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Rekonektivní
léčení
Do prahy přijíždí Erick Pearl,
Světoznámý autor léčebné
metody Rekonektivní léčení.
Text: xxxxxx foto: xxxxxx

Eric Pearl je autorem léčebné metody Reconnection, která je
založená na energetickém napojení, a metody Reconnective
Healing, během které pacienti soustředí své životní síly na
znovunapojení ztracených schopností svého těla, mysli a emocí.
Kontakt a rovnováha mezi těmito prvky je podle něj důležitou
složkou toho, čemu obecně říkáme zdraví. V červnu nabídne
zájemcům v Praze přednášku a seminář o svých metodách.
Vaše letošní návštěva Prahy je už sedmá.
Jak se vám Praha líbí?
Celý můj život se skládá z jednotlivých
hlubokých zážitků, které na sebe navazují,
prolínají se nebo se doplňují. A návštěva Prahy
k těmto zážitkům rozhodně patří. Praha mě
okouzluje svou inspirací, která se projevuje třeba v architektuře a činí Prahu středoevropským
klenotem. Oslovuje mě vřelost a otevřenost
zdejších lidí a jejich srdcí, velmi zde vnímám
emoce, především lásku. Také mě dojímají tváře lidí, když objeví přístup k novým úrovním
léčení. Pokaždé když se sem vrátím, je to jiné.
To jsou pro mě dary Prahy, zážitky, které si
odsud odnáším v duši a v srdci.
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V Praze povedete seminář Rekonektivního léčení, můžete stručně popsat, jak
funguje?
Stručně řečeno, Rekonektivní léčení je návratem k rovnováze. Je založeno na energetickém znovunapojení ztracených schopností
našeho těla, mysli a emocí. Právě rovnováha
mezi těmito složkami je důležitou složkou
toho, čemu obecně říkáme zdraví. Stačí se
znovu navázat na energii, která je okolo nás.
Původně jste byl vyhledávaným chiropraktikem. Léčil jste nějaké známé osobnosti?
Dvanáct let jsem vedl velmi úspěšnou
chiropraktickou praxi v Kalifornii. Moji or-

dinaci v Los Angeles, konkrétně v Hollywoodu, vyhledávaly i známé osobnosti – muzikanti a zpěváci, filmové a televizní hvězdy,
producenti, režiséři a další. Setkal jsem se
s celou řadou celebrit od Van Halena a Kiss
až po Cher, od Kelsey Grammera a Bena
Kingsleyho až po Minnii Driverovou.
Jak jste se dostal od chiropraxe k „jinému
způsobu“ léčení?
Nebyl to nějaký postup nebo vývoj a nebyl
to ani plynulý přechod. Byl jsem těch 12 let
jako lékař velmi spokojený. Měl jsem jednu
z nejúspěšnějších a největších chiropraktických praxí v Los Angeles, a myslel jsem,
že takhle to poběží až do konce mého života.
Jednou večer jsem šel domů a myslel si, že
jsem lékař. Vrátil jsem se v pondělí a byl
jsem něco jiného. Může to znít zvláštně,
ale Rekonektivní léčení se „objevilo” samo.
A v pondělí ráno, když jsem byl v ordinaci,
se začali mí pacienti uzdravovat, ačkoliv
jsem jen držel ruce v jejich blízkosti.
Jaké léčebné úspěchy vykazuje vaše metoda?
Nevedeme si podrobné záznamy o vyléčených, ale rozhodně víme, že Rekonektivní léčení ovlivnilo miliony lidí po celém
světě. Lidé nám hlásí uzdravení z různých
nemocí, například začínají znovu chodit,
mluvit, vidět, mizí jim nádory, infekce, hojí
se dlouhodobé rány, zbavují se nespavosti,
obnovuje se jim pohyb páteře, rukou, nohou
a tak dále. Léčení není jen fyzické, ale také
emocionální, mentální…
Jak léčení probíhá, kolikrát je potřeba
absolvovat sezení?
Sezení trvá většinou třicet minut. Provádí
se na lehátku – masážním stole. Klient leží
na zádech a má zavřené oči. Praktik rekonektivního léčení naladí frekvence, které
interagují s klientem a jeho tělem. Jedná se
o bezdotykovou metodu. Někdy si klient
během sezení jen příjemně odpočine, jindy
cítí mnoho věcí. Může vnímat barvy a obrazy
nebo slyšet zvuky a podobně. Jedná se o individuální a často velmi pěkný a nadčasový

zážitek. Každá zkušenost s Rekonektivním
léčením je jedinečná. Často jsou hlášena
vyléčení už po jednom sezení. V jiných
případech to trvá o něco déle, než se léčení
rozvine. Většinou se ale dělají tři sezení
v průběhu jednoho týdne. Pak se již nepokračuje. Vše se nechá působit a pracovat vlastní
cestou, není to léčba na měsíce a roky.
Je efekt léčení trvalý nebo se musí po
nějaké době opakovat?
Rekonektivní léčení nám umožňuje přístup
k novým úrovním světla, které s sebou přinášejí nové úrovně nonverbálních informací,
což má za následek uzdravení. Tato uzdravení většinou přetrvávají po zbytek života.
Jinými slovy uzdravení obvykle nevyžaduje
žádný čas a většinou se zdá, že s postupem
času neslábne ani nemizí. To znamená, že
se většinou nemusíte vracet na další a další
léčebná sezení. Často lidem přináší kromě
vyléčení jejich obtíží i pochopení souvislostí,
kterých si před tím nebyli vůbec vědomi. Je
to takový druh evoluce našeho vědomí.

Jak je to s Rekonektivním léčením v jiných
zemích? Bude zavedeno v nemocnicích
a zdravotnických zařízeních?
Rekonektivní léčení je uznáváno v mnoha
zemích jako legální a standardně licencovaná zdravotnická profese a v některých
zemích jsou terapie spolufinancovány
zdravotní pojišťovnou. Mou snahou je, aby
se Reconnection a Rekonektivní léčení staly
přirozenou součástí zdravotní péče. Jsem
hluboce přesvědčen, že každá část zdravotní péče má své místo v celém zdravotním
W W W. N O V Y F E N I X . C Z
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Může se to naučit každý?
My všichni máme schopnost vnímat tyto
léčivé frekvence, jakmile se s nimi setkáme. Není to dar pouze pro pár vyvolených.
Každý z nás se může naučit s nimi pracovat
a uzdravovat sám sebe. A tím, že vyléčíme
sebe, se můžeme naučit léčit i druhé.
Na každém semináři se sejde široká skupina lidí; najdete zde učitele Reiki a maséry,
ženy v domácnosti a studenty, doktory a sestry, vědce, učitele, počítačové analytiky,
instalatéry a elektrikáře, bankéře i právníky.
A na většině seminářů také najdete osoby,
které nechtěly přijít, jak sedí vedle osob,
které je přesto přivedly. A všichni společně
se pak učí pracovat s energií a společně
energii sdílejí.

systému. Rekonektivní léčení nemá ambice
nahradit klasickou medicínu, ale v ideálním
případě by ji mělo doplnit na místě, kde
současná medicína již nemá svůj potenciál.
Není to soutěž, ani souboj metod. Rekonektivní léčení by velmi dobře mohlo působit
také na úrovni prevence. Několikrát jsem
měl příležitost pronést proslov na toto téma
v OSN a pravidelně vystupuji na univerzitách a v nemocnicích po celém světě.

Co se tedy bude v červnu v Praze dít?
24. června proběhne tříhodinová přednáška
o Rekonektivním léčení, kde budu mluvit
o jeho objevení, historii, teorii, filozofii,
vědě. Budu také předvádět ukázky léčení na
dobrovolnících z obecenstva. Vyzkoušíte si
tuto energii cítit a začnu vás učit, jak s ní
pracovat. Následující čtyři dny budou probíhat výukové programy pro ty, kdo chtějí
používat Rekonektivní léčení na osobní
úrovni, nebo se chtějí stát profesionálními
praktiky. Zájemci se naučí aktivovat a používat spektrum léčivých frekvencí, které
nám dovolují překročit úroveň doposud
známých technik energetického léčení.

Program Erica Pearla v Praze
Přednáška: Objevte nové frekvence léčení – 24. 6. 2016 (18.30–22.00 hod.)
Přednáška je komplexním úvodem do metody a procesu Rekonektivního léčení. Seznámíte
se s postupy, technikami a účinky Rekonektivního léčení, s filozofií této metody i novými
vědeckými poznatky v této oblasti.
Level I: ZÁKLADNÍ SEMINÁŘ – 25.–26. 6. 2016 (9.30–19.00 hod.)
Level I se soustředí na schopnost účastníků propojit se prostřednictvím Rekonektivního léčení se svou pravou podstatou a využít účinků léčivých frekvencí pro svůj každodenní život.
Level II: PRAXE REKONEKTIVNÍHO LÉČEN – 27.–28. 6. 2016 (9.30–19.00 hod.)
Level II je určen těm, kteří se chtějí stát profesionálními praktiky.
Více informací nazleznete na www.eric-pearl.cz, Vstupenky: www.vstupenkov.cz
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ZÁZRAKY
A ÚSKALÍ TERAPIE

Text: Karel Funk foto: redakce

Kamarádka mi napsala: „Vděčnost k duchovnímu světu cítím trvale, ale
jen na jeho ochrannou náruč se nemůžu pasivně spoléhat, jeho pomoc
může být i v nepomoci. Tedy jen ze mě vycházející touha po sebenápravě
hraje hlavní roli, ne spásné kurzy a terapie.“ Někdy ale tu terapii taky
vyhledáme, a tím se na následujících řádcích budeme zabývat.

K

rom seriózních terapeutů různých
oborů dnes zažíváme explozi metod
na zasahování, někdy i bezhlavé,
do lidských osudů a povah (riziko například některých nezralých manipulujících
etikoterapeutů a jiných). Leckterý psychoopravář zastoupí člověku s potížemi cestu
a s dealerskou svůdností ho naláká do své
psychošamanské výrobny zdraví a štěstí.
Tak jako oficiální medicína, i oni často trpí
nevyléčitelnou chorobou – paranoiou pýchy.
A to i s těmi příznaky, že to o sobě nepřipustí a tudíž se neléčí. Horečná, ukvapená
snaha uzdravit nemocného co nejdříve,
„mít úspěch“, není vždy pomocí. Někdy má
být pacientovi ponechána možnost, aby se

vyléčil sám svým vlastním tempem. I v Písmu je psáno, že roste-li současně s pšenicí
plevel, nemáme ho hned vytrhávat, protože
bychom s ním mohli vytrhnout i pšenici. Je
lepší počkat, až pšenice uzraje. Tak i odstranění bloku, rozpouštění duševní bolesti
může přijít až poté, co jsme cosi z vlastních
sil proměnili. Začínáme-li naopak od konce,
odblokováním, pak jsme něco obešli, a připravili se tak o možnost utvářet svůj život
výtěžkem zkušeností. Bolavá místa života
nás mají učit trpělivosti, pokoře a zodpovědnému jednání. Nejprve musíme svůj osud
plně přijmout, teprve pak můžeme zkusit si
pomoci. Karma musí splnit svůj účel. Jak, to
záleží na nás.
W W W. N O V Y F E N I X . C Z
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