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    ‘Jke ‘ia e ka nui manu
       Rozpoznany przez wiele ptaków

Moim studentom z warsztatów na ca³ym œwiecie,
którzy pomogli mi rozjaœniæ i doprecyzowaæ

zagadnienia zawarte w tej ksi¹¿ce.
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Czym jest Huna?

Na wyspach Po³udniowego Pacyfiku istnieje wyj¹tkowy
sposób na ¿ycie ukszta³towany pod wp³ywem œwiata

morza i piasku, wulkanów, palm, huraganów i ³agodnych bryz.
Czasami nazywa siê go „Œcie¿k¹ £owcy Przygód”. Jest to sta-
ro¿ytna droga o takiej mocy i tak praktyczna, ¿e sprawdza siê
we wspó³czesnych czasach równie dobrze jak w okrytych mro-
kiem dziejach przesz³oœci. Opiera siê na polinezyjskiej filozo-
fii zwanej Ka Huna, co oznacza „Tajemnicê”.

Zanim przyst¹piê do szczegó³owego jej opisania, najlepiej
zacznê od „mówienia opowieœci” jak to okreœlaj¹ Hawajczy-
cy, aby przedstawiæ pojêcia, na których opiera siê Huna.

To, co nowe jest stare,
a to co stare jest także nowe

Jest rok 207 n.e. Mê¿czyzna w œrednim wieku ubrany w lœni¹-
co bia³¹ szatê utkan¹ z ³yka kuca na kawa³ku wulkanicznej

Hu’ea pau’ia e ka wai
Wszystko zabiera rw¹ca woda

(Wszystko zostaje ujawnione, nie ma tajemnic)

1.
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ska³y stercz¹cym nad oceanem. Z sakwy utkanej z rafii wyj-
muje wytarty kamieñ wyrzeŸbiony na kszta³t ryby i k³adzie
go na czarnej skale. Przenikliwym, œpiewnym g³osem prze-
mawia do kamienia, przesuwaj¹c go w ró¿ne strony w odpo-
wiedzi na jakiœ wewnêtrzny impuls, którego tylko on jest
œwiadomy. W koñcu, przerywa swój zaœpiew, rozluŸnia siê
i uœmiecha, patrz¹c na kawa³ek kamienia, który teraz obró-
cony jest w kierunku wznosz¹cych siê za jego plecami gór.
Nastêpnie wstaje i wo³a do rybaków, którzy ca³y czas czekali
na dole: „Gotujcie sieci! Wkrótce ryb bêdzie obfitoœæ, kiedy
s³oñce pojawi siê na kahiki-ku (niebie nad g³ow¹) póŸnym
popo³udniem.”

Jest rok 2007. M³oda kobieta w dobrze uszytej garsonce
zmierza na wa¿ne spotkanie. Wygodnie zapiêta w siedzeniu
przy oknie Boeinga 777, aby skróciæ czas przegl¹da magazyn
linii lotniczych. W pewnym momencie odk³ada pismo, uœwia-
damiaj¹c sobie, ¿e w jej otoczeniu zachodzi jakieœ zdarzenie.
Chwilê póŸniej samolot dr¿y, wpadaj¹c w turbulencje, zapa-
laj¹ siê ostrzegawcze lampki ka¿¹ce zapi¹æ pasy, a g³os kapi-
tana oznajmia, ¿e wszyscy powinni pozostaæ na miejscach,
poniewa¿ samolot czekaj¹ kolejne silne wstrz¹sy. Kobieta
spokojnie bierze g³êboki oddech i pozwala swojemu duchowi
wykroczyæ poza granice samolotu. Tam ³¹czy swoje energie
z energiami wiatru, przemawia do niego koj¹co i uspokaja go
si³¹ swego umys³u. Niespe³na dwie minuty póŸniej mijaj¹
turbulencje, wiêc pozostawia wiatr samemu sobie i wraca do
lektury czasopisma.
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Te dwie osoby, choæ dziel¹ je prawie dwa tysi¹clecia i zu-
pe³nie ró¿ne kultury, w których ¿yj¹, maj¹ ze sob¹ wa¿n¹
wspóln¹ cechê: Oboje praktykuj¹ Hunê i nauczyli siê, jak sto-
sowaæ jej siedem podstawowych zasad w codziennym ¿yciu.

ZASADA PIERWSZA:

Œwiat jest tym, czym myœlisz, ¿e jest

Po pierwsze, mê¿czyzna i kobieta z powy¿szego przyk³adu
nauczyli siê, ¿e œwiat w naturalny sposób reaguje na ich myœli.
Ich osobiste doœwiadczenia s¹ zatem w rezultacie dok³adnym
lustrzanym odbiciem tego, jak go postrzegaj¹ – niczym wiêcej
i niczym mniej ni¿ snem. Jako ludzie praktykuj¹cy Hunê wiedz¹,
¿e ten sen, który nazywamy rzeczywistoœci¹ fizyczn¹ wytwa-
rzany jest przez przekonania, oczekiwania, intencje, obawy,
emocje i pragnienia. Aby odmieniæ go, korzystaj¹ z pierwszej
zasady Huny, pozwalaj¹cej dowolnie zmieniaæ „stany umys³u”
po to, by wywo³aæ dane skutki w ró¿nych warunkach.

ZASADA DRUGA:

Nie ma ograniczeñ

Ta zasada Huny mówi nam wprost, ¿e nie istniej¹ ¿adne
konkretne granice, miêdzy istotami nie ma ostrych granic.
Mê¿czyzna sprzed wieków móg³ porozumieæ siê z kamieniem,
a poprzez kamieñ z rybami w oceanie. Wspó³czesna kobieta
mog³a opuœciæ swe cia³o i zespoliæ siê z wiatrem, a nastêpnie
powróciæ bez najmniejszej trudnoœci. Przekonanie, ¿e nie ist-
niej¹ ograniczenia jest sposobem na podarowanie sobie nie-
zmiernej wolnoœci, lecz jego nastêpstwem jest te¿ zupe³na
odpowiedzialnoœæ za swoje czyny i reakcje.
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ZASADA TRZECIA:

Energia pod¹¿a za uwag¹

Wed³ug trzeciej zasady, energia przep³ywa tam, gdzie przemiesz-
czamy uwagê, co stanowi metaforê na to, ¿e skupienie uwagi na
czymœ powoduje skupienie siê energii zwi¹zanej z obiektem uwagi,
fizycznym lub nie. A energia skupiona w taki sposób bêdzie od-
dzia³ywaæ stwórczo, w zale¿noœci od natury myœli, które to-
warzysz¹ uwadze. Mê¿czyzna na wulkanicznej skale skupi³ uwagê
na rybach, z intencj¹ zmiany ich kursu dla dobra swojej spo³ecz-
noœci, a kobieta w samolocie skupi³a siê na wietrze, z intencj¹
eliminacji turbulencji, dla wygody swojej i wspó³pasa¿erów.

ZASADA CZWARTA:

Chwila mocy jest teraz

Zarówno mê¿czyzna jak i kobieta z przyk³adu dzia³ali we-
d³ug czwartej zasady Huny, wiedz¹c, ¿e moc istnieje tylko
w chwili obecnej. Wiedzieli jednak tak¿e, ¿e chwila obecna
rozci¹ga siê na obszar ich œwiadomoœci. Ich poczucie czasu
ró¿ni siê w takim razie od wystêpuj¹cego u typowego wspó³-
czesnego cz³owieka. Poniewa¿ nie mo¿na dzia³aæ na przesz³oœæ
ani przysz³oœæ, nie nale¿y traciæ czasu na rozpamiêtywanie
ani zamartwianie siê o przysz³oœæ. Jednoczeœnie mo¿na zmie-
niaæ zarówno przesz³oœæ jak i przysz³oœæ, w chwili obecnej.

ZASADA PI¥TA:

Kochaæ to dzieliæ szczêœcie

Jednym z najdalej siêgaj¹cych i najg³êbszych odkryæ sta-
ro¿ytnych, którzy stworzyli filozofiê Huny jest to, ¿e mi³oœæ
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jest najpotê¿niejszym narzêdziem efektywnego dzia³ania. Ha-
wajskie s³owo oznaczaj¹ce mi³oœæ brzmi aloha, a jego g³êbsze
znaczenie to „bycie szczêœliwym z kimœ lub czymœ i dzielenie
siê z nim szczêœciem”. W tym sensie mi³oœæ stanowi zarówno
postawê jak i dzia³anie. Mi³oœæ jest zatem nie tylko uczuciem
lub rodzajem zachowania, ale tak¿e sposobem na zmianê.
Dla praktykuj¹cych Hunê, mi³oœæ jest duchow¹ moc¹, która
wzmaga siê w miarê jak s³abnie os¹dzanie i krytycyzm. Inten-
cja pe³na mi³oœci jest najpotê¿niejsz¹ si³¹ duchow¹ jak¹ zna
œwiat. Praktykuj¹cy Hunê wyra¿a mi³oœæ w formie b³ogos³a-
wieñstwa, pochwa³y, docenienia i wdziêcznoœci. Odleg³oœæ
zmniejsza moc, a mi³oœæ zmniejsza odleg³oœæ, zwiêkszaj¹c tym
samym moc. Mê¿czyzna sprzed wieków po³¹czy³ siê z rybami
poprzez mi³oœæ, podobnie jak wspó³czesna kobieta po³¹czy³a
siê z wiatrem.

ZASAD SZÓSTA:

Wszelka moc pochodzi z wnêtrza

Szósta zasada uczy nas, ¿e wszelka moc wyp³ywa tak na-
prawdê z nas samych. ¯adna z osób z naszego przyk³adu nie
wzywa³a na pomoc si³ spoza siebie samych. Ich moc nie wy-
p³ywa³a z osobowoœci czy bytu jednostkowego, ale z bo¿ej
iskry znanej im jako Ÿród³o ich w³asnego bytu. Moc i energia
owego Ÿród³a s¹ nieskoñczone, po³¹czone z ca³oœci¹ bytu, sta-
nowi¹ integraln¹ czêœæ Źród³a Wszechrzeczy (jakkolwiek by-
œmy go nie nazwali). Poniewa¿ owo Ÿród³o bije w nas samych
jak i poza nami, nigdy naprawdê nie od³¹czamy siê od niego,
musimy jedynie w nie spojrzeæ.
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ZASADA SIÓDMA:

Skutecznoœæ jest miar¹ prawdy

Jako wybitnie praktyczni ludzie, dawni zwolennicy Huny wy-
pracowali tê wybitnie praktyczn¹ zasadê, ¿e skutecznoœæ jest jedy-
nym sensownym wymiernikiem prawdy. Prawda absolutna
doprowadzona do skrajnoœci logicznej przek³ada siê na stwierdze-
nie „Wszystko jest”. Poniewa¿ na poziomie ludzkim nie jest to
zbyt pomocne, praktykuj¹cy Hunê mierzy prawdê przy pomocy
pytania „Czy to dzia³a?”. Posiadaj¹ tym samym wolnoœæ do zmie-
niania stanów umys³u, zmiany systemów przekonañ i tworzenia
lub zmieniania technik w celu osi¹gniêcia najlepszych w danej
sytuacji efektów. Czy by³o prawd¹, ¿e mê¿czyzna sprzed stuleci
rozmawia³ z kamieniem i ¿e ten odpowiedzia³ mu? Tak, ponie-
wa¿ ryby przyby³y. Czy naprawdê kobieta po³¹czy³a siê z wiatrem
i si³¹ umys³u uspokoi³a go? Tak, poniewa¿ turbulencje usta³y.
Przyczyna i skutek nie s¹ takie same dla praktykuj¹cych Hunê
i dla przeciêtnej osoby we wspó³czesnym spo³eczeñstwie.

Huna to starodawna, praktyczna filozofia, która wyros³a z wy-
j¹tkowo uwa¿nego obserwowania ¿ycia przez polinezyjskich
kahunów wiedzy tajemnej. W rodzinie Kahili ta filozofia ezote-
ryczna przekazywana by³a z pokolenia na pokolenie i u³o¿ona
wed³ug siedmiu g³ównych zasad, które w³aœnie przedstawi³em.
Nauczy³em siê ich najpierw od mojego przybranego wuja Ha-
wajczyka w formie konkretnych hawajskich s³ów i zwi¹zanych
z nimi powiedzeñ. Kiedy nadszed³ czas, abym podzieli³ siê t¹
m¹droœci¹ ze wspó³czesnym œwiatem, zacieœni³em te pojêcia
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w siedem angielskich wyra¿eñ, które, w moim rozumieniu, uka-
zuj¹ najbardziej praktyczne aspekty ka¿dej z zasad, od których
mog¹ zacz¹æ pocz¹tkuj¹cy adepci. Na podstawie tych zasad,
praktykuj¹cy Hunê szybko i skutecznie uczy siê widzieæ zwyk³¹
rzeczywistoœæ w niezwyk³y sposób i rozpoznaæ niezwyk³e wy-
darzenia w zwyk³ych okolicznoœciach oraz dowolnie tworzyæ
nowe. Dziêki czemu ¿ycie staje siê pasjonuj¹c¹ przygod¹.

Czy Hawajczycy
Naprawdę Wykorzystywali Hunę?

Wokó³ kwestii, czy dawni Hawajczycy u¿ywali kiedykol-
wiek s³owa huna jako nazwy swoich ezoterycznych praktyk,
naros³o nieco kontrowersji. Pewien nie-hawajski autor pisz¹-
cy o hawajskiej duchowoœci twierdzi³ nawet, ¿e Huna nie jest
tradycj¹ hawajsk¹, a s³owo to uku³ Max Freedom Long, autor
ksi¹¿ek o ezoterycznej myœli hawajskiej w latach czterdzie-
stych i piêædziesi¹tych XX wieku. Przyjrzyjmy siê zatem kil-
ku miejscowych i zagranicznych Ÿród³om, aby przekonaæ siê,
co powiedz¹ nam o pochodzeniu tego s³owa.

Po pierwsze, odnoœnie pogl¹du, ¿e Max Freedom Long mia³-
by ukuæ termin huna, Long opar³ swoje badania na S³owniku
jêzyka hawajskiego Lorrin Andrews z 1965 roku. W s³owniku
tym znajdujemy definicjê s³owa huna jako „ukrywaæ, np. wie-
dzê lub m¹droœæ”. Max Freedom Long nie wymyœli³ zatem tego
s³owa. Stwierdza jednak, ¿e tego s³owa u¿ywa dla okreœlenia
systemu hawajskiej ezoteryki (czy wiedzy tajemnej), tak jak j¹
widzi. Zatem bez wzglêdu na to, czy zgadzamy siê z ostateczn¹
wersj¹ ezoteryki hawajskiej przedstawion¹ przed Longa, naj-
wyraŸniej nie wynalaz³ on ani jej nazwy, ani jej znaczenia.
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Pozostaje jednak pytanie, czy Hawajczycy sami u¿ywali
s³owa huna do nazywania swojej nauki ezoterycznej? Nie³a-
two jest wywnioskowaæ to na podstawie tradycji ustnej, ale
niektórzy obeznani z tematem Hawajczycy zanotowali nieco
szczegó³ów dotycz¹cych swojej tradycji ju¿ po wprowadzeniu
pisma. Byæ mo¿e tam znajdziemy jakieœ wskazówki.

Wiele z dawnych heiau, czyli œwi¹tyñ hawajskich posiada-
³o wysoki drewniany szkielet zwany ’anu’u, który czêœciowo
zakrywa³a kapa, czyli tkanina z ³yka. Wykorzystywano je jako
miejsca sk³adania ofiar, a kap³ani oznajmiali tam s³owa bo-
gów. Zaczynali je od formu³y: „Niech to, co nieznane, stanie
siê znane.” W Olelo No’eau (M¹droœciach), ksiêdze hawajskich
przys³ów autorstwa znanej uczonej hawajskiej Mary Kawena
Pukui, znajdujemy to samo sformu³owanie po hawajsku: Ahu-
wale ka nane huna. T³umaczenie wg Pukui brzmi: „To, co by³o
tajemnic¹, nie jest ju¿ ukryte.”

Inne odwo³anie do huny mo¿na znaleŸæ w dziewiêtnasto-
wiecznym Ÿródle: Samuel Kamakau, dobrze poinformowany
pisarz hawajski z pocz¹tku XIX wieku, napisa³: „W dawnych
dniach Hawajów polegano na wieszczeniu i zaklinaniu (?lelo
huna „mowa o tajemnym znaczeniu”)”.

W swojej ksi¹¿ce Hawaiian Mythology, Martha Beckwith
przytacza ideê, która rzuca pewne œwiat³o na znaczenie pojê-
cia huna. Wed³ug Ÿróde³, z których korzysta³a, w pobli¿u Ha-
wajów w dawnych czasach istnia³o dwanaœcie œwiêtych wysp,
z którymi utrzymywano sta³y kontakt. Wyspy te zamieszki-
wa³y istoty duchowe, ale ludzie odwiedzali je (jaka szamañ-
ska koncepcja). Wyspy te mia³y przemieszczaæ siê pod
powierzchni¹ wody, po horyzoncie albo w powietrzu jak chmu-
ry, w zale¿noœci od woli g³ównego ducha. Po wielkich poli-
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tycznych i religijnych zmianach, jakie nast¹pi³y w po³owie XIII w.,
rzadko widywano owe wyspy.

Jedn¹ z najs³ynniejszych spoœród tych duchowych wysp
jest Kanehunamoku, co zazwyczaj t³umaczy siê jako „Ukryta
Wyspa Kane” (Kane w tym kontekœcie oznacza rodzaj stwór-
czego ducha.). Dok³adniejszym t³umaczeniem mo¿e byæ „Zie-
mia niewidzialnego ducha-twórcy”. W S³owniku hawajskim
Mary Kawena Pukui i Samuela H. Elberta, zwrot po’o huna
wyjaœniony jest jako „tajemniczy, ukryty, niewidzialny, jak
bogowie”, co potwierdza sens t³umaczenia „niewidzialny
Kane”. Wszystko to ma znaczenie, poniewa¿ istnieje wiele
historii na temat Kanehunamoku, w których ludzie podró¿uj¹
na wyspê, poznaj¹ wiedzê tajemn¹ (innymi s³owy wiedzê na
temat sztuki i rzemios³a wczeœniej nieznan¹ ludziom) i po-
wracaj¹, aby podzieliæ siê t¹ wiedz¹ z reszt¹ ludzkoœci.

W bardziej wspó³czesnych czasach uwielbiana Edith Ka-
naka’ole, s³ynna kumu hula, czy te¿ mistrzyni hula, stworzy³a
tak¹ inkantacjê (poni¿ej moje t³umaczenie):

E Ho Mai
E ho mai ka ’ike mai luna mai e
’O no mea huna no’eau o no mele e
E ho mai, e ho mai, e ho mai e

Zeœlijcie nam
Zeœlijcie nam wiedzê z góry
Sekret m¹droœci zaklêæ
Zeœlijcie nam, zeœlijcie nam, zeœlijcie nam



24

Dawni Hawajczycy raczej nie nadawali nazw pojêciom abs-
trakcyjnym. Na przyk³ad, choæ istnieje wiele wyrazów na ró¿-
ne formy zachowañ seksualnych, nie ma s³owa oznaczaj¹cego
„seks” albo „seksualnoœæ” jako pojêcie. Najbli¿szym, co mo¿-
na by powiedzieæ po hawajsku bez koniecznoœci wymyœlania
neologizmu, by³oby ka mea ai, czyli „sprawy kopulacyjne”.
Podobnie nie istnieje jeden wspólny hawajski termin na me-
tafizykê czy ezoterykê.

– Huna – powiedzia³ mi raz mój wujek Hawajczyk – to tylko
przydomek ka ’ike huna, ukrytej wiedzy, albo ka ’ike po, znajomo-
œci œwiata wewnêtrznego. U¿ywamy go, poniewa¿ tak jest ³atwiej
po angielsku nadaæ tej wiedzy przyjemn¹ krótk¹ nazwê.

Nie podlega w¹tpliwoœciom, ¿e Hawajczycy posiadali sys-
tem wiedzy i praktyki ezoterycznej, jak wskazywa³yby na to
przytoczone wzmianki. Jest tak¿e oczywiste, ¿e w przeró¿ny
sposób u¿ywali s³owa huna, aby okreœliæ tê wiedzê. Natomiast
z pewnoœci¹ nie nazywali tej wiedzy Hun¹. Max Freedom Long
uzna³ tê nazwê za wygodn¹ i podobnie czyni³a moja hawajska
rodzina. Wiem o innych rodzinach, gdzie u¿ywa siê s³owa
„Huna”, podczas gdy w innych okreœlana jest ona innymi s³o-
wami. Wybór tych nazw jest dowolny, prawdziwa zaœ jest
sama wiedza.

Siedem Zasad W Przysłowiach

Bez w¹tpienia ka ’ike huna, Hawajczycy korzystali z ezote-
rycznej nauki o u¿ywaniu mocy umys³u w celu wp³ywania na
przyrodê i bieg wydarzeñ. Wzmianek o tym jest w literaturze
mnóstwo. Czy korzystali natomiast z tego, co okreœlamy te-
raz jako Siedem Zasad Huny?
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Ogromna iloœæ informacji o filozofii danej kultury zawarta
jest w jej przys³owiach. Przyk³ady na praktyczne zastosowanie
zasad czêsto mo¿emy znaleŸæ w przys³owiach hawajskich ze-
branych przez badaczy. Oto siedem przys³ów zwi¹zanych z sied-
mioma zasadami, po kolei, wed³ug ksi¹¿ki Mary Kawena Pukui
’Olelo No’eau.

1. ’A’ohe pau ka ’ike i ka halau ho’okahi („Nie naucza siê
ca³ej wiedzy w jednej szkole”): Jest to kolejny sposób
na stwierdzenie, ¿e wiedza pochodzi z wielu Ÿróde³, a na
sprawy mo¿na patrzeæ z ró¿nych perspektyw. Wyraz
halau oznacza³ pod³u¿n¹ szopê bez œcian bocznych, daw-
niej wykorzystywan¹ do przechowywania ³odzi albo do
ró¿nego rodzaju spotkañ, zw³aszcza do nauki. W szer-
szym zastosowaniu halau odnosi³o siê tak¿e do grupy
spotykaj¹cej siê w szopie. Obecnie u¿ywa siê go prawie
wy³¹cznie w odniesieniu do grup tañcz¹cych hula. Na-
wet w przypadku czegoœ tak wa¿nego dla tej kultury jak
hula, istnia³o wielu mistrzów i wiele szkó³, z których
ka¿da posiada³a swoje w³asne tradycje i zwyczaje. Po-
wi¹zana zasada Huny: Œwiat jest tym, czym myœlisz, ¿e jest.

2. ’A’ohe pu’u ki’eki’e ke ho’a’o ’ia e pi’i („¯adne wzgórze
nie jest tak wysokie, by nie da³o siê na nie wejœæ”):
Chodzi o to, ¿e nie ma rzeczy niemo¿liwych. Powi¹zana
zasada Huny: Nie ma ograniczeñ.

3. He makau hala ’ole („Haczyk, który zawsze ³apie”):
Mówi siê tak o kimœ, kto zawsze dostaje to, czego
chce. Haczyk na ryby by³ podstawowym symbolem
skupionej uwagi, a dobry haczyk mia³ przyci¹gaæ ryby
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nawet bez przynêty. Dzieje siê tak z powodu panuj¹-
cego przekonania, ¿e skoncentrowana intencja sta-
nowi coœ, co obecnie nazywa siê „przyci¹ganiem
magnetycznym”. Powi¹zana zasada Huny: Energia po-
d¹¿a za uwag¹.

4. Wela ka hao! („Dzia³aj teraz!”): Dos³ownie: „Kuj ¿ela-
zo póki gor¹ce!” Jest to proste przes³anie, ¿e moc dzia-
³ania istnieje w chwili obecnej. Warto zaznaczyæ, ¿e
koncepcja oparta jest na konstrukcji jêzyka hawajskie-
go. Poniewa¿ nie ma on czasów przysz³ych, ani prze-
sz³ych, ani czasownika „byæ”, dawna myœl hawajska
odnosi³a wszystko, nawet wspomnienia i oczekiwania
do chwili obecnej. A zatem stwierdzenie takie jak:
„Uda³em siê w zesz³ym tygodniu do Maui” zabrzmia-
³oby mniej wiêcej tak: „Moje udanie siê do Maui w ze-
sz³ym tygodniu jest zakoñczone.” A: „Udam siê
w przysz³ym tygodniu do Kauai” zabrzmia³oby: „Moje
udanie siê do Kauai w przysz³ym tygodniu jeszcze nie
staje siê.” Takie rozumowanie nie pozostawia miejsca
dla poczucia winy ani zamartwiania siê i stanowi œwiet-
ny przyk³ad na to, jak Hawajczycy po dziœ dzieñ umiej¹
¿yæ chwil¹ obecn¹. Powi¹zana zasada Huny: Chwila mocy
jest teraz.

5. He ’olina leo ka ke aloha („Radoœæ mieszka w g³osie
mi³oœci”): Wyraz aloha czêsto u¿ywany jest na Hawa-
jach jako forma powitania, ale jego podstawowe znacze-
nie to „mi³oœæ”. W przeciwieñstwie do zachodniego
pojêcia mi³oœci, aloha nie ma ¿adnych negatywnych po-
wi¹zañ. Test na mi³oœæ po hawajsku polega na tym, jak
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dobry jesteœ i jak szczêœliwy. Powi¹zana zasada Huny:
Kochaæ to byæ szczêœliwym.

6. Aia no i ka mea e mele ana („Niech œpiewak wybiera
pieœñ”): Jest to poetycki sposób stwierdzenia, ¿e praw-
dziwa si³a wyp³ywa z wnêtrza. Na wszystkich poziomach
spo³eczeñstwa starohawajskiego w³adza w danym obsza-
rze pokrywa³a siê dok³adnie z umiejêtnoœci¹ udowodnie-
nia, ¿e posiada siê wymagany poziom umiejêtnoœci
w dziedzinie z nim zwi¹zanej. Nawet wódz taki jak Ka-
mehameha Wielki, obejmuj¹c jedn¹ ze swoich posiad³o-
œci, musia³ przejœæ próbê swoich umiejêtnoœci, unikaj¹c
w³óczni rzucanych przez miejscowych wojowników. Daw-
ni Hawajczycy nie uznawali samej w³adzy dziedzicznej,
ani nie uprawiali ¿adnych pustych obrzêdów inicjacyj-
nych. Jednostka sama musi rozpoznaæ swoj¹ w³asn¹ moc.
Powi¹zana zasada Huny: Wszelka moc pochodzi z wnêtrza.

7. ’Ike ’ia no ka loea i ka hokua o ka ’ale („Wyka¿ siê
wiedz¹, surfuj¹c po grzbiecie fali”): Jak ujmuje to
autorytet, jeœli chodzi o Hawaje, Mary Kawena Pukui:
„Mówienie o swojej wiedzy i umiejêtnoœciach nie wy-
starczy. Trzeba siê nimi wykazaæ.” Choæ ta koncepcja
wydaje siê pokrewna poprzedniemu przys³owiu, pozwo-
li³a ona Hawajczykom szybko przystosowywaæ siebie
i swoje otoczenie. Kilkoma przyk³adami mo¿e byæ prze-
tworzenie hymnów w bogat¹ tradycjê muzyczn¹, por-
tugalskiej gitary w ukulele, a umiejêtnoœci pasterskich
nabytych od hiszpañskich vaqueros w s³ynn¹ na ca³y œwiat
subkulturê hawajskiego kowboja, paniolo. Powi¹zana
zasada Huny: Miar¹ prawdy jest skutecznoœæ.
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Spełnić marzenia

Siedem Zasad Współcześnie

M¹droœæ Huny mo¿na zastosowaæ do wszystkiego, ale naj-
lepiej u¿ywa siê jej do osi¹gania celów, powodzenia i spe³nia-
nia marzeñ. W tym rozdziale przyjrzymy siê temu, jak siedem
zasad Huny mo¿e poprowadziæ nas do sukcesu. Omówimy
rolê jak¹ w osi¹ganiu celów odgrywa osobista moc oraz stwo-
rzymy praktyczny program, aby zaczynaæ ka¿dy dzieñ w har-
monii z tymi celami.

Zacznê od wprowadzenia hawajskiego s³owa odpowiada-
j¹cego ka¿dej z siedmiu zasad Huny, a nastêpnie powi¹zane-
go z nim przys³owia, jakiego czêsto u¿ywa³ mój hawajski wujek
i mistrz, Wana Kahili. Ka¿da zasada wi¹¿e siê bezpoœrednio
z osi¹ganiem powodzenia.

‘Eu kolea i kona puapua;
’eu ke kanaka i kona hanu
Tak jak siewka pomaga sobie ogonkiem,

cz³owiek pomaga sobie oddechem
(Twoja moc dzia³ania pochodzi z Ciebie)

2.
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1. Œwiat jest tym, czym myœlisz, ¿e jest

IKE znaczy „widzieæ, wiedzieæ, czuæ, postrzegaæ, byæ œwia-
domym, rozumieæ”, a w formie czynnej ho’ike – „ukazywaæ,
wyjaœniaæ, ods³aniaæ, doœwiadczaæ”. G³ówny zamys³ tej filo-
zofii polega na tym, ¿e nasz sposób widzenia œwiata wyznacza
nasz sposób doœwiadczania go. Mój wuj, odwo³uj¹c siê do
podwójnego znaczenia tego s³owa, powtarza³: „Mamua ka ’ike,
mahope ka ’ike” („Najpierw postrzegamy, potem doœwiadcza-
my”).

Podstawowym pojêciem Huny jest umiejêtne wykorzysta-
nie umys³u jako potê¿nego narzêdzia do wp³ywania na za-
chowanie, w sferze emocjonalnej i fizycznej. To w koñcu
w³aœnie zachowanie determinuje nasze osobiste doœwiad-
czanie œwiata. Odnosz¹c nasze postêpowanie do sposobu
myœlenia, mo¿emy odkryæ wzorce myœlenia, które kszta³-
tuj¹ nasze nawyki. Œwiadoma zmiana sposobu myœlenia mo¿e
je odmieniæ. Nowe wzorce myœlowe wywo³aj¹ odmienne
reakcje otoczenia na nas. Nie ma granic miêdzy nami, na-
szym œrodowiskiem i ludŸmi w naszym otoczeniu. Ci, którzy
s¹ œwiadomi tych prawd, osi¹gaj¹ zaskakuj¹ce sukcesy, jak
Kamehameha Wielki, który zjednoczy³ Archipelag Hawajski
w jedno królestwo, z którym liczy³y siê wszystkie œwiatowe
potêgi jego epoki.

2. Nie ma ograniczeñ

KALA znaczy „rozluŸniaæ, rozwi¹zywaæ, uwalniaæ, wyba-
czaæ”. Chodzi przede wszystkim o to, ¿e wszelkie ogranicze-
nia s¹ umowne, a sam Wszechœwiat nieskoñczony. Mój wuj
lubi³ powtarzaæ : „Ana ’ole, ka o, ke ao” („Œwiat wewnêtrzny
i zewnêtrzny nie maj¹ granic”). W praktyce oznacza to, ¿e
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skoro Wszechœwiat jest nieskoñczony, mo¿emy dokonaæ prak-
tycznie wszystkiego – jeœli tylko wiemy jak. Wszystko, co
robimy ma wp³yw na œwiat wokó³ nas.

Wspó³czesna troska o ekologiê opiera siê na przekona-
niu, ¿e wszystko stanowi system naczyñ po³¹czonych i nie
mo¿na zmieniæ czegoœ bez wp³ywu na resztê. Cokolwiek ro-
bisz, wywierasz wp³yw, a zmiany w otoczeniu wp³ywaj¹ w koñ-
cu te¿ na Ciebie. Coraz czêœciej przyjmuje siê, ¿e nie mo¿na
wyci¹æ wszystkich drzew œwiata, sk³adowaæ odpadów na dnie
oceanu i wysy³aæ zanieczyszczeñ w powietrze bez powa¿nych
konsekwencji dla ca³ego ¿ycia na naszej planecie. Meteorolo-
dzy przekazuj¹ nam w³aœnie tê ideê, kiedy powo³uj¹ siê na
teoriê chaosu, mówi¹c, ¿e trzepotanie skrzyde³ek motyla w Ja-
ponii mo¿e spowodowaæ burzê w Górach Skalistych. Przy-
zwyczajamy siê do myœlenia, ¿e stan naszego œrodowiska
i naszego cia³a mo¿e wp³ywaæ na nasz umys³. Wielu ludzi
jednak nadal nie mo¿e pogodziæ siê ze œwiadomoœci¹, ¿e stan
naszego umys³u mo¿e wp³ywaæ na nasze cia³o, a nawet na
otoczenie. Ograniczenia i bariery istniej¹ jedynie w naszej
percepcji, ale niekoniecznie w naszym doœwiadczeniu. Król
Kalakaua, ostatni w³adca Hawajów, zastosowa³ tê ideê i jako
pierwszy monarcha w historii op³yn¹³ dooko³a Ziemiê.

3. Energia pod¹¿a za uwag¹

MAKIA to „cel, celowaæ lub d¹¿yæ do czegoœ, skupiaæ siê
na czymœ”. Mój wuj mówi³: „Makia ke ali’i, ehu ka ukali” („Sku-
pienie jest wodzem, a czynnoœæ poddanym”).

Czy zauwa¿y³eœ kiedyœ, ¿e im bardziej Ciê coœ ciekawi,
tym wiêksze jest prawdopodobieñstwo, ¿e zrobisz coœ w zwi¹z-
ku z tym? Mo¿e bêdzie to kupno ksi¹¿ki, która zebra³a œwiet-



36

ne recenzje, albo obejrzenie filmu polecanego przez znajome-
go, mo¿e nawet zmiana trybu ¿ycia dla nowego ch³opaka czy
dziewczyny. Coœ, co przykuwa uwagê, bêdzie tak¿e przyci¹-
gaæ energiê – emocjonaln¹ i fizyczn¹. Z drugiej strony, mo¿e
zauwa¿y³eœ jak sprawy, które przesta³y Ciê interesowaæ od-
chodz¹ w zapomnienie i do³¹czaj¹ do tych, które nigdy Ciê
nie interesowa³y?

Im wiêksze sukcesy odnosi dana osoba, tym œwiadomiej
kieruje i skupia swoj¹ uwagê. Tacy ludzie nie czekaj¹ po pro-
stu, a¿ coœ ich zainteresuje. Wychodz¹ sprawom naprzeciw
i przykuwaj¹ je do siebie swoj¹ uwag¹. Kiedy nauczysz siê
koncentrowaæ na czymœ i utrzymywaæ tê uwagê tak d³ugo,
jak chcesz, bêdzie to jedna z najskuteczniejszych umiejêtno-
œci, jakie istota ludzka mo¿e zdobyæ. Legendarny Duke Kaha-
namoku potrafi³ utrzymaæ tak¹ koncentracjê i zdoby³ trzy z³ote
oraz dwa srebrne medale w olimpijskich zawodach p³ywac-
kich w 1912, 1920 i 1924 roku. By³ pionierem surfingu, sta³
siê pierwsz¹ osob¹ zg³oszon¹ do galerii s³aw p³ywackich Swim-
ming Hall of Fame oraz surfingowych Surfing Hall of Fame
i przez trzynaœcie kolejnych kadencji urzêdowa³ jako szeryf
Honolulu.

4. Chwila mocy jest teraz

MANAWA oznacza „czas, porê, uczucia”. „Chwila mocy
jest teraz” jest dok³adnym t³umaczeniem powiedzenia moje-
go wujka: „Noho ka mana i keia manawa”.

Trzeba przyznaæ, ¿e ani przesz³oœæ, ani przysz³oœæ nie maj¹
¿adnej mocy, poniewa¿ nie mo¿na ich dotkn¹æ, posmakowaæ,
zobaczyæ, pow¹chaæ ani zareagowaæ na nie w ¿aden sposób.
W praktycznym sensie one nawet nie istniej¹.
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Jak to? – zawo³asz. – A co z tymi wszystkimi sprawami,
dobrymi i z³ymi, które ukszta³towa³y moje ¿ycie? Z moimi
umiejêtnoœciami, ca³¹ mêk¹, wszystkimi doœwiadczeniami?
A co z tymi rzeczami, które siê dopiero stan¹ i muszê siê na
nie przygotowaæ? Jak mo¿na mówiæ, ¿e one nie istniej¹?

Ale przecie¿ wszystko, co teraz macie to wspomnienia
tych spraw – umiejêtnoœci, bólu, doœwiadczeñ. Reagujecie
w³aœnie na wspomnienia, nie na przesz³oœæ jako tak¹. Wspo-
mnienia istniej¹ w chwili obecnej i mo¿esz zmieniaæ swój sto-
sunek do nich – swoje myœlenie o nich – a tym samym zmieniaæ
ich wp³yw na Twoje ¿ycie. Jeœli chodzi o przysz³oœæ, to nikt,
nawet najlepszy jasnowidz ani meteorolog uzbrojony w naj-
nowoczeœniejszy sprzêt nie jest w stanie przepowiedzieæ, co
siê wydarzy. Ludzie mog¹ zgadywaæ na podstawie analizy lub
intuicji, czasami maj¹c racjê, a czasami nie, ale nikt nie mo¿e
znaæ przysz³oœci na pewno.

Rozchodzi siê tak naprawdê o nasze opinie i o wzglêdy
praktyczne. Jeœli bêdziesz postrzegaæ przesz³oœæ jako nie-
zmienn¹ i mog¹c¹ wywieraæ wp³yw na teraŸniejszoœæ, to z ³a-
twoœci¹ nabierzesz mentalnoœci ofiary i nie bêdziesz siê wcale
stara³ kszta³towaæ okolicznoœci. Jeœli przyjmiesz przesz³oœæ
jako coœ, co minê³o i nie ma ¿adnej mocy, bêdziesz mieæ woln¹
rêkê do wprowadzania zmian, których chcesz. Podobnie, jeœli
przyjmiesz, ¿e przysz³oœæ jest wyznaczona z góry, nie bêdziesz
mia³ motywacji do brania spraw w swoje rêce. Jeœli natomiast
przyjmiesz pewne po³¹czenie determinizmu i wolnej woli,
bêdziesz korzystaæ z wolnej woli w tych obszarach, gdzie j¹
Twoim zdaniem masz, a w innych nie.

Myœl o przysz³oœci jak o niezapisanej karcie. W ten spo-
sób dasz sobie swobodê w próbowaniu, czego tylko chcesz.
Ka’ahumanu, najm³odsza i ulubiona ¿ona Kamehamehy Wiel-
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kiego skorzysta³a z tej swobody, kiedy zmar³ stary król. Zgod-
nie z tradycj¹, Kamehameha wyznaczy³ swojego najstarszego
syna Liholiho jako nastêpcê tronu. Niezra¿ona tym Ka’ahu-
manu wesz³a do chaty króla na chwilê przed jego œmierci¹,
a kiedy z niej wysz³a, og³osi³a, ¿e ostatnim ¿yczeniem w³adcy
by³o wyznaczenie jej Regentk¹ (kimœ w rodzaju premiera).
Zdoby³a nad królestwem w³adzê, która nigdy nie spotka³a siê
z oporem, sprawowa³a j¹ w latach 1819-1832, a nastêpnie
wyznaczy³a Kinau, córkê innej ¿ony Kamehamehy I, jako swoj¹
nastêpczyniê.

5. Kochaæ to dzieliæ szczêœcie

Aloha oznacza „mi³oœæ, wspó³czucie, dobroæ, mi³osierdzie”
i o wiele, wiele wiêcej. Mój przek³ad pi¹tej zasady opieram na
specyficznym wykorzystaniu przez mojego wuja nastêpuj¹ce-
go przys³owia: „Ke aloha, ke alo, ke oha, ka ha” – (Mi³oœæ (aloha)
to wspólne przebywanie z kimœ lub czymœ (alo) dzielenie siê
radoœci¹ (oha) dzielenie ¿ycia (ha). U¿yte tu sformu³owanie
tego przys³owia pochodzi jednak z ksi¹¿ki Barry’ego Kaufma-
na pod tym samym tytu³em, który tê ideê zastosowa³ do pra-
cy z dzieæmi autystycznymi.

Mi³oœæ zawiera w sobie aktywne stany dobroci, pragnie-
nia, entuzjazmu, pasji i podekscytowania oraz pasywne stany
szczêœcia, wspó³czucia, przyjaŸni, troski i mi³osierdzia. W jed-
nych i drugich motywacja mi³oœci wywo³uje dzia³ania, które
maj¹ wp³yw na bieg spraw, co jest przecie¿ esencj¹ mocy.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e mi³oœæ ma naturê elektryczn¹ i magne-
tyczn¹ zarazem, poszukuj¹c¹ i przyci¹gaj¹c¹. Jest si³¹ napê-
dow¹, która wywo³uje zdarzenia – delikatn¹ energi¹, która
nie zna oporu. To ten rodzaj mi³oœci kierowa³ ostatni¹ kró-
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low¹ hawajsk¹ Lili’uokalani, która abdykowa³a w geœcie pro-
testu w 1893 roku, aby nie dopuœciæ do rozlewu krwi, kiedy
uzbrojone si³y popierane przez USA przejê³y w³adzê.

6. Wszelka moc pochodzi z wnêtrza

MANA to „nadnaturalna lub boska moc, cudowna moc,
w³adza, si³a”. Mój wuj naucza³, ¿e „Mai kapo mai ka mana”
(„Moc pochodzi ze œwiata wewnêtrznego”), odwo³uj¹c siê do
wspólnego dla ludzi i rzeczy nieskoñczonego Ÿród³a.

Koncepcja mana uczy nas, ¿e poza nami nie istnieje ¿adna
inna si³a – ¿adna osoba, byt, rzecz, ani sytuacja nie ma nad
nami w³adzy. To dziêki naszym w³asnym decyzjom i przeko-
naniom postêpujemy tak, jakby inni mieli nad naszym ¿yciem
wiêcej kontroli ni¿ my sami, lecz moc przejêcia tej kontroli
tak¿e pochodzi z wnêtrza. Bóg (czy jakkolwiek tê si³ê nazy-
wamy) nie oddzia³uje na nas, lecz przez nas. Wed³ug tej zasa-
dy, jeœli masz marzenie, masz tak¿e moc spe³nienia go.
Oczywiœcie masz tak¿e moc uniemo¿liwienia sobie tego. Jest
mnóstwo hawajskich legend o ludziach z pozoru s³abych, któ-
rzy wykorzystali swoj¹ wewnêtrzn¹ si³ê, aby pokonaæ niesa-
mowite przeszkody i osi¹gn¹æ sukces dla siebie i swoich
bliskich.

7. Skutecznoœæ jest miar¹ prawdy

PONO, s³owo, które reprezentuje ostatni¹ zasadê oznacza
„dobroæ, moralnoœæ, poprawne postêpowanie, doskona³oœæ,
dobrobyt, powodzenie, zalety, korzyœæ, cel”. Mój przek³ad
opar³em na powiedzeniu mojego wuja: „Ana ’oia i ka hopena”
(„Prawdê mierzy siê rezultatami”).
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Czy cz³owieka, który wspi¹³ siê na szczyt kariery, ale znisz-
czy³ sobie przez to zdrowie, nazwiemy cz³owiekiem sukcesu?
Albo kobietê, która wychowa³a zdrow¹, szczêœliw¹ rodzinê, ale
czuje siê przygnêbiona i niespe³niona? Jeœli zdobêdziesz œwiat,
ale postradasz duszê, czy to jest sukces? Jeœli sukces mierzymy
wed³ug rezultatów i jeœli nie ma ograniczeñ, to rezultaty mie-
rzyæ musimy nie tylko wed³ug tego, co konkretnie osi¹gnêliœmy,
ale tak¿e braæ pod uwagê skutki osi¹gniêcia przez nas owych
celów. Innymi s³owy, musimy wzi¹æ pod uwagê osobiste, spo-
³eczne i œrodowiskowe aspekty wszelkich przedsiêwziêæ, zanim
ocenimy, czy by³y udane. Zgodnie z filozofi¹ Huny harmonia
miêdzy tymi trzema wymiarami jest wa¿niejsza ni¿ bilans spraw.
Jeœli wiêc starasz siê o bogactwo lub s³awê, bliskoœæ lub przy-
jaŸñ, zdrowie lub sprawnoœæ, przyjrzyj siê temu jak Twoje stara-
nia wp³ywaj¹ na Ciebie, na ludzi wokó³ Ciebie, na œwiat dooko³a.
Jeœli jest to pozytywny wp³yw, jest on pono. S³ynny hawajski
bohater mityczny Maui, obecnie znany tak¿e jako „hawajski Su-
perman” kocha³ przygodê sam¹ w sobie, ale zawsze dzieli³ siê
korzyœciami p³yn¹cymi ze swoich przygód z reszt¹ ludzkoœci.
Kojarzy siê go tradycyjnie z podarowaniem ludzkoœci ognia, nauk¹
uprawy ziemi i wielu rzemios³.

Moc I Cel

Filozofia Huny i osobista moc maj¹ ze sob¹ wiele wspól-
nego, przyjrzyjmy siê zatem bli¿ej temu wa¿nemu pojêciu.
G³êbsze zrozumienie mocy pozwoli Ci wykorzystaæ j¹ opty-
malnie i rozs¹dnie.

Esencj¹ mocy jest wp³yw. Wywieranie wp³ywu pozwala
nam na skuteczne dzia³anie w celu osi¹gniêcia planowanych
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rezultatów i poci¹gniêcia innych osób ku wybranym przez nas
celom. Wp³yw, nawet nie wywierany celowo, odmienia tak¿e
moc innych ludzi.

Wszelka moc posiada czynny i bierny aspekt. Kwiat po-
siada aktywn¹ moc wzrostu, kwitnienia i rozmna¿ania. Mo¿e
posiadaæ tak¿e biern¹ moc ¿ywienia pszczó³ czy uszczêœliwia-
nia ludzi, a pszczo³y i ludzie wzmacniaj¹ jego czynn¹ moc ro-
œniêcia i rozmna¿ania. Mo¿na posiadaæ aktywn¹ moc do
wykonania danego zadania. A tak¿e biern¹ do zainspirowa-
nia swoim czynem innych.

Istnieje kilka rodzajów mocy:

1. Moc energii (jak w przypadku ¿ywio³ów, si³y, emocji
i wibracji)

2. Moc sprzyjania (np. dawania i odbierania pieniêdzy, po-
zycji, presti¿u, uczucia, karania, opieki, przyjemnoœci
itd.)

3. Moc zastraszania (np. gróŸb lub u¿ywania przemocy,
odebrania czegoœ, manipulacji emocjonalnej itd.)

4. Moc wiedzy (np. umiejêtnoœci, informacji, wiedzy)
5. Moc w³adzy (np. pewnoœci siebie lub wiary w dostêp do

innego rodzaju mocy)
6. Moc skupienia (np. podejmowania decyzji, determina-

cji, motywacji i pragnienia)
7. Moc wiary (np. przekonañ, postaw i oczekiwañ)

Moc osobista to moc kontrolowania swojego w³asnego
¿ycia i brania odpowiedzialnoœci za skutki takiego postêpo-
wania. Wszyscy korzystamy z niej w jakimœ stopniu, a wiêk-
szoœæ z nas przyjmuje odpowiedzialnoœæ za skutki swoich
wyborów, jeœli s¹ to skutki po¿¹dane. Z drugiej strony, nie-
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wielu ludzi bierze odpowiedzialnoœæ za te ma³o po¿¹dane,
a wielu woli przenosiæ odpowiedzialnoœæ za swoje w³asne ¿ycie
– na innych. „Zajmij siê mn¹” zdaje siê byæ czêstsz¹ postaw¹
ni¿ „Pomó¿ mi zaj¹æ siê sob¹ samym”. „To nie moja wina”
jest czêstsz¹ œpiewk¹ ni¿ „Zmieniê siê”.

Moc osobista rozci¹ga siê tak¿e poza jednostkê, mo¿e mieæ
skutki spo³eczne lub ekonomiczne. WeŸmy przyk³ad misjo-
narzy zmieniaj¹cych kulturê Hawajów. Choæ pierwsi misjo-
narze z Bostonu s¹ obwiniani za wiele spoœród spo³ecznych,
politycznych i kulturalnych problemów, które dotykaj¹ Ha-
wajczyków, to przynajmniej jedna strategia przez nich przyjê-
ta przyczyni³a siê do wielu sukcesów odniesionych przez
Hawajczyków w tych samych sferach.

Kiedy misjonarze przybyli na Hawaje w 1820 roku, od razu
postanowili uczyniæ hawajski jêzykiem pisanym. Ówczeœni
przywódcy znali wartoœæ i moc pisma dziêki kontaktom z pod-
ró¿nikami i kupcami z Zachodu, pragnêli jednak zachowaæ
umiejêtnoœæ czytania i pisania jedynie dla arystokracji. Misjo-
narze jednak twardo stwierdzili, czytaæ i pisaæ bêd¹ uczyæ siê
wszyscy albo nikt. Oczywiœcie g³ówn¹ pobudk¹ ich dzia³ania
by³o to, aby jak najwiêcej Hawajczyków mog³o czytaæ Bibliê,
ale kiedy tylko wodzowie wyrazili ju¿ zgodê, nie da³o siê za-
trzymaæ rozprzestrzeniania siê piœmiennictwa. Hawaje na d³u-
gi czas sta³y siê krajem o najwiêkszym czytelnictwie na œwiecie,
w samym tylko Honolulu wychodzi³o ponad osiemdziesi¹t nie-
zale¿nych gazet w jêzyku hawajskim. Byæ mo¿e najcenniejszym
i najtrwalszym skutkiem obdarzenia Hawajczyków osobist¹
moc¹ czytania i pisania by³o zachowanie hawajskich osi¹gniêæ
kulturalnych, które w innej sytuacji zginê³yby na zawsze.

Moc bez celu jest bez znaczenia, ale ¿adnego celu nie mo¿na
osi¹gn¹æ bez mocy. Im ambitniejszy cel, tym potê¿niejsza moc
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– ale nie odwrotnie – nie mo¿na zgromadziæ olbrzymiej mocy,
a nastêpnie zabraæ siê za wykorzystanie jej w ambitnym celu.
To cel potêguje moc. Kiedy jest ona wykorzystana dla dobra
wielu, to osoba ni¹ rozporz¹dzaj¹ca zapada we wdziêczn¹ pa-
miêæ na ca³e wieki. Najs³ynniejszym w³adc¹ Kauai by³ Mano-
kalanipo. Wed³ug Abrahama Fornandera, badacza historii
Hawajów, Manokalanipo „by³ znany ze swojej energii i m¹-
droœci, dziêki którym promowa³ uprawê ziemi i rozwój prze-
mys³u, prowadzi³ d³ugotrwa³e i skomplikowane prace
irygacyjne, a tym samym zamieni³ mnóstwo nieu¿ytków w zie-
mie uprawne. Za jego rz¹dów nie by³o ¿adnych zewnêtrznych
wojen i s¹ one widziane dziœ jako z³oty wiek tej¿e dla wyspy.”
Za moc¹ Manokalanipo by³ cel, za który jest czczony i szano-
wany po dziœ dzieñ.

U¿ywanie mocy po to, by sobie dogodziæ jest naturalnym
odruchem. Robimy to za ka¿dym razem dla wygody, przyjem-
noœci lub skutecznoœci. Zakupowe szaleñstwo jest wyrazem
mocy osobistej, podobnie jak prowadzenie samochodu, gra-
nie w jak¹œ grê, czy seks, ale stopieñ w jakim ta moc wywiera
wp³yw – a tym samym jej si³a – poprzez te czynnoœci jest doœæ
ma³y. Jeœli w nasz wyraz osobistej mocy w³¹czymy innych,
pomagaj¹c im powiêkszyæ ich w³asny wp³yw na œwiat, to ro-
œnie tak¿e nasza moc. Wszyscy wielcy przywódcy religijni,
polityczni, wojskowi, finansowi czy spo³eczni wprowadzaj¹
tê koncepcjê w czyn, œwiadomie lub nieœwiadomie. Wiêkszoœæ
z nich spotka³a siê tak¿e z dwoma znacz¹cymi problemami
zwi¹zanymi ze z³ym rozumieniem mocy.

Pierwszy z nich to b³êdne kojarzenie mocy z kontrol¹.
Ten czêsty b³¹d jest g³ównym powodem, dla którego ludzie
tak czêsto obawiaj¹ siê samego pojêcia mocy. W rzeczywi-
stoœci kontrola jest jedynie metod¹ wywierania wp³ywu, nie-
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zbyt zreszt¹ dobr¹. Kontrola wymaga zagro¿enia kar¹ lub
samego karania, aby by³a skuteczna, a reakcja na karê to
zawsze lêk i gniew. Z tego powodu korzystanie z technik
kontroli wyzwala naturalny opór. Jeœli popatrzysz na jak¹œ
sytuacjê powierzchownie, metoda kontroli mo¿e wydawaæ
siê skuteczna, w rodzinie, czy w pañstwie policyjnym, choæ
zawsze istniej¹ si³y oporu d¹¿¹ce do zniesienia jej. Nawet
jeœli sytuacja taka trwa przez wiele lat, metoda kontroli bê-
dzie wytwarzaæ bardzo mierne skutki. Dalej powiem o tym
jeszcze du¿o wiêcej.

Drugim problemem jest u¿ywanie mocy przeciwko cze-
muœ. Wywieranie wp³ywu powoduje zmiany, ale Wszech-
œwiat ma w sobie naturalny opór dla zmian, który pomaga
mu nie popaœæ w chaos. Wszêdzie zaobserwowaæ mo¿na ci¹-
g³e zmagania miêdzy si³ami zmiany i si³ami oporu wobec
tych zmian. L¹d opiera siê si³om wody i wiatru, kable opie-
raj¹ siê pr¹dowi elektrycznemu p³yn¹cemu przez nie, a lu-
dzie opieraj¹ siê reformom politycznym, które im siê nie
podobaj¹. Jesteœmy tak¿e œwiadkami ci¹g³ych prób reduko-
wania oporu w celu wspierania procesów zmiany, tak jak
dr¹¿enie sobie drogi przez stopion¹ lawê, kszta³t kropli desz-
czu pozwalaj¹cy jej ³atwiej przemieszczaæ siê w powietrzu,
struktura liœcia palmy sprawiaj¹ca, ¿e wiatr nie uszkadza
go, si³a s³onia, która pozwala mu ³amaæ drzewa, sylwetka
samolotu zmniejszaj¹ca opór powietrza czy zmienianie przez
ludzi stylu ¿ycia, aby dostosowaæ siê do nowych okoliczno-
œci. Bardzo rzadko widzimy jak moc wykorzystywana jest
stale i celowo do pozbycia siê czegoœ – wyj¹tek stanowi¹ tu
ludzie. Niektórzy nie s¹ zadowoleni z budowy w³asnych sys-
temów religijnych czy politycznych; musz¹ uczyniæ je jedy-
nymi obowi¹zuj¹cymi, niszcz¹c inne – pragn¹ wyeliminowaæ
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konkurencjê. U¿ycie si³y, aby celowo opieraæ siê, podpo-
rz¹dkowywaæ, lub niszczyæ inn¹ si³ê os³abia je obydwie.

„Moc nad” albo „moc przeciwstawienia siê” to niewydaj-
ne wykorzystywanie mocy. O wiele skuteczniejsza jest „moc
czegoœ”, która sama w sobie jest si³¹ stwórcz¹. Dwie pierwsze
s¹ destruktywne. Czasami ró¿nica jest subtelna, polegaj¹ca na
postawie, ale w sferze efektów ró¿nice mog¹ byæ ogromne.

Na przyk³ad, istniej¹ dwa bardzo ró¿ne podejœcia do le-
czenia, traktuj¹ce chorobê b¹dŸ jako wroga, b¹dŸ jako zacho-
wanie. Jeœli choroba, taka jak nowotwór, postrzegana jest jako
wróg, to leczenie mo¿e przybraæ formê wojny z radykalnymi
rozwi¹zaniami jak operacja, naœwietlania i chemikalia, które
staj¹ siê broni¹ maj¹c¹ umo¿liwiæ wygranie bitwy. W dodat-
ku, ka¿da terapia nie maj¹ca mocy st³umienia czy zniszczenia
raka albo ujawnienia jego tajemnic, jest odrzucana jako nie-
skuteczna, w najlepszym razie, albo w najgorszym – jako szar-
lataneria. Z drugiej strony, postrzeganie nowotworu jako
zachowania albo wyniku zachowañ, prowadzi do myœlenia,
¿e ka¿da terapia, która zmienia zachowanie cia³a, umys³u czy
œrodowiska mo¿e pomóc, co mo¿e dotyczyæ nawet terapii sta-
nowi¹cych broñ przy pierwszym rodzaju postawy. Najwiêksz¹
ró¿nic¹ jest tu to, ¿e wojenne nastawienie wytwarza o wiele
wiêcej stresuj¹cego oporu w ciele, umyœle i œrodowisku ni¿ po-
stawa pokojowej zmiany zachowania. Oczywiœcie w wyniku
tego wiêcej mocy zu¿ywa siê na faktyczny proces leczenia i mniej
potrzeba jej do zwalczania oporu. Jest to po prostu w³aœciwoœæ
dzia³ania energii. Hawajskie uzdrawianie, nawiasem mówi¹c,
zawsze skupia³o siê na odprê¿aniu i wzmacnianiu cia³a, umy-
s³u i ducha, a nigdy na walce czy eliminowaniu choroby.

W przyrodzie mo¿na zobaczyæ mnogie przyk³ady ska³, ro-
œlin, czy zwierz¹t stosuj¹cych zasadê najmniejszego oporu.
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Wystêpuje tak¿e u ludzi, choæ w towarzystwie pewnej prak-
tyki szukania najwiêkszego oporu. Jednak zasada najmniej-
szego oporu wydaje siê tak oczywist¹, ¿e aby j¹ przyj¹æ,
potrzeba radykalnej zmiany nastawienia. ŹdŸb³o trawy naj-
wyraŸniej ma moc przebicia siê przez blok betonu, ale nie
posiada wystarczaj¹cej si³y, aby tego dokonaæ. Choæ mo¿e nie
chodzi o przebijanie siê przez beton. Mo¿e, wykorzystuj¹c
zasadê „Energia pod¹¿a za uwag¹”, skupia ono ca³¹ swoj¹
uwagê na siêganiu ku s³oñcu i ignoruje zupe³nie beton. Byæ
mo¿e, maj¹c do czynienia z tak wielk¹ mi³oœci¹, beton po
prostu rozstêpuje siê i przepuszcza je. A byæ mo¿e ta sama
zasada dotyczy tak¿e ludzkiego ¿ycia. Innymi s³owy, zasada
najmniejszego oporu to zasada mi³oœci. Jeœli tak jest, to ist-
nieje wiêksza si³a i wy¿szy cel w utrzymywaniu uwagi na tym,
czego pragniemy, a nie na tym, czego nie chcemy – nie na
nienawiœci i strachu, a na tym co postrzegamy jako najwy¿sze
dobro.

Praktyczny Program

Skoro ju¿ wiesz, czym jest osobista moc, czas zastosowaæ
j¹ do osi¹gania powodzenia, takiego jakiego pragniesz. Suk-
ces oznacza osi¹gniêcie tego, czego chcesz w wybrany przez
Ciebie sposób. Posiadanie pewnej filozofii sukcesu jest rów-
nie wa¿ne jak posiadanie wskazówek jak j¹ stosowaæ.

Oto kilka stwierdzeñ, których u¿ywam co rano, aby przy-
pomnieæ sobie o tej filozofii, oczyœciæ umys³ i skonkretyzo-
waæ mój cel, uspokoiæ i zharmonizowaæ moje uczucia oraz
odprê¿yæ cia³o i na³adowaæ baterie na nadchodz¹cy dzieñ. Przy-
pominam sobie o siedmiu zasadach Huny tak, aby przygoto-
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waæ siê do osi¹gania celów w wybrany przeze mnie sposób.
Robiê to tak, jakbym by³ dla siebie nauczycielem. W pracowi-
ty dzieñ robiê to tylko chwilê, ale kiedy mam czas, pracujê
z celami d³u¿ej. Mo¿na robiæ to, powtarzaj¹c sobie stwierdze-
nia jak mantrê, pisz¹c o nich w dzienniku, albo w jakiœ inny
sposób, który Ci odpowiada. Najwa¿niejsze, aby poœwiêciæ
chwilê zanim zacznie siê dzieñ, aby przygotowaæ siê na powo-
dzenie, które sam tworzysz.

MIEJ ŒWIADOMOŒÆ, ¿e œwiat jest tym, czym myœlisz, ¿e
jest. Postanów mieæ moc odniesienia sukcesu.

Jeœli nie przekonasz siebie, ¿e masz moc odniesienia suk-
cesu, ¿e posiadasz zdolnoœæ do tego, przegrywasz w przed-
biegach. Teraz mo¿esz nie mieæ doœwiadczenia, wprawy, czy
wiedzy pozwalaj¹cych dopi¹æ swego, ale te rzeczy mo¿na
zdobyæ. Moc sukcesu to nie coœ, co mo¿na otrzymaæ z ze-
wn¹trz. Trzeba uwierzyæ, ¿e ona ju¿ istnieje i czeka, aby siê
wydostaæ. Jedynym sposobem na uwierzenie w to jest zi-
gnorowanie wszystkich wewnêtrznych g³osów próbuj¹cych
podci¹æ nam skrzyd³a i przekonanie siebie, ¿e moc powo-
dzenia jest realna.

DAJ SOBIE WOLNOŒÆ, poniewa¿ nie ma ograniczeñ.
Daj sobie prawo do powodzenia.

Zbyt wielu ludzi niepotrzebnie ogranicza siê, poniewa¿
maj¹ uczucie, ¿e nie zas³uguj¹ na szczêœcie czy powodzenie
ze wzglêdu na coœ, co zrobili, albo czego nie zrobili w prze-
sz³oœci. Jeœli dotyczy to Ciebie, wybacz sobie i ¿yj dalej, nie
siedŸ w na³o¿onych przez siebie kajdanach. To nie ma zna-
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czenia, ¿e ktoœ uwa¿a, ¿e nie masz prawa albo, ¿e je masz. Nie
bêdziesz go mieæ, jeœli sobie go nie dasz.

SKUP SIÊ, poniewa¿ energia pod¹¿a za uwag¹. Spotêguj
swoje pragnienie powodzenia.

Sekretem potêgowania swego pragnienia odniesienia suk-
cesu jest skupienie siê na korzyœciach p³yn¹cych z niego
i stwierdzenie, ¿e te korzyœci s¹ dla Ciebie wa¿ne.

B¥DŹ TUTAJ, poniewa¿ chwila mocy jest teraz. Zacznij od
teraz z wol¹ odniesienia sukcesu.

Nie mo¿na robiæ niczego wczoraj, ani jutro. Mo¿na tylko
robiæ coœ w danym momencie. Ale „bie¿¹cy moment” to niczym
obcy kraj dla osób spêdzaj¹cych wiêkszoœæ czasu na rozmy-
œlaniach o przesz³oœci lub przysz³oœci. Jeœli masz taki nawyk,
sta³e skupienie na chwili obecnej nie bêdzie dla Ciebie ³atwe.
Sposobem na wyrobienie tego nawyku jest œwiadome oddy-
chanie, patrzenie na kolory i kszta³ty, s³uchanie odg³osów
otoczenia i dotykanie przedmiotów w pobli¿u. A nastêpnie,
œwiadome dzia³anie, nawet w najmniejszym zakresie, w wy-
branym kierunku. Przesz³oœæ i przysz³oœæ mog¹ byæ ciekawy-
mi miejscami, ale w domu jest zawsze najlepiej. A Twoim
prawdziwym domem jest chwila obecna.

POCZUJ SZCZÊŒCIE, poniewa¿ mi³oœæ jest Ÿród³em mocy.
Ciesz siê dobrem i doceniaj je.

Jeœli nie czujesz siê szczêœliwy, czy szczêœliwa, poczuj siê!
Jak to zrobiæ, kiedy dzieje siê tyle strasznych rzeczy? Có¿,
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Frank Bettger, autor ksi¹¿ki Jak przetrwaæ i odnieœæ sukces w biz-
nesie, radzi³ czytelnikom stwarzaæ pozory a¿ siê uda, która to
metoda dla niego by³a skuteczna, ale ja zaproponujê prostszy
sposób, który okaza³ siê skuteczny dla mnie i tysiêcy osób,
których jej nauczy³em. Jest to staro¿ytna technika zwana „li-
czeniem b³ogos³awieñstw”. Polega na czynnym poszukiwaniu
i docenianiu wszystkich pozytywnych spraw, jakie uda Ci siê
dostrzec. To dotyczy wszystkich pozytywnych doœwiadczeñ,
niewa¿ne jak ma³ych, wszystkich nabytych umiejêtnoœci, w tym
chodzenia, mówienia i ubierania siê; ca³ego piêkna i cudowno-
œci œwiata dooko³a; wszystkich dobrych uczynków ludzi, o któ-
rych s³yszymy lub których jesteœmy œwiadkiem. Nie mam na
myœli udawania, ¿e z³e rzeczy nie istniej¹, bo w koñcu chodzi
o praktyczn¹ naukê. Im wiêksza jednak bêdzie Twoja œwiado-
moœæ dobra, tym ³atwiej bêdzie Ci poradziæ sobie ze z³em.

CZUJ SIÊ PEWNIE, poniewa¿ wszelka moc pochodzi z wnê-
trza. Zawsze ufaj sobie.

Nie da siê za³o¿yæ, ¿e ludzie zawsze bêd¹ postêpowaæ tak
jak chcemy, poniewa¿ maj¹ swoje w³asne priorytety i zobo-
wi¹zania, które czasami mog¹ k³óciæ siê z naszymi. Nie mo¿-
na za³o¿yæ, ¿e œwiat zawsze bêdzie taki, jakim chcesz, by by³,
poniewa¿ dzia³a w nim tak wiele si³ i wp³ywów, ¿e nie musz¹
zmierzaæ wcale w tych kierunkach, w których byœ chcia³. Ale
zawsze mo¿na mieæ œwiadomoœæ, ¿e posiadasz moc odmie-
niania tego, na co masz wp³yw, adaptacji tam, gdzie wp³ywu
nie masz i do zwiêkszania swoich umiejêtnoœci przez naukê
i praktykê. Jednym z najlepszych plakatów jakie w ¿yciu wi-
dzia³em by³ marynarz w ³odzi na morzu, z podpisem: „Wia-
trem nie da siê sterowaæ, ale mo¿na nastawiaæ ¿agle”.
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NASTAW SIÊ POZYTYWNIE, poniewa¿ skutecznoœæ
jest miar¹ sukcesu. Zawsze spodziewaj siê najlepszego.

Niektórzy ludzie uwa¿aj¹, ¿e nale¿y przygotowaæ siê na naj-
gorsze, ¿eby unikn¹æ przykrych niespodzianek. Z takim nasta-
wieniem s¹ dwa problemy: po pierwsze, zazwyczaj i tak zdarzaj¹
siê im przykre niespodzianki, a po drugie, rzadko zdarzaj¹ siê
mi³e niespodzianki. Inni unikaj¹ optymizmu, poniewa¿ oba-
wiaj¹ siê rozczarowania. Przyjrzymy siê temu uwa¿nie: rozcza-
rowanie to poczucie nieszczêœcia z powodu danego obrotu
spraw. Te osoby zatem nie planuj¹ sukcesu, poniewa¿ ich pla-
ny nie wypali³yby wtedy i czuliby siê Ÿle. Tak bardzo obawiaj¹
siê poczucia nieszczêœcia, ¿e nie chc¹ poczuæ siê dobrze.

Czegoœ nie rozumiem w tej logice. Tak, sprawy mog¹ wzi¹æ
z³y obrót i mo¿esz stwierdziæ, ¿e chcesz poczuæ siê Ÿle. A wiêc?
Jeœli nadal chcesz zwyciê¿yæ, spróbuj czegoœ innego i zacznij
od nowa. Czêsto mówiê, ¿e to nie ludzie zawodz¹, tylko pla-
ny. Ludzie po prostu odrzucaj¹ stare plany i tworz¹ nowe.

Mówi siê – i s³usznie, jak s¹dzê – ¿e „szczêœcie to spotkanie
przygotowañ z okazj¹”. Jeœli nie przygotowujemy siê na sukces,
nie bêdziemy mogli wykorzystaæ okazji, kiedy ona przyjdzie.
Oczywiœcie, mo¿e zdarzyæ siê katastrofa. Powierz sobie misjê
poradzenia sobie z ni¹ najlepiej jak potrafisz, przygotowuj¹c siê
stosownie, jeœli mieszkasz w okolicy nara¿onej na klêski ¿ywio-
³owe, albo pracujesz w niebezpiecznym zawodzie. Jeœli jednak
pragniesz odnieœæ sukces w jakiejœ upragnionej dziedzinie, to
przede wszystkim przygotuj siê na sukces. Oczekiwanie najlep-
szego jest podwójnie korzystne, poniewa¿ pomaga odprê¿yæ siê
i daje wiêcej energii, która prze³o¿y siê na powodzenie.
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Powy¿szy program mo¿na podsumowaæ nastêpuj¹co: Co
rano, le¿¹c wci¹¿ w ³ó¿ku albo zaraz po wstaniu z niego, daj
sobie nastêpuj¹ce instrukcje (mo¿esz je dowolnie zmodyfi-
kowaæ) i pomyœl o ka¿dej przez przynajmniej kilka chwil, za-
nim przejdziesz do nastêpnej.

MIEJ ŒWIADOMOŒÆ, ¿e œwiat jest tym, czym my-
œlisz, ¿e jest. Uwierz, ¿e masz moc odniesienia sukcesu.
DAJ SOBIE WOLNOŒÆ, poniewa¿ nie ma ograniczeñ.
Daj sobie prawo do powodzenia.
SKUP SIÊ, poniewa¿ energia pod¹¿a za uwag¹. Spotê-
guj swoje pragnienie powodzenia.
B¥DŹ TUTAJ, poniewa¿ chwila mocy jest teraz. Za-
cznij od teraz z wol¹ odniesienia sukcesu.
POCZUJ SZCZÊŒCIE, poniewa¿ mi³oœæ jest Ÿród³em
mocy. Ciesz siê dobrem i doceniaj je.
CZUJ SIÊ PEWNIE, poniewa¿ wszelka moc pochodzi
z wnêtrza. Zawsze ufaj sobie.
NASTAW SIÊ POZYTYWNIE, poniewa¿ skutecznoœæ
jest miar¹ sukcesu. Zawsze spodziewaj siê najlepszego.



Spodobał Ci się fragment, 
który przeczytałeś?

 Zamów książkę 

na 
www.CzaryMary.pl 

www.TaniaKsiazka.pl

Bądź na bieżąco i śledź nasze wydawnictwo na Facebooku:
https://www.facebook.com/illuminatiopl

Wydawnictwo Illuminatio

www.illuminatio.pl

Huna

www.CzaryMary.pl
www.TaniaKsiazka.pl
https://www.facebook.com/illuminatiopl
www.illuminatio.pl

