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Seria „Puterea Sufletului”

Principalul scop al vieţii este acela de a servi. Personal, mi-am consacrat întreaga viaţă acestui scop.
Consider că menirea mea în această viaţă este aceea de a sluji.

Pe un alt nivel, misiunea mea în viaţă constă în a contribui la transformarea conştiinţei umanităţii şi
a sufletelor din întregul univers, astfel încât toate sufletele să se unească într-o comuniune de iubire,
pace şi armonie, deopotrivă la nivelul umanităţii, al pământului-mamă şi al universului. Această
misiune include trei aspecte.

Primul aspect se referă la predarea serviciului universal. Scopul meu este să îi învăţ pe oameni să
devină nişte slujitori universali,  într-o manieră necondiţionată. Mesajul serviciului universal este
următorul:

Eu slujesc necondiţionat umanitatea şi universul.

Tu slujeşti necondiţionat umanitatea şi universul.

Împreună, noi slujim necondiţionat umanitatea şi toate sufletele din univers.

Al doilea aspect important al misiunii mele constă în predarea artei de a vindeca, cu scopul de a-i
ajuta pe oameni să se vindece singuri şi să îşi vindece semenii. Mesajul vindecării este:

Eu am puterea de a mă vindeca singur.

Tu ai puterea de a te vindeca singur.

Împreună, noi avem puterea de a vindeca această lume.

Al treilea aspect al  misiunii  mele constă în a preda secretele şi înţelepciunea sufletului,  şi  în a
transmite Puterea Divină a Sufletului, cu scopul de a-i învăţa pe oameni să se folosească de Puterea
Sufletului  lor  astfel  încât  să  îşi  transforme fiecare aspect  al  vieţii  şi  să  îşi  ilumineze sufletele,
inimile, minţile şi trupurile.

Mesajul Puterii Sufletului este:

Eu am Puterea Sufletului de a-mi transforma fiecare aspect al vieţii şi de a-mi ilumina sufletul,
inima, mintea şi trupul.

Tu ai Puterea Sufletului de a-ţi transforma fiecare aspect al vieţii şi de a-ţi ilumina sufletul, inima,
mintea şi trupul.

Împreună, noi avem Puterea Sufletului de a transforma fiecare aspect al vieţii pe acest pământ şi de
a ilumina umanitatea şi toate sufletele.

Puterea  Sufletului  reprezintă  cel  mai  important  aspect  al  misiunii  mele  pe  pământ.  Ea
reprezintă secretul misiunii mele la nivel global. Puterea Sufletului reprezintă cheia transformării
vieţii mele fizice şi a vieţii mele spirituale. Totodată, ea reprezintă cheia transformării vieţii tale
fizice şi a vieţii tale spirituale, dar şi a transformării tuturor sufletelor din univers.

Începutul secolului XXI reprezintă o perioadă de tranziţie a umanităţii,  a pământului-mamă şi a
universului către o nouă eră, numită Era Luminii Sufletului. Această nouă eră a început pe data de 8
august 2003 şi va dura 15.000 de ani. Tranziţia nu va fi una uşoară. Ea va include tot felul de
dezastre naturale – tsunami-uri, uragane, cutremure, inundaţii, incendii, secete, temperaturi extreme,
foamete şi epidemii  –, terorism, războaie politice,  religioase şi etnice,  precum şi alte asemenea
orori. În plus, milioane de oameni suferă deja de depresii, anxietate, teamă, mânie şi îngrijorare. La
aceste simptome psihice se adaugă durerile fizice, bolile cronice şi cele care pun în pericol viaţa. Pe
scurt,  umanitatea are  nevoie  de ajutor.  Pentru  ca suferinţele  ei  să  poată  fi  eliminate,  conştiinţa
umanităţii trebuie să se transforme.

Cărţile din seria „Puterea Sufletului” îţi sunt oferite de Librăria Cerului şi de Editura Atria Books
(n. n. în România, ele îţi sunt oferite de editura Adevăr Divin). Ele îţi vor revela secretele sufletului



şi te vor învăţa înţelepciunea sufletului, cunoaşterea sufletului şi tehnicile spirituale pe care ar trebui
să  le  practici  zilnic.  Puterea  Sufletului  poate  vindeca,  poate  preveni  bolile,  poate  regenera
organismul, poate prelungi viaţa şi poate transforma fiecare aspect al acesteia, inclusiv relaţiile şi
aspectele financiare. Puterea Sufletului este absolut esenţială pentru a asista umanitatea şi pământul-
mamă în această  perioadă de tranziţie.  Ea este singura care poate  trezi şi  transforma conştiinţa
umanităţii şi a tuturor sufletelor.

În secolele de dinainte, inclusiv în secolul XX, conştiinţa care a prevalat pe pământ a fost aceea a
minţii care predomină asupra materiei. În noua Eră a Luminii Sufletului, conştiinţa care va prevala
va fi aceea a sufletului care predomină asupra materiei. Pe scurt, va fi Puterea Sufletului, care poate
transforma întreaga viaţă.

Pe suprafaţa pământului-mamă trăiesc un număr foarte mare de suflete, ale fiinţelor umane, ale
animalelor, ale celorlalte fiinţe vii şi ale aşa-ziselor obiecte neanimate.  Tot ceea ce există are un
suflet.

Fiecare suflet are o anumită frecvenţă şi o putere care îi este inerentă. De pildă, Iisus a avut o putere
vindecătoare miraculoasă. Am auzit cu toţii nenumărate poveşti emoţionante ale vieţilor salvate de
compasiunea  zeiţei  Guan  Yin[1].  La  fel,  există  nenumărate  legende  care  prezintă  iubirea
necondiţionată a Fecioarei Maria. Toate aceste suflete măreţe au primit de la Dumnezeu Puterea
Divină a Sufletului, pentru a sluji umanitatea. În toate marile religii şi tradiţii spirituale ale omenirii,
inclusiv în budism, în taoism, în creştinism, în iudaism, în hinduism, în religia islamică, etc., există
relatări similare care atestă o putere uriaşă de vindecare şi de binecuvântare.

Personal, preţuiesc toate religiile şi toate tradiţiile spirituale, dar mesajul meu nu este unul religios.
Eu predau Puterea Sufletului,  o ştiinţă care include secretele sufletului,  înţelepciunea sufletului,
cunoaşterea sufletului şi practicile spirituale ale sufletului. Sufletul tău are Puterea de a vindeca, de
a regenera şi de a transforma viaţa.  Sufletele animalelor au şi ele Puterea de a vindeca şi de a
regenera.  Sufletele  soarelui,  lunii,  oceanelor,  copacilor  şi  munţilor  au  aceeaşi  putere.  Sufletele
îngerilor vindecători, ale maeştrilor înălţaţi la cer, ale sfinţilor creştini sau taoişti, ale buddha-şilor şi
ale altor fiinţe cu un înalt  nivel spiritual au o Putere a Sufletului uriaşă,  cu ajutorul căreia pot
vindeca, pot regenera şi pot transforma viaţa.

Fiecare suflet se află pe un anumit nivel de conştiinţă. Acest nivel spiritual are la rândul lui diferite
aspecte. Nu toate sufletele pot realiza miracole la fel ca Iisus, Fecioara Maria sau Guan Yin. Puterea
Sufletului depinde de nivelul spiritual al sufletului sau de poziţia atinsă de acesta în ierarhia Cerului.

Cu cât poziţia atinsă de un suflet în ierarhia Cerului este mai înaltă, cu atât mai mare este Puterea de
care dispune el. Iisus, Guan Yin şi Fecioara Maria au o poziţie foarte înaltă în ierarhia celestă.

Cine stabileşte această poziţie a sufletelor în ierarhia spirituală? Cine este cel care conferă unui
suflet  Puterea  sa?  Cine  decide  direcţia  în  care  se  îndreaptă  umanitatea,  pământul-mamă  şi
universurile?  De  bună  seamă,  conducătorul  suprem al  lumii  spirituale  este  şi  cel  care  ia  toate
deciziile. Acest conducător suprem este Divinul, cel care a creat şi care manifestă toate universurile.

În Era Luminii Sufletului, toate sufletele din univers vor intra într-o stare de comuniune şi îşi vor
pune la unison conştiinţa personală cu cea divină. În acest moment de cumpănă, Divinul a luat
decizia să transmită comorile sufletului său întregii umanităţi  şi tuturor sufletelor de pe planeta
noastră,  pentru  a  le  ajuta  astfel  să  avanseze  de-a  lungul  perioadei  de  tranziţie,  împreună  cu
pământul-mamă.

Doresc să-ţi împărtăşesc două istorii personale, ca să înţelegi mai bine cum am ajuns eu la această
înţelegere.

În luna aprilie 2003 am ţinut un seminar despre suflet la Land of Medicine Buddha, în Soquel,
California. La seminar au participat circa 100 de oameni. În timpul seminarului, în faţă mi-a apărut
Divinul. De aceea, le-am spus participanţilor: „Divinul se află în faţa mea. Puteţi să-mi acordaţi
câteva momente?” Am îngenuncheat apoi pe podea, pentru a-l slăvi pe Dumnezeu. (La vârsta de
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şase ani, am fost învăţat să mă închin în faţa maeştrilor mei de tai chi. La vârsta de zece ani, am
învăţat să mă închin în faţa maeştrilor mei de qi gong. La vârsta de 12 ani, am învăţat să mă închin
în faţa maeştrilor mei de kung fu. Fiind chinez, am învăţat încă din copilărie să aplic acest gest
simbolic al închinării, care este considerat în ţara mea un gest de politeţe absolut necesar). Le-am
explicat atunci cursanţilor: „Vă rog să înţelegeţi că aceasta este maniera în care înţeleg eu să îl
slăvesc  pe  Dumnezeu,  dar  şi  să  mă  închin  în  faţa  părinţilor  mei  spirituali  şi  a  maeştrilor  mei
spirituali. Iar acum, voi avea o conversaţie cu Divinul”. Am început prin a spune: „Dragă Doamne,
sunt foarte onorat că te afli aici”.

Divinul, care se afla în faţa mea, deasupra capului meu, mi-a răspuns: „Zhi Gang, am venit astăzi la
tine pentru a-ţi transmite o lege spirituală”.

I-am răspuns: „Sunt onorat să primesc această lege spirituală”.

Divinul  a  continuat:  „Această  lege  spirituală  poartă  numele  de  Legea  Universală  a  Serviciului
Universal. Este una dintre cele mai înalte legi spirituale ale universului şi se aplică deopotrivă lumii
spirituale şi celei fizice”. (Divinul a arătat apoi cu mâna către sine): „Eu sunt un slujitor universal”.
(Divinul a indicat apoi către mine): „Tu eşti un slujitor universal”. (Divinul a indicat apoi, într-un
gest larg, tot ce se afla în faţa lui): „Tot ce există este un slujitor universal. Un slujitor universal îşi
oferă  necondiţionat  serviciile.  Serviciul  universal  include  iubirea,  iertarea,  pacea,  vindecarea,
binecuvântarea,  armonia  şi  iluminarea,  la  scară  universală.  Cine  oferă  doar  un  serviciu  minor,
primeşte de la mine şi de la univers o binecuvântare minoră. Cine oferă un serviciu major, primeşte
de la mine şi de la univers o binecuvântare majoră. Cine îşi oferă serviciul universal, se bucură de o
binecuvântare universală”.

După o scurtă pauză, Divinul a continuat: „Mai există şi un alt tip de serviciu: serviciul neplăcut.
Acesta include omorul, rănirea, profitul de pe urma altora, înşelarea, furtul, lamentarea, etc. Cine
oferă un serviciu neplăcut minor învaţă o lecţie minoră de la univers şi de la mine. Cine oferă un
serviciu neplăcut major învaţă o lecţie majoră de la univers şi de la mine. Cine oferă un serviciu
neplăcut de mare anvergură învaţă o lecţie de o mare duritate”.

L-am întrebat: „În ce constau aceste lecţii?”

Divinul mi-a răspuns: „Printre ele se numără bolile, accidentele, rănile, daunele financiare, ruperea
relaţiilor,  dezechilibrele  emoţionale,  confuzia  mentală  şi  haosul”.  A continuat  apoi,  insistând:
„Aceasta  este  maniera  în  care  operează  universul.  De  aceea,  aceasta  este  una  dintre  cele  mai
importante legi spirituale şi ea trebuie respectată de toate sufletele din univers”.

Imediat  după  ce  am primit  această  lege  de  la  Divin,  am făcut  un  legământ  în  tăcere:  „Dragă
Doamne, mă simt extrem de onorat pentru că am primit de la tine Legea Serviciului Universal. Fac
acum un legământ în faţa ta, a întregii umanităţi şi a tuturor sufletelor din univers. Mă angajez acum
că voi fi un slujitor universal necondiţionat. Îţi voi oferi ţie şi le voi oferi celor pe care îi voi sluji tot
AURUL[2] meu [recunoştinţă, obedienţă, loialitate, devoţiune]. Mă simt onorat să fiu slujitorul tău
şi un slujitor al umanităţii şi al tuturor sufletelor”. Auzind aceste cuvinte, Divinul mi-a zâmbit, după
care a plecat.

A doua istorie pe care doresc să ţi-o povestesc s-a petrecut trei luni mai târziu, în luna iulie a anului
2003, în timp ce mă aflam într-un loc de retragere de lângă Toronto, unde am ţinut de asemenea un
seminar pe tema Puterii Sufletului. Divinul mi-a făcut din nou o vizită. Le-am explicat şi de această
dată cursanţilor mei că Divinul se află în faţa mea şi i-am rugat să aştepte câteva momente, timp în
care m-am închinat de 108 ori în faţa Divinului, după care am ascultat ce mi-a spus: „Zhi Gang, am
venit astăzi la tine pentru a te alege ca slujitor direct al meu, ca vehicul şi canal al puterii mele”.

Auzind aceste cuvinte, m-am simţit profund emoţionat şi i-am răspuns Divinului: „Mă simt onorat.
Ce înseamnă însă să fiu slujitorul, vehiculul şi canalul tău direct?”

Divinul mi-a răspuns: „Ori de câte ori doreşti să oferi o vindecare şi o binecuvântare cuiva, invocă-
mă pe mine, iar eu voi veni instantaneu şi îi voi oferi celui în cauză vindecarea şi binecuvântarea
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mea”.

M-am simţit  încă şi  mai  emoţionat,  după care am spus:  „Îţi  mulţumesc pentru că m-ai  ales  ca
slujitor direct al tău”.

Divinul  a  continuat:  „Adeseori,  eu  îmi  ofer  vindecarea  şi  binecuvântarea  prin  transmiterea
comorilor mele, care conferă o vindecare şi o binecuvântare permanentă”.

„Cum faci acest lucru?”, l-am întrebat eu.

Divinul mi-a răspuns: „Alege o persoană şi îţi voi face o demonstraţie”.

Am cerut atunci din sală un voluntar care se confruntă cu probleme grave de sănătate. Un bărbat pe
nume Walter a ridicat mâna. S-a ridicat apoi în picioare şi mi-a spus că are cancer la ficat, respectiv
o tumoare malignă cu o lungime de 3 centimetri şi o lăţime de 2 centimetri, care tocmai i-a fost
diagnosticată în timpul unei biopsii.

I-am spus atunci  Divinului:  „Te rog să îl  binecuvântezi  pe Walter.  Te rog să-mi arăţi  cum pot
transmite comorile tale permanente”. Am văzut atunci cum Divinul trimite o rază de lumină din
inima sa către ficatul lui Walter. Când a ajuns la ficatul acestuia, ea s-a transformat într-o sferă de
lumină aurie care a început să se învârtească instantaneu. Ficatul lui Walter strălucea feeric într-o
superbă lumină aurie.

Divinul m-a întrebat: „Ştii ce este un software?”

Am rămas surprins de această întrebare, dar i-am răspuns: „Nu mă pricep foarte mult la computere.
Ştiu însă că un software este un program pentru calculator. Am auzit despre soft-uri de contabilitate,
de birou sau de design grafic”.

„Aşa este, mi-a răspuns Divinul. Un soft este un program. Fiindcă m-ai rugat, tocmai i-am transmis
lui  Walter  software-ul  meu pentru vindecarea ficatului  lui.  Aceasta  este  una din comorile  mele
permanente. Am făcut aşadar ce mi-ai cerut. Asta înseamnă să fii slujitorul şi canalul meu direct”.

Am rămas uimit. Într-o stare de entuziasm nebun, dar şi de smerenie, i-am spus Divinului: „Mă simt
onorat să fiu slujitorul tău direct. Sunt binecuvântat că am fost ales de tine”. Fără să-mi vină să cred,
l-am întrebat apoi: „De ce m-ai ales pe mine?”

„Te-am ales pe tine, mi-a răspuns Divinul, deoarece ai slujit umanitatea timp de mai bine de o mie
de vieţi la rând. De-a lungul tuturor acestor vieţi, mi-ai fost foarte devotat mie şi acestei misiuni. De
aceea, te-am ales în această viaţă să îmi fii un slujitor direct. Îţi voi permite astfel să le transmiţi
oamenilor  şi  celorlalte  suflete  foarte  multe  comori  permanente  asociate  cu  vindecarea  şi  cu
binecuvântarea. Este o mare onoare pentru tine, pe care ţi-o transmit în acest moment”.

M-am simţit emoţionat până la lacrimi. M-am închinat imediat de alte 108 ori, după care am făcut
un nou legământ în tăcere: „Dragă Doamne, nu pot să mă închin suficient în faţa ta pentru marea
onoare pe care mi-ai făcut-o. Cuvintele nu îmi pot exprima întreaga recunoştinţă. Mă simt incredibil
de binecuvântat pentru marea onoare de a fi slujitorul tău direct, care le poate transmite oamenilor şi
celorlalte  suflete  toate  comorile  tale  permanente  legate  de  vindecare  şi  de  binecuvântare!
Umanitatea şi celelalte suflete vor primi astfel binecuvântarea ta atotputernică prin intermediul meu,
în calitatea mea de slujitor direct al tău. Îţi consacru ţie şi le consacru semenilor mei întreaga mea
viaţă.  Voi îndeplini toate sarcinile pe care mi le vei da.  Voi deveni astfel  un slujitor absolut al
umanităţii şi al tuturor sufletelor”. După care m-am închinat din nou.

„Cum trebuie să folosească Walter acest software al sufletului lui?”, l-am întrebat apoi pe Divin.

„Walter  trebuie  să  practice  o  vreme  acest  software,  mi-a  răspuns  Divinul.  Spune-i  că  simpla
receptare a Soft-ului Sufletului meu nu înseamnă automat că se va vindeca. El trebuie să practice în
fiecare zi pentru a-şi restabili starea de sănătate, pas cu pas”.

„În ce fel trebuie să practice?”, am întrebat eu.



Divinul mi-a oferit următoarea indicaţie: „Spune-i lui Walter să repete de cât mai multe ori: ‚Soft-ul
divin al sufletului ficatului meu mă vindecă. Soft-ul divin al sufletului ficatului meu mă vindecă.
Soft-ul divin al sufletului ficatului meu mă vindecă’.  De asemenea, trebuie să practice de cât mai
multe ori Limbajul Sufletului”.

„Cât timp trebuie să aplice Walter aceste practici?”

„Cel puţin două ore pe zi. Cu cât le va aplica mai mult timp, cu atât mai bine pentru el. Dacă va
asculta acest sfat, el se va vindeca în trei până la şase luni”.

I-am spus toate aceste lucruri lui Walter, care m-a ascultat cu entuziasm şi cu emoţie. El mi-a spus
cu hotărâre: „Voi practica timp de cel puţin două ore pe zi”.

În final, l-am întrebat pe Divin: „Cum acţionează Soft-ul Sufletului?”

Divinul  mi-a  răspuns:  „Soft-ul  Sufletului  meu  este  o  sferă  vindecătoare  aurie  care  se  roteşte,
deblochează energia şi elimină blocajele de la nivelul ficatului lui Walter”.

M-am închinat din nou în faţa Divinului de 108 ori, după care m-am ridicat şi am oferit trei Soft-uri
ale Sufletului fiecărui participant la seminar, pe care le-am considerat nişte daruri divine. Văzând
acest lucru, Divinul mi-a zâmbit, după care a dispărut.

Walter a început mediat să practice tehnicile indicate, timp de cel puţin două ore pe zi. Două luni şi
jumătate mai târziu, scanarea trupului său a demonstrat că tumoarea a dispărut complet din ficatul
său. La sfârşitul anului 2006, l-am întâlnit din nou pe Walter la Toronto, într-o librărie unde mă
aflam cu ocazia publicării cărţii mele, Medicina sufletului, minţii şi trupului. El mi-a spus că după
trei ani de la acel incident, ficatul lui era în continuare la fel de sănătos, iar cancerul nu a mai
recidivat. Soft-ul Divin şi Limbajul Sufletului l-au vindecat de cancerul la ficat. De aceea, el se
simţea profund recunoscător Divinului şi Limbajului Sufletului său.

Povestea pe care v-am relatat-o s-a petrecut în luna iulie 2003. Aşa cum spuneam mai devreme, pe
data de 8 august 2003 a început pentru acest pământ şi pentru întregul univers o nouă eră, Era
Luminii  Sufletului.  La  prima  vedere,  apropierea  celor  două  momente  poate  părea  o  simplă
coincidenţă, dar eu cred că la baza ei stă un motiv spiritual foarte profund. Începând din luna iulie
2003, am oferit umanităţii transmisii divine aproape în fiecare zi. Am oferit de asemenea mai multe
transmisii divine tuturor sufletelor din univers.

Ţi-am relatat această poveste pentru a te familiariza astfel cu puterea transmisiilor divine. Doresc să
îţi împărtăşesc de asemenea noul meu angajament:

De acum înainte, voi oferi transmisii divine în fiecare carte pe care o voi publica.

Transmisiile divine sunt comori permanente divine, care vindecă şi binecuvântează, putând să îţi
transforme astfel viaţa. Există un vechi proverb care spune: „Dacă doreşti să ştii cât de dulce este o
pară,  gust-o”.  În  mod  similar,  eu  îţi  spun:  „Dacă  doreşti  să  ştii  cât  de  mare  este  puterea
transmisiilor divine, încearcă-le”.

Transmisiile divine sunt purtătoare ale frecvenţei divine, respectiv ale iubirii, compasiunii, iertării şi
luminii divine. Frecvenţa divină poate transforma frecvenţa de vibraţie a oricărei forme de viaţă.
Iubirea  divină  dizolvă  toate  blocajele,  inclusiv  cele  energetice  şi  spirituale,  şi  transformă astfel
întreaga viaţă. Iertarea divină conduce automat la o stare de pace interioară şi de bucurie lăuntrică.
Compasiunea  divină  dinamizează  energia,  vitalitatea,  puterea  interioară  şi  sistemul  imunitar.  În
sfârşit, lumina divină vindecă, previne bolile, regenerează şi prelungeşte viaţa.

O transmisie divină este un suflet nou, creat chiar de inima Divinului. Transmisia divină acordată
lui Walter a fost un software pentru suflet. De atunci, am făcut şi alte tipuri de transmisii divine,
inclusiv transferuri divine ale sufletelor.

Un transfer  al  sufletului  conduce  la  naşterea unui  nou suflet  divin  al  unui  organ,  al  unei  părţi
corporale, al unui sistem fiziologic, al unei celule, al ADN-ului sau ARN-ului celular. Un astfel de



nou suflet divin poate înlocui la fel de bine sufletul unei case sau al unei afaceri. El poate fi transmis
unui animal de casă, unui munte, unui oraş sau unei ţări, înlocuind astfel fostele suflete ale acestora.

Tot ceea ce există are un suflet. Divinul îţi poate transmite orice tip de suflet îţi doreşti. Aceste
transmisii divine reprezintă comori permanente care vindecă, binecuvântează şi transformă viaţa.
Într-adevăr,  ele  pot  transforma  orice  viaţă.  Fiind  create  direct  de  Divin,  aceste  comori  sunt
purtătoare  ale  Puterii  Divine  a  Sufletului,  care  reprezintă  puterea  supremă.  Toate  sufletele  din
sferele superioare ale Cerului susţin şi asistă aceste transmisii divine. Ele reprezintă o veritabilă
bijuterie a coroanei în rândul Puterii Sufletului.

Transmisiile divine sunt sinonime cu o prezenţă a Divinului în viaţa ta. Cu cât primeşti mai multe
transmisii divine, cu atât mai rapid ţi se vor transforma sufletul, inima, mintea şi trupul. Cu cât casa
sau afacerea ta (ori oraşul sau ţara în care trăieşti) primesc mai multe transmisii divine, cu atât mai
rapid se vor transforma sufletele, inimile, minţile şi trupurile lor.

În noua Eră a Luminii Sufletului, evoluţia umanităţii va fi gestionată în întregime de către Puterea
Sufletului.  Această  Putere  va  transforma întreaga  umanitate,  dar  şi  animalele,  natura  şi  mediul
înconjurător.  Puterea Sufletului îşi  va asuma rolul de lider în toate domeniile activităţii  umane.
Altfel  spus,  umanitatea  va  înţelege  în  sfârşit  că  sufletul  este  principalul  actor  în  întreaga
manifestare.

Puterea  Sufletului,  inclusiv  secretele  sufletului,  vindecarea  sufletului,  înţelepciunea  sufletului,
cunoaşterea sufletului şi practicile spirituale ale sufletului, vor transforma împreună toate aspectele
vieţii umane. Astfel, Puterea Sufletului va transforma toate aspectele organizaţiilor şi societăţilor,
dar şi oraşele, ţările, planeta-mamă, celelalte planete din sistemul nostru solar, stelele, galaxiile şi
toate universurile. Cea care va conduce acest proces de transformare la scară cosmică va fi Puterea
Sufletului Divin, sub forma transmisiilor divine.

Sunt profund onorat că am fost ales ca slujitor divin pentru a oferi oamenilor, relaţiilor, căminelor,
afacerilor, animalelor de casă, oraşelor, ţărilor, etc., aceste transmisii divine. De-a lungul ultimilor
ani,  am transmis  umanităţii  şi  tuturor  universurilor  nenumărate  suflete  divine.  Repet:  de acum
înainte, voi oferi transmisii divine prin fiecare carte din seria „Puterea Sufletului”.  În acest
scop, îţi voi transmite mai multe instrucţiuni în paginile din secţiunea care urmează, intitulată „Cum
trebuie  receptate  sfaturile  divine oferite  în  această  carte  (şi  în  celelalte  cărţi  din seria  ‚Puterea
Sufletului’)”.

Eu sunt un slujitor al umanităţii, al universului şi al Divinului. Sunt extrem de onorat că sunt un
slujitor al tuturor sufletelor. De aceea, doresc să ofer transmisii divine pentru fiecare suflet în parte
şi pentru toate aspectele vieţii sale.

Mă simt onorat să fiu un slujitor al transmisiilor divine.

Oamenii, organizaţiile, oraşele şi ţările vor primi pe viitor din ce în ce mai multe transmisii divine,
care le vor permite să aplice Puterea Divină a Sufletului pentru a-şi transforma şi a-şi ilumina viaţa.
Puterea Sufletului va ajunge să strălucească plenar în noua Eră a Luminii Sufletului. Cărţile din
seria „Puterea Sufletului” vor răspândi transmisiile divine în lume, împreună cu Puterea Sufletului –
secretele  sufletului,  înţelepciunea  sufletului,  cunoaşterea  sufletului  şi  practicile  spirituale  ale
sufletului – slujind astfel umanitatea, pământul-mamă şi universul. Seria „Puterea Sufletului” nu
este altceva decât un slujitor devotat al umanităţii şi al tuturor sufletelor. Ea este AURUL[3] total
care slujeşte Divinul, umanitatea şi totalitatea sufletelor.

Scopul  suprem  al  noii  Ere  a  Luminii  Sufletului  este  de  a  uni  toate  sufletele  într-o  singură
comuniune. În final, conştiinţa tuturor sufletelor se va alinia cu conştiinţa divină. Desigur, calea nu
va fi uşoară. De-a lungul ei vor exista destule dificultăţi şi provocări. Împreună, vom reuşi însă să le
depăşim. În acest scop, fac un apel către toate sufletele oamenilor şi către toate sufletele din univers,
chemându-le  să  îşi  ofere  serviciile  universale,  inclusiv  iubirea,  iertarea,  pacea,  vindecarea,
binecuvântarea, armonia şi iluminarea universală.

http://divin.ro/?53t4l&subdetalii=Fragment&v7f2k=3642#_ftn3


Divinul ne-a dăruit tuturor inima sa, iubirea sa, transmisiile sale. Inima noastră aspiră să fuzioneze
cu a lui. Sufletele noastre aspiră să fuzioneze cu sufletul lui. Conştiinţa noastră aspiră să se alinieze
cu conştiinţa lui. Haideţi să ne unim cu toţii inimile şi sufletele pentru a crea împreună o stare de
iubire,  de pace şi  de armonie pentru întreaga umanitate,  pentru pământul-mamă şi  pentru toate
universurile.

Îmi iubesc inima şi sufletul.

Iubesc întreaga umanitate.

Îmi doresc ca toate inimile şi toate sufletele să se unească.

Iubire, pace şi armonie.

Iubire, pace şi armonie.

Iubire pentru toţi oamenii. Iubire pentru toate sufletele. Mulţumesc întregii umanităţi. Mulţumesc
tuturor sufletelor.

Mulţumesc. Mulţumesc. Mulţumesc.

Zhi Gang Sha

 

Cum trebuie receptate transmisiile divine oferite în cărţile din seria „Puterea Sufletului”

Cărţile din seria „Puterea Sufletului” sunt unice. Pentru prima dată în istorie, Divinul va transmite
comorile  sufletului  lui  cititorilor  care  vor  citi  aceste  cărţi.  Fiecare  carte  din  seria  „Puterea
Sufletului” va include transmisii divine preprogramate. Dacă vei citi paragrafele respective şi vei
face o pauză de un minut, aceste daruri divine vor fi transmise sufletului tău.

Îngăduie-mi  să  îţi  explic.  Divinul  a  încărcat  diferite  paragrafe  din  aceste  cărţi  cu  câte  o
binecuvântare  permanentă.  Aceste  binecuvântări  îţi  vor  permite  să  primeşti  transmisiile  divine,
aceste daruri permanente adresate sufletului tău. Aceste comori divine vor rămâne în sufletul tău, de
unde le vei putea accesa timp de 24 de ore pe zi, oricât de des vei dori şi oriunde te vei afla.

Este foarte uşor să primeşti transmisiile divine din aceste cărţi. Ori de câte ori citeşti un paragraf
special care conţine o transmisie preprogramată, închide ochii şi receptează transmisia respectivă.
Mai târziu,  vei putea aplica uşor aceste comori divine pentru vindecare şi  pentru transformarea
vieţii tale. Ori de câte ori vei primi o transmisie divină, îţi voi indica în ce fel o poţi aplica pentru
vindecare, pentru binecuvântare sau pentru transformarea vieţii tale.

Tu eşti înzestrat însă cu un liber arbitru. Dacă nu te simţi pregătit să primeşti o transmisie divină, tot
ce trebuie să faci este să spui: „Nu sunt pregătit să primesc acest dar”. Poţi continua apoi să citeşti
paragraful respectiv, dar nu vei mai primi încărcătura sa energetică subtilă. Divinul nu îşi oferă
transmisiile divine celor care nu se simt pregătiţi sau dornici să îi primească comorile. Dacă te vei
simţi pregătit la un moment ulterior, nu trebuie decât să te întorci la paragraful respectiv şi să îi spui
Divinului: „Sunt pregătit”. Reciteşte apoi paragraful şi primeşte transmisia divină pe care o conţine
acesta.

Divinul a fost de acord să le ofere transmisii divine tuturor care citesc aceste cărţi şi care doresc să
le primească.  Comorile divine sunt nelimitate,  dar tu nu le poţi  primi decât pe cele indicate în
paginile care urmează. De aceea, te rog, nu cere alte daruri suplimentare sau diferite, căci nu acesta
este scopul cărţii de faţă.

Dacă vei pune în aplicare transmisiile divine descrise în aceste cărţi, este posibil să experimentezi o
vindecare miraculoasă la nivelul trupului tău fizic, al celui emoţional, al celui mental şi al celui
spiritual. Poţi primi o binecuvântare incredibilă pentru relaţia ta de cuplu sau pentru relaţiile tale cu
ceilalţi oameni. Poţi primi de asemenea o binecuvântare financiară şi tot felul de alte binecuvântări.

Transmisiile divine sunt nelimitate. Practic, poate exista o transmisie divină pentru tot ceea ce există



în lumea fizică. Explicaţia este cât se poate de simplă. Tot ceea ce există are un suflet. Dacă porţi pe
deget un inel, acesta este înzestrat cu un suflet. Dacă Divinul îi oferă inelului tău un nou suflet, tu îi
poţi cere acestuia să îţi ofere o vindecare şi o binecuvântare divină. În mod similar, o casă este
înzestrată cu un suflet.  Divinul îi  poate conferi  acesteia un suflet  nou, care îi  poate transforma
radical energia. Acelaşi lucru este valabil şi pentru afacerea ta.

Divinul a preprogramat un anumit număr de transmisii divine pe care doreşte să le transmită prin
aceste cărţi. Dacă le vei citi, tu vei putea primi sufletele divine corespondente, care îţi vor putea
transforma şi binecuvânta viaţa.

Sunt  onorat  că  am fost  ales  ca  slujitor  al  umanităţii  şi  al  Divinului,  prin  care  acesta  îşi  oferă
transmisiile sale divine. Voi continua să ofer aceste transmisii de-a lungul întregii vieţi care mi-a
mai rămas. Voi face acest lucru din ce în ce mai intens. Voi încerca să ofer o transmisie divină
pentru fiecare aspect al fiecărei vieţi.

Sunt onorat că sunt un slujitor al transmisiilor divine.

 

La ce trebuie să te aştepţi după ce primeşti o transmisie divină 

O transmisie divină permanentă este un suflet nou creat direct de inima Divinului. Acest suflet este
transmis propriului tău suflet,  care fuzionează cu el.  Atunci când se întâmplă acest  lucru, mulţi
oameni simt o vibraţie puternică.  Unii  simt o stare de căldură,  sau de entuziasm. Alţii  simt un
tremur  interior,  la  nivel  fizic.  Există  şi  oameni  care  nu  simt  nimic,  deoarece  nu  şi-au  cultivat
receptivitatea interioară.  Fiinţele avansate  din punct  de vedere spiritual,  care au trezit  cel  de-al
treilea ochi, văd efectiv un suflet sub forma unei sfere uriaşe de lumină aurie, violet sau în culorile
curcubeului, care pătrunde în inima lor şi fuzionează cu sufletul lor.

Acest suflet divin devine astfel tovarăşul tău  yin,  pentru tot restul vieţii tale. El va rămâne de-a
pururi alături de sufletul tău. Chiar şi după moartea corpului tău fizic, această comoară divină va
continua să îţi însoţească sufletul în următoarea viaţă şi în toate vieţile care vor urma. În paginile
cărţii de faţă, te voi învăţa cum poţi invoca acest suflet divin ori de câte ori doreşti şi în orice
situaţie te-ai afla, pentru a-i cere o vindecare divină sau o binecuvântare pentru această viaţă. Îi poţi
cere  de  asemenea  sufletului  divin  să  părăsească  trupul  tău  şi  să  ofere  o  vindecare  sau  o
binecuvântare unei alte persoane. Capacitatea sa de a vindeca, de a binecuvânta şi de a transforma
este absolut uluitoare. Dacă îţi vei dezvolta puterile spirituale avansate, tu vei putea ajunge să vezi
acest suflet divin, dacă nu în această viaţă, cel puţin într-una viitoare. Îl vei putea invoca astfel ori
de câte ori vei dori, în oricare din vieţile tale viitoare.

Este o mare onoare să primeşti un suflet divin care să fuzioneze cu al tău. Sufletul divin este pur şi
nu are ataşată de el niciun fel de  karma  negativă. Mai mult, el are mari capacităţi vindecătoare.
Peste toate, primirea acestui suflet nu are niciun fel de efecte secundare negative. De fapt, odată cu
noul suflet, tu primeşti mai multă lumină şi mai multă iubire, şi implicit capacităţi mai mari de a-ţi
sluji ţie şi semenilor tăi. De aceea, umanitatea îi este extrem de îndatorată Divinului pentru acest
serviciu.  Eu  însumi  mă  simt  profund  onorat  pentru  faptul  că  sunt  un  slujitor  al  Divinului,  al
oamenilor şi al tuturor sufletelor, pe care le pot servi în această manieră specială. Pentru toate aceste
lucruri,  nu îi  pot  mulţumi  îndeajuns  Divinului.  Nu le  pot  mulţumi  îndeajuns  nici  umanităţii  şi
celorlalte suflete din univers pentru şansa de a le putea sluji.

Mulţumesc. Mulţumesc. Mulţumesc.

 

Cuvânt înainte 

Sunt câţiva ani de când admir sincer activitatea doctorului Zhi Gang Sha. De fapt, îmi mai amintesc
şi acum prima dată când l-am auzit descriindu-şi sistemul vindecător, Medicina Sufletului, Minţii şi
Trupului.  Mi-am dat  atunci  pe  loc  seama că  doresc  să  sprijin  acest  vindecător  plin  de  har  şi



misiunea lui. De aceea, i-am făcut cunoştinţă cu membrii comunităţii mele spirituale. De atunci, am
constatat cu bucurie că toţi  cei care aplică învăţăturile şi tehnicile sale se bucură de mai multă
energie, fericire, armonie şi pace în viaţa lor.

Tehnicile doctorului Sha trezesc puterea vindecătoare deja prezentă în noi toţi, permiţându-ne astfel
accesul la propria noastră bunăstare. Explicaţiile sale referitoare la energie şi la mesaje, dar şi la
legătura acestora cu conştiinţa, mintea, trupul şi spiritul, alcătuiesc împreună un corp de cunoştinţe
dinamice, exprimate într-un limbaj uşor de înţeles, dar mai ales de aplicat.

Rezultatele obţinute de dr. Sha au primit girul timpului şi le-au demonstrat miilor de cursanţi sau de
cititori ai cărţilor sale că energiile şi mesajele vindecătoare există în anumite sunete, în anumite
mişcări şi în anumite afirmaţii. Născute din experienţele personale ale doctorului Sha, teoriile şi
practicile acestuia operează direct cu forţa vitală şi cu spiritul vieţii, fiind deopotrivă pragmatice,
holistice şi profunde. Înţelegerea semnificaţiei Puterii Sufletului pentru toate aspectele vieţii este
absolut esenţială în faţa provocărilor vieţii trăite în secolul XXI.

Reprezentant internaţional al renumitului său maestru, dr. Zhi Chen Guo, unul dintre cei mai mari
maeştri de qi gong şi vindecători ai lumii, dr. Sha este el însuşi un maestru al unor discipline antice
precum tai chi, qi gong, kung fu, I Ching şi feng shui. El a mers însă mai departe, contopind sufletul
metodelor vindecătoare naturale folosite în cultura sa cu cunoştinţele sale de medicină occidentală.
Rezultatul este o cunoaştere de excepţie, pe care ne-o oferă cu generozitate în cărţile sale din seria
„Puterea Sufletului”. Contribuţia doctorului Sha în domeniul artei vindecării este de necontestat, iar
maniera în care îşi ajută cititorii să se înţeleagă mai bine pe ei înşişi, sentimentele lor şi conexiunea
care există între trupul, mintea şi spiritul lor reprezintă darul său către această lume.

În  cărţile  sale  din  seria  „Puterea  Sufletului”,  dr.  Sha  îşi  conduce  cititorii  către  o  conştiinţă  a
vindecării  nu  doar  a  trupului,  a  minţii  şi  a  spiritului,  ci  şi  a  inimii.  După părerea  mea,  calea
vindecării  pe care  o oferă el  este  o  practică  spirituală  universală  şi  o  călătorie  către  adevărata
transformare de sine. Integritatea sa profesională şi compasiunea inimii sale au făcut din dr. Sha un
slujitor sincer al umanităţii. Speranţa mea este ca toţi cititorii săi să accepte invitaţia autorului de a-
şi trezi puterea sufletului şi de a realiza astfel frumuseţea naturală a existenţei lor.

Dr. Michael Bernard Beckwith
Fondator al Centrului Spiritual Internaţional Agape

 

Prefaţă

Înţelepciunea sufletului: comori ale sufletului şi sfaturi practice care îţi pot transforma viaţa este o
carte  unică.  Îţi  voi  vorbi  în  ea  despre  Limbajul  Sufletului,  despre  Cântecul  Sufletului,  despre
Mişcarea Sufletului, despre Ciocăniturile sufletului şi despre Dansul Sufletului. Voi începe prin a-ţi
descrie Limbajul Sufletului. Îţi voi explica de ce este important acest limbaj şi cum poate fi tradus
el. Îţi voi oferi în continuare metode practice care te vor ajuta să descoperi şi să vorbeşti în acest
Limbaj al Sufletului într-un interval foarte scurt de timp. Îţi voi arăta apoi cum poţi aplica Limbajul
Sufletului pentru a vindeca şi pentru a preveni bolile, pentru a-ţi regenera sufletul, mintea şi trupul,
şi pentru a-ţi binecuvânta finanţele şi afacerile.

Cartea de faţă este unică şi prin faptul că este prima carte care le oferă cititorilor săi transmisii
divine. Paginile sale conţin binecuvântări divine care îţi pot accelera capacitatea de a-ţi descoperi şi
de a vorbi Limbajul Sufletului. Dacă vei primi aceste binecuvântări divine permanente, tu le vei
putea accesa oricând vei dori, în orice condiţii şi oricât de des. Ele îţi vor amplifica spontan Puterea
Sufletului,  pe  care  o  vei  putea  aplica  apoi  pentru  vindecare,  pentru  regenerare  şi  pentru
transformarea vieţii tale.

Cât timp vei citi această carte, sufletul meu te va însoţi în permanenţă. De fapt, dacă doreşti, tu mă
poţi invoca oricând doreşti, iar sufletul meu îţi va răspunde, căci se consideră slujitorul tău. Chiar şi
după încheierea vieţii mele fizice, sufletul meu va continua să te slujească. El va fi de-a pururi



slujitorul tău. Acesta este angajamentul pe care mi l-am luat eu faţă de întreaga umanitate, faţă de
toate sufletele din univers. Nu-mi voi considera misiunea încheiată decât atunci când nu va mai
exista niciun suflet nevindecat care să aibă nevoie de ajutorul meu. La nivel global, misiunea mea
este de a transforma conştiinţa umanităţii şi a tuturor sufletelor din univers, şi de a crea o stare de
iubire,  de pace  şi  de armonie  pentru  întreaga  umanitate,  pentru planeta  pământ  şi  pentru toate
sufletele din univers.

Limbajul  Sufletului este  limbajul sufletului  tău.  El  este purtătorul  Puterii  Sufletului tău,  putând
scoate la lumină potenţialul sufletesc pe care l-ai acumulat de-a lungul sutelor de vieţi pe care le-ai
trăit. Limbajul Sufletului înmagazinează în sine întreaga înţelepciune pe care o conţine sufletul tău
şi pe care tu nu o conştientizezi încă. El reprezintă o comoară a comunicării. Dacă doreşti, tu îţi poţi
folosi Limbajul Sufletului pentru a comunica direct cu Dumnezeu, cu sufletele foarte evoluate din
punct de vedere spiritual şi cu întregul univers. La fel de bine, poţi folosi acest Limbaj al Sufletului
pentru a vindeca şi pentru a preveni bolile, pentru a te regenera şi pentru a-ţi transforma întreaga
viaţă, inclusiv relaţiile şi finanţele.

Dat fiind că Limbajul Sufletului tău îţi aparţine numai ţie, eu îţi voi transmite Limbajul Sufletului
Divin. Acesta poartă în sine înţelepciunea divină, puterea divină, cunoaşterea divină şi secretele
divine. Limbajul Sufletului Divin poate fi folosit de oricine pentru a-şi transforma şi pentru a-şi
ilumina viaţa. Dacă te vei folosi de acest limbaj pentru a le sluji celor din jur, tu vei deveni un
slujitor divin.

A doua parte a acestei cărţi vorbeşte despre Cântecul Sufletului. Acesta este cântecul Limbajului
Sufletului şi poartă în sine o iubire şi o lumină uluitoare. Personal, am început să cânt Cântecul
Sufletului începând din anul 2005 şi mii de oameni au rămas profund emoţionaţi auzindu-mă. În
general, ei iubesc Cântecul Sufletului meu, întrucât acesta exprimă iubirea, atenţia şi compasiunea
mea. Prin acest Cântec, eu îmi ofer serviciile umanităţii şi tuturor sufletelor. Am plăcerea să includ
în această carte un CD cu Cântecul Sufletului meu pentru Vindecarea şi Regenerarea Creierului şi
Coloanei Vertebrale. Îţi voi explica în ce fel poţi obţine beneficii maxime ascultând acest disc în
secţiunea intitulată „Un dar special” de la sfârşitul acestei cărţi.

Îngăduie-mi să îţi dezvălui un secret al sufletului. În calitatea mea de slujitor universal, eu ţin în
fiecare zi o conferinţă a sufletelor în timpul căreia îmi ofer serviciile sufletului meu. În timpul
acestei practici, eu invoc toate sufletele umane şi toate sufletele din univers. Le rog să se adune
împreună, după care le ofer iubirea, lumina, compasiunea şi bunătatea mea.

Când vei citi această carte şi când vei asculta Cântecul Sufletului meu, este posibil ca acestea să îţi
sune familiar. Nu este exclus ca sufletul tău să îmi fi ascultat mai înainte Cântecul Sufletului meu.
La urma urmelor,  ţi  l-am cântat  deja  de  atâtea  ori.  Frumuseţea  Cântecul  Sufletului  meu îţi  va
produce  o  mare  bucurie.  Te  vei  simţi  relaxat  şi  confortabil  atunci  când  îl  vei  auzi.  Cântecul
Sufletului este un nou tip de muzică pe acest pământ, care îşi va răspândi din ce în ce mai mult
lumina pe planeta noastră. În viitor, miliarde de oameni vor cânta acest Cântec al Sufletului.

Cea de-a treia parte a acestei cărţi descrie Mişcarea Sufletului. Mişcarea Sufletului are la bază o
serie de practici străvechi cum ar fi tai chi şi qi gong, la care am adăugat însă şi Puterea Sufletului,
aşa cum am făcut în toate lucrările mele.

Mişcarea Sufletului este o suită de mişcări ghidate de suflet, extrem de simplă şi de practică. Dacă
vei practica de câteva ori pe zi, timp de câteva minute, această suită de mişcări, vei obţine beneficii
incredibile din perspectiva dinamizării energiei, a vindecării, a regenerării şi chiar a iluminării.

Cea de-a patra  parte  a  acestei  cărţi  se referă la  Ciocăniturile  sufletului.  Ciocăniturile  sufletului
reprezintă cea mai avansată tehnică de vindecare a sufletului, dar poate fi practicată de oricine.
Faptul că este avansată nu înseamnă în niciun caz că este complicată sau dificilă. În cartea mea,
Medicina Sufletului, Minţii şi Trupului, am prezentat deja o tehnică de vindecare a sufletului într-un
minut. Ciocăniturile sufletului este chiar mai simplu decât aceasta! Această comoară practică poate
fi folosită pentru vindecare, pentru prevenirea bolilor, pentru regenerare, pentru prelungirea vieţii şi



pentru transformarea tuturor aspectelor vieţii. Este o mare onoare pentru mine să pot revela această
tehnică, la fel ca şi toate celelalte secrete ale sufletului prezentate în această carte.

Cea de-a cincea şi ultima parte a acestei cărţi descrie Dansul Sufletului. După cum ţi-ai dat probabil
seama, este vorba de un dans ghidat de suflet. Ce parte a corpului tău are nevoie de o întindere?
Sufletul tău ştie cel mai bine. Care este principalul blocaj energetic din corpul tău? Sufletul tău te
poate ghida către acele întinderi corporale, către acele mişcări cu braţele sau rotaţii ale gâtului care
pot conduce la eliminarea acestui blocaj.

Dacă vei începe să practici Dansul Sufletului sau Cântecul Sufletului, te asigur că nu vei mai dori să
te opreşti. Aceste tehnici conduc rapid la o stare de fericire şi de bucurie lăuntrică. Mai mult, ele
conferă o mare frumuseţe interioară şi  exterioară,  conduc la  eliminarea blocajelor  energetice şi
spirituale, şi transformă şi iluminează viaţa. Sunt onorat să îţi prezint aceste secrete ale sufletului.

Înţelepciunea Sufletului  este prima carte din seria „Puterea Sufletului”. Vor mai urma şi altele, şi
toate vor conţine binecuvântări divine permanente, care îţi vor permite să îţi  transformi şi să îţi
iluminezi viaţa.

Această carte se doreşte să fie slujitoarea ta. Toate cărţile din seria „Puterea Sufletului” îşi propun să
fie slujitoarele tale.  Eu însumi îmi doresc să fiu slujitorul tău.  Îţi  propun să ne unim inimile şi
sufletele pentru a crea împreună o stare de iubire, de pace şi de armonie pentru întreaga umanitate,
pentru planeta pământ şi pentru univers.

Mulţumesc. Mulţumesc. Mulţumesc.

 

PARTEA I
LIMBAJUL SUFLETULUI

Comunicarea universală

 

Introducere

Aşa cum spuneam, tocmai am intrat recent într-o epocă numită Era Luminii Sufletului. În timpul
acestei epoci, al cărei început coincide aproape perfect cu începutul noului mileniu, rolul sufletului
în toate domeniile vieţii va deveni absolut esenţial. Tranziţia în această nouă eră s-a produs pe data
de 8 august 2003, când au avut loc mari schimbări în Lumea Sufletelor.

Probabil că unii cititori îşi vor spune: „Ah, ştiam eu că această dată a fost una importantă”. Poate că
îţi mai aduci aminte şi acum de anumite evenimente care s-au produs în acea zi sau în apropierea ei,
care te-au condus la concluzia că această zi a avut o semnificaţie extrem de importantă. Din multe
puncte de vedere, nu ar fi deloc incorect să spunem că data de 8 august 2003 a marcat Anul Nou
pentru acest secol şi pentru această nouă eră.

Schimbările care au început atunci în Împărăţia Sufletelor continuă şi astăzi, şi ele vor mai continua
încă vreme de mai mulţi ani. Am început cu aceste informaţii generale pentru a-ţi putea face o idee
în legătură cu ceea ce a început să se petreacă în această nouă Eră a Luminii Sufletului. De vreme ce
ne aflăm chiar  la  începutul  acestei  noi  ere,  sunt  tentat  să numesc acest  secol:  Secolul  Luminii
Sufletului. Această învăţătură şi aceste informaţii le-am primit de la mult respectatul meu maestru,
dr. Zhi Chen Guo, dar şi direct, din Lumea Sufletelor, precum şi de la Divin.

Noua eră se va deosebi de cea precedentă sub mai multe aspecte. Mulţi cititori îşi dau seama din
propria lor experienţă, din învăţătura maeştrilor lor sau din alte surse că ceea ce trăim astăzi diferă
deja fundamental de ceea ce am trăit cu doar câţiva ani în urmă. Această afirmaţie pare evidentă
pentru foarte mulţi oameni.

Desigur, nu mă refer acum la mediul fizic în care trăim, deşi chiar şi în această privinţă putem vorbi
deja  de mari  deosebiri.  Scopul  meu în această  carte  este  însă acela  de  a  prezenta o învăţătură



referitoare la Lumea Sufletelor. De fapt, cum interacţionăm noi cu această Lume a Sufletelor şi cum
putem explica marea schimbare care s-a produs la acest nivel? În ce constă semnificaţia acestei
schimbări?  Noi  am părăsit  recent  o epocă în  care principiul  dominant  a  fost  mintea,  principiul
raţional şi tangibil. Această epocă este deja revolută.

Mulţi oameni simt la ora actuală o stare de confuzie şi de conflict interior. Aceasta se datorează
faptului  că  în  trecut  au  investit  foarte  multă  energie  în  vechea  abordare  raţională,  fie  în  plan
financiar, fie în plan profesional, fie în atitudinile, convingerile şi comportamentele lor. Ei şi-au
investit energia în prevalenţa minţii şi în tot ceea ce era „tangibil”.

Prin aceste cuvinte, eu nu doresc să minimalizez importanţa minţii, marea ei putere şi beneficiile ei.
În secolul în care ne aflăm, mintea va continua să joace un rol important. De aceea, ea trebuie
respectată la justa ei valoare. Schimbarea care s-a produs constă însă în faptul că mintea a devenit
mai  puţin  importantă  decât  sufletul.  Tot  mai  mulţi  oameni  încep  să  înţeleagă  că  principiul
determinant în stabilirea direcţiei în viaţă şi a alegerilor care trebuie făcute este sufletul. Cei care
realizează această nouă realitate duc o viaţă calmă şi senină, indiferent cât de mari sunt provocările
din viaţa lor.

Ce este sufletul? Acesta este un principiu spiritual sau un mesaj. El reprezintă esenţa vieţii. Tot ceea
ce există are un suflet. Orice formă din acest univers am lua, esenţa ei o reprezintă sufletul său.
Sufletul tău este o entitate independentă, care sălăşluieşte în trupul tău. În mod similar, sufletul
oricui obiect sau al oricărei fiinţe reprezintă o entitate independentă care sălăşluieşte în corpul său.
Acest lucru poate fi văzut direct de către fiinţele avansate care au cel de-al treilea ochi deschis.
Sufletul tău seamănă cu tine, dar are propria sa conştiinţă, propriile gânduri, preferinţe şi antipatii,
propriile emoţii şi sentimente, propria voinţă şi propria creativitate. El este purtătorul unei mari
înţelepciuni, pe care a acumulat-o de-a lungul sutelor de vieţi în care s-a întrupat. Sufletul tău poate
comunica cu tine, dar şi cu orice alt suflet din univers. El dispune de o mare putere de a vindeca, de
a binecuvânta şi de a-ţi transforma viaţa.

În noua Eră a Luminii Sufletului, alegerile, activităţile şi liniile directoare în viaţă – adică tot ce este
mai important – vor depinde în exclusivitate de voinţa sufletului. Din fericire, sufletul tău te iubeşte
profund. El are întotdeauna în vedere numai interesul tău cel mai  înalt.  De aceea,  adevărata ta
menire în viaţă este aceea de a trăi la unison cu voinţa sufletului tău. La urma urmelor, călătoria
sufletului tău este propria ta călătorie. Altfel spus, destinul sufletului tău este propriul tău destin.

Recunoaşterea  importanţei  prevalente  a  sufletului  începe  cu  o  simplă  afirmaţie.  Pentru  mulţi
oameni, semnificaţia acesteia este evidentă. Deşi la prima vedere acest lucru pare foarte simplu, să
te ridici la înălţimea acestei afirmaţii nu reprezintă un lucru la fel de uşor.

La urma urmelor, noi de-abia am ieşit dintr-o epocă în care principiul predominant a fost mintea.
Aceasta nu este dispusă să renunţe atât de uşor la dominaţia ei. Ea şi-a dezvoltat numeroase strategii
şi tactici pentru a-şi menţine poziţia de putere, asigurându-şi astfel prestigiul şi admiraţia celorlalţi.
De-a lungul secolelor, mintea a realizat lucruri minunate, a oferit mari servicii umanităţii şi s-a
dovedit de folos în nenumărate feluri. Este suficient să amintim în această direcţie marile schimbări
care s-au petrecut în ultimele decenii şi secole, pe care le asociem cu toţii cu ideea de progres.
Marea majoritate a acestor schimbări s-au datorat capacităţilor analitice şi creatoare ale minţii.

Deşi toate aceste lucruri sunt perfect adevărate, în noua eră mintea trebuie să se acomodeze cu ideea
că frâiele puterii sunt preluate de către suflet. Noile alegeri ale omului îi vor aparţine acestuia, iar
mintea  va  trebui  să  le  accepte.  Pe  scurt,  vorbim  de  o  mare  schimbare  în  planul  conştiinţei
umanităţii.  Secolul  care  tocmai  a  început  şi  noua eră  vor  fi  conduse  de  către  spirit.  Principiul
spiritual va fi în sfârşit recunoscut, apreciat şi va deveni principalul criteriu atunci când oamenii vor
lua decizii importante.

Să luăm un exemplu, pentru a înţelege mai bine. Gândeşte-te la importanţa unui dirijor pentru o
orchestră. Ei bine, în noul secol şi în noua eră, dirijorul va fi sufletul. Ori de câte ori oamenii vor
asculta de directivele sufletului lor, viaţa lor va fi armonioasă şi frumoasă. Ori de câte ori ei se vor



opune acestor directive, viaţa lor va semăna cu o orchestră care încearcă să cânte fără un dirijor.

Fiecare membru al orchestrei îşi va cânta propria sa melodie, în propriul său tempo şi ritm, fără să
ţină cont de directivele dirijorului,  şi cu atât mai puţin de ceilalţi  membri ai  orchestrei.  Îţi  poţi
imagina cu uşurinţă ce cacofonie ar rezulta. Omul care ar opta pentru o astfel de viaţă nu s-ar putea
bucura în niciun caz de armonie şi de pace interioară.

În noua Eră a Luminii Sufletului, viaţa individuală a celor care vor urma directivele sufletului lor va
fi armonioasă şi senină, lucru valabil şi pentru interacţiunile lor cu ceilalţi oameni. Când un număr
suficient de mare de oameni vor înţelege cât de important este să urmeze cu prioritate directivele
sufletului lor, imaginea socială de ansamblu se va schimba radical în bine.

Această nouă eră reprezintă un dar aparte. Toţi oamenii îşi vor da seama că reprezintă o onoare, un
privilegiu  şi  o  binecuvântare  să  trăiască  în  această  eră.  Fiecare  dintre  ei  are  un  rol  special  de
îndeplinit,  o responsabilitate specială. În acest secol şi în această nouă eră, Limbajul Sufletului,
Cântecul  Sufletului  şi  Dansul  Sufletului  vor  căpăta  o semnificaţie  cu totul  deosebită.  Limbajul
Sufletului  nu  reprezintă  o  noutate  absolută.  El  a  existat  de  secole,  fiind  cunoscut  şi  aplicat  în
anumite cercuri restrânse. Noutatea constă în faptul că în noua eră Limbajul Sufletului va începe să
fie aplicat pe scară largă. Capacitatea de a-l traduce va deveni o facultate obişnuită a oamenilor.
Aceştia îşi vor putea vorbi de la suflet la suflet, înţelegându-se cu uşurinţă.

Cartea de faţă îţi va oferi mai multe detalii, mai multe explicaţii şi mai multe învăţături legate de
Limbajul Sufletului, arătându-ţi inclusiv cum poate fi dezvoltat şi aplicat acesta. Pe măsură ce vei
citi aceste pagini, vei primi inclusiv binecuvântarea care îţi va permite să aplici informaţiile primite.
Desigur, succesul obţinut va diferi de la un cititor la altul, dar există o probabilitate foarte mare ca
până la  sfârşitul  lecturii  acestei  cărţi  să  poţi  folosi  deja  perfect  Limbajul  Sufletului.  De altfel,
numeroşi cititori vor reuşi acest lucru cu mult timp înainte de sfârşitul lecturii.

Vei învăţa – între altele – că unul din cele mai importante aspecte ale Limbajului Sufletului (dar şi
ale Cântecului Sufletului, Mişcării Sufletului, Ciocăniturilor sufletului şi Dansului Sufletului) este
vindecarea, care include deopotrivă vindecarea de sine şi vindecarea celorlalţi oameni. Limbajul
Sufletului,  Cântecul  Sufletului,  Mişcarea Sufletului,  Ciocăniturile sufletului  şi  Dansul Sufletului
reprezintă în egală măsură aspecte ale vindecării la nivelul sufletului, care, aşa cum am explicat în
alte cărţi ale mele, inclusiv în Medicina Sufletului, Minţii şi Trupului, este cea mai eficientă dintre
toate formele de vindecare.

Este posibil ca cei care vorbesc şi aplică deja Limbajul Sufletului să fie capabili să traducă acest
limbaj până la sfârşitul lecturii cărţii de faţă. Cei care vor reuşi acest lucru vor putea folosi Limbajul
Sufletului într-o manieră infinit mai eficientă, dobândind astfel mari beneficii. Vorbirea este unul
din  aspectele  Limbajului  Sufletului.  Traducerea  lui  reprezintă  un alt  aspect.  La  fel  ca  în  cazul
principiilor yin şi yang, niciunul din cele două aspecte nu este complet fără celălalt.

După ce ţi-am prezentat aceste idei introductive, putem trece la prezentarea primului capitol. Acum
ai deja o privire de ansamblu, sumară, dar suficientă, asupra semnificaţiei timpurilor pe care le trăim
şi asupra faptului că această carte nu este deloc una obişnuită. Ea îţi va oferi mult mai mult decât
nişte  simple  informaţii.  De  fapt,  această  carte  este  ea  însăşi  un  instrument  de  vindecare  şi
binecuvântare.  De aceea,  informaţiile pe care le vei primi prin intermediul ei  vor fi  însoţite de
numeroase binecuvântări. Sunt onorat că pot să-ţi slujesc în acest fel.

Îţi mulţumesc. Îţi mulţumesc. Îţi mulţumesc.

 

Capitolul 1
Ce este Limbajul Sufletului?

La ora actuală, pe pământ există circa 7000 de limbi cunoscute. Mai mult de jumătate nu mai sunt
de mult vorbite. Limbajul este instrumentul de comunicare al vieţii. Dacă te uiţi la un film, dar nu
înţelegi nimic din ceea ce se spune, aproape că te uiţi degeaba. Dacă te afli în vizită într-o altă ţară,



dar nu cunoşti limba care se vorbeşte în ea, chiar şi cele mai simple lucruri ţi se par dificile.

Limbajul exprimă sentimentele şi gândurile noastre lăuntrice. El ne poate face fericiţi sau nefericiţi.
Limbajul ne permite accesul la învăţătură şi la cunoaştere. Datorită lui, putem citi email-uri, cărţi,
reviste, ziare şi reclame, putem vorbi la telefon, putem urmări ce se spune la televizor, în filme, în
teatre  şi  pe  Internet.  Limbajul  reprezintă  principalul  instrument  de  comunicare  între  membrii
familiei, între colegii de muncă şi între ţări. Este greu să ne imaginăm viaţa fără limbaj.


