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Bliss zat op de eerste rij van de Mastery Conference 

die plaats had in Hamburg eind juni. Vooraanstaande 

wetenschappers zoals dr. Masuru Emoto, Rupert 

Sheldrake, Lynne McTaggart, Ervin Laszlo gaven 

samen acte de présence. Allen verrichten baanbre-

kend onderzoek op o.a. het gebied van de invloed 

van gedachtekracht op de omgeving. Eric Pearl, 

een voormalig, zeer succesvol chiropractor die de 

gave van ‘Reconnective healing’  op een dag als gift 

kreeg, fungeerde als een brug tussen de verschil-

lende sprekers. We stellen Eric Pearl himself aan 

u voor, de man die met zijn boek De Reconnectie: 

‘Heel anderen, Heel jezelf’ wereldwijd doorbreekt. 
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E r i c  P e a r l

B: Hoe kan je het ‘Reconnection 
concept uitleggen?
Reconnection is een proces van betrok-
ken raken in een completere existentie, 
een diepere staat van verbondenheid met 
onze essentie. Reconnectieve healing is 
een nieuwe vorm en een nieuw niveau van 
healing op onze planeet, die gaat over licht, 
energie en informatie. Het gaat veel verder 
dan alle andere vormen van genezen die 
we tot nu toe kenden (Reiki, Qi Gong 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. Er is niet langer 
enige techniek bij betrokken. De healing 
vindt plaats in een vingerknip. Wat tijd 
vraagt is de tijd die iemand nodig heeft om 
de genezing te accepteren en dat gebeurt 
niet altijd op een bewust niveau. Wan-
neer we met dit werk bezig zijn, moeten 
mensen het ervaren en voelen. Wanneer 
je jezelf toestaat om het te voelen, word 

je een katalysator tussen beoefenaar en 
universele intelligentie. Je bepaalt met je 
aanwezigheid als katalysator de uitslag 
van de healing niet; de universele intel-
ligentie doet dat wél. De gave van dit werk 
is tegelijkertijd de uitdaging. Dat staat ons 
toe, als we willen, om toegang tot bewust-
zijn te krijgen en aanwezig te zijn, zonder 
Ego. Een van de fenomenen die zich bij 
deze vorm van healing voordoen, is dat de 
intensiteit van de gewaarwording sterker 
wordt, naarmate de afstand toeneemt. Bij 
energieoverdracht gebeurt juist het omge-
keerde. Dit past in geen enkel gangbaar 
wetenschappelijk model en wordt momen-
teel door wetenscappers dan ook intensief 
onderzocht. 

Je ‘re-connect’ de originele DNA-
strengen met het oorspronkelijke 
Zijn? Is er iets mis met ons DNA? 
Uit diverse studies blijkt dat reconnectieve 
healing ons DNA herstructureert, daar ligt 
dus de sleutel. De mens blijft nog altijd 
evolueren. Het ligt dus voor de hand dat 
het DNA mee evolueert. Als ons DNA ver-
andert, worden we intuïtiever, interactiever, 
bewuster van het universum en de vele 
dimensies daarin. Niet zoals in sciencefic-
tion, maar in realiteit. Afhankelijk van welke 
school iemand aanhangt, is de kwantum-
fysica er tegenwoordig zeker van dat er 
sprake is van op zijn minst 7 tot 11 verschil-
lende, tegelijkertijd aanwezige bestaansni-
veaus. Ons DNA is onze blauwdruk; onze 
software en onze hersenen zijn de
hardware. Zoals een computer informatie 
krijgt van binnenuit en bovendien toe-
gang krijgt tot informatie van buitenaf via 
internet, zo krijgen onze hersenen infor-
matie van binnenuit en hebben bovendien 
toegang tot het nulpuntveld; het veld van 
informatie en mogelijkheden dat zich ook 
buiten ons lichaam bevindt. Reconnectieve 
healing zorgt voor een menselijke upgrade, 
een software upgrade. Dit betekent een 
grotere en snellere informatie uitwisseling; 
het opent de interactie met het multidimen-
sionele universum en geeft toegang tot 
regeneratie en genezing van het lichaam. 
Daardoor kunnen we ouder worden op 
een gezondere manier. Men zegt dat het 
lichaam ontworpen is om minstens 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.

B: Waarom overkomt jou dit?
Alleen God weet het antwoord. Ik zou 

mezelf niet uitgekozen hebben. Ik ken mijn 
leven. Ik ga uit en neem een drankje. Ik heb 
een sarcastisch gevoel voor humor, en ik 
ben niet de meest geduldige persoon op 
aarde. Ik hou van aardse pleziertjes en heb 
een grote mond. Toen ik uiteindelijk door-
had dat dit iets te betekenen had, was ik 
daardoor wél in staat om het naar buiten te 
brengen. Want laten we wel zijn; dit alles is 
écht wel op het randje.

Vertel eens iets over de manier 
waarop je in contact kwam met 
Reconnective healing?
Van oorsprong ben ik chiropracter en 
opgeleid aan het Cleveland College voor 
chiropractie in Los Angeles. Mijn praktijk 

was tussen ‘80 en ‘90 heel succesvol en 
één van de grootste in de wijde omgeving 
van Los Angeles. Ik had 3 huizen, een 
mercedes, 2 honden en 2 katten. Alles leek 
perfect, tot mijn 6 jaar durende relatie op 
de klippen liep. Een tijd lang kon ik nau-
welijks één voet voor de andere krijgen. 
Enkele maanden later loop ik met mijn 
assistente op het strand van Venice Beach, 
Californië. Zij wil, dat ik mij de kaarten laat 
leggen door een kaartlegster, die op het 
strand zit. Daar had ik eigenlijk geen zin in, 
maar ik deed het toch maar en in ruil voor 
mijn geld kreeg ik een heel plezierige, maar 
nietszeggende reading. Ik vond het leuk, 
dat deze innemende joodse zigeunerin me 
“Bubelah” noemde. Terloops zei ze aan 
het eind:”Ik doe ook ander, speciaal werk 
door met de axiatonale lijnen te werken. 
Die verbinden de meridiaan lijnen van je 
lichaam met respectievelijk het lijnen-
netwerk van onze planeet, de sterren en 
de andere planeten. Zij voelde aan dat 
ik de verbinding met de axiotonale lijnen 
voor het werk dat ik deed, nodig had. Zij 
raadde mij “The Book of Knowledge: the 
Keys of Enoch” aan. Interessant, dus ik 
vroeg hoe duur het was. “333 dollar” en 
ik zei:”Nee, dank je wel.” Hoe ongelooflijk 
dit ook klinkt; uiteindelijk kocht ik het boek 
tòch. Ik deed vervolgens een sessie bij 
de kaartlegster en voelde helemaal niets. 
Voor de tweede sessie had ik echter ook 
al betaald en wilde daar een paar dagen 
later ook naartoe gaan, tot er ‘s nachts iets 
vreemds gebeurde. Na één uur slapen, 
ging mijn bedlamp, die ik al 10 jaar had, 
vanzelf aan. Ik werd wakker met het gevoel 
dat er mensen in mijn huis waren. Ik zocht 
mijn huis af met mijn Dobermann, een 
vleesmes en pepperspray, maar kwam 
niemand tegen. Ik ging terug naar bed met 
nog steeds het het enge gevoel dat ik niet 
alleen was, maar dat ik dat, wat het ook 
was, nooit zou vinden. Ik ging dus maar 
weer slapen. De volgende dag had ik de 
tweede sessie en het begon ermee dat 
Ik  mijn benen niet kon stilhouden. Dat 
gevoel verspreidde zich al gauw over mijn 
hele lichaam. Het kostte me de grootste 
moeite om stil op de bank te blijven liggen. 
Ik durfde me echter niet te bewegen. Ik 
voelde me bevroren en mijn tanden klap-
perden. De vrouw pakte me gauw in een 
deken en het duurde toch een minuut of 
vijf, voordat mijn lichaamstemperatuur 
weer normaal werd. De volgende dag 
ging ik gewoon weer aan het werk. En hier 
begint mijn Odyssee. Ik had de gewoonte 
om mijn patiënten na de behandeling, 30 
tot 60 seconden met hun ogen dicht op de 
bank te laten liggen, zodat ze zich konden 
ontspannen en de aanpassingen zich 
konden consolideren. Op deze maandag 
waren er 7 patiënten, die me vroegen, of 
ik om de tafel heen gelopen had, terwijl 

“I am not the gift; I am the door” Eric Pearl
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ze daar rustig lagen. Sommigen 
vroegen, of er iemand anders 
binnen was gekomen, omdat ze het gevoel 
hadden, dat er verschillende mensen in de 
kamer waren en bij de bank stonden of er 
om heen liepen. Mijn patiënten zeiden dat 
ze mijn handen konden voelen, terwijl die 
nog 10 cm van hun lichaam af waren! Ik 
begon er een spelletje van te maken: van 
welke afstand konden ze mijn handen nog 
voelen? Maar het werd meer dan een spel: 
gaandeweg ervaarden mensen bijzondere 
genezingen en gingen ze prachtige kleuren 
zien.

B:  Wat mag men verwachten van 
een “Reconnectieve Healing’?
Licht wat uit onze cellen voortkomt speelt 
een centrale rol. Het is van een ander 
niveau dan het licht uit de lichaamscel-
len van een aap, goudvis of koe. Als onze 
gezondheid achteruit gaat, dimt ons Licht. 
Als onze gezondheid verbetert, neemt ons 
Licht ook weer toe. Licht communiceert 
dus met alle delen van het lichaam. Dat 
staat haaks op het chemische model wat 

we tot nu toe hanteerden, en waarin hea-
ling niet kon worden verklaard. We weten 
nu zeker dat healing niet wordt overge-
dragen door chemische reacties. Healing 
wordt in werking gezet door energie, infor-
matie, vibratie en resonantie dat via Licht 
wordt gecommuniceerd doorheen het hele 
lichaam. Lichtdeeltjes in elk van onze cellen 
regenereren ons op een natuurlijke wijze. 
Dat houdt ons levenslang gezond. Omge-
keerd geldt dat wanneer wij verwijderd 
raken van perfecte gezondheid, het een-
voudig betekent dat we tijdelijk zijn verge-
ten dat we Licht zijn. Laten we onszelf daar 
regelmatig aan herinneren! Iets in ons wil 
telkens terug vibreren op dat ‘Licht’-niveau. 
Daardoor kunnen we zijn wie we in wezen 
zijn. Wanneer we op dat niveau van licht 
vibreren, heeft al wat op een lager niveau 
dan Licht vibreert geen kans om door te 
dringen zoals alle gezondheidsproblemen.

B: Is het verkeerd om iemand te 
helen voor hij of zij de levensles er 
achter heeft geleerd?
Zwijg me over die New Age Ego’s! Ik vraag 
me af van wie we permissie moeten krijgen  
voor een heling? Je vraagt vanuit respect 
toestemming aan de persoon voor wie de 
healing is bedoeld. Maar weten zij altijd 

wat het best is voor hun leven 
op lange termijn? Natuurlijk 
kun je niet zomaar een hea-
ling geven als iemand daar niet 

klaar voor is. Je kunt de symptonen 
stoppen, maar daar hebben we asperine 
voor. Healing kan niet gegeven worden 
tegen wijsheid in. Healing is in feite een 
soort van gebed; het is een gift. Als je de 
healing door je interactie ontvangt, dan is 
er toestemming van de enige intelligentie 
die ertoe doet. Als het de bedoeling is dat 
je een les leert, dan zul je die zeker krijgen. 
Als het niet de bedoeling is om die heling te 
krijgen, dan gebeurt er gewoon niets. 

B: Vraag je jezelf nog dingen af?
Ik  zou meer van de Reconnection willen 
weten, maar ik weet niet of ik er een spe-
cifieke vraag over heb. Ik zou wensen dat 
de intelligentie die met mij sprak, terug zou 
komen. Ik wil meer horen, meer praten. Ik 
zou graag willen dat ‘het’ zich meer aan mij  
openbaart. Dan zou ik de volgende bran-
dende vraag stellen: is er nog meer wat je 
me kunt vertellen?

B: Hoe vertaal je het concept van de 
Reconnection naar de wereld  toe?
Ik kan er wel veel over praten, wat ik graag 
doe, maar het is beter de reconnective hea-

ling zelf te ervaren. En toch ... in bepaalde 
situaties kunnen specifieke vormen van 
communicatie geschikter zijn. Gezichtsex-
pressie is net als het woord een deel van 
de boodschap. Een ander deel manifes-
teert zich in energetische vorm via trilling en 
vibratie. 

B: Wat is jouw idee van Utopia?
Het idee van een Utopia verveelt me bijna. 
Ik hou van Utopia, maar ik kan me echt 
niet voorstellen hoe het eruit zou zien. Ik  
zou het wél opwindend vinden om in een 
wereld te leven, waarin ik omringd ben met 
vrienden, sensationele dineetjes, naar de 
film gaan... Van nature hou ik van relaxen, 
plezier maken, een goed gesprek. Maar ik 
weet echt niet hoe de ideale wereld eruit 
zou zien. Het zou echt een verrassing voor 
me zijn. Wat ik nu doe is eigenlijk al ideaal 
voor mij. Nog idealer zou hooguit zijn als ik 
dit alles met iets minder stress kan doen.

B: Wat is je grootste angst?
Slangen. Een paar dagen geleden nam een 
fotograaf me mee voor een fotosessie naar 
een gebied onder een loopbrug. Er was 
veel hoog gras en plotseling was daar een 
slang. Ik sprong echt achteruit.

B: Welke visie zou een eind kunnen 
maken aan haat en oorlog?
Als we focussen op healing en liefde 
focussen we niet op oorlog en angst. 
Veel mensen rennen de straat op om de 
wereld te redden. Zij willen allerlei over-
heden genezen. Maar ik denk dat ze niet 
echt uit zijn op genezing, wanneer ze één 
specifieke overheid uitkiezen. Wat ze wél 
willen, is dat die overheid denkt, zoals zij 
denken. Als we werkelijk willen liefheb-
ben of healen, dan moeten we open-
staan voor elke vorm die healing aan kan 
nemen. Andere mensen willen de wereld 
genezen door bomen te knuffelen. Ik ben 
geen bomenknuffelaar. Ik geloof dat als 
we willen healen, bomen knuffelen een 
ontkenning is van onze menselijke natuur, 
waarin we, één op één, met elkaar in het 
reine moeten komen. De aarde is een weer-
spiegeling van wie wij zijn. Als ik werk met 
jou, vindt er healing plaats door een inter-
actief proces. De healing die plaatsvindt,  
zal het licht bevatten van ons bewustzijn, 
dat we vervolgens de wereld insturen, naar 
andere mensen, waar ook interactie mee 
plaatsvindt etc. Als we veranderen door 
een healing wordt ons bewustzijn vergroot, 
waardoor alle beslissingen die we vervol-
gens maken meer ver-licht zijn en meer 
bewustzijn bevatten. 

B: Als je terugkijkt op je jeugd, zie 
je dan, door interesses of fanta-
sieën die je toen had, dat er mis-
schien al een kiem aanwezig was 
van je leven nu?
Er waren een paar dingen, maar ik had zelf 
niet het idee dat ze ongewoon waren. Ik 
weet nog dat ik regelmatig fantaseerde: 
als ik mijzelf op kon sluiten in mijn slaapka-
mer... dan zou het me vast lukken om mijn 
hand dwars door de muur te steken. Iets 
anders: mijn grootvader had de gewoonte 
om kapotte horloges te bewaren om ze te 
repareren, tot het punt dat dat niet meer 
ging. Op een dag gaf hij mij een doos met 
oude horloges. Ik keek ernaar en hield 
er één vast. Plotseling begon die weer te 
werken! Ik was dus in staat om zoiets te 
doen. Maar hoe ongewoon is dat? Verder 
was mijn kindertijd echt heel gewoon. Ik 
hield vooral van solo-activiteiten zoals fiet-
sen, zwemmen en klimmen. 

B: Heb je nog een privéleven?
Een mogelijkheid ertoe? Ja. Maak ik er 
gebruik van? Nee. Mijn leven gaat elke 
minuut en elke seconde over dit werk. Ik 
heb mijn vrienden in vele landen over de 
hele wereld en spreek met hen af, waar 
mogelijk. Dat is mijn leven and I love it!

“Als je geluk hebt, ontvang je de healing waar je op hoopte. Als je 
écht geluk hebt, ontvang je een healing die je nooit verwacht had; 
een healing die het Universum speciaal voor jou in gedachte had”



Reconnection met kids

Hoe mooi zou het zijn om Reconnective Healing 
op een speelse manier voor kinderen begrijpe-
lijk te maken? De Amerikaanse Holly Hawkins, 

een voormalig lerares wiskunde, is één van de mensen 
achter deze bijzondere workshops op kindermaat, waar-
van het Europese debuut in Antwerpen zal plaatsvinden. 
Holly Hawkins lichtte één en ander toe in Hamburg.

“In de kinderworkshops leren kinderen op een speelse 
manier wat Reconnective healing inhoudt. We laten 
de kinderen eerst kennis met ellkaar maken, zodat ze 
zich op hun gemak voelen. Vervolgens praten we over 
verschillende frequenties, met voorbeelden die voor 
kinderen begrijpelijk zijn, zoals het lichtspectrum, een 
microgolfoven en zonnebrand. Ervaringen die je niet 
kunt zien, maar wel voelen of ervaren. Dan, net als bij de 
volwassenen, laten we hen met hun handen de frequen-
ties voelen. We laten ze verschillende experimentjes met 
elkaar doen waarvoor we altijd genoeg massagetafels 
hebben klaarstaan. De kinderen zijn heel opgewon-
den en enthousiast omdat de workshops als actief en 
dynamisch ervaren worden. Ze zien het niet als een 
soort vage Harry Potter magie, maar eerder als iets heel 
natuurlijks. Ze vinden het leuk en spelen ermee.

Eén klasje bevat maximaal 10 tot 12 kinderen. Recon-
nection Healing is in principe voor iedereen, niét alleen 
voor Nieuwetijdskinderen, zoals vaak wordt beweerd. 
Zelfs autistische kinderen kunnen er veel baat bij 
hebben. We werken op een spiritueel, energetisch 
niveau en het kan iedereen raken, of ze er bewust mee 
omgaan of niet. Ik denk dat er altijd potentieel is voor 
vooruitgang. Er is geen limiet. Het is altijd JA. 

The fun of Reconnection 
Kinderen ondervinden door de workshop vaak een 
helende invloed op alle mogelijke niveaus van hun leven: 
fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Het versterkt 
en verrgroot hun gevoel van verbondenheid met de 
wereld om hen heen. Soms verbetert hun functioneren 
op school, waardoor hun leven plezieriger wordt. Het 
idee is om kinderen te leren omgaan met de energief-
requenties, opdat ze  weerbaarder worden én zichzelf 
en anderen kunnen helen. We leren hen, dat wanneer 
iets niet helemaal goed voelt, of het nu fysiek is, een 
gewoonte of gevoel is, zij zichzelf weer terug in balans 
kunt brengen. Ouders hoeven niet noodzakelijker-
wijs Reconnective Healing te hebben gevolgd. Soms 
komen kinderen er via omwegen zelf achter, of hebben 
de ouders ervan gehoord, en sturen hun kind om het 
bijvoorbeeld zo de scheiding van de ouders te laten 
verwerken.

Of er in de toekomst Reconnective Schools komen is 
nog de vraag. Wel zouden we deze programma’s graag 
in allerlei type scholen willen introduceren. We denken 
er nu al aan om op termijn langere programma’s te ont-
wikkelen, van een weekend of zelfs een hele week, zodat 
ook bijvoorbeeld quantum-
healing behandeld kan worden. 

R e c o n n e c t i o n  K i d s : 

11 oktober 2008 
Zuiderkroon - Antwerpen 
www.thereconnection.com


