Mistrzostwo siebie
by Serge Kahili King
Wracając do czasów kiedy zakładana była Aloha International, tak sformułowaliśmy jeden z naszych celów
"Zapewnić środki dla jednostek dla
osiągnięcia mistrzostwa siebie" To brzmi bardzo dobrze i ładnie, ale oznacza nic, dopóki nie zdefiniujemy co
znaczy "mistrzostwo siebie".
Pewne konotacje słowa "mistrzostwo" mogą prowadzić niektórych ludzi do błędnych konkluzji. Jeżeli
patrzymy na to słowo w sensie kontroli czy
rządzenia, lub ćwiczenia mocy nad kimś lub czymś, wtedy łatwo wyobrazić sobie rodzaj związku ze sobą w
którym będziemy używać naszej woli do
zastraszania siebie i wywoływania uległości, karcenia naszych emocji i siłowe represjonowanie naszych złych
nawyków i zwyczajów. Takie
postępowanie prowadzi prosto do katastrofy. Mistrzostwo tego rodzaju jest niczym więcej niż wycieczką ego
po fałszywym terenie. Fałszywy teren
to oczywiśnie to, że osoba lub rzecz może być korzystnie kontrolowana poprzez użycie bezpośreniej lub
ukrytej siły. Takie podejście zawsze
wywouje strach lub agresje i najmniejsze możliwe podporządkowanie się. Zadziwia mnie w świetle takiej
masy dowodów pokazujących że jest to
najmniej efektywana droga żeby ktoś coś zrobił, ale rządzy ciągle to robią swoim ludziom i ludzie robią to
sobie nazwajem.
Ci którzy poskramiają i tłumią siłą robią to z powodu własnych lęków. Kiedy ludzie prowadzący rząd to robią,
mamy w rezultacie neurotyczne
społeczeństwo, zaś kiedy jednostka robi to osobiście, mamy neurotyczną jednostkę. Prędzej czy później, to
co jest trzymane siłą woli wybuchnie w
destrukcyjnej furii. Mistrzostwo siebie tego typu jest raczej podobne do powolnego samobójstwa.
Kiedy Aloha International mówi o mistrzostwie siebie, mamy na myśli mistrzostwo w sensie posiadania
umiejętności eksperta oraz jego wiedzy. Z
szacunkiem do siebie, oznacza to posiadanie wiedzy i umiejętności aby właściwie pokierować ogromnymi
energiami i talentami osoby. Musi temu
towarzyszyć zrozumienie siebie jako funkcjonującej istoty w połączeniu z resztą wszechświata. To jest
mistrzostwo siebie najwyższego typu:
Wiedzieć czym jesteś, kim jesteś, dlaczego jesteś, i dokąd zmierzasz oraz wiedza jak tam dotrzeć.
Ostatnie zdanie definiuje indywidualny cel. Celem Aloha International zatem jest zapewnianie, map,
przewodników, kompasów, wskazówek i
umiejętności wędrówki pojedynczemu mężczyźnie i kobiecie kroczących ich indywidualnymi ścieżkami życia.
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