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Zero ograniczeń. 
Sekret osiągnięcia bogactwa, 
zdrowia i harmonii ze światem

Mistyczna nauka Ho’oponopono w Twojej codziennoœci:

• Uzdrawianie w³asnego ¿ycia i otaczaj¹cego œwiata
• Oczyszczanie umys³u z toksyn i traum
• Akceptacja pe³nej odpowiedzialnoœci
• Wype³nianie ca³ej istoty Mi³oœci¹ i Wybaczaniem

Jesteœ przyczyn¹, skutkiem i celem wszystkiego. Uzdrawiaj¹c siebie, naprawiasz 
ca³¹ rzeczywistoœæ. A im jesteœ doskonalszy, tym doskonalszy jest œwiat.

Ho’oponopono jest staro¿ytn¹ wiedz¹ pochodz¹c¹ wprost z Hawajów — tajemniczych 
rajskich wysp. S³owo to oznacza „poprawiaæ”, „naprawiaæ b³¹d”, „postêpowaæ s³usznie”. 
Podstaw¹ Ho’oponopono jest akceptacja faktu, ¿e stanowimy sumê przesz³ych myœli, 
czynów i decyzji, które ukszta³towa³y nasze obecne ¿ycie. Ca³y ten egzotyczny proces 
polega na oczyszczeniu negatywnych myœli i wspomnieñ poprzez mi³oœæ i przebaczanie.

To Ty tworzysz swoj¹ rzeczywistoœæ. Twój umys³ i reakcja wszechœwiata na wysy³an¹ 
energiê s¹ odpowiedzialne za to, kim teraz jesteœ, co robisz, ile zarabiasz i z kim dzielisz 
¿ycie. Wykreowa³eœ to wszystko zupe³nie nieœwiadomie. SprawdŸ, jak bardzo zmieni siê 
œwiat, kiedy zaczniesz kontrolowaæ swoje myœli i wprowadzaæ je na w³aœciwy tor!

Starasz siê ze wszystkich si³, a mimo to wci¹¿ nie mo¿esz osi¹gn¹æ sukcesu zawodowego,
a Twoje ¿ycie osobiste wype³nia pustka? Byæ mo¿e problem tkwi w Tobie? Ograniczenia, 
które hamuj¹ realizacjê Twoich celów, pochodz¹ od Ciebie, a nie z zewn¹trz. Zaktualizowana 
na potrzeby dzisiejszych czasów metoda Ho’oponopono pomaga usun¹æ mentalne 
przeszkody i wyswobodziæ umys³, otwieraj¹c w ten sposób drogê do nowych, 
zaskakuj¹cych pomys³ów. Powiedzieæ, ¿e dzia³a, to za ma³o — ta metoda czyni cuda.

WyobraŸ sobie, ¿e zupe³nie oczyszczasz swój umys³ i zaczynasz wszystko od nowa,
bez uprzedzeñ i przyjêtych z góry za³o¿eñ. Ka¿dy Twój dzieñ staje siê cudem. WyobraŸ 
sobie, ¿e wszystko jest mo¿liwe. Prawda jest taka, ¿e rzeczywiœcie wszystko jest mo¿liwe, 
jeœli tylko pozbêdziesz siê blokad ograniczaj¹cych Twój umys³. Ta ksi¹¿ka to klucz, który 
otwiera drzwi do nowego wszechœwiata mo¿liwoœci i spe³nienia — do strefy zerowych 
ograniczeñ. 
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Przygoda
si� zaczyna
Pokój niech b�dzie z Tob�, ca�y mój Pokój.

O ka Maluhia no me oe, Ku’u Maluhia a pau loa.
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sierpniu 2004 roku przemawia�em na dorocznym zje�dzie
Krajowego Stowarzyszenia Hipnotyzerów, gdzie mia�em rów-

nie� swoje stoisko. Czu�em wibruj�c� w powietrzu energi� i cieszy-
�em si� na spotkania z lud�mi, b�d�ce okazj� do nawi�zania nowych
kontaktów. Jednak nie by�em przygotowany na wydarzenie, które
mia�o odmieni	 moje �ycie.

Na moim stoisku nie by�em sam. Towarzyszy� mi przyjaciel Mark
Ryan, który tak samo jak ja jest hipnoterapeut�. Mark to osoba elo-
kwentna, otwarta i ciekawa �wiata, która z wnikliwo�ci� i zapa�em
bada wszystkie tajemnice �ycia. Stoj�c razem na stoisku, cz�sto pro-
wadzili�my dyskusje, które nieraz trwa�y po kilka godzin. Rozma-
wiali�my o mistrzach terapii takich jak Milton Erickson, ale równie�
o mniej znanych szamanach. Podczas jednej z takich dyskusji Mark
zaskoczy� mnie pytaniem:

— S�ysza�e� o terapeucie lecz�cym ludzi, których nigdy widzia�
na oczy?

W
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24 Zero ogranicze�

By�em zdumiony. Wiem, �e s� uzdrowiciele, którzy lecz� na odle-
g�o�	, ale Mark mówi� chyba o czym� innym.

— To psycholog, który wyleczy� ca�y oddzia� psychiczne cho-
rych przest�pców, mimo �e nigdy nie spotka� si� z �adnym ze swoich
pacjentów.

— Jak to zrobi�?
— Zastosowa� hawajski system uzdrawiania o nazwie ho’opo-

nopono.
— Ho-o-co? —zapyta�em.
Prosi�em Marka, �eby powtórzy� mi to s�owo kilkana�cie razy.

Nigdy wcze�niej go nie s�ysza�em. Mark nie zna� szczegó�ów tej histo-
rii i nie wiedzia�, na czym polega metoda, wi�c nie móg� mi powie-
dzie	 du�o wi�cej na ten temat. By�em zaciekawiony, ale jednocze-
�nie sceptyczny. Pomy�la�em, �e to pewnie jaka� miejska legenda.
Uzdrawianie ludzi, których nigdy si� nie widzi? Tak, jasne.

Potem Mark opowiedzia� mi nast�puj�c� histori�:
— 16 lat podró�owa�em do Mount Shasta w Kalifornii w poszu-

kiwaniu samego siebie. Mój przyjaciel, który tam mieszka, da� mi
niewielk� broszur�, której nigdy nie zapomn�. Niebieskimi literami
na bia�ym tle opisano w niej hawajskiego terapeut� i jego metod�.
Czyta�em ten artyku� wiele razy. Nie wyja�nia� on, co dok�adnie robi�
terapeuta; mówi� jedynie o tym, �e leczy� ludzi, stosuj�c w�asn�, szcze-
góln� metod�.

— Gdzie teraz jest ta ulotka? — zapyta�em. Chcia�em j� przeczyta	.
— Nie mog� jej znale�	 — odpowiedzia� Mark. — Ale co� kaza�o

mi powiedzie	 ci o niej. Wiem, �e mi nie wierzysz, ale jestem tak samo
zafascynowany t� histori� jak ty. Te� chcia�bym dowiedzie	 si� czego�
wi�cej.

Nast�pny zjazd by� za rok. W trakcie miesi�cy poprzedzaj�cych
kolejn� konwencj� hipnotyzerów przeczesywa�em internet w poszu-
kiwaniu informacji na temat terapeuty, który leczy ludzi, nie spoty-
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kaj�c si� z nimi, lecz nic nie znalaz�em. Owszem, natrafi�em na kilka
artyku�ów mówi�cych o leczeniu na odleg�o�	 (polega ono na tym, �e
uzdrowiciel leczy pacjenta, mimo �e ten nie znajduje si� w jego gabi-
necie), ale czu�em, �e metoda hawajskiego terapeuty to co� zupe�nie
innego. Jak si� pó�niej dowiedzia�em, w jego technice nie ma �adnego
dystansu. Najgorsze, �e nie umia�em przeliterowa	 zwrotu ho’opono-
pono, wi�c nie mog�em wpisa	 go w wyszukiwarce. W ko�cu odpu-
�ci�em sobie ten temat.

W 2005 roku, podczas kolejnego dorocznego zjazdu hipnotyze-
rów, Mark znów wspomnia� o hawajskim terapeucie.

— Znalaz�e� co� na jego temat? —zapyta�.
— Nie znam jego nazwiska i nie wiem, jak si� pisze to dziwne

s�owo — odpowiedzia�em. — Nic nie uda�o mi si� znale�	.
Mark to przebojowy cz�owiek. Zrobili�my sobie przerw�, wyj�-

li�my laptopa, znale�li�my bezprzewodowe po��czenie z internetem
i rozpocz�li�my poszukiwania. Nie trwa�o d�ugo, a� znale�li�my
g�ówn� i jedyn� oficjaln� stron� ho’oponopono pod adresem www.
�hooponopono.org. Znale�li�my na niej kilka artyku�ów, które da�y nam
ogólny pogl�d na to, co nied�ugo pó�niej poch�on��o mnie bez reszty.

Znalaz�em definicj� ho’oponopono: „Ho’oponopono to proces
uwalniania toksycznej energii nagromadzonej w organizmie, który
pozwala na przyj�cie boskich my�li, s�ów, czynów i dzia�a�”.

Nie mia�em poj�cia, co to znaczy, wi�c poszuka�em innego wyja-
�nienia. Oto, co znalaz�em:

„Mówi�c najpro�ciej, Ho’oponopono oznacza »polepszy	« albo
»naprawi	 b��d«. Wed�ug staro�ytnych Hawajczyków, b��dy bior� si�
z my�li, które s� naznaczone bolesnymi wspomnieniami z przesz�o�ci.
Ho’oponopono pomaga uwolni	 energi� bolesnych my�li i b��dów,
które zaburzaj� wewn�trzn� równowag� i wywo�uj� choroby”.

Rzeczywi�cie interesuj�ce. Jednak co to oznacza?
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Szukaj�c na stronie internetowej informacji na temat tajemni-
czego psychologa, który leczy ludzi, nie widuj�c si� z nimi, dowie-
dzia�em si�, �e istnieje unowocze�niona forma ho’oponopono: „To�-
samo�	 poprzez Ho’oponopono” (ang. Self I-Dentity through Ho’opo-
nopono — SITH).

Nawet nie udawa�em, �e rozumiem, co to wszystko znaczy. Mark
równie�. Razem odkrywali�my nowy l�d. Nasz laptop by� koniem,
który prowadzi� nas w g��b tego l�du. Szukali�my odpowiedzi. Z prze-
j�ciem otwierali�my kolejne strony.

Znale�li�my artyku�, który rzuci� nieco �wiat�a na ca�� spraw�:

To�samo�� poprzez Ho’oponopono
Wzi�cie na siebie ca�ej odpowiedzialno�ci
za problemy klientów
dr Ihaleakala Hew Len i LMT1 Charles Brown

Terapeuta prezentuj�cy tradycyjne podej�cie do procesu leczenia
i rozwi�zywania problemów wychodzi z za�o�enia, �e �ród�o pro-
blemu tkwi w jego kliencie, a nie w nim samym. Uwa�a, �e jego
zadaniem jest pomóc klientowi w rozwi�zaniu jego problemu. Czy
te przekonania mog�y doprowadzi	 do systemowego wyczerpania
w uzdrowicielskiej profesji?

Aby skutecznie rozwi�za	 problem, terapeuta musi chcie� wzi�� na
siebie ca�� odpowiedzialno�� za powstanie problematycznej sytuacji; musi
rozumie�, �e 	ród�em problemu s� b��dne my�li w jego g�owie, a nie w umy�le
klienta. Terapeuci nigdy nie dostrzegaj� tego, �e za ka�dym razem, gdy pojawia
si� problem, oni s� na miejscu!

Wzi�cie na siebie stuprocentowej odpowiedzialno�ci za okre�lony
problem umo�liwia terapeucie wzi�cie na siebie równie� pe�nej
odpowiedzialno�ci za jego rozwi�zanie. Stosuj�c zaktualizowan�

                               
1 LMT (Licensed massage therapist) — licencjonowany terapeuta masa�ysta

— przyp. t�um.
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metod� Ho’oponopono opieraj�c� si� na �alu, wybaczeniu i prze-
obra�eniu, stworzon� przez Kahuna Lapa’au Morrnah Nalamaku
Simeona, terapeuta jest w stanie przemieni	 b��dne przekonania
(zarówno w�asne, jak i klienta) w doskona�e my�li o MI�O�CI.

Jej oczy s� pe�ne �ez. W k�cikach jej ust wida	 g��bokie bruzdy.
— Martwi� si� o mojego syna — cicho wzdycha Cynthia. —

Znowu zacz�� bra	 narkotyki.
Kobieta opowiada swoj� bolesn� histori�, a w tym czasie ja zaczy-

nam oczyszcza� si� z b��dnych my�li, które pojawi�y si� w mojej g�owie jako
jej problem.

Gdy b��dne my�li zostan� zast�pione my�lami pe�nymi mi�o�ci
u terapeuty, cz�onków jego rodziny i krewnych, ten sam proces zaj-
dzie u klienta, a tak�e u jego rodziny i krewnych. Zaktualizowana
metoda Ho’oponopono pozwala na bezpo�redni� wspó�prac� tera-
peuty z Pierwotnym ród�em, które mo�e przemieni	 b��dne my�li
w MI�O��.

Jej oczy wysychaj�. Bruzdy wokó� ust nabieraj� �agodniejszych
kszta�tów. U�miecha si�, a na jej twarzy rysuje si� ulga.

— Nie wiem dlaczego, ale czuj� si� lepiej.
Ja te� nie wiem dlaczego. Naprawd�. 
ycie jest tajemnic�

— za wyj�tkiem MI�O�CI, która wie wszystko. Dlatego
nie zastanawiam si� nad tym d�u�ej, tylko dzi�kuj� MI�O�CI,

bo to z niej p�ynie ca�e b�ogos�awie�stwo.

Rozwi�zuj�c problemy za pomoc� zaktualizowanej metody
Ho’oponopono, terapeuta ��czy swoj� To�samo�	 i Umys� z Pierwot-
nym ród�em, które inni nazywaj� MI�O�CI� lub BOGIEM. Kiedy
ju� nawi��e to po��czenie, zwraca si� do MI�O�CI z pro�b� o napra-
wienie w�asnych b��dnych my�li, które objawiaj� si� jako problem —
najpierw jego w�asny, a potem jego klienta. Jego pro�ba to proces oparty
na �alu i wybaczeniu: „Przepraszam za moje b��dne my�li, które sta�y
si� problemem dla mnie i dla mojego klienta; wybacz mi, prosz�”.

W odpowiedzi na pro�b� terapeuty, MI�O�� rozpoczyna mi-
styczny proces przemiany b��dnych my�li. W trakcie tego procesu
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duchowej naprawy MI�O�� najpierw neutralizuje b��dne emocje
b�d�ce przyczyn� problemu, takie jak uraza, strach, z�o�	, poczucie
winy czy dezorientacja, a potem uwalnia i neutralizuje energi� my�li,
wprowadzaj�c je w stan pustki i prawdziwej wolno�ci.

Kiedy my�li s� ju� puste i wolne, MI�O�� wype�nia je sob�.
W efekcie terapeuta odnawia si� w MI�O�CI, a razem z nim równie�
jego klient oraz wszystko to, co mia�o zwi�zek z problemem. Tam,
gdzie by�a rozpacz, teraz jest MI�O��. Tam, gdzie by�a ciemno�	,
teraz ja�nieje �wiat�o MI�O�CI.

Technika To�samo�ci poprzez Ho’oponopono pokazuje ludziom,
kim naprawd� s� i jak mog� rozwi�za	 swoje problemy chwila po
chwili, jednocze�nie odnawiaj�c si� w MI�O�CI w trakcie ca�ego
procesu. Szkolenie Ho’oponopono rozpoczyna si� od dwugodzinnego
darmowego wyk�adu. Uczestnicy dowiaduj� si�, w jaki sposób ich
my�li przeobra�aj� si� w problemy duchowe, umys�owe, emocjonalne,
fizyczne, relacyjne i finansowe w ich �yciu oraz w �yciu ich rodzin,
krewnych, przyjació�, s�siadów i znajomych. W trakcie weekendo-
wego szkolenia uczestnicy dowiaduj� si�, czym tak naprawd� s�
problemy, gdzie s� zlokalizowane, jak je rozwi�zywa	 za pomoc�
ponad dwudziestu pi�ciu procesów i jak zatroszczy	 si� o siebie
samego. G�ówny nacisk k�adziony jest na to, �eby poczu	 si� w stu
procentach odpowiedzialnym za siebie i za w�asne �ycie. Wtedy pro-
blemy rozwi��� si� same, bez �adnego wysi�ku.

W zaktualizowanym procesie Ho’oponopono najwspanialsze
jest to, �e cz�owiek poznaje siebie od nowa przez ca�y czas, a z ka�dym
kolejnym zastosowaniem procesu zaczyna coraz bardziej docenia	
odnawiaj�cy si� cud MI�O�CI.

Wspólnie z Markiem przeczytali�my artyku� i zacz�li�my si�
zastanawia	, który z terapeutów by� tym, którego szukali�my:
Charles Brown czy dr Hew Len. Nie mieli�my zielonego poj�cia.
Kim by�a ta Morrnah wspomniana w artykule? I czym by�a To�sa-
mo�	 Ho-o-prosz�?
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W moim �yciu i w relacjach z lud�mi post�puj� zgodnie
z nast�puj�cymi wskazówkami:

 1. Fizyczny wszech�wiat jest urzeczywistnieniem moich my�li.

 2. Je�eli moje my�li s� szkodliwe, tworz� szkodliw�, fizyczn�
rzeczywisto�	.

 3. Je�eli moje my�li s� doskona�e, tworz� fizyczn� rzeczywisto�	
pe�n� MI�O�CI.

 4. Jestem w stu procentach odpowiedzialny za to, jak w tej chwili
wygl�da mój fizyczny wszech�wiat.

 5. Jestem w stu procentach odpowiedzialny za szkodliwe my�li,
które przyczyni�y si� do powstania chorej rzeczywisto�ci.

 6. Nie ma czego� takiego, jak „tam”. Jedyne, co istnieje, to my�li
w mojej g�owie.

Szukali�my dalej.
Przeczytali�my kilka kolejnych artyku�ów, które rzuci�y pewne

�wiat�o na ca�� spraw�. Znale�li�my w nich ciekawe spostrze�enia,
takie jak: „To�samo�	 przez Ho’oponopono postrzega ka�dy problem
nie jako m�czarni�, lecz jako now� szans�. Problemy to tylko powra-
caj�ce wspomnienia z przesz�o�ci, które daj� nam kolejn� szans� na to,
�eby spojrze	 na �wiat oczyma MI�O�CI i zacz�	 dzia�a	 pod wp�y-
wem inspiracji”.

By�em zaciekawiony, ale wci�� nie rozumia�em. Problemy to
„powracaj�ce wspomnienia z przesz�o�ci”? Prosz�? Co autorzy pró-
bowali wyja�ni	? Jak to ho-co�tam pomaga�o terapeucie leczy	 ludzi?
A w ogóle, kim by� ten terapeuta?

Znalaz�em jeszcze jeden artyku�, napisany przez reportera Darrella
Sifforda, opowiadaj�cy o spotkaniu z twórczyni� procesu ho-opo-
-co�tam. Nazywa�a si� Morrnah i by�a „kahuna” — stra�niczk�
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sekretów. Kiedy kto� wymaga uzdrowienia, Morrnah „zwraca si� do
Boskiego Twórcy wybranego przez nas »poprzez bosko�	, która
jest w ka�dej osobie… i która jest prawdziwym przed�u�eniem
Boskiego Twórcy«”.

Mo�e Ty to rozumiesz. Ja wtedy jeszcze nie wiedzia�em, o co
chodzi. Mark równie�. Najwyra�niej Morrnah wypowiada�a jakie�
s�owa — swoist� modlitw� — które uruchamia�y proces uzdrawiania.
Zapami�ta�em sobie, �e musz� pozna	 tekst tej modlitwy, ale na razie
mia�em inn� misj�: znale�	 terapeut� i nauczy	 si� jego metody
uzdrawiania. Coraz bardziej chcia�em pozna	 tego szama�skiego
terapeut�. Mark i ja ju� dawno powinni�my wraca	 do naszego stoiska
na zje�dzie, ale nie zrobili�my tego, tylko kontynuowali�my nasze
poszukiwania.

Z tego, co wyczytali�my na stronach internetowych, nasz tajem-
niczy terapeuta nazywa� si� Ihaleakala Hew Len. Ciekawe imi�, nie
ma co. Nie mia�em poj�cia, jak to wymówi	, nie mówi�c ju� o prze-
literowaniu. Nie wiedzia�em równie�, jak odnale�	 tego cz�owieka.
Na jego stronie nie by�o �adnych danych kontaktowych. Wpisali�my
jego nazwisko w Google, ale wyszukiwarka nie znalaz�a nic na jego
temat. Zacz�li�my ju� si� zastanawia	, czy ten eteryczny terapeuta
naprawd� istnieje; mo�e przeszed� na emerytur� albo ju� nie �yje?

Zamkn��em laptopa i wróci�em na zjazd.
Lecz moja przygoda ju� trwa�a.




