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Henkisen parantumisen tukeminen

Itse-Parannus-Satsang
Pablon kanssa

Itse-Parannus-Satsang Pablon kanssa mahdollistaa
yhteydenoton todelliseen itseesi, joka ilmenee
sisimmästä olemuksestasi:
Se on tie Jumalallisen 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. Sillä se
ei ole mitään muuta kuin
itse Jumalallinen rakkaus sinun ilmentämänä: syntyen
syvimmässä hiljaisuudessa, kehon ja mielen tuolla
puolen, tilan 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. Pablo puhuu
henkisestä parantumisen tukemisesta,
rukouksesta ja meditaatiosta, inhimillisestä
suhteesta Jumalaan, sairauksien, elämän ja
kuoleman tarkoituksista sekä vastaa
kysymyksiin. Siten välitetään tietämystä
henkisestä parantamisesta fyysikon
näkökulmasta ja selitetään, kuinka spontaani
paraneminen on mahdollista.
Toivotamme tervetulleeksi parannusta
etsivi€ erittyisesti kun heill€ on sy•p€€,
HIV, diabetesta, pelkoja/angstia tai kun
he ovat sokeita, sek€ ihmisi€ heid€n
henkisell€ tiell€ jotka ovat kiinnostuneita
omasta henkisest€ kehityksest€ ja he
jotka etsiv€t jumalallisen-rakkauden.
Ethän käytä parfymoituja tuotteita
(hajuvettä, deodoranttia, hiuslakaa jne.).
Muistathan sulkea matkapuhelimesi. Kiitos
www.spontaani-parantuminen.info
www.betterworld.eu

Kirja: Jan Erik Sigdellin keskustelu Pablon kanssa:
”Mit• on henkisen parantumisen
tukeminen?”
Teoreettinen fysiikka ja henkiparantaminen
kuulostavat vaikeasti yhdistett€vilt€. Kuitenkin
Pablo – Tri. Pablo Andrƒs – on molempia, h€n on
fyysikko ja parantumisen tukija. H€n kuvailee
”ihmeparantumista”, parantumisia henkisen voiman
avulla, joita useimmat aikalaisemme pit€v€t
ennemminkin mahdottomina. H€n kertoo el€m€st€€n
kuvaillen kaikkia kohtaamiaan kriisej€ matkalla
parantavan voiman saavuttamiseksi. Ilman
gurumaisuutta Pablo Alemany selitt€€, miten h€n
ty•skentelee. Istuntojen aikana – p€hkin€nkuoressa
– apua etsiv€ ihminen saavuttaa yhteyden omaan
jumalalliseen itseens€. Mik€li kaikki onnistuu,
parantuvat sairaudet, ensin sielullisesti, my•hemmin
kehollisesti. Parantuminen on aina itsens€
parantamista, jonka mahdollistaa se, ett€ henkisen
parantumisen tukija syv€ll€ omistautumisellaan
havaitsee vastap€€t€ olevan henkil•n jumalallisena.
T€m€ kuulostaa abstraktilta, mutta
esimerkkitapausten runsaus ja kokemusper€iset
kertomukset tekev€t kerronnasta el€v€n. Ne ovat
esimerkkej€ spektaakkelimaisista kehollisista
parantumisista ja koskettavista kuvauksista
l€heisyydest€ Jumalaan istuntojen aikana ja
j€lkeen. Joten itsevarmana, itsest€€n selv€n€
asiana ja ilman ylimielisyytt€ Pablo kuvaa
kokemuksiaan, joita ei voi yksinkertaisesti
v€h€tell€, my•sk€€n vaikka ne eiv€t sopisi omaan
maailmankuvaan. Jotkut lukijat voivat ehk€p€
ajatella, ett€ kirja k€sittelee asioita, joita pidet€€n
yleens€ illuusioina tai humpuukina. Toiset lukevat
kirjaa modernina vahvistuksena vanhasta mystiikan
opista jumalallisesta luonnosta, joka kattaa kaiken
olevan. Silke Mensching –G•ttingen.
Istuntoihin on ilmoittauduttava etukäteen:

Puh: 040-1950108 (klo 13-19)
finland@betterworld.eu

Pablo Andr€s, syntynyt vuonna
1961 Argentiinassa.
Vuorikiipeilij•, fyysikko ja
kirjailija. Fyysikkona
tutkimusluentoja Saksassa,
Italiassa, Argentiinassa, Intiassa
ja Yhdysvalloissa.
Kuolemanj•lkeinen rajakokemus
kiipeilyonnettomuudesta, jolloin
molempiin k•siin tuli paleltumia.
Sen j•lkeen k•siss• ilmeni
parantumisarmo ja h•n p••tti
keskeytt•• tieteellisen uransa
auttaakseen ihmisi• heid•n henkisiss• parantumisprosesseissaan. H•n itse ei kuvaa itse••n „parantajaksi”,
vaan „henkisen parantumisen tukijaksi”, kuten h•n selittt••
kirjoissaan. Edelleenkin h•n jatkaa henkis-teoreettisfyysisten tulkintojen kehittely• spontaanin parantumisen
ilmi„ksi. H•nen menetelm•ns• ei suoranaisesti perustu
energioiden v•litt•miseen tai k•sill• parantamiseen vaan
parantumistietoisuuden kehittymiseen meditaation ja
rukouksen avulla. H•n arvostaa suuresti yhteisty„t•
parantajien, psykoterapeuttien, l••k•reiden ja
luonnontieteilij„iden kanssa. Pablo el•• t•n• p•iv•n• kuin
matkaava munkki ja pit•• esitelmi• sek• parantumisistuntoja Saksassa, Suomessa, ven•j•nkielisiss• maissa ja
Kanarian saarilla.
www.pabloandres.eu
Mitä on henkisen parantumisen tukeminen?
Pablo: Kun puhutaan parantumisesta, ajattelemme ensin
usein sairauksia. Kun ihminen sairastuu, menee h‚n yleens‚
l‚‚k‚rille, joka k‚sittelee sairautta. Tavoite on, saada sairaus
ja sen oireet h‚vitetty‚ kehon tasolta. Samoin k‚sittelee
psykoterapeutti hengen eli mielen ristiriitaisuuksia. Yhteist‚
siin‚ on: ristiriitaisuuksien k‚sitteleminen. Kaikkea t‚t‚
Pablo kuvailee paranteluksi tai l‚‚kitsemiseksi eik‚ viel‚
parantamiseksi, sill‚ sielullis-henkinen n‚k•kulma ja
sairastumisen todellinen syy j‚‚v‚t usein huomioimatta.
Parantuminen alkaa, kun tarkastellaan ihmisen henkist‚
ulottuvuutta.
Pablo on saanut selville, ett‚ todellinen parantuminen on
henkist‚ parantumista, ja ett‚ parantumista ilman
henkisyyden k‚sitett‚ ei voida ymm‚rt‚‚, sill‚
parantuminen on henkinen tapahtuma.Sairaudet,
psyykkiset h‚iri•t, kohtalon iskut tai el‚m‚n kriisit ovat
merkkej‚ ihmisen putoamisesta pois kosmisesta
harmoniasta. Parantaminen on t‚m‚n tasapainon ja
harmonian uudelleen toteuttamista, jonka

katkos aiheutti sairauden. Ihminen ei k‚sittele ongelmaa
eli sairautta, jos h‚n analysoi tai taistelee kuten
toimitaan parantelusssa, sen sijaan h‚nen tulisi k‚sitell‚
kosmista harmoniaa, joka h‚iriintyi. Samoin kuin
teoreettisessa fysiikassa matematiikan kielell‚
ymm‚rret‚‚n alkeishiukkasen esiintyminen symmetrian
h‚iriintymisen prosessiksi, samoin Pablo ymm‚rt‚‚
sairauden esiintymisen kosmisen harmonian
h‚iriintymisen seuraukseksi.
Parantumisistunnossa avunetsij‚ kokee tietoisuuden
laajentumisen, jossa h‚n tunnistaa olevansa yht‚
universaalin harmonian kanssa ja kokee itsens‚ kaiken
kattavan Jumalallisen rakkauden osaksi sek‚ ilmaisuksi.
Sit‚ kautta avunetsij‚ tulee kosketuksiin sis‚isen
todellisen itsens‚ kanssa (Jumala). Seurauksena ja
sivuvaikutuksena sairaudet h‚vi‚v‚t n‚kyv‚sti kuin
itsest‚‚n. Lahjakas henkisen parantumisen tukija
mahdollistaa t‚m‚n. Varmasti parantumisistunnossa
tapahtuu my•s energian siirtoa; t‚rke‚mp‚‚ kuitenkin
on informaation siirtyminen: Sopusointu kosmisen
rakkausharmonian kanssa. Se on se, mit‚ kutsutaan
mystisess‚ kieless‚ Jumalan Siunaukseksi.

Onko järkevää käydä parantumisistunnoissa,
vaikka ei ole sairas?
Pablo: Kyll‚ tietenkin. Jokainen voi hy•ty‚
parantumisistunnoista, my•s ne ketk‚ ovat ”terveit‚”.
(Ja kuka nyt olisikaan t‚ysin ”terve” tai vapaa
negatiivisesta karmasta?). Henkinen
parantumiskokemus koskettaa syvimmin niit‚ ihmisi‚,
joilla on henkinen kypsyys ja jumalallinen inspiraatio
tukea toisia rukouksen avulla. Parantava valo voi
virrata esteett‚ heid‚n l‚vitseen, sairaudet v‚lttyv‚t
ennalta (sairaudet parannetaan etuk‚teen eli ennen
niiden ilmaantumista fyysisen kehon tasolla) ja heid‚n
kokonaisvaltainen kehityksens‚ saa tukea.

Miten Pablon paratumisistunto etenee?
Pablo: Rukouksen ja meditaation avulla saavutetaan
tietoisuuden tila, joka on Jumalallisuuden koskematonta
ja sis‚ist‚ mietiskely‚. Huomio on silloin t‚ysin
suunnattu Jumalaan, jolloin annetaan sis‚isen n‚yn
parantavasta valosta laajentua. Se on syv‚n rauhan ja
rakkauden laajentumista, hiljaisuuden ja turvallisuuden
kokemista. T‚m‚ valo on virtaavaa Jumalan rakkautta.
Pablo antaa sitten t‚m‚n valovirran valua ylh‚‚lt‚
k‚sivarsiensa ja k‚siens‚ kautta avunetsij‚lle.

T‚ss‚ tilassa h‚n on ihmisen‚ t‚ysin poissaoleva ja antaa
Jumalan ohjata kehoaan. T‚m‚n Jumalan rakkauden kautta
tapahtuu parantuminen itsest‚‚n: sairaudet ja kivut lievittyv‚t
ja ne voidaan poistaa jatkamalla parantumisistunnoissa
k‚ynti‚.Mitk‚ sairaudet lievittyv‚t, mitk‚ h‚iri•t h‚vi‚v‚t,
milloin ja miss‚ m‚‚rin, ei voida koskaan sanoa etuk‚teen tai
m‚‚ritell‚ tarkkaan, sill‚ mik‚‚n inhimillinen tahto tai aikomus
ei ohjaa t‚t‚ parantumisprosessia. Siksi pysyv‚‚n
parantumiseen tarvitaan sarja istuntoja s‚‚nn•llisesti.
Henkinen parantumisprosessi on itsest‚‚n ohjautuvaa. Se on
t‚ydellist‚ Jumaluudelle antautumista.

Mitä on spontaani parantuminen?
Pablo: Spontaani parantuminen tarkoittaa itse ohjautuvaa
parantumista ja yleens‚ se ei tapahdu silm‚nr‚p‚yksess‚.
Pysyv‚lle parantumiselle, jossa ristiriitaisuus eli sairaus ei en‚‚
esiinny, on avunetsij‚n valmius tehd‚ tiettyj‚ henkisi‚
harjoituksia ratkaisevaa. Harjoitukset edesauttavat
persoonallisuuden muuntumista, jolloin ihminen voi kokea
t‚yttyv‚ns‚ sis‚isest‚ harmoniasta, sopusoinnusta kosmisten
voimien kanssa. Sit‚ kautta saadaan tyytyv‚isyyden ja
tilanteista riippumaton onnen ja rakkauden tunne, joka
puolestaan toimii immuniteettina sairauksien aiheuttajia ja
omaa negatiivista karmaa vastaan.
Kirja-arvostelu:

„er€€n henkisen parantumisen tukijan Credo”
Monet tuntevat ja arvostavat Pabloa henkisen parantumisen
tukijana, jonka avulla he voivat kokea parantumista ja henkist‚
kehityst‚. Ja se, joka on kokenut h‚nen parantumis-satsangeja,
kysyy jossain vaiheessa itselt‚‚n, mit‚k•h‚n mahtaa olla kaiken
perustalla, mit‚ itse parantumisen tukija mahtaa kokea – mit‚
tarkoittaa olla henkisen parantumisen tukija.
Sen vastauksen Pablo antaa t‚ss‚ ohuessa kirjasessa, joka
ilmestyy saksaksi ja suomeksi. Osoitettuna yst‚v‚lleen
Michaelille, joka on itse henkisen parantumisen tukijaksi
tulemisen tiell‚ ja jonka kanssa lukijat voivat samastua, selitt‚‚
Pablo h‚nen Credossaan henkisen parantumisen tukemisen
perusteet nelj‚ss‚ kappaleessa, jossa kussakin 108 lausuntoa
muistuttaen sutria. Kuten jokaisessa Credossa, tieto on vain
n‚iden lausuntojen pienenpieni n‚k•kulma, verrattavissa
siitep•lyyn syv‚n j‚rven pinnassa. Se, joka suostuu
vastaanottamaan n‚iden lauseiden luomis-runollisen kielen,
meditoi niit‚ ja ottaa ne sisinp‚‚ns‚, l•yt‚‚ niist‚ monen tasoista
viisautta, kauneutta ja totuutta. T‚ll‚ tavoin haluaa ehk‚ lukea vain
yksi tai kaksi lausuntoa p‚ivitt‚in, mutta huomaa siin‚, ett‚ niiden
koko runsaus paljastuu vain n‚in v‚hitellen avautuneelle
tietoisuudelle. Astrid Ogbeiwi, Freiburg.
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