2. Vindecarea cu ajutorul Divinului şi al lui Tao
În luna iulie 2003, Divinul m-a ales ca slujitor al umanităţii şi ca vehicul şi canal al
lui. Am primit atunci onoarea şi autoritatea de a oferi vindecări divine şi servicii de
binecuvântare. De atunci am oferit numeroase servicii divine, inclusiv de Purificare a
Karma-ei, Transplanturi ale Sufletului, Minţii şi Corpului şi altele, multor sute de mii de
oameni din întreaga lume. Simultan, am pregătit mai bine de 30 de slujitori, vehicule şi
canale divine care au devenit reprezentanţii mei şi canalele mele divine în lumea întreagă.
La fel ca şi mine, şi ei oferă vindecări divine şi servicii de binecuvântare. La ora actuală
pregătim împreună alte 400 de persoane din lumea întreagă pentru a deveni slujitori,
vehicule şi canale divine.
În plus, am creat peste 4000 de terapeuţi antrenaţi în vindecarea divină cu mâinile şi
sute de comunicatori cu sufletul divin din întreaga lume. În acest capitol îţi voi prezenta
câteva din cele mai importante servicii divine pe care le practicăm noi. Numărul serviciilor
divine pe care le practicăm este considerabil mai mare decât cele pe care le voi prezenta în
continuare.
Vindecarea Sufletului, Minţii şi Corpului cu ajutorul Divinului şi al lui Tao şi
Sistemul de Transmisie a Sufletelor Divine şi ale lui Tao
Am început să ofer comori divine umanităţii în anul 2003. În 2008 am primit
onoarea şi autoritatea de la Tao de a oferi inclusiv comori ale acestuia.
Ce înseamnă Vindecarea Sufletului, Minţii şi Corpului cu ajutorul Divinului şi al lui
Tao şi Sistemul de Transmisie a Sufletelor şi ale lui Tao? Am explicat acest sistem
extraordinar de vindecare şi beneficiile sale în cartea mea din seria „Puterea sufletului”:
Vindecarea Sufletului, Minţii şi Corpului cu ajutorul Divinului şi Sistemul de Transmisie a
Sufletelor Divine: Calea divină de a te vindeca pe tine, umanitatea, pe Mama Pământ şi toate
universurile.
În cartea de faţă îţi voi explica din nou acest sistem, dar pe scurt.
În cei peste 20 de ani de predare a înţelepciunii, cunoaşterii şi tehnicilor practice ale
sufletului, am afirmat adeseori că tot ceea ce există este alcătuit dintr-un suflet, o minte şi
un corp. În vremurile de demult exista o afirmaţie foarte renumită, care spunea:
Wan wu jie you ling
„Wan” înseamnă zece mii, o expresie metaforică chineză ce se referă la totalitate sau
la tot ceea ce există. „Wu” înseamnă lucru. „Jie” înseamnă toate. „You” înseamnă are. „Ling”
înseamnă suflet. Aşadar, Wan wu jie you ling (se pronunţă wan uu jie iou ling) înseamnă tot
ceea ce există are un suflet.
Fiinţele vii au un suflet. Spre exemplu, oamenii, animalele, insectele, bacteriile,
viruşii, copacii şi florile au suflete. Wan wu jie you ling insistă însă că şi obiectele neanimate
au un suflet.
Spre exemplu, un munte, un râu, un copac, o casă, o stradă, numele unei afaceri, o
relaţie, planetele, stelele, galaxiile, universurile şi această carte – toate au suflete.

O fiinţă umană este alcătuită dintr-un suflet, o minte şi un corp. Un animal este
alcătuit dintr-un suflet, o minte şi un corp. Un copac este alcătuit dintr-un suflet, o minte şi
un corp. Un ocean este alcătuit dintr-un suflet, o minte şi un corp. Mama Pământ şi toate
celelalte planete, stele, galaxii şi universuri sunt alcătuite dintr-un suflet, o minte şi un
corp.
Sufletul este spirit. Mintea este conştiinţă. Corpul include energia şi materia. Ce este
în aceste condiţii Vindecarea Sufletului, Minţii şi Corpului cu ajutorul Divinului şi al lui
Tao şi Sistemul de Transmisie a Sufletelor şi ale lui Tao? Acest sistem vindecător al
sufletului divin include Transplanturile Sufletului, Minţii şi Corpului. Un Transplant al
Sufletului, Minţii şi Corpului presupune crearea unei noi fiinţe de lumină de către Divin
sau de către Tao. Această fiinţă de lumină este un nou suflet divin sau al lui Tao care
înlocuieşte sufletul original al unuia din organele tale, al unui sistem fiziologic, al unei
părţi corporale, al unui centru energetic, al unei Case a Sufletului, al unui spaţiu precum
Wai Jiao, al unei celule, al ADN-ului, ARN-ului, materiei infime şi spaţiilor dintre celulele
unui organ, unui sistem fiziologic, unei părţi corporale, unui centru energetic, unei Case a
Sufletului, unui spaţiu precum Wai Jiao, etc., pentru a vindeca şi transforma aceste suflete.
Vindecă şi transformă mai întâi sufletul, iar vindecarea şi transformarea minţii şi corpului vor
urma de la sine.
Vindecarea Sufletului, Minţii şi Corpului cu ajutorul Divinului şi al lui Tao şi
Sistemul de Transmisie a Sufletelor şi ale lui Tao sunt oferite adeseori pentru diferite boli.
Divinul şi Tao oferă astfel un Transplant al Sufletului necesar pentru recuperarea stării de
sănătate.
Voi explica mai târziu în această carte Transplanturile Minţii şi Corpului.
Înainte de a oferi Transplanturi ale Sufletului, Minţii şi Corpului pentru un organ,
un sistem fiziologic, o parte corporală sau o boală, Divinul şi Tao oferă o purificare a
karma-ei care a condus la boală. Karma care a condus la boală este o karma negativă rămasă
dintr-o altă viaţă care stă la baza actualei boli. Prin purificarea karma-ei care a condus la
boală, Divinul şi Tao ard această karma. Greşelile comise în trecut de persoana bolnavă
sunt iertate de Divin şi de Tao, fapt care reprezintă o binecuvântare uriaşă.
Nu voi discuta în detaliu despre karma negativă şi despre purificarea acesteia de
către Divin şi de către Tao în această carte, căci am făcut-o în alte lucrări din seria „Puterea
sufletului”. Îţi recomand cu sinceritate să citeşti aceste cărţi. Este extrem de important să
înţelegi conceptul de karma negativă şi să ştii cum îţi afectează acesta viaţa fizică şi
călătoria sufletului. Este la fel de important să înveţi cum să îţi purifici singur karma
negativă, pentru a-ţi putea transforma toate aspectele vieţii.
Una din cele mai importante cărţi ale mele este Puterea sufletului: Calea către
vindecarea, regenerarea, transformarea şi iluminarea întregii vieţi. Cel mai lung capitol din
această carte se referă la karma.
Karma este o înregistrare a serviciilor prestate. Acesta este termenul folosit în
învăţăturile budiste. Taoiştii folosesc termenul de (se pronunţă da). Creştinii vorbesc despre
„faptele comise”. Alţii preferă conceptul de „virtuţi”. Karma, de, fapte şi virtuţi sunt
cuvinte diferite ce descriu acelaşi concept. Înţelegerea karma-ei echivalează cu înţelegerea

tuturor acestor cuvinte.
Karma poate fi împărţită în karma pozitivă şi karma negativă. Karma pozitivă este
înregistrarea faptelor bune comise în această viaţă şi în toate vieţile anterioare. Acestea
includ orice faptă asociată cu iubirea, afecţiunea, compasiunea, sinceritatea, onestitatea,
generozitatea, bunătatea, puritatea, etc. Karma negativă este înregistrarea tuturor faptelor
rele, cum ar fi omorul, rănirea, profitarea de ceilalţi, înşelarea, furtul, etc.
Puterea şi semnificaţia karma-ei pot fi sintetizate într-o singură frază:
Karma este cauza ultimă a succesului şi eşecului în toate domeniile vieţii.
Poţi afla alte informaţii interesante şi te poţi bucura de mari beneficii dacă vei citi
cartea mea: Vindecarea Sufletului, Minţii şi Corpului cu ajutorul Divinului şi Sistemul de
Transmisie a Sufletelor Divine, unde am explicat în detaliu toate tipurile de blocaje ale
sufletului, minţii şi corpului. Am afirmat de multe ori că blocajele sufletului nu sunt
altceva decât karma negativă. Blocajele minţi includ gândurile, atitudinile, şi convingerile
negative, egoul, ataşamentele, etc. Blocajele corpului sunt blocaje energetice şi ale materiei.
În cartea Vindecarea Sufletului, Minţii şi Corpului cu ajutorul Divinului şi Sistemul de
Transmisie a Sufletelor Divine le-am prezentat cititorilor 46 de comori divine permanente
pentru a-i ajuta să îşi dizolve blocajele sufletului, minţii şi corpului. Aceste comori sunt
nepreţuite şi pot fi primite prin simpla lectură a cărţii, fiind urmate adeseori de crearea
unor miracole vindecătoare ale sufletului.
O altă carte importantă din seria „Puterea sufletului” este Transformarea divină: Calea
divină către purificarea karma-ei pentru transformarea stării de sănătate, relaţiilor, situaţiei
financiare şi a altor domenii de viaţă. În această carte, le-am prezentat cititorilor noi tehnici
practice de vindecare a sufletului şi încă 30 de comori divine permanente de dizolvare a
karma-ei pentru transformarea tuturor aspectelor vieţii.
Cărţile din seria „Puterea sufletului” au ajutat umanitatea să creeze mii de miracole
vindecătoare ale sufletului. Există nenumărate poveşti emoţionante în această direcţie. De
aceea, nu pot decât să te încurajez să citeşti şi să practici aceste tehnici, primind astfel
comorile Divinului şi ale lui Tao şi transformându-ţi astfel viaţa.
*
Revenind la Transplanturile Sufletului, Minţii şi Corpului, Transplanturile Minţii
înseamnă crearea unei fiinţe de lumină de către Divin şi de către Tao care este înzestrată cu
o conştiinţă divină sau a lui Tao. Această fiinţă de lumină înlocuieşte conştiinţa originală a
unuia din organele tale, a unui sistem fiziologic, a unei părţi corporale, a unui centru
energetic, a unei Case a Sufletului, a unui spaţiu precum Wai Jiao, a unei celule, al ADNului, ARN-ului, materiei infime şi spaţiilor, pentru a vindeca şi transforma mintea acestora
prin dizolvarea gândurilor, atitudinilor şi convingerilor negative, a egoului, ataşamentelor
şi celorlalte blocaje ale minţii.
Transplanturile Corpului înseamnă crearea unei fiinţe de lumină de către Divin şi
de către Tao care este înzestrată cu o energie sau materie subtilă divină sau a lui Tao.
Această fiinţă de lumină înlocuieşte energia şi materia subtilă originală a unuia din
organele tale, a unui sistem fiziologic, a unei părţi corporale, a unui centru energetic, a

unei Case a Sufletului, a unui spaţiu precum Wai Jiao, a unei celule, a ADN-ului, ARNului, materiei infime şi spaţiilor, pentru a vindeca şi transforma energia şi materia subtilă a
acestora.
Spre exemplu, Transplanturile Sufletului, Minţii şi Corpului Inimii includ trei fiinţe
de lumină: Transplantul Sufletului Inimii Divine, cel al Minţii Inimii Divine şi cel al
Corpului Inimii Divine. Aceste trei fiinţe de lumină se unesc şi devin una atunci când sunt
transmise beneficiarului.
Începând din luna iulie 2003 am oferit sute de mii de Transplanturi ale Sufletului,
Minţii şi Corpului Divine şi ale lui Tao pentru diferite sisteme fiziologice, organe, părţi
corporale, etc. Aceste comori divine şi ale lui Tao au creat sute de mii de miracole
vindecătoare ale sufletului.
Te invit să îmi vizitezi canalul de YouTube, www.YouTube.com/zhigangsha, pentru
a viziona câteva sute de clipuri video cu astfel de miracole vindecătoare ale sufletului.
*
Iată de pildă povestea minunată a unei femei psiholog care a primit o Vindecare a
Sufletului, Minţii şi Corpului cu ajutorul Divinului şi al lui Tao şi un Sistem de Transmisie
a Sufletelor Divine şi ale lui Tao pentru un cancer. Femeia a practicat cu ardoare şi a fost
binecuvântată cu rezultate uluitoare.
Un limfom de gradul patru eliminat printr-un miracol vindecător al sufletului
Sunt profesoară, terapeută şi consultant cu un doctorat în psihologie aplicată. În anul 2009
am fost diagnosticată cu un limfom de gradul patru, la care se adăugau o depresie clinică severă şi
resurse financiare foarte limitate. Pe scurt, mă simţeam copleşită. În această perioadă am fost
binecuvântată şi am aflat de învăţăturile maestrului dr. Zhi Gang Sha. Am învăţat să cânt
Cântecele Sufletului Divin predate de maestrul Sha şi am început să practic. Cântarea acestor
cântece mi-a ridicat suficient starea de spirit pentru a începe să fac faţă mai bine situaţiei în care
mă aflam.
În doar câteva săptămâni, depresia mea a dispărut. La scurt timp am primit o Vindecare a
Sufletului, Minţii şi Corpului cu ajutorul Divinului şi al lui Tao şi un Sistem de Transmisie a
Sufletelor Divine şi ale lui Tao de la maestrul Sha, care a inclus o Purificare Divină a Karma-ei ce a
generat cancerul şi Transplanturi ale Sufletului, Minţii şi Corpului pentru a mă vindeca. Am
repetat cu mare ardoare incantaţiile pentru a-mi activa comorile divine, aşa cum solicită acest
sistem de vindecare divină. În tot acest timp, doctorul meu mi-a administrat o terapie cu
medicamente fără chimioterapie, pentru a-mi alina durerile şi pentru „a ţine cancerul la distanţă”.
El mi-a precizat însă că fără chimioterapie, voi avea nevoie de acest tratament la fiecare şase luni.
Sunt fericită să spun că în urma practicii regulate, la trei luni şi jumătate după ce am
primit vindecarea sufletului divin, rezultatele testelor au arătat că boala a dispărut cu desăvârşire.
Mai mult, de atunci nu am mai avut nevoie de tratamentul împotriva cancerului (între timp au
trecut trei ani), spre uimirea şi încântarea doctorului meu! Am continuat să practic cât de mult am
putut incantaţiile şi vindecarea sufletului, Puterea Sufletului şi celelalte tehnici din Medicina
Sufletului, Minţii şi Corpului, iar în urma antrenamentului şi transmisiilor maestrului Sha am

devenit eu însămi o terapeută certificată în acest domeniu. Cu cât avansez mai mult pe această cale,
cu atât mai multe informaţii îmi sunt dezvăluite. Vindecările şi transformările tind să se petreacă
din ce în ce mai rapid, de multe ori spontan. La ora actuală experimentez în mod regulat miracole
vindecătoare ale sufletului, şi am toată încrederea că şi tu poţi face acelaşi lucru!
Pe scurt, învăţăturile, practicile şi binecuvântările oferite de maestrul Sha m-au ajutat să
îmi transform viaţa în toate privinţele. Pentru toate acestea, îi sunt profund recunoscătoare.
Marsha Valutis
Florida
*
Iar acum, îţi voi oferi patru comori esenţiale, ca un dar din partea Cerului. Ele se
numesc:
Transplanturile Sufletului, Minţii şi Corpului: Sfera de Lumină Aurie şi Izvorul
Lichid Auriu ale Iubirii lui Tao
Transplanturile Sufletului, Minţii şi Corpului: Sfera de Lumină Aurie şi Izvorul
Lichid Auriu ale Iertării lui Tao
Transplanturile Sufletului, Minţii şi Corpului: Sfera de Lumină Aurie şi Izvorul
Lichid Auriu ale Compasiunii lui Tao
Transplanturile Sufletului, Minţii şi Corpului: Sfera de Lumină Aurie şi Izvorul
Lichid Auriu ale Luminii lui Tao
Cărţile mele sunt absolut unice. Divinul şi Tao le oferă cititorilor mei nepreţuite
comori permanente ale sufletelor lor. În cele zece cărţi din seria „Puterea sufletului”,
Divinul şi Tao au preprogramat Transplanturi ale Sufletului, Minţii şi Corpului Divin şi al
lui Tao, oferindu-le umanităţi ca pe nişte daruri nepreţuite. Voi continua să ofer acest
serviciu divin în toate cărţile mele viitoare din seria „Miracolele vindecătoare ale
sufletului”.
Aşadar, relaxează-te şi continuă să citeşti această carte. Când vei citi paragrafele în
care sunt descrise Transplanturile, fă o scurtă pauză de un minut, pentru ca aceste daruri
ale lui Tao să fie transmise sufletului tău. Când te voi ruga să întrerupi lectura pentru a
primi aceste comori, ele îţi vor fi transmise. Transmisia se face prin chakra coronară,
localizată în creştetul capului, şi coboară prin Casele Sufletului până în abdomenul
inferior, unde rămâne fixată. Pentru informaţii suplimentare referitoare la primirea
comorilor Divinului şi ale lui Tao, îţi recomand să citeşti secţiunea anterioară: Cum trebuie
primite descărcările Sufletelor Divine şi ale lui Tao oferite în cărţile din seria ‚Miracolele
vindecătoare ale sufletului’”.
După primirea celor patru comori permanente ale lui Tao, le poţi invoca individual
sau în totalitate pentru a oferi vindecare şi o binecuvântare unei părţi corporale. Le poţi
invoca de asemenea pentru a oferi vindecare şi o binecuvântare altor persoane prin
emanarea energiei lor în afara ta. În acest scop, tot ce trebuie să faci este să spui salut
pentru a invoca aceste comori:
Dragi comori divine şi ale lui Tao,

Vă iubesc, vă respect şi vă apreciez.
Vă rog să îi oferiţi o vindecare şi o binecuvântare lui ………… (numele persoanei) pentru
………… (precizează motivul cererii tale).
Vă sunt profund recunoscător.
Vă mulţumesc.
În continuare, repetă timp de câteva minute:
Comorile divine îl vindecă şi îl regenerează pe ………… (numele persoanei). Mulţumesc.
Cu cât vei practica mai mult şi mai des, cu atât mai bune vor fi rezultatele obţinute
de persoana în cauză.
Vindecarea sufletului nu este limitată de timp şi spaţiu. Tu poţi aplica comorile
permanente divine şi ale lui Tao oferind vindecări şi binecuvântări atât în faţa persoanei,
cât şi la distanţă.
*
Iar acum, îţi voi oferi primul set de comori permanente nepreţuite ale lui Tao.
Pregăteşte-te! Stai cu coloana vertebrală dreaptă. Închide ochii. Relaxează-te în
totalitate. Pune-ţi ambele palme pe abdomenul inferior.
Transmisia Transplanturilor Sufletului, Minţii şi Corpului Sferei de Lumină
Aurie şi Izvorului Lichid Auriu ale Iubirii lui Tao
Felicitări! Eşti extrem de binecuvântat.
Transplantul Sufletului Iubirii lui Tao este sufletul iubirii lui Tao.
Transplantul Minţii Iubirii lui Tao este conştiinţa iubirii lui Tao.
Transplantul Corpului Iubirii lui Tao este energia şi materia subtilă a iubirii lui Tao.
Nu pot sublinia îndeajuns faptul că iubirea dizolvă toate blocajele şi transforme toate
formele de viaţă. Haide aşadar să aplicăm chiar acum Transplanturile Sufletului, Minţii şi
Corpului pentru vindecarea corpului spiritual.
Vindecarea corpului spiritual
Aplicarea celor Patru Tehnici ale Puterii
Puterea Corpului: stai cu coloana vertebrală dreaptă. Plasează-ţi limba pe cerul
gurii. Plasează-ţi o palmă sub ombilic, pe abdomenul inferior, şi cealaltă deasupra inimii.
Puterea Sufletului: Salută sufletele interioare:
Dragă suflet, minte şi corp al corpului meu spiritual,
Te iubesc, te respect şi te apreciez.
Tu ai puterea de a te vindeca.
Te rog să faci acest lucru!

Îţi mulţumesc.
Dragi Transplanturi ale Sufletului, Minţii şi Corpului Sferei de Lumină Aurie şi Izvorului
Lichid Auriu ale Iubirii lui Tao,
Vă iubesc, vă respect şi vă apreciez,
Vă rog să îmi vindecaţi corpul spiritual.
Vă mulţumesc.
În continuare, salută sufletele exterioare:
Dragă Divinule,
Dragă Tao, dragă Sursă,
Dragi planete, stele, galaxii şi universuri,
Dragi îngeri ai vindecării, arhangheli, maeştri înălţaţi la cer, guru, lama, kahuna, sfinţi
creştini, sfinţi taoişti, alţi sfinţi, buddha-şi, bodhisattva şi toate tipurile de părinţi spirituali,
Vă iubesc, vă respect şi vă apreciez.
Vă rog să îi iertaţi pe strămoşii mei şi să mă iertaţi pe mine pentru toate greşelile pe care leam comis vreodată, de-a lungul tuturor vieţilor noastre.
Vă rog să eliminaţi blocajele sufletului, minţii şi corpului de la nivelul corpului meu
spiritual. Pentru a fi iertat, sunt dornic să slujesc necondiţionat. Incantaţiile şi meditaţiile sunt o
formă de serviciu ce poate fi oferit umanităţii, la fel ca şi diferitele acte de bunătate, iertare,
compasiune, lumină, generozitate, sinceritate, onestitate, etc.
Prin urmare, doresc să ofer cât mai multe astfel de servicii necondiţionate. Mă simt profund
recunoscător.
Mulţumesc. Mulţumesc. Mulţumesc.
Puterea Minţii: în timp ce repeţi incantaţiile, vizualizează o lumină aurie care
emană din zona inimii tale.
Puterea Sunetului: repetă cu voce tare sau în sinea ta:
Transplanturile Sufletului, Minţii şi Corpului Iubirii lui Tao îmi vindecă şi îmi
binecuvântează corpul spiritual. Mulţumesc.
Transplanturile Sufletului, Minţii şi Corpului Iubirii lui Tao îmi vindecă şi îmi
binecuvântează corpul spiritual. Mulţumesc.
Transplanturile Sufletului, Minţii şi Corpului Iubirii lui Tao îmi vindecă şi îmi
binecuvântează corpul spiritual. Mulţumesc.
Transplanturile Sufletului, Minţii şi Corpului Iubirii lui Tao îmi vindecă şi îmi
binecuvântează corpul spiritual. Mulţumesc…
Acum întrerupe lectura şi practică această tehnică timp de zece minute. Dacă suferi
de boli cronice sau care pun în pericol viaţa, practică zilnic timp de două ore sau mai mult,
într-una sau mai multe reprize. De fapt, nu există nicio limită de timp pentru această
practică. Poţi repeta această incantaţie oricând şi oriunde doreşti. Cu cât o vei repeta mai

mult şi mai des, cu atât mai bune vor fi rezultatele pe care le vei obţine.
Poţi aplica Transplanturile Sufletului, Minţii şi Corpului: Sfera de Lumină Aurie şi
Izvorul Lichid Auriu ale Iubirii lui Tao inclusiv pentru a oferi o vindecare corpului tău
mental, celui emoţional şi celui fizic. Aplică Tehnicile celor Patru Puteri într-o manieră
similară pentru vindecarea sufletului.
*
Există un motiv spiritual pentru orice blocaj semnificativ din viaţa noastră, nu doar
pentru cele din domeniul sănătăţii, ci şi pentru cele din domeniul emoţiilor, relaţiilor,
situaţiei financiare, afacerilor, etc. Vindecarea sufletului poate fi aplicată pentru toate
aspectele vieţii, căci tot ceea ce există are un suflet. Iată câteva poveşti reale despre
aplicarea binecuvântărilor, învăţăturilor şi practicilor de vindecare a sufletului pentru
transformarea blocajelor financiare.
Şi tu te poţi bucura de o binecuvântare financiară!
De îndată ce a apărut posibilitatea vizionării filmului video „Vindecarea sufletului la cerere”
pentru o binecuvântare financiară, m-am înscris imediat. De regulă, situaţia mea financiară nu este
foarte roză, iar dorinţa mea cea mai arzătoare este de a primi o Purificare a Karma-ei de către Divin
şi alte servicii divine anul acesta.
La început nu am putut vedea decât de câteva ori acest film, datorită unei conexiuni lente la
Internet, din cauza căreia filmul se încărca foarte greu pe calculatorul meu.
La un moment dat, mătuşa mea m-a contactat şi mi-a spus că avea câţiva datornici cărora
le-a spus să îşi plătească datoriile în contul meu! În trei luni soldul acestuia a ajuns la 950 de euro.
Aceasta este o sumă mare de bani pentru mine şi mi-a permis să mă înscriu la alte servicii divine şi
ale lui Tao.
Mi-am schimbat de asemenea conexiunea la Internet şi am putut vedea mult mai des filmul.
Chiar astăzi (la exact o lună după ultima plată primită de la mătuşa mea), m-am întors la lucru
după sărbători. Mi-am primit cecul cu salariul, iar acesta a fost aproape dublu faţă de obicei!
Datorită unei schimbări în sistemul de contabilitate, toţi salariaţii au primit mai mulţi bani, lucru
care va continua inclusiv în lunile următoare. Această schimbare a început să genereze efecte
începând din luna ianuarie, aşa că am mai primit alţi 900 de euro.
Mă simt extrem de recunoscătoare şi nu pot decât să încurajez pe oricine să se înscrie la
acest serviciu pentru a putea privi zilnic filmul video, practicând cât mai des. Chiar dă rezultate! Şi
tu te poţi bucura de o binecuvântare financiară!
Nina K.
Germania
Tehnicile „Puterea Sufletului” accelerează vânzarea proprietăţilor
Sunt agent imobiliar în Hawaii, iar la începutul lunii ianuarie 2013 am primit dreptul de a
vinde un apartament. Diferiţi cumpărători potenţiali s-au interesat de acesta, vizitându-l, dar

niciunul nu mi-a făcut vreo ofertă. După patru luni de la scoaterea la vânzare a apartamentului
încă nu aveam nicio ofertă, lucru care nu mă avantaja deloc. De aceea, m-am dus la apartament şi
mi-am luat cu mine CD playerul. Am ascultat acolo cântecul Iubire, Pace, Armonie şi am plasat
cartea Vindecarea divină cu mâinile în holul de la intrare. Am făcut o invocaţie şi am practicat
Limbajul Sufletului, cerând activarea comorilor Vindecării Divine cu Mâinile până la găsirea unui
cumpărător.
Mai târziu în acea zi am primit prima mea ofertă directă! Am primit apoi o a doua ofertă,
iar apoi încă una, totul în decurs de numai câteva zile. Au urmat apoi şi alte oferte serioase.
Primele două oferte erau foarte bune, permiţând derularea unui proces de negociere. În final, cel
mai bun ofertant a oferit preţul cerut de cumpărător plus încă 45.000 de dolari. Tranzacţia s-a
derulat fără probleme şi am încheiat contractul în trei săptămâni!
Îi mulţumesc foarte mult maestrului Sha pentru că ne-a oferit aceste practici. Învăţăturile şi
înţelepciunea sa mi-au transformat complet viaţa, mie şi celor dragi, care se bucură la rândul lor de
binecuvântările vindecătoare şi de beneficiile oferite de maestrul Sha. Îţi mulţumesc, preaiubite
maestre. Te iubesc şi te preţuiesc din toată inima, pentru totdeauna. Mă simt copleşită de bucurie şi
de recunoştinţă pentru că te-am cunoscut şi pentru că mi-ai permis să slujesc inclusiv în actuala
viaţă.
Orlena
Honolulu, Hawaii, Statele Unite
Vindecarea corpului mental
Iar acum, îţi voi oferi al doilea set de comori permanente nepreţuite ale lui Tao.
Pregăteşte-te! Stai cu coloana vertebrală dreaptă. Închide ochii. Relaxează-te în
totalitate. Pune-ţi ambele palme pe abdomenul inferior.
Transmisia Transplanturilor Sufletului, Minţii şi Corpului Sferei de Lumină
Aurie şi Izvorului Lichid Auriu ale Iertării lui Tao
Felicitări! Eşti extrem de binecuvântat.
Transplantul Sufletului Iertării lui Tao este sufletul iertării lui Tao.
Transplantul Minţii Iertării lui Tao este conştiinţa iertării lui Tao.
Transplantul Corpului Iertării lui Tao este energia şi materia subtilă a iertării lui
Tao.
Iertarea este cheia arderii karma-ei negative. Karma negativă stă la baza blocajelor
din toate domeniile vieţii, inclusiv din cel al sănătăţii, emoţiilor, relaţiilor, situaţiei
financiare, afacerilor, etc.
Aceste comori ale Iertării lui Tao sunt nepreţuite. Ele pot crea miracole vindecătoare
ale sufletului dincolo de orice închipuire şi nu îţi vor mai părăsi niciodată sufletul. De
aceea, onorează aceste comori din toată inima.

Te voi învăţa acum cum să aplici cele Patru Tehnici ale Puterii şi Transmisia
Transplanturilor Sufletului, Minţii şi Corpului Sferei de Lumină Aurie şi Izvorului Lichid
Auriu ale Iertării lui Tao pentru a-ţi vindeca corpul mental. Iertarea conferă o mare
bucurie interioară şi conduce la pace. Doresc să subliniez din nou că iubirea şi iertarea
sunt cheile de aur ale transformării complete a vieţii.
Aplicarea celor Patru Tehnici ale Puterii
Puterea Corpului: stai cu coloana vertebrală dreaptă. Plasează-ţi limba pe cerul
gurii. Plasează-ţi o palmă sub ombilic, pe abdomenul inferior, şi cealaltă pe chakra coronară
din creştetul capului.
Puterea Sufletului: Salută sufletele interioare:
Dragă suflet, minte şi corp al corpului meu mental,
Te iubesc, te respect şi te apreciez.
Tu ai puterea de a te vindeca.
Te rog să faci acest lucru!
Îţi mulţumesc.
Dragi Transplanturi ale Sufletului, Minţii şi Corpului Sferei de Lumină Aurie şi Izvorului
Lichid Auriu ale Iertării lui Tao,
Vă iubesc, vă respect şi vă apreciez,
Vă rog să îmi vindecaţi corpul mental.
Vă mulţumesc.
În continuare, salută sufletele exterioare:
Dragă Divinule,
Dragă Tao, dragă Sursă,
Dragi planete, stele, galaxii şi universuri,
Dragi îngeri ai vindecării, arhangheli, maeştri înălţaţi la cer, guru, lama, kahuna, sfinţi
creştini, sfinţi taoişti, alţi sfinţi, buddha-şi, bodhisattva şi toate tipurile de părinţi spirituali,
Vă iubesc, vă respect şi vă apreciez.
Vă rog să îi iertaţi pe strămoşii mei şi să mă iertaţi pe mine pentru toate greşelile pe care leam comis vreodată, de-a lungul tuturor vieţilor noastre.
Vă rog să eliminaţi blocajele sufletului, minţii şi corpului de la nivelul corpului meu
mental. Pentru a fi iertat, sunt dornic să slujesc necondiţionat. Incantaţiile şi meditaţiile sunt o
formă de serviciu ce poate fi oferit umanităţii, la fel ca şi diferitele acte de bunătate, iertare,
compasiune, lumină, generozitate, sinceritate, onestitate, etc.
Prin urmare, doresc să ofer cât mai multe astfel de servicii necondiţionate. Mă simt profund
recunoscător.

Mulţumesc. Mulţumesc. Mulţumesc.
Puterea Minţii: în timp ce repeţi incantaţiile, vizualizează o lumină aurie care
emană din zona capului tău.
Puterea Sunetului: repetă cu voce tare sau în sinea ta:
Transplanturile Sufletului, Minţii şi Corpului Iertării lui Tao îmi vindecă şi îmi
binecuvântează corpul mental. Mulţumesc.
Transplanturile Sufletului, Minţii şi Corpului Iertării lui Tao îmi vindecă şi îmi
binecuvântează corpul mental. Mulţumesc.
Transplanturile Sufletului, Minţii şi Corpului Iertării lui Tao îmi vindecă şi îmi
binecuvântează corpul mental. Mulţumesc.
Transplanturile Sufletului, Minţii şi Corpului Iertării lui Tao îmi vindecă şi îmi
binecuvântează corpul mental. Mulţumesc.
Acum întrerupe lectura şi practică această tehnică timp de zece minute. Dacă suferi
de boli cronice sau care pun în pericol viaţa, practică zilnic timp de două ore sau mai mult,
într-una sau mai multe reprize. De fapt, nu există nicio limită de timp pentru această
practică. Poţi repeta această incantaţie oricând şi oriunde doreşti. Cu cât o vei repeta mai
mult şi mai des, cu atât mai bune vor fi rezultatele pe care le vei obţine.
Poţi aplica Transplanturile Sufletului, Minţii şi Corpului: Sfera de Lumină Aurie şi
Izvorul Lichid Auriu ale Iertării lui Tao inclusiv pentru a oferi o vindecare corpului tău
spiritual, celui emoţional şi celui fizic. Aplică Tehnicile celor Patru Puteri într-o manieră
similară pentru vindecarea sufletului.
*
Un miracol vindecător al sufletului pentru o tulburare obsesiv-compulsivă
În data de 8 iunie 2004 l-am cunoscut pe maestrul dr. Sha. De atunci, viaţa mea s-a
transformat pentru totdeauna, căci începând din acea zi a început procesul de vindecare a
tulburării mele obsesiv-compulsive (OCD). În acea zi am ştiut că voi fi vindecat.
Înainte de acea zi am suferit foarte mult timp de mai bine de jumătate din viaţă, atât din
cauza problemelor de sănătate cât şi în plan financiar, al afacerilor, al călătoriei mele spirituale, şi
nu numai. La vârsta de zece ani mi-au apărut gânduri negative, obsesive, temeri, griji şi o stare
constantă de anxietate care m-au determinat să număr şi să ating toate lucrurile de patru ori sau în
multipli de patru. După ce am fost diagnosticat cu OCD, am început să iau medicamente. M-am
forţat să îmi schimb comportamentul astfel încât să nu mai număr tot timpul şi să nu mă mai
gândesc la obsesiile mele, folosindu-mă în acest scop de puterea voinţei şi de auto-terapie, căci nu
auzisem până atunci de terapia comportamentului cognitiv. Am continuat să am totuşi alte obsesii,
cum ar fi incapacitatea de a mă detaşa sau dorinţa obsesivă de a mă confrunta cu temerile, egoul,
orgoliul şi mintea mea rigidă, care mi-au produs foarte multă suferinţă în toate domeniile vieţii.
Am suferit inclusiv din cauza efectelor secundare ale medicamentelor pe care le-am luat, simţindumă tot timpul obosit şi având gura uscată. Mă deranja şi ideea că trebuia să iau aceste medicamente
toată viaţa mea, căci medicina convenţională nu cunoaşte alt remediu pentru OCD. În sfârşit,
sufeream pentru că nu îmi puteam trăi viaţa visată şi pentru că nu îmi puteam realiza aspiraţiile.

Când am participat la Tabăra Vindecării Sufletului din iunie 2004, am primit o Curăţare
Divină a Karma-ei Personale, multe Descărcări ale Sufletelor Divine şi un Ordin Divin pentru
Iluminarea Sufletului. Am învăţat numeroase secrete, învăţături şi tehnici de autovindecare a
sufletului sau referitoare la călătoria sufletului. Am învăţat că aveam puterea de a mă vindeca
singur, şi ceea ce este mai important, am primit instrumentele divine pentru a face acest lucru. Am
plecat din acea tabără simţindu-mă ca şi cum aş fi ieşit dintr-o spălătorie auto divină, adică mai
curat şi mai pur ca oricând.
După ce am practicat foarte mult Sistemul de Vindecare al Sufletului Divin al maestrului
Sha, m-am înscris la tele-cursul său gratuit şi la un curs cu taxă. Am participat astfel la mai multe
evenimente. Cu această ocazie, am primit mai multe binecuvântări divine. Când maestrul Sha a
primit autorizarea de a oferi Operaţii ale Sufletului Divin în ianuarie 2005, am ştiut că voi fi
vindecat. Am colaborat cu medicul meu convenţional pentru a renunţa la medicamente în lunile
următoare. În data de 8 iunie 2005 am renunţat complet la medicamentele pentru OCD!
În februarie 2009 mi s-a aprobat o poliţă de asigurări de sănătate normală, similară celei
oferite unui om sănătos. Datorită istoricului meu medical, până atunci am plătit 6000 de dolari pe
an pentru poliţa de asigurări de sănătate. Aşadar, acest moment din viaţa mea a fost foarte special,
nu doar pentru starea mea de sănătate, ci şi din punct de vedere financiar.
De-a lungul acestei călătorii alături de maestrul Sha, am trăit o bucurie incredibilă, o mare
iubire, iertare, compasiune, lumină, recunoştinţă şi o stare de libertate interioară. I-am redescoperit
pe Dumnezeu (Divinul), pe Tao şi Sura, în moduri care depăşesc orice imaginaţie. Dar ceea ce este
mai important, mi s-a acordat onoarea, privilegiul şi autoritatea de a deveni eu însumi un discipol
şi un reprezentant la nivel mondial al maestrului Sha, pe care o consider literalmente o onoare
supremă.
Nu există cuvinte pentru a exprima ceea ce simt în inima mea. Mi-aş dori ca toţi oamenii să
primească ce am primit eu. Le doresc tuturor să îşi împlinească visele şi să aibă parte de miracole
vindecătoare ale sufletului, astfel încât să devină cei mai buni slujitori universali care pot fi.
Cu iubire şi binecuvântări,
Maestru David Lusch
Germania
Nu renunţa niciodată!
Am suferit de o serie de boli mintale grave şi cronice. Nu mi-a fost deloc uşor, căci nu ştiam
niciodată când voi avea parte de un nou episod. Am fost internată de mai multe ori în spitale
psihiatrice, cu uşile încuiate şi sedată la maxim.
După câteva săptămâni eram externată şi încercam să îmi continui viaţa, până la următorul
episod.
În anul 2012, maestrul Sha a vizitat un oraş din regiunea în care trăiesc. A fost fantastic.
Am făcut cerere să devin o Vindecătoare Certificată cu Mâinile a Sufletului Divin şi am urmat
cursul pregătitor. În anul 2013 m-am înscris la un seminar de Ştiinţa Vindecării Sufletului, Minţii
şi corpului cu ajutorul Sursei şi Sistemul de Transmisie a Sufletelor Divine, şi am primit o

Curăţare Karma-ică pentru condiţia mea.
De atunci mă simt liberă şi plină de recunoştinţă. Mesajul meu pentru tine este: nu renunţa
niciodată!
Doamna B.
Germania
Vindecarea corpului emoţional
Iar acum, îţi voi oferi al treilea set de comori permanente nepreţuite ale lui Tao.
Compasiunea dinamizează energia, vitalitatea, şi imunitatea. Ea are puterea
incredibilă de a transforma întreaga viaţă.
Pregăteşte-te! Stai cu coloana vertebrală dreaptă. Închide ochii. Relaxează-te în
totalitate. Pune-ţi ambele palme pe abdomenul inferior.
Transmisia Transplanturilor Sufletului, Minţii şi Corpului Sferei de Lumină
Aurie şi Izvorului Lichid Auriu ale Compasiunii lui Tao
Felicitări! Eşti extrem de binecuvântat.
Transplantul Sufletului Compasiunii lui Tao este sufletul compasiunii lui Tao.
Transplantul Minţii Compasiunii lui Tao este conştiinţa compasiunii lui Tao.
Transplantul Corpului Compasiunii lui Tao este energia şi materia subtilă a
compasiunii lui Tao.
Iar acum, te voi învăţa acum cum să aplici cele Patru Tehnici ale Puterii şi
Transmisia Transplanturilor Sufletului, Minţii şi Corpului Sferei de Lumină Aurie şi
Izvorului Lichid Auriu ale Compasiunii lui Tao pentru a-ţi vindeca corpul emoţional.
Dezechilibrele la nivelul corpului emoţional includ mânia, depresia, anxietatea, grijile
durerea sufletească, tristeţea, teama, ruşinea, vinovăţia, convingerea că „nu meriţi”, lipsa
iubirii de sine şi altele.
Aplicarea celor Patru Tehnici ale Puterii
Puterea Corpului: stai cu coloana vertebrală dreaptă. Plasează-ţi limba pe cerul
gurii. Plasează-ţi o palmă sub ombilic, pe abdomenul inferior, şi cealaltă pe Centrul
Mesajelor[1] din mijlocul pieptului.
Puterea Sufletului: Salută sufletele interioare:
Dragă suflet, minte şi corp al corpului meu emoţional,
Te iubesc, te respect şi te apreciez.
Tu ai puterea de a te vindeca.
Te rog să faci acest lucru!

Îţi mulţumesc.
Dragi Transplanturi ale Sufletului, Minţii şi Corpului Sferei de Lumină Aurie şi Izvorului
Lichid Auriu ale Compasiunii lui Tao,
Vă iubesc, vă respect şi vă apreciez,
Vă rog să îmi vindecaţi corpul emoţional.
Vă mulţumesc.
În continuare, salută sufletele exterioare:
Dragă Divinule,
Dragă Tao, dragă Sursă,
Dragi planete, stele, galaxii şi universuri,
Dragi îngeri ai vindecării, arhangheli, maeştri înălţaţi la cer, guru, lama, kahuna, sfinţi
creştini, sfinţi taoişti, alţi sfinţi, buddha-şi, bodhisattva şi toate tipurile de părinţi spirituali,
Vă iubesc, vă respect şi vă apreciez.
Vă rog să îi iertaţi pe strămoşii mei şi să mă iertaţi pe mine pentru toate greşelile pe care leam comis vreodată, de-a lungul tuturor vieţilor noastre.
Vă rog să eliminaţi blocajele sufletului, minţii şi corpului de la nivelul corpului meu
emoţional. Pentru a fi iertat, sunt dornic să slujesc necondiţionat. Incantaţiile şi meditaţiile sunt o
formă de serviciu ce poate fi oferit umanităţii, la fel ca şi diferitele acte de bunătate, iertare,
compasiune, lumină, generozitate, sinceritate, onestitate, etc.
Prin urmare, doresc să ofer cât mai multe astfel de servicii necondiţionate. Mă simt profund
recunoscător.
Mulţumesc. Mulţumesc. Mulţumesc.
Puterea Minţii: în timp ce repeţi incantaţiile, vizualizează o lumină aurie care
emană din zona Centrului Mesajelor.
Puterea Sunetului: repetă cu voce tare sau în sinea ta:
Transplanturile Sufletului, Minţii şi Corpului Compasiunii lui Tao îmi vindecă şi îmi
binecuvântează corpul emoţional. Mulţumesc.
Transplanturile Sufletului, Minţii şi Corpului Compasiunii lui Tao îmi vindecă şi îmi
binecuvântează corpul emoţional. Mulţumesc.
Transplanturile Sufletului, Minţii şi Corpului Compasiunii lui Tao îmi vindecă şi îmi
binecuvântează corpul emoţional. Mulţumesc.
Transplanturile Sufletului, Minţii şi Corpului Compasiunii lui Tao îmi vindecă şi îmi
binecuvântează corpul emoţional. Mulţumesc.
Acum întrerupe lectura şi practică această tehnică timp de zece minute. Nu sări
peste tehnicile practice, căci acestea te pot vindeca, regenera şi îţi pot transforma viaţa.
Practica este cheia creării de miracole vindecătoare ale sufletului.

Dacă suferi de boli cronice sau care pun în pericol viaţa, practică zilnic timp de
două ore sau mai mult, într-una sau mai multe reprize. De fapt, nu există nicio limită de
timp pentru această practică. Poţi repeta această incantaţie oricând şi oriunde doreşti. Cu
cât o vei repeta mai mult şi mai des, cu atât mai bune vor fi rezultatele pe care le vei
obţine.
Poţi aplica Transplanturile Sufletului, Minţii şi Corpului: Sfera de Lumină Aurie şi
Izvorul Lichid Auriu ale Compasiunii lui Tao inclusiv pentru a oferi o vindecare corpului
tău spiritual, celui mental şi celui fizic. Aplică Tehnicile celor Patru Puteri într-o manieră
similară pentru vindecarea sufletului.
Mii de oameni din întreaga lume au obţinut rezultate incredibile prin aplicarea
binecuvântărilor vindecătoare ale sufletului şi a tehnicilor de autovindecare. Sunt încântat
să îţi pot prezenta noi poveşti autentice ale celor care au trăit miracole vindecătoare ale
sufletului.
Transformarea dependenţelor prin puterea vindecătoare a sufletului
Dragă maestre Sha,
Au trecut patru luni de când mi-ai oferit o binecuvântare vindecătoare pentru dependenţele
mele vechi de şapte ani. Nu există cuvinte pentru a-ţi descrie toate transformările uluitoare care sau petrecut în viaţa mea!
După vindecarea mea şi după ce am primit darul uimitor al pregătirii la cursul de Canal
Divin, am schimbat foarte multe lucruri din viaţa mea. Dorinţa de a consuma alcool, tutun şi
marijuana a mai apărut când şi când în săptămânile din urmă, dar foarte diferită faţă de înainte.
Au trecut mai multe luni până să am o „poftă” adevărată, iar atunci când s-a întâmplat acest
lucru, am făcut aşa cum m-ai învăţat: mi-am activat comorile şi am repetat incantaţiile. În doar
câteva secunde, poftele mele au dispărut!
Procesul de purificare nu este foarte uşor, dar este o cale pe care sunt fericit să merg înainte.
De-abia aştept să trec prin el, căci am convingerea că voi deveni un om mai bun, de care să fiu
mândru.
Mă simt profund recunoscător. Îţi mulţumesc, maestre Sha.
Steve P.
Fort Collins, Colorado, Statele Unite
Depresia mea a dispărut
În octombrie 2008 l-am cunoscut pe maestrul Shala o Tabără de Iluminare a Sufletului. Am
suferit de depresie întreaga mea viaţă, aşa că nu prea aveam satisfacţii în niciun domeniu. La tabăra
spirituală am primit o Curăţare Divină a Karma-ei de la maestrul Sha, iar în doar trei zile viaţa
mea s-a schimbat pentru totdeauna.
Depresia mea a dispărut, iar relaţiile mele cu părinţii s-au transformat complet. Prietenii au
observat ceva diferit la mine, şi ceea ce este mai important, am observat eu însămi o astfel de

schimbare pozitivă. Am perceput de asemenea Ordinul Iluminării Sufletului pe care ni l-a oferit
maestrul Sha. A fost o experienţă cutremurătoare. Mi-am simţit efectiv sufletul trezindu-se în
interiorul corpului!
Am fost cu adevărat binecuvântată de Divin şi de maestrul Sha, motiv pentru care mă simt
extrem de recunoscătoare. Mulţumesc!
Andrea
Colorado, Statele Unite
Atacuri de panică vindecate prin binecuvântările Vindecării Divine cu Mâinile
În luna octombrie a anului trecut am fost foarte ocupaţi la serviciu. Un flux constant de
pacienţi veneau pentru consultaţii medicale şi pentru a se vaccina împotriva gripei. Medicii erau
ocupaţi până peste cap, iar infirmierii trebuiau să aibă grijă de nevoile pacienţilor lor.
Într-o zi, David, unul din infirmieri, a plecat de la serviciu în mijlocul zilei, incapabil să
mai facă faţă stresului. Cuprins de un atac de panică, el a izbucnit în lacrimi şi a început să
tremure. Când am auzit de incidentul petrecut cu câteva zile în urmă, am simţit nevoia să îl ajut.
M-am apropiat de David şi l-am întrebat dacă este de acord să îi ofer o binecuvântare cu Mâinile
Vindecătoare ale Divinului pentru condiţia sa. S-a uitat la mine cu o urmă de speranţă în priviri şi
mi-a zâmbit. „Chiar te rog”, mi-a spus. În acea noapte, după slujbă, i-am oferit o binecuvântare
vindecătoare pentru a se descurca mai bine cu sarcinile de serviciu.
În joia care a urmat, înainte să plec la un seminar de Vindecare cu Mâinile în perioada
weekendului, i-am oferit o nouă binecuvântare lui David şi un CD cu Cântecul Sufletului Divin
Iubire, Pace, Armonie. I-am recomandat să asculte nonstop cântecul pentru a se recupera mai
rapid.
În ziua de luni, David mi-a spus că se simţea mult mai bine. Ascultarea CD-ului l-a ajutat
să doarmă noaptea şi i-a luat grijile cu mâna. După acea conversaţie, am fost de acord să îi acord o a
treia binecuvântare. David mi-a mărturisit că s-a gândit să renunţe la această meserie, căci nu
putea face faţă stresului şi îi era teamă să nu facă noi atacuri de panică.
Câteva săptămâni mai târziu, un alt coleg care auzise că David se simţea mult mai bine l-a
întrebat pe acesta dacă medicul său i-a prescris vreun medicament pentru a face faţă simptomelor
sale. David i-a zâmbit şi i-a răspuns: „Nu, dar acum mă simt bine”.
La ora actuală, aproape zece luni mai târziu, David se simte bine. Nu a mai avut niciodată
un alt atac de panică. Sunt fericită că am putut să îmi ajut un coleg.
Mulţumesc, Divinule. Mulţumesc, maestre Sa! Suntem atât de binecuvântaţi.
Elise
Vindecarea corpului fizic
Iar acum, îţi voi oferi al patrulea set de comori permanente nepreţuite ale lui Tao:
Transmisia Transplanturilor Sufletului, Minţii şi Corpului Sferei de Lumină

Aurie şi Izvorului Lichid Auriu ale Luminii lui Tao.
Lumina vindecă, previne orice boală, purifică şi regenerează sufletul, inima, mintea
şi corpul, purifică şi regenerează corpul spiritual, cel mental, cel emoţional şi cel fizic,
transformă relaţiile şi situaţia financiară, amplifică inteligenţa, deschide canalele spirituale,
prelungeşte viaţa şi conferă succes în toate domeniile vieţii.
Pregăteşte-te! Stai cu coloana vertebrală dreaptă. Închide ochii. Relaxează-te în
totalitate. Pune-ţi ambele palme pe abdomenul inferior.
Transmisia Transplanturilor Sufletului, Minţii şi Corpului Sferei de Lumină
Aurie şi Izvorului Lichid Auriu ale Luminii lui Tao
Felicitări! Eşti extrem de binecuvântat.
Transplantul Sufletului Luminii lui Tao este sufletul luminii lui Tao.
Transplantul Minţii Luminii lui Tao este conştiinţa luminii lui Tao.
Transplantul Corpului Luminii lui Tao este energia şi materia subtilă a luminii lui
Tao.
Iar acum, te voi învăţa acum cum să aplici cele Patru Tehnici ale Puterii şi
Transmisia Transplanturilor Sufletului, Minţii şi Corpului Sferei de Lumină Aurie şi
Izvorului Lichid Auriu ale Luminii lui Tao pentru a-ţi vindeca corpul fizic. corpul fizic
include toate sistemele fiziologice, organele, celulele şi unităţile celulare, ADN-ul, ARN-ul,
materia infimă din interiorul celulelor şi din toate părţile corpului.
Aplicarea celor Patru Tehnici ale Puterii
Puterea Corpului: stai cu coloana vertebrală dreaptă. Plasează-ţi limba pe cerul
gurii. Plasează-ţi o palmă sub ombilic, pe abdomenul inferior, şi cealaltă pe punctul de
acupunctură Ming Men din zona spatelui, chiar în dreptul ombilicului.
Puterea Sufletului: Salută sufletele interioare:
Dragă suflet, minte şi corp al corpului meu fizic,
Te iubesc, te respect şi te apreciez.
Tu ai puterea de a te vindeca.
Te rog să faci acest lucru!
Îţi mulţumesc.
Dragi Transplanturi ale Sufletului, Minţii şi Corpului Sferei de Lumină Aurie şi Izvorului
Lichid Auriu ale Luminii lui Tao,
Vă iubesc, vă respect şi vă apreciez,
Vă rog să îmi vindecaţi corpul fizic.
Vă mulţumesc.

Poţi adăuga de asemenea cereri specifice de vindecare:
Vă rog să îmi vindecaţi …………… [precizează ce anume doreşti să vindeci].
În continuare, salută sufletele exterioare:
Dragă Divinule,
Dragă Tao, dragă Sursă,
Dragi planete, stele, galaxii şi universuri,
Dragi îngeri ai vindecării, arhangheli, maeştri înălţaţi la cer, guru, lama, kahuna, sfinţi
creştini, sfinţi taoişti, alţi sfinţi, buddha-şi, bodhisattva şi toate tipurile de părinţi spirituali,
Vă iubesc, vă respect şi vă apreciez.
Vă rog să îi iertaţi pe strămoşii mei şi să mă iertaţi pe mine pentru toate greşelile pe care leam comis vreodată, de-a lungul tuturor vieţilor noastre.
Vă rog să eliminaţi blocajele sufletului, minţii şi corpului de la nivelul corpului meu fizic.
Pentru a fi iertat, sunt dornic să slujesc necondiţionat. Incantaţiile şi meditaţiile sunt o formă de
serviciu ce poate fi oferit umanităţii, la fel ca şi diferitele acte de bunătate, iertare, compasiune,
lumină, generozitate, sinceritate, onestitate, etc.
Prin urmare, doresc să ofer cât mai multe astfel de servicii necondiţionate. Mă simt profund
recunoscător.
Mulţumesc. Mulţumesc. Mulţumesc.
Puterea Minţii: în timp ce repeţi incantaţiile, vizualizează o lumină aurie care
emană din zona punctului de acupunctură Ming Men.
Puterea Sunetului: repetă cu voce tare sau în sinea ta:
Comorile nepreţuite ale Luminii lui Tao îmi vindecă şi îmi binecuvântează corpul fizic.
Mulţumesc.
Comorile nepreţuite ale Luminii lui Tao îmi vindecă şi îmi binecuvântează corpul fizic.
Mulţumesc.
Comorile nepreţuite ale Luminii lui Tao îmi vindecă şi îmi binecuvântează corpul fizic.
Mulţumesc.
Comorile nepreţuite ale Luminii lui Tao îmi vindecă şi îmi binecuvântează corpul fizic.
Mulţumesc…
Acum întrerupe lectura şi practică această tehnică timp de zece minute. Dacă suferi
de boli cronice sau care pun în pericol viaţa, practică zilnic timp de două ore sau mai mult,
într-una sau mai multe reprize. De fapt, nu există nicio limită de timp pentru această
practică. Poţi repeta această incantaţie oricând şi oriunde doreşti. Cu cât o vei repeta mai
mult şi mai des, cu atât mai bune vor fi rezultatele pe care le vei obţine.
Poţi aplica Transplanturile Sufletului, Minţii şi Corpului: Sfera de Lumină Aurie şi
Izvorul Lichid Auriu ale Luminii lui Tao inclusiv pentru a oferi o vindecare corpului tău
spiritual, celui mental şi celui emoţional. Aplică Tehnicile celor Patru Puteri într-o manieră

similară pentru vindecarea sufletului.
Transplanturile Sufletului, Minţii şi Corpului Iubirii, Iertării, Compasiunii şi
Luminii lui Tao reprezintă patru comori ale Sursei uluitor de puternice, ieşite din comun şi
profund emoţionante care pot crea miracole vindecătoare ale sufletului, vindecând astfel
corpul spiritual, cel mental, cel emoţional sau cel fizic. Ele trebuie însă practicate suficient
de mult timp. Dacă suferi de boli cronice sau care pun în pericol viaţa, practică cu atât mai
mult, căci transformarea blocajelor poate lua uneori destul timp. Primirea comorilor
sufletului reprezintă o binecuvântare fantastică, dar pentru a obţine beneficii maxime în
urma ei trebuie să practici.
Sunt recunoscătoare că am scăpat de cancer!
În mai 2010 mi-a fost diagnosticat un cancer la sân de gradul trei. Tumoarea de 10 cm s-a
spart în timpul biopsiei. O săptămână mai târziu mi-a fost făcută o operaţie chirurgicală, dar
chirurgul nu a reuşit să extirpe complet tumoarea. Oncologul radiolog mi-a dat o şansă de 5-15%
să scap de cancer dacă voi face chimioterapie şi şase săptămâni de tratament cu radiaţii, dar a
menţionat că boala va recidiva cel mai probabil în maxim cinci ani. De aceea, am luat decizia să
merg la o clinică de tratament alternativ al cancerului din Mexic, pe care mi-au recomandat-o cu
căldură nişte prieteni.
Timp de un an mi-a mers foarte bine, dar apoi am început să mă simt din nou extrem de
obosită. În ultimii ani am trăit în condiţii de stres financiar foarte mare. Marcatorul pentru tumori
din cadrul testului de sânge CA 15-3, care în mod normal trebuie să aibă valoarea 35, a urcat la
122! O tumoare de 5 cm a început să crească din nou în pieptul meu, iar o scanare a oaselor
efectuată în august 2012 a indicat apariţia cancerului osos în patru părţi.
După alte teste, medicul oncolog mi-a spus că trebuie să fac chimioterapie, o mastectomie
completă, o extirpare parţială a peretelui pieptului şi apoi un tratament cu radiaţii, dar că în
principiu nu se mai putea face nimic pentru cancerul meu decât să îmi fie tratate durerile cu
medicamente. Am refuzat chimioterapia, operaţia şi tratamentul cu radiaţii. Medicii mei din Mexic
mi-au crescut cantitatea de tonic şi au operat nişte schimbări în dieta mea alimentară, sperând că
vor reuşi să ţină totuşi boala sub control. Mă simţeam însă foarte rău.
În octombrie 2012, o prietenă din vecini mi-a dat un exemplar din cartea maestrului dr.
Sha, Mâinile vindecătoare divine, şi m-a invitat la un eveniment vindecător organizat de
Grupul Puterii Sufletului al dr. Sha din Kahului, Maui. Maestra Pam, una din reprezentantele la
nivel mondial a dr. Sha, a venit la eveniment din Honolulu şi mi-a oferit o Binecuvântare la nivelul
Chakra-ei Coronare. Am început de asemenea să fac zilnic practicile recomandate în cartea
doctorului Sha, Transformarea Divină.
La zece zile după Binecuvântarea Chakra-ei Coronare, mi-am făcut o radiografie CT, iar
cancerul osos aproape că nu mai putea fi detectat! În data de 30 ianuarie 2013, marcatorul CA 15-3
a ajuns la 27,4, iar medicii mi-au confirmat că am scăpat complet de cancer!
Mă simt recunoscătoare dincolo de cuvinte pentru binecuvântările, învăţăturile şi serviciile
oferite de dr. Sha. Mulţumesc. Mulţumesc. Mulţumesc.
Marie Parker

Maui, Hawaii, Statele Unite
Sănătatea unei pisici rănite este restabilită prin vindecarea sufletului
De doi ani, am început să hrănim o pisică frumoasă, albă cu dungi. Deşi o lăsăm să
rătăcească liber prin cartier, pisica îşi petrece cea mai mare parte a timpului acasă la părinţii mei.
Când şi când, ea dispare însă timp de câteva săptămâni. La începutul acestui an a dispărut însă
circa două luni. Când s-a întors, era foarte bolnavă. Slăbise foarte mult şi îşi pierduse o mare parte
a părului. După toate aparenţele, fusese atacată. Toată lumea a rămas convinsă că va muri în scurt
timp.
Am simţit o mare compasiune faţă de bietul animal, aşa că i-am oferit mai multe
binecuvântări cu Mâinile Vindecătoare Divine. Spre surpriza tuturor, sănătatea pisicii a început să
se restabilească. A regresat apoi din nou, aşa că i-am făcut alte binecuvântări. La ora actuală, starea
ei de sănătate este complet restabilită, fără niciun fel de îngrijiri medicale. Deşi nu este pisica mea
personală, mi-am asumat responsabilitatea de a o hrăni şi de a veghea asupra ei. Dintr-un motiv
sau altul, s-a lipit de inima mea. De aceea, mă simt recunoscătoare pentru această vindecare, căci
mi-a fost foarte limpede că pisica a suferit foarte mult.
Tammy Simon
Thomasville, Carolina de Nord, Statele Unite
Vindecarea simultană a corpului spiritual, a celui mental, a celui emoţional şi a
celui fizic, de la cap la tălpi şi de la piele la oase
Iar acum, să aplicăm cele patru comori permanente ale lui Tao – Iubirea, Iertarea,
Compasiunea şi Lumina lui Tao – pentru vindecarea simultană a corpului spiritual, a celui
mental, a celui emoţional şi a celui fizic, de la cap la tălpi şi de la piele la oase.
Aplicarea celor Patru Tehnici ale Puterii
Puterea Corpului: stai cu coloana vertebrală dreaptă. Plasează-ţi limba pe cerul
gurii. Plasează-ţi o palmă sub ombilic, pe abdomenul inferior, şi cealaltă pe punctul de
acupunctură Ming Men din zona spatelui, chiar în dreptul ombilicului. (Vezi figura 8.)
Puterea Sufletului: Salută sufletele interioare:
Dragi suflete, minţi şi corpuri ale corpului meu spiritual, corpului meu mental, corpului
meu emoţional şi corpului meu fizic,
Vă iubesc, vă respect şi vă apreciez.
Voi aveţi puterea de a vă vindeca.
Vă rog să faceţi acest lucru!
Vă mulţumesc.
Dragi Transplanturi ale Sufletului, Minţii şi Corpului Sferei de Lumină Aurie şi Izvorului
Lichid Auriu ale Iubirii, Iertării, Compasiunii şi Luminii lui Tao,
Vă iubesc, vă respect şi vă apreciez,

Vă rog să îmi vindecaţi corpul spiritual, cel mental, cel emoţional şi cel fizic.
Vă mulţumesc.
În continuare, salută sufletele exterioare:
Dragă Divinule,
Dragă Tao, dragă Sursă,
Dragi planete, stele, galaxii şi universuri,
Dragi îngeri ai vindecării, arhangheli, maeştri înălţaţi la cer, guru, lama, kahuna, sfinţi
creştini, sfinţi taoişti, alţi sfinţi, buddha-şi, bodhisattva şi toate tipurile de părinţi spirituali,
Vă iubesc, vă respect şi vă apreciez.
Vă rog să îi iertaţi pe strămoşii mei şi să mă iertaţi pe mine pentru toate greşelile pe care leam comis vreodată, de-a lungul tuturor vieţilor noastre.
Vă rog să eliminaţi blocajele sufletului, minţii şi corpului de la nivelul corpului meu
spiritual, al celui mental, al celui emoţional şi al celui fizic, de la cap la tălpi şi de la piele la oase.
Pentru a fi iertat, sunt dornic să slujesc necondiţionat. Incantaţiile şi meditaţiile sunt o
formă de serviciu ce poate fi oferit umanităţii, la fel ca şi diferitele acte de bunătate, iertare,
compasiune, lumină, generozitate, sinceritate, onestitate, etc.
Prin urmare, doresc să ofer cât mai multe astfel de servicii necondiţionate. Mă simt profund
recunoscător.
Mulţumesc. Mulţumesc. Mulţumesc.
Puterea Minţii: în timp ce repeţi incantaţiile, vizualizează o lumină aurie care
emană din zona punctului de acupunctură Ming Men, răspândindu-se în întregul tău
corp, de la cap la tălpi şi de la piele la oase.
Puterea Sunetului: repetă cu voce tare sau în sinea ta:
Comorile nepreţuite ale Iubirii, Iertării, Compasiunii şi Luminii lui Tao îmi vindecă şi îmi
binecuvântează corpul spiritual, cel mental, cel emoţional şi cel fizic. Nu am cuvinte pentru a
mulţumi îndeajuns.
Comorile nepreţuite ale Iubirii, Iertării, Compasiunii şi Luminii lui Tao îmi vindecă şi îmi
binecuvântează corpul spiritual, cel mental, cel emoţional şi cel fizic. Nu am cuvinte pentru a
mulţumi îndeajuns.
Comorile nepreţuite ale Iubirii, Iertării, Compasiunii şi Luminii lui Tao îmi vindecă şi îmi
binecuvântează corpul spiritual, cel mental, cel emoţional şi cel fizic. Nu am cuvinte pentru a
mulţumi îndeajuns.
Comorile nepreţuite ale Iubirii, Iertării, Compasiunii şi Luminii lui Tao îmi vindecă şi îmi
binecuvântează corpul spiritual, cel mental, cel emoţional şi cel fizic. Nu am cuvinte pentru a
mulţumi îndeajuns…
Acum întrerupe lectura şi practică această tehnică timp de zece minute. Dacă suferi
de boli cronice sau care pun în pericol viaţa, practică zilnic timp de două ore sau mai mult,

într-una sau mai multe reprize. Cu cât o vei repeta mai mult şi mai des, cu atât mai bune
vor fi rezultatele pe care le vei obţine. Repetă tot timpul aceste patru comori sacre
uluitoare, pentru a le menţine activate. Ele sunt slujitoare necondiţionate gata oricând să îţi
ofere o vindecare şi o binecuvântare. Noi nu ne putem imagina câte vindecări şi câte
binecuvântări vom primi. Tot ce putem face este să onorăm generozitatea Sursei şi a lui
Tao, care a permis acordarea acestor comori cititorilor mei. Sursa oferă umanităţii un
serviciu necondiţionat, adică altruist. Umanitatea este extrem de onorată şi de
binecuvântată.
Practică. Practică. Practică.
Bucură-te de beneficii. Bucură-te de beneficii. Bucură-te de beneficii.
Viaţa mea fizică şi călătoria sufletului meu au fost salvate
Sunt o persoană incredibil de binecuvântată. Viaţa mea fizică şi călătoria sufletului meu au
fost salvate de multe ori de preaiubitul meu maestru Sha. Fără aceste intervenţii nu aş mai fi astăzi
aici pentru a sluji misiunea maestrului Sha şi pentru a-mi încheia menirea pe Mama Pământ.
Am suferit de multe boli grave, unele cronice: de astm, de blocaje la nivelul sistemului
respirator şi de boala lui Crohn, care s-a manifestat în zona mea abdominală inferioară. Ambele
condiţii fizice mi-au cauzat mari dureri şi în mod normal mi-ar fi scurtat viaţa, în acord cu karma
mea.
Când l-am întâlnit pe maestrul Sha în anul 2003, am învăţat să practic autovindecarea.
Pentru a accelera acest proces, am primit Purificări Divine ale Karma-ei mele şi alte Descărcări
Divine. Lungi perioade de timp nu am mai suferit de niciun fel de simptome. Ştiam însă că mai
există nivele superioare ale karma-ei care se puteau manifesta oricând.
În ultimii doi ani s-a întâmplat inevitabilul.
Aceste atacuri karma-ice s-au dezlănţuit brusc, fără nicio pregătire prealabilă. De fiecare
dată m-am simţit foarte rău. În mai 2011 am căzut la pat, atât datorită bolii lui Crohn cât şi
datorită dificultăţilor de respiraţie. Aveam dureri teribile în abdomenul inferior, totul era blocat în
mine, iar respiraţia îmi era foarte dificilă. Maestrul Sha se afla în Europa în acea vreme, iar când ma contactat ştiam că eram pe patul de moarte. Atât de rapid a evoluat boala mea.
Simţeam cum qi-ul sau forţa vitală îmi părăseşte corpul. Când maestrul Sha m-a sunat, era
singură pe podeaua din dormitorul meu, târându-mă cu greu către baie. Ştiind că moartea îmi era
aproape, am început să mă pregătesc pentru marea tranziţie. Eram convinsă că ora despărţirii putea
suna oricând.
Când maestrul Sha a venit la telefon, i-am simţit iubirea şi dorinţa de a-mi salva viaţa.
Lângă el se aflau şi alte Canale Divine, şi toate mi-au oferit iubirea şi susţinerea lor. Acest simplu
fapt mi-a încălzit inima şi m-a emoţionat profund. Au fost făcute evaluări energetice şi maeştrilor
le-a devenit clar că aveam o karma negativă uriaşă care mă strivea şi că sufletele întunecate erau
hotărâte să îmi ia viaţa.
Maestrul Sha mi-a dizolvat rapid blocajele, chiar dacă sufletele întunecate au opus o mare
rezistenţă. El mi-a oferit apoi mai multe Transplanturi pentru Suflet, Minte şi Corp, şi alte comori

pentru a-mi revitaliza corpul fizic, dar qi-ul meu era aproape secătuit. De aceea, el mi-a oferit din
propriul lui qi – forţa sa vitală din punctul Jin Dan. Dintr-o dată, am reuşit să mă ridic de la sol.
Cei din jurul meu, care m-au auzit vorbind la telefon, mi-au spus mai târziu că însăşi vocea mea sa schimbat şi că prinsesem pur şi simplu viaţă. Era un miracol.
Mi-am dat imediat seama cât de multă energie mi-a dăruit maestrul Sha de la el pentru a
putea supravieţui. Chiar în timp ce scriu aceste rânduri, îmi simt lacrimile şiroind pe faţă.
Maestrul Sha mi-a salvat viaţa punându-şi-o în pericol pe a lui. Atât de mare este iubirea sa!
Nu numai că am supravieţuit, dar în câteva săptămâni chiar mi-am revenit complet.
Ca şi cum toate acestea nu ar fi de ajuns, o situaţie aproape identică s-a repetat acum un an.
La acea vreme am suferit de un atac karma-ic major, care s-a produs cu o viteză incredibilă.
Maestrul Sha ţinea un seminar de Limbajul Sufletului la Centrul Iubire, Pace, Armonie din
Toronto. Era toamna lui 2012. În ziua de vineri m-am simţit bine. Sâmbătă, m-am trezit cu o
durere teribilă, iar până după-masa am căzut la pat şi am experimentat aceleaşi simptome ca şi în
2011. De această dată qi-ul m-a părăsit chiar mai rapid decât înainte şi nu m-am mai putut mişca
deloc. Simţeam că mor. Sora mea a venit acasă la mine pentru a vedea ce fac şi m-a găsit atât de
palidă şi de nemişcată încât a crezut că murisem deja.
Maestrul Sha mi-a vindecat de la distanţă şi acest nivel karma-ic foarte profund, mi-a
dizolvat blocajele şi mi-a oferit din nou din qi-ul său (din punctul Jin Dan), în condiţiile în care
foarte mulţi oameni din lumea întreagă ascultau la telefon ce se întâmpla (căci ţinea un seminar în
direct). Mi-a dăruit de asemenea jing (materie) şi qi (energie) pentru a-mi revitaliza corpul, căci
eram foarte slăbită şi nu mă puteam mişca. De această dată, Generalii din Cer care au venit să îmi
ardă karma au fost atacaţi cu ferocitate şi mulţi dintre ei şi-au pierdut viaţa. Am putut vedea acest
lucru cu ochii liberi. Sacrificiul şi voinţa maestrului Sha de a-mi oferi propria sa forţă vitală m-au
emoţionat mai presus de cuvinte. Din nou îmi dau lacrimile când scriu aceste rânduri. Şi de această
dată m-am recuperat în câteva zile.
Am descris două situaţii în care viaţa mi-a fost salvată prin intervenţia maestrului Sha. În
ambele cazuri am asistat la miracole vindecătoare autentice. De fiecare dată aproape că am murit, şi
chiar m-am pregătit pentru moarte. Lampa mea cu ulei (energie vitală) a scăzut la mai puţin de 5%
de fiecare dată. Sunt conştientă că mă mai aflu în această lume numai datorită iubirii maestrului
Sha şi angajamentului lui ferm de a sluji umanitatea şi toate sufletele în această epocă.
Tot ce îmi rămâne de făcut este să încerc să fac acelaşi lucru. Mulţumesc. Mulţumesc.
Mulţumesc.
Maestru Lynne Nusyna
Toronto, Canada
Curăţarea divină a karma-ei reduce o tumoare cerebrală
În mai 2012 am început să am dificultăţi în a-mi ridica piciorul drept. Am fost la mai mulţi
doctori, care mi-au tratat şoldurile şi coloana, dându-mi medicamente şi prescriindu-mi şedinţe de
fizioterapie, dar nu s-a produs nicio îmbunătăţire. Până în august 2012 nu mai reuşeam să îmi
ridic deloc piciorul stâng şi aveam probleme cu folosirea braţului drept. Doctorii suspectau că am
avut un atac cerebral şi intenţionau să mă trateze ca atare.

La jumătatea lunii august maestrul Sha urma să sosească la Hilo, în Hawaii, aşa că mi-am
făcut o programare pentru o consultaţie privată cu el. Maestrul mi-a spus: „Conform evaluării mele
spirituale, se pare că ai o tumoare cerebrală. Dacă nu va fi tratată, aceasta ţi-ar putea pune în
pericol viaţa în cel mult doi ani”. El mi-a recomandat să consult un medic cât mai curând posibil.
Maestrul Sha mi-a oferit apoi o Curăţare Divină Karma-ică şi câteva Transplanturi ale Sufletului,
Minţii şi Corpului pentru organele majore, pentru a mă ajuta astfel să îmi vindec tumoarea
cerebrală.
Când m-am întors la Honolulu, am contactat un neurolog, care m-a programat imediat la
un MRII. Rezultatele au confirmat faptul că aveam o tumoare cerebrală ce trebuia extirpată
imediat. În caz contrar, mi-au spus medicii, riscam să îmi pierd viaţa în cel mult doi ani. Tumoarea
se afla în partea stângă a creierului meu, fiind foarte greu de extirpat în totalitate. Medicii mi-au
spus că vor încerca să scoată cât mai mult din ea, dar că recuperarea nu putea depăşi 80%, iar
procesul va fi de lungă durată. De aceea, am continuat să practic incantaţiile recomandate de
maestrul Sha.
După operaţie, medicii mi-au spus că tumoarea îşi redusese dimensiunea şi nu mai era
încastrată în creier, ci stătea chiar deasupra acestuia, aşa că au scos-o cu cea mai mare uşurinţă.
Recuperarea mea a fost uimitoare. În numai două luni mă recuperasem în proporţie de 96% - şi
totul numai datorită maestrului Sha şi Divinului!
Mulţumesc. Mulţumesc. Mulţumesc.
Patrick Sambueno, Sr. Hawaii, Statele Unite

Operarea sufletului de către Tao (Sursa)
Medicina convenţională modernă foloseşte chirurgia pentru eliminarea blocajelor
materiei şi pentru restabilirea funcţiilor normale ale corpului. Cu aproape 2000 de ani în
urmă, Hua Tuo, un doctor renumit de medicină chineză tradiţională din istorie, a realizat
prima operaţie chirurgicală din China, folosind ca anestezice diferite plante şi vin.
Medicina convenţională foloseşte instrumente speciale pentru a deschide
chirurgical o anumită zonă corporală. Operarea Sufletului de către Tao (Sursa) înseamnă
că Sursa realizează o operaţie „chirurgicală” spirituală. Sursa trimite lumină într-o anumită
zonă a corpului, care o „deschide” spiritual, de la piele la oase, curăţând blocajele
sufletului, minţii şi corpului din zona respectivă. Zona este apoi închisă cu suturi de
lumină ale Sursei şi se reface perfect.
Divinul şi Tao mi-au făcut onoarea de a crea sute de Maeştri Vindecători prin
Operaţii Divine ale Sufletului pe Mama Pământ. Împreună, ei au creat mii de miracole
vindecătoare ale sufletului. Îţi voi împărtăşi acum câteva din poveştile adevărate ale unor
miracole vindecătoare ale sufletului realizate prin Operaţii ale Sufletului.
Operaţia Divină a Sufletului elimină un blocaj în zona gâtului
În ziua de luni, 26 august 2013, am primit o binecuvântare care mi-a salvat viaţa de la

maestrul Sha. În acea dimineaţă m-am trezit simţindu-mă obosită, cu un început de migrenă, fără
poftă de mâncare şi cu o mică presiune în zona pieptului. Am băut un ceai şi am simţit o nouă
presiune familiară în zona pieptului. Mi-am dat seama că inima mea avea din nou probleme.
Singurul gând care mi-a trecut prin minte a fost: „Karma!”
Când am plecat la serviciu, îmi simţeam corpul greu şi respiraţia dificilă. Fiecare muşchi şi
os din zona spatelui şi a umerilor mă durea. O oră mai târziu, a început să mi se pară că lumea se
mişcă cu încetinitorul, iar presiunea din zona pieptului a devenit insuportabilă. După încă o oră,
am primit de la maestrul Sha Ordinul Sursei pentru Da Tao Mi Zhou pentru inimă.
Întunericul greu care mă apăsa (karma) a dispărut instantaneu, la fel ca şi presiunea din
piept şi durerile corporale. Într-o singură clipă, corpul meu a fost eliberat şi am putut să respir din
nou cu uşurinţă. Potrivit lecturii sufleteşti care mi-a fost făcută, karma mea era atât de negativă că
aş fi putut face oricând un atac fatal de cord, în mai puţin de 24 de ore.
Până acum şase săptămâni, nu am fost conştientă că aş fi avut probleme cu inima. Acum
şase săptămâni am experimentat prima presiune în zona pieptului. La doar câteva minute după o
practică ce a durat două ore, am încercat să mănânc ceva, dar am simţit un blocaj în mijlocul
pieptului, la nivelul sternului. Gâtul meu era suficient de deschis pentru a putea înghiţi
îmbucătura, dar aceasta a coborât cu mare dificultate în stomac. M-am simţit extrem de slăbită şi
am căutat telefonul, dar mi-am dat seama că nu pot ajunge la el. Din fericire, am simţit inspiraţia
de a-mi face singură o Operaţie pe Suflet. În doar câteva secunde, blocajul a dispărut. Nu am mai
simţit nicio durere. Canalul meu digestiv a devenit din nou deschis.
Recunoştinţa faţă de maestrul Sha mi-a umplut sufletul, inima, mintea şi corpul. Îţi
mulţumesc, maestre Sha, pentru că mi-ai deschis canalele spirituale astfel încât să pot primi
mesajul de a aplica această comoară divină nepreţuită. Ceea ce nu ştiam în acel moment era că
Operaţia Sufletului mi-a salvat viaţa. Mă simţeam doar plină de recunoştinţă faţă de maestrul Sha,
care m-a călăuzit pe mine şi pe mulţi alţii să primesc această comoară vindecătoare. Nu voi avea
niciodată suficiente cuvinte pentru a-mi exprima recunoştinţa.
Mă simt extrem de binecuvântată şi de recunoscătoare. Am învăţat de la maestrul Sha să
mă vindec singură şi să îi ajut pe alţii să se vindece. Nu pot decât să sper că te vei simţi la rândul
tău inspirat să aplici vindecarea sufletului pentru a-ţi transforma starea de sănătate, relaţiile,
situaţia financiară şi afacerile, experimentând de-a lungul acestui proces o stare de bucurie, de pace
interioară şi de împlinire a menirii sufletului tău.
Serviciul faţă de umanitate este singura modalitate prin care îmi pot exprima recunoştinţa
profundă faţă de tine, de Divin, de Tao şi de Sursă, pentru tot ce am primit. Mă închin de o mie de
ori în faţa ta.
X.G.
San Francisco, California, Statele Unite
Scăderea nivelului de glucoză cu 42 de unităţi în 19 minute
În timpul unei Operaţii a Sufletului efectuată de Sursă pe care am primit-o de la distanţă în
timpul unei transmisii pe Internet, am solicitat o vindecare pentru pancreasul meu, căci aveam un
nivel ridicat de glucoză în sânge.

Imediat după Operaţia Sufletului mi-am verificat nivelul glucozei în sânge. Am obţinut o
valoare de 131. Am continuat să mă focalizez asupra pancreasului în timpul incantaţiei care a
urmat. Mi-am făcut apoi din nou testul şi am obţinut o valoare de 89! Trecuseră doar 19 minute de
la prima citire.
Îţi mulţumesc, maestre Sha, şi le mulţumesc Divinului, lui Tao şi Sursei.
S.W.K., Kentucky, Statele Unite
Operaţia Divină a Sufletului vindecă anxietatea
Acum opt ani am început să sufăr de anxietate. Mă trezeam în fiecare noapte din cauza
unui atac de anxietate. Am încercat diferite metode terapeutice, inclusiv cu plante medicinale, dar
nimic nu m-a vindecat. După câteva luni am citit o carte scrisă de un vindecător renumit, un
doctor de medicină chineză tradiţională şi un maestru spiritual al multor discipline din vechime.
Acest om extraordinar era maestrul dr. Sha. Am aflat apoi că tocmai ţinea un seminar în apropiere,
aşa că m-am înscris imediat. Încă din prima zi a seminarului, maestrul dr. Sha ne-a oferit tuturor o
Operaţie Divină a Sufletului, la cererea fiecăruia. Personal, am solicitat o vindecare a emoţiilor
mele.
În doar câteva minute am simţit cum mi se ridică o greutate de pe piept, iar de atunci viaţa
mea nu a mai fost niciodată aceeaşi. Începând din acea zi de acum opt ani şi până în prezent nu am
mai trăit niciodată vreun atac de panică. Nici măcar o singură dată! Viaţa mea s-a transformat în
urma acestei binecuvântări, iar acest proces de transformare a continuat datorită noilor
binecuvântări, învăţături şi comori pe care le-am primit de atunci încoace.
Începând din acea zi, am studiat vindecarea sufletului, învăţăturile maestrului Sha şi
tehnicile vindecătoare recomandate de el pentru transformarea stării de sănătate, emoţiilor, relaţiilor
şi tuturor aspectelor vieţii. Am devenit eu însămi o vindecătoare divină şi am căpătat puterea de a
le oferi celor dragi, clienţilor mei şi mie însămi vindecări divine. Le împărtăşesc tuturor, plină de
entuziasm, tehnicile şi practicile vindecătoare, conştientă că aceste metode simple, dar uluitor de
puternice de autovindecare şi de transformare îi pot ajuta enorm.
Mă simt profund onorată pentru că sunt discipola maestrului dr. Sha, care şi-a dedicat viaţa
pentru a-i ajuta pe oameni şi care a adus vindecare, iluminare, iubire, pace şi armonie pentru toate
sufletele. Nu îi pot onora şi nu le pot mulţumi îndeajuns maestrului Sha, Divinului, lui Tao, Sursei
şi Cerului.
C.E.
Missouri, Statele Unite
Iar acum, doresc să ofer o Operaţie a Sufletului efectuată de Sursă (valabilă o
singură dată) fiecărui cititor. Reţine: este o ofertă care nu este valabilă decât o singură dată.
Te rog să nu soliciţi o a doua Operaţie a Sufletului.
Sursa a pre-programat această Operaţie a Sufletului astfel încât să o poţi primi o
singură dată, timp de două minute. Şi tu te poţi bucura de rezultate spectaculoase, la fel ca
cele relatate în poveştile de mai sus. La fel de bine, te poţi simţi doar puţin mai bine, sau

poţi să nu simţi nicio schimbare. Fiecare om reacţionează diferit. La nivelul sufletului,
fiecare va recepta însă anumite beneficii. Blocajele sufletului, minţii şi corpului vor fi
parţial înlăturate. Unii cititori vor simţi imediat beneficiile, alţii a doua zi, sau poate o
săptămână sau două mai târziu.
Personal, am antrenat sute de Maeştri Vindecători capabili să efectueze Operaţii ale
Sufletului în lumea întreagă. Toţi reprezentanţii mei din lumea întreagă, care sunt şi
Canale Divine, pot face astfel de Operaţii ale Sufletului.
Nu prelungi mai mult de două minute această Operaţie pre-programată a
Sufletului, căci ea nu durează mai mult.
Am rugat Sursa să pre-programeze puterea din această carte. Iar acum, relaxează-te
în totalitate. Păstrează tăcerea şi primeşte o Operaţie a Sufletului timp de două minute.
Pregăteşte-te! Stai cu coloana vertebrală dreaptă. Plasează-ţi palmele pe abdomenul
inferior, chiar sub ombilic.
Spune:
Mă simt profund onorat să primesc Operaţia pre-programată a Sufletului de la maestrul dr.
Sha. Te rog, vindecă-mi ……… (numele organului, sistemului fiziologic, părţii corporale sau
condiţiei medicale care are nevoie de vindecare).
Mulţumesc.
Alege un sistem fiziologic, un organ, o parte corporală sau o condiţie medicală, şi
spune:
Sunt pregătit să primesc Operaţia Sufletului pre-programată de Sursă pentru această
vindecare valabilă o singură dată.
Mulţumesc. Te rog să începi.
Închide apoi ochii şi rămâi în tăcere timp de două minute, primind Operaţia
Sufletului de la Sursă.
După două minute, te rog să îţi manifeşti recunoştinţa spunând mulţumesc.
Toţi cititorii pot primi vindecarea prin Operaţia Sufletului o singură dată. Poate că
ai nevoie de mai multe Operaţii ale Sufletului pentru a continua să îţi dizolvi blocajele la
nivelul sufletului, minţii şi corpului pentru situaţia cu care te confrunţi. Dacă doreşti să
primeşti mai multe Operaţii ale Sufletului, orice Canal Divin sau Vindecător autorizat să
practice Operaţii ale Sufletului din lumea întreagă va fi încântat să te ajute.
Plantele Medicinale ale Sufletului lui Tao (Sursei)
Vindecarea cu plante medicinale chinezeşti este unul din cele mai importante şi mai
larg răspândite tratamente din medicina chineză tradiţională. Plantele medicinale din
medicina chineză tradiţională au slujit milioane de oameni în ultimii 5000 de ani. Chiar şi
astăzi, ele sunt foarte populare în întreaga lume, fiind folosite în aproape toate ţările. De
bună seamă, există şi alte plante medicinale, precum cele indiene, cele ale populaţiilor
indigene, şi altele. Practic, fiecare ţară şi fiecare cultură îşi are propriile plante medicinale

pentru tratarea diferitelor boli.
Personal, nu vorbesc despre plante medicinale fizice, ci despre Plante Medicinale
ale Sufletului. La ce mă refer? Aşa cum ştii din învăţătura mea, tot ceea ce există are un
suflet. Divinul şi Tao mi-au acordat onoarea şi autoritatea de a face descărcări ale Plantelor
Medicinale ale Sufletului Divin şi ale lui Tao. Aşa cum există grădini şi plante pe Mama
Pământ, există astfel de grădini şi plante inclusiv în Cer, în lumile celeste ale lui Tao. Multe
Plante Medicinale ale Sufletului lui Tao (Sursei) nu există pe pământ.
În anul 2003, Divinul mi-a acordat onoarea şi autoritatea de a transmite umanităţii
Plantele Medicinale ale Sufletului Divin din Grădina Cerului. Acestea sunt plante divine
în formă sufletească, fiind oferite beneficiarilor direct din Cer. Plantele Medicinale ale
Sufletului lui Tao sunt plante medicinale ale Sursei în formă sufletească, oferite beneficiarilor
din Cer.
Prin „formă sufletească” înţeleg o fiinţă de lumină. Orice Plantă Medicinală a
Sufletului este o fiinţă de lumină cu o formă şi o înfăţişare diferită.
Doresc să îţi ofer acum, ca un dar, o Formulă din Plante Medicinale ale Sufletului
lui Tao (Sursei) pentru un sistem fiziologic, un organ, o parte corporală sau o condiţie
medicală la alegerea ta. Şi această ofertă este valabilă o singură dată, ceea ce înseamnă că
nu poţi face decât o singură solicitare de vindecare, pentru un sistem fiziologic, un organ,
o parte corporală sau o condiţie medicală.
Pregăteşte-te! Stai cu coloana vertebrală dreaptă. Pune-ţi ambele palme pe
abdomenul inferior şi spune în sinea ta:
Dragi Plante Medicinale ale Sufletului lui Tao (Sursei) pre-programate de maestrul Sha, vă
iubesc, vă respect şi vă apreciez,
Vă rog să îmi oferiţi o transmisie sufletească a Plantelor Medicinale ale Sufletului lui Tao
(Sursei) pentru ……… (numeşte un sistem fiziologic, un organ, o parte corporală sau o
condiţie medicală pe care doreşti să le vindeci).
Mulţumesc.
Iar acum, pregăteşte-te! Tao (Sursa) a pregătit deja o Formulă din Plante Medicinale
ale Sufletului pentru tine. Nu vei mai putea face o a doua cerere.
Plante Medicinale ale Sufletului lui Tao (Sursei) pentru un sistem fiziologic, un
organ, o parte corporală sau o condiţie medicală
Transmisie!
Felicitări! Eşti extrem de binecuvântat.
Aceasta este o Formulă din Plante Medicinale ale Sufletului special creată în Cer
pentru tine. Poţi folosi oricând şi oriunde comorile Plantelor Medicinale ale Sufletului.
Iată cum trebuie să procedezi. Spune:
Dragi Plante Medicinale ale Sufletului lui Tao (Sursei), vă iubesc şi vă respect. Vă rog să vă
activaţi şi să mă vindecaţi.
Vă sunt profund recunoscător. Vă mulţumesc.

Apoi repetă:
Plantele Medicinale ale Sufletului lui Tao (Sursei) mă vindecă. Mulţumesc. Plantele
Medicinale ale Sufletului lui Tao (Sursei) mă vindecă. Mulţumesc. Plantele Medicinale ale
Sufletului lui Tao (Sursei) mă vindecă. Mulţumesc. Plantele Medicinale ale Sufletului lui Tao
(Sursei) mă vindecă. Mulţumesc…
Iar acum, întrerupe lectura şi repetă incantaţia de mai sus timp de zece minute. La
fel ca în cazul celorlalte comori ale sufletului pe care le-ai primit până acum, dacă suferi de
o boală cronică sau care pune în pericol viaţa, repetă incantaţia timp de cel puţin două ore
pe zi, în una sau mai multe reprize. De fapt, nu există o limită de timp pentru această
practică. Cu cât o vei aplica mai mult şi mai des, cu atât mai mari vor fi beneficiile
vindecătoare de care te vei bucura.
O operaţie chirurgicală pentru o deviaţie de disc anulată după folosirea Plantelor
Medicinale ale Sufletului lui Tao (Sursei)
În luna septembrie a anului 2004 am participat la primul meu seminar al maestrului Sha,
în cadrul unei tabere de Medicina Sufletului, Minţii şi Corpului organizată la Asilomar, în Pacific
Grove, California. Pe lângă numeroasele învăţături, am primit inclusiv o descărcare (transmisie)
permanentă a 42 de Plante medicinale ale Sufletului pe care le pot aplica pentru a oferi altora
binecuvântări vindecătoare.
Două luni mai târziu, maestrul Sha a ţinut la Toronto un seminar introductiv de Medicina
Sufletului, Minţii şi Corpului. Evenimentul a fost transmis prin teleconferinţă live pe Internet
pentru adepţii din întreaga Americă de Nord.
Dat fiind că eram singura persoană din Toronto care primise comorile Plantelor Medicinale
ale Sufletului, maestrul Sha m-a rugat în a doua zi a seminarului să ofer binecuvântări
vindecătoare ale sufletului participanţilor care aveau dureri, indiferent dacă erau prezenţi în
persoană la seminar sau dacă participau prin teleconferinţă pe Internet. S-au prezentat 12 persoane
care aveau dureri cu diferite grade de intensitate în diferite părţi ale corpului. Acestora li s-a cerut
să îşi descrie durerea înainte de a primi binecuvântarea cu Plante Medicinale ale Sufletului. Unii
aveau dureri de genunchi, alţii de spate, etc. Am invocat comorile Plantelor medicinale ale
Sufletului şi am oferit binecuvântări vindecătoare ale sufletului pentru toţi cei de pe scenă şi pentru
cei care ne urmăreau prin teleconferinţă. Binecuvântarea a durat doar trei minute.
După binecuvântare, practicanţilor li s-a cerut să îşi împărtăşească experienţa. Toată lumea
a avut ceva pozitiv de spus, inclusiv o doamnă care suferea de dureri de spate şi care a declarat că
acestea i s-au redus în mod semnificativ. Participanţii prin teleconferinţă au raportat de asemenea
rezultate pozitive, inclusiv o persoană din Hawaii şi una din Illinois.
Două săptămâni mai târziu, la alt un seminar organizat de maestrul Sha, o adeptă s-a
apropiat de maestru şi l-a întrebat dacă îşi mai amintea de o prietenă de-a ei care a experimentat o
vindecare uluitoare a unei deviaţi de disc care o făcea să aibă dureri foarte mari. După
binecuvântarea cu Plante Medicinale, aceasta s-a simţit atât de bine încât şi-a anulat operaţia
chirurgicală programată pentru corectarea deviaţiei sale de disc. Mai mult, ea a făcut o călătorie în
străinătate la care renunţase din cauza durerilor de spate, întrucât acestea îi dispăruseră în

totalitate.
Îţi mulţumesc, maestre Sha, pentru aceste comori fantastice, pe care continui să le folosesc
foarte des.
Robert L.
North York, Ontario, Canada
*
Există foarte multe comori ale Divinului şi ale lui Tao. Într-o singură frază:
Noi dispunem pe Pământul-Mamă de toate comorile sufletului pe care le au în
Cer Divinul şi Tao.
Mă simt extrem de recunoscător pentru că sunt un slujitor al umanităţii şi al tuturor
sufletelor, dar şi un slujitor, un vehicul şi un canal al Divinului şi al lui Tao. Mă simt
extrem de onorat pentru că am putut pregăti şi certifica alte 30 şi ceva de Canale Divine şi
aproape 400 de Canale Divine aflate în curs de pregătire în întreaga lume. Peste numai doi
sau trei ani, pe Mama Pământ ar putea exista sute de Canale Divine. Toate Canalele Divine
primesc onoarea şi autoritatea de a oferi comori divine permanente umanităţii.
Aceasta este prima dată în istorie când Divinul şi Tao oferă unui număr atât de
mare de oameni onoarea şi autoritatea de a transmite comori ale Cerului primite de la
Divin şi de la Tao.
Se spune că Cerul se uneşte cu Mama Pământ. Comorile Divinului şi ale lui Tao
sunt cele mai mari daruri ale Cerului care coboară pe Mama Pământ. Atunci când cineva
primeşte o comoară divină sau a lui Tao, inclusiv Plante Medicinale ale Sufletului,
Transplanturi ale Sufletului, Minţii şi Corpului, etc., el are acces la prezenţa Divinului şi a
lui Tao într-o manieră foarte intensă.
Îţi mulţumim, Divinule. Îţi mulţumim, Tao.
Te iubim, Divinule. Te iubim, Tao.
Ne simţim extrem de onoraţi şi de binecuvântaţi.
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