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Önsöz

Birkaç yıldır Dr. Sha’nın çalışmalarının hayranıyım. Aslında 
‘Ruh, Zihin ve Beden Şifası’ ile ruh iyileştirme sistemini 

tanımladığını duyduğum ilk ânı çok net hatırlıyorum. Bu ye-
tenekli şifacıyı ve misyonunu desteklemek istediğimi daha o 
anda anlamıştım. İsteğimi hayata geçirerek onu manevi top-
luluğumla tanıştırdım. O zamandan beri öğreti ve teknikleri-
ni uygulayanların yaşamına dahil olan enerji, sevinç, uyum ve 
huzura tanık olmak bana büyük bir keyif veriyor.

Dr. Sha’nın teknikleri, tüm canlılarda halihazırda mevcut 
bulunan iyileştirici gücü uyandırıyor ve sağlık durumlarını 
doğrudan kendi ellerine almalarını sağlayarak güçlenmeleri-
ne aracı oluyor. Enerjinin ve mesajın; bilinci, ruhu, zihni ve 
bedeni nasıl birbirine bağladığına dair öğretisi, anlaşılması 
ve daha da önemlisi uygulanması kolay dinamik bir bilgi ağı 
oluşturuyor.

Dr. Sha’nın öğretisinden elde edilen, zamana meydan oku-
yan sonuçlarla, şifa enerjisi ve mesajlarının belirli ses, hareket 
ve algılamalar içinde var olduğu binlerce öğrenciye ve oku-
yucuya kanıtlanmıştır. Bunu kendi yaşamıyla da gösteren Dr. 
Sha’nın yaşam gücüyle çalışan teori ve uygulamaları bütünsel, 
derin ve uygulanabilirdir. Ruh gücünün hayatın her alanına 
uygulanabilen mesajı, hevesli uygulayıcıların yirmi birinci yüz-
yıldaki zorlukların başarıyla üstesinden gelebileceklerine dair 
güvene sahip olmalarını mümkün kılıyor.
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Dünyanın en büyük Çigong* ustalarından ve şifacıların-
dan biri kabul edilen ünlü öğretmeni Dr. Zhi Chen Guo’nun 
dünya çapındaki temsilcisi Dr. Sha; Tai Chi, Çigong, Kung Fu, 
Feng Şui gibi eski disiplinlerin ustasıdır. Batı’da aldığı tıp eği-
timiyle Uzakdoğu’nun doğal şifa yöntemlerini başarıyla har-
manlamıştır. Dr. Sha bilgeliğini, Ruhun Gücü ve Ruhu İyileş-
tiren Mucizeler serilerindeki kitapları aracılığıyla bize cömertçe 
aktarıyor.

Dr. Sha’nın şifa topluluğundaki kişilere katkısı yadsınamaz 
ama hepsi bundan ibaret de değil. Kitapları aracılığıyla Dr. 
Sha, okuyucuyu sadece ruh, zihin ve beden değil; aynı zaman-
da kalbi de iyileştirmeye yönlendiriyor. Ruhu İyileştiren Muci-
zeler kitabında Dr. Sha, okuyuculara zihin, beden ve ruhu iyi-
leştirmeleri için etkili yeni şifa yöntemleri sunuyor.

Dr. Sha’nın şifa yöntemini, evrensel bir ruhsal uygulama 
ve gerçek bir dönüşüm yolculuğu olarak görüyorum. Mes-
leki ahlakı ve merhameti, insanlığa hizmet etmesinin en bü-
yük etkenleridir. Okurlarının, kendi ruhlarının içindeki gücü 
uyandırmalarını ve varoluşlarının güzelliğini idrak etmelerini 
temenni ederim.

-Michael Bernard Beckwith, 
Life Visioning and Spiritual Liberation (Yaşam Vizyonu ve Ma-
nevi Kurtuluş) kitabının yazarı ve Agape International Spiritu-
al Center’ın kurucusu
Ağustos 2013

* EN: Nefes teknikleri ve basit fiziksel hareketler kullanılarak bedenin enerji denge-
sini düzenlemeye yarayan tüm Çin kökenli biyoenerjetik şifa egzersizlerine verilen 
addır. Çi enerjisi ne kadar fazla olursa ve bedende ne kadar düzgün akarsa kişi o 
kadar sağlıklı olur. 
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Giriş

Ruhun Gücü serisinde hayatımın amacını paylaşmıştım. 
Ruhu İyileştiren Mucizeler serisindeyse hayatımın amacı 

üzerinde daha ayrıntılı duracağım.
Benim yaşam amacım hizmet etmektir. Hayatımı bu amaca 

adadım. Hizmet, benim görevimdir. Başkalarını daha mutlu 
ve sağlıklı kılmayı hedefliyorum.

Benim yaşam amacım; cennet, Toprak Ana, gezegenler, 
yıldızlar, galaksiler ve evrendeki sayısız ruhu dönüştürmek, 
aydınlatmak veya daha fazla ışık saçmalarını sağlayıp barış ve 
uyum içinde yaşayan evrensel bir aile yaratmaktır.

İnsanlık, Toprak Ana, cennet, gezegenler, yıldızlar, galaksi-
ler ve evrenlerdeki tüm ruhlar evrensel ailenin bir parçasıdır. 
Evrensel ailenin nihai amacı, arzulanan evrensel birliğe ulaş-
maktır. 

Wan, ‘on bin’ demektir. Çince’de wan, ‘her şeyi’ temsil 
eder. Ling, ‘ruh’ anlamına gelir. Rong he, ‘bütün hâlinde ka-
tılmak’ demektir. Wan ling rong he (telaffuzu van link ron 
hiğ) ise ‘tüm ruhların bir araya gelmesi’ yani ‘evrensel birlik’ 
anlamına gelmektedir. Yeni evrensel çağın nihai hedefi budur. 
‘Ruh Işığı’ adı verilen yeni dönem, 8 Ağustos 2003’te başladı 
ve on beş bin yıl sürecek. 
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Yaşam görevim üç güçlendirmeden oluşuyor:
İlk güçlendirme, insanlara evrendeki koşulsuz hizmetkârlar 

olmaları için evrensel hizmeti öğretir. Evrensel hizmet mesajı 
şudur: 

Toprak Ana, cennet, gezegenler, yıldızlar, galaksiler ve 
evrendeki insanların yanı sıra diğer ruhlara koşulsuz hizmet 

ediyorum.

Toprak Ana, cennet, gezegenler, yıldızlar, galaksiler ve 
evrendeki insanların yanı sıra diğer ruhlara birlikte koşulsuz 

hizmet ediyorsunuz. 

Toprak Ana, cennet, gezegenler, yıldızlar, galaksiler ve 
evrendeki insanların yanı sıra diğer ruhlara birlikte koşulsuz 

hizmet ediyoruz.

İkinci güçlendirmem, insanların yaşamı dönüştürmesi için 
ruhu iyileştiren mucizeler yaratmalarını sağlamak adına ruh 
sırlarını, bilgeliği, bilgiyi ve uygulanabilir teknikleri öğretir. 
Mesaj şudur: 

Hayatımı baştan başa dönüştürmek için 
ruhu iyileştiren mucizeler yaratma gücüm var. 

Hayatını baştan başa dönüştürmek için 
ruhu iyileştiren mucizeler yaratma gücün var. 

Toprak Ana hatta gezegenler, yıldızlar ve evrendeki tüm 
ruhları ve insanlığın yaşamını birlikte dönüştürmek için 

ruhu iyileştiren mucizeler yaratma gücümüz var. 
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Hayatı dönüştürmek şunlara yarar:

- Enerji, dayanıklılık, canlılık ve bağışıklığı artırır.
- Manevi, zihinsel, duygusal ve fiziksel esenliği sağlar.
- Tüm hastalıkların önlenmesine yardım eder.
- Her türlü ilişkiyi dönüştürür.
- Finansal ve mesleki hayatı dönüştürmeye yardımcıdır.
- Ruhu, kalbi, zihni ve bedeni gençleştirir.
- Ruha ve kalbe dokunur, ayrıca zihin zekâsını artırır.
- Manevi kanallar açar.
- Hayatın her alanına başarıyı getirir.

Üçüncü güçlendirmem Tao’yu insanlara ulaştırmak ve öğ-
retmektir. Tao’ya ulaşmak; ruh, zihin ve bedeninin aydınlan-
masına ulaşmaktır. 

Tao, Kaynak’tır.
Kaynak; cennetin, Toprak Ana’nın, gezegenlerin, yıldızla-

rın, galaksilerin ve evrenin yaratıcısıdır. 
Tao, yaşam yoludur. 
Tao, evrensel ilkeler ve yasalardır. 
Ruh aydınlanması, kişinin cennette duran ruhunu bir azi-

zin seviyesine yükseltmektir. Manevi yolculuğun ilk adımı, 
ruh aydınlanmasına ulaşmaktır.

Bir insanın iki yaşamı vardır: Fiziksel yaşam ve ruhsal ya-
şam. Fiziksel yaşam, sınırlıdır. Ruhsal yaşamsa sonsuzdur. Fi-
ziksel yaşamın amacı, ruhsal yaşamına hizmet etmektir. Ruhsal 
yaşamın amacı, ruh aydınlanmasına ulaşmaktır. Ruh aydınlan-
masına ulaşmak, bir aziz olmak için cennetteki ruhunuzu yük-
seltmektir. Bir aziz olmak, daha iyi bir kul olmaktır. En yüksek 
azizler ilahi âleme yükselecektir. Bir kişinin ruhu, ilahi âleme 
ulaşırsa bu ruh, çok yüksek ruh aydınlanmasına ulaşmıştır.
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Manevi yolculuğun ikinci adımı, zihin aydınlanmasına 
ulaşmaktır. Zihin aydınlanması, kişinin bilincini bir azizin bi-
lincine yükseltmesidir. Azizler, cennetin farklı katmanlarında 
bulunurlar. En yüksek azizlerin bilinci daha da yükseltilebilir 
ve tamamen ilahi bilince dönüşebilir. İlahi bilince ulaşmak 
kavrayışın ötesindedir.

Manevi yolculuğun üçüncü adımı, beden aydınlanmasına 
ulaşmaktır. Vücudun aydınlanması, fiziksel bedeni en saf ışık 
bedenine dönüştürmektir. En saf ışık bedenine ulaşmak, ölüm-
süzlüğe ulaşmaktır. Size ölümsüzlüğün özünü açıklayayım:

Tao Te Ching’in yazarı Laozi bu konuda şunu söylemiştir: 

Ren Fa Di, Di Fa Tian, Tian Fa Tao, Tao Fa Zi Ran. 

Yukarıdaki dört kutsal kelimeyle ölümsüzlüğe ulaşma süre-
ci yani vücut aydınlanma süreci açıklanır.

Ren Fa Di: Ren, ‘insan’ anlamına gelir. Fa, ‘ilkeleri ve ya-
saları takip etmek’ anlamına gelir. Di, ‘Toprak Ana’ anlamı-
na gelir. Ren Fa Di, ‘bir insanın Toprak Ana’nın ilkelerine ve 
yasalarına uyması gerektiği’ anlamına gelir. Yerçekimi yasası, 
buna bir örnektir.

Ren Fa Di’nin daha derin bir anlamı daha vardır. Bir in-
sanın, Jing Çi Shen’ini Toprak Ana’nın Jing Çi Shen’ine dö-
nüştürmeyi öğretir. Jing, ‘madde’ anlamına gelir. Çi, ‘enerji’ 
anlamına gelir. Shen ise ‘ruh, mesaj veya bilgi’ anlamına gelir. 
Evrensel oluşum hakkındaki en önemli ve en eski gizli bilge-
liklerden biri tek cümlede özetlenebilir:

Toprak Ana, cennet, insanlar, gezegenler, yıldızlar,        
galaksiler ve evren Jing Çi Shen’den yapılmıştır.
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Tek cümlede kadim bilgeliğin sırrı şudur:

Tian Ren He Yi
                                 
Tian, ‘cennet ya da daha büyük evren’ anlamına gelir. Ren, 

‘insan ya da daha küçük evren’ anlamına gelir. He Yi demek 
‘beraber katılmak’ demektir. Tian Ren He Yi, “Büyük evren de 
küçük evren de birdir,” anlamını taşır. Büyük evrende ne varsa 
küçük evrende de vardır ve bunun tersi de geçerlidir. Bu bize 
gizli bilgeliği öğretir:

Toprak Ana’yı, cenneti, gezegenleri, yıldızları, 
galaksileri ve evreni kapsayan büyük evreni anlamak için                        

önce küçük evreni yani insanı anlayın.

Laozi bize, Ren Fa Di’nin Jing Çi Shen’i dönüştürmesinin 
kutsal anlamını öğretir. Bir insandaki Jing Çi Shen’in, Toprak 
Ana’nın Jing Çi Shen’inden farklı olduğunu anlamamız gere-
kir. Bir insanın yüz yıl veya biraz daha uzun bir ömrü vardır. 
İnsanlığın genleri, bir insanın yüz kırk veya yüz elli yaşına ka-
dar yaşamasına izin verebilir. 

Toprak Ana kaç yıldır var? Kimse bilmiyor. Şu anda Kay-
nak’la iletişim kuruyorum ve Toprak Ana’nın ne kadar süredir 
yaşadığını soruyorum. Verdiği cevap şöyle:

Toprak Ana, milyarlarca yıl veya daha fazla yaşadı.

Bu cevap, Kaynak ile ruh iletişimim yoluyla alındı. Kay-
nak, Toprak Ana’yı yarattı. Toprak Ana’da bugüne kadar analiz 
edilen en eski mineraller Batı Avustralya’da bulundu ve en az 
4,4 milyar yaşındaydı. Gelecekte, ek bilimsel çalışmalar Top-
rak Ana üzerindeki daha eski şeyleri bile keşfedebilir.                                            



Dr. Zhi Gang Sha14

Ren Fa Di, bize bir insanın yaşamını uzatmanın sırlarını 
öğretir. Bir insanın Jing Çi Shen’ini, Toprak Ana’nın Jing Çi 
Shen’ine dönüştürmeliyiz. Bu nedenle kadim öğretilerde başka 
bir kutsal ifade daha vardır:

Xi Shou Tian Di Jing Hua

Xi shou, ‘özümsemek veya emmek’ anlamına gelir. Tian, 
‘cennet’ anlamına gelir. Di, ‘Toprak Ana’ anlamına gelir. Jing 
hua, ‘öz’ anlamına gelir. Öz, cennetin ve Toprak Ana’nın Jing 
Çi Shen’idir. Xi shou tian di jing hua (telaffuzu şi şu tien di 
çing hua), ‘cennetin ve Toprak Ana’nın özünü emmek veya 
özümsemek’ anlamına gelir.

Di Fa Tian: Di, ‘Toprak Ana’ anlamına gelir. Fa, ‘ilkeleri ve 
yasaları takip etmek’ anlamına gelir. Tian, ‘cennet’ anlamına 
gelir. Di Fa Tian; ‘Toprak Ana’nın, cennetin ilke ve yasalarına 
uyması gerektiği’ anlamına gelir.

Uzun ömürlülük ve ölümsüzlüğe ulaşmak için insan önce 
Jing Çi Shen’ini, Toprak Ana’nın Jing Çi Shen’ine dönüştür-
meli, daha sonraysa Toprak Ana’nın Jing Çi Shen’ini, cennetin 
Jing Çi Shen’ine dönüştürmelidir.

Tian Fa Tao: Tian, ‘cennet’ anlamına gelir. Fa, ‘ilkeleri ve 
yasaları’ takip etmek anlamına gelir. Tao; kaynak, yol, evrensel 
ilke ve yasalardır. Tian Fa Tao, ‘cennetin Tao ilke ve yasalarına 
uyması gerektiği’ anlamına gelir.
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Uzun ömürlülük ve ölümsüzlüğe ulaşma süreci şöyledir:

• 1. Adım: İnsanın Jing Çi Shen’ini, Toprak Ana’nın Jing 
Çi Shen’ine dönüştürün.

• 2. Adım: Toprak Ana’nın Jing Çi Shen’ini, cennetin 
Jing Çi Shen’ine dönüştürün.

• 3. Adım: Cennetin Jing Çi Shen’ini, Tao’nun Jing Çi 
Shen’ine dönüştürün.

• 4. Adım: Tao Fa Zi Ran’a ulaşın (Tao’ya ulaşın ve 
onunla birleşin).

Tao Fa Zi Ran: Tao; kaynak, yol, evrensel ilke ve yasalar-
dır. Fa, ‘ilkeleri ve yasaları takip etmek’ anlamına gelir. Zi Ran, 
‘doğa’ demektir. Tao Fa Zi Ran, ‘doğanın yolunu izlemek’ de-
mektir.

Tao Fa Zi Ran’a ulaşmak Tao’ya ulaşmaktır. Tao’ya ulaşmak 
Tao ile birleşmek demektir.

Tao ile birleşmek ölümsüzlüğe ulaşmaktır. Beden aydınlan-
masıdır. Üçüncü güçlendirmemin, ruhsal zihin ve bedeninin 
aydınlanmasına yani Tao’ya ulaşmak olduğunu tekrar vurgula-
mak istiyorum.

Ölümsüzlüğe ulaşmanın kutsal yolu budur.
Üçüncü güçlendirme mesajı şudur: 

Ruh, zihin ve bedeninin aydınlanmasına ulaşma gücüm var.

Ruh, zihin ve bedeninin aydınlanmasına ulaşma gücün var.

Ruh, zihin ve bedeninin aydınlanmasına ulaşma gücümüz var.
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Temmuz 2003’te Ruhun Gücü serisinde, Kutsal Olan’ın 
beni insanlığın hizmetkârı olarak nasıl seçtiğine dair hikâyemi 
paylaştım. Hikâyeyi burada tekrarlamayacağım. Lütfen Ruhun 
Gücü serisindeki kitapları okuyun.

İlahi bir hizmetkâr, vasıta ve kanal sıfatıyla son on yıldır 
‘İlahi Karma Temizleme’ ve ‘İlahi Ruh, Zihin ve Beden Dönü-
şümü’ yöntemlerini takdim ettim. Bunlar gibi kutsal hizmet-
ler aracılığıyla ve Toprak Ana’da doğan binlerce şifacı tarafın-
dan yüz binlerce kez ruhu iyileştiren mucizelere şahit olundu. 
Ruhu iyileştiren mucizeler artık her gün gerçekleşiyor. Bu yüz-
den Kutsal Olan ile Kaynak, beni Ruhu İyileştiren Mucizeler 
serisini yaratmaya ve yazmaya yönlendirdi.

Okuyucuların, Ruhu İyileştiren Mucizeler serisinde kendi 
ruhsal şifa mucizelerini yaratmayı öğreneceklerini bilmelerini 
isterim. Okuyucular, kutsal bilgeliği ve bilgiyi öğrenecek; ruhu 
iyileştirmenin basit tekniklerini uygulayacaklar. Herkes ruhu 
iyileştiren mucizeler yaratabilir.

2008’de Tao (Kaynak), beni insanlığın ve Tao’nun hizmet-
kârı olarak seçti. ‘Tao Karma Temizleme’ ve ‘Tao Ruh, Zihin 
ve Beden Dönüşümü’ hizmetlerini sunmaya başladım. Ruhu-
mun duruşu, son on yılda sürekli yükseldi. Daha yükseğe ve 
daha yükseğe eriştim. Kaynak’ta sınırsız katman vardır. Yüksel-
me asla sona ermez. Daha yükseğe ve daha yükseğe erişmek, 
insanlık ve tüm ruhlar için daha iyi birer hizmetkâr olmaktır. 

Şimdi 2013 yılındayız. Son on yılda dünyada depremler, 
tsunamiler, kasırgalar, seller, yangınlar, volkanik patlamalar, 
kuraklıklar ve daha pek çok doğal afet meydana geldi. Siyasi, 
ekonomik, finansal ve ticari zorluklar, çevresel sıkıntılar, sağlık 
sorunları, dini ve etnik savaşların yanı sıra daha pek çok zor-
luk da dahil olmak üzere birçok karanlık günden geçtik. 

Milyonlarca insan; manevi beden, zihinsel beden, duygusal 
beden ve fiziksel bedende çeşitli hastalıklardan muzdariptir. 
Dünya çapında milyonlarca insanın sağlık hizmetlerine erişimi 
ya sınırlıdır ya da yoktur. 
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Toprak Ana ve insanlık neden zorluklarla karşı karşıya? 
Ruh, zihin ve vücut tıkanıklığı bunun en baş nedenidir. Ruh 
tıkanıklıkları, kötü karmadır. Kötü karma, kişinin tüm yaşam-
ları boyunca ruhu tarafından aktarılır.

Zihin tıkanıklıkları arasında olumsuz düşünce biçimleri, 
inançlar, tutumlar, ego, bağlılıklar ve daha fazlası vardır. 

Vücut tıkanıklıkları, enerji ve madde tıkanıklıklarını içerir. 
İnsanlığın bu zor tarihsel dönemden geçmesine nasıl yar-

dım edilebilir? İnsanlığın hastalıklardan kurtulmasına nasıl 
yardımcı olunabilir? İnsanlık hastalıkları nasıl daha hızlı iyi-
leştirebilir? En önemlisi de insanlığın hastalıkları önlemesine 
nasıl yardım edilebilir?

Ruh, Zihin, Beden Şifası ve Ruhun Gücü serisindeki diğer 
kitaplarımda yukarıdaki, “İnsanlığa nasıl yardım edilir?” gibi 
sorulara cevaplar sundum ve bunlar sayesinde dünya çapında 
yüz binlerce ruh iyileştirici mucize gerçekleşti. 

Yazmaya yeni başladığım Ruhu İyileştiren Mucizeler seri-
sinde daha fazla sır, bilgelik, bilgi ve basit teknik sunacağım. 
Öğretim ve uygulamalar; daha basit, daha uygulanabilir, daha 
güçlü olacak ve ruhu iyileştiren mucizelerin daha hızlı gerçek-
leşmesini sağlayacak.

Ruhu İyileştiren Mucizeler’de size vereceğim yeni sırlar ve 
güçler nelerdir? Bu kitapta, ‘kaynak alanı’ yaratacağım. Peki 
kaynak alan nedir? Kaynak alan, kaynağın Jing Çi Shen’ine sa-
hip bir alandır. 

Kaynak alan nasıl çalışır? Kaynak alan, tüm sağlıksız koşul-
ların Jing Çi Shen’ini dönüştürebilecek kaynak sevgisi, affetme, 
merhamet, ışığın frekansı ve titreşimiyle çalışır. Gezegenler, 
yıldızlar, galaksiler ve evrendeki en önemli ilke ve yasalardan 
biri tek bir cümlede şöyle özetlenebilir:
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Cennet, Toprak Ana, gezegenler, yıldızlar, 
galaksiler,   evrendeki herkes ve her şeyde                                                 
Jing Çi Shen alanında titreşim vardır. 

Kaynak alan; ruh, zihin ve bedendeki hastalık tıkanıklık-
larını giderebilen ve bir insanın ruhsal, zihinsel, duygusal ve 
fiziksel bedenlerini baştan aşağı, ciltten kemiğe kadar dönüştü-
rebilen Jing Çi Shen’i sağlık için taşır. 

Birkaç Ling Guang Kaligrafisi yazarak bu kitabın kaynak 
alanını oluşturacağım. Ling Guang, ruh ışığı anlamına gelir. 
Ling Guang Kaligrafisi Kaynağı, kaynağın bana verdiği isimdir. 
Ruh Işığının Kaligrafi Kaynağı anlamına gelmektedir.

Kaynak Ruh Işığı Kaligrafileri’nin her birinde kaynak alanı 
yaratacağım. Her biri, iyileştirici ve ruhu iyileştirici mucizeler 
yaratabilen kaynağın Jing Çi Shen’ini taşıyacaktır. Kaligrafiler 
nasıl çalışır? Kaynak Ling Guang Kaligrafileri, Jing Çi Shen’i 
taşıyan kaynaktan kalıcı hazineler alır. Kaynak Çi, kaynak 
enerjidir. Kaynak Shen, kaynak ruh veya mesajdır. Kaynak Jing 
Çi Shen alanı, kaynak zihin iyileştirme, gençleştirme ve ruh 
iyileştirme mucizeleri yaratan ruh, zihin, vücut tıkanıklıklarını 
kaldırabilen sevgi, affetme, şefkat ve ışıkla kaynak frekansını ve 
titreşimini taşır.

‘Kaynak Ruh Işığı Kaligrafileri’ni ilk defa insanlıkla paylaşı-
yorum. Bunlar, ruhu iyileştiren mucizeler gerçekleştirebilir. Bu 
kitaptaki Kaynak Ling Guang Kaligrafileri şunlardır:

• Kaynak Ruh Işığı Kaligrafisi Tao Guang Zha Shan (Tao 
ışığının patlaması ve titreşmesi)

• Kaynak Ruh Işığı Kaligrafisi Hei Heng Hong Ha (Kay-
nak Zhong Mantra)

• Kaynak Ruh Işığı Kaligrafisi Guang Liang Hao Mei 
(Şeffaf ışığın iç ve dış güzellik getirmesi)
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• Kaynak Ruh Işığı Kaligrafisi Ling Guang (Ruh ışığı)
• Kaynak Ruh Işığı Kaligrafisi  Da Ai (Tüm tıkanmaları 

eritebilen ve bütün yaşamı dönüştürebilen en büyük 
aşk)

• Kaynak Ruh Işığı Kaligrafisi Da Kuan Shu (Tüm yaşa-
ma sevinç ve iç huzur getirebilen affediş)

• Kaynak Ruh Işığı Kaligrafisi Da Ci Bei (Enerjiyi, daya-
nıklılığı, canlılığı ve tüm yaşam bağışıklığını artırabilen 
en büyük merhamet)

• Kaynak Ruh Işığı Kaligrafisi Da Guang Ming (İyileşebi-
len tüm hastalıkları iyileştiren ve önleyebilen muhteşem 
ışık; ruhu, kalbi, zihni ve bedeni arındırır ve gençleşti-
rir; tüm ilişkileri, işleri ve finansal durumu dönüştürür. 
Açık manevi kanallarla başarı getirebilir.)

• Kaynak Ruh Işığı Kaligrafisi San Jiao Chang Tong (Vü-
cut akışının anahtarı) San, üç demektir. Jiao, alan an-
lamına gelir. San Jiao, bir kişi için vücut sıvısının ana 
yoludur. San Jiao, beş bin yıllık geleneksel Çin tıbbının 
kavramı, bilgeliği ve uygulamasıdır. Bu kitapta San Jiao 
hakkında çok daha fazla şey öğreneceksiniz. 

Kaynak Ruh Işığı Kaligrafileri’nde kaynak alanı nasıl oluş-
turabilirim? Ben kaynağın hizmetçisi, aracısı ve kanalıyım. 
Kaynak alanı oluşturmam için Kaynak’la bağlantı kurma onu-
ru ve yetkisine sahibim.

Kaynak Ruh Işığı Kaligrafileri, gücü anlaşılabilenin ötesine 
taşır. Deneyin. Alıştırma yapın. Ruhsal, zihinsel, duygusal ve 
fiziksel bedeninizi iyileştirmek için uygulayın. Kaligrafinin gü-
cünü bu kitapta deneyimleyin. 
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Kaynak Ruh Işığı Kaligrafileri’ni deneyimlemenin üç yolu 
vardır: 

1. Bir fotoğrafın üzerine avucunuzu koyun (47. sayfadaki 
şekiller listesine bakın). Diğer avucunuzu vücudun şifa ge-
rektiren ve içtenlikle şifa isteyen herhangi bir kısmı üzerine 
koyun.

2. Kaynak Ruh Işığı Kaligrafisi’ni vücudun şifa gerektiren 
herhangi bir yerine koyun. Saygıyla şifa isteyin.

3. Kaynak Ruh Işığı Kaligrafisi ile iyileşmek için kitapta yer 
alan meditasyonları ve uygulamaları yapın. 

                        

Kadim manevi öğretide herkesçe bilinen bir ifade vardır: 

 Da Tao zhi jian

Da, büyük anlamına gelir. Tao, yoldur. Zhi, son derece anla-
mına gelir. Jian, basit anlamına gelir. Da Tao zhi jian (telaffuzu 
ta tao çi çiyen), “Büyük yol son derece basittir,” anlamına gelir. 
Ruhu İyileştiren Mucizeler serisi, bu prensibi izleyecektir. Basitliği 
çok hızlı bir şekilde fark edebilirsiniz. Ruhu iyileştiren mucizeler 
bir anda gerçekleşebilir ve bunun nasıl mümkün olduğunu me-
rak edebilirsiniz. 

İnsanlık adına Ruhu İyileştiren Mucizeler serisini yarattığım 
ve yazdığım için heyecanlıyım, onur duyuyorum ve duygulu-
yum. Kaynağa, Kutsal Olan’a ve cennetteki herkese paylaştık-
ları bilgelik, teknikler ve bizleri kutsayacak güç için ne kadar 
teşekkür etsem azdır. Kaynağın, kaynak gücünü kitaplarıma  
aktarması insanlık adına ne büyük bir mutluluk! Ben; okuyu-
cularım, insanlık ve tüm ruhlar için yalnızca bir hizmetçi ve 
aracıyım.
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Ruhu iyileştirici mucizelerin mesajı şudur:

Hayatımı baştan başa dönüştürmek için 
ruhu iyileştiren mucizeler yaratma gücüm var. 

Hayatını baştan başa dönüştürmek için 
ruhu iyileştiren mucizeler yaratma gücün var. 

Toprak Ana hatta gezegenler, yıldızlar ve evrendeki tüm 
ruhları ve insanlığın yaşamını birlikte dönüştürmek için 

ruhu iyileştiren mucizeler yaratma gücümüz var.

Kalbimi ve ruhumu seviyorum.
Tüm insanlığı seviyorum.
Kalplere ve ruhlara katılın.
Sevgi, barış ve uyum
Sevgi, barış ve uyum

Tüm insanlığı sev. Tüm ruhları sev.
Tüm insanlığa teşekkür et. Tüm ruhlara teşekkür et.
Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
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‘Ruhu İyileştiren Mucizeler’e Giriş 

Çin’e dair kültürel sergileri görmek için Kanada’yı ziyaret et-
mek üzere yedi eyaletten toplanıp bir araya gelen bir grup 

Çin Kültür Temsilcisi’ne katıldım. Dr. ve Üstat Zhi Gang Sha 
haberlerde Kanada’yı ziyaret edeceğimizi ve Shandong Eya-
leti’nden Kültür Temsilcisi’nin de ben olduğumu öğrenmiş. 
Beni Toronto’daki otelimde ziyarete geldi. Buluşmamız sırasın-
da  açık, samimi, masum, neşeli, iyimser ve son derece zeki biri 
olduğunu fark ettim. Çok kibar konuşuyordu ve yanıtları çok 
netti. Buluşma çok hoş geçti ve onunla yaptığım konuşmadan 
büyük keyif aldım. Buluşmamız sona ermeden önce Dr. ve Üs-
tat Sha, ona Yi Ching* öğretip öğretemeyeceğimi sordu.

Dr. ve Üstat Sha’nın geleneksel Çin tıbbı, akupunktur ve 
çeşitli kadim Asya sanatlarını öğrenmede ustalaştığını biliyor-
dum. Bu nedenle öğrencim olma isteğini memnuniyetle kabul 
ettim.

Kanada’da kaldığım kısa süre içinde ona yumuşaklıkla gü-
cün, küçük detaylarla daha geniş vizyonların, yuvarlaklıkla ka-
renin dengesi vs. de dahil olmak üzere Yi Ching ve Tao’daki 
önemli değişikliklerin bazı yönlerinin özünü öğrettim.

Dr. ve Üstat Sha ile yaptığım özel çalışmalar sırasında ola-
ğanüstü zekâsından çok etkilendim. Bilgeliğinin ve bilgisinin 

* EN: Üç adet demir paranın fırlatıldıktan sonra gelebilecek olası kombinasyonla-
rından yola çıkarak kişinin geleceğinin öngörülmeye çalışıldığı bir çeşit fal bakma 
yöntemidir.
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derinliğini, öğrettiklerime verdiği yanıtlardan ve anlayışından 
anladım. “Yi neden Tao’nun/Büyük Yol’un kaynağı? Saflık, 
sessizlik ve madde nasıl oluyor da Yi’nin özü olabiliyor?” gibi 
son derece sofistike sorularla beni büyüledi. Böyle olağanüstü 
bir öğrenciye sahip olmaktan dolayı çok mutluydum!

Yirmi yıl önceki tanışmamızdan bu yana irtibatı hiç kopar-
madık. Dr. ve Üstat Sha ile ilk görüşmemden birkaç yıl sonra 
onu Kanada’da tekrar ziyaret ettim. Kanada’da bol miktarda 
şifa mucizesi gerçekleştirdiği için artık herkesçe tanınan bir 
akupunkturcuydu. Onunla ne kadar gurur duyduğumu ifade 
etmek için “Sha Shi Shen Zhen Fu Ze Yi Min” (Sha’nın ila-
hi akupunkturu milyonlarca insanı iyileştiriyor) diyerek ona 
teşekkür ettim. O sırada Dr. ve Üstat Sha, beni Bayan Sylvia 
Chen ile tanıştırdı ve öğrencim olmasını tavsiye etti. Onu da 
öğrencim olarak memnuniyetle kabul ettim.

Dr. ve Üstat Sha, olağanüstü samimiyeti ve dürüstlüğü sa-
yesinde Ruh Zihin Beden Tıbbı’nın kurucusu ve ustası olarak 
kabul edilir. Eskilerin bilgeliği bize şunu söyler: “Samimiyet, 
cennete giden yoldur. Samimi ve dürüstçe düşünmek, insan-
lığın karakteridir.” Bilge atalarımız böylece cennete giden yol 
(Tao) âlemine samimiyet ve dürüstlüğü getirmişlerdir. Sami-
miyet ve dürüstlüğün enerjisi vardır. Kadim Çin bilgeliğinde 
şöyle denir: Jing cheng suo zhi, jin shi wei kai. “Hakiki samimi-
yet ve dürüstlük, cennetle dünyayı yerinden oynatabilir, sami-
miyet ve dürüstlük demiri bükebilen ve taşı yarabilen güçte-
dir,” anlamına gelmektedir. Diğer bir deyişle samimi ve dürüst 
bir kimse hayatta istediği her şeyi başarabilir. Konfüçyüsçülü-
ğün en kadim kaynaklarından biri sayılan Zhong Yong (Orta-
lamanın Öğretisi) kitabında şöyle yazar: “En üstün samimiyet 
ve dürüstlüğün yolu (Tao) birinin her şeyi anlayabilmesine ve 
görebilmesine aracılık eder.”

Zhi Gang 2010 yılında, Çin yeni yılı zamanı aile ziyare-
ti için Çin’e geldi. Bayan Sylvia Chen ile beni Jinan şehrinde 
ziyaret ettiler. Bayan Chen, benimle Zhi Gang’ın dünya çapın-
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da gerçekleştirdiği inanılmaz şifa mucizeleri hakkında birçok 
hikâye paylaştı. Dinlediğim iyileştirici mucizelerden çok et-
kilendim. Ayrıca Ruh Şarkıları CD’lerinin birçoğunu da bana 
verdi. İnanılmaz derecede tok ve muhteşem sesini dinlediğim-
de, şarkıların bende daha önce hiç yaşamadığım çok eşsiz bir 
alan yarattığını fark ettim. Beni mutlu çocukluk anılarıma geri 
götürmüşlerdi. Zhi Gang ile birlikte şarkı söylerken bedenimi, 
kalbimi ve zihnimi çok büyük bir sevinç sardı. Onu ne kadar 
takdir ettiğimi ve benim için ne kadar anlamlı bir deneyim ol-
duğunu ifade etmek için şu beyiti yazdım:

Wen xuan tian miao yin
(telaffuzu ven sien tien mi-yau yin)

Derin ilahi sözleri dinleyip şarkı söyleyerek

De Da Tao zhi jian
(telaffuzu de da tao çi çiyen)

Büyük Yol’un gerçek ve nihai sadeliğine ulaşın

Bu yıl ABD’deki Buffalo şehrinde bulunan New York Eya-
let Üniversitesi’nde, Çin felsefesine dair uluslararası bir kon-
feransa katılmaya davet edildim. Fırsattan istifade önce Zhi 
Gang ile buluşmak için Toronto’ya, sonra da Bayan Chen ile 
görüşmek için Vancouver’a gittim. Zhi Gang’ın binlerce öğ-
renci ve takipçisi sayesinde dünyaca ünlü büyük bir usta hâ-
line geldiğini görebiliyordum. Hindistan, Japonya, Amerika 
Birleşik Devletleri, Kanada, Tayvan, Avustralya, Malezya ve 
Avrupa’daki birçok ülke de dahil olmak üzere birçok farklı 
yere seyahat ederek kendini şifa ve eğitim vermeye adadığını 
öğrendim. Bazı yerlerde binlerce katılımcı etkinlik ve atöl-
yelerine katılıyor. Onunla gurur duyuyorum ve onun adına 
gerçekten mutluyum.
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Şimdiyse Zhi Gang’ın yakında yayımlanacak yeni kitabı 
‘Ruhu İyileştiren Mucizeler’i okuma ayrıcalığına eriştim. Yeni 
kitabıyla kaç kişinin hayatının kurtarılacağını ve dönüştürü-
leceğini bildiğim için öğretmeni olarak son derece mutluyum 
hatta büyük bir sevinç anında, onunla ilk tanışmamdan bu 
yana geçen yirmi yıl boyunca olağanüstü başarılarını takdir 
ettiğimi göstermek için bu defa ona özel bir kaligrafi bile 
yazdım:

Ling Guang Jiu Shi
(telaffuzu ling guan cu şi)

Ruh ışığı dünyayı ve insanlığı kurtarır.

Ling Guang Zha Shan
(telaffuzu ling guan za şağn)
Ruh ışığı patlayarak titreşir.

Ünlü Antik Çin filozofu Xunzi şöyle demiş: Bu Ji Kui Bu, 
Wu Yi Zhi Qian Li. “Her büyük başarı, küçük bir adımla baş-
lar,” anlamına gelir. Taahhütler verdiğimizde tutarlı ve gayretli 
bir çaba göstererek büyük hedeflere ulaşabiliriz ve hayallerimi-
zi gerçekleştirebiliriz.

İşte bu, Dr. ve Üstat Sha’nın olağanüstü başarılarının giz-
li anahtarlarından biridir. Ruhunun yolculuğuna alışılmadık 
şekilde genç yaşta başladı. Altı yaşındayken büyük bir ustayla 
Tai Chi öğrenmeye başladı. Sonra on yaşında Çigong öğren-
meye başladı. On iki yaşına geldiğinde boks ve sopa da dahil 
olmak üzere Shaolin dövüş sanatlarının ciddi bir uygulayıcısıy-
dı. Yirmili yaşlarında, geleneksel Çin tıbbı ve eşsiz akupunk-
tur teknikleri için büyük ustalarla çalışmaya başladı ve ciddi 
şifa sonuçları alınan kendi özel akupunktur tekniğini geliştir-
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di. Otuzlu yaşlarında, kendini Yi Ching’i incelemeye adadı ve 
öğrencim oldu. Orta yaşlarına ulaşmadan önce eğitimlerini 
tamamladı ve tüm bu harika kadim Asya sanatlarının ustası 
oldu. Kırklarında, kadim kültürü ve manevi yolculuğun bütü-
nü sayılan Xiu Lian’ın (telaffuzu su liyen) bilgeliğini gelenek-
sel Çin tıbbı ve modern tıbbın özleriyle birleştirmeye başladı.

Ruhunu, kalbini, zihnini ve bedenini; özveri, azim ve bağlı-
lıkla çok derinden arındırdı. Bunun sonucunda, bugüne kadar 
hayatındaki en büyük başarısı Ruh, Zihin ve Beden Şifası’nı 
yarattı. Dünya çapında yüz binlerce insan tedavisinden fay-
dalandı. Dr. ve Üstat Sha tüm hayatını, insanlığa ve dünya-
ya fayda sağlamanın yanı sıra Kutsal Olan’a daha iyi hizmet 
edebilmek için öğrenmeye ve geliştirmeye adadı. Cesurca ve 
kararlılıkla ilerledi. Cennette yeni kutsal bilgelikler aradı ve 
bunu tüm insanlıkla paylaşmak için yorulmadan çalıştı. Yıllar 
boyunca tüm olağanüstü başarılarından son derece gurur duy-
makla kalmadım, aynı zamanda yaşayan her canlıya yardım 
ve hizmet etmek için tarif edilemez büyük aşkı, merhameti 
ve kalbindeki parlak ışıktan derinden etkilendim. Bu nedenle 
Ruhu İyileştiren Mucizeler kitabına bu girişi yazmaktan dolayı 
çok mutluyum.

İçtenlikle,

Profesör Liu Da Jun
Shandong Üniversitesi
Baş Editör, ZhouYi Çalışmaları
Başkan, Çin ZhouYi Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi, Çin Antik Felsefe Araştırma Merkezi
Kültür ve Tarih Merkezi Araştırma Enstitüsü Üyesi
Jinan, Shandong Eyaleti, Çin
Ağustos 2013



Prof. Liu Da Jun’un bu kitapla tanışmasının çevirisini 
okudunuz.

Sonraki sekiz sayfa, Prof. Liu’nun Çince yazdığı giriştir.



Tai Chi, Çigong, Kung Fu, Feng Şui gibi eski disiplinlerin ustası Dr. ve 
Üstat Zhi Gang Sha, Batı’da aldığı tıp eğitimiyle Uzakdoğu’nun doğal 
şifa yöntemlerini başarıyla harmanlıyor. Dr. Sha, Ruhu İyileştiren 
Mucizeler kitabında dünyanın dört bir yanından okuyucularına ruhu, 
zihni ve bedeni iyileştirmeleri için etkili yeni şifa yöntemleri sunuyor.

Dr. Sha’nın teknikleri, tüm canlılarda halihazırda mevcut bulunan 
iyileştirici gücü uyandırıyor ve sağlık durumlarını doğrudan kendi 
ellerine almalarını sağlayarak iyileşmelerine aracı oluyor. Enerjinin ve 
mesajın bilinci, ruhu, zihni ve bedeni nasıl birbirine bağladığına dair 
öğretisi, anlaşılması ve daha da önemlisi uygulanması kolay dinamik 
bir bilgi ağı oluşturuyor. Şifa bulmak isteyen kişilerin şans vermesi 
gereken bir kaynaktır. Hayatınızı dönüştürmeye hazır mısınız?

9 786257 406369


	ruhu iyileştiren mucizeler ön kapak
	ruhu iyilestiren mucizeler
	ruhu iyileştiren mucizeler arka kapak



