
et handlar om
en återkopp-
ling till ditt
rätta jag via en
tvåstegsbe-
handling som

man gör en gång i livet.
Behandlingen tar dig rakt in
på din rätta livsväg, säger han.

– Och ofta snabbare än du
tror att du är redo för!

Många har väl vid det här
laget hört talas om den ameri-

kanska kiropraktorn Eric Pearl
vars patienter började uppleva
spontan healing när de skulle
få sina ordinarie behandlingar.
Det är många år sedan och
Pearl är numera en van globe-
trotter med världen som
arbetsplats och hittills har han
utbildat över   45 000 männi-
skor världen runt i den hea-
lingform som kom till jorden
via honom själv. 

– Det är en helt ny form av
healing som jorden aldrig haft
tillgång till förut. Vi behöver
inte längre några ritualer eller
ens röra vid klienten eller veta
vilka deras symtom är. Det
handlar om nya frekvenser av
energi, ljus och information
från universum som är starka-
re än allting vi tidigare känt
till, säger Eric Pearl.

Healingen kallas för
Reconnective healing, och som
komplement till denna finns
återkopplingen. De är både
åtskilda och hör ihop, och går i
varandra. Det är bra om man
har fått några healingbehand-
lingar innan man gör återkopp-
lingen, men inte nödvändigt. 

– Ofta blir upplevelsen mju-
kare om du varit i kontakt
med healingen innan, annars
kan det bli en väldigt omtum-
lande upplevelse att göra sin
återkoppling, säger Pearl. 

Om healingen är allt annat
än styrd av teknik och
handgrepp så är återkoppling-
en tvärtom. Här handlar det,
för den som ska ge behand-
lingar, om att lära sig en tek-
nik, ett recept, och behand-
lingen som görs i två steg
med minst en natt emellan är
på cirka 45 minuter var. 

– Det är linjer här, punkter
där och allt följer ett strikt
recept, förklarar Pearl. Men

gåvan kommer inte från tek-
niken, utan från den koncen-
tration som följer av att
utövaren följer densamma
med odelad uppmärksamhet
och är helt fokuserad på upp-
giften. Upplevelsen blir då
annorlunda både för utövaren
och för mottagaren. 

FÖR ERIC BÖRJADE allting
för över femton år sedan med
att han, aningen motvilligt,
betalade 333 dollar för en spe-
ciell tvåstegsbehandling
utförd av en spåkvinna. Efter
första behandlingen kände
han ingenting, men efter den
andra förändrades hans liv. 

– Ingen annan, varken före
eller efter mig, har reagerat
så som jag gjorde på den här
be handlingen. Man kan för-
klara det så att den kvinna
som först fick gå van att ge
den här be han d lingen fick en
”nyckel” kanaliserad. Hon
lärde ut detta till många
andra och de fick så att säga
kopior på nyckeln. Se dan gick
de ut och provade dörrar.
Någon stans på jorden fanns
den rätta dörren – och det
visade sig vara jag. Jag är inte
gåvan, jag är endast dörren
som skulle öppnas för att nå
gåvan, det vill säga själva
healingen. 

The reconnection, återkopp-

D

Att hitta sin rätta

livsväg”The Reconnection”
tar dig rakt in på
din rätta livsväg.
Det säger den världs  -
berömde helaren 
och författaren
Eric Pearl, om 
healingmetoden
återkopplingen, 
som sprider sig 
som en löpeld 
hos hundratals 
svenska utövare.

Eric Pearl om:

”Det handlar om en åter-
koppling till ditt rätta jag
via en tvåstegsbehandling.”
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”När gåvan av healingen och åter-
kopplingen kom fick vi ett helt nytt
sätt att arbeta. Nu ger vi healing
en bit från kroppen. När jag provade
detta första gången kände jag att
det blev mycket starkare, mer
kraftfullt än det jag lärt mig.”
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lingen, är en utvecklad form av
den behandling som Eric Pearl fick
när dörren öppnades och han, och
världen, fick tillgång till den nya
healingformen. Eric Pearl gick till-
baka till spåkvinnan och lärde sig
hennes metod, men har sedan
utvecklat den så att den passar de
nya frekvenserna som jorden nu
har tillgång till. 

– Eftersom spåkvinnans
behandling utfördes genom att

vidröra kroppen gjordes den
i det världsliga tredimen-
sionella planet. Det behövs

då stöd av ritualer och
hjälpmedel för att för-

stärka behandlingen.
Men när gåvan av hea-

lingen och återkopp-
lingen kom fick vi

ett helt nytt sätt att
arbeta. Nu ger vi hea-
ling en bit från krop-
pen. När jag provade
detta första gången
kände jag att det blev

mycket starkare, mer
kraftfullt än det jag lärt
mig tidigare av spåkvinnan.
Man behöver nu inte heller

vända på klienten när man ska
behandla andra sidan. 

SYFTET MED ÅTERKOPPLINGEN
är precis som det låter att åter-
koppla oss med vår multidimen-
sionella existens, och i den pro-
cessen blir det som en pånyttfö-
delse på många plan, även för evo-
lutionen som skyndas på. 

I boken ”Väck din inre healer”
förklarar Pearl vidare att när vi
använder oss av helande krafter
handlar det inte enbart om att
åtgärda ett speciellt problem, utan
om en återkoppling av våra dna-
kedjor. I dag vet vi att alla har två
kedjor i varje dna-molekyl, men
Pearl säger att vi vid en tidpunkt
kan ha haft så många som tolv ked-
jor som innehöll en mycket större
mängd information. Det handlar
alltså om att sträcka sig tillbaka i
tiden för att återfå vissa aspekter
från en tid då människosläktet var
en långt mer fullkomlig art. Och
det är vad som sker genom åter-
kopplingen. En återkoppling mel-
lan oss och det vi en gång var. 

– Jag började lära ut det för att
så många ville ha det, och för att

det är en sådan stor gåva att få om
man söker en förändring i livet.
Om man vill hitta sin rätta livsväg. 

För en tid sedan var Eric Pearl
och hans stab i Sverige för andra
gången och utbildade hundratals
svenskar till att bli utövare av
Reconnective healing, och ett
drygt hundratal till påbyggnads-
utbildningen där man lär sig tek-
niken att ge återkopplingen. 

– Bara genom att läsa boken
kommer man i kontakt med dessa
nya frekvenser och kan ge healing
till sig själv och sina nära och
kära, säger Eric Pearl. Men vill
man arbeta med detta professio-
nellt kräver vi att man går en
utbildning. Det händer mycket
under ett seminarium, både med-
vetet och omedvetet. Man får en
förändring av sitt medvetande
genom en överföring av energi,
ljus och information. 

Det finns ett fastställt pris värl-
den över för att få sin personliga
återkoppling – motsvarande 333
dollar, samma pris som Eric Pearl
själv betalade för sin behandling. I
Europa räknar man med 333 euro.
De tre treorna sägs ha en alldeles

speciell vibration som förstärker
behandlingen, och behövs för att
det ska bli den renaste formen av
universums kraft. 

FORSKNING PÅGÅR OM healing-
metoden och återkopplingen.
Många inom vården världen över
börjar få upp ögonen för att
kunna kombinera den traditionel-
la vården med healing. 

– Man måste vara blind för att
inte se att detta fungerar, utbrister
Pearl. Och han hänvisar till den
nya dokumentärfilmen The Living
Matrix, där ett antal forskare, hela-
re och andra väl insatta personer
deltar, samt ett flertal människor
som vittnar om dramatiska till-
frisknanden efter healing.
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Text och foto 

Ann-Sofie Klingstedt

Mer energi
www.thereconnection.com
www.thelivingmatrixmovie.com
“Väck din inre healer” av Eric
Pearl, Ica Bokförlag (2008).
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Aina Dalentoft, 
terapeut, Falun. 

VARFÖR ÄR DU HÄR?
– Jag hamnade här efter ett
återbud redan förra året
och gick grundkursen. Jag
var skeptisk innan men viss -
te redan efter första dagen
att jag skulle gå även denna
kurs, om det var meningen.
Och det var det! 
VAD SKA DU GÖRA
MED DET DU LÄRT DIG?
– Jag har en praktik där jag
sedan länge arbetat med
rosenmetoden och medialt,
och med denna healing
sedan förra året. Nu ska
jag även börja ge behand-
lingar. Jag har aldrig
annonserat utan det bru-
kar ordna sig ändå.

Jesper Nilsson, 
IT-konsult, Malmö.

VARFÖR ÄR DU HÄR?
– Jag var deprimerad och
mådde dåligt innan, men
efter en kurs i självkänned-
om 2007 har det rullat på
med såväl änglamassage,
shamanism som energite-
rapi. Men healingen är så
mycket mer spännande än
allt annat. Jag gick grund-
kursen förra året, och fort-
sätter i år.
VAD SKA DU GÖRA
MED DET DU LÄRT DIG?
– IT-jobb är min inkomst
just nu, men inte det jag
vill pyssla med. Mitt mål är
att jobba heltid med hea-
lingmetoden och återkopp-
lingen!

▼ ▼

Katarina Johanson, 
medium, Gustavsberg.

VARFÖR ÄR DU HÄR?
– Jag läste boken förra året
när den kom och gick
grundkursen. Jag har länge
längtat efter healing, men
inte hittat min grej. Förrän
nu! Jag har gett behand-
lingar i stort sett varje
vecka sedan dess. Nu är
det dags för nästa nivå. 
VAD SKA DU GÖRA
MED DET DU LÄRT DIG?
– Jag kommer att jobba
vidare med detta som en
del av min verksamhet, till-
sammans med medial råd-
givning och djurkommuni-
kation. 

Benny Melinder, tek -
niker, Trehörningssjö.

VARFÖR ÄR DU HÄR?
– Jag är sjukskriven och var
tvungen att hitta ett alter-
nativt sätt att bli bra efter-
som jag inte blivit tillräck-
ligt hjälpt av sjukvården.
Jag sökte via internet, läste
på och tog en distanshea-
lingbehandling. Det kändes
så rätt, som ett kall. Det är
en helt ny bransch för mig,
och jag har nu gått båda
utbildningarna. 
VAD SKA DU GÖRA
MED DET DU LÄRT DIG?
– Jag kommer att bygga
upp en verksamhet runt det
här. Det känns helt rätt.
Rätt i tiden också. Folk
behöver ett annat helande
än sjukvård. 

Adam Teipel var huvudlärare på
seminariet i Stockholm där ett
drygt hundratal utövare av healing-
en fick lära sig att ge återkoppling.
Här demonstrerar han på Katarina
Johanson, en av deltagarna. 

Betinas Healing  
Universell Vit Tids Healing,  
Reconnective Healing, 
The Reconnection 
www.betinashealing.se 
info@betinashealing.se  
073-717 73 07

Dreamkeeper
Trumresor 
Shamansk Healing 
Smyckestillverkning
www.dreamkeeper.se  
info@dreamkeeper.se
070-771 33 86

Hos oss börjar din väg mot ett nytt liv!

Nu har vi öppnat, välkomna!
Massor av fantastiska rökelser att rena ditt hem med eller att bara må bra av, rökelsekol, 
hållare och tillbehör, kristallsmycken, tarot-, indian- & änglakort, drömfångare, salvia, 
ritualfjädrar, böcker, cd-skivor m.m.

Vi anordnar även meditationskvällar, seanser samt tarot och medial  
vägledning i privata sittningar med kända medium.

Medira’s
Drottninggatan 3, 
Östhammar
www.mediras.se

Fyra röster från 
seminariet i Stockholm ▼ ▼
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