
Estrelas AlémEstrelas AlémEstrelas Além   
do Tempodo Tempodo Tempo

Reflexões



Princípios HunaPrincípios HunaPrincípios Huna
IKE  - O mundo é o que você 

pensa que ele é
KALA - Não existem limites 
MAKIA - O que ganha sua

atenção, ganha sua energia (e se
materializa na sua vida)

MANAWA - Agora é o tempo 
do poder

MANA - O verdadeiro poder
 vem de dentro

ALOHA - Sou feliz por estar
conectado ao outro

PONO - A medida da eficácia 
é o resultado



"Precisam ver o que ela se tornará..."

O que eu sinto ao ouvir essas palavras?
Como elas se relacionam com a sua vida?
O que acreditaram sobre você e que você

até hoje também acredita? 



Encontro com o policial

Qual a principal atitude das protagonistas?
No que elas focam enquanto conversam 

com o policial?



"Sabe o que pode ser perigoso, Sr. Stafford?
Inércia e indecisão."

Como eu supero a inércia? 
A indecisão? 



"Podemos dizer que estamos vivendo
o impossível."

Como eu conduzo a minha vida: 
através do que eu acredito a partir do que é 
chamado "realidade" ou através da crença 

de que é possível viver o impossível?



"Podemos dizer que estamos vivendo
o impossível."

Como eu conduzo a minha vida: através do que
eu acredito que a realidade me apresenta ou 
através da crença de que é possível viver o 

impossível?



CENA DO CAFÉ

Qual o meu foco de atenção? 
Eu olho para o outro e o julgo 

pelas suas escolhas e pelos seus resultados?



"Na minha cabeça eu já estou lá."

Na minha cabeça, ONDE eu estou:
no trabalho, na família, nas finanças, 

nos relacionamentos?



"Há mais de uma maneira de se alcançar 
alguma coisa."

Verdade ou mentira?



"Faça alguma coisa!"

Como eu enfrento as dificuldades 
que a "realidade" me apresenta?

Quais os meus pensamentos, quais as minhas
crenças, palavras e, principalmente, minha atitude?



"Reflexões finais"

Esse filme me ensina de forma prática
o poder dos Princípios Huna? Como?


