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po tym ¿yciu ponownie otrzymamy sposobnoœæ zjednoczenia siebie
w ludzkim ciele.

Wed³ug kahunów, istnieje cykl sk³adaj¹cy siê z ¿ycia, œmierci i re-
inkarnacji, który chc¹ „prze³amaæ”, aby uwolniæ siê od niepotrzebnej
iluzji zwi¹zanej z cierpi¹cym ego. Centrum ich m¹droœci i g³ówny cel
wiedzy uzdrowicielskiej skierowany jest w pierwszej kolejnoœci nie na
leczenie symptomów niedomagañ fizycznych, lecz na to, aby cz³owiek
odkry³ pierwotn¹ jednoœæ swojej duszy ze Stwórc¹, œwiadomie do-
œwiadczy³ jej w tym ¿yciu i w ten sposób wydosta³ siê z krêgu kolej-
nych reinkarnacji. £adowanie siê mana, wzmacnianie energii ¿yciowej,
miêdzy innymi s³u¿y w³aœnie temu celowi.

Przyjrzyjmy siê najpierw bli¿ej ku, lono i kane, trzem czêœciom
naszej osobowoœci. Poznajmy ich g³ówne funkcje i dzia³anie jako „sa-
modzielnych istot”. Wszystkie trzy zale¿ne s¹ od siebie. Objaœniaj¹c je,
bêdê posuwa³a siê z do³u do góry.

Ku – „ni¿sze Ja”
G³ówna funkcja ku na poziomie uczuciowym jest unikanie bólu, by po-
czuæ radoœæ i chêæ do ¿ycia.

G³ówn¹ funkcj¹ ku na poziomie fizycznym jest sterowanie odde-
chem, biciem serca, ciœnieniem krwi, krwiobiegiem, ca³ym przewodem
pokarmowym, odtruwaniem organizmu i odnowa komórek.

G³ówna funkcja ku w po³¹czeniu z kane jest przekazanie lono in-
formacji pochodz¹cych od kane. Wiadomoœci te dotycz¹ mo¿liwoœci po-
stêpowania w celu œwiadomego rozwoju cz³owieka.

G³ówn¹ funkcj¹ ku na trzech poziomach Ja jest wytwarzanie
many, si³y ¿yciowej i mocy, której potrzebuj¹ wszystkie trzy „Ja” przez
ca³e ¿ycie.
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Ka¿de Ja posiada swoje „g³ówne narzêdzie”, za pomoc¹ którego
pracuje. Narzêdziami ku jest postrzeganie i gromadzenie wra¿eñ, które
zosta³y odebrane dziêki piêciu organom zmys³ów. Mo¿na to równie¿
nazwaæ intuicj¹.

Ku gromadzi tak¿e oceny, osady, wzorce myœlowe, struktury
uczuciowe, zasady zachowania, które ustala lono.

Ku nie odró¿nia, sk¹d pochodz¹ wzorce myœlowe, wspomnienia,
emocje lub ból. Najsilniejsze wra¿enia zapisuje jako „szczególnie wa¿-
ne”, nie zwa¿aj¹c na to, czy jest to coœ duchowego, czy te¿ nie.

To w pewnym sensie stanowi pu³apkê, a jednoczeœnie jest wyj-
œciem z dylematu.

W mojej praktyce czêsto zauwa¿am, g³ównie u mê¿czyzn, ¿e poli-
tyka nie tylko ich z³oœci, lecz czasem nawet napawa strachem. Na przy-
k³ad w czasie wojny w Kuwejcie przychodzili do mnie ludzie cierpi¹cy
na bezsennoœæ.

Je¿eli siê boimy, wtedy ku gromadzi uczucie strachu jako szcze-
gólnie wa¿ne; nie posiada bowiem zdolnoœci rozpoznawania i ocenia
pierwszeñstwo jedynie na podstawie intensywnoœci uczucia.

Nawet jeœli jutro w polityce œwiatowej wydarzy siê coœ zupe³nie
innego, ku i tak ci¹gle bêdzie walczyæ ze wspomnieniem, ¿e w zwi¹zku
z wojna w Kuwejcie przez uczucie strachu zosta³a mu zabrana mana.
I nie s¹dŸ, ¿e o wielu sprawach zapomnia³eœ, bo wra¿enia sensoryczne
w magazynie ku zosta³y zachowane. Oto pu³apka, w któr¹ wpad³eœ.
Mo¿esz z niej wyjœæ, musisz jednak uwolniæ ku od dawnych, nieaktual-
nych ju¿ wzorców myœlowych za poœrednictwem æwiczeñ oczyszczaj¹-
cych i harmonizuj¹cych esencji (piszê o tym w rozdziale siódmym).

Ku jest sterowane (czêsto nieœwiadomie) przede wszystkim przez
lono. „Œrednie Ja”, nasza dzienna œwiadomoœæ i nasz rozum, ca³y czas
przekazuje polecenia „ni¿szemu Ja” – „programuje” je. Nie zwa¿a przy
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tym prawie wcale na „feedback” na odpowiedŸ, i nie troszczy siê o œwia-
domy dialog z „ni¿szym Ja”.

Ku jest najni¿szym poziomem spoœród trzech Ja. Nie oznacza to
jednak, ¿e jest „niskie”. Kahuni nazywaj¹ je „ma³ym bogiem, który
wci¹¿ siê rozwija”.

Ku jest mi³e, sumienne, skrupulatne, niezawodne, zawsze chêtne,
gorliwe i otwarte na w³asny rozwój, za który odpowiedzialne jest lono.
Dlatego te¿ ku chce byæ chwalone przez lono i dziêki pochwa³om siê
rozwija. Mo¿na je porównaæ do ma³ego dziecka, które cieszy siê z uzna-
nia i pochwa³ rodziców. Poza tym ku, jako ma³e dziecko, lubi siê ba-
wiæ! Ku i lono s¹ nieroz³¹cznie ze sob¹ zwi¹zane, tak d³ugo jak ¿yjemy.
Ku zawsze zdane jest na œwiadome uznanie ze strony lono.

Przez te wszystkie zale¿noœci i powi¹zania miêdzy poszczególny-
mi Ja niedopuszczalne s¹ ur¹gania i przekleñstwa. Tego typu wybuchy
uczuæ stanowi¹ pewien rodzaj silnej energii, w obliczu której ku siê
wycofuje. Mo¿na powiedzieæ, ¿e „ siê wstydzi”. Na skutek tego za-
blokowany zostaje nasz ca³oœciowy rozwój duchowy, poniewa¿ jedno
z trzech „Ja” przestaje dzia³aæ.

Ku posiada wiêc woln¹ wolê – mo¿e siê wycofaæ. Ja jako lono,
jako dzienna œwiadomoœæ, muszê wiêc nauczyæ siê utrzymywania do-
brych stosunków z moim ku, rozumieæ je i pokochaæ, aby nim kierowaæ
i naprowadziæ na drogê rozwoju.

Jak ju¿ wczeœniej wspomnia³am, ku wytwarza manê, si³ê ¿ycio-
w¹. Dzieli siê ni¹ z lono, które przekszta³ca tê energiê w swoj¹ wolê
i zdolnoœæ do decydowania. Tê przetworzon¹ manê kahuni nazywaj¹
man¹-man¹.

W czasie modlitwy, w po³¹czeniu z Wy¿szym Ja za poœrednic-
twem medytacji, ku na polecenie lono przesy³a manê do kane. Kane
u¿ywa tej si³y do urzeczywistnienia siê modlitwy, idea³u lub celu.
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Na skutek tego przeobra¿enia, dokonanego przez kane, powstaje
mana-loa. Przekaz many od ku do kane odbywa siê poprzez sznur aka
(piszê o tym póŸniej, gdy poznasz ju¿ kane).

Obraz nas samych znajduje siê w ku. Ku rozwija przyzwyczajenia
i rytua³y. Zawarte s¹ w nim wszystkie emocje, prze¿yte doœwiadczenia,
bolesne zakazy, poczucia winy, jak równie¿ powody wszystkich chorób.
Dlatego te¿ odpowiedzialne jest za twój psychiczny i fizyczny dobrobyt.

Je¿eli jesteœ wstrz¹sany cholerycznymi napadami, p³aczesz z po-
wodu gniewu lub spontanicznie wzburzasz siê na myœl o rozczarowa-
niu, reaguj¹c na nie uczuciowo (nie mam tutaj na myœli takich zrz¹dzeñ
losu jak czyjaœ œmieræ lub wypadek!), wtedy lono ma za zadanie pole-
ciæ ku, aby nie zatraca³o siê w tych poch³aniaj¹cych energiê uczuciach.
W takiej sytuacji musi przeprowadziæ z ku wspomniane powy¿ej æwi-
czenia oczyszczaj¹ce i wzmacniaj¹ce. Powinno równie¿ wyjaœniæ „ni¿-
szemu Ja”, ¿e litoœæ wobec samego siebie i trwanie w niej (w nie-
których przypadkach przez cale ¿ycie) jest pewna forma samosabota¿u,
która niweczy wzrost i radoœæ ¿ycia.

Wiesz z pewnoœci¹, co szkodzi twojemu dobremu samopoczuciu,
nie potrafisz jednak pozbyæ siê tych przekonañ lub te¿ dokonujesz tego
z trudnoœci¹. Takie wzorce prowadz¹ czêsto do chorób i bardziej
utwierdzaj¹ „ni¿sze Ja” w jego przyzwyczajeniach. Cementowanie
wzorców uczuciowych spowodowane jest brakiem œwiadomego kon-
taktu z ku albo nieœwiadomym i szkodliwym sposobem odnoszenia siê
do niego oraz, w najgorszym przypadku, nieœwiadomym zaszczepia-
niem w ku negatywnych odczuæ.

Chcia³abym zilustrowaæ to przyk³adem. Prawdopodobnie z emo-
cjonalnych powodów przyzwyczai³am siê do palenia papierosów –
czujê siê samotna, chcia³abym siê czegoœ trzymaæ, chcia³abym wre-
szcie wci¹gn¹æ w siebie coœ piêknego... – i ci¹gle próbujê rzuciæ pale-
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nie. Za ka¿dym razem jednak ponownie wpadam w na³óg, mimo ¿e
œwietnie zdajê sobie sprawê, ¿e pod ka¿dym wzglêdem mi szkodzi.
Kiedy mówiê: „Nigdy nie rzucê palenia, jestem na³ogowym pala-
czem”, jako lono – „œrednie Ja”, rozwijam nieœwiadom¹ komunikacjê
z ku. Za poœrednictwem tego ku otrzymuje „wzmocnienie polecenia”,
aby postêpowa³o tak jak dotychczas.

Funkcje ku na poziomie uczuciowym
Ku – „ni¿sze Ja” jest samodzieln¹ „istot¹”, najpierw dzia³a na podsta-
wie w³asnej oceny. Mo¿na do niego przemawiaæ i wychowywaæ je.
Reakcje ku podobne s¹ do reakcji ma³ego dziecka (nie odpowiada ono
jednak pojêciu „wewnêtrznego dziecka”, które mo¿esz znaæ z pewnych
nurtów psychologii!). Ku samo z siebie pod¹¿a ku wszystkiemu, co jest
przyjemne. Zawsze wybiera mniejsze z³o i najprostsz¹, najkrótsz¹ dro-
gê. Niekiedy jednak idzie przez ból, je¿eli wydaje mu siê, ¿e cel, do
którego d¹¿y, jest tego wart.

Je¿eli np. wci¹¿ prze¿ywasz stresy (w pracy, rodzinie, na urlopie),
i przez to cierpisz z powodu przeci¹¿enia, ku mo¿e spowodowaæ u cie-
bie przeziêbienie, abyœ na skutek tego móg³ i musia³ odpocz¹æ (czego
dobrowolnie najprawdopodobniej byœ nie zrobi³). Z punktu widzenia
ku przeziêbienie niesie ze sob¹ mniej bólu ni¿ wzrastaj¹ce obci¹¿enie
spowodowane trwa³ym stresem i daj¹ce siê przewidzieæ silniejsze za³a-
manie.

W takich przypadkach sensowne jest oczyszczenie ku. Do lono
zaœ nale¿y (przy u¿yciu œwiadomej woli) takie zmienienie ¿ycia, aby
trwa³e przeci¹¿enie zosta³o usuniête.

W niektórych przypadkach wymagane jest tak¿e duchowe kie-
rownictwo ze strony kane aby dziêki wy¿szej inspiracji wskazaæ lono
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pomys³y i mo¿liwoœci niezbêdne do praktycznego doprowadzenia do
wymaganych zmian.

Poboczna funkcja ku polega na tym, ¿e jest ono naszym emocjo-
nalnym „magazynem pamiêci”, przechowuje tam to wszystko, co nazy-
wamy „wspomnieniami” –wszystkie radoœci i cierpienia. Przez to ku
podobne jest do tego, co inne duchowe szko³y nazywaj¹ „cia³em emo-
cjonalnym”. Mo¿emy komunikowaæ siê z ku, mo¿emy do niego
mówiæ, dawaæ mu polecenia, a nawet wychowywaæ je. Œwiadome po³¹-
czenie z ku jest mo¿liwe przy emocjonalnym odci¹¿eniu. To pierwszy
krok w kierunku uzdrowienia wspomnianego wczeœniej syndromu
nadmiernych ¿¹dañ.

Ku pe³ni te¿ funkcjê „sumienia”. Sumienie, odzywaj¹c siê, ro-
bi¹c nam wyrzuty, upominaj¹c nas lub powstrzymuj¹c przed czymœ,
swoj¹ si³ê czerpie ze zgromadzonych doœwiadczeñ uczuciowych.
Najczêœciej chodzi przy tym (niestety) o poczucie winy. Ku próbuje
(zgodnie ze swoj¹ g³ówn¹ funkcj¹ polegaj¹c¹ na unikaniu bólu oraz
d¹¿eniu ku przyjemnoœci i radoœci) na poziomie „œredniego Ja” – lono
tak na nas wp³yn¹æ, abyœmy nie cierpieli a w zamian powiêkszali
ochotê do ¿ycia. Dlatego te¿ chce oddzia³ywaæ na nasze myœlenie,
planowanie, mowê i dzia³anie. Do lono nale¿y decyzja, czy impulsy
te s¹ wa¿ne, czy te¿ nie: „Zaprowadz¹ mnie dalej, czy te¿ nic siê nie
zmieni?”.

Funkcje ku na poziomie fizycznym
Poniewa¿ ku – „ni¿sze Ja” bezpoœrednio steruje wszystkimi fizycznymi
funkcjami cia³a (z wyj¹tkiem miêœni podporz¹dkowanych woli), w zwi¹z-
ku z tym kontroluje te¿ wszystkie b³êdne funkcje i mo¿e je ponownie
wywo³aæ, jeœli otrzyma od takie polecenie.
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Je¿eli ty, jako lono, czyli dzienna œwiadomoœæ, nie chcesz w pe³ni
wykorzystaæ ¿ycia i byæ za nie wdziêczny, wtedy, niestety, ku niewiele
mo¿e zrobiæ, abyœ by³ silny i zdrowy. Lono jest nieœwiadome tego, ¿e
mo¿e coœ zrobiæ lub zaprzestaæ jakiegoœ dzia³ania, ¿e mo¿e pozytywnie
albo negatywnie wp³yn¹æ na ku.

Jeœli twoje nastawienie do œwiata, otoczenia, rodziny i przyjació³,
w³asnego cia³a, siebie i sukcesu w ¿yciu, nacechowane jest zw¹tpie-
niem i niepewnoœci¹, trosk¹ i strachem, wtedy nieœwiadomie przekazy-
wane jest to ku i blokuje je. Pozbawione si³y ku nie mo¿e wype³niæ
swoich ¿¹dañ. Mo¿e u¿yæ swoich pierwotnych si³ tylko w ramach ce-
lów, które otrzyma³o od lono.

B³êdne polecenia ze strony lono s¹ przyczynami ostrych i chro-
nicznych chorób, neuroz i samosabota¿u.

Dlatego te¿ najwa¿niejsze pytanie, które nale¿y skierowaæ do
lono, brzmi: Czego naprawdê chcê, a czego nie? (Wiêcej na ten temat
przeczytasz w czêœci opisuj¹cej lono.)

Na poziomie fizycznym ku s³u¿y równie¿ jako noœnik wszystkich
„zwierzêcych popêdów”. Nale¿¹ do nich: ¿¹dza, ³akomstwo, lubie¿-
noœæ, nienawiœæ, chciwoœæ, hazard, ale tak¿e beztroska, swoboda i natu-
ralne zaufanie.

Funkcje ku jako „pos³añca” kane
Trzy podstawowe zadania ku:
* unikanie bólu – „strategia unikania”
* odczuwanie radoœci – „strategia osi¹gania przyjemnoœci”
* przekazywanie informacji dotycz¹cych rozwoju od kane, „Wy¿szego
Ja”, do lono, „œredniego Ja”, i odwrotnie (podczas modlitwy lono stwa-
rza obraz, przekazuje go ku, które to przesy³a go dalej do kane).




