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O olho de Kanaloa é simbólico e real. Ele é o verdadeiro “Portal Estelar” do xamã. 
 

Coloque sua atenção no centro do símbolo onde está a estrela de sete pontas. 
Observe os círculos ou anéis dentro da estrela. 
 

Há três círculos ou anéis internos. A luz da estrela pode ser vista por todos. 
Suavemente, feche seus olhos e, com eles fechados, observe o nível de escuridão. 
Agora, com os olhos ainda fechados, eleve suas sobrancelhas e observe quanto a 
escuridão se torna mais clara. 
 

Isto acontece porque você está pressionando levemente a área no centro das 
sobrancelhas, o olho de Kanaloa. Essa é a verdadeira luz da estrela no olho de 
Kanaloa. 
 

Ao longo dos tempos, esta luz foi chamada de olho solitário, terceiro olho, ponto da 
sabedoria e olho espiritual. 
 

Esta energia irradia como as luzes dos sete princípios ou sete centros que compõem 
o corpo e formam o restante do símbolo como é descrito pelo Dr. King em seu artigo 
“O Olho de Kanaloa”. 
 

A energia ou luzes que formam a estrela de sete pontas irradia a partir dos círculos 
dentro da estrela. 
 

O círculo externo é percebido por muitas pessoas quando executam neste ponto o 
piko-piko(1) com uma luz dourada. O próximo círculo interno é um disco azul opalino 
e o último círculo interno tem a cor branca. 
 

Dentro do círculo dourado você percebe as energias primordiais da criação física; o 
substrato (essência) de forma grosseira; à medida que você faz uma viagem astral e 
penetra no círculo dourado, você experimenta o amanhecer dourado da vida astral e 
entra no jardim da criação – o seu jardim. 
 

O próximo círculo interno percebido por muitos quando levantam as sobrancelhas é o 
disco colorido azul. Este disco se estende telescopicamente formando um túnel no 
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qual, quando é penetrado, a pessoa experimenta um estado mais elevado de 
consciência e uma mente mais equilibrada. 
 

O círculo mais interno é percebido por algumas pessoas apenas como um lampejo 
momentâneo de um pequeno ponto de luz branca. 
 

Algumas vezes este círculo interno é chamado de portal estelar prateado, e este 
círculo ou anel é flutuante, ou tem um movimento de abre-e-fecha. É o verdadeiro 
portal estelar da viagem astral. 
 

Astral significa simplesmente aquelas forças mentais que precipitam e dão forma ao 
universo físico como nas sete pontas da estrela que cria o universo e formam os sete 
princípios de huna. 
 

Enquanto sua mente estiver ativa, o círculo mais interno expandirá e contrairá. Se a 
mente for acalmada com o piko-piko, o círculo se manterá aberto. 
 

Apenas ao ver o olho,  ao reconhecê-lo, é que você será capaz de mover-se através 
dele, com facilidade e com consciência. 
 

Este é um método simples de Viagem Astral. 
 

Faça o piko-piko da base da coluna até o centro da testa. 
 

Isto significa que, ao inspirar, coloque sua atenção na base da coluna e, ao expirar, 
coloque sua atenção no centro da testa, e observe a luz branca prateada. 
 

Se você quiser fazer uma viagem astral, com a atenção colocada no Olho de Kanaloa, 
durante a inspiração, mantenha sua intenção no local para onde você quer viajar e, 
durante a expiração, imagine que sua consciência está se projetando cada vez mais 
em direção ao universo astral. 
 

Apenas se o círculo se mantiver aberto você poderá se movimentar para Esse 
(universo astral) que está distante de você. 
 
 
Nota do tradutor:    (1) piko-piko – técnica ou exercício de respiração feita colocando a 

atenção em um ponto do corpo enquanto inspira e colocando a 
atenção em um segundo ponto do corpo enquanto expira - pode 
ser encontrada em “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 
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