Förändra ditt liv med

Reconnective Healing
D

et finns mycket intresse just nu av en ny typ av healing, Reconnective
Healing, som har lärts ut till tusentals människor runt hela världen av
Dr Eric Pearl, en amerikansk kiropraktor, som en dag upptäckte att han
hade blivit healer. Eric Pearl drev sin egen framgångsrika kiropraktorklinik,
tills han en dag i augusti 1993 upptäckte att han hade en ovanlig gåva.
Hans patienter började berätta om hur de mirakulöst hade tillfrisknat
från cancer, epilepsi, kronisk trötthet, MS, reumatism och andra svåra
åkommor. Dessa tillfrisknanden och helanden finns dokumenterade i sex
böcker, inklusive Pearls internationella bästsäljare ‘Väck din inre healer”.
Eric Pearl har nu lärt ut Reconnective Healing till över 45,000 människor
över hela världen.

Det här är en kortfattad version av Cissi Williams intervju med Eric Pearl.
Cissi: Jag vet att du från början arbetade som kiropraktor. Skulle du kunna berätta för mig hur det kom sig att du
upptäckte Reconnective Healing?
Eric: Jag arbetade i 12 års tid som kiropraktor på min
praktik. En natt, när jag låg och sov, så vaknade jag av att
ett ljus strömmade in genom mina ögon. Det verkade inte
vara någonting speciellt andligt med den här händelsen
just då, men jag kunde känna någon slags närvarande
energi i rummet. Nästa måndag när jag arbetade på min
praktik så berättade sju av mina patienter att de kunde
känna eller se någon slags energi i rummet. De började
även berätta att de kunde känna mina händer långt innan
jag hade lagt händerna på dem. Snart började patienter
berätta hur de mirakulöst hade blivit friska från olika
åkommmor, och snart var det många som bad mig att
undervisa dem.
När jag började undervisa om det här, så upptäckte vi
att när man arbetar med den här energin, så verkar den
på något sätt antända någonting inom oss, och vi är inte
helt säkra på hur detta sker. En del människor säger att
det inte är någonting nytt, att den här helande energin
har funnits sedan urminnes tider, men nu så har en del
forskare funnit att den här formen av healing är ny, och att
det är första gången den uppträder på vår planet.
Vår planet förändras, och forskare inom kvantfysik
förklarar att även tiden går snabbare och verkar vidgas,
vilket medför att även vår förmåga att ta emot den här
helande energin ökar. Energin är tidlös, för den kommer
från universum, men den är ny för oss här på jorden.
Cissi: Så på vilket sätt är den annorlunda? Den helande
kraften Jesus hade var också en extraordinär helande kraft.
Menar du att den här energin, som kommer nu, är ännu
mera kraftfull?
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Eric: Ingen idag, även om många säger att de är det, är
expert på den helande energin som Jesus förde med sig.
Jag är själv ingen expert på det ämnet så jag kan inte
göra den jämförelsen. I jämförelse med vad resten av
mänskligheten har haft här tidigare i form av healingenergi,
så är inte Reconnective Healing direkt annorlunda, utan
den är bara mer omfattande. Vi är här för att växa och
utvecklas, och därför erbjuder universum oss nu fler gåvor
så att vi kan möta våra utmaningar.
Jag har hittills utbildat 45,000 människor över hela världen,
och 20% av dessa kommer från skolmedicinen, däribland
inräknat doktorer inom kiropraktik (Doctor of Chiropractic),
doktorer inom osteopati (Doctor of Osteopathy) och
vanliga läkare (Medical Doctors). Den här healingen kräver
inte att vi förändrar en tidigare teknik som vi har lärt
oss, utan att vi istället utvecklas så att vi kan gå bortom
tekniken. Energihealing har en tendens att handla om att
bemästra en viss slags teknik, men inte nödvändigtvis att
bemästra själva helandet. Vad vi nu upplever är att våra
tekniker är ungefär som stödhjul på en cykel. Om du har
ett litet barn så vet du att stödhjulen är väldigt viktiga,
så att barnet inte far illa medan barnet lär sig att cykla.
Sedan en dag så kan stödhjulen tas bort, så att barnet
kan lära sig att bemästra cyklandet. Alla visa föräldrar vet
detta, men om barnet är ensamt, så kanske barnet tror
att han behöver fler stödhjul, när han svajar på cykeln. Så
barnet rusar till affären för att köpa fler stödhjul, och till
slut kanske han till och med har 12 stycken stödhjul på
sin cykel. Sedan kanske han en dag lär ut till andra, hur
man kan cykla med stödhjul, och då cyklar de allihop med
stödhjul.
Det är här vi är idag med våra healingtekniker. Det är
dags att vi går bortom dessa tekniker och att vi lägger ner
våra stödhjul. Gåvan är att den här nya formen av healing

- Reconnective Healing - tillåter oss att ta bort mystiken
inom olika healingtraditioner, medan utmaningen är
huruvida vi är redo att tillåta att mystiken försvinner.

utan istället blir vi själva helandet. Lågan i ljuset tänder då
nästa ljus, så att vi kan upptäcka att det aldrig fanns något
mörker, bara frånvaro av ljus.

Cissi: Hur undervisar du om detta? Du lärde dig detta
intuitivt, så hur har du kunnat tolka den informationen och
klargöra hur och vad du gör, så att du kan lära ut det till
andra?

Det finns lärare idag som säger till oss att vi måste komma
tillbaka och lära oss mer, komma tillbaka och studera
mer, men mästarna säger till oss; Gå inte tillbaka! De vet
att vårt eget inre mästerskap utvecklas inom vår egen
inre tystnad. Lärarna vill inte att vi ska veta detta, eller så
förstår de inte det själva . Men vi kan inte vänta längre på
att de ska förstå det. Tiden är inne för oss att bli lärare till
lärarna och istället hjälpa till med att höja medvetenheten
och utveckla helandets mästerskap här på jorden.

Eric: Egentligen kan man faktiskt inte undervisa hur
man utövar healing. Inlärningen verkar överföras i själva
processen när du upplever healingen. Under vår kurs
så pratar vi under fredagskvällen om hur Reconnective
Healing uppstod, vår förståelse av filosofin omkring
den, och den forskning som har gjorts. Sedan så gör vi
demonstrationer så att alla kan se att healingen fungerar
i praktiken. Lördag och söndag är arbetsdagar och vi går
omkring bland alla bänkarna och visar eleverna hur de
kan göra sin healing ännu mera effektiv, genom att kanske
ändra vinkeln på handen, sätta den andra handen på ett
annat ställe etc. På så sätt börjar de notera hur de kan
kan länka samman vad de ser och känner. På så sätt kan
man säga att det är en teknik, men på slutet av kursen så
ber vi eleverna att slänga bort teknikerna. Det är lite grann
som om du alltid hittar vägen hem genom att följa den
vägbeskrivning du fick första gången du såg huset innan
du flyttade in. Du behöver inte följa den vägbeskrivningen
längre för a) när du väl har hittat ditt hem så kan du hitta
dit från vilken plats som helst i världen, och b) ibland är
inte den första beskrivningen det bästa sättet för dig att
hitta hem.
Genom att alltid använda samma teknik så blir du bättre
på just den tekniken, men det gör det inte lättare för dig
att hitta hem. Det är dags för oss att bli både observatören
och den som blir observerad. Detta är inte lätt för oss
som healers, för vi har lärt oss om tekniker. “Gör si och
gör så. Rör handen upp och ner, motsols och medsols.
Lägg en hand på ställe A och en annan hand på ställe
B.” Allt det här är teknik. Tekniker baserade på rädsla,
så att vi gör det ‘rätt’, så att vi inte gör fel, och på så sätt
så skyddar du dig från negativa energier och en illusion
baserad på rädsla. Vad vi måste lära oss är att utmana oss
själva att växa så mycket att vi kan gå bortom teknikerna
och dessa rädslobaserade ritualer, och istället bli själva
helandet. Bli ett med ljuset och låta ljuset göra det som
det gör bäst – att visa att mörkret bara var en illusion,
även om det var en väldigt skickligt förklädd illusion. Detta
medför att vi måste höja oss över egots inställning av
jag, jag, jag. Allting handlar om “jag” tekniker, som vi har
lärt oss, där vi kan säga; Jag upptäckte att det var snett,
och det behövde förändring, och sedan gjorde jag A, B
och C. Är jag inte en fantastisk healer? Men genom att vi
stiger in och tror att vi vet vad som är bäst enligt vår egen
begränsade uppfattning, så kanske vi blockerar själva
läkningsprocessen.
Utmaningen som har getts till oss är att sluta vara den
som hela tiden gör och istället bli den som observerar,
och vår belöning blir att universum då tillåter oss att bli
vittne till den sanna, vackra läkningsprocessen. Att bli den
som observerar och den som är observerad ger oss inte
snabbmat för vårt ego som hela tiden vill bli bekräftat med
jag, jag, jag, titta hur fantastisk jag har blivit som healer,

Cissi: En del av dessa tankar är inte direkt nya. De har
funnits i flera tusen år. Så är sättet du lär ut det på nytt?
Eric: Vad vi måste göra är att tillåta eleverna att uppleva
det här, att bli en katalysator för helandet. Vi undervisar
inte om det, för du kan inte lära dig healing från en
skola, för healing handlar inte om kunskap och teori. I
healingutbildningar så lär du dig vad en viss specifik
healer tänkte, och om du har riktig otur får du även lära dig
hur du ska tänka. Du blir då en historiker, för du samlar på
dig data och kunskap, men kunskap och data förändras
beroende på vilken tid vi lever i. Till exempel, fanns det en
tid då människor trodde att blodiglar var bra för oss, sedan
så blev den tron omodern, bara för att sedan bli modern
igen. Det är dags nu att höja oss över kunskapsnivån. Det
är därför det inte finns någon anledning till att gå tillbaka
och lära sig mera av det gamla. Det är upplevelsen av
healing som är viktig, inte kunskapen om den.
Vi måste tillåta människor att gå in i ett tillstånd av att
bara vara, ett tillstånd av att kunna. Det är då du blir en
healer. Och det händer under en helg, för visdom och djup
kunskap är inte en samling av data, utan ett sätt att vara.
När du väl har länkat dig samman med den här visdomen
och kunskapen så kan du uppnå samma nivå av healing
som vilken annan människa som helst, oavsett om du är
uppvuxen med munkar uppe på en bergstopp i Tibet, eller
arbetat i en kyrka djupt inne i Brasilien. Detta är för att det
enda vi kan göra är att länka oss samman med den här
energin. För att göra det behöver vi gå bortom tekniker
och istället bli ett med ljuset, ett med själva helandet.
För det är när vi är i det tillståndet som vi påminner de
människor vi arbetar med att de också är det här ljuset.
Och när de tillåter sig själva att höja sin inre energi så
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blir de länkade till ljuset, och allt det som är tyngre än
själva ljuset försvinner. Precis som inom osteopatin och
kiropraktiken så hittar du det som stör flödet av den
helande energin i kroppen och sedan när du korrigerar det
så kan kroppen läka sig själv.
Vad Reconnective Healing gör är att vi höjer oss ovanför
det fysiska. Ju mindre vi vet om en person som kommer
till oss för behandling, desto bättre är det, för då är
det mindre risk att vi för över vårt eget begränsande
medvetande på patienten. Lär du ut healing till en
kiropraktor eller en osteopat? Nej, du lär ut hur de kan
ta bort det som stör det inre flödet av livsenergi, så att
kroppen kan läka sig själv. Det är det vi gör i Reconnective
Healing. Vårt DNA ger ut en viss frekvens av ljus, och
som vi har sett genom Fritz Popps arbete, så är vi det
ljuset, och när vi länkar oss samman med den vetskapen,
det ljuset, så länkar vi oss samman med vårt optimala,
självläkande jag. Vi försöker hitta det bästa sättet för oss
att komma ihåg att vi är det där ljuset.
I Reconnective Healing tillåter du dig själv att känna,
observera, vara observatören, och du har många känslor
och upplevelser inom dig, och de känns alla bra, och
på en eller annan nivå så påminner det dig om att du är
det där ljuset. Vi är inte ensamma om att förstå det här.
Många forskar om det här fenomenet, och vi tillhör en
del av vetenskapen som kallas för Zero Point Field. Vi
är inte i det här fältet. Vi är fältet. Och vi är ljuset. Och vi
är informationen som utgör det här fältet. När vi lyssnar,

observerar och arbetar med Reconnective Healing så
länkar vi oss samman med det här fältet. Och personerna
vi arbetar med blir påminda om det här fältet också,
och på så sätt börjar de röra sig mot sin inre naturliga
ljusvibration, sin hälsa och sitt välbefinnande. När vi tillåter
oss att fokusera på helandet av andra så försvinner vårt
behov av att hela oss själva, och paradoxalt så är det
på så sätt som vi själva blir helade. Jag vet inte hur det
fungerar, men jag vet att det är en gåva som man ger och
tar emot.
Cissi: Hur lyckas du med att ha ditt eget liv i balans?
Eric: Jag brukade fundera över varför vi är här. Du föds,
skaffar ett jobb, hus, gifter dig och har barn. Men vad är
din livsuppgift, ditt högsta syfte? Du är väldigt lyckligt
lottad om du upptäcker vad din livsuppgift är, och du är
väldigt lyckligt lottad om du kan leva ditt liv så att du kan
uppfylla din livsuppgift. Jag lever mitt liv på ett sådant sätt
att jag uppfyller min livsuppgift, och det är mitt fokus, och
så länge som jag har mitt fokus så är jag i balans. Det är
inte en besatthet, utan det är ett fokus.
Eric Pearl är med i en film ‘The Living Matrix’, som inte har
släppts än. I filmen dokumenterar de en mirakulös healing
av en liten pojke som heter Dimitrio. Jag vill inte förstöra
upplevelsen för dig genom att berätta vad som händer.
Istället får du se filmen när den kommer ut.
www.reconnectivehealing.com
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Detta seminarium kommer att lära dig bemästra healing
– långt utöver allt du någonsin trott var möjligt!
Dr Eric Pearl
Världsberömd healer &
bästsäljande författare

Eric Pearl drev en framgångsrik kiropraktorklinik i 12 år tills en dag då patienter började
rapportera att de ”kände” hans händer utan att han rört vid dem. Mirakulösa tillfrisknanden från cancer, AIDS-relaterade sjukdomar, epilepsi, MS, reumatisk värk och andra
allvarliga sjukdomstillstånd skedde då Eric endast höll sina händer nära patienterna.
Upptäck varför Reconnective Healing är en så otroligt effektiv healingmetod och varför
det finns så mycket intresse från läkare, forskare, sjukhus och universitet världen över.
Lär dig att fullständigt överskrida ”energihealing” och ”tekniker” och få tillgång till
en nivå av healing utöver allt som tidigare varit tillgängligt!
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... fresh insight
“into
the dynamics
of healing.
”
– Deepak Chopra, M.D.

“Reconnecting ... the secret to all healing.” – Dr. Wayne Dyer

