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Jak roz po cz´ ła si´ Pa ni wiel ka przy go da
z Hu nà?

– Kie dy ukoƒ czy łam stu dia, otwo rzy łam
w Mo na chium wła sny ga bi net psy cho te ra pii.
Zaj mo wa łam si´ tak ̋ e ho me opa tià i me dy cy -
nà na tu ral nà. Wkrót ce zo rien to wa łam si´, ˝e
cho cia˝ ro bi´ wszyst ko, cze go si´ na uczy łam,
to moi pa cjen ci wca le si´ nie zmie nia jà.

A po nie wa˝ czu łam, ˝e mo g´ zro biç dla
nich coÊ wi´ cej, roz po cz´ łam wła sne po szu ki -
wa nia sku tecz niej szych te ra pii. I tak, pra wie
przez dzie si´ç lat ucz´sz cza łam na wie le kur -
sów, po szu ku jàc od po wied niej me to dy.
Wresz cie, w 1991 ro ku, kie dy by łam ju˝ cał -
ko wi cie zde spe ro wa na, mój we wn´trz ny głos
po wie dział mi, abym wy bra ła si´ na Ha wa je
w po szu ki wa niu praw dzi we go ka hu ny. 

O ka hu nach wie dzia łam tyl ko ty le, ˝e sà
spe cy ficz ny mi uzdro wi cie la mi i ˝e po strze ga jà
we wszyst kim bo ̋ à iskr´. Po le cia łam za tem
na Ha wa je. Na wy spach do wie dzia łam si´, ˝e
˝a den z uzdro wi cie li nie pro wa dzi ofi cjal nej

prak ty ki, dla te go nie mo głam ni ko go ta kie go
zna leêç. 

Ka hu na mo ̋ e po ja wiç si´ w two im oto -
cze niu tyl ko wte dy, kie dy po czu je, ˝e po trze -

bu jesz go i wzy wasz pra gnie niem pły nà cym
z cen trum swo je go ser ca. Tak by ło te˝ w mo im
przy pad ku. Kie dy po trzech ty go dniach da -
rem nych po szu ki waƒ we szłam do ko lej ne go
skle pu, aby wy py taç sprze daw c´, ten od po -
wie dział, ̋ e zna pew ne go ka hu n´ i mo ̋ e mnie
do nie go za pro wa dziç. Po kil ku mi nu tach zna -
la złam si´ w bar dzo ma łym skle pie z pa miàt ka -
mi z ha waj skich mu sze lek, gdzie w pół mro ku
do strze głam sie dzà ce go w kà cie star sze go, ły -
sie jà ce go m´˝ czy zn´. Kie dy zro bi łam w je go
kie run ku kil ka kro ków, na sze spoj rze nia spo -
tka ły si´. Wte dy, po raz pierw szy w ˝y ciu, do -
zna łam uczu cia, któ re na wet po ty lu la tach jest
mi bar dzo trud no opi saç. Czu łam, ˝e ten czło -
wiek, w tym krót kim spoj rze niu, zo ba czył mnie
nie tyl ko ja ko ko bie t´, mat k´ i ˝o n´, ale ogar -
nàł ca łà mo jà isto t´, do cie ra jàc do naj gł´b -
szych za ka mar ków du szy. Za la ła mnie wiel ka
fa la mi ło Êci, spo ko ju i bez wa run ko wej ak cep -
ta cji pły nà ca od te go nie zna jo me go m´˝ czy -
zny. Kie dy wresz cie uda ło mi si´ po ru szyç i za -
py taç o to, co si´ sta ło, ka hu na uÊmiech nàł si´
i od parł, ˝e to by ła Alo ha.

Jak mo˝ na to ro zu mieç?
– Alo ha to nie tyl ko po pu lar ne ha waj skie

po wi ta nie i po ̋ e gna nie oraz mi ło sne wy zna -
nie, ale tak ̋ e roz po zna nie w dru gim czło wie -
ku je dy ne go i nie po wta rzal ne go aspek tu Nie -

wy po wie dzia ne go, czy li ener gii, któ rà Ha waj -
czy cy okre Êla jà mia nem Bo ga. Ka hu ni sa mych
sie bie tak ̋ e po strze ga jà ja ko in dy wi du al ne
aspek ty Stwór cy, w zwiàz ku z czym my Êlà
i dzia ła jà w ten sam spo sób, a to ozna cza, ˝e
ka˝ de go ko go spo ty ka jà, od bie ra jà z ta kim sa -
mym uczu ciem. Ni ko go nie osà dza jà ani nie
oce nia jà, cie szàc si´ je dy nie z do Êwiad cza nia
ko lej ne go aspek tu Nie wy po wie dzia ne go. Alo -
ha w wy da niu ka hu nów nie jest mi ło Êcià
w po tocz nym te go sło wa zna cze niu, ale spo -
ko jem, zro zu mie niem i do ce nie niem war to Êci
dru giej oso by, a tak ̋ e ener ge tycz nym wspar -
ciem i utwier dze niem jej w by ciu nie po wta -
rzal nà bo skà czàst kà. Mi łoÊç wy ra ̋ o na w ten
spo sób nie jest uczu ciem, lecz Êwia do mo Êcià,
˝e na pew nym po zio mie wszy scy je ste Êmy
jed no Êcià, z po wo du by cia zin dy wi du ali zo wa -
ny mi aspek ta mi tej sa mej ener gii Stwór cy. Za -
tem, co kol wiek si´ w ˝y ciu wy da rzy, na szà je -
dy nà od po wie dzià po win na byç tyl ko mi łoÊç. 

Czy ta kiej mi ło Êci mo˝ na si´ na uczyç?
– Oczy wi Êcie, ja si´ te go na uczy łam. Kie dy

po raz pierw szy to po czu łam, zro zu mia łam, ˝e
szu ka łam te go uczu cia przez ca łe ˝y cie. Mi łoÊç
w ro zu mie niu ka hu nów sta ła si´ dla mnie je dy -
nà war to Êcià, chcia łam si´ jej na uczyç i pro pa -
go waç jà. Od cza su mo je go pierw sze go spo -
tka nia z ka hu na mi (a wra ca łam na Ha wa je
jesz cze dzie si´ç ra zy) po ja wi ło si´ tak ̋ e uczu -
cie ich sta łej obec no Êci. Da je mi ono nie tyl ko
po czu cie bez pie czeƒ stwa, ale równie˝ Êwia do -
moÊç po łà cze nia z Nie wy po wie dzia nym, któ -
re go wi bra cj´ za pro si łam do swo je go ˝y cia.
Od tam tej po ry czu j´ si´ szcz´ Êli wa i speł nio -
na, ni cze go mi tak ̋ e nie bra ku je. Wcze Êniej
sta le to wa rzy szy ło mi uczu cie nie do sy tu, po le -
ga jà ce na cià głej po go ni za rze cza mi ma te rial -
ny mi i suk ce sem. Te raz je stem za do wo lo na ze
wszyst kie go, co wy da rza si´ w mo im ˝y ciu,
bez wzgl´ du na to, czy jest to po mo jej my Êli,
czy te˝ nie. Swo je go sa mo po czu cia nie uza le˝ -
niam ju˝ od re zul ta tów, któ re w ˝y ciu osià gam,
nie przy wià zu j´ si´ tak ̋ e do przed mio tów ma -
te rial nych. Uzy ska łam w ten spo sób we wn´trz -
nà wol noÊç, któ ra ob ja wia si´ ja ko gł´ bo kie do -
Êwiad cze nie te go, kim na praw d´ je stem
w swo jej praw dzi wej isto cie.

Za tem, ja ka jest isto ta czło wie ka zgod nie
z fi lo zo fià Hu ny? 

– Obec nie fi zy ka kwan to wa od kry wa rze -
czy, o któ rych ka hu ni wie dzie li set ki lat wcze -
Êniej. Ucze ni ob li czy li, ̋ e je dy nie 0,01% na sze -
go cia ła to ma te ria, na to miast po zo sta łe 99,9%

Zaproszenie do wewn´trznej wolnoÊci
Z uzdrowicielkà, znawczynià Huny i pisarkà SUZAN H. WIEGEL
rozmawia Włodzimierz Osiƒski.

SU ZAN H. WIE GEL – zna na uzdro wi ciel ka,
psy cho te ra peut ka i au tor ka ksià ̋ ek, za ło ̋ y -
ciel ka i dy rek tor ka „Lich tin sel” – „Wy spy
Êwia tła”. W 1991 ro ku zo sta ła wpro wa dzo na
przez ka hu nów w Êwiat ich pra sta rych mà -
dro Êci. W swo jej te ra peu tycz nej prak ty ce
po Êwi´ ca czas na ca ło Êcio we spo so by
uzdra wia nia. Szcze gól nie kła dzie na cisk
na wie dz´, men tal ne tech ni ki i esen cje zio -
ło we ka hu nów. Su zan Wie gel zo sta ła upo -

wa˝ nio na przez swo je go ha waj skie go na uczy -
cie la do prze ka zy wa nia w Eu ro pie „Alo ha
Spi rit” (du cha alo ha). Pro wa dzi se mi na ria
w Niem czech, Au strii, Szwaj ca rii i w Pol sce.
Jest au tor kà ksià ̋ ek: „Me dy cy na ka hu -
nów” (1998), „Prze sła nie ka hu nów”
(2004), „Oha na – j´ zyk Êwia tła” (2009).
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26-29. VI. 2009, CZE CHY – MAT KA LA SA NA
– prze sy ła nie Âwia tła i Bo skiej Mi ło Êci, 
– uzdra wia nie zwiàz ków i wi´ zi ro dzin nych

6-11. VIII. 2009, NIEM CY – MAT KA ME ERA
– uwal nia nie od pro ble mów kar micz nych, 
– uzdra wia nie Du szy

4-26. XI. 2009, IN DIE – SA THYA SAI BA BA
– po byt w aÊra mie w Put ta par thi,
– zwie dza nie In dii Po łu dnio wych

8-22. II. 2010, BRA ZY LIA – JAN OD BO GA
– po byt u uzdro wi cie la Jo ao Te ixe ria de Fa ria
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skła da si´ z kwan tów, czy li Êwietl nych czà stek,
któ rych na tu ra jest bar dzo du cho wa. Je ste Êmy
wi´c „zu pà kwan to wà”, któ ra je dy nie na czas
na sze go ̋ y cia przy bra ła for m´ cia ła fi zycz ne go,
na to miast po Êmier ci ciała po wra ca do swo jej
Êwie tli stej eg zy sten cji. Za tem Êmierç nie ist nie -
je, a czas po strze ga ny li nio wo jest tyl ko ułu -
dà. I nie jest to kon cep cja, w któ rà wie rz´, ale
czu j´, ˝e za wsze to wie dzia łam, gdy˝ ta wie -
dza by ła za pi sa na w mo ich ko mór kach, a te raz
tyl ko jà so bie przy po mnia łam.

Je ̋ e li, zgod nie z teo rià kwan to wà, zbu do -
wa ni je ste Êmy ze Êwia tła, to czy mo ̋ e my
tak ̋ e po ro zu mie waç si´ tym Êwie tli stym j´ -
zy kiem?

– J´ zyk Êwia tła zo stał mi ujaw nio ny pod -
czas mo je go ostat nie go po by tu na Ha wa jach
w 2001 ro ku. Wte dy to moi du cho wi opie ku -
no wie za su ge ro wa li, abym za koƒ czy ła pra c´
ja ko te ra peut ka na po zio mie wer bal nym.
A po nie wa˝ nie wie dzia łam, jak mam pro wa -
dziç se sj´ nic nie mó wiàc, wy ja Ênio no mi, ˝e
gdy tyl ko za czy nam u˝y waç słów, to umy sły
mo ich pa cjen tów roz po czy na jà nie ustan nà
ana li z´. Zgod nie z ba da nia mi na ukow ców
kon takt wer bal ny na tych miast uru cha mia my -
Êli i wzor ce ocen, do pro wa dza jàc do wy biór -
cze go blo ko wa nia, wy pie ra nia lub na tych mia -
sto we go za po mi na nia nie któ rych tre Êci nie -
zgod nych ze Êwia to po glà dem słu cha cza. A za -
tem na wet naj bar dziej efek tyw na me to da te -
ra peu tycz na mo ̋ e nie od nieÊç ˝ad ne go skut -
ku, po nie wa˝ zo sta nie od rzu co na przez umysł
ne ga tyw nie na sta wio ne go pa cjen ta.

Ob li czo no, ̋ e w umy Êle ka˝ de go czło wie -
ka po ja wia si´ co dzien nie oko ło 60 ty si´ cy
my Êli, z cze go 95% sta no wià sta le po wta rza jà -
ce si´ se kwen cje. Ozna cza to, ˝e wi´k szoÊç
pro ce sów my Êlo wych zaj mu jà na wy ki, przy -
zwy cza je nia, sta re wzor ce i od ru cho we me -
cha ni zmy, któ re zo sta ły w nas uwa run ko wa ne
w pro ce sie wy cho wa nia i wy kształ ce nia.

Na to miast te ra pia nie wer bal na opar ta jest
na Êwie tle, któ re re zo nu je z na szym ca łym sys -
te mem. Gdy je ste Êmy wra˝ li wi, mo ̋ e my zo -
ba czyç lub je dy nie po czuç na szà au r´, czy li
sub tel ne po la ener ge tycz ne b´ dà ce w isto cie
Êwia tłem. Nie wer bal ny j´ zyk Êwia tła zbu do -
wa ny jest z sym bo li, w któ rych za war te sà
okre Êlo ne prze ka zy ener ge tycz ne, nio sà ce
w swej isto cie wy zwo le nie od wszel kich uwa -
run ko waƒ i na wy ków, któ ry mi si´ na co dzieƒ
po słu gu je my, a któ re ogra ni cza jà i blo ku jà na -
szà du sz´. Pik to gra my, któ re pre zen tu j´
w swo jej ksià˝ ce, to nie tyl ko ener ge tycz ne
kształ ty, ale tak ̋ e ro dzaj prze ka zu wie dzy 
– na pod Êwia do mym po zio mie za po mo cà
wi bra cji Êwia tła.

Jak na le ̋ y pra co waç z pik to gra ma mi? 
– W ksià˝ ce „Oha na j´ zyk Êwia tła” za -

mie Êci łam sie dem pod sta wo wych pik to gra -
mów wy bra nych spo Êród czter dzie stu. Kie dy
w in tu icyj ny spo sób wy bie rze my je den z ob -
raz ków, po win ni Êmy prze ry so waç go za po -
mo cà zło te go fla ma stra na czy stà kart k´ pa pie -
ru, a jesz cze le piej na na tu ral ne bia łe tka ni ny
jak ba weł na, len czy je dwab. Wy ko nu jàc od -
r´cz ny ry su nek, na peł nia my wy bra ny przez
sie bie pik to gram wła snà, oso bi stà ener già oraz
wła snym sa mo -od czu wa niem. Aby wpro wa -
dziç znak do na sze go sys te mu ener ge tycz ne -
go, po win ni Êmy po wie siç go na Êcia nie w wi -
docz nym miej scu, scho waç pod po dusz kà,
no siç sta le w kie sze ni lub przy kła daç na go łe
cia ło. Dzi´ ki tym za bie gom b´ dzie my prze -
cho dziç, po czàt ko wo cał kiem nie zau wa ̋ al -
nie, ener ge tycz nà prze mia n´, któ ra nie tyl ko
przy no si ulg´ i po czu cie lek ko Êci i wy peł nie nie
Êwia tłem, ale tak ̋ e uwal nia od cier pie nia
i pro ble mów. Pik to gra my po ma ga jà lu dziom
sta waç si´ Êwia tłem i po strze gaç z zu peł nie in -
ne go po zio mu to, co si´ wo kół nich dzie je.
Ka hu ni po wie dzie li mi, ˝e j´ zyk Êwia tła jest j´ -
zy kiem po ro zu mie nia w Êwie cie du cho wym.
Bez wzgl´ du na to, ja ki wy bie rze my pik to -
gram i tak b´ dzie on mó wił o po łà cze niu mi´ -
dzy Nie wy po wie dzia nym a je go dzieç mi, czy -
li na mi. Po ja kimÊ cza sie ka˝ dy z tych sym bo li
przy nie sie nam po czu cie mi ło Êci, bez pie czeƒ -
stwa i by cia cz´ Êcià tej wiel kiej ca ło Êci, ja kà
jest wszech Êwiat.

Ja kie prze sła nie nie sie Pa ni ostat nia ksià˝ ka?
– To, cze go naj bar dziej po trze bu je wi´k -

szoÊç z nas to za ufa nie do sa mych sie bie oka -

zy wa ne na praw dzi wie gł´ bo kim po zio mie.
Na sze umy sły tar ga ne sà zbyt wie lo ma wàt pli -
wo Êcia mi. Za po mi na my, ˝e na szà praw dzi wà
isto tà jest du sza, któ ra po cho dzi od Nie wy po -
wie dzia ne go, a za tem wszyst kie in for ma cje,
któ re On po sia da, mo gà byç do st´p ne tak ̋ e
dla nas. Nie ste ty zwàt pie nie i brak za ufa nia
do sa mych sie bie spra wia jà, ˝e od ci na my si´
od te go po łà cze nia, przez co ca ła ta wie dza
sta je si´ dla nas nie osià gal na.

Na sze ˝y cie mo ̋ e my przed sta wiç w po -
sta ci dwóch pro stych rów naƒ:

JA – NIE WY PO WIE DZIA NY = CIER PIE NIE,
SMU TEK, ZWÑT PIE NIE

al bo

JA + NIE WY PO WIE DZIA NY = WOL NOÂå,
SZCZ¢ ÂCIE, DO BRO STAN

De cy zja, któ re z tych rów naƒ b´ dzie opi sy -
wa ło na sze ˝y cie, za le ̋ y wy łàcz nie od nas sa -
mych. To do nas za le ̋ y wy bór, czy b´ dzie my
chcie li do Êwiad czaç bó lu, czy cał ko wi cie zm´ -
cze ni za ufa my na szej du szy, wy bie ra jàc dro g´
pro wa dzà cà do Nie wy po wie dzia ne go i ener gii,
któ ra pły nie z Je go stro ny. A wte dy b´ dzie my
mo gli od czuç, kim na praw d´ je ste Êmy. Co kol -
wiek wy da rza si´ w na szym ˝y ciu, za wsze po -
win ni Êmy od po wia daç na to mi ło Êcià. Do pro -
wa dzi to do wiel kiej zmia ny w na szym ˝y ciu.
Do brze wiem, o czym mó wi´, gdy˝ kie dyÊ sa -
ma te go do Êwiad czy łam. Mu si my wy ka zaç si´
je dy nie cier pli wo Êcià w swo ich po czy na niach,
gdy˝ cier pli woÊç jest sio strà mi ło Êci.

Dzi´ ku j´ za roz mo w´.
Włodzimierz Osiƒski

Fot. W. Osiƒ ski

z Suzan H. Wiegel – warsztaty

AR S LI BRA tel. 0608300017, 0605083118
www.ar sli bra.vel.pl, ar sli bra@o2.pl

ARS LIBRA ZAPRASZA 
NA SPOTKANIA I WARSZTATY

www.wyspaswiatla.pl
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