HUNA KUPUA
por Serge Kahili King
do texto original “Huna_Kupua”
Tradução de Luiz Carlos Jacobucci (Brasil)
Huna é um termo Havaiano que significa “segredo”, mas que também se
refere à sabedoria esotérica da Polinésia. Kupua é outro termo Havaiano
que se refere a um curandeiro especializado que trabalha com os poderes
da mente e com as forças da natureza. Nesse aspecto, é similar à palavra
“Xamã”, originária da tribo dos Tungues da Sibéria.
Os conhecimentos de Huna aqui descritos são originários da tradição Kupua
da família Kahili da ilha de Kauai, através de Serge Kahili King, que foi
adotado como neto por Joseph Kahili e treinado em sua tradição.
Os Sete Princípios
Estes são os princípios básicos de Huna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O mundo é o que você pensa que ele é
Não existem limites
A energia flui para onde a atenção é colocada
O momento do poder é agora
Amar é ser feliz com (alguém ou alguma coisa)
Todo poder vem de dentro
A eficácia é a medida da verdade

Os Três Eus (ou Quatro)
Outro conjunto de princípios usados em Huna estabelece que a experiência
e o comportamento humanos podem ser explicados e alterados pela
interação de três (às vezes quatro) eus, aspectos ou funções:
1.
2.
3.
4.

O
O
O
O

Eu
Eu
Eu
Eu

Superior (Kane, Aumakua) – inspira
Consciente (Lono) – imagina
Subconsciente (Ku) – lembra
Central do Universo (Kanaloa) – deseja

Os Quatro Níveis de Realidade
Um terceiro conjunto de princípios que vem da tradição Kupua divide toda
experiência em quatro níveis ou estruturas de crenças sobre a realidade que
podem ser resumidas assim:
1.
2.
3.
4.

Tudo
Tudo
Tudo
Tudo

é
é
é
é

objetivo (realidade científica)
subjetivo (realidade psíquica)
simbólico (realidade xamânica)
holístico (realidade mística)

O Kupua (Xamã Havaiano) aprende a se movimentar para dentro e para
fora dessas realidades a fim de mudar a experiência com mais eficácia.

