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Com todos os intensos desafios globais recentes enfrentados pela humanidade, 
dos desastres naturais aos conflitos humanos, o que pode fazer um curador xamã 
para ajudar? Somos treinados para reconhecer o poder de uma mente com muita 
energia e livre de dúvidas. Sabemos que fazemos a diferença. E, mesmo assim, 
há alguma maneira para que possamos ser mais eficazes? Lembro-me que, há 
alguns anos, em um treinamento xamânico avançado, Serge deu início a sete 
sociedades idealizadas para organizar xamãs de cura em grupos firmemente 
determinados a trabalhar pela cura de certos aspectos do conflito global. Como a 
comunicação daquela época era deficiente, o foco posteriormente decaiu. Agora, 
com o WWW e os correios eletrônicos gratuitos e rápidos, parece que é o 
momento perfeito para reorganizar e retomar o foco. Além do mais, a terra e 
todos os que aqui vivem precisam de muita ajuda. Juntos, podemos proporcionar 
muito mais energia de cura e podemos ajudar a ingressar em um estado mais 
harmônico, como a medicina preventiva, se mantivermos um foco contínuo de 
valorização de todos estes aspectos da vida. 
 
Estou sugerindo as mesmas sete sociedades (também chamadas de hui) como é 
discutido por Serge em Xamã Urbano(1), de onde transcrevo o seguinte: 
 
Uma hui é qualquer tipo de organização para trabalho, jogo ou reunião em grupo, 
como uma companhia, uma parceria, um clube, uma associação, uma sociedade 
ou uma rede. A Aloha International tem sete diferentes hui, sociedades ou redes 
xamânicas, cujos membros trabalham em conjunto em projetos de interesse 
global mesmo que vivam distantes uns dos outros. Claro que você não precisa 
pertencer a uma hui xamânica para fazer isso. Você poderia ingressar em alguma 
organização que trabalha com problemas globais, inicialmente, e adicionar seus 
potenciais ao trabalho dessa organização. Mas uma descrição dessas hui e de 
suas áreas de atividade podem ajudá-lo a formar sua própria hui ou lhe dar idéias 
de onde aplicar seus potenciais em algo útil. 
 
1. A Hui da Onda – Um dos projetos desta hui é dar assistência aos golfinhos 
pintados rodopiantes que correm perigo de morrer afogados nas redes usadas 
para pegar atuns de barbatana amarela. O atum nada abaixo dos golfinhos e por 
isso os pescadores capturam os golfinhos para pegar o atum. Os xamãs estão 
trabalhando nisto utilizando a comunicação intuitiva, o grokking(2), e a mudança 
de sonho para ensinar os golfinhos como pular ou escapar das redes ou para 
ensinar os golfinhos e os atuns a não nadarem juntos. Esta hui também trabalha 
com as baleias e outros mamíferos marinhos e com coisas como ondas gigantes e 
poluição oceânica. Se um procedimento não trouxer uma clara solução para uma 

http://www.huna.org/html/newhui.html


determinada situação (como a separação dos atuns e dos golfinhos) então o xamã 
se concentra no resultado final (p.e. a eliminação de um derramamento de óleo). 
Pelo modo como a realidade de segundo nível opera, ao se concentrarem em um 
resultado final positivo, os xamãs estarão, indiretamente, energizando as soluções 
em andamento e inspirando novas soluções entre as que estão fisicamente 
envolvidas. É bom contribuir com fundos para organizações nas quais você 
acredita, e contribuir com pensamento focalizado é tão bom ou melhor. 
 
2. A Hui do Cristal – Esta hui trabalha com terremotos, erupções vulcânicas, 
recuperação de solo e localização e uso de recursos minerais. O tipo de trabalho 
que pode ser feito com terremotos e vulcões já foi previamente discutido. A 
recuperação de solo é uma área estimulante pois já existem os modos e os meios 
para propiciar a transformação da argila morta em terra viva, e o foco do xamã 
pode ajudar a espalhar isso para a maior parte do mundo. A localização de novos 
recursos e o uso mais eficaz e eficiente dos recursos existentes – incluindo tudo 
desde o carvão aos cristais – pode ser um benefício mundial. Os xamãs podem 
utilizar a intuição, o grokking e o sonho nesse esforço, assim como outras 
capacidades xamânicas que talvez sejam o assunto de um livro posterior, assim 
como a prospecção radiestésica(3) e a radiônica. 
 
3. A Hui da Chama – Não é de admirar que esta hui trabalha com o fogo: fogo em 
floresta, fogo em petróleo, fogo em edifícios e qualquer coisa que ameaça a 
comunidade humana ou que tenha sido causada por humanos. Ela também 
trabalha com auras e, neste aspecto, a la'a kea é uma ferramenta muito 
importante. Como uma hui, entretanto, ela trabalha com comunidades e não com 
indivíduos. Por exemplo, se uma comunidade está passando por um conflito ou 
uma comoção civil, os membros desta hui irão acessar a aura da comunidade e 
trabalhar na harmonização e na mudança da sua qualidade. Outra área de 
atuação xamânica é o estímulo da energia solar, da fusão nuclear e de projetos 
similares. 
 
4. A Hui do Arco-íris – O tempo é o campo de atuação desta hui. Em curto prazo, 
ela ajuda a evitar ou reduzir os danos a comunidades humanas causados por 
furacões, tornados, tempestades e enchentes. Em longo prazo, ela estará 
envolvida com a pesquisa e o acompanhamento do tempo. Isso implica em uma 
forma mais profunda de comunicação com os elementos do tempo a fim de operar 
a partir de um estado de confiança mútua e cooperação e não a partir de uma 
tentativa arrogante de controle. Uma pessoa que busca o controle tenta forçar o 
tempo a fazer o que ela quer enquanto que a pessoa que coopera busca conhecer 
e utilizar os tipos de mudanças ou de estabilidade que caracterizam as condições 
específicas de tempo. Não é inconcebível que os membros desta Hui ou os xamãs 
que trabalham nesta área possam descobrir ou ajudar a inspirar modos de 
armazenar e utilizar as abundantes energias dos ventos e das tempestades. 
 
5. A Hui da Folha – Trabalhando em uma ampla escala, esta hui se dedica à 
preservação, proteção e propagação das plantas (incluindo as árvores). O 
reflorestamento, a introdução de novas espécies de plantas e a produção de 



safras são outras aplicações. E também, a cura das plantas ou através das plantas 
e o modo como os humanos e as plantas podem trabalhar em conjunto de forma 
mais produtiva, um atendendo as necessidades do outro. O estudo e a prática da 
comunicação das plantas é uma extensão natural do trabalho desta hui. 
 
6. A Hui do Unicórnio – Esta hui envolve o trabalho xamânico com animais 
terrestres e aéreos, que inclui pássaros, insetos e bactérias. Ajudar a 
sobrevivência e o desenvolvimento de certas espécies é sua principal missão, 
assim como a cooperação entre humanos e animais e a comunicação animal. As 
lendas mais antigas das sociedades mais tradicionais falam de uma época em que 
os humanos e os animais se comunicavam facilmente uns com os outros e que, 
em muitos casos, foram os animais que ensinaram os humanos sobre a 
cooperação entre eles e com o meio-ambiente, assim como os mistérios mais 
profundos da vida. Na medida que os humanos se tornaram mais arrogantes, a 
habilidade de comunicação foi perdida. Essa habilidade foi restaurada, até certo 
ponto, em estudos científicos que observam animais no seu habitat natural, mas 
degenerou ao extremo nos experimentos pseudocientíficos absolutamente 
desnecessários com animais desenvolvidos por algumas pessoas. A comunicação 
animal é de uma importância extrema para o bem estar do planeta assim como 
para a sobrevivência humana e o crescimento espiritual. Os métodos e as ações 
xamânicas podem ser de tremenda utilidade nesta área. 
 
7. A Hui do Coração – Os relacionamentos humanos com seres humanos são de 
responsabilidade desta hui. Seus membros utilizam técnicas e conhecimentos 
xamânicos para intensificar a paz, a harmonia e a amizade entre os grupos. 
Também estão incluídas a pesquisa e a prática de curas xamânicas da mente e 
dos corpos humanos. Sim, devemos aprender a amar e a cooperar com a 
natureza mas, acima de tudo, devemos aprender a amar e a cooperar com nós 
mesmos. Temos o conhecimento e a tecnologia para criar uma Era Dourada e, ao 
mesmo tempo, temos o conhecimento e a tecnologia para nos extinguir. Não 
importa o que fizermos, a terra sobreviverá. Provavelmente, a terra reviverá 
muito rapidamente mesmo se devastarmos a superfície, da maneira como as 
samambaias brotam logo após a lava derretida e os gases tóxicos causarem 
destruição durante uma erupção vulcânica. Mas, mesmo que isso não aconteça, a 
terra pode levar milhões de anos se assim precisar. Podemos ser parte do destino 
da terra ou podemos desaparecer gradualmente. O destino seguirá adiante. Com 
tudo o que a Terra dá, acredito que está claro que ela nos ama, mas não acredito 
que ela nos ama mais que seus outros filhos, como os golfinhos, as formigas e as 
árvores. E ainda acredito que seu amor é tão grande que ela continuará a nos 
amar, não importa o que fizermos. Não será a Terra que se voltará contra nós, 
jamais. O perigo vem apenas de nós. Assim como a solução.” 
 
Precisaremos de voluntários para dirigir cada sociedade. Isto significaria receber 
pedidos de ajuda e notificar os outros membros da sociedade para ajudar com a 
cura xamânica. Ocasionalmente, seria maravilhoso para a Aloha Internacional 
receber relatórios de atividades de cada sociedade para que pudéssemos divulgar 
em nossa website. 



 
Naturalmente, precisaremos de membros para cada sociedade que queiram ficar 
de olhos atentos nas notícias e em outros meios de comunicação à busca de áreas 
de desarmonia para, a seguir, partilhar com o líder da sociedade para 
disseminação por todo o grupo. As sugestões de como focar a energia de cura 
pode vir de qualquer membro. 
 
Se este tipo de cura xamânica orquestrada for do seu interesse, por favor entre 
em contato comigo pelo sfloyd@aloha.net e teremos estas sociedades reativadas 
para a cura do nosso planeta! Mahalo A Nui Loa! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas do Tradutor: (1) 
 
 

(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 

Xamã Urbano – livro de Serge Kahili King publicado em português no 
Brasil. 
 

Grokking – assumir tão bem as características ou o padrão de alguém 
ou de alguma coisa (animal, vegetal ou mineral) que podemos pensar 
que somos aquela pessoa ou aquela coisa, estando em ressonância 
com ela a tal ponto que, ao mudarmos o nosso comportamento, a 
pessoa ou a coisa também mudará o seu comportamento; ao mesmo 
tempo queremos lembrar nosso padrão original para podermos 
retornar a ele assim que desejarmos; uma das aplicações desse 
processo é promover a cura e a harmonia. 
Esse assunto pode ser encontrado com detalhes no capítulo “A Sétima 
Aventura” do livro citado em (1). 
 

prospecção radiestésica – feita com varetas ou forquilhas de 
radiestesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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 
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