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Otwieram serce
Jestem w harmonii
Błogosławię niższe Ja miłością
Miłość uzdrawia wszystko
Wzywam wyższe Ja
Boskie światło napełnia mnie i prowadzi
Otwieram serce
Jestem w harmonii z wszechświatem
Jestem jednością.
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P
Ksi¹¿kê tê dedykujê Susan Pa’iniu Floyd
– nauczycielce,
której ¿ycie jest ¿ywym przyk³adem,
jak z pomoc¹ huny
mo¿na uzdrowiæ siebie
i uzdrawiaæ innych.
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1.

Wstęp

trakcie ostatecznej korekty tej ksi¹¿ki zastanawia³em siê, jakimi s³owami mo¿na najlepiej wyraziæ jej przes³anie. Siêgn¹³em po karty Many1
i skupiaj¹c siê na tym pytaniu, wyci¹gn¹³em kartê Têcza – ANUENUE.
Têcza w kulturze hawajskiej ma wiele znaczeñ. Symbolizuje miêdzy innymi most pomiêdzy tym œwiatem a niebiosami. Most, po którym potrafi¹
chodziæ bogowie i szamani. Most œwiat³a, po którym trzeba przejœæ, aby
dostaæ siê do œwiata niebios i duchowej wiedzy. Innym skojarzeniem ze
s³owem têcza, o czym wspomina komentarz do tej karty, s¹ têczowi wojownicy i têczowa rodzina. Têczowi wojownicy to ludzie pochodz¹cy z ró¿nych
kultur i tradycji, którzy „pod¹¿aj¹ drog¹ têczy”. Pracuj¹c nad pokonaniem
swego lêku, w¹tpliwoœci i s³aboœci, d¹¿¹ do stworzenia pokoju, harmonii,
szacunku i mi³oœci na ziemi. Têczowi wojownicy to ci, którzy pamiêtaj¹
o staro¿ytnej m¹droœci zawartej w ró¿nych kulturach i praktycznie j¹ stosuj¹, aby tworzyæ harmoniê na ziemi. Zgodnie z ró¿nymi przepowiedniami nadejdzie czas, gdy zaczn¹ uczyæ staro¿ytnej m¹droœci tych, którzy o niej
zapomnieli, aby na œwiecie znowu zapanowa³ pokój.
Oby ta ksi¹¿ka i karty pomog³y ludziom odnaleŸæ têczowy most ku staro¿ytnej duchowej wiedzy Hawajów – hunie.
1

Catherine Kalama Becker, PHD, Doya Nardin, Mana Cards, The Power of Hawaian Wisdom,
Radiance Network, Hilo 1998.
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Niech wiedza i praktyka huny bêd¹ wykorzystane w dobrych celach, w tworzeniu szczêœcia, pokoju i harmonii na ziemi, w sobie i wokó³ siebie.
Na ca³ym œwiecie wzrasta zainteresowanie uzdrawianiem i szamanizmem.
W wysoko rozwiniêtych spo³eczeñstwach wiedza duchowa i sztuki uzdrawiania staj¹ siê coraz bardziej popularne. Mimo ¿e ludzie ¿yj¹ we wzglêdnym dobrobycie (przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ bia³ych ludzi ma co jeœæ, gdzie
mieszkaæ, a nawet posiada o wiele wiêcej, ni¿ wymagaj¹ tego podstawowe
potrzeby), ze wzglêdu na utratê kontaktu z natur¹ i m¹droœci¹ starych
tradycji coraz czêœciej trac¹ spokój wewnêtrzny i równowagê. W zwi¹zku
z tym poszukuj¹ wskazówek i metod, które pomagaj¹ przywróciæ i zachowaæ spokój i szczêœcie. Filozofia i praktyka szamanizmu huny oraz jej stara, bogata w doœwiadczenia tradycja mo¿e byæ dla wielu ludzi Ÿród³em
uzdrawiaj¹cej inspiracji, zawiera bowiem wiele m¹drych strategii i skutecznych technik, które pozwalaj¹ odnaleŸæ szczêœcie, zdrowie i równowagê oraz skuteczniej radziæ sobie z wyzwaniami ¿ycia.
Huna, hawajska filozofia i uzdrawiaj¹ce praktyki nie s¹ religi¹, ale form¹
hawajskiego szamanizmu. To coœ wiêcej ni¿ system filozoficzny, opisana
w ksi¹¿kach wiedza czy technologia ezoteryczna. Jest to ¿ywe doœwiadczenie przekazywane z pokolenia na pokolenie poprzez hawajskich kap³anów
zwanych kahunami.
Metody huny s¹ w swej istocie proste i skuteczne, potê¿ne moc¹ siêgaj¹c¹ bardzo odleg³ych czasów. Pomagaj¹ uzyskaæ prost¹ i praktyczn¹ odpowiedŸ na wiele wa¿nych pytañ:
– Jak odnaleŸæ szczêœcie i równowagê?
– Jak uzdrawiaæ siebie i innych?
– Jak pogodziæ potrzeby ducha i potrzeby cia³a?
Wiedza huny jest ukryta i jawna zarazem. Jest ³atwo dostêpna, gdy¿
znajduje siê w g³êbi serca, cia³a i duszy ka¿dego z nas. Zawsze mamy do
niej dostêp na tyle, na ile potrafimy do niej dotrzeæ. Z drugiej strony, ci
którzy j¹ zg³êbili, czêsto nie ujawniaj¹ wszystkich tajemnic. Byæ mo¿e dlatego, ¿e dla osób nieprzygotowanych najg³êbsze tajemnice s¹ trudne do
przekazania. Tak¿e dlatego, ¿e te tajemnice niew³aœciwie zrozumiane, mog¹
zostaæ Ÿle wykorzystane.
Ksi¹¿ka ta zawiera zarówno wyjaœnienie podstawowych koncepcji teorii
i praktyki huny, jak i opracowane na ich podstawie medytacje i æwiczenia, w
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których wykorzystane zosta³y doœwiadczenia z wieloletniej praktyki innych
dziedzin: technik relaksacyjnych, wizualizacji, æwiczeñ medytacyjnych itd.
Teoria i praktyka zosta³a tu opracowana pod k¹tem huny terapeutycznej (istniej¹ ró¿ne rodzaje i zastosowania huny), której celem jest poprawa
zdrowia, samopoczucia, ogólnego powodzenia i jakoœci ¿ycia oraz rozwój
samoœwiadomoœci poprzez lepsze poznanie siebie.
Zamieszczone w ksi¹¿ce medytacje mog¹ s³u¿yæ pomoc¹ w rozwi¹zywaniu
ró¿nych problemów codziennego ¿ycia oraz w odkrywaniu i doœwiadczaniu
zasad huny poprzez wewnêtrzn¹ zdolnoœæ widzenia, czucia i wyobraŸniê,
które umo¿liwiaj¹ dostêp do symbolicznego i niewidzialnego œwiata naszego wnêtrza.
Ksi¹¿ka jest prób¹ syntezy filozofii huny z praktykami i motywami pochodz¹cymi z innych kultur, na przyk³ad z postaciami archanio³ów. Æwiczenia i wizualizacje czêœciowo wzorowane s¹ na symbolice hawajskiej,
a czêœciowo pochodz¹cej z kultury zachodniej. Jest to próba przybli¿enia
huny do sposobu myœlenia ludzi Zachodu. Zgodnie z jej filozofi¹ i praktyk¹ to, co jest skuteczne, jest zgodne z hun¹. Wielu wspó³czesnych nauczycieli swobodnie korzysta z wiedzy pochodz¹cej z innych kultur i ³¹czy
j¹ z hun¹. Np. Serge Kahili King studiowa³ tak¿e afrykañski szamanizm
i psychologiê; Ciocia Margaret (ciocia, wujek – to czêsta forma zwracania
siê do nauczycieli huny, podkreœlaj¹ca rodzinny charakter tradycyjnego
przekazywania wiedzy po przyjêciu do hawajskiej rodziny), która by³a wychowana w chrzeœcijañskiej szkole, uczy huny, wykorzystuj¹c postacie anio³ów, a nie bóstw hawajskich; wielu zachodnich nauczycieli huny korzysta
z dorobku NLP itd.
Celem tych medytacji jest rozwijanie naturalnych i wrodzonych umiejêtnoœci uzdrawiania siebie i innych poprzez rozwijanie komunikacji ze swoj¹
nadœwiadomoœci¹, podœwiadomoœci¹ oraz duchowymi pomocnikami.
Do³¹czone do ksi¹¿ki karty i system wró¿enia oparty na filozofii huny,
mog¹ pomóc skontaktowaæ siê ze swoim wy¿szym Ja i uzyskaæ odpowiedzi
na wa¿ne pytania.

L
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2.

Podróż na Hawaje
– do siedziby kahunów

alownicze wyspy – Hawaje – s³yn¹ na ca³y œwiat swoj¹ urod¹. S¹ rajem
dla turystów. Niemal idealne warunki atmosferyczne, piêkne krajobrazy, wspania³e pla¿e, mili i przyjaŸni mieszkañcy, uczyni³y z nich modne
miejsce wypoczynku dla Amerykanów i Japoñczyków.
Niewielu z przyje¿d¿aj¹cych tam bogatych turystów zdaje sobie sprawê,
¿e Hawaje to tak¿e kolebka jednej z najbardziej potê¿nych tradycji uzdrawiania.
Moje pierwsze spotkanie z hun¹ nast¹pi³o pozornie przypadkowo. Na
jednym z warsztatów us³ysza³em o zagranicznym nauczycielu, który pobiera³ nauki na Hawajach. Poszed³em na jego trening. Tak spotka³em
swojego pierwszego nauczyciela huny. Potem pozna³em nauczycielkê, która przyjecha³a do Polski, a by³a z pochodzenia Hawajk¹ i wtajemniczenia
dost¹pi³a równie¿ na Hawajach. Wzi¹³em udzia³ w jej dwóch treningach
w Kalifornii.
Pewnego dnia, w trakcie w medytacji mia³em intuicyjne doœwiadczenie,
które wskazywa³o, ¿e sam mam pojechaæ na Hawaje. Z racjonalnego punktu widzenia wydawa³o mi siê to niedorzeczne, szalone, lecz medytowa³em
ju¿ wystarczaj¹co d³ugo, by rozpoznaæ w tym impulsie znak, który mo¿e
prowadziæ do spe³nienia „w³asnej legendy”. Nie by³o ³atwo w to uwierzyæ
15

i zdecydowaæ siê na tak¹ podró¿. Nie wiedzia³em nawet, gdzie le¿y wyspa,
której nazwê otrzyma³em w medytacji: Kaui, Kai? Niepokoi³y mnie wysokie koszty takiej podró¿y. Jednak w ci¹gu nied³ugiego czasu znalaz³em siê
na Kauai.
Wkrótce po swoim medytacyjnym doœwiadczeniu zadzwoni³em do znajomej mistrzyni Reiki i bioterapeutki, Zofii Zelman, w jakiejœ ma³o znacz¹cej sprawie. Zwierzy³a mi siê, ¿e chce siê udaæ w duchow¹ podró¿ i ¿e
wró¿ka przepowiedzia³a jej wyprawê za wielk¹ wodê, na wyspê, w towarzystwie duchowego towarzysza o imieniu zaczynaj¹cym siê na literê A. Imiê
sanskryckie czy japoñskie. Tak siê z³o¿y³o, ¿e w tradycji sufickiej otrzyma³em imiê duchowe Amida – japoñskie imiê Buddy Amitabhy. Opowiedzia³em jej o tym i uznaliœmy to za pomyœlny znak. Tak wyruszyliœmy
w podró¿ dalek¹ i tajemnicz¹, która dla nas, ludzi pochodz¹cych z Europy, by³a wielk¹ wypraw¹, niczym podró¿ Alchemika w celu odnalezienia
swojej legendy i skarbu.
Dziêki „pomyœlnym wiatrom” uda³o siê nam dotrzeæ tam, gdzie prowadzi³o nas przeznaczenie i intuicja. Sta³o siê to mo¿liwe, poniewa¿ oboje potrafiliœmy zaufaæ w³asnym przeczuciom i zaryzykowaæ podró¿ w nieznane.
Na wyspie Kauai, najbardziej magicznej z hawajskich wysp, medytowaliœmy w œwiêtych miejscach mocy, co by³o dla mnie niezapomnianym i g³êboko transformuj¹cym prze¿yciem. Pozwoli³o poczuæ i prze¿yæ to, o czym
wczeœniej mo¿na by³o czytaæ lub s³uchaæ. By³a to wielka zarówno zewnêtrznie, jak i wewnêtrznie podró¿. Tam w³aœnie po raz pierwszy spotka³em
Serge Kinga i Susan Pa’iniu Floyd.
Serge King jest znanym uzdrowicielem, pisarzem, jednym z najbardziej
znanych spadkobierców tradycji huny. Ju¿ za m³odu zosta³ wtajemniczony
w nauki huny przez jedn¹ z hawajskich rodzin.
Susan Floyd jest wybitnym nauczycielem i mistrzem hawajskiej sztuki
uzdrawiania przez masa¿. Uczy kino mana – hawajskiej pracy z cia³em,
czyli uzdrawiaj¹cych masa¿y huny: lomilominui (nazywanego te¿ lomilomi
albo lomi) i kahiloa oraz tañca hula. Kiedy po raz pierwszy zobaczy³em jak
tañczy, by³em tak poruszony harmoni¹ emanuj¹c¹ z jej ruchów, ¿e pomyœla³em: Nie wiem czego ona uczy, ale chcê siê uczyæ od niej.
Historia podró¿y na Hawaje przypomina mi historiê z ksi¹¿ki Coehlo
o Alchemiku i jego podró¿y ku w³asnej legendzie, a wczeœniejsze spotkania
z wieloma nauczycielami, miêdzy innymi Rickiem Jarow, autorem ksi¹¿ki
„Antykariera”, na tyle rozbudzi³y moj¹ intuicjê i wiarê w siebie, ¿e zawie-
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rzy³em wewnêtrznemu g³osowi i dziêki temu wyprawa okaza³a siê niezwykle owocna.
Pobyt na Hawajach i spotkania z ¿yw¹ hun¹ sprawi³y, ¿e w moim ¿yciu
wiele zmieni³o siê na lepsze. Jednak nie by³ to wcale koniec duchowej
podró¿y, ale jedynie wa¿ny krok na tej drodze.
W roku 2004 wyruszyliœmy na Hawaje ju¿ ca³¹ grup¹, aby odwiedziæ
tamtejsze miejsca mocy i wzi¹æ udzia³ w kursie dla nauczycieli masa¿u.
Zwiedziliœmy wiele œwiêtych miejsc mocy. Spotkaliœmy hawajskiego kumu,
nauczyciela hula, który uczy³ nas tañca. Braliœmy udzia³ w warsztatach
hula, a nawet pokazaliœmy tam taniec w naszym wykonaniu. Jednak, to co
najwa¿niejsze, by³o niewidzialne dla oka.
Hawajczycy uwa¿aj¹, ¿e ludzie, którzy wspó³czeœnie interesuj¹ siê filozofi¹ i praktyk¹ huny i w tym celu odwiedzaj¹ wyspy, to ludzie, którzy ju¿
tam byli (w poprzednich wcieleniach) i odnawiaj¹ swoje zwi¹zki z t¹ pradawn¹ wiedz¹ i duchem aloha.
Duchowa atmosfera Hawajów, si³a staro¿ytnych miejsc mocy, sprawiaj¹,
¿e ka¿dy, kto potrafi otworzyæ siê na dzia³anie tych energii, ulega wielu
przemianom.

L
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3.

Historia odkrywania huny

rzydzieœci piêæ lat po odkryciu Hawajów przez kapitana Cooka, zaczêli przybywaæ tam biali misjonarze. Na podstawie obserwacji tubylców,
ich sk¹pego ubrania, czczenia wielu bogów, nieznajomoœci Biblii, braku
wiedzy o Jezusie, misjonarze uznali, ¿e s¹ oni ni¿ej rozwiniêtymi dzikusami i trzeba ich zbawiæ poprzez nauczenie religii bia³ych ludzi.
Misjonarze nie zrozumieli zaawansowanego systemu ezoterycznej wiedzy, jaki istnia³ na Hawajach, a mo¿e nawet nie chcieli zbytnio go poznawaæ, bo naruszy³oby to ich przekonanie o absolutnej i jednoznacznej
wy¿szoœci w³asnej religii i kultury nad hawajsk¹. (Przekonanie o wy¿szoœci
religii i cywilizacji bia³ego cz³owieka by³o wygodn¹ wymówk¹ dla kolonizatorów, którzy stopniowe zagrabianie Hawajów mogli nazwaæ „cywilizowaniem dzikusów”). Starzy, doœwiadczeni kap³ani huny nie byli zainteresowani
wyprowadzaniem misjonarzy z b³êdu i zachowywali swoje sekrety dla siebie. I tak, we wzglêdnej równowadze i harmonii, obie strony przetrwa³y
do czasów dzisiejszych. Misjonarze, zdobywaj¹c coraz wiêksze wp³ywy u hawajskich wodzów, stopniowo wyparli star¹ religiê z ¿ycia spo³ecznego wysp.
Duchowa moc huny jednak przetrwa³a. Hawajczycy szukali pomocy u kahunów, którzy funkcjonowali w swoich spo³ecznoœciach, ale „zeszli do podziemia”. Potajemnie przeprowadzali swoje medytacje i rytua³y uzdrawiaj¹ce
dla zaufanych krewnych i znajomych.
19

W pewnym okresie praktykowanie huny by³o nielegalne. Wed³ug Maxa
Freedoma Longa hawajskie prawo zabrania³o praktykowania huny pod
groŸb¹ kary:
Rozdzia³ 1034: Kara za czarownictwo: ka¿da osoba, która bêdzie próbowaæ leczyæ
innych poprzez praktyki czarów: anaana, hoopiopio, hoounauna czy hoomanamana
(nazwy opisuj¹ce praktyki parapsychiczne) albo inne powierzchowne lub zwodnicze
metody, bêdzie skazana na grzywnê nie mniejsz¹ ni¿ 100 dolarów, albo na szeœæ
miesiêcy ciê¿kich robót2.
Prawo to zosta³o wprowadzone ze wzglêdu na rosn¹ce wp³ywy misjonarzy na Hawajach. Wspó³czeœnie, mimo ¿e nie jest ju¿ przestrzegane i nast¹pi³a wiêksza swoboda w dziedzinie religii i uzdrawiania, wielu Hawajczyków
nadal bardzo ostro¿nie dzieli siê swoj¹ wiedz¹ z obcymi.
Jednak choæ huna nie pozostaje ju¿ w ukryciu, a spotkanie z jej nauczycielami jest mo¿liwe, chocia¿ jej praktykowanie nie jest ju¿ nielegalne,
jedynie niektórzy z wtajemniczonych ujawniaj¹ siê publicznie. Wielu z nich
woli pozostaæ w cieniu. Zgodnie z tradycj¹ przekazuj¹ wiedzê jedynie
wybranym przez siebie uczniom, których sami uznaj¹ za godnych i przygotowanych.
Wielu ¿yj¹cych we wspó³czesnych spo³eczeñstwach ludzi mo¿e zrozumieæ i jest gotowych na przyjêcie nauk huny. Zastosowanie tej filozofii
i praktyki mo¿e nam dopomóc odnaleŸæ zdrowie, harmoniê, poprawiæ
relacje z ludŸmi i wyniki w pracy. Proste i ³atwe do zastosowania zasady
pomagaj¹ podnieœæ jakoœæ ¿ycia na wy¿szy poziom.
W tej ksi¹¿ce, która powsta³a g³ównie w oparciu o nauki Susan Pa’iniu
Floyd i Serge Kahili Kinga, pragnê podzieliæ siê swoim rozumieniem i doœwiadczeniem huny, zdobywanym w ci¹gu wielu lat, z pomoc¹ nauczycieli
otrzymuj¹cych bezpoœrednie przekazy huny od hawajskich mistrzów, jak
i nauczycieli wielu innych tradycji oraz dziêki mojej pierwszej i drugiej
wizycie na Hawajach.
Mo¿emy siê czuæ szczêœliwi, ¿e dziêki opartemu na duchu aloha, skupionemu na pomaganiu innym i nieprzywi¹zanemu œlepo do tradycji nauczaniu, cenne nauki huny sta³y siê dostêpne dla wielu ludzi, którzy nie mog¹
pojechaæ na Hawaje, by tam je otrzymaæ.
Spotkanie z hun¹ pomog³o mi lepiej zrozumieæ siebie, rozwi¹zywaæ w³asne problemy. Prze¿y³em wiele niezwyk³ych doœwiadczeñ. Nauczy³em siê
pomagaæ ludziom poprzez masa¿e lomilomi i kahiloa. W koñcu, zgodnie
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z naukami Susan Pa’iniu Floyd, która uczy³a siê u rdzennego Hawajczyka
i legendarnego kahuny – Abrahama Kauai, zosta³em nauczycielem masa¿u kahiloa i lomilomi oraz tañca hula.
Filozofia i praktyka huny, dziêki swej prostocie i skutecznoœci, mo¿e pomóc ka¿demu, kto j¹ zastosuje. Nie ka¿dy zostaje wielkim uzdrowicielem,
ale ka¿dy mo¿e sobie pomóc zachowaæ lub przywróciæ zdrowie, odnaleŸæ
sens ¿ycia i nauczyæ siê, jak ¿yæ w harmonii ze œwiatem i natur¹. Huna
uczy, jak realizowaæ swoje marzenia i potrzeby w zgodzie z sob¹ i innymi.
Uczy, jak ¿yæ w harmonii z sob¹ i ze œwiatem. Harmonia we wspó³czesnym
œwiecie jest bardzo potrzebna.
Przedstawiony w tej ksi¹¿ce materia³ zawiera wiele nauk i praktyk huny,
opracowanych i przystosowanych do sposobu myœlenia ludzi ¿yj¹cych na
Zachodzie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to huna filozoficzna, terapeutyczna
i uzdrawiaj¹ca, mo¿liwa do zrozumienia i bezpiecznego zastosowania przez
ludzi nieznaj¹cych g³êboko sekretów hawajskiej kultury.
Tajemnice wielu oryginalnych praktyk, dok³adne opisy rytua³ów, teksty
pieœni, symboli itd. jako ezoterycznego systemu hawajskich kap³anów s¹ do tej
pory ma³o znane i decyzja o wyborze kandydata i ewentualnym ujawnianiu
mu sekretów nale¿y do bezpoœrednich spadkobierców hawajskich kahunów.
Hawajczycy w takich wypadkach zwykle sprawdzaj¹ gotowoœæ kandydata i znaki
– omeny, które wskazuj¹ na to, czy przyj¹æ go do swej duchowej rodziny
i uczyniæ cz³onkiem duchowej linii.
Niezale¿nie od pilnie strze¿onych sekretów, istnieje rodzaj nauk powszechnie propagowany w ksi¹¿kach i na warsztatach. Najczêœciej jest to
huna uzdrawiaj¹ca i terapeutyczna, przystosowana do umiejêtnoœci, potrzeb, kultury i mo¿liwoœci zrozumienia bia³ego cz³owieka. Nie znaczy wcale, ¿e jest mniej skuteczna. Tak naprawdê o skutecznoœci huny, czy innej
formy uzdrawiania, decyduje nie technika lecz duch, mana, relacja i zrozumienie, wiedza, m¹droœæ, mi³oœæ, gotowoœæ, zaanga¿owanie i ró¿ne umiejêtnoœci praktykuj¹cej j¹ osoby.
Zawarty tutaj materia³ opiera siê w du¿ej mierze na takim w³aœnie rodzaju huny. S¹ to g³ównie nauki przekazywane przez Aloha International –
szko³ê huny za³o¿on¹ i kierowan¹ przez Serge Kahili Kinga, którego Susan Pa’iniu Floyd jest uczennic¹ i bliskim wspó³pracownikiem. Zgodnie
z wyjaœnieniami Susan Pa’iniu Floyd, rozpowszechnianie filozofii huny,
np. siedmiu zasad huny, jest w tradycji Serge Kinga mile widziane, gdy¿
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filozofia ta mo¿e pomóc ludziom odnaleŸæ szczêœcie i spokój, a tego teraz
na ziemi potrzeba najbardziej.
Mo¿na tu znaleŸæ wiele æwiczeñ – wizualizacji oraz wzór ceremonii, które
mog¹ pomóc w zrozumieniu i zastosowaniu siedmiu zasad huny i innych
jej aspektów.
Nie wszystkie pojêcia czy motywy medytacji pochodz¹ z tradycji hawajskiej. W wielu wypadkach zastosowane s¹ motywy bardziej znane i bli¿sze
naszej kulturze. Jest to wiêc próba nie dos³ownego przek³adu, ale przeniesienia zasad huny na grunt innej kultury i podania w sposób zrozumia³y
dla ludzi w niej ¿yj¹cych. Na przyk³ad, nie ma tu inwokacji wzywaj¹cych
uzdrawiaj¹ce energie hawajskich bogiñ, ale archanio³ów, których postacie
s¹ o wiele bardziej znane w podœwiadomoœci zbiorowej ludzi ¿yj¹cych w krêgu kultury zachodniej.
Najistotniejsze jest nie to, jak nazywasz swojego duchowego opiekuna,
ale czy masz z nim na tyle dobr¹ relacjê, by ci pomaga³ i prowadzi³ ku
szczêœciu.
Jest ca³kiem mo¿liwe, ¿e gdyby kahuni b¹dŸ spadkobiercy ich wiedzy
¿yli w Europie lub Ameryce, tak¿e zwracaliby siê do duchowych istot opiekuñczych zwi¹zanych z tymi kontynentami, rasami i kulturami.
Na przyk³ad Ciocia Margaret, jedna z g³ównych obok Abrahama Kauai
nauczycielek lomilomi na Hawajach, zosta³a wychowana w tradycji chrzeœcijañskiej i w swoich naukach naucza pracy z anio³ami.
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4.

Co to jest huna?

a pytanie: co to jest huna? – mo¿na daæ wiele „poprawnych” odpowiedzi. Ktoœ mo¿e powiedzieæ, ¿e jest to prymitywna religia Hawajczyków, ktoœ, ¿e jest to najwy¿szej klasy wiedza tajemna i magiczna.
Specjalista od psychoterapii, hipnoterapii, pracy z cia³em i zio³olecznictwa mo¿e tak¿e spojrzeæ na hunê z perspektywy zawartej w niej wiedzy
psychologicznej, terapeutycznej, medycznej, uzdrowicielskiej, dotycz¹cej
pracy z cia³em, zio³oleczniczej, czy technik rozwi¹zywania problemów itd.
W czasie, kiedy powsta³a huna, nie by³o wyspecjalizowanych zawodów:
konsultanta, uzdrowiciela, psychoterapeuty, kap³ana, masa¿ysty, specjalisty od pracy z cia³em, zielarza, maga, jasnowidza, astrologa. Wszystkim
zajmowa³a siê jedna osoba – kahuna. Oczywiœcie kahuni tak¿e mieli swoje
specjalizacje.
Huna mo¿e byæ tym wszystkim, ale jednoczeœnie jest czymœ o wiele wiêcej. Ka¿dy postrzega j¹ na swoim poziomie rozumienia, doœwiadczenia
i œwiadomoœci. Mo¿na powiedzieæ, ¿e to wiedza serca albo ¿e huna to wszystko, co jest skuteczne i praktyczne. Oba opisy przedstawiaj¹ wa¿ny jej aspekt.
Huna to wiedza na temat cz³owieka, przyrody i kosmosu, wiedza powsta³a z bezpoœredniego doœwiadczenia wielu pokoleñ, jak i z medytacji
i objawienia. Przekazywana by³a w liniach hawajskich szamanów, kahu-
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nów, podobno a¿ z Atlantydy i Lemurii, choæ niektórzy twierdz¹, ¿e kap³ani otrzymali j¹ bezpoœrednio (od przybyszów?) z gwiazd.
Wiedza ta pozwala w prosty i praktyczny sposób zrozumieæ lepiej siebie.
Pozwala dokonywaæ ³atwo i szybko zmian w swoim ¿yciu i œwiecie z pomoc¹ znajomoœci rz¹dz¹cych nim ukrytych praw i energii. Ta ksi¹¿ka przedstawia g³ównie pewne aspekty wiedzy huny dotycz¹ce samouzdrawiania,
które z po¿ytkiem wykorzystaæ mo¿e ka¿dy zainteresowany.
Najg³êbsze tajemnice huny mo¿na poznaæ zarówno w drodze w³asnej medytacji, jak i duchowego przekazu – dla przygotowanych do tego uczniów –
od widzialnych b¹dŸ niewidzialnych istot, wtajemniczonych kap³anów i szamanów tej tradycji.
W oparciu o zasady i metody huny mo¿na rozwijaæ zdolnoœci uzdrawiania i zmieniania swego ¿ycia oraz integracji osobowoœci w pozytywnym
kierunku. W tym celu nale¿y korzystaæ z ró¿nych technik samouzdrawiania: æwiczeñ relaksacyjnych, pracy z umys³em, wizualizacj¹, uzdrawiaj¹cym ruchem i tañcem oraz masa¿em.
Filozofia huny jest uniwersalna. Proponowane w tej ksi¹¿ce æwiczenia
mog¹ byæ stosowane jako dope³nienie i pomoc w praktykowaniu huny
opisanej w wielu dobrych ksi¹¿kach, które ostatnio ukaza³y siê w jêzyku
polskim, a zw³aszcza ksi¹¿kach Serge Kahili Kinga: „Szaman miejski”, „B¹dŸ
mistrzem swego ukrytego Ja”, „Natychmiastowe uzdrawianie”.
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zmieni. I tak siê sta³o. Pojawi³a siê mo¿liwoœæ nauczania w Aloha International i 17 lat temu zaczê³am uczyæ szamanizmu z Serge Kingiem.
Uwielbia³am to. Lubi³am obserwowaæ, jak proste sposoby pomagaj¹ ludziom wiele zrozumieæ i razem wzrastaliœmy.
Ucz¹c innych, uczy³am te¿ siebie. Prowadzi³am zajêcia na Hawajach
i w Ameryce. Wtedy spotka³am uczniów pewnego Hawajczyka, który prowadzi³ sesje lomilomi. Zapytali mnie, czy chcê siê zapisaæ. Oczywiœcie! –
odpowiedzia³am i wiem, ¿e to moja wy¿sza jaŸñ mnie prowadzi³a. Otrzyma³am wiele wspania³ych i transformuj¹cych masa¿y od tego cz³owieka
(kahuny Abrahama Kauai) i bra³am udzia³ w jego wyk³adach w Kaliforni.
Niektóre rzeczy rozumia³am, inne nie. Niektóre mog³am zrozumieæ lepiej
dziêki treningowi huny. Kiedy dowiedzia³am siê, ¿e bêdzie prowadzi³ warsztat na Hawajach, naturalnie zapisa³am siê.
To otworzy³o mnóstwo drzwi, by³o w tym wiele zabawy. By³ to zupe³nie
inny rodzaj treningu ni¿ ten, którego uczy³ Serge. O wiele bardziej oparty na
doœwiadczeniu. Nauczyciel organizowa³ dla nas æwiczenia, które umo¿liwia³y
przyjrzenie siê swoim przekonaniom i doœwiadczenie ich skutków.
Dotyka³o to wra¿liwych miejsc wielu ludzi (i by³o dla nich trudne). Poniewa¿ uprzedni trening huny (z Serge Kahili Kingiem) da³ mi dobre
przygotowanie, dobrze siê przy tym bawi³am.
Bra³am odpowiedzialnoœæ za to, czego doœwiadczam. Je¿eli mi siê nie
podoba³o, zmienia³am to. I tak siê dzia³o. Mam wiele dobrych wspomnieñ
z tego warsztatu. Wtedy nie myœla³am, ¿e zajmê siê masa¿em. Zajê³o mi
piêæ lat, by zacz¹æ tê podró¿, ale nasienie zosta³o zasiane przez bardzo
dobrego nauczyciela. Mistrza tej formy sztuki.

 ESENCJA HUNY
– Czy mo¿esz powiedzieæ, co jest esencj¹ huny?
– Huna to filozofia, wed³ug której ¿yli Hawajczycy. S³owo to oznacza coœ
ma³ego, trudnego do zobaczenia. Jest to opis pewnego rodzaju wiedzy. To
wiedza, która zawsze istnia³a, ale by³a rzadko dostrzegana. Jest tak oczywista. Le¿y przed naszymi oczami. Zawarto j¹ w pewnym jêzyku. Jêzyku,
który zosta³ tak zaprojektowany, by ucieleœniaæ tê filozofiê. Wiêc je¿eli nie
by³eœ pewien znaczenia czegoœ, mog³eœ po prostu przyjrzeæ siê znaczeniu
s³owa i g³êbszej m¹droœci, która pojawia³a siê ukryta w tym znaczeniu. Huna
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oznacza coœ ma³ego (trudno dostrzegalnego) nie dlatego, ¿e chciano j¹
ukryæ przed ludŸmi. Wrêcz przeciwnie, chciano j¹ zachowaæ. Wiêc je¿eli
mia³eœ oczy, aby widzieæ, mog³eœ j¹ znaleŸæ. Jest w³aœnie tutaj.
Tak samo dotyczy to znaczenia czêœci s³owa huna – hu i na. Hu jest chaotyczne, dynamiczne, id¹ce na zewn¹trz, podnosz¹ce energi¹. Na jest spokojn¹ form¹ albo kontenerem dla tej energii. Z tych dwóch si³ sk³ada siê
doœwiadczenie naszego ¿ycia. Mamy ruch i doœwiadczenie ruchu. Mamy
dynamiczn¹ energiê jang i ³agodniejsz¹, wolniejsz¹ energiê jin. Te dwie
formy ³¹cz¹ siê i stwarzaj¹ falê ¿ycia. Hu i na s¹ wszystkim i s¹ tak¿e biegunem mêskim i ¿eñskim. Zrozumienie tych energii przynosi równowagê
i harmoniê w ¿yciu. Pokazuje, ¿e mo¿emy ¿yæ w harmonii z ró¿nymi aspektami siebie. Filozofia huny pokazuje, jak dzia³aj¹ prawa kieruj¹ce umys³em.

 CZTERY POZIOMY RZECZYWISTOŒCI
Nale¿y wyodrêbniæ ró¿ne poziomy, na jakich mo¿na doœwiadczaæ ¿ycia,
opisuj¹c je za pomoc¹ czterech poziomów rzeczywistoœci.
Fizyczny, naukowy punkt widzenia opiera siê na za³o¿eniu, ¿e rzeczy
istniej¹ konkretnie, oddzielnie, maj¹ pocz¹tek i koniec.
Na poziomie doœwiadczenia psychicznego wszystko jest ze sob¹ po³¹czone. Mo¿emy siê po³¹czyæ z ka¿dym i ze wszystkim poprzez swoje myœli. Jest
to wiêc poziom odpowiadaj¹cy telepatii, jasnowidzeniu, postrzeganiu œwiata
duchów.
Nastêpnie jest œwiat symboliczny, poziom œwiata snów. Na tym poziomie
dzia³a wielu szamanów. Wszystko jest snem. Wewnêtrzny sen i zewnêtrzny
sen, fizyczna rzeczywistoœæ i niefizyczna rzeczywistoœæ. Ale wszystkie sny s¹
wzajemnym odbiciem. Œwiat zewnêtrzny jest odbiciem nas i jednoczeœnie
wp³ywa na nas. Mo¿emy zmieniæ jeden sen, aby wp³yn¹æ na drugi sen.
Czwarty jest poziom holistyczny. Nie jesteœmy oddzieleni, nie jesteœmy
po³¹czeni, nie jesteœmy odbici, jesteœmy jednoœci¹, jesteœmy tym, kim jesteœmy. Jesteœmy jednym, Nie ma oddzielenia pomiêdzy nami i czymkolwiek,
poniewa¿ jesteœmy wszystkim i jest to poziom doœwiadczenia mistycznego.
Na tym poziomie postrzegasz, ¿e wszystko jest dobre.
Jest to bardzo piêkne doœwiadczenie, ale nie bardzo praktyczne, poniewa¿ je¿eli chcemy doœwiadczyæ œwiata, potrzebujemy jakiegoœ stopnia oddzielenia, aby byæ w stanie uto¿samiæ siê i odnieœæ do œwiata wokó³ siebie.
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Ale jest to wspania³e doœwiadczenie w medytacji. Dla mistyka jest to jedyny
prawdziwy œwiat i to jest cel jego praktyki.

 TRZY POZIOMY JAŹNI
Cia³o i umys³ posiadaj¹ pamiêæ. Poniewa¿ s¹ w stanie zatrzymaæ coœ w pamiêci, stwarzaj¹ nawyki. Je¿eli robiliœmy coœ wystarczaj¹co wiele razy,
mo¿emy zrobiæ to automatycznie, nie myœl¹c o tym œwiadomie. Najwa¿niejszym z tych nawyków jest oddech. Mamy nawyk oddychania i œwiadomie nie myœlimy o tym. Ale rozwinêliœmy jeszcze inne nawyki: postrzegania,
chodzenia, mówienia, pamiêtania imion ludzi. Pamiêæ cia³a i umys³u odpowiada za wykonywanie wielu podstawowych czynnoœci.
Œwiadomy umys³ jest nawigatorem, jest dyrektorem naszej istoty. On
podejmuje decyzje. Gdzie skierujemy swoj¹ uwagê? Jest to bardzo wa¿na
rola, nie kontrolera, lecz dyrektora. Œwiadomy umys³ powinien dawaæ
podœwiadomoœci jasne i inspiruj¹ce polecenia, w którym kierunku ma zmierzaæ i poprzez zapamiêtywanie tego kierunku stwarzaæ korzystne dla nas
nawyki.
Mamy te¿ wy¿sz¹ jaŸñ. Ta czêœæ nas posiada nieskoñczon¹ inspiracjê, jak
mo¿na lepiej, bardziej harmonijnie dzia³aæ i daje nam energiê, by manifestowaæ w swoim ¿yciu ró¿ne rzeczy. Choæ œwiadomy umys³ podejmuje decyzje, to nadœwiadomy umys³ wysy³a nam inspiracjê. Œwiadomy umys³ ma
pewne pomys³y, jak zrealizowaæ nasze marzenia. Ale nadœwiadomoœæ posiada dostêp do nieskoñczenie lepszych odpowiedzi, których nie jesteœmy
na razie w stanie sobie wyobraziæ lub poj¹æ. Mo¿emy otrzymywaæ inspiracjê nadœwiadomoœci poprzez innych ludzi, ich wypowiedzi, poprzez ksi¹¿ki lub myœli, które nagle pojawi¹ siê nie wiadomo sk¹d. Nadœwiadomoœæ
jest nieograniczonym aspektem naszego umys³u.
Je¿eli umiemy dzia³aæ w harmonii z tymi trzema aspektami i pozwoliæ
im wykonywaæ ich w³asne zadania, wtedy mo¿e pojawiæ siê w naszym ¿yciu
doœwiadczenie wielkiej harmonii.
Gdy œwiadomy umys³ s³abnie i pozwala nawykom cia³a kierowaæ nami,
nie kieruj¹c nimi, doœwiadczamy sytuacji, w których czujemy siê beznadziejnie i nie mamy kontroli.
Je¿eli zaczyna rz¹dziæ œwiadomy umys³ i nie pozwala cia³u, by dzia³a³o
w zgodzie z sob¹, wtedy pojawia siê bunt, pojawiaj¹ siê wypadki. Cia³o
mówi: Zaczekaj chwilê. Zwróæ uwagê na to. A co z tymi pomys³ami, jakie
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