
ALOHA SZELLEM
A jelen szšveget az Aloha International engedŽlyŽvel ford’totta Witold 
Kucharczyk Žs Lajter Katalin.

ALOHA FILOZîFIA
1. IKE: A vil‡g olyan, amilyennek hiszed.
2. KALA: Nincsenek hat‡rok.
3. MAKIA: Az energia kšveti a figyelmet.
4. MANAWA: Most van a cselekvŽs pillanata.
5. ALOHA: Szeretni annyi, mint boldognak lenni.
6. MANA: Az eroý belŸlroýl jšn.
7. PONO: A hatŽkonys‡g az igazs‡g mŽrcŽje.

Aloha Szellem egy j—l ismert utal‡s arra a bar‡ts‡gosan elfogad— 
magatart‡sra, amelyroýl a Hawaii-i szigetek lak—i oly h’resek. Ugyanakkor 
utal egy olyan hat‡sos m—dszerre is, amely kŽpes megoldani minden 
problŽm‡t, elŽrni minden kituýzštt cŽlt, Žs olyan tudati vagy testi ‡llapotot 
teremteni, amilyet csak akarsz.

Hawaii nyelven az "aloha" sokkal tšbbet jelent, mint szia, viszl‡t vagy 
szeretet. Ez mŽlyebb Žrtelemben "az Žletenergia (ha) šršmteli (oha) 
megoszt‡sa (alo) a jelenben. Ahogyan megosztod ezt az energi‡t, œgy 
fogsz r‡hangol—dni az isteni eroýre, amelyet a Hawaii-i emberek MANA-
nak neveznek. Ennek a mŽrhetetlen eroýnek a szeretetteljes haszn‡lata a 
titka a val—di egŽszsŽgnek, boldogs‡gnak, j—lŽtnek Žs sikernek.

Amikor r‡hangol—dsz erre az eroýre, Žs az muýkšdni kezd, annyira 
egyszeruýnek tuýnhet, hogy megk’sŽrthet az a gondolat, hogy Òez tœl 
kšnnyuý ahhoz, hogy igaz legyenÓ. KŽrlek, ne hagyd, hogy a l‡tszat 
megtŽvesszen. Ez a leghat‡sosabb technika a vil‡gon, Žs b‡r rendk’vŸl 
egyszeruý, mŽgsem bizonyul kšnnyuýnek, mert ‡lland—an kell 
emlŽkezned r‡, Žs sokszor kell alkalmaznod.

Ez egy olyan titok, amely az emberisŽgnek megadatott œjra Žs œjra, Žs itt 
van megint, m‡s form‡ban.

A titok a kšvetkezoý:
çldj meg mindenkit Žs mindent, amely kŽpviseli a k’v‡ns‡gaidat.



Ez minden. Azonban minden egyszeruý dologhoz szŸksŽges nŽmi 
magyar‡zat.

Meg‡ldani valamit egyenloý azzal, hogy felismersz vagy kiemelsz egy 
pozit’v minoýsŽget, jellemet vagy ‡llapotot azzal a sz‡ndŽkkal, hogy 
mindez nšvekedjen, fennmaradjon, vagy lŽtre jšjjšn.

Az ‡ld‡s h‡rom okb—l kifoly—lag lesz hat‡sos, ha meg akarod v‡ltoztatni 
az Žletedet, vagy ha azt szeretnŽd megkapni, amire v‡gyakozol: 
- Eloýszšr is a tudatod pozit’v šsszpontos’t‡sa felŽbreszti az Univerzum 
pozit’v, alkot— eroýit.

* M‡sodszor, kifelŽ ind’tja el az energi‡dat, aminek kšszšnhetoýen mŽg 
tšbb energia ‡ramlik ‡t rajtad.

* Harmadszor, amikor m‡sok ŽrdekŽben ‡ldasz, a helyett, hogy egyenesen 
magadat ‡ldan‡d meg, akkor elkerŸlhetsz mindenfŽle tudatalatti fŽlelmet 
arr—l, amit magadnak szeretnŽl, Žs az ‡ld‡sra val— eroýs 
šsszpontos’t‡ssal nšveled a hasonl— j— dolgokat a saj‡t Žletedben is. Ami 
a legszebb ebben a dologban, hogy az ‡ld‡s, melyet m‡sokŽrt teszel, 
rajtad Žppœgy seg’t.

Az ‡ld‡s tšrtŽnhet a kŽpzelet ‡ltal vagy ŽrintŽssel, de a leg‡ltal‡nosabb Žs 
legkšnnyebb m—dja a beszŽd. A verb‡lis ‡ld‡s legfoýbb fajt‡i a 
kšvetkezoýk:

Csod‡lat Ð dicsŽrni vagy magasztalni valami j—t, amit ŽszrevettŽl. 
PŽld‡ul, "Milyen szŽp naplemente; Tetszik az a ruha; Olyan j—pofa vagy."

Megeroýs’tŽs Ð Ez egy kŸlšnleges ‡ll’t‡sa az ‡ld‡snak a nšvelŽsre vagy 
tart—ss‡gra. PŽld‡ul, "Meg‡ldom ennek a f‡nak a szŽpsŽgŽt; çldott 
legyen a tested egŽszsŽge"
ElismerŽs Ð Ez a h‡la egyfajta kifejezŽse azŽrt, hogy valami j— lŽtrejšn, 
vagy m‡r megtšrtŽnt. PŽld‡ul, "Kšszšnšm Istenem, hogy seg’tettŽl; 
Kšszšnet az esoýnek, a fšld t‡pl‡l‡s‡Žrt.Ó

Eloýrel‡t‡s Ð Ez a jšvoý meg‡ld‡sa. PŽld‡ul, ÒCsuda j— pikniket 



rendezŸnk; çldom az emelkedoý jšvedelmedet; Kšszšnšm a tškŽletes 
t‡rsamat, szerencsŽs utat, a j— szelek vezessenek utadon."
Hogy az ‡ld‡ssal a legtšbbet Žrd el, fel kell adnod vagy leršvid’tened azt az 
utat, amely tagadja azt: ez pedig az ‡tkoz—d‡s. Ez nem a k‡romkod‡s 
vagy a csœnya szavak haszn‡lat‡t jelenti. Hanem az ‡ld‡s ellentŽtjŽre 
utal, kritiz‡lni a csod‡lat helyett, kŽtelkedni a megeroýs’tŽs helyett, 
hib‡ztatni az elismerŽs helyett, agg—dni a bizakod— eloýrel‡t‡s helyett. 
Ha ezek kšzŸl valamelyik mŽgis megtšrtŽnne, megsemmis’theti az ‡ld‡s 
nŽh‡ny hat‡s‡t. MinŽl ink‡bb ‡tkoz—dsz, ann‡l nehezebb Žs hosszabb 
lesz az œt a helyes ‡ld‡sig. M‡s oldalr—l nŽzve, minŽl tšbbet ‡ldasz, 
ann‡l kevŽsbŽ lesz ‡rtalmas b‡rmifŽle ‡tkoz—d‡s. Kšvetkezzen nŽh‡ny 
elkŽpzelŽs a kŸlšnbšzoý szŸksŽgletek Žs v‡gyak ‡ld‡s‡ra:

EgŽszsŽg Ð çldd meg az egŽszsŽges embereket, ‡llatokat, soýt a 
nšvŽnyeket is, mindent, ami j—l felŽp’tett Žs megalkotott, mindent, amely 
boýsŽges energi‡r—l ‡rulkodik.

Boldogs‡g Ð çldj meg mindent, ami j—, vagy azt a j—t, amely minden 
emberben Žs dologban benne van, a boldogs‡g minden jelŽt, amit l‡tsz, 
hallasz vagy Žrzel az emberekben vagy ‡llatokban Žs az šsszes 
lehetoýsŽget a boldogs‡gra, amit magad kšrŸl Žszreveszel.

J—m—d Ð çldd meg minden jelŽt a boldogul‡snak a kšrnyezetedben, 
beleŽrtve mindent, amit pŽnzzel lehet elŽrni, az šsszes pŽnzt, amely 
rendelkezŽsedre ‡ll b‡rmilyen form‡ban Žs rŽszt vesz a vil‡g 
kšrforg‡s‡ban.

Siker Ð çldd meg az eredmŽnyek Žs tettek šsszes megnyilv‡nul‡si 
form‡j‡t (az ŽpŸleteket, hidakat Žs sportesemŽnyeket); az šsszes cŽlba 
ŽrkezŽst (haj—k, repŸloýk, vonatok, aut—k Žs emberek) minden jelŽt a 
tov‡bbi megmozdul‡snak Žs kitart‡snak Žs minden jelŽt az šršmnek Žs j—
kedvnek.

Bizalom Ð çldd meg az emberekben Žs ‡llatokban lŽvoý bizalom Žs eroý 
šsszes jelŽt; az ‡lland—s‡g minden jelŽt (mint a hegyek Žs magas f‡k); Žs 
a cŽltudatos eroý minden jelŽt (beleŽrtve a nagy gŽpeket, eroývonalakat).

Szeretet Žs bar‡ts‡g Ð çldd meg minden jelŽt a tšroýdŽsnek, 



gondoskod‡snak, rŽszvŽtnek Žs t‡mogat‡snak, minden harmonikus 
kapcsolatnak a termŽszetben Žs Žp’tŽszetben; mindent, amely 
kapcsolatban ‡ll vagy finoman Žrintkezik valami m‡ssal; minden jelŽt az 
egyŸttmuýkšdŽsnek a j‡tŽkban Žs munk‡ban; Žs minden jelŽt a 
szeretetnek Žs m—k‡nak. 

Belsoý bŽke Ð çldd meg a csendessŽg, a nyugalom, a v’z nyugalm‡nak 
Žs az Žg derŸltsŽgŽnek, minden t‡voli l‡tkŽpnek (horizont, csillagok, a 
Hold) minden jelŽt; a szŽpsŽg, a l‡tv‡ny, hang Žs ŽrintŽs minden jelŽt; a 
tiszta sz’neket Žs form‡kat; a termŽszetesen vagy mestersŽgesen lŽtre jštt 
rŽszletes form‡kat.

Lelki nšvekedŽs Ð çldd meg a termŽszetben jelenlŽvoý nšvekedŽs, 
fejloýdŽs Žs v‡ltoz‡s minden jelŽt, az ‡tmenetet a hajnal Žs alkony kšzštt; 
a Nap, a Hold, a bolyg—k Žs csillagok mozg‡s‡t; a madarak ršptŽt az 
Žgen, a szŽl Žs tenger mozg‡s‡t.

A fenti elkŽpzelŽsek vezŽrfonalak mindazok sz‡m‡ra, akik nem szoktak 
‡ldani, de nincsenek korl‡tozva ‡ltaluk. Ne felejtsd, hogy minden 
minoýsŽg, jellemvon‡s vagy ‡llapot lehet ‡ldott, ha valaha lŽtezett, jelenleg 
lŽtezik, vagy ha rŽg—ta csak a te kŽpzeletedben lŽtezik.

SzemŽly szerint Žn haszn‡ltam az ‡ld‡s erejŽt a testem gy—gy’t‡s‡ra, 
bevŽtelem nšvelŽsŽre, tšbb kŽpessŽg kifejlesztŽsŽre, hogy lŽtre hozzak 
egy mŽlyen szeretoý kapcsolatot felesŽgemmel Žs gyerekeimmel Žs 
kialak’tani egy egŽsz vil‡got beh‡l—z—, aloha szellemmel dolgoz—, 
bŽkŽltetoý h‡l—zatot. Mivel nekem ez j— szolg‡latot tett, meg szeretnŽm 
osztani veled.

Hogyan fokozhatod az eroýdet az ‡ld‡shoz.
Van egy, a hawaii-i s‡m‡nok ‡ltal haszn‡lt m—dszer- a szemŽlyes 
energi‡d nšvelŽse- mely eroýd fokoz‡s‡ban seg’t tŽged. Ez egy egyszeruý 
lŽgzŽstechnika, amely haszn‡lhat— alapoz‡shoz, šsszpontos’t‡shoz, 
medit‡ci—hoz Žs gy—gy’t‡shoz. Nem igŽnyel semmifŽle kŸlšnšs 
helyzetet, Žs elvŽgezhetoý mozg‡s kšzben, pihenŽs kšzben, nyitott vagy 
csukott szemmel egyar‡nt. Hawaii-n pikopiko-nak nevezik, mert piko a 
kšldškšt Žs fejtetoýt egyar‡nt jelenti.



A technika:
1. LŽgy tudat‡ban a termŽszetes lŽgzŽsednek (megv‡ltozhat šnmag‡t—l a 
tudatoss‡god kšvetkeztŽben, de ez rendben van ’gy).
2. A tudatoddal vagy ŽrintŽssel ‡llap’tsd meg a fejtetoýd Žs kšldškšd 
helyŽt.
3. Most belŽgzŽskor ir‡ny’tsd a figyelmed a fejtetoýre, kilŽgzŽskor a 
kšldškšdre. Addig lŽlegezz ’gy, am’g csak szeretnŽl.
4. Amikor nyugodtnak Žs šsszpontos’tottnak Žrzed magad, Žs/vagy 
energi‡val telinek, kŽpzeld el, hogy egy l‡thatatlan fŽny felhoý vagy egy 
elektrom‡gneses mezoý vesz kšrŸl, Žs hogy a lŽgzŽsed nšveli ennek a 
felhoýnek vagy mezoýnek az energi‡j‡t.
5. çld‡s kšzben kŽpzeld azt, hogy ‡ld‡sod t‡rgya ugyanolyan energi‡val 
van kšrŸlvŽve, mint te magad.

V‡ltozatok
a. A fejtetoý Žs kšldšk helyett ir‡ny’tsd a figyelmed v‡llt—l v‡llig, vagy az 
Žgtoýl a fšldig.
b. Seg’tsŽg az energiamezoýre val— šsszpontos’t‡shoz, kŽpzeld el 
sz’nesen, mint egy hangsz’n vagy akkord, vagy egy bizsergŽst.


