
Rozhovor s Dr. Ericem Pearlem pro časopis Phoenix o Rekonektivním léčení a The
Reconnection

Americký lékař, doktor  Eric Pearl,  je objevitelem a zakladatelem rekonektivního léčení,  o
kterém se mluví jako o léčení  třetího tisíciletí, protože může posunout hranice medicíny a
otevřít je tomu, co bylo dříve řazeno do kategorie zázraků.  „ Reconnection“  jednoduše
znamená návrat k původní léčivé energii.

Doktor Pearl vystupuje v televizních pořadech po celém světě, několikrát byl pozván do OSN,
kde přednesl svůj projev, přednášel v Madison Square Garden, pořádá semináře, o kterých se
píše ve světovém tisku, např. v The New York Times. 

Doktor Pearl poskytl exkluzivní rozhovor pro čtenáře Phoenixu ještě před svým příletem do
Prahy.

Otázky na dálku mu kladla dopisovatelka Phoenixu, Dr. Nora Chvojková.

 Můžete nám přiblížit, čím se zabýváte ?   Četla jsem o vás, že jste absolutní
špičkou ve svém   oboru.

Rekonektivní léčení je leaderem v oblasti energetické medicíny. Za více než 20 let
jsme vyškolili přes 100.000 lidí ve více než 70 zemích světa v praxi rekonektivního
léčení. Mezi nimi byly tisíce běžných zdravotnických pracovníků - lékaři, zdravotní
sestry a fyzioterapeuti. Rekonektivní léčení se praktikuje po celém světě
v nemocnicích, soukromých praxích, a rovněž je používají běžní občané.

        Povoláním  jste lékař, jak dlouho jste měl svoji ordinaci a jaká je Vaše
specializace?

Když tohle všechno v srpnu roku 2003 začalo, vedl jsem 12 let velmi úspěšnou
chiropraktickou praxi v Los Angeles v Kalifornii. 

Chiropraxe – pravá chiropraxe – stejně jako rekonektivní léčení – se nezaměřuje na
symptomy. Nestanovuje diagnózu a nesnaží se „léčit“. Odstraní prostě interferenci
mezi mozkem a tělem a umožní Síle, která to tělo stvořila… aby toto tělo uzdravila.
Chiropraxe, stejně jako rekonektivní léčení, znovu sjednocuje fyzično a duchovno na
té nejvyšší úrovni.

        Jak často jste  jako lékař dokázal svým pacientům pomoci nebo je zcela
uzdravit ?

Když jsem začal dělat tento druh léčení, nevěděl jsem, co se děje. Lidé začali vstávat
z invalidních vozíků, vracel se jim zrak a sluch; děti s mozkovou obrnou nebo
epilepsií najednou mohly zase chodit, běhat, hrát si…vysadit medikaci.

Pozoroval jsem ta léčení bez toho, abych je posuzoval. Prostě jsem držel ruce blízko
těla těch lidí, aniž bych se jich vůbec dotknul… zdálo se, že se děje něco opravdu
obrovského. Začali za mnou chodit léčitelé, vědci i badatelé. Při společných diskusích
jsme si začali uvědomovat, že to, co nyní věda nazývá rekonektivním léčením, bylo
tehdy ve světě léčení zcela neznámé. Ve srovnání s běžným energetickým léčením na
něm bylo něco velmi, velmi odlišného. K úžasu všech byla ta léčení obvykle velmi
rychlá a trvalá. Lékaři mých pacientů mi volali a ptali se mě, co jsem to s nimi udělal;



a já jim odpovídal – „Nedělal jsem nic a hlavně to nikde neříkejte…!“ Badatelé začali
pozorovat úrovně energie a aspekty světla, které předtím nikdy neviděli.

 Co se stalo, že jste začal léčit jinak, znovunapojením – rekonektivním léčením ?

Byl jsem těch 12 let jako lékař velmi spokojený. Měl jsem jednu z nejúspěšnějších a
největších chiropraktických praxí v Los Angeles, a myslel jsem, že takhle to poběží až
do konce mého života. 

Jenže, víte, jednou ve čtvrtek jsem odcházel domů, myslíc si, že jsem doktor-
chiropraktik, a když jsem se v pondělí ráno vracel zpátky, byl jsem někdo jiný. Nutno
podoktnout, že moji pacienti mi vždycky říkali, že jsem jiný, ale mysleli to nejspíš
úplně jinak.

Ten čtvrtek mě uprostřed noci vzbudilo ostré světlo. Otevřel jsem oči, abych zjistil, co
to je. Nebylo to nic zdánlivě spirituálního nebo metafyzického, byla to jen lampa vedle
postele. Sama se rozsvítila. Tu lampu jsem měl doma dobrých 10 let a nikdy předtím
se sama od sebe nerozsvítila. Zároveň jsem měl pocit, jako by u mě doma byli nějací
lidé, což byl pocit velmi nepříjemný, mohu-li to tak říci. Takže jsem srdnatě vstal a
vyzbrojen nožem a pepřovým sprejem jsem se za doprovodu svého dobrmana vydal
prohledat svůj dům. Nikoho jsem nenašel, tak jsem se vrátil do postele, a říkal jsem si,
že se mi to asi muselo jen zdát. 

Ale to pondělí, když jsem přišel do své ordinace, sedm z mých pacientů nezávisle na
sobě říkalo, že cítili, že je někdo v místnosti s námi – úplně stejně, jako jsem to cítil já
ve čtvrtek v noci doma, když mě probudilo to světlo. No, tohle bylo ve dvanáctém
roce mé praxe a předtím mi nikdy nikdo nic podobného neřekl - a teď najednou sedm
lidí během jednoho dne – takže není divu, že mě to zajímalo.

Ale další pacienti mi říkali, že cítí moje ruce ještě předtím, než jsem se jich dotknul.
Samozřejmě jsem jim nevěřil, tak jsem je požádal, aby se položili na můj
chiropraktický stůl a zavřeli oči. Když to udělali, postavil jsem se někde mezi jedním
až třemi metry od nich a podržel jsem svoje ruce tak, že jsem dlaněmi mířil do
různých směrů. A oni mi byli schopni říct, zda jsem mířil na jejich kotníky, na jejich
prsty nebo na jejich hlavu. Zpozoroval jsem, že když to dělám, že se jim malinké svaly
na obličeji začaly mimoděk pohybovat, že svaly na čele nebo na tváři se jakoby čeřily
a vlnily, že se jim pohybovaly rty nebo obočí. Pozoroval jsem bezděčné pohyby jejich
prstů nebo chodidel, trhavé pohyby jejich paží nebo nohou, změny v dýchání. A v té
chvíli jsem si uvědomil, že se děje něco mimořádného.

       Mohl byste, prosím, stručně vysvětlit, co je to rekonektivní léčení?

Rekonektivní léčení je branou k rovnováze a celistvosti, k tomu, abychom sebe sama
prožívali tím nejlepším způsobem. Čerpá z něčeho, čemu ještě úplně nerozumíme, co
ale přesto má reprodukovatelné výsledky a co přesahuje vše, jež je tradičně
považováno za takzvané energetické léčení. Rekonektivní léčení využívá něčeho, co je
mnohem dál – a co je možná na naší planetě přítomno úplně poprvé – a co se jednou
díky svému potenciálu a schopnosti vyvíjet se stane hlavním nástrojem pro lidi
hledající řešení své situace v alternativní a komplementární medicíně. 



    Rekonetivní léčení je spojováno s novými výzkumy v oboru kvantové fyziky.
Proč?

Rekonektivní léčení vzbuzuje velký zájem u vynikajících lékařů a výzkumných
pracovníků ze zdravotnictví v nemocnicích a na univerzitách po celém světě. Patří
mezi ně například nemocnice Jackson Memorial Hospital, UCLA (Kalifornská
universita v Los Angeles), zdravotnické zařízení Cedars-Sinai Medical Centre,
nemocnice pro veterány VA Hospital, Tel Hashomer (Tel Aviv), nemocnice Suburban
Hospital, Výzkumné centrum pro kvalitu života (Quality of Life Research Centre)
v Kodani, nemocnice Memorial Hospital v Istanbulu, Minesotská universita
(University of Minesota),  lékařská  fakulta Miamské university (University of
Miami),  Akademie osteopatie v Kentu ve Velké Británii, universita RMIT
v Melbourne, Paker College (Dallas ve státě Texas, USA, a Melbourne v Austrálii),
Státní technická universita v San Petěrburgu, Universita v Oslo a Arizonská universita
(University od Arizona).   

Aktivní průzkum rekonektivního léčení trvá přes dvě desetiletí. Podílí se na něm vědci
a univerzity z celého světa. Několik těchto studií bylo nedávno publikováno v knize
Konstantina Korotkova nazvané Věda potvrzuje rekonektivní léčení, která vyšla v
angličtině.

Jedna z těchto studií systematizuje a zachycuje výsledky dvojitě slepého testu, který
Dr. Korotkov prováděl na ruských olympionicích a sportovcích světové třídy.
Sportovcům byla prováděna měřeni před a po provedení rekonektivního léčení. Při
několika pokusech jim byly změřeny hodnoty pulsu, srdečního rytmu, energetické
rezervy, rychlosti návratu k normálu, atd.

Výsledky ukázaly téměř u všech účastníků rapidní pozitivní výsledky.  Polovina
z těch, kteří podstoupili rekonektivní léčení, měla výrazně lepší energetické parametry.
A po deseti dnech byla jejich zlepšení ještě výrazně statisticky markantnější. Následné
studie ukázaly snížení krevního tlaku a zvýšení metabolických, imunitních,
antitoxických a antioxidačních pochodů v jejich těle, jakož i zkvalitněné
kardiovaskulárních funkcí a zlepšení kvality DNA.

Dr. Korotkov uvádí, že „toto ukazuje dlouhotrvající pozitivní vliv rekonektivního
léčení na duševní pohodu, zdraví a přípravu sportovců.“

 Je pravda, že spolupracujete s lékaři a snažíte se zavést rekonektivní léčení do
nemocnic, s jakými výsledky?

Ano, rekonektivní léčení je uznáváno v mnoha zemích jako legální a standardně
licencovaná zdravotnická profese. Několikrát jsem měl příležitost pronést proslov
v OSN, a pravidelně vystupuji na universitách a v nemocnicích po celém světě.

Jak probíhá uzdravovací proces po rekonektivním léčení a za jak dlouho dojde
k uzdravení ?

Každá zkušenost s rekonektivním léčením je jedinečná. Často jsou hlášena vyléčení už
po jednom sezení. V jiných případech to trvá o něco déle, než se léčení rozvine.



Léčení se může dostavit v mnoha nejrůznějších formách. Optimálním způsobem, jak
k léčení přistupovat, je být ve stavu otevřeného očekávání, ale bez toho, abychom
očekávali nějaký konkrétní či specifický výsledek a bez toho, abychom se k nějakým
takovým konkrétním specifickým výsledkům upnuli.

Funguje rekonektivní léčení  na všechny nemoci, a to i nejtěžší, jako jsou
onemocnění                   onkologická ?  Co nemoci psychické ?

Rekonektviní léčení poskytuje rychlé a trvalé výsledky u lidí s celou řadou
pohybových omezení, rakovinou, epilepsií, mozkovou obrnou, chronickým únavovým
syndromem, revmatoidní artritidou a osteoartritidou, chronickou bolestí, zraněními a
tak dále.

Ale musíme si znovu uvědomit, že skutečné uzdravení je o rovnováze. Neexistuje buď
jenom fyzické nebo jen psychické nebo emocionální uzdravení. Uzdravením se vše
dostává do rovnováhy. Ale pokud se nejvíce zaměříme na fyzično, tak samozřejmě si
nejspíše všimneme změn ve fyzickém stavu. Pokud se nejvíce zaměříme na mentálno
nebo emocionálno, nejspíše si všimneme změn v této oblasti. Když se snažíme zbavit
nějakého konkrétního symptomu, tak se zaměřujeme pouze na část problému – na
stránku fyzickou, mentální nebo emocionální. Ale v rekonektivním léčení se učíme, že
čím méně víme o tom, co si ta která osoba myslí o důvodech své návštěvy u nás, tím
pro toho člověka lépe. Protože tím méně je pravděpodobné, že se budeme zaměřovat
na onu jedinou a konkrétní část problému, tím méně bude také hrozit, že se budeme
snažit limitovat výsledek léčení na to, co považujeme na vhodné, možné nebo
nemožné. Jinými slovy, opravdový rekonektivní léčitel přináší mnohem celistvější
výsledky než léčitel, který používá nějakou techniku energetického léčení. Jednoduše
proto, že rekonektivní léčitel vůbec nezaměřuje svou pozornost na domnělé symptomy
nebo problémy. Místo toho přichází s vědomím, které umožní návrat do perfektní
vibrace energie, světla a informaci, následkem čehož jakákoli nerovnováha prostě
„odvibruje mimo obraz“ a daná osoba se vrátí do svého přirozeného stavu optimálního
zdraví.

Jsou nemoci, na které rekonektivní léčení nezabírá ?

Uzdravení je mnohem víc, než si myslíme! Neznamená to jenom, že budeme moci
zase používat paži nebo nohu, játra nebo ledvinu, svůj zrak nebo sluch. Jedná se o
návrat do optimálního stavu rovnováhy. A v tomto optimálním stavu rovnováhy naše
„nerovnovážnosti“ – fyzické, mentální, emocionální, duchovní, dokonce i problémy
v práci nebo ve vztahu – prostě většinou odvibrují z našeho pole. Obvykle lidé
opravdu obdrží to léčení, které očekávali, ale někdy místo očekávaného výsledku
přijde vyléčení, o kterém ani nesnili. Jinými slovy, jak vibrujeme na té vyšší úrovni,
naše „zatuhliny“ nebo „nevyváženosti“ už se nemají čeho držet a prostě odpadnou –
tak, jak je to v daném momentu na naší životní cestě nejvhodnější. A ačkoli se na
první pohled můžeme zdát, že vyléčit se je složité a komplikované, je vyléčení
v podstatě takhle jednoduché.

Tato nová úroveň vědomí zprostředkovaná rekonektivním léčením nám jednak umožní
přijmout naše vyléčení a jednak nás naučí prožívat naše vyléčení tak, jak se bude



postupně vyvíjet – protože zároveň s ním se vyvíjíme a rozkvétáme i my. Je to o naší
evoluci. Jak nás jako jednotlivců, tak nás jako lidstva. 

Máte zpětnou vazbu, kolik lidí jste vyléčil či zlepšil kvalitu jejich života a jak je
velké

       množství lidí, kteří se stěžují, že jim léčení nepomohlo ? 

Nevedeme si záznamy o vyléčeních, ale rozhodně víme, že rekonektivní léčení
ovlivnilo miliony lidí po celém světě.

        Jak byste stanovil hranice mezi moderní medicínou a rekonektivním léčením? 

Máme tisíce profesionálů pracujících ve zdravotnictví – lékařů, sester, fytioterapeutů,
kteří navštívili náš seminář a nyní používají rekonektivní léčení ve své každodenní
praxi. Já osobně žádné hranice nevidím. Mnozí z nich podávají důkazy o tom, že
rekonektivní léčení přináší přidanou hodnotu jejich pacientům.  Lékařům dává
alternativu k operacím a předepisování léků. S tím, že jedním z nejvýznamnějších
výhod rekonektivního léčení je, že na rozdíl od konvenční medicíny nemá absolutně
žádné vedlejší účinky. Také zdůrazňují, že rekonektivní léčení je vynikajícím
doplňkem ke zdravotnickému režimu jejich pacientů.

        Máte radu pro nemocné, kteří se z nějakých důvodů nemohou účastnit Vaší
               přednášky nebo seminářů v Praze, jak si zlepšit zdraví pomocí rekonektivního
léčení ?

Kniha „The Reconnection – návrat k léčivé enerigii aneb Uzdravte ostatní, uzdravte
sebe“ je přeložena do více než 39 jazyků. Její třetí část obsahuje základní návod, „jak
na to“, takže vy jako čtenář můžete tohle začít na osobní úrovni používat. 

Nicméně je to jako v jakékoli jiné profesi – přečtením knihy se z vás nestane
profesionál. Když si přečtete knihu o kadeřnictví nebo zubařině, asi se dozvíte, jak
lépe pečovat o své vlasy a zuby, ale nestanete se zubařem nebo kadeřníkem. Po
přečtení knihy se z vás nestane praktik, ale určitě se naučíte, jak využít této vyšší
úrovně léčení pro sebe sama, své přátele nebo svou rodinu. 

Pro bližší informace o metodě a seminářích rekonektivního léčení 

kontaktujte pana Vladimíra Ekarta, instruktora mezinárodního týmu a  nejbližšího 

polupracovníka dr. Erica Pearla v České republice. 

Vladimír Ekart : www. vladimirekart.cz, email : info@vladimirekart.cz, mobil :
777 702 313

 


