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Aloha er en goddag og farvel hilsen.

Men Aloha betyder så meget mere end det.
Bagved ordet ligger en skjult mening, en længe bevaret hemmelighed om, hvordan vi kommer til at leve et
lykkeligere liv med glæde ro og balance og med en følelse af kærlighed, som strømmer fra universet til dig,

og fra dig til dine omgivelser.
Det er gennem Aloha det hawaiianske folk har overlevet med deres kultur i behold, og det er Aloha som, når
du tager det til dig ved at opdage hawaiianernes måde at leve på, kan give dig en indtil nu uhørt livsglæde og

mod til at være dig selv.

Bogen er en invitation til at møde Aloha, som forfatteren mødte det, da hun opholdt sig på Hawaii, ikke i den
abstrakte form, men gennem fortællingen om, hvordan andre og du selv kan leve det i dit daglige liv.

Aloha inviterer mennesker over hele jorden til at møde den kraft og styrke, som har givet hawaiianerne deres
livsenergi, deres mana, som er en gave fra Hawaii til os allesammen.

Finder du Aloha i dig selv, så finder du det i alle og alting.

Annelise Pfeiffer er født i 1941. Hun har været lærer, hun er uddannet gestaltterapeut og hun grundlagde i
1998 Oskarskolen, en skole for børn inspireret af konceptet sang, dans og slagsmål. Hun rejste i 2002 til
Hawaii, og slog sig ned her i længere perioder, indtil hun i 2008 kom tilbage til Danmark for at udbrede

kendskabet til Aloha.
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