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O Nome
Na mitologia do antigo Havaí, Kanaloa era o deus do oceano, um deus curador
e um companheiro fiel de Kane, o deus da criação. Eles seguiam juntos em
jornadas, compartilhavam a bebida sagrada ’awa e usavam seus cajados para
furar o solo e causar o surgimento de fontes de água fresca. Estátuas raras de
Kanaloa o caracterizam com olhos redondos, ao contrário das representações
de quaisquer outros deuses. De acordo com uma tradição Kauai, se
pudéssemos olhar para o olho de Kanaloa, veríamos esse padrão. No idioma
Havaiano, “kanaloa” também é usada como uma palavra que significa “uma
concha marinha, o estágio precoce de um certo tipo de peixe, um nome
alternativo para a Ilha Kaho’olawe e seguro, firme, imóvel, estabelecido,
inconquistável.” Uma tradução da raíz da palavra ka-na-loa é “a grande paz ou
a grande calmaria.” A palavra também tem a conotação de total confiança. Na
tradição esotérica de Huna Kupua, Kanaloa representa o Eu Essência ou o
centro do universo dentro da pessoa.
O Padrão
De forma abrangente, o padrão representa a Teia Aka ou a Teia da Vida, a
conexão simbólica entre todas as coisas. Neste aspecto, a estrela central é a
aranha/xamã ou o indivíduo que tem a percepção de ser o tecelão de sua
própria vida, um tecelão de sonho.

Em outro aspecto, as oito linhas representam o “mana”, ou o poder espiritual,
pois outro significado de “mana” é o de “linhas ramificadas”, e o número oito
na tradição Havaiana simboliza um grande poder. Os quatro círculos
representam “aloha”, ou amor, porque o “lei”(1) ou a guirlanda, um símbolo de
amor, é circular e é usado figurativamente em Havaiano para significar um
círculo (como em “Hanalei – Baia Circular”), e porque a palavra “ha” é parte da
palavra “aloha” que também significa “vida” e o número quatro. Juntos, os
círculos e as linhas representam a harmonia do Amor e do Poder como um
ideal a ser desenvolvido.
O padrão da estrela é composto por um ponto no centro representando
Aumakua ou o Eu Superior, um anel representando Lono ou o Eu Mental, as
sete pontas da estrela representando os Sete Princípios de Huna, e o anel ao
redor da estrela representando Ku, ou o Eu Físico ou Subconsciente. Uma
ponta da estrela está sempre voltada para baixo, alinhada com uma linha reta
da teia representando a conexão do interno com o externo.
A Energia
O símbolo do Olho de Kanaloa gera energia sutil, conhecida como “ki” em
Havaiano. Esta energia pode ser utilizada para cura, para estimular faculdades
físicas e mentais e para muitas outras finalidades. A maioria das pessoas pode
sentir a energia como um formigamento, uma corrente, uma pressão ou um
resfriamento ao aproximar a mão, os dedos, a bochecha ou a testa do símbolo.
O símbolo, em si, auxiliará na harmonização das energias físicas, emocionais e
mentais de uma sala ou outro local. A energia pode ser acessada mais
diretamente através de um olhar fixo meditativo ou segurando o símbolo
próximo de algo que precisa ser harmonizado. O símbolo também pode
amplificar ou harmonizar outras fontes de energia ao ser colocado atrás ou na
frente da fonte.

Nota do Tradutor

(1) lei – colar típico havaiano feito com flores
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