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De Reconnectie
Met 750 deelnemers bevinden we ons
in een grote zaal in de Rai. Op het
podium onderwijst, en demonstreert
de Amerikaanse arts dr. Eric Pearl een
nieuwe frequentie van genezen: De
Reconnectie.

W

onderbaarlijke genezingen zouden hebben plaatsgevonden in zijn chiropractiepraktijk in de VS. Al 12 jaar lang had hij
deze succesvolle praktijk totdat op een dag patiënten bemerkten dat zij zijn handen op hun lichaam
konden voelen, terwijl hij hen niet aanraakte. Ook
vertelden zij dat zij engelen hadden waargenomen.
Vlak daarna verklaarden zij genezen te zijn van
kanker, epilepsie, chronisch vermoeidheidssyndroom, MS, reuma, artritis, geboorte- en hersenafwijkingen en andere serieuze aandoeningen.

lezing. Tijdens de trainingen, maart 2008 in de Rai
staan in diverse zalen verspreid zo’n 300 massagetafels opgesteld en oefenen we onder leiding van
Pearl, gecoached door zijn opleidingsteam. Onze
natuurlijke en aangeboren gave om te helen zal
worden geactiveerd. Even dacht ik nog: Wanneer
gebeurt dit nou? Wachtend op een inwijdingsritueel, een symbool of aanraking. We zitten achterin,
ben ik wel in beeld? We oefenen in het voelen met
de handen en zien en ervaren om ons heen wat het
teweeg brengt. Het is indrukwekkend.
We hebben een interview met Eric Pearl.
Wat is reconnective healing nu eigenlijk?
Pearl: “Het is een nieuwe vorm en een nieuw
niveau van healing op onze planeet. Het is zo veelomvattend dat het verder gaat dan alle andere vormen van genezen die we tot nu toe hadden (Reiki
etc.). Dit zijn onderdelen van energiegenezing en
zij brengen allen een beperkte hoeveelheid energie
binnen. Reconnectieve healing blijkt toegang te
geven tot alle energie. Een soort menselijke upgrade.
Een van de fenomenen die zich bij deze heling
voordoen is dat de intensiteit van de gewaarwording sterker wordt naarmate de afstand toeneemt.
Bij energieoverdracht is juist het omgekeerde het
geval”. Tijdens de sessie op het podium ging Pearl
ook met zijn hand wat verder weg van Anne, en het
gevoel bij Anne werd intenser. Dit fenomeen past
in geen enkel gangbaar wetenschappelijk model.
Inmiddels is een team wetenschappers bezig deze
en andere opvallende verschijnselen te bestuderen
in gestandaardiseerde , gerandomiseerde en dubbelblind onderzoeken.
Wat is hier aan de hand? Als het niet over energieoverdracht gaat, waar gaat het dan wel over?

Eric Pearl

Sindsdien heeft Pearl de missie om deze nieuwe
vorm van genezen te onderwijzen en reist hij over
de hele wereld.
Zijn boek de Reconnectie: ‘Heel anderen, Heel
jezelf’ is vertaald in 24 talen en in meer dan 50 landen zijn er inmiddels Healing Practitioners. Najaar
2007 doet hij voor het eerst Nederland aan met een
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Pearl: “ Reconnective healing gaat veel verder dan
energie omdat het toegang geeft tot een veel groter
spectrum, namelijk het gebied van Licht en
Informatie. Met Licht wordt hier bedoeld: de bron
van universele intelligentie en informatie waarvan
het voor ons zichtbare licht slechts een onderdeel
is. Dit Licht en deze Informatie bepalen hoe de
heling eruitziet. Daarom zijn wij niet nodig voor de
healing. Het heeft niets te maken met studie, het
heeft niets te maken met stappen leren, of iets her-

inneren, met techniekheling. Er zijn ook geen rituelen nodig”.
Om niet geheel op een heling te focussen, dat het
niet over geloof, hoop of hypnose gaat, leidt Eric
zijn cliënt af en suggereert dat de genezing nog niet
heeft plaatsgevonden, door aan het eind van de
sessie te vragen:” Laat nog even zien tot hoever je
je armen kunt bewegen”….(terwijl de healing al
geschied is)…… De cliënt komt er dan al bewegende achter dat de beperking verdwenen is.
Pearl: “Bij reconnective healing worden we herverbonden (ge-reconnect ) met de bron van ons wezen,
de perfecte intelligentie van het universum”.
Dit lijkt overeen te komen met de ervaringen van
Anne en Wendy dat hun healing verder gaat dan
de fysieke genezing. Anne zegt dat het voelt als
stralen van binnen. Wendy voelt zich jonger hetgeen door haar omgeving bevestigd wordt.
Wat gebeurt er allemaal als iemand na een 34-jarige lijdensweg haar armen in een positie kan brengen die voorheen ondenkbaar was en bovendien
zegt van binnen te stralen en dit allemaal in een
healing van 3 minuten?

DNA
De sleutel ligt in ons DNA. Uit diverse studies
blijkt dat reconnective healing ons DNA herstructureert. Pearl zegt hierover: “De mens is altijd in
evolutie geweest en het ligt voor de hand dat het
DNA mee evolueert. Als ons DNA verandert, worden we intuïtiever, meer interactief, meer bewust
van het universum en de vele dimensies daarin.
Niet als in sciencefiction, maar in realiteit.
Afhankelijk van welke school iemand aanhangt, is
de kwantum fysica er tegenwoordig zeker van dat

Wendy, RSI, artritis. Altijd pijn.
Kan de deur niet uit, omdat ze de sleutel niet
kan omdraaien, kan het huishouden niet doen;
iemand moet haar helpen. Heeft in die tijd kleine kinderen 10 en 8 jaar. Haar werk in de IT , kan
ze niet meer. Autorijden kan maar 10 minuten
lang, ze kan de kinderen nog net naar sport
brengen. Kan haar nek niet draaien; moet van de
fiets afstappen om uit te kijken; het is gevaarlijk.
Dokters, neurologen, chiropractors; niemand
kon haar helpen. Klachten zijn al 8 jaar. Krijgt
fysiotherapie 3 x /week, 3 jaar lang. Slechts kleine verbeteringen zijn het resultaat.
September 2007; een vriendin nodigt haar uit
naar de lezing te komen, ze wist niet wie Pearl
was, wilde ook niet gaan. Uiteindelijk is ze
gegaan en na aandringen ging ze ook nog het
podium op.
Kan geen vuist maken, kan gestrekte vingers
slechts 15 graden buigen en gestrekte armen
komen niet hoger dan 8 uur.(klokwijzers).
De sessie op het podium duurt 3 minuten.
Sindsdien is pijn weg, en het voelt nog elke dag
als een wonder. Drie maanden later, Kerst 2007
is het resultaat optimaal. Kan haar armen helemaal omhoog krijgen.
Wendy, moest er aan wennen dat ze opeens
weer van alles kon. Ook haar omgeving moest
hieraan wennen. Kan weer fietsen, boodschappen doen, de deur uit. En gaat volgende week
weer werken.
Wendy benadrukt dat het meer is dan een fysieke genezing.” Ik heb andere gedachten, ik denk
niet meer in beperkingen, maar ik denk in termen van wat mogelijk is. Ik zie dat ik veranderd
ben, ik leef, ik voel me gelukkig, ik hou van het
leven, ik voel me jonger; zo verteld mijn omgeving het ook aan mij.

er sprake is van op zijn minst 7 tot 11 verschillende
tegelijkertijd aanwezige bestaansniveaus. Ons
DNA is onze blauwdruk. Je zou kunnen zeggen dat
het DNA onze software is en onze hersenen de
hardware. Het werkt net als bij een computer. Zoals
een computer informatie krijgt van binnen en
bovendien toegang krijgt tot informatie van buiten
via internet, zo krijgen onze hersenen informatie
van binnen en hebben bovendien toegang tot het
nul-punt veld; het veld van informatie en mogelijkheden wat zich ook buiten ons lichaam bevindt.
Reconnective heling zorgt voor een menselijke
upgrade, een software upgrade. Dit betekent een
grotere en snellere informatie uitwisseling; het
opent de interactie met het multidimensionele uni-
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versum en geeft toegang tot regeneratie en genezing van het lichaam”. Het verschaft ons toegang
om ouder te worden op een gezondere manier.
Men zegt dat het lichaam ontworpen is om 120 jaar
te worden. Wanneer bepaalde delen niet gezond
blijven, brengt dat velen ertoe te zeggen: “dan hoeft
het voor mij niet meer”. Maar reconnectie maakt
het mogelijk langer te leven op een gezondere
manier.”

Reconnectieve
healing blijkt
toegang te
geven tot alle
energie


Blijft de vraag: Wat gebeurt er nu tijdens een genezing?
Pearl: “Licht speelt een centrale rol hierin. Het licht
komt voort uit het DNA, wat Fritz Popp en andere
wetenschappers ontdekt hebben. Het Licht wat uit
onze cellen voortkomt is van een ander niveau dan
wat uit de lichaamscellen van een aap, goudvis of
koe voortkomt. Als onze gezondheid achteruit gaat
is ons Licht aan het dimmen. En als onze gezondheid verbetert neemt ons Licht ook weer toe. Dus
Licht verklaart hoe we onmiddellijke communicatie hebben met alle delen van het lichaam. Het is
anders dan in het chemische model wat we tot nu
toe hanteerden, en dat heling niet helemaal kon
verklaren. We weten nu dat heling niet wordt overgedragen door chemische reacties, het wordt in
werking gezet door energie en informatie, vibratie
en resonantie. En het wordt gecommuniceerd doorheen het lichaam via Licht. We dragen kleine lichtdeeltjes in ons hele lichaam. We dragen deze lichtdeeltjes in elk van onze cellen om ons op een
natuurlijke wijze te regenereren en ons gezond te
houden, doorheen ons leven, doorheen ons
bestaan”.
Er is in dit verband een interessant concept:
Entropie.
Entropie betekent dat de dingen uit elkaar vallen in
de tijd. Hoe meer snelheid ingebracht wordt in de
vergelijking, hoe sneller en completer de entropie
zal zijn, met andere woorden: hoe meer de dingen
uit elkaar vallen. Maar er is ook zoiets als het TillerEinstein model van negatieve entropie, hetgeen
betekent dat wanneer de entropie toeneemt en versnelt tot het de snelheid van licht heeft bereikt de
omgekeerde beweging ontstaat; van desorganisatie
naar organisatie, van degeneratie naar regeneratie,
van ziekte (dis-ease) naar gezondheid (ease) of
heling. Met andere woorden: Licht is dat deel dat
ons ten alle tijden op dat niveau van integriteit en
gezondheid in ons systeem houdt. Wanneer wij
verwijderd raken van perfecte gezondheid, betekent het eenvoudig dat we op een gegeven
moment tijdelijk vergeten zijn dat we Licht zijn.
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Anne. Op 16 jarige leeftijd, aangereden
door een dronken vrachtwagenchauffeur.
Terwijl hij een gevallen sigaret opraapte, zag zij
dit stuurloze voertuig op zich afkomen. Anne
werd eerst volledig in de rug geraakt, vervolgens de lucht ingesmeten en komt als een wonder niet in het verkeer terecht, maar op het enige
stukje zachte zand in de berm. Haar sportieve
lichaam, ze is atlete en duikster, heeft de klap
kunnen managen, maar haar armen brachten het
er slechter van af. Haar bekken, rug en nek zijn
gebroken, ze heeft een hersenkneuzing. Men
snapte niet dat ze nog leefde. Alle denkbare
medici heeft ze door de jaren heen gezien, van A
tot Z. Haar armbeweging is altijd beperkt gebleven.
Nu dit weekend in Amsterdam, 34 jaar later,
komt Anne op het podium en kan met gestrekte
armen niet verder omhoog komen dan tot 10
voor 2 (klokwijzers). Na een sessie van 3 minuten steekt ze haar armen allebei recht boven haar
hoofd, kan boven haar hoofd haar handen klappen en juicht.
Anne zegt hier later over:” De genezing vindt
plaats op een veel dieper niveau dan alleen het
fysieke”. Haar armen zijn weer vrij om te bewegen, alleen haar denken loopt soms nog achter
en moet wennen aan haar genezing, aan haar
nieuw verworven mogelijkheden. Anne:” Het
voelt ook als stralen van binnen”.

Het enige dat we hoeven te doen is onszelf eraan te
herinneren dat we Licht zijn. Ergens in ons gaan we
terug naar het vibreren op dat niveau van licht,
omdat we willen zijn wie we in wezen zijn.
Wanneer we op dat niveau van licht vibreren, heeft
al dat wat dichter is dan licht, zoals alle gezondheidsproblemen, weinig of geen houvast meer en
valt dus weg. Wanneer het geschikt is voor het
leven van de persoon op dat moment in de tijd, vallen de gezondheidsproblemen eenvoudig weg. Dat
is wat ons gezond houdt.
Pearl: “De heling vindt plaats in een vingerknip,
wat tijd vraagt is de tijd die iemand nodig heeft om
de genezing te accepteren. Acceptatie gebeurt niet
altijd op een bewust niveau”.
”Elke keer dat je iets toevoegt om te helpen, loop je
achteruit. Er is geen ritueel nodig, iets van buitenaf. Als wij functioneren als de healer, worden wij

dat Licht. Dus hoeven we ons niets aan te meten en
hoeven we onszelf ook nergens voor te beschermen. We worden een baken voor die andere personen dat zij dat Licht zijn.
Reconnection staat ons toe energieheling te transcenderen en uit een bewustzijn van angst, tekort,
beperking en bescherming te stappen naar een
bewustzijn van liefde, licht en overvloed. Niet
iedereen is er aan toe deze stap te maken. We vallen dan terug in het denken dat er iets nodig is van
buitenaf. Het wordt tijd dat we erkennen dat we
licht zijn, dus 100 % zijn. Elke keer dat we iets toevoegen nemen we feitelijk iets af van wie we zijn,
we worden minder. Het is tijd dat we ons zelf naar
Huis roepen, eenvoudigweg Thuis komen”.
Als het gaat om iets gewaar te worden, iets te voelen of iets dergelijks bij energetische genezingsmethodes, is het bij mij (Gemma) tot nu toe helaas
steeds stil gebleven. Ook deze keer, tijdens het
oefenen met de reconnective healing voorzie ik dat
ik me wederom met andermans ervaringen tevreden zal moeten stellen. Totdat… de laatste dag van
het seminar, tijdens een van de oefensessies, mijn
lichaam plotseling, vanuit het niets zich onwillekeurig gaat bewegen. En uiteindelijk vrij heftig. Ik
voel wat mijn lichaam doet, maar kan het niet stopzetten. Ook treedt er een adempauze op, iets wat
Pearl had besproken en inderdaad, het is geenszins
benauwend, het is een vloeiende overgang en alles
voelt heel aangenaam. Het voelt alsof ik in een
soort tijdloze ruimte verkeer. Eenheid ervaar; moeilijk te omschrijven. Later, nu ik de reconnective
healing zelf uitvoer, zijn de ervaringen variërend:
ontroering, het gevoel dat er een liefdevolle aanraking is, dat men gedragen wordt, gezegend wordt.
Bij evaluatie verderop blijkt dat het aan een iemand
dromen heeft gebracht met diepe inzichten, bij verschillende anderen mentale blokkades heeft veranderd waarbij vastzittende overtuigingen minder
een rol zijn gaan spelen (wat ook mijn eigen ervaring is ). Tijdens een van de behandelingen zie ik
het beenlengte verschil van een persoon terugschuiven in een normale positie. Aanvankelijk
denk ik dat ik het me verbeeld, het gaat millimeter
voor millimeter en zonder dat ik de persoon aanraak. En bij alle mensen wordt een heerlijke rust
ervaren tijdens de behandeling, iets wat van diep
van binnenuit wordt gevoeld.
Huib: “Ik heb me in een andere dimensie ervaren,
los van tijd en ruimte, voel me opgenomen in een
groter geheel, er is niets waar ik me nog druk om
maak. In mijn lijf een tintelend, levendig, licht

gevoel, lichtbubbels, heerlijk. Een liefdevolle aanwezigheid, heel dichtbij. En achteraf: het gemak
waarmee alles zich ontvouwt in mijn leven. Het
gevoel ook dat we met zijn allen een andere werkelijkheid gaan betreden, boeiend, opwindend, interessant. Hier wil ik bij zijn, bij deze nieuwe stap in
onze evolutie”.
Op 19 t/m 22 juni 2008 zal er een Mastery
Conference plaatsvinden in Hamburg waarbij Eric
Pearl en vooraanstaande wetenschappers zoals
Lynne McTaggart, dr. Masuru Emoto, Rupert
Sheldrake, Gregg Braden e.a., die allen baanbrekend onderzoek op het gebied van de invloed van
gedachtekracht en de nieuwe helingfrekwenties
verrichten, voor het eerst een gezamenlijk programma verzorgen en waarbij Eric Pearl tevens
nooit eerder vrijgegeven ervaringen uit channelingen zal delen.
Meer informatie kun je vinden op : www.thereconnection.nl of
www.TheReconnection.com
Wendy en Anne zijn bereid hun ervaringen ook met anderen te
delen. Hun telefoonnummers zijn bij de redactie bekend.
Informatie met betrekking tot verdere evenementen met Eric
Pearl kan aangevraagd worden bij Heart Events via info@heartevents.nl
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