
En av Eric Pearls  
tidigare patienter  

hamnade under en  
behandling i ett förändrat 

medvetenhetstillstånd 
och började förklara 

och kommentera djupa 
livsvisdomar. Patienten 

gav röst åt vishetsläraren 
Solomon från en annan 

dimension. Det säger 
Eric Pearl om sin nya 
bok ”Solomon talar”. 

Budskapet handlar om 
att få ett helt nytt  

perspektiv på hur man 
kan återknyta kontakten 

med, använda, skapa 
och hantera det flöde 

som ger en obegränsad, 
expansiv tillgång till den 

universella energin.
Text Monica Katarina Frisk  

Bild Per Frisk
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I kontakt med

healingens källa
nder tiden som Eric 
Pearl utvecklat och un‑
dervisat om sin unika 
metod som allmänt 

kallas reconnective healing, fick 
han också ta emot nya insikter 
om skapelsens intelligenta energi, 
källan till healing och kopplingen 
till högre medvetenhetstillstånd. 
Dessa insikter kom till honom 
genom Solomon, en flerdimen‑
sionell intelligens som uttrycks 
genom Frederick Ponzlov, en av 
Pearls tidigare patienter. Det var 
under en behandlingssession som 
Ponzlov hamnade i ett förändrat 
medvetenhetstillstånd och helt 
plötsligt började förklara djup livs‑
visdom om hur man kan förändra 
och förbättra sitt liv.

Även om både Pearl och 
Ponzlov var överraskade och 
skeptiska till en början så ville 
de  ställa frågor till Solomon 
och ett annat väsen som kallar 
sig för Aaron. Det är dessa svar 
och kommentarer som är sam‑
lade i ”Solomon talar”.

– Vi känner oss hedrade att få 
föra ut denna viktiga information 
i världen, säger Eric Pearl. Dessa 
översinnliga vishetslärare från 
en annan dimension har ett oänd‑
ligt mycket större perspektiv på 
vad som händer i vår världsliga 
dimension än vi har, och de beto‑
nar att det finns ett akut behov 
av att nå ut med kunskapen nu. 
Boken är ett verktyg att överföra 
dessa visdomar direkt till den 
som vill ta emot det.

Budskapet i boken handlar 
om att få ett helt nytt perspektiv 
på hur man kan återknyta kon‑
takten med, använda, skapa och 
hantera det flöde som ger en 
obegränsad, expansiv tillgång 
till den universella energin. En 
energi som gör att läkning upp‑

står och att man kan leva sitt liv 
på det mest vitala, målmedvet‑
na, balanserade och välgörande 
sätt som är möjligt. 

Solomon uppmuntrar, klan d‑ 
rar, utmanar och driver kärleks‑
fullt på läsaren att släppa det som 
håller en tillbaka, för att känna 
igen och återfå sin egen kraft. So‑
lomon visar tydligt hur ens egen 
vibration är nyckeln till att an‑
tingen förminska eller förstärka 
sin genialitet. Denna vibrerande 
resonans, och överföring av  
energi, kan vara skillnaden mel‑
lan ett lidande liv eller välbefin‑
nande på alla nivåer, både person‑
ligt, professionellt och andligt.

Uppenbarelsen och gåvan du 
fick och skriver om i inledningen 
på boken, vad är det egentligen?

– Jag tror att det var en väck‑
arklocka, ett sätt att få mig att 
inse att något verkligt viktigt 
hände ... något så ovanligt 
att det utifrån sett lika gärna 
kunde ha varit en illusion. Men 
det kom till mig på ett så klart 
sätt att det var otvetydigt.

– Anledningen var att jag 
skulle förstå att det är något som 
ska delas med världen. Det var 
som om jag hade fått förtroendet 
att leverera ett budskap, att det 
var mitt själva syfte i livet. Min 
utmaning var att föra ut det.

Solomon och Aaron är väsen 
som talar genom Fred, säger du. 
Vad är det för väsen?

– Solomon är en flerdimensio‑
nell intelligens som kommunice‑
rar bortom vår fyrdimensionella 
existens. Det är en intelligens 
som mycket väl kan vara själva 
mänskligheten i ett mer utveck‑
lat tillstånd, som söker kommu‑
nicera med oss på vår nuvarande 
utvecklingsnivå ... 

eric Pearl sÄger att syftet 
med kontakten och denna intel‑
ligens är att uppmuntra oss på 
vår egen utvecklingsväg. 

– Att försäkra oss om att vi 
är på väg i rätt riktning och 
att fortsätta bli mer av ljuset, 
mer av sanningen, mer av det 
gudomliga väsen vi är och att 
förkroppsliga det här på jorden. 

Jag undrar om bakgrunden 
som kiropraktor har spelat roll 
för Erics nuvarande arbete och 
undervisning?

– Alla människors tidigare erfa‑
renheter i livet leder fram till den 
man är idag ... och ens nuvarande 
liv leder oss in i framtiden. Det 
finns mycket jag fått genom kiro‑
praktiken som gett mig en bättre 
förståelse för vad som händer i 
läkningsprocessen. Dessutom gav 
alla mina patienter mig en bred 
bas för att förstå vad som fungerar 
optimalt med reconnective heal‑
ing. Jag har också fått möjlighet 
att studera och utforska vilka 
universella lagar och principer 
som är källan till healing.

Solomons språk och sätt att for‑

U

”Syftet med 
kontakten 
och denna 

intelligens är 
att uppmuntra 

oss på vår 
egen utveck-

lingsväg”
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 Eric 
PEarl 
drev en om - 
tyckt kiro-

praktorklinik 
i Los Angeles. 

Efter att några 
oförklarliga händelser 

uppstått, insåg han att hans 
gåva skulle komma till mer 
nytta inom ett annat område, 
än att bara försöka behandla 
ryggbesvär. Patient efter 
patient berättade om tillfrisk-
nande från cancer, epilepsi, 
cerebral pares och andra 
allvarliga hälsotillstånd, bara 
genom att Eric Pearl höll sina 
händer i närheten av dem.
För att försöka förstå vad 
som hände började Pearl un-
dersöka vilka frekvenser som 
verkade förmedlas genom 
honom och vilken inverkan 
de hade på människor. Det 
ledde fram till metoden 
reconnective healing.

Så här 
började 

det



RECONNECTIVE HEALING® & THE RECONNECTION®

Susanne fann detta storslagna arbete 2008, utbildade sig vidare 
till mentor för utövare 2010 i LA och är nu verksam som 
lärarassistent i The Reconnections lärarteam
runtom i världen och vid mottagning i Stockholm.

Susanne Ankarkrans 0733-897 333
Mentor & certifi erad utövare samt lärarassistent 
(TA) i The Reconnections lärarteam.

www.RHStockholm.se
För ytterligare information vänligen besök www.TheReconnection.com

Erbjuder:
• Reconnective Healing, även på distans
• The Reconnection 
• Mentorsessioner för utövare
• Uppfriskningskurser för utövare nivå I/II och nivå III
• Mer information, nyheter och aktuella händelser på hemsidan
• Lokal kontakt för The Reconnection seminarie i Malmö, 2013

Hör gärna av dig om du undrar något, vill boka tid eller anmäla dig.
Det är Nytt! Det är annorlunda! Det är Verkligt!

RH STOCKHOLM
Reconnective Healing® & The Reconnection® i Sverige

mulera sig i boken är mycket vackert 
och uppmuntrande. Liknar språket 
som Solomon talar ditt eller Freds? 

– Språket som Aaron och Solo-
mon använder en mycket ovanligt 
och en utsökt form av prosa. Så 
talar inte Fred och jag med varan-
dra till vardags. Och perspektivet 
och insikterna som förmedlas är 
på en nivå överjordiska och ändå 
så verkliga och jordnära på en 
annan nivå.

I ett kapItel kan man läsa att: 
”Vi finner oss själva i samspel 
med andra.” Det känner jag igen. 
Berätta lite om hur det här visar 
sig i ditt eget liv.

– När vi interagerar med andra, 
lär man sig sanningen om vem 
man är. Och när vi lär oss att 
samverka på ett sätt som gagnar 
alla, finner vi sanningen om vilka 
vi kan bli. Genom att lära sig att 
observera sig själv och samspelet 

med andra, utan föreställningar 
om hur det ska vara, växer vi som 
varelser, blir mer förstående, mer 
kärleksfulla, mer älskvärda. Varje 
dag lär jag mig att iaktta mer, varje 
dag släpper jag det som inte längre 
tjänar mig och varje dag blir jag 
mer den människa jag vill vara. 

– Ett exempel är att tålamod. 
Ibland när jag inte har så stort 
tålamod som jag egentligen vill ha, 
brukar jag försöka betrakta mig 
själv utan självkritik och dömande. 
Det leder nästan ögonblickligen till 
att jag bemöter andra med större tå-
lamod och välvilja. Men först måste 
jag ge plats för att iaktta, betrakta. 

När jag läste manuset till boken 
kändes det som om jag kom i kon-
takt med goda vibrationer redan där. 
Varje kapitelrubrik är en välsignelse 
i sig. Kan du säga något om det?

– De sanningar och insikter som 
Solomon ger röst åt är som krus-
ningar på ytan i en spegelblank 
damm. De börjar, men de tar aldrig 
riktigt slut. De är vibrationer av 
den sanning som har en oändlig do-
minoeffekt i våra liv. Vi kanske inte 
är medvetna om eller ser krusning-

arna, men de pågår kontinuerligt 
utan slut. Kapitelrubrikerna? De är 
bara början av dessa krusningar ...

erIc pearl har sina möbler i 
Los Angeles. Där är hemma, men 
han befinner sig mest på resande 
fot större delen av året.

– Jag har ingen en familj just nu 
och när jag får det kommer jag troli-
gen att resa mindre för att tillbringa 
tid med dem. Just nu fortsätter jag 
att undervisa och tala om Reconnec-
tive healing och de sanningar som 
kommer från Solomon.
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Reconnective healing, Reconnective healing,   
Reconnection av certifierad healerReconnection av certifierad healer  

Carina Pettersson är certifierad, välrenommerad 
Reconnective Healer med lång erfarenhet, ger  
även The Reconnection. Reser runt i Sverige,  

finns i Alunda/Östhammar 

Livsstigen AB  0174 Livsstigen AB  0174 Livsstigen AB  0174 ---   103 26, 0702 103 26, 0702 103 26, 0702 ---   66 87 9966 87 9966 87 99 
Läs mer på www.livsstigen.se - även E-butik m stort sortiment 
Sverige-agentur TsT (elektromagnetisk apparat för läkning o smärtlindring) 

Eric Pearl kommer i november.  
Du kan få din Reconnection i lugn och ro  

innan, även på din ort om ni är flera! 

”Reconnective healing” är Eric 
Pearls bästsäljande första bok (på 
svenska ”Väck din inre healer”).
Mer info: thereconnection.com 
Eric Pearl besöker bland annat 
Stockholm för föreläsning och kurser 
den 13–19 november. 
Läs mer på sid 4 och responsability.se

I samspel med andra 
lär man sig sanningen 
om sig själv, säger 
Eric Pearl.
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