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Henkisen parantumisen tukeminen 
 

 

 

Itse-Parannus-Satsang Pablon kanssa mahdollistaa 
yhteydenoton todelliseen itseesi, joka ilmenee 

sisimmästä olemuksestasi:  Se on tie Jumalall isen luontosi 
oivaltamiseen ja paljastumiseen. Se johtaa terveyteen.  
Se on todellista parantumista.  
Pablon rukous luo meditaation hiljaisuudesta suotuisat 

olot kontaktin otolle Itseesi.  
Tämä Itse on se kunkin ihmisen todellinen luonto, 
jokaisen ihmisen essenssi, sisin olemus. Sil lä se ei ole 

mitään muuta kuin itse Jumalall inen rakkaus sinun 
ilmentämänä: syntyen syvimmässä hiljaisuudessa, kehon 
ja mielen tuolla puolen, ti lan ja ajan tuolla puolen, 
puhtaan tietoisuuden alueella. 

Itse-Parannus-satsang  
tarkoittaa Jumalallisen  
rakkauden kanssa kosketuksiin  

tulemista ja siinä olemista.  
Se ei tarkoita yhteydenottoa  
Pabloon henkilönä. 

Ihmiset ovat tunnistaneet  

Pablon käsien parantamisarmon,  
mutta hän ei  kuvaa itseään parantajaksi eikä  

valaistuneeksi, vaan ainoastaan ihmisten todellisen Itsen  
palvelijaksi eli  Jumalan palvelijaksi. 

Tässä tehtävässä Pablo sulkee pois kaiken 
inhimillisen vuorovaikutuksen ja keskittää 

huomionsa  Jumalallisuuteen. Hänen tehtävänsä 
on, tukea ihmisiä yhteyden luomisessa todelliseen 
itseensä parannusistuntojen hiljaisuudessa.  
 

Pablon henkisen parantumisen tukeminen 
johdattaa ihmisiä todellisen Itsen löytämiseen.  
Hän tarkastelee sairauksien lievittymistä 
toissijaisena, sivuvaikutuksena kokemuksesta olla 
yhtä Jumalallisen rakkauden kanssa. 
Istunto alkaa johdantopuheella.  

 
 

22-vuotiaan naisen: kirje:              Oulu, 18.03.2013  

Rakas Pablo, ensimmäisen istunnon aikana näin 

valovälähdyksiä, jotka tuntuivat jollain tavalla 

pudistavan minua ja tekivät oloni todella kevyeksi. En 

ollut varma, istuinko tuolilla vai olinko kohonnut 

ilmaan. Minulle tuli ensimmäistä kertaa pitkään aikaan 

todella rauhallinen ja levollinen olo. Kun kävelin kotiin, 

en osannut ajatella oikein mitään, olin todella väsynyt 

ja nukahdin kolmeksi tunniksi. Yleensä en saa unta 

kovinkaan helposti, varsinkin kolme viimeisintä 

kuukautta ovat olleet lähes unettomia minulle, ja 

olenkin käyttänyt unilääkkeitä saadakseni nukutuksi. 

Seuraavana päivänä huomasin minulla jo useita 

viikkoja olleiden mustelmien hävinneen miltei 

kokonaan. Sain ensimmäistä kertaa nukuttua kunnon 

yöunet ilman mitään lääkkeitä! Ja myös sen jälkeen 

olen nukkunut 10-12 tunnin yöunia ilman mitään 

lääkitystä.  

Oikeassa kädessäni olevat kolme viiltohaavaa alkoivat 

parantua pikavauhtia ensimmäisen istunnon jälkeen. 

Uutta ihoa tulee jo nyt, vaikka käytännössä ihon 

uusiutumisen menee kuukausia. Käsi ei ole enää kipeä, 

eikä sitä särje. [commentary: she had tried to kill herself and 

looking for help, she came to the Self-Healing-Satsang] 

Joka kerta tehdessäni meditaatioharjoituksia, näen saman 

valovälähdyksen ja sydämeen tai sieluun, kummin sen nyt 

haluaa sanoa, tulee uskomattoman lämmin ja turvallinen olo.  

Nyt viimeisin istunto kanssasi, jolloin hoidit kättä ja pidit käsiä 

hetken sydämen päällä, tuntui niin rakastavalta ja hyvältä. 

Aivan kuin kaikki ahdistus ja tuska, jota olen kantanut jo 

pitkään sydämessäni, olisi lähtenyt pois.  

En edes muista, koska olisin tuntenut itseni näin rauhalliseksi 

ja tyyneksi.  

Aluksi käsi ei toiminut, siis leikkauksen jälkeen, koska lihaskal-

voja ja jänteitä oli mennyt poikki, mutta nyt pystyn esim. kirjo-

ittamaan ja harjaamaan hiukset, jota en pystynyt tekemään 

ennen ensimmäistä istuntoa.  

Kaikista paras on kuitenkin tämä sisäisen rauhan tunne, jota 

en varmaan koskaan ole ennen kokenut. Sydämen lyönnit ovat 

taas tasaantuneet, enkä ole saanut paniikkikohtauksia tai edes 

ahdistunut. On uskomatonta, miten paljon onnellisempi olen 

nyt ja miten paljon paremmin tulen toimeen itseni kanssa. En-

nen en pystynyt olemaan yksin, se oli pelottavaa ja ahdistuin 

heti, mutta nyt olen alkanut nauttia oman itseni seurasta ja 

voin paljon paremmin.  
 

40-vuotiaan naisen: kirje:              Oulu, 01.11.2013  

Olen saanut paljon itseluottamusta ja elämän iloa. Mahaoireet 

joiden vuoksi tulin luoksesi ovat hävinneet melkein kokonaan. 

joskun on pientä kipua mutta ei niin pahaa kuin aikaisemmin. 

 
 

Toivotamme tervetulleeksi parannusta etsiviä 
erittyisesti kun heillä on syöpää, diabetesta, 
pelkoja/angstia tai kun he ovat sokeita, sekä 

ihmisiä heidän henkisellä tiellä jotka ovat 
kiinnostuneita omasta henkisestä kehityksestä ja 

he jotka etsivät jumalallisen-rakkauden. 
 

www.blessing-of-healing.eu 

selfsatsang@gmail.com 

Puh. 040-1950108 



www.agnim.de 

Parantumisihmeistä 

Itse-Satsangin avulla 
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Kirjassa "Parantumisihmeistä" on esitetty 179 

esimerkkiä Spontaani-Parantumisesta kautta Itse-

Parannus, harjoitettuna Pablo Andrésin avulla. 

Nämä ovat vain kirjeitä itse-Parannus istuntoihin 

osallistujilta: Nämä ovat kokeellisia tuloksia, ei 

teorioita tästä kirjasta. Siitä huolimatta, esimerkit 

puhuvat puolestaan: Ne osoittavat, kuinka 

tärkeä on tämä hengellinen työ, kuinka 

tarpeellista sitä on levittää niin monelle ihmiselle 

kuin mahdollista ja rohkaista tutustumaan 

samanlaisiin Itse-Parannus -Kokemuksiin. Tässä 

on joitakin esimerkkejä:  

 

32-vuotiaan naisen kirje Seinäjoella: 

Minulla oli diagnosoitu krooninen suolistotulehdus, Colitis 

ulcerosa, joka eteni keväällä 2010 nopeasti. Lääkitystä oli  

l isätty kahteen otteeseen, i lman toivottua tulosta. 

Osallistuin Seinäjoella Voimaannu-messuilla kahteen 

istuntoon peräkkäisinä päivinä; kokemus oli  minulle 

hyvin voimakas, joten päätin osallistua myös viikon 

mittaiselle retriiti l le Lanzarotelle. 

Lanzarotella meillä oli istunnot kaksi kertaa päivässä 

aamuin illoin. Kolmantena päivänä, toisen istunnon 

jälkeen (eli yhteensä 8 istunnon jälkeen) kaikki minulla 

olleet oireet (verinen ripuli, turvotus ja vatsakivut) 

hävisivät täysin, eivätkä ole tähän päivään mennessä 

palanneet takaisin. Tätä kirjoittaessani  tapahtuneesta 

on nyt  kulunut vuosi. En voi muuta kuin ihmetellä 

sekä olla iloinen ja suuresti kiitollinen tapahtuneesta. 

 

75-vuotiaan naisen kirje Seinäjoella 10.11.2010: 

Näköni alkoi heikentyä syksyllä 2009 – 

sairastamani – luultavasti sikainfluenssan – jälkeen. 

Sitä ennen olin vaivatta nähnyt lukea ja kirjoittaa 

lyhyitä tekstejä ilman laseja. Minulla oli kyllä 

kaksitehosilmälasit, mutta nyt ne eivät enää riittäneet. 

Oletin että näkö palautuu ja hankin vain lukulasit. 

Näön heikkeneminen kuitenkin jatkui – toukokuussa 

en enää nähnyt kirjoittaa edes nimeäni ilman laseja. 

Uudet silmälasitkaan eivät enää oikein riittäneet. –

Jatkuvasti hämmästyin ”Voi mä en näe”. Päätin 

odottaa syyskuuta ja Pablon tapaamista. En turhaan 

odottanut. Näköni vähitellen palautui vuoden 

takaiselle tasolle. Toisin sanoen, näen nyt lukea 

viimesyksyisillä laseilla. Näen tekstiä ilman lasejakin.                                      

–S.T 

17-vuotiaan naisen kirje Suomesta: 

Ylistarossa (talvella 2011) olin ensimmäistä kertaa 

istunnossasi. Minulla on/oli nivelreuma, jonka vuoksi 

kipuja oli polvissa, sormissa ja erityisesti leuassa. Koin 

kipujen katoavan kaikkialta muualta, mutta 

leukaniveliä särkee edelleen ajoittain. Reumaan 

käytettävää lääkitystä alettiin vähentää tänään 

omasta tahdostani. Sairauteni on alkanut mennä 

parempaan suuntaan, enkä juurikaan muista enää 

olevani sairas tai kipeä mistään. 

Istunnossa nauroin mutta itkin myös. Kun kätesi olivat 

otsallani, näin kirkkaan valkean valon, ja olo oli kuin olisin 

ollut unessa.  

Seuraavana yönä nukuin levottomasti, koska en tiennyt 

olinko unessa vai valveilla. (Mikä oli totta ja mikä ei) En 

vieläkään tiedä näinkö unta vai tapahtuiko se oi-

keasti. Heräsin yöllä ja kävelin keittiöön etsimään pöytälaa-

tikoista kipulääkettä, koska leukaniveliäni särki kovasti. Yh-

täkkiä sinä seisoit keittiössä myös, ja pyysit minua olemaan 

ottamatta lääkettä, ja menemään takaisin nukkumaan. Tein 

niin ja aamulla kipu oli poissa. Kaiken tämän jälkeen, reumaa 

koskevat oireet ovat lieventyneet ja osa niistä on kadonnut 

kokonaan. 
 

 
 

Dr. Pablo Andrés Alemany, syntynyt Argentiinassa. 

Vuorikiipeilijä, fyysikko ja kirjailija. Fyysikkona 

tutkimusluentoja Saksassa, Italiassa, Argentiinassa, 

Intiassa ja Yhdysvalloissa. Kuolemanjälkeinen 

rajakokemus kiipeilyonnettomuudesta, jolloin molempiin 

käsiin tuli paleltumia.  

Sen jälkeen käsissä ilmeni 

parantumisarmo ja hän päätti 

keskeyttää tieteellisen uransa 

auttaakseen ihmisiä heidän 

henkisissä parantumis-

prosesseissaan. Hän itse ei 

kuvaa itseään „parantajaksi”, 

vaan „henkisen parantumisen 

tukijaksi”, kuten hän selitttää 

kirjoissaan. Edelleenkin hän 

jatkaa henkis-teoreettis-fyysisten tulkintojen kehittelyä 

spontaanin parantumisen ilmiöksi. Hänen menetelmänsä 

ei suoranaisesti perustu energioiden välittämiseen tai 

käsillä parantamiseen vaan parantumistietoisuuden 

kehittymiseen meditaation ja rukouksen avulla. Hän 

arvostaa suuresti yhteistyötä parantajien, 

psykoterapeuttien, lääkäreiden ja luonnontieteilijöiden 

kanssa.          www.pabloandres.eu 
 

selfsatsang@gmail.com 

Puh. 040-1950108  


