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 „Dr Sha odkrywa przed nami tajemne techniki i wglądy, dostęp-
ne w przeszłości jedynie nielicznym wybrańcom. W prosty sposób 
dzieli się mądrością, którą osiągnął poprzez ponad trzydzieści lat 
ciężkiej pracy i dyscypliny. Daje czytelnikom dostęp do informa-
cji, do których nikt z nas nie byłby w stanie dotrzeć.”

– dr John Gray, 
autor książki Mężczyźni są z Marsa a Kobiety z Wenus

„Nam, jako rasie ludzkiej, przydałoby się więcej takich osób, 
jak Zhi Gang Sha.”

 – dr Maya Angelou, 
autorka książki I Know Why the Caged Bird Sings

„Dr Sha pokazuje jasną, praktyczną ścieżkę nauki sekretów 
samouzdrawiania.”

 – Marianne Williamson, 
autorka książki Efekt cienia 

„Cudowny wkład – praktyczne informacje i techniki użyteczne 
przy sprzężeniu naturalnych zdolności ciała do regeneracji.”

– dr Wayne Dyer, 
autor książki Mój najlepszy nauczyciel

„Dr Sha to ważny nauczyciel i wspaniały uzdrowiciel, niosący cenną 
wiadomość o mocy naszej duszy, wpływającej na, i transformującej 
całe życie.”

– dr Masaru Emoto, 
autor książki Tajemnice wody
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Wprowadzenie 
do Cudów 

Duchowego Uzdrawiania

Dwadzieścia lat temu dołączyłem do grupy Reprezentantów 
Kultury Chińskiej z  siedmiu prowincji, by odwiedzić Kana-

dę w ramach odbywających się tam wystaw poświęconych kulturze 
chińskiej. Z emitowanych wiadomości Dr i Mistrz Zhi Gang Sha 
dowiedział się o  moim przyjeździe, oraz o  tym, że byłem Repre-
zentantem Kultury prowincji Shandong. Odwiedził mnie w moim 
hotelu w Toronto. Podczas naszego spotkania, zdałem sobie sprawę 
jaką jest wyjątkową osobą, bardzo prostolinijną i szczerą, niewinną, 
zabawną, pozytywną, niezwykle inteligentną; można długo wymie-
niać. Jego język był zdumiewająco wyrafinowany, a jego odpowie-
dzi bardzo szybkie i  zrozumiałe. Nasza pogadanka była niezwykle 
przyjemna, rozmawiając z  nim dobrze  się  bawiłem. Zanim nasze 
pierwsze spotkanie dobiegło końca Dr i Mistrz Sha spytał mnie, czy 
mógłby być moim uczniem sztuki I Ching.

Mogłem dostrzec, że Dr i Mistrz Sha już opanował nauki tra-
dycyjnej medycyny chińskiej, akupunktury i wielu innych starożyt-
nych sztuk z Azji, prosto od znamienitych mistrzów tych dziedzin. 
Z radością zgodziłem się więc być jego nauczycielem.

Nauczyłem go tego, co najistotniejsze w  części aspektów 
I Ching podczas mego krótkiego pobytu w Kanadzie, na przykład 
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istoty zmian Tao. Składa się na to poznanie równowagi miękkości 
i siły, drobnych detali i szerszych spojrzeń, okrągłości i kwadratu, 
działania i wiedzy, i tym podobnych.

W trakcie naszych prywatnych lekcji, mogłem podziwiać nadzwy-
czajną inteligencję dr. i mistrza Sha. Jego reakcje i zrozumienie moich 
słów ukazały głębię i wymiar posiadanej przez niego mądrości i wiedzy. 
Dr i Mistrz Sha niektórymi niezwykle wysublimowanymi pytaniami, 
takimi jak Dlaczego „Yi” jest źródłem Wielkiego Tao/Wielkiej Drogi, czy 
Dlaczego czystość, cisza i wyrafinowane kwestie są istotą „Yi”?, podzielił 
się ze mną wieloma wyjątkowymi spostrzeżeniami. Niezwykle ucieszy-
ło mnie i zaimponowało mi posiadanie tak wyjątkowego ucznia!

Od czasu naszego pierwszego spotkania dwadzieścia lat temu, 
utrzymywaliśmy stały bliski kontakt. Kilka lat po mojej pierwszej roz-
mowie z dr. i mistrzem Sha odwiedziłem go ponownie w Kanadzie. 
Do tego czasu stał się już bardzo znanym praktykiem akupunktury, 
posiadającym wśród Kanadyjczyków reputację cudownego uzdrowi-
ciela. Byłem z niego dumny, i by to okazać podarowałem mu własną 
kaligrafię zatytułowaną , „Sha Shi Shen Zhen Fu 
Ze Yi Min” (czytaj: sza szi szun dżun fu zu ji min), która mówi boska 
akupunkturo Sha, uzdrawiaj i polepszaj stan zdrowia setek milionów lu-
dzi. Chciałem oddać hołd jego niesamowitej wiedzy i umiejętnościom 
akupunktury oraz znajomości tradycyjnej medycyny chińskiej. Mniej 
więcej w tym czasie Dr i Mistrz Sha przedstawił mnie pani Sylvii Chen, 
którą to polecił mi na swą uczennicę. Ochoczo się na to zgodziłem.

Z uwagi na jego niezwykłą szczerość (  lub „cheng”, czytaj: 
cheng) i uczciwość, Dr i Mistrz Sha stał się od tamtego czasu za-
łożycielem i wielkim mistrzem Medycyny Duszy Umysłu i Ciała. 
Starożytna mądrość mówi: „Szczerość jest Drogą do Nieba. My-
śli ludzi powinny być serdeczne i  prawdziwe”. Dlatego też nasi 
mądrzy przodkowie włączyli otwartość i  szczerość do wymiaru 
Niebiańskiej Drogi (Tao). Te wartości niosą ze sobą energię. Stare 
chińskie przysłowie mówi:                ,                 „Jing cheng suo 
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zhi, jin shi wei kai” (czytaj: dżing czang suo dżi, dżin szi łei kai). 
Oznacza to, że prawdziwa otwartość i szczerość mogą poruszyć Nie-
bo i Ziemię; otwartość i szczerość mają nawet moc skruszenia skały 
i metalu. Innymi słowy, człowiek szczery i otwarty może osiągnąć 
w życiu wszystko. W jednej ze starożytnych ksiąg konfucjanizmu, 
Zhong Yong, Doktryna Środka, cieszącej się dużym autorytetem, 
jest napisane: „Droga (Tao) ostatecznej szczerości i  uczciwości 
umożliwi ci przewidzenie i zrozumienie wszystkiego”.

W roku 2010, Zhi Gang przybył do Chin na Chiński Nowy 
Rok, by odwiedzić swoją rodzinę. Odwiedził mnie wtedy w mie-
ście Jinan razem z panią Sylvią Chen. Ona to podzieliła się ze mną 
wieloma opowieściami o niezwykłych cudownych uzdrowieniach, 
jakie na całym świecie spełnił Zhi Gang. Byłem pod ich wielkim 
wrażeniem. Przyniosła też ze sobą kilka jego płyt z nagraniami Pie-
śni Duszy. Słuchając tego niezwykle mocnego, wspaniałego głosu 
zauważyłem, że jego śpiew tworzył pewne otaczające mnie, wyjąt-
kowe pole mocy, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. To 
przywiodło mnie z powrotem do przyjemnych wspomnień z dzie-
ciństwa. Kiedyś tańczyłem do muzyki słuchanej z taką przyjemno-
ścią. Wspólny śpiew z Mistrzem Zhi Gang dał memu ciału, sercu 
i umysłowi mnóstwo dogłębnej radości. W wyrazie uznania i ce-
lebracji tego dogłębnego przeżycia napisałem ten oto dwuwiersz:

 
Wen xuan tian mian yin 

(czytaj: wun szłen tien mi-joł jen) 
Słuchając tych prawdziwie niebiańskich pieśni i przekazów

 
De Da Tao zhi jian 

(czytaj: du da tao dżi dżien) 
Osiągnij prawdziwą i ostateczną prostotę Wielkiej Ścieżki
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W tym roku zostałem zaproszony na Uniwersytet Stanu Nowy 
Jork w  Buffalo, w  Stanach Zjednoczonych, na Międzynarodową 
Konferencję Społeczności Filozofii Chińskiej. Skorzystałem z okazji 
i udałem się do Toronto, by zobaczyć się z Mistrzem Zhi Gang, oraz 
do Vancouver, by spotkać się z panią Chen. Mogłem łatwo zauwa-
żyć, że Zhi Gang stał się niezwykłym mistrzem o światowej sławie, 
posiadającym tysiące uczniów i zwolenników. Dowiedziałem się, że 
poświęcił się podróżowaniu po całym świecie, by uzdrawiać i rozpo-
wszechniać swoje nauki. Odwiedził Indie, Japonię, Stany Zjednoczo-
ne, Kanadę, Taiwan, Australię, Malezję, i wiele krajów europejskich. 
Czasem liczba uczestników jego warsztatów i spotkań sięgała tysięcy 
osób. Jestem z niego taki dumny, cieszy mnie jego szczęście.

Teraz mogę być świadkiem tego, jak Zhi Gang tworzy swoją nową 
książkę, Cuda Duchowego Uzdrawiania. Niedługo zostanie wydana. 
Cieszę się bardzo, ponieważ wiem, że dzięki niej życie wielu osób zo-
stanie ocalone i przemienione. Jako jego nauczyciel, jestem bardzo 
uradowany. W jednym z przypływów szczęścia napisałem wyjątkową 
kaligrafię, by okazać to, że doceniam jego niezwykłe osiągnięcia, ja-
kich dokonał od chwili naszego pierwszego spotkania 20 lat temu:

 
Ling Guang Jiu Shi 

(czytaj: ling głang dżio szi) 
Światło Duszy Ratuje Świat i Ludzkość

oraz

 
Ling Guang Zha Shan 

(czytaj: ling głang dża szan) 
Światło Duszy Emanuje i Wibruje



W starozytnosci i wspólczesnie: 
swieta madrosc, wiedza 

i praktyczne techniki 
uzdrawiania

Miliony ludzi żyjących na Matce Ziemi poszukuje dawnych 
tajemnic, mądrości, wiedzy i praktycznych technik uzdra-

wiania, odnowy oraz przedłużenia życia. Szuka też siły transfor-
mującej relacje międzyludzkie, sprawy materialne, karierę, i inny 
dowolny aspekt życia.

Seria Cuda Duchowego Uzdrawiania dzieli się starą i  nową 
mądrością,wiedzą i praktyką przemieniającą życie. Ten oto pierw-
szy tom cyklu skupia się na uzdrowieniu ciała duchowego, men-
talnego, emocjonalnego i fizycznego.

Uczyłem się medycyny konwencjonalnej jako doktor nauk 
medycznych. Darzę ją szacunkiem. Uczyłem się tradycyjnej me-
dycyny chińskiej, jako użytkownik akupunktury i zielarz. Darzę 
ją szacunkiem. Uczyłem się starych chińskich ćwiczeń z energią 
i duchowością, wliczając w nie tai chi, qi gong, kung fu, I Ching 
i feng shui. Każdą z tych dziedzin darzę szacunkiem. Uczyłem się 
medycyny Zhi Neng, która polega na inteligencji umysłu i duszy. 
Uczyłem się medycyny Body Space, któradotyczy przestrzeni mię-
dzy organami i komórkami. Uznaję obie te dziedziny. 

Niezwykłym darem jest spotkanie i uczenie się od tak wielu 
nauczycieli będących narodowymi skarbami Chin. Wykształcili 

i i

i i i

i i

.
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mnie w  sztukach starożytnych i  świętych, duchowych i  energe-
tycznych, dali mi mądrość, wiedzę i praktyczne techniki.

Mając sześć lat, spotkałem mojego chińskiego mistrza Wu Dang, 
który nauczył mnie tai chi. W wieku dziesięciu lat spotkałem mojego 
mistrza qi gong. Będąc dwunastolatkiem poznałem mojego przyszłe-
go mistrza Kung Fu Shaolin. Później spotkałem światową osobistość 
w dziedzinie I Ching, dr. profesora Liu Da Jun. Dzięki niemu wni-
kliwie poznałem świętą filozofię i mądrość I Ching oraz feng shui. 
Jego przedmowa do tej książki jest dla mnie błogosławieństwem.

W  roku 1993 poznałem mego duchowego ojca i  mentora, 
dr. i  mistrza Zhi Chen Guo, założyciela Medycyny Zhi Neng 
i Body Space. Pokazał mi niezmierzone tajemnice, mądrość, wie-
dzę i praktyczne techniki dotyczące duszy. Jego nauki bardzo mi 
pomogły. Przygotował mnie na bycie boskim sługą, narzędziem 
i pośrednikiem. Jestem mu niezmiernie wdzięczny.

Bardzo doceniam także nauki pobrane u mistrza rodu Peng 
Zu – dr. profesora Liu De Hua. Peng Zu, który dożył lat osiem-
set ośmiu, znany jest w Chinach jako „Gwiazda Długiego Życia”. 
Peng Zu jest nauczycielem Lao Zi, autora szanowanego klasyka, 
Dao De Jing. Dawna święta mądrość i praktyka Peng Zu oraz prof. 
Liu bardzo wspomogło mnie w mojej duchowej wędrówce.

Kilku moich mistrzów pragnie pozostać anonimowymi. Ich do-
głębna święta mądrość i praktyka przysłużyły się podróży mojej du-
szy w stopniu nie do opisania. Nigdy nie przestanę oddawać im czci. 

W starożytnych chińskich naukach o duchowości można zna-
leźć pewną świętą frazę:

Yin shui si yuan

„Yin” dosłownie oznacza pić. „Shui” to woda. „Si” znaczy myśleć. 
„Yuan” oznacza źródło lub miejsce pochodzenia. „Yin shui si yuan” 
(czytaj: jin szłei si juan) oznacza gdy pijesz wodę, myśl o jej źródle.
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Ta sentencja uświadomiła mi głęboko w moim sercu i duszy, 
że nie mógłbym dojść do tego, kim teraz jestem na mojej ducho-
wej drodze, jak również nie posiadłbym starej mądrości, wiedzy, 
praktyki i mocy leczenia oraz transformowania życia innych bez 
lekcji od owych osób, które są skarbami narodowymi. Czuję się 
zaszczycony dzieląc się tym, co posiadłem. Jestem waszym sługą. 

San Mi (Trzy Sekrety)

W obecnym cyklu Matki Ziemi posiadamy udokumentowane 
zapisy datowane na tysiące lat wstecz. Rozumiemy, że Matka 
Ziemia była już wcześniej w wielu cyklach. Reinkarnowała wie-
lokrotnie. Reinkarnacja jest uniwersalnym prawem. We wpro-
wadzeniu napomknąłem, że najstarsze analizowane minerały 
znaleziono w Zachodniej Australii, mają przynajmniej 4,4 mi-
liardy lat. W przyszłości naukowcy mogą odkryć na naszej pla-
necie materiały o wiele starsze.

Czas również reinkarnuje. Nowa epoka dla Matki Ziemi 
i wszystkich wszechświatów zaczyna się co piętnaście tysięcy lat. 
8 kwietnia 2003 roku zakończyła się poprzednia epoka. Była to 
Xia Gu (czytaj: szia gu), era bliskiej starożytności. Archeolodzy 
szacują obecność ludzi na Matce Ziemi na około dwieście tysię-
cy lat. Osobiście otrzymałem duchową wiadomość z Niebios, 
że ludzie żyli na Naszej Planecie przez znacznie dłuższy czas. 
Naukowcom zajmie jeszcze trochę czasu znalezienie dowodów 
na potwierdzenie tego faktu.

Niektórzy badacze sądzą, że symbole znalezione w Chinach, wyry-
te w 8 600-letniej skorupie żółwia są pierwszymi zapisanymi słowami. 
Nie mamy dostatecznie wiele danych sprzed dwudziestu do trzydzie-
stu tysięcy lat, czy wcześniej, by wytłumaczyć co się stało z ludzkością.



64 Cuda duchowego uzdrawiania

Od dawnych czasów, aż do dziś, jednym z największych klej-
notów pozostawionych ludzkości, przynoszącym nam wiele ko-
rzyści, jest święta duchowa mądrość i praktyka. Ciągle wskazuje 
drogę ludziom w przetransformowaniu każdego elementu ich ży-
cia. Święta mądrość i  praktyka od czasów starożytnych do dziś 
może być określona mianem San Mi. „San Mi” oznacza trzy sekre-
ty. Oto ich objaśnienie.

San Mi zawiera w sobie Shen Mi, Kou Mi, oraz Yi Mi.

1. Shen Mi - Sekret Ciała
„Shen” to ciało. „Mi” to sekret. „Shen Mi” (wymawiane szyn mi) 
oznacza więc Sekret Ciała. Gdy przyjrzysz się posągom i obrazom 
w różnych świątyniach i kościołach dowolnego obrządku na ca-
łym świecie, mistrzowie, buddowie i święci stosują pewne układy 
dłoni, czyli mudry, jak również ułożenia ciała podczas medytacji 
czy praktyki duchowej. To jest właśnie Shen Mi, Sekret Ciała. Ist-
nieje wiele tajemnic ciała. Każda pozycja dłoni czy ciała wpływa 
korzystnie na inne części tegoż ciała.

Shen Mi może zostać określone w jednym zdaniu:

Tam gdzie umieszczasz dłonie, tam otrzymasz korzyści 
z uzdrawiania, odnowy i rozwoju.

2. Kou Mi - Sekret Ust
„Kou” oznacza usta. „Mi” to sekret. „Kou Mi” (czytaj: koi mi) 
to Sekret Ust, którym jest intonowanie mantr. Mantry to święte 
dźwięki i  przekazy intonowane wielokrotnie, służące uzdrawia-
niu i zapobieganiu chorobom, odnowie, przedłużaniu życia, oraz 
przemianie relacji, finansów i innych aspektów życia.

Podam jeden przykład. Miliardy ludzi zamieszkujących Matkę 
Ziemię pobierało i nadal pobiera nauki buddyzmu. Jedną z naj-
słynniejszych mantr buddyzmu jest:
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Na Mo A Mi Tuo Fo

„Na Mo” (czytaj: na mo) oznacza czcić. „A Mi Tuo Fo” (czy-
taj: a mi tuo fo) jest imieniem buddy (w sanskrycie: Amitabha). 
Założyciel buddyzmu, Shi Jia Mo Ni Fo (czytaj: szi dżia mo ni 
fo), znany też jako Buddha Shakyamuni, czy Siddharta Gautama, 
podczas medytacji w  bezruchu odnalazł A  Mi Tuo Fo. Jest to 
pradawny budda z bardzo odległych lat. A Mi Tuo Fo był dawno 
temu cesarzem. Zrzekł się tronu by podążać za swym duchowym 
mistrzem, celem, jaki mu przyświecał, było dostąpienie oświece-
nia duszy. A Mi Tuo Fo złożył czterdzieści osiem przyrzeczeń, by 
stworzyć w Niebie Ji Le Shi Jie, duchowy wymiar. „Ji” oznacza 
najbardziej. „Le” oznacza szczęście. „Shi Jie” oznacza świat. „Ji Le 
Shi Jie” (czytaj: dżi le szi dżie) to świat największego szczęścia. Na-
zywany jest też Czystą Krainą. Nie ma w niej ego, gniewu, walki, 
zazdrości czy rywalizacji. Istoty zasiedlające Czystą Krainę dzielą 
się miłością, opieką i współczuciem. Wzajemnie wspomagają po-
dróż swoich dusz na coraz wyższe poziomy.

Osiemnasta przysięga A  Mi Tuo Fo jest najważniejszą spośród 
wszystkich czterdziestu ośmiu. Ślubował w  niej, że gdy ktoś, kto 
w niego wierzy i pragnie wejść do jego Czystej Krainy, na krótko przed 
opuszczeniem ziemskiego padołu zaśpiewa jego imię dziesięć razy, to 
dusza A Mi Tuo Fo osobiście zaprowadzi duszę tej osoby do Czystej 
Krainy. A Mi Tuo Fo zabrał ze sobą niezliczone rzesze, wliczając w to 
buddów, bodhisattvów, oraz inne dusze wysokiego poziomu, by kon-
tynuowały swoje praktyki i duchową podróż.

Na przestrzeni wieków, miliardy buddystów intonowało Na 
Mo A Mi Tuo Fo. Dlaczego? Nauki mówią: intonowanie Na Mo 
A Mi Tuo Fo to stawanie się buddą.

Istota ludzka posiada dwa życia: życie fizyczne i życie duszy. Życie 
fizyczne jest ograniczone. Podróż duszy jest wieczna. Celem życia fi-
zycznego jest pomoc w wędrówce duszy. Dlaczego miliardy ludzi into-
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nowało Na Mo A Mi Tuo Fo? Dlatego, że kochają i wierzą w A Mi Tuo 
Fo. Chcą dostać się do jego krainy, by osiągnąć wyższe oświecenie duszy.

Shi Jia Mo Ni Fo wprowadził A Mi Tuo Fo do buddyzmu. 
Nauczył też buddystów osiemdziesięciu czterech tysięcy metod 
dostąpienia oświecenia. Jedna z najważniejszych głosi, by śpiewać 
imię buddy w celu stania się buddą.

Przy śpiewaniu imienia buddy jego serce staje się twoim. Dusza 
buddy staje się twoją duszą, jego wola staje się twoją, a jego misja twoją 
misją. Serce, dusza, wola i misja buddy jest tym samym, co serce, du-
sza, wola i misja tych, którzy śpiewają imię buddy z wiarą i oddaniem. 
Z dobrodziejstwa tej nauki skorzystały miliardy osób w historii świata. 
Słowa nie są w stanie wyrazić korzyści i znaczenia tej nauki i praktyki.

Może być to podsumowane w jednym zdaniu:

Intonowanie imienia buddy oraz stanie się buddą, 
to połączenie się z buddą w Jedno.

Podkreślam, że nie nauczam żadnej religii. Szanuję je wszyst-
kie. Uznaję wszelkie rodzaje systemów wierzeń. Dzielę się tymi 
technikami z  czytelnikami, by każdy z  was zrozumiał świętą 
mądrość i nauki duchowej praktyki. Intonowanie Na Mo A Mi 
Tuo Fo przyniosło wielu osobom cuda duchowego uzdrawiania, 
leczące i przemieniające związki, finanse, czy inne aspekty życia. 
W przeszłości miliardy ludzi śpiewało Na Mo Guan Shi Yin Pusa2 
(czytaj: na mo guan szi jin pu sa) oraz Na Mo Da Shi Zhi Pusa 
(czytaj: na mo da szi dżi pu sa), by oddać cześć tym dwóm dowo-
dzącym Czystej Krainy. Intonowanie obydwu tych mantr także 
umożliwiło zaistnienie wielu ujmujących serce historii.

W tej książce uwolnię pradawne i nowe święte mantry. Zo-
stałem poproszony przez Boskość i Źródło o podzielenie się nimi 
2 Pusa (czytaj: pu sa) oznacza bodhisattvę. Bodhisattva jest istotą oświeconą. Budda to istota, 
która osiągnęła jeszcze wyższy poziom oświecenia.
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z każdym czytelnikiem i całą ludzkością. Gdy to zrozumiesz, po-
ważniej podejdziesz do swego intonowania. Korzyści z niego pły-
nących nie da się opisać, ująć w postaci myśli czy porównań. 

Kou Mi może być podsumowane jednym zdaniem:

Jesteś tym, o czym śpiewasz.

Możesz znaleźć naukowy artykuł, by zrozumieć jak działa Kou 
Mi, zwane przeze mnie Mocą Dźwięku: „Naukowcy udowodni-
li, że DNA może zostać przeprogramowane poprzez użycie słów 
o odpowiedniej częstotliwości”3.

W tej i innych książkach z serii Cuda Duchowego Uzdrawia-
nia nauczysz się i doświadczysz wiele na temat intonowania mantr.

3. Yi Mi - Sekret Myśli
„Yi” znaczy myśleć. „Mi” to sekret. „Yi Mi” (czytaj: ji mi) oznacza więc 
sekret myśli. Niezliczona ilość osób w historii medytowała. Medytacja 
to trening umysłu. Rodzajów medytowania we wszystkich praktykach 
duchowych jest niezliczenie wiele. Co jest najważniejsze w medytacji?

Niektórzy medytują wyobrażając sobie Słońce i Księżyc. Inni 
przy wizualizacji Wielkiej Niedźwiedzicy. Niektórzy medytują 
utrzymując w  umyśle obraz góry czy oceanu. Inni wyobrażają 
sobie Buddę, świętych, czy innych duchowych ojców lub matki. 
Medytacja może być więc podsumowana zdaniem:

Medytacja jest twórczym wyobrażaniem: to, co wizualizujesz, 
jest tym, od czego otrzymujesz błogosławieństwa.

Objaśnię dalej ten jednozdaniowy sekret. Przykładowo, gdy 
unaoczniasz sobie Jezusa, łączysz się z jego duszą. Jego uzdrawiająca 
3 Grażyna Fosar i Franz Bludorf: 
   http://wakeup-world.com/2011/07/12/scientist-prove-dna-can-be-reprogrammed-by-words-frequenices/
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moc może bardzo pomóc w twojej podróży. Gdy wyobrażasz sobie 
Matkę Boską, jej miłość może przynieść ci cenne dary. Gdy wizu-
alizujesz sobie Guan Yin, jej współczucie może bardziej otworzyć 
twoje serce. Gdy wyobrażasz sobie Słońce i Księżyc, otrzymujesz ich 
jing qi shen. Spływają na ciebie dary tego, kogo sobie wyobrażasz.

Dawne nauki mówią, że zastosowanie jednego sekretu daje 
silne efekty. Shen Mi, Kou Mi i Yi Mi posiadają moc, gdy są sto-
sowane pojedynczo. Jednak zastosowanie wszystkich trzech razem 
jest nadzwyczaj potężne.

Podzielę się jedną ze świętych praktyk zastosowania razem 
trzech sekretów San Mi. Jest to Praktyka Współczucia Buddy.

Poprowadzę cię i pokieruję przez dwie jej wersje. Pierwsza z nich 
zwiększa energię, wytrzymałość, witalność, odporność i zdrowienie. 
Druga praktyka otwiera Trzecie Oko i inne duchowe kanały.

Zwiększ energię, wytrzymałość, witalność, odporność i rege-
nerację z pomocą Świętej Mantry Weng Ma Ni Ba Ma Hong

Shen Mi. Sekret Ciała.
Usiądź prosto na krześle mając wolne miejsce za plecami i o nic 
się nie opierając. Ułóż dłonie w Pozycji Piramidy4 (patrz: rys. 2.).

Rys. 2. Dłonie w Pozycji Piramidy Shen Mi
4 Unieś przed sobą dłonie skierowane wnętrzem do siebie. Niech nadgarstki będą w  odległości dwunastu 
    - siedemnastu centymetrów od siebie, a palce tylko od pięciu do siedmiu centymetrów. Umieść dłonie na wysokości  
    pępka. To właśnie są Dłonie w Pozycji Piramidy, inaczej zwanej: Dłonie w Pozycji Piramidy Shen Mi. 



swiete Mantry zródla 
dla uzdrawiania ciala

duchowego, mentalnego, 
emocjonalnego i fizycznego 

W całej historii, intonowanie mantr było jedną z najważniej-
szych metod uzdrowienia duchowego i  energetycznego 

oraz rozwoju. Miliony uzdrawiających historii powstały wskutek 
intonowania mantr.

W  starożytnych praktykach i  naukach są trzy sekrety, które 
wyjaśniłem w rozdziale 1: Shen Mi (Sekret Ciała), Kou Mi (Sekret 
Ust) oraz Yi Mi (Sekret Myśli). Sekret Ust polega na intonowaniu 
mantr. W roku 2000 stworzyłem Cztery Techniki Mocy, którymi 
są Moc Ciała, Moc Duszy, Moc Umysłu, Moc Dźwięku. Moc 
Dźwięku polega na intonowaniu mantr. 

W  książkach z  mojej serii Moc Duszy i  innych moich 
książkach zaprezentowałem wiele nauk dotyczących świętych 
mantr, zarówno starożytnych jak i współczesnych. Zachęcam 
cię do sięgnięcia po te książki. Opisałem w nich nie tylko wiele 
potężnych mantr lecz również dzielę się w nich starożytnymi 
duchowymi sekretami, naukami, wiedzą i praktycznymi tech-
nikami zastosowania mantr w samouzdrawianiu i nie tylko. Te 
nauki i praktyki przyczyniły się do stworzenia tysięcy cudów 
duchowego uzdrawiania na całym świecie.

i i
i

i
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Wydałem dwie najważniejsze książki poświęcone uzdrawianiu 
zanim stworzyłem serię Moc Duszy:

• Power Healing: The Four Keys to Energizing Your Body, 
Mind and Spirit16

• Soul Mind Body Medicine: A Complete Soul Healing System 
for Optimum Health and Vitality17

Moja seria Moc Duszy jak dotąd zawiera dziesięć głównych 
książek:

• Soul Wisdom: Practical Soul Treasures to Transform Your Life 
(Duchowa mądrość. Praktyki, które odmienią Twoje życie)

• Soul Communication: Opening Your Spiritual Channels for 
Success and Fulfillment

• The Power of Soul: The Way to Heal, Rejuvenate, Transform, 
and Enlighten All Life

• Divine Soul Songs: Sacred Practical Treasures to Heal, Reju-
venate, and Transform You, Humanity, Mother Earth, and 
All Universes

• Divine Soul Mind Body Healing and Transmissions System: 
The Divine Way to Heal You, Humanity, Mother Earth, and 
All Universes

• Tao I: The Way of All Life 
• Divine Transformation: The Divine Way to Self-clear Karma 

to Transform Your Health, Relationships, Finances, and More 
• Tao II: The Way of Healing, Rejuvenation, Longevity, and 

Immortality

16 Power Healing: The Four Keys to Energizing Your Body, Mind and Spirit (San Francisco:  
     HarperSanFrancisco, 2002). 
17 Soul Mind Body Medicine: A Complete Soul Healing System for Optimum Health and Vitality 
    (Novato: New World Library, 2006).
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• Tao Song and Tao Dance: Sacred Sound, Movement, and 
Power from The Source for Healing, Rejuvenation, Longevity, 
and Transformation of All Life

• Divine Healing Hands: Experience Divine Power to Heal 
You, Animals, and Nature, and to Transform All Life

W tych książkach opisałem najpotężniejsze mantry w historii. 
Miliardy ludzi na przestrzeni dziejów doświadczyło transformacji 
w każdym aspekcie swojego życia, dzięki tym świętym praktykom.

Chciałbym ponownie podkreślić moc i znaczenie mantr.

Czym jest mantra?
Mantra jest specjalnym dźwiękiem i przekazem, który stworzyła 
Boskość, Tao, buddowie, święci, guru i inne rodzaje duchowych 
ojców i matek, podczas swojej duchowej i energetycznej praktyki 
transformującej życie. Kiedy intonowanie mantry jest powtarza-
ne, zachodzi transformacja.

Moc i znaczenie mantr
Mantry to specjalne dźwięki, niosące konkretne informacje o wy-
sokiej duchowej częstotliwości i wibracji. Te wysokie częstotliwo-
ści i  wibracje mogą przetransformować częstotliwość i  wibrację 
wszelkiego życia. 

Mantry niosą i przekazują miłość, przebaczenie, współczucie 
i światło. Miłość roztapia wszelkie blokady i przemienia wszystko, 
co żyje. Przebaczenie przynosi wewnętrzną radość i wewnętrzny 
pokój całemu życiu. Współczucie podnosi poziom energii, wy-
trzymałość, witalność i  odporność wszystkiego, co żyje. Światło 
uzdrawia, zapobiega chorobom, oczyszcza i odmładza duszę, ser-
ce, umysł i ciało; oczyszcza i odmładza również duchowe, men-
talne, emocjonalne i fizyczne ciało, transformuje relacje i finanse, 
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podnosi inteligencję, otwiera duchowe kanały przekazów, przyno-
si sukces w każdym obszarze naszego życia.

Mantry są zgromadzeniem duchowych darów. Gdy intonujesz 
mantrę, wówczas święci oraz duchowi ojcowie i matki w Niebio-
sach słyszą twój śpiew i przychodzą by pobłogosławić twoje życie.

Mantry są najważniejszymi narzędziami duchowej komuni-
kacji, służącymi do porozumiewania się ze Światem Duchowym.

Intonowanie mantr to jedna z najstarszych starożytnych prak-
tyk. Od tysięcy lat wielcy hinduiści, buddyści, taoiści i reprezen-
tanci innych tradycji duchowych dzielili się swoimi mantrami, by 
służyły milionom ludzi.

Mantry są niezwykle potężne, ponieważ potrafią usunąć blo-
kady duszy, umysłu i ciała w każdym aspekcie naszego życia. Chcę 
się podzielić bardzo ważnym duchowym sekretem. Kiedy intonu-
jesz mantrę, proszę, abyś w tym samym czasie wykonywał Praktykę 
Przebaczenia. Praktyka Przebaczenia jest kluczem do samooczysz-
czania negatywnej karmy. Negatywna karma jest podstawową blo-
kadą w każdym aspekcie naszego życia, włączając w to zdrowie, 
relacje, finanse, biznes i wiele więcej. Pamiętaj, za każdym razem 
kiedy intonujesz mantrę, stosuj jednocześnie Praktykę Przebacze-
nia. To wzmocni twój proces uzdrawiania i  transformacji życia, 
a także go zwielokrotni. Pozwól, że wyjaśnię to dokładnie.

Negatywna karma to zapis błędów, które popełniła dana oso-
ba w  ciągu wszystkich swoich wcieleń, włączając w  to obecne 
życie i wszystkie przeszłe inkarnacje. Zawiera się w niej również 
negatywna karma naszych przodków. Negatywna karma naszych 
przodków to zapis błędów ze strony naszych ojców i matek, któ-
re miały wpływ na podróż naszej duszy i na nasze fizyczne życie 
jako ich potomka. Negatywna karma jest następstwem zabijania, 
krzywdzenia, mszczenia się na innych, oszukiwania, kradzieży, 
sprawiania innym bólu i cierpienia w jakikolwiek sposób.
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Od lipca 2003 roku, Boskość dała mi ten zaszczyt, bym mógł 
ofiarowywać ludzkości Boskie Oczyszczanie Karmy. Od lutego 2009 
roku osobiście wyszkoliłem i stworzyłem ponad trzydzieści Boskich 
Kanałów, którzy są również moimi Światowymi Reprezentantami. 
Oni również ofiarowują Boskie Oczyszczanie Karmy. Razem ofia-
rowaliśmy już Boskie Oczyszczanie Karmy setkom tysięcy osób na 
całym świecie. W ciągu ostatnich dziesięciu lat stworzyliśmy wspól-
nie setki tysięcy cudów duchowego uzdrawiania. Wyszkoliliśmy też 
ponad cztery tysiące Duchowych Uzdrowicieli Boskich Uzdrawiają-
cych Dłoni na całej Ziemi. Nauki i praktyki, opisane w moich książ-
kach z serii Moc Duszy oraz książki Power Healing i Soul Mind Body 
Medicine, również stworzyły tysiące cudów uzdrawiania duszy. 

W jaki sposób mogliśmy stworzyć tak wiele cudów duchowego 
uzdrawiania? Ponieważ oferowaliśmy Boskie Oczyszczanie Karmy 
i uczyliśmy samouzdrawiania. A co najważniejsze, bardzo wiele uwagi 
poświęciliśmy nauczaniu Praktyki Przebaczenia. Praktyka Przebacze-
nia jest uświęconym sposobem samodzielnego oczyszczania karmy.

Samodzielne oczyszczanie karmy polega na prośbie o przeba-
czenie za błędy, które popełniliśmy my sami i nasi przodkowie, na 
przestrzeni wszystkich wcieleń. Wszelkie nasze błędy z przeszło-
ści zaowocowały negatywną karmą. Z powodu naszej negatywnej 
karmy, towarzyszy nam ciemność. Ciemność ta może znajdować 
się wewnątrz nas lub wokół nas. Ciemność może umiejscowić się 
w naszym biznesie lub wokół członków naszej rodziny. Negatyw-
na karma może wpływać na nasze zdrowie, emocje, relacje, finan-
se, biznes, dom, rodzinę i każdy inny aspekt życia.

W mojej książce The Power of Soul wyjawiam jednozdaniowy 
sekret dotyczący karmy:

Karma jest podstawową przyczyną sukcesu lub porażki 
w każdym obszarze naszego życia.
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Nasz sukces jest uzależniony od tego, na ile dobrze sprawowa-
liśmy się w poprzednich wcieleniach i w obecnym życiu. Nasze 
blokady są następstwem naszej niewłaściwej służby w  poprzed-
nich wcieleniach i w obecnym życiu. Karma naszych przodków 
również wpływa na nasze życie.

Jeśli otrzymałeś Boskie Oczyszczanie Karmy, zostałeś niezwykle 
pobłogosławiony. Jeśli jeszcze nie otrzymałeś Boskiego Oczyszcza-
nia Karmy naucz się wykonywać Praktykę Przebaczenia, aby kawa-
łek po kawałeczku oczyszczać swoją negatywną karmę. Nawet jeśli 
otrzymałeś już Boskie Oczyszczanie Karmy stosuj regularnie prak-
tykę Przebaczenia. W każdej mojej książce, na każdym warsztacie, 
seminarium i odosobnieniu prowadzę Praktykę Przebaczenia, pod-
kreślając jak bardzo jest ona istotna. Osobiście doświadczyłem jej 
potężnego działania. Ona jest jednym ze złotych kluczy, otwierają-
cych drzwi do rozwoju każdego aspektu naszego życia.

Kiedy zaczniesz wykonywać Praktykę Przebaczenia nie stanie 
się tak, że cała ciemność natychmiast zniknie. Ciemność będzie 
się cofać kawałek po kawałku. Dlatego też Praktykę Przebaczenia 
należy wykonywać regularnie – każdego dnia.

Wykonując Praktykę Przebaczenia kluczowe jest uwzględnie-
nie poniższych słów:

Droga wszelka ciemności, która jesteś obecna w moim ciele, 
Proszę wybacz mi wszystkie błędy, które popełniłem 
 w tym życiu i wszystkich przeszłych wcieleniach, 
 które skrzywdziły, zraniły cię lub były formą zemsty. 
Szczerze przepraszam.
Proszę wybacz mi.
Drogie wszystkie dusze i wszyscy ludzie, którzy 
 kiedykolwiek skrzywdziliście mnie, zraniliście mnie lub 
 mściliście się na mnie na przestrzeni wszystkich wcieleń,
Wybaczam wam wszystkim bezwarunkowo.
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DR ZHI GANG SHA jest duchowym nauczycielem i uznawanym na 
całym świecie mistrzem uzdrawiania, a także twórcą Medycyny Duszy, 
Umysłu i  Ciała. Posiada dyplom lekarza medycyny konwencjonalnej 
i Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Specjalista wielu starożytnych dys-
cyplin takich jak: Qi Gong, Tai Chi, kung fu, feng shui oraz I Ching. Jest 
również ekspertem najbardziej zaawansowanej nauki uzdrawiania ko-
mórkowego, która obecnie pojawiła się w Chinach. Dzięki wyjątkowym 
umiejętnościom oraz stosowaniu innowacyjnych metod leczenia odmie-
nił życie tysięcy ludzi. Przez wiele lat współpracował ze Światową Orga-
nizacją Zdrowia (WHO) w Pekinie. W 2006 roku został uhonorowany 
nagrodą Komisji Pamięci Martina Luthera Kinga Juniora za wybitną 
pracę na rzecz szerzenia pokoju i uzdrawiania. 

Autor w książce udowadnia, że każdy z nas posiada zdolność uzdrawia-
nia siebie, a nawet innych. Przedstawia metody, dzięki którym będziesz 
mógł ulepszyć swoje życie i uzdrawiać na wielu poziomach - duchowym, 
mentalnym, emocjonalnym i fizycznym. Opisuje, jak używać technik, ta-
kich jak śpiew, kaligrafia, medytacja, służących do odblokowania energii 
w  komórkach i narządach, która generuje procesy samoleczenia w ciele. 
Dodatkowo, oprócz potężnych mantr zawartych w publikacji, znajdziesz 
w niej również starożytne duchowe sekrety, nauki oraz wiedzę praktycz-
ną niezwykle pomocną w samouzdrawianiu. 

Uzdrowienie na wszystkich poziomach.

Dr Zhi Gang Sha jest ważnym nauczycielem i wspaniałym uzdrowicielem, 
który ma do zaoferowania cenny przekaz dotyczący mocy duszy i jej wpływu 
na transformację wszelkiego życia.

– dr Masaru Emoto


