
REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ (ZNOVUNAPOJENÍ) 

Tento nový systém frekvenční léčby má významný dvojí účinek – je schopen
obnovit celek a současně zvýšit vibrační úroveň.
Napsala Rachel Hindle - britský magazín Kindred Spirit

Reconnection (znovunapojení) je proces zasvěcení probíhající ve dvou sezeních, který
nás znovu-napojí (anglicky „reconnect“) na to, čemu probuzení učitelé říkají kosmická
mřížka nebo pole nulového bodu. Spojuje nás s „božím kódem“ v DNA – s tím, co
věda nyní identifikovala a nazvala „božím genem“. Znovu napojuje meridiány těla na
linie sítě planety, které nás spojují s hvězdami a jinými planetami. 

Na denní bázi se častěji praktikuje Rekonektivní léčení. Podle zkušeností praktiků, se
léčení děje oběmi metodami. Uvádí se, že metoda léčí mozkovou obrnu, artritidu,
potíže související s AIDS a další závažná postižení, včetně psychických traumat. 

Eric Pearl, uznávaný chiropraktik z Los Angeles, dostal texty (The Keys of Enoch od
J.J. Hurtaka) od židovské cikánky ve Venice Beach, která mu následně nabídla „něco,
co jako léčitel bude potřebovat“. 
Během pár dnů po tomto setkání došlo u Erica ke “znovunapojení“ a jeho život se
navždy změnil. Jeho Odyssea začala: začal používat různé variace naladění, které mají
odezvu na nové vyšší frekvence odhalované a strukturované v poli lidské energie a
planety samotné. 

„The Reconnection - Znovunapojení zvyšuje hladinu světla (ve formě fotonů) v DNA
příslušného člověka. Domnívám se, že jako duchovní bytosti jsme vlastně bytostmi
světelnými“ dodává Eric. „Většina forem léčby energií, jak starých tak nových, jsou
podmnožiny, ale to co získáváme s Rekonektivním léčením je celé spektrum energie.
Tato energie potom expanduje dále do dříve neznámých aspektů světla a informací.
Světlo vám připomíná vaše vlastní přirozené vibrace a cokoli hustší než světlo, jako
například zdravotní obtíže, mizí. Frekvence se neustále mění - vyvíjí. Je to jako když
vstoupíte do pole nekonečna, které je za 4 rozměrem (4D) - ve skutečnosti na úrovni 5
dimenze (5D).

Co se týká vědeckých měření účinků, předposlední studie dokončená v tomto roce se
zabývala 60 ruskými olympijskými sportovci z Petrohradu. 
Erik vysvětluje: „Každý z nich absolvoval asi deset minut Rekonektivní léčby a dále
byla sledována kontrolní skupina o stejném počtu osob, které podstoupily buď
falešnou léčbu nebo léčbu např. metodou Reiki. Následně bylo provedeno u sportovců
měření. Analýzy ukázaly, že došlo k dramatickému zlepšení u ukazatelů červených
krvinek, bílých krvinek, emočního stavu a DNA. V kontrolní skupině žádné takové
změny pozorovány nebyly. 



Uznávaná praktikující léčitelka Christina Cherry z Cambridgeshire nedávno léčila
Veru Cummins z Willinghamu metodou Rekonektivního léčení. „Účinek byl
neuvěřitelně silný“ říká Vera. „Umožnilo mi to znovu vyvolat a uvolnit hluboko
uložená traumata související se zneužíváním, a to tak silně, že tyto vzpomínky zcela
ztratily vládu nad mým životem. Během několika hodin se podařilo něco, co by mi
v psychoterapii trvalo několik týdnů. “

Eric je přesvědčen, že „jsme na hranici přestupu do další úrovně evoluce člověka a
jakmile dosáhne dostatečný počet z nás, tuto kritickou úroveň, budou ostatní vstupovat
na stejnou úroveň jen tím, že budou sedět vedle takového člověka v kině nebo
v letadle. Budeme tuto schopnost předávat svým dětem a nastane den, kdy se děti
budou ptát rodičů: „ Vážně? Museli dřív lidi opravdu polykat jedy, aby se uzdravili? 

Sám pro sebe za jeden nejvděčnějších aspektů této léčby považuje možnost fungovat
jako katalyzátor a zprostředkovatel pro ostatní, kteří tak objevují vlastní sílu a
potenciál. Největší výzvou je pro něho překonat hluboce zakořeněný odpor lidí a
přivést je na cestu objevování plnosti lásky při léčení.

Eric momentálně přednáší po celém světě. Na celovíkendových seminářích už vyškolil
přes 70 000 lidí. Jeho semináře absolvovalo nejméně 15 000 zdravotnických
pracovníků z oblasti mainstreamové medicíny, kteří tento systém začlenili do svých
soukromých a nemocničních praxí. 

Další informace
Eric Pearl je autorem knihy „The
Reconnection – Uzdravte druhé, uzdravte
sebe.“ Jeho nová kniha „Salomon Speaks -
Reconnecting Your Life/ Šalamoun hovoří –
Znovunapojte svůj život“ bude vydána na
začátku příštího roku. 

Navštivte i The Reconnection Czech
Facebook stránky. 

Překlad článku do češtiny zajistil Vladimír Ekart - www.rekonektivni-terapie.cz


