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O Autor 
 
Serge Kahili King, Ph.D., publicou a maior 
seleção de livros e fitas sobre Huna no mundo, 
a filosofia e a prática Polinésia de uma vida 
eficaz, e sobre o espírito de Aloha, a atitude de 
amor e paz através dos quais as Ilhas 
Havaianas são tão famosas. Ele também 
escreve intensamente sobre a cultura Havaiana 
além de ser um romancista. Os críticos 
descrevem seu estilo como sendo “prático, 
realista e de fácil compreensão”. Ele conserva 
essa clareza em seus livros, suas fitas de áudio 
e vídeo e seus artigos. Você pode encontrar 
muitos dos seus trabalhos no The_Huna_Store e 
ler muitos dos seus artigos no 
The_Teaching_Hut do Hawaiian_Huna_Village, 
com o patrocínio da Aloha International. 

 
O Palestrante 
 
Utilizando como fonte material sua formação acadêmica, seus anos de 
treinamento na África e em xamanismo Havaiano, sua experiência em 
desenvolvimento comunitário e sua pesquisa multi-cultural, o Dr. King 
desenvolveu palestras, oficinas e cursos para oferecer às pessoas ao redor do 
mundo os meios e recursos para melhorar suas vidas. Além de ministrar palestras 
e aulas em muitos países, ele criou a Aloha_International, uma rede mundial de 
professores, conselheiros, terapeutas massagistas e mais de dez mil membros 
individuais com a finalidade de difundir seus ensinamentos. Em Kauai, a ilha onde 
vive, ele ministra aulas semanais que são levadas ao ar pela televisão a cabo em 
todo Havaí e no continente americano. 
 
O Contador de Estórias 
 
O Dr. King é o autor e realizador do Search_for_Pele (Procurando Pele), um jogo 
educacional e de entretenimento, em CD-ROM, baseado nas lendas, no idioma e 
na geografia da Grande Ilha do Havaí. Ele é também autor de Dangerous Journeys 
(Jornadas Perigosas), uma estória doutrinária para Xamãs Urbanos, e também é 
bastante conhecido por suas fascinantes apresentações das lendas tradicionais. 

http://www.sergeking.com/skbio.html
http://www.huna.net/
http://www.huna.org/~huna/html/teaching.html
http://www.huna.org/
http://www.huna.net/sfpele.htm
http://www.huna.org/


 

 
Formação 
 
Sua formação acadêmica inclui um Ph.D. em Psicologia da California Coast 
University, um Mestrado em Administração Internacional da American Graduate 
School of International Management (Thunderbird) do Arizona, e um Bacharelado 
em Estudos Asiáticos da University of Colorado onde ele também se tornou 
membro do Phi Beta Kappa. O Dr. King é curador do Museu de Arte Havaiano em 
Kauai que apresenta parte da sua extensa coleção de artefatos Havaianos e 
Africanos. 
 
Trabalho Humanitário 
 
Durante sete anos na África Ocidental, o Dr. King dirigiu programas de 
desenvolvimento comunitário e de atendimento a desastres para os Serviços 
Católicos de Atendimento em Dahomey (atual Benim), Togo, Senegal, Gâmbia e 
Mauritânia. Ele organizou, fundou e administrou programas de lanche escolar, 
programas de educação em nutrição, programas de desenvolvimento agrícola, 
programas de serviços sociais, programas de tratamento de lepra e programas de 
sociedades de crédito. O então Presidente do Senegal, Leopold Sedar Senghor, 
concedeu a ele uma medalha e a Grand Ordre National du Senegal em 
reconhecimento aos seus serviços ao povo Africano. 
 
O Xamã 
 
Aos quatorze anos, Serge Kahili King foi iniciado no caminho do xamanismo 
Havaiano por seu pai. Aos dezoito foi adotado como neto por Joseph Kahili de 
Kauai, um “kupua” ou xamã da tradição Havaiana. Além dos seus anos de 
treinamento com a Família Kahili, o Dr. King passou sete anos na África Ocidental 
sendo treinado nas tradições xamânicas Africanas e fez estudos profundos sobre 
outras tradições ao redor do mundo. Hoje ele ensina as pessoas como utilizar as 
técnicas de cura xamânicas e utiliza o seu conhecimento para auxiliar os outros a 
descobrir seus próprios poderes criativos. 
 
 
 
 
 

 
 Direitos Reservados da Aloha International 
    Organização criada pelo Dr. Serge Kahili King (contato) 

 
Visite o site Hawaiian_Huna_Village para conhecer mais sobre a filosofia Huna 
Procure por outros artigos traduzidos para o português em Global_Hut_-_portuguese 
Tradução para o idioma português (Brasil) feita por Luiz Carlos Jacobucci   (lcjacobucci@gmail.com) 
 
No Brasil, foram publicados os seguintes livros do Dr. Serge Kahili King: 
Xamã Urbano – esgotado 
Imaginação Ativa – Editora Pensamento-Cultrix 
Magia e Cura Kahuna – Editora Madras 

http://www.huna.org/
http://www.huna.org/html/portuguese.html
http://www.huna.org/contact.html

