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PRZEDMOWA

Prof. dr E. Otha Wingo jest profesorem mitologii i języków antycznych 

uniwersytetu, nauczycielem Huny i kierownikiem Huna-Research, Inc., w Missouri, w 

USA. Organizacja ta jest światowym centrum Huny. Max Freedom Long, genialny 

badacz nauki Huny oraz autor najwaŜniejszych ksiąŜek na ten temat, osobiście 

wyznaczył Othę Wingo na swego następcę. Po jego śmierci w 1971 roku, Otha po 

mistrzowsku i z niezwykłą precyzją przeobraził i rozbudował swoje dziedzictwo.

Nieprzypadkowo właśnie jemu Max Freedom Long powierzył funkcję swego 

następcy. Otha odpowiada wszystkim wymaganiom do wypełniania tego trudnego i 

odpowiedzialnego zadania (nie chodzi tu tylko o jego profesorskie kwalifikacje). 

Przede wszystkim jako człowiek posiada on prawdziwe i niewątpliwe umiejętności i 

talenty adepta i eksperta Huny, nie tylko te fachowe i intelektualne, lecz, co jest o wie-

le waŜniejsze, ludzkie! Jako nauczyciel Huny, ze swoją wszechstronną wiedzą, stoi on 

samotnie na czele Huna-Research, Inc., w czym niezawodnie wspiera go jego 

niezawodny umysł. KaŜdy, kto czyta tę ksiąŜkę, posiada gwarancję doświadczania 

nauki Huny z autentycznego źródła!

Dzięki lekturze tej ksiąŜki dowiesz się, co (lub kto) to jest kahuna. Pomimo Ŝe 

Otha w swojej skromności energicznie będzie protestował przeciwko temu, 

porównałbym go z kahuną, gdyŜ posiada on te znakomite i doskonałe właściwości 

praktykanta Huny, które niewątpliwie rozwijają się po osiągnięciu własnego 

WyŜszego Ja. Do tego naleŜy nieomylne i niezawodne wyczucie prawdy, oparte nie na

rozumowej bazie, lecz na uczuciu; samokontrola dzięki świadomej, intensywnej 

współpracy z własnym niŜszym Ja; umiejętność uzdrawiającego wpływania na ludzi, 

z którymi obcuje, a w szczególności świadome celu uŜywanie modlitwy Huny dla 

siebie i innych. U Othy wyraźnie rozwinięte są te i inne pozytywne właściwości, lecz 

on nigdy nie mówi o tym, podobnie jak prawdziwy kahuną nigdy nie powiedziałby, Ŝe 

nim jest.

Otha napisał niniejszą ksiąŜkę w moim domu i na moim komputerze w 

wolnych dniach w czasie naszego wspólnego ośmiotygodniowego wykładowego 

tournee. Bardzo cieszę się z tego; jego wydajność jest znakomita. Niech 

błogosławione będzie jego dzieło i pozwoli wszystkim czytelnikom na przyswojenie 

sobie nauki Huny! 

Henry Krotoshin



WPROWADZENIE

Zdradzę Warn pewną tajemnicę, jeŜeli postaracie się ją wszędzie rozgłosić - w ten oto 

sposób Max Freedom Long wyraził swój wspaniały zamysł, aby jego koledzy badacze 

oraz kaŜdy, kto chciałby słuchać, mógł poznać wszystko, co on sam wiedział.

W roku 1917 Long udał się na Hawaje, jednak nie w celu badania 

egzotycznych przekazów czy dziwnych praktyk, lecz jako nauczyciel szkolny. Uczył 

w małej szkole znajdującej się przy odległej plantacji w pobliŜu wulkanu. Pewnego 

wieczoru usłyszał, jak jego kolega rozmawiał z przyjaciółmi i opowiadał pradawne 

historie o członkach Rodziny i praktykach kahunów. Bardzo go to zaciekawiło. Gdy 

po trzech latach miał zamiar opuścić Hawaje i powrócić do Kalifornii, bardzo chciał 

wiedzieć, czy w którejś z tych zadziwiających historii było coś prawdziwego, czy 

tylko przesądy i czysta fantazja.

W Honolulu odwiedził Bishop Museum, gdzie przechowywane są, poparte 

dokumentami, informacje o kulturze i tradycji Hawajów. Long spotkał tam dr 

Williama Tuftsa Brighama - światowej sławy pedagoga i adwokata, byłego kustosza 

muzeum - i zadał mu nurtujące go pytania. Dr Brigham najpierw wypytał go o 

dotychczasowe studia i zapatrywania odnośnie róŜnych waŜnych zakresów 

badawczych. A poniewaŜ odpowiedzi Longa spodobały mu się, opowiedział w 

zaufaniu o swoich zainteresowaniach praktykami kahunów, które prywatnie zaj-

mowały go juŜ od ponad czterdziestu lat. Dr Brigham nie odkrył tajemnych metod 

kahunów, jednakŜe dał Maxowi Freedomowi Longowi klucz do ich odszyfrowania. 

„Niech pan zawsze rozgląda się za trzema rzeczami" - powiedział. - „JeŜeli będzie 

pan szukał tam, gdzie dochodzi do, wydawałoby się, cudownych sztuczek, takich jak 

uzdrowienie, znajdzie pan świadomość, która ukierunkowuje określoną siłę i spra-

wuje kontrolę nad substancją. Jeśli odkryje pan tylko jedną z tych rzeczy, wtedy z 

pewnością doprowadzi ona pana do pozostałych".

Maxa Freedoma Longa do tego stopnia zaciekawiły pradawne historie o 

cudownych praktykach kahunów, Ŝe pozostał jeszcze czternaście lat na Hawajach. W 

ciągu następnych pięćdziesięciu dwóch lat poświęcił się badaniu tradycyjnej wiedzy, 

która juŜ prawie została zapomniana. Nie chodziło mu jednak o wskrzeszenie na 

uŜytek współczesnych ludzi pradawnych religijnych obyczajów ani o zachowanie 

kultury Hawajów, to zrobiło juŜ Bishop Museum. Long chciał odkryć tajemnicę 

praktyk kahunów, które często działały „cuda", by kaŜdy mógł je stosować do 

uzdrawiania i osiągania wybranych celów. Historię tych poszukiwań Max F. Long 

opowiedział w swoich ksiąŜkach.



Nie istniała Ŝadna nazwa określająca praktyki i metody pradawnych kahunów. 

A poniewaŜ Long podczas swoich badań stwierdził, iŜ ciągle natyka się na 

nieprzeniknioną ścianę milczenia, system, który odkrył, nazwał Huną, co w języku 

hawajskim oznacza „tajemnica". Terminem Huna określa się historie lub tajemnice 

rodzinne (poufne tradycje i podania 'ohana, tzn. Wielkiej Rodziny). Long był 

przekonany, Ŝe właściwie nie istnieje juŜ potrzeba zachowania otoczki tajemnicy, 

poniewaŜ odnalezione przez niego nauki były uniwersalnymi zasadami, z którymi 

kaŜdy mógł się zaznajomić i uŜywać ich. Nie chodziło juŜ o odsłonięcie poufnych 

historii rodzinnych. Wybrał więc nazwę Huna na określenie systemu składającego się 

z psychologii, filozofii i pewnych religijnych elementów, który zbudował z odkrytej 

na nowo, pradawnej wiedzy. Pomimo sprzecznych stwierdzeń, kaŜdy, kto od tej pory 

uŜywał słowa Huna, aby nazwać system, za pomocą którego moŜna rozwiązywać 

problemy, osiągać cele i doskonalić się duchowo, nazwę i podstawy wziął z pracy 

Maxa Freedoma Longa.

Ja dowiedziałem się o Hunie w bardzo prosty, jednak niezwykły sposób. Jako 

profesor uniwersytetu nauczałem staroŜytnych języków (greki i łaciny) oraz mitologii. 

Często wygłaszałem odczyty na temat greckich wyroczni i uŜywałem opisów 

nowoczesnych metod do przepowiadania przyszłości. Do swoich wykładów 

włączyłem małe „kąciki astrologiczne" wzięte z czasopism. Zwróciłem uwagę na to, 

jakie śmieszne są takie uogólnione przepowiednie, i wskazałem, Ŝe dawne wyrocznie 

sprzed tysiąca lat były o wiele bardziej dokładne. Stopniowo narastało we mnie 

wraŜenie, Ŝe astrologia byłaby dokładniejsza i wiarygodniejsza, gdyby tylko 

wyszukano właściwe podręczniki. Wtedy, w połowie lat sześćdziesiątych, nie moŜna 

było zdobyć takich ksiąŜek w większości księgami tak, jak ma to miejsce obecnie. 

Musiałem więc szybko napisać do Anglii, aby je otrzymać. Następnie codziennie 

gorliwie i z zapałem studiowałem te teksty, aŜ przekonałem się, Ŝe istnieje prawdziwa 

wiedza astrologiczna, która jest szczegółowa i dokładna. „Astrologiczne kąciki" w 

czasopismach były właściwie tylko zabawą i rozrywką. Dziwnym trafem stałem się w 

końcu astrologiem i zebrałem wielką bibliotekę z astrologicznymi ksiąŜkami. Nadal 

jednak wiele pytań pozostawało bez odpowiedzi i musiałem porozmawiać z kimś, kto 

orientował się w astrologii.

Dzięki przypadkowi - w rzeczywistości, jak się okazało, byłem prowadzony - 

dowiedziałem się o pewnym znanym astrologu, który mieszkał w pobliskim mieście, i 

napisałem do niego. Omówił on tę sprawę z kilkoma studentami i znalazł pewną 

młodą parkę, która gotowa była przebyć ponad sto mil, aby odpowiedzieć na moje 

pytania związane z astrologią. Podczas dwugodzinnych odwiedzin młodzi ludzie 



wymienili wiele kierunków badawczych, którymi byli zainteresowani. Wśród nich 

znalazła się równieŜ Huna. Tego słowa nigdy jeszcze nie słyszałem. Zanotowałem 

sobie odpowiednie adresy, a następnie napisałem pod kaŜdy z nich w celu otrzymania 

informacji. Gdy chciałem napisać do Maxa Freedoma Longa, stwierdziłem, Ŝe nie 

mam juŜ w szufladzie papieru listowego i dlatego do napisania listu wziąłem arkusz 

papieru z nagłówkiem nazwy uniwersytetu. Ku mojemu zdziwieniu Long 

odpowiedział niezwłocznie. Opowiedział mi o swoich ksiąŜkach oraz o powielanym 

biuletynie i powiedział coś, co mnie bardzo zaskoczyło: „JuŜ od czterdziestu lat 

czekam na pana, by przejął pan moją pracę".

Long przez pięćdziesiąt lat prowadził badania nad Huną i szukał kogoś, kto 

byłby dostatecznie zainteresowany i zaangaŜowany, aby kontynuować pracę jego 

organizacji, utrzymać przy Ŝyciu wiedzę Huny i wszystkim ją udostępnić. KaŜdą swój 

ą opublikowaną ksiąŜkę systematycznie przedkładał autorytetom w dziedzinie religii, 

filozofii i psychologii, jednak podobnie systematycznie ignorowany był przez 

większość z nich. Wśród duŜej liczby członków jego organizacji, którzy z biegiem 

czasu przychodzili i odchodzili, znajdowało się zadziwiająco wiele znanych osób. 

Pewnego razu Longowi śniło się, Ŝe ponownie przedkłada autorytetom wyniki swoich 

badań. Tym razem było to gremium szacownych profesorów uniwersytetu. Obejrzeli 

oni jego sprawozdania i z ociąganiem doszli do wniosku, Ŝe zawierały one coś, co 

przynajmniej zasługuje na zbadanie. Max Freedom Long nigdy nie chciał niczego 

więcej. A poniewaŜ pisząc do niego, przypadkowo (nie przez pomyłkę) uŜyłem 

firmowego papieru uniwersytetu, jego sen spełnił się. Long zrobił szybko 

psychometryczną analizę mojego podpisu (dowiedział się przy tym, Ŝe patrzę na te 

sprawy podobnie jak on) i od razu wiedział, iŜ byłem tym, którego chciał uczynić 

swoim następcą. To, co wtedy zaproponował, było niemoŜliwe do spełnienia. Miałem 

przeprowadzić się do Kalifornii, pracować z nim i kontynuować pracę po jego 

śmierci.

Long zmarł w 1971 roku, organizacja Huny została przeniesiona do Cape 

Girardeau (Missouri) i ulokowana na parterze mojego domu, gdzie pozostała przez 

czternaście lat do momentu, gdy w 1985 roku został kupiony budynek centrali Huny. 

Byłem wtedy jeszcze profesorem uniwersytetu, i odczyty oraz uroczystości zajmowały 

duŜą część mojego czasu. Pracą nad i z Huną zajmowałem się w chwilach wolnych, 

jeŜeli nie miałem Ŝadnych odczytów lub teŜ innych obowiązków. Robiłem to z 

miłości, z miłości robię to równieŜ dzisiaj.

Dlatego teŜ cieszę się, iŜ mogę przedłoŜyć czytelnikom niniejsze 

systematyczne studia nad Huną. Huna jest systemem psychologicznym, lecz takŜe 



filozoficznym i zawiera elementy w pewnym sensie wspólne z religią. Przede 

wszystkim jednak jest sposobem Ŝycia, praktycznym systemem słuŜącym 

rozwiązywaniu problemów, osiąganiu celów i duchowemu rozwojowi.

Mam nadzieję, iŜ nauki Huny będą wam tak samo pomocne jak mnie oraz Ŝe 

będziecie Ŝyli pełnią szczęścia i pokoju, osiągali sukcesy i spełnią się wszystkie wasze 

Ŝyczenia.

Zurich, 29 kwietnia 1993 r.



Rozdział l

CO TO JEST HUNA?

Max Freedom Long badał pradawny system Huny ponad pięćdziesiąt lat i 

określił go jako „system psychoreligijny", poniewaŜ, jak powiedział: „zawiera on 

wiele elementów, które zawsze uwaŜane były za część religii. Jednak ja uwaŜam 

Hunę za wiedzę i naukę w najściślejszym tego słowa znaczeniu".

„Nauka" oznacza wiedzę. Opiera się ona na usystematyzowanym zasobie 

wiedzy, z którego moŜna korzystać. Psychologia i „psychizm" nie naleŜą do religii. 

Religia jest czczeniem, uwielbianiem i kultem Boga oraz bojaźnią przed nim.

W Hunie istnieją zakresy (np. powoływanie się na modlitwy), które brzmią 

„religijnie". Max Freedom Long cytuje odnośnie tego definicję religii sformułowaną 

przez profesora Paula Tillicha z Columbia University: „Religia jest stosunkiem do 

czegoś nieskończenie wielkiego, bezwarunkowego i transcendentalnego. Religijna 

postawa jest świadomością zaleŜności, oddania, poświęcenia i akceptacji. W związku 

z tym Hunę moŜna nazwać nauką, poniewaŜ nie ma ona w sobie prawie nic ze 

zdefiniowanej w powyŜszy sposób religii. Huna naleŜy do zakresu nauk 

psychologicznych, to znaczy, Ŝe zajmuje się, jak kaŜda z nich, psyche, posiada swoją 

nadbudowę i funkcje. Mówiąc o psychologii Huny, mam na myśli praktyczny system 

wiedzy o tym, czym jesteśmy, z czego się składamy jako ludzie i w jaki sposób 

moŜemy rozwinąć wszystkie swoje umiejętności, jeŜeli będziemy rozumieć wiedzę 

Huny i korzystać z niej do prowadzenia bogatego w treść i owocnego Ŝycia.

Huna jest wiedzą, która uznana została przez współczesną psychologię dopiero 

w ciągu ostatnich lat. Na przykład nikt nie słyszał o podświadomości (przynajmniej w 

akademickich kręgach) lub teŜ w ogóle nie wiedział o jej istnieniu, zanim Sigmund 

Freud nie napisał o swoim „odkryciu". Natomiast dawni kahuni na Hawajach nie 

tylko wiedzieli o niej, lecz równieŜ ojej szczególnych i waŜnych funkcjach, a takŜe w 

jaki sposób moŜna doprowadzić do harmonii podświadomości i innych funkcji 

psyche. Słowo Huna, jak powiedziano, oznacza „tajemnicę" w sensie poufnej 

rodzinnej historii i tradycji; studiujesz więc tutaj tajemnicę pradawnej wiedzy 

psychologicznej.

Pomimo iŜ Huna nie jest religią (w potocznym tego słowa znaczeniu), z całą 

pewnością nie róŜni się krańcowo od wszystkiego, co nią jest. Religia oznacza 

przecieŜ równieŜ spojenie, przywiązanie do dogmatów i uznanych wierzeń, które nie 

są poddawane w wątpliwość, przez co dosłownie przywiązuje ona wyznawców do ich 



wiary. Huna nie Ŝąda, abyś „wierzył" w jej naukę czy akceptował dogmatyczne 

twierdzenia, poniewaŜ tak powiedziałem ja, Max Freedom Long albo ktoś inny, Huna 

prosi, abyś uŜył dla siebie jej zasad. Sprawdź je, a jeŜeli dojdziesz do wniosku, iŜ 

mają swoje uzasadnienie i są moŜliwe do wprowadzenia, wtedy uczyń z nich część 

swojego normalnego sposobu Ŝycia. Posiądziesz wówczas wiedzę, a nie tylko wiarę. 

Wiedza Huny pomoŜe ci w lepszym zrozumieniu samego siebie, według, cytowanego 

wiele razy, jednak tak często błędnie interpretowanego, zdania „Po znaj samego 

siebie", które moŜna było przeczytać w przedsionku świątyni Apolla w Delfach. JeŜeli 

znasz samego siebie, wtedy dobrze rozumiesz kaŜdą część swojego Ŝycia 

(wewnętrzną, zawodową, stosunki z innymi ludźmi itp.).

W pewnym sensie Huna moŜe być równieŜ potraktowana jako „religia". 

Niektórzy ludzie praktykujący Hunę uwaŜają ją za religię. JeŜeli pojęcie „religia" 

uŜyte zostanie do określenia pewnego sposobu Ŝycia, a nie systemu dogmatycznych 

wierzeń lub ograniczającej, ewentualnie wyjątkowej praktyki, wtedy Hunę moŜna 

nazwać religią. Jednak poboczne określenia religii są tak mocno związane z 

rozumieniem jej przez ortodoksyjne wyznania i kościoły, Ŝe z pewnością kaŜdy źle 

zrozumie pojęcie Huny, jeśli określimy ją terminem „religia".

Pomyśl o tym, iŜ twoja prawdziwa religia jest tym, w co właściwie wierzysz, a 

nie jedynie tym, co wyznajesz. To, w co naprawdę wierzysz, pochodzi z twojego 

osobistego doświadczenia, które nie potrzebuje Ŝadnej nazwy.

JuŜ na pierwszej stronie, którą napisał Max Freedom Long do swoich 

kolegów-badaczy Huny, powiedział: „Musicie wiedzieć, Ŝe spośród tysięcy innych 

ludzi wyróŜnia was to, iŜ chcieliście wziąć udział w tej pracy. Niewiele osób jest w 

stanie stać na własnych nogach i z opanowaniem oraz spokojem studiować to, co 

wydaje im się, iŜ stoi w sprzeczności z religijnymi lub psychologicznymi prze-

konaniami. Większość ludzi jest duchowo zamroŜona w szablonach tej czy innej 

religii albo naukowej, fundamentalnej pozycji. A jeŜeli ich duch zostanie wciągnięty 

w owe szablony, staną się ślepo i namiętnie nienawistni wobec wszystkiego, co nie 

zgadza się z ich zapatrywaniami.

Czasem mówi się o „magii Huny" lub „magii kahunów". Słowo „magia" ma 

tak negatywne poboczne znaczenie (poza ludźmi, którzy zawodowo zabawiają nią 

innych), Ŝe prawie stało się synonimem „czarnej magii". Opublikowane po raz 

pierwszy w 1965 roku niemieckie wydanie ksiąŜki Maxa Freedoma Longa „The 

Secret Science at Work" nosi tytuł „Kahuna - Magie". Jego pierwsza ksiąŜka o Hunie 

-w ogóle pierwsza ksiąŜka napisana na temat nauki Huny - nazywa się „Recovering 

the Ancient Magie". Long zupełnie jasno definiuje, iŜ słowa „magie" uŜywa dla 



określenia czegoś, za pomocą czego dokonuje się rzeczy, które przez zastosowanie 

nie znanych ogólnie metod i wiadomości pradawnej wiedzy, będą wyglądały na 

„magiczne".

W kaŜdym bądź razie nie istnieje Ŝaden związek między „czarną magią" i 

Huną, która jest antytezą praktyk „czarnej magii". Podstawowe zasady nauki Huny to: 

„Nie rób nikomu ani sobie samemu niczego złego" oraz „SłuŜ innym, a dzięki temu 

zasłuŜysz sobie na dobro". Motto sposobu Ŝycia zgodnie z Huną brzmi:

„Nigdy nie krzywdzić, zawsze pomagać".

Słowo „magia" odnosi się do uŜywania „sił i mocy", które posiadamy, w celu 

osiągnięcia czegoś poŜądanego. Stąd powstało wyobraŜenie, Ŝe „osoba posługująca 

się magią" przyswoiła sobie pewne „nadnaturalne" siły, aby dzięki temu przemocą 

otrzymać od boskich lub „ponadnaturalnych" istot pewne korzyści i przywileje. A 

poniewaŜ zakłada się, Ŝe nie jest to moŜliwe przy pomocy zwykłych ludzkich 

umiejętności, praktyki takie traktowane były jako „magiczne" lub „cudotwórcze".

Huna jest zupełnie inna! „Moce" Huny posiada kaŜdy, pomimo Ŝe w wielu 

ludziach jeszcze drzemią i nie są w pełni rozwinięte. Z ich pomocą moŜna spełniać 

Ŝyczenia lub otrzymać pewne „korzyści czy przywileje". Jednak przy tym nie zostaną 

uŜyte Ŝadne „nadnaturalne" siły przeciwko ponadnaturalnej boskiej istocie. Tylko, 

ktoś, kto nie rozumie, w jaki sposób dokonuje się to, moŜe przypisać Hunie „magicz-

ne" właściwości.

KaŜdego, kto chciałby wiedzieć jeszcze więcej, odsyłam do prac Maxa 

Freedoma Longa.

Nawet jeŜeli przeczytałeś do tej pory wiele ezoterycznych lektur, ksiąŜka, którą 

trzymasz w ręku, najpierw sprostuje to wszystko, czego do tej pory się dowiedziałeś, 

po czym będziesz mógł z Huny zrobić bardzo praktyczny i osobisty uŜytek.



Rozdział 2

„ZACZERPNIJ GŁĘBOKO POWIETRZA"

Często mówimy: „Zaczerpnij głęboko powietrza!", lub czyni my to 

automatycznie, kiedy zabieramy się do waŜnego zadania albo stoimy przed podjęciem 

trudnej decyzji. System Huny, za pomocą którego moŜna rozwiązywać problemy, 

osiągać cele i wzrastać duchowo, jest jednym z najwaŜniejszych i najpraktyczniej 

ukierunkowanych studiów, jakie moŜesz znaleźć. To, czego nauczysz się tutaj, 

wskaŜe ci nowe nastawienie do Ŝycia i umoŜliwi, w miarę upływu czasu, pełne 

rozwinięcie wszystkich twoich moŜliwości. Napisałem „umoŜliwi", poniewaŜ 

wszystko, czego się nauczysz, musisz zastosować w praktyce, jeŜeli ma to przynieść 

korzyści. Nauczysz się zasad, które moŜesz codziennie stosować w prosty i prak-

tyczny sposób. Nie obiecuj sobie niczego specjalnego co do rozwoju nadludzkich 

psychicznych zdolności i przeprowadzania fantastycznych cudów za pomocą 

ponadnaturalnych mocy. Pewne rzeczy, których się nauczysz, wydadzą ci się 

cudowne, jeŜeli jednak dokonasz ich, będziesz rozumiał ich podstawowe zasady i 

stwierdzisz, iŜ czegoś takiego moŜe dokonać kaŜdy, kto pojmuje podstawy psycho-

logii systemu Huny.

Czy zaczerpnąłeś juŜ głęboko powietrza? Nie był to pusty frazes czy sposób, 

by zwrócić twoją uwagę. Była to podstawa jednego z naturalnych praw lub zasad, 

których moŜesz uŜywać, aby dokonać wielu poŜądanych rzeczy w Ŝyciu. JeŜeli 

zabierzesz się do niniejszych studiów, bardzo ci to pomoŜe.

Na poprawne oddychanie połoŜony jest nacisk w chińskiej terapii akupunktury 

i południków. MęŜczyzna podczas oddychania powinien wyobraŜać sobie, iŜ 

powietrze przychodzi z góry, natomiast kobieta, Ŝe z dołu. Jest to tajemnica, której 

znaczenia nie sposób przecenić.

Zacznijmy więc jeszcze raz. Głęboko nabierz powietrza. Oddychaj bardzo 

powoli, wciągaj powietrze tak głęboko, jak tylko moŜesz, wstrzymaj oddech, jednak 

nie za długo, by nie zakręciło ci się w głowie, po czym powoli wykonaj wydech.

Wyciągnij się wygodnie w swoim fotelu, pozbądź się napięć całego dnia, 

poczuj mrowiące uczucie odpręŜenia. W naszych zagonionych czasach powstaje duŜo 

napięć, nawet wtedy, gdy jest się z natury spokojnym i opanowanym. Siedzenie w 

ulubionym fotelu sprzyja osiągnięciu odpręŜenia, lecz nawet wtedy słyszysz dźwięki 

takie jak: odgłos silnika lodówki, klimatyzatora, ogrzewania, tykanie zegara, hałas z 

ulicy itp. Jednak głęboko oddychając, poczujesz nadchodzący spokój, którego tak 



potrzebujesz. Powinieneś teraz czuć się odpręŜony, pozornie całkiem słaby, jednak 

wystarczająco silny, by chcieć doświadczać tego uczucia w jeszcze większym stopniu. 

Równocześnie będziesz czuć się bardzo rześko!

MoŜe będziesz musiał trochę poćwiczyć, zanim odczujesz skutek. Ale nie 

zraŜaj się! Spróbuj jeszcze raz:

l. Powoli nabierz powietrza, aŜ płuca wypełnią się całkowicie.

2. Na kilka sekund wstrzymaj oddech, do momentu, gdy poczujesz się trochę 

nieprzyjemnie.

3. Bardzo powoli wypuść powietrze.

Wydech powinien być dla ciebie symbolem pozbycia się napięć i 

niespokojnych myśli, które jeszcze przed chwilą cię męczyły.

Jeśli zabierasz się do czegoś, wykonaj najpierw „głębokie nabieranie 

powietrza", a dopiero potem przejdź do wykonania zamiaru. Mówcy, aktorzy, 

piosenkarze często powtarzają, Ŝe najpierw muszą głęboko zaczerpnąć powietrza, 

zanim wygłoszą mowę, odegrają dramatyczną scenę lub zaśpiewają.

Ostatnio znana śpiewaczka operowa opowiedziała mi, Ŝe po wielu latach 

intensywnej nauki odkryła w końcu tajemnicę poprawnego śpiewania. „To jest tylko 

kwestia oddychania" - stwierdziła. Nie jest to Ŝadne odkrycie, prawda? Jednak nie 

chodziło jej o zwykłą „kontrolę oddechu", z którą mamy do czynienia w większości 

szkół śpiewu. Śpiewaczka ta nauczyła się głębokiego nabierania powietrza, dzięki 

czemu jest teraz pewna swojego głosu: „JeŜeli śpiewam teraz jakąś nutę, wiem/iŜ 

będzie to dokładnie ta, którą chcę zaśpiewać. Zanim ją zaśpiewam, wiem juŜ, jak 

będzie brzmiała. Przedtem nigdy dokładnie nie wiedziałam, czy dam sobie radę z 

wysokimi tonami, teraz w pełni kontroluję mój aparat dźwiękowy".

Jednak nie bądź teraz, dzięki dwóm lub trzem głębokim oddechom, tak 

odpręŜony, Ŝe mógłbyś iść spać! Uwolnienie napręŜeń powoduje takŜe wyostrzenie 

świadomości. Nie musisz zmuszać się do tego, wszystko przyjdzie w swoim czasie. 

Chciałbym w tym miejscu zapewnić cię, Ŝe nie zostaniesz poddany Ŝadnym 

intensywnym, wyczerpującym fizycznym ćwiczeniom. Nie chodzi tutaj o jakiś 

„system jogi" ani o „egzaltowane duchowe stany" czy półtransy. Powinieneś móc 

wszystko kontrolować, nauczyć się zasad, na podstawie których działają prawa Ŝycia, 

oraz w jaki sposób moŜesz świadomie wykorzystać te informacje w celu rozwinięcia 

swoich umiejętności i osiągnięcia wszystkiego, czego sobie Ŝyczysz. Naturalnym 

następstwem studiowania Huny będzie twój psychiczny rozwój. W niniejszym 

podręczniku, mówiącym o podstawach psychologii Huny, koncentruję się na 



praktycznym zastosowaniu jej podstawowych zasad, chcę pokazać, jak moŜesz 

zastosować Hunę w swoim Ŝyciu. Spróbuję zrobić to bardzo gruntownie, abyś po 

lekturze tego podręcznika, bez konieczności sięgania po inne ksiąŜki lub radę 

nauczyciela, mógł uŜywać systemu psychologii Huny.

Słowo huna pierwotnie w języku hawajskim oznaczało „tajemnica". 

Szczególnie jego podwojenie - huna-huna - określało poufne tradycje i przekazy, 

opowieści, historie i praktyki 'ohana. Wielkiej Rodziny. W połączeniu z wiedzą i 

praktykami kahunów odnosi się ono do prastarej nauki, która przekazywana była 

jedynie specjalnie wybranym uczniom wielkich mistrzów. Dlatego teŜ ten rodzaj 

wiedzy właściwie nie jest wyłącznie hawajski, prawie wszystkie narody go znają. 

Jednak wiele elementów „tajemnej" wiedzy było zakodowanych w języku dawnych 

Hawajów. Max Freedom Long wybrał nazwę Huna na określenie tego 

psychologicznego systemu - wiedzy o -psychice człowieka. UŜywając słowa huna 

(tajemnica), powinniśmy jednak zawsze pamiętać o tym, Ŝe dzisiaj nie ma juŜ 

Ŝadnych tajemnic. Cieszy mnie, gdy dowiaduję się od przyjaciół na Hawajach, Ŝe 

obecnie takŜe tam myśli się w ten sposób. Ludzie na Hawajach zdobywaj ą nową 

wiedzę o swoim języku, historii i tradycjach. RównieŜ wszystkim, którzy szczerze 

zainteresowani są tym tematem, wiedza ta zostanie udostępniona. Tak zwane 

„okultystyczne" (tajne, ukryte) szkoły próbuj ą jeszcze wszystko utrzymać w 

tajemnicy i przekazywać dalej jedynie swoim zwolennikom, jednak dzisiaj wszystko 

moŜe być powiedziane, a ten, kto posiada rozum i rozsądek, moŜe to zrozumieć. Nic, 

co znajduje się w tej ksiąŜce, nie powinno być przed nikim utrzymywane w tajemnicy. 

Wszystkie idee, zasady i metody, których nauczysz się z niej, moŜesz bez przeszkód 

rozpowszechniać. Huna nie jest okultystyczna, tajemnicza ani nie pozostaje sekretem.

MoŜe powinienem jeszcze wyjaśnić, w jakim sensie pewne systemy wiedzy są, 

jak to się mówi, „tajne". Są one takie dla ludzi, którzy nie rozumieją ich podstaw. 

WyŜsza matematyka dla wszystkich, którzy nigdy nie poznali podstawowych zasad 

matematyki, pozostaje tajemnicą. Fizycy jądrowi mogą rozmawiać między sobą 

językiem, którego „nie wtajemniczony" (nie znający fizyki) nie pojmie. Kto nie zna 

fizyki jądrowej, nie będzie wiedział, o czym oni mówią. Dialog będzie brzmiał jak 

zaszyfrowana, tajemna mowa. KaŜdy specjalny zakres naukowy jest pewnego rodzaju 

szyfrem. Huna dostępna jest dla wszystkich, wszyscy mogą z niej korzystać. Jednak 

dla tego, kto nigdy nie spróbuje zająć się Huna, nie będzie badał i nie uwzględni 

moŜliwości istnienia uŜytecznej, psychologicznej wiedzy poza swoimi 

dotychczasowymi doświadczeniami, pozostanie ona „tajemnicą". Huna była 

pierwotnie tego rodzaju wyspecjalizowanym systemem wiedzy, a ci, którzy ją znali, 



utrzymywali w ścisłej tajemnicy. Dawni hawajscy kahuni - „straŜnicy tajemnicy" 

przekazywali tę naukę jedynie specjalnie wybranym uczniom, zwykle synom lub 

córkom. Uczniowie ci byli wybierani juŜ we wczesnym dzieciństwie i wychowywani 

w domu kahuny. Dzięki obserwacjom i zadawaniu pytań uczyli się więcej niŜ na 

wykładach czy lekcjach. Podstawowe idee były ukryte w zwykłych słowach z 

zaszyfrowanymi znaczeniami, które mogły być włączone do pieśni, wierszy oraz 

tradycyjnych mitów, i w ten sposób przechowane. Tajemnice te były juŜ prawie 

utracone. Jednak dzięki odkryciu zaszyfrowanego języka, ponownie został odsłonięty 

podstawowy system psychologii Huny. Dokonał tego Max Freedom Long. Odkrył on, 

Ŝe znaczenia pradawnych hawajskich rdzennych słówek zawierały elementy ludzkiej 

psyche, jak równieŜ odpowiednie wyjaśnienia jej dotyczące. Mówiły one, w jaki 

sposób człowiek moŜe najefektywniej funkcjonować.

Historia tego odkrycia jest fascynująca, nie zostanie jednak tutaj 

przedstawiona. Kompletną relację na ten temat znajdziesz w pracy Maxa Freedoma 

Longa „Secret Science behind Miracles". Ja mogę jedynie gorąco polecić tę ksiąŜkę, 

bo jest ona źródłem wielu interesujących i godnych poznania podstawowych 

informacji.

DuŜe wraŜenie wywarła na mnie uwaga, którą poczynił Max Freedom Long na 

pierwszej stronie swojego pierwszego biuletynu -prawie pięćdziesiąt lat temu 

powiedział swoim kolegom-badaczom:

„Zapewne będziecie się śmiali, gdy dowiecie się, Ŝe celem prostszego 

pokazania tego, co moim zdaniem kahuni uwaŜali za niepodwaŜalną rzeczywistość, 

przedstawiam pewne rzeczy jako fakty. Czynię to, poniewaŜ dłuŜej i gruntowniej 

studiowałem Hunę i abyście byli rzeczowymi i opanowanymi sędziami we wszystkich 

sprawach, którymi się tu zajmujemy".

Prawdę zauwaŜysz intuicyjnie, jeŜeli jesteś gotowy do tego. W przeciwnym 

razie nawet wiele argumentów cię nie przekona. Prawdę rozumie się na duchowym 

poziomie, a ten, kto dojrzał juŜ do tego, spostrzegają od razu. Opis podstaw Huny, 

który trzymasz w ręku, jest tym samym, czym złoŜenie zasiewu (myśli - „zasiewu" 

uŜywać będziemy jeszcze później w bardzo szczególnym znaczeniu). Pewne fragmen-

ty tej pracy zrozumiesz natychmiast, natomiast inne pojmiesz dopiero po pewnym 

czasie.

Dlatego teŜ stanowczo proszę cię, abyś zaakceptował jako prawdę tylko to, co 

znasz z własnego doświadczenia. Nie aprobuj niczego, czego nie wypróbowałeś. 

Jednak jeŜeli jesteś mądry, uŜyjesz wskazówek i doświadczeń tych z nas, którzy juŜ 

przed tobą szli tą drogą.



Przygotuj się, iŜ przez jakiś czas będę ci ją wskazywał. Postępuj za znakami i 

drogowskazami znajdującymi się przy niej aŜ do momentu, gdy prawdy, które ci 

przekaŜę, dokładnie tak, jak przekazali mi je moi poprzednicy, będą same mogły się 

potwierdzić.

Przede wszystkim odkryjesz, iŜ Huna działa (funkcjonuje). Fakt 

funkcjonowania czegoś jest testem dla kaŜdego myślowego systemu. Wypróbuj go 

więc i zobacz, czy sprawdza się w twoim przypadku. Potencjalnie Huna działa dla 

kaŜdego! Gdy zastosujesz w praktyce wiedzę, o tym, jak człowiek i ty sam duchowo 

oraz fizycznie funkcjonujesz, nauczysz się doświadczania jej na sobie. 

Prawdopodobnie jeszcze istotniejszy jest fakt, iŜ nauczysz się równieŜ, dlaczego 

czasami wiedza ta nie funkcjonuje, co oznacza to „niefunkcjonowanie" i w jaki 

sposób moŜna ten stan przezwycięŜyć.

Dzięki Hunie nauczysz się rozumieć samego siebie. Dowiesz się, w jaki 

sposób moŜesz Ŝyć efektywnie i harmonijnie. Huna jest czymś więcej niŜ tylko teorią 

czy filozofią. Z jej pomocą moŜesz tak dalece rozwinąć się, Ŝe osiągniesz swoje cele, 

spełnisz Ŝyczenia oraz przezwycięŜysz problemy i trudności (finansowe, osobiste, 

zawodowe itp.),jak równieŜ będziesz mógł stworzyć lepszą przyszłość dla siebie i 

innych. Dlatego teŜ Huna traktowana jest jako sposób Ŝycia.

„JeŜeli nie stosujecie Huny, to tylko niepotrzebnie utrudniacie sobie Ŝycie" - w 

ten oto sposób Max Freedom Long sformułował pradawną zasadę mówiącą, iŜ wiedza 

jest potęgą i mocą. Huna pomoŜe ci w gruntownym poznaniu samego siebie. Jej 

główną zasadą jest - nigdy nie krzywdzić, natomiast zawsze pomagać.

Eksperyment

Przeprowadzimy teraz eksperyment, abyś dzięki niemu mógł sprawdzić wyŜej 

przedstawione zasady. Wybierz krótki fragment z jakiejś ksiąŜki lub czasopisma, np. 

ten, który właśnie czytasz. Wyszukaj coś kolorowego, moŜe kwiat lub obraz w 

pokoju. Po czym:

1. Usiądź tak jak do czytania i obserwuj swój oddech.

2. Następnie zacznij oddychać głębiej i wolniej.

3. Później oddychaj tak, jak zwykle to czynisz. Sprawdź, czy twoja czujność 

trochę się zmieniła lub teŜ czy czujesz się lekko odpręŜony. Nie zakładaj, Ŝe 

osiągniesz jakieś specjalne rezultaty, lecz zwróć jedynie uwagę na to, czy 

rzeczywiście wystąpiły jakieś róŜnice.

4. Teraz jeszcze raz nabierz głęboko i powoli powietrza, tak jak poprzednio, 

zasugeruj sobie tym razem następującą myśl: „Gdy nabieram głęboko i powoli 



powietrza, mój zapas siły Ŝyciowej bardzo się powiększa".

5. Następnie oddychaj normalnie. Sprawdź, czy istnieją róŜnice między 

obecnym a poprzednim sposobem oddychania.

Powtórz ten eksperyment jeszcze raz, równocześnie czytając powyŜsze 

instrukcje. Zwróć uwagę na róŜnice, tzn. jak jasno i przejrzyście odbierasz teraz 

słowa, druk w tekście itd. Jeszcze raz powtórz to wszystko z kwiatem lub kolorowym 

obrazem. Zwróć przy tym uwagę na róŜnice w jaskrawości kolorów.



Rozdział 3 

NASZE TRZY JA

JeŜeli teraz przez minutę odpręŜysz się, przedtem głęboko i wolno nabierzesz 

powietrza, myśląc przy tym skąd przychodzi oddech i Ŝe siła Ŝyciowa zostaje 

wzmocniona, stwierdzisz, Ŝe nauki Huny są o wiele łatwiejsze do pojęcia.

Huna jest, jak powiedziano, praktycznym psychologicznym systemem 

stosowanym przez dawnych kahunów na Hawajach, którego troskliwie strzegli przez 

stulecia jako swoją tajemnicę. Słowem „Huna" Max Freedom Long określił 

psychoreligijne metody, których uŜywali kahuni - „straŜnicy tajemnicy", gdy 

dokonywali pewnych „cudów" lub praktykowali „magię". Niektóre z tych „cudów" 

polegały na uzdrawianiu chorych, przezwycięŜaniu finansowych i socjalnych 

trudności, usuwaniu osobistych problemów oraz „zmienianiu przyszłości na lepszą". 

Max Freedom Long odkrył i rozpowszechnił w świecie te ongiś tajne metody dzięki 

swoim ksiąŜkom i biuletynom. Jego pierwsza relacja mówiąca o tych odkryciach 

ukazała się w 1936 roku w Anglii w postaci ksiąŜki „Recovering The Ancient Magie". 

Od tego czasu setki badaczy Huny, którzy współpracowali i eksperymentowali razem 

z nim, badało i wypróbowywało teorie i metody pradawnych kahunów. To, co dzisiaj 

nazywamy nauką Huny opiera się na ponad siedemdziesięciu latach działalności 

badawczej i eksperymentalnej pracy, które poprzedzone były czterdziestoma latami 

badań kustosza Bishop Museum, dr. Willia-ma Tuftsa Brighama.

Dzisiaj nie ma juŜ Ŝadnych tajemnic. Zasady Huny wszyscy mogą poznać, 

badać i stosować. Huna nie jest Ŝadnym „okultystycznym" systemem dostępnym 

jedynie niewielkiej rzeszy protegowanych zwolenników. Opiera się ona na wiedzy o 

psychice człowieka i funkcjonowaniu róŜnych części ludzkiej osobowości. JeŜeli 

rozumiemy, w jaki sposób funkcjonuje psyche, jesteśmy zdolni pomagać jej w 

poprawnym i najefektywniejszym działaniu. Nie istnieją Ŝadne egzotyczne, 

niesamowite lub dziwne praktyki. Huna pozwala na prowadzenie „normalnego" pod 

kaŜdym względem Ŝycia, „normalnego", czyli takiego, którego częściami składowymi 

są: szczęście, harmonia i spełnianie się Ŝyczeń. Nie jest to zwykłe, lecz bogate i obfite 

Ŝycie.

Huna właściwie nie jest tylko systemem hawajskim. Zajmując się nią, nie 

popada się w stary, prymitywny i zacofany sposób myślenia. Kahuni znali fenomeny 

psychologii, które akademicki świat uznaje dopiero teraz. Pewne dziedziny pradawnej 

wiedzy jeszcze w ogóle „oficjalnie" nie zostały uznane. To, co studiujemy, jest 



właściwie bardzo zaawansowanym systemem wiedzy, który od dawna istnieje i był 

uŜywany. Został on ponownie odkryty w zaszyfrowanej formie w dawnym języku 

hawajskim. Dlatego teŜ Max Freedom Long swoje dokonanie nazwał raczej 

„odkryciem na nowo", aniŜeli w ogóle „odkryciem". Zakrojone na duŜą skalę badania 

wydobyły na światło dzienne ślady tej wiedzy w większości religii i literaturze na 

całym świecie. Zasugerowany przez Longa ścisły związek między Huna i 

Esseńczykami, który pierwszy zbadał Sir George Trevelyan i który w istotny sposób 

po twierdził Henry Krotoshin (autor ksiąŜki „Huna - Praxis", 1990 i dyrektor Huna 

Forschung - Gesellschaft w Zurichu) dzięki swojej działalności badawczej, odsyła i 

wskazuje na pradawne czasy. UŜywamy przekazów i tradycji Hawajczyków, w 

szczególności pochodzących od kahunów, jako punktów odniesienia do technik Huny.

Często zadawane jest mi pytanie, czy wymagane są pozazmysłowe 

umiejętności do stosowania Huny. MoŜliwe, Ŝe pytanie to równieŜ tobie przyszło na 

myśl. Nie, nie jest koniecznym czy teŜ poŜądanym posiadanie „pozazmysłowych 

zdolności" w celu czerpania z Huny korzyści. System Huny pokazuje, Ŝe kaŜdy z 

natury posiada takie umiejętności. U jednych osób są one bardziej rozwinięte, podczas 

gdy u innych jeszcze drzemią lub nie zostały zauwaŜone, pomimo Ŝe wykorzystywane 

są w całkiem naturalny sposób. To, co niektórzy ludzie próbuj ą „rozwinąć" w tym 

zakresie (przy czym przede wszystkim chodzi im o widowiskowe i pokazowe cele), 

nie powinno być wspierane. Wszystkie potencjalne - psychiczne i inne - umiejętności 

oraz zdolności powinniśmy całkiem naturalnie rozwijać i nie robić z nich środka do 

sprawowania władzy nad innymi istotami, z tego tylko powodu, Ŝe „posiadamy dar do 

czegoś". W ten sposób naduŜylibyśmy tego, co natura dała kaŜdemu z nas.

PoniewaŜ zasady Huny dotyczą studiowania uniwersalnych praw i zasad, 

większość ludzi odkrywa wzmocnienie swojej intuicji (pojęcie, które dosłownie 

oznacza „nauczyciela w nas"), jak równieŜ rozwinięcie pewnego rodzaju 

„psychicznej" lub duchowej świadomości. Jest to produkt uboczny gruntownego 

studiowania takich dziedzin jak astrologia, tarot czy Huna. Studiowanie Huny 

szczególnie oddziaływuje na rozwój naturalnych zdolności ponadzmysłowych, 

poniewaŜ równieŜ uczymy się przy tym, w jaki sposób funkcjonują takie umiejęt-

ności. Nie są one jednak ani pozazmysłowe (nie leŜą poza zakresem zmysłów), ani teŜ 

nadnaturalne (nie wychodzą poza zakres naturalności, normalności). Dokładniejszym 

określeniem takich umiejętności byłoby „rozszerzone postrzeganie zmysłowe".

Jesteś czymś więcej niŜ tylko swoim ciałem

Świadomość swojej egzystencji rozpoznajesz po tym, Ŝe Ŝyjesz, myślisz. Jesteś 



świadomy swojego organizmu i jego róŜnych funkcji. Za pośrednictwem części 

siebie, która to zauwaŜa (tak zwanego twojego realnego Ja), moŜesz być świadomy 

faktu, Ŝe egzystujesz jako duchowa lub, mówiąc inaczej, psychiczna „osoba", a do 

tego jeszcze jako dodatek do ciała, w którym Ŝyjesz. Dlatego teŜ zupełnie naturalnym 

jest mówienie o tobie i twoim ciele jako o dwóch częściach, niezaleŜnie od tego, czy 

będziemy te dwa elementy uwaŜali za połączone, czy oddzielone od siebie.

Świadomość i podświadomość

Zdarza się, iŜ „zagłębiamy się w sobie" i „prowadzimy ze sobą krótką 

rozmowę" w celu podjęcia jakiejś decyzji lub aby nabrać śmiałości i odwagi do 

wykonania trudnej, zatrwaŜającej albo co najmniej nieprzyjemnej rzeczy. Wygląda to 

tak, jakby jedna nasza część zabierała się do wykonania pewnego zadania, podczas 

gdy druga podsuwa tej pierwszej argumenty. Obojętnie, czy jesteśmy w tym 

momencie przekonani, Ŝe rzeczywiście egzystują w nas dwie istoty, czy teŜ nie -

przynajmniej w tej chwili wydaje nam się, Ŝe powstały dwa oddzielone od siebie 

sposoby myślenia. W takiej chwili funkcjonujemy jako podwójna, a nie pojedyncza 

istota. A poniewaŜ psychologia uznała istnienie podświadomej części duszy -jako 

ducha „dla siebie" lub jako wyspecjalizowanej funkcji pojedynczej duszy - moŜemy 

bez dal szych dywagacji przyjąć, Ŝe istnieją dwa poziomy świadomości lub teŜ dwa 

„Ja". W przypadku psyche, na której koncentruje się nauka znana jako psychologia, 

moŜemy mówić o świadomości i podświadomości. To, co psycholodzy określają jako 

„świadome Ja", kahuni nazywali uhane (średnie Ja). Jest to ta część człowieka, która 

świadoma jest indywidualnej egzystencji, potrafi mówić i logicznie myśleć.

„Podświadome Ja" nazywa się unihipili, czyli wewnętrzne Ja. Jest ono tą 

istotą, z którą przeprowadzamy „małą dyskusję". W pracach Maxa Freedoma Longa 

często określane jest jako „niŜsze" Ja, jednak słowo „niŜsze" nie ma nic wspólnego z 

godnością czy waŜnością, lecz jedynie z tym, iŜ leŜy ono „poniŜej" świadomego 

poziomu i posiada swoje centrum w splocie słonecznym (poniŜej głowy). Innymi 

określeniami są „wewnętrzne" Ja, „podstawowe, zasadnicze" Ja, „realne" Ja lub 

„głębokie, niskie" Ja oraz „braterskie" Ja. W dalszym ciągu ksiąŜki uŜywam terminu 

Maxa Freedoma Longa „niŜsze" Ja, pomimo iŜ moŜe powinniśmy się przyzwyczaić 

do hawajskiego słowa unihipili, aby dokładniej się wyraŜać.

UŜywanie pojęć z psychologii jest jedynie kompromisem, poniewaŜ nie są one 

na tyle dokładnymi odpowiednikami, aby mogły określić właściwości trzech Ja 

występujących w terminologii Huny. Znaczenia tych pojęć w bezpośredni sposób 

odnoszą się do systemu psychologicznego, z którego są zapoŜyczone, i ich ogólnie 



przyjęte uŜycie moŜe przekazać poprawne znaczenie tylko tym osobom, które 

studiowały Hunę i znają trzy Ja z własnego doświadczenia.

Funkcje średniego Ja

Średnie Ja jest dla nas bardziej swojskie i zaŜyłe, poniewaŜ jesteśmy jego 

świadomi. Jest ono naszą świadomością egzystującą na jawie. Dzięki niemu 

codziennie moŜesz Ŝyć i być czynnym w miejscu pracy.

Myślenie, inteligencja, zdolność argumentowania - zarówno jako prze-

prowadzanie dowodu, jak równieŜ wnioskowanie - naleŜą do średniego Ja. Dlatego 

teŜ mowa jest jednym z jego najwaŜniejszych przywilejów.

Tylko średnie Ja uŜywa siły woli, jednak wykorzystuje do tego energię, którą 

jedynie niŜsze Ja moŜe oddać mu do dyspozycji. Wola to „funkcja będąca na nasze 

rozkazy i dlatego mogąca pobudzić, regulować i kierować wszystkimi innymi 

funkcjami oraz siłami naszego jestestwa w ten sposób, Ŝe prowadzą one nas do, z 

góry określonego, celu.

Średnie Ja nie posiada pamięci. Funkcja ta przynaleŜy jedynie niŜszemu Ja. 

Średnie Ja musi zdać się na pamięć, aby czerpać korzyści z tego, czego nauczyło się i 

doświadczyło. Dlatego teŜ średnie i niŜsze Ja muszą przyjaźnie i harmonijnie 

współpracować we wszystkich fazach normalnego Ŝycia. JeŜeli poznamy wszystkie 

funkcje i talenty obu tych Ja, wtedy będziemy mogli efektywniej pracować, aby 

usunąć nasze problemy, osiągać cele i rozwijać się.

NajwaŜniejsza funkcja średniego Ja polega na ponoszeniu odpowiedzialności. 

Jest ono odpowiedzialne za wszystko w naszym Ŝyciu. Oznacza to, Ŝe świadomie 

wybieramy albo teŜ nie przyjmujemy odpowiedzialności. Jeśli średnie Ja nie 

przyjmuje odpowiedzialności we wszystkich dziedzinach naszego Ŝycia - jesteśmy 

zdani na dziwaczne kaprysy niŜszego Ja. Wtedy nasze wnioski i decyzje opierają się 

na zmieniających się Ŝyczeniach i fantazjach - jesteśmy jak statek bez sternika, 

rzucany tu i tam przez wiatry (emocje).

Odpowiedzialność jest cudowną korzyścią, jeŜeli umiemy jej dobrze uŜywać. 

Od nas zaleŜy to, co robimy w naszym Ŝyciu i co nas spotyka. MoŜemy uczyć się na 

podstawie doświadczeń i postępować w róŜny sposób. MoŜemy świadomie 

decydować o tym, jak powinna wyglądać nasza przyszłość, i robić odpowiednie plany, 

celem jej urzeczywistnienia. A poniewaŜ średnie Ja odpowiedzialne jest za ciało, 

moŜemy być zdrowi i silni, jeŜeli będziemy świadomie robić coś dla dobra naszych 

organizmów. O automatyczne funkcje ciała troszczy się niŜsze Ja, a to znowu 

wymaga współpracy ze średnim Ja, które decyduje, co powinno być zrobione dla 



organizmu.

Średnie Ja jest nauczycielem i przewodnikiem dla niŜszego Ja. Uczy je Ŝycia z 

innymi ludźmi na ziemi i współpracy z dwoma pozostałymi Ja przy wypełnianiu 

sensu Ŝycia. „Programujemy" nasze niŜsze Ja tak jak komputer i jesteśmy 

odpowiedzialni za jego negatywne reakcje, które opierają się na postępowaniu i 

decyzjach średniego Ja. JeŜeli wiemy, gdzie leŜy nasza odpowiedzialność, wtedy 

moŜemy świadomie kontrolować te dziedziny Ŝycia, o których sądziliśmy, Ŝe są 

opanowane przez innych. MoŜemy kontrolować to, co mówimy, myślimy, robimy. 

WaŜnym narzędziem średniego Ja jest wyobraźnia, poniewaŜ dzięki niej moŜemy 

stworzyć duchowy obraz przyszłości, jakiej sobie Ŝyczymy, i uŜyć go jako „błękitnego 

wzorca", aby dzięki modlitwie Huny urzeczywistnił się w naszym Ŝyciu. 

Funkcje niŜszego Ja

Unihipili - niŜsze Ja, często określane jako podświadomość, jest realną istotą i 

bardzo waŜną częścią nas. Celem komunikowania się ze swoim niŜszym Ja, 

powinieneś nadać mu męskie lub Ŝeńskie imię. Zapytaj je, jakiego imienia powinieneś 

uŜywać. JeŜeli nie otrzymasz od razu odpowiedzi, wybierz jakieś tymczasowe imię, 

aŜ do momentu, gdy niŜsze Ja poda ci właściwe. W ten sposób prawdopodobnie 

poznasz prawdziwe imię swojego niŜszego Ja, poniewaŜ moŜe się zdarzyć, iŜ nie 

będzie lubiło tego wybranego przez ciebie. Max Freedom Long często uŜywał imienia 

George jako ogólnej nazwy niŜszego Ja, sądził jednak, Ŝe kaŜdy powinien znaleźć 

takie, które będzie odpowiadało konkretnemu niŜszemu Ja. Zaaprobuj kaŜde imię, 

jakie przyjdzie ci na myśl, obojętne, czy jest to imię męskie, czy Ŝeńskie, wtedy twoja 

wewnętrzna komunikacja będzie osobista i przyjemna.

NiŜsze Ja posiada jedyną w swoim rodzaju umiejętność tworzenia 

przyzwyczajeń. Mamy szczęście, Ŝe bardzo efektywnie posługuje się ono 

autonomicznym systemem, poniewaŜ posiada zdolność wykonywania czynności w 

formie przyzwyczajeń. Nikt nie wymaga od nas, abyśmy martwili się o bicie serca czy 

przepływ krwi. Z fizycznych działań, ubierania się, prowadzenia samochodu lub ruty-

nowych czynności w naszej pracy moŜemy zrobić przyzwyczajenia. NiŜsze Ja moŜe 

równieŜ rozwinąć nieprzyjemne lub szkodliwe nawyki. Potrzebuje ono zdolności 

podejmowania decyzji i siły woli średniego Ja, aby zastąpić je poŜądanymi 

przyzwyczajeniami. PoniewaŜ niŜsze Ja nie posiada naturalnej umiejętności 

logicznego myślenia, nie moŜe ocenić przyzwyczajeń i nie jest w stanie rozstrzygnąć, 

czy są one dla nas dobre, czy złe. Nasze niŜsze Ja przyjmuje dosłownie silne i ciągle 

powtarzane sugestie - z tego powstają przyzwyczajenia.



NiŜsze Ja jest siedzibą wszystkich emocji. Przy emocjonalnych reakcjach na 

słowa lub czyny moŜemy być pewni, Ŝe pochodzą one od niŜszego Ja. Zbyt często 

pewne doświadczenia doprowadzają do powstania bolesnych uczuć, które zostają 

zapamiętane jako negatywne emocje. JeŜeli później niŜsze Ja w związku z czymś 

przypomni sobie o bolesnym doświadczeniu, uczucia te powracają do nas. A 

poniewaŜ powstrzymuj ą one niŜsze Ja przed słuŜeniem pomocą średniemu Ja w 

czynnościach codziennego Ŝycia, a poza tym zuŜywają duŜo energii, powinny być 

usunięte, abyśmy dzięki temu mogli osiągnąć cele, nad którymi pracujemy w Ŝyciu. W 

dalszym ciągu ksiąŜki przedstawione zostaną metody usuwania emocjonalnych 

blokad. Pamiętaj, o wszystkim, co robisz, myśl pozytywnie, wzmacniaj takie uczucia 

jak: miłość, radość i szczęście, jak równieŜ silne i pozytywne pragnienie posiadania w 

sobie duŜo siły.

NiŜsze Ja moŜe bardzo dokładnie przypomnieć sobie wszystko, co dociera do 

niego przez zmysły i doświadczenia. Bezpośrednie i świadome sugestie, 

przekazywane przez średnie Ja nasze lub innych ludzi, mogą ugruntować te 

wspomnienia. JeŜeli średnie Ja prosi o jakieś wspomnienie, niezwłocznie otrzyma je 

od niŜszego Ja, chyba Ŝe w drogę wejdą wspomnienia blokujące lub gdy obydwa Ja 

nie utrzymują między sobą przyjaznych i ukierunkowanych na współpracę stosunków. 

Czasami wspomnienia powiązane są z nieprzyjemnymi emocjami i dlatego teŜ zbyt 

bolesne byłoby ich ponowne pojawienie się. Albo średnie Ja nie okazało jakiemuś 

wspomnieniu pełnej, świadomej uwagi, która jest konieczna do jej logicznego 

zmagazynowania w pamięci. Weźmy na przykład nazwiska. Niektóre osoby mają 

problemy z zapamiętywaniem nazwisk innych ludzi. Spowodowane moŜe to być 

faktem, iŜ średnie Ja nie poświęciło wystarczającej uwagi danemu nazwisku przy 

pierwszym jego wymienieniu. JeŜeli jesteś przedstawiany komuś, zawsze zwracaj 

uwagę na nazwisko, powtórz je; wtedy prawdopodobnie szybciej przypomni ci się, 

gdy będziesz go potrzebował. NiŜsze Ja przyjmuje dosłownie twierdzenia, i jeśli 

ciągle będziesz powtarzał, Ŝe masz trudności z zapamiętywaniem nazwisk, zrobisz z 

tego bardzo silną sugestię twojemu niŜszemu Ja. Przez to jedynie pogorszysz sprawę. 

Motto brzmi: współpraca między niŜszym i średnim Ja. Chcemy, Ŝeby kaŜde 

wspomnienie było do naszej dyspozycji, jeŜeli tylko go potrzebujemy;

nie Ŝyczymy sobie jednak, aby narzucane nam były nieproszone wspomnienia, 

jeśli nie ich potrzebujemy i jeŜeli przeszkadzają nam w innych działaniach, np. w 

waŜnym spotkaniu z szefem w pracy lub teŜ jeśli próbujemy wieczorami zasypiać. 

NiŜsze Ja dostarcza nam waŜnego filtru dla wspomnień i innych wraŜeń zmysłowych, 

tak aŜeby do naszej świadomości nie dostawały się wszystkie w tym samym czasie.



NajwaŜniejsza rola niŜszego Ja polega na jego bezpośrednim dostępie do 

WyŜszego Ja. Wszelka komunikacja na duchowym poziomie następuje w sposób 

telepatyczny, a niŜsze Ja posiada umiejętność porozumiewania się z innymi niŜszymi 

Ja za pomocą telepatii. Unihipili, jako część naszej ludzkiej osobowości, jest 

bezpośrednio połączoną z nami istotą duchową. Komunikuje się ono za pośrednic-

twem telepatii z WyŜszym Ja. Stosunek ten zrozumiesz dokładniej, gdy omówimy 

sposób, w jaki trzy Ja ściśle ze sobą współpracują celem zrealizowania przedmiotu 

modlitwy.

Trzecia część ludzkiej osobowości

Trzecią częścią jest WyŜsze Ja. Kahuni na Hawajach w dawnych czasach 

nazywali je aumakua. Niekiedy określane jest jako „ponadświadomość", natomiast nie 

znający Huny uŜywają tego słowa równieŜ do określenia podświadomego lub 

wewnętrznego Ja. Korzenie hawajskiego słowa pozwalają wnioskować, Ŝe jest to 

„Ja" znaczące tyle co Bóg czy idealni rodzice. WyŜsze Ja jest „wielkim, nadzwyczaj 

godnym zaufania, rodzicielskim duchem". W religii WyŜsze Ja czasami nazywane jest 

Bogiem lub traktowane jako pewnego rodzaju anioł stróŜ. W rzeczywistości jest ono 

jedną z naszych części, jak równieŜ częścią Boga i pośredniczy w naszym 

natychmiastowym i ciągłym połączeniu z Nim. Określenie WyŜszego Ja jako anioła 

stróŜa zgadza się tylko częściowo, poniewaŜ WyŜsze Ja jest naszym aniołem stróŜem 

tylko, dopóki jesteśmy dziećmi. JeŜeli jednak dojdziemy do wieku, w którym 

jesteśmy sami odpowiedzialni za nasze Ŝycie i los, wtedy WyŜsze Ja umoŜliwia nam 

wniesienie naszego wkładu wolnej woli w ten sposób, abyśmy mogli uczyć się na 

podstawie własnego doświadczenia. Pomaga nam w wysyłaniu próśb, jednak nie 

proszone nie wtrąca się. WyŜsze Ja jest istotą duchową i trzecią częścią naszej całości 

składającej się z trzech Ja. Jest częścią Boga, jednak nie samym Bogiem, lub teŜ 

boskością egzystującą poza nami. WyŜsze Ja, jako nasza boska część, posiada 

bezpośredni kontakt z Bogiem (lub z innymi wyŜszymi siłami, których potrzebujemy).

Podczas studiowania Huny badamy psyche Ŝyjącej na Ziemi istoty.

JeŜeli chciałbyś wiedzieć, czym jest WyŜsze Ja, zastanów się nad tym, co jest 

uwaŜane za „boskie" właściwości. Dzięki temu uzyskasz pewne wyobraŜenie o 

WyŜszym Ja. Uosabia ono właściwości takie jak współczucie, cierpliwość, miłość, 

umiejętność przebaczania itd. WyŜsze Ja jest ideałem, do którego dąŜymy, odpowiada 

za siły duchowe i twórcze umiejętności. Ze swoim wyŜszym poziomem duchowych 

umiejętności WyŜsze Ja posiada dostęp do wiedzy bez konieczności uczenia się lub 

badania. Jego symbolem jest światło. Badania w zakresie obejmującym 



doświadczenia zbliŜone do śmierci pokazały na przykład, Ŝe ludziom zawsze 

ukazywały się świetliste istoty, zanim ponownie przywrócone zostały im funkcje 

Ŝyciowe.

A w jaki sposób moŜemy uzyskać wiedzę o istnieniu WyŜszego Ja? MoŜemy 

prosić o znak, co niekiedy robią ludzie, gdy szukają Boga;

to znaczy moŜemy prosić o błysk światła, balsamiczną woń lub wspaniałe 

dźwięki niebiańskiej muzyki. Jednak gdy taki znak dotrze do nas, moŜemy być pewni, 

Ŝe nie pochodził on od WyŜszego Ja, poniewaŜ ono przemawia w nas bardzo cicho. 

MoŜemy i powinniśmy spróbować wypełnić istnienie WyŜszego Ja emocjonalnymi 

siłami niŜszego Ja. MoŜemy i powinniśmy uŜyć całej naszej inteligencji i 

umiejętności logicznego myślenia. Jednak później musimy zaprzestać uŜywania ich. 

Dla kogoś, kto Ŝyje w społeczności, w której obowiązuje logika, rozsądek i 

inteligencja, moŜe zabrzmieć to jak straszna rada. Jednak aby zaprzestać logicznego 

myślenia, najpierw musimy go uŜyć! W pierwszej kolejności stosujemy logikę i 

rozsądne myślenie, aby sprawdzić, czy w ogóle istnieje WyŜsze Ja i co ono sobą 

reprezentuje. Następnie wstrzymujemy logiczne myślenie i przechodzimy do 

emocjonalnych funkcji niŜszego Ja. Jednak zwykłe zmysły nie wystarczą, abyśmy 

mogli rozpoznać boskie WyŜsze Ja. Dowiemy się o jego istnieniu dzięki czemuś 

podobnemu do szóstego zmysłu, za pośrednictwem intuicji będącej w nas 

nauczycielem. Da nam ona znać o istnieniu WyŜszego Ja, które ciągle gotowe jest do 

kontaktu, aby pomagać nam i wskazywać drogę.

WyŜsze Ja „sprowadza Boga w nasz zasięg". „Fakt, Ŝe WyŜsze Ja jest przy 

nas, w nas i ponad nami jako pewnego rodzaju Bóg i reprezentant Boga, naleŜy do 

największych tajemnic wszech czasów. Nie musimy starać się, aby wyobrazić sobie, 

kim jest Bóg. Koniecznym jest tylko, abyśmy uznali WyŜsze Ja takim, jakie jest, i 

przemawiali do niego w naszych modlitwach. W swojej górującej i znakomitej 

wiedzy moŜe zostać przywołane, aby przekazało dalej Ŝyczenia i siły zawarte w 

modlitwie wyŜszym istotom stojącym na prowadzącej w górę drabinie wzrostu i 

ewolucji. Aby wiedzieć, musimy zwrócić uwagę na następujące rzeczy: konieczne jest 

logiczne myślenie i emocje jako podstawy naszej wiary, jednak nie mogą dać nam one 

ostatecznej, stanowczej, doskonałej i nieprzemijającej »wiedzy«, która w doskonały 

sposób rozproszy nasze wątpliwości, jak światło przepędza ciemność. Światło to 

moŜe przyjść jedynie od WyŜszego Ja, poniewaŜ ono jest tym światłem.

W idealnym przypadku wszystkie trzy Ja wypełniają swoje zadania jak 

współpracujący zespół. To, w co wierzysz, jest religią będącą częścią składową 

twojego Ŝycia. Wraz ze zrozumieniem psychologii Huny otrzymasz godny uwagi 



wgląd w swoją religię, jakakolwiek by ona nie była. WyŜsze Ja urzeczywistni 

wszystkie poŜądane stany i uświadomi ci, kim jesteś. Ws2ystkie trzy Ja w Ŝyciu 

kaŜdego z nas powinny wnieść swój wkład. Muszą one współpracować w celu 

spełnienia wszystkich Ŝyczeń, np. rozwiązania jakiegoś problemu lub wypracowania 

lepszej przyszłości. JeŜeli wszystkie trzy harmonijnie współpracują, moŜe dojść do 

rzeczy, które będą wyglądały na cuda. Jednak, gdy znasz funkcje trzech Ja i wiesz jak 

mogą ze sobą współpracować, wtedy owe cuda nie będą wydawały ci się juŜ takie 

„nadnaturalne".

Niewidzialny wzorzec: aka lub ciało cieniowe

Wyobraź sobie, iŜ istnieje oryginalna „błękitna kopia", tzn. wydrukowany na 

przezroczystym materiale wzorzec, który dokładnie pasuje do kaŜdego z trzech Ja. 

Porównaj go z przezroczystymi nakładkami, które uŜywane są w niektórych 

encyklopediach, aby przedstawić szkielety, mięśnie i systemy nerwowe. Pradawni 

kahuni na Hawajach opisywali trzy Ja człowieka razem z ich duplikatami tzn. 

„błękitnymi kopiami" i nazywali je kino-aka (niewidzialne, lecz realnie istniejące 

ciała cieniowe). Niewidzialna substancja aka tworzy pewnego rodzaju wzorzec lub 

„aurę" dookoła kaŜdego Ja w ten sposób, Ŝe „błękitna kopia" pozostaje nietknięta. A 

poniewaŜ trzy Ja współpracują jako jedność (jeŜeli utrzymują harmonijne stosunki), 

są ze sobą bezpośrednio połączone, przy czym ich ciała aka wzajemnie się dotykają. 

Jeśli natomiast z jakiegoś powodu oddzielone są od siebie, wtedy pozostają połączone 

nicią lub sznurem z substancji aka. JeŜeli płynie wystarczająca ilość many, połączenie 

między niŜszym i średnim oraz niŜszym i WyŜszym Ja jest silne - „sznur aka jest 

mocno zlepiony" - i musi pozostać silne, aby dzięki temu wszystkie Ja mogły 

harmonijnie współpracować. PoniewaŜ aka jest lepkie i kleiste oraz rozciąga się bez 

kruszenia czy łamania, w czasie powstawania kontaktu między dwoma ludźmi tworzy 

się długa i kleista nić, jak cienka nitka pajęczyny, i połączenie między tymi dwoma 

osoba mi pozostaje na stałe. Za pośrednictwem dalszych kontaktów powstaje jeszcze 

więcej nici aka, które zostają splecione w sznur aka, co prowadzi do silnego związku 

między tymi dwoma ludźmi.

Symbol trójkąta jasno przedstawia doskonałą komunikację między trzema Ja 

podczas ich współpracy. Jest to serce „tajemnicy" Huny. My, jako średnie Ja, ze swoją 

świadomością, logicznym myśleniem i inteligencją w pierwszej kolejności 

powinniśmy nauczyć się świadomie i poprawnie pracować z niŜszym i WyŜszym Ja.

Max Freedom Long sformułował to następująco: „Szczęściem ludzkości jest 



fakt, Ŝe przy normalnym sposobie Ŝycia wszystkie trzy Ja współpracują ze sobą, a 

niŜsze i średnie Ja proszą WyŜsze, aby wniosło swój odpowiedni wkład w 

wypełnianie Ŝyciowych zadań, przy czym WyŜsze Ja otrzymuje swoją część »

codziennego chleba« lub teŜ niŜszej many. Równocześnie proszone jest ono o uŜycie 

swojej górującej i przewyŜszającej wszystko wiedzy, mądrości oraz mocy, celem 

kierowania, uzdrawiania i moŜliwie dobrego kształtowania przyszłości. Największym 

odkryciem w Ŝyciu człowieka jest fakt, Ŝe istnieje WyŜsze Ja. Drugim wielkim 

odkryciem jest to, w jaki sposób moŜna nauczyć się współpracy z nim i 

wykorzystywać je".

Połączeniem trzech Ja jest, czym zajmuje się joga, „jedność" lub zjednoczenie.

Współcześni psycholodzy uznają więcej niŜ jeden poziom świadomości, 

jednak wszystkie funkcje występujące poza świadomością upychają do 

„podświadomego" (ewentualnie „nieświadomego") lub „subiektywnego". Nie 

dostrzegaj ą przy tym, Ŝe mieszają ze sobą i „wrzucają do jednego garnka" najwyŜsze 

oraz najniŜsze właściwości ducha, pozostawiając średnią właściwość samej sobie. W 

1981 roku dr med. Roger Sperry otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny, 

poniewaŜ odkrył, Ŝe ludzie „w swoich głowach" posiadają dwie istoty. Dr med. Irving 

Oyle, który latami zajmował się medycyną szkolną, uczy teraz pacjentów, aby 

rozmawiali ze swoimi trzema Ja istniejącymi w nich oraz aby dowiedzieli się, kto 

spowodował ich problemy. W ten sposób doprowadził do, wywołujących duŜe 

wraŜenie, wielu wyzdrowień. Huna wyjaśnia, jakie właściwości posiadają te trzy Ja.

Siła Ŝyciowa: mana

Kahuni uznawali, Ŝe siła Ŝyciowa, tzn. mana, przyciąga albo odpycha jak 

magnes. Obydwie te polaryzacje znajdujemy we wszystkich tego rodzaju energiach. 

Siła Ŝyciowa była uwaŜana za coś, co ma związek ze wszystkimi procesami 

myślowymi i czynnościami organizmu. Była substancją Ŝycia.

Kahuni symbolizowali manę wodą. Woda płynie, mana równieŜ. Woda 

wypełnia rzeczy, mana równieŜ. Mana, podobnie jak woda, moŜe wyciekać, jeśli nie 

będzie wykorzystywana. Przy wszystkich procesach myślowych mamy do czynienia z 

pewnego rodzaju „elektryczną" aktywnością wyŜszego „napięcia" siły Ŝyciowej. 

Oczywiście takie pojęcia z zakresu elektryczności są jedynie analogiami i nie mogą by 

ć traktowane jako szczegółowy opis.

Kahuni wszystkie procesy myślowe łączyli z mana. Słowo ma-nao oznacza 

„myśleć", przy czym dołączone „o" ma wskazywać na to, iŜ w procesie tym do 

wytworzenia myśli uŜyta będzie mana. KaŜda uformowana myśl otrzyma swoje ciało 



cieniowe (aka) i zostanie przymocowana za pomocą nici z tej samej substancji do 

innych myśli, które znalazły się tam przed nią (zespół myśli w rozumieniu 

nowoczesnej psychologii). NiŜsze Ja pobiera manę z poŜywienia i powietrza i gro-

madzi jaw swoim ciele aka, jednak część jej oddaje równieŜ średniemu i WyŜszemu 

Ja. JeŜeli mana zostanie uŜyta jako siła Ŝyciowa średniego Ja, wtedy doświadczy 

subtelnej zmiany. Dawni kahuni nazywali to podziałem podstawowej many na dwa 

rodzaje, drugi z nich nazywali maną-maną. Podwojenie podstawowego słowa oznacza 

„dzielenie wody" i wskazuje równieŜ na to, Ŝe niŜsze Ja dzieli manę ze średnim, aby 

dzięki temu mogło ono myśleć, wnioskować, tworzyć wyobraŜenia, uzmysławiać, 

oraz uŜywać swojej inteligencji. Podwojenie to mogłoby takŜe oznaczać, iŜ moc many 

zostaje podwojona, aby dzięki temu średnie Ja mogło uŜywać jej w celu 

przekonywania niŜszego Ja i przyciągania go do współpracy we wspólnych staraniach 

przy rozwiązywaniu i usuwaniu problemów lub teŜ polepszaniu sytuacji Ŝyciowej.

Jest to ta siła, którą znamy ze współczesnej psychologii jako „wolę", jak 

równieŜ moc, która zawsze powinna być dostatecznie silna, aby nakłonić niŜsze Ja do 

wykonywania kaŜdego projektu. Jest ona rzadko w pełni wykorzystywana, w związku 

z czym niŜsze Ja wyślizguje się lub ugania za jedną rzeczą lub drugą, nie wykonując 

przy tym Ŝadnego projektu lub polecenia. W tabeli „Dziesięć elementów psychologii 

Huny" zostały zestawione charakterystyczne cechy trzech Ja oraz trzy poziomy many.

DZIESIĘĆ ELEMENTÓW PSYCHOLOGII HUNY

Trzy

Ja

UNIHIPILI

= niŜsze albo właściwe Ja

Właściwe Ja, wewnętrzne

Ja, realne Ja, głębokie Ja,

„podświadome" Ja, „Anima".

Pamięć i emocje, brak logiki 

(wnioskowanie dedukcyjne), 

dokładne, ścisłe, przyjmuje 

wszystko dosłownie, moŜna 

zaszczepiać mu sugestie.

Kontroluje nici aka, formy 

myślowe i autonomiczne funkcje 

organizmu.

„Sumienie", wytwarza wszyst-

kie emocje, zdane jest na pięć 

zmysłów.

Telepatia.

UHANE

= średnie Ja (takŜe wewnę-

trzne Ja - przyp. tłum.)

„Świadome" Ja, racjonalny 

rozum, „osobowość", pełna 

zdolność myślenia, siła woli, 

brak pamięci, zwyczajne 

codzienne myślenie, 

odpowiedzialne za dobrobyt 

fizycznego ciała.

Programuje „sumienie", tylko 

średnie Ja moŜe „grzeszyć" 

(„Jedynym grzechem jest 

umyślne skrzywdzenie innej 

istoty").

Racjonalizowanie, ulepszanie, 

kontrolowana wyobraźnia.

AUMAKUA

= WyŜsze Ja

„Nadzwyczaj godny zaufania 

rodzicielski duch",

„nadświadome" samourze-

czywstnienie (dzięki wiedzy) 

łącznie z przeszłością, 

teraźniejszością i skrystali-

zowaną częścią przyszłości.

„Anioł stróŜ", symbolizo-

wane jest przez ptaka, ma-

nifestuje się jako światło.

Znajduje się w kontakcie z 

wyŜszymi siłami (poe 

aumakua = wielkie zjedno-

czenie wszystkich WyŜszych 

Ja, „Bóg" itd.

Trzy 
poziomy 

many

MANA

Siła Ŝyciowa, „Prana", uni-

wersalna siła Ŝyciowa, energia 

wytwarzana przez ciało, 

MANA-MANA

Mana o podwojonej sile, 

energia o wyŜszym „napię-

ciu".

MANA-LOA

NajwyŜsza forma many, 

energia o najwyŜszym 

„napięciu", fizyczna mana 



Rozdział 4 

ŹRÓDŁO SIŁY

Mana - siła Ŝyciowa jest bardzo waŜną sprawą, jeŜeli chcemy rozumieć Hunę i 

korzystać z jej nauk. W poprzednim rozdziale zostało opisane, co to jest mana. W 

niniejszej części ksiąŜki zostanie wyjaśnione, w jaki sposób moŜna zwiększyć jej 

ładunek, abyśmy dzięki temu mogli jej uŜywać. W rozdziale piątym otrzymasz 

wyczerpujące wskazówki odnośnie gromadzenia i wykorzystywania many, opierające 

się na jednym z pierwszych biuletynów Maxa Freedoma Longa.

Wysokie naładowanie maną

Ogólnie nie jest wiadome, Ŝe pewnych ruchów ciała moŜemy uŜywać do 

wytworzenia, w razie potrzeby i w kaŜdej chwili, duŜego ładunku many, tzn. 

szczególnie duŜego i silnego ładunku siły Ŝyciowej. Ten większy zapas many moŜemy 

wykorzystać w róŜny sposób, zwłaszcza w przypadku samouzdrawiania. Do 

wytworzenia duŜego ładunku many konieczne jest poczucie zdrowia i sytości.

Świadome działanie

Kahuni wierzyli, Ŝe jeśli przyspieszymy proces ekstrakcji, wtedy świadome 

działanie, „postanowienie woli" średniego Ja, moŜe podwyŜszyć ilość many, która 

została juŜ wytworzona z pobranego pokarmu i powietrza. Fizjolodzy popierają tę 

teorię. Stwierdzili oni, Ŝe nasze poŜywienie podczas trawienia nie zostaje od razu 

spoŜytkowane, przeobraŜane jest w glikogen (cukier we krwi) i mieszane (utleniane) z 

tlenem pobranym z zaczerpniętego powietrza. W ten sposób otrzymujemy moc i siłę, 

których potrzebujemy do pracy. O te rzeczy troszczy się niŜsze Ja. W kaŜdej chwili 

moŜe ono przyjąć więcej powietrza i postarać się, aby zostało spalone więcej cukru. 

W ten sposób powstanie nadwyŜka owej dziwnej, chemicznie stworzonej siły, którą 

nazywamy maną. W większości przypadków niŜsze Ja uczy się robienia tego bez 

trudu.

A teraz dołączmy do tego waŜną „tajemnicę" chińskiej filozofii Yin-Yang i 

energii określanej r jako Ch'i. Chińczycy mówią, Ŝe męŜczyzna pochodzi z niebios, 

natomiast kobieta z ziemi. Słyszałem to podczas odczytu na jednym ze znaczących 

uniwersytetów w Illinois. Po tym stwierdzeniu większość kobiet opuściła 

pomieszczenie, poniewaŜ odebrały to jako ubliŜenie i zniesławienie. Jest to jednak 

tylko pewna abstrakcja polaryzacji Yin-Yang, która nie powinna być rozumiana przez 

kobiety jako obraza czy zniewaga. Stosownie do tej polaryzacji, podczas oddychania 



męŜczyźni powinni pamiętać o tym, iŜ energia pochodzi z „niebios", natomiast 

kobiety, Ŝe z dołu z „ziemi".

PoniewaŜ jestem raczej sceptykiem i z domu wyniosłem Ŝądzę wiedzy, 

postanowiłem sprawdzić tę teorię. W duŜej grupie studentów uniwersytetu, na którym 

nauczałem, poprosiłem, aby ktoś na ochotnika zgłosił się do krótkiego eksperymentu. 

Powiedziałem, Ŝe najchętniej widziałbym kogoś największego i najsilniejszego. 

Zameldował się futbolista. Poprosiłem go, aby oddychał zupełnie normalnie, wycią-

gnął rękę i nie poruszał nią. Stosując pewien mięśniowy test zaczerpnięty z 

kinezylogii, mocno nacisnąłem ku dołowi jego rękę moją dłonią i poprosiłem go, aby 

przeciwstawił się mojemu naciskowi. Był on prawdopodobnie tak silny, Ŝe na jego 

ramieniu mógłbym się podciągnąć, gdybym miał na to dostateczną ilość siły. Nie 

mogłem opuścić jego ręki. Następnie poprosiłem go, aby wielokrotnie głęboko nabrał 

powietrza, myśląc przy tym, iŜ energia wchodzi z dołu do jego organizmu. Z 

łatwością mogłem jednym palcem opuścić jego rękę na dół i przesunąć całkowicie ku 

niemu. Poprosiłem go, Ŝeby jeszcze kilka razy głęboko zaczerpnął powietrze, jednak 

by tym razem myślał, iŜ energia przychodzi z góry. Wtedy w ogóle nie mogłem ruszyć 

jego ramienia, pomimo Ŝe uŜyłem do tego obu rąk i wszystkich sil. Następnie 

wytłumaczyłem koncept Yin-Yang, na którym opierał się powyŜszy eksperyment i 

powiedziałem, Ŝe moŜe być on uŜyteczny właściwie wszystkim aktywnym 

sportowcom, jak równieŜ innym, którzy muszą być silni. A dotyczy to z pewnością 

nas wszystkich.

Wysokie naładowanie siłą Ŝyciową następuje w zupełnie prosty sposób. NaleŜy 

wytłumaczyć niŜszemu Ja - unihipili, co powinno robić, a następnie poprosić je, aby 

to uczyniło. W celu pobudzenia uwagi niŜszego Ja, moŜemy uŜyć mięśni i zaczerpnąć 

głęboko powietrza, tak jakbyśmy świadomie próbowali odpręŜyć się lub zabrać do 

wykonywania jakiegoś zadania. Dzięki temu niŜsze Ja otrzyma powietrze, które 

będzie mogło wykorzystać, jak równieŜ dowie się, co naleŜy robić. Trzyma ono w 

pogotowiu manę potrzebną do wykonania zwykłych czynności, przynajmniej dopóty, 

dopóki normalnie jemy i oddychamy. Mana, której potrzebujemy do innych celów, 

musi leŜeć ponad jej poziomem wykorzystywanym do utrzymywania ciała i ducha w 

zdrowiu i sile. Normalnej ilości many nie powinniśmy uŜywać do innych celów, 

poniewaŜ w przeciwnym razie będziemy słabi i chorzy.

Mana wzbija się jak fontanna

Symbolem many jest woda. JeŜeli chcesz zebrać obfity zapas many, wykonaj 

głęboki wdech i wyobraź sobie, Ŝe mana wzbija się coraz wyŜej jak fontanna, aŜ do 



przelania się; przy czym ciało jest fontanną, natomiast mana wodą.

Aktywność fizyczna...

Podczas ruchów ciała lub innej formy fizycznej działalności, niŜsze Ja 

wytwarza automatycznie zawsze więcej many lub siły Ŝyciowej. W przeciwnym razie 

w ciągu kilku minut zuŜylibyśmy tę ilość many, którą posiadamy, i czuli się słabo. 

KaŜdy sportowiec wie, Ŝe na „pierwszym oddechy", tzn. z tym ładunkiem many, który 

posiada na starcie w swoim fizycznym ciele i ciele aka, moŜe przebyć tylko określoną 

drogę z ustaloną prędkością (teraz wiecie, do czego potrzebne jest krótkie ćwiczenie 

rozgrzewające). Później moŜe poruszać się znacznie szybciej. Oczywiście wszyscy, 

nie tylko sportowcy, muszą utrzymywać się „w formie" i zawsze starać się o wysoki 

poziom many. Najmniejszy ruch mięśni wymaga many, jednak nie za kaŜdym razem 

przy czynnościach fizycznych potrzebne jest wyraźnie wzmocnione oddychanie, 

poniewaŜ niŜsze Ja zawsze normalnie zaopatruje ciało w manę.

WaŜne jest równieŜ utrzymanie energii w równowadze. W tym miejscu 

moŜemy ponownie nauczyć się czegoś od chińskich lekarzy. Uczą oni takiego 

regulowania przepływu energii przez południki, aby nie była ona blokowana i nie 

wywoływała problemów w organizmie.

Prostą metodą jest łączenie ze sobą końców palców obu rąk. MoŜna równieŜ 

medytować, aby utrzymywać w stanie równowagi manę w ciele, jak równieŜ róŜne 

energie występujące dookoła niego.

... lub duchowa postawa

Zamiast być aktywnym fizycznie, moŜesz wyobrazić sobie, Ŝe zaraz odbędzie 

się wyścig, w którym bierzesz udział. Widzisz, jak przygotowujesz się do biegu, 

zaczynasz szybko oddychać i lekko napręŜasz mięśnie. NiŜsze Ja dobrze rozumie, o 

co chodzi i zaczyna wytwarzać poŜądaną siłę Ŝyciową. Jako duchowy obraz moŜesz 

wyobrazić sobie kaŜdą czynność fizyczną, która ci odpowiada. Takie działania zwykle 

w całkiem naturalny sposób doprowadzają do podniesienia poziomu many.

Dobre samopoczucie -

Ten, kto zwykle posiada niski ładunek siły Ŝyciowej, po silnym naładowaniu 

się maną prawie od razu poczuje jej nadwyŜkę. Przyczynia się ona do wzrostu 

dobrego samopoczucia, siły fizycznej lub siły woli i stanowczości, wyostrza ducha, 

szybciej i łatwiej moŜna przyswoić sobie róŜne rzeczy, a postrzeganie zmysłowe staje 

się ostrzejsze. MoŜesz to łatwo sprawdzić, jeŜeli skontrolujesz, czy lepiej widzisz lub 



teŜ lepiej przypominasz sobie pewne fakty po tym, jak podniosłeś poziom energii i 

doprowadziłeś ją do równowagi.

Wszystkie dowody wskazują na to, Ŝe mana rzeczywiście jest siłą Ŝyciową, Ŝe 

Ŝycie przy jej udziale zyskuje na intensywności, natomiast bez niej traci swój blask. 

Chińczycy mówią: „Bez Ch'i jest się trupem".

Mana i cuda

JednakŜe w przypadku many - siły Ŝyciowej - najwaŜniejsze jest, Ŝe jeśli 

nauczyliśmy się gromadzić większy jej zapas, wtedy moŜemy z pomocą WyŜszego Ja 

uŜywać jej do dokonywania „cudów", które sięgają od powolnych i prostych 

uzdrowień aŜ do cudownych zmian w tkankach organizmu, a nawet do kształtowania 

przyszłości.

Gdy śpimy, WyŜsze Ja stwarza samo z siebie kontakt z nami. UŜywa przy tym 

łączącego sznura zbudowanego z substancji aka. Wszystkie myśli powstające w 

twojej głowie w ciągu dnia, plany, nadzieje, obawy, uczucia miłości i nienawiści 

zostaną sprawdzone i przyjęte (moŜe równieŜ jako stworzone jeszcze raz formy 

myślowe). Jednocześnie pobrana zostanie siła Ŝyciowa, „podniesiona do wyŜszego 

napięcia" (uŜywając analogii z zakresu elektryczności) i uŜyta przez WyŜsze Ja do 

zbudowania z substancji aka ciała cieniowego, które później mate-rializuje się jako 

część przyszłości. Takie formy myślowe nazywane są „zasiewem" a symbolizowane 

oŜywianymi przez WyŜsze Ja nasionami, które w przyszłości rozwijają się, tworząc 

rzeczywistość.

„Pozwól opaść deszczowi błogosławieństwa"

WyŜsze Ja nie tylko bierze od nas siłę Ŝyciową, lecz takŜe oddaje nam 

kompensującą moc, która waŜna jest dla Ŝycia i dobrego samopoczucia. 

Przedstawione zostało to jako „prysznic many", spadający w postaci „deszczu 

błogosławieństwa" ze wzbijającej się fontanny. Odpływ many-loa, pochodzącej od 

WyŜszego Ja, zamyka doskonały trójkąt współpracy trzech Ja. Codziennie moŜemy 

nawiązywać kontakt z WyŜszym Ja i w kaŜdej chwili otrzymywać od niego wskazów-

ki, jeŜeli o to poprosimy.

Spróbuj tego! Stosuj technikę wzmacniania energii w organizmie za pomocą 

oddychania (z góry lub z dołu) i wyobraŜaj sobie przy tym fontannę. NaleŜy takŜe 

zwrócić uwagę na następujące zasady:

Musisz gruntownie rozumieć techniki Huny.

Stosować je w praktyce.



Regularnie je studiować.

Nie da się przecenić codziennego studiowania i praktykowania Huny. Lepiej 

jest poświęcić w tym celu codziennie kilka minut i stopniowo wytwarzać 

przyzwyczajenie jako naturalną część składową codziennego Ŝycia, aniŜeli 

przeznaczać na to wiele godzin w nierównych odstępach czasu. W celu 

praktykowania, trzeba znaleźć sobie codziennie czas oraz spokojne i zaciszne miejsce, 

gdzie nic nie będzie odciągało uwagi. Gdy praktykowanie Huny stanie się dla ciebie 

przyzwyczajeniem, wtedy równieŜ zasady Huny będą naturalnymi częściami skła-

dowymi twojego sposobu Ŝycia.

NajwaŜniejszą rzeczą w praktykowaniu Huny jest to, abyś kaŜdego dnia coś 

zrobił! NiŜsze Ja bardzo łatwo wytwarza przyzwyczajenia; jednak jeśli juŜ raz zostały 

ustanowione, wtedy trudno jest je zmienić. JeŜeli decydujesz się na wytworzenie 

nowego przyzwyczajenia i zastosowanie twojej siły woli (obie te rzeczy są przecieŜ 

funkcjami średniego Ja), przez pewien czas skutecznie i z zadowoleniem praktykujesz 

nowy zwyczaj. Następnie od czasu do czasu zapominasz o nim, aŜ w końcu prawie 

niepostrzeŜenie popadasz w stary nawyk. Nie powinieneś jednak robić sobie Ŝadnych 

wyrzutów, jest to coś zupełnie naturalnego. MoŜesz zacząć od nowa i znaleźć środki 

oraz sposoby, aby ciągle przypominać swojemu średniemu Ja, Ŝe zdecydowany jesteś 

na prowadzenie nowego Ŝycia. Ustawiczne czytanie niniejszej lub innych ksiąŜek na 

temat Huny pomaga w utrzymywaniu ducha „na tropie". Specjalnie w tym celu Max 

Freedom Long napisał ksiąŜkę „Growing into Light", poniewaŜ uczniowie Huny 

zauwaŜyli, jak mocno zakorzenione są stare przyzwyczajenia z przeszłości.

Stwierdzisz, Ŝe do skutecznego praktykowania nowych zwyczajów zostaniesz 

skłoniony nie tylko dzięki wytrwałości, cierpliwości lub teŜ sile woli. Średnie i niŜsze 

Ja muszą uprzejmie i harmonijnie obcować ze sobą, aby efektywnie współpracować w 

celu usuwania problemów, osiągania celów i robienia postępów w duchowym Ŝyciu. 

Wtedy będziesz mógł stosować Hunę, aby pod kaŜdym względem bardziej 

produktywnie i zadowalająco kształtować swoje Ŝycie.



Rozdział 5

SILNE NAŁADOWANIE MANĄ

Mx Freedom Long napisał ponad trzy tysiące stron biuletynu, który polecił 

powielić, oraz w którym złoŜył kolegom-badaczom sprawozdanie z wyników swoich 

eksperymentów na temat teorii Huny. Zredagował równieŜ kilka innych tekstów, w 

celu przekazania instrukcji odnośnie praktyk Huny. Jeden z nich, napisany w 1949 

roku, wyjaśnia, w jaki sposób naleŜy zgromadzić i wykorzystać duŜy ładunek many. 

Dzięki eksperymentalnej pracy, kierowanej przez M. F. Longa, dla tysięcy jego 

kolegów-badaczy na całym świecie wiele z teorii stało się pewnikami.

Zarówno w starych, jak i we współczesnych „psychologicznych religiach" 

(poza Huną) niewiele moŜna znaleźć z tego, co dawałoby nam jasne wyobraŜenie o 

sile kręcącej kołami Ŝycia lub teŜ napędzającej maszynerię modlitwy. W 

chrześcijaństwie znajdujemy odniesienie do „mocy leczniczej”, jaką wywierał Jezus, 

gdy ktoś z tłumu dotykał brzegu jego szaty i zostawał uzdrowiony. „Ojcze nasz" w 

Nowym Testamencie przypisuje tę moc Bogu - „Bądź wola Twoja". Pomimo Ŝe w od-

powiednich wskazówkach zostało powiedziane, iŜ powinniśmy modlić się w ciszy, 

nic nie wspomina się o tym, co mamy robić, aby otrzymać odpowiedź na modlitwę.

DuŜo mówi się o Pranie jako o części praktyk jogi i religii Indii. MoŜliwe, Ŝe 

Prana i mana pochodzą w przybliŜeniu z tego samego źródła. Prana we wczesnych 

teozoficznych pismach obowiązywała jako uŜyteczne narzędzie; jednak później punkt 

cięŜkości przeniesiono na Karmę i nie stosowano juŜ Prany do uzdrawiania, aby nie 

przeszkadzać w „odrabianiu karmicznej winy za pośrednictwem cierpień".

„Świetny przykład tego rodzaju siły" - pisał Long - „znaleźć moŜna w 

legendarnej »sile węŜa«, która powstawała rzekomo jako reakcja na pewne ruchy 

(oczyszczonego wtajemniczonego) w dolnej części kręgosłupa i narastała spiralnie 

wzdłuŜ niego, aŜ osiągała szczyt głowy. Tam siła ta wywoływała »otwartą 

świadomość« i »widziało się Boga«". Wiele nowych okryć doszło do starych idei 

twierdzących, Ŝe/w kręgosłupie i głowie istnieją centra siły. W związku z tym obecnie 

ośrodek nerwowy i gruczoły traktowane są jako części uŜywane, kiedy patrzymy z 

naszego wnętrza w niebiosa jak przez okno. Jako młody człowiek i członek 

Towarzystwa Teozoficznego przez wiele miesięcy próbowałem znaleźć dowody na 

istnienie takiego mechanizmu. RównieŜ przez kilka lat próbowałem znaleźć kogoś, 

kto mógłby mi udowodnić, iŜ nauczył się budzenia i uŜywania tej siły. Jednak moje 

poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Wprawdzie niczemu nie moŜna zaprzeczyć, 



jednak z całą pewnością moŜna dojść do wniosku, iŜ od przeciętnego ucznia nie 

moŜna oczekiwać uŜycia wyspecjalizowanych sił, które uznawane są w indyjskich 

tradycjach i przekazach.

Najprostsza teoria głosi, Ŝe świadomość (jako pierwsze kreatywne źródło) 

stworzyła siłę oraz Ŝe z tej siły (prawdopodobnie przy ogra niczeniu przestrzeni i 

czasu) powstaje materia. Nasi naukowcy powoli zaczynają myśleć, Ŝe cała materia 

jest pewną formą siły oraz Ŝe jeŜeli dalszy rozwój nauki posunie się w tym kierunku, 

prawdopodobnie dojdziemy do wniosku, iŜ siła jest produktem pewnej formy 

świadomości.

Wydaje się, Ŝe Huna postępuje bardziej praktycznie. Świadomość naszego 

średniego Ja nie jest w stanie zrozumieć wyŜszych form świadomości, dlatego teŜ 

musimy skoncentrować się na siłach, których moŜemy doświadczać na niŜszych 

poziomach, tzn. na niŜszych i średnich częstotliwościach lub „napięciach" many.

śycie moŜna potraktować jako kombinację świadomości, many i niewidocznej 

substancji aka, za pośrednictwem której działa mana. JeŜeli te trzy substancje znajdą 

się w i dookoła jakiegoś ciała materialnego, wtedy zostanie ono oŜywione. Umrze ono 

jednak, jeśli odbierze mu się świadomość, manę i aka. Sama mana nie jest jeszcze 

Ŝyciem, a jedynie siłą Ŝyciową, której trzy Ja uŜywają do utrzymania Ŝycia. Dla trzech 

istot duchowych obowiązuj ą trzy poziomy many. Ola oznacza po hawajsku „Ŝycie". 

Ze słówek rdzennych „o" i „la" odczytujemy znaczenie „naleŜeć do światła". Słowo 

„światło" odnosi się tutaj, podobnie jak dzienne światło, do ludzkiej świadomości, w 

przeciwieństwie do światła wyŜszej świadomości, które symbolizuje WyŜsze Ja. La 

oznacza światło słoneczne lub dzienne, natomiast la 'a jest wyŜszym „światłem", które 

zwykle tłumaczone jest jako „święte" lub „boskie". Tak więc symbole prastarej 

tajemnicy Huny pokazują nam, Ŝe Ŝycie składa się ze świadomości i pewnego 

pochodzącego od niej elementu -siły Ŝyciowej tzn. many.

Long obstawał przy znalezieniu słowa dla reinkarnacji, pomimo Ŝe przy 

wcześniejszych sposobnościach zauwaŜył, iŜ nic nie wskazuje na wiarę w nią. 

„Wydawało się, Ŝe słowo to brzmi, o-la-ho-nua, co tłumaczy się jako »gruntowny, 

całkowity, doskonały« lub teŜ »razem«. Słówka rdzenne dostarczają nam znaczeń »

Ŝycie« i »po przedni«. JeŜeli ho-nua rozłoŜymy na ho (ho 'o, czasownik przyczynowy) 

oraz nua, otrzymamy znaczenie »puścić pył na powietrzną podróŜ«. Za 

pośrednictwem tego malowniczego obrazu wskazują one na symbol »drogi« jako 

alegorii wzrostu poprzez wiele poziomów świadomości, jak równieŜ na nici aka i 

stworzony z ich pomocą kontakt z WyŜszym Ja (tak przynajmniej rozumiem to w tej 

chwili).



Jak waŜne jest wzajemne połączenie many i Ŝycia, jasno przedstawia słowo 

ola-ola, będące podwojonym wyraŜeniem oznaczającym „Ŝycie". Nie oznacza ono 

jednak „więcej Ŝycia", jak moŜna byłoby przyjąć na podstawie podwojenia, lecz 

„wywoływać dźwięk pluskania i szemrania jak przy laniu wody". Jest to bezpośrednie 

wskazanie na manę. Wielokrotne uŜycie tych symboli w róŜnych słowach pokazuje 

uczniom Huny, Ŝe mana jest decydującym elementem Ŝycia.

Nam, którzy zostaliśmy wychowani w wierze, iŜ cała moc pochodzi od Boga, 

dziwnym moŜe wydać się fakt, Ŝe niski człowiek musi oddać do dyspozycji siłę 

Ŝyciową wyŜszej istocie, do której się modli, aby dzięki tentu WyŜsze Ja miało 

wystarczająco duŜo ziemskiej mocy, celem wpływania na gęsty, ziemski poziom. Jest 

to jedyna w swoim rodzaju idea w „psychologicznych religiach". Według poglądu 

Maxa Freedoma Longa była to największa, trzecia część zaginionego klucza 

potrzebnego do natychmiastowego uzdrowienia. Pozostałymi dwoma częściami są 

wizualizowane (uzmysławiane) formy myślowe obrazu modlitwy oraz późniejsze 

przeobraŜenie tych form przez WyŜsze Ja w istniejącą w przyszłości rzeczywistość.

Analogią tego jest nasiono złoŜone w przygotowanym gruncie, które odtąd 

pozostanie nienaruszone. Ziemia musi być jednak chroniona przed chwastami i 

nawadniana. Słowem określającym formy myślowe jest hoana, co oznacza równieŜ 

„modlić się". Inne słowo o tym samym znaczeniu to ho'omana, którego tłumaczenie 

brzmi „robić manę". Słówko rdzenne ano oznacza „formę, podobieństwo, obraz 

pewnej rzeczy", natomiast połączone ze sobą słówka rdzenne dają nam rzeczywiste 

znaczenie brzmiące „stworzyć formę lub przeobrazić". Wzorzec myślowy 

umieszczony jest w formie rzeczy, o którą się modlimy, a spełniona modlitwa istnieje 

w podobieństwie wzorca, który przekształcony został z myśli w rzeczywistość. Pracę 

tę wykonuje WyŜsze Ja. Podwojone słówko rdzenne ano-ano oznacza „nasienie". Inne 

znaczenie to „wyświęcać w specjalnym celu" i „święta cisza". Wskazuje to na 

religijną stronę kontaktu z WyŜszym Ja.

Im więcej many dostarczymy na wykonanie pracy, tym szybciej WyŜsze Ja 

moŜe odpowiedzieć na naszą modlitwę, jeŜeli formy myślowe zostaną poprawnie 

ukształtowane i praca nie zostanie opóźniona przez utrwalone winy. Przesłana mana 

będzie przeobraŜona w manę-loajako energię o wyŜszym „napięciu". WyŜsze Ja ma 

dostęp do nieograniczonych źródeł siły, jednak potrzebna jest mana niŜszego Ja, bo 

dopiero dzięki niej będzie mogła popłynąć mana-loa i inne energie. A poniewaŜ trzy 

Ja muszą współpracować przy osiąganiu poŜądanego rezultatu^ moŜe mieć miejsce 

taka sytuacja, Ŝe wtedy, gdy WyŜsze Ja wykonuje swój ą pracę, potrzebna jest mana 

niŜszego Ja, abyśmy dzięki temu dostali się do światła, do WyŜszego Ja i pozostali z 



nim w kontakcie.

Po ukształtowaniu form myślowych następuje zgromadzenie duŜego ładunku 

siły Ŝyciowej, abyśmy mieli ją do dyspozycji, gdy przez nić aka stworzymy kontakt z 

WyŜszym Ja i przedstawimy formy myślowe jako idee do działania. Przygotowawcze 

oczyszczenie z poczucia winy lub utrwalonych win nazywa się oczyszczaniem Kala. 

Kala oznacza „przywrócić światło" lub teŜ „doprowadzić" nas „do światła" 

(WyŜszego Ja).

Wytworzenie duŜego ładunku many

Pomyśl o tym, Ŝe niŜsze Ja w zupełnie naturalny sposób wytwarza i gromadzi 

manę potrzebną dla czynności organizmu oraz Ŝe nie powinieneś wykorzystywać tego 

podstawowego zapasu do innych celów. Aby zgromadzić obfity zapas many na 

potrzeby modlitwy, średnie Ja powinno przejąć kontrolę nad funkcjami, za które 

zwykle odpowiedzialne jest niŜsze Ja. Postępować naleŜy następująco:

l. Określ cel i sens wytworzenia duŜego ładunku many jako skuteczny rezultat 

modlitwy. JeŜeli wypowiadasz modlitwę, która ma być przesłana WyŜszemu Ja razem 

ze strumieniem many, uŜywaj tego dodatkowego zapasu many w inny sposób niŜ 

wtedy, gdy nakładasz ręce na kogoś i przekazujesz mu manę jako część 

bezpośredniego uzdrowienia. JeŜeli chcesz zająć się wytworzeniem duŜego ładunku 

many, po jego zgromadzeniu przeprowadź test, aby zobaczyć, jak silnie jesteś 

naładowany. Zawsze przesyła się manę WyŜszemu i średniemu Ja, aby dzięki temu 

mogły wykonywać swoje regularne czynności w Ŝyciu. Czasami zapominamy oddać 

do dyspozycji manę, której potrzebuje średnie Ja do inteligentnego myślenia, siły 

woli, wyobraźni, podejmowania decyzji lub po prostu pozostawania umysłowo 

trzeźwym i uwaŜnym. JeŜeli codziennie przesyłasz manę i nie planujesz Ŝadnej 

modlitwy, będziesz mógł cieszyć się korzyściami wynikającymi z podniesienia na 

wyŜszy poziom normalnego zasobu siły Ŝyciowej. Bardzo pomocne są środki 

wspierania pamięci, poniewaŜ dzięki nim nie zapominamy o utrzymywaniu 

przepływu many. Uczeń Huny zawsze zbiera dodatkową manę, na przykład gdy patrzy

na kartkę, którą powiesił na ścianie jako element wspierania pamięci. Inny uzupełnia 

swój zapas many podczas jazdy samochodem, gdy czeka na czerwonym świetle. Z 

równie dobrym skutkiem moŜna doła-dowywać się manąw czasie porannej kąpieli. 

Jeśli ćwiczysz, to mo Ŝesz pracować bez zmęczenia o wiele dłuŜej niŜ poprzednio. 

Jest to tylko jedna z wielu zalet.

2. Informuj swoje niŜsze Ja o tym, co ma być zrobione. Właściwąpracę 

podczas gromadzenia duŜego ładunku siły Ŝyciowej przeprowadza niŜsze Ja; jednak w



tym procesie trzeba z nim współpracować.

3. UŜywaj fizycznych bodźców, w celu zwrócenia na siebie uwagi niŜszego Ja 

i polecenia mu rozpoczęcia zbierania many. Ta waŜna zasada jest jednym z kluczy do 

skutecznej modlitwy. Musisz wybrać postępowanie rozumiane przez niŜsze Ja, na 

przykład ruchy ciała, techniki oddechowe lub określone pozycje.

A w jaki sposób dowiesz się, czy twój zapas many jest wystarczający? Max 

Freedom Long proponuje w tym celu przeprowadzić za pomocą wahadełka prosty 

test. Jest to łatwy sposób dla osób początkujących. Koniecznym warunkiem jego 

przeprowadzenia jest zdrowie (musisz czuć się zdrowym), w przeciwnym razie uŜyj 

innych metod. W celu rozpoznania róŜnicy, powinieneś stwierdzić, jaki jest twój 

normalny ładunek many lub przynajmniej jaki poziom many posiadasz na początku 

testu. Chwyć między kciuk i końce palców sznurek lub łańcuszek o długości około 

7,5 cm z zawieszonym na jego końcu cięŜarkiem. Przesuń łokieć na bok, aby ramię 

znajdowało się w stanie równowagi, lub oprzyj go na stole. Pozwól, aby wahadełko 

kołysało się nad wewnętrzną powierzchnią drugiej ręki.

Zwykle wahadełko wykonuje ruchy koliste lub porusza się do przodu i do tyłu. 

JeŜeli nie, poruszaj nim, a następnie pozwól mu dalej normalnie się kołysać. Licz 

wychylenia do momentu, gdy ulegną spowolnieniu lub zupełnie zanikną. Long 

twierdzi, Ŝe „dla większości ludzi przeciętna liczba wychyleń ponad dłonią przed 

zgromadzeniem duŜego ładunku wynosi pięćdziesiąt. Natomiast po naładowaniu się 

wahadełko moŜe wychylić się od osiemdziesięciu do trzystu razy. Moja średnia liczba 

wynosi około pięćdziesiąt przed naładowaniem, natomiast po zgro madzeniu duŜego 

zapasu siły Ŝyciowej, w celu przeprowadzenia modlitwy, wzrasta przeciętnie do stu 

pięćdziesięciu". RóŜnicę moŜesz równieŜ stwierdzić, zapisując jak duŜe koła 

zataczało wahadełko przed i po podniesieniu poziomu many. Nie moŜesz tego 

zmierzyć, jednak wielkość kręgów wskazuje na to, iŜ zapas many został powiększony.

Za pomocą wahadełka moŜesz komunikować się z niŜszym Ja. JeŜeli będziesz 

uŜywał go do innych pomiarów, powinieneś ustalić konwencję dowiadując się, jakie 

ruchy wahadełka preferuje twoje niŜsze Ja dla określenia odpowiedzi oznaczających 

„tak", „nie" i „być moŜe". Jest to jednak tylko narzędzie, które zwykle uŜywane jest 

na początku praktyki. MoŜliwe, iŜ odpowiedzi na swoje pytania otrzymasz dzięki 

bardziej intuicyjnym metodom. WaŜne jest, abyś nie opierał się jedynie na wahadełku. 

Wiele razy moŜesz sam się oszukać, a w dodatku wszystko, co moŜe być odkryte, gdy 

komunikujemy się z niŜszym Ja za pomocą wahadełka, posiada równieŜ swoje 

ograniczenia.

Niektórzy ludzie, uŜywając wahadełka, mogą komunikować się ze swoim 



WyŜszym Ja za pośrednictwem niŜszego. Pomimo Ŝe poprzez intensywy/trening 

moŜna nauczyć niŜsze Ja przekazywania informacji pochodzących od WyŜszego Ja 

odnośnie juŜ ustalonej lub skrystalizowanej przyszłości i dać sobie pozytywne, 

ewentualnie negatywne odpowiedzi na pytania dotyczące bliskiej przyszłości, naleŜy 

robić to bardzo ostroŜnie. Wyjdź z załoŜenia, iŜ wszystkie odpowiedzi przekazywane 

za pośrednictwem ruchów wahadełka pochodzą od niŜszego Ja. „Przyjmijcie moją 

radę" - mówi Long - „i nie stawiajcie na konie po tym, jak przetestowaliście za 

pomocą wahadełka pokwitowanie zakładu. JeŜeli jesteście mocno przekonani, Ŝe 

hazard jest zły, prawdopodobnie wasze niŜsze Ja zrobi wszystko, co w jego mocy, aby 

przeszkodzić w wygranej.”

Metoda Fersona

Metoda gromadzenia „uniwersalnej siły Ŝyciowej" (opisana w „The Science at 

Work"), nauczana przez barona Eugene'a Fersona, jest uŜyteczna, poniewaŜ zawiera 

fizyczny bodziec, afirmacje i nakaz dawany samemu sobie. U większości ludzi 

funkcjonuje ona bardzo dobrze, niezaleŜnie od tego, czy wierzą, Ŝe siła określona jako 

„mana" pochodzi z przyswojenia poŜywienia przez krwiobieg, czy teŜ zostaje pobrana 

z zewnętrznych źródeł znajdujących się w powietrzu lub eterze.

Stosując tę metodę, powinieneś stanąć z szeroko rozstawionymi nogami i 

ramionami wyciągniętymi na wysokość barków i skierować dłonie do góry. Po 

przyjęciu tej pozycji, wypowiedz głośno słowa:

„Uniwersalna siła Ŝyciowa (mana) wpływa teraz we mnie... czuję to". Powtórz 

tę czynność powoli około cztery razy, wykonując kaŜdorazowo mniej więcej 

dwudziestosekundową przerwę. Jednocześnie powinieneś załoŜyć, Ŝe zgromadzisz 

przy tym duŜy ładunek many i Ŝe wyczujesz kłucie, swędzenie lub łaskotanie w 

dłoniach lub nadgarstkach. Odczucia te są oznaką powstania dodatkowego ładunku 

many. NiŜsze Ja szybko uczy się reagowania i wytwarzania duŜego ładunku siły 

Ŝyciowej na twoją wyraźną i jasną prośbę. Prawie wszyscy osiągają pozytywne 

rezultaty w tej dziedzinie.

Ferson do ładowania się mana uŜywał równieŜ czegoś, co nazwał 

„magnetycznym testem przyciągania". Do jego przeprowadzenia potrzebne są dwie 

osoby (jeszcze lepiej grupa osób):

Wytwórz nadwyŜkę many w najdogodniejszy dla siebie sposób.

Poproś przyjaciela, który nie jest tak mocno naładowany jak ty, aby stanął 

przed tobą odwrócony tyłem i luźno opuścił ręce wzdłuŜ tułowia. Odstęp między 

wami powinien być taki, abyś unosząc swoje ręce, łatwo mógł połoŜyć je na barkach 



przyjaciela.

PołóŜ lekko ręce na jego barkach, zrób wolno krok do tyłu i cofnij ręce.

JeŜeli posiadasz bardzo duŜy ładunek siły Ŝyciowej, natomiast twój przyjaciel 

ma mały, normalny, powinien wyczuć z twoich wyciągniętych i wolno cofających się 

rąk wyraźne przyciąganie, tak jakby pochodziło ono od siły podobnej do 

magnetycznego przyciągania. Jeśli jest ono silne, prawdopodobnie będziesz musiał 

podtrzymać swojego przyjaciela, aby nie upadł. Natomiast ty nie odczujesz Ŝadnej 

przyciągającej siły w swoich rękach, niezaleŜnie od tego, jak silna ona będzie. KaŜdy 

reaguje inaczej na powyŜszy test. Stwierdzisz, Ŝe w grupie składającej się z około 

dwunastu osób jedna lub dwie będą bardziej wraŜliwe niŜ pozostałe, i dzięki temu 

lepiej spiszą się podczas testu.

Gromadzenie duŜego ładunku siły Ŝyciowej wymaga współpracy niŜszego i 

WyŜszego Ja. Specjalne znaczenie ma tu oddychanie. Jak wiemy, niŜsze Ja wytwarza 

dodatkową manę, dzięki spaleniu poŜywienia, które zostało w tym celu 

zmagazynowane w ciele. Nie powinniśmy jednak pomijać innych źródeł, z których 

niŜsze Ja moŜe zaczerpnąć manę.

W czasie pracy fizycznej powstaje tylko niewielki nadmiar many, poniewaŜ 

prawie cała wytworzona energia Ŝyciowa zostaje zuŜyta. Jeśli więc wytworzymy duŜy 

ładunek many bez wykonywania czynności fizycznych, zapas jej zostanie zachowany. 

MoŜemy go wykorzystać w modlitwie lub przy nakładaniu rąk w celu uzdrawiania. 

Nigdy nie powinniśmy zaniedbywać wytwarzania duŜego zapasu many, aby dzięki 

temu posiadać jej więcej, niŜ trzeba organizmowi i procesom myślowym. W ten 

sposób nasz normalny wysoki zapas siły Ŝyciowej nie zostanie zuŜyty w czasie 

modlitwy lub przez natychmiastową odpowiedź na wołanie o pomoc w nagłych 

przypadkach.

„Oddychanie samo w sobie jest formą fizycznej aktywności. Wkraczają przy 

tym do akcji mięśnie klatki piersiowej, a szczególnie przepony. Wytwarzanie 

dodatkowej energii, przez wzmoŜone głębokie oddychanie, nie jest jednak związane z 

dodatkowym udziałem mięśni. Z praktyki jogi nauczyliśmy się, Ŝe jeŜeli przez minutę 

lub dwie będziemy głęboko nabierać powietrza, wtedy poczujemy się bardzo 

odświeŜeni i podnieceni. Jeśli polecimy niŜszemu Ja stworzenie wielkiego nadmiaru 

many i zgromadzenie go w ciele fizycznym oraz w ciele cieniowym, tzn. aka, 

przyniesie nam to szczególne korzyści. Głębokie, powolne i równomierne oddychanie 

stanie się bodźcem fizycznym w celu wpojenia niŜszemu Ja, Ŝe dzieje się coś realnego 

(a nie wyobraŜonego) i Ŝe dodatkowe wdechy będą pomocne przy fizycznych 

procesach wytwarzania many.



Podczas stosowania metody barona Persona, zauwaŜyłem, Ŝe od razu 

zaczynam głębiej oddychać. Dzieje się to równieŜ wtedy, gdy stoję, idę lub siedzę i 

gdy polecę mojemu »George'owi«, by zgromadził dodatkową siłę Ŝyciową, w celu 

przeprowadzenia modlitwy lub telepatycznego kontaktu i przesłania siły Ŝyciowej 

oraz uzdrawiających form myślowych. Powiedzenie: »To przecieŜ moŜe zrobić 

George!«, zostało w humorystyczny sposób zaproponowane jako hasło dla 

Towarzystwa Badań nad Huną, i tak dobrze przekazuje ono tę ideę, Ŝe zwracam się 

teraz do mojego niŜszego Ja lub ducha we mnie imieniem »George«".

Średnie Ja jest odpowiedzialne za fizyczne ciało, natomiast niŜsze Ja zajmuje 

się autonomicznymi funkcjami tego ciała. Większość ludzi nie potrafi ich świadomie 

kontrolować. Po długim i intensywnym treningu moŜna kontrolować ciśnienie krwi, 

jej przepływ i bicie serca. Dla większości z nas oddychanie jest jedyną funkcją 

niŜszego Ja, którą moŜemy świadomie kontrolować za pośrednictwem średniego Ja. 

Tak waŜne: myślenie, rozsądne rozwaŜanie oraz podejmowanie decyzji przez średnie 

Ja, które są niezbędne w codziennej nauce i Ŝyciu, zaleŜne są od many i pamięci, 

przekazywanych przez niŜsze Ja średniemu, aby mogło ono sprawować wszystkie 

swoje funkcje.



Rozdział 6

PRACUJĄC Z MANĄ

NadwyŜka many moŜe powstać w róŜnoraki sposób. MoŜna wyobrazić sobie, 

Ŝe wzbiera w organizmie jak fontanna i tworzy przy tym welon lub osłonkę z mgły 

albo pary. MoŜna zastosować teŜ metodę barona Eugene'a Persona wprowadzania do 

ciała „uniwersalnej siły Ŝyciowej".

Doktor Oscar Brunier, który pomagał Maxowi Freedomowi Longowi w wielu 

eksperymentach z wahadełkiem oraz innymi przyrządami do mierzenia many i ciała 

aka, wynalazł podobną metodę. „Stawał on wyprostowany, zwrócony w kierunku 

północnym i rozłoŜonymi palcami grabił powietrze tak, jakby chciał zaczerpnąć nimi 

siłę Ŝyciową. (...) Wznosił wyprostowane ręce ponad głowę, przy czym powierzchnie 

dłoni skierowane były ku przodowi. Ramiona pozostawały wyprostowane, natomiast 

dłonie wznosiły się łukami ku górze, a palce grabiły powietrze. Jednocześnie tułów 

szybko i mocno zginał ku przodowi, przy czym rękami nadal wykonywał koliste 

ruchy i dopiero wtedy zatrzymywał się, gdy ramiona znalazły się tak daleko z tyłu, jak 

to tylko było moŜliwe. Cykl ten powtarzał lekko i Ŝwawo od pięćdziesięciu do 

sześćdziesięciu razy, przy czym musiał pamiętać o polecaniu niŜszemu Ja, aby 

gromadziło siłę Ŝyciową. Po tym ćwiczeniu oddech stawał się szybszy."

Słowa uŜywane przez kahunów wskazują na to, iŜ konieczne i niezbędne jest 

wysokie naładowanie maną. Jedno ze słów zawiera uŜywanie obrazu jako fizycznego 

bodźca. Słowo to posiada następujące znaczenie: „wzbijać się jak woda w fontannie, 

aŜ do jej przelania". „NaleŜy stać lub siedzieć i głęboko nabierać powietrza, 

wyobraŜając sobie przy tym, jak maną gromadzi się w organizmie. Zaczyna zbierać 

się w stopach, wznosi się, wypełniając całe ciało, aŜ w końcu przelewa się przez 

głowę." Była to ulubiona metoda Maxa Freedoma Longa. Ja równieŜ najchętniej ją 

stosuję.

„Przelewanie się many przez głowę jest bardzo znaczącym symbolem, którego 

uŜywam, gdy polecam mojemu »George'owi« stworzenie kontaktu z WyŜszym Ja, o 

ile dobrze przebiegnie nagromadzenie many. JeŜeli kontakt został stworzony, 

instruuję i proszę »George'a«, aby przesłał WyŜszemu Ja przez sznur aka strumień 

many, patrząc symbolicznie tam, gdzie woda »wytryskuje« z głowy."

JeŜeli WyŜsze Ja zaakceptuje niŜszą manę i przeobrazi jaw wyŜszą lub w 

manę-loa (waiola - wodę Ŝycia albo teŜ „świętą" wodę), pewna jej część zostanie 

uŜyta do jego własnych celów albo Ŝeby pomóc tym, którzy modlili się o pomoc. 



Powinniśmy wyznaczyć takie cele, gdy wysyłamy manę WyŜszemu Ja. Dalsza część 

siły Ŝyciowej moŜe być zarezerwowana dla działań w modlitwie. Reszta jej zostanie 

nam odesłana jako woda opadająca z fontanny, jako „deszcz błogosławieństwa", o 

który zwykle prosi się na końcu kaŜdej modlitwy.

Nie widzę przeszkód w uŜywaniu obrazu fontanny podczas gromadzenia 

many, jak równieŜ w tym, aby męŜczyźni wyobraŜali sobie, Ŝe maną napływa z góry 

lub z nieba. Maną moŜe wpływać ze źródła niekoniecznie przez głowę, ale wzbierać 

od stóp przez całe ciało, po czym wytryskiwać przez głowę jak fontanna. W 

przypadku kobiet metoda ta funkcjonuje zupełnie naturalnie i znakomicie, bez 

potrzeby dodatkowego myślenia o źródle.

Przy wyborze swojej osobistej metody gromadzenia many, myśl o czynności, 

którą rzeczywiście lubisz, i koncentruj się na niej, wtedy gdy prosisz niŜsze Ja o 

zebranie w jakimś celu wystarczającej ilości many. JeŜeli uprawiasz sport, wtedy 

twoja ulubiona dyscyplina idealnie będzie słuŜyła szybszemu przepływowi many. 

Wprowadź się w odpowiedni nastrój, a będziesz gotowy do gromadzenia many.

Zwykle czujesz, jak mana przepływa przez ciało. Nie martw się jednak, jeŜeli 

nic nie poczujesz - zbieranie many jest naturalną funkcją niŜszego Ja, które 

niezwłocznie zrobi to, o co je prosisz. W miarę moŜliwości, rozmawiaj głośno ze 

swoim niŜszym Ja. JeŜeli znajdujesz się akurat w większym towarzystwie, wystarczy 

wewnętrzne wyobraŜenie takiej rozmowy.

Max Freedom Long zaproponował uŜywanie następujących słów, w czasie ^dy 

mana płynie przez ciało: „Wysuwamy ręce i stwarzamy kontakt z naszym kochającym 

i nadzwyczaj godnym zaufania Duchem Rodzicielskim, będącym dla nas 

równocześnie matką i ojcem. Przesyłamy mu przez sznur aka dar - wielką ilość 

dodatkowej many. Ofiarujemy ją jako prawdziwy i szczery dar, który uŜyty będzie dla 

naszego całkowitego dobra i szczęścia lub w inny odpowiedni sposób. Robię teraz pół 

minuty przerwy, aby odpręŜyć się, uwolnić i pozwolić »George'owi« wykonać jego 

pracę. Następnie mówię: »Nie płynie juŜ. działanie jest zakończone. Pozwól opaść 

deszczowi błogosławieństwa. Au-ma-ma (lub Amen)«. Jest to prawdziwa, realna i 

efektywna modlitwa".

JeŜeli stosujemy manę w modlitwie lub podczas uzdrawiania, powinniśmy jej 

część zaofiarować WyŜszemu Ja na jego własny uŜytek. Słowo waipa oznacza 

„dzielić wodę", ale równieŜ „modlić się".

Dla ogólnego dobrobytu, pomyślności oraz powodzenia, regularne 

podnoszenie zapasu many, który dzielimy między wszystkie trzy Ja, przeniesie nas w 



połoŜenie, w którym będziemy mieli potrzebną nam energię oraz moc do 

rozwiązywania problemów, osiągania celów i robienia postępów w duchowym 

rozwoju. Idealnie byłoby, gdybyśmy robili to kilka razy kaŜdego dnia, jednak nie musi 

to być ściśle określone. JeŜeli zaczniemy dzień z nader obfitym zapasem many, 

dokonamy więcej, będziemy silniejsi i bardziej trzeźwi. Regularne dzielenie many z 

WyŜszym Ja jest tajemnicą ofiary, składanej za pomocą wina lub czystej wody. 

Wszystkie dary i ofiary w praktykach religijnych oparte są na pierwotnej zasadzie 

dzielenia many. Część ofiary otrzymywali „bogowie", natomiast reszta dzielona była z 

ludem podczas „świętej uroczystości". Mana jest „Ŝywą ofiarą", o której mówi św. 

Paweł w Nowym Testamencie. Jest to równieŜ tajemnica „modlitwy przed 

jedzeniem". „SłuŜymy Ziemi i niŜszym stworzeniom, a one Ŝywią nas. SłuŜymy 

naszym przyjaciołom, a oni w zamian za to słuŜą nam. SłuŜymy WyŜszym Ja za 

pomocą rytuału »dzielenia wody« i przez wspomaganie tych bliźnich, którzy są 

ulubionymi podopiecznymi innych WyŜszych Ja. SłuŜcie innym wspaniałomyślnie i 

łaskawie, a uczynicie sobie ze swoich straŜników aumakua wielkich przyjaciół. JeŜeli 

jednak będziecie krzywdzić innych, wtedy ich potęŜni straŜnicy mogą przeszkodzić w 

waszym nieuprzejmym i niemiłym zachowaniu. Bądźcie zawsze mili i łaskawi!"

Rozumiesz teraz, iŜ WyŜsze Ja nigdy aktywnie nie odrzuca twojej modlitwy, 

jeŜeli średnie i niŜsze Ja dokonały jakichś krzywdzących czynów. Takie czyny 

blokują dostęp do WyŜszego Ja, poniewaŜ niŜsze Ja z tego powodu czuje się winne i 

niegodne.

W czasie formalnego zakończenia modlitwy, przez organy zmysłów nie 

powinny przedostać się Ŝadne przypadkowe myśli odwracające uwagę, mogące 

zmienić lub zniekształcić obraz przedmiotu modlitwy. Jednak bezpośrednio po niej 

moŜesz odpoczywać i odpręŜać się. Wtedy niŜsze Ja zacznie wypełniać polecenia i 

pozwoli na przepływ many-loa od WyŜszego Ja. Dzięki temu masz równieŜ 

sposobność otrzymania bardzo dokładnych wskazówek od WyŜszego Ja, jeŜeli pozo-

stajesz z nim w kontakcie, a do twojej świadomości dostają się pojęcia, wiedza i 

prawdy. „JeŜeli zaczniemy robić inne rzeczy i myśleć o codziennych sprawach, wtedy 

niŜsze Ja przypomni sobie, Ŝe powinno brać w nich udział, przez co modlitwa 

pozostanie według wszelkiego prawdopodobieństwa nie dokończona." Nie do 

średniego Ja naleŜy określenie momentu, w którym niŜsze Ja przekazuje obraz 

modlitwy WyŜszemu Ja.

Obowiązuje to szczególnie w specjalnych modlitwach, które muszą być 

gruntownie zaplanowane, oraz w przypadku których dąŜy się do poŜądanego celu. 

Większości naszych codziennych potrzeb moŜemy sprostać za pomocą bardzo 



krótkich modlitw, które przeprowadzamy regularnie aŜ do osiągnięcia rezultatu. Takie 

codzienne modlitwy wcale nie są mniej istotne niŜ pozostałe, są natomiast częścią 

zwyczajnej współpracy trzech Ja w codziennym Ŝyciu. Na regularne, codzienne 

potrzeby często'wymagany jest jedynie błysk myśli, i modlitwa zostaje „załatwiona", 

poniewaŜ stała się naszą drugą naturą.

„Najpierw trzeba stworzyć w duchu jasny, przejrzysty i doskonały obraz 

danego stanu, który zostanie przekazany WyŜszemu Ja, jako forma myślowa do 

wykorzystania podczas kształtowania przyszłości. (...) Gdy zgromadziliśmy juŜ duŜy 

ładunek many, utrzymujemy w pamięci Ŝyczenie polecenia niŜszemu, aby stworzyło 

kontakt z WyŜszym Ja, przez aktywowanie łączącego ich sznura aka. Następnie 

przywołujemy przygotowany wizualnie obraz poŜądanego stanu jako wspomnienie. 

Dzięki temu formy myślowe danego stanu dostają się do ośrodka świadomości. 

Później prosimy o wbudowanie w przyszłość uzmysłowionych i poŜądanych przez 

siebie stanów, aby dzięki temu wkrótce pojawiły się jako rzeczywistość w 

teraźniejszości. Na przykład: »Proszę o zrealizowanie w mojej przyszłości zdolności 

normalnego widzenia. Stanę się doskonały pod kaŜdym względem i będę normalnie 

widział. Stan ten utrzyma się do końca mojego Ŝycia«. MoŜna ten stan opisać ze 

wszystkimi szczegółami, a takŜe słowo po słowie, trzykrotnie, spokojnie, umie i z 

pełną wiarą w wynik powtórzyć określenie stanu, który wyobraziliśmy sobie jako 

przyszłość.

Z reguły, podczas próby stworzenia kontaktu z WyŜszym Ja odczuwa się 

nagle, przynajmniej raz (moŜe jako dowód, Ŝe kontakt został nawiązany), silne, 

radosne i wesołe podniecenie, które moŜe być mocno naładowane emocjami, 

poniewaŜ niŜsze Ja (kontrolujące wszystkie emocje) bierze w tym udział. Niektórym 

mogą pojawić się z radości łzy w oczach. Jest to ekstatyczny stan, którego opisy 

pozostawili mistycy wszystkich krajów. Jest on bardzo realny, całkowicie nie do 

pomylenia z czymś innym i juŜ sam w sobie nadzwyczaj godny osiągnięcia. Stan ten 

moŜe być przeczuciem lub pojęciem wyŜszej oktawy miłości, którą poznajemy na tym 

poziomie - wyŜszej, bezinteresownej, altrui-stycznej miłości.

JeŜeli pewnego dnia przeminie okres ćwiczeń i zawsze będziesz pewny, iŜ 

gruntownie i poprawnie się modlisz, to moŜe wystarczy jedna jedyna prośba o coś, 

czego pragniesz, by to otrzymać. Jednak jako początkujący moŜesz jedynie ciągle 

powtarzać modlitwy i za kaŜdym razem próbować robić to w doskonalszy sposób, aŜ 

do chwili, gdy osiągniesz pozytywne rezultaty, dzięki otrzymanym odpowiedziom. 

Potrwa to jednak jakiś czas. Jeśli zaczynasz od prostych rzeczy, wtedy odpowiedzi 

przychodzą szybciej. Znałem pewnego starego męŜczyznę u schyłku Ŝycia, który w 



czasie pracy ciągle gubił młotek albo inne narzędzia. Wtedy za kaŜdym razem robił 

przerwę na modlitwę, aby prosić o pomoc w znalezieniu zagubionego narzędzia. 

Zawsze po modlitwie znajdował swoje narzędzia. Wydaje się, iŜ rzeczywiście 

moŜemy prosić o pomoc w kaŜdej małej sprawie."

JeŜeli uwaŜasz, Ŝe wahadełko jest przyjemnym i naturalnym środkiem 

porozumiewania się z niŜszym Ja, moŜesz uŜywać go, celem otrzymania poprawnych 

- pozytywnych i negatywnych - odpowiedzi. MoŜesz dowiedzieć się od niego, czy 

zgromadziłeś duŜy ładunek many oraz czy stworzyłeś kontakt z WyŜszym Ja. Jednak 

nie uzaleŜniaj się od wahadełka. Jeśli rozwiniesz swój ą własną, intuicyjną 

komunikację, wtedy niezwłocznie otrzymasz odpowiedzi od niŜszego Ja, bez ko-

nieczności uŜywania jakichkolwiek narzędzi. Przyspieszy to równieŜ twój duchowy 

rozwój, który nie moŜe być zaleŜny od mechanicznych instrumentów.

Znaczenie fizycznego bodźca

Po tym, jak Max Freedom Long obserwował pracę wielu uzdrawiaczy, doszedł 

do wniosku, Ŝe do skutecznego uzdrowienia konieczne jest coś więcej, aniŜeli tylko 

wielkie naładowanie maną. Uzdrawiacze zwykle zupełnie naturalnie gromadzą duŜy 

ładunek many. Wielu pracuje za pomocą nakładania rąk lub przynajmniej trzymają je 

blisko ciała pacjenta. Mogą równieŜ odmawiać „Ojcze nasz", jako część 

uzdrawiającego rytuału. Testy wykazały, Ŝe ich ładunek many jest wielokrotnie 

większy niŜ normalnie i Ŝe mogą magazynować go przez godzinę i dłuŜej. Rezultaty 

uzdrowienia bywają znakomite, jednak zwykle leczenie musi być powtarzane 

codziennie przez dłuŜszy czas. Zbyt często uzdrowienie nie jest trwałe, a choroba 

przychodzi ponownie. Niektórzy uzdrawiacze po zabiegu są wyczerpani, poniewaŜ 

uŜywaj ą swój ego normalnego zapasu many, a nie jej podwyŜszonego poziomu. 

Uzdrawiacze ci uŜywają jedynie many niŜszego Ja i nie podejmują całościowego 

modlitewnego działania, przy którym korzystają z many-loa WyŜszego Ja.

W pierwszym rzędzie mana słuŜy do tego, abyśmy fizycznie, duchowo i 

emocjonalnie dobrze się czuli, posiada jednak takŜe uzdrawiającą moc, jeŜeli zostanie 

zastosowana bezpośrednio, np. przy uzdrawiającym dotyku. Jednak uzdrowienie 

przychodzi od WyŜszego Ja i wymaga nieograniczonej oraz harmonijnej współpracy 

wszystkich trzech Ja.

„Praca uzdrawiaczy moŜe być znacznie polepszona dzięki treningowi i 

praktyce, jeŜeli stworzony zostanie poprawny obraz form myślowych uzdrowionego 

stanu i przesłany na strumieniu many do pacjenta. Do dzisiaj prawie całkowicie 

ignorowany był udział fizycznego bodźca, a przez to bardzo ograniczony efekt 



uzdrawiania. Gdy uzdrawiacz napełnia pacjenta maną, nie zdarzy się wiele, jeŜeli bar-

dzo gruntownie i wyraźnie nie uświadomi unihipili pacjenta, jak naleŜy wykorzystać 

ową manę do korekty fizycznych niedomagań. Wszystkie rytuały starszych Kościołów 

i kahunów ukierunkowane były na wpojenie czegoś niŜszemu Ja. Nie wystarczy 

połoŜenie ręki i odmówienie »0jcze nasz«. Zwykle »George« pacjenta nauczył się »

odbębniania« modlitwy i, w wyniku tego, nieoczekiwania na Ŝadne rezultaty. A 

poniewaŜ modlitwa ta w przeszłości nie dała Ŝadnych wyników, powstaje opór 

przeciwko pomocy, którą niezwłocznie mogłoby zaoferować WyŜsze Ja.

Modlitwa nie jest »myśleniem«, lecz połączeniem między myśleniem i gestem 

lub fizycznym poruszaniem się niŜszego Ja, w którym mana zostaje stworzona i 

przekazana."

Odkrycie tej zasady jest prawdopodobnie największym osiągnięciem w 

badaniach Maxa Freedoma Longa, dotyczących „tajemnicy" Huny. W czasie dyskusji 

na ten  temat wyjaśnił on:

„Powinniśmy wynaleźć jakiś fizyczny rytuał, tak jednoznaczny, aby jego 

przeprowadzenie doprowadziło do całkowitej koncentracji niŜszego Ja i przy tym 

przeszkodziło mu w biernym i bezcelowym towarzyszeniu nam w modlitwie, podczas 

gdy w rzeczywistości jego rozum zajęty jest zupełnie czymś innym". Wtedy 

rzeczywiście za pośrednictwem modlitwy Huny moŜemy dokonać cudów.

Ku zdumieniu i zakłopotaniu Longa niektórzy członkowie HRA upominali się 

o podręcznik z opisem rytuału, dzięki któremu mogliby dokonać cudów dla siebie i 

swoich przyjaciół. Ja równieŜ doświadczałem tego samego, gdy w artykułach o Hunie 

cytowałem to stwierdzenie lub teŜ opisywałem podczas odczytów najwaŜniejsze 

części składowe modlitwy.

Huna jest czymś bardzo indywidualnym. Szczególnie widać to w przypadku 

uŜycia fizycznego bodźca, w celu pobudzenia uwagi niŜszego Ja. Na to, co robi 

wraŜenie na moim niŜszym Ja, moŜe twoje nie zwróci uwagi. Z tego, co moje niŜsze 

Ja przyjmuje serio, moŜliwe, Ŝe twoje uśmieje się do rozpuku. Rytuały i ceremonie, 

ofiary i dary, posty i znoszenie niedostatków, daniny i msze uŜywane były przez 

tysiąclecia w praktykach religijnych. Nie ma Ŝadnego powodu, aby w dalszym ciągu 

dowiadywać się, w jakim celu uŜywane były pewne dziwne praktyki religijne. Nie 

wiedząc dlaczego, róŜne religie stosowały takie akty, celem przemówienia do 

podświadomości (niŜszych Ja) wiernych.

„Przygotowawcze posty połączone ze szczerym staraniem i za-

dośćuczynieniem za krzywdy wyrządzone innym lub ogólne odkupienie za braki, 



niedostatki i błędy naleŜą do gestów pozwalających na rozpoczęcie skutecznej 

modlitwy. Nie znam Ŝadnej innej moŜliwości, aby przekonać zawzięcie i uparcie 

trzeźwo myślące niŜsze Ja, iŜ ono i jego pan tylko wtedy zasłuŜą sobie na odpowiedź 

na modlitwę, jeŜeli uŜyte zostaną fizyczne akty jako bodźce. Zastanówmy się nad 

wiarą bez pracy. (...) Jeśli w czasie modlitwy nie moŜemy wyczuć miłości i silnej 

emocji poŜądania, wtedy moŜemy być pewni, iŜ niŜsze Ja nie bierze czynnego udziału 

w modlitwie i nic z siebie nie daje, a modlitwa nie osiągnie Ŝadnego rezultatu."

Długo rozglądałem się za wzmiankami na temat siły lub energii Ŝyciowej, 

którą nazywamy maną. Koncept ten jest uniwersalny, jednak wiele, o ile nie 

większość, pojęć posiada bardzo szczególne, ograniczone znaczenie i opiera się na 

pracach badawczych osób, które wybrały dane pojęcie.

Jedne pochodzą z pradawnych tradycji, inne uŜywane są przez współczesnych 

autorów. Nawet słowo maną znajdujemy w dyskusjach socjologicznych na temat 

„prymitywnych" kultur. Zwykle opisywana jest jako tajemnicza siła, którą posiadali 

jedynie pewni wodzowie plemion lub przywódcy religijni. Maną chroniona była z 

zastosowaniem nadzwyczajnych środków i przekazywana tylko wybranym 

następcom. Ślad tej wiary istniał wśród ludów Polinezji, a nawet na Hawajach. Była 

to owa część wiedzy „tajemnej", z którą obchodzono się poufnie, aby przeszkodzić 

innym, a w szczególności cudzoziemskim wrogom, w zagarnięciu i przywłaszczeniu 

sobie mocy oraz władzy. Była to równieŜ ochrona dfa tych, którzy posiadali władzę 

nad ludem.

Prawdopodobnie jednym z najstarszych „ekwiwalentów" manyjest Prana, co w 

języku hinduskim oznacza „absolutna energia". A poniewaŜ nauka i praktyka jogi 

znane są we wszystkich częściach zachodniego świata, rozumiemy energię, którą 

moŜna wzmocnić i nią kierować. Niektórzy ludzie ćwicząjogę bez duchowej 

dyscypliny, i w ten sposób tracą korzyści płynące z wybranych przez nich technik. Z 

Indii znamy równieŜ słowo Akasha. Tak samo stara i szczególnie waŜna jako 

podstawa dla całego systemu zdrowotnego jest Ch'i płynąca przez kanały (południki) 

w ciele, którą moŜna manipulować za pomocą akupunktury, wbijając igły w róŜnych 

miejscach ciała. Chińczycy znali równieŜ Wu li. Japońskimi równowaŜnikami są Ki 

oraz Reiki. Hipokrates - „ojciec medycyny", którego maksyma brzmiała: „Nigdy nie 

szkodzić", uzdrawiającą siłę nazwał Vis medica trix Naturae (uzdrawiająca siła 

natury). Było to jego określenie na wiedzę medyczną, którą nazywał równieŜ Vis 

naturalis. Innymi pojęciami pochodzącymi z dawnych czasów są: tajemnicza Manna, 

którą zesłał Jahwe Izraelitom na pustyni; Ruach i El pochodzą takŜe od 

Hebrajczyków;



Jezus posiadał manę, tzn. uzdrawiającą siłę, za pomocą której uzdrowił chorą 

kobietę dotykającą brzegu jego szaty; Ka i Sekhen pochodzą od Egipcjan; Telesma od 

Hermesa Trismegistosa; Pneuma („oddech" lub „duch") wywodzi się od Gelanusa i 

Greków, którzy wnieśli równieŜ pojęcia Speira, Dynamis i Ambrosia („nieśmiertel-

ny"). Mamy takŜe Archaeus („siła do wtajemniczenia") od Paracelsu-są, Nous 

(„duch") od Platona, Causa formans od Arystotelesa oraz Ducha Świętego („cały 

oddech") od chrześcijan, którzy oŜywili go przez nadanie mu cech ludzkich.

Rzymianie posiadali Numen („aprobata moŜnych"), plemiona Sufi oraz 

Berberów w Maroko miały Baraka, Germanie Wodan, u Galij-czyków był to Facultas 

formatrix („zdolność tworzenia"), Peruwiańczy-cy posiadali Huaca, natomiast 

plemiona Maori z Nowej Zelandii - A tua („bogowie"), co po hawajsku brzmiało 

Akua.

Z innych krajów i kultur

Energia psychotroniczna (biotroniczna) Czechy

Kerei Indonezja

Tondi Sumatra

Arunquitha (Churinga) Australijscy Aborygeni

Zogo Australijskie plemiona 

Archipelagu Torres

Badi Malaya

Labuni Gelaria z Nowej Gwinei

Ani (Han) Wyspy Ponape (Pacyfik)

Andriamanitra Melagasy (Filipiny)

Anut Wyspa Kusaie (Pacyfik)

Yaris Wyspa Tobi (Pacyfik)

Tinh Annamici w Wietnamie

Megbe Pigmeje przy Ituri

Rlun Buszmeni z Kałahari

Elima Nkundu w belgijskim Kongo

Mungo Afryka

Wong Afrykanerzy na Złotym WybrzeŜu

Mulungu Yaps w Afryce Centralnej

Ngai Masajowie w Afryce



Njom Ekojowie w Afryce

Ayik Elgonyi w Afryce

Manitou Algonkini

Wakan Siuksowie

Wakonda Omaha

Maxpe Crow

Digin Navaho

Dige Apacze

Hullo Chickasaw

Orenda Irokezi

Sila Eskimosi

Od poszczególnych osób

Elan vital Henri Bergson

Mumia Paracelsus

Potok witalny Średniowieczni alchemicy

Fluid magnetyczny (zwierzęcy magnetyzm) Anton Mesmer

Siła odyczna (Od, Odyle) Baron Karl von Reichenbach

Unerwiony eter Richardson

Energia biokosmiczna („di-elektryczna") Dr Oscar Brunier,  G. Patrick 

Flanagan

Energia Orgon Dr Wilhelm Reich

Uniwersalna siła Ŝyciowa Baron Eugene Ferson

Siła Ŝyciowa Luigi Galvani, dr med. Aubrey T. 

Westlake

Energia kosmiczno-elektryczna Dr med. George Starr White

Eteryczność (siła snu lub marzenia) Gaston Burridge

Światło astralne (Jesod) H. P. Blavatsky (Kabaliści)

Spiritus Robert Fludd

Entelechie Hans Driesch

Arealoha Frances Nixon

Efekt Kirlianowski Semjon Kirlian

Energia eloptyczna T. Galen Hieronymus



Vril Bulwer-Lytton

Energia hormiczna Wm. McDougall

Magnetyzm witalny Dr Charles Littiefieid

Energia formatywna Pauł Kammerer

Bioplazma Rosjanie

Dynamis Samuel Hahnemann (homeopatia)

Siła X Płk Marcus McCausland

Magnale Magnum Jan Baptysta von Helmont

Tworzenie J. W. von Goethe

Ektoplazma Charles Richet

Siła motoryczna John Worrell, Keely

Energia neuryczna E. Barety

Libido Zygmunt Freud

Eteryczne siły twórcze Rudolf Steiner

Promienie N Prosper Blondlot

Universion Georges Lakhovsky

Promieniowanie mitogenetyczne Alexander Gurwitsch

Negatywna entropia Erwin Schródinger

Siła psi J. B. Rhine

Pole podobne do elektrostatycznego Henry Margenau

Synergia (współdziałanie) Buckminister Fuller

Paraelektryczność Ambrose Worrall

Morze neutrinów Paul Dirac

Energia neotyczna Charles Muses

Magnetyczna elektryczność William T. Tiller

Moc Filmowa trylogia „Gwiezdne 

wojny"

Większość z tych pozornych równowaŜników many jest uŜyteczna tylko dla 

badaczy, uczonych zajmujących się daną kulturą, jej tradycyjnymi praktykami. 

Wydaje się, Ŝe tylko Ch'i i Prana są wyjątkami pod tym względem.

Natomiast mana, tak jak ją rozumiemy w systemie Huny, jest siłą Ŝyciową, 

którą moŜna zrozumieć, wytwarzać, wzmacniać. Posiada ona, odpowiednio do 

potrzeb trzech Ja, trzy poziomy drgań. Za pomocą myśli moŜna podnosić jej poziom, 



a kaŜde z trzech Ja uŜywa jej w odmienny sposób.

Bez many nie istnieje Ŝycie. Tam, gdzie zapas many jest mały, ograniczony, 

nie ma zdrowia, siły ani wzrostu w Ŝadnej dziedzinie Ŝycia. Natomiast gdzie jest jej 

obfitość, jest szczęście, zdrowie, harmonia, zadowolenie z osiąganych celów i postęp 

w duchowym rozwoju. 



Rozdział 7

OKREŚLIĆ PRZYSZŁOŚĆ

Na początku przyjmij, iŜ istnieje WyŜsze Ja. Huna nie wymaga, abyśmy 

wierzyli w jej nauki, poniewaŜ kaŜdy koncept musi być potwierdzony przez własne 

doświadczenie. Dlatego teŜ potraktuj WyŜsze Ja jako „roboczą teorię" do momentu, 

gdy będziesz wiedział, Ŝe ono istnieje, zawsze jest przy tobie na poziomie 

znajdującym ^ię ponad świadomością i Ŝe za pośrednictwem niŜszego Ja moŜesz 

nawiązać z nim kontakt. JeŜeli znasz poprawne „metody modlenia się", wtedy 

gruntownie zaplanowany obraz modlitwy zostanie naładowany maną i przesłany 

WyŜszemu Ja, co spowoduje zmaterializowanie się tego obrazu w Ŝyciu. 

Potwierdzenie przyjdzie od twojego WyŜszego Ja. Wtedy będziesz juŜ wiedział i 

pozbędziesz się wszelkich wątpliwości. Natomiast jeśli najpierw chciałbyś dowodów, 

moŜe tak się zdarzyć, Ŝe nie otrzymasz wiedzy, której szukasz.

O co moŜemy się modlić?

Musisz sprawdzić, co w twojej przyszłości moŜe zostać określone i w nią 

wbudowane jako długoterminowy projekt lub dla teraźniejszych po trzeb. MoŜe 

zostały wpojone ci pewne standardy, mówiące o co moŜesz się modlić. MoŜliwe, Ŝe 

bardzo mocno wierzysz, iŜ musisz być biedny, i nie moŜesz modlić się o bogactwo 

lub inne ekskluzywne rzeczy dla siebie, jeŜeli chcesz być „uduchowiony". 

„Samolubstwo i egoizm" są piętnowane, a jednak potrzebujemy zdrowia i środków 

finansowych, Ŝeby lepiej pomagać innym. Aby „kochać naszego bliźniego jak siebie 

samego" najpierw musimy kochać samych siebie. Ideał Ŝycia według Huny, w którym 

nigdy nikomu nie szkodzimy, a jedynie pomagamy, zna tylko jedno ograniczenie dla 

naszych planów na przyszłość i próśb kierowanych przez nas w czasie modlitwy do 

WyŜszego Ja: nikt nie moŜe zostać skrzywdzony.

Huna jest prostym, praktycznym systemem wywodzącym się z ludu, który 

zupełnie naturalnie Ŝył według jej zasad. Nie chodzi tu o jakieś zupełne 

„uduchowienie" czy przesadny idealizm. Naszym ideałem jest prowadzenie 

szczęśliwego, zdrowego i produktywnego Ŝycia w tak naturalny sposób, aby stał się 

on naszym normalnym stanem. Nie jest to zwykłe Ŝycie, w którym liczymy na łut 

szczęścia i akceptujemy to, co nas'właśnie spotyka. Huna uczy, w jaki sposób 

moŜemy świadomie wziąć w ręce nasze Ŝycie i zrobić z nim to, co chcemy. Aby 

prowadzić normalne Ŝycie, musisz przyjąć, Ŝe jesteś zdrowy jak ryba. Za normalną 



rzecz powinieneś uwaŜać fakt, iŜ masz pod dostatkiem wszystkiego, czego tylko 

potrzebujesz w Ŝyciu. Wyobraź sobie, Ŝe w twoim Ŝyciu osobistym, w twoich 

układach i stosunkach z innymi ludźmi, jak równieŜ w Ŝyciu zawodowym osiągniesz 

tak duŜo, jak to tylko moŜliwe.

Aby osiągnąć ten cel, potrzebujesz harmonijnej i efektywnej współpracy 

wszystkich trzech Ja. JeŜeli tworzą one zespół, spełniają swoje zadania odpowiednio 

do indywidualnych talentów, wtedy twój „normalny stan" będzie stanem „bardzo 

wysokiej jakości Ŝycia".

Podczas pracy ze swoimi trzema Ja uzyskasz wiedzę, czego powinieneś 

oczekiwać na kaŜdym poziomie. Wiedza ta zapobiega powstawaniu i usuwa poczucie 

winy i bojaźni, które unieszczęśliwiają tak wiele osób. KaŜde z trzech Ja posiada inny 

stopień świadomości, wzrostu i rozwoju. To, co jest dobre dla niŜszego Ja, Ŝyjącego 

w fizycznym ciele, prawdopodobnie nie będzie dobre dla bardziej rozwiniętego 

średniego oraz mądrzejszego WyŜszego Ja. MoŜe zbyt pochopnie krytykujesz się, 

oczekując od „siebie" pewnych myśli i działań, nie będąc świadomym faktu, które Ja 

robi to, czego sobie nie Ŝyczysz. Pamięć jest naturalną funkcją niŜszego Ja, dzięki 

czemu i my posiadamy doskonałą pamięć. MoŜliwe, iŜ odstraszymy niŜsze Ja, jeŜeli 

będziemy je słownie krytykować; w przypadku gdy później wyczuje ono tę samą 

emocję moŜe się ukryć, jeśli będziemy ponownie prosić je o jakieś wspomnienie. 

Średnie Ja w ogóle nie posiada pamięci, i dlatego pod tym względem musi całkowicie 

zdać się na niŜsze Ja. Średnie Ja moŜe „wywołać" wspomnienie, jeŜeli go potrzebuje. 

Okazuje się, Ŝe zbeształeś niewłaściwą istotę! Widzisz więc, jak waŜne jest, aby 

niŜsze i średnie Ja współpracowały harmonijnie, abyś dzięki temu posiadał efektywną 

i sprawną pamięć.

Musisz zdecydować się, na jakim poziomie chcesz Ŝyć i na jakim poziomie 

mają funkcjonować poŜądane przez ciebie stany:

1. Musisz nauczyć niŜsze Ja, by nie krzywdziło innych. Oduczyć je na-

turalnych skłonności do ciągłego reagowania takimi negatywnymi emocjami jak: 

chciwość, strach, złość lub poczucie winy. NiŜsze Ja, które zwykle nie przysparza 

innym bólu umyślnie, robi to jednak, poniewaŜ chce zaspokoić własne Ŝyczenia i 

pragnienia, musi dopiero nauczyć się ideału niekrzywdzenia innych. Posiada ono 

równieŜ silne pozytywne emocje w rodzaju miłości, pragnień, tęsknot, radości i 

szczęścia. Musisz je pielęgnować, poniewaŜ mają one wielkie znaczenie dla dobra w 

twoim Ŝyciu.

2. Średnie Ja moŜe wyjść jeden krok poza regułę niekrzywdzenia i nauczyć się 

współŜycia z innymi w gotowości do pomocy i pracy z nimi.



Jest to zasada słuŜenia. Średnie Ja moŜe uŜyć swojej logiki i inteligencji, by 

stwierdzić, iŜ słuŜenie innym jest dobre i poŜądane. MoŜe i musi podejmować 

decyzje, i moŜe uŜywać swojej siły woli. A poniewaŜ ponosi pełną odpowiedzialność 

za Ŝycie, jedynie średnie Ja moŜe świadomie kontrolować je i kierować działaniami, 

w celu urzeczywistnienia poŜądanej przez ciebie przyszłości. JeŜeli zaniedba 

przejęcia kontroli lub podejmowania decyzji, popędzisz tu i tam jak statek bez 

sternika. Wtedy niŜsze Ja, które nie umie kierować ani decydować, moŜe określać 

kierunek - zmienia go niespodziewanie i często, podobnie jak zmieniają się emocje.

3. WyŜsze Ja jest juŜ tak dalece rozwinięte, Ŝe miłość jest dla niego czymś 

naturalnym, natomiast bezgraniczne słuŜenie innym istotom stało się regułąjego 

istnienia. Cokolwiek wyprosisz dla siebie lub innych, da ci z radością. WyŜsze Ja jest 

gotowe i zdolne do wspomoŜenia cię zawsze i we wszystkim. Musisz jedynie 

poprosić o to. A poniewaŜ wiemy o istnieniu wyŜszego poziomu egzystencji, który 

jest czymś naturalnym dla WyŜszego Ja, moŜemy przejąć coś z tego ideału dla 

niŜszego i średniego Ja. Nie egzystujemy tutaj po to, aby „być" WyŜszym Ja, jak 

słyszałem to od niektórych ludzi. WyŜsze Ja jest zawsze częścią nas. W doczesnym 

Ŝyciu nie dąŜymy do bycia tylko jednym z naszych trzech Ja. Bardzo waŜne jest, aby 

posiadać charakterystyczne cechy WyŜszego Ja. Osiągniesz to, jeśli włączysz je do 

kaŜdej dziedziny swojego codziennego Ŝycia. Nie tylko wysyłaj WyŜszemu Ja 

starannie zaprojektowane obrazy modlitwy, aby dzięki temu zostały wbudowane w 

twoje Ŝycie, lecz równieŜ ubiegaj się o jego wskazówki i kierownictwo, wtedy gdy 

podejmujesz decyzje odnośnie całej twojej przyszłości.

Musisz rozpoznać naturalny sposób Ŝycia kaŜdego z trzech Ja i spróbować Ŝyć 

w zgodzie z regułami, które mają znaczenie dla kaŜdego poziomu. Dlatego teŜ nie 

dziw się, Ŝe niŜsze i średnie Ja wyznają inne ideały. Wiedza ta dostarcza waŜnego 

narzędzia do doskonalenia się na wszystkich poziomach i do urzeczywistnienia 

najwaŜniejszego przykazania, by nigdy nie krzywdzić, zawsze pomagać.

Do prowadzenia „normalnego" Ŝycia potrzebujesz i pragniesz wielu rzeczy. 

Modlenie się do wyŜszej inteligencji jest „praktyczne", poniewaŜ potrzebujesz 

pomocy, by zaspokoić potrzeby swoje, swojej rodziny i przyjaciół, a nawet całego 

świata.

W świetle tego, co zostało wyŜej przedstawione, moŜesz spokojnie i bez 

Ŝadnych wątpliwości prosić o wszystko, co jest normalne i dobre dla ciebie i 

otaczających cię ludzi. Nie powinieneś prosić o rzeczy, które nie są w zgodzie z 

Ŝyciowymi regułami trzech Ja oraz ich poziomem Ŝycia i wzrostu. Byłoby to 

uchybienie regule niekrzywdzenia, współpracy w rodzinie i Ŝyciu wśród ludzi czy teŜ 



miłości i gotowości słuŜenia innym. Musimy prowadzić sprawiedliwe Ŝycie w taki 

sposób, w jaki rozumiemy sprawiedliwość na poziomie średniego Ja, a nie tak jak 

wyobraŜa to sobie niŜsze Ja. WyŜsze Ja jest ideałem, do którego powinniśmy dąŜyć, 

aby prowadzić lepsze Ŝycie na Ziemi i doprowadzić do duchowego rozwoju. Nie 

powinniśmy unikać zadawania sobie pytania, gdzie leŜy stosowne i właściwe miejsce 

dla naszego niŜszego i średniego Ja. DąŜymy do tego, aby kaŜde Ja osiągnęło to, co 

jest dla niego najlepsze.

Naszym celem na ziemi jest bycie kompletną trójcą, w której trzy Ja 

współpracują w jedności, celem prowadzenia owocnego, pełnego i szczęśliwego 

Ŝycia. Huna ofiarowuje pomoc w rozwiązywaniu pojedynczych, szczególnych 

sytuacji, lecz jeszcze waŜniejsza jest pomoc, którą daje, abyśmy mogli, jako 

pojedyncza, osoba rozwinąć wszystkie swoje moŜliwości.

JeŜeli decydujesz, co powinno zostać wbudowane w twoją przyszłość, musisz 

zawsze pamiętać o tym, by, poprzez zachodzące w przyszłości zdarzenia, które inni 

muszą z tobą dzielić, nikomu nie narzucać swojej woli. Jak się zdaje, kahuni za 

najwaŜniejszą rzecz uwaŜali to, aby kaŜdy zajmował się i troszczył o własne sprawy. 

WyŜsze Ja na zywali aumakua, tzn. „wybitnie godny zaufania, rodzicielski duch Ja". 

MoŜesz być pewny, Ŝe WyŜsze Ja nie pozbawi średniego wolnej woli oraz Ŝe gotowe 

jest udzielić pomocy, o którą się modlisz. Średnie Ja moŜe podjąć bardzo inteligentne, 

logiczne i racjonalne decyzje, które są dla ciebie złe! Uczymy się, popełniając błędy. 

Gdyby WyŜsze Ja automatycznie zapobiegało kaŜdej błędnej decyzji średniego lub 

kaŜdemu szkodliwemu Ŝyczeniu niŜszego Ja, wtedy nie byłoby Ŝadnego postępu. 

Uczymy się jednak nie tylko na podstawie własnych błędów czy bolesnych 

doświadczeń. Doświadczenia takie nie są takŜe zsyłane przez WyŜsze Ja, są one 

naturalnymi zdarzeniami w ziemskim Ŝyciu. Wiele z nich moŜemy kontrolować, 

jednak niektóre przychodzą do nas bez ostrzeŜenia. Jesteśmy tutaj po to, aby uczyć się 

na podstawie przyjemnych, jak równieŜ niepoŜądanych doświadczeń, sukcesów i nie-

powodzeń. JeŜeli prosimy WyŜsze Ja o pomoc, wtedy bierze ono udział w naszych 

ziemskich sprawach. Dzięki temu moŜemy rozwijać się na wszystkich poziomach.

JeŜeli postępowanie jakiegoś innego człowieka niekorzystnie oddziaływuje na 

twoje Ŝycie, wtedy moŜesz prosić o polepszenie wzajemnych stosunków. MoŜesz 

prosić takŜe o to, aby inni otrzymali przewodnictwo i wsparcie, celem zdobycia 

lepszych warunków i moŜliwości, w szczególności, gdy jesteś gotowy pomóc, 

najlepiej jak potrafisz, bez chęci narzucania innym ludziom swojej woli.

Grupy i rodziny znajdują się dodatkowo w korzystniejszym połoŜeniu, 

poniewaŜ WyŜsze Ja członków grupy łączą się, aby współpracować dla wspólnego 



dobra. Wszystkie zebrane razem WyŜsze Ja nazywane są poe aumakua, tzn. „Wielkie 

Stowarzyszenie wszystkich WyŜszych Ja". JeŜeli chcesz zaofiarować komuś pomoc, 

moŜesz równieŜ poprosić swoje WyŜsze Ja, aby pomogło mu w spełnieniu się jego 

Ŝyczenia. Rodzice mogą prosić o pomoc za pośrednictwem WyŜszych Ja swoich i 

członków rodziny. Wspólna praca pomnaŜa siłę, która zostaje wniesiona, aby 

rozwiązać problemy lub osiągnąć cele całej grupy.

JeŜeli prosisz o coś, co krzywdzi inną istotę, uniemoŜliwiasz w ten sposób 

pomoc ze strony jej WyŜszego Ja. WyŜsze Ja czuwa nad nami, jednak nie działa 

aktywnie przeciwko komukolwiek. MoŜemy otrzymać współpracę WyŜszego Ja 

innego człowieka w sprawach, które przynoszą korzyść nam i danej osobie. Natomiast 

jeŜeli będą one szkodziły jej - nie otrzymamy pomocy.

JeŜeli zadecydujesz, co powinno być wbudowane w twoją przyszłość, 

zaczniesz w ten sposób prosić WyŜsze Ja o wskazówki, kierownictwo i branie udziału 

w twoim Ŝyciu. MoŜe w czasie studiowania Huny stwierdzisz, iŜ nie mając 

określonych celów na najbliŜszą przyszłość, brałeś wszystko tak, jak pojawiało się w 

Ŝyciu. Albo teŜ moŜe przeszedłeś od jednego systemu lub nauki do innych, osiągając 

nawet przy tym okazyjnie sukcesy, jednak w pełni nie zastosowałeś Ŝadnego z nich. 

MoŜliwe, Ŝe plany na późniejsze lata nie dorosły do rangi spraw wymagających 

rozstrzygnięcia lub rozmyły się i często były zmieniane, poniewaŜ sądziłeś, Ŝe nie 

odniosą większego sukcesu.

Wyobraź sobie, jaki będziesz za dziesięć lub dwadzieścia lat. MoŜe będzie to 

trudne, jednak obowiązkiem twojego średniego Ja jest zdecydowanie się na określoną 

przyszłość i pracowanie na rzecz jej urzeczywistnienia. Skłonność do wpędzania się w

bezcelowe Ŝycie z dnia na dzień lub nieprzejmowanie się za bardzo tym, co jest do 

zrobienia, moŜe być większa, niŜ się spodziewasz. Stare nawyki i przyzwyczajenia 

muszą być rozpoznane i świadomie zmienione. Niektóre osoby piszą do mnie: „Tak 

łatwo jest wpaść ponownie w bezcelowy, stary sposób Ŝycia, nawet jeŜeli zna się 

lepszy". Jeśli tak się stanie, znaczy to, iŜ nie dość zdecydowanie uczyniłeś nowe 

przyzwycza-jenia naturalną częścią składową swojego Ŝycia.

Mogło się teŜ zdarzyć, Ŝe konieczność podjęcia zmian w twoim Ŝyciu była na 

tyle duŜa, iŜ ciągle pracowałeś nad tym. Jednak nawet wtedy, gdy w danym momencie 

wszystko ci się układa dostatecznie dobrze, mógłbyś osiągnąć jeszcze więcej, gdybyś 

zaplanował ciągłe polepszanie się danych stanów w przyszłości. A poniewaŜ 

posiadasz wolną wolę, twoja przyszłość zostanie prawie automatycznie z góry 

uformowana na podstawie myśli, planów, nadziei i bojaźni, twoich a takŜe twoich 

przyjaciół i członków rodziny. JeŜeli świadomie nie podejmujesz decyzji, wtedy 



decydujesz bezmyślnie, bez rozsądku czy inteligencji. Przez brak umiejętności 

rozstrzygania, nie sprawdzone myśli połączą się z emocjami i Ŝyczeniami planu Ŝycia! 

Nasz świat, Ŝycie i przyszłość zaleŜą od planów średniego i Ŝyczeń niŜszego Ja. Plany 

te i Ŝyczenia, włącznie z naszymi obawami, stają się formami myślowymi 

zbudowanymi z substancji ciała cieniowego, których WyŜsze Ja automatycznie uŜywa 

do kształtowania przyszłości. Bezład i przeciwstawne informacje docierające do 

WyŜszego Ja sprawiają, iŜ rezultaty są równieŜ chybione i nieproduktywne. Huna 

mówi o formach myślowych jako o „nasionach", które przejmuje WyŜsze Ja, 

pracujące na najbliŜszym wyŜszym poziomie świadomości, i rozwija je w przyszłe 

zdarzenia i warunki w naszym Ŝyciu.

„Kahuni za bardzo waŜne uwaŜali, aby kaŜdy moŜliwie często znalazł sobie 

czas na zastanowienie się nad swoim Ŝyciem i dokładnie określił, co chce robić lub 

teŜ co powinno się zdarzyć, poniewaŜ on tak chce. Przeciętny człowiek za bardzo 

skłonny jest do pozostawiania steru niŜszemu Ja. Jest to niebezpieczne, poniewaŜ 

niŜsze Ja Ŝyje w świecie, w którym zdarzenia zachodzą nielogicznie i jakby 

przypadkowo. Zadaniem i obowiązkiem średniego Ja jako przewodnika niŜszego jest 

uŜywanie swojego indukcyjnego rozsądku i woli, celem stworzenia planów 

dotyczących zadań w Ŝyciu oraz zwaŜania na to, aby podjęte zostały odpowiednie 

wysiłki, by pracować według tych planów.

Przeciętny człowiek, szczególnie ten obdarzony emocjami (co wskazuje na to, 

iŜ w jego przypadku niŜsze Ja ma za duŜo do powiedzenia), zbyt często zmienia 

swoje poglądy i Ŝyczenia. Wynikiem tego jest powstawanie sprzecznych form 

myślowych dotyczących planów, Ŝyczeń i obaw, z których WyŜsze Ja, zmuszone 

koniecznością, stwarza niezadowalającą nas i nieokreśloną mieszankę przyszłych 

zdarzeń."

Spójrz wstecz na swoje Ŝycie i sprawdź, jak często duŜo lepiej byłoby, gdybyś 

starannie planując, pracował w jednym kierunku, zamiast dopuścić do tego, aby 

przejściowe wpływy popychały cię tu i tam. Podczas planowania przyszłości, spróbuj 

wyciągnąć korzyści z przeŜytych doświadczeń.

Na tym polega jedna z największych „tajemnic", o których się dowiesz: JeŜeli 

twoje modlitwy zawierają prośbę o pomoc dla innych, wtedy otrzymasz szybsze i 

korzystniejsze odpowiedzi. W świętych miejscach w okolicy Lourdes i innych 

miejscach pielgrzymek zawsze najczęściej i w najcudowniejszy sposób uzdrawiani są 

ci, którzy przybyli tam, aby modlić się więcej dla innych niŜ dla samych siebie. Pozo-

staw swoją zwyczajną, utorowaną drogę, aby w jakikolwiek sposób pomóc tym, 

których nikt nie lubi, którzy są całkowicie niegodni, jak równieŜ tym, których lubisz i 



którzy zasłuŜyli sobie na to. Doświadczysz wtedy wdzięczności WyŜszych Ja, które 

nieskończenie martwią się o tych ludzi, jednak nie mogą im pomóc, jeŜeli nie są 

wprost o to proszone. Gdy nawiąŜesz kontakt z takimi np. dziesięcioma WyŜszymi Ja, 

wtedy otrzymasz ochronę i pomoc. Bądź gotowy zrobić, co moŜesz, aby pomóc 

światu, a otrzymasz posłuch „Wielkiego Stowarzyszenia WyŜszych Ja". Lecz musisz 

być bardzo szczery i prawy. Nie powinieneś lekkomyślnie podejmować się słuŜenia, 

natomiast słowa nie poparte czynami często nic nie znaczą.

UŜyj zdrowego ludzkiego rozsądku. Rozsądnym jest (tak ocenia to średnie Ja), 

abyś do obrazu modlitwy przedstawiającego twoje Ŝycie przyjął równieŜ wielki obraz 

pokoju i polepszenia sytuacji na świecie, w którym ty, twój dom, rodzina i przyjaciele, 

Ŝyjąc w szczęściu, tworzą centrum. MoŜna wspaniale medytować nad tym za pomocą 

pięknej modlitwy „Wielka Inwokacja/Wielka światowa modlitwa pokoju". Tysiące 

ludzi uŜyło jej z nadzieją na doprowadzenie do polepszenia warunków na całym 

świecie. WyraŜa ona równieŜ wyobraŜenie Huny o świetle będącym w tej nauce 

symbolem WyŜszego Ja. Tłumaczenie z „Lucis Trust" (Nowy Jork) brzmi:

WIELKA INWOKACJA

Wielka światowa modlitwa pokoju

Niech ze źródła światła istniejącego w boskim myśleniu 

spływa strumieniami światło do ludzkiego myślenia.

Niechaj stanie się światło na Ziemi!

Niech ze źródła miłości w sercu Boga spływa miłość do wszystkich ludzkich serc.

Niechaj Chrystus ponownie przyjdzie na Ziemię!

Niech z centrum, które zna wolę Boga, 

skierowana będzie natchniona planami moc małej ludzkiej woli ku celowi 

ostatecznemu,

 któremu słuŜą wtajemniczeni mistrzowie!

Niechaj za pośrednictwem centrum, które nazywamy człowieczeństwem i ludzkością 

rozwinie i przejawi się plan miłości oraz światła i zamknie bramę zła!

Niech światło, miłość i moc przywrócą ten plan na Ziemi!

MoŜesz być pewny, Ŝe WyŜsze Ja dobrze nauczyło się lekcji integracji i 

współpracy oraz iŜ na swoim poziomie połączone jest ze wszystkimi innymi 

WyŜszymi Ja, nawet jeŜeli pozostaje integralną częścią człowieka składającego się z 

trzech Ja. Całe dobro, które powinniśmy czynić w naszym Ŝyciu. WyŜsze Ja nauczyły 

się juŜ robić. WyŜsze Ja jest niewyczerpanym źródłem pomocy, wskazówek, pouczeń 

i kierownictwa, jeŜeli tylko prosisz o to.



Zdecydowanie się na określoną nową przyszłość jest bardzo powaŜną sprawą, 

lecz wygląda to zupełnie tak, jakbyśmy szli kupić nowy garnitur lub sukienkę. Gdy 

stwierdzisz, patrząc na swoich przyjaciół lub osoby, które uchodzą za dobrze ubrane, 

jak wygląda aktualna moda, spróbuj wyobrazić sobie, Ŝe jesteś tak samo ubrany. 

Bierzesz ubranie za ubraniem i wyobraŜasz sobie siebie w kaŜdym z nich do 

momentu, w którym podoba ci się to, co widzisz. Przykład ten moŜe wydać się 

śmieszny, jednak jest to właściwy sposób na znalezienie przyszłości pasującej do 

ciebie. Wyobraź sobie jakąś przyszłość i przypasuj ją do siebie. Przyjrzyj się sobie w 

myślach, tak jakbyś patrzył w lustro, i zwróć uwagę ^na skutek. Nie zapominaj przy 

tym spojrzeć na siebie równieŜ w emocjonalnym zwierciadle niŜszego Ja. Jest to 

bardzo waŜne. Noś to ubranie przez jakiś czas. Stań się tym, kogo sobie wyobraziłeś, i 

utrzymuj powyŜsze wyobraŜenie dostatecznie długo, aby stwierdzić, czy podobasz się 

sobie w tym nowym „ubraniu". Ustal, czy dobrze czujesz się w nim przez dłuŜszy 

czas i czy jesteś zadowolony.

Przyjmijmy na przykład, Ŝe chcesz być wielkim artystą, pisarzem lub 

nauczycielem. Wyobraź sobie, Ŝe jesteś jednym z nich, następnie przejdź przez 

szczytowy punkt ekscytującego triumfalnego zwycięstwa i stwierdź czy wystarczy 

sam fakt, iŜ odnosisz sukces w wybranym kierunku, aby dzięki temu wysiłek się 

opłacił. Pomyśl teraz jeszcze o kilku mniej przyjemnych elementach takiej kariery - o 

długich przygotowaniach, godzinach i dniach czasami męczącej pracy zanim 

doświadczysz przyjemności powszechnego uznania w galerii, przy sprzedaŜy swoich 

prac, ewentualnie po opublikowaniu ksiąŜki. Albo wyobraź sobie, iŜ jesteś pod 

wielkim wraŜeniem wspaniałej moŜliwości bycia lekarzem lub uzdrawiaczem. JeŜeli 

chciałbyś nim być, wyobraź sobie, Ŝe stałeś się jednym z nich. Przyjrzyj się sobie 

oczami wyobraźni i obejrzyj swój pokój przyjęć lub stwierdź, iŜ go nie posiadasz. 

Zobacz poczekalnię codziennie napełnioną pacjentami i wyobraź sobie, Ŝe co noc 

odbierasz telefony z wołaniem o pomoc. Stwierdź, czy ta słuŜba czyni z ciebie 

najszczęśliwszego człowieka na świecie i czy doprowadzi do rozwinięcia twoich 

moŜliwości.

Na świecie jest miejsce dla kaŜdego sposobu Ŝycia. Bądź praktyczny, jednak 

postępuj zgodnie ze swoimi marzeniami. Przede wszystkim bądź szczery wobec 

siebie samego. Jeśli stwierdzisz, iŜ nie czujesz się dobrze w aksamitnym ubraniu ze 

złotymi galonami lub w lekarskim fartuchu, wtedy odłóŜ je na bok. Sam dokonaj 

wyboru. Przeznacz na to potrzebny ci czas. JeŜeli chcesz, zrób notatki i zmieniaj je 

tak długo, aŜ twoja „błękitna kopia" będzie dokładnie taka, jak sobie tego Ŝyczysz. Je-

Ŝeli na początku nie moŜesz zdecydować się co do zbyt wielu punktów, wtedy 



podejmij decyzje tylko odnośnie kilku, a następnie dołącz do nich inne, wtedy gdy 

posuniesz się do przodu w swoim projekcie. JeŜeli pracowałeś nad jakimś planem, 

który jest juŜ precyzyjny i wyraźny, ale jednak niewłaściwy i niezbyt trafny, wtedy nie 

bój się zacząć od początku. Bądź jednak przygotowany na konieczność zburzenia 

pewnych juŜ utworzonych struktur, jeŜeli zaczniesz dokonywać zmian w swojej 

„błękitnej kopii". Nie powinieneś błędnie rozumieć nieoczekiwanych trudności, które 

mogą wystąpić po tym, gdy wyraźnie i jasno zdecydowałeś się na stworzenie 

pozytywnych planów odnośnie twojego Ŝycia. Nie przypisuj winy nowemu 

wyszukanemu przez ciebie systemowi. Najprawdopodobniej chodzi tutaj o usunięcie 

gruzów powstałych ze zburzenia dawnych struktur, aby dzięki temu znalazło się 

miejsce na te, które budujesz. 

MoŜe będziesz mógł porozmawiać o tej sprawie z miłym, pełnym zrozumienia, 

wiernym i szczerym przyjacielem. Bądź jednak bardzo ostroŜny. JeŜeli będziesz bez 

zastanowienia rozmawiać o tym ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi, w 

szczególności jeŜeli nie są oni tak dobrze obeznani z Huną jak ty, moŜe zdarzyć się, iŜ 

ludzie ci wzniosą dookoła ciebie taki mur wątpliwości, pytań, zamętu i zamieszania, 

Ŝe nie będziesz w stanie podjąć decyzji. Zamiast zdecydować się na nowe plany na 

przyszłość, mógłbyś ulec pokusie całkowitego zaprzestania działania.

I jeszcze jedno ostrzeŜenie pochodzące z długoletnich doświadczeń uczniów 

Huny: jeŜeli masz problem, który musi zostać usunięty natychmiast, bezzwłocznie 

spróbuj usunąć go w inny sposób niŜ z pomocą Huny. Pracę nad Huną zastrzeŜ lepiej 

dla spraw, na przygotowanie których moŜesz przeznaczyć więcej czasu. Często nie 

moŜna w bardzo krótkim czasie całkowicie zburzyć i zastąpić inną sytuacji, którą juŜ 

od dawna wbudowałeś w swoją przyszłość, szczególnie wtedy, gdy jeszcze nie 

nauczyłeś się efektywnego korzystania z technik Huny. W przypadku takich 

problemów, nie licz na szybkie „cuda". Istnieje bowiem niebezpieczeństwo dojścia do 

błędnych wniosków. To, na co się przygotujesz, jest trybem Ŝycia, który stanie się 

przyzwyczajeniem i w którym będziesz robił to wszystko, co odpowiada twojej 

naturze. Musisz jednak spróbować wielu rzeczy.

Rezultaty zaleŜą od ciebie i twojej zdolności, wytrwałości w ćwiczeniach i 

samodoskonaleniu. Pomocne są w tym rozmowy z innymi uczniami i praktykantami 

Huny, jednak nie zawsze moŜna ich znaleźć.

Ćwiczenie

JeŜeli przyzwyczaiłeś się juŜ do planowania swojego Ŝycia, gruntownego 

oceniania doświadczeń i takiego zmieniania planów na przyszłość, aby pasowały one 



do wybranego przez ciebie modelu, wtedy dzięki Hu-nie otrzymasz skuteczną metodę 

podwyŜszania swojej efektywności. MoŜe stwierdzisz, Ŝe podstawowe zasady Huny 

przypominają twój obecny tryb Ŝycia. W takim przypadku nauka Huny wyjaśni ci te 

zasady i techniki oraz moŜe przekaŜe nowe, które pomogą w podniesieniu poziomu 

twojego „normalnego Ŝycia". Natomiast jeśli do tej pory Ŝyłeś z dnia na dzień, robiłeś 

mało planów i przypadkowi pozostawiałeś kierunek swojego Ŝycia lub wszystkie 

zachodzące w nim zdarzenia, to teraz dzięki Hunie moŜesz świadomie kontrolować 

Ŝycie i los. Wymaga to jednak ćwiczenia, do chwili gdy Huna stanie się twoją 

codzienną praktyką.

Średnie Ja

1. Do niniejszego ćwiczenia wybierz cel, który od dawna chciałeś osiągnąć. 

Bądź tak dokładny, jak to jest moŜliwe. Wyjdź od myśli typu „Zawsze chciałem 

pojechać na Hawaje" lub „Właściwie zawsze chciałem być artystą?”.

2. Pamiętaj zawsze o tym, Ŝeby sprawdzić dany cel, aby ostatecznie stwierdzić, 

czy chcesz zdecydować się na pracę, celem osiągnięcia go. Następnie spójrz na dany 

cel z punktu widzenia kaŜdego z trzech Ja.

3. UŜyj rozsądku, logiki i inteligentnego myślenia, aby stwierdzić, czy dany cel 

coś ci da. RozwaŜ jego wady i zalety, jak równieŜ stronę praktyczną.

4. Wyobraź sobie teraz, Ŝe robisz to, co prowadzi do tego celu. Wyobraź sobie, 

Ŝe robisz to ty i inni związani z tym celem. Budujecie duchowy obraz tego, co 

mogłoby zaistnieć, gdy cel zostanie juŜ osiągnięty. Średnie Ja wie, Ŝe dany cel 

osiągnąłeś jednak tylko na poziomie duchowym.

NiŜsze Ja

5. Gdy wyobrazisz sobie, iŜ dany cel jest juŜ osiągnięty, wtedy pobudzisz 

niŜsze Ja, co doprowadzi do wzmocnienia pielęgnowanego juŜ od dawna Ŝyczenia. 

UŜyj fantazji, celem realnego ukształtowania emocji. Średnie Ja będzie sprawowało 

kontrolę nad tym, abyś wiedział, iŜ jest to tylko marzenie lub sen na jawie. Uczyń 

swój cel jeszcze bardziej realnym za pomocą wszystkich moŜliwych emocji i wraŜeń 

zmysłowych. Pomyśl o doświadczeniach, do których doprowadziłeś na swoje Ŝycze-

nie. PrzeŜyj jeszcze raz te emocje.

Średnie Ja

6. Obserwuj emocjonalne reakcje na wszystkie elementy obrazu, który sobie 

stworzyłeś. Sprawdź, czy wszystkie one są pozytywne, czy za ich pośrednictwem 

czujesz się szczęśliwy i czy jesteś pobudzony. Zwróć uwagę na to, czy niŜsze Ja nie 

ociąga się z okazywaniem radości na myśl o stworzonym obrazie. Czy nie ma ono 



najmniejszego poczucia winy, czy nie boi się lub teŜ nie uwaŜa, Ŝe nie zasłuŜyło na 

upragnioną rzecz.

7. Zanotuj wszystkie elementy obrazu, które wywołały pozytywne, albo 

negatywne reakcje, abyś w ten sposób mógł je ocenić w czasie podejmowania 

ostatecznej decyzji.

8. Poproś WyŜsze Ja o wskazówki przy podejmowaniu decyzji odnośnie celu. 

Zawsze gotowe jest ono ci pomagać w osiągnięciu wszystkiego, czego potrzebujesz, 

jednakŜe średnie Ja zobowiązane jest do poproszenia o to.

9. Pozostań spokojny i pozwól, aby dotarły do ciebie wraŜenia pochodzące od 

WyŜszego Ja. Wyjdź z załoŜenia, iŜ wskazówki dotrą do ciebie w postaci prostych 

Ŝyciowych zdarzeń. JeŜeli oczekujesz przewodnictwa WyŜszego Ja - rozpoznasz je.

WyŜsze Ja

10. Wskazówka przyjdzie od WyŜszego Ja spokojnie i subtelnie jako myśl, 

wraŜenie lub proste zajście.

Średnie Ja

11. Oceń powyŜsze doświadczenia i zadecyduj, czy będziesz pracował nad 

postawionym celem. MoŜliwe, iŜ potrzebne będą zmiany albo teŜ będziesz musiał 

wybrać zupełnie inny cel. Nie trać jednak drogocennego czasu i energii, aby 

zastanawiać się nad celem, który ci się nie podoba. JeŜeli sądzisz, Ŝe jest to dobry cel, 

moŜesz podjąć kroki w celu jego osiągnięcia. Wszystko zaczyna się od tego, Ŝe 

wyobrazisz go sobie. Po podjęciu decyzji, przejdź do przeprowadzenia modlitwy 

Huny. 



Rozdział 8

NASZKICOWAĆ OBRAZ MODLITWY

Droga jest bardzo starym symbolem. W przypadku fiksacji niŜszego Ja, kahuni 

mówili o „zablokowaniu drogi" lub o „wyniszczających towarzyszach". Fiksacje 

(utrwalenia) mogły powodować choroby lub, co wydawało się kahunom jeszcze 

waŜniejsze, „blokowały drogę" - sznur aka, przez który przesyłana jest mana oraz 

formy myślowe modlitwy. „Droga" po hawajsku brzmi a-la, co oznacza „do światła". 

WyŜsze Ja symbolizowane jest jako „światło", natomiast łącząca nić opisana jest 

słowem „droga". W postępowaniu związanym z modlitwą naleŜy najpierw cofnąć 

wszystkie zmartwienia, obrazy i niesprawiedliwości, o których się wie. Celem 

„oczyszczenia i wyprostowania" symbolicznej „ścieŜki" będącej połączeniem z 

WyŜszym Ja, zwróć się do niŜszego Ja, aby usunąć jego kompleksy i poczucie winy; 

ma to znaczenie wtedy, gdy dotknięte jest średnie Ja (a nie niŜsze). Fiksacje są 

„kamieniami na drodze", natomiast usuwanie ich nazywane jest ka-la („przywrócenie 

światła") lub uwolnieniem drogi. Zwróć uwagę, Ŝe obydwa słowa posiadają ten sam 

rdzeń la („światło").

Decydujące dla działania związanego z modlitwą jest to, aby gruntownie 

zaplanowany obraz formy myślowej dokładnie pasował do tego, do czego dąŜysz. 

Idea ta zawiera jedyny w swoim rodzaju sposób uŜycia powyŜszego obrazu przez 

Hunę, aby doprowadzić do jego urzeczywistnienia na fizycznym poziomie. Wygląda 

to jak plan, którego uŜywa budowniczy. Wraz z naszkicowaniem formy myślowej 

poŜądanego przyszłościowego planu czy celu, WyŜsze Ja wbudowuje tę strukturę w 

naszą Ŝyciową substancję. JeŜeli WyŜsze Ja otrzyma tylko zniekształcone obrazy, 

które działają jak migawka pozbawionej ostrości kamery filmowej, wtedy wynik 

będzie zatarty i niejasny. W przypadku gdy dołączy się jeszcze do tego zwątpienie i 

strach, a detale ciągle będą zmieniane, wtedy na poziomie WyŜszego Ja nie zostanie 

zarejestrowany ostateczny plan dotyczący przyszłości. A poniewaŜ średnie Ja posiada 

wolną wolę, WyŜsze Ja próbuje doprowadzić do urzeczywistnienia się kaŜdego 

obrazu i kaŜdej poprawki. W ten sposób wynik jest teŜ bezładny. Niekiedy w 

przyszłości materializuje się to, czego oczekiwaliśmy, natomiast czasem nie. ZaleŜy 

to od naszego planu lub od jego braku.

Pierwszy krok to konieczność szczegółowego, dokładnego i precyzyjnego 

opisania słowami tego, nad czym będziesz pracował. Musisz ostatecznie i 

definitywnie zdecydować się, czego sobie Ŝyczysz, a następnie dokładnie i 



szczegółowo dokonać przeglądu wszystkich elementów, jeŜeli chcesz oczyścić i 

wyjaśnić kaŜdy detal planu. Musisz postawić się w sytuacji, nad którą pracujesz, i 

sprawdzić, jak działa ona na ciebie i kaŜdego, kogo dotyczy. JeŜeli biorą w niej udział 

równieŜ inni, oznacza to, iŜ musisz wziąć pod uwagę o wiele więcej rzeczy. Wolność 

nie oznacza nigdy naruszania i wkraczania w prawa innych. Rozwiązanie problemu 

lub spełnienie Ŝyczenia dotyczącego tylko ciebie jest duŜo łatwiejsze, aniŜeli 

opracowanie szczegółów Ŝyczenia, w którym bierze udział więcej osób. JeŜeli Ŝyjesz 

samotnie i chcesz przeprowadzić się do większego, bardziej luksusowego mieszkania 

lub domu albo kupić sobie sportowy samochód, wtedy przede wszystkim ty sam 

musisz dokonać koniecznych przygotowań do wpłacenia zaliczki i spłacania rat. 

JeŜeli jednak masz rodzinę, wtedy dana sprawa dotyczy większej ilości osób, i naleŜy 

uwzględnić równieŜ ich dobro. Musisz zadać sobie pytanie, jak wygląda sąsiedztwo, 

moŜliwości zabawy dla dzieci, droga do szkoły, sklepy z artykułami Ŝywnościowymi 

oraz inne normalne rzeczy, których wymaga Ŝycie rodzinne. JeŜeli masz rodzinę, 

będziesz raczej musiał kupić sobie samochód kombi, a nie sportowy. A jak wygląda 

sytuacja w przypadku, gdy będziesz chciał awansować w swoim miejscu pracy? Jak 

odbije się to na osobie, która aktualnie piastuje to stanowisko? Czy będzie mogła być 

przeniesiona na miejsce, które bardziej by jej odpowiadało? Albo moŜe dostałbyś się 

na jej stanowisko, gdybyś pozbawił ją tego miejsca pracy! Sprzeciwia się to regule 

„Nigdy nie krzywdzić". Przenieś się jak najdokładniej w dany obraz i przyjrzyj nowej 

sytuacji tak gruntownie, jak to tylko moŜliwe. Opisz ją słowami, a następnie spróbuj 

ująć ten opis w moŜliwie najkrótszy sposób tak, aby przypominał całkowity, pełny 

obraz. Przechodzimy teraz do drugiego kroku, który w zasadzie jest częścią 

pierwszego. Podczas wypracowywania opisu, nakreśl w duchu obraz poŜądanej przez 

ciebie sytuacji. Wizualny szkic moŜe równieŜ być poprzedzony przez słowny opis, 

byłby to „rysunek roboczy". Następnie przychodzi kolej na „błękitną kopię" (plan). 

MoŜe być ona, jako obraz formy myślowej, naładowana maną i przesłana WyŜszemu 

Ja. Jeśli obraz ten naładowany jest dostateczną ilością many, daje wtedy WyŜszemu Ja 

moŜliwość zrobienia z niego rzeczywistości. Często nazywa się to uzmysławianiem 

lub wizualizowaniem i jest „myśleniem obrazami i słowami". Myślenie obrazowe jest 

czymś naturalnym u dzieci, natomiast przetwarzania go na słowa trzeba się dopiero 

nauczyć. Dziwnym sposobem nauczono nas w moŜliwie jak najmniejszym stopniu 

myślenia obrazami, poniewaŜ punkt cięŜkości w naszym systemie wychowania 

kładziony jest na słowa. Jednak oba te elementy są waŜne. Słowa słuŜą jako fizyczne 

bodźce, w celu wpojenia niŜszemu Ja obrazu, poniewaŜ myśli ono obrazami, pomagaj 

ą nam równieŜ opisać to, czego chcemy dokonać, oraz stwierdzić, czy mamy 



problemy podczas przygotowywania modlitwy.

WaŜnym załoŜeniem dla efektywnego przeprowadzenia modlitwy jest 

dokładny obraz, pasujący do starannie wypracowanego w słowach opisu. Podczas 

budowy domu, przez opisanie słowami róŜnych punktów, informujesz architekta o 

tym, co Ŝyczyłbyś sobie widzieć w nowej strukturze. Dany projekt architektoniczny 

posiada moŜe kilka elementów, które chcesz mieć, jednak inne części domu 

wyobraŜasz sobie zupełnie inaczej. MoŜe inny projekt ze zbioru szablonów architekta 

opisuje w przybliŜeniu, jak powinien twoim zdaniem wyglądać pewien pokój, jednak 

później moŜesz opisać słowami, w jaki sposób go zmienić. W końcu architekt, na 

podstawie projektu wzorcowego i twojego słownego opisu, tworzy „szkic roboczy". 

Następnie musisz go jeszcze szczegółowo przejrzeć i zorientować się przy tym, które 

elementy nie odpowiadają jeszcze dokładnie temu, co chciałbyś znaleźć w domu. 

Wreszcie wszystkie decyzje są podjęte i plan budowy zostaje naszkicowany według 

twoich instrukcji. Wtedy i tylko wtedy moŜna dać budowniczym plany do ręki.

Tak samo ma się rzecz z twoimi obrazami uŜywanymi w modlitwie. 

Konieczne jest gruntowne przygotowanie, trzeba wygładzić kaŜdy detal, a następnie 

przesłać WyŜszemu Ja, aby moŜna było zacząć budowę. Jest to owa wielka róŜnica 

między metodą modlitwy Huny a innymi rodzajami „modlitw". Wymaga ona czasu i 

pracy, jest modlitwą działania, zupełnie inną niŜ „daremne powtarzanie poganina". 

Właściwie jest ona czymś więcej niŜ „usilną modlitwą sprawiedliwego" (tzn. potęŜną, 

przynoszącą rezultaty modlitwą człowieka, który dobrze, poprawnie i właściwie się 

modli). Jednym ludziom przychodzi to łatwo, inni maj ą duŜe trudności. śywa 

wyobraźnia moŜe być bardzo uŜyteczna w procesie uzmysławiania. Musisz widzieć 

się w poŜądanej przez siebie sytuacji. Wspomnienia rzeczy lub zdarzeń zawierają ich 

fenotyp, smak, zapach, uczucie, temperaturę oraz miejsce w czasie i przestrzeni, jak 

równieŜ racjonalne odniesienie do wszystkich zdarzeń powiązanych z nimi. Dlatego 

teŜ dobry duchowy obraz przyszłego stanu powinien posiadać te wszystkie aspekty. 

Pozwól, aby wszystkie twoje zmysły współpracowały przy tworzeniu w wyobraźni 

obrazu: Jak będziesz się czuł, gdy będziesz miał nowy dom lub samochód? 

Powinieneś odczuć wzniosłe wraŜenie nowej siły, gdy w twojej wyobraźni powstaje 

obraz poŜądanego stanu, np. jesteś zdrowy i pełen energii; otrzymałeś nową pracę lub 

teŜ czegoś potrzebujesz, lub chcesz. JeŜeli nie przychodzi ci to łatwo, moŜesz tę 

biegłość rozwinąć za pośrednictwem poniŜszego ćwiczenia.

Ćwiczenie uzmysławiania

Zacznij od bardzo prostego kształtu lub przedmiotu, który widzisz. Zamknij 



oczy i spróbuj zobaczyć oczami wyobraźni daną formę dokładnie tak, jak widziałeś ją 

przed chwilą oczami. Pamiętaj o tym, Ŝe rozum widzi. Nie oczy, one rejestrują 

jedynie impuls. Wybierz teraz jakiś kolor i przyjrzyj mu się. Następnie spróbuj 

przypomnieć sobie oczami wyobraźni dokładnie jego barwę. Wypróbuj to samo z 

organem węchu. Pomyśl o ładnie pachnących perfumach, które lubisz, lub o zapachu 

twojej ulubionej potrawy. W razie potrzeby, weź małą jej szczyptę, następnie wyjdź 

poza zasięg zapachu i powąchaj teraz z pamięci. Później przejdź do czegoś bardziej 

skomplikowanego, np. do innej formy, całej sceny lub malowidła. Wybierz coś, w 

czym bierze udział więcej zmysłów, np. świecę, na której formę składa się kolor, pło-

mień, zapach, a moŜe i teksturowany wzór. Przyjrzyj się szybko, w jaki sposób 

ustawiona jest na stole większa liczba przedmiotów, a następnie spróbuj 

zrekonstruować w wyobraźni tę scenę. W czasie ćwiczenia moŜesz w kaŜdej chwili 

otworzyć oczy, aby sprawdzić, jak dokładnie wyobraziłeś sobie wszystko, lub by 

odświeŜyć wspomnienia. MoŜesz równieŜ wyobrazić sobie, Ŝe przed tobą znajduje się 

wielki ekran filmowy, wtedy gdy chcesz zobaczyć oczami wyobraźni dopiero co ob-

serwowaną scenę. Stwierdziliśmy, iŜ wspomnienia utrwalają się wtedy, gdy obciąŜone 

są emocjami. Tak więc, jeŜeli spróbujesz ćwiczyć z czymś, co lubisz lub co moŜe być 

połączone z emocją, np. z ulubioną figurką lub fotografią, daje to jeszcze lepsze 

efekty.

JeŜeli wypróbujesz powyŜsze propozycje, a mimo to nie będziesz widział w 

duchu Ŝadnych obrazów, oznacza to, Ŝe prawdopodobnie naleŜysz do tych ludzi, 

którzy wzrokowo nie mogą sobie nic przypomnieć. W przypadku pewnych osób jest 

to zupełnie normalne i dlatego teŜ nie powinieneś martwić się z tego powodu. Pracuj 

po prostu z gruntownie zaplanowanym słownym opisem i nic nie rób sobie z tego, Ŝe 

nie widzisz obrazu duchowymi oczami. Uda ci się to równieŜ w ten sposób. Przy 

odpowiednim treningu moŜesz rozwinąć umiejętność wizualizowania. Im więcej 

zmysłów uŜyjesz, tym więcej z tego wyjdzie. Pracujesz przecieŜ nad tym, aby za 

pomocą silnej sugestii i średniego Ja (twojego świadomego Ja) przekazać niŜszemu Ja 

poŜądany obraz lub słowny opis i prosić je o przesłanie go WyŜszemu Ja, Ŝeby dzięki 

temu stał się on rzeczywistością. Im wyraźniejszy on jest, tym dokładniejsze są 

rezultaty. Przede wszystkim musisz najpierw zdecydować, co chcesz osiągnąć, i 

moŜliwie jak najdokładniej wypracować plan jako „błękitną kopię" materialnej 

rzeczywistości.

JeŜeli na przykład spróbujesz wyobrazić sobie, iŜ drogi sportowy samochód 

sąsiada stoi w twoim garaŜu, wtedy nie wyobraŜaj sobie, Ŝe samochód ten zostanie 

odebrany sąsiadowi i Ŝe on go straci. JeŜeli sąsiad będzie chciał ci sprzedać ten 



samochód, poniewaŜ chciałby spra wić sobie inny, wtedy moŜesz skoncentrować się 

na układzie, który obydwu stronom przyniesie korzyści. Pamiętaj zawsze o tym, Ŝe o 

wiele łatwiej osiągniesz to, o co ci chodzi, jeŜeli wciągniesz jeszcze kogoś w swoją 

modlitwę. JeŜeli wiesz, iŜ sąsiad szuka innego samochodu, wtedy moŜesz przyjąć to 

do swojego obrazu modlitwy i wyobrazić sobie, iŜ samochód, który chciałbyś mieć, 

na podstawie umowy zadowalającej obydwie strony, stoi w twoim garaŜu. Jeśli jednak 

chcesz nabyć dom lub samochód, który daleko przekracza twoje moŜliwości, wtedy 

musisz do swojego wizualizowania włączyć wszystkie elementy takiego obrazu. 

MoŜe z łatwością przyjdzie ci postawienie sportowego samochodu w- swoim garaŜu, 

ale czy będziesz mógł spłacać wysokie miesięczne raty? Nie oznacza to, iŜ twoje cele 

nie mogą być zakrojone na szeroką skalę. Nawet powinny być. Przyjmij jednak do 

swojego modlitewnego obrazu, iŜ posiadasz ten samochód, płacisz raty lub otrzymasz 

z nieznanego do tej pory źródła dostateczną ilość pieniędzy, abyś mógł od razu za 

niego zapłacić.

W większości przypadków nie powinieneś określać, w jaki sposób WyŜsze Ja 

urzeczywistni twoje Ŝyczenie. Pewien makler handlujący parcelami próbował 

sprzedać drogi dom i za pomocą metod Huny wyobraził sobie, Ŝe dom ten został 

sprzedany. Znalazł wkrótce osobę zainteresowaną nim. Zapytał mnie, czy stosownie i 

dobrze byłoby zastosować do tego celu zasady Huny. Zapewniłem go, iŜ będzie to 

zupełnie w porządku, dopóki w tym interesie nikt nie zostanie skrzywdzony. Miałoby 

to miejsce np. wtedy, gdyby makler wywierał silny nacisk na kupującego, aby ten 

podpisał umowę, której moŜe nie mógłby dotrzymać. Makler wyobraził sobie, jak 

człowiek zainteresowany kupnem domu przyszedł do niego z czekiem na zaliczkę i 

podpisał umowę. Jednak człowiek ten juŜ więcej nie przyszedł i makler nigdy więcej 

o nim nie słyszał, a ja miałem dowiedzieć się, co on źle zrobił. Zaproponowałem mu, 

aby nie wyobraŜał sobie dokładnie, kto kupi dom. MoŜe było by to właściwe przy 

innej okazji, np. wtedy, gdy Max Freedom Long sprzedawał swój sklep fotograficzny 

jedynemu wchodzącemu w rachubę kupcowi. Gdy mój przyjaciel wyobraził sobie, iŜ 

umowa została podpisana, a on miał w ręce swoją prowizję, nieoczekiwanie pojawił 

się kupiec i kupił dom, nawet go nie oglądając! Makler wyobraził sobie rodzinę, która 

tam zamieszkała i rozkoszowała się przyjemnym otoczeniem. Jak się później okazało, 

kupiec i jego Ŝona zdawali się być bardzo zadowoleni z nabytego domu. W innym 

przypadku pewien przyjaciel, który znał trochę Hunę, przekazał dom handlarzowi nie-

ruchomościami, jednak cały czas wyobraŜał sobie kupca, który przyszedłby i od razu 

zainteresowałby się domem. Obraz zawierał równieŜ fakt, iŜ w domu tym będzie 

moŜna wygodnie i przyjemnie mieszkać, z czego kupiec będzie bardzo zadowolony. 



Sprawa potoczyła się dokładnie tak, jak wyobraŜał sobie mój przyjaciel, i transakcja 

zawarta została dokładnie w tym czasie, gdy przeprowadzenie jej stało się konieczne. 

NiŜsze Ja bardzo lubi wybierać dobry moment w czasie.

WyobraŜenie sobie obrazu modlitwy jako juŜ zrealizowanego nie oznacza 

Jednak, Ŝe powinieneś próbować wmówić niŜszemu Ja, iŜ osiągnąłeś juŜ poŜądany 

rezultat. NiŜsze Ja wie doskonale, Ŝe obraz modlitwy właściwie nie został jeszcze 

urzeczywistniony. Jednak podczas przeprowadzania modlitwy musisz uzmysłowić 

sobie obraz, jako juŜ zrealizowany. Tak więc w gruncie rzeczy modlisz się wierząc, iŜ 

obraz jest juŜ „spełniony". Architekt nie kreśli nie dokończonej „błękitnej kopii" i nie 

kaŜe budowniczym budować domu na podstawie takiego nie ukończonego planu. 

Najpierw kończy obraz i dopracowuje kaŜdy szczegół, a następnie, krok za krokiem, 

budowniczy realizują go. Ale projekt musi dokładnie wyjaśniać, jak ma wyglądać 

gotowy produkt. Tworząc formę myślową z substancji aka, stwarzasz formę 

odlewniczą nowego stanu. NiepoŜądane stany trzeba zniszczyć. Stara forma musi być 

rozłupana, zanim na jej miejsce pojawi się nowa. JeŜeli weźmiesz nową formę lub 

„błękitną kopię", nie usuwając starej, wtedy zbudowana zostanie mieszanka 

składająca się z tych obydwu wzorców. Musisz nauczyć się biegłego posługiwania 

metodami Huny, umiejętności moŜliwie jak najlepszego koncentrowania się (tzn. 

tworzenia formy odlewniczej dla form myślowych), jak równieŜ gromadzenia 

ładunków many i uŜywania ich. Najpierw jednak musisz się przygotować.

Trzeba być cierpliwym i uświadamiać sobie, Ŝe stany fizycznego ciała, sytuacje 

finansowe albo warunki rozwijane przez lata, jeŜeli potraktujemy je jako rośliny, 

moŜe potrzebują bardzo duŜo czasu zanim będziemy mogli wykopać je z ziemi w 

ogrodzie przyszłości. Uwzględnij w swojej kalkulacji czas potrzebny na zrealizowanie

poŜądanego stanu. W zrozumieniu Huny bardzo pomoŜe ci obraz kiełkowania nasio-

na. Przygotuj najpierw podłoŜe, następnie wsadź nasiono i cierpliwie dostarczaj wodę 

(manę), aby dzięki temu WyŜsze Ja mogło podlewać delikatną nową roślinę i 

pozwolić jej tak długo wzrastać, aŜ w końcu przyniesie owoce. Zwątpienie 

wstrzymuje wzrost małego delikatnego pędu, po czym musi kiełkować nowe nasiono. 

Nasiono jest symbolem obrazu, „błękitnej kopii". Wiara wie, iŜ nasiono zostało 

złoŜone, Ŝe potencjalnie zawiera poŜądaną roślinę, jednak stanie się ono nią dopiero w 

określonym czasie. Ufność pozostawia malutką roślinę w ziemi i obserwuje ją, 

poniewaŜ wie, Ŝe do wzrostu potrzebuje ona czasu, zanim stanie się widoczna. 

JednakŜe zwątpienie wyrywa nasiono, aby zobaczyć, czy kiełkuje i ciągle niszczy 

korzenie, a później dziwi się, dlaczego ono nie rośnie. Biblijna przypowieść o 

wysiewaniu nasion pełna jest symboliki Huny. Człowiek składa nasiono w ziemi. 



Następnie oddaje się swoim zajęciom. W międzyczasie nasiono kiełkuje i wzrasta. 

Nie wie on, jak to się dzieje, jak równieŜ nie martwi się o nie po tym, gdy wsadził je 

w przy gotowaną glebę. Ziemia pozwala nasieniu rosnąć i owocować. Jeśli nadszedł 

juŜ czas, człowiek ten niezwłocznie otrzyma rezultaty swojego zasiewu. Bardziej 

znana wersja tej przypowieści ukazuje bardzo wyraźnie, iŜ nasiono musi być 

wsadzone w bardzo dobrą ziemię, aby dało owoce (wyniki), oraz Ŝe jakość gleby 

determinuje ilość produktu. Jakość nasiona określa, jaki owoc się urodzi.

„Nasiono jest duchowym obrazem poŜądanej rzeczy, a nie obecnej 

niedoskonałości (...) Upragniona przyszłość musi być tak wizualizowana, jakby juŜ 

teraz istniała, nawet jeśli tylko w obrazie formy myślowej »nasiona«". W zestawieniu 

wszystko to przedstawia się następująco:

1. PodłoŜe zostanie przygotowane. Przygotowuj się za pośrednictwem kala, 

wiary, pracy i słuŜenia.

2. Nasiono zostanie wsadzone. Przekonaj się, iŜ posiadasz właściwe nasiono 

dla owocu, który chcesz zebrać.

3. „Zapomnij o nim." Po tym, gdy wsadziłeś nasiono, zapomnij o nim. W 

przypowieści siewca nie martwi się o nasiono. Nie wykopuj go (obrazu formy 

myślowej), aby sprawdzić, czy rośnie. Zajmij się teraz glebą. Została ona dobrze 

przygotowana, jednak teraz trzeba ją nawadniać. W Hunie jest to symbolem many. 

JeŜeli wątpimy w rezultaty (negatywne przypuszczenia i domysły lub brak wiary) 

nawet jeszcze w chwili, gdy widać juŜ wyniki, wtedy moŜemy obrócić w niwecz plon 

Ŝniwa lub zmniejszyć go. JeŜeli nasiono wykiełkowało i ponad ziemią widać roślinę, 

wtedy nie zaowocuje ona, jeśli codziennie będziemy ją wyciągać z ziemi, aby 

sprawdzić korzenie.

4. Nawadniaj korzenie przez glebę. PoniewaŜ musimy „pozostawić nasiono w 

spokoju i zapomnieć o nim", dlatego teŜ odpowiednią chwilą na modlitwę jest 

moment przed pójściem spać. W tym czasie moŜna przekazać niŜszemu Ja Ŝyczenia 

zawarte w modlitwie, i prawie natychmiast po tym średnie Ja, dzięki zapadnięciu w 

sen, przechodzi do nieaktywnego stanu. Wtedy to niŜsze Ja moŜe zająć się swoimi 

sprawami. Zwróć jednak uwagę na poprawne zamknięcie modlitwy, zanim zaśniesz. 

Za pośrednictwem modlitwy nasiono zostanie wysiane, a następnie regularnie 

podlewane. Obraz zawarty w modlitwie jest tym samym, co nasiono. Gdy juŜ raz 

zasialiśmy je podczas modlitwy, nie moŜemy mu więcej przeszkadzać we wzrastaniu, 

ani teŜ zmieniać go. Codzienne powtarzanie modlitwy jest podlewaniem gleby. 

5. Zbierz plon. Otrzymasz to, czego oczekiwałeś - lecz tylko to, co i jak 



zasiałeś.

Zwróć uwagę, jak waŜne jest działanie. Musisz działać. Siewca powinien 

złoŜyć nasiono w ziemi. Gleba moŜe być juŜ przygotowana, a nasiono trzymane w 

dłoni, jednak jeśli nie wsadzisz go w ziemię, wtedy nie wyrośnie z niego ani roślina, 

ani nie powstanie owoc. Działanie jest konieczne. UŜywamy zatem pojęcia: działanie 

związane z modlitwą lub po prostu modlitwa. Podczas modlitwy działaj ą wszystkie 

trzy Ja, i kaŜde z nich wnosi wkład na swoim poziomie.

Po hawajsku „nasiono" nazywa się ano-ano. Jest to porównanie lub obraz 

pewnej rzeczy. Wskazuje się w ten sposób na duchowy obraz jako na podobieństwo 

rzeczy, które WyŜsze Ja ma zrealizować na naszą prośbę. Oznacza ono równieŜ 

„zmienić" lub „przekształcić". Rozumie się przez to, w jaki sposób duchowy obraz 

przekazywany jest WyŜszemu Ja, aby dzięki temu mógł być zrealizowany i wstąpić na 

miejsce niepoŜądanej rzeczy lub niepoŜądanego stanu. Na przykład obraz zdrowia 

powinien zastąpić miejsce chwilowej choroby i przekształcić ją. Innym znaczeniem 

powyŜszego słowa jest „odsunąć na bok" lub „poświęcić". Dzieje się to przecieŜ z 

obrazem nasiona, gdy zostanie przekazane WyŜszemu Ja. Poświęcona będzie przy 

tym mana i uŜyta do wzrostu nasiona. Przypowieść o nasieniu na skalistym gruncie 

ukazuje marnotrawienie ziarna. Myśl ta zwykle jest źle rozumiana. Chodzi tutaj o 

stratę, którą ponosimy, jeŜeli tworzymy błędne myśli i dajemy wyraz wszystkiemu, 

czego właściwie wcale nie chcemy. Ciągle przesyłamy WyŜszemu Ja nasiona 

składające się z zamieszania, pogmatwania i niepokoju, jak równieŜ z naszych 

najlepszych nadziei i Ŝyczeń. Zbyt często w naszych modlitwach pokazujemy obrazy 

poŜądanego stanu pomieszane z elementami rzeczy, których chcemy uniknąć.

Nie wprowadzaj choroby, na którą cierpisz, do poŜądanego przez siebie 

obrazu. Za pośrednictwem tego równieŜ choroba dostaje się do „błękitnej kopii", 

wchodzą do niej nasiona niepoŜądanego stanu tak samo jak „dobre" nasiono tego, co 

próbujesz osiągnąć.

Ćwicz sztukę i zdolność wyobraźni oraz uzmysławianie połączone z moŜliwie 

jak najkrótszym słownym opisem. Ma to nieocenioną wartość podczas 

wypracowywania dokładnego obrazu modlitwy i naleŜy do podstaw modlitwy Huny, 

jako modlitwy dającej rezultaty. Max Freedom Long zaproponował: „Zacznijcie uŜy-

wać jedynego wielkiego narzędzia, które posiada ludzkość: narzędzia wyobraźni. 

Bądźcie spokojni. Uspokójcie swoje niŜsze Ja. OdpręŜcie się i, uŜywając wyobraźni, 

wkroczcie w rzekę. Wyobraźcie sobie, jak uwalniacie się od jednej rzeczy po drugiej. 

Dookoła istnieją dźwięki. Wyobraźcie sobie, Ŝe nie słyszycie ich. Wyobraźcie sobie, 

iŜ stoicie wśród wiru zapachów i doświadczacie wielkiej ilości wspaniałych 



aromatów. Je równieŜ odsuńcie na bok. Wyobraźcie sobie wszystkie te radości i 

uciechy, które odczuwacie, wtedy gdy dotykacie róŜnych rzeczy i wyczuwacie ich 

ruch. Wkraczacie w przejrzystą, głęboką rzekę i rozkoszujecie się wspólnym 

płynięciem (...) Następnie zamknijcie oczy. Włączcie wszystkie wa sze zmysły i w 

swojej fantazji uspokójcie kaŜdy z nich. JeŜeli doprowadziliście do ciszy i weszliście 

w nią, spróbujcie odczuć realność waszego wewnętrznego duchowego jestestwa - 

waszych dwóch Ja."



Rozdział 9 

KALA

Trzy koncepty Huny okazały się zagubionymi kluczami do „uzdrawiania". 

Mam na myśli nie tylko uzdrawianie cielesnych ułomności, lecz równieŜ 

„uzdrawianie" międzyludzkich, finansowych i osobistych problemów oraz - co jest 

najwaŜniejsze i będące właściwym celem podczas usuwania innych problemów - 

takŜe rozwój wszystkich twoich moŜliwości, jako całej osobowości, która wejdzie w 

Ŝycie indywidualnie oraz jako członek rodziny i społeczeństwa. Ideał ten zawiera 

równieŜ twój duchowy rozwój. Owymi trzema konceptami są:

1. NiŜsze Ja musi oddać manę do dyspozycji WyŜszego Ja.

2. WyŜsze Ja musi odgrywać waŜną rolę we wbudowywaniu podczas modlitwy 

obrazów form myślowych w przyszłą rzeczywistość.

3. NaleŜy starać się o to, aby gruntownie zaprojektowane obrazy form 

myślowych dokładnie pasowały do tego, do czego dąŜymy.

W powyŜszych podstawowych zasadach Huny zawarte są podstawowe wymogi

do przeprowadzenia skutecznej modlitwy, jeŜeli „inne rzeczy zostały wyrównane" lub 

"jeŜeli moŜna wyjść z załoŜenia, Ŝe droga jest wolna". Jednak w większości 

wypadków inne rzeczy z reguły nie są wyrównane! Tutaj wszystko jest moŜliwe, 

zaczynając od małych nierówności na drodze, a kończąc na naprawdę duŜych blokach 

skalnych lub - uŜywając innej analogii - od róŜnego rodzaju zakłóceń 

atmosferycznych w połączeniu telefonicznym z WyŜszym Ja aŜ po totalne zwarcie i 

„blackout" w komunikacji lub połączeniu, które zostało przerwane przez szalejącą 

burzę (w przypadku ludzi moŜe to być na przykład emocjonalna burza złości lub 

furii).

Dlatego teŜ musisz dowiedzieć się, co moŜe blokować drogę i przeszkadzać w 

spełnieniu się twojej modlitewnej prośby, oraz nauczyć się oczyszczania drogi ze 

wszystkich przeszkód i sprawdzania, czy kontakt został nawiązany. Pomimo Ŝe 

powyŜsze trzy koncepty zawieraj ą te wymogi, nie moŜna pozostawiać bez kontroli 

problemu zablokowanej drogi i konieczności jej oczyszczenia. Zasady tej nie moŜna 

przecenić. JeŜeli wypróbujesz metody Huny i osiągniesz niewielkie (ewentualnie 

Ŝadne) rezultaty, moŜe to być spowodowane dwoma rzeczami. Albo nie postępowałeś 

odpowiednio do podstawowych procedur modlitwy lub teŜ niewłaściwie 

przygotowałeś rytuał, co oznacza, Ŝe sam się nie przygotowałeś. W Hunie 

przygotowanie się nazywane jest Kala, tzn. „oczyszczenie" lub „uprzątanie drogi". Z 



pewnością przypominasz sobie, iŜ jest to pierwszy krok podczas przygotowywania 

modlitwy. Zaszyfrowane znaczenie słowa Kala brzmi „do światła" lub „przywrócić 

światło". Światło zawsze odnosi się do WyŜszego Ja. Kala umoŜliwia ponowne 

nawiązanie kontaktu z nim.

Nauki Huny pokazują jasno - moŜe po raz pierwszy i w jedyny w swoim rodzaju 

sposób - dlaczego modlitwy nie zostaj ą wysłuchane i jak moŜna temu zaradzić. A 

poniewaŜ Huna wyjaśnia „mechanizm" modlitwy, dlatego teŜ jej zasady wskazują, 

gdzie leŜy problem i jak moŜna go usunąć. Modlitwa Huny działa. JeŜeli nie będzie 

rezultatu, którego oczekujesz, oznacza to, iŜ gdzieś w całym procesie zawiodła 

komunikacja. A poniewaŜ do przygotowania naleŜy, Ŝebyśmy pod czas określania i 

planowania przyszłości dąŜyli do tego, aby WyŜsze Ja kierowało nami i udzielało nam 

wskazówek, weźmy pod uwagę równieŜ taką moŜliwość, iŜ dany rezultat moŜe 

okazać się całkowicie inny, aniŜeli zaplanowany w modlitwie, albowiem WyŜsze Ja 

jest w stanie zobaczyć, w jaki sposób prośba wpłynie ostatecznie na nasze Ŝycie. 

Jednak nieoczekiwany wynik moŜe być dla nas niewypowiedzianie bardziej 

przyjemny i korzystny niŜ wszystko, co mogliśmy zaplanować.

Następnie bardzo waŜną rzeczą jest twoja szczególna, indywidualna natura. 

Będziesz musiał nauczyć się odpowiednich zasad i dowiedzieć się, w jaki sposób 

zastosujesz je w swoim Ŝyciu. Zasady sadła wszystkich ludzi takie same, jednak 

róŜnice w naszym sposobie myślenia i emocjonalnych reakcjach na osobiste 

doświadczenia czynią z nas indywidualności. KaŜdy sam musi wybrać postępowanie, 

które wywiera wraŜenie na niŜszym Ja i prowadzi do oczyszczenia drogi.

PrzeŜycie, które miałem z telefonem, powinno obrazowo pokazać, przez co 

zablokowane moŜe być poprawne i dobre połączenie, co prowadzi do pogorszenia 

komunikacji. Pewnego razu miałem telefon w przyczepie mieszkaniowej, w której 

mieszkałem po ukończeniu studiów. Przyczepa stała na nasypie ziemnym, pod 

którego, zupełnie normalnie wyglądającą, powierzchnią znajdowało się cmentarzysko 

samochodów. Lato tamtego roku było gorące, jednak nadzwyczaj suche. Kwiaty w 

ogrodzie musiały być często podlewane, poniewaŜ wydawało się, iŜ cienka warstwa 

gleby szybciej niŜ zwykle wciągała wodę. Po załoŜeniu telefonu zawsze miałem 

bardzo złe połączenie. Powodowały je zakłócenia atmosferyczne, szumy, słabe 

przekazywanie głosu rozmówcy oraz drapania i skrobania na linii. Wreszcie przyszedł 

do mnie pracownik towarzystwa telefonicznego i sprawdził wszystkie połączenia. 

Stwierdził jednak, Ŝe wszystko jest dobrze podłączone. Gdy w końcu przyjrzał się 

podłoŜu w pobliŜu słupa telefonicznego, w miejscu gdzie kabel przebiegający pod 

ziemią podłączony był do długiego metalowego szpiczastego pręta, którego prawie 



nie było widać, powiedział: „Myślę, Ŝe wiem juŜ, o co chodzi. Podczas suszy czasami 

zdarzają się problemy, poniewaŜ ograniczone jest przewodnictwo kabla leŜącego w 

ziemi. Niech pan po prostu podleje ziemię dookoła słupa". Zrobiłem to i zakłócenia w 

telefonie zniknęły od razu!

Co za przykład dla uczniów Huny! Nawadnianie jest właśnie symbolem 

pochodzącym od dawnych kahunów, oznaczającym zapas many, który musi być 

dostarczony, w celu zaopatrzenia sznura aka (połączenia telefonicznego) w energię, 

aby dzięki temu moŜna było przesłać WyŜszemu Ja nie zniekształcony obraz zawarty 

w modlitwie. Spotkamy się jeszcze raz z tym samym symbolem podczas omawiania, 

w jaki sposób „nawadniane" jest „nasiono" (obraz form myślowych), które średnie Ja 

„zasadza" w ziemi (niŜsze Ja).

Kolejny prosty przykład z telefonem pomoŜe wyjaśnić pewne powody, dla 

których informacje nie dostają się do WyŜszego Ja. Pewnego razu zadzwonił u mnie 

telefon. Ktoś był źle połączony. Osoba dzwoniąca nie wiedziała o tym i chciała 

rozmawiać z „panem Kowalskim", poniewaŜ sądziła, iŜ wybrała właściwy numer. 

Zapytałem ją i dowiedziałem się, Ŝe numer wybrany przez mojego rozmówcę był taki 

sam jak mój. JednakŜe osoba ta została połączona z niewłaściwym człowiekiem. 

Musiałem jej jeszcze kilka razy wyjaśnić tę sytuację, zanim j ą przekonałem, iŜ 

rzeczywiście została błędnie połączona. W przypadku róŜniących się numerów ktoś 

dzwoniący do mnie byłby równieŜ niewłaściwie połączony. A więc w czym problem? 

Osoba telefonująca miała poprawny cel wtedy, gdy chciała rozmawiać z „panem 

Kowalskim" lub - mówiąc naszym językiem - miała właściwy poŜądany 

przyszłościowy stan. JednakŜe numer telefonu (obraz form myślowych, „błękitna 

kopia") był niewłaściwy. „Błękitna kopia" (numer telefonu) i gotowy produkt 

(człowiek, z którym chciała róŜ- ! mawiać powyŜsza osoba) nie zgadzały się ze sobą. 

Gdyby numer był bardzo podobny i moŜe gdyby zamienione były tylko dwie ostatnie 

cyfry, oznaczałoby to, iŜ równieŜ prawie dobry numer nie nadawałby się do 

telefonowania. Dokładnie tak samo jak przygotowany rozwaŜnie we wszystkich 

szczegółach obraz, w następstwie pomieszania detali lub zmiany planu, doprowadza 

do zamętu i niedostatecznych wyników. Ta prosta analogia objaśnia, Ŝe musimy 

zdecydować się, czego chcemy, oraz troszczyć się o to, aby formy myślowe, z których 

składa się nasz plan, odpowiadały poŜądanemu celowi. JeŜeli zamierzamy wyobrazić 

sobie budowę danego budynku, wygląda to tak, jakbyśmy wzięli do ręki wykonany w 

mniejszej skali wierny plan domu lub jego ukończony architektoniczny szkic, 

jednakŜe później wzięlibyśmy przez nieuwagę niewłaściwy zestaw „błękitnych kopii" 

i dziwili się, dlaczego postępująca budowa nie odpowiada temu, co zamierzaliśmy. A 



poniewaŜ dom źle wygląda, ciągle polecamy cieślom, aby gdzieś indziej przenieśli 

okno, ścianę lub drzwi.,

Max Freedom Long podkreślił, Ŝe Huna zna tylko jeden „grzech": 

skrzywdzenie kogoś. JeŜeli kogoś skrzywdziliśmy, naleŜy to naprawić. Jeśli niŜsze Ja 

nie jest przekonane, iŜ jest wolne od grzechu, wtedy trzyma się „ustalonej winy - 

fiksacji", której nie moŜna usunąć. Kala, czyli „oczyszczenie" (przebaczenie lub 

przywrócenie symbolicznego światła), działa tylko wtedy, jeŜeli moŜna przekonać 

niŜsze Ja, iŜ doprowadziliśmy coś do porządku. Przebaczenie otrzymujemy tylko i 

wyłącznie od osoby, w stosunku do której źle postąpiliśmy. Dlatego teŜ często nie 

moŜemy usunąć pewnych utrwalonych myśli i poczucia winy, których trzyma się 

niŜsze Ja, poniewaŜ nie ma juŜ skrzywdzonej przez nas osoby, która mogłaby nam 

przebaczyć. W takich przypadkach niŜsze Ja musi być przekonane, poprzez dobre 

uczynki i inne fizyczne bodźce, Ŝe jesteś godny tego, o co prosisz, oraz Ŝe zasłuŜyłeś 

sobie na to. SłuŜenie traktowane tutaj dosłownie: „SłuŜyć, aby sobie zasłuŜyć", staje 

się rozsądną, drugą częścią podstawowego prawa Huny: „Nigdy nie krzywdzić, 

zawsze pomagać".

„Wychodzimy z załoŜenia, Ŝe niŜsze Ja nie ma poczucia dobra i zła (...) 

Wszystkie myśli odnośnie tego otrzymuje ono od średniego Ja. Dzięki jego mocy 

myślenia wie, co jest złe, a co dobre. A poniewaŜ niŜsze Ja nauczone jest 

przyjmowania decyzji średniego Ja, obojętnie, czy dane postępowanie jest właściwe, 

czy teŜ nie, w naprawdę zaskakujący sposób dąŜy do rozwijania fiksacji. JeŜeli juŜ raz 

średnie Ja rozstrzygnęło, Ŝe dane postępowanie jest dobre lub złe, i decyzja ta została 

przekazana niŜszemu Ja celem bezpiecznego przechowania, wtedy proces 

powstawania utrwalenia (fiksacji) przebiega prawie automatycznie, poniewaŜ niŜsze 

Ja było przy wyrządzeniu jakiejś istocie krzywdy i odczuło silny fizyczny bodziec, 

gdy ktoś został skrzywdzony. Jest to naprawdę silny bodziec, i jeŜeli jest 

obserwowany przez niŜsze Ja, wtedy niezwłocznie prowadzi do powstania i 

utrwalenia się poczucia winy oraz czyni z niego naprawdę niebezpieczny kompleks. 

Aby go usunąć, średnie Ja musi być juŜ przekonane, iŜ krzywda została odkupiona, 

zanim będzie moŜna mieć nadzieję, Ŝe niŜsze Ja odstąpi od swojego utrwalonego 

przekonania."

JednakŜe poczucie winy moŜe powstać takŜe wtedy, gdy nikt nie został 

skrzywdzony. Przez uwarunkowania z dzieciństwa, jak równieŜ źle zrozumiane 

doświadczenia we wszystkich fazach Ŝycia, niŜsze Ja (będące „sumieniem", skoro 

tylko otrzymało wskazówki od średniego Ja odnośnie tego, co jest dobre a co złe), w 

następstwie pewnych przypuszczalnych niesprawiedliwości („grzechów" zaniedbania 



oraz popełnionych „grzechów"), trzyma się źle rozumianych myśli związanych z 

winą. Jego sposób myślenia jest nielogiczny, poniewaŜ niŜsze Ja potrafi myśleć 

jedynie dedukcyjnie. Logika i rozsądek mają niewiele wspólnego z tym, czy czuje się 

ono winne. Kiedyś niŜszemu Ja zostało coś zasugerowane (mogła być to świadoma 

wskazówka średniego Ja lub usłyszało ono coś od osoby trzeciej albo teŜ niŜsze Ja 

błędnie zaklasyfikowało coś jako złą rzecz). A poniewaŜ dostało się to do jego 

magazynu pamięci jako „coś złego", niŜsze Ja przyjmuje to i trzyma się do momentu, 

gdy nabierze odmiennego przekonania. Im mocniejszy jest bodziec i im silniejsza 

emocja towarzysząca sugestii, tym bardziej utrwali się poczucie winy. Spostrzegamy 

tutaj równieŜ to, co jest konieczne do usunięcia fiksacji - robiący wraŜenie fizyczny 

bodziec oraz pokaźną ilość emocji. Sytuacja, z powodu której powstało poczucie 

winy, moŜe być tak powaŜna jak morderstwo; jednakŜe łowca głów wśród dzikich 

plemion za wielką cnotę uwaŜa odcięcie głowy nieprzyjaciela. Albo teŜ moŜe ono być 

tak pozornie bez znaczenia jak złe uderzenie w klawiaturę fortepianu; jednak 

perfekcyjny uczeń gry na tym instrumencie, któremu nauczyciel ciągle im z całą 

ostrością przypomina o celu, by był perfekcyjnym muzykiem, moŜe odebrać to prawie 

jako grzech, szczególnie wtedy, gdy błąd zdarzy się w czasie znaczącego wieczoru 

koncertowego.

Najgorszym grzechem w przypadku skrzywdzenia jakiejś istoty (niech będzie 

to spowodowanie fizycznego, duchowego lub emocjonalnego bólu) jest ten, który 

został popełniony złośliwie, celowo i z pełną świadomością, aby spowodować ból, 

zmartwienie i troskę, zakładając oczywiście, Ŝe niŜsze Ja ma poczucie winy i 

wynikające z tego wyrzuty sumienia. NiŜsze Ja wstydzi się i wzbrania przed 

stworzeniem kontaktu z WyŜszym Ja, chowa w kąt i ma nadzieję, Ŝe nie będzie 

proszone o nawiązanie tego kontaktu. Tak jak dziecko, któremu nie wolno było jeść 

ciastek. Pokusa była jednak zbyt duŜa, wzięło ono ciastko i schowało się teraz, aby 

matka go nie znalazła. Jednym z zaszyfrowanych znaczeń słowa unihipili jest „robić 

coś w zupełnej ciszy" lub „nie robić czegoś z powodu poczucia winy". NiŜsze Ja 

przepełnione jest poczuciem winy, wstydu oraz strachu i nie moŜe stworzyć kontaktu 

z WyŜszym Ja lub podjąć próby przesłania mu modlitwy przez sznur aka. Niektóre 

fiksacje (przyzwyczajenia, nawyki lub zakorzenione zwyczaje) są na wskroś 

przydatne i dobre, jeŜeli dzięki nim przyswoimy sobie pewne biegłości, jak np. grę na 

jakimś instrumencie lub automatyczne funkcje potrzebne do jazdy samochodem, 

chyba Ŝe nauczono nas (i dlatego teŜ na poziomie niŜszego Ja trzymamy się ciągle 

tego przekonania), iŜ niedobrą rzeczą jest grać na instrumencie muzycznym albo Ŝe 

wszystkie samochody są narzędziami diabła i doprowadzaj ą do grzechu!



Dlatego teŜ „oczyszczenie ścieŜki" jest tak indywidualną sprawą. Liczba 

moŜliwych fiksacji związanych z poczuciem winy jest nieskończona, a ich wariacje są 

skomplikowane. Całe zagadnienie sprowadza się jednak do tego, co następuje: 

czegokolwiek człowiek został nauczony i cokolwiek na tej podstawie uwaŜa za złe 

(zwykle na emocjonalnym poziomie niŜszego Ja, pomimo Ŝe moŜe być włączony do 

tego równieŜ logiczny poziom myślenia średniego Ja) jest dla niego „grzechem". 

Bardzo indywidualną sprawą jest to, jak mocno utrwalone są poczucia winy w 

niŜszym Ja i jak intensywnie reaguje się na nie. ZaleŜy to całkowicie od osobistych 

doświadczeń we wcześniejszym Ŝyciu. Wszystko, co powstrzymuje twoje wewnętrzne 

Ja przed stworzeniem kontaktu z WyŜszym i przekazaniem mu modlitwy przez sznur 

aka, rozbija zespół trzech Ja, powoduje dysharmonię, przeszkadza w prowadzeniu 

normalnego Ŝycia oraz odcina niŜsze i średnie Ja od pomocy, którą moŜe dać jedynie 

WyŜsze Ja jako przewodnik i stróŜ.

Wiele z nauk o „grzechu" w religijnym wychowaniu pochodzi z Biblii, 

szczególnie z Nowego Testamentu. Bardzo byłem zainteresowany odkryciem czegoś 

waŜnego na temat „grzechu", gdy klasa, którą uczyłem języka greckiego, chciała 

czytać teksty z Nowego Testamentu. Klasa składała się wyłącznie z protestanckich 

duchownych. Gdy sprawdziliśmy pewne słowo, które zwykle tłumaczone jest jako 

„grzech", pod względem jego dosłownego znaczenia, stwierdziliśmy, Ŝe w ogóle nie 

zawiera ono myśli o „grzechu przeciwko Bogu", natomiast oznaczało jedynie 

nieosiągnięcie celu. Wtedy klasa chciała zbadać w Nowym Testamencie wszystkie 

wzmianki o „grzechu". Jednak nigdzie nie znaleźliśmy słowa „grzech". Wszystkie 

słowa wskazywały tylko na „chybienie celu", „oddalenie się od drogi" lub „wydanie 

złego sądu". Huna posiada równieŜ tę zasadę. Jedyny „grzech", o który powinniśmy 

się martwić, jest tym, za pośrednictwem czego przerwana będzie nasza komunikacja z 

WyŜszym Ja, a to doprowadzi do tego, iŜ nie osiągniemy celów zawartych w 

modlitwie. MoŜna ograniczyć to do zarzutu, iŜ skrzywdziliśmy myślami, słowami lub 

czynami innych lub siebie samych.

Prawda jest taka, Ŝe świadome przekonania lub wierzenia mogą być gładkim 

systemem idei, dokładnie takim, jaki posiada niŜsze Ja. Pomyśl tylko, jak niektórzy 

ludzie reagują na twierdzenia przeciwne ich przekonaniom politycznym. A co dopiero 

dzieje się z tymi, którzy przyjęli jakąś religię i całkowicie zamknęli swój umysł przed 

ewentualnymi zmianami przekonań, niezaleŜnie od tego, jakie nowe fakty zostaną 

odkryte! Fakty nie robią na nich najmniejszego wraŜenia. Ludzie ci rozwinęli 

kompleksowy system przekonań oraz wierzeń, w którym bierze udział niŜsze i średnie 

Ja. Jeśli chcesz wiedzieć, czy ty lub ktoś inny posiada kompleksowe przekonanie, 



które podziela niŜsze Ja, wtedy obserwuj, czy zachodzi emocjonalna reakcja na myśli 

kontrastujące z danym przekonaniem.

Celem oznaczenia miejsca, w którym znajduje się obszar problemu, uŜywam 

techniki nazywanej przeze mnie „metodą ukłucia". MoŜe ona być pomocna, aby 

podczas szukania indywidualnych problemów lub blokad znaleźć ewentualnie 

istniejące fiksacje. Tylko niŜsze Ja od powiedzialne jest za reakcje emocjonalne, i 

jeŜeli średnie wplątane jest w kompleksowe zapatrywania, wtedy równieŜ nie 

funkcjonuje poprawnie, poniewaŜ jego działanie zakłócane jest przez emocjonalne 

impulsy niŜszego Ja. W większości przypadków naleŜy jedynie przekonać niŜsze Ja, 

Ŝe to, co uwaŜa za „grzech", w rzeczywistości zupełnie nie jest złą rzeczą, poniewaŜ 

w ogóle nikt nie został skrzywdzony. W innych przypadkach trzeba doprowadzić coś 

do porządku, o ile jest to jeszcze moŜliwe. Natomiast inne sprawy wymagają tego, 

abyśmy w jakiś sposób słuŜyli innym (zawsze pomagali). Przekonuje to niŜsze Ja, Ŝe 

jesteśmy czegoś warci, pomimo iŜ mamy poczucie winy, powstałe na skutek wy-

rządzenia komuś krzywdy lub uznania popełnionego przez nas grzechu.

Pozwól, Ŝe powiem jeszcze trochę więcej o owej „metodzie ukłucia", którą 

wykorzystuję do wytropienia fiksacji i blokad. Jest ona ową dziwną, małą wskazówką 

w dołku nadbrzusznym - pewnego rodzaju „nagłą pustką" lub występującą w małym 

wymiarze, nieoczekiwaną powtórką reakcji z czasu, gdy baliśmy się, przeŜywaliśmy 

emocjonalny szok lub niebezpieczeństwo, i moŜe równieŜ wskazaniem na oko-

liczności, których nie moŜna sobie przypomnieć. Dokładna reakcja jest bez wątpienia 

u kaŜdego człowieka inna i łatwo moŜna rozpoznać uczucie, które miało się przy tej 

czy innej okazji. W splocie słonecznym, w okolicy dołka nadbrzusznego znajdują się 

emocje niŜszego Ja. Kahuni centrum to nazywali na-nau. Zasadniczo oznacza to 

„spokojne Ja" i jest dobrym opisem automatycznych i ukrytych działań niŜszego Ja, 

które zachodzą tam, gdzie średnie nie moŜe wejrzeć. Słowo to oznacza takŜe 

„rozum", „skłonności" oraz „emocje", jak równieŜ w dziedzinie psychologii 

„wnętrze". Dlatego teŜ związek z niŜszym Ja jest jednoznaczny. Procedura wygląda 

tak jak przy większości „medytacji", ma jednak szczególny cel.

Usiądź sobie spokojnie w ustronnym miejscu i odpręŜ się. Powiedz grzecznie i 

łagodnie niŜszemu Ja, Ŝe musicie obaj współpracować, aby usunąć pewne fiksacje i 

blokady, abyście dzięki temu mogli skuteczniej osiągać cele. Poproś z całą 

stanowczością, np. w ten sposób: „Poszukaj w swoim banku pamięci, kiedy 

znajdowałem się w stanie emocjonalnego stresu". Mówiąc „emocje", moŜesz mieć na 

myśli złość, strach, szok lub poczucie winy. JeŜeli jesteś zupełnie sam, wtedy moŜesz 

powiedzieć to głośno i zrobić wraŜenie na niŜszym Ja za pomocą odpowiedniego 



fizycznego bodźca. Następnie po wypowiedzeniu prośby czekaj w całkowitym 

spokoju na „reakcję ukłucia".

JednakŜe w tym stanie spokoju równieŜ trzeba działać; tym razem przychodzi 

kolej na ducha. Hawajskie słowa odnoszące się do tej procedury są bardzo pouczające 

i interesujące. Słowo na-na-o oznacza „myśleć intensywnie, tak jakbyś chciał 

wniknąć w ducha", „powierzyć rękę, szukać czegoś w nieznanym i ciemnym 

pojemniku" i „zaczepić, zahaczyć". Za pomocą powyŜszych znaczeń w bardzo 

malowniczy sposób dokładnie opisane jest to, co właśnie próbujemy robić: coś, czego 

szukamy, musi być duchowo „uchwycone" i wyciągnięte. Jednak to, co trzeba 

wyciągnąć, opisane jest w dalszych znaczeniach: „być śliskim, niemoralnym; być 

sprowadzonym z dobrej drogi, być odwiedzionym". Na podstawie tych trzech znaczeń 

widzimy, Ŝe ukryte wspomnienia, które nigdy nie były potraktowane z rozsądkiem, 

natomiast stały się fiksacjami, schowane są w „ciemnym pojemniku" niŜszego Ja, w 

pewnego rodzaju ciemnym piwnicznym kącie. Gdy uspokoimy juŜ ducha (rdzeń na-

na-o oznacza „uspokoić'), wtedy musimy ich szukać, a mówiąc dokładniej, musi to 

zrobić odpręŜone (uspokojone) niŜsze Ja. Gdy znajdziemy fiksacje, wtedy 

stwierdzimy, iŜ są one zbyt „śliskie", abyśmy mogli je schwytać, jednakŜe będą 

schwytane przez ducha zamiast przez symboliczną „rękę". Musisz sobie wyobrazić, Ŝe

chcesz rękami „złapać rybę". Podczas próby znalezienia wspomnień i wyciągnięcia 

ich na światło dzienne, niŜsze Ja często moŜe nas „wprowadzać w błąd". JeŜeli 

zwrócimy się do pamięci o ujawnienie nam fiksacji, wtedy niŜsze Ja wielokrotnie 

„będzie odwodzone" i we wszelaki sposób da nam do zrozumienia, Ŝe nie chce 

wprowadzić w światło rozumu pierwotnej sytuacji, za pośrednictwem której powstała 

fiksacja, aby dzięki temu mogła być rozsądnie potraktowana (co czasami trzeba robić 

wielokrotnie) i usunięta z drogi. Znane nam zdarzenie, które podejrzewamy, iŜ moŜe 

być częścią fiksacji, jest dobrym punktem wyjściowym do polowania na 

wspomnienia.

Stwierdzono, Ŝe jeŜeli przeszkodzimy niŜszemu Ja w działaniu zgodnie z 

utrwalonym przekonaniem, wtedy „przekłada" ono dany kompleks lub zmienia go w 

ten sposób, iŜ wydaje się, Ŝe ma on niewiele wspólnego z pierwotnym kompleksem. 

Long opowiada o pewnym małym chłopcu, który rozwinął kompleksową niechęć do 

chodzenia do kościoła. Prawdopodobnie wzięto go tam, gdy był chory, słaby lub w 

inny sposób niedysponowany. Jednak chciał przypodobać się swoim rodzicom, być 

„dobrym chłopcem" i próbował podporządkować się. „Próbował kochać kościół, tak 

jak go tego nauczono, i wyglądał na stuprocentowo przekonanego, iŜ wierni 

zobowiązani są do uczęszczania na mszę. Jednak niŜsze Ja, w którym niechęć do 



kościoła zmieniła się w kompleks, okazało przebiegłość dobrze znaną psychologom i 

dawnym kahunom. PrzełoŜyło swoją utrwaloną stanowczość, aby nie pójść do 

kościoła, w silną odrazę do zapachu dymu z kadzidła. Gdy chłopiec poczuł ten 

zapach, za kaŜdym razem robiło mu się tak źle, Ŝe jak najszybciej trzeba go było 

wyprowadzić z kościoła. Później doszło do tego, iŜ chłopiec gotowy był tam pójść, 

jednak nie mógł. NiŜsze Ja przebiło się, rozwijając emocjonalną blokadę."

Niektóre kompleksy opierają się na tak silnych emocjonalnych reakcjach, iŜ 

mogłyby być wielokrotnie przełoŜone. Za pośrednictwem tego praktycznie nie moŜna 

juŜ wykryć pierwotnego doświadczenia, aby je zracjonalizować i w formie 

normalnych myśli oraz idei poddać kontroli średniego Ja. Psycholodzy pracujący z 

„wewnętrznym dzieckiem" pomagają swoim pacjentom w ponownym opracowaniu 

traumatycznych przeŜyć z dzieciństwa, które utrwaliły się w ich emocjach. PowyŜsze 

fiksacje powodują, iŜ pacjenci reaguj ą tak, jakby byli w wieku, w którym doszło do 

traumatycznego przeŜycia.

Wszystkie fiksacje opierają się na czymś, co moglibyśmy nazwać 

„odszczepieńczymi, buntowniczymi" wspomnieniami. Przypominanie naleŜy do 

funkcji niŜszego Ja. Kahuni symbolizowali wspomnienia jako grona, poniewaŜ niŜsze 

Ja starannie gromadzi kaŜdą formę myślową w postaci grona powiązanych ze sobą 

wspomnień. Istnieją wspomnienia, które otrzymują znaczenie za pośrednictwem siły 

rozumu średniego Ja. Lecz niektóre formy myślowe nie będą pasowały do grona 

wspomnień, poniewaŜ średnie Ja niewłaściwie spełniło swoje zadanie. Powinno ono 

było, za pomocą swojej moŜności racjonalizowania, połączyć dane zdarzenie z innymi 

doświadczeniami. Tak więc w takim wspomnieniu istnieje coś nienormalnego. Na 

przykład nie moŜna go przywołać od razu, wtedy gdy średnie Ja chce je sobie 

przypomnieć. NiŜsze Ja wie, Ŝe z tym wspomnieniem jest coś nie w porządku, wsty-

dzi się lub boi i próbuje je schować. Podczas gdy nocą średnie Ja śpi, niŜsze wyciąga 

takie wspomnienia ze swojego schowka i próbuje dowiedzieć się, do którego miejsca 

one właściwie naleŜą. Robi to, próbując je ulepszać przy pomocy swojego 

nielogicznego, dedukcyjnego sposobu myślenia i usunięcia zamętu dookoła nich. 

Wiele z tego wyłania się w naszych snach. NiŜsze Ja dochodzi do róŜnego rodzaju 

zawiłych, niejasnych, nielogicznych i irracjonalnych wniosków. Następnie w tym 

zamęcie dołącza w końcu wspomnienia do gmatwaniny nici aka w przeróŜnych 

gronach, które nie mają ze sobą nic wspólnego. W ten sposób wygląda to później tak, 

jakby ktoś reagował automatycznie i bez sensu na pewne zajścia i warunki, które 

pozornie irracjonalnie połączo ne są z odszczepieńczymi i buntowniczymi 

wspomnieniami, pomimo Ŝe średnie Ja nie moŜe przywołać do swojej świadomości 



Ŝadnego wspomnienia. Ktoś przez to reaguje z niemądrym strachem lub złością albo 

teŜ inną niekontrolowaną emocją. Prawdopodobnie ma on luki w pamięci lub cierpi 

na duchowy zamęt, wyobraŜa sobie nagle dziwne rzeczy lub rozwija fizyczne 

symptomy takie jak: dreszcze, nerwowość, histeryczny śmiech albo powaŜniejsze 

cielesne dolegliwości nie poddające się diagnozie. Natomiast z drugiej strony stopień 

emocjonalnego zaangaŜowania w miejsce skąd pochodzi wspomnienie, determinuje 

ilość energii (ładunek many), która zostanie zuŜyta, aby je wydobyć. Ten, kto jest 

stale wyczerpany, niewypoczęty, strachliwy i nieufny, ciągle się złości, powinien 

dopatrzyć się wszystkich przyczyn tych obciąŜeń w zapasie energii - many i powrócić 

do owego nowego sposobu „normalnego" Ŝycia, który utrzymuje drogę w czystości i 

zawsze dostarcza wystarczającej ilości siły Ŝyciowej.

„Nowoczesne" metody wytłumaczenia tych problemów (sesje na kanapie 

psychiatry, instytuty leczenia nerwów, terapie szokowe itd.) są niedoskonałe i często 

nieskuteczne, poniewaŜ nie uznają trzech Ja, funkcji, jaką odgrywa mana (albo w 

ogóle jej istnienia), lub konceptu oczyszczenia Kala, który słuŜy oczyszczeniu drogi i 

pozbyciu się zwątpienia, strachu i poczucia winy. Musisz sprawdzić swój e reakcje na 

wszystkie odszczepieńcze i buntownicze wspomnienia. Gdybyś zauwaŜył efekty 

„ukłucia" albo mrowienia podczas czytania o róŜnych ideach przedstawionych w tej 

ksiąŜce, oznacza to, Ŝe znalazłeś juŜ fiksacje, o których teraz dokładnie wiesz i nad 

którymi musisz pracować. JeŜeli nic takiego nie zaszło, nadszedł teraz czas, aby wziąć 

ołówek oraz arkusz papieru (przy czym oczywiście nie będziesz nikomu pokazywać 

swoich zapisków, chyba Ŝe masz jakąś zaufaną osobę, z którą rozmawiasz o tym) i 

zapisać wszystkie przeszkadzające ci utrwalone idee.

Nie zamierzaj wyciągać na światło dzienne wszystkich odszczepieńczych 

wspomnień, które moŜe schowane są w twojej podświadomości. Przez pozbawione 

wyboru „zahaczanie" moŜesz wydobyć więcej problemów, aniŜeli będziesz w stanie 

naraz przezwycięŜyć. Z tego teŜ powodu pewne ogólnie uŜywane metody są 

niebezpieczne i powinny być unikane. Mógłbyś w ten sposób wydobyć emocjonalne 

blokady, jednakŜe ich nie usunąć. JeŜeli stwierdzisz, Ŝe twoja droga do WyŜszego Ja 

jest zablokowana, jeŜeli nie moŜesz przeprowadzić modlitwy lub jeśli masz 

emocjonalne reakcje, których nie jesteś w stanie sobie wyjaśnić, wtedy szukaj takiego 

odszczepieńczego wspomnienia, u podstawy którego leŜy szczególny problem. Jeśli 

lubisz posługiwać się wahadełkiem i stwierdziłeś, Ŝe jest ono nieodzownym 

narzędziem do pracy z niŜszym Ja, wtedy w tym przypadku moŜe być ono pomocne w 

wytropieniu obciąŜających cię emocjonalnych komplikacji. JednakŜe moŜesz takŜe 

naleŜeć do tych ludzi, którzy nie mogą „rozkołysać" wahadełka albo przynajmniej 



stwierdzili, Ŝe nie jest ono najlepszym instrumentem, i dlatego teŜ moŜe chciałbyś 

poszukać sobie czegoś innego, celem sprawdzenia sfiksowanych idei. „Metoda 

ukłucia" funkcjonuje naprawdę zadowalająco. Nadszedł teraz czas zastosowania jej w 

taki sposób, aby stała się całkowicie skuteczna oraz dodatkowo do eksperymentalnego 

uŜytku, do którego doszło, gdy czytałeś na jej temat. Prześledź wszystko, co mogłoby 

dać ci punkt zaczepienia do wykrycia fiksacji przeszkadzającej w postępie podczas 

przeprowadzania modlitwy. A oto punkt zaczepienia, od którego mógłbyś zacząć: 

moŜe trzeba dokładnie, szczegółowo i podejrzliwie zbadać kaŜde przyzwyczajenie i 

nawyk. MoŜe stwierdzisz, Ŝe akurat dane przyzwyczajenie jest uŜyteczne i nie trzymaj 

ą się go Ŝadne negatywne emocje. Jednak w przypadku innych, które najpierw działaj 

ą neutralnie, moŜesz zauwaŜyć, Ŝe przypuszczalnie blokują one drogę do twojego 

WyŜszego Ja. Jesteś jedyny, niepowtarzalny i dlatego sam musisz określić, co jest dla 

ciebie „normalne".



Rozdział 10

UWOLNIĆ DROGĘ

Uwolnić drogę oznacza przygotować się. Najpierw naleŜy przedstawić obraz 

modlitwy, który jest tak samo waŜny, jak staranne sformułowanie dokładnego opisu 

celu i przeniesienie go w wyraźnie zarysowany obraz. Sprawdź najpierw dokładnie, 

czy niŜsze Ja posiada nawyki myślowe lub głęboko zakorzenione przesądy i 

uprzedzenia, które niechętnie chciałoby zmienić. MoŜesz równieŜ przetestować 

emocjonalne reakcje niŜszego Ja podczas modlitwy.

Nie sądź błędnie, iŜ „emocje" są „czymś złym". Emocje oznaczają, Ŝe niŜsze 

Ja reaguje uczuciowo, poniewaŜ posiada negatywne i pozytywne uczucia, takie jak 

zwątpienie i strach czy teŜ radość i miłość. JeŜeli chcemy oczyścić drogę do 

WyŜszego Ja, powinniśmy wypatrywać przeszkadzających nam emocji, a nie takich, 

które nam pomagają, gdyŜ są one niezbędne, aby wyjaśnić niŜszemu Ja, jak waŜna i 

uŜyteczna jest modlitwa.

JeŜeli szukasz „fiksacji" za pomocą „metody ukłucia", musisz na świadomym 

poziomie średniego Ja rozstrzygnąć, czy odkryta przez ciebie emocja jest pozytywna 

(i z tego powodu staje się przynoszącym korzyść i godnym zachowania nawykiem), 

czy negatywna (jest blokadą, która przeszkadza w efektywnej komunikacji). Miłość 

jest emocją, bez niej Ŝycie byłoby jałowe i mdłe. Muszą istnieć pozytywne emocje, 

takie jak radość, zapał, Ŝarliwość, gorliwość, miłość, abyśmy dzięki temu mogli 

spodziewać się, Ŝe niŜsze Ja wniesie swój wkład w Ŝycie. Jeśli czujesz się dobrze i 

przyjemnie, kiedy cieszysz się z czegoś, wtedy wiesz, Ŝe niŜsze Ja pracuje. JeŜeli 

twoja uwaga zostanie odwrócona, gdy będziesz chciał przesłać WyŜszemu Ja obraz 

modlitwy, wtedy musisz poszukać brakujących pozytywnych emocji, ale takŜe tych, 

które przeszkadzają. Mogą być nimi nieokreślone obawy, wątpliwości i poczucie 

winy.

Stare nawyki myślowe i bezpodstawne sądy stwarzają problemy jeszcze długo 

po tym, gdy juŜ lepiej zrozumiesz poziom średniego Ja. Huna nie ma nic przeciwko 

sądom, myślom, które są dla ciebie przyjemne, ani teŜ przekonaniom religijnym, które 

wyznajesz. Jednak niŜsze Ja większości ludzi w głębi siebie troskliwie gromadzi i 

chowa wszystkie stare dogmatyczne religijne wyznania wiary, pochodzące z 

wcześniejszych lat Ŝycia, a które juŜ dawno odrzuciłeś, poniewaŜ nie były w stanie 

uporządkować twojego Ŝycia. Musisz usunąć mniemania i dogmaty nigdy nie 

poddawanych w wątpliwość autorytetów, które niŜsze Ja zaakceptowało pod presją. 



Stwierdzono, Ŝe słowo pisane moŜe niŜszemu Ja bardzo skutecznie w tym pomóc, 

wielu ludzi gotowych jest uwierzyć we wszystko, co przeczytali w ksiąŜce, gazecie 

czy gdzieś indziej. Nie popadaj w przesadę, wykorzystaj jednak to, co przeczytałeś, do 

osiągnięcia pozytywnych celów. Pomóc ci w tym moŜe kaŜda inspirująca, piękna, 

pocieszająca i uspokajająca lektura. Do najlepszych pozycji tego rodzaju naleŜy 

„Growing into Light" Maxa Freedoma Longa. KsiąŜka ta została napisana w celu 

ciągłego przypominania uczniom Huny podstawowych jej zasad. Czytanie innych 

publikacji na temat Huny równieŜ słuŜy temu celowi. Ustawiczne sprawdzanie zasad i 

wskazówek wyostrza pamięć niŜszego Ja i ciągle przypomina średniemu Ja o 

wykorzystywaniu nauczonego  materiału. Ten, kto opiera się na Biblii, zobaczy wiele 

jej fragmentów w nowym świetle, poniewaŜ Huna odsłania ich głębsze znaczenie. Na 

przykład zdanie: „To, co uczyniłeś (dobrego) najmniejszemu z moich braci, uczyniłeś 

takŜe mnie" otrzyma nowe znaczenie. Oznacza bowiem, Ŝe musimy naprawić zło 

wyrządzone komuś, kogo juŜ nie ma. Czyniąc dobro, uporządkujemy nasze Ŝycie. W 

rezultacie działa to jak fizyczny bodziec, uŜyty w celu przekonania niŜszego Ja, iŜ 

jesteśmy wartościowymi ludźmi.

Moc słowa mówionego takŜe uwalnia niŜsze Ja od blokad. Program z taśmy 

magnetofonowej ciągle słuchany, za kaŜdym razem wywiera na nim coraz większe 

wraŜenie. MoŜesz wywrzeć jeszcze mocniejszy skutek, jeśli sam nagrasz na taśmę 

tekst lub uŜyjesz takiej, która została przygotowana specjalnie dla ciebie. JeŜeli sznur 

aka łączący z WyŜszym Ja został wystarczająco oczyszczony, obojętnie w jaki sposób,

wtedy automatycznie przywrócony zostanie normalny stosunek między trzema Ja. 

WyŜsze Ja spieszy się, aby pobrać od niŜszego Ja potrzebną manę (przy czym niŜsze 

Ja ma za zadanie, poniekąd jako „stałe zlecenie", ciągłe odnawianie jej zapasu), i 

uzdrawia lub powoduje zmiany nie tylko w organizmie, lecz takŜe w duchowej 

postawie i warunkach Ŝyciowych ludzi. A jak wygląda sprawa ze specjalnym rytuałem 

Kala? Czy powinniśmy równieŜ uŜywać liści Ti, które stosowali symbolicznie kahuni, 

celem odpędzenia wszystkich negatywnych wpływów? Lub ornatu i kadzidła? Albo 

teŜ tańca? Lub „świętej" wody albo kilku kropli ofiarnego płynu (krwi lub wina)? 

Albo moŜe ofiary? Wszystkiego tego uŜywano w celu uzyskania „przebaczenia" lub 

oczyszczenia drogi dla „modlitw do Boga". W gruncie rzeczy sam musisz 

wypracować sobie jakąś procedurę oczyszczania, pewien rytuał robiący wraŜenie na 

twoim niŜszym Ja. Huna nie wymaga ani formalności, ani teŜ całej tej wrzawy i 

czczej gadaniny tradycyjnych religijnych praktyk. Nie potrzebujemy „tajnych" imion i 

haseł. „Tajemnica" juŜ nie istnieje, a najlepsze, co moŜemy zrobić, to rozpowszech-

niać ją wszędzie. Jednak ceremonie, rytuały, mantry, śpiewy i wszystko inne, co 



pasuje do twojej niepowtarzalnej osobowości, moŜe być przez ciebie stosowane, 

jeŜeli tylko chcesz uŜyć tych wszystkich rzeczy.

W czasie modlitwy zastanawiaj się tylko nad tym, co chciałbyś wnieść do 

swojej przyszłości. Działanie to łączy w sobie myślenie, gesty, względnie fizyczny 

ruch niŜszego Ja egzystującego w tobie, tworzenie many i jej ofiarowanie. Gdybyśmy 

mogli wynaleźć jakiś jednoznaczny rytuał, który przyciągnąłby w pełni uwagę 

niŜszego Ja i doprowadził do jego całkowitej koncentracji oraz utrzymał te elementy 

w czasie modlitwy, wtedy poŜądana przez nas przyszłość byłaby zapewniona. Nie ist-

nieje magiczna pałeczka czy formuła jednakowa dla wszystkich ludzi, Istnieje jednak 

„magiczna" reguła, która funkcjonuje, jeśli jej uŜyjesz. Wszystkie trzy Ja muszą być 

wciągnięte w cel wyznaczony do osiągnięcia. WyŜsze Ja jest zawsze na to gotowe. 

Dlatego teŜ średnie zobowiązane jest do wywarcia na niŜszym Ja wraŜenia za pomocą 

postępowania lub gestów, aby stworzyło ono przyjacielski i harmonijny roboczy 

układ, zabezpieczający nieograniczoną współpracę we wspólnych staraniach. Celem 

przekonania niŜszego Ja, które wszystko przyjmuje dosłownie, Ŝe zasłuŜyłeś na 

odpowiedź na modlitwę, najskuteczniejsze są działania fizyczne, które pobudzają jego 

uwagę i skłaniają do współpracy.

Gdybym spróbował wypracować rytuały dla wszystkich czytelników, niektórzy 

uznaliby je za przydatne, inni natomiast za śmieszne lub niewaŜne, by mogli czerpać z 

nich jakieś korzyści. Nie moŜna wynaleźć rytuałów czy ceremonii, które 

obowiązywałyby zawsze, były niezmienne i wszystkim odpowiadały, poniewaŜ kaŜdy 

człowiek jest inny i niepowtarzalny. Biorąc pod uwagę róŜnice w osobowościach, w 

naszej indywidualnej genezie i rozwoju, doświadczeniach, wybrane przeze mnie 

słowa nie miałyby tego samego znaczenia dla wszystkich. MoŜe znajdziesz afirmacje 

i sentencje, których chciałbyś uŜywać i które właściwie wyraŜają twoje myśli. 

MoŜliwe, Ŝe takie aforyzmy i afirmacje pobudzą cię do napisania własnych. Niektóre 

z najbardziej inspirujących światowych dzieł są dla pewnych ludzi niewypowiedzianie 

nudne i mało interesujące. Są ludzie, dla których poszczenie jest odpowiednią metodą 

wywarcia wraŜenia na niŜszym Ja, natomiast inni poniosą w wyniku tego tylko straty. 

Dla niektórych ludzi wyznanie grzechów przed przyjacielem lub księdzem (według 

niŜszego Ja takie przyznanie się jest „dobre dla duszy", poŜądane i konieczne) jest 

właśnie odpowiednią rzeczą.

Jeśli później, w czasie ostatniej analizy, będziesz porządkował śmietnik 

nazbieranych wypaczeń i błędów w twojej „ciemnej piwnicy", wtedy do 

„oczyszczenia" musisz uŜyć świadomości i rozumnych działań. Powrót do prostoty 

jest najlepszą rzeczą, jednak moŜliwą tylko wtedy, gdy dokładnie rozumiemy 



wszystkie związane z tym zaleŜności. Aby pozbyć się winy, musimy całkiem „po 

prostu" zadośćuczynić za wyrządzone krzywdy. W pewnych przypadkach jest to 

jedyna rada, w innych nie moŜna uczynić krzywd niebyłymi, jeŜeli zostały juŜ wy-

rządzone. W przypadku fiksacji będących następstwem traumatycznych urazów, 

nawiązujących do religijnych i moralnych pouczeń z dzieciństwa (mam tu na myśli te 

irracjonalne, których świadomy duch juŜ nie akceptuje) albo takich, które powstały w 

późniejszym okresie przez „reakcje szokowe", trzeba „po prostu" uŜyć rozumowego 

postępowania i fizycznych bodźców, w celu ich usunięcia. W ten sposób odbierzemy 

emocjonalną energię (manę) wspomnieniu, którego niŜsze Ja ciągle jest jeszcze 

uczepione. Jednak właściwa praca związana z odnalezieniem i usunięciem fiksacji nie 

jest taka prosta. W przypadku wszystkich niepowodzeń przy uŜywaniu metod Huny, 

naleŜy zwrócić na to uwagę. Powodzenie, względnie poraŜka, koniec końców zaleŜą 

od tego, na ile zrozumiałeś oczyszczenie Kala w czasie przygotowania. Zasada jest 

jasna i oczywista, natomiast zastosowanie jej w praktyce jest osobistą! indywidualną 

sprawą.

Faktem jest, Ŝe większość z nas nie popełniła wielkich przestępstw ani z 

rozmysłem nie skrzywdziła innych ludzi. Problemy mamy przede wszystkim z 

powodu małych rzeczy, które zagęściły się w naszym banku pamięci jako ogólne 

poczucie winy, wątpliwości i nie zidentyfikowane bojaźnie. Regularne wytwarzanie 

many dla dobra naszego organizmu oraz w celu systematycznego uŜywania jej przez 

nasze trzy Ja, połączone z czymś, co robimy codziennie jako Kala, prawdopodobnie 

usuwa większość z nich.

Mały kompleks

Często w ogóle nie znamy naszych małych kompleksów. MoŜna jednak 

przypuszczać, Ŝe je posiadamy, jeŜeli nie osiągamy poŜądanych rezultatów w 

„wyŜszej szkole" metod modlitwy Huny.

Huna zna wiele metod usuwania kompleksów grzechu lub winy. Na 

pierwszym miejscu tej listy znajduje się powetowanie za wyrządzone krzywdy. 

Później następuje abstrakcyjne postępowanie, w przypadku którego naprawiamy 

róŜnego rodzaju zapomniane „krzywdy".

Istnieją dwa rodzaje zadośćuczynienia. Pierwszym z nich jest przeprowadzenie 

jakiegoś postępowania, zrobienie dobrego uczynku, okazanie miłości. Ofiarowujemy 

coś lub zaprzestajemy czegoś, co bardzo duŜo dla nas znaczy. Drugi sposób to 

modlitwa o przebaczenie, będąca duchowym i emocjonalnym działaniem, w którym 

uŜyta jest logika, względnie argumenty. Za pośrednictwem tego postępowania na 



miejscu danego konkretnego czynu lub sprawy, które mają być złoŜone jako ofiary, 

umieszcza się fizyczny bodziec.

Nasze wspólne studia dostarczyły w tym temacie róŜnych pomocnych 

doświadczeń. Jedna z koleŜanek-badaczy informowała, Ŝe modlitwa pochodząca od 

Thomasa a' Kempisa zawsze bardzo pomagała jej w uwolnieniu się od domniemanych 

kompleksów.

Na początku poniŜszej modlitwy znajduje się logiczny element. MoŜemy 

uzyskać przebaczenie, jeśli sami przebaczymy wszystkim, którzy przysporzyli nam 

bólu.

Wszyscy wiemy, Ŝe w Ŝyciu zawodowym często nie jesteśmy wystarczająco 

uprzejmi i grzeczni. Mamy nieokreślone poczucie winy, którego sami nie potrafimy 

zdefiniować. W takim przypadku skutkuje modlitwa taka jak przedstawiona poniŜej, 

za pośrednictwem której prosimy nasze aumakua o załatwienie tej sprawy dla nas. 

NaleŜy przeprowadzić ją z dobrą wiarą, prawie z nastawieniem dziecka, które 

spogląda ts zabrudzoną buzią w oblicze rodzica. W tym miejscu muszą zostać 

obudzone i uŜyte takie emocje jak: miłość, skrucha i Ŝal za zapomniane krzywdy 

wyrządzone przez nas innym, których nie moŜemy juŜ naprawić.

Tak samo jak w przypadku innych skutecznie działających rytuałów, równieŜ 

tutaj kluczem do sukcesu jest powtarzanie. Powtarzamy i powtarzamy modlitwę kilka 

razy dziennie, aŜ w końcu niŜsze Ja nauczy się reagować i dochodzi do działania. 

Małe fiksacje zostaj ą usunięte i „droga" do WyŜszego Ja stoi otworem. MoŜemy 

wtedy szybko i łatwo nawiązać kontakt, którego potrzebujemy, aby przesłać i 

zaofiarować WyŜszemu Ja nasze modlitwy, tak jak rozumie je Huna.

Modlitwa Thomasa a’ Kempisa

Drogi BoŜe! Przesyłam Ci (za pośrednictwem mojego aumakua) moje 

modlitwy.! wstawiennictwa za tych, którzy w jakikolwiek sposób urazili mnie, 

zasmucili, zmartwili, zaniepokoili, skrzywdzili lub uwaŜali za winnego. Przebaczam 

im bez zastrzeŜeń i cofam wszystkie potępienia. JeŜeli kiedykolwiek, świadomie lub 

w niewiedzy, dokuczyłem i zaniepokoiłem innych ludzi lub stałem się dla nich 

cięŜarem przez moje słowa lub czyny, proszę cię, przebacz mi te grzechy, tak jak ja 

przebaczyłem innym, i wstrzymaj moje serce przed powtarzaniem tych krzywd. Oddal 

od nas całą nieufność, niechęć, gniew i złość, całą nieŜyczliwość, zawiść, próŜność, 

zarozumiałość, zazdrość, czupurność i kłótliwość. Zabierz i zniszcz wszystko, co 

moŜe wykroczyć przeciwko miłosierdziu i uszczuplić braterską miłość.

Amerykańska pisarka Mary Austin studiowała wierzenia religijne Indian ze 



szczepu Pąjutów. Na podstawie swoich badań stwierdziła, Ŝe WyŜsze Ja nazywali oni 

Wokanda, względnie „przyjaciel ludzkiej duszy".

Opowiada ona, iŜ postawiła pewnemu czarownikowi następujące pytanie: 

„Czy zawsze otrzymamy wszystko, o co się modlimy?". Odpowiedź brzmiała: „Z 

pewnością, jeŜeli będziemy właściwie się modlić". Jednak poprawnego modlenia się 

musiał ją dopiero nauczyć. Dla Pąjutów modlitwa oznaczała zbliŜanie się 

wewnętrznego Ja do czegoś, co nie jest Bogiem i chce spowodować reakcje w świecie 

zewnętrznym. Indianie ci tańczyli, śpiewali i spełniali wypracowany rytuał. Sądzili, iŜ 

Wakonda nie będzie mógł powstrzymać się od wpadnięcia w ich rytmy i dania im 

tego, czego sobie Ŝyczyli, jeŜeli modlitewny rytuał wykonywany będzie poprawnie (z 

udziałem niŜszego Ja w modlitwie i właściwym wychodzeniem z siebie 

wewnętrznego Ja - średniego - i jego dąŜeniem ku WyŜszemu). Padał deszcz, kiedy 

sobie tego Ŝyczyli, były obfite zbiory i wiele innych dobrych dla ludu rzeczy, pomimo 

Ŝe dogmaty ciągle szkodziły ich metodom modlenia się.

W Ewangeliach znajdujemy zaszyfrowane kazania w formie przypowieści. W 

jednej z nich Jezus poucza, za pomocą porównania do wschodzenia zasiewu: 

„Zbierzcie to, co posiejecie". Mówi o nasionach, które upadły na skalistą ziemię, 

kiedy wzeszło słońce, młode roślinki uschły. Jest to metafora oznaczająca, iŜ nasiona 

muszą być wsadzone w odpowiednio przygotowaną glebę, a następnie „podlewane" 

za pomocą codziennego przesyłania many WyŜszemu Ja, aby dzięki temu mogło ono 

uŜywać jej do chwili, gdy nadejdzie czas zbioru i uzyskamy odpowiedź na nasze 

modlitwy w formie rzeczywistości i materii. Kluczowym słowem, oznaczającym 

„wyschnąć", jest lo-ha. Rdzeń ha tłumaczony jest jako „cięŜko oddychać", tak jak 

podczas gromadzenia many, która powinna być przesłana WyŜszemu Ja.

Zdradzę ci pewną tajemnicę, pod warunkiem, Ŝe będziesz starał się o jej jak 

najszersze rozpowszechnienie. JeŜeli włączysz do swej modlitwy jedną lub dwie 

osoby i wyobrazisz sobie, jak korzystają one z tego dobra, o które prosisz, wtedy 

moŜesz prosić o pomoc równieŜ WyŜsze Ja tych osób. Dzięki temu odpowiedź 

przyjdzie duŜo szybciej i będzie jeszcze lepsza. Musimy zawsze pamiętać, by nie być 

samolubnymi i chciwymi, a takŜe by być pełnymi miłości i sympatii wobec innych. 

To jest następna tajemnica. JeŜeli „pielęgnujesz" jakieś poczucie winy, wtedy moŜe 

ono stać się nieprzeniknioną ścianą między tobą i WyŜszym Ja. Aby tego uniknąć, 

musisz bezpośrednio lub za pomocą zastępczych działań naprawić krzywdy 

wyrządzone innym. Kontynuuj te powetowania do momentu, aŜ niŜsze Ja będzie 

przekonane, iŜ zasłuŜyło na odpowiedź na swoje modlitwy.

A oto kolejna tajemnica: jeŜeli jesteś zły na kogoś i go nienawidzisz, wtedy 



nigdy nie przedrzesz się do swojego WyŜszego Ja. Jezus uczył nas modlenia się. 

Czytamy: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, 

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom". W kodzie Huny owymi winowajcami 

są wszystkie śmieci, które nosimy w sobie, zamiast je wyrzucić. Oczyść swój ducho-

wy dom, szoruj i trzyj tak, jakby od tego zaleŜało twoje Ŝycie. Sprawdź, czy 

„pielęgnujesz" w sobie nienawiść, nieŜyczliwość, zawiść, zazdrość, gniew, złość, 

poczucie winy i inne temu podobne rzeczy, które cię zatruwają. Uwolnij się od nich. 

Pracuj nad uwolnieniem drogi do WyŜszego Ja, abyś dzięki temu mógł „wyjść z 

siebie" - w rozumieniu Pąjutów. Usiądź w samotności i długo zastanawiaj się nad 

WyŜszym Ja. Czytaj ksiąŜki, które uwaŜasz za inspirujące i pomocne. Przy pomocy 

tego, niŜsze Ja znajdzie się w odpowiednim nastroju. I nie bądź haole, tzn. 

„pozbawiony oddechu", jak Hawajczycy nazywali białych, którzy nie oddychali 

mocno, nie gromadzili many i nie wysyłali jej WyŜszemu Ja. Przygotuj się, stwórz 

sobie obraz tego, czego potrzebujesz ty i inni ludzie. Ćwicz napełnianie oddechem 

swojej modlitwy i wysyłanie many WyŜszemu Ja.



Rozdział 11

DZIAŁANIE ZWIĄZANE Z MODLITWĄ HUNY

To, co ogólnie nazywamy „modlitwą", ma prawie wyłącznie „religijne", 

drugorzędne znaczenie, nie jest juŜ prawie uŜywane w swoim pierwotnym, 

właściwym sensie - jako „powaŜna prośba". WyraŜenie „działanie związane z 

modlitwą" jest bliŜsze. Język hawajski na określenie modlitwy posiada dwa słowa:

1. Słowo wai-pa oznacza dosłownie „dzielić wodę". Woda w Hunie jest 

symbolem many, względnie siły Ŝyciowej. Tak więc modlitwa odnosi się do uŜywania 

many stosownie do róŜnych funkcji trzech Ja.

2. Pojęcie pule oznacza, „wysyłanie" WyŜszemu Ja form myślowych razem ze 

strumieniem many przez sznur aka.

JeŜeli więc mówię o modlitwie, względnie o działaniu związanym z modlitwą, 

mam na myśli starannie i pieczołowicie wypracowaną „błękitną kopię" tego, co na 

podstawie naszego Ŝyczenia, poprzez odpowiednie przetworzenie tej „błękitnej 

kopii", powinno być wbudowane w nasze Ŝycie. Zasady Huny, których się nauczyłeś, 

są łatwe do zrozumienia. ZbliŜone są do tego, co znamy ze starszych i nowych religii, 

jak równieŜ z róŜnych psychologicznych nauk. PokaŜę teraz, jak naleŜy efektywnie 

„modlić się", jak powinny wyglądać działania związane z modlitwą do wyŜszej 

boskiej mocy, będącej jedną z trzech części naszej osobowości.

1. Przygotowanie aktu modlitwy

Musisz gruntownie przemyśleć pragnienia, które mają być urzeczywistnione. 

W Hunie działanie związane z modlitwą przeprowadzane jest nie tylko celem 

zaspokojenia jakiejś chwilowej potrzeby, ale takŜe i tych na całe Ŝycie. Nie spiesz się, 

przeznacz czas na podjęcie najlepszej decyzji odnośnie pragnień dotyczących 

przyszłości. Niestety większość modlitw we współczesnych kościołach jest nie 

przemyślanych i nie przygotowanych. Przygotowana modlitwa stała się czymś prawie 

podejrzanym. MoŜesz prosić o zdrowie, szczęście, pomyślność i dobrobyt, moŜesz 

zamieścić szczegóły odnośnie tych rzeczy, nie wolno jednak ci zapomnieć o tym, aby 

włączyć do modlitwy słuŜbę dla dobra innych. „Kahuni uczyli, Ŝe istnieje idealny 

stan, do osiągnięcia którego powinien dąŜyć kaŜdy pojedynczy człowiek. Jest to stan, 

w którym WyŜsze Ja bierze górę i wyznacza reguły, według których mamy 

postępować. NaleŜy kierować się zasadą, by nie robić niczego, co mogłoby 

skrzywdzić innych. Dla bardziej zaawansowanych oznacza to Ŝyczliwe słuŜenie. 



Miłość daje kaŜdemu z nas moŜność dokonania wielkich dzieł dla dobra całej 

ludzkości. Nienawiść i strach mogą zjednoczyć ludzi tylko w celu prowadzenia wojny 

i niszczenia." MoŜemy więc zadecydować o naszej przyszłości, zaplanować ją jak 

najszczegółowiej i zabrać się do zrobienia następnego kroku - urzeczywistnienia 

poŜądanego stanu.

Trening wyobraźni

Średnie Ja musi uŜyć swojej wyobraźni. Jest to jedna z najwaŜniejszych rzeczy 

w czasie przygotowania modlitewnego obrazu. Wyobraź sobie, kim mógłbyś się stać 

lub czego mógłbyś dokonać z pomocą WyŜszego Ja. Wyobraź sobie róŜne stany, w 

których jesteś centralnym punktem. Zadaj sobie pytanie, czy stan stworzony za 

pomocą modlitwy nie krzywdzi innych. Zapytaj się, czy kaŜdy ze stanów jest dobry i 

godny wysiłku twojego oraz WyŜszego Ja. Staraj się kaŜdego dnia rozumieć swoje 

Ŝyciowe cele lub ich brak. JeŜeli nauczyłeś niŜsze Ja wysyłania bardzo prostych 

modlitw, np. o przewodnictwo, inspirację i zdrowie, wtedy zawsze najpierw zdecyduj, 

o co będziesz się modlić. Ćwiczenie to jest dobrym przygotowaniem do całego 

działania związanego z modlitwą.

Jeśli z trudnością przychodzi ci wyobraŜanie sobie celu, wtedy uŜyj 

przygotowanego juŜ słownego opisu. Niektórzy ludzie potrafią „widzieć oczami 

wyobraźni", inni nie. Ci ostatni jednak często dysponują bardziej wyostrzonym 

zmysłem słuchu lub dotyku. JeŜeli szybciej uczysz się, widząc przed sobą 

wydrukowany tekst, wtedy prawdopodobnie naleŜysz do tych, którzy mogą wyobraŜać 

sobie róŜne rzeczy w postaci obrazów, a później nie mają Ŝadnych problemów z 

uzmysłowieniem sobie tego wyraźnie i przejrzyście. Jeśli natomiast łatwiej uczysz się 

słuchając, najprawdopodobniej nie potrafisz myśleć obrazami i masz trudności z 

zobaczeniem obrazu oczami duszy. Zastanawiając się nad poŜądanym stanem, uŜyj 

najbardziej naturalnej dla siebie metody. JeŜeli jednak trenujesz swój ą wyobraźnię, 

wtedy o wiele skuteczniej będziesz się modlić. Chodzi o zmobilizowanie jak najwięk-

szej ilości zmysłów. Są one naturalnymi talentami niŜszego Ja, i kiedy uŜyjesz wielu z 

nich, wtedy skierujesz uwagę swojego niŜszego Ja na to, nad czym pracujesz.

Max Freedom Long daje nam bardzo pouczający przykład pochodzący z jego 

własnego doświadczenia. Metodę działania związanego z modlitwą Huny najlepiej 

moŜna zrozumieć wtedy, gdy oprze się ją na własnych doświadczeniach. Odkryjesz, 

co naleŜy robić, poniewaŜ teraz robisz to dla samego siebie. Posiadasz umiejętność 

proszenia swojego WyŜszego Ja o kierownictwo i sprawiania, aby wszystkie trzy Ja 

pracowały nad urzeczywistnieniem modlitwy. Twoje niŜsze Ja, z powodu 



indywidualnych doświadczeń, reaguje w odmienny sposób i dlatego teŜ działania, 

które podejmujesz, będą róŜniły się od działań innych osób.

„Niezamierzoną przyszłość wymienić na zaplanowaną"

„Chciałbym moŜliwie jak najlepiej wytłumaczyć tę zasadę, poniewaŜ jest 

bardzo waŜna. Większość ludzi Ŝyje w bezładnym zamęcie, pozbycie się go mogłoby 

mieć dla nich wielkie znaczenie. Celem zilustrowania powyŜszej myśli, odwołuję się 

do własnego doświadczenia i zapewniam, Ŝe kaŜdy krok do osiągnięcia tego celu 

zostanie dokładnie opisany. Mogę zagwarantować, Ŝe przedstawione wyniki są praw-

dziwe, poniewaŜ dokonałem tego sam, a skutki odczuwam do dzisiaj."

W 1932 roku sklep fotograficzny Longa w Honolulu doznał duŜego 

uszczerbku z powodu kryzysu gospodarczego i niewielkiej liczby turystów. PoniewaŜ 

jego egzystencja była zagroŜona, zwrócił się do pewnej kahunki o pomoc. Wyjaśnił 

jej, Ŝe musi sprzedać swój sklep łącznie z magazynem i wyposaŜeniem, bo w 

przeciwnym razie zbankrutuje. Wiedział, Ŝe w Honolulu tylko jego przyjaciel i 

konkurent, który posiadał większy i starszy sklep fotograficzny, mógł korzystnie 

odkupić jego sklep. JuŜ trzykrotnie przedstawił mu bardzo niską cenę sprzedaŜy, 

jednak przyjaciel nie okazał Ŝadnego zainteresowania. Makler takŜe nie mógł znaleźć 

kupca. NaleŜało odnowić umowę o wynajęcie lokalu, ale nie moŜna było myśleć o 

dalszej pięcioletniej umowie z podwyŜszonym czynszem dzierŜawnym.

„Gdy wszystko juŜ wytłumaczyłem i odpowiedziałem na kilka pytań, kahunka 

poprosiła mnie, abym przez chwilę dobrze się zastanowił i powiedział, co według 

mnie powinno się zdarzyć. Jeszcze raz zastanowiłem się nad wszystkim, po czym 

powiedziałem: »Chciałbym sprzedać sklep włącznie z magazynem i wyposaŜeniem 

mojemu konkurentowi za osiem tysięcy dolarów«. Nawet w tamtych cięŜkich czasach 

nie byłby to zły interes. Chciałem pomóc konkurentowi w połączeniu mojego sklepu z 

jego firmą, a następnie wrócić na WybrzeŜe, aby trochę pisać. Byłem na to 

zdecydowany."

Kahunka zadawała mu jeszcze inne pytania, prosząc o uwzględnienie nawet 

niewiele znaczących detali i wyobraŜenie sobie, jak wszystko to będzie w szczegółach 

funkcjonowało. Long musiał zastanowić się nad kaŜdym krokiem, uwzględnić jego 

domniemane skutki i przemyśleć, w jaki sposób jedna część planu wpłynie na inną. 

„Miała być przygotowana »modlitwa« do WyŜszego Ja. Nie moŜna było pomieszać 

form myślowych modlitwy z wątpliwościami i niepewnościami. Musiały być 

opracowane jasno, przejrzyście, wyraźnie i przedstawione z całą pewnością, 

stanowczością i dokładnością. Wszystko to, co zostało przeoczone, mogło później 



przeszkodzić w realizacji planu."

Kahunka stwierdziła, Ŝe większość ludzi ciągle przesyła swoim WyŜszym Ja 

zamęt sprzecznych Ŝyczeń, planów, obaw i nadziei. Codziennie, co godzinę zmieniają 

oni swoje zapatrywania na to, co ma być zrobione lub co ma się zdarzyć. A poniewaŜ 

WyŜsze Ja układa nasze Ŝycie z naszych myśli, które odbiera zwykle wtedy, gdy 

śpimy, nasza przyszłość jest beznadziejnym zamętem zdarzeń i ich przeciwieństw, 

niepowodzeń, zła i dobra. Tylko ten, kto wyraźnie rozstrzyga, ciągle pracuje nad 

jednym celem, moŜe przesłać WyŜszemu Ja poprawne formy myślowe, na podstawie 

których zbuduje ono nam taką przyszłość, jakiej sobie Ŝyczymy i jaką planujemy.

Rozmowa przygotowawcza trwała godzinę. Po czym kahunka powiedziała, iŜ 

nawiąŜe kontakt z WyŜszym Ja i zapyta, czy powyŜszy plan moŜe być zrealizowany. 

Przy tym działaniu kahuni często wkładali do naczynia wykonanego z pewnej 

odmiany dyni, wypełnionego wodą, gładki, czarny kamień. Jednak kahunka napełniła 

wodą szklankę i, wrzucając do niej pół łyŜeczki świeŜego, Ŝółtego korzenia imbiru, 

zamąciła ją. Miało to działać jako „fizyczny bodziec chroniący przed wpływem 

duchów". Następnie poprosiła o zaliczkę w postaci srebrnego dolara, co podziałało 

jako fizyczny bodziec na jej niŜsze Ja. Pieniądz był wynagrodzeniem za pracę i 

słuŜbę, a więc czymś odpowiednim dla niego. Kobieta połoŜyła dolara przed 

szklanką, zasłoniła oczy przed światłem, siedziała tak przez krótką chwilę i przypatry-

wała się zmąconej wodzie. „Wkrótce zobaczyła obrazy i otrzymała wiadomości 

przekazywane jej przez głos wewnętrzny. Przez pewien czas pozostawała w stanie 

podobnym do transu, potem powracała do świadomości, aby opowiedzieć mi, co 

widziała, lub Ŝeby zadawać pytania. Trwało to moŜe siedem lub osiem minut."

Gdy kahunka patrzyła w szklankę z wodą, miała kilka symbolicznych wizji. 

Widziała, „Ŝe zostaną otworzone drzwi, później zobaczyła snop pszenicy". Zapytała 

Longa, czy myślał o tych rzeczach i czy mają dla niego jakieś znaczenie. Chciała się 

upewnić, Ŝe obrazy te otrzymała nie od Longa, ale od WyŜszego Ja.

Kahunka stwierdziła, Ŝe odpowiedź będzie korzystna, a modlitwa zostanie 

wysłuchana, drzwi bowiem są otwarte, jednak nie do końca, gdyŜ droga jest 

częściowo zablokowana. Chcąc zapytać WyŜsze Ja, co zrobić, by ten stan zmienić, 

ponownie zaczęła wpatrywać się w wodę i popadła w lekki trans. Zobaczyła 

konkurenta, który był wieloletnim przyjacielem Longa, a takŜe maklera, który nie 

mógł znaleźć Ŝadnego kupca.

Następnie kahunka zapytała: „Czy sprawił pan komuś ból? Dlaczego drzwi nie 

są otwarte na całą szerokość i dlaczego pana ścieŜka jest trochę zablokowana?". Long 

nie pamiętał, by wyrządził komuś krzywdę. „Czy ma pan wraŜenie, Ŝe oszustwem 



byłoby, gdyby sprzedał pan swój sklep za osiem tysięcy dolarów?" - zapytała. Long 

odpowiedział, Ŝe jego zdaniem to uczciwa propozycja. „W takim razie są to myśli 

związane z małymi grzechami, które nadgryzaj ą pana od środka. Powodem moŜe być 

szkółka niedzielna lub nauki kościelne" - zakończyła. „Większość dobrych ludzi, 

regularnie chodzących do kościoła, przeŜywa coś podobnego. Aby pozbyć się 

poczucia winy i otworzyć drogę do Boga, musi pan pościć przez trzy dni do godziny 

pierwszej. Przez ten czas nie wolno panu równieŜ palić. Po upływie tego czasu musi 

pan coś podarować człowiekowi w potrzebie. Dar musi być jednak tak duŜy^ Ŝeby 

pan odczuł cięŜar wydatku. Musi być tak duŜy, by pan z ledwością mógł sobie na 

niego pozwolić. Dzięki temu odczuje pan wewnętrzny spokój, iŜ dał dostatecznie 

duŜo, aby wyrównać wszystkie swoje małe grzechy. Gdy wykona pan to wszystko, 

proszę ponownie przyjść do mnie."

Kahunka zastosowała znakomite bodźce fizyczne, aby wytłumaczyć niŜszemu 

Ja Longa, by zrobiło coś w kierunku naprawienia działań, które uchodziły za 

grzeszne. Często mamy małe poczucie winy, którego nie moŜemy zidentyfikować. W 

takim wypadku w ogóle nie musimy dowiadywać się, skąd one się wzięły.

Long szybko zastosował się do wskazówek kahunki i stwierdził, Ŝe działania te 

wywarły na jego niŜszym Ja ogromne wraŜenie. Gdy ponownie przyszedł do kahunki, 

dowiedziała się ona, z pomocą szklanki napełnionej wodą zmieszaną z imbirem, Ŝe 

drzwi są szeroko otwarte. By się upewnić, zapytała Longa, czy przypadkiem nie 

zmienił swoich planów i dalej pragnie tego samego, co wcześniej. A poniewaŜ plany 

były jasne i nie uległy zmianie, wypowiedziała swoją modlitwę do WyŜszego Ja.

„JeŜeli kahuna modlił się do własnego WyŜszego Ja i prosił o pomoc dla 

swojego klienta, wtedy modlitwa automatycznie dochodziła do WyŜszego Ja tegoŜ 

klienta, poniewaŜ wierzono, Ŝe wszystkie Ja połączone są ze sobą w sposób, którego 

nie rozumiemy i który trudno jest nam sobie wyobrazić. Są one »wszystkie w jednym

« i »jednym we wszystkich^ Pomimo całego rozdzielenia, tworzą jedność. Są ze sobą 

ściślej powiązane niŜ pszczoły w ulu. Nauczyły się pracować jako jedność, a pomimo 

to kaŜde z nich pracuje dla siebie. Nie moŜemy tego pojąć, jednak na podstawie 

rezultatów osiąganych z kontaktów z WyŜszymi Ja lepiej to rozumiemy.

By przeprowadzić modlitwę, kahunka wstała, chodziła wolno tam i z 

powrotem, mocno oddychając. Kilka minut później stanęła przy stole i powiedziała 

spokojnie, Ŝe teraz będzie modliła się dla mnie do Boga( Następnie zaczęła powoli, 

dobitnie i stanowczo mówić po hawajsku, patrzyła przy tym jakby w nieskończoną 

przestrzeń. Wypowiedziała modlitwę, po czym powtórzyła ją dwukrotnie. Modlitwa 

została sugestywnie wyrecytowana, słowo po słowie i myśl po myśli, aby dzięki temu 



niŜsze Ja przekazało WyŜszemu formy myślowe zawarte w starannie i gruntownie 

przygotowanej modlitwie."

NiŜsze nawiązało kontakt z WyŜszym Ja na bezpośrednią i usilną prośbę 

średniego Ja kahunki. „Po tym, jak modlitwa została trzykrotnie wypowiedziana, 

kahunka ponownie usiadła na krześle i wzięła papierosa. Paliła i odpoczywała po 

wysiłku. Zgromadziła dodatkowy ładunek many i przesłała modlitwę jako łańcuch 

form myślowych na strumieniu siły Ŝyciowej." Następnie znowu uŜyła szklanki z 

wodą celem odebrania wiadomości lub wskazówek od WyŜszego Ja. W swojej wizji 

zobaczyła, jak stara przyszłość została zburzona i natychmiast stworzona nowa. 

Prawdopodobnie przyszłością Longa stałoby się niepowodzenie handlowe, które 

wydawało się nie do uniknięcia, gdyby WyŜsze Ja nie wymieniło zła na poŜądane 

dobro.

Obrazów form myślowych, które przesyłaj ą niŜsze i średnie Ja, WyŜsze uŜywa 

jako wzorców do budowania przyszłości. Formy myślowe mówią mu, czego 

oczekujemy, obawiamy się, Ŝyczymy sobie i co planujemy. Nasza przyszłość 

tworzona jest z tych form myślowych, gdy prosimy o pomoc. Wolna wola niŜszego i 

średniego Ja nie jest naruszona. Na poziomie świadomości naszego rozumu nie moŜe-

my wyobrazić sobie, Ŝe przyszłość powstaje z niewidzialnej materii i zawiera 

wszystkie zdarzenia i stany, które przyjmują z minuty na minutę, z godziny na 

godzinę i z dnia na dzień stały kształt. WyŜsze Ja działa na zupełnie innym poziomie. 

Wszystko, co musimy wiedzieć, to to, Ŝe przyszłość moŜna zmieniać, a takŜe co 

robić, aby spowodować te zmiany.

Uzdrawiaczka „zobaczyła", co Long powinien zrobić, aby urzeczywistnić swój 

plan. Ujrzała wskazówki, które wskazał jej „Bóg". „Widziała, jak poszedłem do 

mojego konkurenta z papierem w ręce. Stwierdziła, Ŝe arkusz wyraŜał, iŜ mocno 

trzymałem się mojej oferty sprzedaŜy, ceny i wszystkich związanych z tym 

szczegółów. Jej Bóg poinformował ją, Ŝe naleŜę do tych ludzi, którzy muszą mieć 

wszystko zapisane na papierze.

Kahunka poinstruowała mnie, abym opracował ofertę i odwiedził swojego 

przyjaciela: »W następny wtorek, piętnaście po drugiej będzie on siedział w swoim 

biurze za biurkiem, nic nie robiąc. PołoŜy pan papier na biurku i powie: >Proszę, 

niech przyjrzy się pan tym liczbom. Przyjdę za dziesięć minut z powrotem<. 

Następnie wyjdzie pan i wróci za dziesięć minut. Pański konkurent przeczyta papier i 

powie, Ŝe kupuje sklep.« Wszystko to wydało mi się niewiarygodnie jasne i 

szczegółowe. Zapytałem ją, skąd to wszystko wie, a ona odpowiedziała, Ŝe widzi 

wskazówki, które dał jej Bóg. Zdziwiony tym wszystkim, postąpiłem, jak nakazała. 



Konkurent zadeklarował, Ŝe kupi sklep, i wręczył mi czek. W ten oto sposób, z 

pomocą uzdrawiaczki i WyŜszego Ja, dobiłem interesu. Suma ustalona w modlitwie 

została mi wypłacona. Zostałem jeszcze, aby pomóc połączyć mój sklep z zakładem 

zaprzyjaźnionego konkurenta. Gdy interes został dobity, złoŜyłem kahunce 

sprawozdanie, zapłaciłem jej tyle, ile była gotowa przyjąć. Było to naprawdę mało w 

porównaniu z wy świadczoną mi przez nią przy sługą."

PowyŜsza historia obrazowo przedstawia, w godny uwagi sposób, czego 

moŜna dokonać, stosując Hunę. WaŜne jest, Ŝe WyŜsze Ja zrobi dla nas wszystko, 

zakładając, iŜ my zrobiliśmy równieŜ wszystko, co było konieczne na poziomie 

średniego i niŜszego Ja. JeŜeli wymagana jest dodatkowa pomoc, pozostawmy to 

WyŜszemu Ja. Dokona ono wszystkiego przez połączenie się z WyŜszymi Ja innych 

ludzi. Jest to szczególnie waŜne, jeŜeli chcemy pomóc innym. WyŜsze Ja łączą się w 

tym celu i pracuj ą razem. W bardzo trudnych przypadkach moŜemy potrzebować 

czyjejś pomocy. Jednak harmonijne działanie naszego WyŜszego Ja we współpracy z 

niŜszym i średnim doprowadzi do urzeczywistnienia się planów. Kahuna nie jest do 

tego niezbędnie potrzebny. Sami moŜemy załatwić te sprawy. Niniejsza ksiąŜka o 

systemie Huny powinna ci w tym pomóc.

2. Zbudować system form myślowych

Drugi krok polega na zbudowaniu kompletnego systemu form myślowych, 

zawierającego nową przyszłość, i wywarciu za jego pomocą wraŜenia na niŜszym Ja, 

przez wizualizowanie i uŜycie fizycznego bodźca.

3. Zgromadzić manę

Trzecim krokiem jest zgromadzenie wystarczającego zapasu many, czyli siły 

Ŝyciowej, w celu wysłania WyŜszemu Ja nowo stworzonych form myślowych przez 

niewidoczną nić aka.

4. KaŜdego dnia coś zrobić

Czwarty krok to kontynuacja. Sprawdzamy teraz i wzmacniamy kaŜdego dnia 

uzmysłowioną i ucieleśnioną w naszych formach myślowych przyszłość oraz dzień po 

dniu napełniamy formy myślowe nowym zapasem siły Ŝyciowej, aby dzięki temu 

WyŜsze Ja zrobiło z nimi to, co kahuni symbolizowali w następujący sposób: 

„Wzrastanie nasion (form myślowych) dzięki skraplaniu ich wodą (maną) aŜ 

zaowocują jako dane stany, wtedy gdy przyszłość stanie się teraźniejszością". Bardzo 

waŜną rzeczą jest wybranie sobie prostego symbolu dla kaŜdego modlitewnego 

obrazu, aby zapobiec „wykopywaniu nasion", podczas codziennego wznawiania 



działań związanych z modlitwą. Jako symboli nie wybieraj jednak Ŝadnych 

ulubionych rzeczy, lecz takie, które nie mają dla ciebie większego znaczenia, Ŝeby 

móc uŜywać ich tylko po to, by przypomnieć niŜszemu Ja, nad jakim modlitewnym 

obrazem pracujesz, bez popadania w pokusę zrewidowania go w jakiś sposób.

5. Kala

Celem skutecznego przeprowadzenia powyŜszych kroków naucz się takŜe 

usuwania wszystkich blokad powstałych przez poczucie winy i fiksacje (utrwalone 

idee niŜszego Ja).

A co jest w tym wszystkim nowego? MoŜliwe, Ŝe pomocne będzie w tym 

momencie przedstawienie pewnych układów Huny, które odróŜniają się od innych:

1. Nowymi są: długoterminowość działania związanego z modlitwą oraz 

gruntowne przygotowanie.

2. To, Ŝe pracuje się z obrazami zbudowanymi w wyobraźni, moŜe być w 

pewnym stopniu znane, natomiast fakt, iŜ świadomie uŜywa się ich do stworzenia 

systemu form myślowych jako form odlewniczych, celem zmaterializowania 

poŜądanych zdarzeń zachodzących w przyszłości, jest w tym znaczeniu nowe. 

Dodanie energii (many) do wyobraŜonego obrazu było wprawdzie czymś nowym, gdy 

system Huny był jeszcze mało znany, jednak w międzyczasie wydaje się, iŜ koncept 

ten został przejęty przez niektóre nauki.

3. Nowa jest prośba do WyŜszego Ja o uŜycie form myślowych, aby stworzyło 

dla nas nową i bardziej poŜądaną przyszłość.

4. Nowe jest nagromadzenie dodatkowej ilości siły Ŝyciowej i przesłanie jej 

WyŜszemu Ja, aby zastosowało j ą podczas tworzenia poŜądanej przyszłości, a takŜe 

przeobraŜenia many w posiadającą wielkie znaczenie i moc manę-loa.

5. Nowa jest niewidzialna nić aka łącząca nas z WyŜszym Ja, pomimo Ŝe 

Biblia pokazuje nam ją jako „srebrny sznur".

6. Nową i bardzo waŜną sprawą, jest uŜywanie strumienia many do te-

lepatycznego przesłania WyŜszemu Ja form myślowych.

7. To, Ŝe między ciałem aka, względnie ciałem cieniowym niŜszego i 

WyŜszego Ja przebiega nić aka oraz to, iŜ jest ona jedynym środkiem do stworzenia 

kontaktu między nimi, jest nie tylko nową, ale i rewolucyjną ideą w psychologicznym 

i religijnym myśleniu obecnego stulecia. Wyjaśnia nam w końcu, dlaczego modlitwa 

wymówiona w zwykły sposób przez świadomego ducha, czyli średnie Ja, nie zostaje 

wysłuchana. Wewnętrzne, niŜsze Ja nie jest „puszczone w ruch".



Brakuje telepatycznego przekazania modlitwy, nie mówiąc juŜ o dostarczeniu 

siły Ŝyciowej, której potrzebuje i uŜywa WyŜsze Ja, jak równieŜ o usunięciu blokad 

stojących na drodze do telepatycznego kontaktu.

Przedstawiona poniŜej modlitwa pokazuje podobieństwo występujące między 

tradycjami amerykańskich tubylców i Huną. MoŜe okaŜe się ona naprawdę przydatna 

w twojej medytacji.

Amerykańska modlitwa Indian

O Wielki Duchu, 

Którego głos słyszę w wiatrach 

I którego oddech oŜywia cały świat, 

Wysłuchaj mnie! 

Jestem mały i słaby, 

Potrzebuję twojej siły, wiedzy i mądrości. 

Pozwól mi wieść piękne Ŝycie 

I spraw, aby moje oczy

Zawsze widziały czerwony i fioletowy zachód słońca. 

Spraw, aby moje dłonie szanowały i zwaŜały na stworzone przez ciebie rzeczy, 

I wyostrz moje uszy, aby słyszały twój głos, 

Uczyń mnie mądrym, abym dzięki temu 

Rozumiał rzeczy, których nauczyłeś mój lud. 

Pozwól mi nauczyć się lekcji, 

Które ukryłeś w kaŜdym liściu i kamieniu. 

Szukam mocy,

Nie po to, Ŝeby być większym niŜ mój brat,

Lecz po to, aby zwalczyć mojego największego wroga - siebie samego. 

Uczyń mnie zawsze gotowym na przyjście do ciebie 

Z czystymi dłońmi i uczciwymi oczami,

Aby dzięki temu, gdy Ŝycie przeminie jak zachodzące słońce, 

Mój duch bez wstydu 

Mógł przyjść do ciebie.

Będziesz potrzebował czasu na „przetrawienie" nowych idei i układów oraz na 

poukładanie starych konceptów. UŜywam słów ze starego języka hawajskiego jako 

fachowych wyraŜeń określających podstawowe elementy Huny, celem objaśnienia 

poszczególnych rodzajów świadomości w funkcjach trzech Ja, trzech odmian energii, 

siły oraz trzech niewidzialnych substancji (aka), za pomocą których działa energia. O 



ile jest to moŜliwe, uŜywam bardziej znanych pojęć z psychologii. Jednak musisz 

zrozumieć, Ŝe takie pojęcia jak „świadomie", „podświadomie" i „nadświadomie" nie 

oznaczają tego samego co w psychologii, powinny jedynie przekazać kompletne 

znaczenie pojęć uŜywanych w Hunie. Musisz w nowy sposób rozumieć te słowa. 

Dzięki wymienieniu wielu równowaŜników i omówieniu róŜnych znaczeń rdzeni 

pierwotnych kluczowych słówek, lepiej zrozumiesz pojęcia uŜyte do opisania idei 

Huny.



Rozdział 12

MODLITWA PRZYNOSZĄCA REZULTATY

Modlitwa Huny jest skuteczna, poniewaŜ jest „usilną modlitwą 

sprawiedliwego". Oznacza to, Ŝe ktoś, kto Ŝyje według właściwych („sprawiedliwy" - 

właściwy, dobry) zasad i swoje działanie związane z modlitwą napełnia energią za 

pomocą ducha, uczucia, natchnienia i zapału („usilnie"), ten osiąga swój cel 

(doprowadza do zamanifestowania się poŜądanych rezultatów). PoniewaŜ niektóre 

główne elementy tej metody modlenia się zostały przedstawione w poprzednich 

rozdziałach, posiadasz teraz podstawowe wiadomości do samodzielnego przepro-

wadzenia modlitwy Huny. Wytłumaczenie tego trwa dłuŜej aniŜeli wykonanie.

W niniejszym rozdziale przedstawię krok po kroku, jak powinieneś 
postępować w przygotowaniu związanym z modlitwą. JeŜeli jednak nie osiągniesz 
poŜądanych rezultatów, wykorzystaj ten rozdział jako listę kontrolną celem 
stwierdzenia, co podczas przygotowania modlitwy zrobiłeś nieprawidłowo.

Przygotuj przy pomocy niniejszych wskazówek przeprowadzenie kaŜdego 

poszczególnego kroku. Huna jest nie tylko czymś, co robisz, ale czymś, co robisz w 

swój indywidualny sposób. Dopiero wtedy, gdy zrozumiesz cały proces, 

przeprowadzenie modlitwy zajmie niewiele czasu. W fazie nauki i ćwiczeń 

koniecznym moŜe okazać się powolne i staranne prześledzenie wskazówek. A gdy juŜ 

wszystko stanie się dla ciebie przyzwyczajeniem, wtedy dokładna procedura będzie 

niepotrzebna. Wszystko, co robisz systematycznie, tworzy wzorce twojego Ŝycia. 

JeŜeli będziesz jedynie okazyjnie modlić się, by rozwiązać poszczególne trudne 

problemy albo wykonać waŜne zadania, wtedy moŜe dojdziesz do wniosku, Ŝe nie 

potrafisz się modlić dostatecznie biegle, aby osiągnąć poŜądane rezultaty. Musisz 

regularnie ćwiczyć. Najlepiej robić to wtedy, kiedy ci się dobrze powodzi. Wtedy 

odczujesz, Ŝe osiągasz sukces jeden po drugim. JeŜeli zdasz sobie sprawę z tego, Ŝe 

osiągasz małe cele i rozwiązujesz łatwe problemy, wzmocnisz wiarę w siebie i 

odwaŜysz się zabrać do większych projektów.

Nie masz przecieŜ ciągle wielkich problemów do przezwycięŜenia i nie 

zaczniesz od osiągania gigantycznego celu. Powinieneś jednak codziennie pracować z 

zasadami Huny, aby pozostawać w rytmie ćwiczenia i zawsze mieć siłę na modlitwę, 

gdy zajdzie taka potrzeba. Rób coś kaŜdego dnia, abyś zawsze posiadał duŜy poziom 

many. Systematycznie wysyłaj ją swojemu średniemu i WyŜszemu Ja, by mogły z niej 

korzystać w taki sposób, w jaki potrzebują. UłóŜ modlitwę albo medytację, która 

będzie zawierała prośbę o zdrowie i ochronę, o dobre stosunki, zarobki i postęp w 



duchowym rozwoju. Do codziennej modlitwy włącz Ŝyczenia rodziny, przyjaciół, a 

takŜe specjalne pragnienia, które przyjdą ci na myśl. Niech kaŜdego dnia kształt 

modlitwy będzie mniej więcej taki sam, w razie potrzeby zmieniaj tylko poszczególne 

jej punkty. Staraj się o wolną od zakłóceń komunikację między średnim i niŜszym Ja, 

jak równieŜ między niŜszym i WyŜszym Ja. Pamiętaj o tym, Ŝe cichy, słaby głos Wy-

Ŝszego Ja zawsze cię poprowadzi.

JeŜeli praktyka ta stanie się naturalną częścią składową twojego codziennego 

Ŝycia, wtedy w przypadku większych potrzeb i planów, za pomocą gruntownie 

przygotowanego oraz będącego w zgodności z powyŜszymi wskazówkami 

postępowania związanego z modlitwą, będziesz wstanie dokonać cudów. A nawet 

jeśli nagłe wypadki nie pozwolą ci na przeznaczenie większej ilości czasu, w celu 

podjęcia obszernych przygotowań i metodycznego przeprowadzenia modlitwy, wtedy 

natychmiast otrzymasz odpowiedź na nie cierpiącą zwłoki prośbę. A dlaczego jest to 

moŜliwe? PoniewaŜ wtedy wszystkie trzy Ja przyzwyczajone będą do współpracy, 

będą dokładnie wiedziały, co naleŜy robić, i usłyszą prośbę o szybką pomoc, nawet 

jeśli będzie to jedynie myśl lub nagląca potrzeba.

„Ciągle jestem zdania, iŜ codzienne czy teŜ cogodzinne przesyłanie siły 

Ŝyciowej WyŜszemu Ja jest pierwszym krokiem do umoŜliwienia zmian. Na drugim 

miejscu znajduje się przesłanie form myślowych poŜądanych stanów, aby mogły stać 

się formami odlewniczymi do budowy nowej przyszłości."

Podstawowe zasady

Huna posiada niewiele podstawowych zasad. Łatwo moŜna je zrozumieć. Dr 

Brigham wymienił istotne elementy będące częścią składową kaŜdego rzekomego 

„cudu" w historii ludzkości: świadomość, która kieruje siłą za pomocą substancji. 

Max Freedom Long w następujący sposób zidentyfikował te trzy elementy: trzy Ja - a 

w szczególności WyŜsze Ja - są świadomością kierującą siłą. Siłą jest mana (siłą 

Ŝyciową) pochodząca od niŜszego Ja, która przeobraŜana jest przez WyŜsze Ja w siłę 

o najwyŜszym stopniu mocy - manę-loa. Substancja aka jest zwykle niewidzialna. 

Posiada ona jedyną w swoim rodzaju zdolność przewodzenia many i tworzenia 

wzorców. JeŜeli rozumie się funkcje kaŜdego z trzech Ja, rodzaj i sposób, w jaki 

komunikuj ą się one między sobą, jak zostaje stworzony i zgromadzony wielki zapas 

many oraz jak będzie on przesłany do realizacji specjalnych celów, wtedy przeprowa-

dzenie postępowania związanego z modlitwą jest proste. Musisz jedynie ćwiczyć z 

właściwymi modlitwami, aby opanować tę sztukę.

W przypadku działania związanego z modlitwą Huny wychodzimy z załoŜenia, 



Ŝe trzy Ja harmonijnie współpracuj ą ze sobą. Wyjaśniając ich sposoby pracy, często 

koncentrujemy się tylko na właściwościach i funkcjach jednego z nich. Podkreślamy 

potrzebę i konieczność pracy z niŜszym Ja oraz wielu ćwiczeń, gier i wyjaśnień, aby 

pomóc naszemu średniemu Ja w efektywnej pracy z niŜszym. MoŜe opisujemy 

równieŜ waŜne narzędzie, jakim jest wyobraźnia będąca do dyspozycji średniego Ja, i 

pokazujemy, jak bardzo konieczne jest uŜywanie naszej inteligencji, logiki i 

rozsądnego myślenia. Mówimy o wielkiej mocy WyŜszego Ja, które moŜe zrobić dla 

nas wszystko, gdy tylko o tę pomoc poprosimy. Wiemy, Ŝe moŜemy otrzymać od 

niego wskazówki odnośnie wszystkiego, o czym chcemy zadecydować i czego 

chcemy dokonać w Ŝyciu. JeŜeli, w celu otrzymania wyjaśnień, koncentrujemy się na 

jednym z trzech Ja, wtedy zawsze powinniśmy pamiętać o pozostałych jako o 

częściach zespołu roboczego. Nigdy nie wyobraŜaj sobie ich oddzielonych od siebie, 

ale jako trójkę, która współpracuje Jak jeden mąŜ". NiŜsze Ja nie współpracuje 

harmonijnie, jeŜeli negatywne emocje i poczucie winy, strach oraz kompleks 

niŜszości odwracają jego uwagę, natomiast średnie Ja nie wnosi swojego wkładu, jeśli 

zaniedba myślenie, podejmowanie decyzji, świadome uŜywanie wyobraźni lub jeŜeli 

posiada utrwalone przekonania, iŜ rozsądek i inteligencja są wszystkim. WyŜsze Ja 

zawsze jest gotowe, zdolne i usposobione do niesienia pomocy, jeśli je o to prosimy.

Musisz uznać istnienie WyŜszego Ja i jego rolę w spełnianiu Ŝyczeń zawartych 

w modlitwie. NiŜsze i średnie Ja mają do wypełnienia waŜne zadania przy planowaniu 

przyszłości, postępowaniu związanym z modlitwą oraz dostarczaniu potrzebnej many 

i przesyłaniu jej WyŜszemu Ja. To ono wbudowuje obraz zawarty w modlitwie w rze-

czywistość naszego Ŝycia.

Musisz uznać takŜe wielkie znaczenie niŜszego Ja, poniewaŜ ono przesyła 

WyŜszemu modlitewny obraz. Tak więc średnie i niŜsze Ja muszą przyjacielsko i 

zgodnie współpracować jako partnerzy, a niŜsze Ja musi posiadać dobry kanał do 

komunikowania się z WyŜszym Ja.

Inną podstawową zasadą, którą naleŜy uznać, jest potrzeba przesłania 

WyŜszemu Ja dodatkowego daru many. Mana nie jest mechaniczną energią, tylko siłą 

Ŝyciową utrzymującą organizm w zdrowiu i przy Ŝyciu i zaopatrującą w energię 

średnie i WyŜsze Ja. Jest „ofiarą", która w historii religii składana była Bogu lub teŜ 

bogom. Jest napomnieniem, które mówi, „abyście składali swoje ciała w Ŝywej, 

świętej i miłej Bogu ofierze. Niech będzie to wasze rozsądne naboŜeństwo". Mana 

jest siłą Ŝyciową, która na podstawie rozsądnej decyzji średniego Ja wysyłana jest 

WyŜszemu Ja i przyjmowana przez nie.

JeŜeli uznamy, Ŝe WyŜsze Ja jest częścią nas, wtedy rozwiniemy uczucie 



miłości, które będzie wzmacniało połączenie. Aby kochać innych, najpierw musimy 

kochać samych siebie. Ludzie odbieraj ą miłość Boga jako coś naturalnego, pozostaje 

ona jednak zawsze czymś trochę abstrakcyjnym i niejasnym. Miłość pochodząca od 

naszego własnego WyŜszego Ja staje się osobistym doświadczeniem i nie pozostawia 

Ŝadnych wątpliwości. NiŜszego Ja nie trzeba uczyć miłości, jednak moŜe ono tylko 

wtedy wyrazić tę naturalną emocję, jeŜeli nie ma w nim poczucia winy lub strachu. 

„Emocja powoduje powstawanie many (...) a miłość niesie manę do WyŜszych Ja (...). 

Jeśli podczas modlitwy nie odczuwamy miłości i silnego emocjonalnego pragnienia, 

wtedy moŜemy być pewni, Ŝe niŜsze Ja nie wnosi swojego wkładu, a modlitwa jest 

nieskuteczna. Aby kochać WyŜsze Ja, musimy je tylko poznać. Nie tylko za 

pośrednictwem rozumu i emocjonalnej reakcji doprowadzającej do stworzenia 

kontaktu przez niŜsze Ja, ale równieŜ przez intuicję. Jest ona dana niŜszemu Ja przez 

WyŜsze." Średnie Ja moŜe czuć się skrępowane wykształceniem w akademickiej 

dyscyplinie, która wyklucza świadome poznanie wyŜszych istot duchowych. Musi się 

więc zdecydować na miłość wtedy, gdy przesyła WyŜszemu Ja duŜy ładunek many.

Średnie Ja ma takŜe waŜną rolę do spełnienia w modlitwie, poniewaŜ musi ono 

postanowić, co ma być osiągnięte, musi wizualizować obraz modlitwy i starać się, aby 

pozostał nie zmieniony. Poza tym musi polecić przekazanie go WyŜszemu Ja. JeŜeli 

trzy Ja współpracują, wtedy równieŜ średnie Ja musi wnieść swój wkład za 

pośrednictwem rozsądnego kierowania na fizycznym poziomie.

Przygotowanie poprzedzające działanie związane z modlitwą

Właściwie nie jesteśmy przyzwyczajeni do planowania modlitw. Kościoły 

uŜywają cichej muzyki, aby wprowadzić ludzi w poboŜny i skupiony nastrój. Rytuały 

często wskazują na to, Ŝe modlitwy powinny być wypowiedziane lub wysłuchane. 

Lecz przygotowanie pojedynczej osoby jest cechą charakterystyczną odróŜniającą 

metodę modlitwy Huny od innych. Przed modlitwą trzeba przeprowadzić 

oczyszczenie

Kala, gruntownie zaplanować poŜądany cel, przeznaczyć na nią odpowiednią 

ilość czasu, a takŜe dokonać koniecznych wysiłków, celem przesłania modlitwy, i tak 

długo przekazywać energię, aŜ modlitwa zostanie wysłuchana.

Oczyszczenie Kala jest duchowym i emocjonalnym „wielkim szorowaniem", 

uwalnia drogę do WyŜszego Ja. Słowo Kala oznacza „do światła", względnie 

„przywrócenie światła". Światło jest symbolem WyŜszego Ja. Wszystko, co stworzyło 

blokady lub za pośrednictwem czego powstały węzły na sznurze aka łączącym nas z 

WyŜszym Ja, musi być usunięte. JeŜeli skrzywdziliśmy kogoś, wtedy, by oczyścić 



drogę, musimy zadośćuczynić tej osobie za wyrządzoną szkodę. JeŜeli nie jest to 

moŜliwe, naleŜy wyświadczyć przysługę komuś innemu, aby dzięki temu pośrednio 

naprawić szkodę.

Kala oznacza takŜe przebaczenie. Prosimy o przebaczenie, jednak nie Boga, 

poniewaŜ człowiek nie jest w stanie go skrzywdzić, lecz tych, którym wyrządziliśmy 

krzywdę. Kala musi być uczynione przez średnie Ja, świadomie i z pełnym 

rozmysłem. MoŜna w tym przypadku prosić o pomoc WyŜsze Ja. Zawsze powinniśmy 

być gotowi przebaczyć innym, jeśli nas skrzywdzili. Robimy to dla własnej korzyści, 

a nie dla innych. Gniew, złość i uraza („ponowne odczuwanie" emocjonalnej reakcji 

niŜszego Ja) blokuj ą komunikację.

„JeŜeli złoŜysz ofiarę na ołtarzu i będziesz równocześnie pamiętał, Ŝe twój brat 

ma coś przeciwko tobie, wtedy zostaw ofiarę przed ołtarzem i najpierw idź pogodzić 

się z nim, a dopiero później przyjdź i złóŜ swoją ofiarę."

Musimy takŜe przebaczać samym sobie. Jeśli „przebaczymy z góry", wtedy 

będziemy przygotowani na robienie tego, co jest konieczne, gdy nadarzy się ku temu 

okazja. W ten sposób moŜemy utrzymywać otwartą drogę do WyŜszego Ja.

Wspomniane oczyszczenie ma największe znaczenie przy przygotowaniu do 

modlitwy. Musi być równieŜ ciągle powtarzane, aby dzięki temu kanał do WyŜszego 

Ja był zawsze otwarty i by mogła nim przepływać mana. NaleŜy pozbyć się 

kompleksów i fiksacji, aby uwolnić drogę (aka) do WyŜszego Ja. Uświadom sobie 

trudności, za pomocą wszystkich wypracowanych środków komunikacji, jeŜeli niŜsze 

Ja na nie wskaŜe. Zniszcz tylko te blokady i węzły na sznurze aka, które rzeczywiście 

przeszkadzają w otrzymaniu odpowiedzi na modlitwę. Nie musisz usuwać kaŜdego 

ukrytego poczucia winy lub strachu, dopóki nie stoją one na drodze do osiągnięcia 

sukcesu. Robienie większej ilości rzeczy niŜ ta, z którą moŜesz dać sobie radę w danej 

chwili, przeszkadzałoby jedynie w twoim rozwoju. MoŜesz zająć się uczuciami, jeŜeli 

zaczniesz zwracać na nie uwagę.

Kala moŜe być rytuałem, słowem albo czynem. Codzienne oczyszczanie Kala 

najlepiej przeprowadza się za pomocą „Modlitwy Huny" napisanej w 1949 roku przez 

Maxa Freedoma Longa. Ja równieŜ jej uŜywam i polecam stosować regularnie. JeŜeli 

wielokrotnie wymówisz poniŜszą modlitwę, stwierdzisz, Ŝe jest łatwa do 

zapamiętania i nie musisz jej więcej czytać.

Modlitwa Huny 

Maxa Freedoma Longa



Jeśli kogoś dzisiaj skrzywdziłem 

Myślą, słowem lub czynem 

Albo opuściłem kogoś w potrzebie, 

śałuję tego teraz. 

Gdybym nie mógł tego naprawić,

Jutro w zamian za to zrobię coś dobrego 

I z miłością ukoję urazy.

Przyrzekam. 

JeŜeli jakaś krzywda głęboko mnie uraziła

I nie została naprawiona, 

Proszę Światło o ponowne wyrównanie i załagodzenie, wszystkiego.

UwaŜam winę za wymazaną. 

Duchu Rodzicielski, którego kocham

I który wiem, Ŝe mnie kocha, 

Przybądź przez drzwi otwarte przeze mnie

I otwórz drogę do siebie.

Przygotowanie do postępowania związanego z modlitwą wymaga określonej 

decyzji. Zdecyduj ze wszystkimi szczegółami, czego sobie Ŝyczysz. Chaos 

pomieszanych Ŝyczeń moŜe prowadzić jedynie do zamętu albo w ogóle nie przynieść 

Ŝadnych wyników. Określ dokładnie, w jaki sposób rezultat wpłynie na ciebie i na 

innych oraz jakie zobowiązania przyniesie ze sobą. Zapytaj, czy prośba jest rozsądna, 

wskazana i stosowna oraz czy niŜsze Ja uwaŜa ją za słuszną. Musi stwierdzić, w jaki 

sposób reaguje ono emocjonalnie. Nie dlatego, Ŝe niŜsze Ja powinno pochwalać, 

względnie odrzucać nasze prośby lub rozstrzygać, co naleŜy robić, lecz dlatego, Ŝe 

średnie Ja ulokowało w nim utrwalone idee dotyczące tego, na co sobie zasłuŜyliśmy, 

a takŜe tego, co jest dobre, a co złe. Reakcja niŜszego Ja informuje nas o istnieniu 

tego typu fiksacji. Do modlitewnego obrazu nie naleŜy włączać rzeczy ubocznych 

(inne prośby moŜesz przedłoŜyć oddzielnie). Zamieść natomiast wszystkie moŜliwe 

emocje i uczucia.

Przygotuj krótki słowny opis i dokładny duchowy obraz tego, czego sobie 

Ŝyczysz. Starannie dobierz słowa, aby podczas modlitwy niŜsze Ja nie zatrzymało się, 

poruszone jakimś uczuciem. JeŜeli nie moŜesz stworzyć Ŝadnego szczególnego 

obrazu poŜądanego celu, wtedy musisz wyobrazić sobie siebie w przyszłości, co 

mówisz i robisz. Nie uzmysławiaj sobie jednak, jak będzie wyglądała złamana noga, 

gdy zostanie uzdrowiona, gdyŜ będzie to bardzo trudne. Wyobraź sobie lepiej, jak bez 

przeszkód biegasz i tańczysz, albo wizualizuj inne czynności, które staną się dla 



ciebie zupełnie naturalne, gdy obraŜenie ciała nie będzie juŜ istniało. Czasem trudno 

jest przedstawić sobie lepszą sytuację finansową w postaci wyraźnego obrazu 

stanowiska, pozycji lub zawodu. Łatwiej jest wyobrazić sobie, jak w codziennym 

Ŝyciu rozkoszujemy się finansowym polepszeniem bytu, wydając pieniądze zarobione 

w nowym miejscu pracy. Opracuj opis i duchowy obraz stanów po osiągnięciu celu. 

Włącz swoją osobę do tego obrazu.

W celu maksymalnego korzystania z Huny, najlepszym jest Ŝycie według jej 

zasad. Techniki Huny nie wymagaj ą poświęcania duŜej ilości czasu, jeŜeli juŜ „wejdą 

w krew". W fazie ćwiczeń powinieneś przeznaczyć trochę czasu na rozwinięcie 

przyzwyczajenia robienia tych wszystkich rzeczy. Na codzienne oczyszczenie Kala, 

naładowanie się maną i osobistą modlitwę nie potrzeba go wiele, chyba Ŝe pracujesz 

nad szczególnym działaniem związanym z modlitwą Huny. Codziennie powinieneś w 

nie zmieniony sposób powtarzać modlitwę aŜ do osiągnięcia poŜądanego rezultatu. W 

czasie wysyłania many, aby nie zmieniać obrazu podczas powtarzania postępowania 

związanego z modlitwą, uŜyj symbolu. Nie moŜe to być jednak rzecz przez ciebie 

ulubiona, która ma jakieś szczególne znaczenie, a raczej coś przypadkowego, co moŜe 

być uŜyte do czasu osiągnięcia wyników.

Większość wielkich Ŝyczeń potrzebuje czasu na spełnienie się. JeŜeli w pełni 

przyjąłeś i przyswoiłeś sobie zasady Huny, i modlisz się z pełną wiarą w skuteczność 

modlitwy, otrzymasz poŜądane wyniki niezwłocznie i bez powtarzania procedury. Nie 

spiesz się, poniewaŜ pośpiech jest pewnego rodzaju zwątpieniem, przychodzi jako 

uczucie od niŜszego Ja i moŜe cię powstrzymać przed osiągnięciem celu. Nie określaj 

zbyt dokładnie, w jaki sposób rezultat ma się urzeczywistnić. Mógłbyś przez to 

ograniczyć efektywność WyŜszego Ja, poniewaŜ zna ono więcej moŜliwości 

osiągnięcia wyniku. JeŜeli ograniczymy się jedynie do rozwiązań przychodzących 

nam do głowy, wtedy przeszkadzamy WyŜszemu Ja w znalezieniu tych, których nie 

moŜemy sobie wyobrazić. Odpowiedzi przychodzą często w nieoczekiwany sposób. 

Uwzględnij to w swojej kalkulacji.

Przeprowadzenie postępowania związanego z modlitwą

W pierwszej kolejności odsuń na bok wszystkie rozpraszające myśli i troski, aby nie 

wtargnęły do modlitwy. JeŜeli jeszcze tego nie zrobiłeś, moŜesz wykonać tę 

przygotowującą czynność podczas medytacji. Przyjrzyj się jeszcze raz, w jaki sposób 

słownie wyraziłeś modlitewny obraz. Idealnie byłoby, gdybyś znał ten opis na pamięć 

(moŜesz takŜe nagrać go na taśmę magnetofonową). Starannie sprawdź obraz, który 

masz zwizualizować i zabezpiecz się przed wprowadzaniem do niego zmian. 



Wzmocnij swoją wiarę, aby dzięki temu wyłączyć negatywne sugestie. Nie jest to 

Ŝadne kredo Huny, poniewaŜ wiarę moŜna zachwiać przez niezgodności i 

sprzeczności w myśleniu lub doświadczeniach. Wiara opiera się na wiedzy, którą 

zdobywasz dzięki doświadczeniom. Doświadczenie nauczy, Ŝe Huna funkcjonuje. 

JeŜeli wiedza ta nie jest mocno zakotwiczona w twoim umyśle, wtedy w chwili, gdy 

najmniej będziesz się tego spodziewał, mogą wyłonić się wątpliwości. W ten sposób 

stare przyzwyczajenia i nawyki wepchną się w twoje nowe zamiary, cele i sposób 

Ŝycia. Najlepiej nie rozmawiaj o swojej modlitwie z nikim, kto nawet niechcący 

mógłby wyrazić odnośnie niej wątpliwości i negatywne nastawienie. Nawet Ŝyczliwie 

usposobieni przyjaciele i rodzina nie posiadają przecieŜ tego samego co ty 

doświadczenia z Huną. W tym przypadku milczenie jest naprawdę złotem.

Zgromadź duŜy ładunek many i trzymaj go w gotowości. Wiesz juŜ, jak to 

zrobić. Średnie Ja tymczasowo przejmuje od niŜszego kontrolę nad oddychaniem i 

mocno sugeruje, Ŝe niŜsze Ja powinno oddychać głębiej i wolniej, z góry w przypadku 

męŜczyzn, natomiast z dołu w przypadku kobiet, by powiększyć zapas many. 

Wyobraź sobie, jak mana przez sznur aka dociera od niŜszego do WyŜszego Ja.

Kontynuuj medytacje do momentu, gdy obudzisz miłość do WyŜszego Ja. 

Dzięki temu niŜsze gorliwie i z zapałem nawiąŜe kontakt z WyŜszym Ja i prześle dar 

many. Módl się równieŜ za innych. Otrzymasz dzięki temu pomoc WyŜszych Ja 

wszystkich osób, których dotyczy modlitwa. Wypowiedz takŜe słowa podzięki za po-

moc i przewodnictwo. Do tego przygotowania uŜywaj inspirujących tekstów, np. 

„Modlitwy Huny".

Poproś głośno lub, jeśli wolisz, cicho niŜsze Ja, aby przesłało modlitewny 

obraz. Wymawianie modlitwy z równoczesnym wizualizowaniem obrazu wspiera 

postępy. Głośne wypowiadanie słów moŜe równieŜ pomóc. Poza tym dzięki temu 

moŜesz w znaczny sposób pobudzić uwagę niŜszego Ja.

Bardzo waŜny jest materialny, fizyczny bodziec albo miejsce kontaktu (tzn. 

działanie oparte na wierze). MoŜe to być rytuał, słowo lub czyn. Na materialnym 

poziomie moŜe to być takŜe praca prowadzona w celu osiągnięcia poŜądanego 

rezultatu. Max Freedom Long podsumował to następująco: „Modlenie się nie jest »

myśleniem«. Jest kombinacją myślenia i gestu, względnie ruchu ciała niŜszego Ja - 

tworzeniem i rozdawaniem many (...) Nie znam Ŝadnej innej moŜliwości przekonania 

niŜszego Ja, które przyjmuje wszystko dosłownie, Ŝe ono i jego pan zasługują na 

spełnienie się modlitwy, jak za pośrednictwem materialnych, cielesnych działań 

zastosowanych jako fizyczny bodziec."

Modlitwa powinna być oddana pod nadzór WyŜszego Ja. Podczas następnego 



postępowania związanego z modlitwą razem z nowym ładunkiem many uŜywaj 

symbolu odpowiadającego modlitewnemu obrazowi, aby dzięki temu moŜna było 

odnowić siłę, bez konieczności wprowadzania zmian do „błękitnej kopii". W 

międzyczasie nie powinieneś zastanawiać się nad tym, ani teŜ troszczyć o to. 

Zadawanie sobie pytań typu: kiedy i jak, pielęgnowanie wątpliwości, a nawet 

rozmawianie o tym mogłoby tylko sprowadzić modlitwę na niewłaściwą drogę, 

poniewaŜ przez tego typu działanie sugeruje się coś negatywnego.

Zawsze jednoznacznie zamykaj modlitewne postępowanie. MoŜesz powtarzać 

modlitwę wielokrotnie (najlepiej trzy razy), jednak wtedy, gdy j ą kończysz, rób to 

wyraźnie i stanowczo. Nie zasypiaj, dopóki nie zakończysz i nie zamkniesz modlitwy. 

W przeciwnym razie powstanie zamieszanie i rozgardiasz w myślach, które mogłyby 

pomieszać się z przygotowanym obrazem zawartym w modlitwie. Dobrze jest przez 

pewien czas pozostawać w stanie medytacji, aby utrzymywać dialog z WyŜszym Ja i 

pozwolić na dotarcie do świadomości myśli, które mogą być wskazówkami 

pochodzącymi od niego.

Trzy Ja muszą współpracować i kaŜde z nich musi wnieść odpowiedni wkład. 

Po zakończeniu rytuału modlitwy, czyń na fizycznym poziomie wszystko co mogłoby 

pomóc w spełnieniu się twojej prośby. Niektóre niedomagania zostaną lepiej 

uzdrowione dzięki rzeczowości i biegłości lekarza. Dobrym przykładem jest 

nastawienie złamanych kości albo jeŜeli szukasz pracy lub teŜ chcesz piąć się wyŜej 

po szczeblach kariery i wiesz, Ŝe właściwa posada jest rzeczywistością na poziomie 

WyŜszego Ja, wtedy lepiej zauwaŜysz istniejące moŜliwości.

Nie powinieneś „wykopywać nasiona", aby sprawdzić, czy kiełkuje. Sadzenie 

nasiona w ziemi jest uŜyteczną analogią do przeprowadzania postępowania 

związanego z modlitwą. Analogia ta uŜywana była przez kahunów. Słowem 

odpowiadającym znaczeniu „modlić się" jest ho-ano. Oznacza to „złoŜyć nasiono" 

albo „poświęcić się specjalnemu celowi". Odpowiedź na modlitwę określana jest ano-

hou, tzn. „odnawiać zasiew", względnie „zmieniać jego formę". MoŜe oznaczać to 

równieŜ „cięŜko oddychać". Nie zdziwi cię, jeśli dowiesz się, Ŝe ho 'omana oznacza 

„robić manę" i równocześnie jest kolejnym słowem znaczącym „modlić się". JeŜeli 

zasiejesz nasiono (modlitewny obraz), wtedy pozostaw je w ziemi i nie przeszkadzaj 

mu. Nie zaniedbuj jednak gleby. Musisz usuwać chwasty (wątpliwości) i 

systematycznie podlewać ziemię (dostarczać manę). Codzienne podlewanie maną, jak 

równieŜ dalsze konieczne działania i prace stwarzaj ą warunki, dzięki którym z 

nasiona wyrasta roślina. Poprzez powtarzanie postępowania związanego z modlitwą, 

troszczysz się o glebę, plewisz chwasty i podlewasz nasiono. Jednak ono samo musi 



być pozostawione w spokoju. Nie wolno zmieniać „błękitnej kopii", a gdy tego nie 

będziesz czynił, roślina „wyrośnie ponad ziemią". 

Zestawienie postępowania związanego z modlitwą Huny

I. Podstawowe zasady

1. W czasie modlitwy Huny trzy Ja muszą harmonijnie współpracować.

2. Musisz uznać, Ŝe istnieje WyŜsze Ja, które odgrywa swoją rolę w speł-

nianiu się modlitwy.

3. Musisz stwierdzić, Ŝe przesyłasz modlitewny obraz za pośrednictwem 

niŜszego Ja, i dlatego musisz utrzymywać z nim dobre, robocze 

stosunki.

4. Musisz uznać, Ŝe powinieneś przesłać WyŜszemu Ja dodatkowy dar 

many. 

5. Musisz stwierdzić, Ŝe kochasz WyŜsze Ja, z którym jesteś w zgodzie.

6. Musisz stwierdzić, jaką rolę odgrywa średnie Ja przy budowie mo-

dlitewnego obrazu i w jaki sposób instruuje niŜsze Ja, aby przekazało 

go WyŜszemu. JeŜeli trzy Ja współpracują, wtedy równieŜ średnie Ja 

musi wnieść swój wkład przez to, iŜ będzie kierowało rozumnymi 

działaniami.

II. Przygotowanie się do modlitewnego postępowania

1. Przeprowadź oczyszczenie Kala, duchowe i emocjonalne „szorowanie". 

Zadośćuczyń za popełnione krzywdy i urazy, przebacz i czyń po-

Ŝyteczne uczynki, celem nawiązania komunikacji z WyŜszym Ja.

2. Określ, czego sobie Ŝyczysz. Sprawdź, w jaki sposób będzie działało to 

na ciebie i innych ludzi oraz jak reaguje na to niŜsze Ja. DostrzeŜ 

wszystkie moŜliwe emocje i uczucia zmysłowe.

3. Przygotuj krótki opis w starannie dobranych słowach oraz dokładny 

duchowy obraz swojego Ŝyczenia. Włącz swoją osobę do tego obrazu.

4. KaŜdego dnia przeprowadzaj w ten sposób modlitwę, do momentu 

osiągnięcia poŜądanego rezultatu. UŜywaj symbolu, celem przedsta-

wienia modlitewnego obrazu podczas powtarzania go.

5. Przeznacz na modlitwę dostateczną ilość czasu, a w miarę moŜliwości 

niech to będzie zawsze ten sam czas działający jako fizyczny bodziec.



6. Nie spiesz się.

7. Nie określaj ze wszystkimi szczegółami, w jaki sposób osiągniesz 

wynik. Pozostaw to swojemu WyŜszemu Ja.

III. Przeprowadzenie modlitwy

1. Przed rozpoczęciem modlitwy, odsuń na bok wszystkie myśli i troski, 

które cię rozpraszają i odwracają twoją uwagę.

2. Sprawdź jeszcze raz starannie obraz i jego opis, aby upewnić się, iŜ nie 

zaszły w nim Ŝadne zmiany. 

3. Ufaj i wierz w rezultat. Nie rozmawiaj z nikim o modlitwie.

4. Zgromadź duŜy ładunek many i trzymaj go w pogotowiu.

5. Wzbudź miłość do WyŜszego Ja. Módl się takŜe dla innych. WyraŜaj 

podziękowanie za pomoc i przewodnictwo. Korzystaj z „Modlitwy 

Huny" Maxa Freedoma Longa.

6. Poproś niŜsze Ja (głośno, jeŜeli jest to moŜliwe) o przesłanie modli-

tewnego obrazu.

7. UŜywaj fizycznego, materialnego bodźca (moŜe być nim rytuał, słowo 

lub jakiś czyn).

8. Pozostaw obraz zawarty w modlitwie pod opieką i nadzorem 

WyŜszego Ja.

9. Jednoznacznie i wyraźnie zakończ modlitwę. Utrzymuj dialog z Wy-

Ŝszym Ja.

10. Na fizycznym poziomie rób wszystko, co jest koniecznie potrzebne do 

spełnienia się prośby. Trzy Ja muszą współpracować, przy czym kaŜde 

z nich musi wnieść swój wkład w dziedzinie, w której jest biegłe.

11. Nie rób nic w celu „wykopywania nasiona" i nie sprawdzaj, czy ono 

rośnie. Codziennie podlewaj je maną.



Rozdział 13

MANA I MODLITWA HUNY

Co się stanie, jeŜeli duch pójdzie na wędrówkę i nie poświęci swojej pracy - 

modlitwie - wymaganej uwagi? Średnie Ja uŜywało many-many celem przemyślenia 

poŜądanego celu i poproszenia o większą ilość many, która będzie potrzebna w mo-

dlitwie. Myśli skierowane są na to, co będzie zrobione i co naleŜy osiągnąć. Nagle 

średnie Ja stwierdza, Ŝe nie posiada dostatecznie duŜo energii, aby pozostawać 

trzeźwym i gotowym.

Wielu praktykantów Huny doświadcza sytuacji, iŜ bezpośrednio po przesłaniu 

many WyŜszemu Ja stają się bardzo śpiący. Duch idzie na wędrówkę, a praca staje się 

mechaniczna i bez wyrazu. Dlatego teŜ proponuję, abyś po przesłaniu WyŜszemu Ja 

przez spleciony sznur aka ładunku many, zrobił około półminutową przerwę i ponow-

nie naładował się maną.

„Jeśli zrobisz przerwę i uzupełnisz zapas siły Ŝyciowej za pomocą ulubionej metody, 

wtedy zniknie senność spowodowana zmniejszaniem się ładunku many, średnie Ja 

otrzyma znowu manę-manę konieczną do spełniania swojej woli. Powróci wtedy 

wesołość i duchowa jasność potrzebna do wyobraŜenia sobie „zgodnego, spokojnego 

świata" i następujących po sobie duchowych obrazów poŜądanych stanów.

Jeśli poziom many obniŜy się tak, Ŝe nie leŜy juŜ w sferze wpływów średniego 

Ja, wtedy niŜsze - mówiąc obrazowo - zrywa się ze smyczy i ucieka. ZauwaŜysz to 

tylko wtedy, jeśli nauczysz się zwracać uwagę na takie rzeczy. Zwykle przytłumiony i 

otępiały, mechanicznie przeprowadzasz rytuał modlitwy, wymawiasz ją głośno albo 

czytasz nie bardzo świadomy tego, co robisz. Przez pewien czas moŜesz nie 

zauwaŜyć, Ŝe myśli nie związane z modlitwą wkradają się i odciągają od czynności, 

które wykonujesz. Bardzo waŜne jest zrozumienie tego faktu. O ile wiem ani stare, 

ani teŜ nowoczesne psychoreligijne systemy nauczania - poza Huną- nie wyjaśniają, 

dlaczego średnie Ja moŜe tylko wtedy kontrolować (...) niŜsze Ja (...), jeŜeli w aka 

unihipili, względnie ciele niŜszego Ja, znajduje się dostatecznie duŜo many - siły 

Ŝyciowej, aby dzięki temu średnie Ja otrzymało dostateczną j ej ilość celem uŜycia 

jako „woli".

Dzięki tej zasadzie Huny rozumiemy, co to jest „wola", czy teŜ „siła woli". Jest to 

mana, którą średnie Ja pobiera od niŜszego i uŜywa jej jako many-many, dzięki 

czemu posiada energię niezbędną do dostrzeŜenia swoich waŜnych funkcji, takich jak 

myślenie, rozsądne i rozumowe orzekanie oraz rozstrzyganie, jak równieŜ wkład woli 



w kierowaniu wspólnymi działaniami w celu osiągnięcia wspólnych pragnień. 

Średnie Ja, jako starszy brat lub przyjaciel, zobowiązane jest do instruowania 

niŜszego, czasami nawet z całą stanowczością, jednak zawsze przyjacielsko. Stare 

wyobraŜenie, iŜ niŜszemu Ja moŜna by rozkazywać, jest nie do przyjęcia. Rezultat 

przyjdzie tylko za pośrednictwem harmonijnej współpracy. NiŜsze Ja pozbawione 

kierownictwa jest jak statek bez sternika. „Pędzi tu i tam pozostawione samemu 

sobie. Zacznie niechybnie bawić się wspomnieniami, które przychodzą ci do głowy, 

stają się ciągle silniejsze, aŜ w końcu - o ile nie zostaną rozpoznane i sprawdzone - 

całkowicie wypełniają cię i wypierają myśli, którymi chciałbyś (ew. powinieneś) się 

zajmować".

Większość z nas wyrosła wśród praktyk religijnych, w których modlitwy są 

rozmyte i niewyraźne, wyraŜone bardzo ogólnie. W kościołach odmawiane modlitwy 

nie są przygotowywane. Nie robi się nic, aby zostały wysłuchane. Ma się wraŜenie, Ŝe 

nikt nie wierzy w ich spełnienie. ZauwaŜ, Ŝe modlitwy, które zostają wysłuchane, 

wypowiadane są z wielkim wewnętrznym zaangaŜowaniem, zainteresowaniem, 

troskliwością i wiarą w osiągnięcie poŜądanych wyników. Huna mówi, Ŝe ciągle musi 

płynąć pełny ładunek many, abyś dzięki temu codziennie mógł normalnie Ŝyć i 

skutecznie się modlić. Modlitwy wypowiedziane z emocją zawierają manę, poniewaŜ 

za emocje odpowiedzialne jest niŜsze Ja, a właśnie emocje powodują automatyczną 

produkcję many, obojętnie czy dana osoba o tym wie, czy teŜ nie. „Huna uczy nas, Ŝe 

jeŜeli średnie i niŜsze Ja mają w czasie modlitwy pracować uwaŜnie, skutecznie i 

mieć jasny cel przed sobą, muszą posiadać dostateczną ilość many jako siły do 

wykorzystania w procesach myślowych kaŜdego Ja. Współczesna psychologia nie 

zajmuje się modlitwami, jednak uczy, Ŝe podświadomość w przypadku obniŜonego 

poziomu siły Ŝyciowej nie jest juŜ kontrolowana i człowiek skłania się ku chorobie 

umysłowej."

Max Freedom Long pokazał wyraźnie i jasno, Ŝe musimy zwrócić uwagę „na róŜnice 

między modlitwami, które zostaj ą wysłuchane, a tymi, które się nie spełniają". 

Wygląda na to, iŜ zmuszeni jesteśmy sięgnąć po porównania, jeŜeli chcemy 

zrozumieć, w jaki sposób myślą lub postępują WyŜsze Ja albo jeszcze wyŜsze istoty, 

poniewaŜ niŜsze i średnie Ja nie są w stanie posługiwać się formami myślenia 

wyŜszych poziomów świadomego bytu. UŜywamy swojego rozumu i dochodzimy - 

tak dobrze, na ile potrafimy - od rozpoznawalnego i poznanego do jeszcze nie 

znanego. „Za pomocą tej metody (poniewaŜ »objawienia« mają złą opinię i są 

sprzeczne) dowiadujemy się, Ŝe:

1. NiŜsze Ja potrzebuje many do Ŝycia i działania.



2. Średnie Ja musi pobrać od niŜszego Ja potrzebną mu manę, jeśli ma 

korzystać ze swojej siły woli i ducha oraz efektywnie wykonać przy-

dzieloną mu pracę.

3. Jeśli to, co zostało wyŜej powiedziane, jest prawdą, wtedy dochodzimy 

- tak jak dawni kahuni - do wniosku, Ŝe WyŜsze Ja jako część troistego 

człowieka równieŜ musi pobrać dostateczną ilość many od niŜszego Ja, 

aby skutecznie przeprowadzać swoją pracę, jakakolwiek by ona nie 

była.

Bez many nie istnieje Ŝycie i - co w tym momencie jest dla nas nawet 

waŜniejsze - myślenie. Kahuni, by określić znaczenie wyrazu »myślenie« uŜywali 

słowa mana-o. Dosłownie oznacza to »zrobienie czegoś z maną«. W słowie au-ma-

kua słówko rdzenne ma oznacza »zwiędnąć«. Roślina więdnie z powodu braku wody, 

a woda jest symbolem many. Oczywiście dawni kahuni, tworząc słowa oznaczające 

rzeczy tajemnicze, nie mieli najmniejszej wątpliwości, Ŝe trzecie Ja człowieka tak 

samo musi być zaopatrzone w manę jak średnie Ja. Tak więc, jeŜeli w ten sposób 

podzielili te rzeczy - a wiemy, Ŝe zrobili to -wiedza ta w swoich podstawach była 

poprawna i mogła funkcjonować. Naszym zadaniem (...)jest nauczyć się tego, co 

wiedzieli kahuni i w jaki sposób się tym posługiwali."

JeŜeli wyda ci się, Ŝe Huna jest skomplikowana, wtedy najpierw się odpręŜ. 

MoŜesz kontrolować automatyczne gromadzenie duŜego ładunku many i przesłanie 

jego części WyŜszemu Ja. Pamiętaj, Ŝe niŜsze Ja przyzwyczajone jest do 

produkowania i gromadzenia many, a tylko wtedy, gdy jesteś zmęczony lub 

niedostatecznie chłonny i wraŜliwy, musisz niŜszemu Ja przypomnieć, Ŝe 

potrzebujesz więcej many. MoŜe mieć to miejsce w przypadku, gdy pracujesz nad 

waŜnym problemem i potrzebujesz duŜo many. Najpierw musisz się upewnić, Ŝe twój 

cel -zdrowie, dobrobyt, pomyślność - wspierany będzie przez dostateczną. ilość 

pozytywnych emocji. Jeśli niŜsze Ja poruszone będzie silnymi emocjami, wtedy mana 

popłynie automatycznie. Będziesz wtedy mógł omawiać negatywne emocje i 

pracować nad ich usunięciem. Chyba Ŝe pobudzisz emocje pozytywne, wtedy 

negatywnymi nie będziesz musiał się juŜ przejmować. W celu zautomatyzowania tego 

działania, powinieneś przede wszystkim systematycznie i konsekwentnie ćwiczyć co-

dzienne przyzwyczajenie, aŜ stanie się ono twoją „drugą naturą" i nie będziesz juŜ 

musiał nad tym się zastanawiać. Wszystko to w praktyce staje się proste.

Bardzo waŜne odkrycie dotyczące many

W roku 1948 Max Freedom Long rozpoczął eksperyment z uzdrawianiem na 



odległość. Uczniowie Huny proszeni byli o uczestnictwo w nim codziennie o 

określonej porze. Long miał słuŜyć za centralę, poniewaŜ prośby o pomoc napływały 

do jego biura w Kalifornii. Stworzył więc grupę pod nazwą: Grupa Robocza Nad 

Wzajemnym Telepatycznym Uzdrawianiem (GRNWTU). Grupa ta pomogła w 

rozwiązaniu wielu problemów, uzdrowieniu, w trudnych sytuacjach partnerskich lub 

sprawach finansowych. Sprawiający szczególne wraŜenie był przypadek ochrony, 

którą otrzymali Ŝołnierze w czasie działań wojennych. Gdy Long rozpoczął pracę z 

GRNWTU, otrzymał wiele sygnałów, Ŝe telepatyczne uzdrawianie jest bardzo często 

wyczerpujące.

Z tym problemem spotykamy się w czasie eksperymentów z Huną. Wielu z nas 

zasypia w czasie modlitwy, po tym gdy świadomie przesyła my WyŜszemu Ja ładunek 

siły Ŝyciowej, lub teŜ czujemy się zmęczeni po przeprowadzeniu postępowania 

związanego z modlitwą. Long wyjaśnił to następująco: „Przed kilkoma tygodniami 

zabrałem się do zbadania tego tematu i, stosownie do moŜliwości, znalezienia 

podstawy do występowania zmęczenia, jak równieŜ środka przeciwdziałającego mu. 

JuŜ wcześniej doszedłem do wniosku, Ŝe przyczyną wyczerpania jest zmniejszenie się 

normalnego ładunku siły Ŝyciowej (za mało many) w ciele fizycznym oraz w 

otaczającym i wzajemnie przenikającym go ciele cieniowy (aka-kino). Spotkałem 

wielu hipnotyzerów, którzy wprawdzie z czasem pozyskiwali więcej siły i biegłości, 

jednak stopniowo zatracali zdolność do pracy, poniewaŜ byli zupełnie osłabieni po 

wytęŜonym uŜywaniu swoich hipnotycznych umiejętności w czasie kontemplacyjnych 

prezentacji lub po leczeniu wielu pacjentów w ciągu jednego dnia. Dr Nandor Fodor 

wskazał na to, Ŝe media muszą odpoczywać około połowę czasu zuŜytego do 

kontemplacji, aby ponownie odzyskać utraconą siłę. Wiadomo, iŜ niebezpieczeństwo 

zapadnięcia na chorobę umysłową wzrasta, jeŜeli poziom naładowania maną zbytnio 

się obniŜy. Przyczyny tego mogą być duchowe, jak równieŜ fizyczne dolegliwości.

Wtedy gdy jesteśmy zmęczeni, doświadczamy utraty normalnego ładunku 

many. Ma w słowie mana to »zwiędnąć«, »przekwitnąć« lub »zuŜyć«, »ścierać«, »

wyświechtać«. W przypadku innych symbolicznych słów Huny, w których występuje 

słowo wai oznaczające »wodę«, jak równieŜ myśli o utracie normalnego ładunku 

many, wyraŜa ono symbol »utraty wody spływającej pod ziemię przez jej 

wyciekaniem"

PoniewaŜ Long zauwaŜył, Ŝe w krótkim czasie pracy przeznaczonym na dwa seanse 

uzdrawiania, podczas których słuŜył jako centrala „splatania sznura" (nici aka) dla 

GRNWTU, stawał się coraz bardziej zmęczony, zaczął szukać moŜliwości 

sprawdzenia poziomu many w swoim organizmie. PosłuŜył się w tym celu 



wahadełkiem, jako najprostszym narzędziem, które wówczas znał.

„Pewnego wieczoru wziąłem wahadełko zrobione domowym sposobem z nitki 

oraz laku i przeprowadziłem zwykły test z moim normalnym naładowaniem maną. 

Wtedy gdy trzymałem wahadełko nad powierzchnią lewej dłoni, wykonało ono 

normalne 52 obroty zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Następnie zastosowałem 

metodę Huny, by zgromadzić duŜy ładunek siły Ŝyciowej, i gdy zbliŜała się godzina 

siódma, odkryłem, Ŝe jest 230 obrotów. Im więcej, tym lepiej. Wziąłem karton z 

listami uŜywanymi podczas pracy GRNWTU, Ŝeby stworzyć kontakty z uczestnikami 

za pomocą nici aka, i trzymałem wahadełko ponad listami (stały one na sztorc w 

kartonie, który trzymałem na kolanach). Wahadełko jak zwykle kołysało się raczej 

słabo, tam i z powrotem, w prawym rogu pudełka nad listami. Kiedy wreszcie 

nadeszła godzina siódma, zaczęło kołysać się mocniej i zareagowało wychyleniem 

większym o jedną trzecią. Trwało to do chwili, gdy zawołane zostały WyŜsze Ja i w »

splecionym sznurze« zjednoczyły się wspólne strumienie many, przesłane jako ofiara 

do WyŜszych Ja (poe aumakua). Gdy zacząłem wysyłać do uczestników zwykłe 

telepatyczne obrazy (w celu sprawdzenia kontaktu itd.), wtedy wahadełko wprawdzie 

wychylało się wolniej, jednak ciągle jeszcze w tym samym kierunku. Gdy o godzinie 

7.04 wysłałem obrazy, wahadełko prawie zupełnie przestało się poruszać. W tym 

samym czasie tworzyliśmy duchowe obrazy (formy myślowe) stanów, które miały być 

wbudowane w naszą przyszłość, a ja brałem do lewej ręki list za listem i 

przywoływałem w pamięci obrazy stworzone przeze mnie wcześniej.

O godzinie 7.07 wahadełko ponownie zaczęło się silnie wychylać w tym samym 

kierunku, tak jakby chciało dać do zrozumienia, Ŝe mana płynie przez nici aka do 

WyŜszych Ja i zabiera ze sobą formy myślowe zawarte w modlitwie. Wychylenia 

pozostały silne do godziny7.08, gdy zakończyłem pracę zwykłym »Pozwól opaść 

deszczowi błogosławieństwa (dopływ wyŜszej many), Aumama«. W tym momencie 

wahadełko wyraźnie zmieniło kierunek drgań i zaczęło kołysać się pod kątem prostym 

w stosunku do swojego poprzedniego kierunku oraz wzdłuŜ krawędzi listów zamiast 

poprzecznie nad nimi. Trwało to około pół minuty. W tym czasie wyczułem silne 

mrowienie (do czego byłem przyzwyczajony). Odsunąłem listy na bok i nagle 

poczułem się bardzo zmęczony i śpiący. Wysiłkiem była dla mnie praca z 

wahadełkiem, ale zamiast pozwolenia sobie na krótką drzemkę, co później stało się 

moim zwyczajem, trzymałem wahadełko ponad powierzchnią lewej dłoni, a ono 

wykonało jedynie dziewiętnaście małych kręgów!

Zrozumiałem, Ŝe osiem minut intensywnej pracy zuŜyło większą część mojego 

normalnego ładunku many, jak równieŜ jej duŜe nagromadzenie, z którym zacząłem 



pracę. Oczywistym było, Ŝe mana zniknęła i została zuŜyta.

Z wysiłkiem wziąłem się w garść, zwalczyłem »utonięcie« i duchową 

ocięŜałość, po czym zmusiłem się do ponownego głębokiego zaczerpnięcia powietrza 

i zgromadzenia duŜego ładunku many. Moje niŜsze Ja zareagowało bardzo wolno, 

jednak po upływie około pół minuty uczucie »niewyraźnej« ocięŜałości zaczęło 

ustępować. Po minucie został ostatecznie przywrócony normalny stan swobodnej 

kontroli nad ciałem i duchem. Byłem duchowo odświeŜony i Ŝwawy. Wkrótce czułem 

się znowu obudzony i gotowy przystąpić do pracy. Ponownie wziąłem wahadełko i 

sprawdziłem swój ładunek many. Było 89 obrotów. W ciągu mniej niŜ czterech minut 

znowu naładowałem się i byłem bardziej wypoczęty, aniŜeli w czasach, gdy robiłem 

pięćdziesięciominutową drzemkę."

Był to jeden z największych kroków prowadzących do poznania, pomimo Ŝe fakt ten 

moŜe teraz wydawać się zrozumiały sam przez się. Wielu uczniów Huny pomogło w 

zwróceniu uwagi na ten problem, w związku z czym Long mógł znaleźć odpowiedź 

wyjaśniającą go. Pewien człowiek „przeprowadzał w dalszym ciągu eksperymenty, 

podczas których wiele razy w ciągu dnia ponownie naładowywał się w czasie swojej 

wyczerpującej duchowo-fizycznej pracy, i stwierdził, Ŝe przez cały dzień w kaŜdej 

chwili mógł szybko naładować się i pracować z mniejszym zmęczeniem dwa razy 

dłuŜej niŜ zwykle".

Lepiej więc będzie, gdy będziesz robił systematyczne przerwy i o kaŜdej porze 

dnia na nowo gromadził ładunek many, jeŜeli będziesz duchowo „tonął" lub czuł się 

osłabiony, ospały lub zmęczony. Stwierdzisz, Ŝe korzystnym jest usunięcie kaŜdego 

duchowego stanu, którego sobie nie Ŝyczysz albo który róŜni się i odstaje od twojego 

normalnego sposobu myślenia. MoŜesz bowiem zauwaŜyć, Ŝe ogarnęła cię bojaźń 

albo niezdecydowanie, do których nie jesteś przyzwyczajony, lub teŜ nagle odczujesz, 

Ŝe nie jesteś w stanie przeciwstawić się sytuacji, która cię spotyka.

„Oto magiczne lekarstwo. Oddychaj głębiej i bardziej intensywnie. Naładuj 

się. Wtedy stwierdzisz, Ŝe znowu świeci słońce i wszystko ponownie wygląda 

zupełnie normalnie. Nie musisz juŜ »wlec się« przez Ŝycie i pracę." Dzięki 

przywróceniu zapasu many, przy czym średnie Ja zapoczątkowuje ten proces, budzi 

uwagę niŜszego Ja i przyciąga je do współpracy, moŜesz po upływie kilku minut 

kontrolować siebie i swoją, sytuację, poniewaŜ odnowiona mana-mana wzmacnia, 

pobudza i oŜywia świadome średnie Ja.

Doświadczenie to wyraźnie pokazuje, Ŝe w przypadku wszystkich prac związanych z 

modlitwą naleŜy uŜywać jedynie wielkich ładunków many. Równocześnie normalny 



jej poziom musi być zawsze wysoki, według zasad Huny. Codzienne posiadanie 

duŜego ładunku many dla regularnych potrzeb wszystkich trzech Ja jest wymaganym 

minimum do prowadzenia nadzwyczaj szczęśliwego i efektywnego Ŝycia. Musisz 

przeznaczyć tylko kilka minut na początku kaŜdego dnia, aby naładować się siłą 

Ŝyciową. JeŜeli później w ciągu dnia koniecznym okazałoby się ponowne 

naładowanie maną, będziesz mógł w ciągu kilku sekund przywrócić dawny poziom 

energii, poniewaŜ będziesz do tego przyzwyczajony. W przypadku szczególnych 

problemów nawet co godzinę naleŜy odnawiać ładunek many. Przyjdzie ci to jednak z 

łatwością.

„JeŜeli leczysz się sam, aby pozostawać zdrowym, wtedy najwaŜniejszą rzeczą 

jest cogodzinne ładowanie się maną. Jeśli zgromadziłeś juŜ duŜy jej ładunek, 

proponuję polecić niŜszemu Ja, aby pracowało z tobą i dla ciebie w celu przekazania 

WyŜszemu Ja »daru ofiarnego« w postaci siły Ŝyciowej. Mów cicho i wypowiedz 

mniej więcej następujące słowa:

Kochane Duchy Rodzicielskie! Wyciągam teraz do was ręce i przesyłam wam 

przez nić aka ofiarny dar siły Ŝyciowej. Przyjmijcie go, by uŜyć do swoich celów i 

udzielić pomocy światu i mnie. (Zrób w tym miejscu przerwę, aby dzięki temu niŜsze 

Ja mogło wykonać swoją pracę.) Pozwólcie opaść deszczowi błogosławieństwa. 

Amen.

JeŜeli będziesz później odświeŜony, Ŝwawy i wzmocniony, (oczyszczony 

dzięki przypływowi od WyŜszego Ja wyŜszej many), wtedy powinieneś przywołać w 

pamięci obraz samego siebie, zdrowego i kwitnącego, zadowolonego i przepełnionego 

radością, gotowego słuŜyć innym."



Rozdział 14

JAK WAśNA JEST MANA

JeŜeli uŜywasz modlitwy Huny, by polepszyć jakość swojego Ŝycia, musisz 

zawsze pamiętać, Ŝe jesteś częścią światowej rodziny i moŜesz nie osiągnąć 

poŜądanych wyników albo nawet doprowadzić do powstania blokady w twoim 

niŜszym Ja, jeśli będziesz prosić o coś, co mogłoby skrzywdzić lub oszukać innego 

członka tej rodziny. JeŜeli juŜ raz postanowiłeś postępować według ideału: „Nigdy 

nie krzywdzić, zawsze pomagać", przypomnij sobie krzywdy, które wyrządziłeś 

innym, po czym postanów odpowiednio do tego zrewidować obraz zawarty w 

modlitwie.

Trudno jest Ŝyć według motta: „Nigdy nie krzywdzić", jeśli otaczają nas ludzie 

i sytuacje mogące nas skrzywdzić. W świecie, w którym panuje konkurencja, a 

przeŜyć mogą jedynie najdzielniejsi czy najsilniejsi, moŜemy być skrzywdzeni przez 

innych ludzi, którzy tego nawet nie zauwaŜą. NiŜsze Ja jest zarówno ludzką, jak i 

duchową istotą. W swojej wczesnej fazie rozwoju zachowuje się jak dziecko. Wielu z 

nas Ŝyje na poziomie emocjonalnych skłonności i niechęci, miłości i nienawiści, a ich 

poczucie własnej wartości opiera się jedynie na niepewnych sądach innych ludzi.

Średnie Ja musi być czujne, kontrolować twoje działania i reakcje oraz starać 

się o to, Ŝebyś wychował swoje niŜsze Ja, aby stało się grzeczne, uprzejme i gotowe 

do niesienia pomocy. Za pośrednictwem tego średnie Ja równieŜ się zmieni. Małe 

dzieci Ŝyją na emocjonalnym poziomie niŜszego Ja i muszą być wspierane przez 

wskazówki, instrukcje i współpracę średniego Ja, by móc dojrzewać. Niektórzy ludzie 

sprawiają wraŜenie, jakby nigdy nie dorośli, i ciągle Ŝyją na poziomie niŜszego Ja. 

Większość z nas musi codziennie sprawdzać swoje Ŝycie, aby zobaczyć, czy 

niepostrzeŜenie nie popadła znowu w dziecinne samolubstwo.

Jeśli zajmujesz się Huną, zobaczysz wyraźnie - moŜe po raz pierwszy - Ŝe 

jako istota składająca się z trzech, ściśle powiązanych ze sobą, duchów (niŜszego, 

średniego i wyŜszego), musisz próbować zawsze pamiętać o obowiązkach 

istniejących na kaŜdym z tych trzech poziomów Ŝycia, na których występują trzy 

poziomy świadomości. „Większość z nas w odniesieniu do religii z dźwięcznym 

pluskiem wypadła poza burtę i zanurzyła się w miłe, przyjemne i zachwycająco 

odurzające morze ideałów WyŜszego Ja, które daje z siebie wszystko i o nic nie 

prosi. Wkrótce jednak stwierdzimy, Ŝe w praktyce to nie funkcjonuje, poniewaŜ 

potrzebujemy takŜe czegoś dla siebie. Nawet nosiciele Ŝółtej sukni muszą jeść to, co 



zostało im rzucone do miski Ŝebraczej, jeŜeli nie chcą umrzeć z głodu. Odrzućmy 

więc trochę z naszego idealizmu i popłyńmy na płytsze i bezpieczniejsze akweny, 

gdzie damy z siebie jedną dziesiątą tego wszystkiego. Wtedy jednak nawet 

uprzejmość i grzeczność nas opuszczą. Stwierdzimy, Ŝe ktoś wyznający i stosujący w 

praktyce prawo »chwytania albo interwencji« równieŜ wymaga odpowiedniego 

zajęcia się nim i Ŝe naleŜy odpłacić mu pięknym za nadobne. W pewnej chwili 

walczymy i bijemy się w mulistym bajorze bardzo oddaleni od naszego odurzającego 

morza ideałów. MoŜliwe iŜ przebijemy się albo zostaniemy cięŜko pobici na tym 

poziomie Ŝycia, z którego nie moŜemy uciec, poniewaŜ Ŝyjemy w fizycznym ciele.

Dobry współpracownik Towarzystwa Badań nad Huną zajdzie dalej, poniewaŜ 

wie, Ŝe musi funkcjonować, rozwijać się oraz wrosnąć we wszystkie trzy poziomy. 

Wie, czym jest kaŜdy z nich, i nie popełni ogólnie rozpowszechnionego błędu 

polegającego na przenoszeniu ideałów danego poziomu na wyŜszy lub niŜszy. 

Człowiek ten będzie słuŜył tak dobrze, jak potrafi i do tego z wielką, bezinteresowną 

miłością. Będzie uprzejmy i gotowy do niesienia pomocy. Postawy te obowiązują na 

obydwu wyŜszych Ŝyciowych poziomach. Na niŜszym osoba ta będzie walczyła, tak 

dobrze jak potrafi, przeciwko bakcylom, ogniowi i powodzi czy złodziejom. Jednak 

czyniąc to, będzie trzymała otwarte drzwi, przez które moŜe nadejść pomoc." 

PoniewaŜ stwierdzono, Ŝe istnieje tak duŜo „ekwiwalentów" many, nie popełniaj błę-

du i nie sądź, iŜ wszystkie one oznaczają to samo. Wielu naukowców i wiele kultur 

jedynie do pewnego stopnia uznaje ideę many. Jednak aby porównać ze sobą 

zapatrywania wszystkich tych naukowców i kultur, musielibyśmy prowadzić trwające 

miesiącami badania i zapisać wiele stron. Uczniowie Huny, na podstawie długoletnich 

badań i porównań, doszli do wniosku, Ŝe koncept many zawarty w Hunie pod wzglę-

dem własności i zastosowania jest jedyny w swoim rodzaju. „Powinniśmy zawsze 

podkreślać to, co wiedzieli kahuni: Mana jest siłą Ŝyciową, która moŜe być i jest 

posłuszna wydawanym jej poleceniom. Polecenia te wydaje najpierw średnie, 

niŜszemu Ja. To drugie kontroluje niŜszą manę, gromadzi duŜy jej ładunek, 

koncentruje go w danej części ciała albo powoduje, iŜ po jego skoncentrowaniu w 

prawej ręce przepływa on stamtąd do innej części ciała lub teŜ do ciała innego 

człowieka, a więc do miejsc wymagających uzdrowienia."

Spotęgowana mana

„Spotęgowana mana (w sensie homeopatycznym) z powodzeniem moŜe być 

tym, co uwaŜamy za WyŜszą manę", względnie manę-loa właściwego systemu Huny. 

Jak napisałem w mojej ksiąŜce „The Secret Science behind Miracles", oczywistym 



jest, Ŝe podczas seansów spirytystycznych uŜywana jest siła Ŝyciowa - mana, gdy od 

Ŝyjących ludzi pobiera się ektoplazmę i uŜywa jej w celu wypełnienia odlewniczych 

form aka naleŜących do materializujących się istot. Wydaje się, iŜ wymaga to pewnej 

formy siły, która jest na tyle „Ŝywa", Ŝe moŜe być kontrolowana za pomocą 

mentalnego działania istot duchowych (które nie posiadają przecieŜ do takich celów 

Ŝadnych mechanicznych środków np. cewek i rur próŜniowych). Nie znamy Ŝadnej 

innej nieoŜywionej siły, która moŜe być kontrolowana np. przez elektryczność. Tak 

więc jeŜeli w czasie seansu spirytystycznego Ŝywym ludziom odebrana zostanie mana 

i uŜyta do materializacji, względnie aportów, musi jej być mało, w przeciwnym razie 

media oraz ludzie siedzący w kręgu byliby o wiele bardziej wyczerpani, aniŜeli są w 

rzeczywistości. Prowadzi to do wniosku, Ŝe mana w jakiś sposób musi być 

„spotęgowana", by mała jej ilość mogła spowodować coś widowiskowego. 

Zaproponowałem w mojej ksiąŜce silne podniesienie drgań tej siły, tak jak robimy to 

w przypadku elektryczności. Jednak jakkolwiek nie przedstawiałaby się ta sprawa, 

oczywiście zostaje zrobione coś w celu takiego zmieniania siły Ŝyciowej, aby działała 

w sposób, którego nie spotyka się w normalnych warunkach. MoŜe będziemy mogli w 

końcu dokładnie dowiedzieć się, za pomocą wahadełka i pokrewnych mu, zbudowa-

nych z delikatnej substancji, poszerzeń naszych przyrządów pomiarowych, w jaki 

sposób niŜsza mana staje się wyŜszą oraz jak uŜywa się jej do usunięcia chorych, a 

więc nienormalnych części ciała, po czym później odbudowuje jako normalne - 

uzdrowione. W kaŜdym bądź razie Huna proponuje, o ile mogę to ocenić, jedyne 

proste, jednoznaczne i logiczne wytłumaczenie na to, co dzieje się w tym słabo 

oświetlonym zakątku Ziemi, na którym się trudzimy. „Często dla wielu z nas 

modlitwa i niedobór many szły ze sobą ręka w rękę podczas eksperymentów z 

modlitwą Huny oraz w grupie roboczej pracującej nad wzajemnym telepatycznym 

uzdrawianiem, jak równieŜ w przypadku naszych prób uzdrawiania ludzi za pomocą 

kontaktu fizycznego. Test przeprowadzany za pomocą wahadełka, celem określenia 

normalnego naładowania, odpowiedni jest równieŜ dla wysokiego poziomu ładunku 

oraz stanu naładowania występującego po przesłaniu many przez nić aka do aumakua, 

względnie Wielkiej Społeczności Aumakua, gdzie prawdopodobnie strumień many 

wielokrotnie zostaje podzielony i w pewien sposób silnie »spotęgowany« celem 

uŜycia go na tym poziomie bytu, jak równieŜ na fizycznym, materialnym.

Senność jest naturalną reakcją spowodowaną niedoborem many (...) Sądzę 

jednak, Ŝe jeŜeli skutecznie doprowadzimy do kolistego lub przebiegającego do góry, 

ewentualnie na dół, przepływu strumienia many między niŜszym i WyŜszym Ja oraz 

dodatkowo postaramy się o to, aby płynął z powrotem podczas wymawiana słów: »



Pozwól opaść deszczowi błogosławieństwa wtedy mana nie tylko wróci do nas jako 

czysta »deszczowa« woda-mana, ale będzie równieŜ oczekiwana i przyjęta przez 

niŜsze Ja. Trochę »spotęgowanej« lub wyŜszej many (...) zdumiewająco oŜywia 

człowieka

oraz działa, by go uzdrowić i nieść mu w inny sposób fizyczną lub duchową 

pomoc.”

Potwierdzenie zapotrzebowania na manę

Gdy zrozumieliśmy juŜ funkcje trzech Ja, wtedy oczywiście najwaŜniejszymi 

elementami wiedzy o Hunie, które musimy znać, jest mana i moŜliwości jej 

zastosowania. Ale dlaczego mana jest niezbędna nie tylko do Ŝycia, do pozostawania 

zdrowym i pełnym dynamiki, lecz równieŜ po to, byśmy mogli planować i budować 

naszą przyszłość? Dlaczego musimy przesyłać manę WyŜszemu Ja?

Wszystkie trzy Ja są istotami duchowymi, jednak niŜsze i średnie związane są 

z ludzkim ciałem. NajwaŜniejszym sensem ich bytu jest to, Ŝe Ŝyjemy na Ziemi i 

moŜemy uczyć się na podstawie doświadczeń. Doświadczenia te mogą być 

poczynione jedynie na Ziemi, nie musimy więc dowiadywać się niczego o przeŜyciach 

gdzie indziej. Nasze WyŜsze Ja jest istotą duchową nie mającą fizycznego, 

materialnego ciała, natomiast pozostałe dwa Ja posiadają je. WyŜsze Ja jest zarazem 

ludzkie i boskie. Dlatego teŜ zawsze znajdujemy się w kontakcie z Bogiem (lub 

jakąkolwiek wyŜszą istotą). Bez niŜszego i średniego Ja WyŜsze nie mogłoby działać 

na niŜszym i gęstszym roboczym poziomie, tzn. w bardziej gęstej materii fizycznego, 

związanego z Ziemią, ciała.

„Podczas gdy idea mówiąca, iŜ »musimy nakarmić bogów, jeŜeli oni mają nas 

poŜywić«, nie jest nowa w Indiach, to w innych krajach i religiach została źle 

zrozumiana. Zawsze sądziliśmy, iŜ »bogowie« posiadają całą moc i potęgę, natomiast 

my musimy wyprosić u nich jej część dla siebie. Jako chrześcijanie modlimy się: »

Niech twoja będzie siła, wspaniałość i dostojność...«. W dzisiejszych czasach 

mówimy o pobieraniu »uniwersalnej siły Ŝyciowej«, pochodzącej z »uniwersalnego 

źródła«, znajdującego się pod kontrolą uniwersalnego ducha. Z zaskakującą 

wyrazistością okazuje się, Ŝe niŜsze Ja (podświadomość, unihipili) i fizyczne ciało są 

źródłami tej siły, źródłami wykorzystanymi na wszystkich trzech poziomach Ŝycia, na 

których operują trzy Ja. (...) Opłacałoby się zająć sprawdzeniem i zachowaniem 

uŜytku, jaki robili kahuni z dawnego »prawdziwego światła«. Nawet jeŜeli odkrycie 

tajemnicy stojącej za uŜywaniem many podczas pracy z WyŜszymi Ja byłoby jedyną 

rzeczą, do której dojdziemy, (...) kaŜdy krok zbliŜy nas do ostatecznego celu - 



poznania WyŜszych Ja i pracowania z nimi ręka w rękę oraz pod ich kierownictwem."

Po ponad czterdziestu latach badań nad Huną i ponad dwudziestu po odkryciu 

kodu językowego Max Freedom Long sądził, iŜ potwierdzona została konieczność 

przesyłania many WyŜszemu Ja. „Z naszych badań wyniknęła nadzwyczaj 

podniecająca wiadomość - potwierdzenie faktu, iŜ w Hunie wierzy się, Ŝe mana musi 

być odesłana razem z modlitwą, aby dzięki temu WyŜsze Ja, względnie »Wielka 

Społeczność WyŜszych Ja«, posiadały potrzebną im ziemską siłę, której uŜywają na 

swoim poziomie do pracy nad stworzeniem, przedstawionych w modlitwie, 

poŜądanych stanów. Potwierdzony został równieŜ fakt dokładnej budowy modlitwy, 

jako obrazów form myślowych. (...)

Teraz mamy wreszcie bezpośrednie potwierdzenie jednego z najdziwniejszych 

i jedynych w swoim rodzaju przekonań oraz praktyk występujących w Hunie. (...) 

Jednym z konceptów Huny, który wielu ludzi mogłoby zaakceptować jedynie z 

wielkim trudem, szczególnie ci naleŜący do wyznań chrześcijańskich, była 

konieczność przesłania many WyŜszemu Ja przez sznur aka jako części modlitwy. 

Nauczono nas wstawania i odmawiania modlitwy. To wszystko. A poniewaŜ niektóre 

modlitwy, szczególnie te wymówione bezgłośnie w momentach niebezpieczeństwa 

lub rozpaczy, z całą pewnością zostały wysłuchano i otrzymano na nie odpowiedź, 

sądzono, iŜ przygotowania do modlitwy w Hunie, zanim zostanie ona wymówiona, a 

do tego jeszcze dar many, prawdopodobnie nie są potrzebne. Dogmat brzmi: »Bóg 

jest wszech-mocny« i wszystkie modlitwy kierowane są do Boga, przy czym 

chrześcijanie dodają jeszcze: »Dlatego prosimy w imieniu Jezusa jako naszego 

orędownika«. (Kahuni uŜywali tajnego kodu, aby ukryć swoje tajemne nauki. Dlatego 

teŜ Jezus został przez nich uznany jako WyŜsze Ja nauki Huny.) Ofiarowywanie many 

w wielu religiach zastąpione zostało przez zewnętrzny i pozorny rytuał składania 

ofiary. Nie wiemy dokładnie, czy mana ofiarnych zwierząt lub ptaków nie słuŜyła 

równieŜ określonym celom. Jednak w chrześcijaństwie krwawa ofiara zniknęła tak 

samo jak w pierwotnej, czystej Hunie odnalezionej w Polinezji. Jednak jedyną 

jednoznaczną wskazówką mówiącą, iŜ mana mogłaby być ofiarowana razem z 

modlitwą, znajdujemy w nie zgadzającej się z Huną części Nowego Testamentu, która 

przypuszczalnie pochodzi od Pawła. Nawoływał on: »(...) iŜ składacie swoje ciała w 

ofierze, poniewaŜ jest ona Ŝywa, święta i podobająca się Bogu. Niech będzie to wasza 

rozsądna i rozumna modlitwa«.

Podstawowa idea ofiary występująca w Hunie została wydobyta za 

pośrednictwem studium, uŜywanych przez kahunów (na Hawajach) rdzeni słówek i 

symboli słownych. Mo-hai, względnie hai znaczy »ofiarowywać«. Ha 'i posiada 



znaczenie »łamać«, przez co z pewnością rozumiane jest złamanie lub rozbicie 

czegoś, z czego jedna połowa moŜe być uŜyta jako ofiara. Słowa: »Jezus wziął chleb i 

połamał go« zawarte w zakodowanym misterium »0statniej Wieczerzy«, 

błogosławienie i rozdawanie przez niego wina, sprowadzają nas ponownie do ofiary 

składanej z wina albo »opłatka« przeznaczonego dla bogów, co w dawnych czasach 

było bardzo rozpowszechnione. Za rytuałami tymi l ukryte jest wielkie misterium 

Huny traktujące o dzieleniu wody lub many z WyŜszym Ja. Słówko rdzenne ha, 

znajdujące się w słowie określającym »ofiarę« powie wtajemniczonemu człowiekowi, 

iŜ powinien zwracać uwagę na głębokie oddychanie (ha), poniewaŜ dzięki temu 

następuje zgromadzenie duŜego ładunku many, który powinien być przesłany 

WyŜszemu Ja przez łączący sznur aka jako »Ŝywa« ofiara, względnie ofiara Ŝycia. 

Kahuni posiadali słowa oznaczające wszystkie formy darów ofiarnych, które znane 

były dawnym Hebrajczykom. (...) ZłoŜenie Mo-hai-hoo-Mana nie jest przetłumaczone 

w starym słowniku i opuszczone we współczesnych słownikach. Prawdopodobnie 

wykształceni kahuni, którzy pomagali pierwszym misjonarzom przybyłym na Hawaje 

przy układaniu słownika języka hawajskiego, podali nawet to słowo, jednak nie 

określili jego znaczenia, poniewaŜ naleŜało ono do »tajemnicy« Huny. W wolnym 

przekładzie brzmi ono »ofiarowywać przez tworzenie many«. Zasadniczą myślą 

symbolicznego słowa »tworzenie many« jest zakodowanie znaczenia mówiącego o 

zgromadzeniu duŜego ładunku many i przesłanie go WyŜszemu Ja. Ho'o-mana 

oznacza takŜe »czcić, szanować, uwielbiać, ubóstwiać, ofiarowywać«. Te słówka 

rdzenne wyłaniają się ciągle w słowach mających związek ze stosowaniem Huny, 

czczeniem, oczyszczeniem i modlitwą."

Pewnego razu Long przeczytał słowa „matki" Alice Kahokuoluna, pasterki 

pierwszego wzniesionego na Molokai protestanckiego kościoła, lubianej i szanowanej 

z powodu dokonanych przez nią uzdrowień, którą nazwał „perłą o wielkiej wartości". 

Była ona półkrwi Hawajką wykształconą we wschodnim seminarium. Powiedziała:

„Zanim przybyli misjonarze, ludzie mojego narodu pielęgnowali zwyczaj 

długiego medytowania, siedząc przed świątynią! przygotowując się, zanim weszli do 

środka. Następnie podchodzili prawie do samego ołtarza, celem przedłoŜenia swoich 

próśb, po czym znowu długo siedzieli na zewnątrz, tym razem, aby »przez oddychanie 

napełnić Ŝyciem« swoje modlitwy. Chrześcijanie jednak wstawali tylko, wypowiadali 

kilka zdań, następnie mówili »Amen« i to było juŜ wszystko. Z tego powodu naród 

mój nazwał ich Haolis, tzn. „ludzie bez oddechu", czyli ci, którzy zaniedbują 

napełnianie Ŝyciem swoich modlitw".

„No, to mamy wreszcie to, czego szukaliśmy! Ha jest symbolem Huny, 



określającym gromadzenie many i przesłanie jej WyŜszemu Ja (względnie WyŜszym 

Ja). Ole, jako drugie słówko rdzenne, oznacza »bez«. Słowniki podają znaczenie 

słowa ha-ole po prostu tylko jako »obcokrajowcy«. Nic nie mówi się o pochodzeniu 

tego słowa, i moŜna przypuszczać, iŜ pierwsi autorzy słowników z rozmysłem nie 

podali właściwego i oczywistego jego znaczenia. (...) Matka Alice Kahokuoluna (»

Gwiazda na niebie u góry«) (...) przyświeca nam równieŜ, jak jasna gwiazda w 

naszych długoletnich staraniach prowadzących do nauczenia się tajemnic Huny i 

dostarcza nam - co jest bardzo waŜne w naszej pracy - bezpośredniego i robiącego 

duŜe wraŜenie dowodu, iŜ mamy rację przynajmniej w jednym z zasadniczych 

wniosków odnośnie wyznań i praktyki Huny, (...) a poniewaŜ mamy w jej postaci tak 

bezpośredni dowód na to, Ŝe nasze rozpoznania są poprawne, moŜemy przyjąć, Ŝe 

wnioski, do których doszliśmy poprzez studia prowadzone nad słowami i symbolami 

zawartymi w Hunie, są w godne zaufania."

Pięć kroków w postępowaniu związanym z modlitwą

Krok pierwszy: medytacja i przygotowanie, zanim zbliŜymy się do „świętego 

miejsca" (WyŜszego Ja), zostały opisane w kodzie za pomocą słów hoo-aka (rdzeń 

ho'o jest przedrostkiem czasownika przyczynowego i oznacza „czynić, robić", 

względnie „spowodować, zarządzić coś"), co oznacza „czynić coś bardzo wyraźnym i 

właściwie zrozumiałym". Jest to powaŜna sprawa, poniewaŜ trzeba bardzo starannie 

wywaŜyć wszystkie elementy występujące w, z góry zamierzonej, modlitwie słuŜącej 

do zmiany stanów i układów, a następnie wyobrazić sobie poŜądany stan 

jednoznacznie, wyraźnie i jasno, ze szczegółami.

Krok drugi, hoo-iha-iha, nazywa się „silnie przymocować linę". Jest to symbol 

Huny oznaczający aktywowanie sznura aka, który łączy niŜsze Ja z WyŜszym. Drugie 

znaczenie tego słowa to „być stanowczym i zdecydowanym", co dobrze opisuje 

duchowy stan przed rozpoczęciem modlitwy.

Krok trzeci to pu-le, co oznacza „modlić się". Rdzeń pu znaczy „sposób, w jaki 

słowa wychodzą z ust", jak równieŜ „próbować mówić z wodą w ustach". Nie 

miałoby to dla nas Ŝadnego sensu, gdybyśmy nie wiedzieli, Ŝe woda symbolizuje 

manę i Ŝe mana, tak samo jak słowa modlitwy, powinna wydobywać się z ust, aby 

dostać się do WyŜszego Ja. Rdzeń le znajdujemy w słowie le-le oznaczającym 

„skakać lub lecieć do góry", co symbolizuje obraz form myślowych poŜądanego 

zmienionego stanu, docierający do WyŜszego Ja za pośrednictwem sznura aka, a 

takŜe płynięcie many do góry. Słowo le-le-huna symbolizuje wzlatywanie ku górze 

jakichś drobniutkich cząstek albo malutkich kropelek wody w mgle lub oparach. 



Słowo huna, nie oznaczające w tym przypadku „tajemnicy", pokazuje nam, Ŝe 

formom myślowym, jako drobniutkim i niewidocznym cząstkom, powinna 

towarzyszyć mana, przy czym oznacza ona „wodę", z której składa się mgła, 

względnie „drobniutki deszczyk".

Krok czwarty zaczyna się wtedy, gdy na symbolicznym ołtarzu ofiarowana 

zostanie modlitwa (przesłana do WyŜszej Siedziby, względnie do aumakua). 

Następnie moŜna zabrać się do pracy polegającej na przesłaniu wystarczającej ilości 

many, aby przy jej pomocy WyŜsze Ja mogło zburzyć starą przyszłość przed jej 

urzeczywistnieniem się, po czym zastąpić ją przez nowy i poŜądany stan. Słowo hoo-

mana w słowniku przetłumaczone zostało jako „spowodować ponadludzką siłę" i 

„dopomóc komuś w królewskim autorytecie". Mana zostanie przeobraŜona przez 

WyŜsze Ja i moŜe być uŜyta do spowodowania poŜądanych zmian. Moglibyśmy 

powiedzieć, Ŝe wraz z darem many nadajemy WyŜszemu Ja królewski autorytet. 

Robiąc to, mówimy: „Niech się stanie według twojej woli, a nie mojej". W ten sposób 

obdarzamy aumakua pełnym autorytetem, aby rozstrzygnęło, czy wysłuchać, czy 

odrzucić modlitwę.

Krok piąty następuje po tym, gdy zuŜyjemy mniej lub więcej czasu na 

zgromadzenie i przesłanie many. Aby dokonać cudu natychmiastowego uzdrowienia, 

polegającego na zdematerializowaniu złamanej kości, aby następnie ponownie 

zmaterializować ją jako nie złamaną w formie odlewniczej zdrowej kości aka, z 

pewnością potrzebne będzie duŜo many. Natomiast do intuicyjnego pokierowania 

zuŜyte zostanie mniej siły Ŝyciowej. W kaŜdym bądź razie od pasterki Alice 

Kahokuoluna uczymy się, iŜ po modlitwie moŜe być potrzebne naprawdę duŜo czasu 

na „napełnienie jej Ŝyciem za pomocą oddychania". Na podstawie innych słów i 

rdzeni wnioskujemy, Ŝe zrealizowanie trudnego do wykonania Ŝyczenia moŜna 

ułatwić przez codzienne powtarzanie modlitewnego postępowania i odnawianie 

zapasu many.



StrzeŜenie many

Pewne pytanie skłoniło Maxa Freedoma Longa do zwrócenia uwagi 

praktykantom Huny na to, iŜ powinni oni strzec i ochraniać manę, aby nie została 

roztrwoniona i zmarnowana, zanim będzie uŜyta. Pewien uczeń zapytał, dlaczego 

koniecznym jest jednoznaczne zakończenie modlitwy, poniewaŜ chętniej w dalszym 

ciągu „pielęgnowałby i utrzymywał kontakt oraz prowadził dialog z WyŜszym Ja". 

Pokazał on w ten sposób, iŜ w czasie modlitwy często zasypia.

Mana w pewnym sensie podobna jest do statycznego ładunku elektrycznego. 

Statyczny ładunek elektryczny zwykle pozostaje tam, gdzie się tworzy, aŜ do chwili 

jego rozładowania. JednakŜe przez nieuwagę moŜe być utracony, jeŜeli czegoś 

dotknie. Uzdrawiacze, którzy pracują przy pomocy „energii magnetycznej", często są 

wyczerpani po sesji uzdrawiania, podczas gdy duchowi uzdrawiacze zwykle na 

zakończenie posiadają więcej energii, poniewaŜ sądzą, Ŝe pochodzi ona od Boga, a 

ich własna nie jest uŜywana. „Podczas naszej pracy wypowiadamy modlitwy wtedy, 

gdy znajdujemy się za pośrednictwem nici aka w bezpośrednim kontakcie z  

aumakua. Przesyłamy manę jako nasz dar ofiarny. Jest to decydująca część składowa 

rytuału. Powinniśmy sami podjąć ten akt i nie zdawać się na to, Ŝe aumakua zrobi to 

za nas. KaŜde Ja musi robić to, co do niego naleŜy, w tym przypadku inicjatywa musi 

wyjść od Ja średniego wspieranego przez niŜsze. Wiemy z doświadczenia, Ŝe po 

zakończeniu modlitwy, z tego czy innego powodu konieczna jest prośba o przypływ 

many-loa, tzn. tej many, która została podniesiona do poziomu WyŜszego Ja, jest 

potęŜna i czysta, moŜe uzdrawiać i błogosławić. Kahuni modlili się: „Pozwól opaść 

deszczowi błogosławieństwa.” My musimy robić to samo. Wydaje się, iŜ jest to część 

procesu, podczas którego otwieramy drzwi, aby otrzymać pomoc od aumakua, 

poniewaŜ WyŜszemu Ja nie wolno jest nam jej udzielić, dopóki nie uznamy jego 

obecności i nie poprosimy o pomoc z jego strony. Powinniśmy zawsze formalnie 

zamknąć modlitwę, gdy prześlemy juŜ WyŜszym Ja dar many. Po tym zakończeniu 

moŜemy ponownie nawiązać kontakt, aby z pełnym zadowoleniem utrzymywać 

dialog i spocząć w szczęściu ciepłej bliskości, serdeczności i miłości nadzwyczaj 

godnego zaufania rodzicielskiego ducha. Moglibyśmy równieŜ wyobrazić sobie, Ŝe 

mana wznosi się do góry w naszym ciele jak fontanna, przelewa się ku aumakua i po-

wraca do nas jako woda w wanience fontanny „Przez to powstaje doskonały obieg, 

dzięki któremu moŜemy długo się modlić lub leczyć kogoś, nie będąc przy tym 

zmęczonymi. UŜywam tej metody tutaj, w studio, podczas spotkań grupy roboczej 

pracującej nad wzajemnym telepatycznym uzdrawianiem."





Rozdział 15

UZNAĆ PRAWDĘ HUNY

MoŜliwe, Ŝe czujemy się wciągnięci przez nowe idee, jednak stare 

przyzwyczajenia naszego myślenia, wierzeń, postępowania i reagowania 

przeszkadzają nam podczas prób jak najlepszego wykorzystania tych idei. Średnie Ja 

prawdopodobnie juŜ podczas samego czytania daje się przekonać, szczególnie wtedy, 

jeŜeli nowe idee wydają się logiczne. Jednak mocno trzymające się starych 

przyzwyczajeń niŜsze Ja często wymaga powtarzania i przekonywujących 

doświadczeń, zanim gotowe będzie zaakceptować to, co średnie Ja przyjęło jako nowe 

i lepsze.

Tak więc jeszcze raz zobaczmy, czego nauczyłeś się w międzyczasie i co 

stopniowo zaczynasz stosować w praktyce.

Prosty eksperyment, który został przedstawiony na początku tej ksiąŜki, ma 

zasadnicze znaczenie. Nie pozwól się odwieść od znaczenia podstawowej zasady, 

przez jego prostotę i skuteczność. Faktem jest, Ŝe siła Ŝyciowa istnieje. Utrzymuje nas 

przy Ŝyciu i tworzy integralną część składową kaŜdej funkcji i działania na fizycznym, 

duchowym, umysłowym i kaŜdym innym poziomie. Polinezyjczycy w dawnych 

czasach tę siłę nazwali „maną". Istnieją dziesiątki innych pojęć opisujących tę 

naturalną energię Ŝyciową, np. Prana, siła Od, Ch'i oraz energia eloptyczna.

Wielka tajemnica otaczająca manę, która odsłonięta zostanie przez Hunę, 

polega na tym, Ŝe moŜna zwiększyć zapas siły Ŝyciowej i uŜyć go do róŜnych 

poŜądanych i wartościowych celów. Klucz do tej zasady znajduje się w prostym 

zdaniu, którym rozpoczęła się ta ksiąŜka: „Zaczerpnij głęboko powietrze". Rozumiesz 

teraz, Ŝe jedną z moŜliwości powiększenia zapasu many jest powolne i głębokie 

oddychanie. Wiesz równieŜ, Ŝe moŜesz wykonać „ćwiczenie oddechowe", w celu 

zgromadzenia dodatkowego ładunku many, gdy jako średnie Ja prosisz niŜsze o zapas 

many. NiŜsze Ja jest odpowiedzialne za gromadzenie i przechowywanie siły Ŝyciowej 

i z radością oddaje ją do dyspozycji, jeŜeli jest o to proszone. MoŜe być to osiągnięte 

za pomocą zdecydowanej i stanowczej duchowej prośby, równieŜ bez „ćwiczeń 

oddechowych", jeŜeli w dokładny i obszerny sposób zwrócisz niŜszemu Ja uwagę, iŜ 

powinno wytworzyć duŜy ładunek siły Ŝyciowej, oraz jeśli wzbudzona zostanie 

wystarczająca ilość emocji. Zapas many jest nieograniczony. Wytwarzana jest ona 

przede wszystkim ze spoŜywanego przez nas jedzenia (dlatego teŜ musimy 

przyjmować odpowiednie ilości poŜywnego i posilającego pokarmu), jak równieŜ z 



powietrza, które wdychamy (o wiele lepiej będzie dla nas, jeŜeli przyzwyczaimy się 

poprawnie oddychać, aby dzięki temu niŜsze Ja miało dostateczną ilość powietrza, z 

którego będzie mogło wytworzyć potrzebną manę). Tak więc nie musisz godzinami 

wykonywać ćwiczeń oddechowych, jeŜeli będziesz dobrze się odŜywiał i oddychał 

regularnie. A jeśli tylko sobie tego Ŝyczysz, moŜesz w kaŜdej chwili skorzystać ze 

źródła many, które znajdziesz w kosmosie. Jest to „kosmiczna", uniwersalna mana.

W przypadku Huny chodzi o poziom Ŝycia, który jest o wiele wyŜszy i lepszy 

aniŜeli ten, na którym Ŝyje większość ludzi, tzn. normalny. Ten nowy poziom będzie 

dla ciebie pod kaŜdym względem czymś naturalnym. Dlatego teŜ najpierw musisz 

przyswoić sobie potrzebną wiedzę, następnie wykorzystać ją w praktyce i zapewnić, 

aby wszystkie twoje „części" wspólnie i harmonijnie funkcjonowały jako całość. Aby 

o kaŜdej porze otrzymać odpowiedni zapas many, musisz doprowadzić swoje niŜsze 

Ja do tego, by przejęło „stałe zlecenia", słuŜyło za „autopilota", do czego musisz je 

odpowiednio poinstruować. Mana jest formą energii, siłą Ŝyciową, za pomocą której 

WyŜsze Ja moŜe odgrywać swoją rolę w urzeczywistnianiu się poŜądanych stanów. 

Bez niej nie osiąga się Ŝadnych wyników, bez jej wystarczającej ilości nie 

doprowadzisz do pełnego urzeczywistnienia się celów.

Pewien nowy uczeń Huny napisał: „Próbuję przeprowadzić postępowanie 

związane z modlitwą Huny, jednak modlitwa ta wydaje się być tak strasznie 

skomplikowana, Ŝe prawdopodobnie nigdy nie będę w stanie jej przeprowadzić. Będę 

musiał zadowolić się studiowaniem Huny i w dalszym ciągu modlić w sposób 

nieskomplikowany nawet wtedy, gdy nie będę osiągać Ŝadnych wyników". Ale 

przecieŜ zwykła i prosta modlitwa zawiera coś z kaŜdego elementu modlitwy Huny. 

Decydujemy, o co będziemy prosić, wyciągamy w duchu ręce do Boga, pewnej 

uniwersalnej lub nieskończonej mocy (przez co stwarzamy kontakt z WyŜszym Ja), 

głośno lub cicho wypowiadamy swój ą modlitwę i jeŜeli dzięki pragnieniu, miłości 

lub pędowi do modlenia czujemy się podnieceni emocjonalnie, wtedy płynie mana, a 

formy myślowe przenoszone są przez sznur aka do WyŜszego Ja. Mówimy „Amen" i 

zamykamy modlitwę. Dopóki niŜsze Ja nie nauczyło się jeszcze odgrywania swojej 

roli, czasami moŜe nawet dobrze współpracować, jednak często nie będzie reagować 

tak, jakbyś sobie tego Ŝyczył. IleŜ to razy nie osiągnąłeś Ŝadnego wyniku? PoniewaŜ 

wiesz teraz, w jaki sposób otrzymasz odpowiedź i jak odblokować drogę do 

WyŜszego Ja, moŜesz pozytywnie podejść do sprawy i osiągnąć pełne i trwałe 

rezultaty.

Praktyka Huny nie jest „zbyt skomplikowana", mimo Ŝe na początku moŜe się 

taką wydawać, jeŜeli weźmiesz pod uwagę szczegółowe opisy i wskazówki. 



Wyjaśnienia dotyczące właściwości i funkcji trzech Ja, a takŜe procedura 

przygotowania i przeprowadzania postępowania związanego z modlitwą Huny, 

zostają podane po to, abyś dogłębnie zrozumiał wszystkie „części" i ich wzajemne 

powiązania. Poszczególne części nie tworzą jeszcze zegara, i nie będzie go nawet 

wtedy, gdy włoŜymy je wszystkie do jednego koszyka. Dopiero współdziałanie tych 

części, przebiegające bez starć i zakłóceń, daje nam zegar, a więc człowieka czy 

modlitwę. Jednak zegarmistrz (lub osoba modląca się) musi dokładnie znać 

poszczególne części. Bardzo waŜne jest to wtedy, jeŜeli skonfrontowani jesteśmy z 

zegarem, który nie podaje dokładnego czasu, lub z nie przynoszącą rezultatów modli-

twą, albo teŜ z człowiekiem, który nie wykorzystuje wszystkich swoich moŜliwości. 

Potrzebujemy wtedy listy poszczególnych części, schematu ideowego i sposobu 

postępowania, aby upewnić się, Ŝe podjęte zostaną odpowiednie kroki do 

przeprowadzenia skutecznej modlitwy. Musimy rozumieć podstawowe zasady trzech 

Ja, trzy rodzaje many oraz trzy ciała aka. Musimy wiedzieć, Ŝe najpierw naleŜy 

przeprowadzić oczyszczenie Kala i przygotować do dyspozycji wystarczający zapas 

dodatkowej many. W pierwszej chwili moŜe wydawać się to skomplikowane, jednak 

w praktyce Huna jest bardzo prosta. Bardziej skomplikowane jest wytłumaczenie 

wszystkiego, aniŜeli zrobienie tego. Tylko dzięki stosowaniu w praktyce zrozumiesz, 

w jaki sposób funkcjonują zasady, Huny.

Przyjrzyjmy się teraz najwaŜniejszym sprawom z trochę innego punktu 

widzenia. JeŜeli pewne idee sprawiają Ci kłopoty, prześledź je jeszcze raz i spójrz, w 

jaki sposób pasują do siebie róŜne części. MoŜe się zdarzyć, Ŝe czujesz się w takim 

samym stopniu wciągnięty przez wszystkie koncepty Huny. Niektórzy ludzie nie 

znajdą w nich wiele interesujących rzeczy i moŜe odrzucą je bez uprzedniego 

sprawdzenia lub wypróbowania. Z reguły jednak prawda zostaje „uznana", nawet 

jeŜeli wcześniej nie widzieliśmy jej ani nie słyszeliśmy. JeŜeli dotrze do ciebie jakiś 

koncept, który wydaje się budzić wspomnienie prawie juŜ zapomnianej prawdy, moŜe 

to znaczyć, Ŝe jest on twoją prawdą.

Istnieją piękne rady dla tych z nas, którzy szukają prawdy tam, gdzie mogą ją 

znaleźć, czyli w znanej rozprawie składającej się z zasad, z których następujące 

pasują do naszego tematu:

1. Szukaj drogi.

2. Szukaj drogi, wycofując się do swego wnętrza.

3. Szukaj drogi, wychodząc odwaŜnie i śmiało na zewnątrz do przodu.
4. Nie szukaj jej na ulicy. Dla kaŜdego temperamentu istnieje droga, która 

wyda mu się najbardziej poŜądana. Jednak nie znajdziesz jej jedynie dzięki 



oddaniu lub poświęceniu się, ani teŜ przez samo religijne pogrąŜenie, czy teŜ 

gorliwie dokonywane postępy albo dzięki wykonywaniu prac związanych z 

samopoświęceniem, czy teŜ przez pilne obserwowanie Ŝycia. śadna z 

powyŜszych rzeczy z osobna nie posunie ucznia dalej naprzód niŜ o jeden 

krok. Aby zestawić drabinę, potrzebne są wszystkie szczeble. PrzezwycięŜając 

poszczególne ludzkie przywary, zdroŜności i nałogi, uczynisz z nich kolejne 

szczeble w drabinie. Natomiast cnoty ludzkie są szczeblami potrzebnymi w 

czynie; w Ŝadnym wypadku nie wolno nam ich pominąć. Jednak pomimo Ŝe 

stworzysz świetlistą atmosferę i szczęśliwą przyszłość, będą one bezuŜyteczne, 

jeŜeli będziesz sam. Natura człowieka musi być mądrze wykorzystana przez 

osobę, której Ŝyczeniem jest wkroczenie na ową drogę. KaŜdy jest sam dla 

siebie drogą, prawdą i Ŝyciem. Ale dopiero wtedy, gdy dobrze zrozumie swoją 

całą indywidualną istotę i za pomocą obudzonej duchowej woli uzna tę 

indywidualność niejako siebie samego, lecz jako to, co za pośrednictwem bólu 

stworzył na swój własny uŜytek i za pomocą czego zajmuje się sobą, oraz 

jeŜeli równocześnie jego wzrastanie stopniowo rozwija duchowe pojmowanie, 

wtedy moŜe osiągnąć Ŝycie po tamtej stronie osobowości. JeŜeli wie, iŜ jego 

przecudowne samotne Ŝycie istnieje z tego powodu, wtedy i tylko wtedy 

znajduję się on na drodze. Szukaj jej, zanurzając się w tajemniczej i świetlistej 

głębi własnej wewnętrznej istoty. Szukaj jej, sprawdzając kaŜde 

doświadczenie, uŜywając zmysłów, aby rozumieć wzrastanie i znaczenie 

osobowości, jak równieŜ piękno kaŜdej innej boskiej części walczącej po 

twojej stronie oraz tworzącej rasę, do której naleŜysz. Szukaj jej przez 

zagłębienie się w prawach bytu, natury i ponadnaturalnych rzeczy oraz przez 

głębokie skłonienie się przed zamgloną gwiazdą, która lśni w tobie. Zawsze, 

gdy czuwasz i modlisz się, twoje światło będzie coraz mocniejsze. Wiedz 

wtedy, Ŝe znalazłeś początek drogi. A jeśli dojdziesz juŜ do jej końca, wtedy 

twoje światło stanie się nagle nieskończonym światłem.

Szukaj prawdy w sobie, zwróć jednak przy tym uwagę, Ŝe posiadasz trzy 

poziomy świadomości (trzy Ja) i Ŝe najwaŜniejszym jest odkrycie niŜszego Ja 

(podświadomości). Jednak największą tajemnicą Huny jest uznanie i poznanie 

WyŜszego Ja. JeŜeli jednak przyjrzysz się temu wszystkiemu, wtedy nie będziesz 

szukać poszczególnych części i wyłączać innych, ale będziesz szukać wszystkich 

trzech. Jest to harmonia trójkąta. Święta Trójca człowieka, która tworzy największą 

„tajemnicę" Huny. JednakŜe prawdę tę musisz odkryć sam i dla siebie.

Musisz nauczyć się, co następuje:



1. Dokładnie postanowić, co odpowiednio do twojego Ŝyczenia powin-

no być wbudowane w twoją przyszłość.

2. W jaki sposób tworzy się formy myślowe modlitwy.

3. Jak zgromadzić duŜy ładunek many.

4. W jaki sposób polecić niŜszemu Ja, aby za pośrednictwem nici aka 

stworzyło kontakt z WyŜszym Ja i przesłało mu (aumakua) formy 

myślowe na strumieniu many.

5. W jaki sposób posiadać duŜo „wiary".

6. Jak zamknąć (zakończyć) modlitwę.

7. Jak długo powtarzać całą tę pracę.

WaŜny jest sposób, w jaki naleŜy usuwać poczucie winy, zwątpienie, 

kompleks niŜszości i inne podobne uczucia, przekonania oraz fiksacje lub teŜ, jak 

poruszać się dookoła nich, aby dzięki temu ominąć blokujące elementy znajdujące się 

na drodze do komunikacji z WyŜszym Ja. Wszystkiego tego musisz nauczyć się nie 

tylko na intelektualnym poziomie świadomego zrozumienia, lecz takŜe na poziomie 

niŜszego Ja, na którym w rzeczywistości je akceptujesz. Rezultaty odczujesz na po-

ziomie WyŜszego Ja, jeŜeli poŜądane rzeczy stopniowo się urzeczywistnią. W ksiąŜce 

tej znajdziesz informacje potrzebne do praktycznego zastosowania zasad Huny. 

Wyniki osiągniesz tylko dzięki stosowaniu ich w praktyce. JeŜeli z czasem 

stwierdzisz, Ŝe Huna działa, wtedy przekona to równieŜ twoje niŜsze Ja i dołączy 

element „wiary" jako zaufanie zdobyte na drodze doświadczenia.

Podstawy Huny moŜna ująć bardzo zwięźle. Gdy dr William Tufts Brigham pokazał 

Maxowi Freedomowi Longowi wyniki swoich ponad-czterdziestoletnich badań, 

powiedział mu, na co powinien zwrócić uwagę podczas szukania tajemnicy „cudów". 

„Podczas studiowania tej magii niech pan zawsze zwraca uwagę na trzy rzeczy. Musi 

stać za tym pewna forma świadomości sterująca tymi procesami. Musi istnieć pewna 

forma siły, która uŜywana jest przy sprawowaniu tej kontroli, jeŜeli tylko będziemy 

mogli j ą poznać. I w końcu musi istnieć pewna forma widzialnej lub niewidocznej 

substancji, za pomocą której działa ta siła. Niech zawsze szuka pan tych elementów i 

jeśli znajdzie pan któryś z nich, wtedy moŜe zaprowadzi on pana do pozostałych."

Był wtedy rok 1920. Dopiero po upływie ponad dwunastu lat Max Freedom 

Long stopniowo dowiadywał się, czym są trzy podstawowe „tajemnice". Ty znasz je 

juŜ teraz: WyŜsze Ja (aumakua) jest świadomością, współdziałającą przy 

urzeczywistnianiu się poŜądanych „cudów", która jednak moŜe pracować tylko w 

połączeniu z naszymi dwoma pozostałymi Ja; siła jest maną, szczególnie wtedy, gdy 

zostanie przeobraŜona w manę-loa; natomiast niewidzialna substancja, za po-



średnictwem której działa siła Ŝyciowa, to aka, „substancja ciała cieniowego". Dzięki 

temu otrzymujemy potrójną tajemnicę modlitw przynoszących rezultaty: naleŜy 

starannie wypracować obraz form myślowych przedstawiający poŜądany stan, 

następnie wbudować go we wzorzec aka, naładować maną, po czym przesłać 

WyŜszemu Ja, które buduje poŜądaną przyszłość odpowiednio do planu i 

zaopatrzonego w energię (manę) materiału budowlanego.

Wielkie znaczenie w Hunie ma element czasu. NaleŜy on do rzeczy jeszcze bardziej 

odróŜniających Hunę od innych systemów psychoreligijnych. Pewna wypowiedź, 

która przypisywana jest Jezusowi, doprowadziła do powstania zdumiewającej, nowej 

interpretacji elementu czasu w modlitwie. Przy czym wypowiedź ta odnosi się raczej 

do wiary aniŜeli do czasu: „Wierzcie tylko, iŜ otrzymujecie to wszystko, o co prosicie 

w waszej modlitwie, a będzie wam to dane". Słowo „teraz" nie jest umieszczone w 

oryginale, jednak podczas cytowania często się je dodaje. Pomimo to orędownikom 

współczesnych szkół pozytywnego myślenia za pośrednictwem dziwnego „tańca na 

linie" między czasem a wiarą udało się przekonać zadziwiająco duŜą liczbę ludzi, iŜ 

muszą wierzyć, Ŝe otrzymali juŜ to, o co prosili. Postępowanie związane z modlitwą 

Huny ma na celu spowodowanie zmian wewnątrz ram wyznaczonych przez czas i 

przestrzeń. Naturalnie pewna rzecz lub stan, niech będą to pieniądze, zdrowie lub 

miłość, nie istniej ą jeszcze tutaj w tej chwili, poniewaŜ w przeciwnym razie nie 

próbowalibyśmy ich zdobyć. Obrońcy „pozytywnego myślenia" i „afirmacji" muszą 

wytłumaczyć, Ŝe juŜ teraz nastąpiło urzeczywistnienie się naszych modlitw, nie 

wyjaśniają jednak, dlaczego najpierw musimy wykreślić czas, zanim pokaŜe się 

aspekt „tutaj i teraz".

MoŜe bardziej logiczne będzie przyznanie racji innej szkole myślenia i po prostu 

zaprzeczenie, Ŝe takie niepoŜądane stany jak: bieda, choroba lub nieczułość realnie 

istnieją. Scharakteryzuj teraz kaŜdy stan, który nie jest doskonały, jako błąd w 

rozumowaniu (w duchu) jakiegoś śmiertelnika. Śmiały i odwaŜny podstęp wyłącza 

czas, natomiast inny uŜywa gry słów, aby usunąć fizyczny byt z kuli ziemskiej, o ile w 

ogóle nie ze wszechświata. Tego rodzaju usilne starania podejmowane były, aby 

wsadzić więcej elementu wiary w modlitwy, które powinny być wysłuchane „tutaj i 

teraz".

Z punktu widzenia Huny nie naleŜy odrzucać czegoś, co przeszkadza, tylko 

dlatego, Ŝe niŜsze Ja przyjmuje wszystko dosłownie. Bardzo trudno jest przekonać to 

Ja, które myśli jedynie dedukcyjnie, Ŝe złamane nogi, bóle i głód realnie nie istnieją. 

Na poziomie średniego Ja jesteśmy raczej praktycznie uzdolnieni i ponad wszystko 

stawiamy zdrowy ludzki rozum. Silne emocjonalne reakcje na politykę i religię 



wskazują na to, Ŝe to utrwalone idee niŜszego Ja. Równie cięŜko przychodzi nam 

uwierzyć, iŜ złamana noga zostanie uzdrowiona „tutaj i teraz" albo Ŝe następna rata za 

lodówkę nie istnieje. Element czasu oznacza dla nas, Ŝe obraz będzie wizualizowany 

w swojej ostatecznej, ukończonej formie. Jest to „błękitna kopia", która „tutaj i teraz" 

jest całkowita i pełna. Przenosimy się do obrazu i świadomie widzimy go jako rzeczy-

wistość. Istnieje on teraz na poziomie mentalnym, i kiedy zostanie przekazany 

WyŜszemu Ja, będzie egzystował na poziomie duchowym. Teraz potrzebny jest czas, 

aby przez odpowiednie działanie na poziomie niŜszego, średniego i WyŜszego Ja 

wypracować odpowiednią strukturę.

Musisz powstrzymać niŜsze Ja przed myśleniem, Ŝe to, co mówisz, to głupoty, 

i przekonać je, iŜ wszystko, o co prosisz podczas rytuału modlitwy, jest rozsądne i Ŝe 

zasłuŜyłeś sobie na to, do czego dąŜysz. Zastanów się nad tym, co się dzieje, gdy 

masz poczucie winy. Modlitwa nie pomaga osiągać celu, poniewaŜ niŜsze Ja wstydzi 

się (czuje się winne, droga jest zablokowana) i nie moŜe dostać do WyŜszego Ja. Śre-

dnie Ja poczucie winy doprowadza do tego, Ŝe nie podejmuje ono Ŝadnych działań, 

poniewaŜ niŜsze ciągle przypomina mu o winie (rzeczywistej lub jedynie urojonej). 

JuŜ we wczesnym eksperymentalnym stadium badań prowadzonych nad Huną 

stwierdzono, Ŝe tak samo duŜo czasu kosztuje usunięcie nagromadzonych dogmatów i 

błędnych wyobraŜeń jak zastąpienie ich odpowiednią liczbą zasad Huny. Wynika z 

tego konieczność ciągłego stosowania w praktyce nabytej wiedzy i uczynienia z niej 

regularnej części składowej twojego normalnego codziennego Ŝycia.



Rozdział 16

śYĆ W ŚWIETLE HUNY

Prawie wszyscy mamy w sobie zapas konceptów, które skrywamy, 

utrzymujemy w tajemnicy, przemilczamy i które moglibyśmy nazwać prawdami. To, 

co dla jednego człowieka jest prawdą, dla innego moŜe nią nie być. Jednak większość 

z nas wydaje się posiadać pewien głębszy wewnętrzny zmysł, który ciągle jest 

czujnymi daje o sobie znać wtedy, gdy przedstawiane są pewne idee. Decydującym 

testem na to, czym jest dla nas prawda, jest zachowanie dyktowane nam przez nią, 

czyli to, do czego nas inspiruje. Czasami jedno słowo otwiera przed nami 

nieskończone perspektywy prawdy. Naszą „religią" jest to, w co naprawdę wierzymy, 

a nie etykieta, którą jej przyczepimy, czy teŜ kredo, które „wyznajemy".

Stare przyzwyczajenia mogą ci utrudnić wypróbowanie zasad nauki Huny. Jedyną w 

swoim rodzaju moŜe być próba przebadania starego polinezyjskiego języka i 

znalezienia tam zakodowanych symboli, które odkrywają coś, co moŜe być uŜyte we 

współczesnych czasach. Dawni ludzie znali jednak takie szczegóły o ludzkiej 

psychologii, których współcześni akademicy jeszcze nie akceptują. Głębokie zna-

czenie pradawnej wiedzy skryli oni za symbolami, nie tylko po to, aby uczyć swoich 

wychowanków, lecz dlatego, by zachować tę wiedzę dla potomności. Jako czytelnik 

masz to wielkie szczęście, iŜ trzymasz w ręku zebraną wiedzę epoki nie tylko w 

postaci teoretycznej i abstrakcyjnej, ale na tyle praktycznej, by codziennie ją 

stosować. Studiuj ten system i próbuj jego zasad. JeŜeli „uznasz" prawdę tych nauk, 

pójdź dalej i uczyń z nich trwałą i silną część składową swój ego Ŝycia. Dzięki nim 

moŜesz „normalnie" Ŝyć efektywniej.

Niektórzy współcześni psycholodzy uznają więcej niŜ jeden poziom 

świadomości, jednak wszystkie funkcje występujące poza świadomością wpychają na 

poziom „podświadomości" lub „subiektywizmu", względnie „instynktu", pomijając 

fakt, Ŝe przy tym mieszają się ze sobą najwyŜsze i najniŜsze własności ducha, 

traktując wszystkie jednakowo, pozostawiając średnie własności samym sobie. Stara 

bajka mówi, iŜ kaŜdy ma dwóch doradców. Przy jednym uchu tego, który 

podszeptuje, aby kierować się wyŜszymi ideami, przy drugim kuszącego, Ŝeby 

oddawać się doczesnym przyjemnościom. Przypowieść ta wyraŜa zasadę trzech Ja. 

Wszystkie odesłania do dwóch przeciwstawnych boskości, takich jak: „światło" i 

„ciemność", „anioł stróŜ" i „diabeł", „duchowe" przeciwko „ziemskiemu", znaczą to 

samo. „Diabeł" nie jest jakimś „złym" wpływem, lecz materialnym, fizycznym, 



„zwierzęcym" poziomem nie mającym w sobie nic z duchowości.

Istnieją trzy poziomy i trzy Ja. KaŜda próba tłumienia jednego z nich prowadzi 

do niewyrównanej, nienormalnej egzystencji. Niektórzy ludzie obstają za 

prowadzeniem nadzwyczaj „uduchowionego" Ŝycia i wyrzekają się wszystkiego, co 

dobre w „doczesnych" rzeczach. Inni natomiast szukają materialnych, fizycznych, 

cielesnych „przyjemności", nie troszcząc się o rozsądek, rozum lub duchowe sprawy. 

Wszystko to są skrajności. JeŜeli uznasz egzystencję niŜszego Ja, wtedy nie będziesz 

chciał wykreślać go ze swojego Ŝycia, by stać się WyŜszym Ja. Ideałem jest 

rozpoznanie, gdzie znajduje się właściwe miejsce dla kaŜdego z trzech harmonijnie 

współpracujących Ja. To jest „normalne". Ciągle musisz myśleć i pamiętać o tym, Ŝe 

składasz się z trzech Ja. Zmuszanie niŜszego i średniego Ja, aby „ciągle były jednością 

z WyŜszym Ja". Nie jest celem i sensem wszystkich działań w Ŝyciu. Termin Joga" 

znaczy zjednoczenie. Bez wątpienia oznacza on wzmocnienie drgań i stworzenie 

kompletnego kontaktu roboczego (zjednoczenia) z WyŜszym Ja, a przy tym 

dostarczenie w czasie modlitwy myśli - „zasiewu (nasion)" oraz many, celem 

„nawodnienia" nasion, aby dzięki temu wzrastał i urzeczywistnił się on na 

materialnym i duchowym poziomie. Huna pokazuje, Ŝe jesteśmy dobrze stworzeni, 

kaŜdy ze swoim własnym poziomem i funkcjami w partnerskiej pracy, w trójkącie. 

Wielka tajemnica kahunów koncentrowała się na kontakcie, zjednoczeniu niŜszego i 

średniego Ja z WyŜszym, aby wymieniać siłę w postaci many i uŜywać świadomości, 

by opracować modlitwę.

Huna w wyraźny i przejrzysty sposób rozróŜnia trzy Ja, i przez to róŜni się od 

kaŜdego innego systemu psychologicznego, psychoreligijnego czy religijnego. 

Wskazówki dotyczące trzech Ja znajdziemy w róŜnych miejscach np. w pradawnym 

symbolu trójkąta, Trójcy lub triady. Wielkim niebezpieczeństwem w przypadku 

większości systemów tzw. „magii" jest to, Ŝe funkcjonują one tylko na poziomie 

niŜszego Ja. Zbyt wielu ludzi, którzy posiadają postrzeganie ponadzmysłowe, a takŜe 

spirytystyczne media, pracuje jedynie przy pomocą niŜszego Ja. Religia potępia 

wszystko poza naszą „duchową" częścią i jeŜeli niŜsze poziomy zostają uznane, 

wtedy uczy się nas tłumienia ich. Intelektualizm popiera wprawdzie rozsądek i logikę, 

jednak wyklucza wszystko inne, a w szczególności poziom duchowy i wyŜszy. Tylko 

wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę wszystkie trzy części ludzkiej psychiki, będziemy 

mogli zrozumieć zasady Huny i efektywnie je wykorzystać.

Max Freedom Long wyraził się o WyŜszym Ja następująco:

„Kahuni uczyli, Ŝe ludziom zostały dane nieskończone radości i uciechy, ale 

takŜe troski i zmartwienia, po to, by Ŝycie było dobre i piękne, jeŜeli przeŜywamy je 



normalnie, i dawało potrzebny wzrost i doświadczenie. Aby prowadzić normalne, 

szczęśliwe i będące w stałym rozwoju Ŝycie, wszystkie trzy Ja muszą być doskonale 

zjednoczone i pracować jako zespół pod mądrym i rozumnym kierownictwem 

WyŜszego Ja. (...) śycie prowadzone bez kierownictwa ze strony WyŜszego Ja oraz 

bez bycia w pewnym stopniu jednością z nim, moŜe być w przewaŜającej części 

bolesne i przepełnione troskami. (...) WyŜsze Ja jest częścią nas. Jest najwyŜszym z 

trzech Ja w człowieku, aniołem stróŜem, ojcem w nas, osobistym zbawicielem. 

Wszystkie modlitwy do kogokolwiek byśmy ich nie kierowali (istnieje tak wielu 

bogów i idoli), nie mogą dostać się do nikogo innego tylko do WyŜszego Ja.

Jedną z największych tajemnic wszech czasów jest to, Ŝe istnieje WyŜsze Ja, 

które stoi przy nas, w nas i ponad nami jako „bóg" czy teŜ przedstawiciel Boga 

uniwersalnego. Nie musimy walczyć o to, aby zrozumieć istotę uniwersalnego Boga, 

powinniśmy natomiast poznać i rozpoznać WyŜsze Ja takim, jakie ono jest, oraz 

przesyłać mu nasze modlitwy. MoŜemy polegać na tym, Ŝe w swojej przewyŜszającej 

wszystko mądrości i wiedzy przekaŜe kaŜde Ŝyczenie i siłę, które zawrzemy w 

modlitwie, wyŜszej istocie znajdującej się na, prowadzącej ku górze, drabinie wzrostu 

i ewolucji. Dopiero wtedy gdy WyŜsze Ja zostanie uznane za to, czym jest, będzie 

zawsze gotowe podąŜać za naszym wezwaniem, kierować nami i nas wspierać. Musi 

ono jednak być uznane i zaproszone do brania aktywnego udziału w naszym Ŝyciu, 

poniewaŜ prawem swojego poziomu zobowiązane jest do nie-odbierania wolnej woli 

niŜszemu i średniemu Ja, dzięki czemu mogą one uczyć się na podstawie 

doświadczeń, po tym, jak postanowiły, co chcą robić, a czego nie."

Modlitwy (względnie postępowanie związane z modlitwą, jak ja je nazywam) 

tylko wtedy są skuteczne, jeŜeli trzy Ja są zjednoczone i współpracują „jak jeden 

mąŜ". Wszystkie modlitwy przekazywane są telepatycznie. Uznajemy, Ŝe Bóg jest 

duchem, więc kaŜdy kontakt z nim musi być kontaktem duchowym, tzn. telepa-

tycznym. Nasze modlitwy osiągają WyŜsze Ja tylko i wyłącznie za pomocą 

telepatycznego przesyłania gron myślowych, które ucieleśniają to, o co się modlimy. 

PoniewaŜ tylko niŜsze Ja moŜe stworzyć kontakt z WyŜszym za pośrednictwem nici 

aka, jedynie ono moŜe zamienić myśli i słowa naszej modlitwy na formy myślowe i 

przesłać je przez aktywowany sznur aka, przesłanie modlitwy nie dojdzie do skutku, 

jeŜeli nie nauczymy niŜszego Ja rozumienia i posługiwania się tą ukrytą 

umiejętnością. „Dzięki Hunie dowiadujemy się, Ŝe wszystkie trzy Ja muszą odgrywać 

swoją rolę w kreatywnym modlitewnym działaniu. Jeśli któreś z nich to zaniedba, 

wtedy całe postępowanie jest bezuŜyteczne." Po zakończeniu nauki niŜsze Ja reaguje 

automatycznie i zaczyna odgrywać swoją rolę w momencie wypowiadania modlitwy.



Max Freedom Long proponuje przeprowadzić pewien test, za pomocą którego 

moŜna określić jakie przekonania są poprawne i właściwe i jak się do nich dochodzi. 

„Zbyt wiele tworzonych przez ludzi religijnych dogmatów określa, w jaki sposób 

mamy być dobrzy, nie mówiąc nic, co naleŜy w tym celu zrobić. JeŜeli jakieś 

przekonanie lub wierzenie nie jest uŜyteczne na poziomie niŜszego, średniego i 

WyŜszego Ja, wtedy nie jest ono nic warte w codziennym Ŝyciu." 

Fakt, Ŝe przez niŜsze Ja musimy przesyłać Ŝyczenia zawarte w modlitwie, by 

skomunikować się z WyŜszym Ja, niektórym ludziom przeszkadza, poniewaŜ wbili 

oni sobie do głowy, Ŝe „mogliby bezpośrednio zbliŜyć się do tronu łaski". NaleŜy 

podkreślić, Ŝe podczas skutecznej modlitwy współpracuj ą wszystkie trzy Ja. Jednak, 

aby zanalizować ten proces i omówić róŜne funkcje kaŜdego z nich, muszą być one 

rozdzielone na trzy indywidualne istoty. Niektóre religie uczą, Ŝe lepiej to zrobić przy 

pomocy pośrednika (syn boŜy, ksiądz).

Pewna analogia, leŜąca daleko poza wszystkimi emocjonalnie naładowanymi 

ubocznymi znaczeniami religijnymi, moŜe pokazać, jak to funkcjonuje. Celem 

wyjaśnienia, powracam ponownie do połączenia telefonicznego. Modlitwa mogłaby 

być czymś podobnym do systemu telefonicznego. JeŜeli chciałbym zadzwonić z 

mojego miasta do kogoś, kto oddalony jest ode mnie o dziesięć mil, muszę „przejść" 

przez centralę rozmów zamiejscowych, która znajduje się w odległości trzydziestu mil 

od mojego miejsca zamieszkania. Prawdopodobnie jest to typowe dla zawiłych 

połączeń wewnątrz systemu telefonicznego. A dlaczego nie mogę bezpośrednio 

zatelefonować do miasta leŜącego bliŜej niŜ centrala telefoniczna? Dlaczego muszę 

łączyć się przez bardziej oddalone ode mnie miasto? PrzecieŜ ciągle mówi się o 

„bezpośrednim wybieraniu". JednakŜe połączenia telefoniczne są tak zrobione, Ŝe do 

innego miasta moŜna zatelefonować tylko drogą okręŜną. Przy pomocy nowoczesnych 

elektronicznych urządzeń moŜliwe jest bezpośrednie wybieranie, ale sygnał 

przechodzi, moŜe nawet szybciej, przez bardziej odległą centralę połączeniową. Nie 

musimy martwić się o to, w jaki sposób połoŜone są kable telefoniczne. Sygnał 

biegnie tak samo szybko, jak w przypadku gdyby przewody rozciągnięte były 

bezpośrednio między dwoma telefonami.

Modlitwa skierowana do WyŜszego Ja przechodzi przez niŜsze. W ten oto 

sposób jesteśmy „połączeni"! JeŜeli trzy Ja harmonijnie współpracują, moŜemy 

właściwie „wybierać bezpośrednio" i pozornie stworzyć bezpośredni kontakt z 

WyŜszym Ja. Jednak „połączenie" ciągle będzie takie samo i będzie funkcjonować 

automatycznie. Gdybyśmy nie mogli wybierać bezpośrednio, wtedy musielibyśmy 



najpierw zatelefonować do centrali, zapytać o numer i polecić, aby centrala nawiązała 

kontakt z innym abonentem. Natomiast jeśli „znamy numer", wtedy moŜemy od razu i 

automatycznie nawiązać kontakt z WyŜszym Ja. To, co kahuni nazywali „deszczem 

błogosławieństwa", pokazuje, Ŝe istnieje wspólne przenoszenie przez trzy kanały 

tworzące trójkąt. Po stworzeniu połączenia z WyŜszym Ja odpływa od niego mana 

przeobraŜona w silniejszą manę-loa. NiŜsze Ja odczuwa i rozpoznaje to jako 

wzbieranie miłości (emocji), a wtedy średnie Ja wie, Ŝe kontakt został nawiązany. 

Dlatego teŜ kahuni swoje modlitwy kończyli słowami:

„Pozwól opaść deszczowi błogosławieństwa".

Fakt, Ŝe modlitwy najpierw muszą dochodzić do niŜszego Ja (do centrali telefonicznej 

lub satelitarnej stacji przekaźnikowej),. które później kontaktuje się z WyŜszym, nie 

czyni z niego „boga", waŜniejszego. Niektórzy ludzie myślą błędnie, Ŝe niŜsze Ja 

decyduje o przesianiu modlitwy dalej, do WyŜszego Ja. Tak jednak nie jest. Czasem 

modlitwa nie moŜe dojść do WyŜszego Ja. Dzieje się tak dlatego, Ŝe zablokowana jest 

droga, przez fiksacje i kompleksy winy. NiŜsze Ja jednak zupełnie o niczym nie 

rozstrzyga. Reaguje jedynie na mocno wyraŜone Ŝyczenia średniego Ja i robi to, o co 

średnie prosi. Prośba ta musi być jednak przekazana niŜszemu Ja jednoznacznie i 

jasno. JeŜeli połączenie telefoniczne przerwane jest przez huragan, wtedy sygnał nie 

przedostaje się. „Huraganem" są emocje, złość, strach, które wpływają takŜe na 

połączenie komunikacyjne z WyŜszym Ja. Fiksacje i kompleksy winy są „stałymi 

zleceniami" o decydującym znaczeniu. W przypadku sugestii, próśb lub poleceń 

sprzeciwiających się „stałemu zleceniu" najsilniej działa uczucie mające największe 

przebicie, i niŜsze Ja postąpi według niego. Wygląda to tak, jakby niŜsze Ja 

wzbraniało się przed wykonaniem zlecenia, które zostało wydane mu przez średnie Ja. 

Ono jedynie nie wie, jak postąpić w zamieszaniu uczuć, Ŝyczeń, myśli, próśb, sugestii 

i poleceń. Tak samo jak niemoŜliwa jest komunikacja, gdy linia telefoniczna jest 

zerwana albo zablokowana przez duŜą liczbę rozmów. Tak więc naszym celem jest 

gładka współpraca trzech Ja. Tylko wtedy postępowanie związane z modlitwą 

przyniesie rezultaty.

MoŜna teŜ przyjąć, Ŝe niŜsze Ja jest „słuŜącym" średniego. Oznacza to, Ŝe ma 

obowiązek robić to, o co prosi średnie Ja. Zobowiązane jest do posłuszeństwa. Ale co 

się stanie, gdy otrzyma polecenie, którego nie jest w stanie wykonać? MoŜe brakuje 

mu do tego potrzebnych umiejętności (jeśli jest niewykwalifikowane) albo 

predyspozycji fizycznych (jeŜeli nie moŜe zgromadzić zapasu many i przez to nie ma 

potrzebnej do tego energii)? MoŜe się teŜ zdarzyć, Ŝe niŜsze Ja chce i moŜe to zrobić, 

jednak stwierdza, Ŝe jego droga zablokowana jest przez przeciwstawne polecenia 



pochodzące z wcześniejszych zarządzeń średniego Ja lub teŜ z fizycznych bodźców 

działających jako silne polecenia i prowadzących do fiksacji i kompleksów. Najlepiej 

więc traktować niŜsze Ja jak niezawodnego, wiernego i uzdolnionego współpracow-

nika w naszym ziemskim Ŝyciu.

W wielu pismach kontakt z WyŜszym Ja i wynikający z niego „deszcz 

błogosławieństwa" nazywany jest kosmiczną świadomością. KaŜdy posiada własne 

doświadczenia, jednak wiele istotnych cech charakterystycznych wskazuje, iŜ 

większość ludzi spotyka:

- uczucie, Ŝe przez krótką chwilę posiadają prawie kompletną wiedzę o wszystkich 

rzeczach;

- pewność, iŜ są nieśmiertelni, wywodzącą się z uczucia rzeczywistego istnienia;

- zupełny brak strachu i obawy oraz odczucie ufności, wiary i pewności;

- uczucie miłości, które wstrząsa człowiekiem i pozostawia po sobie nowy duchowy 

stan;

- odczucie wielkiej radości.
„Ludzie, którzy chcą iść drogą ku światłu, wstają i przygotowują się, by 

podąŜać do celu, nawet jeŜeli robią to z wahaniem i ociąganiem. Inni zatrzymuj ą się, 

aby się sprzeczać, która droga jest najlepsza, mimo Ŝe nie wiedzą, w jaki sposób idzie 

się tą drogą, cytują wskazówki innych. Tylko ci, którzy przeszli całą drogę, mogą w 

godny zaufania sposób powiedzieć, jak naleŜy nią podąŜać. Oni jednak nie powracają, 

stoją daleko w górze, kiwają do nas, abyśmy pozostawili kłótników ich dogmatom, i 

szli dalej."

Ten, kto przeŜył juŜ to „olśnienie", ów widok światła pochodzącego od 

WyŜszego Ja, nigdy go nie zapomni i ponownie rozpozna te same doświadczenia w 

wierszach, pieśniach lub innych „inspirowanych" dziełach. Przypominam, iŜ 

„inspirowany" dosłownie oznacza „wciągający powietrze" i pierwotnie mógł odnosić 

się do „deszczu błogosławieństwa" many-loa, która została przeobraŜona przez 

WyŜsze Ja.

Harmonijna współpraca trzech Ja jest celem nader poŜądanym. Tylko w taki 

sposób moŜliwe jest prowadzenie „normalnego" Ŝycia. Huna podkreśla, Ŝe normalne 

Ŝycie jest pod kaŜdym względem właściwe i rozsądne. Jednak to, co Tobie wyda się 

„normalnym" moŜe wcale nie być owym efektywnym, harmonijnym, idealnym 

sposobem Ŝycia. Ale ideał ten nie jest nieosiągalny i oddalony. Zawsze moŜna zrobić 

coś lepiej. Tak więc postaw sobie duŜy cel, tak duŜy, jak tylko chcesz. JeŜeli trzy Ja 

współpracuj ą ze sobą, jeśli kaŜde z nich robi to, co do niego naleŜy, wtedy będziesz 



prowadził tak efektywne Ŝycie, jakiego nawet nie moŜesz sobie wyobrazić.

Huna jako system odnosi się do pojedynczego człowieka. Jej podstawowe 

zasady są na swój sposób tak proste, iŜ niektórzy ludzie czasem skłonni są je 

zaniedbywać. A jednak cały system Huny jest skomplikowany i w zdumiewający 

sposób obejmuje bardzo duŜo. Huna nie jest tym, co początkujący mógłby przeczytać 

w ciągu godziny, rzucić ksiąŜkę i napisać list z zapytaniem, gdzie mógłby znaleźć 

kahunę, który uczyni dla niego cuda (niektórzy właśnie tak robią). Jest to system, w 

który kaŜdy najpierw musi się „wgryźć", idąc krok za krokiem. Studiuj go uwaŜnie. 

Przemyśl jego zasady i uczyń z nich część składową swojego zwykłego sposobu 

myślenia. Pomimo Ŝe Huna sama w sobie jest prosta, tego typu nowe idee potrzebuj ą 

czasu, abyś mógł je pojąć i codziennie, systematycznie, w całkiem naturalny sposób 

praktycznie stosować. JeŜeli te wartościowe wskazówki, pokazujące w jaki sposób 

funkcjonujesz jako człowiek, mąją stać się dla ciebie trwałymi korzyściami, musisz 

ciągle praktykować Hunę. Mogą w tym pomóc nauczyciele. Jednak oni jedynie 

naprowadzacie na drogę - wskaŜą kierunek. Wielką zaletą podczas studiowania Huny 

jest to, Ŝe moŜesz Ją praktycznie zastosować od momentu rozpoczęcia nauki. Nie 

musisz spędzać wielu lat na studiowaniu. Huna jest czymś, co praktykujesz od razu.

Doceń wielkie znaczenie niŜszego Ja. Gdy zostanie ci wytłumaczone, jak 

potrzebne są działania WyŜszego Ja dla stworzenia poŜądanej przyszłości, moŜe się 

zdarzyć, Ŝe niŜsze wycofa się i zostanie prawie zapomniane. Na nim jednak spoczywa 

największy cięŜar pracy i odpowiedzialności w naszym Ŝyciu. Naharuje się, obojętnie, 

czy zwrócimy na to uwagę, czy teŜ nie, czy docenimy je naleŜycie, pochwalimy i 

zachęcimy. Spróbuje wypełnić kaŜde dziwne i sprzeczne polecenie, które otrzyma od 

nas (średniego Ja) albo od innych osób mających na nas duŜy wpływ. Akceptuje 

wszystkie propozycje i doznaje zamętu, jeŜeli zmieniamy zdanie i nie nadajemy Ŝyciu 

Ŝadnego świadomego kierunku. Mimo to niŜsze Ja pracuje dla nas kaŜdego dnia, Ŝeby 

utrzymać nas przy Ŝyciu i abyśmy dzięki temu moŜliwie jak najlepiej czuli się na fi-

zycznym poziomie. Czasami spełniają się nasze wielkie Ŝyczenia, poniewaŜ pozornie 

silna emocja umoŜliwia stworzenie kontaktu z WyŜszym Ja, pomimo Ŝe brakuje przy 

tym ukierunkowania, planowania i odpowiedniego zapasu potrzebnej siły Ŝyciowej. 

Przy innych okazjach natomiast nie dzieje się zupełnie nic albo teŜ wydaje się, Ŝe 

otrzymaliśmy coś zupełnie odwrotnego od tego, co chcielibyśmy dostać. JednakŜe 

niŜsze Ja w dalszym ciągu wiernie i niezawodnie wnosi swój wkład do pracy trzech 

Ja, niezaleŜnie od tego, czy średnie Ja przejmuje odpowiedzialność, czy nie, lub czy 

WyŜsze Ja będzie poproszone o pomoc. Pomyśl, o ile efektywniejszy mógłbyś być, 

gdybyś nauczył niŜsze Ja współpracy ze sobą na stopie partnerskiej. Chwal i zachęcaj 



je, jeśli dobrze wykonuje swoją pracę, takŜe naprowadzaj na właściwą drogę, by 

dąŜyło do celów, które wypracowałeś jako średnie Ja.

W przypadku „normalnego" Ŝycia, o które nam chodzi, trzy Ja pracują bez tarcia, w 

zrównowaŜony sposób, w pełnej harmonii. Wyjdź z załoŜenia, Ŝe niŜsze Ja wnosi 

swój wkład, jednak nie pozostawaj bezczynny przy swoich modlitwach i rób na 

poziomie średniego Ja wszystko, aby osiągnąć cel. Ubiegaj się o pomoc i 

kierownictwo ze strony WyŜszego Ja na całe Ŝycie. Powinny one stać się naturalnymi 

częściami składowymi twojego Ŝycia, jeŜeli chcesz, by było ono „normalne". Do 

momentu osiągnięcia tej harmonii, moŜesz otrzymać przewodnictwo okazyjnie. Jeśli 

zaś zaczniesz to kierownictwo rozpoznawać, znaczyć to będzie, Ŝe „wzrastasz w 

świetle", aŜ w końcu zobaczysz drogę. Max Freedom Long jedną ze swoich ksiąŜek 

zatytułował „Growing into Light". Została ona napisana z myślą o niesieniu pomocy 

uczniom, którzy codziennie potrzebują słów inspiracji i zachęty, by stosować 

podstawowe zasady Huny. Jest to bardzo piękna ksiąŜka. Polecam ją gorąco 

wszystkim uczniom Huny.

Aby stwierdzić, Ŝe znajdujesz się w kontakcie ze swoim WyŜszym albo 

niŜszym Ja, moŜesz uŜyć wahadełka lub teŜ zwrócić uwagę na wystąpienia efektu 

ukłucia, który wskazuje, Ŝe kontakt został nawiązany. Kolejna rzecz, to „poznanie", 

„rozpoznanie", „stanie się świadomym" lub teŜ „wyjaśnienie się", innymi słowy, 

wewnętrzna forma bycia świadomym, Ŝe jest się istotą, i Ŝe WyŜsze lub niŜsze Ja są 

równieŜ istotami.

W większości naszych świadomych, trzeźwych chwil bierzemy udział w 

świadomości niŜszego Ja. Ma ono ciało i zmysły, dzięki czemu świadomie 

postrzegamy nasze otoczenie i wszystko inne, co moŜemy zobaczyć - dźwięki, 

zapachy, ruch oraz postęp czasu. Bierzemy udział w jego wspomnieniach i emocjach. 

Wkraczamy w sny niŜszego Ja i odsuwamy przy tym na bok nasze rozsądne 

zapatrywania. W czasie snów prawdopodobnie w największym stopniu bierzemy 

udział w stanie świadomości niŜszego Ja, któremu brakuje wyŜszego rozsądku i 

rozumowania.

JeŜeli chcemy postrzec średnie Ja oddzielone od niŜszego, wtedy musimy na 

chwilę odsunąć na bok wraŜenia zmysłowe (dochodzące do nas od niŜszego Ja), 

odrzucić wspomnienia i zwrócić uwagę na to, co wtedy zauwaŜymy. Trudno jest to 

opisać, jest to po prostu świadomość. Trudność polega na tym, Ŝe wydaje się, iŜ coś 

nie funkcjonuje, jeŜeli świadomość nic nie moŜe postrzec. Mędrcy w dawnych 

Indiach nazywali to „widzem bez przedstawienia". Średnie Ja powinno rozsądnie 



rozpatrzyć wszystkie wraŜenia zmysłowe dochodzące do niego ze strony niŜszego Ja. 

To ono ocenia i sortuje wspomnienia, aby otrzymać poprawny i właściwy sąd o danej 

sprawie lub rzeczy. Jest to bardzo waŜne zadanie. Średnie Ja daje nam o wiele lepsze 

zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości, aniŜeli jest to w stanie zrobić niŜsze Ja. 

Natomiast WyŜsze Ja moŜe dać nam wiedzę o prawdziwej istocie rzeczy i stanów.

Czasami bierzemy udział w jego stanie świadomości, wtedy gdy „coś sobie 

wyjaśnimy". Odbieramy wtedy wraŜenie zmysłowe podobne do pierwotnego światła, 

które wydaje się, iŜ pochodzi znikąd. MoŜe wyczujemy „doskonałą barwę", pomimo 

Ŝe kolor ten nie będzie przez nic odbijany, albo usłyszymy „doskonały dźwięk" nie 

pochodzący z Ŝadnego instrumentu.

W przypadku harmonijnego związku występującego między trzema Ja 

otrzymujemy doskonały symbol trójkąta, względnie Trójcy lub triady i mamy uczucie 

świadomości lub „wyjaśnienia się". Na końcu postępowania związanego z modlitwą 

znajdują się słowa Aumama ua noa („Pozwól opaść deszczowi błogosławieństwa"). 

Dzięki temu odczuwamy radość i mamy dobre samopoczucie, wiemy teŜ, Ŝe kontakt 

został nawiązany.

Chcesz przecieŜ w końcu sprawdzić, czy osiągnąłeś oczekiwane rezultaty. 

Czasem dochodzisz jednak do wyników, których wcale nie uwaŜasz za sukces. 

Dlatego teŜ bardzo waŜnym jest, aby ciągle ubiegać się o przewodnictwo ze strony 

WyŜszego Ja. Często jest ono rozpoznane dopiero o wiele później niŜ je otrzymujesz. 

Przychodzi jako intuicja, wyczucie lub teŜ jako następstwo jakichś okoliczności. 

Nauczysz się postępować tak, jak tego chce wewnętrzny głos, a im częściej będziesz 

to robić, tym będzie on wyraźniejszy i tym dokładniej będziesz prowadzony.

Na temat tego przewodnictwa Max Freedom Long wyraził się następująco: 

„Kierownictwo to w międzyczasie stało się dla mnie czymś realnym. Przed długi czas 

nie dostrzegałem go, lecz stopniowo, gdy juŜ dostatecznie daleko zaszedłem w pracy 

nad Huną, aby spojrzeć wstecz i móc zobaczyć, jakie małe zdarzenia »przypadkowo« 

popychały mnie w tym czy innym kierunku, wtedy zacząłem dostrzegać, Ŝe wszystkie 

te impulsy miały na celu ponowne odkrycie Huny. Mogę spojrzeć wstecz i widzę, w 

których momentach mojego Ŝycia przychodziły najwaŜniejsze wskazówki w postaci, 

wydawałoby się nic nie znaczących, przypadków. Pewnego razu spóźniłem się na 

pociąg, innym razem chciałem pójść na spacer i wystawiłem głowę przez okno pokoju 

hotelowego, aby zobaczyć przejeŜdŜający samochód straŜy poŜarnej. KaŜdy z tych 

przypadków gruntownie zmienił kierunek mojego Ŝycia. Gdyby któryś z nich nie 

zdarzył się, wtedy nie pisałbym w tej chwili o Hunie."



Ktoś zapytał kiedyś: „Co się stanie, jeŜeli postąpię za pewnym przeczuciem, 

które później nie okaŜe się owym kierownictwem?". JeŜeli postępujesz za 

dziesięcioma przeczuciami lub przebłyskami intuicji, a tylko jedno z nich się spełni i 

tak znaczy to, Ŝe wygrałeś. NiŜsze Ja moŜe wprowadzić cię w coś, co moŜe wydawać 

się poprawne i właściwe, poniewaŜ to mu się podoba. Musisz nauczyć się odróŜniać, 

skąd pochodzi głos wewnętrzny. Istnieją przynajmniej trzy poziomy Ŝycia, które 

odpowiadają trzem Ja. Twoje Ŝycie stanie się nierówne i straci harmonię, jeŜeli 

będziesz postępować w zgodzie z jednym, a nie zwrócisz uwagi i pominiesz 

pozostałe. Przewodnictwo pochodzące od niŜszego Ja moŜe być w porządku i to, co 

jest przyjemne i miłe na jego poziomie w danym momencie, moŜe być równieŜ 

właściwe (zakładając, Ŝe nikt nie zostanie przez to skrzywdzony). Wiele rzeczy w 

naszym codziennym Ŝyciu zaleŜy przecieŜ od cielesnych, fizycznych przyjemności. 

Ubiegamy się jednak takŜe o kierownictwo ze strony WyŜszego Ja w celu 

zharmonizowania pozostałych dwóch i stworzenia doskonałej równowagi.

JeŜeli my, jako średnie Ja, mamy nauczyć się być tak nadzwyczaj godni 

zaufania jak WyŜsze Ja, wtedy musimy zacząć od tego, Ŝe przyjmiemy zaufanie, które 

zostałoby nam okazane gdybyśmy otrzymali zadanie pouczania i wychowywania 

niŜszego Ja oraz pomagania mu we wzrastaniu, aby dzięki temu z chciwego i 

chwiejnego emocjonalnie dziecka stało się gotowym do współpracy członkiem 

zespołu trzech Ja. Potrzebujemy wszystkiego, co moŜemy zgromadzić w postaci 

miłości, siły woli, stanowczości, zdecydowania, zrozumienia, wiedzy i mądrości. 

Potrzebujemy wiary w prawdziwość nadzwyczaj godnego zaufania rodzicielskiego 

ducha, jak równieŜ w to, Ŝe moŜe i chce on nam pomóc oraz prowadzić nas, jeŜeli 

otworzymy drzwi i poprosimy go o to. Pełne wyczucie kontaktu z WyŜszym Ja moŜe 

być wprawdzie poŜądane, jednak nie jest najwaŜniejsze. Mogłoby to wymagać 

pełnego poddania się i ujarzmienia niŜszego i średniego Ja, co samo w sobie 

spowodowałoby nierówność i dysharmonię. KaŜdy chciałby, aby zaświeciło mu 

światło, chciałby otrzymać impuls pokazujący, Ŝe jest na właściwym tropie. Krótko 

mówiąc, wszyscy chcemy troszeczkę „dowodu". MoŜesz prosić o niego, będzie to 

całkiem w porządku. Jednak nie oczekuj dowodu na wszystko. Zadowól się odrobiną! 

poprzestań na tym. Jeśli nauczysz się słuŜyć, wtedy jesteś zdecydowany i przygoto-

wany na wszystko, co powinno przyjść na „wyŜszym" poziomie. Jest to kwestia 

dorastania - „wzrastania w świetle".

Z pewnością potrzeba do tego wiele cierpliwości. Po hawajsku cierpliwość^ 

brzmi hoo-mana-wa-nui, co oznacza „stworzyć manę na pewien okres i zgromadzić 

jej bardzo duŜo". Potrzebny jest czas, aby dzięki temu kaŜde z trzech Ja mogło 



wykonać swój ą pracę, tzn. ciągle odnawiać zapas many i powtarzać gruntownie 

przygotowany obraz poŜądanej przyszłości. Czas jest konieczny do zniszczenia starej 

formy odlewniczej i sporządzenia nowej, aby zasadzić nasiono i pozwolić mu rosnąć. 

Nie zapominaj o podejmowaniu prób samodzielnego rozwiązywania problemów na 

poziomie średniego Ja. Podczas rozwiązywania ich nie popełnij jednak błędu 

polegającego na całkowitym uzaleŜnieniu się od metod rozsądku i logiki, których 

uŜywa średnie Ja. Ubiegaj się o kierownictwo, codziennie przetaczaj przez głowę 

dany problem tam i z powrotem, lecz nie martw się z jego powodu. Wypracuj obraz 

przedstawiający sytuację po rozwiązaniu problemu i rób wszystko, co w twojej mocy, 

by go rozwiązać Pozostań otwarty i czujny i czekaj na przewodnictwo. Fizyczne i 

duchowe ćwiczenia rozluźniające pomogą ci przygotować się na chwilę, w której 

rzeczywiście otrzymasz kierownictwo. Musisz przyjąć postawę czujnego 

oczekiwania. Stanowczo, lecz uprzejmie kieruj niŜszym Ja i ciągle naprowadzaj je na 

sprawę, jeŜeli wyda ci się, Ŝe jego uwaga zeszła z właściwej drogi. Pozostaw problem 

niŜszemu Ja (po tym jak został starannie wypracowany przez średnie) i pozwól mu 

zająć się nim w drodze do WyŜszego Ja, pod przewodnictwem którego powinna 

odbywać się cała praca twojego Ŝycia. Systematyczne, codzienne i normalne 

doświadczanie rezultatów staje się w końcu Ŝyciem w świetle Huny.



Medytacja nad trzema Ja

Jest to medytacja nad boskim duchem jako inteligencją, siłą i substancją kaŜdej 

cząstki oraz kaŜdego systemu cząstek w kosmosie.

Podkreślam, Ŝe jestem Trójcą trzech Ja. 

l. Jestem średnim Ja

śyję w ciele i ponoszę za nie pełną odpowiedzialność. Posiadam doskonały 

rozsądek, inteligencję i silną wolę.

Posiadam pełną świadomość oraz podejmuję jasne i wyraźne decyzje we 

współpracy z moim braterskim Ja i pod kierownictwem WyŜszego Ja.

Posiadam oŜywiona wyobraźnię i wiem, Ŝe jeśli wyobraŜę sobie coś lub będę 

obrazowo myślał, wtedy staje się to narzędziem do stworzenia poŜądanej przyszłości.

Posiadam harmonijny stosunek do mojego braterskiego Ja i w kaŜdej chwili 

jestem w stanie przywołać z jego pamięci wszystko, co jest mi potrzebne.

2. Jestem braterskim Ja

Jestem waŜny we wspólnocie trzech Ja, z którą się identyfikuję.

Posiadam silne, pozytywne emocje.

Przejmuję pełną odpowiedzialność za autonomiczne funkcje naszego ciała, 

natomiast inne zobowiązania odnośnie ciała pozostawiam mojemu średniemu Ja.

Posiadam w pełni rozwinięta pamięć i stawiam do dyspozycji wszystko, czego 

moje średnie Ja sobie Ŝyczy, potrzebuje i chciałoby przywołać. Nie narzucam mu 

Ŝadnych wspomnień, jeŜeli ono nie Ŝyczy sobie tego albo ich nie potrzebuje. 

Pośpieszę się w podawaniu bardzo wyraźnych wspomnień mojemu średniemu Ja, 

jeŜeli będzie ono ich potrzebowało.

Oddam do dyspozycji całą manę, która potrzebna jest dla dobrobytu i 

pomyślności naszego ciała oraz tego wszystkiego, co zdecydowaliśmy się osiągnąć w 

przyszłości.

Niezwłocznie prześlę WyŜszemu Ja kaŜdy modlitewny obraz, jeŜeli moje 

średnie Ja poleci mi to zrobić.

3. Jestem WyŜszym Ja

Spełnię kaŜdą prośbę mojego braterskiego Ja oraz mojego średniego Ja, aby 

wspólnie stworzyć naszą przyszłość.

Będę ochraniał moje braterskie i średnie Ja oraz będę gotowy i zdolny do 



niesienia pomocy lub udzielenia przewodnictwa.

Jestem ludzko-boską Trójcą trzech Ja. Mówiąc „Ja", mam zawsze na myśli nas 

trzech:

- niŜsze, braterskie Ja,

- średnie Ja,

- WyŜsze Ja.

Zawsze będziemy pracować razem, nigdy się nie rozdzielimy.

Pozwolę wszystkim moim trzem Ja swobodnie, bez przeszkód i efektywnie 

odgrywać ich indywidualną i jedyną w swoim rodzaju rolę w naszym 

trójelementowym Ŝyciu.

Jestem średnim Ja. 

Jestem niŜszym, braterskim Ja. 

Jestem WyŜszym Ja. 

Jestem ludzko-boską Trójca trzech Ja i Ŝyję jako ich Jedność!

Aumama ua noa. Lele wale akua la.



GLOSARIUSZ

Aka: Niewidoczna substancja tworząca stałe wzorce kaŜdego z trzech Ja, za 

pośrednictwem której tworzony jest kontakt między tymi Ja i innymi ludźmi (sznur 

aka), przez którą płynie lub jest przekazywana mana.

Aumakua: Hawajskie słowo określające WyŜsze Ja (zob. dalej).

Bask Self: Pojęcie uŜywane na określenie unihipili lub niŜszego Ja przez 

anglojęzycznych uczniów Huny.

Bodziec fizyczny: Działanie lub postępowanie przeprowadzane w celu 

obudzenia uwagi niŜszego Ja i przekazania mu naszego przeświadczenia, ufności, 

wiary i przekonania, Ŝe cel, w osiągnięciu którego ma współpracować razem z dwoma 

pozostałymi Ja, jest wartościowy i waŜny.

Ciało cieniowe: Zob. Aka.

Cuda: Podobnie jak „magia", często źle rozumiane pojęcie oznaczające 

zdarzenie, które narusza prawa natury i dokonywane jest przez ponadnaturalną moc. 

W Hunie cud jest tworem opartym na wiedzy o naturalnych właściwościach trzech Ja, 

które harmonijnie współpracują.

Deszcz błogosławieństwa: Przypływ many od WyŜszego Ja, która została do 

niego wysiana i przekształcona przez nie w manę-loa, czasami fizycznie (cieleśnie) 

odbierany jest jako krople fontanny.

Dyplomowany praktykant Huny: Osoba oficjalnie uznana za fachowego 

doradcę, która uŜywa Huny jako podstawy swojej praktyki zawodowej. KaŜdy uczeń 

Huny Ŝyjący według jej zasad uznawany jest za praktykanta Huny. Ten, kto spełni 

ustalone kryteria odnoszące się do efektywnego jej wkładu we wspieraniu innych i 

zgodnie z przepisami został dyplomowany przez Huna Research, Inc. jest 

zatwierdzony jako dyplomowany praktykant Huny.

Esseńczycy: śydowska sekta ascetów i uczonych. Tworzyła wspólnotę nad 

Morzem Martwym i pozostawiła po sobie wiele manuskryptów znanych jako zwoje z 

Kumranu. Nauki Esseńczyków i Huna mają ze sobą wiele wspólnego i pozwalają 

wyciągnąć wniosek, iŜ Esseńczycy byli poprzednikami praktykantów Huny.

Forma myślowa: Tradycyjne pojęcie występujące w systemach ezoterycznych 

oznaczające duchowy obraz, który stanie się rzeczywistością, jeŜeli będzie 

naładowany energią i przesłany jako „błękitna kopia" poŜądanej rzeczy lub stanu.

George: Ogólnie przyjęte imię określające niŜsze Ja, uŜywane przez Maxa 



Freedoma Longa z powodu angielskiego wyraŜenia: „Pozwól, Ŝe zrobi to George!". 

Oznacza to, Ŝe powinniśmy pozostawić George'owi do zrobienia to, co naleŜy do jego 

regularnych obowiązków i funkcji, a co zresztą robi zupełnie naturalnie i biegle. Long 

zaproponował, Ŝeby określić imię niŜszego Ja, aby komunikować się z nim 

jednoznacznie, przyjacielsko i osobiście. Imienia George uŜywają takŜe piloci nazy-

wając w ten sposób automatycznego pilota.

Ho'oponopono: Metoda Kala stosowana w celu „robienia dobrze i właściwie"; 

oparta jest na pradawnej hawajskiej tradycji i dotyczy kaŜdego członka 'ohana, tzn. 

Wielkiej Rodziny. Stworzona została w postaci rytuału mającego na celu 

rozwiązywanie problemów grup nie mających hawajskiego pochodzenia i nie 

będących Ŝadną rodziną.

Huna: Hawajskie słowo huna oznacza „tajemnica". Słowo to wybrał Max 

Freedom Long dla określenia „psychoreligijnego" systemu, który został przez niego 

na nowo odkryty za pośrednictwem kodu Huny zaczerpniętego z praktyk pradawnych 

kahunów. Znaczenie „tajemnica" odnosi się w szczególności do poufnych historii 

rodzinnych, które przekazywane były przez wiele pokoleń, jednak utrzymywane w 

tajemnicy przed laikami (ludźmi nie/naleŜącymi do rodziny i obcokrajowcami). Huna 

jest międzynarodową zarejestrowaną marką handlową Huna Research, Inc.

Huna Ka Mana Loa Ike Ao Nei: Napis w logo tęczowego człowieka Huna 

Research, Inc. Oznacza: „Huna jest największą siłą na świecie".

Kahuna: „StraŜnik tajemnicy", specjalista, który opanował rzemiosło lub 

jakąś inną sztukę. Słowo to często odnosi się do mistrzów takich religijnych praktyk 

jak modlitwy lub uzdrowienia. W języku angielskim liczba pojedyncza i mnoga brzmi 

tak samo.

Kala: Duchowe i emocjonalne oczyszczenie, które „przywraca nam światło 

(WyŜszego Ja)". Wszystko, co narusza naszą wolną od przeszkód komunikację z 

WyŜszym Ja, wymaga działań w formie słów, myśli lub czynów, które są 

wystarczająco silne, aby usunąć fiksacje i blokady odwracające uwagę niŜszego Ja od 

jego regularnych funkcji. Fiksacje i blokady marnują równieŜ manę. Wszystko to 

prowadzi do powstania przeszkód w komunikacji z WyŜszym Ja. La znaczy „światło" 

i w Hunie symbolizuje WyŜsze Ja.

Kod Huny: Niegdyś tajne znaczenia rdzeni słówek hawajskich, które uŜywane 

były do dalszego przekazywania wiedzy o dawnej nauce i praktykach kahunów. 

Zaszyfrowane znaczenia odkrył Max Freedom Long w roku 1935; wyniki swoich 



badań opublikował w „Recovering The Ancient Magie" (1936), będącej pierwszą 

ksiąŜką o Hunie.

Kompleks: Nie zracjonalizowane, obciąŜone negatywnymi emocjami formy 

myślowe, które niŜsze Ja ukrywa z powodu poczucia winy lub strachu; utrwalone idee 

i emocje, które pochodzą z traumatycznych doświadczeń lub zbyt surowej nauki i 

wychowania; wpływają one na nasze myśli, słowa i czyny oraz przeszkadzaj ą 

niŜszemu Ja we wnoszeniu swojego wkładu podczas współpracy w zespole trzech Ja.

Long, Max Freedom (1890 - 1971): Ponowny odkrywca Huny w tym stuleciu. 

Long przez ponad pięćdziesiąt lat studiował, praktykował i rozpowszechniał naukę 

Huny; nauce wywodzącej się z praktyk kahunów nadał nazwę „Huna" i w roku 1945 

załoŜył Huna Research Organization.

Magia: Pojęcie uŜywane często do opisania Huny; nie ma ono jednak nic 

wspólnego ze zwyczajowym określaniem dziwnych rytuałów i przywoływaniem 

nieprzeniknionych mocy. W Hunie słowo „magia" oznacza spełnienie Ŝyczeń i 

osiągnięcie celów poprzez zastosowanie wiedzy i wypróbowanych technik. Jest ona 

oczekiwanym, naturalnym rezultatem praktycznego działania przeprowadzonego z 

rozsądkiem, naładowanego maną i sterowanego duchem.

Modlitewny obraz: Duchowy obraz planu zawartego w postępowaniu 

związanym z modlitwą, który przedstawia wyznaczony do osiągnięcia cel. Zostaje 

zbudowany za pomocą wyobraźni średniego Ja, pod kierownictwem WyŜszego Ja i 

jemu przesłany przez niŜsze Ja jako dokładny projekt naszego Ŝyczenia.

Mana, mana-mana, mana-loa: Siła Ŝyciowa utrzymująca nas przy Ŝyciu, 

dzięki której pozostajemy zdrowi i produktywni. MoŜe być uŜyta do specjalnych 

celów. Wytwarzanie i magazynowanie many naleŜy do naturalnych funkcji niŜszego 

Ja. JeŜeli mana uŜywana jest przez średnie Ja, aby mogło spełniać swoje funkcje 

polegające na myśleniu, uŜywaniu intelektu, rozumowym rozwaŜaniu, sile woli, 

wyobraźni i odpowiedzialności, wtedy nazywa się mana-mana. Jeśli natomiast 

WyŜsze Ja otrzyma manę od niŜszego i przeobrazi ja w wyŜszą siłę, wtedy nazywa się 

ona mana-loa.

DuŜy ładunek Many: Zapas many przekraczający jej ilość potrzebną do 

dobrego fizycznego, duchowego i psychicznego samopoczucia. UŜywany w takich 

specjalnych zadaniach jak uzdrawianie, rozwiązywanie problemów, osiąganie celów i 

duchowy rozwój.

NiŜsze Ja: Unihipili, „Ja, które robi coś w zupełnej ciszy albo nie działa z 



powodu strachu", produkuje manę Jako wyciśniętą z ust wodę", posiada pamięć, moŜe 

tworzyć przyzwyczajenia i nawyki. W psychologii określane jest jako 

podświadomość. 

'Ohana: Hawajskie słowo oznaczające Wielką Rodzinę; obejmuje wszystkich 

swoich członków. 'Ohana była centralnym punktem całego hawajskiego Ŝycia. KaŜda 

rodzina przechowywała i przekazywała wszystkie swoje tradycyjne drzewa rodowe, 

historie, praktyki i sposób Ŝycia. „Tajemnice" Huny są poufnymi historiami i 

tradycyjnymi przekazami 'ohana.

Postępowanie związane z modlitwą: Gruntownie przygotowany plan 

przyszłości zawierający trzy Ja, wystarczający zapas dodatkowej many i modlitewny 

obraz, który zostaje przesłany WyŜszemu Ja w celu wbudowania go w rzeczywistość 

naszego Ŝycia; modlitwa przynosząca wyniki, jeŜeli spełnione są wszystkie 

wymagania. Max Freedom Long przedkładał wyraŜenie „postępowanie związane z 

modlitwą" nad pojęcie „modlitwa" celem wykluczenia religijnych pobocznych 

znaczeń, ale takŜe dlatego, Ŝe w praktyce chodzi tak samo o przywołanie, jak i o 

działanie.

Praktykant: Ktoś, kto stosuje zasady Huny, tzn. „praktykuje Hunę"; 

szczególnie ktoś, kto przyjął Hunę jako sposób Ŝycia (zob. dyplomowany praktykant 

Huny).

Promocja: PoniewaŜ promocja zamyka proces nauki, Max Freedom Long 

„promocją" nazwał ukończenie gromadzenia ziemskich doświadczeń (w tym celu 

Ŝyjemy). W czasie teoretycznych dyskusji argumentował, Ŝe duchowy rozwój kaŜdego 

z trzech Ja, które pozostają razem do chwili „promocji", niezaleŜnie od pozostałych 

moŜe posuwać się dalej na wyŜszym poziomie. Jednak leŜy to poza naszym ziemskim 

losem. Dopóki mamy pobierać lekcje poprzez Ŝycie na Ziemi, nasze trzy Ja pozostają 

razem. 

„Psychoreligijny": Pojęcie uŜywane przez Longa do określania systemu 

Huny, poniewaŜ chodzi tutaj o kompletny system psychologii zawierający elementy 

pochodzące z religii. Huna nie jest Ŝadnym „metafizycznym, nadzmysłowym" 

systemem.

Rytuał Ha: Postępowanie związane z modlitwą Huny, które zostało nazwane 

w ten sposób, poniewaŜ ha w języku hawajskim oznacza „mocno oddychać"; odnosi 

się to do zgromadzenia duŜego ładunku many i liczby cztery, za pomocą której moŜna 

dojść do rytmicznego oddychania powodującego zwiększenie się zapasu many.



Średnie Ja: Uhane („mówiące Ja"), świadome, inteligentne Ja potrafiące 

rozsądnie myśleć, podejmować decyzje i posiadające siłę woli. W psychologii 

nazywane jest świadomością.

Tajemnica: Zob. Huna.

Uhane: Hawajskie słowo słuŜące do określenia średniego Ja (zob. średnie Ja).

Unihipili: Hawajskie słowo uŜywane do określenia niŜszego Ja.

Wizualizowanie: W systemie Huny oznacza to aktywny wkład wyobraźni ze 

strony średniego Ja w celu naszkicowania obrazu jako „błękitnej kopii", która 

przeznaczona jest do realizacji poŜądanego, przyszłego celu. Duchowy obraz zostaje 

naładowany maną i przesłany WyŜszemu Ja, aby wbudowało go ono w rzeczywistość 

naszego Ŝycia.

Wyobraźnia: Znacząca umiejętność średniego Ja uŜywana do tworzenia 

duchowego obrazu tego, co Ŝyczymy sobie zrealizować w przyszłości. NiŜsze Ja 

ładuje ten obraz energią i przesyła WyŜszemu celem wbudowania go w rzeczywistość 

naszego Ŝycia. Średnie Ja przypomina sobie o przyszłościowym obrazie jako o 

„błękitnej kopii" i jej urzeczywistnieniu jedynie na poziomie mentalnym. Nie jest to 

Ŝadne urojenie w rodzaju nierealnych snów na jawie niŜszego Ja, które mogłoby sobie 

wmówić, Ŝe urojenie jest czymś realnym.

WyŜsze Ja: Pojęcie uŜywane w celu określenia „nadzwyczaj godnego zaufania 

rodzicielskiego ducha"; jedno z trzech Ja; osobiste WyŜsze Ja kaŜdego człowieka 

dające nam kontakt z Bogiem. Jest ono częściowo bogiem i częściowo człowiekiem, a 

przez to naszym bezpośrednim połączeniem z Bogiem. W okresie dzieciństwa znamy 

je jako „anioła stróŜa" ochraniającego nas do momentu, gdy osiągniemy wiek, w 

którym sami jesteśmy odpowiedzialni za nasze Ŝycie. Wtedy jest gotowe i zdolne do 

udzielania nam pomocy i przewodnictwa, jeŜeli nasze niŜsze i średnie Ja prosząc to.
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których pisał. R. Moody wyjaśnił O. Wingo, Ŝe jego badania są „ absolutnie do-

wiedzione ". Jednym z waŜniejszych doświadczeń, o których informuje, jest spotkanie 

ze „świetlistą istotą".

11. Trevelyan, Sir George, rozdział 9, „Essene Teachings and Huna Wisdom" 

(Nauki Esseńczyków i wiedza Huny), str. 115-125 z Operation Redemption; a Vision 

of Hope in an Age of Turmoil (Anglia: Tumstone Press Limited, 1981), 208 str., 

bibliografia./Unternehmen Erlosung.

Nie do polecenia

Nau, Erika, SelbstbewuBt durch Huna. Die magische Weisheit Hawaiis 

(Sphinx-Verlag: Basel, 1984), przekład z języka angielskiego G. Seiler, 115 str.

Pani dr Nau stawia na równi niŜsze Ja i zwierzę. Pogląd ten całkowicie 

odrzucam. Opisuje to wprawdzie jako zabawę, jednak niestety uczniowie, którzy 

zaczną poznawać temat od tej ksiąŜki, rzadko, o ile w ogóle, pozbędą się kiedyś 

utrwalonej ideii, Ŝe niŜsze Ja jest zwierzęciem. Gdy pisałem przedmowę do tej ksiąŜki 

po przeczytaniu manuskryptu, mocno protestowałem przeciwko porównaniu ze 

zwierzęciem. W mitologii i psychologii zwykło się opisywać ludzkie cechy 

charakterystyczne za pomocą zwierzęcych symboli, np. „ cwany jak lis ", „zwinny jak 

łasica ". Jest to prosta analogia. Autorka obstaje jednak przy tym, aby czytelnik i 

uczeń wybrali sobie jakieś zwierzę i przyrównali swoje niŜsze Ja do niego. JeŜeli jakiś 

uczeń Huny ugrzęźnie przy tym porównaniu, wtedy fiksacja ta moŜe stać mu na 

drodze, a nawet przeszkodzić w dalszym duchowym rozwoju. Max Freedom Long 

zawsze mówił o charakterystykach. które „podobne są do zwierząt". JednakŜe niŜsze 

Ja jest zarówno częścią ludzkiej istoty, jak równieŜ istotą duchową i nie powinno być 

nigdy porównywane do zwierzęcia. Przedmowa pozostawia błędne wraŜenie, jakobym



polecał tę technikę.



ORGANIZACJE

Światowa centrala Huny

HUNA RESEARCH, INC., 1760Anna Street, Cape Girardeau, Missouri, 

63701-4504 USA. Telefon i fax: (314) 334-3478. Organizację tę załoŜył Max 

Freedom Long w roku 1946 i prowadził do 1971 r. Jej obecnym dyrektorem jest prof. 

dr E. Otha Wingo, którego Max Freedom Long wybrał na kontynuatora swojej pracy.

Centrala europejska

(kraje niemieckojęzyczne)
HUNA FORSCHUNGS-GESELLSCHAFT. Seefeidstrasse 18, CH-8008 

Zurich, Szwajcaria. Europejskie przedstawicielstwo Huna Rese-arch, Inc., Telefon: 

01/251/55-65, fax: 01/251/95-35. Dyrektor: Henry Krotoschin, dypl. inŜ. chem. ETH.

Brazylia

ASSOCIATION OF HUNA STUDIES Rua Padre Jose 187, Caixa Postał 14, 

95330 Yeranopolis/RS, BRASIL. Jens Kook Weskot, Av. Oswaldo von Zuben 419, 

13094-840 Campinas /SP, BRASIL. Telefon:

55/192/514-292.

Wielka Brytania

Josephine Gray, 28 New Buildings, Frome, Somerset, ENGLAND BA11 l PD. 

Telefon: 03/73/462-166.


