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Această carte este dedicată tuturor oamenilor remarcabili
care mi-au permis să le „văd” magia,
să le „citesc” poveştile şi să le desenez hărţile.
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de NANCY LEVIN

din această stare liminală
renaştem
pe un prag dintre lumi

prin pânza de ceaţă
o hartă pentru un alt drum se
arată
vedem – într-o străfulgerare –
cum ar putea fi
viaţa
ne putem întoarce oare la
ceea ce este familiar
şi să înnoim totul
găsind misterul în confort sau
ne îmbarcăm în aventuroasa
desprindere de pământ
împreună
ne lăsăm în voia
acceleraţiei
descoperirii de sine
care poate veni numai
încurajând apariţia
forţelor latente
îmbrăţişând acest punct de
observaţie
fie ca trecutul să rămână
amintire

această pauză
dintre prezent şi viitor
este alchimia
care ne va trezi
ne va descătuşa
ne va transforma
abia dacă există un moment
chiar şi-n crepusculul dimineţii
când uit
să îmi amintesc
că schimbarea se întâmplă
sunt o lumină în port lăsând
greutatea
trecutului pe mare
schimbarea e ancora mea
adânc înăuntru
pacea e atât de aproape.

CUVÂNT-ÎNAINTE
de Denise Linn

Î�n această dimineaț�ă, la primele ore, am terminat de citit cartea remarcabilă ș� i emoț�ionantă scrisă de Colette Baron-Reid.
Pot simț�i î�ncă î�nț�elepciunea cuvintelor sale, scufundându-se
adânc î�n esenț�a ființ�ei mele. Ea surprinde ș� i descrie î�ntr-un
mod magistral forț�ele puternice care dictează î�mprejurările vieț�ii noastre. Această carte oferă, de asemenea, o hartă
pentru ca fiecare din noi să descopere noi ș� i vibrante căi
spre viitor.
Purtând esenț�a cuvintelor ei cu mine, am urcat pe un
deal î�nalt pentru a aș� tepta răsăritul. Î�n liniș� te, am urmărit
î�ntunericul retrăgându-se pe furiș� de-a curmeziș� ul văilor
ceț�oase, pe când lumina răsăritului mijea deasupra munț�ilor î�ndepărtaț�i de la răsărit. Iubesc acest peisaj; orice aș�
privi – un stejar singuratic ce se profilează î�naintea soarelui ce răsare, firele de iarbă î�nalte ș� i aurii î�ndoindu-se î�n
vântul dimineț�ii, coama zimț�ată a muntelui străpungând
cerul roș� u – mă leagă de pământ. Î�mi simt rădăcinile scufundându-se adânc î�n pământ, amintindu-mi că nu sunt
decât un lăstar pe rădăcina străveche a strămoș� ilor mei
amerindieni. Î�n acelaș� i timp, acest refugiu pământesc pentru rădăcinile mele î�i dă spiritului meu libertatea de a zbura
spre rai, amintindu-mi cutezător că sunt o parte din ceea
ce strămoș� ii mei numeau Marele Mister. Aici e locul unde
sufletul ascultă ceea ce mintea nu poate auzi. Aici e locul
unde sunt chemată să î�mi amintesc vastul peisaj interior al
sufletului, despre care Colette vorbeș� te atât de elocvent.
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Cei mai mulț�i dintre noi î�ș�i petrec toată viaț�a î�ncercând
să desluș� ească sensul vieț�ilor lor. Î�l căutăm analizând circumstanț�ele copilăriei noastre, obstacolele cu care ne-am
confruntat, greutăț�ile pe care le-am î�ndurat ș� i triumfurile
pe care le-am trăit. Căutăm indicaț�ii ș� i sisteme spirituale
care să ne dea o strategie pentru a ne croi drum prin convulsiile vieț�ilor noastre, ca să ajungem să î�nț�elegem scopul
major a tot ceea ce există. Căutăm o hartă care să ne ofere
o cale de a ne î�nț�elege trecutul, care să ne ghideze viitorul
ș� i să ne permită să conș� tientizăm modul î�n care ne î�ncadrăm î�n imaginea de ansamblu.
Î� n Antichitate, hărț�ile sacre ce ofereau căi prin generaț�iile vieț�ii î�ș�i aveau sursa î�n peisajele exterioare ale mediului natural. Miturile ș� i poveș� tile din vechime, care le
permiteau oamenilor să î�ș�i î�nț�eleagă originile ș� i locul de
apartenenț�ă î�n marele ciclu al vieț�ii, aveau mereu fundalul
lumii naturale. Oricum, aceste căi, până î�n cele mai adânci
cotloane ale sufletului, s-au pierdut, fiind î�nlocuite de viteza modernă ș� i haotică a vieț�ii, care nu hrăneș� te sufletul ș� i
nici nu alină inima.

Î�n timp ce mediul natural dispare î�n jurul nostru, pierdem ș� i mari î�ntinderi ale sălbăticiei din interiorul nostru.
Solul fertil al sufletului se usucă treptat, î�n timp ce trilurile
păsărilor sunt sugrumate de trafic, iar mireasma florilor
parfumate este î�nlocuită de gaze de eș� apament. Ceva î�n
interiorul nostru moare, pe măsură ce prăpastia dintre oameni ș� i lumea naturală se adânceș� te. Ne simț�im separaț�i
de lumea din jurul nostru ș� i simț� im o sărăcie crescândă
a inimii ș� i a sufletului. Este timpul să găsim metode să ne
amintim cine suntem ș� i să reconstruim puntea spre o lume
însufleţită.

CUVÂNT-ÎNAINTE
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Mi-am petrecut mulț�i ani din viaț�ă ducând oameni î�n
natură, î�n călătorii vizionare, pentru a redobândi o profundă
legătură cu pământul. Pe parcursul acestor căutări, oamenii
ș� i-au î�ndeplinit dorinț�a profundă de a stabili o legătură viabilă cu munț�ii, cu copacii, cu marea, cu cerul ș� i cu sacralitatea vieț�ii. Î� n liniș� tea naturii, oamenii, î�n căutarea lor,
trăiau o comuniune cu spaț�iile sacre din interior. Aceste
experienț�e î�n natură erau puternic ș� i profund transformatoare. Energia lumii naturale era î�ntr-adevăr un catalizator
pentru călătoria eroului către sinele autentic.

Cu toate acestea, nu toată lumea are timpul sau oportunitatea de a porni î�ntr-o călătorie vizionară î�n natură.
Colette Baron-Reid, î�n cartea sa remarcabilă, te conduce
î�ntr-o căutare vizionară interioară, care î�ț�i va oferi o hartă
mistică î�nzestrată cu aceeaș� i claritate ș� i î�nț�elegere ca atunci
când ț�i-ai petrece timpul î�n liniș� te, sub cerul î�nstelat, î�n natură. Această carte este o piatră de î�ncercare magică ce î�ț�i
permite o î�nț�elegere temeinică a celor mai profunde forț�e
ale esenț�ei tale. Porneș� ti î�n călătoria eroului pentru a identifica părț�ile renegate, refuzate sau rănite ale ființ�ei tale ș� i
pentru a î�nvăț�a, apoi, să integrezi aceste aspecte î�n î�ntregul
tău mai cuprinzător.
Colette î�ț�i arată cum să navighezi î�n propriile peisaje
interioare pentru a auzi mesajele transmise de priveliș� tile
naturale care sălăș� luiesc î�n interiorul tău. Profunzimea î�nț�elepciunii pe care ea a dobândit-o din activitatea pe care a
desfăș� urat-o cu mii de oameni o califică î�ntr-un mod unic
– poate mai mult decât pe oricine altcineva din lume – să
fie cea care î�ț�i arată calea... ș� i să fie ghidul tău spiritual
pentru călătoria ce te aș� teaptă.

PREFAȚĂ

Când am î�nceput să fac interpretări î�n calitate de psihistă/
persoană intuitivă, acum aproape 22 de ani, mi-am dat repede seama că observarea unor evenimente distincte din
vieț�ile oamenilor nu ar fi suficientă pentru a-i ajuta. Puteam vedea o mutare majoră, o schimbare de slujbă, poate
numele unei persoane iubite – toate forme de evenimente
pe care persoana deja le trăise sau le-ar fi trăit cândva î�n
viitor. Cu toate acestea, ș� tiam că povestea adevărată era
procesul intern prin care persoana respectivă ajungea să o
î�ntâlnească pe cealaltă persoană sau să se găsească – ea
sau el – î�n acele î�mprejurări speciale.
Mi-a devenit clar că, decât să mă concentrez pe aceste
evenimente independente, era mai de preț� să î�i ajut pe clienț�i să î�ș�i imagineze o hartă a vieț�ilor lor. Dacă le-aș� putea
arăta unde au fost ș� i cum au ajuns unde erau, povestea vieț�ilor lor ar avea o profunzime ș� i un sens mai mare, ș� i ei s-ar
î�nț�elege pe ei î�nș� iș� i mai profund. Dacă le-aș� oferi elementele de legătură nevăzute ale sorț�ii ș� i destinului î�n ceea ce
păreau a fi experienț�e fără legătură, le-aș� putea da oamenilor puterea de a lua decizii mai bune î�n privinț�a vieț�ilor lor.
Din acest motiv, am ajuns să mă gândesc la mine ca la
un fel de „cartograf al destinului” (cartografia este tehnica
î�ntocmirii ș� i desenării hărț�ilor). Aș� adar, aț�i putea spune că
sunt ca un artist al „hărț�ilor vieț�ii”; sunt cea care, prin intuiț�ia mea, descoperă peisajul evenimentelor semnificative
din vieț�ile oamenilor, apoi desenează detaliile mai fine
ale Hărț�ii, ce revelează terenul emoț�ional ș� i existenț�ial al
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acestora. Cu acea informaț�ie pot î�mpărtăș� i o perspectivă
care sper că va aprinde ceva î�n interiorul lor, un fel de „Aha!”
al î�nț�elegerii faptului că au fost incapabili să vadă, până
când nu li s-a dat Harta cu care să se găsească pe ei î�nș� iș� i.

Când ofer această hartă, persoana căreia î�i fac interpretări poate spune: „O, da, acum î�nț�eleg. Iată unde am fost,
iată cum am reacț�ionat, iată ce am adus cu mine î�n călătoria mea ș� i acum iată-mă aici! Acum văd sincronicităț�ile ș� i
rolul meu î�n ele! Î�mi pot crea destinul, î�n loc să fiu sclava
capriciilor sorț�ii.” Asta î�mi aminteș� te de acele hărț�i imense
din piese de puzzle, pe care le asamblam când eram mică ș� i
care se î�ntindeau pe î�ntreaga masă din sufragerie. Bucată
cu bucată, î�ncepând din colț�uri, descopeream cum totul se
potrivea.

Am î�nceput să folosesc termenul de consiliere intuitivă
ca o descriere a ceea ce fac, fiindcă a devenit mai mult decât
o simplă citire psihică. Darul meu de psihistă î�mi permite
să văd evenimentele, numele ș� i locurile vizitate care formează schiț�a brută sau titlurile de capitole ale vieț�ilor clienț�ilor mei. Î�n calitate de consilier intuitiv, privesc dincolo
de suprafaț�a lucrurilor ș� i î�n complexitatea din spatele poveș� tilor oamenilor: motivaț�iile, tiparele nevăzute, intenț�iile
ascunse ș� i moș� tenirea ancestrală. Aș� a se desenează Harta
ș� i aș� a prinde viaț�ă.

Desigur, mai î�ntâi a trebuit să î�nvăț� pentru mine î�nsămi
complexităț�ile acestui proces de cartografiere transformator.
A trebuit să-mi croiesc drum către propria mea poveste
pentru a găsi speranț�a, a deveni schimbarea ș� i pentru a descoperi toată magia ș� i tot sensul ei. Propria mea călătorie
a devenit modelul pentru procesul schiț�at î�n această carte.
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De asemenea, m-am inspirat din ceea ce am î�nvăț�at analizând poveș� tile clienț�ilor timp de mai bine de 22 de ani ș� i
pe teritoriul a 29 de ț�ări.
Cu alte cuvinte, această carte se bazează pe experienț�ă,
nu pe teorie.

Acest material are rădăcini ș� i î�n experienț�ele mele. A trebuit să mă vindec de pe urma multor î�ncercări din propria mea viaț�ă, aș� a cum am prezentat î�n prima mea carte,
Remembering the Future: The Path to Recovering Intuition
(Să ne amintim viitorul: calea spre recuperarea intuiţiei).
Fiind copilul unei supravieț�uitoare a Holocaustului, care a
ascuns adevărul legat de originea familiei noastre, am crescut cu probleme specifice, caracteristice, de supravieț�uire,
care au căpătat sens doar î�n momentul î�n care mamei i-a
scăpat porumbelul ș� i a dezvăluit că ne-a crescut î�n religia
creș� tină doar ca măsură de siguranț�ă... când noi eram de
fapt evrei. Dorinț�a mea de a deveni călugăriț�ă catolică la
vârsta de opt ani a fost probabil mai dificil de î�nț�eles pentru ea decât î�mi dădeam eu seama la acea vreme. Privind
î�napoi, aș� spune că ne-am aflat î�ntr-o stare de confuzie plină
de farmec.
Fiind un copil psihist, eram copleș� ită î�n cea mai mare
parte a timpului ș� i aveam o capacitate redusă de a î�nț�elege
limitele sănătoase. Realitatea se extindea la faptul de a ș� ti
secrete pe care nu ar fi trebuit să le ș� tiu sau la a ș� ti lucruri
care urmau să se î�ntâmple, care apoi chiar se î�ntâmplau.
Timpul ș� i spaț�iul erau diferite pentru mine î�n comparaț�ie
cu alț�i oameni. Acest lucru ș� i suspiciunea că am fost abuzată sexual î�n copilărie, de către o bonă, au aruncat o umbră
distinctă asupra maturizării „normale”. Inutil să mai spun
că adaptarea nu avea să fie niciodată uș� oară.

PREFAȚĂ
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Anii adolescenț�ei mele au fost dificili – nu este necesară
nicio î�nvinuire, î�ntrucât părinț�ii mei au făcut tot ce le-a stat
î�n putinț�ă. Ei erau oameni iubitori, care erau perfecț�i ș� i cu
defecte, î�n acelaș� i timp. Aveau propriile lor poveș� ti de viaț�ă
complexe, care erau influenț�ate de părinț�ii lor, ale căror
poveș� ti, la rândul lor, au influenț�at-o pe a mea.
Reacț�iile mele î�n faț�a vieț�ii au fost severe. Am devenit
bulimică la vârsta de 14 ani ș� i am avut prima mea comă
alcoolică la 15 ani, care a degenerat apoi î�ntr-un vârtej de
autodistrugere ș� i ruș� ine, după un viol î�n grup la vârsta de
19 ani. De la vârsta de 19 ani până la 27, inclusiv, am trecut
de la o relaț�ie dureroasă la alta, î�n care promiscuitatea,
abuzul sexual, violenț�a ș� i dependenț�a de droguri ș� i alcool
erau ceva normal. Am î�nvăț�at cum să normalizez trauma...
ș� i cum să trag pe nas cocaină. Doar un alt toxicoman î�n
recuperare poate î�nț�elege cu adevărat recunoș� tinț�a pe care
o am astăzi pentru modul demoralizator î�n care atinsesem
pragul de jos. Î�mi place să spun că am luat trenul expres
spre iad pentru a avea parte, apoi, de o trezire spirituală
adevărată.

2 ianuarie 1986 a fost ziua î�n care m-am trezit curată
ș� i trează – impulsul de a bea ș� i de a lua droguri î�n mod
compulsiv fusese î�ndepărtat î�n mod misterios – ș� i aș� a am
rămas de atunci. Î�n primii câț�iva ani ai renunț�ării la alcool,
m-am aruncat î�ntr-o activitate de recuperare î�n 12 paș� i
ș� i î�n psihoterapie intensă. Am î�nvăț�at î�ncet să î�mi recapăt
demnitatea ș� i respectul de sine ș� i m-am î�ncredinț�at iertării.
Această î�ncredinț�are a fost esenț�ială pentru a-mi pierde
conș� tiinț�a de victimă, care devenise factorul motivant î�n
viaț�a mea de până atunci.
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Vindecarea a durat destul de mult, î�nsă aveam un apetit
devorant de a î�nvăț�a ș� i de a î�nț�elege psihologia procesului
de vindecare, precum ș� i ce anume mă motiva pe mine ș� i pe
oricine cu problemele mele, de ce se î�ntâmplau lucruri rele
oamenilor buni ș� i cum puteau oamenii buni să facă lucruri
rele. Voiam să mă schimb mai mult decât voiam să î�mi
menț�in vechile mele idei. Am î�nceput să î�mi urmez ș� i visul
unei cariere de cântăreaț�ă ș� i compozitoare.
Î�nsă, pe când mă aflam pe calea de a deveni „vedetă rock”,
Spiritul avea alte planuri pentru mine. Frustrant, ș� tiu, dar
astăzi sunt extrem de recunoscătoare pentru î�ntâmplarea
fericită care m-a adus aici. Mi-am î�nceput cariera accidentală de psihistă, î�ncercând să î�mi câș� tig existenț�a cu „slujba
mea de zi”, făcând ș� edinț�e de masaj aromaterapeutic, î�n
timp ce aș� teptam marea mea lansare î�n industria muzicii.
Oricând î�i atingeam pe oameni aflam lucruri despre ei. Le
spuneam ce vedeam ș� i cât ai spune ,,peș� te” nimeni nu mai
voia un masaj – voia o citire. Eș� uam lamentabil î�n cariera
mea muzicală.

Nu voiam să fiu psihistă, pentru că aveam o mare problemă cu acel termen ș� i cu stereotipul. (Abia recent, după
22 de ani, am î�nceput să mă obiș� nuiesc cu termenul). Î�n
plus, nu se potrivea cu viziunea mea, cea a unei cântăreț�e
ș� i compozitoare sobre, fredonând î�ncet despre sensul vieț�ii,
unor mulț�imi de fani adulatori. Dar asta î�mi plătea facturile
ș� i am fost profund miș� cată de clienț�ii mei, ș� i astfel cariera
mea de psihistă (sau, aș� a cum alesesem să spun atunci, de
„persoană intuitivă”) a ț�âș� nit ca o rachetă. Desigur, visul de
a fi o senzaț�ie muzicală a eș� uat, deș� i î�n cele din urmă am
semnat un contract cu EMI Music, primit cu entuziasm de
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critici, dar bucurându-se de un succes foarte limitat. Multe
lecț�ii de modestie î�nvăț�ate.

Ca psihistă, sunt din fire foarte interesată de utilizarea modernă a divinaț�iei – formele străvechi, simple, de interogare
spirituală, proprii popoarelor indigene, precum ș� i sistemele mai complexe ca I Ching, runele norvegiene sau celtice ș� i
Tarotul. Toate aceste sisteme se bazează î�n mare măsură
pe simboluri ș� i arhetipuri pentru a spune poveș� ti despre
experienț�a umană. Simbolismul, arhetipurile ș� i metafora
au fost folosite ca formă de limbaj terapeutic, pentru î�ndrumare, de la î�nceputul istoriei scrise. Eu am creat două
sisteme de oracole foarte precise, bazate pe simboluri ș� i
metafore, disponibile sub formă de cărț�i-oracol ș� i aplicaț�ii
pentru computer, care sunt derivate din tradiț�iile străvechi.
Aș� adar, utilizarea metaforei ca instrument pentru descoperirea de sine este una dintre cele mai importante componente ale acestei cărț�i. Harta este, î�n esenț�ă, o metaforă
pentru viaț�a ta ș� i toate teritoriile, toț�i aliaț�ii ș� i adversarii
pe care î�i descoperi sunt simboluri ale celor mai profunde
experienț�e ale tale.
O altă parte importantă a acestei cărț� i s-a dezvoltat
din munca personală, pe care am desfăș� urat-o pentru a-mi
vindeca ego-ul rănit. Psihologul revoluț�ionar Carl Jung a
numit acest ego nevindecat umbra – el conț�ine părț�ile sinelui pe care le refuzăm, negăm sau reprimăm. Abia când
am fost capabilă să numesc ș� i să accept părț�ile din mine
care se identificau cu rănile mele, am putut deveni persoana
care î�mi doream să fiu.
Să î�ntreprind acest dureros efort de autoanaliză ș� i să
recunosc acele aspecte ale propriei persoane au fost cele
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mai mari obstacole pentru mine, dar ele mi-au adus ș� i cele
mai importante rezultate personale. Asta m-a inspirat să
î�ncep să caut dovezi ale umbrei î�n citirile pe care le făceam
oamenilor ș� i am văzut cum tiparele lor de suferinț�ă se repetau când umbra era negată. Crearea realităţii are mult
mai mult de-a face cu ceea ce este nevăzut şi negat în minte
decât cu stabilirea unor intenţii pozitive.
Aici intră î�n scenă Spiriduș� ul. Acest personaj mi-a venit
î�n minte î�n timpul unei meditaț�ii ghidate pe care o conduceam ș� i care trebuia să mă pună î�n legătură cu o formă
mentală a ego-ului meu. Exerciț�iul avea menirea de a mă
ajuta să î�mi văd „ego-ul”ca pe o identitate puternică ș� i
completă. Î�n meditaț�ia mea urma să î�mi invit „ego-ul” să
facă un pas î�n faț�ă pentru a vorbi cu mine. Mă aș� teptam să
văd imaginea unei prinț�ese zvelte, frumoase, î�ncrezătoare,
inteligente, uș� or egocentrice; ș� i, î�n schimb, am primit o creatură urâtă, rău mirositoare, asemănătoare cu Cap-de-Cartof,
acoperită de păr, care râgâia ș� i avea un semn î�n jurul gâtului
pe care scria GRAS.
Am fost atât de surprinsă, că nu am ș� tiut cum să reacț�ionez, dar am urmat, î�n schimb, indicaț�iile ș� i am invitat
această reprezentare a ego-ului meu să î�mi vorbească. Am
primit din partea acestei creaturi imaginare o litanie uluitoare de insulte ș� i critici, ocări ș� i î�nvinuiri. Am observat
apoi pătura mea roz preferată de când eram bebeluș� ș� i am
î�nfăș� urat-o prompt î�n jurul creaturii. Am izbucnit î�ntr-un
plâns necontrolat, dându-mi seama că trebuia să am o relaț�ie cu această ființ�ă care caracteriza rănile mele. Umbra
avea acum o formă: un Spiriduș� mic ș� i urât.

Observarea acestei părț�i complexe, autosabotoare, active a sinelui meu ca pe un personaj unic ș� i separat, care se
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afla în afara mea ș� i, ca atare, nu era î�ntreaga mea persoană,
a avut un efect atât de puternic, î�ncât am avut impresia că
am sărit peste zece ani de terapie analitică. Câț�iva ani mai
târziu, un prieten m-a familiarizat cu procesul elaborat de
psihologii Hal ș� i Sidra Stone, numit Voice Dialogue (dialogul
vocilor), pe care eu l-am studiat apoi pe larg. Plecând de aici,
m-am î�ntrebat: ,,De ce să nu î�l las pe Spiriduș� să fie vocea
rănii din care s-a născut?” Astfel, am î�nceput să î�ncorporez
personajul Spiriduș� ca element central al seminarelor
mele ș� i l-am oferit ca un instrument foarte specific de antrenament, ca să î�i ajut pe oameni să se separe de criticul
lor intern pentru a găsi o poziț�ie mai sănătoasă, mai neutră,
î�n ei î�nș� iș� i.
M-am gândit că, dacă există un adversar î�n noi toț�i, o
voce negativă de care ascultăm, trebuie să avem ș� i aliaț�i sau
aspecte pozitive cu care să conversăm, de asemenea, ceea
ce a condus la descoperirea mai multor personaje, cu diverse atribute. Acesta nu este un concept nou, iar personajele
mele specifice sunt derivate din mituri ș� i basme. Relatarea
de poveș� ti ca mijloc de descoperire a propriei ființ�e este o
parte esenț�ială a materialului meu de seminar. Suntem propriile noastre basme, cu toț�ii eroi î�n călătoriile vieț�ii noastre
– lucrarea fundamentală a lui Joseph Campbell, The Hero
with a Thousand Faces (Eroul cu o mie de chipuri), contribuie î�n mare măsură la conceptele din această carte.
Î�n cele din urmă, am creat un proces original care combină elemente din dialogul vocilor, creat de psihologii Hal
ș� i Sidra Stone, cu elemente ale unei tehnici de visare activă,
o puternică formă de vizualizare ce permite imaginaț�iei să
descrie tipare sau poveș� ti ascunse din subconș� tient care
nu sunt imediat disponibile minț�ii conș� tiente, raț�ionale.
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Aceasta a avut ca rezultat crearea procesului In-Vizion, pe
care se bazează toate exerciț�iile din această carte. Am prezentat numeroase seminarii ș� i cursuri intensive de final de
săptămână, ce î�ncorporau acest material, î�n Sedona, Arizona.
Am fost martora unor schimbări cu adevărat transformatoare ș� i dătătoare de putere aproape tuturor participanț�ilor.
Nu mă î�ndoiesc că cea mai importantă parte a acestei cărț�i
a izvorât dintr-o î�ntrebare pe care mi-am pus-o î�n timp ce
reflectam la arhetipurile călătoriei eroului. Dacă eroul are
o mie de feț�e ș� i dacă el (care ne reprezintă pe noi) se află î�n
această aventură, nu ar urma ca eroul să călătorească î�ntr-o
mie de locuri? Ar putea simboliza aceste locuri ș� i medii
spaț�iul î�n care trăim noi î�n noi î�nș� ine? Cum ar fi să te abaț�i
de la centrarea pe sine, din poziț�ia unui observator intern,
spre exterior, spre locuri simbolice ce ne-ar putea spune
poveș� ti? Nu ar fi adevărat că, de vreme ce am pierdut legătura cu mediul exterior, poate ne-am găsi calea de î�ntoarcere î�n timp ce ne conectăm la cel interior, ca o lume vie î�n
care trăim?

Religiile panteiste ș� i toate tradiț�iile aborigene preț�uiesc planeta ca pe o entitate vie ș� i conș� tientă, cu care suntem
î�ntr-o relaț�ie sacră de interdependenț�ă, mai curând decât
ca pe un glob de materie fără viaț�ă pe care î�l putem folosi
ș� i domina. Printre credinț�ele mele spirituale personale se
numără venerarea naturii ca parte esenț�ială pentru conectarea cu o conș� tiinț�ă vie, Divină. Cred că noi toț�i trebuie să
ne revendicăm acea relaț�ie sacră cu lumea naturală care ne
î�nconjoară ș� i din care facem parte. Acea reconectare se poate
produce ș� i î�n interiorul nostru, pe măsură ce ne explorăm

PREFAȚĂ

19

peisajele interioare: precum e deasupra, aș� a ș� i dedesubt;
precum e î�n exterior, aș� a ș� i î�n interior.
Ș� i astfel revenim, după un ocol complet, la magia cartografiei. Dacă ne putem analiza vieț�ile ca pe o călătorie prin
spaț� ii spirituale ș� i nu ca pe niș� te măș� ti arhetipale, perspectiva noastră se schimbă drastic. Î�n loc să ț�inem î�ntotdeauna o oglindă î�n faț�ă noastră, privim î�n afara noastră
pentru a găsi, paradoxal, un sens mai profund pentru vieț�ile noastre. Ne reamintim, de asemenea, de magia mistică ș� i
misterioasă a mediului î�nconjurător.
Î� n cea de-a doua carte a mea, Messages from Spirit
(Mesaje de la Spirit), am scris pe larg despre cum lumea
naturală poate servi ca element intuitiv de legătură cu Divinitatea. Oracolele abundă î�n natură ș� i, pe măsură ce ne
creăm o relaț�ie sacră cu tot ceea ce î�nseamnă viaț�a, putem
î�ncepe să le vedem ș� i să le auzim.
Î�n mod similar, când călătorim pe Hartă, ne putem găsi
propriile oracole ș� i propria î�nț�elepciune î�n propriile noastre peisaje interioare. Ocolind logica ș� i raț�iunea ș� i intrând
î�n lumea magică a intuiț�iei ș� i imaginaț�iei, găsim răspunsuri
care insuflă putere cu privire la sens, scop ș� i speranț�ă.

Procesul ș� i conceptele conturate î�n această carte sunt
î�ncercate ș� i verificate. Tot ce trebuie să faci este să păș� eș� ti
pe Hartă ș� i să laș� i magia să se reveleze... pe măsură ce te
revelează pe tine.
Fie ca această carte să î�ț�i aducă î�nț�elepciune, pace ș� i
bucurie!
Cu drag,
Colette
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Unde te afli acum? Î�nchide ochii ș� i descrie unde simți că
eș� ti. Eș� ti pe un Câmp al Visurilor, unde plantezi seminț�ele
intenț�iei tale ș� i eș� ti dornic să vezi rezultatele? Eș� ti pierdut
î�ntr-un deș� ert sterp, unde abundenț�a te ocoleș� te? Rătăceș� ti
prin Valea Pierderii?

Acest peisaj interior poate să nu aibă nicio asemănare
cu locul î�n care te afli î�n realitate, î�n timp ș� i spaț�iu. Ai putea
sta jos, î�ntr-o cameră î�nsorită, privind afară spre un frumos port, dar să te simț�i captiv pe un tărâm neiertător ș� i
aspru care există î�n tine. Ceea ce crezi are o mare influenț�ă
asupra locului î�n care te găseș� ti atunci când priveș� ti î�n
interior.

Crezi că viaț�a ț�i-ar putea oferi mai mult decât te-ai deprins să aș� tepț�i sau eș� ti plin de î�ndoială fiindcă nu ș� tii cum
să î�ncepi să creezi ceva mai bun? Probabil crezi că faci tot
ceea ce poț�i, dar rezultatele nu sunt aș� a cum sperai; sau
priveș� ti î�n jur la problemele cu care se confruntă ceilalț�i ș� i
te simț�i neputincios când vrei să le faci vieț�ile mai putin
stresante sau dureroase.
Î�ț�i doreș� ti î�mplinire, sens – chiar magie?

Bănuiesc că eș� ti dispus să munceș� ti din greu ș� i să faci
toate lucrurile necesare pentru a ajunge acolo unde ț�i-ai
dori să mergi: acel punct strălucitor de pe Hartă, care te
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atrage cu promisiuni de sanctuar, abundenț�ă, armonie ș� i
seninătate. Oricum, o privire rapidă la calea care te-a adus
î�n acest punct î�ț�i va aminti că o călătorie nu este niciodată
atât de predictibilă ș� i controlabilă pe cât ț�i-ai dori tu să fie.
Tuturor ne-ar fi de folos puț�ină magie, nu-i aș� a?

Când vorbesc despre magie, î�n aceste pagini, nu mă refer la ceea ce î�nseamnă trucurile, iluzia ș� i manipularea pe
care le vezi î�ntr-un „spectacol de magie”. Genul de magie la
care mă refer este mărturia vie a esenț�ei inteligente, dinamice ș� i misterioase, din care î�ntreaga materie este creată,
conturată ș� i creată din nou. Magia din această carte î�ț�i este
relevată prin propria ta capacitate de-a o percepe ș� i prin
voinț�a ta de a lucra cu imaginaț�ia ta ș� i cu Spiritul.
Această energie magică a fost dintotdeauna, este acum
ș� i va fi pentru totdeauna. Nu o poț�i î�nț�elege din punct de
vedere intelectual sau analiza logic, dar o poț�i cunoaș� te
profund la nivelul inimii ș� i sufletului, prin intuiț� ia ta.
Această magie este creatoare ș� i purtătoare de viaț�ă. Nu
este ceva ce poț�i controla, totuș� i te poț�i alinia cu ea ș� i chiar
î�nota alături de ea, aș� a cum delfinii î�ț�i vor imita miș� cările
î�n timp ce te urmează î�n ocean. Dacă eș� ti dispus să intri
î�ntr-un parteneriat cu Spiritul ș� i să î�ț�i laș� i imaginaț�ia să fie
aprinsă ș� i inspirată, vei fi uimit de rezultate. Vei găsi propria ta legătură cu magia dacă vei ieș� i î�n afara gândirii liniare, proprie emisferei stângi a creierului, ș� i dacă vei intra
î�n domeniul creativ al intuiț�iei ș� i imaginaț�iei.

De ce o „hartă” metaforică? Limbajul simbolic î�ț�i permite să accesezi straturile experienț�ei, care sunt depozitate î�n
mintea ta subconș� tientă ș� i adesea ascunse conș� tientizării
tale zilnice. Acestea sunt credinț�ele ș� i gândurile care determină ce te atrage ș� i ce manifeș� ti î�n viaț�a ta. Descifrezi
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metafore prin intuiț�ia ta, căci sufletul, ș� i nu mintea, este cel
care poate î�nț�elege sensul mai precis ș� i multistratificat al
acestora. Limbajul metaforic î�ț�i permite să treci dincolo
de suprafaț� a lucrurilor ș� i să intri î�ntr-o realitate mai
profundă.
Î�năuntrul nostru, al tuturor, există peisaje psihologice
create de sentimentele ș� i gândurile noastre – Câmpiile
Furtunii î�n care trăim când ne simț�im ca ș� i cum am fi atacaț�i
sau Mlaș� tina Vâscoasă, î�n care ne î�mpotmolim când suntem
copleș� iț�i de obligaț�iile noastre.
Dacă î�ntreb: ,,Unde te afli?”, ai putea răspunde instinctiv: ,,M-am pierdut!” sau ,,captiv pe fundul unei prăpastii
adânci”, ,,î�mpotmolit î�n noroi”, ,,mă scufund î�n nisipuri
miș� cătoare” sau ,,rătăcesc printr-un ț�inut neroditor, al nimănui”. Aceste imagini descriu mult mai puternic intensitatea ș� i profunzimea experienț�ei tale decât o simplă listă a
circumstanț�elor vieț�ii tale.

Odată trezit spre peisajul tău interior, vei fi capabil să
î�ț�i modelezi lumea î�n mod conș� tient, modificând acel peisaj interior mai curând decât concentrându-te pe realitatea
ta exterioară. Dacă ai făcut ca norii î�ntunecaț�i din interior
să dispară, vei descoperi că sentimentul tău interior de siguranț�ă ș� i calm este oglindit acum î�n circumstanț�ele tale
exterioare. Vei î�ncepe, de asemenea, să vezi evenimentele
din viaț�a ta ca parte a unei imagini mai largi. Acesta este
momentul î�n care vei găsi adevărata magie ș� i adevăratul
sens î�n povestea vieț�ii tale – ș� i curajul, puterea ș� i î�nț�elepciunea de a face alegeri care insuflă putere.
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Imaginează-ț�i pentru un moment că te-ai născut cu o Hartă
fermecată care să te ghideze î�n călătoria ta, de la prima ta
suflare până î�n momentul î�n care este timpul să î�ț�i părăseș� ti trupul ș� i să te î�ntorci la Spirit. Pe această Hartă sunt
toate locurile pe care ai putea să le experimentezi. O poț�i
folosi să te orientezi, să î�ț�i găseș� ti drumul când te-ai pierdut, să trasezi un drum spre o destinaț�ie aleasă sau să-ț�i
indice drumul spre casă. Harta î�nfăț� iș� ează câmpuri de
luptă, locuri de odihnă, munț�i de urcat, oceane de străbătut, nisipuri miș� cătoare din care să ieș� i cu grijă ș� i noi
teritorii de descoperit. Arată destinaț�iile posibile ș� i evenimentele probabile.

Harta nu seamănă cu niciuna pe care ai mai văzut-o.
Majoritatea hărț�ilor sunt bidimensionale ș� i confecț�ionate
din hârtie. Sunt plate ș� i acoperite de desene, reprezentând
configuraț�ia pământului. Nu se schimbă când le priveș� ti.
Când descoperi un teritoriu nou, trebuie să redesenezi o
hartă ș� i să adaugi noi caracteristici ș� i locuri necunoscute
anterior. O poț�i ț�ine î�n mână, dar nu poț�i sări î�n ea... Ei bine,
ai putea, dar ai sfârș� i cu o gaură mare î�n hârtie ș� i cu un
cucui!
Harta aceasta este foarte diferită. Este o hartă multidimensională alcătuită din gânduri, sentimente, credinț� e,
amintiri ș� i intenț�ii. Este alcătuită din esenț�a de creativitate
ș� i imaginaț�ie a sufletului.
Păș� eș� te pe Hartă ș� i ea te va transporta imediat pe tărâmul pe care ai ales să î�l explorezi. Te î�ntrebi unde te afli?
Sesam! Eş� ti î�ntr-un peisaj, descoperind lucruri despre circumstanț�ele tale care erau imposibil de văzut când erai
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complet acaparat de experienț�ele tale emoț�ionale, incapabil să le priveş� ti cu obiectivitate.

Ș� i mai este ceva de remarcat: Harta fermecată se schimbă automat când te schimbi ș� i tu. O perspectivă diferită ș� i
o schimbare de percepț�ie o pot modifica. Istoria sa poate fi
rescrisă ș� i poț�i crea noi căi ș� i noi teritorii pe măsură ce ea
se desfăș� oară î�n viitorul tău.
Te deplasezi constant pe Hartă, capabil să î�ț�i părăseș� ti
frontierele ș� i să vizitezi un alt loc oricând doreș� ti. Odată ce
cunoș� ti un loc, el devine parte din experienț� a ta ș� i, prin
urmare, parte din Hartă. Terenul î�ț�i este familiar î�ntr-o oarecare măsură, aș� a că, atunci când î�l vizitezi din nou, nu te
simț�i chiar atât de pierdut ș� i dezorientat. Î�ț�i aminteș� ti repede că ai acea busolă care să te ajute ș� i aliaț�i care vor apărea
pentru tine.

Peisajul tău interior se poate schimba când te aș� tepț�i
mai puț�in, dar dacă î�ncerci să păstrezi ritmul cu î�mprejurimile tale, î�ți� poț�i dezvolta abilitatea de a simț�i când pământul
de sub picioarele tale este pe cale să se transforme. Atunci
te poț�i miș� ca instinctiv î�nainte să cazi î�ntr-o crevasă sau să
aluneci de pe o trecătoare de munte ș� i să te rostogoleș� ti
î�ntr-o viroagă plină de stânci.

Când mergi orbeș� te, Harta se desfăș� oară altfel decât o
face atunci când eș� ti treaz ș� i conș� tient. Astfel, când un lucru spus de cineva î�ț�i dă un impuls ș� i nu î�ț�i poț�i ,,da seama”
imediat, poț�i să iei o pauză, să descrii peisajul prin metaforă
ș� i simbol, să găseș� ti î�nț�elepciunea ș� i să î�ț�i continui drumul
fără a reacț�iona. Fii î�ntotdeauna conș� tient de abilitatea ta
de a interacț�iona cu Harta. Aminteș� te-ț�i că: „Astăzi nu sunt
pe tărâmul dezastrului. Nu trebuie să rămân î�n această stare de gândire, de simț�ire ș� i credinț�ă. Voi găsi oracolul ș� i el
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î�mi va arăta calea de ieș� ire.” Harta ta e unică ș� i nimeni î�n
afară de tine nu o va avea vreodată, pentru că ea spune
povestea ta. Nu există două suflete cu Hărț�i identice, chiar
dacă teritoriile ș� i peisajele sunt astfel, pentru că nimeni nu
experimentează evenimentele exact î�n acelaș� i fel. Doi oameni pot sta unul lângă altul, iar unul va rătăci părăsit ș� i
ars de soare î�ntr-un deș� ert, pe când celălalt se va relaxa
fericit î�ntr-o oază splendidă.
Chiar ș� i aș� a, toț�i cei care au vizitat Valea Pierderii ș� tiu
cum este să fii la pământ, privind spre dealurile care par
mult prea abrupte pentru a fi urcate, î�ntrebându-te cum
să evadezi spre un tărâm mai î�nalt. Toț�i am stat la baza
Muntelui Neclintit, confruntându-ne cu un obstacol care
pare să ne blocheze calea.

Tot ceea ce eș� ti, ai fost ș� i ai putea fi vreodată este ilustrat pe această hartă. Trebuie doar să ș� tii cum să o foloseș� ti
pentru a te ghida prin meandrele călătoriei unice ș� i pline
de aventuri din viaț�a ta.
Harta devine vizibilă pentru tine atunci când faci o alegere conș� tientă să fii treaz, conș� tient de ceva mai mare
decât tine, ș� i să î�mbrăț�iș� ezi posibilitatea unui tipar creat
de Spirit, pe care nu î�l poț�i distinge î�ntotdeauna de acolo
de unde te afli. Trebuie să î�ț�i doreș� ti să vezi Spiritul î�n
interiorul tuturor lucrurilor, să accepț�i că sunt milioane de
legături invizibile î�n spatele tuturor evenimentelor din viaț�a
ta. Ele se miș� că constant, puse î�n miș� care de o inteligenț�ă
pe care niciodată nu o vei î�nț�elege pe deplin, dar î�n care
trebuie oricum să ai î�ncredere.
Atunci când te laș� i î�n voia Spiritului ș� i ceri să fii luminat, Harta ta Fermecată se revelează î�n toată gloria sa ș� i tu
î�ț�i dai seama că î�n buzunarul tău se află o busolă care arată
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î�ntotdeauna adevăratul nord: spre Spirit, a cărui î�ndrumare
nu te va dezamăgi niciodată ș� i ale cărui eforturi î�n numele
tău nu vor î�nceta niciodată, fie că î�ț�i dai seama de asta sau
nu.

Îmbrăţișează aventura magică

Cred că, pentru a găsi magia ș� i sensul î�n viaț�a ta, mai î�ntâi
trebuie să î�nveț�i să fii î�mpăcat cu orice peisaj î�n care ai locui.
Cu cât î�ncerci să evadezi mai mult din el, cu atât mai mult
vei fi azvârlit î�napoi spre el. De fapt, s-ar putea să existe acolo
vreo comoară ascunsă pe care o poț�i găsi explorându-l,
descoperindu-i mesajul prin î�nț�elegerea esenț�ei sale. Î�n fiecare peisaj există un oracol, iar eu te voi î�nvăț�a î�n această
carte cum să comunici cu oracolele.

Eș� ti frustrat sau nefericit din cauza locului î�n care te afli
î�n acest moment? Acest „loc” este pur ș� i simplu un punct pe
Hartă. Poț�i să stai aici ș� i să găseș� ti toate comorile ascunse,
poț�i să asculț�i poveș� tile pe care pietrele le ș� optesc vântului
sau poț�i să î�naintezi spre un loc nou. Poț�i să vezi unde ai
fost ș� i chiar să vizitezi din nou acele locuri, dar, aș� a cum
spune adagiul, nu poț�i intra î�n acelaș� i râu de două ori. Ș� i
acest loc, sau oricare altul, este oricum doar temporar, pentru că Harta se schimbă mereu.
Există anotimpuri ș� i cicluri pentru toate. Nicio furtună
nu rămâne î�ntr-un singur loc ș� i chiar dacă eș� ti pe mări turbulente, temându-te că barca ta se va răsturna, vânturile
chiar se vor schimba, aș� a cum se î�ntâmplă î�ntotdeauna, ș� i
apele se vor liniș� ti din nou. S-ar putea ca explorând acest
peisaj ș� i descoperindu-i comorile ascunse, să afli că nu trebuie să „faci” nimic pentru a evada din el. El se schimbă
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pentru că tu te-ai transformat. Trăieș� te asta ș� i î�ț�i vei da
seama că viaț�a ta nu trebuie să fie o asemenea luptă.

Cu toț�ii trebuie să ne î�mpăcăm cu paradoxul că schimbarea este singura constantă. Animalele migrează, vânturile
bat, pământul se roteș� te ș� i planetele se î�nvârt î�n jurul soarelui. Ș� i tu te miș� ti, fiind angajat î�ntr-o călătorie. Printr-o
simplă ajustare a percepț�iei tale poț�i ridica acea călătorie
la nivelul unei aventuri mistice, magice.
Fiindcă aceasta este o aventură, vei avea parte de un
anumit dramatism î�n drumul tău: pericol, intrigă, idilă ș� i
sărbătorire. Se î�ntâmplă lucruri diverse. Vor fi drumuri pietroase, dealuri abrupte ș� i lacuri de cristal. Î�n fantezia epică
a lui J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings (Stăpânul Inelelor),
povestea î�ncepe î�n siguranț�a dulce a comitatului ș� i apoi
continuă pe teritoriul î�ncrâncenat ș� i diabolic numit Mordor.
Seria Harry Potter î�l plasează pe băiatul vrăjitor î�ntr-o casă
î�ntunecată ș� i neprietenoasă de englezi „Î�ncuiaț�i”, apoi derulează naraț�iunea la Ș� coala de Magie, Farmece ș� i Vrăjitorii
Hogwarts, unde scările se miș� că brusc sub el. The Wizard
of Oz (Vrăjitorul din Oz) o transportă pe Dorothy Gale din
casa ei din Kansas spre tărâmul magic Oz, unde un drum
de cărămidă galbenă ș� erpuieș� te prin Munchkinland, pădurea fermecată ș� i Oraș� ul de Smarald.

Fiecare mare poveste cuprinde multe tărâmuri diferite,
fiecare cu propriile sale provocări, secrete ș� i comori, care
reflectă propriile noastre peisaje interioare. Aceste povestiri sunt despre personaje obiș� nuite care, la fel ca mulț�i
dintre noi, se simt stinghere ș� i nesigure î�n legătură cu faptul că ar aparț�ine vreunui loc, oricare ar fi acesta. Cu toate
acestea, ele se aventurează mai departe ș� i î�nfruntă pericolul ș� i tentaț�ia, pe măsură ce î�ncearcă să dobândească ceea

28

HARTA

ce ne dorim cu toț�ii: sentimentul de a se afla acasă, liniș� tiț�i,
ș� i î�ntr-o stare de bucurie care poate fi î�mpărtăș� ită cu prieteni ș� i tovarăș� i de drum loiali. Aventurierii din fiecare
poveste caută scopul, dovada că suferinț�a ș� i luptele lor au
făcut diferenț�a. Ș� i noi putem găsi mereu oameni care ne
vor oferi iubire, î�ncurajare ș� i propriile lor daruri speciale,
î�n momente cruciale ale firului nostru narativ: o funie să
ne scape din groapa cu ș� erpi sau o lanternă care va lumina
calea când se lasă î�ntunericul. Ș� i noi putem găsi sens, magie ș� i un echilibru î�ntre o dorinț�ă de a crea ceva mai bun
pentru noi î�nș� ine ș� i o nevoie de respiro. Viaț�a nu trebuie să
fie o scenă de urmărire epuizantă, neî�ncetată. Nu trebuie
să rămânem î�mpotmoliț�i o veș� nicie î�ntr-o junglă cu maimuț� e neprietenoase. Chiar ș� i Indiana Jones s-a î�ntors la
civilizaț�ie ca să predea un curs de arheologie din când î�n
când.

Aliaţii și adversarii tăi interiori

Pe măsură ce lucrezi cu Harta ta, va trebui să te confrunț�i
cu aspecte legate de tine, care ar putea fi dureros sau î�nfricoș� ător de examinat pentru că le consideri urâte sau simț�i
că nu ai dreptul să accepț�i ceva atât de frumos ș� i valoros.
Acestea sunt elementele de „umbră” descrise de Jung, î�ntrucât se ascund î�n umbrele subconș� tientului tău.
Am creat personaje mitologice imaginare cu care poț�i
interacț�iona î�n peisajele tale interioare, astfel î�ncât să poț�i
recunoaș� te, accepta ș� i î�nvăț�a de la acestea părț�i uitate sau
refulate ale sinelui tău. Este mult mai uș� or să te confrunț�i
cu un Spiriduș� mitic ce reprezintă acea parte din tine care
consideră că eș� ti antipatic sau nedemn ș� i să interacț�ionezi
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cu el, decât să adopț�i masca unei persoane nesuferite ș� i insignifiante, ș� i apoi să î�ncerci să accepț�i acel „sine”.

Lucrul cu elementele de umbră, părț�ile din tine pe care
ț�i-ai dori să le poț�i renega, necesită curaj, dar vreau să î�ț�i
imaginezi că ai puterea de a î�mblânzi această creatură sabotoare numită Spiriduș� . Vei descoperi că poț�i simț�i compasiune pentru el, î�n ciuda hidoș� eniei lui, că î�l poț�i iubi ș� i î�i
poț�i descoperi valoarea ș� i importanț�a î�n viaț�a ta. Spiriduș� ul, ca toate creaturile ș� i ființ�ele imaginare pe care le î�ntâlneș� ti î�n aceste pagini, este pur ș� i simplu o metaforă pentru
o parte din tine care este rănită ș� i are nevoie de ocrotire,
nu de judecată, ș� i de acceptare, nu de admonestare.

Fiecare din noi are un Spiriduș� sau doi, care au nevoie
de iubire ș� i o merită. Când compasiunea pentru aceste aspecte ale noastre ne ocoleș� te, Spiritul se află acolo pentru
a ne umple de iubire ș� i acceptare.
De-a lungul anilor, personajul Spiriduș� pe care l-am
creat mi s-a părut incredibil de eficient î�n a-i ajuta pe oameni cu vindecarea profundă. (Dacă nu eș� ti familiarizat cu
lucrările mele, am introdus pentru prima dată metafora
Spiriduș� ului î�n cartea mea, Remembering the Future (Să ne
amintim viitorul). Trebuie să ș� tii unde te afli ș� i să î�l priveș� ti
pe Spiriduș� ul tău î�n ochi, dacă vrei să î�ncepi să preiei un rol
de conducere î�n viaț�a ta, pentru că el este acea parte din
tine care te va trimite î�mpleticindu-te de la un peisaj emoț�ional tulburător la un altul, aproape pe nerăsuflate.

Nu trebuie să fii la cheremul acestui ș� arlatan care se
crede inginer de transporturi. Cu toate acestea, chiar trebuie să î�ncetezi să î�l combaț�i, să î�l negi sau să î�l alungi, lucru
care nu face decât să î�ț�i creeze mai multe probleme. (Vei
î�nvăț�a mult mai multe despre relaț�ia ta cu acest personaj
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răutăcios ș� i cu alte personaje arhetipale din interiorul tău,
mai târziu, î�n carte.)

Toate ființ�ele fermecate pe care le î�ntâlneș� ti sunt simboluri aduse la viaț�ă prin imaginaț�ia ta ș� i reprezintă aspecte ale psihicului tău. Ele servesc drept metafore puternice
pentru î�nț�elepciunea ta interioară ș� i pentru î�nț�elepciunea
Spiritului, care î�ț�i este î�ntotdeauna la î�ndemână. Lecț�iile pe
care le î�nveț�i prin conversaț�ii interioare cu ei te pot surprinde, fiindcă tu probabil subestimezi adesea cât de î�nț�elept
eș� ti odată ce opreș� ti flecăreala minț�ii tale veș� nic ocupate ș� i
accesezi intuiț�ia ș� i cunoaș� terea ta interioară.
Uneori, ceea ce î�nveț�i este dureros; alteori, este inspirator. Dar să ș� tii că, indiferent dacă o ființ�ă imaginară interioară pare să fie un adversar care aduce veș� ti rele sau un
aliat î�nzestrat cu o î�nț�elegere profundă, această parte din
tine este î�ntotdeauna, î�n cele din urmă, un ajutor pentru
tine, dacă lucrezi eficient cu aceasta.

Atunci când călătoreș� ti prin teritorii obiș� nuite ș� i familiare, î�n acelaș� i timp intime ș� i universale, î�ț�i poț�i consulta
busola magică ș� i poț�i primi î�ndrumare de la aceș� ti aliaț�i ș� i
adversari de pe această hartă, care cunosc configuraț�ia terenului ș� i toate secretele sale. Oricând î�ț�i lipseș� te ceva, un
oracol care se află î�n acest peisaj – Spiritul locului – î�ț�i va
revela darurile sale secrete. Ai î�ncredere î�n abilitatea ta de
a interacț�iona cu această hartă magică ș� i cu părț�ile sale vii
ș� i vei î�nț�elege că niciodată nu eș� ti ș� i nu vei fi captiv sau
singur.
Oriunde ai fi, indiferent de tulburarea emoț�ională prin
care ai trece, poț�i î�nvăț�a să fii prezent cu ea atât cât trebuie,
ș� i nu mai mult. Pe orice tărâm există î�ntrebări care î�ș�i aș� teaptă răspunsul ș� i descoperiri care urmează să fie făcute,

INTRODUCERE

31

toate dându-ț�i puterea unui cartograf magic. Invocă Harta
ș� i cunoaș� te-ț�i locul pe ea, ș� i astfel vei î�nvăț�a cum să găseș� ti
curajul de a fi prezent pe deplin î�n circumstanț�ele tale ș� i de
a crede î�n abilitatea ta, î�n plină dezvoltare, de a naviga spre
un teren mai î�nalt. Vei î�nvăț�a să î�ț�i laș� i sufletul să se trezească î�n faț�a puterii din tine ș� i să o folosească spre binele
tuturor.

Cum să folosești această carte

Î�n aceste pagini vei face o călătorie care te va î�ndepărta de
frică, disperare, î�ngrijorare, furie sau frustrare ș� i î�ț�i vei dobândi puterea de cartograf magic.

Î�n Partea I, vei explora răspunsul la î�ntrebarea: ,,Unde te
afli?”. Lumea ta interioară este reprezentată de un peisaj
cu care interacț�ionezi ș� i pe care î�l poț�i influenț�a. Aici, vei
î�nvăț�a despre Busola infailibilă a Spiritului, care te poate
ghida mult mai bine decât simpla logică. Această busolă
trezeș� te î�n tine abilitatea de a co-crea magie î�n viaț�a ta.

Vei ajunge să î�nț�elegi că, dacă te vei opri din alergat,
dacă doar vei respira adânc ș� i vei î�ncepe să explorezi acest
peisaj, vei î�ncepe să te eliberezi de sentimentul de a fi
aruncat dintr-un tărâm tulburător ș� i haotic î�ntr-altul. Vei
descoperi cum să traversezi cu mai multă î�ncredere Câmpiile Furtunii, Valea Pierderii ș� i Mlaș� tina Vâscoasă, ca să te
poț�i revigora sub Copacul Odihnei sau pe Strada Uș� oară,
sau să ai parte de minunatele priveliș� ti de pe Culmile
Bucuriei, care pot fi găsite la marginile tuturor peisajelor
anevoioase.
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Oriunde ai fi, eș� ti ș� i undeva î�n timp. Te poț�i gândi la
trecut ș� i poț�i chibzui asupra viitorului, ș� i este datoria ta să
recunoș� ti cum poț�i ,,călători î�n timp” î�n mod eficient, astfel
î�ncât să nu te simț�i pierdut pe Harta vieț�ii tale. Î�n această
parte a cărț�ii vei descoperi, de asemenea, ce să faci dacă te
pierzi î�n Tărâmurile Fantomelor fiindcă te-ai complăcut
mult prea mult î�n nostalgie sau î�ntr-o gândire nerealistă,
î�n loc să te concentrezi pe ceea ce poț�i face chiar acum.

Î�n Partea a II-a, vei î�ncepe să navighezi pe harta ta. Vei
î�nvăț�a să recunoș� ti influenț�a triș� orului de Spiriduș� , care
reprezintă orgoliul tău rănit, ș� i să î�i distingi vocea, astfel
î�ncât să î�l î�mpiedici să te manipuleze constant. Vei î�nvăț�a ș� i
cum această creatură abilă se furiș� ează î�n dialogurile tale
interioare legate de viaț�a ta zilnică, dialoguri reprezentate
de Gură-Spartă, personificarea ego-ului tău sănătos ș� i nevătămat. Apoi î�i vei î�ntâlni pe aliaț�ii magici interiori, care
populează peisajele Hărț�ii tale fermecate ș� i vei descoperi
cum te pot ajuta. Î�ț�i voi oferi o mulț�ime de exerciț�ii care î�ț�i
vor permite să î�ț�i foloseș� ti î�nț�elepciunea subconș� tientă
pentru a afla mai multe despre trecutul, prezentul ș� i viitorul tău ș� i despre cum poț�i să î�ț�i diminuezi suferinț�a ș� i să
î�ncepi să î�ț�i vindeci rănile.

Aceste dialoguri implică vizualizarea, dar există î�ntotdeauna ș� i o componentă de jurnal. Exerciț�iile vor fi cu mult
mai eficiente dacă te angajezi să lucrezi cu un jurnal î�n care
î�ț�i poț� i î�nregistra experienț� ele pe măsură ce le foloseș� ti,
inclusiv detaliile conversaț�iilor tale ,,magice” cu ființ�ele
magice. Poate fi extrem de util să revii la asemenea scrieri
î�n viitor, pentru a vedea cât de mult ai progresat ș� i ce ai
î�nvăț� at. Reț� ine că atunci când î�ț�i cer să ,,scrii” despre
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experienț�ele ș� i impresiile tale, trebuie să î�ndrăzneș� ti să le
desenezi, î�n schimb.

Î�n aceste exerciț�ii vei lucra cu Vrăjitorul Conș� tientizării,
sinele observator care vede cu ochii neutri ai sufletului. Vei
dialoga cu el ș� i î�l vei î�mblânzi pe Spiriduș� ul triș� or, care te
abate spre peisajele chinuitoare, unde ai ocazia să evoluezi
ș� i să dobândeș� ti î�nț�elepciune. O vei urma pe Colecț�ionara
de Oase atunci când î�ț�i va face semn să revendici tot ceea
ce ț�i se cuvine de drept sau ce ț�i s-a refuzat ș� i apoi o vei
saluta pe sora ei geamănă, Grădinăreasa Blajină. Această
figură blândă a Mamei Pământ î�ț�i va arăta cum să plantezi
seminț�ele intenț�iei pe Câmpul Visurilor, acolo unde te va
ajuta să cultivi tot ceea ce î�ț�i doreș� ti.
Vei lucra ș� i cu Spiritele Locului: miturile antice conț�ineau poveș� ti despre aceste spirite vii din natură ș� i eu am
adaptat această idee pentru a te ajuta să descoperi ceea ce
trebuie să ș� tii î�n orice decor te-ai afla. Spiritele Locului î�ț�i
vor revela lumina ș� i umbra din orice peisaj emoț�ional, vor
lumina comorile din acest ț�inut ș� i te vor î�nvăț�a cum să creezi un talisman al puterii ș� i al curajului pe care să î�l porț�i
mereu cu tine.

Î�n Partea a III-a, vei ajunge la o etapă mai puț�in solicitantă
a călătoriei tale ș� i vei lua o pauză de la meandrele dificile
din punct de vedere emoț�ional (î�n sfârș� it!). Aici, vei reflecta î�n liniș� te asupra sensului ș� i a magiei pe care le-ai căutat
ș� i vei î�ncepe să vezi că, la fel ca fiecare ființ�ă umană, tu eș� ti
un erou î�ntr-o călătorie a cunoaș� terii, a vindecării ș� i a efortului spre o mai mare abundenț�ă, bucurie ș� i siguranț�ă. Vei
î�nvăț�a cum se revelează magia î�n viaț�a ta ș� i cum î�ț�i oferă
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sentimentul unui scop după care tânjeș� ti, ș� i vei afla cum să
lucrezi cu această magie.

Î�n final, î�n Partea a IV-a, vei î�ncepe să observi cum harta ta
interacț�ionează cu hărț�ile altora ș� i vei aplica ceea ce ai î�nvăț�at pentru a putea î�ncepe să creezi relaț�ii mai bune, să
găseș� ti tovarăș� i de călătorie care să te ajute ș� i să le spui
rămas-bun celor care nu mai călătoresc pe aceeaș� i rută ca
a ta. Hărț� ile tuturor oamenilor urzesc î�n mod constant
noi tipare pe măsură ce se intersectează, fapt evident î�n
momentele cruciale ale destinului, î�n sincronicităț�i ș� i î�n
î�ntâlnirile cu cei pe care î�i numesc Schimbători Magici ai
Hărț�ilor, care î�ț�i schimbă direcț�ia î�n mod dramatic.

Vei găsi aliaț�i ș� i adversari î�n viaț�a ta pentru că ș� i ei au
menirea de a te ajuta să devii un cartograf mai bun. Pe
măsură ce lucrezi cu Harta ta pentru a face din viaț�a ta o
aventură mistică ș� i minunată, influenț�ezi lumea ș� i ea te influenț�ează la rândul ei. Noi oameni ș� i noi oportunităț�i se
arată. Î�ncotro vei merge, acum că eș� ti un cartograf conș� tient? Vei afla despre asta î�n capitolul final al cărț�ii.
Î�n toate celelalte capitole vei găsi Note de călătorie, care
rezumă punctele principale ale materialului pe care tocmai
l-ai citit. Dacă eș� ti la fel ca majoritatea oamenilor, probabil
ai tendinț�a să goneș� ti prin viaț�ă fără a asimila cu adevărat
î�nț�elepciunea sa, fără a te opri să analizezi tot ceea ce ai
î�nvăț�at. Dacă ai ț�inut vreodată un jurnal de călătorie, ș� tii
cât de valoros este să iei notiț�e despre locurile pe care le
vizitezi, oamenii pe care î�i î�ntâlneș� ti, priveliș� tile pe care le
vezi ș� i experienț�ele pe care le ai. Dacă nu iei notiț�e, amintirile î�ncep să se ș� teargă ș� i nu î�ț�i poț�i aminti toate detaliile
minunate ale călătoriei tale.
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Te î�ncurajez să te î�ntorci iar ș� i iar la Notele de călătorie; analizează-le ș� i scrie î�n jurnalul tău orice gânduri,
impresii sau sentimente pe care ț�i le inspiră, adăugând
propria ta î�nț�elepciune recent dobândită.

De asemenea, pe măsură ce lucrezi cu toate conceptele
prezentate aici, î�ndrăzneș� te să î�ț�i laș� i intuiț�ia să genereze
alte peisaje magice, care te vor ajuta să interacț�ionezi cu
sentimentele, gândurile ș� i credinț�ele tale interioare, î�ntr-un
mod sigur din punct de vedere emoț�ional. Vei găsi o listă a
Locurilor Magice la finalul acestei cărț�i, care să te ajute să
î�ț�i aminteș� ti ț�inuturile pe care le-ai explorat î�n aceste pagini.
Te-ai putea inspira ș� i din ț�inuturile familiare ale fanteziei
ș� i basmelor. Filmele ș� i cărț�ile precum Vrăjitorul din Oz, seriile Harry Potter, Avatar ș� i The Lord of the Rings (Stăpânul
Inelelor) au avut un succes enorm î�n î�ntreaga lume deoarece prezintă peisaje minunate, unde se desfăș� oară poveș� ti
arhetipale ce rezonează cu oamenii de pretutindeni.

Ne adâncim î�n aceste aventuri, cu răsturnările lor de
situaț�ie terifiante ș� i bruș� te, care sunt atenuate ș� i î�ndreptate prin prezenț�a magiei, ceea ce î�i dă puterea unui băiat
umil, pe nume Harry, să ț�ină piept unui mare rău. Ea luminează calea Avatarului î�ntr-o pădure care pare periculoasă
la î�nceput, dar se dovedeș� te a fi ocrotitoare, odată ce el acceptă un nou mod de viaț�ă ș� i î�nț�elegere. Magia de care ne
bucurăm î�n aceste filme ș� i cărț�i acț�ionează î�n propriile
noastre vieț�i, dar se poate ca noi să n-o fi observat î�ncă.

Lucrând cu tehnica de a călători spre peisaje interioare magice ș� i de a vorbi cu creaturi mistice, poț�i redescoperi
magia care există î�n paralel cu realitatea lumească, aș� a
cum lumea lui Hogwarts ș� i a vrăjitorilor din Harry Potter
există î�n paralel cu cea a „Î�ncuiaț�ilor” obiș� nuiț�i. Dar pentru
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a face asta, trebuie să î�ț�i reduci la tăcere gândirea logică.
Atunci vei putea descoperi minunile ascunse care se dezvăluie când stai pe tronul ce aparț�ine Vrăjitorului Conș� tientizării ș� i vei putea deschide ochii sufletului tău.

O călătorie colectivă

Nu eș� ti singur î�n această călătorie, ș� i nici nu eș� ti singur dacă
te simț�i ,,pierdut” pe Harta vieț�ii tale. Î�n ziua de azi, mulț�i
oameni simt că este dificil să dea un sens vieț�ii lor.

Există o relaț�ie tensionată ș� i lipsită de sincronizare î�ntre realitatea pe care o experimentăm cu toț�ii ș� i cea î�n care
am dori să ne aflăm. Î� n această perioadă de schimbări radicale ș� i a unei conș� tiinț�e globale acute a interconectării
noastre, prea mulț�i dintre noi se simt neputincioș� i, plini de
frică, confuzi ș� i î�ngrijoraț�i. Cu toate acestea, suntem ș� i bucuroș� i de transformările pozitive ce urmează să vină. Ceea
ce ș� tim cu siguranț�ă este că schimbarea vine rapid peste
noi.

Se discută mult zilele acestea despre 2012 ș� i despre ce
ar putea sau nu ar putea î�nsemna anul acesta. Sfârș� itul
Zilelor? Apocalipsa? Mulț� i experț� i au studiat calendarul
mayaș� antic, profeț� iile Hopi ș� i alte comentarii legate de
aceste date, ș� i deș� i concluziile ș� i detaliile diferă, firul comun al gândirii este acelaș� i: părăsim un vechi mod de a fi ș� i
intrăm î�ntr-o nouă Mare Eră Mondială. Mulț�i savanț�i, atât
antici, cât ș� i moderni, vorbesc despre evoluț�ia omenirii,
despre finaluri ș� i noi î�nceputuri. Toț�i atrag atenț�ia asupra
acestui moment crucial din istoria planetei noastre ca fiind
unul al transformării majore. Dar ce fel de schimbare vom
trăi?

INTRODUCERE
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Fără nicio î�ndoială, toț�i suntem î�ndemnaț�i să renunț�ăm
la vechile moduri de a trăi î�n lume, care nu ne mai susț�in,
ș� i să intrăm pe un teritoriu necunoscut. Vom face asta deoarece recunoaș� tem că nu mai este posibil să ne găsim siguranț�a î�n formele exterioare î�n care am fost condiț�ionaț�i
să credem, fie că este vorba despre sistemele economice sau
despre graniț�ele naț�ionale. Trebuie să găsim un nou mod
de a ne orienta, astfel î�ncât să nu ne simț�im pierduț�i sau la
bunul plac al sorț�ii, pe măsură ce instituț�iile, sistemele ș� i
î�mprejurările vieț�ilor noastre î�ncep să se transforme î�n mod
dramatic.
Noi schimbăm lumea din interior spre exterior ș� i de
aceea am scris această carte. Vreau să te î�ndrum pentru
a-ț�i găsi pacea interioară, indiferent de ce se î�ntâmplă î�n
viaț�a ta. Vei î�nvăț�a metode dovedite de a-ț�i schimba conș� tientizarea, astfel î�ncât să poț� i face ceea ce este necesar
pentru a transforma lumea exterioară î�ntr-un loc mai bun
pentru tine ș� i pentru noi toț�i.
Î�ncotro ne î�ndreptăm? Chemaț�i î�n necunoscut, trebuie
să î�nvăț�ăm să fim propriile noastre oracole. Un oracol accesează î�nț�elepciunea Divină superioară, care transcende
ideile noastre mărunte despre supravieț�uire personală ș� i
noț�iunile noastre limitate despre posibilităț�ile pe care le
avem î�n faț�ă. Spiritul ne dăruieș� te ochi noi, deschiș� i spre
potenț�ial. Putem accepta destinul sufletelor noastre, indiferent ce dificultăț�i ni se prezintă î�n circumstanț�ele exterioare temporare ale vieț�ilor noastre.
Î�n acest moment de tranziț�ie, pe măsură ce trecem la o
nouă stare a conș� tiinț�ei, cu toț�ii aspirăm la o hartă, ca să
putem vedea î�ncotro mergem. A fost o călătorie lungă ș� i î�ncă
nu s-a terminat. Cu toț�ii putem alege să lucrăm cu harta
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noastră î�n mod conș� tient, să devenim cartografi magici ș� i
să ne schimbăm drumul. Atunci vom aduce vindecarea î�n
această lume ș� i, î�n acelaș� i timp, vom găsi sensul pe care î�l
căutăm.

Oricât de mult ne-am dori o scurtătură sigură spre un loc
idilic, rareori o găsim. Nu există drum care să ocolească suferinț�a ș� i lecț�iile dureroase, care să ocolească peisajele tulburătoare ale vieț�ilor noastre. Cu toț�ii trebuie să vizităm
aceste locuri mai î�ntunecate, fiindcă asta face parte din
aventura noastră. Cu toate acestea, nu trebuie să stăm aici
prea mult timp sau să le tot vizităm, iar ș� i iar. Avem o alegere
– dar numai dacă o revendicăm pentru noi î�nș� ine. Apoi
vom afla că avem puterea de a merge acasă, spre locul dinlăuntrul nostru unde ne simț�im siguri, apăraț�i ș� i iubiț�i.
Ș� i iată ceva interesant: ori de câte ajungem î�ntr-un loc
de odihnă liniș� tit, curând descoperim că aspirăm să mergem
mai departe după o vreme, fiindcă fără miș� care nu există
viaț�ă!
Deoarece eș� ti om, stă î�n natura ta să călătoreș� ti, să descoperi că ceea ce ai căutat se află peste tot î�n jurul tău.
Foarte des, locul cu iarbă pe care î�l cauț�i se află chiar sub
picioarele tale. Trebuie doar să te trezeș� ti spre acea cunoaș� tere care este ascunsă de mintea ta conș� tientă.
Da, porț�i conduri de rubin ș� i poț�i merge acasă oricând
vrei. Pentru moment, î�mbrăț�iș� ează această mare aventură.
Păș� eș� te î�n interiorul Hărț�ii tale fermecate...

Partea I

CUM SĂ TE ORIENTEZI
SINGUR

PE HARTA TA

Nota autoarei: Majoritatea poveș� tilor din această carte sunt
relatări adevărate, î�n care numele ș� i detaliile de identificare au
fost schimbate î�n vederea protejării confidenț�ialităț�ii, iar câteva
poveș� ti sunt fragmente adunate din ani de lucru cu mii de clienț�i.
Cele din urmă reflectă spiritul predării unei î�nvăț�ături, dar nu ș� i
experienț�ele unei persoane anume.

– Capitolul unu –

UNDE TE AFLI?
Trebuie să părăseşti oraşul confortului tău şi să intri
în sălbăticia intuiţiei tale... ceea ce vei descoperi va fi minunat.
Ceea ce vei descoperi eşti tu însuţi.
ALAN ALDA
Fiecare dintre noi are în sine un continent de caracter
nedescoperit. Binecuvântat este cel ce se erijează
într-un Columb al propriului suflet.
AUTOR NECUNOSCUT

A fost odată ca niciodată o femeie care a avut o aventură
cumplită pe Harta ei fermecată. Această poveste dramatică
a avut loc pe parcursul mai multor ani, î�n timp ce era purtată dintr-un peisaj î�ntr-altul fiindcă era speriată ș� i refuza
să exploreze ce trebuia să î�nveț�e î�n fiecare loc:

Peste tot în jurul meu, aerul pârâia, încărcat de electricitate. Am alergat de-a curmezişul câmpurilor întunecate, căutând adăpost şi lumină, înfricoşată de furtună.
Tunetul bubuia şi zguduia pământul, în timp ce fulgere
despicau cerul, luminând pentru scurt timp peisajul. Totul
a început să se aprindă şi priveam pereţii fragili de hârtie ai casei mele mistuindu-se. Fusesem aici pentru atâta
timp, dar nu ştiam cu adevărat ce era acest loc; ştiam doar
că voiam ,,afară“, aşa că am continuat să alerg.
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Deodată, m-am trezit pe un câmp de maci purpurii
care se întindea cât vedeam cu ochii. Îi puteam auzi şoptindu-mi: „Stai, dormi, visează... fii a noastră şi numai a
noastră.” Ușurată și atât de obosită, mi-am lăsat capul
pe patul moale de flori și am căzut într-o moleşeală
somnoroasă. Pentru o clipă, m-am întors în locul în care
fusesem înainte să lovească fulgerul. Era un deşert sterp,
un loc sinistru şi pustiu, unde nu crescuse niciuna dintre
seminţele mele, şi solul crăpat gâfâia după ploaia răcoroasă care nu venea vreodată. Viaţa fusese o luptă atât
de aspră, atât de nedreaptă. Cine mi-a furat apa? Cine
mi-a luat visele?
Am căzut în somnul adânc al negării care a însoţit
alcoolismul şi dependenţa de droguri. Abuz, alcool, mâncare, un bărbat? Cheltuieli, alcool, droguri, foame, orgii,
un nou suflet pereche? Abuz?... iar şi iar, şi iar.
Tunetul a bubuit. Mă aflam înapoi în Câmpiile Furtunii, fugind disperată. În panica mea am simţit frustrarea
crescând, amintindu-mi cât de des fusesem aici înainte.
Am înjurat când m-am împiedicat de o rădăcină şi m-am
poticnit de o piatră, şi mi-am dat seama vag că pământul
uscat de sub picioarele mele era chiar ţinutul dezolării,
unde locuisem ani de zile. De ce eu? Mi-am blestemat
norocul şi ţinutul care fusese atât de sterp, nedoritor să
rodească pentru mine.
Nu, nu îl udasem, nici nu avusesem grijă de seminţele mele – şi totuşi, eram furioasă. Locul meu nu era aici.
Meritam mai mult! Cine mi-a furat soarele? Cine mi-a
furat povestea? Câmpul de Maci – unde era intrarea?
O, da, acum mi-am amintit. Am auzit bobocii şoptind
din nou. Tot ce trebuie să fac era să iau licoarea magică
şi mă puteam întoarce la dulcele meu somn narcotic.
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Eu eram acea călătoare nefericită care simț�ea că viaț�a ei scăpase de sub control. Aceea e povestea mea ș� i au trecut ani
de zile până să pot găsi sensul î�n suferinț�a mea sau să pot
vedea magia î�n felul î�n care s-a desfăș� urat totul.

Dar tu? Ai fost î�n aceste ț�inuturi pe care le-am descris?
Te afli acum î�ntr-unul din ele? Î�nchide ochii ș� i î�ntreabă-te:
Unde sunt?
Poț�i denumi acest ț�inut? Potoleș� ti vânturile ș� i liniș� teș� ti
pământul de sub tine când dai un nume acestui loc î�n care
te afli. Identifică peisajele tale interioare precum ,,Valea
Pierderii” ș� i vei î�ncepe să î�nț�elegi că nu eș� ti pierdut până la
urmă. Acesta este pur ș� i simplu un ț� inut pe Harta vieț� ii
tale. De î�ndată ce î�ț�i vei defini locul, vei accesa propriile
puteri ale observaț�iei – ș� i, după cum vei î�nvăț�a, acelea sunt
î�ntr-adevăr puteri magice.

Renunț�ă la frică ș� i confruntă-te cu î�mprejurimile, ș� i vei
invoca ș� i puterea de a-ț�i modifica experienț�a legată de ele
ș� i chiar de a schimba peisajul î�n sine. Trezeș� ti imediat acea
parte a psihicului tău care ș� tie că experienț�ele tale nu sunt
suma a ceea ce eș� ti. Odată ce ai creat o separare mentală de
tine, cel care merge prin Valea Pierderii sau urcă pe calea
spre Muntele Neclintit, vei î�nț�elege că te afli aici doar temporar, indiferent de ce se î�ntâmplă. „Tu” exiș� ti î�n afara
dramei ș� i a suferinț�ei. Acel „tu” care spune „Ah, aici mă aflu”
ș� i arată spre Hartă este sufletul tău.
Acel „tu” care este Cartograful ș� i aventurierul are puterea de a te duce spre un loc mai bun, dar nu mai simț�i nevoia
să faci acest lucru atât de repede atunci când eș� ti cuprins
de o panică oarbă. Poț�i î�ncepe să explorezi acest ț�inut fermecat pentru a vedea ce poț�i descoperi.
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Peisajul tău interior reflectă sentimentele tale ș� i gândurile legate de ele. Pământul de sub picioarele tale ș� i atmosfera din jurul tău se pot schimba î�nr-o clipă, î�n urma
reacț�iei tale la ceea ce percepi că se î�ntâmplă î�n viaț�a ta.
Azvârlit î�ntr-un nou peisaj de o reacț�ie emoț�ională puternică la î�mprejurările tale, nesigur unde te afli, descoperi că
ochii tăi sunt orbiț�i de frică, dispreț� de sine sau mâhnire ș� i
ai un gând simplu ș� i frenetic: Scoateţi-mă de aici!

Dar dacă alegi să nu pleci? Ce comori ascunse ai putea
găsi? Ț� i-ai putea descoperi î�n sfârș� it scopul ș� i ai putea î�nț�elege, î�n cele din urmă, sensul din spatele suferinț�ei pe care
ai trăit-o? Ș� i dacă ai ș� ti că ai puterea de a te purta spre orice
ț�inut ai vrea să vizitezi ș� i că nu eș� ti niciodată prizonier î�n
vreo experienț�ă emoț�ională?
Desigur, atunci când inima î�ncepe să î�ț�i bată cu putere
ș� i să rămâi fără suflu, este firesc să te simț�i furios, trădat sau
victimizat ș� i să te agăț�i cu disperare de o ancoră de calm
sau să te caț�eri pentru siguranț�ă pe o stâncă, atunci când
eș� ti aruncat î�ncolo ș� i î�ncoace de valurile oceanului. Să stai
aici poate părea de neimaginat î�n momentul î�n care emoț�iile
tale sunt puternice ș� i dureroase. Chiar ș� i aș� a, oricând te
simț�i ameninț�at – sau copleș� it de furie, tristeț�e sau de sentimentul că nu eș� ti suficient de bun – poț�i face un pas î�napoi,
ca să vezi această scenă din siguranț�a minț�ii tale (cu potenț�ialul său de imaginaț�ie vast) ș� i î�ț�i poț�i recupera Busola
Spiritului. Asemenea momente sunt reperele î�n care se poate î�ntâmpla magia.
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Locurile în care ai fost
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Unde ai fost î�n viaț�a ta? Ce ț�inuturi emoț�ionale ai traversat?
Ai crescut pe o pajiș� te liniș� tită, unde vremea era blândă ș� i
previzibilă, sau pe o mare furioasă, unde te agăț�ai de o bucată dintr-o barcă distrusă la modul metaforic? Prima ta zi
de ș� coală a fost precum vizita î�ntr-un parc de distracț�ii sau
precum o rătăcire î�ntr-un labirint î�n crepuscul?
Dacă î�ț�i urmăreș� ti experienț�ele, vei vedea toate locurile
diverse pe care le-ai vizitat î�n aventura ta. Poate că ai atins
Pragul de Jos ș� i ai găsit o comoară de diamante î�n ț�ărână.
Poate ț�i-ai petrecut cea mai mare parte a vieț�ii î�n Oraș� ul lui
Ar Trebui, mulț�umindu-i pe alț�ii î�n defavoarea ta. Poate că
ai petrecut ani î�ntregi rătăcind printr-un Deș� ert Sterp ș� i
pustiu până ce, î�ntr-o bună zi, ai renunț�at ș� i ai găsit un drum
spre o oază adevărată.

Sunt multe locuri pe Harta ta – unele foarte familiare,
altele doar rar vizitate... unele î�ncântătoare ș� i altele dezolante. Î�n exerciț�iul de mai jos vei î�nvăț�a cum să identifici
acele locuri ș� i cum să le recunoș� ti caracteristicile. Vei vedea
cum funcț�ionează aceste peisaje ș� i vei vedea cum te poț�i
muta dintr-unul î�n altul.

Exerciţiu: unde ai fost?

Î�n acest exerciț�iu vei face un mic tur al vieț�ii tale, concentrândute pe un capitol care a avut o î�ncărcătură emoț�ională deosebit de puternică la acel moment, dar de care acum
te desparte o oarecare distanț�ă emoț�ională: o mare despărț�ire sau pierdere, o schimbare importantă, un î�nceput
stâncos spre o nouă aventură sau vreo altă î�ncercare spre
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care te-ai î�ndreptat. Alege o experienț�ă din trecut care a
fost dureroasă la acea vreme, dar care, î�n cele din urmă, a
deschis drumul spre o perioadă mai pozitivă a vieț�ii.

Scrie î�n jurnalul tău o scurtă naraț�iune factuală despre
experienț�a prin care ai trecut. Explică ce s-a î�ntâmplat, ce
gânduri ș� i sentimente ai avut ș� i cum ai acț�ionat. Ai grijă să
incluzi ș� i credinț�ele tale din acea perioadă.

Când ai terminat, rescrie povestea, descompunând-o
î�ntr-o listă a evenimentelor ș� i a reacț�iilor tale emoț�ionale
la acestea.

După aceea, când priveș� ti lista, imaginează-ț�i fiecare
experienț�ă distinctă ca pe un peisaj. Sentimentul de a fi
trădat când persoana iubită a plecat ar fi un peisaj, iar sentimentul de mâhnire care a urmat ș� i respingerea dorinț�ei
de a mai avea vreo relaț�ie ar fi altul.

Iată un exemplu, cu evenimentele originale ale poveș� tii
scrise cu caractere î�ngroș� ate, urmate de peisajele pe care
le-a identificat clienta mea. Poț�i observa că ea a descris
cum a interacț�ionat cu fiecare î�n parte, precum ș� i caracteristicile fiecăreia ș� i felul î�n care acestea s-au schimbat.
Maggie era o agentă de bursă de mare succes, care ș� i-a
pierdut slujba ș� i era fără loc de muncă de mai bine de un an.
A avut câteva oferte, dar nimic nu s-a materializat. Privind
retrospectiv, ea a venit cu următoarele idei:
Eram foarte îngrijorată în privinţa perspectivelor
mele și mă simţeam speriată de faptul că nu știam
unde și când voi mai găsi altă slujbă. Rătăceam printr-un deşert uscat neavând unde să mă ascund, fără apă
sau adăpost, nesigură unde să merg pentru a găsi ceea
ce îmi trebuie.

UNDE TE AFLI?
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În fiecare dimineaţă mă trezeam cu un sentiment
de anxietate. Îmi era groază să dau piept cu ziua. De
îndată ce deschideam ochii, mă simţeam de parcă aş fi
fost pe o plută, gata să cad într-o uriaşă cascadă furioasă,
dar cumva, pluta mea rămânea suspendată chiar înainte
să mă prăbuşesc. Eram înconjurată de apă, dar nu era o
apă din care să pot bea. Apoi, pe măsură ce ziua mea
trecea, mă întorceam în deşert, târându-mi picioarele şi
temându-mă că nu voi ajunge la destinaţie.
Am primit oportunităţi pentru locuri de muncă
ce nu s-au materializat. Acestea erau precum mirajele
care ofereau o iluzie a siguranţei.
L-am cunoscut pe Dave, care avea un salariu
bun, și am început să ne întâlnim. M-am amăgit singură crezând că relaţia avea un potenţial real, eu
știind, în adâncul inimii, că nu avea – că era o distragere care mă seducea cu perspectiva siguranţei
financiare. Am simţit că găsisem o oază, dar de fiecare
dată când mă duceam să beau de la izvor, acesta începea să sece. Înainte să dispară, mă retrăgeam şi mă convingeam că l-aş putea face să mai rămână puţin – că
apa aceea era adevărată – dar când încercam să iau din
nou o gură puţin mai târziu, era tot un miraj. Speriată,
m-am agăţat de iluzia oazei în ceaţă.
În final, am simţit că urma să am o cădere nervoasă dacă nu dobândeam o anume siguranţă în
viaţa mea – o slujbă sau un semn că relaţia mea era
solidă. Astfel că am început să merg la un curs de
yoga, m-am alăturat unui grup de rugăciuni, am făcut multe plimbări, mi-am rezervat timp pentru a
citi cărţi bune, am început să mă simt umilă și am
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făcut mici comisioane pentru prieteni, ajutând oricând puteam. M-am întrebat dacă îmi doream cu
adevărat slujba pe care o căutam. Am simţit nisipul
mişcându-se sub picioarele mele şi am observat stropi
de ploaie care îmi cădeau pe faţă. O ploaie neîntreruptă,
ocrotitoare, a început să cadă; şi am văzut că deşertul
zămislea viaţă. Am început să am încredere; apoi am acceptat faptul că această călătorie prin deşert îmi arătase cum să fiu răbdătoare, optimistă şi plină de resurse.
Am început să dorm mai bine, să mă simt mai
puţin stresată și mai plină de speranţă. Când Dave
mi-a zis că nu voia să continue relaţia, m-a copleșit
un sentiment de eliberare și am sfârșit prin a-i ura
să-i fie bine. Vremea se schimbase. Nu mai era atât de
cald sau uscat; lucrurile erau pur şi simplu plăcute şi
temperate.
În cele din urmă mi s-a oferit o altă slujbă. Nu o
pot descrie decât ca un punct de cotitură pe un drum
şerpuitor de munte şi descoperirea bruscă a unei poieni
cu un petic enorm de pământ acoperit cu flori sălbatice
splendide. Am simţit că mă aflam pe un munte prietenos
şi că el îmi vorbea, spunându-mi: ,,Vezi? Am multe
surprize minunate. Continuă să urci!” Am ajuns în vârf
şi am ştiut că puteam face altceva. Priveliştea era
incredibilă!
Am schimbat profesia după ce am ajuns în vârful
muntelui. Am lăsat finanţele, m-am mutat la ţară şi
am deschis o plăcintărie! Sunt în Tărâmul Aventurii
distrându-mă de minune, şi nerăbdătoare pentru ce rezervă fiecare nouă zi.
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Uitându-te la ceea ce ai scris, vezi cum peisajul s-a schimbat,
uneori ca urmare a alegerilor pe care le-ai făcut, iar alteori,
din cauza î�mprejurărilor care păreau scăpate de sub controlul tău – evenimente, reacț�ii emoț�ionale de moment, idei
care î�ț�i veneau brusc sau oportunităț�i care se iveau? Vezi
cum ai interacț�ionat cu Harta ta? Î�ntotdeauna interacț�ionezi
cu ea, dar acum o poț�i face conș� tient.
Unde te afli astăzi? Î�n ce peisaj emoț�ional trăieș� ti? Este acesta locul unde ț�i-ai dori să fii? Simț�i că aparț�ii acestui loc?

Busola de încredere a Spiritului

Oricând ne simț� im pierduț� i sau nelalocul nostru, putem
apela la Spirit pentru a ne ghida ș� i orienta pe harta noastră.

Spiritul e o forț�ă precum atracț�ia magnetică a polului
nord. Spiritul este adevăratul nord, Sursa î�ntregii puteri ș� i
î�nț�elepciuni, ș� i nu te va induce î�n eroare niciodată. Divinul
este î�ntotdeauna prezent, chiar ș� i când î�i pierzi urma. Tu
eș� ti o ființ�ă spirituală care î�nvaț�ă printr-o formă umană ș� i,
prin urmare, eș� ti deja magnetic pentru Spirit. Undeva, î�n
interiorul tău, ai o î�nclinaț�ie firească spre Spirit, care te va
î�ndruma corect î�ntotdeauna. Tot ce trebuie să faci este să
mergi mai î�ncet ș� i să î�ț�i scoț�i busola. Î�n timp ce rămâi liniș� tit,
Spiritul î�ți� vorbeș� te prin intuiț�ie, orientându-te ș� i apoi î�ndrumându-te spre următoarea acț�iune sau lecț�ie sufletească
potrivită. Este GPS-ul tău personal!

Consultă-l... ș� i apoi, oftând uș� urat, vei recunoaș� te că nu
eș� ti singur ș� i pierdut î�n pădure. Vei vedea că eș� ti pe Harta
fermecată ș� i că ai puterea de a-ț�i influenț�a experienț�a – de
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a te salva de la a rămâne î�mpotmolit î�n Mlaș� tina Vâscoasă
sau de la a te simț�i vinovat ș� i copleș� it î�n Oraș� ul lui Ar Trebui.

Vei descoperi ș� i că acț�iunea de a-ț�i scoate busola te-a
făcut să convoci ș� i creaturile fermecate care î�ţ�i vor servi
drept mentori, aliaţ�i ș� i adversari. Aceste aspecte personificate ale psihicului tău î�ț�i vor spune î�ntotdeauna ceea ce
trebuie să ș� tii, lucru care ar putea fi foarte diferit de ceea
ce vrei să auzi!

Cu toate acestea, dacă nu asculț�i glasul î�nț�elepciunii
lor ș� i le ignori prezenț�a, vei uita cu totul de busola ta ș� i o
vei pune î�ntr-un loc greș� it. Î�ț�i vei stoarce creierii pentru
a-ț�i seama unde a fost greș� eala ș� i cum să eviț�i suferinț�a, ș� i
să obț� ii ceea ce vrei de la viaț� ă. Apoi aventura ta î�ț�i va
părea mai curând un coș� mar ș� i vei î�ncepe să crezi că eș� ti
neputincios când, de fapt, ai un potenț�ial enorm de a-ț�i direcț�iona calea.
Iată un exemplu: Imaginează-ț�i că soacra ta te sună la
î�nceputul zilei ș� i te face să te simț�i atât de vinovată! Ea este
foarte negativistă ș� i, î�n mod normal, poț�i face faț�ă acestui
lucru, dar soț�ul tău tocmai ș� i-a pierdut slujba ș� i s-ar putea
să fie nevoie să-i găseș� ti tu una, s-ar putea să fie nevoie
să-ț�i vinzi casa, iar cei doi copii ai tăi sunt la facultate ș� i te
sună î�n mod constant să ceară mai mulț�i bani. Eș� ti o persoană spirituală, nu-i aș� a? Cunoș� ti toate răspunsurile ș� i
afirmaț�iile metafizice, dar nu-ț�i poț�i aminti nimic î�n acel
moment ș� i reacț�ia ta te aruncă peste o culme metaforică.

Scoate-ț�i busola ș� i aliniaz-o cu adevăratul nord, cu Spiritul, ș� i vei vedea unde te afli. Poate simț�i că eș� ti î�n Oraș� ul
lui Ar Trebui sau î�n acel peisaj chinuitor, cunoscut sub
numele de Câmpiile Furtunii. Poate că e ca ș� i când ai fi î�n
noroi, undeva î�n junglă, aerul este umed ș� i lipicios ș� i eș� ti
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bombardată cu excremente, aruncate spre tine de o î�ntreagă ceată de maimuț�e care se ascund î�n copaci ș� i ț�ipă la tine,
î�n timp ce î�ncerci să te fereș� ti de bălegarul ce vine de sus.
Oricât de groaznic ar părea acest „loc”, nu eș� ti captivă aici.
Acele maimuț�e sunt ale tale ș� i le poț�i face să î�nceteze să te
deranjeze... ș� i când vei face asta, vei descoperi că peisajul
se va transforma î�n mod magic î�ntr-unul mai liniș� tit.

Cum faci faț�ă acestei situaț�ii? Folosind tehnicile cartografului magic, descrise î�n această carte, toate acestea te
pot ajuta să nu mai fii reactivă, ci să devii mai creativă. Î�ț�i
schimbi peisajul interior ș� i, prin urmare, ș� i pe cel exterior.
Priveș� ti de jur î�mprejur î�n această junglă invadată de maimuț�e ș� i î�ț�i aminteș� ti ce să faci ca să scapi: decizi î�n mod
conș� tient să nu acorzi importanț�ă cuvintelor soacrei tale ș� i
î�i spui, pur ș� i simplu: „Am auzit ce ai spus – î�ț�i mulț�umesc
că ne-ai î�mpărtăș� it ș� i nouă”, î�nchei convorbirea ș� i î�ț�i reorientezi mintea spre lucrurile asupra cărora î�ț�i doreai cu
adevărat să te concentrezi.
După cum vei afla, asemenea transformări de la dramă
emoț�ională la ape calme sunt cu adevărat posibile. Î�ntreaga putere de a schimba această reacț�ie imediată de furie,
frustrare ș� i neajutorare este la î�ndemână, dacă vei folosi
Busola Spiritului.

Busola defectuoasă a logicii

Dar logica? Î�n ce mod se î�ncadrează mintea analitică aici?
La urma urmei, faptele sunt fapte ș� i se pot face lucruri raț�ionale atunci când lumea se prăbuș� eș� te ș� i oamenii te scot
din sărite! Logica are beneficiile sale, dar atunci când o foloseș� ti ca pe unicul tău instrument de ghidare, î�n loc să laș� i
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Spiritul să te î�ndrume, gândirea ta este mecanică ș� i ai o viziune de tip mecanicist asupra vieț�ii, care te î�mpiedică să
percepi magia ș� i misterul. Î�ț�i limitezi puterile fermecate.

O minte logică î�ncearcă să î�nț�eleagă totul, acesta fiind
un scop nobil, dar pe care niciunul dintre noi nu î�l poate
atinge! Nu avem capacitatea de a î�nț�elege tot ce se petrece
î�n viaț�ă sau de a î�nț�elege cum să ne schimbăm circumstanț�ele ș� i să modificăm comportamentul altor oameni. Nici
unul dintre noi nu poate ș� ti de ce are loc un cutremur sau
un tsunami ș� i mii de oameni mor î�n urma sa, sau ce putem
face personal ca să „rezolvăm” aceste probleme copleș� itoare
ale condiț�iei umane. Este posibil să o luăm razna î�ncercând
să determinăm ce am făcut ca să î�l „atragem” pe hoț�ul care
ne-a furat portofelul, boala cronică fără o cauză cunoscută
sau ruda care nu reuș� eș� te să ne respecte limitele.
Unele lucruri pur ș� i simplu se î�ntâmplă. Utilizarea exclusivă a logicii pentru a diseca evenimentele disparate ale
vieț�ii î�ț�i poate spune uneori cum s-au î�ntâmplat lucrurile ș� i
î�ț�i poate oferi ș� i informaț�ii care te-ar putea ajuta să previi
viitoare dezastre. Dar logica nu î�ț�i poate arăta forț�ele cauzale subiacente, nu î�ț�i poate revela misterul ș� i magia ș� i nu
poate răspunde la î�ntrebarea de ce?.

Busola Spiritului î�ț�i aminteș� te că poț�i avea î�ncredere
că inima ta va continua, cel mai probabil, să bată, că aerul
va continua să î�ț�i umple plămânii ș� i că, dacă vei face alegeri
bune ș� i vei munci din greu, viaț�a ta nu va fi la fel de dificilă
cum ar fi dacă ai face alegeri proaste ș� i ai lăsa î�ntreaga luptă
pentru altcineva. Oricât de mult ai vrea să crezi că poț�i evita iritarea, frustrarea, durerea ș� i tragedia pe de-a-ntregul,
asta pur ș� i simplu nu se va î�ntâmpla – ș� i acest lucru scoate
din sărite mintea logică.
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Nu-ț�i poț�i „da seama” cum să î�ț�i repari viaț�a, astfel î�ncât nimic rău ș� i neaș� teptat să nu ț�i se î�ntâmple. Î�nsă poț�i
alege să î�mbrăț�iș� ezi o călătorie mistică; să lucrezi cu simbolurile care servesc drept limbaj al misterului ș� i Spiritului ș� i să trăieș� ti o viaț�ă mai bogată, mai profundă care nu
poate fi planificată până î�n ultimul detaliu.

Dacă te vei lăsa î�n voia aventurii ș� i vei avea î�ncredere
î�n Busola Spiritului ce î�ț�i aparț�ine, atunci harta va î�ncepe
să aibă sens ș� i se vor revela noi căi.

Spiritul este antidotul pentru orice gen de suferinț�ă pe
care ne-o creăm nouă î�nș� ine. Folosirea unei Busole imaginare a Spiritului, care ne aminteș� te de puterea iubitoare ș� i
liniș� titoare a Divinului, ne poate ajuta să ne amintim că, ori
de câte ori ne simț�im pierduț�i, asta este doar o iluzie, fiindcă Spiritul este chiar acolo cu noi.
Următorul exerciț�iu te va ajuta să simț�i puterea ș� i prezenț�a Divinului.

Exerciţiu: Orientează-te cu Busola Magică

La fel ca î�n cazul unei busole reale, vei lucra cu patru direcț�ii:
N, S, E ș� i V. Cu toate acestea, î�n loc să reprezinte ,,nordul”,
,,sudul”, ,,estul” ș� i ,,vestul”, aceste litere corespund experienț�elor ș� i percepț�iilor emoț�ionale (după cum vei vedea).
Desenează cadranul unei busole pe o bucată de hârtie
(fie pe una reală, fie î�n mintea ta): denumeș� te acul î�ndreptat î�n sus „N”, pe cel î�ndreptat î�n jos, „S”, pe cel î�ndreptat
spre dreapta „E” ș� i pe cel î�ndreptat spre stânga, „V”. Sub N
scrie: „Adevăratul Nord”. Apoi, sub E scrie „Ego”; sub V
scrie „Voinț�ă” ș� i sub S scrie: „Separare”.
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Pune busola pe podea, cu N orientat î�n sus, la fel ca pe
o hartă. Ridică-te, î�nchide ochii ș� i inspiră ș� i expiră î�ncet.
Simte legătura ta cu Spiritul. Adevăratul nord nu se schimbă niciodată, nu se mută niciodată. El este î�ntotdeauna acolo
pentru tine.

Acum, î�ntoarce-te la 90 de grade spre dreapta, î�n direcț�ia „Ego-ului”. Meditează la ceea ce î�nseamnă ego pentru
tine. Ce imagini, gânduri, sentimente sau senzaț�ii î�ț�i vin î�n
minte atunci când te gândeș� ti la acest cuvânt? Î�ț�i vine î�n
minte o frântură de amintire a unei perioade î�n care erai
guvernat de ego-ul tău, un moment î�n care l-ai lăsat să
preia conducerea? Te gândeș� ti la ocazii î�n care te-ai simț�it
neauzit sau neapreciat? Te simţi neapreciat? Invizibil? Simț�i
ruș� ine sau ai impresia că, î�ntr-un fel, eș� ti nedemn? Oricare
ar fi gândurile, credinț�ele sau amintirile tale, oricât de tulburătoare sau dureroase ar putea fi, rămâi prezent cu ele.
Î�ngăduie-ț� i să-ț� i exprimi emoț� iile cu trupul. Acordă-ț� i
timpul necesar pentru a î�nț� elege care este experienț�a
„ego-ului”.
Când eș� ti gata, î�ntoarce-te î�ncă 90 de grade spre dreapta,
astfel î�ncât să ai î�n faț�ă S sau „Separarea”. Acordă-ț�i câteva
momente pentru a te concentra pe cuvântul separare ș� i
observă ce imagini, gânduri, sentimente sau senzaț�ii î�ț�i vin
î�n minte. Cum te simț�i când trăieș� ti „separarea”? Ce amintiri se ivesc? Te simț�i singur? Te vezi î�ncercând prea mult
să î�i mulț�umeș� ti pe alț�ii, î�ntr-o î�ncercare de a-i convinge să
te accepte î�n grupul lor? Î�ț�i aminteș� ti de primele clase ale
liceului ș� i de găș� tile sale?

Când eș� ti gata, î�ntoarce-ț�i corpul din nou, astfel î�ncât
să ai î�n faț�ă „Voinț�a” sau V. Meditează asupra voinţei. Ce
î�nseamnă pentru tine? Cum te face să te simț�i? Ce imagini
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î�ț�i vin î�n minte când experimentezi o conectare cu voinț�a?
Atunci când eș� ti plin de voinț�ă, reacț�ionează alț�ii aș� a cum
ț�i-ai dori? Circumstanț�ele tale se conformează aș� teptărilor
tale? Voinț�a funcț�ionează pentru tine sau te lasă frustrat?

Î�ntoarce-te la poziț�ia „Adevăratului Nord”. Simte cum te
reconectezi cu puterea iubirii necondiț�ionate a Spiritului
pentru tine. Imaginează-ț�i o lumină albă care te î�nconjoară
ș� i te umple de o iubire protectoare, ocrotitoare. Te simț�i î�n
siguranț�ă, eliberat ș� i curajos. Savurează această experienț�ă
timp de câteva minute.
Î�n orice parte te-ai î�ntoarce, Spiritul este acolo, după
cum vei experimenta î�n continuare.

Regăseș� te-ț�i busola ș� i î�nlătură cuvintele „Ego”, „Separare” ș� i „Voinț�ă”, apoi î�nlocuieș� te-le cu„Absenț�a efortului”,
„Î�ncredinț�area î�n faț�a Sacrului” ș� i „Noi”. Repetă acest exerciț�iu, privind î�n fiecare direcț�ie ș� i meditând asupra acestor
experienț�e dătătoare de putere ș� i pline de iubire. Î�ncheie
experimentând din nou adevăratul nord. Apoi ia un jurnal
ș� i scrie despre imaginile, gândurile, credinț�ele, sentimentele ș� i amintirile care ț�i-au venit î�n minte.
Punctele de pe această Busolă a Spiritului se schimbă atunci
când recunoș� ti puterea transformatoare a Divinului.

Nu mai trebuie să î�ț�i percepi separarea ș� i, î�n schimb,
poț�i simț�i ș� i te poț�i bucura că eș� ti parte din noi, o comunitate mai largă a oamenilor ș� i a creaturilor de pe planeta
Pământ.

Poț�i depăș� i nevoia ego-ului tău de a se simț�i important,
recunoscut ș� i auzit prin î�ncredinț�area î�n faț�a Sacrului. Vei
găsi siguranț�ă ș� tiind că Spiritul te veghează mereu, lucrând
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mereu spre binele tău. Poț�i crede î�n î�ndrumarea sa iubitoare ș� i î�i poț�i respecta î�nț�elepciunea.

Poț�i î�nlocui voinț�a ta cu absenţa efortului atunci când
aș� tepț�i răbdător miracolele Spiritului, care despică marea
ce stă ca un obstacol î�naintea ta, î�ț�i dă aripi pentru a trece
peste necazurile tale, î�ț�i oferă posibilităț�i la care nu te-ai fi
gândit niciodată ș� i aduce î�n viaț�a ta oameni ș� i situaț�ii care
reflectă calmul ș� i acceptarea ta interioară.
Poț�i folosi oricând busola care te pune î�n acord cu forț�a
invizibilă a adevăratului nord; te poț�i orienta î�ntr-un loc care
te face să fii confuz, trist, speriat sau frustrat ș� i poț�i deveni
un observator al acestei experienț�e. Atunci î�ncepe adevărata magie a vieț�ii tale ș� i î�ț�i aminteș� ti de ce ai venit aici.

Oricând ajungi î�n acele locuri î�n care emoț�iile tale iau
amploare ș� i î�ncep să formeze nori de tornadă care ameninț�ă să te î�ncolț�ească, să ș� tii că te afli la intersecț�ia dintre
două lumi, unde invizibilul formează ș� i informează vizibilul. Dacă te poț� i î�ndepărta de tine ș� i dacă poț� i accepta că
te afli aici, unde X marchează punctul de pe hartă, î�ț�i vei
aminti că tu nu eș� ti peisajul tău interior. Tu nu eș� ti Câmpiile Furtunii care se agită î�n interiorul tău, Deș� ertul Sterp
care te face să te simț�i absent ș� i plin de lipsuri. Nu eș� ti Râul
Furios care te aruncă repede la vale, luat de curent.

Călătorind prin diverse peisaje, eș� ti tot timpul capabil
să te vezi ca un participant separat. Nu eș� ti o persoană cuprinsă de î�ntristare, ci una care călătoreș� te temporar prin
Valea Pierderii, o zonă pe care poț�i alege să o părăseș� ti
(deș� i s-ar putea să fie nevoie să te î�ntorci la un moment
dat). Eș� ti un explorator curajos ș� i o ființ�ă puternică, ce
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tocmai ș� i-a dat seama că nu este unde î�ș�i doreș� te să fie ș� i
are puterea de a se muta î�n alt loc.

Confuzie în privinţa ,,locului” nostru

Î�ntr-un seminar recent am î�ntrebat 150 de participanț�i: ,,Câț�i
dintre voi vă simț�iț�i pierduț�i chiar acum?” ș� i toț�i, î�n afară
de câț�iva, au ridicat mâinile.

Ni se î�ntâmplă tuturor. Se poate să ș� tim unde sunt scaunele noastre, dar suntem cu totul pierduț�i î�n alt mediu.
Dacă acest lucru e adevărat, atunci unde suntem?
Ființ�ele umane sunt singura specie care nu are un simț�
real al „locului”. Asta deoarece suntem capabili să ne folosim minț�ile pentru a ne imagina pe noi î�nș� ine î�n alt loc, să
revizităm trecutul ș� i să ne imaginăm viitorul. Noi trăim o
altă realitate decât cea a momentului prezent, o realitate
numită experienț�a noastră subiectivă, care este adesea î�n
contradicț�ie cu evenimentele care se petrec î�n afara minț�ilor noastre. Nu e de mirare că suntem dezorientaț�i. Emoț�iile ș� i gândurile noastre ne plasează î�ntr-un deș� ert atunci
când asistăm la un seminar î�ntr-o cameră de hotel.

Noi toț� i avem „un loc” î�n lume ș� i î�n marea urzeală a
vieț� ii. Cunoaș� terea acestui „loc” ne dă un sentiment al siguranț�ei ș� i al scopului. Problema este că acordăm atât de
multă importanț�ă propriilor noastre experienț�e interne, î�ncât avem amnezie î�n ceea ce priveș� te adevărata noastră
natură ș� i, apoi, nu ne putem găsi casa, locul căruia î�i aparț�inem. Simț�im că rătăcim fără ț�intă pe drumuri ș� erpuitoare
spre cine ș� tie unde. Uităm că suntem aventurieri pe o Hartă
Fermecată, prinș� i î�n arta magică a co-creaț�iei, î�mpreună cu
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tovarăș� ii noș� tri de călătorie ș� i cu Spiritul. Nu putem merge
,,acasă” până când nu ș� tim unde ne aflăm chiar acum.
M-am simț�it pierdută ș� i confuză, aruncată de colo-colo,
din Deș� ertul Pustiu spre Câmpiile Furtunii ș� i spre hipnoticul Câmp de Maci ani la rând, până când, î�ntr-un final, am
dat de Pragul de Jos ș� i am recunoscut că eram o alcoolică
ce nu avea nicio putere asupra consumului meu de alcool.
Adormisem î�n acel Câmp de Maci periculos de ademenitor
atât de des, î�ncât am pierdut o bună parte din viaț�ă ș� i multe
ș� anse de a mă dezvolta, de a mă vindeca ș� i de a-mi accepta
ț�elul. Pur ș� i simplu existasem reacț�ionând la ceea ce se î�ntâmpla peste tot î�n jurul meu. Nu fusesem capabilă să aud
vocea sufletului meu, care ș� tia unde este casa ș� i cum să
ajungă acolo.

Nu puteam să î�mi iau î�n stăpânire rolul de participant
la co-crearea evenimentelor vieț�ii mele, fiindcă acel gând
era mult prea dureros pentru a-l î�ntreț�ine. Simț�indu-mă
profund inconfortabil î�n peisajul meu interior, căutam cu
fervoare un loc de răgaz care mă tot ocolea. Ș� i, la fel ca mulț�i
alcoolici, am avut un moment de revelaț�ie când, î�ntr-o zi,
m-am uitat atent î�ntr-o oglindă, cu o pereche de ochi foarte
diferiț�i. M-am văzut cu adevărat, pentru prima dată de când
î�mi pot aminti.

Oglinda nu minte niciodată

Oamenii vor spune adesea că o fotografie cu ei, o î�nregistrare video sau o reflexie î�ntr-o oglindă sunt cele care î�i zdruncină din somnambulismul lor ș� i î�i alertează î�n legătură cu
cine sunt ș� i cu ceea ce fac. Hocus pocus! Ei se văd pe sine
aș� a cum sunt acum, nu cum î�ș�i doresc să fie sau cum î�ș�i
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amintesc că au fost. Ei sunt capabili să facă asta pentru că
au ieș� it din experienț�a lor emoț�ională subiectivă ș� i au devenit conș� tienț�i de sinele lor observator, care vede cu mare
claritate. Vrăjitorul care poate schimba Harta s-a trezit!
Sufletul vorbeș� te!
Neuroș� tiinț�a arată că, atunci când sistemul tău nervos
experimentează o reacț�ie de panică la pericolul perceput,
fluxul sangvin ș� i activitatea electrică î�n acea parte a creierului tău, care î�ț�i permite să fugi sau să opui rezistenț�ă,
creș� te. Î�n acelaș� i timp, acea parte a creierului care î�ț�i permite să contempli, să î�ț�i controlezi impulsurile, să planifici
ș� i să visezi, devine inactivă; ș� i, î�n consecinț�ă, nu poț�i gândi
clar.

De aceea pare că ,,orbeș� ti” de gelozie ș� i de furie sau
eș� ti ,,copleș� it” de mâhnire. Sinele tău calm ș� i observator e
adormit fiindcă aceste emoț�ii puternice î�ț�i blochează accesul la potenț�ialul creierului tău de a te ridica deasupra durerii momentului. Dar dacă î�ț�i poț�i trezi acea abilitate, poț�i
survola peisajul gândurilor, sentimentelor ș� i credinț�elor
tale. Te poț�i privi pe tine î�nsuț�i ș� i poț�i recunoaș� te că există
două tipuri de sine: acel „tu” care trăieș� te acest peisaj ș� i
acel „tu”care priveș� te cum se î�ntâmplă acest lucru.
Deș� i trezirea sinelui tău observator – conș� tiinț�a care
nu se simte confuză, pierdută sau copleș� ită – se poate produce î�ntr-un moment de hocus pocus, s-ar putea să î�ț�i fi
dezvoltat deja abilitatea de a păș� i î�n afara ta. Fiecare are î�n
interior puterea de a î�mbrăț�iș� a acea abilitate de deș� teptare
a sinelui observator, care poate reflecta. Ai uitat că tu ai
această abilitate? Te surprinzi uneori observând că nu eș� ti
experienț�a ta emoț�ională, spunând: Hmm, chiar îmi pierd
stăpânirea de sine aici. Este posibil să exagerez?
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Nu avem mereu obiceiul să ascultăm acea voce interioară. Atenț�ia noastră este atrasă de dramatismul peisajului
nostru ș� i uităm că noi suntem cei ce î�l creăm.
Ai avut vreodată un vis î�n care simț�eai că erai urmărit
sau că erai î�ntr-un mare pericol ș� i, deodată, o parte a psihicului tău a realizat că dormeai ș� i te-a trezit?

Minț�ile noastre sunt făcute pentru a se apăra singure,
dar uneori trebuie să simț�im o anumită durere pentru a ne
vindeca. Trebuie să ne uităm î�n locurile î�ntunecate. Nu există
nicio cale de a „evita” ț�inuturile umbrelor, niciun ocol.

Dar imaginează-ț�i că ai puterea de a te trezi oricând, de
a-ț�i revendica puterea de observaț�ie ș� i de a-ț�i ridica bagheta magică ce accesează î�ntreaga ta î�nț�elepciune interioară,
precum ș� i bogăț�ia î�nț�elepciunii pe care Divinul o face disponibilă tuturor. Imaginează-ț�i că, de fapt, curajul tău de a
face faț�ă tuturor provocărilor î�ț�i este la î�ndemână ș� i că poț�i
invoca imediat toate creaturile fermecate ale acestui ț�inut
pentru a te ajuta să călătoreș� ti î�n mod magic spre un loc
mai bun.
Poţi face asta. Ș� i vei primi ajutor.

Percepţia și filtrele

Oriunde ai fi, eș� ti „aici”. Eș� ti unde te percepi că eș� ti.

Gândurile, sentimentele ș� i credinț�ele tale creează peisajul din psihicul tău. Acesta e locul î�n care locuieș� ti cu adevărat, care poate nu are legătură cu locul î�n care locuieș� ti
din punct de vedere fizic.

Acest loc este creat de percepț�ia ta. Vezi ceea ce te aș� tepț�i
să vezi, chiar dacă nu eș� ti pe deplin conș� tient că, î�ntr-adevăr,
aș� tepț�i asta. Mintea are conexiuni foarte eficiente pentru a

