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Co powiedzia³ „Niewypowiedziany”...

Jestem pocz¹tkiem wszystkiego, co istnieje. Jestem Ÿród³em ka¿dej
formy ¿ycia. Dziêki mnie ka¿da ¿ywa istota przybra³a swój kszta³t.

Ludzie nazwali mnie „mi³oœci¹” albo „œwiat³em”. Oni jednak nie wie-
dz¹ nic wiêcej o prawdziwym znaczeniu œwiat³a i mi³oœci. Jestem naj-
czystsz¹ ze wszystkich energii. Nie os¹dzam i nie karzê. Jedyne, czego
pragnê, to wyra¿enia mojego jestestwa za poœrednictwem mi³oœci.

Wszystko, co stworzy³em, jest sposobem na to, bym ukaza³ ci siê
w mojej czystej egzystencji. Na pocz¹tku moje twory by³y œciœle ze mn¹
zwi¹zane. By³y tak samo wieczne, jak ja. Jako energia swobodnie prze-
p³ywa³em przez ka¿dy atom.

Zrozum, proszê, ¿e coraz bardziej by³em œwiadomy moich tworów.
Da³em im indywidualna osobowoœæ, a one pozwoli³y na swobodny
przep³yw œwiat³a i mi³oœci przez swoje cia³a. W ten sposób wyra¿a³y
mi³oœæ i jednoœæ, którymi s¹ i którymi ja jestem.

Nigdy nie stworzy³em choroby, „grzechu” ani œmierci. Pojêcie
grzechu najpierw oznacza³o wstyd. To ludzki wymys³, tak jak bojaŸñ i z³e
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myœli. Dopiero one oddzieli³y ich ode mnie, od swobodnego przep³ywu
mi³oœci i œwiat³a. Dosz³o do tego, ¿e ludzie choruj¹ i umieraj¹.

Cz³owiek zacz¹³ szukaæ sposobu na ukaranie siê za to, ¿e odsun¹³
siê ode mnie. Zacz¹³ sam siê oskar¿aæ, os¹dzaæ, a nawet krzywdziæ. Je-
dyny prawdziwy „grzech”, to krzywdzenie samego siebie. Jak¿esz nie-
œwiadomy jest cz³owiek, je¿eli do choroby i œmierci do³¹cza równie¿
potêpianie i karê.

Œmieræ nie jest moim wytworem. Gdybyœ pozwoli³ energii i mi³oœci
p³yn¹æ przez siebie tak, jak na pocz¹tku istnienia, wtedy by³byœ wiecz-
nym stworzeniem i przywróci³byœ mi³oœæ oraz œwiat³o. Ponownie sta³-
byœ siê stwórc¹. Po³¹czy³byœ siê z Bogiem na wieki.

Jeœli naprawdê tego chcesz, musisz pozbyæ siê obaw, bojaŸni i zmar-
twieñ. Twoje cia³o bowiem powinno odpocz¹æ, by znowu po³¹czyæ siê
z moja energia, któr¹ nosisz w sobie od zarania dziejów.

Poczuj to i zrozum, ja nigdy nie pragn¹³em choroby i œmierci; s¹
one jedynie pewnym „wyobra¿eniem”, duchowym wzorcem. Da³em ci
wolnoœæ tworzenia wszystkiego, co chcesz.

Têskniê do mi³oœci i wolnoœci, wiêc zezwól na nie. Nie odbiorê ci
tego, co chcesz sobie wyobraziæ albo w co jesteœ w stanie uwierzyæ.

Jeœli to uznasz, wtedy pozbêdziesz siê wszystkich k³opotów. Bê-
dziesz pewien, ¿e ci to pomo¿e i odnowi ciê. To nie „rozkaz”, poniewa¿
ja nie odczuwam potrzeby kontrolowania. O wiele bardziej jest to wy-
raz mojej mi³oœci, chcê ci bowiem pomóc w osi¹gniêciu tego, czego na-
prawdê pragniesz. Fakt, ¿e oddali³eœ siê ode mnie, nie jest kar¹, lecz
twoim wolnym wyborem.

Nadszed³ teraz czas, abyœ ponownie wybra³, z kim chcesz siê po³¹-
czyæ. Pamiêtaj, moje ukochane dziecko, ¿e nigdy nie stworzy³em ciebie,
lub czegokolwiek innego na tej Ziemi, aby to zniszczyæ. Nawet jeœli tak
myœlisz, nie jest to prawda.
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Jezus przyszed³, aby rozproszyæ wszystkie te myœli i obawy. Uczy-
ni³ to, przezwyciê¿aj¹c œmieræ. Da³ ci inne wyobra¿enie o prawach ¿y-
cia, nie pos³ucha³eœ Go jednak, poniewa¿ to, w co wierzysz, oddala ciê
od twojego serca, a tylko sercem mo¿esz mnie us³yszeæ!

Stworzy³em tylko jedno prawo: uniwersalne prawo przyczyny i skut-
ku. W praktyce oznacza to, ¿e jeœli ¿yjesz mi³oœci¹, a energia mi³oœci
mo¿e swobodnie p³yn¹æ, wtedy bêdziesz silniejszy, wiêkszy i radoœniej-
szy, gdy po³¹czysz siê ze mn¹, a wszystko osi¹gnie znów swoj¹ pierwot-
n¹ harmoniê.

Mo¿esz ponownie odzyskaæ, ukryt¹ w sobie, równowagê i ni¹ ¿yæ.
Po³¹cz siê znów ze mn¹ – stañmy siê jednoœci¹ tak jak kiedyœ na pocz¹t-
ku stworzenia. Do ciebie nale¿y wybór!

S³owa te przekaza³ mi na po¿egnanie pewien doœwiadczony sza-
man-kahuna mieszkaj¹cy na hawajskiej wyspie Molokai. Nauczy³
mnie wielu mo¿liwoœci ponownego nawi¹zania i prze¿ycia kontaktu
z Nim (tym „Niewypowiedzianym”). Na podstawie w³asnego doœwiad-
czenia, mogê ciê zapewniæ, ¿e nie ma wspanialszej rzeczy, jak czynie-
nie tego! Od tego czasu moje ¿ycie i myœlenie gruntownie siê zmieni³o
– wiem teraz, co to jest szczêœliwoœæ i b³ogoœæ. Nauczy³am siê od niego
bardzo du¿o; pragnie on jednak, aby jego imiê pozosta³o nieznane.
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Pierwsze spotkania
z hawajskimi szamanami

lubi¹cymi przygody

E waikahi ka pono i manalo:
Wa¿ne, abyœmy w myœlach zjednoczyli siê w pokoju.
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Podczas kszta³cenia siê na psychoterapeutkê, spotka³am terapeutów
z ca³ego œwiata. Moi drodzy amerykañscy przyjaciele mówili wie-

le razy: „Musisz koniecznie poznaæ kahunów z Hawajów”. Opowiadali
o cudownych, rzekomo udokumentowanych uzdrowieniach, donosili,
¿e szamani ci dysponuj¹ ukryt¹ magiczn¹ wiedz¹, ale pracuj¹ bezi-
miennie i nie pozwalaj¹ do siebie dotrzeæ.

Oczywiœcie ta sprawa mnie zainteresowa³a. Dziwi³am siê, dla-
czego amerykañscy koledzy sadzili, ¿e w³aœnie kahuni powinni byæ mi
„bliscy”. Jednoczeœnie fasycynowa³ mnie fakt, ¿e istnieje coœ dobrego,
o czym ma³o kto wie. Moi przyjaciele wyjaœnili to tak: Gdy biali,
chrzeœcijañscy misjonarze dotarli na Hawaje, a¿eby z mniejszym lub
wiêkszym przymusem nawróciæ tamtejsza ludnoœæ, tubylczy uzdrowi-
ciele zdecydowali, ¿e zachowaj¹ w tajemnicy swoj¹ wiedzê, a sami siê
ukryj¹. Dziêki temu mogli zachowaæ œwiêt¹ wiedzê kahunów, unikaj¹c
jednoczeœnie sporów z bia³ymi odnoœnie swoich rytua³ów i uzdrawia-
nia. Ich najwa¿niejsza zasada brzmia³a: nikogo nie krzywdziæ.

„Jesteœ nasz¹ siostr¹”
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Wielu kahunów by³o i jest jasnowidzami. Zauwa¿yli, ¿e poprzez
przybyszów prawie zawsze przemawia³o ich ego. Dlatego te¿ ukrywa-
nie siê nie by³o tchórzostwem, lecz m¹dra przezornoœci¹. Nie mo¿na
by³o przecie¿ oczekiwaæ, ¿e ci ludzie nie pracuj¹cy wy³¹cznie dla sie-
bie, bêd¹ tolerowaæ ich sposób ¿ycia, a nawet œwiadomie wspieraæ
wspólnotê ludzi prawie ca³kowicie uwiêzionych w swoich wzorcach
myœlenia i zachowania.

Minê³o jeszcze piec lat do chwili, gdy dotar³am na Hawaje. Naj-
pierw zdoby³am wykszta³cenie jako psychoterapeutka i uzdrawiaczka.
Pozna³am ró¿ne techniki i metody, sposoby terapii i lecznicze substan-
cje oraz ich zastosowanie. Jednak nic z tych rzeczy tak naprawdê mnie
nie zadowoli³o.

Ju¿ jako dziecko czu³am poci¹g do roœlin. Ojciec szybko wtaje-
mniczy³ mnie w ich ¿ycie i piêkno. Matka zaœ, zainteresowana natural-
nymi sposobami uzdrawiania, pozna³a ju¿ wtedy pewnego uzdrowicie-
la i sama przygotowywa³a zio³owe herbatki. W tle ¿ycia ca³ej naszej
rodziny istnia³ jakby oczywisty wewnêtrzny stosunek do Boga – w ro-
dzinie mojej matki od pokoleñ znaleŸæ mo¿na ksiê¿y. Konsekwencja
wiec by³ fakt, i¿ sama otworzy³am praktykê jako uzdrowicielka.

W ci¹gu trwania mojej uzdrowicielskiej dzia³alnoœci coraz wyra-
Ÿniej wyczuwa³am, ¿e szuka³am innych, dodatkowych i skuteczniej-
szych leków pochodz¹cych prosto z przyrody. Pomimo intensywnych
poszukiwañ nie mog³am znaleŸæ ich u nas.

W roku 1991, razem z grupa przyjació³, chcia³am spêdziæ letni
urlop we W³oszech. Wszyscy po kolei odmówili wyjazdu, ka¿demu
coœ przeszkadza³o. Sytuacja by³a dziwna, jakby zaczarowana. Wów-
czas nie wiedzia³am, co mog³abym sama robiæ na urlopie. Gdy pewne-
go wieczoru odwozi³am przyjació³kê do domu i narzeka³am na frustra-
cje zwi¹zana z urlopem, wtedy g³oœno, wyraŸnie i nie do przeoczenia
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odezwa³ siê we mnie g³os: „JedŸ na Hawaje i poszukaj kahunów!”.
Myœl ta nape³ni³a mnie olbrzymia radoœci¹. Nastêpnego dnia „wisia-
³am” przy telefonie, aby zarezerwowaæ lot.

W po³owie czerwca, przez Monachium i Dallas, dosta³am siê na
Hawaje. Wiedzia³am ju¿, ¿e nie tak ³atwo jest znaleŸæ uzdrawiaczy-ka-
hunów. Nie istnieje przecie¿ coœ takiego jak oficjalne zrzeszenie uzdra-
wiaczy, czy tez „stowarzyszenie szamanów”, gdzie mo¿na by³oby zate-
lefonowaæ. Dosz³o do tego, ¿e musia³am powa¿nie i szczerze
sprawdziæ motywy moich poszukiwañ. Czy to tylko ciekawoœæ, czy coœ
wiêcej? Mia³am wtedy zupe³nie jasne ¿yczenie dojœcia do czysto natu-
ralnych leków pochodz¹cych z nienaruszonej przyrody. Przyrz¹dzanie
ich powinno byæ nacechowane mi³oœci¹ do ca³ego stworzenia, aby
dziêki temu ich uzdrawiaj¹ca si³a mog³a dzia³aæ w nie zak³ócony i czy-
sty sposób.

Dwa dni zabawi³am w Honolulu, na wyspie Oahu, by wyspaæ siê
i zaaklimatyzowaæ. W czasie krótkich przeja¿d¿ek wyczu³am, ¿e nie
znajdê tutaj tego, czego szukam.

Linia lotnicza Aloha-Airlines polecia³am na Maui, wynajê³am sa-
mochód i od razu pojecha³am do Lahaina. Podpowiedzia³a mi to intui-
cja. Wynajê³am wspania³y pokój w hotelu, aby przez kilka dni daæ siê
uwieŸæ wyspie i zastanowiæ siê, jak mog³abym spotkaæ kahunê.

Nie wiedzia³am lepszego sposobu jak zapytaæ o to przypadkowo spo-
tkanego tubylca. Pyta³am taksówkarzy, czyœcibutów, rybaków, pomywa-
czy naczyñ i nie rzucaj¹cych siê w oczy przechodniów. Wiedzia³am, ¿e
kahuni woleli siê nie ujawniaæ i w ogóle nie przywi¹zywali wagi do osobi-
stego statusu. Nie daj¹ siê rozpoznaæ obcym, chyba ¿e widz¹ w aurze inne-
go cz³owieka, i¿ powinni siê pokazaæ. Wiêkszoœæ ludzi, patrzy³a na mnie
ze zdziwieniem lub rozbawieniem, œmiali siê albo wzruszali ramionami.
Nie dawali mi jednak odpowiedzi, czy coœ na ten temat wiedz¹.
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By³am zniechêcona, a rozum mówi³ mi, ¿e nic z tego. Wewnêtrz-
ny g³os podpowiada³ jednak: „Szukaj dalej!”. Tak tez zrobi³am, nic
wiêcej mi nie pozosta³o.

Pewnego dnia, gdy po wyprawie do Hana powróci³am na de-
szczowa strone wyspy (w Hana czas siê zatrzyma³, to wieœ wyjêta jakby
z zesz³ego stulecia, pe³na spokoju, nienaruszona przez œwiat, nazywa siê
j¹ równie¿ „niebiañsk¹” Han¹, jej atmosfera wp³ynê³a na mnie w nowy
duchowy sposób), w Lahaina dotar³am do sklepu, którego wczeœniej
nie zauwa¿y³am. Niezwykle pomalowane koszulki i inne ubrania przy-
ci¹gnê³y mój wzrok. Wewn¹trz nie by³o nikogo, mimo ¿e drzwi otwarte
by³y na oœcie¿. Zdecydowa³am, ¿e rozejrzê siê wewn¹trz i poczekam
na sprzedawcê.

Po pó³godzinie przyszed³ w³aœciciel. W miêdzyczasie po³o¿y³am
przy kasie kilka rzeczy, a on zapyta³ mnie z szerokim uœmiechem: „Nie
opró¿ni³aœ jeszcze mojego sklepu?”. Ja natomiast z przyzwyczajenia zapy-
ta³am go o kahunów. W³aœciciel sklepu przez jakiœ czas bacznie mi siê
przygl¹da³, obróci³ siê ty³em i pokaza³ wielki napis na koszulce „kahuna”.

Zdziwiona zapyta³am: „Ty?”. On odpowiedzia³: „Nie ja, ale znam
jednego. Mogê go zapytaæ, czy ciê przyjmie. Musisz jednak przez go-
dzinê pilnowaæ mojego sklepu, poniewa¿ pójdê teraz do niego i zapy-
tam, czy ma czas i ochotê na rozmowê z tob¹”. Zgodzi³am siê, a on po-
zostawi³ mnie sam¹ w sklepie.

ZnaleŸliœmy siê póŸniej w w¹skim sklepiku, poœrodku d³ugich, wy-
sokich rega³ów, które zapchane by³y ró¿nego rodzaju muszlami, takimi,
jakie lubi¹ turyœci. Sprzedawca mia³ z pewnoœci¹ osiemdziesi¹t lat –
podobno wiêkszoœæ szamanów i uzdrawiaczy na Hawajach liczy sobie
siedemdziesi¹t piêæ lat i wiêcej. Gdy weszliœmy, nie wsta³ ze swojego
miejsca, przypatrywa³ siê nam tylko, siedz¹c w pó³cieniu, które chroni³o
przed pal¹cym s³oñcem. Patrzy³ w milczeniu, z b³yszcz¹cymi oczami.
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Sta³am jak wryta, mia³am uczucie, ¿e po raz pierwszy w ¿yciu zo-
sta³am naprawdê zauwa¿ona przez innego cz³owieka!

Oczy te wprowadzi³y mnie w niezg³êbion¹, czu³¹ i uzdrawiaj¹c¹
energiê. Œwieci³y, mimo ¿e by³y ciemne. Nie chcia³am nic ukrywaæ,
a przed tymi oczami i tak nie mog³abym tego zrobiæ. PóŸniej dowiedzia-
³am siê od niego, ¿e to, do tej pory nieznane mi i podnios³e, uczucie po-
wsta³o dlatego, poniewa¿ powiedzia³ on do mnie (bez s³ów): „O! Bóg
patrzy teraz na mnie”. Nie s³ysza³am ich, ale czu³am. W ten sposób ka-
huni zawsze i wszêdzie witaj¹ innych ludzi.

Cz³owiek ten naoprawdê mnie widzia³, rozpoznawa³ moj¹ duszê,
wszystko, co w niej wieczne i duchowe. Jego postrzeganie i akceptacja
pomog³y mi poczuæ w sobie kawa³ek jeszcze nie prze¿ytego, czêsto je-
dynie lekko wyczuwalnego wymiaru jestestwa.

Kahuna wsta³ (do dzisiaj nie znam jego imienia), pozdrowi³ nas i za-
pyta³, o co chodzi. Wyjaœni³am, ¿e nie wiem jeszcze wystarczaj¹co
du¿o, jak pomagaæ pacjentom, ¿e poszukujê czegoœ poza znanymi mi
do tej pory sposobami i œrodkami terapii i ¿e chcia³abym znale¿æ coœ,
co pomog³oby mi w moim duchowym rozwoju.

Nasta³ wieczór. Kahuna przez kilka godzin cierpliwie ze mn¹ roz-
mawia³. Wypytywa³ o dzieciñstwo i rodziców, o rodzinê i dzieci, o pra-
cê psychoterapeutki i uzdrawiaczki oraz o moje przemyœlenia i uczucia.
Szczególnie wa¿ne by³o dla niego moje dzieciñstwo: co najbardziej lu-
bi³am i najchêtniej robi³am, jaka by³am. Zapyta³: „Co jest dla ciebie
istotne?” i „Po co ¿yjesz?”.

Wszystko, co mu powiedzia³am, przyj¹³ obojêtnie, bez cienia
emocji, nie ocenia³ ani nie przyporz¹dkowywa³, nie mówi³, co o tym
myœli, nie wskaza³, co by³o „w³aœciwe”, a co „b³êdne”. Ani jednym ski-
nieniem, uœmiechem, ruchem czy gestem, nie da³ mi odczuæ, ¿e w jaki-
kolwiek sposób zaanga¿owa³ siê w to, co mu opowiedzia³am. Straci³am
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przez to grunt pod nogami i „kontrolê”, choæ ten stary cz³owiek tak¿e
jej nie mia³. Zaczê³am „p³ywaæ”, nie wiedzia³am dobrze, gdzie siê
znajdujê.

Przyby³am z Zachodu, aby coœ od niego dostaæ – otrzymaæ infor-
macjê, wiedzê, roœlinê lub lekarstwo. A on chcia³ tylko, ¿ebym mówi³a,
s³ucha³, nic nie daj¹c. Ja jednak mia³am wra¿enie, jakbym zosta³a
„wziêta na rêce”. Ten sposób wsparcia jest nam obcy.

Gdy skoñczy³am mówiæ, zaprosi³ mnie do siebie ponownie, on
tak¿e chcia³ mi coœ powiedzieæ. Ten ma³omówny stary uzdrawiacz
przyjacielsko po¿egna³ siê ze mn¹, a ja by³am niezmiernie szczêœliwa
na myœl o kolejnym spotkaniu z nim.

W ci¹gu nastêpnych piêciu dni nauczy³am siê od niego najistotniej-
szych „uœwiêconych technik” (sacred techniques) hawajskich szama-
nów-kahunów. Dziêki nim mo¿na usun¹æ zablokowane wzorce myœlo-
we, dolegliwoœci fizyczne i duchowe, obci¹¿aj¹ce nawyki i przekonania
z przesz³oœci, obawy przed przysz³oœci¹ – ogólnie rzecz bior¹c: wszy-
stkie negatywne wp³ywy prowadz¹ce do cierpieñ i chorób. O teorii na
temat „mentalnych technik” bêdê mówi³a ju¿ w nastêpnym, a przede
wszystkim w trzecim rozdziale, natomiast praktyczne æwiczenia znaj-
dziesz w rozdziale siódmym.

Oczywiœcie, by³am uszczêœliwiona przez to intensywne, piêcio-
dniowe osobiste kszta³cenie. Wiedzia³am jednak¿e, ¿e czegoœ jeszcze
mi brakuje. Ci¹gle szuka³am roœlinnego lekarstwa.

Podczas po¿egnania w sklepie zapyta³am kahunê, czy nie zna ja-
kichœ uzdrawiaj¹cych roœlin.

„Tak, mogê podaæ ci nazwê pewnej roœliny, za pomoc¹ której
uzdrawiamy od stuleci. To awa hiva.”

„To wspaniale”, odpowiedzia³am z wdziêcznoœci¹. „A gdzie mo¿-
na ja kupiæ?”
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Stary cz³owiek o ma³o nie pêk³ ze œmiechu. Œmia³ siê ze szczerego
serca, a¿ ³zy pop³ynê³y mu po policzkach.

„Drogie dziecko, nigdy i nigdzie jej nie kupisz. Jeœli bogowie ze-
chc¹, wtedy j¹ znajdziesz.”

Nastêpnie czule, lecz stanowczo wzi¹³ mnie za rêkê i wyprowa-
dzi³ ze sklepu. Na po¿egnanie pog³adzi³ mnie po g³owie i powiedzia³:

„Na ka makua o kalani e malama i´a oe.” – „Pozwól, aby niebiañ-
ski ojciec troszczy³ siê o ciebie.”

Z mieszanymi uczuciami sta³am na, zupe³nie pustej w tych godzi-
nach, ulicy Lahainy. Jak mam znaleŸæ „awa hiva”? Co to za roœlina?
Jak powinnam daæ znaæ o sobie bogom?

Za chwilê jednak poczu³am nagle wielk¹ wdziêcznoœæ; mia³am
wra¿enie, ¿e jestem w pobli¿u Boga. Czu³am, jak ros³o we mnie g³êbo-
kie przekonanie, i¿ bez obawy ca³¹ swoj¹ istot¹ mogê oddaæ siê moje-
mu wewnêtrznemu g³osowi. Wiedzia³am, ¿e je¿eli pragnê znaleŸæ tê
hawajska uzdrawiaj¹c¹ roœlinê, z pewnoœci¹ j¹ wyczujê, pomimo ¿e nie
mia³am wtedy pojêcia, gdzie zacz¹æ poszukiwania.

Nastêpnego dnia spotka³am w restauracji amerykañsk¹ turystkê,
która entuzjastycznie opowiada³a mi o piêknoœciach pewnej ma³ej ha-
wajskiej wyspy, Molokai. Szczególnie oczarowa³ j¹ fakt, i¿ widzia³a
tam wiêcej tubylców ani¿eli na innych wyspach. Zwróci³o to moj¹
uwagê. Spotkanie to potraktowa³am jako zrz¹dzenie losu, spontanicz-
nie zdecydowa³am siê pop³yn¹æ statkiem na Molokai, po czym posz³am
do hotelu, aby zap³aciæ za pokój.

Wyruszy³am wczesnym rankiem. Prom przywióz³ z Molokai na
Maui wielu ludzi, pracuj¹cych na tej wiêkszej wyspie. W drodze po-
wrotnej na pok³adzie znajdowa³o siê poza mn¹ kilku turystów i Hawaj-
czyków. Na pierwszy rzut oka Molokai nie robi szczególnego wra¿e-
nia. Najwy¿szy szczyt wznosi siê na wysokoœæ oko³o 1500 metrów.
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Wyspa dzieli siê na czêœæ such¹, sprawiaj¹c¹ wra¿enie wypalonej, i bar-
dziej wilgotn¹, tam gdzie roz³adowuj¹ siê deszczowe chmury.

Molokai nazywana jest tak¿e „przyjazn¹ wysp¹”, ma to zwi¹zek
z naturalnym, mi³ym usposobieniem jej mieszkañców. Przez pewien
czas nazywa³a siê równie¿ „dziwn¹ wysp¹”, poniewa¿ na pocz¹tku
tego stulecia liczba jej mieszkañców zmala³a z dziesiêciu tysiêcy do
tysi¹ca.

Jak daleko siêgn¹æ pamiêci¹, mieszkali tu i dzia³ali kahuni-uzdra-
wiacze i kahuni-kap³ani, którzy, dziêki swym tajemniczym si³om, byli
nie tylko szanowani i podziwiani, lecz których tak¿e czêsto siê bano.
Ludzie ¿yj¹cy dzisiaj na Molokai nic nie mówi¹ o tajemnicy kahunów.
¯aden dom, nawet hotel, nie jest wy¿szy ni¿ palmy. Poza kilkoma skle-
pami nie istniej¹ miejsca daj¹ce okazjê do rozrzutnoœci. Wyspa nawet
dzisiaj jest prawie pierwotna: nienaruszona przyroda i mili ludzie.

Tubylcy raczej obawiaj¹ siê (i s³usznie!) nap³ywu turystów i za-
niedbuj¹ niemal wszystko, co czyni³oby pobyt na Molokai szczególnie
wygodnym. W roku 1991 np. znajdowa³y siê tutaj tylko dwa hotele i jed-
no przedsiêbiorstwo taksówkowe; prawie nie ma sklepów dla turystów,
jak równie¿ ¿ycia nocnego; restauracje znajduj¹ siê jedynie w hotelach.

Zakwaterowa³am siê w jednym z nich. By³ to obszerny kompleks
sk³adaj¹cy siê z licznych parterowych, drewnianych domków. Wœród
nienaruszonej harmonii przyrody poczu³am, ¿e „przyby³am na miej-
sce”. Wypytywa³am po kolei pracowników hotelu - ogrodnika opieku-
j¹cego siê kwiatami w przepiêknych kolorach, sympatyczna sprz¹tacz-
kê, m³oda kelnerkê, starszego ju¿ wiekiem kelnera, mi³¹ recepcjonistkê
o kahunê-uzdrawiacza. M³ody cz³owiek, który troszczy³ siê o gniazdo
os pod okapem, wyda³ mi siê „szczególnie miejscowy” (o ile coœ ta-
kiego jest mo¿liwe). Przyjrza³ mi siê z namys³em i powiedzia³, ¿e po-
winnam pójœæ do pewnego sklepu w stolicy wyspy, w Kaunakakai.




