Zmiany - Serge Kahili King
I huli i ke ola, e huli i ke ola
Żeby zmienić swoje życie, zmień swoje życie.
(Hawajskie przysłowie stworzone przeze mnie)
Kreacja, jakkolwiek, kiedykolwiek lub jeżeli wogóle się zaczęła, była i jest procesem zmiany. W mitologii,
możemy mówić o Pierwszej Fali stworzonej przez łączenie się w pare lub połączenie Wäkea (Chaosu) z
Papa(Porządkiem). Ta pierwsza fala dała początek wszystkim innym, a cała Kreacja jest utworzona z fal
(przynajmniej według tej historii).
Niezależnie od tego czy w to wierzysz, to co wiemy to to, że wszystko czego jesteśmy świadomi podlega
ciągłemu procesowi zmiany, czy nazwiemy to falami, wibracjami, częstotliwościami, czy czymkolwiek
innym. Jeżeli cos istnieje, to się porusza. Woda, kamień, ogień, wiatr, rośliny, zwierzęta, ludzie... wszyscy
żyjemy w stanie zmian. Wszystko co nazywamy stabilnym czy solidnym lub nawet martwym, ciągle się
porusza i dlatego się zmienia.
W celu zmiany po to żeby wytworzyć jakiekolwiek doświadczenie, musi być odrobina obu tych
właściwości - chaosu i porządku. Wyniki tego w ruchu i w obrębie pewnego wzoru zwykle nazywamy
falami, wibracjami lub częstotliwościami. Innymi słowy musi zaistnieć ruch i opór tego ruchu żeby
stworzyć wzór.
Dość łatwo zobaczyć tą działalność w fizycznym świecie, zwłaszcza na poziomie elektronów, atomów i
molekuł. Jest ona również widoczna w przyrodzie - zmiany w strukturze ziemii, przemijanie pór roku i
dni, cykl narodzin, wzrost i śmierć roślin, zwierząt i ludzi. Jest widoczna tak samo w fizycznych
zmianach ludziego ciała. Kiedy ruch jest zbyt duży, woda robi się zbyt gorąca by pozostać cieczą lub kiedy
ludzkie serce bije zbyt szybko by utrzymać życie, musi nastąpić zmiana stanu - woda staje się parą wodną
a człowiek zaczyna umierać. Kiedy ruch jest zbyt mały, gdy woda lub człowiek staje się zbyt zimny,
również musi nastąpić zmiana - woda staje się lodem a człowiek zaczyna umierać.
Przejściowo, wszystko ma zakres ruchu lub zmiany w której może podtrzymywać swoją zdolność do życia
jako istota lub organizm.
To pojęcie jest dość ważne, chociaż na początku nie tak oczywiste w myśleniu i zachowaniu istot
ludzkich. Żeby istnieć jako istota ludzka musimy stale wzrastać emocjonalnie, umysłowo i duchowo do
pewnego stopnia. Żeby dobrze się rozwijać jako ludzie (co nie jest tym samym co jedynie istnienie)
musimy wzrastać i musimy jak najlepiej wykorzystać nasz potencjał. Kiedy już przerośniemy możliwości
dostępne w aktualnym stylu życia, i jeżeli silny rozwój jest naszym zamiarem, musimy zmienić ten styl
życia. Nasz czas przyjdzie gdy przerośneimy nasze indywidualne możliwości w ziemskim życiu i wtedy
każdy z nas przekształci się w coś innego. Zanim to się stanie, ciągle mamy wybór między pustą
egzytencją a ciągłym rozwojem.
Kiedy przerosłem możliwości mojego stylu życia po ukończeniu liceum i potykaniu sie na pierwszym roku
na uczelni wyższej, wstapiłem do korpusu amerykańskiej piechoty morskiej i miał wtedy miejsce
całkowicie nowy etap wzrostu. Kiedy przerosłem i ten styl życia, rzuciłem marynarkę, wróciłem do szkoły,
wziąłem ślub, zmieniałem szkoły i kierunki i miał miejsce kolejny nowy etap wzrostu. Następny etap
wzrostu zabrał mnie i moją rodzinę na siedem lat to Afryki. Kiedy ten etap przebrzmial,
przeprowadziliśmy się do Stanów i zacząłem uczyć Huny w Południowej Kalifornii przez 16 lat wzrostu.
Kiedy pragnienie kwitnięcia znowu przyszło przeprowadziliśmy się na Kauai i doswiadczylem
wspanialego wzrostu przez całe 19 lat.
Teraz, jakkolwiek, pragnienie przychodzi znowu. Zrobiłem wszystko co mogłem tu na Kauai i żeby dalej
się kwitnąć i rozwinąć siebie i swoją pracę, czas na kolejną przeprowadzkę. Wewnętrzną atrakcją jest

królestwo Pele na Big Island, więc tam właśnie pojedziemy. Ciągle kocham Kauai, wyspę i ludzi i często
będę wracał by nauczać i dla samej przyjemności, ale to Hawaje bedą miejscem gdzie stworzymy nasz
nowy dom i "bazę operacyjną".
Kiedy się przeprowadzimy? Co się zdarzy? Gdzie będziemy żyli? Jak nam to wyjdzie? Nie mam pojęcia.
Kiedy nie znasz odpowiedzi na takie pytania, a wciąż jesteś zdeterminowany to zrobienia tego czego
chcesz - to jest właśnie przygoda.
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