
 

Oko Kanaloa  
Serge Kahili King 

Nazwa 
W mitologii Starych Hawajów Kanaloa był Bogiem Oceanu, Bogiem 

uzdrowicielem i bliskim towarzyszem Kane'a, Boga stworzenia. Podróżowali 

razem, dzielili się świętym napojem „Awa” i wykorzystywali swoje kije, aby 

uderzając w ziemię powodować wybuch źródeł świeżej wody. Rzadkie posągi 

Kanaloa przedstawiają go z okrągłymi oczami, co odróżnia go od przedstawiania 

innych bogów. Zgodnie z tradycją Kauai, gdybyś mógł spojrzeć w oko Kanaloa, 

zobaczyłbyś powyższy wzór. W języku hawajskim „Kanaloa” jest również 

używane jako słowo, które oznacza „muszlę morską; wczesny etap rozwoju 

pewnej ryby; alternatywną nazwę wyspy Kaho'olawe; i bezpieczny, mocny, 

nieruchomy, ustalony, niezdobyty”. Podstawowe tłumaczenie słowa, Ka-na-Loa, 

oznacza „wielki spokój lub wielki bezruch”. Słowo to ma również konotację 

całkowitej pewności siebie. W ezoterycznej tradycji Huna Kupua Kanaloa 

reprezentuje podstawową jaźń lub centrum wszechświata w nas samych. 

Wzór 

Jako całość wzór ten reprezentuje Sieć AKA lub Sieć Życia, symboliczne 

połączenie  wszystkich rzeczy ze sobą. W tym aspekcie gwiazda w centrum jest 

Pająkiem/Szamanem lub osobą, która jest świadoma tego, że jest tkaczem 

własnego życia, Tkaczem Snów. 

W innym aspekcie osiem linii reprezentuje „mane” lub moc duchową, ponieważ 

inne znaczeniem „mane” to „ rozgałęziające się linie”, a liczba osiem w tradycji 

hawajskiej jest symbolem wielkiej mocy. Cztery koła reprezentują „aloha” lub 



miłość, ponieważ „lei” lub wieniec, symbol miłości, jest okrągły i jest używany 

symbolicznie w języku hawajskim, jako okrąg ( jak w „Hanalei - okrągła zatoka”) i 

ponieważ słowo „ha” jest częścią słowa „aloha”, a także oznacza „życie” i numer 

cztery. Razem koła i linie reprezentują harmonię Miłości i Mocy jako ideał do 

rozwoju. 

Wzór gwiazdy składa się z kropki w centrum reprezentującej Aumakua lub 

Wyższe ja; koło reprezentuje Lono lub Jaźń mentalną; siedem ramion gwiazdy 

reprezentuje siedem zasad Huny;  pierścień wokół gwiazdy reprezentuje KU, 

Fizyczne lub Podświadomie Ja. Jeden punkt gwiazdy jest zawsze na dole, jest 

połaczony z prostą linią sieci i reprezentuje połączenie wewnętrznego z 

zewnętrznym. 

Energia 

 Symbol Oko Kanaloa generuje subtelną energię, zwaną w języku hawajskim „ki”. 

Energię tę można wykorzystać do leczenia, do stymulowania zdolności fizycznych 

i umysłowych oraz do wielu innych celów. Większość ludzi odczuwa energię jako 

mrowienie, prąd, nacisk lub chłód, trzymając rękę, palce, policzek lub czoło w 

pobliżu symbolu. Sam symbol pomoże zharmonizować energię fizyczną, 

emocjonalną i psychiczną pomieszczenia lub innej lokalizacji. Można uzyskać 

dostęp do energii bardziej bezpośrednio poprzez medytacyjne wpatrywanie się 

lub trzymanie symbolu w pobliżu czegoś, co wymaga zharmonizowania. Symbol 

może również wzmacniać i zharmonizować inne źródła energii, umieszczając go 

za lub przed źródłem. 
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