
THE ALOHA SPIRIT

by Serge Kahili King

translated by Katia Xeni Nicolaou

Το Aloha Spirit είναι µια πολύ γνωστή αναφορά στη στάση της φιλικής αποδοχής για την οποία τα
Χαβανέζικα νησιά είναι τόσο διάσηµα. Ωστόσο, αναφέρεται επίσης σε ένα ισχυρό µέσο για την
επίλυση οποιουδήποτε προβλήµατος, την επίτευξη οποιουδήποτε στόχου, και για να επιτευχθεί
οποιαδήποτε κατάσταση του µυαλού ή του σώµατος που επιθυµείτε.

Στην γλώσσα της Χαβάης, aloha σηµαίνει πολύ περισσότερα από απλά "γεια" ή "αντίο" ή "αγάπη".
Το βαθύτερο νόηµα της λέξης aloha είναι "η χαρούµενη (OHA) κατανοµή (ALO) της ενέργειας της
ζωής (ha) στο παρόν (ALO)."

Καθώς µοιράζεστε αυτή την ενέργεια εναρµονίζεστε µε την Παγκόσµια Δύναµη που οι κάτοικοι
της Χαβάης αποκαλούν “mana”. Και η στοργική χρήση αυτής της απίστευτης δύναµης είναι το
µυστικό για την επίτευξη της πραγµατικής υγείας, ευτυχίας, ευηµερίας και επιτυχίας.

Ο τρόπος για να συντονιστείτε µε αυτή τη δύναµη και να τη βάλετε να δουλέψει για σας είναι τόσο
απλός που να µπείτε στον πειρασµό να µην τον λάβετε υπόψη ως πάρα πολύ εύκολο για να είναι
αληθινός. Παρακαλώ µην αφήνετε τον εαυτό σας να ξεγελαστεί από τα φαινόµενα. Πάρτε το χρόνο
να το δοκιµάσετε.

Αυτή είναι η πιο ισχυρή τεχνική στον κόσµο, και παρόλο που είναι εξαιρετικά απλή µπορεί να µην
αποδειχθεί εύκολη, γιατί θα πρέπει να θυµηθείτε να την κάνετε και πρέπει να την κάνετε πολύ.
Είναι ένα µυστικό που έχει δοθεί στην ανθρωπότητα ξανά και ξανά, και ξαναπαρουσιάζεται για µία
ακόµη φορά σε µια άλλη µορφή.

Το µυστικό είναι το εξής: ευλογείτε όλους και όλα όσα αντιπροσωπεύουν ό, τι θέλετε! Αυτό είναι
όλο. Οτιδήποτε τόσο απλό, ωστόσο, δεν χρειάζεται κάποια εξήγηση. Το να ευλογήσετε κάτι
σηµαίνει να δώσετε την αναγνώριση ή την έµφαση σε µια θετική ποιότητα, ένα χαρακτηριστικό ή
µία κατάσταση, µε την πρόθεση ότι αυτό που αναγνωρίζετε ή τονίζεται θα αυξηθεί, θα παραµείνει
ή θα πραγµατοποιηθεί.

Η ευλογία είναι αποτελεσµατική στην αλλαγή της ζωής σας ή στο να πάρετε ότι θέλετε για τρεις
λόγους: Πρώτα απ 'όλα, η θετική εστίαση του µυαλού σας διεγείρει τη θετική, δηµιουργική δύναµη
της Δύναµης του Σύµπαντος. Δεύτερον, κινεί τη δική σας ενέργεια προς τα έξω, επιτρέποντας
περισσότερη από τη Δύναµη να περάσει από µέσα σας. Τρίτον, όταν ευλογείτε για το καλό των
άλλων, αντί απευθείας για τον εαυτό σας, έχετε την τάση να παρακάµπτετε τυχόν υποσυνείδητους



φόβους για το τι θέλετε για τον εαυτό σας, και η ίδια η εστίαση στην ευλογία δρα αυξάνοντας το
ίδιο καλό στη ζωή σας. Αυτό που είναι τόσο όµορφο όσο αφορά αυτή τη διαδικασία είναι ότι η
ευλογία που κάνετε για τους άλλους βοηθά τόσο αυτούς όσο και εσάς.

Η ευλογία µπορεί να γίνει µε εικόνες ή µε την αφή, αλλά ο πιο συνηθισµένος και εύκολος τρόπος
για να γίνει αυτό είναι µε τις λέξεις. Τα κύρια είδη λεκτικής ευλογίας είναι:

Θαυµασµός - είναι η φιλοφρόνηση ή ο έπαινος που δίνουµε για κάτι καλό που παρατηρούµε. Π.χ.,
"Τι όµορφο ηλιοβασίλεµα! Μου αρέσει αυτό το λουλούδι! Είσαι ένα θαυµάσιο άτοµο!"

Επιβεβαίωση - Αυτή είναι µια ειδική δήλωση της ευλογίας για την αύξηση ή την αντοχή. Π.χ.,
"ευλογώ την οµορφιά αυτού του δέντρου? Ευλογηµένη να είναι η υγεία του σώµατός σας."

Εκτίµηση - Αυτή είναι µια έκφραση της ευγνωµοσύνης για ότι κάτι καλό υπάρχει ή έχει συµβεί.
Π.χ., "Σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας. Ευχαριστώ τη βροχή για τη θρέψη της γης."

Αναµονή - Αυτή είναι ευλογία για το µέλλον. Π.χ., «πρόκειται να έχουµε ένα υπέροχο πικ-νικ.
Ευλογώ το αυξηµένο εισόδηµά σου. Σε ευχαριστώ για τέλειο ταίρι µου. Σας εύχοµαι ένα
ευτυχισµένο ταξίδι. Μακάρι ο άνεµος να φυσάει πάντα όπως σε βολεύει."

Για να κερδίσει κανείς το µεγαλύτερο όφελος από µία ευλογία, θα πρέπει να παραιτηθεί ή να
µειώσει σηµαντικά το µοναδικό πράγµα που το µπλοκάρει: κατάρες. Αυτό δεν σηµαίνει να βρίζει
κάποιος ή να λέει «κακές» λέξεις. Αναφέρεται στο αντίθετο της ευλογίας, δηλαδή επίκριση αντί για
θαυµασµό. Αµφιβολία αντί για επιβεβαίωσης. Κατηγορία αντί για εκτίµηση. Και ανησυχία αντί της
αναµονής µε εµπιστοσύνη. Κάθε φορά που οποιοδήποτε από αυτά γίνεται τείνει να ακυρώνει
µερικά από τα αποτελέσµατα της ευλογίας. Έτσι, όσο περισσότερο καταριόµαστε τόσο πιο
δύσκολο θα είναι και τόσο περισσότερος χρόνος θα χρειαστεί για να πάρει το καλό από µια
ευλογία. Από την άλλη πλευρά, όσο περισσότερο ευλογείτε τόσο λιγότερο κακό θα κάνει
οποιαδήποτε κατάρα.

Εδώ, λοιπόν, είναι µερικές ιδέες για να ευλογήσετε διάφορες ανάγκες και επιθυµίες που έχετε.
Εφαρµόστε τις όσο συχνά θέλετε, όσο θέλετε.

Υγεία – Ευλογήστε τους υγιείς ανθρώπους, τα ζώα, ακόµα και τα φυτά. Τα πάντα που είναι
καλοφτιαγµένο και καλά κατασκευασµένο. Και όλα αυτά που εκφράζουν άφθονη ενέργεια.



Ευτυχία - ευλογείστε όλα όσα είναι καλά, ή το καλό που βρίσκεται σε όλους τους ανθρώπους και
όλα τα πράγµατα. Όλα τα σηµάδια της ευτυχίας που βλέπετε, ακούτε ή αισθάνεστε σε ανθρώπους
ή ζώα και όλες τις δυνατότητες για την ευτυχία που παρατηρείτε γύρω σας.

Ευηµερία - Ευλογήστε όλα τα σηµάδια της ευηµερίας στο περιβάλλον σας, συµπεριλαµβανοµένων
και όλων όσων σας βοήθησαν να κάνετε τα χρήµατα. Όλα τα χρήµατα που έχετε σε οποιαδήποτε
µορφή και όλα τα χρήµατα που κυκλοφορούν στον κόσµο.

Επιτυχία - Ευλογήστε όλα τα σηµάδια της επιτυχίας και ολοκλήρωσης (όπως κτίρια, γέφυρες και
αθλητικές εκδηλώσεις). Όλες  οι αφίξεις σε προορισµούς (πλοία, αεροπλάνα, τρένα, αυτοκίνητα
και ανθρώπους), όλα τα σηµάδια της κίνησης προς τα εµπρός ή της επιµονής και όλα τα σηµάδια
απόλαυσης ή διασκέδασης.

Εµπιστοσύνη - Ευλογήστε όλα τα σηµάδια της εµπιστοσύνης στους ανθρώπους και τα ζώα, όλα τα
σηµάδια της δύναµης σε ανθρώπους, ζώα και αντικείµενα (συµπεριλαµβανοµένου του χάλυβα και
του σκυροδέµατος), όλα τα σηµάδια της σταθερότητας (όπως βουνά και ψηλά δέντρα) και όλα τα
σηµάδια της σκόπιµης ενέργειας (συµπεριλαµβανοµένων των µεγάλων µηχανηµάτων και
ηλεκτροφόρων καλωδίων).

Η αγάπη και η φιλία - Ευλογήστε όλα τα σηµάδια της φροντίδας και της στοργής, της συµπόνιας
και της υποστήριξης, όλες οι αρµονικές σχέσεις στη φύση και την αρχιτεκτονική, κάθε τι που
συνδέεται ή συσχετίζεται µε κάτι άλλο, όλα τα σηµάδια της συνεργασίας, όπως σε παιχνίδια ή στη
δουλειά και όλα τα σηµάδια του γέλιου και της διασκέδασης.

Εσωτερική Ειρήνη - Ευλογήστε όλα τα σηµάδια της ησυχίας, της ηρεµίας, της γαλήνης και της
ηρεµίας (όπως το ήσυχο νερό ή τον ήρεµο αέρα). Όλες τις µακρινές θέες (ορίζοντες, αστέρια, το
φεγγάρι), όλα τα σηµάδια της οµορφιάς της όρασης, του ήχου ή του αγγίγµατος, καθαρά χρώµατα
και σχήµατα. Τα στοιχεία των φυσικών ή τεχνητών αντικείµενων. Πνευµατική Ανάπτυξη -
Ευλογήστε όλα τα σηµάδια της ανάπτυξης, της εξέλιξης και της αλλαγής στη φύση. Οι µεταβάσεις
από την αυγή µέχρι το σούρουπο, η κίνηση του ήλιου, της σελήνης, των πλανητών και των
άστρων, η πτήση των πουλιών στον ουρανό και η κίνηση του ανέµου και της θάλασσας.

Οι προηγούµενες ιδέες είναι για καθοδήγηση, εάν δεν είστε συνηθισµένοι στην ευλογία, αλλά δεν
πρέπει να περιορίζεστε από αυτές. Να θυµάστε ότι κάθε ποιότητα, χαρακτηριστικό ή κατάσταση
µπορεί να ευλογηθεί (π.χ., µπορείτε να ευλογείτε λεπτούς στύλους και λεπτά ζώα για να
ενθαρρύνετε την απώλεια βάρους), αν υπήρχε, υπάρχει, ή µέχρι στιγµής υπάρχει στη φαντασία σας
και µόνο.



Προσωπικά έχω χρησιµοποιήσει τη δύναµη της ευλογίας για να θεραπεύσω το σώµα µου, να
αυξήσω το εισόδηµά µου, να αναπτύξω πολλές δεξιότητες, να δηµιουργήσω µια βαθιά σχέση
αγάπης µε τη γυναίκα και τα παιδιά µου, και να δηµιουργήσω ένα παγκόσµιο δίκτυο ειρηνοποιών
που εργάζονται µε το πνεύµα aloha. Είναι επειδή έχει δουλέψει τόσο καλά για µένα που θέλω να το
µοιραστώ µαζί σας. Παρακαλώ µοιραστείτε το µε πολλούς άλλους, όπως µπορείτε.

Πώς να Ενισχύσετε τη Δύναµή που έχετε να Ευλογείτε

Υπάρχει µια τεχνική που ασκείται στη Χαβάη η οποία ενισχύει τη δύναµή σας για να ευλογείτε µε
την αύξηση της προσωπικής σας ενέργειας. Είναι ένας απλός τρόπος αναπνοής που
χρησιµοποιείται επίσης για τη γείωση, το κεντράρισµα, το διαλογισµό και την επούλωση. Δεν
απαιτεί ιδιαίτερη θέση ή στάση του σώµατος, και µπορεί να γίνει, ενώ κινείστε ή είστε ακίνητος,
αν είστε απασχοληµένος ή αναπαύεστε, µε τα µάτια ανοιχτά ή κλειστά. Στην Χαβάη η τεχνική
αυτή ονοµάζεται pikopiko γιατί PIKO σηµαίνει το στέµµα του κεφαλιού αλλά και τον οµφαλό.

Η Τεχνική

1. Αντιληφθείτε τη φυσική αναπνοή σας (µπορεί να αλλάξει από µόνη της µόνο και µόνο επειδή
την αντιληφθήκατε σας, αλλά αυτό είναι εντάξει).

2. Εντοπίστε το στέµµα από το κεφάλι σας και τον οµφαλό σας µε την αντίληψη ή / και την αφή.

3. Τώρα, καθώς εισπνέετε επικεντρώστε την προσοχή σας στην κορυφή του κεφαλιού σας και
καθώς εκπνέετε επικεντρώστε την προσοχή σας στον οµφαλό σας. Κρατήστε την αναπνοή σας µε
αυτόν τον τρόπο για όσο χρονικό διάστηµα θέλετε.

4. Όταν αισθάνεστε χαλαροί, επικεντρωµένοι, και / ή ενεργοποιηµένοι, αρχίστε να φαντάζεστε ότι
περιβάλλεστε από ένα αόρατο σύννεφο φωτός ή ένα ηλεκτροµαγνητικό πεδίο, και ότι η αναπνοή
σας αυξάνει την ενέργεια αυτού του σύννεφου ή του πεδίου.

5. Καθώς ευλογείτε, φανταστείτε ότι το αντικείµενο της ευλογίας σας περιβάλλεται µε λίγη από
την ίδια ενέργεια που σας περιβάλλει.

ΤΟ ALOHA ΔΟΥΛΕΥΕΙ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Το Aloha Project της Aloha International παρέχει φυλλάδια όπως αυτό σε άτοµα, οµάδες,
οργανισµούς και ιδρύµατα σε όλο τον κόσµο µέσα από τις γενναιόδωρες συνεισφορές των
δωρητών που πιστεύουν ότι ο κόσµος µπορεί να γίνει ένα καλύτερο µέρος µε το να παρέχουν
πληροφορίες που βοηθούν τους ανθρώπους να βοηθήσουν τον εαυτό τους.




