


Dr. Alberto Villoldo, 25 yıldan fazla zamandır Amazon ve And Dağları 
şamanları ile çalıştı ve onların şamanik şifa uygulamalarını inceledi. Vil-
loldo, eski şamanik gelenekleri modern tıp ve psikoloji ile birleştirmeye 
adanmış bir organizasyon olan Four Winds Society’nin de kurucusudur. 
Bu okul, etik ilkelerle çalışan, bilge enerji tıbbı uygulayıcıları ve modern 
şamanlar yetiştirmektedir.

Anne O’Neill, şamanik çalışmalara Alberto Villoldo ile 2001 yılında 
başladı. Light Body Energy Medicine School’dan mezun oldu ve Villoldo 
ile sayısız özel seans yaptı. Anne, La Verne Üniversitesi’nde yüksek li-
sans eğitimi aldı, öğretmen ve yönetici olarak çalıştı. Her zaman yaz-
maya ilgi duydu, Hollywood’da senaryo yazarı olarak çalıştı ve rahibe 
olarak yaşadığı deneyimlerine dayanan Benedictus adlı bir roman ya-
yımladı. Oregon kıyısındaki evinde yazmaya devam ediyor.

Filiz Çakır, 1970 yılında Balıkesir’de doğdu. İstanbul’da büyüdü, oku-
du, yaşadı. Okumayı öğrendiği yaşlardan itibaren okurluk kariyerine 
tutkuyla devam etti. Özel sektörde uzun yıllar çalıştıktan sonra hayali 
olan çevirmenliğe başladı. Çevbir’in düzenlediği Edebi Çeviri Atölye-
si’ne katıldı. Klasik ve çağdaş dünya edebiyatından yaptığı çeviriler 
yayımlandı. Okurluk ve çevirmenlik kariyerine Çanakkale’de devam 
ediyor.
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KİTAP HAKKINDAKİ YORUMLAR

“Dr. Alberto Villoldo, on iki hikâyede kişisel dönüşüm ve bü-
yüme konusundaki asırlık bilgeliğin anlaşılmasını kolaylaş-
tırdı. Şaman’ın Yaşam ve Ölüm Kitabı, bir şamanın sağlık için 
uygun olan enerjik koşulları yaratmak amacıyla aydınlatma, 
ruhun kayıp parçalarını geri getirme ve çıkartma gibi enerji 
tıbbı uygulamalarını nasıl kullandığını anlatıyor. Okuyun ve 
bunların nasıl işe yaradığını öğrenin.”

Joe Dispenza, DC [Kayroprakti Doktoru], Plasebo Sensin: 
Değişim Zihinde Başlar ve Kendiniz Olma Alışkanlığını Kırmak: 

Zihninizi Yenileyip Yeni Bir Zihin Yaratmanın Yolları 
isimli kitapların yazarı

“Bu dikkat çekici kitapta tıbbi antropolog Dr. Alberto Villol-
do, farklı kesimlerden danışanlara derin değişim ve şifa su-
nan şamanik uygulamaların merkezine doğru bir yolculuğa 
çıkarken okuru da yanında götürüyor. Şamanların dünya-
sında zaman ve mekân geleneksel boyutlarını kaybeder, bu 
sayede okurlar yeni bir boyuta, yeni bir gerçekliğe ve var ol-
duğunu bile bilmedikleri ihtimalleri ortaya çıkarmanın yeni 
yollarına ulaşacaklar.”

Stanley Krippner, Saybrook Üniversitesi Psikoloji Profesörü 
ve Dr. Alberto Villoldo ile birlikte yazdığı Healing States 

[Şifa Hâlleri] de dahil olmak üzere sayısız kitabın ortak yazarı
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“Şaman’ın Yaşam ve Ölüm Kitabı yeni başlayanlar, profesyo-
nel şifacılar ve şamanik uygulamalar yapanların okunması 
gereken bir kitap. Şifa hikâyeleri, atalarımızın bize bıraktığı 
şamanik bilgeliğin gerçek özünü, yöntemini ve etkinliğini an-
lamamızı sağlıyor. Kitap, tüm bunları modern hayatlarımızda 
nasıl uygulayabileceğimizi göstermek için bize zemin hazır-
lıyor. Elinizdeki, danışanlarının ve Şaman’ın büyüleyici hikâ-
yelerini paylaştıkları eşsiz bir kitap.”

Itzhak Beery, The Gift of Shamanism [Şamanizm’in Hediyesi] 
ve Shamanic Transformations [Şamanik Dönüşümler] 

kitaplarının yazarı ve shamanportal.org sitesinin kurucusu

“Dr. Villoldo, Şaman’ın Yaşam ve Ölüm Kitabı’nda sevgi, bilge-
lik ve lütuf dolu bir hayat için size rehberlik edecek araçları 
paylaşıyor.”

Adam C. Hall, The Earth Keeper: Undeveloping the Future 
[Dünya Bekçisi: Geleceği Geliştirmemek] kitabının yazarı 
ve Earth Keeper Alliance, Inc.’in yönetim kurulu başkanı 

ve kurucu yöneticisi

“Şamanizm ve enerji tıbbı konusundaki en yetenekli öğret-
menlerimizden biri bizlere, danışanlarının derin ve etkileyici 
şifa yolculuklarını anlatan büyüleyici bir kitap sunuyor. Bu, 
şifacılar ve aynı zamanda bedensel, zihinsel, ruhsal sağlıkla-
rını tamamen kazanmak isteyenler için güçlü bir elkitabı. Şifa 
ortağımız olarak Büyük Ruh’a uyum sağladığımızda hepimi-
zin içinde doğuştan var olan yetenekle bağlantı kurmamızın 
olağanüstü bir anlatımı. Bir klasik.”

Colette Baron-Reid, The Map: Finding the Magic and Meaning 
in the Story of Your Life [Yol Haritası: Hayatınızın Hikâyesindeki 

Büyüyü ve Anlamı Bulmak] kitabının yazarı
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OKURLARA NOT

Bu kitap bilgilendirici bir rehber olma niyetindedir ve okur-
ları tedavi etme, onlara teşhis koyma ve ilaç önerme amacı 
taşımıyor. Bu kitap, içindeki öğretileri incelemeniz için sizle-
ri teşvik etsek de, sağlığınızla ya da buradaki bilgileri nasıl 
kullandığınızla ilgili sorumluluk, yazara ve yayımcıya değil, 
okura ait.





13

ÖNSÖZ

Hava soğuk. Kışın çölün iç kesiminde ince ince kar yağar. 
Komodindeki saate bakıyorum: 02.00. Vakit geldi. Sıcak yata-
ğımdan çıkmamı isteyen kelimeler zihnime doluşmaya de-
vam ediyor. Kalın yün çoraplarımı ve sıcak tutan sabahlığı-
mı giyerken uyuyan kocamı rahatsız etmemeye çalışıyorum. 
Koridordaki loş ışığı açıyorum, sessizce evin öbür tarafındaki 
küçük çalışma odama doğru yürüyorum. Çalışmam gerek.

Ama önce mum. Çalışma her zamanki gibi ritüelle başla-
malı. Küçük kitaplığın üst rafını altar1 olarak kullanıyorum. 
Mum orada, ruhsal yolculuğumu temsil eden objelerle çevril-
miş olarak duruyor. Bir kibrit çakıyorum, ateşin koruyuculu-
ğunu talep ediyorum ve gölgeler duvarda dans etmeye başlı-
yor. Işık ve karanlık: Şamanik çalışmaların doğası budur. Kut-
sal alanı açıyorum, dört yönün [Güney, Batı, Kuzey, Doğu] 
ruhlarını davet ederek onlara bunu tek başıma yapamayaca-
ğımı hatırlatıyorum. Onlara ihtiyaç var ve elbette bunu hatır-
lamaya ihtiyaç duyan benim.

Bilgisayar açılırken ben kıpırdamadan oturuyor, bekliyor, 
gece yarısına yaraşır sessizliği ve durgunluğu içime çekiyo-
rum. Telefon çalmayacak, kapı çalmayacak. Dikkatimi sadece 

1 Altar; sunak. Kişiye özel, kutsal ibaret yeri. Altar, Toprak Ana’yı simge-
ler; mumlar, heykeller vs. gibi eşyalardan oluşur ve enerji alanını güç-
lendirdiğine inanılır. (Çn.)
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benim yaptığım şeyler bozacak. Odaklanmalıyım. Bu gece be-
nimle olacak danışan kim? Adının Jered olduğunu söylemişti.

Onunla uzun uzun konuştuk ve hikâyesi artık benimle, 
neredeyse tamamını ezberledim. Ona elimi uzatıyorum, var-
lığının içine giriyorum. Ne düşünüyor, ne hissediyor, aklın-
dan hangi kelimeler geçiyor? Bir kapıyı açıp başka bir ger-
çekliğe adım atmak gibi. Şayet onun adına konuşacaksam, 
onun şifa hikâyesini anlatacaksam, yapmam gereken bu. Ah, 
güven! Bunu hafife almam. Aslında tüm bunlar beni hayrete 
düşürüyor. Aynı zamanda anlıyorum.

Onlar, hikâyelerini yazmak üzere olduğum kişiler, Alber-
to’nun danışanları: Yardım istemek, şifa bulmak ve aydınlan-
mak için ona gelen, yüzleşmeleri gereken gölgelere hazır olan 
kişiler.

Soğuk parmaklarımı klavyenin üstüne koyuyorum.
Yıllar boyunca mevsimlerle birlikte akan rutin progra-

mım böyleydi. A Shaman’s Miraculous Tools for Healing2 [Bir 
Şaman’ın Şifa İçin Kullandığı Mucizevi Yöntemler] hikâye 
hikâye hayata geçti. Öncelikle danışanlarla etraflıca görüş-
meler yaptım; arkasından muayeneler, e-postalar ve her iki 
tarafın da onaylamasına yetecek kadar taslak geldi. Alberto 
her zaman oradaydı: Bu dikkatli incelemeden hiçbir sözcük 
kaçamazdı. Sonuçta bu onun kitabı, onun yaratımıydı. Bu 
yetenekli şamanla ortak yazar olarak bu sürecin bir parçası 
olmanın verdiği ayrıcalık hissi ise her zaman benimleydi.

Bu projenin yalnızca Şaman’ın gözündeki bir ışıltı oldu-
ğu zamanı hiç bilmiyorum. Sadece yolculuğun benim için ne 
zaman başladığını biliyorum. 2001 yılının temmuz ayıydı. 
O yaz günü, Şaman’la ilk defa buluştuğum o gün, zihnime 
derin bir şekilde kazındı. Ona, ruhsal bir krizle sarmalanmış 

2 Şaman’ın Yaşam ve Ölüm Kitabı, yukarıda bahsedilen kitabın gözden geçi-
rilmiş versiyonudur. (En.)
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ÖNSÖZ

ölümcül bir hastalık götürüyordum. Şamanizm bilmediğim 
bir şeydi ve bana yabancı, tuhaf ve gizemli geliyordu. Tüm 
bunlar ilgimi çekmişti. Bir yanım, bu adamın bana çok önemli 
bir şey vereceğine ve onu dinlememin iyi olacağına hiç kuşku 
duymadan inandı. Ruhumun yaralarını, bir ömür boyunca 
oluşmuş yaralarımı ona açıyordum. Alberto karşımda oturu-
yor, elindeki deftere notlar alıyordu. Aniden durdu, elindeki 
kalemi bana uzattı, “İşte Anne, bunu al ve hayatını kurtarmak 
için yaz!” dedi. İkimizin de, en azından benim, o kalemin beni 
nereye götüreceği konusunda hiçbir fikrimiz yoktu. Kalem, 
mesa’mın,3 yani şaman altarımın bir parçası oldu ve bugüne 
kadar orada kaldı.

Daha sonra, yaralarım çok fazla olduğundan ve şayet ha-
yatımı dolu dolu yaşamak istiyorsam şifalanmam gerekti-
ğinden, Alberto ile sayısız seans yaptık. Aydınlatma, ruhun 
kayıp parçalarını geri getirme ve çıkartma da dahil, şamanik 
şifa pratiklerinin çok geniş bir kısmını ve bu kitapta öğrene-
ceğiniz tüm pratikleri deneyimledim. Aynı zamanda Alber-
to tarafından kurulan, enerji tıbbı konusunda sertifika veren 
profesyonel bir eğitim programı olan ve bana kişisel şifa için 
alan sunan Four Winds Society’nin4 Light Body Energy Medi-
cine School bölümüne devam ettim. Fiziksel kısıtlamalarım 
nedeniyle zorlu bir mücadeleydi. (Eh, hiçbir şeyin tamamen 
fiziksel olmadığını da öğrenmiş oldum.) Mezun olduğumda, 
ritüel ateşinin etrafında dans ediyordum.

O kalemi elime almadan ve başkalarının şifa yolculukla-
rını yazmaya başlamadan çok önce, ayaklarımı şamanik yola 
sıkıca basmıştım. Aksi halde bu sürece dahil olmam imkân-
sız olurdu. Şamanik çalışmalardaki deneyimlerimin ötesinde, 

3 Şaman bohçası. (Çn.)
4 Dr. Alberto Villoldo tarafından kurulan, Şamanik Enerji Tıbbı eğitimleri 

veren kuruluş. (Çn.)
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Hollywood’da profesyonel olarak yazarlık yapıyor, çoğun-
lukla belgeseller üzerine çalışıyordum. Bunu bilen Alberto, 
ikimizin bu projede birlikte çalışması ihtimalini gündeme 
getirdi. Örnek yazıları da içerecek şekilde her zamanki gibi 
bir kitap teklifi hazırlamaya giriştim. Şifalanma hikâyelerinin 
değişimli olarak danışanın ve Şaman’ın sesiyle anlatılmasını 
önerdim.

Önerimdeki olasılıkları gören Alberto, “Bu kitap birçok 
insan için çok şey ifade edecek,” dedi. Evet demek için içim-
de yükselen ateş, yetersizlik dalgalarıyla çabucak sönebilirdi. 
Ama orada, yanımda olan Alberto, “Bu büyük bir proje ve 
çok çalışmak gerekecek,” diye ekledi. (Bu konuda haklıydı.) 
Yine de bu girişimde asla yalnız olmayacağıma ve ihtiyacım 
olan her şeyin bana geleceğine kesinlikle inandım. Böylece 
2005 yılında çalışmaya başladık. Proje beni içine çeken bir yo-
ğunluk kazandı ve bugüne kadar hiç aklımdan çıkmadı.

Bu projeye dahil olmamdan önce, psikolog ve Light Body 
Energy Medicine School mezunu olan kocam Laban Strite, Al-
berto’nun talimatlarına göre onun yaklaşık yüz danışanıyla 
görüşmeler yaparak projenin zeminini hazırlıyordu. O dö-
nemde, kocam bu işle ilgili ilk telefon görüşmelerini yapar-
ken benim tek başıma oturup güzel bir kitap okuyarak keyif 
yaptığım birçok gece oldu. Bu konuda çok olumlu şeyler his-
settiğimi söyleyemem; sonuçta geceler, birlikte vakit geçire-
ceğimiz zamanlardı. Her şeye rağmen onun topladığı bilgiler 
sayesinde, işe girişir girişmez detaylı görüşmelere başlayabi-
lirdim.

Projede yer almaları için farklı sosyal kesimlerden ve ülke-
nin çeşitli noktalarından on iki kişi seçildi. Her biri Alberto ile 
özel, bire bir seans deneyimi yaşamıştı. Şifa yolculukları, on-
ların iyileştikleri anlamına gelmiyordu fakat şifa bulmak için 
Şaman’la yaptıkları çalışma deneyimlerinin onları tamamen 
değiştirdiği söylenebilirdi. Tıpkı benim gibi.




