Ancient Hawaiian Practice of Gratitude and Forgiveness.
Copyright do texto © 2015 Carole Berger.
Copyright do design © 2019 Eddison Books Limited.
Publicado pela primeira vez na França, em 2015, com o título Les secrets de l’ho‘oponopono.
Esta edição foi publicada em 2019 por Eddison Books Limited – www.eddisonbooks.com
Copyright da edição brasileira © 2020 Editora Pensamento-Cultrix Ltda.
1a edição 2020.
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida ou usada de qualquer forma ou
por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, inclusive fotocópias, gravações ou sistema de armazenamento em
banco de dados, sem permissão por escrito, exceto nos casos de trechos curtos citados em resenhas críticas ou
artigos de revista.
A Editora Pensamento não se responsabiliza por eventuais mudanças ocorridas nos endereços convencionais ou
eletrônicos citados neste livro.
Editor: Adilson Silva Ramachandra
Gerente editorial: Roseli de S. Ferraz
Preparação de originais: Alessandra Miranda de Sá
Gerente de produção editorial: Indiara Faria Kayo
Editoração Eletrônica: Join Bureau
Revisão: Luciana Soares da Silva
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Berger, Carole
Ho’oponopono: a antiga prática havaiana da gratidão e do perdão / Carole Berger; tradução Marcelo Brandão
Cipolla. – São Paulo: Editora Pensamento, 2020.
Título original: Ho’oponopono : the anciente hawaiian practice of cratitude and forgivennes
ISBN 978-85-315-2125-6
1. Autoconhecimento 2. Filosofia de vida 3. Ho’oponopono 4. Ho’oponopono – Técnica de cura 5. Medicina
alternativa – Hawai 6. Terapia alternativa 7. Vida espiritual I. Título.
20-33203

CDD-615.8528
Índices para catálogo sistemático:
1. Poder de cura: Ho’oponopono: Terapia alternativa 615.8528
Cibele Maria Dias – Bibliotecária – CRB-8/9427

Direitos de tradução para o Brasil adquiridos com exclusividade pela
EDITORA PENSAMENTO-CULTRIX LTDA., que se reserva a
propriedade literária desta tradução.
Rua Dr. Mário Vicente, 368 – 04270-000 – São Paulo – SP
Fone: (11) 2066-9000
http://www.editorapensamento.com.br
E-mail: atendimento@editorapensamento.com.br
Foi feito o depósito legal.

Ho'oponopono 001-091A.indd 2

14/02/20 09:12

Carole Berger

HO’OPONOPONO
A ANTIGA PRÁTICA HAVAIANA
DA GRATIDÃO E DO PERDÃO

Tradução
MARCELO BRANDÃO CIPOLLA

Ho'oponopono 001-091A.indd 3

14/02/20 09:12

SUMÁRIO
PREFÁCIO

6

INTRODUÇÃO

8

ALGUNS CONCEITOS TRADICIONAIS HAVAIANOS

14

CAPÍTULO 1
MANA IHO: APROPRIAÇÃO DO SEU PODER

17

CAPÍTULO 2
APONO: OBTENÇÃO DE UMA PERSPECTIVA CLARA
E HONESTA

4

Ho'oponopono 001-091A.indd 4

55

HO’OPONOPONO

14/02/20 09:12

CAPÍTULO 3
HUI KALA: LIBERTAÇÃO DE ANTIGAS MEMÓRIAS

93

CAPÍTULO 4
MAHALO NUI LOA: USO DA FORÇA DO EU INTERIOR

129

CONCLUSÃO
ALOHA PONO: E QUANTO AO AMOR?

153

NOTAS, REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

157

AGRADECIMENTOS

159

5

Ho'oponopono 001-091A.indd 5

14/02/20 09:12

PREFÁCIO

V

ivendo no moderno mundo ocidental, muitas vezes nos esquecemos
de que existem outras maneiras de ver e interpretar nosso ambiente.
Há sociedades que vivem há milhares de anos com percepções de mundo bem diferentes daquelas com que estamos acostumados. Foi isso que
descobri no Havaí.
Como moradora da cidade, só conhecia os ditames de uma sociedade
focada no consumo de massa e impulsionada pelo dinheiro e pelo bom
desempenho. Cansada de competir e de me sentir vazia por dentro e preocupada ao me perceber à beira da depressão, decidi romper com uma sociedade que não me oferecia soluções, determinando-me a viajar para bem
longe, rumo a uma terra desconhecida que, segundo esperava, me forneceria as respostas de que precisava para enfim dar sentido à minha vida.
Assim, deixando tudo para trás, afastei-me da vida urbana e fui para
uma ilha repleta de luxuriantes florestas, onde procurei acalmar a
inquietação interior que me causava tanta dor. Ali, decidi morar a alguns quilômetros do povoado mais próximo, tendo apenas a natureza
como companheira. Plantando meu próprio alimento, bebendo água da
chuva e usando a energia solar como fonte de eletricidade, eu podia passar
semanas sem ver ninguém. A mudança foi radical!
Essa terra me fez amadurecer e sair da minha concha humana, feita de
limitações e frustrações, conduzindo-me a um outro mundo onde tudo
era possível.
No começo, tive de superar meus medos – o medo da escuridão em
uma selva ruidosa, o medo dos exércitos de insetos que invadiam, contentes, meu espaço no meio da noite, o medo do fracasso, o medo de ter corrido um risco grande demais ao tentar viver daquele jeito.
Com o tempo, no entanto, esses medos perderam a voz e comecei a
ouvir a canção da vida. Minha mente, cansada de lutar contra o silêncio,
por fim cedeu e também se aquietou. A natureza substituiu o caos dos
meus pensamentos com a doce e pacífica contemplação da vida: o crescimento de um fruto, uma flor perfumada, a lua cheia banhando todas as
coisas com uma luz clara e misteriosa.
Aos poucos me convenci de que eu era muito diferente daquela parte de
mim que eu conhecia – era mais que meu corpo físico e os pensamentos que
habitam minha mente. Toda a minha vida havia me sentido sozinha, mas
agora me abria a uma nova percepção: não estava só, não estava separada de
tudo o que via e ouvia, não era aquela pessoinha que as dolorosas experiências
6
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da vida haviam isolado e entristecido. Foi como se eu saísse da “matriz” imposta pela sociedade e uma outra percepção de mundo me fosse revelada.
Conheci alguns homens e mulheres maravilhosos que me ajudaram a
dar sentido a tudo o que sentia e vivia e que me possibilitaram compreender melhor quem eu era e por que me sentia tão vazia por dentro. Eles fizeram o abcesso eclodir, levantaram o véu das ilusões e me deram acesso a
outra realidade, repleta de bom senso e sabedoria.
Seria possível descobrir leis universais – leis com base nas quais eu pudesse construir uma vida nova, podendo viver de maneira também nova,
diferente de tudo o que eu já conhecera? Leis que tivessem sido cantadas e
transmitidas desde a aurora dos tempos, leis que me guiassem rumo à harmonia interior e a um lugar de tranquilidade?
Nancy Kahalewai e Aunty (“Titia”) Mahealani foram minhas primeiras guias. Ao aprender a massagem havaiana e descobrir as diferentes formas de ho’oponopono, dei os primeiros passos para a paz interior,
tão necessária ao bem-estar. Ao conhecer os anciãos e anciãs do Havaí e
conviver com eles, deixei que um outro “eu” brotasse de um local mais
profundo que meu corpo e meus pensamentos. Aos poucos, abri espaço
para meu ser interior, que continua a me orientar todos os dias.
Por fim, adquiri instrumentos por meio dos quais podia expressar meu
“poder interior”, o mana, de que falam os havaianos. No fim desse caminho, encontrei a tranquilidade e a harmonia interior de que precisava para
lidar com um mundo que parecia ter perdido todo o significado.
Hoje em dia, morando de novo em Paris, desfruto da experiência cotidiana de me purificar dos pensamentos negativos e quadros mentais limitantes e transformá-los em energia positiva – o que vem me fazendo muito
bem! Gosto de ver o mundo e tudo ao meu redor como energias em movimento, que tenho a opção de deixar entrar na minha esfera... ou não! Componho, com as escolhas que faço, minha vida em cores ou em preto e
branco e estou me esforçando para assumir plena responsabilidade pelas
experiências que a vida me traz. Quanto ao mais, concordo em deixar a
energia universal fazer o que ela tem de fazer.
Os anciãos estão aí para nos orientar. Assim como fazemos com uma
criança quando lhe contamos histórias, os anciãos nos pegam pela mão e
nos conduzem por uma jornada interior, uma jornada na qual nos encontramos e chegamos a um local onde podemos assumir, com serenidade,
a responsabilidade pela nossa vida. Ajudam-nos a desprogramar nossas
memórias falhas, crenças falsas e limitações e a substituí-las por uma vida
de abundância, alegria e paz.
Essa é a jornada que convido o leitor a também descobrir, a fim de
que seus sofrimentos possam ser curados e o dom da vida possa ser vivenciado em sua plenitude.
PREFÁCIO
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INTRODUÇÃO

D

esde tempos imemoriais os anciãos do Havaí contam histórias sobre
o mundo e a Terra. Suas palavras penetraram na mente das pessoas
e gravaram nela as leis do universo. Esses anciãos sabem escutar o vento
e os vulcões. Conhecem a língua das pedras e dos animais. Unidos a tudo
ao redor, unidos à sua família e ao seu clã, eles ajudam até as pessoas mais
jovens a compreender melhor o mundo. Transmitem “chaves” para interpretar a experiência da vida e navegar por ela. Veem o mundo pelos
olhos da unidade e da harmonia.
Eles compreenderam que a energia universal (seja qual for o nome pelo
qual queiramos chamá-la – os havaianos a denominam ke akua) perpassa
todos os seres vivos na Terra. Tudo está interligado por essa energia, que dá
e sustenta a vida.
Com essa consciência, cada pessoa é vista como algo que vai muito
além do corpo físico. Os anciãos costumam dizer que aquilo que é invisível aos olhos é tão importante quanto o que é visível. Nosso corpo é
apenas nossa parte visível. Sem o milagre da respiração e da vida que flui
dentro de nós, seríamos mera matéria inerte.
É a energia que reside em nosso interior – e que nos deixará quando passarmos para “o outro lado do arco-íris” – que faz de nós aquilo que somos.
Somos muito mais do que um corpo; na verdade, somos pura energia
“materializada”. O corpo é apenas a parte mais densa e visível, mas a vida se
desenrola em outra parte, na esfera invisível, na energia que nos dá a vida e
tudo o que a Terra contém. É ela que é celebrada pelo tradicional “aloha”.
8
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Aloha é uma palavra poderosa, que vai muito além de um simples “olá”.
Ela nos conecta a uma verdade única: a verdade das energias. Para muita
gente, esse termo ainda significa “cumprimento você em meio à energia
universal; reconheço em você mais do que vejo; reconheço em você o que
também está em mim: a energia universal que flui através de nós e nos
conecta”. Viver aloha é fazer uma ponte entre o que vejo (o corpo) e o que
não vejo (a energia de que ele é composto). Seguir os ensinamentos do
ho’oponopono é viver cada momento no mundo das energias, dando-lhes
pleno uso para estar em paz e crescer na jornada da vida; é compreender as
leis que regem o mundo das energias e se beneficiar delas; e manifestar, em
cada pensamento e em cada ato, uma reverência profunda pela vida em
todas as suas formas.
Descobrir e viver esses ensinamentos é algo que nos dá chaves preciosas
para compreender como recuperar a posse de nossa vida e de nossa experiência na Terra. Temos a escolha de fazer uso dessas leis ou não.
Ser pono é viver na harmonia dessas leis. É viver cada momento com a
consciência dessas leis que regem o mundo invisível – leis que nos envolvem, nos nutrem e nos permitem, por fim, preencher o vazio interior que
nos causa tanta dor.

A lei da aceitação nos permite reconhecer e aceitar que não temos a visão
panorâmica e, por isso, não somos capazes de compreender e controlar
tudo. Todos os dias, nos frustramos porque nos recusamos a aceitar situações que não escolhemos: vizinhos barulhentos, um emprego difícil, um
namorado que não corresponde às nossas expectativas, transporte público
lotado e por aí afora. Ficamos doentes porque todos os dias temos de fazer
coisas que não queríamos. Vemo-nos presos em um ciclo enlouquecedor de
energias negativas e frustrações. Os outros se aproveitam de nós, e lutamos
contra isso. Estresse, fadiga, depressão e raiva se tornam o pão de cada dia.
A lei da aceitação nos oferece uma saída para esse ciclo de dor, dandonos o poder de escolher – a cada momento e com boa consciência – se,
INTRODUÇÃO
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diante de uma situação difícil, devemos prosseguir nessa frustração destrutiva ou aceitar “as coisas como são”, adotando uma atitude diferente.
A lei da gratidão nos abre os olhos para a beleza do mundo, a abundância da natureza e a magia da vida. Permite-nos entrar em contato direto
com a Origem e nos desperta para a importância de observar com veracidade o que temos, quem somos e todos os dons insuspeitos que a vida
nos oferece – e de sermos gratos por isso tudo.
Cada um de nós tem o poder de se ligar diretamente à Origem, que é a
genuína energia universal, e de nutrirmos nosso interior mediante o poder
da lei da gratidão. No entanto, precisamos ter a disposição de olhar para o
mundo com olhos de criança e perceber o que nos faz sentir bem, seja a
beleza de uma flor, o sorriso de um amigo ou a ajuda de um ente querido
que nos ilumina o dia. Todos os dias acontecem coisas que podem nos levar
a incorporar a lei da gratidão a nossa vida. A gratidão diária por milhares de
coisas “pequenas” e o esforço de ver o mundo com os olhos do amor ajudam
a nos preencher com uma energia que é essencial ao bem-estar. E se a transformação do mundo começasse com o próprio modo como o vemos? Esse
modo de ver é uma escolha que fazemos a cada momento.
A compreensão da lei da gratidão e sua incorporação em nossa vida
proporcionam as chaves para a resolução de muitos conflitos internos. É
um remédio eficaz contra a culpa. A lei do perdão suaviza os ferimentos do
passado e nos possibilita seguir em frente sem levar esse peso nos ombros.
E temos, por fim, o conceito e a lei da manifestação, que desenvolvem o
poder pessoal e nos permitem mudar nossa realidade. Manifestamos em
nossa realidade aquilo em que nos concentramos – semelhante atrai semelhante. Pensamentos positivos atraem resultados positivos e pensamentos
negativos causam a manifestação de resultados negativos.

No mundo ocidental moderno, decidimos ignorar essas leis e trocá
-las pelo mundo material. Concluímos que a matéria é a única realidade.
De acordo com os sábios e sábias do Havaí, no entanto, a razão desse nosso mal interior é termos esquecido e negligenciado nossa verdadeira
10
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natureza. De acordo com eles, somos seres de energia. E se tiverem razão?
E se tivermos apenas esquecido de nutrir nosso ser interior, feito de algo
que não é matéria? Ocupados em alimentar ambições materialistas, buscando cada vez mais conforto material, esquecemos de outra forma de
conforto tão importante quanto essa: o bem-estar interior. O vazio interior que tanta gente sente não pode ser preenchido por coisas materiais.
Todos nós sabemos disso, por experiência. Muitas vezes pensamos que, se
tivéssemos mais dinheiro, por fim seríamos felizes. Isso pode até ser verdade, mas, por mais dinheiro que tivéssemos, aquele mal interior, aquele vazio, permaneceria conosco. Isso porque as coisas materiais não têm o poder
de preencher esse vazio.
Os havaianos compreendem isso: o alimento, o ar e o conforto material
não bastam para vivermos em harmonia com nosso ser e o mundo. A sociedade ocidental nos levou a crer que o conforto material pode nos dar felicidade, que o consumo ilimitado nos dará uma vida melhor.
Os sábios compreendem há muito tempo que a insatisfação permanente que veem à sua volta e a constante busca por mais bens materiais
encobrem uma outra realidade: estamos deixando de lado – ou, pior ainda, sufocando – essa parte invisível dentro de nós. É quando aceitamos que
não somos apenas aquilo que vemos que podemos avançar na estrada
rumo à felicidade.

Ser pono – viver em harmonia – é decidir cuidar da parte invisível do
nosso ser, que não é nem o corpo, nem os pensamentos, nem o ego. Essa
parte, que é pura energia, precisa de alimento como o corpo, mas trata-se
de um tipo especial de alimento, que o respeito pelas leis da energia universal e por sua prática podem proporcionar.
A busca começa quando procuramos e encontramos, para além dos
cinco sentidos, o caminho rumo a outra percepção de mundo.
Os anciãos havaianos compreendem que, para navegar com sucesso
pela vida, é essencial dispormos de instrumentos que nos permitam ver o
conjunto da realidade, e não apenas a pequena parte dela que é visível.
Compreendem as leis do mundo das energias, que podem nos libertar de
INTRODUÇÃO
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fardos e constrangimentos. Compreendem que a mente engana e que a
realidade é, muitas vezes, difícil de aceitar. Favorecem a linguagem da intuição e compreendem o poder de nos livrarmos de antigas memórias e de
coisas que são obstáculos à mudança.
Os sábios e sábias do Havaí creem que essas leis invisíveis governam
o mundo em pé de igualdade com as leis econômicas e as condições climáticas. Quando são integradas em um novo plano de vida, transferimo-nos do mundo material para um mundo onde tudo é possível, onde
podemos desenvolver a liberdade criativa e o “poder pessoal”, permitindo-nos enfrentar a vida com a sabedoria dos anciãos. Eles nos mostram um método para mudar os hábitos que nos deixam infelizes.
SIM, precisamos de um sopro de ar fresco, pois estamos cansados de
viver sufocados.
SIM, podemos recuperar o controle de nossa vida, curar o sofrimento e,
por fim, fazer as pazes conosco e com o mundo.
Cada um de nós leva em si algo que precisa ser curado a fim de sermos
capazes de viver em harmonia conosco e com as outras pessoas.
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Hoje, os ensinamentos dos anciãos havaianos das “ilhas do arco-íris” –
como é chamado o arquipélago – ressoam com força cada vez maior em
nossa mente, exausta de tanto buscar sentido para a vida. Precisamos ouvir
e tornar a ouvir as mensagens deles, que falam por meio de uma língua
cuja sabedoria é capaz de nos reconduzir a uma vida em que todos os sofrimentos tenham sido curados.
As palavras deles tocam nosso coração e nos ligam a nossa verdadeira
identidade, invisível e oculta.
Cabe a cada um de nós, aqui e agora, tomar consciência da própria e
verdadeira identidade, “curando” a vida para que a alegria interior, capaz
de operar milagres, possa, enfim, se manifestar.
Os anciãos das ilhas do arco-íris nos oferecem outra maneira de ver o
mundo e nos mostram como alcançá-la. Juntemo-nos a eles!
Malama pono! (“Cuide-se para ser pono!”)
Aproveite a jornada...
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