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Hunowy Sekret w Modlitwie Pańskiej
Dr. E. Otha Wingo
W Nowym Testamencie znajduje się pasaż, który zwykle nazywany
jest Modlitwa Pańską, wraz a instrukcją dla studentów Huny JAK MODLIC SIĘ
efektywnie. Najbardziej znana forma tej modlitwy znajduje się w ewangelii
Mateusza, wers 6:9-13, lecz pewne instrukcje zaczynają się już w wersie 5:
**********
5 A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy (Hipokryci), którzy
lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie mogli ich
zobaczyć. Zaprawdę, powiadam wam, że oni otrzymali już swoją nagrodę.
6 Lecz gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej wewnętrznej izdebki, a gdy
zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu, a
twój Ojciec, który widzi wszystko, co odbywa się w ukryciu, odda tobie.
7 A gdy się modlicie, nie powtarzajcie swoich słów jak poganie, myśląc, że
przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani.8 Nie bądźcie podobni
do nich, bo wie Ojciec wasz, czego potrzebujesz, wpierw zanim Go poprosisz.
**********
Nie bądź AKTOREM!. Greckie słowo “hipokryta” oznacza „aktora” na
scenie, w celu zabawiania, rozrywki.
Wszystkie modlitwy są telepatyczne i są działaniem "ducha". Modlitwy nie są
rytuałami publicznymi i nie są zaprojektowane do bycia wysłuchanym przez
innych ludzi. Ci, którzy się długo modlą w miejscach publicznych są raczej
aktorami. Robią to raczej dla rozrywki ("być widzianym przez ludzi") i w celu
bycia wysłuchanym. Ci, bowiem "lubią stać w tłumie i na rogach ulic by
przemawiać", gdyż płacone maja za to. Ludzie ci rzeczywiście otrzymują to, o
co " się modlili": pochwalę od ludzi, którzy słuchają ich modlitwy lub oracji
oraz aplauz publiczności. To, DLATEGO się modlą i dlatego otrzymują, o co
proszą..
" Wewnętrzna izdebka " duszy została nazwana "sekretnym miejscem
Najwyższego", "Najświętsze Świętych" jak i "Wewnętrznym Królestwem
Bożym ". Prawdziwa modlitwa odbywa się w naszym wnętrzu. Mamy wejść
do naszej " wewnętrznej izdebki " i zamknąć drzwi. Greckie słowo oznacza tu
"skarbiec" lub "zamknięty pokój, sypialnia lub pokój do przechowywania
rezerw, zaopatrzenia". W kategoriach Huny oznacza to, iż idziemy do Niższej
Jaźni (wewnętrznej jaźni, w środku siebie) i prowadzimy prywatna rozmowę.
Wspólnie; Świadoma i Niższa Jaźń "modlą się do Ojca, „ wysyłając naszą
modlitwę do Wyższej Jaźni, która jest z nami w "ukrytym – sekretnym miejscu " w Niższej Jaźni. Ojciec (Wyższa Jaźń) komunikuje się z nami za
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pośrednictwem Niższej Jaźni (wewnętrznego człowieka) i wie, co się tam
dzieje.
Gdy nasza modlitwa została starannie przemyślana, wkomponowana
w obraz pożądanej przyszłości, a być może, i opisana słowami, (aby mieć
pewność zachowania tego samego Obrazu Modlitwy), wysyłamy ją następnie
TYLKO RAZ do Wyższej Jaźni. Kiedy obraz pożądanej przyszłości jest gotowy,
Wyższa Jaźń jest go już świadoma. Aby Wyższa Jaźń nas usłyszała, nie
potrzeba więc wielu słów, powtarzania czy wiele mówienia. Czyżby
oznaczało to, iż już nie trzeba powtarzania Modlitwy do Ojca czyli Wyższego
Ja? Max Freedom Long zaleca krótkie, trzykrotne powtórzenie modlitwy
podczas pierwszej jej prezentacji do Wyższego Ja, a następnie powtarzanie
jej raz codziennie w celu energetyzowania. Niższa Jaźń, bowiem, jest pod
WRAZENIEM, kiedy się z pełną uwagą POWTARZA.
Codzienna powtórka prezentacji Obrazu Modlitewnego przez Niższą
Jaźni wspomaga umocnienie pożądanego nowego przyzwyczajenia lub
wzoru. "Próżne powtarzania", czyli powtarzanie mechanicznie i rutynowe
powoduje, że twoja uwaga nie jest już skupiona na słowach i ich
zamierzonym znaczeniu i jest to nie tylko bezużyteczne, ale wręcz szkodliwe
w pracy do osiągnięcia celu. W trakcie powtarzania istnieje ponadto ryzyko
zmiany obrazu i słów. To powoduje zamieszanie i rozproszenie uwagi i many
czy nawet zmiany celu. Po przesłaniu Obrazu Modlitewnego do Wyższego Ja,
nie jest już konieczne, aby wysłać go ponownie i ponownie. Trzeba jednak
wracać do naszej " wewnętrznej izdebki " (nasze "sekretne miejsce") i
utrzymywać przepływ many do Wyższego Ja w celu wspierania modlitwy
maną.
Słowa "próżnych powtórzeń" i "dużo mówienia" odnoszą się do
bełkotu pustych słów, tych samych słów wypowiadanych w kółko, słów
bezsensownych,, jak ćwierkanie ptaków. To sprowadza nas do poziomu
aktorów, którzy nie korzystają z własnych słów, ale słów scenarzysty. Gdy
się modlicie, nie używajcie tekstów napisanych przez kogoś innego,
które dla was nie mają specjalnego znaczenia czy nie mają z wami
osobiście nic wspólnego. Nie bądź aktorem grającym jakąś rolę, kiedy
zbliżasz się do Ojca w modlitwie.
Czy oznacza to, że wielokrotnie powtarzane afirmacje nie są
pożądane? Czy też nie należy używać modelu modlitwy lub sugerowanych
sformułowań, które możemy znaleźć w książkach lub otrzymanych od
nauczycieli?
Afirmacje i modlitwy są wzorem dla naszej Świadomej Jaźni,
świadomego umysłu do wypracowania naszych celów. Należy pamiętać, że
instrukcje te są po to, by wiedzieć, JAK wysłać Modlitwy do Ojca, naszego
Wyższego Ja. Stosowanie afirmacji jest zaimponowaniem Niższej Jaźni i jest
skutecznym sposobem dla Świadomego Ja do „wprogramowania” nowego
zachowania w Niższą Jaźń. Afirmowanie jest praktyką tak Średniej jak i
Niższej Jaźni. Afirmacje powtarzane są przez Świadome Ja by zaimponować
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Niższej Jaźni. Widzimy, zatem, że są one nie do powtarzania w obecności
innych osób, lecz tylko w stosunku do wewnętrznej, Niższej Jaźni.
8-smy wers, może być też przyczyną znacznego zamieszania. "Ojciec
wasz wie, co trzeba, wpierw, zanim Go poprosicie." Jeśli Ojciec wie, czego
nam potrzeba (pragniemy), dlaczego wobec tego powinniśmy się modlić? Czy
to oznacza, że powinniśmy po prostu poczekać aż Ojciec da nam to, czego
potrzebujemy, ponieważ, tak naprawdę, nie wiemy, co jest nam potrzebne?
W hawajskim "potrzeba" oznacza” pono”, co oznacza również "potrzebne",
"prawo do", "odnowy - naprawy", "(robić) dobrze" (hoo-Pono). Pełniejszą
interpretacją jest "mieć wszystko wykonane prawidłowo i umieścić w
odpowiedniej formie i kolejności." To stwierdzenie nie oznacza, że nie
powinniśmy się modlić. "Twój Ojciec wie, co należy zrobić, (co jest do
zrobienia) zanim się pomodlisz czy poprosisz." W języku greckim sugeruje to
idee: "Ojciec wie", zanim zaprezentujesz swoją modlitwę, jaką prośbę
przedstawisz ". Inaczej: "Twój Ojciec już wie, jak wykorzystasz TO zanim Go o
TO poprosisz."
Max Freedom Long, w rozdziale 7 „Huna w Religiach Świata” odnosi
się do kodowanych nauk Modlitwy Pańskiej, ale ich nie rozpracowuje.
Wydaje się bardzo prawdopodobne, że ta modlitwa jest bardzo stara i chodzi
o jej kod, a nie o rzeczywistą modlitwę. Faktycznie, nazwano tak dokładny
„model Modlitwy", ponieważ Jezus nakazał "W ten sposób módlcie się."
Studia wielu odmian tej słynnej modlitwy są bardzo pouczające (np, według
Leviego „Ewangelia Wodnika Jezusa Chrystusa” i Jeffreya Fursta „Edgar
Cayca Opwiadanie o Jezusie”), ale tutaj będę omawiać elementy Huny w jej
ogólnie znanej wersji.
Chociaż często używana Modlitwa Pańska w nabożeństwach w sposób
sugerujący, jakoby to było "próżne powtarzanie jak poganie", to znane słowa
tej modlitwy mocno zaintonowane jako mantra, przynoszą
spektakularne wyniki. Można tu łatwo rozpoznać element fizycznego
bodźca, aktywującego Niższą Jaźń. Sugeruje się też powstanie stałego
centrum polaczeń AKA pomiędzy niektórymi grupami Aumakul poprzez
szerokie stosowanie tych często powtarzanych fraz (HRA Bulletin 50,8). W
taki sam sposób, cudowna modlitwa zwana "Wielka Inwokacja(Wezwanie)
"używana jest w celu doprowadzenia do poprawy sytuacji na świecie. Można
się też zastanawiać, jak wiele dobrych efektów zostało zneutralizowanych
przez potykanie się o słowa, które występują w wariacji "wybacz nam nasze
winy”!
"Modlitwa Pańska" pojawia się tylko w księgach Mateusza (6: 9-13) i
Łukasza (11: 2-4).Wersja Kinga Jamesa jest tłumaczeniem z łaciny. Modlitwa
została pierwotnie wypowiedziana i zapisane w języku aramejskim.
Najczęściej stosowane rękopisy są w języku greckim. Tłumacząc Modlitwę
bezpośrednio z tekstu greckiego i sprawdzając jej hawajskie tłumaczenie
(pracując oczywiście ze Słownikiem języka hawajskiego wg. Andrewsa z
1865 roku) jesteśmy w stanie odnaleźć zakodowane znaczenia tej
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MODLITWY wg Huny.
Oto cztery wersje modlitwy, które ilustrują niektóre różnice w
sposobie tłumaczenia lub interpretowania modlitwy ..
**********
1. Modlitwa Pańska (KJV)
Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
Święć się imię twoje.
Przyjdź królestwo Twoje,
Bądź wola Twoja,
W ziemi, jak i w niebie.
Daj nam dzisiaj chleba naszego powszedniego.
I odpuść nam nasze winy,
Jako i my odpuszczamy tym, którzy zgrzeszyli przeciwko nam.
I nie wódź nas na pokuszenie;
Ale nas zbaw ode złego.
Bo Twoje jest królestwo,
I moc,
I chwała,
Na wieki wieków. amen
2. Modlitwa Pańska (Fenton)
Nasz Ojcze w Niebiosach,
Twoje imię musi być Święte.
Twoje Królestwo musi być przywrócone.
Twoja wola musi być wykonywana
Zarówno w Niebie i na Ziemi.
Daj nam dzisiaj naszego jutrzejszego chleba;
I odpuść nam nasze winy,
Jako i my odpuszczamy tym, którzy nas skrzywdzili,
Nie prowadź nas na pokuszenie,
Ale nas zbaw od zła.
3. Modlitwa Pańska (Rocco A. Errico)
Ojcze nasz, któryś jest w całym wszechświecie,
Niech Twoje imię będzie niezależne.
Przyjdź królestwo Twoje (jako Doradca),
Niech twoje pragnienie istnieje, tak jak w tym wszechświecie, jak i na ziemi.
Daj nam chleba dla naszych potrzeb w tym dniu.
A nas uwolnij od grzechów naszych,
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Jak my również uwalniamy naszych krzywdzicieli.
I nie pozwól nam wejść na drogę pokusy (światowości),
Ale uwolnij nas od błędu.
Do ciebie należy Twoje królestwo, moc i pieśń,
Od wieków na wieki.
Zapieczętowane w wierności.
4. Modlitwa Pańska (Mary Baker Eddy)
(Duchowa interpretacja)
Nasz Ojciec-Matka Bóg, zupełna - harmonia,
Godny podziwu.
Przyszło królestwo Twoje; Tyś jest zawsze obecny.
Pozwalasz nam wiedzieć, jak w niebie, tak na ziemie
Bóg jest wszechmocny, najwyższy.
Daj nam łaskę na dziś; nakarm wygłodzone uczucia;
A miłość jest odzwierciedlana w miłości.
Bóg jest nieskończony, jest całą mocą, wszystkim życiem,
Prawdą, Miłością ponad wszystko i we wszystkim.
Słowo "Modlitwa" w mówionym w danym czasie języku (aramejski),
mówi o zwyczaju ustawiania pułapki i trzymania jej mocno na sznurku tak,
aby była przygotowana do złapania czegoś w pułapkę. Słowo MODLITWA ma
zatem znaczenie: ustawianie naszego umysłu jak się sidła ustawia i czekania
cierpliwie, aby złapać "myśli Boga" lub złapać wskazówki i impulsy
wewnętrznego kierowania. To ilustruje znaczenie utrzymywania silnego
połączenia z Wyższym Ja ..
Inaczej slowo MODLITWA oznacza: „wybierając kanał" lub "strojenie
odbiornika" na radio lub telewizor, aby obejrzeć program. "Strojenie" jest
idealnym synonimem „modlić się”.
„Ojcze nasz, któryś jest w niebie…”
Modlitwa jest formalnie kierowana do "Ojcze nasz, któryś jest w niebie."
Hawajską frazą jest tu" E ko makou Makua iloko o ka lani." Od razu
zauważamy, że "Ojciec" jest Makua, podobnie do słowa "Aumakua (Wysokie
Ja). To odnosi się do Rodzica (ojciec lub matka, lub dokładniej Ojciec / Matka)
i dobroczyńcy lub żywiciela. Słowo „Lani” oznacza "niebo lub górne
powietrze" odnosi się do "coś co jest wysoko " i "wysokiego porządku" albo
dosłownie albo w przenośni jako godnej osobowości. W starożytności
odnośnikiem lub odpowiednikiem jej była "Wasza Wysokość", co jest dość
adekwatne w stosunku do Wyższego Ja, jako Kompletnie Wiarygodne,
Opatrznościowe Ja Rodzicielskie. Wezwanie może być zatem najbardziej
właściwe w ten sposób: "O rodzicielskie i opatrznościowe Wyższe Ja."
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Podobne powiazanie z "Ojcem Niebieskim" sugeruje Errico, jako "Ojciec
Uniwersalny" (uniwersalny –dotyczący wszystkich czy wszystkiego,
powszechny, wszechstronny).
Święć się imię twoje
"Święć się imię Twoje". Pełny sens greckiego czasownika, czasem
niezręcznie, wyrażony został tak: "Twe Imię musi być święcone"
(Fenton).Chodzi tu o znaczenie: "być musi znaczy: stale i aktywnie."
"Święcić się " oznacza "traktowanie, jako najświętsze" lub "szanowane w czci
najwyższego stopnia."
Szczególne znaczenie "święcone" lub "święty" jest "oddzielone w
określonym celu ". W związku z tym, niezależnie od tego, jakie imię
wybraliśmy dla bóstwa, powinno być to słowo, które jest przeznaczone tylko
w tym celu, a nie rutynowo stosowane do innych rzeczy. Kojarzy mi się z ideą
"świętego" i "profanowanego".
To ostatnie zazwyczaj przywołuje idee "przekleństwa" lub "brania
imienia Pana Boga nadaremno" (używając słów boskości, jako
bezznaczeniowego przekleństwa, na przykład, "biorąc imię Pana, jako
bezużyteczne, na daremnie ").
Prawidłowe znaczenie jest to, że nasze określenie Boga powinno być
poświęcone wyłącznie celom duchowym i boskim i nie powinno stać się
popularnym wyrażeniem. W Księdze Wyjścia, 20 :7, oznacza owe określenie
„Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego do mówienia nieprawdy lub
fałszywego przeklinania." " Przeklinanie " oznacza też, iż co mówi się przed
lub na zewnątrz świątyni i gdzie to jest stosowane i jest to do przyjęcia, nie
powinno być używane wewnątrz świątyni. "Święte" oznacza również przeznaczone w określonym celu. W związku z tym, "święte słowa" należy
zarezerwować do wykorzystania w duchowych rytuałach, a nie w potocznym
języku.
Wracając do angielskiego znaczenia, nie ma sposobu, w jaki możemy
inaczej uczynić Imię świętym, z wyjątkiem, kiedy powiemy, ZE TO TAK
JEST. Czy powtarzanie tej frazy w modlitwie spełnienia jej, jest wymogiem?
Jest to część rytuału modlitewnego w celu uzyskiwania wyniku. Patrząc na
znaczenie antycznych korzeni tego słowa w stosunku Huny, zaczynamy
rozumieć, jakie pierwotnie ono miało znaczenie. (HRA B. 50,2).
" Święcić się " jest tłumaczone hoo ano; hoo jest "do" i jest skrócony w
hoana; i łączą się dwa trzony. Podobnie jak większość słów w Hawajskim, ta
para posiada kilka znaczeń i może służyć wielu celom. Podwojenie ostatniego
trzonu daje hooanoano zachowując ogólne znaczenie, ale ma różne inne
znaczenia, które znajdziesz w Słowniku Andrews, jak;
1. Aby umysłem celebrować uwielbienie, jakby w obecności
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niewidzialnego ducha. Nawiązywanie kontaktu z Wyższym Ja. Czcić.
2. Aby zrobić (HO) formę lub nasienie (ANO). Zrobienie formy
myślowej tej rzeczy lub pożądanego stanu i przedstawienie jej przed
Aumakua, jako "ziarna", z którego "wzrasta" dany stan w przyszłości i
w ten sposób, że może w końcu pojawi się, jako rzeczywistość na
poziomie życia fizycznego. ANO ma również znaczenie "obraz rzeczy"
i "mieć formę i wygląd, przekształcać, zmieniać wygląd zewnętrzny,
ABY ZMIENIC STAN RZECZY."
3. "Oddzielić w szczególnym celu" lub "poświęcić" do celów
specjalnych lub użytkowych. ANO-ANO znaczy "Nasiona" (symbol
formy myślowej, tworzy obraz, który może być uprawiany tylko przez
podlewanie go mana z tego samego poziomu ziemskiego, na którym
"Nasiona" były "formowane "). ANA (odmiana ano) oznacza
"wystarczająco czegoś, dostatecznie”, (czyli idea, że wystarczająca
ilość many musi być dostarczona i to jako część modlitwy).
Przyjdź Królestwo Twoje
"Przyjdź Królestwo Twoje". Bliższe znaczenia tego wyrażenia jest "Twoje
Królestwo musi być przywrócone" i "To, nad którym masz jurysdykcję,
(orzecznictwo - czyli królestwo) muszą być wymienione w modlitwie." To
ostatnie znaczenie, sugeruje Hawajskie słowo Hiki, które jest tak różne od
wszystkiego, co do tej pory było sugerowane dla tej części modlitwy. W myśl
Huny jest potrzeba potwierdzania, ciągłej modlitwy o to, co jest potrzebne
pod jurysdykcją istoty wyższej (lub Wyższe Ja). Innym znaczeniem jest to, że
"Twoje Królestwo musi osiągnąć swój cel." Według Huny rola Wyższego Ja
jest najważniejsza i podstawa w uzyskiwaniu umiejętności i wszelkiej
wiedzy.
Wracając do "musi być przywrócone" idei w słowie głównym, greckie,
słowo oznacza tu, że musi się TO ODBYWAC W SPOSÓB CIAGLY I
WIELOKROTNY W TERAZNIEJSZOSCI, musimy pamiętać o pilności i
ustawicznej Akcji Modlitewnej - codziennego lub cogodzinnego powracania
do tej modlitwy, aby osiągnąć doskonałość jej formy oraz pełnię jej siły.
Oryginalne słowa dotyczące "królestwa" (aupuni moi) miały dwa
znaczenia i ich głęboki sens to: „istnieć w stanie nienaruszonym." Coś musi
być "przywrócone" do niezmienionego lub nienaruszonego stanu. Ten stan
odpowiada koncepcji formy myślowej (obrazu), która jest przedstawiana
Wyższemu Ja i musi być "przywracana" lub odnawiana lub "wróciła do stanu
pierwotnego" poprzez codzienną Ofiarę w Akcji Modlitewnej- Ofiarę, jako
nową dostawę many za pomocą, której Wyższe Ja, kreuje i zmienia starą
„przyszłość” na nową. Innymi słowy, nie możemy zmieniać obrazu modlitwy,
ale musimy go zachować, w pierwotnej, pierwszej wersji wraz z dostawa
many i tak długo, jak długo Aumakua potrzebuje MANY na ten cel, aż jest
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"zaspokojona".
Drugim znaczeniem słowa HOI-HOI to jest tak, jak stosowany w
modlitwie "powrót". Oznacza to "być radosnym, być zadowolonym" i ma
widoczne i niezwykłe znaczenia w dalszej części Modlitwy Pańskiej.
Potwierdzeniem wiary w realizację celu modlitwy jest uczucie
"oddawanie chwały" i emocjonalnie odczuwanie "radości”. Kiedy budzi się w
nas poczucie zadowolenia, możemy być pewni, że Niższe Ja wykonuje swoją
prace w Akcji Modlitewnej dobrze. Można wręcz powiedzieć: "Nie ma
emocji = Nie ma modlitwy."
Max Freedom Long (HV55.3) Wskazuje na wariacje tej części modlitwy, która
znalazł w książce: GRS Mead „Fragmenty z Zapomnianej Wiary”, strona.599:
"Niech Duch Święty zstąpi na nas, i oczyści nas!" [Oczyszczenie poprzez nasze
specjalne imię.]. Mead twierdzi, że raczej te słowa były używane a nie
"Przyjdź królestwo Twoje". A za tym idzie to, że, jeśli weźmiemy pod uwagę
greckie znaczenie słowa "święcone", oznacza ono właśnie "oczyszczenie"!
Ważne jest rozważenie koncepcji STOPNIOWANIA, którą Max omawia
w Huna Vistas (horyzonty), w celu rozwiązywania różnych problemów.
"Twoje Królestwo" jest stanem bycia na poziomie Wyższej Jaźni. Tak też jest
to interpretowane w kodowanym materiale Ewangelii i Duchowego
Poznania.
To z pomocą Łaski Wyższego Ja, Niższe i Średnie Ja w „razem w
związku” jest podnoszone do wyższego poziomu (Średnie Ja do poziomu
Wyższej Jaźni a Niższe Ja do poziomu Średniej Jaźni). To jest to "drugie
przyjście", jeśli weźmiemy pod uwagę "pierwsze przyjście”, kiedy, gdy nasze
własne Wyższe Ja "Ukończy studia i jest absolwentem".
Bądź wola Twoja
"TWOJA WOLA niech się staje". Ta część modlitwy była najbardziej
problematyczna, ponieważ ludzkość próbowała poddawać się bezwzględnej
woli jakiegoś bezwzględnego dyktatora / Boga. Dlaczego w ogóle o coś prosić
Boga, można się zapytać, jeśli i tak w każdym przypadku "będzie" Boga wola
wykonana? I wobec tego, ponieważ Bóg najlepiej wie, co powinniśmy
otrzymać, czy to radość czy smutek, musimy potwierdzić najwyższą jego
wolę i kłaniać się mu pokornie! Wracając ponownie do Huny, okazuje się, że
słowo "WOLA" jest MANAO, co oznacza "MYSL lub IDEA", a także "PLAN".
Dosłowne znaczenie to "w celu wytwarzania myśli poprzez manę." PLANWYKONANIA -MYSLI jest prezentowaniem obrazu przemyślanej formy
pożądanych warunków (okoliczności) i jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest to
stan, który ma być "zrobiony" i wywołany, zarówno niewidocznie w "Niebie
"(na Wysokim poziomie Jaźni) i we właściwym czasie, widocznym na
ziemskim poziomie rzeczywistości (Nizszej Jaźni), Obraz Myśli musi być
najpierw wykonywany na poziomie duchowym, zanim można to zrobić "na
ziemi".
Myśl, iż Wolą Bożą jest trzymanie zamrożonego i niezmiennego planu
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dla całej przyszłości jest błędną interpretacją. Raz jeszcze: Prawda wyzwala
nas. Pierwotną koncepcją jest tu prosta i pomocnicza praktyka
modlitewnego rytuału oparta na koncepcji ewentualnej zmiany. Te linijki
modlitwy są sercem Huny. Uczniowie NIE PYTALI o CO PROSIĆ w modlitwie.
Pytali tylko, JAK się modlić wiec powiedziano im, jak i dlaczego. Werbalna
siła stwierdzenia: "musi to być stale robione" (czyli codzienne odnowienia
modlitwy i dostaw many, może nawet co godzinę i w razie potrzeby) stresuje
wręcz.
Słowo Manao czasem zastąpić może Makemake = "pragnienie".
Oznacza to "coś bardzo pożądanego." To, co jest pożądane należy zrobić
najpierw na poziomie Wyższej Jaźni, aby to przyjęło prawdziwą formę na
poziomie ziemskim Niższej Jaźni. Oznacza to również, "raduje się, bo czyjeś
pragnienie zostało dokonane." Oznacza to: jesteśmy zadowoleni,
ponieważ pragnienie jest spełnione- "radość w niebie" i tryskamy radością,
jako Niższa Jaźń. Sensowniej może to być wyrażone, jako: "Radość z
uzyskania naszego pragnienia musi być stała na poziomie Wyższej Jaźni, jak
również na poziomie dwóch niższych jaźni." Albo:, „Co chcesz, aby się
spełniło, musi być źródłem radości od Wyższej Jaźni do Niższej Jaźni. "
Daj nam dzisiaj chleba naszego powszedniego
"Daj nam dzisiaj chleba naszego powszedniego." Zarówno greckie jak i
hawajskie słowo trafia tu w sedno sprawy. "Daj nam tego samego dnia to, co
potrzebne nam do życia." Chleb może odnosić się do bochenka chleba
pszennego jak i do każdego rodzaju potrzebnego nam „jedzenia”, (to, co jest
istotne dla naszego istnienia, życia). Innym znaczeniem greckiego słowa
„codziennie” jest "na nadchodzący dzień." Prośba o rzeczy, które zostaną
zmaterializowane na poziomie ziemskim jutro, niech powstaną dla nas
dzisiaj w niewidzialnym świecie. Nacisk na działanie "codzienne" oraz "to, co
jest niezbędne dla istnienia" nie może być pomijane. Powtarzalność
prezentowania Akcji Modlitewnej (jak w "Nieustannie się módlcie") jest
najważniejsza. Nie chodzi wiec o nieplanowane powtarzanie, automatyczne
mamrotanie i bezcelowe formułowanie modlitwy, ale o pozytywne i jasno i
starannie opracowanie obrazu i codzienne prezentowane, to jest właśnie to,
czym modlitwa jest a Modlitwa Pańska jej tego przykładem.
Odpuść nam nasze winy (przewinienia) KALA
"I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom". W
tym samym rozdziale Ewangelii Mateusza, znaczenie i ważność powyższego
fragmentu są wielokrotne podkreślane. "PRZEBACZ" oznacza KALA i jest
jednym z najbardziej znaczących pojęć Huny. KALA to oczyszczenie, które
jest wymagane PRZED wysłaniem modlitwy do Wyższej Jazni; PRZED
uzyskaniem jakakolwiek odpowiedzi. (Max Freedom Long dokładnie opisuje
ten proces w „Magii Cudów” w związku ze sprzedażą sklepu fotograficznego)
9
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Kala odnosi się do oczyszczenia z wszelkiego poczucia winy lub / i po
dokonaniu zadośćuczynienia ( jedynym "grzechem" jest krzywdzenie kogoś
lub czegoś i tak według Huny: nie ma Krzywdy – nie ma Grzechu).
Ideałem Huny jest wybaczanie „wcześniej”, mienie nastawienia czy
postawy przebaczenia. Kiedy w modlitwie nie osiągamy sukcesu, może
właśnie tu trzeba szukać przyczyny? Ścieżka do Wyższego Ja została
zablokowane. Ani obraz modlitwy, ani dostawa many nie może się
przedostać. Jest to porzucony na autostradzie stos śmieci po cenach
dumpingowych. Jest możliwe wznoszenie się ponad śmieciami do pewnego
punktu, od którego nic już nie może przedrzeć się przez blokady.
31 Wszelka złośliwa gorycz i gniew, i srogie zagniewanie, i krzyk,
i obelżywa mowa niech będą spośród was usunięte wraz z wszelkim złem.
32 Natomiast stańcie się jedni dla drugich życzliwi, tkliwie
współczujący, wspaniałomyślnie przebaczając sobie nawzajem, jak i wam
Bóg przez Chrystusa wspaniałomyślnie przebaczył. List do Efezjan 4: 31-32
(NT).
Kala (Przywracanie Światła) zawsze poprzedza modlitwę. Klauzula
przebaczenia jest prawie zawsze tak tłumaczona: "jak my
odpuszczamy naszym winowajcom".
• Mateusz. 07:14: "Jeśli wy przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz
niebieski będzie również wam wybaczyć."
• Łukasz 07:37: "Wybacz, a będzie wam odpuszczone.")
Wyższy ideał w HUNIE to: wybaczyć wprzód, być pierwszym, który
przebaczy, mieć postawę przebaczania. Ci, którzy mieszkają w Świetle już
pozbyli się z rzeczy ciemności (wątpliwości, lęków, negatywnych emocji).
Brak pokonania ciemności to walka z cieniami. Jedynie obecność Światła
rozwiewa wszelkie mroki wątpliwości i niepewności. Należy pamiętać, że
odpowiedzialność za rekoncyliacje (pojednanie) ponosi ten, który jest tego
świadomy!
"Blokady" muszą być wyczyszczone, gdyż odwracają nasza uwagę i
rozpraszają nasze zasoby energii many, pozostawiając nas bez "mocy"
potrzebnej do dotarcia do Wyższego Ja. To nie znaczy, że Wyższe Ja jest na
nas złe lub karze nas za "grzech". Po prostu nie możemy dotrzeć do
Wyższego Ja, ponieważ nasza mana jest potrzebna do usuwania blokad (lub
negatywnych emocji a wykorzystujemy całą mane, którą generujemy,
NAJPIERW do tego celu). Jeśli występują „krzywdy" lub "winy", oznacza to
„cel jest przegapiony." Max Freedom Long pisze w „Wiedzy Tajemnej w
Praktyce” o "skomplikowanych niezracjonalizowanych gronach pamięci",
jakie odwracają naszą uwagę i energię "prowadząc nas na manowce "lub są
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przyczyną, że nie " nie możemy trafić " do celu.
Hawajskie słowo "wina" jest lawehala. Pierwsza część, Lawe, oznacza
"wziąć coś i nosić w ręku", "hala" (to ogólne słowo oznaczające „grzech") i ma
takie samo znaczenie, jak jego Grecki odpowiednik- "brakuje znaku czy
obrazu". Znaczenie jest więc jasne: to, co ma być "odpuszczone"
(oczyszczone) jest tym, co nosiliśmy przy sobie, jako rezultat jakiegoś błędu,
który popełniliśmy w przeszłości. To może być rzeczywiste urażenie kogoś,
szkoda wyrządzona komuś (nawet w stosunku do siebie), stałe poczucie
winy na bazie tego, czego nas uczono, lub błąd w naszej ocenie. Tak długo, jak
będziemy się trzymać (Lawe) czyli poczucia winy, nie będzie nam
„odpuszczone”. Interpretacja jest następująca: "Oczyść nas z win i
przestępstw, które wciąż nosimy przy w sobie, tak jak i my przebaczamy tym,
którzy obrazili nas poprzez jakąś rzeczywistą zadaną nam krzywdę lub
pomyłkę”. I zatem w ten sposób rozumiemy, JAK modlitwa może być
spełniona.
Nie wódź nas na pokuszenie
"Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego." Ten fragment
moglibyśmy nazwać "codziennym." Nad tym pasażem zastanawiali się
teologowie od wieków, zwłaszcza, jak starali się wyjaśnić, że Bóg jest
całkowym dobrem. Dobry Bóg, stwierdza się, w żadnym wypadku nie
prowadzi do pokusy, nawet, jeśli było by to związane z koniecznością
uwolnienia się od zła.
W rzeczywistości, Jakub w wersie 1: 13-14 mówi tak:
13.Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem
kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy zła ani sam nikogo nie
kusi.”
14. To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci.
[Jerusalem Bible]
Oznacza to, więc: "Abyśmy nie ulegli pokusie" i jest ono bardzo
popularne w dialekcie aramejskim. W Hawajskim języku znaczy to: "do
odwołania" i "poluzować", czyli pozwolić na odcięcie kontaktu z "Ojcem w
Niebie" lub Wyższą Jaźnią. Kabel aka, symbol w kodzie HUNY za pomocą,
którego mamy kontakt z Wyższym Ja, powinien być naprężony.
„Poluzowanie" aka oznacza - brak kontaktu. "Zło" jest w kodzie, WALEWALE
co znaczy "pokusa" ale także "opętać, usidlić" i werbalnie jest symbolem
kodu fiksacji (manii, utrwaleń) i obsesji przez duchy.
W Polinezji „usidlić” było używane werbalnie, jako złapanie ptaka w
sidła, a słowo "ptak" był kodem ludzkiego ducha (patrz: leksykon biblijnego
języka). "Usidlenie" było wykonane za pomocą kabli i przewodów, które w
HUNIE są połączeniem lub nicią aka pomiędzy Wyższa Jaźnią i Niższą Jaźnią i
zapewniają telepatyczne aka między ludźmi.
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Słowo WALEWALE znajduje dalsze potwierdzenie w głębi swego
znaczenia: "próbować skakać w górę." Innymi słowy, "Wybaw nas od
usidlenia się w naszym utrwalaniu się w winie lub wybaw nas od
obsesji i od złych duchów, i zachowaj nas od konieczności stałego
próbowania, na próżno, aby skontaktować się z Tobą”. WA oznacza"
kontynuować ", a LE to pień LELE, co znaczy" skoczyć lub rosnąc w górę. "
W języku greckim słowo "zło" zwykle tłumaczone jest, jako "bez
wartości, do niczego." Czyli to znaczy, "Nie pozwalaj się wciągnąć w pokusę
robienia rzeczy, które są do niczego."
Każdy, bowiem kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się
do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Jan 3:20 [{KJV]
Grecki odnośnik można tłumaczyć tu następująco ponêra = pechowy, do
niczego, podły; i phaula = błahy, niskiej jakości, brudny, brzydki,
bezwartościowy.
Bo Twoje jest Królestwo
"Bo Twoje jest KROLEWSTWO, i MOC, i CHWALA na wieki wieków."
Znaczenie jest oczywiste, zwłaszcza, gdy widzimy, że słowa Hawajskie są
AUPUNI (omówione powyżej), MANA (siła życiowa) i HOONANIA (korzeń
NANI jest taki sam jak LANI, "niebo lub górne powietrze", a słowo to oznacza
wysoki stopień chwały, piękna i doskonałości).

Amen
"Amen". Niech tak będzie! Amama ua uoa. Lele wale akua La. "Modlitwa ma
uleciała. Niech deszcz błogosławieństwa spływa. "[MFL] Modlitwa wzlata do
Wyższego Ja. Niech cisza ma pierwszeństwo i święty deszcz mana loa spada.
- Dr E. otha Wingo
oryginalny artykuł pochodzi z Huna Vistas Newsletter (lato
1973)strona 8 do 10.
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„ Modlitwa Pańska” według Huny
„ Modlitwa Pańska” według Huny
Mateusz 6:9-13
Interpretacja E. Otha Wingo
O Ufające i Opatrznościowe Wyższe Ja.
Z godnością uznajemy Twą szczególną obecność w naszym życiu,
Kiedy przygotowujemy i odkładamy na bok nasiona–myśli naszego
Obrazu Modlitewnego.
Niech praca Wyższego Ja jest stale odnawiana,
Kiedy w perfekcji i z radością przesyłaliśmy nasz Obraz Modlitewny.
Tak jak Obraz Modlitewny się urzeczywistnia
Jesteśmy pełni radości na poziomie Wyższego Ja i Niższego Ja.
Daj nam ten właśnie dzień na niewidocznym dla nas poziomie;
To, co będzie zmaterializowane każdego dnia dla naszych codziennych
potrzeb.
Oczyść nas z bóli i przewinień,
Które wciąż w sobie nosimy,
Byśmy przebaczyli tym, którzy nas skrzywdzili
Poprzez faktyczne lub poprzez wyimaginowane przez nas krzywdy lub
pomyłki.
Zachowaj nas od utrwalania naszej winy lub obsesji duchów
Tak, aby nasz kontakt z naszym własnym Wyższym Ja nie został
wyłączony.
Dla ciebie jest zawsze Wyższe Królestwo Duchowe,
I Moc, doprowadzająca nasz Obraz Modlitewny do realizacji,
I Chwała w realizacji wszystkich tych rzeczy.
Noa Amama ua. Lele Wale akua la.
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Modlitwa uleciała do Wyższego Ja.
Niech tryumfuje święta cisza.
© Dr. E. Otha Wingo 1992

JAK wykonywać Akcję Modlitewną na postawie Modlitwy Pańskiej
według Huny?
Po pierwsze, musi zostać zmienione pojęcie modlitwy, jako tradycyjnie
powszechnie rozumianej w kręgach religijnych, na prośbę do Boga
(Aumakua) o coś, co ci potrzeba. Potrzebne będzie również znaczące
poszerzenie idei modlitwy, jako takiej. W Modlitwie Huny to nie tylko słowa
wypowiedziane w prośbie do Boga. Modlitwa Huny obejmuje wiele
przygotowań;
- w tym dokładnego zbadania własnego życia i jego celu,
- uporządkowania go, aby podjąć stanowczą decyzję w sprawie tego, co
ma
być osiągnięte
- jak i jasny psychiczny obraz pożądanego rezultatu,
- formułowanie słów odzwierciedlających dokładnie obraz modlitwy ,
- skuteczne oczyszczanie rozpraszających i uciążliwych blokad
- i wymaga odpowiednich dalszych działań jednoczenia wszystkich
trzech
Jaźni.
Modlitwa nie może być zbiorem różnych próśb, które są podane nagle
bez przygotowania lub przemyślenia. Takie modlitwy nigdy nie zostaną
spełnione, nie oczekuj, że będą wyniki.
Kiedy modlitwa stała się regularną częścią życia, nawykiem (ale nie
mechanicznym), "drugą naturą", Akcję Modlitewną można robić tak szybko,
„jak myśl”, bo przygotowanie już zostało wykonane.
Pono

Hawajskie słowa użyte w “Modlitwie Pańskiej”

Hoopono
Makua
Aumakua
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Lani
Hooano
Hoano
Hooanoano
Anoano
Ana
Hiki
Aupuni moi
Hoihoi
Manao
Makemake
Malamala
Kala
Lawehala
Walewale
Aupuni
Mana
Hoonaniia [nani = lani]
Amama ua noa. Lele wale akua la.
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