
The 
Reconnection®

Upplev healing 
bortom allt du läst, 
tänkt på, drömt om! 

Om Eric Pearl
och The Reconnection

Den internationellt erkända healern ERIC PEARL har medverkat i 
oräkneliga tv-program i USA och i resten av världen, varit inbjuden 
att tala för FN, föreläst inför ett fullsatt Madison Square Garden 
och hans seminarier har presenterats i en mängd publikationer, 
inklusive The New York Times.

Som kiropraktor drev Eric en väldigt framgångsrik praktik i 12 år 
tills en dag då hans patienter berättade att de kände hans händer - 
utan att han berört dem. Patienter började snart rapportera att de 
fått mirakulösa healings från cancer, aids-relaterade sjukdomar, 
epilepsi, kroniska trötthetssyndrom, artrit, cerebral pares, 
medfödda missbildningar och andra allvarliga bekymmer. Allt detta 
hände när Eric helt enkelt höll sina händer i deras närhet - och det 
fortsätter än idag.

Hans patienters healing har hittills dokumenterats i 6 böcker 
inklusive Eric´s egna internationella bästsäljare, Väck din inre healer 
(The Reconnection: Heal others, Heal yourself), som redan översatts 
till mer än 30 språk.

Med sin bas i Los Angeles, väcker Eric Pearl och Reconnective 
Healing stort intresse från framstående läkare och medicinska 
forskare vid sjukhus och universitet världen över, med nya forskn-
ingsprogram som pågår vid en mängd institut under ledning av 
välrenommerade forskare som Gary Schwartz, Fil.dr., William Tiller, 
Fil.dr., Konstantin Korotkov, Fil.dr. med flera.

Eric är ständigt på resande fot jorden runt för att sprida Reconnective 
Healing och dess ljus och information. Han lär utövare hur man 
aktiverar och använder detta nya, allomfattande spektrum av 
healingfrekvenser som gör det möjligt att helt överskrida ”energi”- 
healing och healing -”tekniker” och få tillgång till en nivå av healing 
som ingen någonsin haft tillgång till fram tills nu. Hittills har han lärt 
ut denna nya nivå av healing till mer än 55 000 utövare i mer än 70 
länder, vilket skapat en helt ny och snabbt växande grupp av helare 
världen över.

För att veta mer om The Reconnection, dess historia och ursprung, 
kontakta din lokala utövare på ovanstående adress, läs Väck din inre 
healer (The Reconnection: Heal others, Heal yourself), eller besök 
oss online på www.TheReconnection.com.
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The Reconnection, LLC
PO Box 3600, Hollywood, CA 90078-3600 U.S.A

1.888.ERIC.PEARL (1.888.374.2732)
Utanför USA +1.323.960.0012

Fax: +1.323.960.0011

www.TheReconnection.com
info@TheReconnection.com



Reconnective
Healing®

Reconnective Healing är ofta en livsavgörande upplevelse. Nu, för 
första gången, har du möjlighet att få tillgång till ett nytt, mer 
omfattande spektrum av healing än vad som tidigare varit tillgängligt, 
som inte bara inkluderar utan till och med expanderar utöver alla 
kända former av ”energi”-healing. Reconnective Healing spektru-
met består av det kompletta healing- och evolutionärt kontinuerliga 
flödet av energi, ljus och information. Det möjliggör healing som inte 
bara är fysisk, inte bara är mental, inte bara är känslomässig…som till 
och med går utöver det för att ge dig en healing som inkluderar 
evolution av din själva ande och ditt innersta väsen! Väldigt olikt Reiki, 
Johrei, Jin Shin, Qi Gong eller någon annan healing ”teknik” du 
någonsin stött på. Reconnective Healing låter dig transcendera 
teknik och dess begränsningar, helt och hållet.

Din interaktion med dessa högst påtagliga energier aktiveras under 
din session, och forsätter att arbeta med dig långt efter det att 
sessionen avslutats. Till följd av dina sessioner kommer du att 
harmoniseras med en mer omfattande och evolutionär healing-
frekvens än någonsin tidigare.

Information 
inför din session
Kläder: Klä dig bekvämt. Du kommer att vara fullt påklädd, utan skor, och 
vila på rygg på en vadderad massagebänk. (Berätta om du har problem att 
ligga på rygg, så får du hjälp på bästa sätt)

Lukt, dofter och aromer: Olika lukter, dofter och aromer uppträder ofta 
under sessioner. Var vänlig och kom så fri från externt tillsatta dofter som 
möjligt.

Juveler, Bälten, Mynt, Mobiltelefoner, etc.: Reconnective Healing omfattas 
inte av de svagheter och den bräcklighet som ”energi”-healing har, 
eftersom energi endast är en del av det mer omfattande Reconnective 
Healing spektrumet av energi, ljus och information. Av detta skäl behöver 
du inte tömma dina fickor, ta av dig bältet, mynt, ringar, klockor eller till och 
med batteridrivna saker som mobiltelefoner, så länge som du är bekväm.

Optimalt sinnestillstånd: Blunda och slappna av. Bli observatören och den 
observerade. Vittnet. Var observant. Notera när du upplever något. Notera 
även när du inte upplever någonting. Tillåt dig själv att känna förväntan utan 
att binda dig vid en specifik förhoppning. Lita på att den healing som är mest 
lämplig för dig är den du kommer att få.

Tid: Reconnective Healing sessioner tar vanligtvis ungefär 30 minuter. 
Healingen inträffar utanför begränsningar av tid och rum, så mer tid är inte 
bättre. En till tre sessioner föreslås normalt.

The Reconnection består av två sessioner, generellt 45 minuter till 1 timme 
i längd, optimalt på varandra följande dagar, eller varannan.

Avgifter för Sessioner: Hela avgiften för The Reconnection är 333 
EUR/USD/CAD/AUD eller motsvarande, inkluderat skatt/VAT/GST. 
Avgiften kan variera mellan länder men varierar inte inom landet eller 
utövare. Med andra ord är avgiften i USA alltid 333 USD, avgiften i Europa 
är alltid 333 Euro eller motsvarande, etc. Det är en fristående avgift som 
inte ska inkluderas som en del av ett ”paket”.

Reconnective Healing avgiften sätts däremot individuellt av din utövare 
och är inte heller ”förpackad” eller rabatterad.

Mixning: Din Reconnection och/eller din Reconnective Healing session ska 
inte blandas med energihealingtekniker, toning, kristaller eller andra 
”energi”-metoder. Att mixa sessioner med någonting reducerar dem till 
någonting annat än den fulla styrkan av Reconnective Healing och/eller 
Reconnection. Undvik “energi”-arbete med början ett par dagar före din 
session och under veckan som följer dem. Ju mer tid du tillåter dig själv att 
vara i din egen energi desto bättre.

Var snäll och meddela oss om din upplevelse, och om din utövare gör 
någonting annat än vad som beskrivs ovan.

“Om du har tur, kommer 
din healing i en form du 

förväntat dig.
Om du verkligen har tur 

kommer den i en form du 
inte ens har drömt om - 
en som universum har i 
åtanke speciellt för dig”

- Dr. Eric Pearl

Bli Återkopplad!TM

Boka din tid idag

The 
Reconnection®

Ursprungligen var meridianlinjerna, (även kallat akupunkturlinjer), på 
våra kroppar kopplade till rutnätet som omsluter jorden. Dessa 
rutnät var designade att fortsätta ut och koppla ihop oss med ett 
ofantligt mycket större rutnät, som knyter samman oss med hela 
universum. Över tid blev vi frånkopplade från dessa linjer.

The Reconnection bringar in “nya” axiatonala linjer som möjliggör för 
oss att standardisera unika vibrationsnivåer och frekvenser för healing 
och slutligen för vår evolution. Dessa axiatonala linjer är en del av ett 
tidslöst nätverk av intelligens, ett parallellt – dimensionellt cirkulations-
system som drar grundläggande energi till förnyelsefunktionerna i den 
mänskliga kroppen.

The Reconnection bringar in och aktiverar dessa nya linjer, och möjlig-
gör utbytet av energi, ljus och information, återkopplingen av DNA-
kedjor och återintegrationen av ´strängar´(samtidigt förekommande 
– eller parallella – existensnivåer)

Vänligen notera: Även om det inte krävs, är det en fördel om du upplever 
en till tre Reconnective Healing-sessioner innan din The Reconnection. 
Konsultera din Reconnective Healer-utövare för mer information.

FÖR DITT SKYDD: De enda auktoriserade och kvalificerade att undervisa The Reconnection 
seminarium eller Reconnective Healing seminarium är Eric Pearl och The Reconnection teamets 
lärarfakultet. Notera också att endast de med godkänd examen i Level I/II är auktoriserade och 
kvalificerade att ge dig en session av Reconnective Healing, och endast godkända utövare av 
Level III är auktoriserade och kvalificerade att ge dig din Reconnection. Var vänlig att kontakta 
oss för verifikation av betyg och avgifter innan du deltar på något Reconnection seminarium eller 
genomgår The Reconnection eller Reconnective Healing om du har några frågor angående din 
utövare eller dina sessioner.

Dementi
Eric Pearl och The Reconnection, LLC i samband med The Reconnection® och Reconnective 
Healing®, inklusive men inte begränsande till seminarier, undervisning, all information och 
personer, inklusive men inte begränsat till utövare, instruktörer, assistenter, representanter, 
associerade, anställda, agenter eller uppdragstagare och relaterat därtill, ger inga löften, garantier, 
representationer och/eller försäkringar avseende medicinska diagnoser och eller medicinsk 
behandling och varken diagnostiserar eller behandlar specifika hälsoproblem. Du är ensamt 
ansvarig för din egna medicinska omvårdnad.

För att veta mer:
Besök www.TheReconnection.com och läs

Väck din inre healer 
(The Reconnection: Heal others, Heal yourself)
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