
 
 
"Utforska nästa nivå av Healing för mänskligheten"  
Av M. Darren Gregor  
 
En ny vetenskap växer fram som förändrar vår traditionella förståelse av hälsa och helande. 
Den senaste vetenskapliga forskningen fokuserar på experiment, som kvantifierar effekterna 
av energi, ljus och information på mänskliga varelser. De som leder vägen är ett 
internationellt team av världsberömda forskare, William Tiller, PhD, Gary Schwartz, PhD, och 
Konstantin Kortokov, PhD, med sina studier av Reconnective Healing ® frekvenser som först 
upptäcktes av Eric Pearl, DC. De kraftfulla och djupgående resultaten av denna forskning, 
som förväntas att publiceras senare i år, drar till sig uppmärksamhet av de bästa och mest 
begåvade i forskarvärlden.  
 
Dr Tiller, professor Emeritus, Stanford University, författare av åtta böcker och 250 
vetenskapliga artiklar och stjärna i filmen ”What The Bleep!?”, har bedrivit forskning om hur 
de fysikaliska egenskaperna hos ett rum eller utrymme förändras till följd av att energi 
healing frekvenser införs i det rummet. Dr Tiller genomförde hans försök med Reconnective 
Healing frekvenser för första gången i en av Eric Pearl seminarier som hölls i Sedona, AZ 
2006 och fann resultaten så extraordinära att han upprepade undersökningen år 2007 i Los 
Angeles, CA och fortsatte sin undersökning av detta fenomen på The Reconnection Master 
konferens i Los Angeles förra hösten. Enligt Dr Tiller, bringar Reconnective Healing 
frekvenser en healing som är "bortom det som klassiskt är känt som energi healing in i ett 
bredare spektrum av energi, ljus och information."  
 
Vad Dr Tiller har funnit är att dessa intelligenta frekvenser börjar förändra quantum fältets 
effekter i rummet, eller "konditionerar rymden" minst 36 timmar eller mer innan ett 
seminarium ens börjar, överskottet av fri termodynamisk energi ökar dramatiskt i rummet. 
Med andra ord, om detta helt enkelt var den energi som vi hittar i energi healing, skulle 
temperaturen i rummet ha ökat med 300 grader Celsius. Med Reconnective Healing, medans 
den faktiska rumstemperaturen inte förändras, så ändras den mängd energi, ljus och 
information som laddar rummet, påtagligt och dramatiskt. Med Dr Tiller´s ord,  
 
"När vi fortsatte att övervaka det utrymmet, fann vi två dagar senare att ökningen av det 
effektiva energi innehållet var enormt. [Om vi frågar oss] "Vad är den effektiva temperatur 
ökningen för ett normalt utrymme, hur mycket måste den öka för att ge samma överskotts 
energi innehåll som var fallet i Eric´s workshop två dagar efter att han startat?” 
[Svaret är] "Den effektiva temperaturökningen i ett normalt utrymme skulle ha behövt 
varit 300 grader Celsius! Det är enormt. " 
 
De första resultaten är mycket betydande. Dr Tiller fortsätter  
   
"Det är denna förändring av energi som gör att vanliga människor kan komma in ett rum och 
senare gå ut med en förmåga att läka andra och sig själva, oavsett bakgrund eller 
utbildning."  
 
I en annan forsknings studie fokuserar, Dr Schwartz, tillsammans med Drs. Melinda Connor 
och Ann Baldwin från laboratoriet för ” Advances in Consciousness and Health” vid 
universitetet i Arizona, sin forskning på de människor som deltar på Reconnective Healing 
seminarier. Dr Schwartz och hans kolleger har utfört sina "grundläggande energi healing" 
studier både på Dr Schwarz's Lab vid University of Arizona och seminarier runt om i världen. 
Dessa studier mäter människors förmåga att arbeta med, känna, förmedla och ta emot ljus 
och andra elektromagnetiska frekvenser före och efter det att de deltog i seminariet. Vad de 



fann var dramatiskt. Av de mer än 100+ personer som deltog i studien, gick alla ut med 
permanent expanderade och nya elektromagnetiska förmågor till följd av Reconnective 
Healing seminariumet, oavsett om de aldrig hade studerat healing eller om de var 
mästare/lärare i någon av de åtskilliga energi healing tekniker som är kända idag, nya eller 
gamla.  
 
Medan Dr Tiller har mätt de dramatiska fälteffekter som uppstår vid dessa seminarier och Dr 
Schwartz har fokuserat sin forskning på de som deltar i dessa seminarier, har Dr Korotokov 
studerat både fälteffekter och effekter på enskilda seminariedeltagare.  
Genom sina patenterade metoder och banbrytande bild- och mätapparaturer. 
, bekräftar Dr Korotkov´s forskning både Dr Tiller och Dr Schwartz slutsatser. Mer specifikt 
har han mätt och dokumenterat betydande fälteffekter (som han kallar "koherens effekter") 
som framträder när undervisningen sker på seminariet. Dessa koherens effekter är mest 
dramatiska och kraftfulla när ett nytt koncept eller övning introduceras i seminariet, vilket 
dokumenteras av dramatiska utslag både i intensitet och storlek i seminariet rummets fält. 
Hans teori är att dessa koherens effekter kan vara den kanal som tillåter deltagarna att få 
dessa nya förmågor och bli mästar healare på bara ett kort helg seminarium.  
 
Dessutom antyder Dr Korotkov´s forskning att bara genom att helt enkelt sitta i själva 
seminarierummet, är det sannolikt att deltagare får ta emot positiva hälsoeffekter. Faktum är 
att många seminariedeltagare har rapporterat fysiska och andra helanden bara genom att 
sitta i seminarierummet.  
 
Vilka effekter har dessa och andra studier om energi för det vetenskapliga och medicinska 
samfundet? Traditionell vetenskap och medicin kan inte längre närma sig hälsa och helande 
på samma sätt. Ny vetenskaplig utforskning av Drs. Tiller, Schwartz och Korotkov, likväl vad 
som är dokumenterat i Dr Pearl´s  egen storsäljande bok The Reconnection: Heal Others, 
Heal Yourself (På Svenska ”Väck din inre healer”) banar väg för validering av de kraftfulla 
effekter som energi, ljus och information kan ha på människor. Denna typ av utforskning 
bidrar till att föra mänskligheten till nästa fas av evolutionen.  
 
För mer information om Dr Eric Pearl och The Reconnection eller anmäla dig till ett 
kommande Reconnective Healing seminarium, besök www.TheReconnection.com,  ring 
The Reconnections kontor 1.323.960.0012 eller läs Eric Pearl's bästsäljande bok ”The 
Reconnection: Heal Others, Heal Yourself, (På Svenska ”Väck din inre healer”) som redan 
översatts till mer än 30 språk. 
 
Översatt av Susanne Ankarkrans, Certifierad utövare av Reconnective Healing och The 
Reconnection med tillstånd. 
 
Vill du veta mera? Besök den officiella hemsidan:www.thereconnection.com 
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