
Eric Pearl var för en tid sedan i
Sverige för första gången och
demonstrerade The Reconnec -
tion, eller reconnective healing
(omkopplande healing). Enligt

Pearl är metoden mycket kraftfullare än alla
andra healingformer vi tidigare har erfarit på
jorden. 

– Det här är långt mer än energihealing.
Andra healingformer är endast olika delar,
detta är helheten. Det handlar egentligen om
evolution. Reconnective healing kom till som
healingmetod för att universums intelligens,
Gud, eller vilket ord du väljer, insåg att det då
skulle attrahera människan på rätt sätt. Som
den perfekta chokladbiten i asken. Vi vill få
bekräftelse, se att folk reser sig ur rullstolar

och så vidare, men den egentliga gåvan med
reconnective healing är den mänskliga evolu-
tionen. 

ENLIGT ERIC PEARL håller mänsklighetens med-
vetenhet på att förändras. Vi är på väg in i en ny
era och världen kommer inom några år att för-
ändras radikalt. Redan nu märker man att
intresset för andliga och multidimensionella
företeelser ökar hela tiden. Ett talande exempel
på detta är intresset för Eric Pearls bok ”Väck
din inre healer” som blivit en bästsäljare i 27 län-
der och som i januari kom på ut på svenska.
Första veckan såldes över åttatusen exemplar.

Eric Pearl är utbildad kiropraktor och drev
sedan tolv år en mycket framgångsrik praktik
i Los Angeles när underliga saker började

hända i början på 1990-talet. Hans patienter
började känna Erics händer trots att de befann
sig flera decimeter från kroppen. När de låg på
britsen hos Eric började de också tillfriskna
från olika krämpor som inte hade med kiro-
praktiken att göra. Ryktet spred sig snabbt och
snart ville många komma för att få denna special-
 behandling gjord. Själv var han mest förvånad
och visste inte vad som egentligen hände. 
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ERIC PEARL
”DET HÄR ÄR
LÅNGT MER ÄN
ENERGIHEALING”

universum
Kan man verkligen lära sig healing bara genom att läsa en bok eller lyssna på ett föredrag? 
Ja, det säger kiropraktorn Eric Pearl som blivit omtalad för sin healingmetod runt om i världen.

gåva från
Healing är en
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– Jag hade alltså fått tillgång till en märklig
kraft och även om jag inte visste varifrån den
kom använde jag den och fortsatte med healing.
Jag undrade naturligtvis var kraftkällan fanns,
men resultaten tvivlade jag nästan aldrig på.
Än så länge utövade jag healing enbart på
instinkt – jag hade ingen bruksanvisning, inga
ritningar och inte särskilt många råd från
erkända auktoriteter på metafysikens område. 

TILL SLUT FICK Eric svar på några av sina frå-
gor, från en högst oväntad källa. Först en och
sedan flera av hans patienter på kiropraktik-
mottagningen började förmedla budskap till
Eric genom så kallat tungomålstal. Patienterna
var ofta lika chockade som Eric över vad som
hände, men till sist hade han genom över femtio
olika patienter hört samma sex fraser om och
om igen. De handlade bland annat om att han
skulle fortsätta med det han gör och att hans
kraft sprider ljus och information över jorden.
Detta övertygade Eric att det var viktigt att gå
vidare med healingen. Efter att han medverkat i
ett nationellt tv-program i USA började folk från
hela landet komma till hans mottagning. Och
det var inte för att få kiropraktik.

Till en början trodde inte Eric att det gick att
lära ut healing. Det tror han egentligen fortfa-

rande inte, men skillnaden är att han i dag trots
allt sprider sina insikter till andra. På sitt sätt.
Till dags dato är det närmare 50 000 människor
runt om i världen som fått gåvan att ge recon-
 nective healing vidare från Eric. 

– Alla som interagerar, kommer i kontakt, med
detta healingspektrum, oberoende av bakgrund,
kan få tillgång till det på precis samma sätt som
jag. Men gåvan är också utmaningen. Gåvan är
att vi tillåts ge denna form av healing, utmaning-
en är att det krävs av oss att vi faktiskt gör det.
Det utmanar oss att möta vårt ego och konfron-
tera oss själva med, ifall vi är villiga att sluta
säga jag, jag, jag och mig, mig, mig och i stället
söka en högre nivå av healing och en högre nivå
av fullkomlighet. Då får vi bevittna skönheten
hos universums principer och lagar och hur de
ger oss healing bortom allt vi lärt oss, bortom
allt vi kan föreställa oss. Det här händer bara om
vi själva kan släppa taget, släppa alla tekniker.

DET ÄR EGENTLIGEN det Eric vill förmedla.
Enkelheten i det perfekta. Det finns inte myck-
et att lära sig förutom det. Vi behöver inte
längre en massa ritualer och tekniker för att
kunna ge healing. Inga ceremonier, inga sym-
boler, inga tecken. De är bara ett bevis på vår
osäkerhet och rädsla. Om vi kan släppa taget

om våra rädslor får vi tillgång till den oerhört
starka kraften som finns i reconnective hea-
ling, säger Eric. Vi behöver bara modet att
våga släppa taget om egot och lära oss att
enbart observera och lyssna. 

– En del tror att man gör saker bättre genom
att lägga till mer, men här är det redan per-
fekt. För att lägga till något till 100 procent
måste man ta bort något som redan var per-
fekt och då blir resultatet sämre. 

ERIC JÄMFÖR MED att ha stödhjul på sin cykel,
och menar att man inte kan bli riktigt bra på att
cykla förrän man tar bort stödhjulen. Han säger
också att de flesta mästare inom andra healing-
former, till exempel reiki, som kommer på hans
seminarier tycker att det är en befrielse att slip-
pa använda alla tekniker och ritualer. 

– De säger att känslan är annorlunda, hea-
lingen mer dramatisk och varaktig. Det är på
en annan nivå. 

Eric tycker att det är viktigt att komma ihåg
att inom healing kan man inte ge några löften
eller garantier, men tillägger med ett leende
att det kan man ju inte inom den traditionella
medicinen heller. Han säger också att det är
bättre ju mindre man vet om patientens
 eventuella problem, för då är också risken

Vi behöver inte längre en
massa ritualer och tekniker
för att kunna ge healing.

För att visa i praktiken hur det går till fick denna
gång Britt-Marie Styffe Andersson från Alingsås
statuera exempel. Hon har inte kunnat lyfta sin

arm mer än till hälften de senaste sex–sju åren.
Efter några minuter på scenen med Eric lyfte hon

den helt över huvudet. Och det innan hon ens
trodde att han börjat med behandlingen. 
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mindre att man försöker
styra skeendet. Universum
vet vad som behövs, som hea-
ler behöver man inte på
något sätt lägga sig i det.
Man är ”bara” katalysatorn
som hjälper patienten och
universum att mötas. Ju mer
man kan hålla sig i bakgrun-
den, ju bättre blir resultatet.
För mottagaren gäller det att
bara vara öppen för det som
kommer. 

– Vi vet inte i vilken form
healingen kommer. De flesta
verkar få den healing deras
undermedvetna vill ha.
Ibland blir det vad man tror
att det ska bli, ibland blir det
en stor överraskning. Det
enda vi vet är att vi slipper
biverkningar!

Cirka en femtedel av dem
som lyssnar på föredragen
och deltar i seminarierna
runt om i världen kommer
från den traditionella vården,
och Eric märker att det finns
ett stort intresse hos många
traditionella medicinare att
implementera healing i den
ordinära vården. 

– Ju fler modernt tänkande
läkare och andra inom vår-
den, desto mer nytt tänkande
blir det. De inser att det finns
andra sätt att jobba med pati-
enter innan de behöver medi-
ciner eller kirurgi. Healing
kan användas i förebyggande
syfte, för att kanske slippa
läkemedel, och därmed också
biverkningar.

NÄR MAN GER reconnective
healing rör man inte patien-
ten utan händerna rör sig på
olika sätt, beroende på vad
som känns bra för stunden, i
luften en bit ifrån patientens
kropp. Kraften blir starkare
med avstånd och oftast rea-
gerar patienten med kraftiga
ögonrörelser (REM, rapid eye
movement) och ryckningar i
armar eller ben. Lukter, sma-
ker, känslor och beröring kan
patienten också uppleva
ibland. Helarens uppgift är
att registrera dessa händel-
ser och röra sina händer där
det blir störst reaktion. Detta
kan man alltså göra direkt
efter att ha varit på ett före-
drag med Eric Pearl, läst
hans bok eller fått en

behandling. För att få kalla
sig utövare av reconnective
healing måste man dock ha
gått helgkursen också. Men
det är allt. Mer behöver man
inte kunna. Universum tar
hand om resten. 

Eric Pearl reser runt i värl-
den 45 veckor om året för att
ge vidare sin gåva till så
många som möjligt. Över 400
personer deltog i helgsemina-
riet i Stockholm i år, cirka
700 på föredraget. Med en
elegant balans mellan ståupp-
komik och djupaste allvar
guidar Eric Pearl med säker
hand sin månghövdade
publik in i kärnan av denna
nya healingform. För att visa
i praktiken hur det går till
fick Britt-Marie Styffe
Andersson från Alingsås
denna gång statuera exempel.
Hon har inte kunnat lyfta sin
arm mer än till hälften de
senaste sex–sju åren. Efter
några minuter på scenen med
Eric lyfte hon den helt över
huvudet. Och det innan hon
ens trodde att han börjat med
behandlingen. 

– Jag har haft jätteont de
senaste två månaderna. Nu
är det helt borta. Det här är
otroligt kraftfullt och jag
känner mig så lycklig nu
efteråt, säger Britt-Marie
Styffe Andersson.

Eric Pearl fortsätter sin
resa runt jorden för att sprida
budskapet om reconnective
healing. Om knappt ett år är
han tillbaka i Sverige igen.
Vad har han då för målsätt-
ning med detta?

– Mitt mål är att reconnec-
tive healing ska bli lika känt
som Coca-cola. Att vi inte
längre ska behöva seminarier
utan att healingen blir en
naturlig del av allas vardag. 

Text och foto Ann-Sofie Klingstedt

Bild Comstock Complete

Energivågen  | 44 |  nr 148 • 2008

Utbildade samt Certifierade av  

Dr. Eric Pearl

Reconnective  
Healing

(vi utför även Healing på Distans)

Börja Din Resa Här och Nu!
 Mot ett Fysiskt, Mentalt och Själsligt Välbefinnande!

Varmt Välkommen att Kontakta oss för  
Tidsbokning och/eller Frågor om Healingen!

Gräsö/ 
Uppsala län

Betina Högman    
betinashealing@brevet.se 

www.betinashealing.se

mob: 073-717 73 07

Solna/ 
Stockholm

Mona Norin
thereconnection@live.se   

www.thereconnection-stockholm.se

mob: 073-946 47 04
arb: 08-519 84 504          

Gustavsberg/ 
Stockholm
Katarina Johanson   

info@katarinamedium.se 
www.katarinamedium.se 

mob: 070-746 14 10

betina högman    

mona norin

katarina johanson

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mer energi
”Väck din inre healer” av Eric
Pearl, ICA bokförlag 2008.  
Kontakt med författaren:
www.thereconnection.com
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