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Reconnective Kids!

Healing spelenderwijs
In 2007 brak in Nederland het nieuws door over de wondergenezingen van chiropractor dr.
Eric Pearl uit Amerika. Hij zou met zijn Reconnective Healing opzienbarende resultaten boeken.
Inmiddels zijn er in de Benelux honderden mensen door hem geïnspireerd en opgeleid. Nieuw
is echter het initiatief van Anneke Stuij-Stegehuis, die onder de noemer ‘Reconnective Kids’
workshops voor kinderen geeft. “Wat ik vaak van ouders hoor, is dat kinderen na een sessie
Reconnective Healing meer plezier hebben en minder verlegen of bang zijn. Kortom: het
dagelijks leven op school en thuis verloopt voor hen soepeler.”
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‘Wat ik vaak van ouders
hoor, is dat het kind na de
sessies meer plezier heeft,
minder verlegen of bang is’

Reconnective Kids! workshop
Op zaterdagmiddag 25 juni vinden in Centrum Umai
te Alphen aan den Rijn Reconnective Kids! workshops
plaats. Voor kinderen van vier tot veertien jaar. Anneke:
“Op een speelse wijze leren ze de frequenties van
Reconnective Healing te voelen en toe te passen en
worden ze zich bewust van de verbondenheid tussen
alles en iedereen.”
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‘Reconnective
Healing is een
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de rest van
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verlegen of bang is. Dat het dagelijks leven thuis en
op school soepeler verloopt.” Tijdens de workshop
die Anneke geeft, leren kinderen van vier tot veertien jaar over healing en hoe ze de frequenties van
RH kunnen voelen en gebruiken om hun familieleden, vriendjes en huisdieren te healen. Én zichzelf.
Anneke: “Dat laatste kunnen ze toepassen als ze
moeite hebben met inslapen of als ze zich zenuwachtig voelen voor een toets op school of voor een
voorspeelmoment op de piano. Het geeft ze meer
verbondenheid met zichzelf en met alles en iedereen
om zich heen. Het is een geweldig instrument voor
de rest van hun leven!” 

De pingpongbal
Je kunt samen met je kind het voelen van energie oefenen. In het boek ‘De
Reconnectie’ van dr. Eric Pearl staat de volgende oefening beschreven:
Steek je armen vooruit, met de handpalmen op circa dertig centimeter tegenover
elkaar. Wacht tot je de energie in één handpalm of in allebei voelt. Wanneer dat het
geval is, open je je handen een beetje, zodat je beide handpalmen kunt zien. Kijk
naar de handpalm waarin je de energie voelt. Ervaar hoe die energie voelt en kijk
dan naar de andere hand. Wacht tot je daar iets voelt. Zodra je de energie voelt, kijk
je weer naar je andere hand en wacht tot het gevoel daar terugkeert. Herhaal het
proces met wisselende snelheid. Sommigen voelen hoe de energie zich van de ene
naar de andere hand verplaatst, terwijl anderen het gevoel in beide handen zullen
houden of merken dat de intensiteit ervan toeneemt. Visualiseer en voel de energie
nu in de vorm van een pingpongballetje. Stel je voor dat deze in een van je handen
ligt terwijl je ‘m een tikje geeft. Als je dit doet, visualiseer je de baan die het balletje
volgt. Het vliegt in een boogje van de ene naar de andere hand. Voel hoe het balletje
in je andere hand terechtkomt
en geef ‘m weer een tikje de
andere kant op. Waar het om
gaat is dat je dit proces van
energieverplaatsing leert kennen
en vertrouwd raakt met het gevoel.
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