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Představení semináře dr. Erica Pearla

O. N. E. EXPERIENCE
Dr. Eric Pearl opět v Praze
9. - 11. 3. 2018 - Praha - Hotel Corinthia
Autor: Vladimír Ekart
Je to už skoro 2 roky, co tu byl naposledy

Já osobně jsem byl jako instruktor na těchto

Dr. Eric Pearl se svým The Reconnection týmem

živých akcích mnohokrát a stále znovu mě to

učit metodu Reconnective Healing.

fascinuje.

A letos 9. - 11. března máte zase možnost se

Jednoduchost, nekomplikovanost a vysoká

s ním osobně potkat u tohoto skvělého zážitku.

účinnost celé metody je slovy řečeno ,,krásná".

Tato metoda je zajímavá svojí naprostou

Naučit se to může doslova každý. Není rozdíl,

jednoduchostí a už fascinovala miliony lidí

jestli je někdo v tomto oboru úplně nový, nebo

po celém světě. Přes 120 000 lidí se již osobně
zúčastnilo živých tréninkových programů osobně
s Dr. Ericem Pearlem a naučili se tuto metodu
používat, jak pro sebe a své okolí, tak i předávat
dalším lidem. Víkendové, živé programy
Reconnective Healing jsou velmi silným a život
měnícím zážitkem.
www.rekonektivni-centrum.cz/ONE/

má již zkušenosti s mnoha dalšími metodami.
Minulý rok udělal Dr.Eric Pearl a jeho tým velkou
změnu v systému výuky Reconnective Healing.
Jednu celou část programu natočili do 8 hodin
videa a účastníci jí mohou zhlédnout v klidu
svého domova online. A hlavně se k ní mohou
vracet, kdykoliv potřebují.

ukázkové video online Level 1
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Představení semináře dr. Erica Pearla - O. N. E. Experience

JEDNODUCHOST,
NEKOMPLIKOVANOST
A VYSOKÁ ÚČINNOST
CELÉ METODY JE SLOVY
ŘEČENO ,,KRÁSNÁ".
NAUČIT SE TO MŮŽE
DOSLOVA KAŽDÝ.
TATO METODA JE
ZAJÍMAVÁ SVOJÍ
NAPROSTOU
JEDNODUCHOSTÍ A UŽ
FASCINOVALA MILIONY
LIDÍ PO CELÉM SVĚTĚ.
Druhou část programu ponechali živě, aby si studenti
mohli vše mezi sebou vyzkoušet a sdílet spolu
s Ericem celou filozofii osobně. Zároveň si pod jeho
vedením osvojí vše důležité a mají možnost se ptát
a diskutovat na toto téma osobně s člověkem,
který se touto metodou zabývá přes 20 let. Je to
nezapomenutelný zážitek a pro mnoho lidí přinese
rozsáhlou změnu myšlení i životní úrovně.

VSTUPENKY NA SEMINÁŘ
O.N.E. EXPERIENCE V
PŘEDPRODEJI
Pokud Vás toto téma více zajímá, tak nás
neváhejte kontaktovat nebo navštivte naše
Centrum nebo facebookové či webové
stránky. ZDE:)
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Více informací najdete na stránkách
http://www.rekonektivni-centrum.cz/ONE/
video ukázka online Level 1 zde:

Představení pravidelných akcí Rekonektivního Centra

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017
Autor: Pavlína Cimbálová
Jaký byl rok 2017 pro Rekonektivní Centrum,

jak se na frekvence Rekonektivního léčení naladit a

nás praktiky, naše klienty a návštěvníky?

jak za jejich pomoci vědomě tvořit svůj život ve

Dalo by se to shrnout jedním slovem: pestrý!

vnitřním klidu. Na celý dvoudenní workshop, který

Pro nás praktiky byl tento rok opět ve spojení

proběhl následně v červnu, jsme navázali dvouměsíční

většího přiblížení filozofie metody Reconnection

podporou pro účastníky ve formě společného

a Reconnective Healing veřejnosti a umění naučit

setkávání ve skupině, kde docházelo k vzájemnému

veřejnost tuto jednoduchou a účinnou metodu

koučování a ujasňování si daných nastavených kroků

aplikovat do svých každodenních životů.

pro posun ve vlastním životě. Akce byla hodnocena

Pro naše klienty a návštěvníky zase jedna z cest,

velmi pozitivně a letos pro Vás plánujeme další. Velmi

jak si rozšířit obzory a začít vnímat realitu života

oblíbeným se stalo měsíční setkávání a čtení z knihy

v širším měřítku. A nejenom vnímat, dokonce ji

Šalamoun promlouvá. Tuto knihu napsal Dr. Eric Pearl

i v širším měřítku skutečně žít! V prvním čtvrtletí

společně s jedním ze svých tehdejších pacientů

proběhl oblíbený festival zdravého životního stylu,

chiropraxe, Frederickem Ponzlovem, kdy v průběhu

osobního rozvoje, alternativy a ekologie - Evolution,

Rekonektivního léčení začaly z úst Fredericka

kterého se stánek s Reconnective Healing stal

vycházet nejprve rušivé zvuky, potom hlasy a jasné

již právoplatnou součástí. Na festivalu jako

věty. Jakási vesmírná entita si propůjčila Frederickovo

vždy proběhly i dvě veřejné přednášky vedené

tělo jako telefon a skrz něj přinášela Dr. Pearlovi

Vláďou Ekartem. Tentokrát jsme tam nově

informace a evoluční myšlenky, jak naučit sebe

představili i koncept transformačního workshopu

a postupně i veřejnost žít život jednodušeji,

,,S tygrem v kleci", který mimo jiné také zahrnuje,

ve své celistvosti a rovnováze.

www.rekonektivnicentrum.cz

video o Rekonektivním Centru
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Představení pravidelných akcí Centra - ohlédnutí za rokem 2017

NADŠENÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ
NÁS UPEVNILO
V MYŠLENCE S TĚMITO
PŘÍJEMNÝMI VEČERY
I NADÁLE POKRAČOVAT
Nad zhlédnutým videem proběhla následně rozsáhlá
diskuze, protože program obsahuje i části o kvantové
fyzice a propojení Rekonektivního léčení s vědou, což
Pánové se společně k nahrávání těchto informací

vyvolalo u publika velký zájem. Tady se tvůrci

scházeli 12 let, až vznikla tato výjimečná kniha.

programu – Eric s Jillian (Dr. Eric Pearl a výkonná

Na první pohled se však dané kapitoly mohou

ředitelka, Jillian Fleer – pozn. redakce) rozhodně mají

mnohým zdát jako těžší čtení. Proto jsme se

na co odkazovat příštím generacím, protože vytvořili

rozhodli večerní setkávání „Čtení z knihy Šalamoun

z něčeho, na první pohled možná ne příliš

promlouvá“ pořádat a na základě čtení z jedné

uchopitelného, vysoce strukturovaný, jasný

náhodné kapitoly pomoci ostatním dané myšlenky

a hodnotný materiál, z kterého může do konce života

pojmout a popsat vlastními slovy cestu,

čerpat jak osoba, kterou toto téma prostě jen zajímá

kterou uvedená vodítka mohou aplikovat do svých

a chce si nastavit svůj život do rovnováhy a zdraví,

vlastních životů. Akce se staly natolik žádanými,

tak i zkušený praktik Rekonektivního léčení.

že jsme museli z kapacitních důvodů zavést systém

Je to pokladnice myšlenek! Pro další veřejné

rezervace místa předem. Nadšení návštěvníků nás

promítání sledujte naše stránky. Již pravidelnými

upevnilo v myšlence s těmito příjemnými večery

akcemi jsou naše přednášky o Reconnective Healing

i nadále pokračovat. Další čtení z knihy Šalamoun

s praktickou ukázkou na lehátku nebo naše

promlouvá budou probíhat i v tomto roce.

individuální konzultační hodiny, které budete moci

Knihu si můžete zakoupit u nás v Rekonektivním

i tento rok využít po předchozí domluvě pro vaše

Centru. S ohledem na novou formu toho, jak můžete

bezplatné návštěvy Centra a zažít na vlastní kůži,

Rekonektivní frekvence a filozofii Reconnective

jak takové sezení Rekonektivního léčení vypadá.

Healing nyní studovat (nově zavedený program

Pokud budete chtít i Vy uspořádat přednášku ve

v on-line podobě - „Level I.Online“ s českými titulky, o

vašem městě nebo ve vašich prostorách, neváhejte

kterém se dočtete dále), jsme se rozhodli také tuto

nás kontaktovat, přednášku vám rádi zrealizujeme.

podobu našim klientům a veřejnosti osobně

A protože jsme parta činná, i tento rok Vás

zprostředkovat. Na podzim v Rekonektivním Centru

nenecháme zahálet a budeme pro Vás vymýšlet

proběhlo promítání z části tohoto on-line programu,

další zajímavé akce a setkání, které kromě toho,

kde jste se mohli seznámit se strukturou programu,

že vás budou bavit, vám i pomohou ujasnit si směr

obsahem jednotlivých kapitol, jejich dalším

kurzu vaší životní plavby a postavit se za kormidlo

členěním na dílčí podkapitoly a celkovou

svého plavidla jako kapitán! Těšíme se na Vás!

propracovaností a obsáhlostí materiálu.

Tým praktiků a instruktorů z Rekonektivního Centra

6

www.rekonektivnicentrum.cz

Profil
Rozhovor
Rozhovor
Rozhovor

KDO JE
PAVLA
HTTPS://
ŘÍHOVÁ

YOUTU.BE
/7T6XB9D
DGLM?
Co je smyslem
Co je smyslem
rekonektivního
léčení
LIST=PLZ
Cojejebudoucnost
smyslem
rekonektivního
léčení
a jaká
rekonektivního
a jaká
je budoucnost
alternativních
směrůléčení
3F_KEPR2
a jaká je budoucnost
alternativních
směrů
alternativních směrů
FNMTFKR
ROWFPDT
56R3DD5
W-KDO JE
VLADIMÍR
EKART

MOTTO: ,,K čemu jsou mosty přes řeku?
Aby měl člověk blíž k člověku."
autor - Jiří Žáček
Původním zaměřením jsem stavař. Miluji, když jsou
věci jednoduché a nekomplikované, ale někdy se
tomu člověk musí teprve naučit.Vystudovala jsem
střední stavárnu, pak vysokou školu se zaměřením
na architekturu a poté jsem byla cca 10 let v praxi.
Tato práce mě bavila, ale postupem času jsem
vnímala, že mi něco v životě chybí. Pustila jsem
Organic
Organic meat
meat certification
certification in
in the
the
se do studia grafologie a poté Čínské kosmologie.
United
States
requires
farm
United
States
requires
farm
Organic
meat
certification
in the léčením
Pak jsem
se setkala
s Rekonektivním
animals
to
be
raised
according
animals
to States
be raised
to
United
farmto
a Znovunapojením
arequires
jáaccording
věděla,
že
mám
Organic
meat
certification
in the konečně
USDA
organic
regulations
USDA
organic
animals
toregulations
be
raised
according
to na nové
dost,
abych
mohla
být
přínosná
jiným
United
States
requires
farm
throughout
their
lives.
These
throughout
their
lives.
These
USDA
organic
úrovni.
Nějakou
dobu
seaccording
tomu věnovala
animals
toregulations
bejsem
raised
to
regulations
require
that
livestock
regulations
require
that
livestock
throughout
their
lives.
These
a pak
přišly
časy,
kdy
jsem
se
musela
naučit
USDA organic regulations
are
fed
certified
organic
food
that
regulations
require
that
livestock
ještě
Bylo
to koncem
roku
2012, kdy
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contains
no certified
animal
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Organic
meatorganic
are fed
food that
certification
in the
United
States
znovu
prošlapat
k mluvení,
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Organic
meat
certification
in cestu
the
United
States
contains
no
animal
requires
farm
animals
to
be
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i
chození.
Tehdy
jsem
certification
in the
United
States
requires
farm animals
to
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toanimals
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z hloubky
requires
farm
toUnited
be sílu,
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according
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certification
in theorganic
States
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všeraised
opět according
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fungovat.
Další
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requires
farmtoanimals
regulations
throughout
their to be
byl,lives.
když
jsem začala
opět pomáhat
jiným.
regulations
throughout
their

raised according to USDA organic
lives.
„Uzdravtelives.
druhé,
uzdravte
sebe.“ Dr.their
Eric Pearl
regulations
throughout

lives. mít v životě smysl a pro mě to opět bylo, pomáhat jiným nahoru. A s každým
Člověk potřebuje
klientem, kterému jsem pomohla, i mně bylo zas o kapičku lépe. Nebyla to otázka týdnů nebo
měsíců, ale spíše let. Jsem fakt vděčná za to, že mám tak efektivní nástroj ve svých rukách,
jakým je Rekonekonektivní léčení a Znovunapojení. Vím, že v tuto chvíli jsem světu, tímto
způsobem, nejvíce přínosná. Nejen proto, že to je skvělá věc, ale i tím, jakou zkušenost nesu.
Mezitím se člověk dopracoval k mnohem větší hloubce a jasnosti, už vím, kdo jsem. V souladu
s tím jsou i dnes léčení jiná, než na počátku. A já začínám žít život, který jsem kdysi viděla
ve svých snech.

V příštím čísle se můžete těšit na profil dalších dvou praktiků - celý seznam praktiků z Centra je ZDE
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Profil

KDO JE
JE
KDO
JANA
OLGA
HOLUBOVÁ
BRADÁČKOVÁ

MOTTO: ,,Ve vesmíru neexistují žádné
MOTTO:
"Co děláš
pro
dialogy – všechno
je pouze
monolog.
sebe, děláš
Jediné JÁ rozmlouvá
samopro
se druhé,
sebou
co děláš
pro druhé,
ve svém oblíbeném
konceptu
zvaném jiný“
autor - Mooji děláš pro sebe."
"MYSLEME SRDCEM"

O rekonektivním léčení jsem se doslechla poprvé
někdy před 6 lety, kdy jsem se už řadu let věnovala
jiným alternativním metodám, zaměřených převážně
na zdraví. Touto praxí jsem získala zkušenosti v oblasti
psychosomatiky, práce s klientem a také mi přinesla
osobní růst ve změně vnímání a nahlížení na události,
s kterými jsem se setkávala u sebe i mých klientů.
Čím dál víc jsem chápala, že pokud chceme změnit
nějakou oblast ve svém životě, je třeba změnit nás
Do věcí
častoByla
vrhám
posihlavě,
a když už
se a tak
a nášse
postoj.
jsem
tím naprosto
jistá,
v životě
za něčím
co to
mi udělat.
dává smysl
jít,
jsem rozhodnu
hledala další
cesty, jak
To krásné
na tak
našich
je, že
v kterém
hned
se rozhodnutích
nevzdám a dám
do prostor,
toho všechno
žijeme
jehož
součástí,
nám nedosáhnu
vždy vytvoří
nadšení
a ajdu
krokjsme
za krokem
dokud
podmínky
realizaci
A tak jsem
svých
cílů. A pro
to co
mi nynínašeho
dává vzáměru.
mém životě
se setkala
s Rekonektivním
Dovolila jsem
smysl
je Rekonektivní
léčení aléčením.
The Reconnection
,
si vstoupit
jehojá
harmonických
a můj život
které
simě jakdo
říkám
našlo, i kdyžfrekvencí
nevím proč,
začal
měnit. Část
mého
starého
ale se
jsem
touintenzivně
volbou nadšená.
Od té
doby
je totižživota
můj
byla
doslovazajímavější,
odplavena aklidnější
oblasti, které
jsem měla jako
život
mnohem
a rozmanitější
v disharmonii,
se se
začaly
narovnávat.
nikdy
předtím. Toto
nedárychle
ani popsat
slovy, toto si musí
Stala
jsem
se
pozorovatelem
sama
sebe
zažít každý sám, pocity nelze zcela sdílet. a viděla jsem, jak se měním. Věci, které mně dříve
zatěžovaly hlavu, začaly být nepodstatné, přicházela řešení u situací, s kterými jsem si
Nikdy jsem nebyla spirituálně založený člověk se
dříve nevěděla rady, moje zdraví se utužovalo.Získala jsem vnitřní klid. To vše mi přišlo
sklonem k alternativnímu léčení, naopak vždy jsem byla
tak smysluplné, že jsem se na jaře 2015 stala praktikem Rekonektivního léčení a na podzim
pragmatikem, do nedávna podnikající v oblasti služeb
téhož roku jsem začala praktikovat i The Reconnection.
a sportu. Nikdy v životě by mě ani nenapadlo kam mě
Na Rekonektivním léčení se mi líbí, že nás harmonizuje na všech úrovních, nepracuje pouze
život a má zvědavost zavede. Vše ke mě přišlo tak nějak
s jednou oblastí, o které si myslíme, že je potřeba ji změnit. Setkání s těmito frekvencemi
z nenadání. Neplánovala jsem stát se praktikem
umožní každému se propojit se svoji vnitřní silou, zklidnit mysl, umožňuje vidět věci jasněji. Skrze
Rekonektivního
léčení
a Theomezení
Reconnection.
tento proces se
rozplývají
a zbavujeme se trápení. A co jiného může být krásnějšího,
osvobozujícího a radostnějšího, než když se zbavíte nějaké dlouholeté zátěže?
Uvědomění si, že jsme spolutvůrcem dění v našem životě, že to, co žijeme, je odrazem všeho,
co si dovolíme, nám otevírá prostor k dalšímu poznání a vyššímu stupni vědomí. Velmi mě těší
být svědkem vítězství každého, kdo si dovolil se podívat na svůj strach a nechal rozplynout
a odejít problém. Odměnou je nekonečná radost. Přeji každému, aby zažil tuto radost a dovolil
si vše, po čem jeho srdce touží. A pokud toužíte i Vy svůj život posunout dál a chtěli byste
pocítit na vlastní kůži rekonektivní frekvence, navštivte nás v našem centru.
V příštím čísle se můžete těšit na profil dalších dvou praktiků - celý seznam praktiků z Centra je ZDE
Jsem tu s mými kolegy pro Vás a těším se na shledanou.
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V příštím čísle se můžete těšit na profil dalších dvou praktiků - celý seznam praktiků z Centra je ZDE
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Rubriky ze světa Reconnection

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA
RECONNECTION A VĚDY

Někteří lidé ve stavu vzteku a zuřivosti
mohou mít pole kolem sebe rudě zbarvené.
Živá hmota vyzařuje nepravidelné a pohyblivé
paprsky, na rozdíl od neživých předmětů, které
tvoří souvislé světelné obrysy. Během zkoumání
a měření působení Rekonektivních frekvencí
na biopole člověka byl zaznamenán vysoký

GDV - fotografie ruky Dr. Erica Pearla,
před a během Reconnective Healing
Rekonektivní léčení a jeho vliv na lidské energetické
pole z pohledu vědy:
Nová věda mění svůj pohled na tradiční chápání zdraví
a léčení, se zaměřením na experimenty, které jsou
vědeckým, číselným vyjádřením účinků energie, světla

nárůst silového světelného pole. Je vědecky
potvrzeno, že navýšením světla v buňkách
našeho těla dochází k regeneraci na úrovni
DNA a navýšení naší psychické a fyzické
kondice.

ZE ZKUŠENOSTÍ NAŠICH
KLIENTŮ

a informací na člověka.
V čele nové vědy je mezinárodní tým světoznámých
vědců včetně, William Tiller, PhD, Gary Schwartz, PhD,
a Konstantin Korotkov, PhD, .
Dr. Eric Pearl a jeho metoda Reconnective Healing
se stala předmětem vědeckého výzkumu. Hluboké
výsledky tohoto výzkumu přitahují pozornost nejlepší
vědecké komunity.
Dr. Konstantin Korotkov je profesorem fyziky,
biofyziky a filozofie na Petrohradské státní universitě
v Rusku, vynálezce mnoha přístrojů medicíny jako
GDV aj. Metoda GDV rychle, neinvazivně a s velikou
přesností dokáže změřit energetický stav člověka

,,Během sezení jsem cítila nesmírnou pohodu
a harmonii, byl to úžasný pocit štěstí, nic víc
jsem nepotřebovala. Vůbec se mi nechtělo
z lehátka. Cítila jsem, jak mnou proudí

a jeho orgánů. Volný překlad by mohl znít jako

příjemná energie jako tok řeky, těžké

„zobrazení energetických výbojů protonů a elektronů

myšlenky byly pryč, moje mysl od nich byla

vyzařovaných lidským tělem". Naše tělo kolem sebe

najednou osvobozená a uvolněná.

neustále vyzařuje svou energii. Existují důkazy, že síla

Nádherné prožití přítomného okamžiku

biopole, které naše tělo vykazuje, ukazuje na zdravotní

a radost z bytí tady a teď."

stav, nebo změny nálad živých objektů, a to změnami

Šárka T., office manager

barvy, jasu a strukturou světla. Např. tenké
a útržkovité paprsky značí nervozitu a úzkost, zatímco
třeba alkohol, meditace, léčba akupunkturou nebo
hypnóza tyto výboje rozšiřují a rozzáří.
www.rekonektivnicentrum.cz

Staňte se i Vy spolutvůrci našeho časopisu.
Své příběhy - zkušenosti s Rekonektivním léčením
zasílejte na: info@rekonektivnicentrum.cz
nebo klikněte přímo ZDE :)
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Rubriky ze světa Reconnection

ZVEME VÁS...
( Aktuální termíny všech akcí Centra najdete na našich
webových stránkách ZDE nebo na facebooku
)

OKÉNKO
Dr.Erica Pearla

Prezentace Rekonektivního léčení
a The Reconnection
Místo konání: ČAJOVNA U DŽOUDYHO
Jugoslávská 670/7, 120 00 Praha 2
Místo konání: REKONEKTIVNÍ CENTRUM
Hybernská 1009/24, Praha 1

Čtení z knihy ,,Šalamoun promlouvá"
Místo konání: REKONEKTIVNÍ CENTRUM
Hybernská 1009/24, Praha 1

DOTAZY:
1/ Jak je možné, že rekonektivní léčení mění DNA?

Promítání z Online level 1

2/ Může se stát, že rekonektivní léčení člověku

Místo konání: REKONEKTIVNÍ CENTRUM
Hybernská 1009/24, Praha 1

nepomůže? Pokud ano, proč ?

O.N.E. Experience
Místo konání: CORINTHIA HOTEL PRAHA
9. - 11. 3. 2018

Festival Evolution

1/ ODPOVĚĎ:
Rekonektivní léčení se liší od reiki, čikung
a dalších metod, přináší energii, světlo a informace.

Místo konání: VÝSTAVIŠTĚ PRAHA HOLEŠOVICE
23. - 25. 3. 2018

Víme, že při rekonektivním léčení září více úrovní

DOPORUČUJEME

Nevíme ovšem, jakým způsobem se oprava DNA

Knihu ,,Vy jste placebo"
napsal Dr. Joe Dispenza.
O placebo efektu jste už
slyšeli mnoho věcí, ale
tady je to popsané poměrně
zajímavou formou. Joe
Dispenza jde mnohem dál.
Popisuje příběhy lidí, kteří
se vyléčili poměrně rychle
z dlouholetých problémů
bez podání účinného léku,
jen proto, že uvěřili, že jim
byl podán konkrétní lék.
Ty příběhy jsou opravdu velmi silné a uvědomíme
si jednu zásadní věc.Ve skutečnosti nehraje při léčení
roli účinnost léku, ale vůle a přesvědčení pacienta.
Tělo a jeho inteligence zajistí již vše ostatní, spustí
samoléčící systém v těle. Naše mysl je tak jediný
tvůrce celé naší ,,reality" a toho, co se v nás a mimo
nás děje. Rekonektivní frekvence jsou jednou
z možností toho, jak vstoupit do změněného stavu
vědomí, který nám otevírá potenciál vstoupit do
prostoru existence, kde na myšlence a stavu mysli
opravdu záleží.
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NAD DOTAZY ČTENÁŘŮ

světla a dochází při něm k opravě DNA.
děje, neznáme mechanismy působení.
Z provedených studií víme, že když se
k rekonektivnímu léčení přidá jiné energetické
léčení, úroveň světla klesá a dochází ke zpomalení
léčby.
2/ ODPOVĚĎ:
Nemůžeme odhadnout, co rekonektivní léčení udělá,
protože neléčí symptomy, ale každého konkrétního
člověka. Nevíme, co je úmyslem vyšší moci,
ať jí říkáme Vesmírná inteligence nebo Bůh nebo
Univerzální láska, tyto frekvence udělají
pro každého to, co je právě pro něj to nejlepší
při hledání lásky a harmonie. Proto také tři lidé
se stejnou diagnózou mohou mít různé výsledky.

Máte i Vy dotaz na Dr.Erica Pearla?
Napište nám :) ZDE nebo na email
info@rekonektivnicentrum.cz
www.rekonektivnicentrum.cz

Zveme Vás na pravidelná setkání nad další knihou od Dr.Erica Pearla ,,Šalamoun promlouvá",
která se konají v Rekonektivním Centru.
( Pro aktuální termíny konání sledujte naše webové stránky ZDE nebo facebook )
www.rekonektivnicentrum.cz
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Milí čtenáři,
přednášku o Rekonektivním léčení lze
uspořádat i ve Vašem městě nebo firmě.
V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem
na: info@rekonektivnicentrum.cz

Hybernská 24, Praha 1

Nyní můžete využít Vaše zaměstnanecké

+420 777 532 313

benefity i u nás :)

info@rekonektivnicentrum.cz

Rekonektivni Centrum Praha

Chcete se stát našimi pravidelnými čtenáři? Napište nám pro odběr časopisu ZDE :)

