TRABALHANDO COM OS ELEMENTOS
por Serge Kahili King
do texto original "Working with the Elements”
Tradução de Luiz Carlos Jacobucci (Brasil)
Há 7 elementos com os quais se trabalhar no Xamanismo Havaiano. O trabalho pode ser
feito telepaticamente, simbolicamente ou, com mais eficácia, com o processo conhecido
como "caminhar e conduzir" ou "assumir o padrão e guiar". A sintonia com os elementos
pode ser usada para intensificar o poder pessoal ou o poder pessoal pode ser usado para
direcionar e influenciar os elementos.
Seguem os elementos com seus nomes Havaianos, os símbolos para imaginar no umbigo
(piko) para evocá-los, mudanças imaginadas para aumentar ou diminuir seus efeitos
simbólicos ou reais e as áreas que podem ser atendidas com a cura elemental.
FOGO / AHI
Símbolo: chama, sol, estrela, relâmpago ou arco-íris no piko
Mudanças: chama para brasa, brasa para chama
Áreas de aplicação: fogo, calor, frio, escuridão, luz, emoções, inchaço, infecções
ÁGUA / WAI
Símbolo: queda d´água, fonte, córrego ou nuvem no piko
Mudanças: gelo para líquido, líquido para gelo (alternativo: céu nebuloso para céu limpo,
seco para molhado)
Áreas de aplicação: chuva, inundações, marés, seca, nuvens, suprimento de água,
tensão, fadiga, ansiedade, agitação
VENTO / MAKANI
Símbolo: vórtice de vento no piko
Mudanças: ventos fortes para brisa suave, brisa suave para ventos fortes
Áreas de aplicação: furacões, tornados, ventos, calmaria, altos, baixos, ar, tensão,
confusão
PEDRA / POHAKU
Símbolo: cristal, agrupamento cristalino, mineral ou montanha no piko
Mudanças: granito para areia, areia para granito
Áreas de aplicação: terremotos, deslocamentos de terra, vulcões, erosão, solo, tensão,
ansiedade, dúvida
PLANTA / LA´AU
Símbolo: árvore, flor ou erva no piko
Mudanças: semente para árvore, árvore para semente
Áreas de aplicação: cura, frutificação, crescimento, amor
ANIMAL / HOLOHOLONA
Símbolo: um animal da sua escolha no piko
Mudanças: da corrida ao repouso, do repouso à corrida
Áreas de aplicação: resistência, energia, convicção, confiança
SER HUMANO / KANAKA
Símbolo: uma figura espiritual ou um herói no piko
Mudanças: calma para alegria, alegria para calma

Áreas de aplicação: sucesso, prosperidade, habilidade, espiritualidade

