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İÇİNDEKİLER





Bu kitap, kendilerindeki sihri “görmeme”, öykülerini 
“okumama” ve haritalarını çizmeme izin veren 

o harika insanlara ithaf edilmiştir.





LİMAN

Bu belirsiz durumdan

yeniden doğuyoruz

dünyalar arasındaki bir eşikte

Sisler arasından

bir başka yol haritası

ortaya çıkıyor

bir anda 

yaşamın nasıl

olabileceğini görüyoruz

Bildiğiz yere geri dönüp

onu yenileyebilir miyiz

rahatlığın gizemine sığınarak

yoksa bu macera dolu

yeni keşfe mi çıkmalıyız

birlikte

Teslim ol

kendini keşfetmenin

artan hızına

bunu gerçekleştiren ise

uyuyan güçlerin

harekete geçirilmesi

bu gözlem noktasında

bırak, geçmiş 

anılarda kalsın

Bu duraklama

şimdi ile gelecek arasında

simyacının işi

bizi uyandıracak

kilitlerimizi açacak

ve değişime uğratacak

Bir dakikamız bile yok

sabahın ilk ışıklarında bile

unutuyorum

anımsamayı

değişim sürmekte

Ben limanda bir fenerim

geçmişin ağırlığını

denizde bırakıyorum

Değişime demir atıyorum

Ta derinlerde

huzur ne kadar yakın…

Nancy Levin
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ÖNSÖZ

Bugün sabaha karşı Colette Baron-Reid’in olağanüstü do-
kunaklı kitabını okuyup bitirdim. Onun bilgece kelimelerinin 
etkisini hâlâ ruhumun derinliklerinde taşıyorum. Yaşam ko-
şullarımızı yönlendiren güçleri şahane bir şekilde irdeleyip 
tanımlamış. Bu kitap aynı zamanda her birimiz için, gelecekle 
ilgili yeni ve coşkulu yollar keşfetmemizi sağlayan bir harita 
içeriyor.

Onun sözcüklerini içime sindirirken güneşin doğuşunu 
izlemek için yüksek bir dağa tırmandım. Sessizliğin içinde 
doğudaki yüksek tepelerde tan ağarırken karanlığın sisli va-
dilerden süzülüp gitmesini izledim. Bu manzarayı çok sevi-
yorum; ne zaman çevreme baksam, güneş ışınları altında tek 
bir meşe ağacının silueti, sabah esintisi ile dalgalanan altın 
renkli otlar, kıpkızıl gökyüzüne doğru uzanan sarp dağ ya-
maçları… Hepsi beni yeryüzüne bağlıyor. Köklerim toprağın 
daha derinliklerine doğru ilerlerken bana Amerikan yerlisi 
atalarımın eski köklerinden geldiğimi anımsatıyor. Aynı za-
manda köklerimin yer aldığı bu dünya cenneti, ruhumun 
göklere doğru yükselmesini sağlayarak atalarımın Büyük Sır 
diye andıkları olayın bir parçası olduğumu da açıkça gösteri-
yor. Bu noktada ruh, beynin duyamadıklarına kulak veriyor. 
Burada Colette’in son derece etkili biçimde dile getirdiği o ru-
hun derinliklerindeki manzarayı daha iyi özümsüyorum.

Çoğumuz tüm yaşamımız boyunca hayatımızın anlamını 
kavramaya çalışırız. Bunu anlayabilmek için çocukluk gün-
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lerimizi, karşılaştığımız engelleri, yaşadığımız zorlukları ve 
üstesinden geldiğimiz olayları irdeleriz. Varlığımızın temel 
amacını kavrayabilmek için yaşamımızdaki iniş-çıkışlar ara-
sında yolumuzu saptayabilmemizi sağlayacak yönergeler ve 
ruhsal sistemler ararız. Geçmişimizi aydınlatacak, geleceği-
mizi yönlendirecek, önümüzdeki resmin neresinde olduğu-
muzu bize gösterecek bir harita peşinde koşarız.

Eski dönemlerde nesiller boyu izlenecek yolları gösteren 
kutsal haritalar, doğal çevrenin dış görünümünden kaynak-
lanıyordu. İnsanların kökenlerini ve yaşamın neresinde yer 
aldıklarını anlamalarına yardımcı olan eski söylence ve öy-
küler doğal ortamdan kaynaklanıyordu. Oysa ruhun derin-
liklerine inen bu yollar yitirildi ve bunların yerini çağımızın 
karmaşık ve hızlı yaşamı aldı; bu ise ne ruhsal doyum sağlı-
yor ne de kırık kalpleri onarabiliyor.

İçinde bulunduğumuz doğal çevre yok olup giderken içi-
mizdeki geniş ıssızlığı da kaybetmekteyiz. Kuş sesleri trafik 
gürültüsü içinde duyulmaz olurken ve mis kokulu çiçeklerin 
yerini egzoz dumanı alırken ruhun bereketli toprağı da gi-
derek çoraklaşıyor. İnsanlarla doğal çevre arasındaki mesafe 
arttıkça içimizde bir şeyler ölüyor. Çevremizdeki dünyadan 
ayrı düşüyor ve giderek daha fakirleşen yüreklere ve ruha 
sahip oluyoruz. Artık kim olduğumuzu anımsamanın yolla-
rını aramamızın ve ruhu olan bir dünya ile yeniden bir köprü 
oluşturmamızın zamanı geldi. 

Yaşamım boyunca birçok kez insanları doğaya taşıyarak 
dünya ile yeniden derin bir ilişki kurmalarını sağlamaya ça-
lıştım. Bu gezilerde insanlar dağlarla, ağaçlarla, denizle, gök-
yüzüyle ve yaşamın kutsallığıyla canlı bir ilişkiye girmek için 
derin bir özlem duydular. Doğanın sessizliği içinde geziye 
çıkanlar, içlerindeki boşlukla bağlantı kurdular. Doğadaki bu 
deneyim çok güçlü ve etkin değişimlere yol açtı. Kahramanın 
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gerçek kimliğine doğru yolculuğunda doğanın enerjisine ge-
reksinim vardı.

Buna karşın, herkesin doğaya görsel bir yolculuk için za-
manı ya da olanağı bulunmayabilir. Colette Baron-Reid bu 
harika kitabında size büyülü bir harita sunarak içsel ve görsel 
yolculuğunuzda, ancak yıldızların altındaki sessizlik içinde 
ulaşabileceğiniz duruluk ve sezgi içeren, sihirli bir harita su-
nuyor. Bu kitap, kişiliğinizin temelinde, derinliklerde yatan 
güçleri tam anlamıyla sezinlemenize olanak sağlayan büyülü 
bir mihenk taşı. Kahramanın yolculuğuna eşlik ederek varlı-
ğınızın sahipsiz kalan, yok sayılan ya da örselenmiş bölümle-
rini tanımlıyor ve bunları bütünlüğünüzün kapsamına alma-
yı öğreniyorsunuz.

Colette size içinizdeki doğal görüntülerin iletilerini duymak 
için ruhunuza nasıl bir rota çizmeniz gerektiğini gösteriyor. 
Binlerce insanla birlikte yaptığı çalışmalardan edindiği derin 
bilgelik ona olağanüstü bir rehber özelliği kazandırmış ve bu sa-
yede çıktığınız yolculukta size ruhsal bir yol gösterici oluyor. 

 
Denise Linn
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SUNUŞ

Bundan 22 yıl kadar önce bir medyum olarak ilk kez yo-
rum yapmaya başladığımda, kısa sürede, insanların yaşamın-
daki belirli olayları gözlemlemekle onlara yeterince yardımcı 
olamayacağımın farkına vardım. Onlarla ilgili önemli bir atı-
lımı, yeni bir iş girişimini ve belki de sevdiklerinin isimlerini, 
o kişinin yaşadığı ya da ileride yaşayacağı bir olayı görebili-
yordum. Gene de gerçek öykünün, o kişinin öteki ile nerede 
ve nasıl karşılaştığı ya da belirli koşullarda nasıl davrandığı 
gibi içsel süreçlerde gizli olduğunu biliyordum.

Anladım ki belli olaylar üzerine odaklanmak yerine müş-
terilerime kendi yaşamlarının bir haritasını çıkartmalarında 
yardımcı olmam daha yararlı. Onlara nerede bulunduklarını 
ve buraya nereden geldiklerini gösterebilirsem yaşam öyküleri 
daha derin bir anlam kazanacak ve kendilerini daha iyi anlaya-
caklar. Eğer birbirinden ayrı gibi görünen deneyimleri birleşti-
ren yazgıları ve kaderlerini ortaya koyarsam insanlara yaşam-
larıyla ilgili daha iyi kararlar alma gücünü aşılayabilirim.

Bu nedenle, kendimi bir tür “kader haritacısı” olarak gör-
meye başladım. Yani beni bir “yaşam haritası” sanatçısı olarak 
tanımlayabilirsiniz. Önsezilerimle insanların yaşamındaki 
önemli olayların genel görünümünü keşfediyor, sonra da on-
ların duygusal ve var olma alanlarını ortaya koyan kapsamlı 
bir Harita çiziyorum.

Bu bilgi ile ulaştığım bir perspektifi onlarla paylaşırken 
bunun onlarda bir şeyi tetiklemesini, içinde kendilerini bul-
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dukları Harita ellerine geçinceye kadar göremedikleri bir şeyi 
“Hah! İşte!” diyerek anlamalarını umuyorum.

Bu haritayı sağladığımda yorumlarımı dinleyen kişi “Ah, 
evet, anlıyorum. İşte oradaydım, orada böyle tepki vermiştim, 
seyahatten dönerken yanımda getirdiğim buydu ve işte bu-
radayım! Artık bunların nasıl çakıştığını ve benim buradaki 
rolümü görebiliyorum. Yazgımı kendim yaratabilir, kaderin 
oyunlarına gelmeyebilirim!” diyebilmeli. Bu bana, çocuklu-
ğumda tüm yemek masasını kaplayacak boyuttaki yapboz 
haritalarını anımsatıyor. Köşelerden başlar, parçaları uyum 
içinde birleştirmeye çalışırdım.

Yaptığım işe önsezisel danışmanlık adını verdim çünkü 
bu yalnızca bir medyumun yorumlamasından ibaret değil. 
Medyum olarak sahip olduğum güç, müşterilerimin yaşam-
larındaki olayları, isimleri ve gidilmiş olan yerleri kabataslak 
ya da kısa başlıklar halinde görmemi sağlıyor. Oysa önsezisel 
danışman olarak yüzeysel olguların ötesine, insanların öykü-
lerinin ardında yatan inceliklere, amaçlara, göze görünmez 
motiflere, gizli gündemlere ve atalardan gelen özelliklere 
ulaşıyorum. İşte Harita bu şekilde çizilip hayata geçiriliyor.

***

Doğal olarak, bu haritaya dönüştürme işinin inceliklerini 
önce kendim için öğrenmem gerekti. Kendi yaşam öykümü 
gözden geçirerek umudu bulmam, değişimi yaşamam ve tüm 
bunların sihrini ve anlamını keşfetmem gerekiyordu. Kendi 
seyir defterim bu kitapta açıkladığım sürecin şablonu oldu. 
Aynı zamanda 22 yıl boyunca 29 farklı ülkedeki müşterileri-
min öykülerinden öğrendiklerimden de yararlandım.

Başka bir deyişle, bu kitap deneyimlere dayanıyor, varsa-
yımlara değil.




