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Ziek  zijn  is  een  toestand  van  verstoring  en  het  liefst  willen  we  dit  onevenwicht  
zo  snel  mogelijk  herstellen.  Maar  hoe  we  dat  kunnen  doen?  Bij  elke  verstoring  is  
er  een  losgekoppeld  geraken  van  onze  oorspronkelijke  zijnstoestand:  een  goede  
gezondheid,  welzijn  en  welbehagen.  Eens  dit  contact  weg  is  vervallen  we  in  on-
behagen,  ziekte,  enz.
Reconnective  Healing  (RH)  is  speciaal  ontwikkeld  voor  allen,  die  zich  afgesloten  
hebben  van  de  helende  frequenties  van  het  universum.  Met  deze  techniek  wor-
den  we  (her)-verbonden  met  de  kosmos.  
Deze  heling  werd  ge-
introduceerd  door  Dr.  
Pearl,  die  zijn  strepen  
al  verdiend  had  als  os-
teopaat  en  met  recon-
nectieve  healing  een  
nieuwe  wijze  van  heling  
ontdekte.  Ondertus-
sen  raakte  zijn  unieke  
helingswijze  wereld-
beroemd  en  zijn  er  al  
30.000  mensen  opge-
leid  om  deze  methode  
toe  te  passen.  Wat  re-
connective  healing  voor  
jou  kan  doen,  lees  je  in  
onderstaande  bladzij-
den.  En  bovendien  heb-
ben  we  er  een  aantal  
praktijkervaringen  erbij  
gevoegd,  zodat  je  een  
beeld  hebt  van  deze  
healingsmethode.  

Bij  ‘genezen’  denken  we  
in  de  eerste  plaats  aan  
symptomen  en  kwalen  
die  onze  levenskwaliteit  
ondermijnen.  Met  Recon-
nective  Healing    gaat  men  
er  van  uit  dat  er  blokka-
des  in  het  lichaam  voor-
komen  die  de  vlotte  door-
stroming  van  de  energie  
weerhouden.  Genezen  
wordt  in  de  eerste  plaats  
dan  ook  een  heling  op  
spiritueel  niveau  om  zo  
deze  blokkades  op  te  hef-
fen.  Reconnective  Healing  
wordt  reeds  in  België  en  
Nederland  toegepast  door  
een  hele  rits  therapeuten.  
Dr.  Pearl  brengt  in  mei  
2009  een  bezoek  aan  An-
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werpen  en  in  het  najaar  geeft  
hij  een  voordracht  in  Amster-
dam.  Dit  is  een  gelegenheid  
om  zijn  unieke  methode  van  
heling  in  de  verf  te  zetten.  

Wat is Reconnective Healing?

Ziektebeelden  in  ons  lichaam  
ontstaan  doordat  ons  ‘spiritu-
ele  zijn’  is  afgescheiden  van  
het  grotere  geheel.  Op  die  
manier  komt  energiedoorstro-
ming  in  het  gedrang.  Via  RH  
kunnen  we  onszelf  terug  ver-
binden  met  de  energieën  van  
het  universum  en  daardoor  
kan  men  helende  frequen-
ties  gebruiken  in  het  gene-
zingsproces.  Uiteindelijk  is  
het  zelfs  mogelijk  om  nieuwe  
frequenties  toe  te  laten  en  zo  
een  verrijking  van  je  leven  te  
bewerkstelligen.  RH  kan  een  
levensveranderende  ervaring  
zijn  waarbij  op  lichamelijk,  
geestelijk  en  spiritueel  vlak  een  
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heling  mogelijk  is.  Deze  nieuwe  energieën  
die  door  de  therapeut,  de  Healing  Practi-
tioner,  aangetrokken  worden,  zullen  lang  
daarna  doorwerken  en  je  kan  een  blijvende  

maanden  daarna  werden  er  blaren  op  Dr.  
Pearl’s  handen  zichtbaar  en  bloed  sijpelde  
uit  zijn  handpalmen.  Al  snel  rapporteerden  
zijn  patiënten  miraculeuze  genezingen,  onder  

Al na de eerste behandeling was haar bloedsuikerspiegel dermate ge-
daald dat ze ingesteld kon worden op een normale dosis insuline.
verandering  in  je  leven  merken.  Het  is  wel  
moeilijk  in  te  schatten  over  welke  tijd  deze  
veranderingen  zullen  gebeuren:  bij  de  ene  
gebeurt  dit  in  een  ogenblik,  voor  anderen  is  
er  vaak  meer  tijd  nodig.  Zoals  Dr.  Pearl  het  
zelf  stelt:  “Als  je  geluk  hebt,  zal  jouw  gene-
zing  komen  in  de  vorm  dat  je  had  gehoopt.”  
Een  heling  overvalt  je  en  het  beste  blijf  je  
dan  ook  open  en  ontvankelijk  voor  deze  
nieuwe  energieën.  Probeer  niets  te  forceren.  
Een  sessie  verloopt  meestal  als  volgt:  als  
deelnemer  ga  je  zo  comfortabel  mogelijk  op  
een  massagetafel  liggen  en  je  sluit  de  ogen.  
Laat  je  gedachten  gaan  en  observeer  wat  er  
gebeurt.  Misschien  overvalt  de  nieuwe  ener-
gie  je  meteen,  maar  heb  wat  geduld  als  je  
niet  meteen  iets  merkt.  

Losraken

andere  van  kanker,  AIDS,  epilepsie,  CVS  en  
reuma.  Zelfs  geboorte-afwijkingen  en  an-
dere  zware  aandoeningen  konden  aangepakt  
worden.  Dit  gebeurde  steevast  als  Eric  zijn  
handen  bij  zijn  patiënt  hield.  Ondertussen  
heeft  hij  6  boeken  uitgebracht,  waaronder  de  
internationale  bestseller  “The  Reconnection:  
Heal  others,  heal  yourself”  dat  in  27  talen  
verschenen  is,  waaronder  in  het  Nederlands.  
Daarna  reisde  hij  de  wereld  rond  om  zijn  he-
lingsmethode  te  verspreiden  en  leerde  hij  an-
deren  hoe  ze  de  nieuwe  en  helende  frequen-
ties  kunnen  activeren  om  anderen  te  healen.  
Zoals  gesteld  zijn  er  wereldwijd  reeds  meer  
dan  30.000  Healing  Practitioners  actief,  ook  
in  België  en  Nederland.  

Enkele ervaringen van Nederlandse therapeuten:

Een  sporter  had  teveel  anabolen  gebruikt  
Dr.  Pearl  stelt  dat  de  meridianen  of  acupunc-
waardoor  zijn  eigen  hormoonsysteem  nage-
tuurlijnen  van  ons  lichaam  oorspronkelijk  
noeg  stil  lag.  Toen  hij  bij  mij  kwam  werd  hij  
verbonden  waren  met  het  netwerk  van  de  
door  zijn  specialist  op  de  been  gehouden  met  
aarde.  Deze  netwerklijnen  zijn  bedoeld  om  
zware  medicatie  in  de  vorm  van  hormonen.  
ons  te  verbinden  met  de  aarde  en,  in  een  
Het  was  gebleken  dat  zijn  bijnieren  niet  meer  
groter  geheel,  met  
functioneerden.  Er  
het  universum.  Als  
was  hem  gezegd  dat  
Zijn  patiënten  vertelden  hem  
we  teveel  loskomen  
hij  deze  medicijnen  
over  hun  miraculeuze  genezing,  
van  dit  geheel,  zul-
de  rest  van  zijn  leven  
len  er  op  de  duur  
onder  andere  van  kanker,  AIDS,  
moest  blijven  gebrui-
energieverstorin-
ken.  Na  elke  behan-
epilepsie,  CVS  en  reuma.  
gen  optreden  in  ons  
deling,  waarop  hij  
lichaam,  wat  kan  
fysiek  erg  sterk  rea-
leiden  tot  ziekte  en  
geerde  kon  hij  precies  vertellen  wat  er  in  zijn  
psychische  problemen.  
lichaam  was  veranderd.  Na  enkele  sessies  is  
hij  gestopt  met  zijn  medicatie.
De  Reconnection-therapie  door  Eric  Pearl
Een  vrouw  die  aan  het  chronisch  vermoeid-
Dr,  Pearl  had    al  een  succesvolle  carrière  
heidssyndroom  leed  en  te  kampen  had  met  
als  chiropractor  uitgebouwd.  Veel  van  zijn  
overgewicht  en  diabetes,  die  niet  in  te  stellen  
patiënten  wezen  hem  er  echter  op  dat  zij  
was  op  insuline,  klopte  aan  bij  een  Healing  
zijn  handen  voelden  tijdens  de  behandeling,  
Practitioner.  Al  na  de  eerste  behandeling  was  
hoewel  hij  hen  fysiek  niet  aanraakte.  In  de  
44
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te  laten  verwijderen,  want  er  was  een  gezwel  
in  ontdekt.  Aangezien  ik  voor  de  ingreep  in  
uitstekende  conditie  verkeerde,  herstelde  
ik  zeer  vlug  en  kort  hierna  ging  ik  opnieuw  
aan  het  werk  als  zelfstandig  ondernemer.  
De  dagen  en  weken  verstreken  en  slechts  
sporadisch  dacht  ik  nog  aan  de  kanker  die  in  
Nog  een  geval  van  diabetes  dat  moeilijk  in  te   mij  had  gewoekerd.  Als  jonge  vader  had  ik  
andere  zorgen  en  mijn  genezingspoces  vlotte  
stellen  was  op  insuline.  Al  na  één  behande-
ling  was  haar  bloedsuikerspiegel  gedaald  van   uitstekend.  
In  januari  1992  waren  we  
bijna  10  tot  6,5.
op  de  terugweg  van  een  
huwelijk  en  belandden  we  
Een  vrouw  met  zware  ver-
in  een  sneeuwstorm.  Toen  
moeidheidsklachten  meld-
we  voor  een  rood  licht  
de  al  na  één  behandeling  
moesten  stoppen,  werden  
dat  de  ergste  vermoeid-
we  langs  achter  aange-
heid  was  verdwenen.
reden  door  een  dronken  
bestuurder.  Mijn  vrouw  en  
Een  jongen  van  tien  
ik  hadden  beiden  nek-  en  
waarvan  de  moeder  was  
rugkwetsuren  opgelopen  
overleden,  waarna  hij  op  
waarvoor  we  MRI-scans  
school  en  thuis  erg  druk  
moesten  ondergaan.  Op  
en  agressief  was,  veran-
een  van  de  volgende  avon-
derde  na  twee  behande-
den  informeerde  mijn  dok-
lingen  enorm.  Van  school  
ter  mij  dat  er  meer  aan  de  
uit  werd  aan  zijn  vader  
hand  was  dan  de  opgelo-
gevraagd  wat  er  met  hem  
pen  kwetsuren  van  het  on-
gebeurd  was  omdat  hij  
geval.  Het  bleek  dat  ik  een  
veel  liever  en  rustiger  
tumor  had  in  mijn  hoofd,  
werd.
met  name  aan  de  hypofy-
se.  Mijn  vrouw  en  ik  waren  
Een  jonge  vrouw  met  
volledig  van  de  kaart  en  we  
duizeligheid,  misselijkheid  
wisten  niet  hoe  erg  het  zou  
HQQHLJLQJWRWÀDXZYDOOHQ
worden.  Hierop  werd  
was  haar  klachten  na  
ik  naar  een  specialist  
drie  behandelingen  
in  New  York  gestuurd  
al  kwijt.
Zijn  patiënten  vertelden  hem  
en  deze  legde  mij  uit  
over  hun  miraculeuze  genezing,  
dat  99%  van  deze  
Ervaringen  meege-
onder  andere  van  kanker,  AIDS,  
tumoren  goedaardig  
deeld  door  de  thera-
zijn  en  dat  ze  veelal  
peut:  
epilepsie,  CVS  en  reuma.  
zelf  gaan  inkrimpen  
Jan  van  Stiphout
en  daarom  besloot  hij  
Sparjeburd  2,  8409  
om  niet  meteen  te  opereren.  Er  werd  afge-
CK    Hemrik
sproken  om  elke  zes  maanden  een  check-up  
Tel.:  0516-471228
te  doen  om  te  zien  hoe  deze  tumor  evolu-
E-Mail:  info@thereconnection.nl
eerde.  Dit  gesprek  was  een  grote  opluchting  
Een lange lijdensweg in
en  opnieuw  ging  mijn  leven  verder.  In  januari  
ziekte
van  1994  kreeg  ik  plotse  en  hevige  hoofdpij-
In  september  1991  werden  mijn  vrouw  en  
nen,  die  later  clusterhoofdpijnen  bleken  te  
ik  als  jong  stel  verblijd  met  de  geboorte  van   zijn.  Clusterhoofdpijn  is  ook  gekend  als  zelf-
een  jongetje.  De  maand  daarna  werd  ik  in  
moordhoofdpijn  omdat  de  pijn  onverdraag-
het  hospitaal  opgenomen  om  mijn  schildklier  
haar  bloedsuikerspiegel  dermate  gedaald  dat  
het  ingesteld  kon  worden  op  een  normale  
dosis  insuline.  Na  een  aantal  behandelingen  
was  de  vermoeidheid  verdwenen  en  begon  ze  
af  te  vallen  zonder  dat  ze  anders  was  gaan  
eten.
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lijk  is  en  tot  wanhoop  leidt.  De  pijn  werd  
zo  erg  dat  ik  bedlegerig  werd  en  ik  maakte  
snel  een  afspraak  met  de  neuroloog.  Deze  

gelijkse  medicatie  voorschrijven,  besliste  
ik  om  een  healer  op  te  zoeken  om  mijn  
hypofyse  te  reactiveren.  Op  dat  ogenblik  

Dr. Pearl ging met zijn handen boven mijn hoofd, waarna ik een warm-
te voelde verspreiden over mijn hele lichaam.
bracht  mij  zelf  naar  het  hospitaal  voor  een   was  mijn  hypoyfyse  al  een  aantal  maanden  
gestopt  met  werken  en  ik  nam  het  voor-
dringende  MRI-scan,  in  de  vrees  dat  de  
nemen  om  zo  snel  mogelijk  contact  op  te  
tumor  was  gaan  bloeden.  Jammer  genoeg  
nemen  met  een  
was  deze  tumor  
healer.  In  juni  
gegroeid,  wat  
1995  was  ik  op  
een  directe  chi-
routinecontrole  
rurgische  ingreep  
voor  de  kanker  
noodzaakte.  In  
en  mijn  chirurg  
mei  werd  ik  dan  
vond  opnieuw  een  
ook  gepland  voor  
tumor,  ditmaal  in  
een  ingreep  aan  
de  rechterzijde  
de  hersenen.  
van  mijn  nek.  Een  
Deze  operatie  
CAT-scan  en  MRI-
duurde  3  uur  en  
scan  bevestigden  
de  tumor  werd  
dat  de  schildklier-
met  succes  ver-
kanker  zich  had  
wijderd,  maar  het  
verspreid  in  de  
herstel  verliep  
lymfeknopen  en  
langzaam.  De  
er  werd  meteen  
hypofyse  was  ge-
een  datum  vast-
stopt  met  werken  
gelegd  voor  een  
waardoor  ik  elke  
volgende  ingreep.  
dag  4  soorten  
hormonen  toegediend  kreeg.  Verder  moest   Door  deze  speling  van  het  lot  werd  mijn  
zoektoch  naar  een  healer  tijdelijk  stopge-
ik  om  de  drie  weken  een  testosteronspuit  
zet.  De  operatie  duurde  5  uur  en  er  wer-
krijgen.  Mijn  dokters  vertelden  mij  dat,  
den  88  lymfeknopen  
indien  de  hypofyse  
verwijderd,  waarvan  
na  een  maand  niet  
Mijn  hypofyse  was  al  maanden  
er  22  kwaadaardig  
gereactiveerd  zou  
ervoor  gestopt  met  haar  werking.  
waren.  De  operatie  
worden,  ze  dan  ver-
was  erg  pijnlijk  en  
loren  was.  Dit  ge-
het  duurde  3  lange  
beurde  ook...  Alweer  
maanden  alvorens  ik  enigszins  hersteld  
werden  we  genoodzaakt  ons  te  schikken  
was.  Na  deze  periode  was  mijn  interesse  
naar  deze  nieuwe  situatie  en  het  leven  
voor  een  healer  opnieuw  aangewakkerd  
ging  verder.  
en  ik  schreef  naar  de  makers  van  het  TV-
Op een bepaalde dag keek programma  om  de  contactgegevens  van  
de  healers.  Eén  van  de  healers  had  mij  in  
ik op TV naar een prohet  bijzonder  sterk  aangesproken,  nl.  Eric  
Scott  Pearl,  en  we  maakten  een  afspraak  
gramma over healers
met  hem.  In  november  1995  ontmoetten  
mijn  vrouw  en  ik  hem  voor  de  eerste  maal.  
Ik  was  helemaal  niet  bekend  met  het  we-
Mijn  hypofyse  had  gedurende  anderhalf  
reldje,  maar  het  programma  intrigeerde  
jaar  niet  gewerkt  en  toen  ik  mijn  volledige  
mij  mateloos.  Aangezien  de  medische  
historie  uit  de  doeken  had  gedaan,  kreeg  
wereld  weinig  meer  kon  doen  dan  mij  da-
46

dr  pearl  .indd      46

PARA  -ASTRO

3/05/2009      11:07:03

Dr. Pearl: Reconnective Healing
Heel jezelf en anderen

ik  een  private  sessie  van  Dr.  Pearl.  Het  was  
een  bijzondere  en  intense  ervaring:  hij  
hield  zijn  handen  boven  mijn  hoofd  en  na  
enkele  minuten  voelde  ik  een  warme  gloed  
en  ik  verloor  het  bewustzijn.  Bij  het  ontwa-
ken  was  ik  gedesoriënteerd  en  bekaf.  Hij  
legde  mij  daarna  uit  dat  bepaalde  resul-
taten  meteen  voelbaar  zouden  zijn,  maar  
dat  anderen  een  tijd  op  zich  zouden  laten  
wachten.  Hij  vroeg  mij  ook  om  te  bellen  en  
schrijven  om  hem  te  informeren  over  mijn  
toestand.  In  december  1995,  3  weken  na  
mijn  sessie,  voelde  ik  ongewone  dingen  
in  mijn  lichaam  en  mijn  vermoeden  werd  
bevestigd  toen  mijn  dokter  mij  vertelde  
dat  ik  geen  verdere  medicatie  nodig  had.  
3  maanden  was  ik  zo  goed  als  vrij  van  de  
medicatie  en  mijn  hypofyse  werkte  terug  

naar  behoren  waardoor  ik  een  min  of  meer  
normaal  leven  kon  leiden.  Na  een  laborato-
riumonderzoek  bij  mijn  dokter  vroeg  ik  aan  
hem  wat  hij  dacht  over  healers.  Hij  zei  mij:  
“Het  enige  dat  ik  kan  zeggen  is  dat  er  veel  
vreemde  dingen  gebeuren  die  ik  niet  be-
grijp”.  De  tijd  verstreek  en  medische  tests  
bevestigden  mijn  miraculeuze  genezing.
Dr  Pearl  is  van  22  tot  26  mei  in  Ant-
werpen  en  op  16  en  17  november  in  
Amsterdam.  Je  kan  je  aanmelden  op  
Blisevents.hyves.nl.  Informatie:  pro-
gramma-inhoudelijk:  Liesbeth  Bakker,  T  
  2I¿FH#EOL]HYHQWV
com.
Wens  je  een  therapeut  te  vinden  die  re-
connective  healing  toepast?  Ziehier  een  
website,  die  je  verder  helpt:  
http://www.thereconnection.nl/thera-
peuten-nederland.html.  

CHETANA
Centrum  voor  Spirituele  vorming  
en  Zelfrealisatie
  
Uw  advertentie  kon  
Maandelijks  lezingen  over  “Zelfrealisatie”  of  
beter  verwoord  Jnana  Yoga.  Het  is  de  snelste  weg   hier  gestaan  hebben.
naar  “verlichting”
  Door  het  geven  van  een  persoonlijke  mantra  
heeft  “meditatie”  zin.
Voor  info:  
  
B:  056-48.49.52        
Handoplegging  &  Tibetaanse  klankschalen,  ont-
NL:  00-32-
stressings  &  rustgevende  technieken.  De  originele  
56.48.49.52    
Tibetaanse  klankschalen  brengen  de  
Chakra’s  in  hun  originele  trillingsvermogen.
Inlichtingen:  0496.35.76.91
bestel@para-astro.
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