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Prefa;a

f\date cu actuala tranzitie c[tre un nou ciclu de ani,
L/existl o redeqteptare spiritual5 profund[ in rdndul
unui important segment, in creqtere, al popula{iei dinAme-
rica de Nord qi Europa. Acest fapt este deosebit de impor-
tant pentru c[ include persoane bine educate qi citite, aflate
in pozilii sociale qi profesionale din care este posibil sl
influenfeze principalele idei Ei tendinle culturale. in cadrul
acestui grup, c0teva sisteme distincte de credinfe sunt mode-
late in unele noi qi complexe,bazate pe perspective mistice
care difer6 in mod remarcabil de dogmele religioase, atdt de

familiare publicului larg. Cartea Lindei Backman, Evolulia
sufietului, dezvdluie aspectele esenliale ale formei qi naturii
modernizlrii spirituale ce are loc in epoca noastr6.

Dr. Backman incepe prin a ne invita sd ne reamintim
cf, suntem toli suflete incarnate care au intrat in via!6 cu
un anume scop qi cu un plan al viefii; care au rolul de a fi
,,harta" noastrd cdlduzitoare. Ea ne prezintd cine qi ce sunt
cu adevdrat indrumltorii noqtri spirituali, ardtdnd c[ ei se

afld printre cele mai organizate inteligen{e, famlliariza[i cu
drumul nostru spiritual, furnizdnd sprijin necondilionat qi

angajat pentru indrumarea Ei consolidarea matricei in con-
tinul creqtere a sufletului nostru.

In aceastl carte extraordinard, Dr. Backman explorea-
zd realitatea evoluliei sufletului nostru in lunga plimbare
pe care o facem spre eternitate, precum qi rela{ia noastr[ cu
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t5rdmurile celeste. Ea relevl c[ dezvoltarea noastrl conti-
nu[ ca suflete, precum gi organizarea qi coordonarea desti-
nului nostru sufletesc sunt democratice,juste qi ra{ionale.
in cuvintele sale: ,,Mul1i s-ar putea sI nu creadd sau s5

infeleag[ c[ existi un management primordial al suflete-
lor qi congtiinlelor. Cu o ordine a lumii prezente in haos,
exemplificat[ prin conflict, asasinate in mas[ qi rdzboi, in-
stabilitate economic5, calamitEli naturale qi lipsi de respect
pentru mediul inconjurltor, stilul nostru de viafi ca fiinfe
umane este cu adevdratun dezasku."

Totuqi, ea qi mulli allii din comunitatea transformafio-
nald qtiu cI salvarea noastr[ se poate realiza doar dacE deve-
nim congtienfi de adevdrata nafur5 a,,sacruluio'. $i, cdnd vom
ajunge la aceasti congtientizare, vom funcfiona intr-o manie-
rI imparfial[ qi respectoas[, care ne este in mod constant re-
flectatE din t[rdmurile celeste de c[tre maeqfi indrumltori,
carelucreazl prin noi qi cu noi, pentru a contribui la un bine
mai mare pentru to(i. Prin cuvintele sale, ideea este rezlttmatd
astfel ,Noi suntem cizmele pe plmintul maegtrilor."

in aceasti carte, Dr. Backman exploreazl geniul sufle-
telor noastre, cate creeaz[ un design complex pre-nagtere
pentru progresul nostru prin incarnlrile propriilor viefi;
acest design contribuie gi la beneficiul general al umanit[gii.
Dr. Backman aratd dacd specificul planului nostru de viafd
este complex sau simplu, ca rlspuns la felul in care scopul
sufletului nostru se concentre azd in prezenta noastrd incar-
nare. Dr. Backman discuti cum evolu{ia (care inseamnl pur
qi simplu ,,schimbare") ii cere fiec[ruia dintre noi sE trlias-
c5 asemenea unui suflet in prezent, in timp ce recunoagtem
qi invIlim din trecut, eliber0ndu-l, astfel incdt s[ oblinem
rezultate pozitive in viitor.

Cartea examineazd maniera in care crearea planului
viefii noastre are loc in rdstimpul dintre intruplri, cu ajuto-
rul indrumltorilor qi profesorilor spiritului nostru, cu rol de
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facilitatori. in plus, ea descrie cum &
s[ndtate, pierdere sau alte asemeu
mentele planului vielii noastre qi ne fir
noastre'o pentru evolufia prezentii-

Aqa cum descrie Dr. Backman,I
incarn[ri are loc in viala de dincolo i
vielii, cu un consiliu de vdrstnici ir{d
progresul oblinut in cea mai reced
Descoperim, de asemenea, c[ acead
nici nu a fost vreodati) un sistem m
ne este dati,atdttimp cOt e nevoie peil
vielii qi pentru a absolvi un stadiu I
spre urmitorul. l

in plus, Dr Backman dezv[luiei
roasele sale studii de caz, in legnErl
progresului cultural al planetei nod
cI pe parcursul anumitor epoci (cum
acest fapt poate consolida crearea nn
oase. Cercetirile sale relev[, de aseo
suflete incarnate, putem ssndusg 'm
meafizicd este un nivel de acfiune, &
intreg, nu este; qi astfel noi, ca srfld
maeqtrilor inlelepciunii, avem o form
tate. Pentru sprijin, fiecare dintre noi r
aliniatd contractului nostru pre-naget
tre extinse pentru aceastl via!5 - ceer
rezlultat progresul personal, precum gi
ansamblu.

Labazd", aceastA carte dezvlluier
tru viala noastr6, pentru Pdmdnt qi pea

context, Dr. Backman este o femeie m
rei inv[f[turi le reflectl pe acelea ale I
rituali mai inalli; la rdndul lor, aceqtir
noastrl pe Pdmdnt este s[ promovf,m I
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lol dezvoltarea noastrd conti-
frzar"a qi coordonarea desti-
hocratice, juste qi ralionale.

ts putea si nu cread[ sau s[
primordial al suflete-

a lumii prezente in haos,
in mas[ qi rlzboi, in-

naturale qi lips[ de respect
nostru de viafE ca fiinfe
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faci{itatori. in plus, ea descrie cum detalii legate de relafii,
slnltate, pierdere sau alte asemenea fafete forjeazd ele-
mentele planului viefii noastre qi ne fumizeaz6 ,,qansa viefii
noastre" pentru evolu,tia prezentd,.

Aqa cum descrie Dr. Backman,la finalizarea fiec[rei
incanrdri are loc in viafa de dincolo o profundl analizd a
vie{ii, cu un consiliu de v0rstnici intelepfi, pentru a evalua
progresul oblinut in cea mai recent6 incarnare a noastr[.
Descoperim, de asemenea, c[ aceast5 analizd nu este (gi
nici nu a fost vreodat[) un sistem moralizator sau punitiv;
ne este datd athttimp c6t e nevoie pentru a ne inv[la lec,tiile
vie{ii qi pentru a absolvi un stadiu al sufletului, in drum
spre urmltorul.

in plus, Dr. Backman dezvdluie informa{ii din nume-
roasele sale studii de caz, in legltur[ cu impacful asupra
progresului cultural al planetei noastre, care se intensifi-
cd pe parcursul anumitor epoci (cum ar fi aceasta) gi cum
acest fapt poate consolida crearea unei civiliza{ii armoni-
oase. Cercetlrile sale relev[, de asemenea, cd doar noi, ca
suflete incarnate, putem conduce umanitatea inainte. Lu-
meafizicd este un nivel de acfiune, dar lumea spiritului, ca
intreg, nu este; qi astfel noi, ca suflete incarnate in slujba
maeqtrilor in(elepciunii, avem o formidabil[ responsabili-
tate. Pentru sprijin, fiecare dintre noi are labazd o fundafie
aliniatd contractului nostru pre-naqtere qi intenliilor noas-
tre extinse pentru acqasti via[d- ceea ce poate avea drept
reztltatprogresul personal, precum gi evolufia societdfii in
ansamblu.

Labazd, aceast5 carte dezviluie cE existd un plan pen-
tru viafa noastr6, pentru P[m6nt qi pentru Univers. in acest
context, Dr. Backman este o femeie medic modern[, ale cd-
rei invdfituri le reflecti pe acelea ale unor ?ndrum[tori spi-
rituali mai inal{i; la r0ndul loq aceqtia reaflrml c[ sarcina
noastr[ pe Plm0nt este s[ promov5m binele planetar qi s[-i
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cmunitatea transformalio-
rra,liza doar dac[ deve-

a -sacnrlui". $i, cdnd vom
vom funcliona intr-o manie-

ne este in mod constant re-
citne maegtri indrumitori,

pentrua contribui la un bine
sale, ideea este rezumatE

(care inseamn[pur
ia dintre noi s[ trlias-

io timp ce recunoa$tem
astfel inc0t s[ ob{inem

exploreazi geniul sufl e-
complex pre-naqtere
ile propriilor viefi;

iul general al umanitllii.
planului nostru de viafd

la felul in care scopul
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preruim pe toli oamenii, la toate nivelurile societdtii, atat

aici, cdt qi in alte [Lri, arLtdnd cI relaliile noastre umane qi

de suflet sunt cu mult mai importante decdt toate c6qtigurile
materiale.

Personal, doresc sd adaug cI munca Dr. Linda Back-
man imi reafirml propria congtientizare c6, pe m6surd ce

oamenii iqi descoperl propria spiritualitate Ei pltrund ?n ea,

apare o schimbare in lume. $i, pe mlsur[ ce lumea devine
un loc mai bun, mai sigur in care s[ trdieEti, ca r6spuns se

varealizaunitatea tuturor oamenilor qi pacea va erupe qi va
deveni paradigma dominant[ a reaht[lii.

De asemenea, suslin cu putere c[ o adev[rat[ schim-
bare in atitudini gi - drept consecin[5 - in direcfiile istoriei
lumii poate fi realizatd prin aceastl conqtientizare mistic[,
pe m[sur[ ce ea se rlsp6ndeqte in populafia lumii, trecdnd
de la planul personal la cel familial qi social, pin[ la cel
global. Pe m[sur[ ce iau amploare, aceste perspective vor
ajuta umanitatea s[ realizeze transformarea noastr[ intr-o
formd de via![ mai extinsl qi mai conqtientd.

Acesta nu e pu{in lucru - deci profundl recunoqtinld
fal6 de tine, Dr. Linda Backman, qi fa!5 de profesorii t5i pen-

tru perspicacitatea qi pentru munca pe care o faci in lume!

Dr. Hank Wesselman,
Honaunau, Hawaii, 2013, www.SharedWisdom.com

Introdt

rima mea carte, Bringing I
Through Past Lives and a

lAducerea sufletului tdu la I wd
anterioare qi timpul dintre ele\
ani ai muncii mele de regresie r

nale, embrionice qi fetale carer
au devenit realitate dupd o peri
me, mintea qi inima mea mi-a
unei cSrfi pe carc s-o impart o
o citeascE. Cunoqtintele in exp
fletului pe care mi le-au furniu
ani pentru a ajunge la forrnaft

BYSTL elucideazd evoh4i
preun6 cu valoarea qi beneficiil
sind o analogie de dezvoltarg
monstreaz6 c[ am dobdndit cm
sufletului similarunui adult ca

Evolulia sufietului: Wrd
plorarea vielilor anterioare, a
prezinti, dezvoltarea mea pem
cum qi pe cea a pacien{ilor mei
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socie6fii, at6t
umane sl

ceqtigurile

Linda Back-
pe mEsuri ce

lEtrund in ea,
hmea devine
carEspuns se
vaerupe qi va

iliare mistic[,
hrmii, trecdnd

pAnE la cel
vor

noas,ffi inh-o

recunostintd
ii tlipen-

&ci fo lume!

Wesselman,
com

In*oducere

D rima mea carte, Bringing Your Soul to Light: Healing
I Through Past Lives and the Time Between (BYSTL)

f,r4dueerea,sufletului :tdu la lumind:,Vindecarea prin vielile
anterioare qi timpul dintre elef, afost conceputii in primii
ani ai.,muncii mele de regresie a sufletului. Stadiile germi-
nale, embrionice gi fetale care au dat nagtere cdfiii BYSTL
au devenit realitate dup[ o perioadd d€ 14 ani. Mai dewe-
me, mintea qi inima mea mi-au vorbit, implmdnd crearea
unei,efufi pe care:s-o,impart cu toti,aeeia care ar alege sd
o citeasc5.Cunoqtin ele ln,expansiure despre evolufia su-
ffetului pe.care nri le-au fwnizatpacientii mei au necesitat
aai pentnr a ajunge la forrna finalE.

BySfL ehcideaze ev€f,u$a suffetuhri individud, im-
preun6 cu valoarea qi benefieiilo regresieistfletufui. Folo-
sind o analogie de dezvoltare, scrierea,primei c5rfi" de-
monsteazdc[ am dobdrdit competenf5 in qtiinta evo$ei
sufletului similarunui adult care a ajuns la 30 de ani.

Evolulia sufietului: Wndecarea spirituald prin ex-
plorareovielilar anterioare;.scrisi la 6 ani dupil BYSTL,
prezint[, dezvoltarea mea,personal[ gi, profesionall, pre-
cum qi pe cea a pacienfilor mei. Pofi conside,ra expeiien{a
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mea din prezent ca fiind echivalentul vdrstei de 50 de ani.

,oCe este diferit?" s-ar putea s5 intrebi. in aceastd carte

am imp6rt[git conlinutul av0nd o dub16 inten]ie. Mai in-

tdi, in aceste pagini vei descoperi mai multe detalii de

profunzime despre evolulia sufletului individual. Apoi,
la fel de important, cartea ili oferi o perspectivd asupra

evoluliei esenliale pentru societatea noastrd uman6 - cel

mai bun mod de a salva sau cel pufin de a diminua efec-

tele nefavorabile continue ale obiceiurilor noastre cultu-

rale de astdzi. Pe mlsurd ce fiecare dintre noi evolueaz[,
qi umanitatea progreseazdlardndul sdu c6tre un punct al

echilibrului qi unificdrii.
Yialaanterioard a fieclrui pacient qi relatarea des-

pre perioada dintre vieli ofer6 material pentru g6ndire qi

introspec{ie in leg6turl cu scopul ?mprejur6rilor cruciale

din viaf6. Te invit sI iei parte la paradigma in dezvoltare

a evoluliei sufletului prin dobdndirea infelegerii faptului
cd arhetipul unui suflet sau energia r6mdne constant[ de-a

lungul tuturor incarn6rilor tale intenfionate. $tiinla ta

despre cum s[ accepfi sau sI foloseqti abilitatea intuitivd
i{i va spori indrumarea spiritualE gi ifi va u$ura echilibra-

rea karmei vie{ilor anterioare. Continuitatea conqtiinlei

sufletului tlu este minunat[ in inten]ia de a repara trecu-

tul qi pentru a evolua de la o via[hlaurm6toarea. Aceastl
carte furnizeazd o fundafie care sE te ajute s[ c[ldtoreqti

mai departe in via{a de azi.

La sfdrqitul fiecErui capitol vei descoperi 3 intreblri
iare sI te cdlduzeasc6 in introspeclia personalE qi in pro-

gresul continuu alsufletului. Glseqti jurnalul tdu favorit,
cu creionul in min6, pregdtind cercetarea in profunzime
a sufletului tiu.

Evolusa stlfletului

Vindecarea sufletul"i, rd
qi evolufie

Scrierea acestei cdr{i a fost o I
dar gi de durere - din multe motir

Fiecare viafi prin care ftqu
suflete care avanseazd, am cunil
sute, dacl nu mii de rePet5ri. I.a H
calme sau furtunoase, unele incq
amabilit6{i, cu relalii agreabile, il
zdnd calitatea locului in care tii
tr6im. ins[ fiecare a avut de-a fu
uqor descrise ca o,spinoase", in scq

;i intens.

Vie(ile cu provocdri conlin r

tamentului nostru, atdt ca victirnq
Trist, dar cel abtzat devine deseui

viefii noastre curente se dezvdlukl
ca qi prin mbmbrii familiei, care ci
imaginea de ansarnblu a qirului v
este imposibil sd infelegem Pe deP

cem fali unui tatd care este alcotf,

un copil cu o boalS cronic6. Su&
sd fi fost servitoarea Pe care am a&t

tru poate s[ fi fost fiul nostru din E

Sunt si gur[ cd ai aluzit zicala J
AdevArd este c[ exPlica{ia Pe e
elucidade ce avem nevoie sA dcf
re este mult prea simpl[. incearc
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lentul virstei de 50 de ani.

I intrebi. in aceastd carte

I o dubla intenfie. Mai in-
peri mai multe detalii de

detului individual. Apoi,
ftri o perspectivl asupra

:tatea noastrd umand - cel
I pugin de a diminua efec-
obiceiurilor noastre cultu-
nare dintre noi evolueaz[,
idul siu cdtre un punct al

d pacient qi reiatarea des-

material pentru g6ndire qi

prl imprej ur6rilor cruciale
a paradigma in dezvoltare
Mirea inlelegerii faptului
gia rdmine constant[ de-a

h intenlionate. $tiinfa ta
otosegti abilitatea intuitivd
lE si iti va uqura echilibra-
. Continuitatea conqtiinlei
intengia de a repara trecu-

4 la urm[toarea. Aceastd
rc si te ajute sd c6l6toreqti

ol vei descoperi 3 intreblri
pectia personal6 qi in pro-
ifsqti jurnalul t6u favorit,
lercetarea in profunzime
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Vindecarea sufletului, reincarnare

Ei evolufie

Scrierea acestei cd\i afost o munc6 plinl de iubire -
dar gi de durere - din multe motive.

Fiecare viafd prin care trecem are un obiectiv. Ca

suflete care avanseazd, am cunoscut incamarea pentru

sute, dacS nu mii de repetdri. La fel ca mareele unei mdri

calme sau furtunoase, unele incarnlri sunt pldsmuite cu

amabilitdli, cu relalii agreabile, munc6 qi s[ndtate, inclu-

zdnd calitatea locului in care triim Ei a felului in care

trdim. insd flecare a avut de-a face 9i cu vieli care pot fi

ugor descrise ca ,,spinoase", in scopul unui progres rapid

qi intens.

Vielile cu provocdri conlin exemple ale compor-

tamentului nostru, atdt ca victime, c6t qi ca victimiza{i'

Trist, dar cel abuzat devine deseori abuzatorul. Detaliile

vie{ii noastre curente se dezvdluie prin memoria noastr6,

ca qi prin membrii familiei, care conferl inlelegere' Fdrd

imaginea de ansamblu a qirului vielilor noastre trecute

este imposibil si infelegem pe deplin de ce trebuie s[ fa-

cem fa!6 unui tatd care este alcoolic sau sd avem grijl de

un copil cu o boalS cronic6. Sufletul tatSlui nostru poate

sd fi fost servitoarea pe care an abtzat-o sau copilul nos-

tru poate sd fi fost fiul nostru din trecut pe care l-am l[sat

sd fie crescut de bunici.

Sunt sigurl cd ai auzit zicala,,Ce dai, aceea primeEti. "
Adevdrul este cd explicalia pe care am dat-o pentru a

elucida de ce avem nevoie sE descoperim viefi anterioa-

re este mult prea simpl[. incearc-o pe aceasta: dac6 as

t7

IIltil
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fi fost un preot catolic din trecut care i-a persecutat pe
aceia care nu erau creqtini, atunci legile karmei ar striga
cu putere cd trebuie s6-mi echilibrez actele odioase. pen-
tru a ob{ine echilibrul, probabil ci voi construi scenariul
vielii viitoare ca o lesbiani, tr5ind in America Central[,
cu plrinfi creqtini devotafi care imi neag6 existen{a.

Cdnd ne ,,vindec[m" sufleful prin reincamare, ,,im-
binarea" suflefului nostru in continu[ evolu]ie va fi strins
,,cusutd'o prin cunoaqterea qi eliberare a a ceeace am fost,
impreund cu acliunile noastre. Printr-un proces continuu
de echilibrare gi vindecare a ceea ce am fost inainte, noi
evolulm ca suflet. in niciun caznuam descris un proces
frrd durere. intunericul trecutului nostru devine ilumi-
nat prin cunoaqtere qi prin simtirea angoasei noastre care
pulseazl din interior. SE cunogti nu este destul; durerea
greqelilor noastre, a,a cum au fost ele detaliate, trebuie
sd fie resimfit5. Cu alte cuvinte, in timpul regresiei sufle-
tului nostru, c6nd sdp6m pentru a afla exact ce s-a int6m-
plat gi cu cine, putem ajunge la.locul de drenare a rdnii
sufletului nostru. Doar dupd aceea este posibil s[ evitdm
comportamente viitoare de naturd similard.

Drumul pe care l-am descris a fost trdit, chiar pdnd,
la punctul de a sta in fala sufletului (in corpul sdu de
acum) pe care l-amabuzat in trecut. Degi nu este esenfial
si cunoqti cu adevdrat in viafa ta de azipe cineva care [i-a
fost victimd intr-o viafd din trecut, puterea ?mplrtdqirii
adevdrate gi iertbrii are de parcurs un drum lung p6n6 la a
vd ajuta pe am0ndoi s[ v[ eliberafi de rdnile trecutului.

Urm[toareataintrebare este,,Cum voi qti ce trebuie
sd curdf din viafa mea de azi?". planul t6u pre-naqtere,
conceput impreund cu indrumdtorii t5i spirituali, este
folositor asemenea relelelor din aceastd, via[d pentru

Evolufia sr4fletului

amestecarea qi coacerea Prijinri
pului tdu in viald, acela de a $
tinua evolufia. Nu uita: cu cfu m

situaliilor vielii tale - ca o Prl
umpluturd de fructe qi gana5 dc

atdt mai pregdtit eqti, la nivetul

ctrd\area dramaticd a sufletulul
Doar cdnd vom evolua ca sl

imbrdliqa unicitatea perspectivd

buie sd trliascd in unitate, fere di

va indrepta. Aq sugera ,,eu Petrlrl
pentru a defini cum ne Pasi dc

mdntul ne sprijind Pe noi. Respc

te fiinlele vii dd naqtere unei Pl
atitudinea ,,Eu qi cu tine sunter

de pe Pdmfint vor evolua, trein
lectiv unificat.

Te invit s6 particiPi cu m

acum, pe m[surd ce citeqti. Este

indiferent ce credinte sau convil

Cartea pe care o lii in miini m
despre evo$a sufletului. in P
descoperi gi detalii care nu mi-a

pre evolulia sufletului qi desPr

acum 20 de ani. In mod evideo

trucuri noi. Procesul vieqii melel

fald in fald cu inv[larea ce cuP

vieji concomitente in mai mult d

tipuri ale sufletului, maeEtri inEl

Pe mdsurd ce citegti. gind
qi la aceea a sufletului ca fiind
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lFecut care i-a persecutat pe
lhrnci legile karmei ar striga
ldilibrez actele odioase. pen-

lSil ca voi construi scenariul
t lrlind in America Central5,
Ere ?mi neagd existenfa.

&tul prin reincamare, ,,?m-
fontinul evolufie va fi strAns

Icliberarea a ceea ce am fost,

[c- Prinf-un proces continuu
peea ce am fost inainte, noi
lpaz nu am descris un proces

Futului nostru devine ilumi-

llDFrca angoasei noastre care
m5tl nu este destul; durerea

lar fost ele detaliate, trebuie

lcrc, io timpul regresiei sufle-
pru a afla exact ce s-a int6m-
pe Ia locul de drenare a rlnii
I reea este posibil sd evitdm
hdu{ similarl.
ic*.ir a fost tr5it, chiar pdn6
i'efretului (in corpul sdu de
L tnecut. Deqi nu este esen{ial

[ta de azipe cineva care {i-a
h Eecut, puterea impErt[qirii
lcurs un drum lung p6nd la a
berati de r5nile kecutului.
bcste ,,Cum voi gti ce trebuie
ni?*. Planul tiu pre-nagtere,
lmatorii tdi spirituali, este
F din aceast[ viaf[ penku

EvoLufia s4fletului

ameqtecarea gi coacerea prdjiturii numite atingerea sco-

pului tdu in via!5, acela de a ,sterge trecutul qi de a con-

tinua evolufia. Nu uita: cu cit mai complexd este re{eta

situaliilor vielii tale - ca o prajiturd cu 3 straturi, cu

umplutur[ de fructe qi ganaq de ciocolatd glazurat -, cu

atdt mai pregdtit eqti, la nivelul sufletului, sd realizezi

curdlarea dramaticl a sufletului.
Doar c6nd vom evolua ca suflete individuale qi vom

imbrSliga unicitatea perspectivei c[ toate fiin]ele vii tre-

buie sd trdiasc[ in unitate, fbrl discriminare, omenirea se

va indrepta. Aq sugera ,,eu pentru tine qi tu pentru mineo'

pentru a defini cum ne pasd de P[mdnt, aqa cum qi P6-

mdntul ne sprijind pe noi. Respectul reciproc pentru toa-

te fiin{ele vii dd naqtere unei planete slnitoase. Adopt6

atitudinea ,,Eu qi cu tine suntem noi" qi atunci oamenii

de pe Pdmdnt vor evolua, triind ca indivizi intr-un co-

lectiv unificat.
Te invit s[ participi cu mine la aceastd c[l[torie,

acum, pe m[sur6 ce citeqti. Este nevoie de deschiderea ta,

indiferent ce credinle sau convingeri i1i sunt dragi sau nu.

Cartea pe care o ,tii in m6ini confine cunoqtinle debazd

despre evolulia sufletului. in paginile acestui volum vei

descoperi gi detalii care nu mi-ar fi trecut prin minte des-

pre evoluf;a sufletului qi despre care nici nu ag fi vorbit

acum 20 de ani. in mod evident, c6inii b5fi6ni pot invdfa

trucuri noi. Procesul viefii mele qi pacienlii mei m-au adus

fa!5 in falil cu inv6larea ce cuprinde vieli extraplanetare,

vieli concomitente in mai mult decdt un singur corp, arhe-

tipuri ale sufletului, maeqtri in61!a!i qi multe altele.

Pe m6sur[ ce citeqti, g6ndeEte-te la evolulia vielilor
gi la aceea a sufletului.ca fiind similare cu parabola lui

\ilr
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Dostoievski din Marele inchizitor, care se refer[ la Iisus
intorc6ndu-se pe P[inint in Spania in timpul Inchizifiei qi
slvdrqind miracole. inainte de a continua, d6-mi voie si
fac o pauz[ gi sn if; spun cd acest comentariu al meu nu are
o naturi religioasl, ci este mai degrabl o metafori.

'in aceastip arabold,Iisus este arestat de liderii Inchi-
ziliei qi condamnat la moartea prin ardere pe rug. Inchi-
zitorul l-a invinovS{it pe IiSus ci a?nvdtyatumanitatea sd
foloseasc6 liberul arbitru in deciziile viegii. Avem abilita-
tea qi dreptul sE luim deciztibazdndu-ne pe ceea ce cre-
dem cE este mai bing combinAnd gindirea personalitIlii,
minfii qi creierului nostru cu tnlelegerea intuitivE.

Drumul pe care-l avcm de parcurs ne va fi aritat de
experienfele agezate in calea noastr[ qi de pasiunile pe
care le avem, conducdndu-ne astfel sl tr6im menirea su-
fletului nostru. Vino s[ c6l[toregti impreunE cu mine prin
paginile acestei c6r{i, pentru a infelege care este menirea
sufletului t6u, reincarnarea, vindecarea qi evolu{ia sa.

,, Fiecare artist
in propriul sIu

propfla sa

Ce este sufletul?

tn copil5rie, au fost
cine sunt cu adevdrat. Daca,

ca pur qi simplu pentru

g6nd mereu. Ideea c5 ,,eu",
feti,t[ de 8 ani, aq disp6rea

am inceput procesul de,,a
le sufletului meu a inceput
meu; deqi nu am in(eles

moartea nu este sfhrqitul.

similar[-pe cdnderai


