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Ao longo dos últimos seis anos, nosso Círculo de Cura em Kauai tem feito mudanças 
profundas nas vidas de um incontável número de pessoas. Semanalmente, temos 
focalizado nossas energias em pessoas, lugares e coisas ao redor do mundo com 
resultados favoráveis e mensuráveis. 
 
Um desses resultados misteriosos foi presenciado em 26/Março/2002. 
 
Naquela manhã, fui ao Museu de Arte Havaiano, onde são realizadas as reuniões, 
para verificar algumas coisas. Quando destravei a porta, tive muita dificuldade para 
tirar a chave da fechadura. Após cinco minutos puxando, torcendo, balançando e até 
conversando com a chave (na verdade, implorando a ela) ela finalmente saiu. Então, 
realizei minhas tarefas. Quando sai e tranquei a porta, ela novamente resistiu para 
sair da fechadura. Após mais alguns minutos repetindo o procedimento acima com 
certo grau de frustração, ela acabou saindo. “Bastante embaraçoso”, pensei. “Ontem 
ela funcionou perfeitamente”. 
 
Mais tarde, naquele dia, tentei novamente, achando que, se a deixasse em paz, ela 
poderia decidir cooperar. Errado! Ela continuou sendo duas vezes mais teimosa. 
 
Naquela noite aconteceria o Círculo de Cura. Cheguei mais cedo para organizar e 
arrumar a sala para a reunião e descobri que a chave estava mais emperrada do que 
nunca. Desta vez, abençoei a chave, implorei e depois lutei com ela por quase dez 
minutos antes que ela cedesse e saísse da fechadura. 
 
Bem, em cada Círculo de Cura, colocamos os nomes de pessoas, lugares e coisas em 
uma cesta no centro do círculo. Deslizamentos de terra, secas, tempestades, 
automóveis e quase tudo que se possa imaginar já foi colocado dentro da cesta, um 
após o outro. E porque não uma chave? Afinal, tudo está vivo, tem consciência e 
reage ativamente, assim peguei a chave e coloquei na cesta. Abri o círculo com uma 
meditação de cura para os participantes e para o “pessoal da cesta” e pedi a todos 
que abençoassem a chave no final. Então, fiz a chave passar pelo círculo de forma 
que todos também pudessem dar, individualmente, suas energias de harmonização 
para ela. 
 
Ensinamos que a eficácia é a medida da verdade e havia chegado o momento! Peguei 
a chave e fui até a porta. Colocando-a no buraco da fechadura, travei e destravei a 
porta. E chegou o momento da “verdade” Voilá! Ela saiu da fechadura sem qualquer 
esforço. Abismado, tentei novamente. Perfeito. E novamente. Perfeito. Num misto de 
descrença e alegria, os participantes do círculo aplaudiram e o círculo todo se 
empolgou com a eficiência do nosso trabalho. 
 
Tudo é energia. Sua energia é a mesma energia como em tudo no universo, embora 
em diferentes padrões. Afinal, esta energia pode influenciar e influencia os padrões 
de outras pessoas, lugares e coisas. Essa é a chave. 

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

