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Hawajska sztuka uzdrawiania

na pokolenie tajemnic. Dla turystów
funkcjonuje grupa naciàgaczy, którzy
nie majàc innego pomysłu na siebie,
mienià si´ Kahunami, ofiarujàc swoje
bezgwarancyjne usługi. No bo jak za-
˝àdasz zwrotu kosztów? Przylecisz dru-
gi raz na Hawaje? A na Kahunów zro-
bił si´ w ostatnich dziesi´cioleciach
boom. Polacy wyjàtkowo podatni sà
na wszelkie metody uzdrawiania, raz
– z racji podłego lecznictwa ogólnego,
dwa – z powodu otwarcia na sprawy
Nieznane, trzy – poniewa˝ mamy gł´-
boko zakorzeniony kompleks, ˝e inni
potrafià, a my nie.

Słynna mantra, przypisywana Ka-
hunom, a wymyÊlona przez Joe Vita-
li’ego: Przepraszam. Dzi´kuj´. Prosz´,

wybacz mi. Kocham ci´ – ma zaledwie
par´ lat. W ÊwiadomoÊci ludzkiej,
ukonstytuowała si´ ju˝ jednak jako
„stara hawajska metoda”. Podobnie
rzecz ma si´ z samym terminem huna,
który został nadany przez M.F. Longa
a nast´nie podchwycony przez rzesze
naÊladowców.

Ho'oponopono
Na Hawajach osoby, które mówià

j´zykiem starohawajskim, rdzennym
j´zykiem Kahunów – mo˝na policzyç
na palcach. J´zykiem hawajskim posłu-
guje si´ 2000 osób – 0,1% ludnoÊci.

Nie ma w tym niczego złego, ˝e
transformujemy stare systemy uzdra-

Cywilizacja zabija wszystkie stare
kultury. Dlaczego miałaby zrobiç wyjà-
tek dla Hawajów?

Czy znajdziemy dziÊ tam jakieÊ Êla-
dy starej sztuki uzdrawiania? Czy zosta-
ły tylko ksià˝ki na ten temat, wydawa-
ne niemal seryjnie przez ka˝dego, kto
potrafi jako tako skompilowaç to, co
o Kahunach napisali ju˝ inni i co poda-
je Mr Google.

Szanse, ˝e na którejÊ z wysp, mo˝e
na niezamieszkałej Kaho olawe, na-
potkamy na swojej drodze prawdziwe-
go Kahun´ lub jego potomka – sà nie-
mal równe zeru. JeÊli ju˝ ktoÊ taki
istnieje i funkcjonuje w ludzkiej Êwia-
domoÊci – nie jest skłonny do zdradza-
nia przekazywanych z pokolenia

NNiiee  mmaa  ww  ttyymm  nniicczzeeggoo  zzłłeeggoo,,  ˝̋ee  ttrraannssffoorrmmuujjeemmyy  ssttaarree  ssyysstteemmyy  uuzzddrraawwiiaanniiaa  nnaa  nnaasszz  jj´́zzyykk  ii  mmoo˝̋lliiwwooÊÊccii
mmiieesszzcczzààccee  ssii´́  ww  iinnnnyymm  kkrr´́gguu  kkuullttuurroowwyymm..  TTaakk  wwłłaaÊÊnniiee  uucczzyynniiłłaa  Morrnah Nalamaku Simeona,,
hhaawwaajjsskkaa  uuzzddrroowwiicciieellkkaa  ((jjeeddnnaa  zz  oossttaattnniicchh,,  kkttóórraa  sswwàà  zzdduummiieewwaajjààccàà  sszzttuukkàà  uuzzddrraawwiiaanniiaa  ppoottrraaffiiłłaa
„„sskklleejjaaçç””  zzłłaammaannee  kkooÊÊccii)),,  ttwwoorrzzààcc  nnaa  ppoottrrzzeebbyy  EEuurrooppeejjcczzyykkaa  hhoo’’ooppoonnooppoonnoo ddoossttoossoowwaannee  
ddoo  jjeeggoo  kkrr´́gguu  kkuullttuurroowweeggoo  ii  jjeeggoo  mmeennttaallnnooÊÊccii..

z Polinezyjski obraz
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wia nia na nasz j´ zyk i mo˝ li wo Êci
miesz czà ce si´ w in nym kr´ gu kul tu ro -
wym. Tak wła Ênie uczy ni ła Mor r nah
Na la ma ku Si me ona, ha waj ska uzdro -
wi ciel ka (jed na z ostat nich, któ ra swà
zdu mie wa jà cà sztu kà uzdra wia nia po -
tra fi ła „skle jaç” zła ma ne ko Êci), two rzàc
na po trze by Eu ro pej czy ka ho’opo no -
po no do sto so wa ne do je go kr´ gu kul -
tu ro we go i je go men tal no Êci. 

„Ha waj ski jest j´ zy kiem aglu ta cyj -
nym, nie po sia da zna nej nam gra ma ty -
ki, flek sji i skład ni, wy ra zy two rzy si´
w nim po przez po wta rza nie sy lab.
Od ty si´ cy lat wie dza prze ka zy wa na
by ła z ust do ust. Uczeƒ nie mógł
zmie niç ani jed ne go sło wa, ani jed nej
sy la by. Dzi´ ki te mu mà droÊç sta ro ̋ yt -
nych Ha waj czy ków prze trwa ła. Wi´k -
szoÊç in nych sta ro ̋ yt nych prze kła dów
zo sta ła tak znie kształ co na, prze in ter -
pre to wa na, ̋ e sło wa za tra ci ły swà moc
i praw dzi we zna cze nie. Mor r nah
otrzy ma ła du cho we pro wa dze nie. Tak
po wsta ła SA MO -I -DEN TYCZ NOÂå
PO PRZEZ HO'OPO NO PO NO, pro -
ces oczysz cza nia, uwal nia nia, w któ -
rym bie rze udział czło wiek w bez po -
Êred nim po łà cze niu z Bo sko Êcià,
od naj du jàc swo jà bo skà czàst k´, swo -
je JA. SA MO -I -DEN TYCZ NOÂå, to
po wrót do êró dła, po wrót do do mu.
Nie roz wój du cho wy, a ra czej, jak
mó wi ła sa ma Mor r nah, pro ces „zwi -
ja nia si´” do czy stej po sta ci, nieska ̋ o -
nej jesz cze to na mi de stru cyj nych
prze ko naƒ i ogra ni czeƒ. Ofia ro wa ła
Êwia tu skarb Mi ło Êci i Wy ba cza nia
w dzia ła niu. Był to dar de dy ko wa ny
nie tyl ko czło wie ko wi Za cho du, ale
dar dla ca łej pla ne ty.

W la tach sie dem dzie sià tych Mor r -
nah za ło ̋ y ła w Eu ro pie fun da cj´ Pa ci -
fi ca Se mi nars, któ ra dba, aby ta wer -
sja ho’opo no po no nie nie zo sta ła
znie kształ co na. WÊród tre ne rów me -
to dy wy bra nych przez Mor r nah jest
na sza ro dacz ka An na Kli gert, któ ra
miesz ka na wy spie Born holm. Dzi´ ki
jej wie lo let nim po dró ̋ om do Pol ski
pra wie dwa ty sià ce osób mo gło na -
uczyç si´ tej wy jàt ko wej me to dy.
W tym ro ku An na po czu ła, ˝e czas
od po czàç i prze ka zaç na ucza nie in -
nym. Zo sta łam wy zna czo na przez Pa -
ci fi ca Se mi nars na no we go tre ne ra, co
trak tuj´ ja ko ogrom ny za szczyt, ale
i czujà wià ̋ à cà si´ z tym od po wie -
dzial noÊç.” – pi sze na swo jej stro nie

in ter ne to wej (www.ma na wa.com.pl)
Jo an na Mà drzak, pa sjo nat ka i znaw -
czy ni prak ty ki po li ne zyj skiej sztu ki
uzdra wia nia. 

War to do daç, ˝e An n´ Kli gert go -
Êci li Êmy kil ka krot nie na ła mach
„Czwar te go Wy mia ru”.

I da lej ze stro ny Jo an ny Mà drzak:
„Isto tà ha waj skiej fi lo zo fii by ło lo ka -
hi, czy li jed noÊç oraz po no – har mo -
nia ze wszyst ki mi, wszyst kim, co ist -
nie je, z ca łym ko smo sem. Wszyst kie
isto ty oraz ma te ria nie o˝y wio na zro dzi -
ły si´ we dług ich wie rzeƒ ze zwiàz ku oj -
ca w nie bie Wa kea oraz ziem skiej mat -
ki Pa pa. Wszyst ko wi´c, od czło wie ka
po naj mniej szy ka mieƒ, ma swo jà du -
sz´, Êwia do moÊç i zdol noÊç ko mu ni ka -
cji. Tra dy cyj ne ho’po no po no, za wsze
pro wa dzo ne przez Ka hu n´, by ło wa˝ -
nym ele men tem ˝y cia spo łecz no Êci ha -
waj skiej – oha ny. ˚a den pro blem nie
był tam roz pa try wa ny w ode rwa niu
od resz ty ro dzi ny i wszyst kich osób
z nim zwià za nych. Jed nak Mor r nah
otrzy ma ła ho’opo no po no wprost ze
èró dła, nikt nie uczył jej te go pro ce su”.

Współ cze sna czy stoÊç fi lo zo fii Ka -
hu nów niech sta no wi pro blem or to -
dok sów. Wa˝ ne jest, ˝e je Êli choç frag -
ment tej wy jàt ko wej idei prze nik nie
w głàb ludz kiej du szy – po zwo li nam
ina czej my Êleç i le piej dzia łaç. Po strze -
gaç ten Êwiat tak, jak po win ni Êmy po -
strze gaç. Czuç si´ je go in te gral nà cz´ -
Êcià i nie uzur po waç so bie nad nim
pa no wa nia. 

Nie mu si my w Eu ro pie me dy to waç
w po zy cji lo to su lub za -zen. Nie ma my
do te go przy sto so wa nych ko Êci, jak
çwi czà cy t´ po zy cj´, nie mal za nim
jesz cze za cznà cho dziç, Hin du si. Me -
dy tuj my wi´c, sie dzàc. Sko ro nie po tra -
fi my wejÊç w re la cj´ z na szy mi przod -
ka mi, na ucz my si´ choç wy ba czaç. 
Po eu ro pej sku. Bo wiem „in sty tu cja”
wy ba cza nia by ła Ka hu nom cał ko wi cie
ob ca. Co to zna czy – „wy ba czyç”? Za -
po mnieç ura zy? Wy ka zaç si´ wspa nia -
ło myÊl no Êcià? To na sze, eu ro pej skie, 
ro zu mie nie pro ble mu. W fi lo zo fii Ka -
hu nów cho dzi ło o zmia n´ per spek tyw
spoj rze nia na pro blem, o zro zu mie nie
po czy naƒ ko goÊ, kto po stà pił êle wo -
bec dru giej oso by. Dla cze go tak zro bił?
Co skło ni ło go do te go? 

Ten tok ro zu mo wa nia zo stał wy ko -
rzy sta ny w pod sta wach neu ro lin gwi -
stycz ne go pro gra mo wa nia (NLP), gdzie
po zna je si´ pro ces my Êli i czyn no Êci in -
nych lu dzi, aby móc po dà ̋ yç po dob nà
im Êcie˝ kà suk ce su. Czerp my wi´c ze
sta ro ̋ yt nych skarb nic wie dzy, ale nie
na zy waj my te go sztu kà Ka hu nów, In -
dian, Ty be tu… To le d wie cieƒ tam tych
mo cy, któ rych dziÊ pew nie by Êmy nie
udêwi gn´ li. Ma my in nà rze czy wi stoÊç,
in ne na rz´ dzia, in ne ro zu mie nie rze -
czy opi sy wa ne przez zu peł nie od mien -
ny pa ra dyg mat na uko wy. Mi mo to, co -
raz wi´ cej nie wy tłu ma czal nych cu dów
zo sta je dziÊ wy ja Ênio nych wła Ênie
na ba zie te go pa ra dyg ma tu. 

I ko lej ny cy tat ze stro ny in ter ne to -
wej Jo an ny Mà drzak: 

„Mor r nah Si me ona uwa ̋ a ła, ˝e
współ cze sne mu czło wie ko wi Za cho du
bar dzo trud no jest odło ̋ yç na bok ana -
li tycz ne my Êle nie i zbli ̋ yç si´ do swo je -
go Wy˝ sze go Ja. Lu dzie Za cho du si´ ga -
jà bo wiem wy ̋ yn in te lek tu al nych i to
na wie le eks tre mal nych spo so bów. Pła -
cà za to po czu ciem roz bi cia i od dzie le -

SA MO -I -DEN TYCZ NOÂå, to po wrót do êró dła,
po wrót do do mu. Nie roz wój du cho wy, a ra czej,
jak mó wi ła sa ma Mor r nah, pro ces „zwi ja nia si´”
do czy stej po sta ci, nieska ̋ o nej jesz cze to na mi
de stru cyj nych prze ko naƒ i ogra ni czeƒ. 

z Joanna Màdrzak



czy wi stoÊç te raê niej szà. Ca ły za pis
stwo rze nia opi sa ny zo stał w Ku mu li po
– Ha waj skiej Ma pie Stwo rze nia, Êwi´ tej
ksi´ dze Ka hu nów, naj star szej pie Êni
opi su jà cej po wsta nie te go wszyst kie go,
co nas ota cza. W ca łym prze ka zie ust -
nym, a po tem pi Êmien nic twie ha waj -
skim nie wy st´ po wa ły cza sy: prze szły
i przy szły. Wszyst ko dzia ło si´ tu i te raz.
Nie li czo no lat, ob cho dzo no je dy nie
pierw sze uro dzi ny, Êwiat był ty le wart,
ile za wie ra ła go w so bie da na chwi la.
Ha waj czy cy, z dzia da -pra dzia da ry ba -
cy, wy pły wa jà cy na wie le ty go dni i mie -
si´ cy w oce an – ina czej li czy li upły wa -
jà cy czas. Po tra fi li to, co jest do me nà
wie lu wschod nich kul tur – ˝yç chwi là
obec nà, a co tak trud no przy cho dzi
Êwia tu za chod nie mu, któ ry naj pierw
roz pa mi´ tu je po nie sio ne ra ny, po tem
pla nu je ko lej ne wy pra wy, nie wie dzàc,
˝e ludz kie pla ny sà tym, z cze go Bóg
ma za wsze naj lep szà za ba w´.

– Czas two rzył pew nà jed noÊç
w sys te mie fi lo zo ficz nym Ha waj czy -
ków i cia ło, i du sza by ły tak ̋ e tà jed no -
Êcià. Wresz cie czło wiek i Na tu ra two -
rzy ły rów nie˝ jed noÊç, któ ra, je Êli by ła
har mo nicz na, po zwa la ła cie szyç si´ sa -
tys fak cjà z ˝y cia, zdro wiem, suk ce sa mi
i wiel kà ma nà – wy ja Ênia Jo an na Mà -
drzak. – Je ste Êmy sta le w nie usta jà cej
po dró ̋ y. Po dró˝ w cie le – to tyl ko frag -
ment na sze go ˝y cia, któ ry jest jed nym
ze skład ni ków Cià gło Êci two rzo nej
przez po ko le nia przod ków i na st´p -
ców. Je ste Êmy su mà na szych przod -
ków – mó wià Ha waj czy cy. Oni da jà
nam dar ˝y cia, bo wiem ma na – ener -
gia ̋ y cia jest nam od nich prze ka zy wa -
na. Je Êli ma my do bre re la cje z au ma -
kua (au – po dró ̋ u jà cy da le ko, ma kua
– przod ko wie) – du cha mi opie kuƒ -
czy mi przod ków – na sze ̋ y cie jest tak -
˝e w po rzàd ku. Jest do bre. Nie stwa rza
roz dê wi´ ków, dys har mo nii. Z dru giej
stro ny po przod kach dzie dzi czy my
te˝ trau my, ob se sje i ogra ni cze nia,
wi´c za awan so wa ne ho’opo no po no
ma za za da nie prze trans for mo waç je,
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uwal nia jàc nas sa mych, jak i na szych
pro to pla stów. 

Ma na na pły wa do nas wraz z od -
de chem. Rze mieÊl ni cy ha waj scy przed
re ali za cjà za mó wie nia od dy cha li gł´ -
bo ko, wo jow ni cy przed star ciem rów -
nie˝. Po gł´ bio ne od dy cha nie przed
ka˝ dà czyn no Êcià by ło czymÊ nie zb´d -
nym, na tu ral nym. Kie dy na Ha wa je
przy by li mi sjo na rze z Eu ro py, tu byl cy
bar dzo chcie li spo tkaç si´ z wy znaw ca -
mi po t´˝ ne go bo ga, któ ry przy wra cał
˝y cie, aby po siàÊç po dob ne umie j´t -
no Êci. Zdu mie ni by li ogrom nie, ˝e mi -
sjo na rze nie od dy cha li spe cjal nie przed
mo dli twà. Na zwa li ich ha olis – „ci bez
od de chu”.

Ma sa˝ Lo mi  Lo mi Nui
Od dech to wa rzy szył rów nie˝ ma -

sa ̋ om sto so wa nym przez Ha waj czy -
ków. Na le ̋ a ło do tle niç si´ przed je go
wy ko na niem, roz pro wa dziç ma n´ po
ca łym cie le, aby móc jà prze ka zaç po -
trze bu jà ce mu. Ma sa˝ w daw nych cza -
sach prze zna czo ny był je dy nie dla
wład ców, wo dzów i ˝oł nie rzy uda jà -
cych si´ w bój. Nie któ re je go for my
trwa ły na wet kil ka dni. DziÊ ma sa˝ Lo -
mi  Lo mi Nui, je den z ka no nów ha waj -
skie go uzdra wia nia, do st´p ny jest dla
ka˝ de go, trwa ko ło dwóch go dzin,
pod czas któ rych wmyÊl Jed no Êci ma sa -
˝y sta uto˝ sa mia si´ z pa cjen tem, sà jed -
nym z Ko smo sem, z Na tu rà, z mat kà
Zie mià. Ma sa˝ ten dzia ła rów nie˝
na po zio mie emo cji, po zwa la za ak -
cep to waç sie bie. Tłu mi l´ ki i nie po -
ko je. Przy wra ca ch´ç do dzia ła nia i da -
je od wa g´ po dej mo wa nia de cy zji
do ty czà cych na wet ra dy kal nych zmian
w ˝y ciu. Na st´ pu je tak ̋ e swo ista wy -
mia na ener gii mi´ dzy ma sa ̋ y stà i ma -
so wa nym. Ma sa ̋ y sta u˝y wa głów nie
przed ra mie nia i dło ni. Pra cu je głów nie
na mi´ Êniach i sta wach. Jest tan ce rzem
i wy ko nu je wo kół klien ta ha waj ski 
ta niec „fre ga ty”, wy ma ga jà cy du ̋ ej
spraw no Êci ca łe go cia ła, szcze gól nie
bio der. Płyn nie po ru sza si´ w taƒ cu,
na ugi´ tych no gach, uci ska jàc cia ło
klien ta. In te re su jà ce, ˝e po ta kim taƒ cu
ma sa ̋ y sta nie jest zm´ czo ny. Sto so wa -
ne dêwi gnie na bar kach i bio drach
przy po mi na jà cza sa mi chwy ty za pa Êni -
cze, jed nak sà wy ko ny wa ne z wy jàt ko -
wà de li kat no Êcià i ni gdy nie prze kra -
cza jà gra ni cy bó lu. Ka˝ da cz´Êç cia ła
mu si zo staç roz ma so wa na, aby osià -

nia. Wpa da jàc w pu łap k´ ana li zy, nie
do pusz cza jà Bo sko Êci do swe go ˝y cia.
Za miast te go pro wa dzà nie ustan nà
wal k´ ze wszyst ki mi pro ble ma mi
i prze ciw no Êcia mi. Nie po zwa la jà, aby
bo ska ener gia pły n´ ła po przez nich
i dzia ła ła dla ich naj wy˝ sze go do bra.
Nie chcà po wie rzyç jej swo ich pro ble -
mów, wo là wal czyç sa mi. Nie po tra fià
zro zu mieç, ˝e Êwiat ze wn´trz ny nie
jest nie za le˝ nà od nich kre acjà, a je dy -
nie od zwier cie dle niem ich wła sne go
wn´ trza. Po wta rza ła za wsze, ˝e ka˝ dy
stres, cho ro ba, pro blem w re la cjach
mo ̋ e byç ule czo ny dzi´ ki pra cy z sa -
mym so bà”.

Moc jest tu i te raz, 
Moc jest w Was

Me dy cy na Ka hu nów opie ra ła si´
na trzech pod sta wo wych fi la rach:
zie lar stwie, ma sa ̋ u i sys te mie uzdra -
wia nia sze ro ko po j´ tych re la cji, któ re
de cy do wa ły o ja ko Êci ˝y cia – ho’opo -
no po no, dziÊ, po prze nie sie niu przez
Mor r nah Si me on´w na sze re alia, tak
po pu lar nym.

Zresz tà i u Ka hu nów me to dy
uzdra wia nia, choç czer pa ne z mà dro -
Êci przod ków, nie by ły jed na ko we.
Ró˝ ni ły si´ w po szcze gól nych wio -
skach, na po szcze gól nych wy spach.
Po dob nie, jak sty le wal ki kung -fu ró˝ -
nià si´ mi´ dzy so bà w za le˝ no Êci
od szko ły lub mi strza.

Ka hu ni na le ̋ e li do wy˝ szej ka sty
spo łecz no Êci sta ro ha waj skiej. Swo jej
sztu ki uczy li si´ wie le lat, roz po czy na -
jàc edu ka cj´ od dziec ka. Wie dza
prze ka zy wa na by ła ust nie, jej przy -
swo je nie rów na ło si´ pa mi´ cio we mu
opa no wa niu wszyst kich re guł spe cja li -
za cji, któ rà mie li za miar kon ty nu owaç
po przod kach: zie lar stwa, ma sa ̋ u lub
ho’opo no po no.

Sło wo sta no wi ło war toÊç stwór czà,
po dob nie zresz tà, jak i w na szym kr´ gu
kul tu ro wym, gdzie „Bo giem by ło sło -
wo” i two rzy ło ca ły Wszech Êwiat wraz
z czło wie kiem. Sło wo od da wa ło rze -

Me dy cy na Ka hu nów opie ra ła si´ na trzech 
pod sta wo wych fi la rach: zie lar stwie, ma sa ̋ u 
i sys te mie uzdra wia nia sze ro ko po j´ tych re la cji, 
któ re de cy do wa ły o ja ko Êci ˝y cia – ho’opo no po no.

Masa˝ LLoommii  LLoommii  NNuuii trwa ko ło dwóch go dzin, 
pod czas któ rych w myÊl Jed no Êci ma sa ̋ y sta 
uto˝ sa mia si´ z pa cjen tem, sà jed nym z Ko smo sem,
z Na tu rà, z mat kà Zie mià. 
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gnàç po ̋ à da ny stan roz luê nie nia. Co
cie ka we, po zy tyw ne mu dzia ła niu ma -
sa ̋ u pod da ny zo sta je tak ̋ e ten, któ ry
go wy ko nu je.

– Pod czas ma sa ̋ u Lo mi Lo mi Nui
two rzy si´ po mi´ dzy ma sa ̋ y stà i ma so -
wa nym nie zwy kły stan współ brz mie -
nia. To stwa rza nie cen trum Wszech -
Êwia ta ist nie jà ce go tu i te raz. To głów na
idea Ka hu nów, któ rzy ro zu mie li po -
trze b´ iden ty fi ko wa nia si´ z da nà
chwi là, któ ra by ła w ich fi lo zof ii naj -
wa˝ niej sza, pod sta wo wa. W tym jed -
nym mo men cie, tu i te raz, to my je ste -
Êmy pi ko pi ko – p´p kiem Êwia ta
– twier dzà Da nu ta i Je rzy Adam czy ko -
wie, dy plo mo wa ni ma sa ̋ y Êci i na uczy -
cie le Lo mi Lo mi Nui, któ rej to sztu ki
na uczy li si´ od Su san Pa’in iu Floyd,
po bie ra jàc lek cje w Pol sce i na Ha wa -
jach. Su san uczy ła si´ u jed ne go
z ostat nich ha waj skich Ka hu nów, Abra -
ha ma Ka wai’i. To dzi´ ki nie mu Êwià -
tyn ny ma sa˝ Lo mi Lo mi Nui nie zo stał
za po mnia ny. 

– Staƒ na Êrod ku po ko ju i ob róç si´
wo kół wła snej osi – ty je steÊ cen trum,
a Êwiat taƒ czy wo kół cie bie. To ty je steÊ
naj wa˝ niej szy w swo im ˝y ciu i je Êli
uÊwia do misz so bie, ˝e od cie bie,
od two ich my Êli, two ich dzia łaƒ za czy -
na si´ wszyst ko – po tra fisz w ka˝ dej

dzie dzi nie zro biç ty le, ile nie przy pusz -
czał byÊ na wet, ˝e po tra fisz. To my
kreu je my rze czy wi stoÊç na szy mi my -
Êla mi, na szym za cho wa niem, na szy mi
pra gnie nia mi. Ale mu si my byç otwar ci,
peł ni mi ło Êci i wy zna waç na czel nà za -
sa d´ Hu ny: ni ko go nie krzywdê. Ka˝ dy,
tak jak ty, jest cen trum swo je go
wszech Êwia ta. Jest wi´c naj wa˝ niej szy
w swo im Êwie cie. Usza nuj to.

Ka hu ni uwa ̋ a li, ˝e naj wi´ cej ma ny
tkwi w ko Êciach, two rzà cych pod sta -
w´, na któ rej opie ra si´ czło wiek. Stàd
pra ca przy ma sa ̋ u skon cen tro wa na
jest szcze gól nie na nich. Ale tak ̋ e
na mi´ Êniach, w któ rych od przyj Êcia
na Êwiat od kła da jà si´ na sze psy chicz -
ne ułom no Êci, w po sta ci stre sów, kom -
plek sów, nie zre ali zo wa nych pra gnieƒ,
nie mo˝ no Êci za do wo le nia ro dzi ców,
na uczy cie li, pra co daw ców. 

– ˚y je w nas pa mi´ç ko mór ko wa.
Za ko do wa ne sà w niej wszel kie prze -
by te stre sy. Ma sa˝ Lo mi Lo mi Nui „wy -

�
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ma zu je” te ko dy. Ce lem ma sa ̋ y sty jest
do pro wa dze nie or ga ni zmu do peł ne go
roz luê nie nia, ja kie ce chu je nie mow l´
tak, aby mogło za czàç nie ja ko wszyst ko
od no wa, za pi su jàc dal sze la ta ˝y cia
na cał kiem no wej, czy stej kar cie – wy -
ja Ênia jà psy chicz nà za sa d´ ma sa ̋ u
Adam czy ko wie. – Lo mi Lo mi Nui po -
ma ga lu dziom od kry waç sie bie na no -
wo, na du ̋ o wy˝ szym po zio mie du -
cho wym i fi zycz nym, ni˝ mia ło to
miej sce do tej po ry. 

Re la cje z przod ka mi
Kie dy nie po ma ga ły zio ła i ma sa˝,

ozna cza ło to, ˝e na le ̋ y po szu kaç
przy czy ny pro ble mu w re la cjach, i to
nie tyl ko z oso ba mi ˝y jà cy mi. Od wo -
ły wa no si´ do du chów opie kuƒ czych
przod ków i u nich szu ka no wspar cia
i pod po wie dzi, dla cze go coÊ si´ nie
uda je, coÊ dzie je si´ złe go, a ener gia,
któ ra po win na byç w czło wie ku zrów -
no wa ̋ o na jest roz chwia na. Zrów no -
wa ̋ e nie tej ener gii wy ni ka ło z wła Êci -
we go prze pły wu ma ny, któ ra two rzy ła
si´ z umie j´t no Êci wła Êci we go współ ist -
nie nia w spo łecz no Êci, z ota cza jà cym
Êwia tem, na tu rà. Dzi´ ki te mu czło wiek
po sia da jà cy wie le ma ny miał za pew -
nio ny au to ry tet, wła dz´ oraz bo gac -
two, mà droÊç, zdol no Êci ma nu al ne itp. 

To my kreu je my rze czy wi stoÊç na szy mi my Êla mi,
na szym za cho wa niem, na szy mi pra gnie nia mi. 
Ale mu si my byç otwar ci, peł ni mi ło Êci i wy zna waç
na czel nà za sa d´ Hu ny: ni ko go nie krzywdê.

z Danuta Adamczyk podczas masa˝u Lomi Lomi Nui
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Jak wy glà da dziÊ ho’ opo no po no
w ada pta cji Eu ro pej czy ka? Ile zo sta ło
z daw nej roz mo wy z przod ka mi?

To, co za na mi od po czàt ku ˝y cia
si´ cià gnie, to na sze re la cje z ro dzi ca -
mi. To oni za szcze pia jà w nas zwàt pie -
nie, nie wia r´ w suk ce sy na szych po -
czy naƒ, al bo opty mizm i prze ko na nie,
˝e ze wszyst kim so bie po ra dzi my. Za -
po mi na my o tym wszyst kim, kie dy sa -
mi sta je my si´ do ro Êli i tyl ko dzi wi my
si´ wcià˝, dla cze go nic nam si´ w ˝y ciu
nie uda je. To pro gram. Jak w kom pu te -
rze, za ła do wa no go w nas i pra cu je my
na nim do dziÊ, na wet o tym nie wie -
dzàc. Do pie ro, gdy ktoÊ nam tu uzmy -
sło wi, ze zdu mie niem stwier dza my, ˝e
tak wła Ênie jest. I te raz do pie ro na st´ -
pu je pra ca nad na szym cia łem (ma sa˝),
w któ rym te wszyst kie ne ga tyw ne ro -
dzi ciel skie uwa run ko wa nie odło ̋ y ły
si´ w spo sób zdu mie wa jà cy. A tak ̋ e
pra ca z na szà Êwia do mo Êcià, któ rà
trud no prze ko naç, ̋ e jest zde for mo wa -
na. Do pie ro ca ły pro ces roz mo wy
z nià, za da wa nia py taƒ, na któ re od po -
wia da, ze zdu mie niem stwier dza jàc,
jak si´ do tych czas my li ła – po wo du je
zmia n´ po strze ga nia Êwia ta i do tych -

cza so wych war to Êci. Jed no cze Ênie
uÊwia da mia my so bie, ˝e choç za
wszel kà ce n´ „chce my ina czej”, to
tyl ko po wie la my to, cze go na uczy li -
Êmy si´ od ro dzi ców. Co z ko lei po -
zwa la nam zro zu mieç, ˝e i oni ro bi li
tyl ko to, cze go sa mi zo sta li na ucze ni,
i za pew ne ro bi li to naj le piej, jak po -
tra fi li. Stàd ju˝ tyl ko krok od zro zu -
mie nia i uwol nie nia od po wie dzial no -
Êci, ja kà na nich prze rzu ca my.
Al che mia „wy ba cza nia” dzie je si´
wte dy sa ma, a my od zy sku je my od -
po wie dzial noÊç za swo je ˝y cie i mo -
˝e my ca łà uwol nio nà ener gi´ emo -
cjo nal nà ukie run ko waç tak, aby nas
wspie ra ła, a nie osła bia ła. 

W dzi siej szy pro ces pra cy z przod -
ka mi, do któ rych od wo łu je my si´, co -
raz gł´ biej wcho dzàc ko lej ny mi py ta -
nia mi w na sze ja, włà cza my zdo by cze

współ cze snej psy cho lo gii: re la cje her -
lin ge row skie, jun gow skà nie Êwia do -
moÊç, pod sta wy NLP. Ce lem jest do -
pro wa dziç do zro zu mie nia, dla cze go
po st´ pu je my tak, nie ina czej i dla cze -
go efek ty na sze go po st´ po wa nia sta jà
si´ na szà udr´ kà. W pra cy z fa chow -
cem od ho ’opo no po no co fa my si´
w cza sie, ob ser wu je my, jak do szło do
dzi siej sze go utra pie nia, w któ rym tkwi -
my: roz wo du, bra ku pie ni´ dzy, ˝y cio -
we go nie far tu, nie udacz nic twa, bra ku
suk ce sów.

Cze go ocze ku jesz? Ja ki masz
konkretny cel? Co chcesz osià gnàç?
– pa da jà py ta nia na po czàt ku pra cy
z ho’po no po no. Nie: ̋ e bym by ła szcz´ -
Êli wa, bo nad de fi ni cjà szcz´ Êcia gło wi -
li si´ naj wi´k si fi lo zo fo wie, nie do cho -
dzàc do jed no znacz no Êci. Ale kon kret:
po pra wiç sto sun ki w ro dzi nie, mieç
lep szà pra c´, wy leêç wresz cie z dłu -
gów. Ta ki bo wiem kon kret ny prze kaz
zro zu mie na sze cia ło i pod Êwia do -
moÊç, w któ rych za pi sa ne sà dys ki
z pro gra ma mi, któ re nie Êwia do mie,
au to de stru cyj nie od twa rza my. 

Se sja
Ja, ni ̋ ej pod pi sa ny, chcia łem

wresz cie zdo byç wy ma rzo ny apa rat fo -
to gra ficz ny i pierw sza fa za pra cy, aby
uzmy sło wiç Czy tel ni ko wi, jak to prze -
bie ga, wy glà da ła na st´ pu jà co:

– Co by ci to da ło, jak byÊ go miał?
Kim byÊ si´ stał? Jak zmie ni ło by si´ two -
je ˝y cie? – py ta Jo an na i tłu ma czy:
– Ba da my eko lo gi´ re la cji: jak zmiana
wpły n´ łaby na nie. Cza sa mi bo wiem
nie mo ̋ e my cze goÊ osià gnàç, gdy˝
pod Êwia do mie bo imy si´, ˝e mo ̋ e to
ozna czaç ko niec re la cji, tak z oso bà
z na sze go oto cze nia, jak i z kimÊ, ko go
cia ło ju˝ nie ˝y je. Np. na sza zmar ła
pra bab cia sta je nam na gle na dro dze,
chro ni nas przed suk ce sem za wo do -
wym, któ ry byç mo ̋ e dla niej sa mej,
w in nej epo ce hi sto rycz nej, êle si´
skoƒ czył. I co wa˝ ne, czy ni to z mi ło Êci.
Je Êli ru szy my w dro g´ po na sze speł nie -
nie, mu si my jà po de ptaç. Wów czas

z Bogini wulkanów Pele, ulubiona bogini Hawajczyków

W pra cy z fa chow cem od ho ’opo no po no co fa my si´
w cza sie, ob ser wu je my, jak do szło do dzi siej sze go
utra pie nia, w któ rym tkwi my.

UÊwia da mia my so bie, ˝e choç za wszel kà ce n´
„chce my ina czej”, to tyl ko po wie la my, 
to cze go na uczy li Êmy si´ od ro dzi ców. 
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wkra cza za awan so wa ne ho’opo no po -
no, co naj cz´ Êciej koƒ czy si´ uzy ska -
niem jej bło go sła wieƒ stwa. 

– Ro bił bym lep sze zdj´ cia, or ga ni -
zo wał wy sta wy, wy gry wał kon kur sy.

– Spró buj po czuç si´ te raz w swo -
im cie le, któ re ma ju˝ ten apa rat.
W jakim kie run ku si´ udasz i ile kro -
ków przej dziesz, aby do trzeç do miej -
sca i cza su, kie dy ro bisz nim zdj´ cia?

Ma sze ru j´ trzy kro ki przed sie bie.
– Wi dzisz si´ te raz? Gdzie je steÊ?

Ile masz lat?
Od po wia dam na to py ta nie zdu -

mio ny.
– Je stem nad mo im uko cha nym

mo rzem, z wy ma rzo nym apa ra tem.
Jo an na stwier dza, ˝e zmie nił mi si´

za uwa ̋ al nie głos. Wi´c py ta:
– A ile masz lat?
Cho le ra. Nie wie dzieç cze mu, wi -

dz´ sie bie młod sze go, wi´c mó wi´:
– Ze trzy dzie Êci pi´ç.
– Spró buj my od na leêç te raz te go

młod sze go J´ drze ja.
No, wi´c go zna la złem, pod klat kà,

przed do mem, w któ rym wte dy miesz -
ka łem. UÊci ska li Êmy si´. Tro ch´ try um -
fu jà co po ka za łem mu ten apa rat. Zo -
ba czy łem smu tek w je go oczach.
Zro bi ło mi si´ go nor mal nie ˝al.

Za py tał: – Chcesz mi go daç?
Przez chwi l´ bi łem si´ z my Êla mi,

i nie po tra fi łem so bie we wn´trz nie,
spon ta nicz nie od po wie dzieç, czy je -
stem w sta nie to zrobiç. 

I tu na tra fi li Êmy z Jo an nà na opór
ma te rii. Za czàł si´ ja kiÊ su pe łek w mo -
im wn´ trzu, skàd mo ̋ e byç da lej wie le
roz wi dleƒ, np. po szu ka nie od po wie -
dzi, dla cze go tak za re ago wa łem. Jo an -
na twier dzi, ˝e ko niecz ne by ło by tu
ho’opo no po no z sa mym so bà, ˝e by
móc po zwo liç so bie na wi´ cej i zwal -
czyç ogra ni cze nia, któ re sam so bie sta -
wiam. No bo sko ro nie chc´ daç sam
so bie wy ma rzo nej rze czy, to kto ma to
za mnie zro biç?

Tak mniej wi´ cej prze bie ga se sja
ho’opo no po no, ra czej jej pierw sze
chwi le, bo wiem cza sa mi po tra fi trwaç
bar dzo dłu go, prze cià ga jàc si´ w ca ły
cykl spo tkaƒ, a˝ do po ko na nia pro ble -
mu i osià gni´ cia ce lu.

– Ce lem ho’opo no po no jest na pra -
wie nie bł´ du, przy wró ce nie rów no wa gi
po mi´ dzy by ciem po no a prze pły wem
ma ny. Cz´ sto na st´ pu je uwol nie nie
od ob se sji, kie dy oka zu je si´, ˝e pra -
gnie niem na szej du szy jest coÊ zu peł nie
in ne go, ni˝ nam si´ wy da wa ło. 

– Ho’opo no po no po zwa la na
oczysz cze nie umy słu z te go, co po wo -
du je stres, pro ble my w re la cjach, 
pro wa dzi do cho rób i za bu rzeƒ. „Re se -
tu jàc” nasz bio kom pu ter, trans for mu -
jàc trau my, za bu rze nia ener ge tycz ne,
otwie ra my si´ na no we mo˝ li wo Êci
i roz wià za nia. Ma na prze pły wa swo -
bod nie i cz´ sto sprawy za czy na jà si´
dziaç sa me – twier dzi Jo an naMà drzak. 

Wa˝ ne jest, aby Êmy mie li Êwia do -
moÊç, ˝e nie ma tu na ci sków ze stro ny
pro wa dzà ce go. To nie on kie ru je na -
szy mi my Êla mi. To my sa mi wy bie ra my
so bie dro g´, któ rà chce my dla swo ich
po czy naƒ otwo rzyç. To my, od po wia -
da jàc na py ta nia, two rzy my w tym se -
an sie no wà rze czy wi stoÊç, któ rà oglà -
da my z nie sły cha nym zdzi wie niem, ˝e
jej nie wy bra li Êmy jej dotàd, uwa run -
ko wa ni ty sià ca mi uza le˝ nieƒ od ro dzi -
ców, prze ło ̋ o nych, ko biet, m´˝ czyzn,
dzie ci, od wszyst kich, któ rzy chcie li nas
zdo mi no waç i któ rzy od ci sn´ li na nas
nie ko niecz nie po zy tyw ne pi´t no.

Pod ko niec pa trzy my na pro blem,
z któ rym przy szli Êmy na se sj´, jak
na zu peł nie no we za gad nie nie, któ re
jest „do ogar ni´ cia” i do wy pro sto wa -
nia przez nas. Uwal nia my si´ od ob se -
sji, a cz´ sto iden ty fi ka cji z przod ka mi,
któ rych pro gra my po wie la li Êmy, i przy
oka zji naj cz´ Êciej otrzy mu je my ich
wspie ra jà ce bło go sła wieƒ stwo. Od tej
chwi li wszyst ko za le ̋ y od nas. To prze -

Êwiad cze nie trze ba jed nak ugrun to -
waç, wzmoc niç, ˝e by w chwi li zwàt -
pie nia i nie wia ry nie wró ciç na sta rà
Êcie˝ k´. 

– Zna jo my in ̋ y nier jeê dził wie le
po Afry ce. W jed nym z afry kaƒ skich
kra jów, na je go pe ry fe riach, koƒ czył
nad zór nad bu do wà mo stu na tam tej -
szej rze ce. Ter min otwar cia go nił, a tu
jak na złoÊç bez prze rwy lał deszcz. Tu -
byl cy -pra cow ni cy su ge ro wa li przy wo -
ła nie ich sza ma na, któ ry po mo ̋ e upo -
raç si´ z tym pro ble mem. In ̋ y nier,
umysł Êci sły, w ˝a den spo sób nie chciał
te go za ak cep to waç, ocze ku jàc la da
dzieƒ zmia ny po go dy. Kie dy ta nie
nad cho dzi ła i sta nàł przed dy le ma tem,
˝e mo stu nie od da na czas, co skoƒ czy
si´ nie mi ły mi kon se kwen cja mi: fi nan -
so we ka ry umow ne, brak za ufa nia
przy ko lej nej in we sty cji – wy ra ził zgo -
d´. Jed nak ̋ e w ra mach swo iste go
désintéres se ment na czas po by tu sza -
ma na na te re nie bu do wy in ̋ y nier 
wy je chał do po bli skie go mia stecz ka.
Za pro szo ny w tym cza sie sza man od -
pra wił sto sow ne ry tu ały i po dwóch go -
dzi nach domia stecz ka przy je chał nad -
zor ca ro bót, po na gla jàc in ̋ y nie ra,
˝e by na tych miast prze je˝ d˝ał, bo sza -
man za trzy mał deszcz. Za in try go wa ny
in ̋ y nier wsiadł w sa mo chód i ru szył
na peł nym ga zie. Kie dy wy siadł z sa -
mo cho du, ro zej rzał si´ po bu do wie,
gdzie lu dzie ju˝ ˝wa wo bra li si´ do ro -
bo ty, po tem spoj rzał na nie bo, po kr´ -
cił gło wà i po wie dział: – Prze cie˝ to
nie mo˝ li we! 

I w tym mo men cie spa dła mu na
twarz pierw sza kro pla ko lej nej ule wy… 

Jo an na Mà drzak koƒ czy na sze nie -
zwy kle in te re su jà ce spo tka nie aneg do -
tà, któ rà pod da j´, ja ko te mat do roz -
my Êlaƒ, dla Czy tel ni ków „Czwar te go
Wy mia ru”, poj mu jà cych gł´ biej to
wszyst ko, co nas ota cza.

Tekst i zdj´cia J´drzej Fijałkowski
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Ho’opo no po no
po zwa la 
na oczysz cze nie
umy słu z te go,
co po wo du je
stres, pro ble my
w re la cjach, 
pro wa dzi
do cho rób 
i za bu rzeƒ. 
„Re se tu jàc”
nasz bio kom pu -
ter, trans for mu -
jàc trau my, 
za bu rze nia 
ener ge tycz ne,
otwie ra my si´
na no we 
mo˝ li wo Êci
i roz wià za nia. 


