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Reconnective Healing
Reconnective healing is een nieuwe vorm van healing om
lichaam en geest te helen. Het werd ontdekt door Dr. Eric
Pearl uit Los Angeles. Bij Reconnective Healing word je in
optimale staat van balans gebracht, zodat lichaam en geest
zichzelf kunnen helen. Er wordt gewerkt met energie, licht
en informatie. Het idee is dat je systeem herinnerd wordt
aan zijn natuurlijke balans en heelheid. Symptoomgericht
werken is daarom niet nodig, want klachten, negatieve
gedachten en patronen verdwijnen vaak als vanzelf.
Waar is het op gebaseerd?
Reconnective Healing is gebaseerd op de
theorie van The Reconnection, dat uitgaat
van het idee dat de trillingen van ons
lichaam verbonden zijn met het energetisch
netwerk dat om de aarde loopt. Op ons
lichaam zijn zo’n duizend acupunctuur-,
of energiepunten te vinden. Deze punten
liggen op zogenaamde de meridiaanlijnen.
The Reconnection gaat ervan uit dat
deze meridiaanlijnen van oorsprong veel
verder gaan en groter zijn, en ons kunnen
aansluiten op een veel groter netwerk,
namelijk het hele universum. In de loop
der tijden zouden wij van deze lijnen zijn
losgekoppeld. The Reconnection helpt je om
opnieuw de verbinding met het universum
aan te gaan om zo lichaam en geest te
helen.
Hoe werkt het?
Je ligt op een massagetafel met kleding
aan en de practitioner werkt in jouw
energieveld. Het grote verschil met Reiki
en andere vormen van healing is dat je
daadwerkelijk voelt dat er iets gebeurt
in je lichaam. Je ogen kunnen bewegen,
spieren gaan trillen en je voelt sensaties in
je lichaam.

Meer weten over Reconnective Healing ? In
maart zijn er seminars in Nederland!
Kijk op de website voor actuele info:
www.thereconnection.com

Eric Pearl: ‘Als je geluk hebt, ontvang je
de healing waar je op hoopte. Als je echt
geluk hebt ontvang je een healing die je in
je stoutste dromen niet verwacht had, een
healing die het Universum speciaal voor jou
in gedachte had.’

Deepak Chopra, auteur van How to Know God en The Seven Spiritual Laws of
Success over Reconnective Healing:

‘... fresh insight into the dynamics of healing.’

RECONNECTIVE YOGA

In Rotterdam kun je voor een
combinatie van yoga en reconnective
healing terecht bij docent Nadia van
Raam. Zij weet uit ervaring dat yoga
meer voor je doet dan alleen je lijf
soepel maken. Het helpt moeilijkheden
overwinnen op mentaal, fysiek en
emotioneel niveau. Na een bijna dood
ervaring door een gescheurde aorta
ging Nadia jaren geleden door een
intensieve periode van revalidatie. Ze
ontdekte de kracht van reconnective
healing, waarbij – net als bij yoga- uit

wordt gegaan van de eenheid van
lichaam, geest en ziel. Sindsdien
gebruikt ze reconnective healing
in haar yogales. Nadia geeft les op
verschillende locaties. Op haar website
vind je actuele info. Privé lessen of
groepen op locatie behoren ook tot de
mogelijkheden.
www.healingyoga.nl
www.heartandhealing.nl
nadia@heartandhealing.nl

RECONNECTION SEMINARS
Utrecht 13-17 maart 2015
Essence of HealingTM
Vrijdag 13 maart
Level I: The Essentials of Reconnective Healing SeminarTM
Zaterdag 14 t/m Zondag 15 maart
Level II: Reconnective Healing Foundational Practitioner ProgramTM

Actrice Minnie Driver over
Reconnective Healing
‘The thing I love most, even
beyond the extraordinary
healings I have seen and
felt it bring, is that it is not
some rariﬁed, elite practice
meant only for ‘chosen healers.’ It is for
everyone; every single person on the planet
can feel and step into a vibrational place
of healing - we’ve just forgotten how to do
it. Reconnective Healing, above all else, is
a way of remembering the healing power
that exists in all of us, a power that is as
available and easy as taking a breath.’

Maandag 16 t/m Dinsdag 17 maart
WWW.THERECONNECTION.COM

WAT IS HEALING EIGENLIJK?
Een aantal deﬁnities:
• Healing is genezing in de breedste zin
van het woord.
• Healing of heling betekent terug
‘heel’ worden of maken.
• Healing is een begrip uit de
alternatieve geneeskunst. Het staat voor
het opnieuw een totaal mens worden,
in evenwicht met jezelf, je sociale
omgeving en de kosmos.
• Healing bevordert het welzijn van

de cliënt door bewerking van het
energieveld dat ieder mens om zich
heen heeft.
• Healing is een proces dat gezondheid
en welzijn tot stand brengt op ieder
niveau van het bestaan: in het lijf, op
emotioneel vlak, in denken en in doen.
• Healing is het teweegbrengen van
verandering door te werken met de
energie die zich in en om je systeem
bevindt.
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Auteur Eric Pearl komt in dit boek
tot de conclusie dat genezing een
verbond is tussen patiënt, genezer
en het Universum. Dit verbond noemt
hij Reconnectie, om aan te geven
dat het gaat om het herstel van onze
verbintenis met de Oorsprong.
De Yogakrant geeft 3 exemplaren
weg!
Stuur je mailtje naar
mailenwin@yogakrant.nl
Voor 27 februari 2015

