
Članek št. 14 (januar 2013). 

O delfinih, kitih in Havajih
Konec starega sveta je za nami in veselo ustvarjamo nov svet… takšen, kakršnega še ni bilo, 
mogoče bolj podobnega svetu, v kakršnem živijo kiti in delfini.

Vsi bolj ali manj zvestno čutimo, da imamo tako 
posamezniki kot človeštvo še velik neizkoriščen 
potencial. Zavedamo se, da lahko še veliko 
naredimo zato, da bi živeli bolj enostavno, 
prijetno, toplo srečno, polno... življenje. 
Nekateri imamo hišne ljubljence in se čudimo, 
kako to, da živali, npr. naš pes ali pa 
romenokljuni kos zunaj na veji, živi bolj srečno 
in lagodno življenje, kljub temu, da smo ljudje 
inteligentnejši, imamo več orodij, tehnični 
pripomočkov, tehnologijo... Mogoče zato, ker 
imamo še veliko skritih potencialov, moči, vrlin 
in smo tik pred tem, da jih začnemo živeti.

Mnogi se sprašujemo o kitih in delfinih, o njihovi naravi, sporočilu, o tem, kaj nam lahko dajo, 
zakaj nas tako privlačijo, kaj se lahko od njih naučimo. Mogoče mnoge ta bitja tako privlačijo, 
ker je to, kar oni počnejo in kar nas učijo, točno to, kar bo človeštvo počelo v 21. stoletju - razvili 
bomo svoje skrite potenciale in preoblikovali življenja tako, da bo prevladala radost, mir, 
sodelovanje, skupnost, harmonija, celostno zdravje, pristna lepota, prefinjeno gibanje, milost in 
brezpogojna ljubezen.

Ljudje si želimo sreče - kiti in  delfini so jo našli.
Želimo si mirnega duha - ko plavamo z delfini in se družimo s kiti, se naš duh umiri.
Želimo si lepote in ljubezni - kiti in delfini okoli sebe ustvarjajo vibracijo lepote in ljubezni in ko 
smo z njimi smo tudi sami potopljeni v to vibracijo.

Zakaj so Havaji nekaj tako posebnega, še posebej največji in hkrati najmlajši havajski otok 
po imenu Big Island?
Havajski otoki so otoki, ki so najbolj oddaljeni od 
kopnega, od vsakodnevne civilizacije, zato sta 
narava in duh otoka še zelo prvobinta in 
neokrnjena.

Po obliki je Big Island velika piramida, ki okrepi 
našo voljo, našo moč, jasnost, realizacijo srčnih 
želja. Pomaga nam najti stik s svojo pravo 
naravo, zaživeti svoje resnično življenje, živeti 
poslanstvo, za katerega smo prišli na ta planet. 
Vulkanska tla so znan po plodnosti in tla otoka 
Big Island zato spodbujajo plodnost, kreativnost 
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in navdih.

Zakaj otok Big Island deluje kot katalizator? 
Predvsem zaradi svoje oblike, saj gre za 10 km 
visoko piramido, ki se z morskega dna z globine 
6.000 m dviguje do dobrih 4.200 m nad morjem 
(vulkan Mauna Kea). Okoli Havajskega otočja 
je dno  6 km pod morsko gladino in iz te globine 
je iz vulkana nastala velika piramida z imenom 
Big Island. 
Posebnost tega otoka je tudi, da je še zelo mlad 
in prvinski, saj je star samo kakih 300 tisoč let, 
med tem ko so ostali otoki stari po več milionov let. Naša Slovenija je stara več kot 300 milionov 
let. Big Island še vedno raste, saj vulkan še vedno ves čas aktivno bruha in otok vsako leto 
pridobi en hektar nove zemlje.

Z Mojco Por redno pripravljava potovanje na Havaje in ta prispevek ni zgolj reklama za 
potovanje,  je podpora vsem, ki si te izkušnje želimo, ki čutimo, da lahko na tem potovanju 
dobimo orodja, navdih in moč, da aktivno pomagamo spremeniti svet na bolje, da pomagajo 
aktivno popeljati svet v novo dobo.

Kaj Havaji so in kaj Havaji, ki jih mi obiščemo niso?
Niso hoteli, enolične peščene plaže, animacija 
ljudi 24 ur na dan.
So pa naravno neokrnjeno okolje, čudovite 
raznolike plaže, čudovita raznolika pokrajina, 
tropski gozd, puščave, stepe, gore, sneg, ravnice, 
griči, bogato naravno morsko življenje - kiti, 
delfini, želve,... Prijazni ljudje. na voljo so 
trgovine in tržnice polne ekološko pridelanega 
sadja in zelenjave, najem vse mogoče opreme 
avto, surf, kajak, potapljaška oprema, vodeni 
izleti s čolnom, s helikopterjem,...

Kaj je namen in smisel našega potovanja?
Da se preko igrivega druženja s kiti in delfini 
naučimo čim več o modrostih življenja, o 
enostavnosti, radosti, sreči, skupnosti,...
Da dovolimo, da nas naravne značilnosti Havajev podprejo pri tem, da stopimo na svojo pravo 
življenjsko pot in končno začnemo živeti svoje poslanstvo, svoj namen, zaradi katerega smo prišli 
na ta čudovit planet v tem razburljivem času.

Več o potovanju na www.navdihSrca.si

Iz srca za vas
Aleksander Lah 
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