(advertorial)

Healing: een nieuwe interpretatie
Stel je een wereld voor waarin gezondheidszorg geen negatieve
bijwerkingen heeft. Waarbij je geen pijn ervaart tijdens of na helende procedures. Beeld je een wereld in waarbij onze kinderen
ons aankijken en ons vol ongeloof vragen, “Echt?! Slikten mensen
vroeger echt giftige stoffen in de hoop om beter te worden?” We
zijn zo doordrongen van onze wie-mooi-wil-zijn-moet-pijn-lijden
instelling, dat we niet eens meer wakker liggen van alle waarschuwingen in bijsluiters.

M

aar noem het woord
‘healer’ en dit kan leiden tot reacties die
uiteenlopen van het omhoogrollen van de ogen – tot ongepaste en reactieve uitingen van
boosheid en verontwaardiging
vergelijkbaar met verkeersfrustraties in de spits tijdens een
hete zomerdag..
We begrijpen dat het lichaam
zichzelf geneest. Gips om een
gebroken enkel geeft het de kans
beschermd te zijn terwijl het bot
zichzelf geneest! Maar gebruik
het woord “healing” buiten de
reguliere medische context en
het lijkt alsof de hel losbarst.
Wereldexpert in de healing wereld, Dr. Eric Pearl, helpt nieuwe vormen van gezondheidspraktijken te legitimeren en het
woord healing als echte gezondheidsterm te herstellen, en het
daarmee terug te brengen naar
diens rechtmatige plek in het
lexicon van gezondheidszorg
van tegenwoordig. Als oprichter van Reconnective Healing®,
reist hij de wereld rond om healing practitioners van alle lagen te onderwijzen in de kunst,

wetenschap en filosofie van Reconnective Healing.
Tijdens zijn seminars leert Eric
je hoe je healings kunt faciliteren voor jezelf en anderen
op de meest heldere, eenvoudige en simpele manier die je je
kunt voorstellen. Hij leert je dat
er niet langer een noodzaak is
voor het toevoegen van bijgeloof en complexe technieken,
op angst gebaseerde rituelen of
bescherming, of healing gadgets
om jouw werk te kunnen doen.
Hij toont aan dat healing niets
te maken heeft met geloof, hoop
of overtuiging, en veegt op zijn
plagerige en gekscherende manier de pan aan met de lachwekkendheid van het gebruik
van “healing toys” in je praktijk.
Eric Pearl brengt de wetenschap
terug de healing in, door met de
medische gemeenschap te werken en klinische studies te leiden
met meetbare resultaten. Nieuwere wetenschappelijke benaderingen en concepten van quantumfysica zoals de snaartheorie,
DNA evolutie en de ontdekking
van niet alleen het bestaan van
nieuwe niveau’s van licht, maar

ook dat wij als mensen daadwerkelijk nieuwe niveau’s van
licht uitstralen, alsmede hoe we
met elkaar interacteren in elkaars energieveld, laat ons zien
dat we elkaars gezondheid beïnvloeden zonder elkaar aan te
raken.
“Wetenschap en gezondheid
hebben geen emoties. Er is
geen goed en kwaad in de
wetenschap, en de healers
van vandaag hebben deze
zaken ook niet langer nodig.
Wat we doen heeft niets te
maken met geloof, hoop of
overtuiging. Het is er gewoon. En hoe eerder iedereen dit begrijpt, des te beter
zullen we allemaal af zijn”.
Eric Pearl
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voor trainingen in Reconnective
Healing. Zie www.thereconnection.com voor meer informatie.
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