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Wstęp

Ho’oponopono to starożytna nauka, która jest częścią 
Huny – tajemniczej wiedzy kultywowanej przez Ha-

wajczyków  Hu to „wiedza”, natomiast na – „mądrość”  
Owa nauka wywodzi się z czasów starożytnych, najpraw-
dopodobniej z okresu Atlantydy i oparta jest na miłości 
i przebaczeniu  Ho’oponopono jest duchowym procesem 
uzdrawiania, której efektem jest rozwiązywanie własnych 
problemów, oczyszczanie siebie i swojego otoczenia oraz 
odkrycie prawdziwej tożsamości i esencji bycia  Proces 
Ho’oponopono polega na uwolnieniu z pamięci treści, 
które osoba odbiera jako problem w celu uzyskania har-
monii własnego wnętrza  Metoda ta została stworzona 
i opracowana przez Morrnah Nalamaku Simeone – hawaj-
ską uzdrowicielkę Kahuna Lapa’au  Ho’oponopono znane 
jest również jako prastara hawajska metoda wybaczania 
i pojednania, stanowiąca część leczniczych praktyk sto-
sowanych na wyspach południowego Pacyfiku  Podstawę 
Ho’oponopono stanowi założenie, że jednostka jest twór-
cą własnej rzeczywistości i tym samym odpowiedzialna 
jest za wszystkie zdarzenia, które pojawiają się w jej życiu 
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1. Historia Ho’oponopono

Na wyspach Polinezji wierzono, że choroby spowo-
dowane są przez wewnętrzne konflikty rodzące się 

na skutek braku umiejętności radzenia sobie z powstały-
mi w umyśle wyobrażeniami i urojeniami  W większości 
przypadków, w celu wyleczenia pacjenta stosowano rytuał 
oczyszczenia go od nieświadomie nagromadzonych treści  
Według miejscowej ludności, jeśli osoba obrażona była na 
kogoś przez kilka dni, wytwarzała w ten sposób w swoim 
organizmie wewnętrzną chorobę  Za najlepszą terapię uwa-
żano wówczas spowiedź  Ponadto ludność ta wierzyła, iż 
osoba, która nie jest w stanie wyjawić swoich win, może 
nawet umrzeć od nadmiaru nieświadomie nagromadzo-
nych zaburzeń  Ludność Vanuatu wyznaje, że skrytość po-
woduje nasilenie infekcji  Choroba nie może zawładnąć 
osobą, która ujawni swoje błędy i ukrywane treści  Wiele 
osób, między innymi Hawajczycy, ludność z wysp Salo-
mona i wysp Cooka, twierdzi, że winy rodziców spadają 
na dzieci, a w przypadku, gdy dziecko jest chore, rodzice 
obwiniani są za jego cierpienie  Wewnętrzna harmonia 
umysłu może być przywrócona poprzez oczyszczenie wła-
snego wnętrza, przyznanie się do błędu oraz przeprosiny 
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2. Ho’oponopono jako tradycyjna 
praktyka wysp Hawajów

Ho’oponopono jest objaśnione w słowniku hawajskim 
jako „mentalne oczyszczanie”  Proces ten odbywał się 

to w formie rodzinnych spotkań, podczas których napra-
wiane były relacje między członkami rodziny  Ho oznacza 
„rozpocząć działanie”  Pono określane jest jako: „dobroć, 
sprostowanie, moralność i poprawa”  Ho’oponopono nato-
miast oznacza „uporządkowanie, sprostowanie”  Wyspia-
rze wierzyli, że choroby spowodowane są łamaniem kapu, 
czyli łamaniem prawa duchowego  Wyleczenie choroby 
mogło nastąpić tylko wtedy, kiedy osoba chora odpokutuje 
i oczyści własne wnętrze z wszelkich szkód i urojeń umy-
słu  Osobą, która asystowała w tym procesie był zazwyczaj 
uzdrawiający kapłan  W trakcie procesu oczyszczania pro-
szono o wybaczenie Boga i osoby, z którymi chory pozosta-
wał w wewnętrznym konflikcie  Proces oczyszczania miał 
na celu pozbycie się wszelkich umysłowych ograniczeń 
i skrupułów oraz naprawienie utraconych więzi rodzin-
nych  Spotkania te odbywały się regularnie, codziennie lub 
też raz na tydzień, a wszystko po to, by zapobiec proble-
mom, spowodowanym wzajemnymi oskarżeniami, gnie-
wem i brakiem zrozumienia 

Celem Ho’oponopono było sprostowanie oraz przy-
wrócenie i utrzymanie zdrowych relacji między członka-
mi rodziny  Technika ta pomagała w dotarciu do źródła 
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zaistniałych problemów i umożliwiała oczyszczenie we-
wnętrznej przestrzeni pośród członków rodziny  Proces 
oczyszczania zazwyczaj prowadzony był przez najstarszą 
osobę w rodzinie, a w przypadkach, w których osoba ta 
nie była w stanie sprostać temu zadaniu, ktoś spoza kręgu 
najbliższych proszony był, by naprawić rodzinne więzy  
Proces oczyszczania rozpoczynał się od modlitwy  Następ-
nie próbowano rozpoznać problem oraz jego przyczyny, 
i określany był sposób, w jaki można było zaistniałą sy-
tuację rozwiązać  W trakcie procesu oczyszczania wyma-
gana była współpraca wszystkich, którzy zgromadzili się 
w celu oczyszczenia wspólnej przestrzeni z wszelkich ne-
gatywnych emocji oraz urazów  Końcowym etapem było 
oczyszczenie osób zgromadzonych, w którym każdy uwal-
niał każdego (kala), wybaczając mu  Następnie osoby za-
pominały o wszelkich urazach i świętowały zakończenie 
procesu oczyszczania ich przestrzeni 
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