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A mitologia xamânica estabelece que a criação não está completa. Nos foi dada a 
tarefa de completá-la e de nos tornarmos os zeladores do planeta Terra. 
 
Nós (os xamãs) temos de transformar em realidade o mundo que sonhamos. 
 
Por esta mitologia, os xamãs têm a responsabilidade e a possibilidade de 
continuar a transformar em realidade os seus sonhos. 
 
A mitologia dá forma à realidade. Quando a curadora Navajo faz uma pintura em 
areia, precisa e simbólica, do seu cliente e depois provoca uma alteração nessa 
pintura em areia, uma mudança acontece no cliente. 
 
No seu artigo sobre a ajuda a vítimas de furacão (Cura Xamânica no Rastro do 
Katrina), o Dr. King criou um símbolo da situação daquele momento e depois foi 
alterado para melhor. 
 
Os índios Hopi(1) também têm xamãs especializados que se reúnem e partem em 
jornada, tecendo o sonho do mundo que querem criar para seus netos. 
 
Não é a sua atuação que faz com que as coisas aconteçam, é a sua intenção de se 
permitir focalizar naquilo que deseja, tal como criar filmes mentais sobre o que 
você quer tecer em sonho, como se já tivesse acontecido, até sentir que a energia 
positiva começa a se movimentar dentro de você. Visualize seu desejo e torne-o 
bastante realista em sua mente através do envolvimento dos sentidos. 
 
Lembre-se que a criação de qualquer coisa se dá através da sua vibração. Tudo 
vibra, está vivo e tem seu próprio sonho. E é através dessa vibração que nos 
harmonizamos e atraímos experiências para nós. Assim, antes de agir e fazer 
qualquer coisa, primeiramente pergunte a si próprio: como estou vibrando? E 
como você responde? Através de como você se SENTE. Suas sensações mostram 
a você sua vibração. Como você se sente determina o que você atrai. 
 
Uma boa maneira de pensar nisto é pensar em um eco. A montanha ou o vale 
representa o universo. Quando sua voz alcança um determinado nível, o vale ecoa 
o que você disse, de volta a você, da maneira como você disse e com 
amplificação. O universo responde à sua energia sensorial da mesma maneira. 
 
Quando você usa este processo de criação através das suas sensações, notará 
que o universo irá fornecer a você um conjunto de circunstâncias diferentes, que 
combinam com sua vibração. O universo deve combinar com sua vibração pois 
essa é a função dele. E, nos mundos interiores, os iguais se atraem e, portanto, 
você desenvolve o poder da atração. 

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


 
Todos os tipos de técnicas utilizadas para tecer um sonho têm elementos em 
comum. A técnica a seguir é mais aplicável ao xamã urbano: 
 

1. Faça a jornada ao mundo superior aplicando as instruções encontradas 
no livro Xamã Urbano(2) do Dr. King. 
 

2. Ao chegar ao mundo superior, crie ou vá até um ponto especial desse 
mundo superior. Por exemplo, crie um estúdio de cinema. 
 

3. No estúdio de cinema, em uma tela de grandes dimensões criada por 
você, imagine, faça de conta ou veja a atual situação como um filme, 
exatamente como ela é. Você está assistindo a um filme da situação 
atual. 
 

4. Agora torne-se o diretor, produtor e ator e crie um outro filme. Mas, 
desta vez, crie um filme da forma como você gostaria que a situação 
fosse. Visualize este novo filme (veja com seus olhos, como se estivesse 
lá). Utilize sensações, visão, audição e quantos sentidos puder, para 
criar este segundo filme que é apenas uma versão melhorada da 
situação do primeiro filme. 
 

5. Agora acrescente uma linha de tempo. Veja a situação desejada do 
segundo filme levando os efeitos desejados desde o presente até os dias 
futuros, veja os dias se transformando em semanas, as semanas se 
transformando em meses e os meses se transformando em anos. 

 
Sinta como é ter esta condição desejada nos dias que se seguem, à medida que 
os dias se tornam semanas, as semanas se tornam meses e os meses se tornam 
anos. Veja isso acontecendo na tela do cinema da sua mente. 
 
 
 
 
Nota do Tradutor: (1) 

 
(2) 

Hopi – povo indígena do norte do Arizona 
 

Xamã Urbano - Livro de Serge Kahili King publicado em 
português, no Brasil 

 
 
 
 
 

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

